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1. SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI
SUNUCU: Değerli Konuklar, Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi Liseleri Derneği
TEVDAK’ın hazırladığı ve yürüttüğü “Toplumun Okulları” konulu Avrupa Birliği Projesinin Açılış ve
Tanıtım Toplantısına hoşgeldiniz, onur verdiniz. Sizleri Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk, tüm şehitlerimiz ve gazilerimizin anısına bir dakikalık Saygı Duruşu’na ve ardından
İstiklal Marşı’nı söylemeye davet ediyorum. Saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

2. TEVDAK YÖNETİM KURULU BAŞKANI M. EROL DEMİRDÖVEN’İN AÇILIŞ KONUŞMASI
SUNUCU: TEVDAK; Ankara Atatürk Lisesi, Beyoğlu Anadolu Lisesi, Edirne Lisesi, Erzurum
Lisesi, Eyüp Anadolu Lisesi, Galatasaray Lisesi, Haydarpaşa Lisesi, İstanbul Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi,
Kabataş Erkek Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Nişantaşı Anadolu Lisesi, Pertevniyal Lisesi, Vefa Lisesi ve
Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi gibi kurum kültürü ve gelenekleri oluşmuş, kaliteli ve çağdaş
eğitimiyle temayüz etmiş tarihi liselerimizin mezunlarının kurdukları Eğitim Vakıflarının oluşturduğu,
eğitim alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. Şimdi TEVDAK ve “Toplumun Okulları”
konulu Avrupa Birliği Projesinin Amacı konusunda bilgi vermek üzere Tevdak Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Erol DEMİRDÖVEN’i mikrofona davet ediyorum.
M. EROL DEMİRDÖVEN: Değerli Konuklar, Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi Liseleri
Derneği TEVDAK’ın “TOPLUMUN OKULLARI” (Toplum Destekli Okulların Kapasitesinin
Güçlendirilmesi) konulu Avrupa Birliği Projesinin açılış ve tanıtım toplantısına hoşgeldiniz, onur
verdiniz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
TEVDAK, 1991 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol Başkanlığında tarihi devlet
liselerinin mezunlarının kurdukları Eğitim Vakıfları başkanları ile yapılan toplantı sonunda Feyyaz
TOKAR başkanlığında “Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi” adıyla bir eğitim platformu olarak
kurulmuştur. Bu platform, 1997 yılında Cahit Kocaömer başkanlığında “Türk Eğitim Vakıfları
Dayanışma Konseyi Liseleri Derneği” adıyla yasal statü kazanmıştır. TEVDAK’ı oluşturan liselerimiz;
Ankara Atatürk Lisesi, Beyoğlu Anadolu Lisesi, Edirne Lisesi, Erzurum Lisesi, Eyüp Anadolu Lisesi,
Galatasaray Lisesi, Haydarpaşa Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi,
Kadıköy Anadolu Lisesi, Nişantaşı Anadolu Lisesi, Pertevniyal Lisesi, Vefa Lisesi ve Zonguldak Mehmet
Çelikel Lisesi’dir.
TEVDAK’ın amacı; Osmanlı’nın son döneminde ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında devlet
bürokrasisinin, siyaset, eğitim, kültür, sanat, serbest meslek ve iş hayatının başarılı elemanlarını
yetiştiren bu liselerimizin, 21.yüzyılda da kurumsal kültür ve kimliklerini yaşatmalarını, etkin, nitelikli
ve çağdaş eğitimlerini geliştirerek sürdürmelerini, öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerimize
bağlı, evrensel değerlere saygılı, bilgi toplumunun seçkin bir üyesi, çağdaş, demokratik ve sosyal bir
hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin blinçli bir yurttaşı olarak yetiştirilmelerine her türlü maddi
ve manevi katkıyı sağlamaktır. TEVDAK Liseleri’nin bir amacı da, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği
yaparak, ülkemizin diğer eğitim kurumlarına örnek olmak, yaratıcı çözümler, projeler, eğitim
modelleri üreterek eğitimimizin kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmaktır.
TEVDAK Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumlarının hedefi; ülkemizin her yöresinden orta
ve dar gelirli ailelerin zeki ve başarılı çocuklarına, her türlü maddi ve manevi desteği sağlayarak,
çağdaş, akılcı ve yaratıcı eğitimi, imkan ve fırsat eşitliği içinde sunmaktır. Böylece Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK’ün gösterdiği “muasır medeniyetin en ön safına
geçme” hedefine ulaşmaya ve dünyada saygın bir Türkiye imajı oluşumuna katkıda bulunmaktır.
İşte bugün tanıtımını ve açılışını yapacağımız “TOPLUMUN OKULLARI” (Toplum Destekli
Okulların Kapasitesinin Güçlendirilmesi) konulu Avrupa Birliği Projesini hazırlamamızın en önemli

sebebi, TEVDAK’ın bu amaçları ve hedefleridir. Toplum Destekli Okulların Kapasitesini Güçlendirme
projesi, Sivil Toplum Destek Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir projedir
ve Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi Liseleri Derneği, TEVDAK’ın kurumsal kapasitesini
güçlendirmek amacıyla uygulanmaktadır. “TOPLUMUN OKULLARI” Projesinin en büyük amacı; tarihi
okullarımızın eğitim hayatındaki yerini ve önemini vurgulamak, toplumdaki tanınırlıklarını
arttırmaktır. Bu okulların eğitimine büyük maddi ve manevi katkılar sağlayan Eğitim Vakıflarının
hizmetlerini topluma tanıtmaktır. Ayrıca toplumdaki, kaliteli eğitimin ancak özel okullar tarafından
verilebileceği şeklindeki yaygın kanaati değiştirmek ve toplum destekli devlet okullarında da kaliteli
eğitim verildiğini ortaya koymaktır.
“TOPLUMUN OKULLARI” Projesi ile ülkemizin en ücra köşelerindeki orta ve dar gelirli ailelerin
zeki ve başarılı çocuklarına ulaşarak, onların bu okullarımızda Eğitim Vakıflarının desteğiyle kaliteli
eğitim almalarını sağlamaktır. Okullarımızın bir kısmında kız ve erkek pansiyonları bulunmaktadır.
Okullarımızı kazanan ihtiyaç sahibi yatılı veya gündüzlü öğrencilerimizin burs, yemek, kitap, servis gibi
her türlü sosyal ihtiyacı Eğitim Vakıflarımız tarafından karşılanmaktadır. Hatta öğrencilerimize, mezun
olduktan sonraki yüksek öğretim dönemlerinde de burs desteği verilmektedir. Eğitim Vakıflarımız
ayrıca, okullarımızın fiziki mekân ve onarım ihtiyaçlarını, çağdaş eğitim teknolojisi, araç ve gereç
eksikliklerini, personel ihtiyacını, öğretmenlerimizin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını, öğrenci
kulüplerinin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri ile öğrencilerin proje çalışmalarını
desteklemektedir. Ayrıca TEVDAK olarak, öğrencilerimiz arasında, Milli Eğitim Bakanlığımızın onayıyla
sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemekteyiz.
“TOPLUMUN OKULLARI” Projesinin bir amacı da, Avrupa Birliği müktesebatına, kriterlerine ve
normlarına uygun kaliteli eğitimle Türkiye ile AB toplumları arasındaki diyaloğu ve uyumu sağlamada
köprü görevi görmektir. Böylece Üniversite öncesi eğitimin her seviyesinde yabancı dil öğretim
kalitesini geliştirmek amacıyla Türkiye ve Avrupa ülkelerinde okullar arasında karşılıklı anlayış ve
sürdürülebilir işbirliğini arttırmaktır. Bunun için okullarımızda çok iyi düzeyde yabancı dil öğretiminin
verilmesine önem veriyoruz. “TOPLUMUN OKULLARI” Projesinin on beş aylık uygulama sürecinde,
yurt içinde ve dışında uzun dönemli organizasyonlar yapmak ve stratejik planlar hazırlamak için seri
toplantılar yapacağız. Bu toplantılarda Eğitim Vakıflarımız ve okullarımızın eğitim ve yönetim kadroları
dışında, eğitim sisteminin tüm aktörleri ile bir araya geleceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı, Karar Alıcılar,
STK'lar (Sivil Toplum Kuruluşları), Akademisyenler, İş insanları, Basın ve Medya Temsilcileri,
Ebeveynler, Öğrenciler ve kısacası toplumumuzun bütün kesimleri ile okullarımızın ve vakıflarımızın
tanınırlığını arttırmak için neler yapılması gerektiğinin uzun vadeli planlarını yapacağız ve bu planları
hayata geçirmek için uygulayacağımız stratejileri belirleyeceğiz.
Proje kapsamında, TEVDAK ve üyelerinin finansal kapasitesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak
için fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve artırılması konusunda stratejik planlar geliştireceğiz. AB
ülkeleri ve Türkiye'de çalışma ziyaretleri ve atölye çalışmaları ile deneyim paylaşımı yapacağız. Bu
çalışmalarımızı rapor, broşür gibi yayınlar ve kısa metrajlı tanıtım filmleriyle kamuoyunun dikkatine
sunacağız. Ayrıca sosyal medyada eğitim vakıflarımız ve okullarımızın tanınırlığını arttıracak
dokümanlarımızı ve mesajlarımızı paylaşacacağız. Proje ayrıca, ortak faaliyetler ve çalışma ziyaretleri
aracılığıyla bir ağ oluşturarak TEVDAK ile diğer yerel ve Avrupa STK’ları, kurumları ve ilgili aktörler
arasındaki iş birliğini geliştirecek ve diyalogu artıracaktır.
TEVDAK’ın bünyesindeki 15 Eğitim Vakfı ile ülkemizin eğitimine katkılarını arttırmak ve
ülkemizin zeki ve başarılı çocuklarının kaliteli eğitim almalarını sağlamak amacıyla hazırladığımız ve
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Başkanlığı tarafından kabul edilen bu projemizin amaçlarına ve hedeflerine
ulaşması için toplumumuzu oluşturan tüm katmanların, hepinizin desteklerini bekliyoruz. Çoğunun
100 yılın üzerinde tarihi olan bu okullar, sadece bulundukları ilin ve camialarının okulları değil, bütün
Türkiye’nin okullarıdır. Bu duygu ve düşüncelerle katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür eder, sevgi
ve saygılarımı sunarım.

3. PROTOKOL KONUŞMASI
SUNUCU: TEVDAK’ı oluşturan Eğitim Vakıflarımızın amacı; eğitim tarihimizin anıtları olan
tarihi liselerimizin kaliteli eğitimleriyle varlıklarını sürdürmelerini sağlamak, yurdumuzun neresinde
olursa olsun ihtiyaç sahibi zeki ve başarılı öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayarak bu okullarda
eğitim almalarını sağlamak, öğrencilerimizin nitelikli, bilinçli ve topluma yararlı yurttaşlar olarak
yetişmelerine katkıda bulunmaktır.
İstanbul’da on yıl başarıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ifa eden ve daha sonra uzun yıllar Milli
Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü görevini yürüten Sayın Ömer
BALIBEY’i konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum.
ÖMER BALIBEY: Değerli Konuklar, TEVDAK, 100 yılın üzerinde tarihi olan, kurumsal kültürleri
ve gelenekleri oluşmuş, mezunlarıyla her alanda toplumuza hizmet vermiş, İstanbul, Ankara, İzmir,
Edirne, Zonguldak ve Erzurum’daki 15 tarihi devlet lisesinin mezunlarının kurduğu Eğitim Vakıflarının
kuruluşudur. Bu kuruluşa 1991 yılında o dönemin Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol öncülük etmiştir.
Çünkü bu okullar, eğitimimizin anıt okullarıdır ve diğer okullarımıza model olan başarılı okullardır.
Türkiye’nin en zeki ve başarılı öğrencileri bu okullarda okurlar. Çoğu pansiyonlu okullar oldukları için
sadece kendi illerinin değil, yurdumuzun çeşitli illerindeki zeki çocuklarını da okuturlar. İşte bu
süreçte devreye bu okulların mezunlarının kurdukları eğitim vakıfları girer. Bu vakıfları kuran ve
yöneten kişiler tamamen gönüllülük esasına göre çalışırlar. Hem okullarına hem de bu okullarda
okuyan öğrencilere sahip çıkarlar, onların ihtiyaçlarını karşılarlar. Bakanlığımız tamamen gönüllülük
esasına göre çalışan bu vakıfları Tevdak çatısı altında birleştirerek ortak çalışmalar yapmalarını, ortak
proje üretmelerini, ortak sorunlarını tek elden Bakanlığa iletsinler diye Tevdak’ın kuruluşuna öncülük
etti. Ben de İstanbul’da 1996-2006 yılları arasında on yıl süreyle yaptığım İl Milli Eğitim Müdürlüğüm
sırasında Tevdak’ın ve Eğitim Vakıflarının çalışmalarına destek oldum, sorunlarını öncelikle çözmeye
çalıştım. Müdür, müdür yardımcısı ve öğretmen atamalarında vakıfların da görüşünü aldım. Bu
okulların öğretmen açığı olmamasına dikkat ettim. Tevdak bünyesindeki tarihi okullar, Türkiye’nin
marka okullarıdır. Bazıları uluslararası marka okullarımızdır. Bunları özellikleri ve akademik
başarılarıyla geleceğe taşımak zorundayız. Bu okullarımızın başarılı eğitim uygulamaları ve projeleriyle
diğer okullarımıza örnek olmalarını istiyoruz.
Tevdak’ın yürüttüğü, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca Sivil Toplum Destek
Programı kapsamında desteklenen TOPLUMUN OKULLARI projesinin, bu okullarımızın ve eğitim
vakıflarımızın, eğitim ve toplum hayatımızdaki yerini ve önemini toplumumuza daha iyi tanıtacağını
umuyoruz. Bu projenin Türkiye’nin en köklü ve en başarılı devlet okullarının, asırlık bilgi birikimlerini,
ülkemizin diğer okullarıyla paylaşmalarına ve eğitimde yeni adımlar atmalarına vesile olacağını
düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

4. TOPLUMUN OKULLARI PROJESİ SUNUMU
SUNUCU: Şimdi AB Proje Koordinatörümüz Sayın Kübra Nur DOĞAN sizlere “Toplumun
Okulları” Projesi hakkında bir sunum yapacak.
KÜBRA NUR DOĞAN: Saygıdeğer misafirlerimiz, ‘Toplumun Okulları’ projemizin Uzun Süreli
Stratejik Planının Hazırlanması ve Proje Organizasyonunun sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek
toplantımıza hoşgeldiniz.
Eğitim ve öğretim, insanlık tarihi boyunca üzerine en çok tartışılan ve çalışılan konuların
başında gelmiştir. Bu da eğitim ve öğretimin, toplumların devinimi bakımından temel teşkil
etmesinden kaynaklanmaktadır. Eğitim ve öğretimle ilgili Alman filozof Immanuel KANT ‘İnsan ancak
eğitimle insan olabilir. Eğitim onu nasıl şekillendirdiyse o sadece odur.’ Diyerek eğitimin önemini üstü
çizilemeyecek şekilde ortaya koymuştur. Kant iyi bir örnek olsa da ilk örnek değildi. İnsan var oldukça
eğitim bir mesele olarak var oldu. Bugün 2019 yılındayız. Eğitim ve öğretim öneminden bir nebze bile

yitirmedi ve hala şu konuda hemfikiriz, iyi nesiller yetiştirmek iyi eğitimden geçiyor. İyi bir eğitimin
yolu ise kaliteli okullardan. Kaliteli okul olmak ise hafife alınacak bir durum değil.
Hâlâ günlük olarak karşılaşılan kalabalık sınıflar, ekipman eksikliği, finansal yetersizlikler gibi
problemlere çözümler üretebilmek aynı zamanda eğitim ve öğretimin aksamasını engellemek,
toplumumuzun devlet okullarının her zaman aşabildiği bir dağ değil. Bu temellerden yola çıkarak
Türkiye’de ‘köklü okullar’ denilince akla gelen devlet okullarımızın eğitim vakıflarından oluşan Türkiye
Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi’nin alandaki deneyimlerinden faydalanmak ve yıllardır bu
okulların gösterdikleri üstün başarıları Türk devlet okullarına bir yol haritası olarak sunabilmek adına,
Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle ‘Toplumun Okulları’ projemizi uygulamaya başladık.
Projemizin tam adı ‘Toplumun Okulları: Toplum Destekli Okulların Kapasitesinin
Güçlendirilmesi’ olup mottomuz ise ‘Geçmişin birikimi, eğitimin geleceği’dir. Devlet Okullarının daha
iyi bir seviyeye gelmesi ve gençlerimizin hedeflerine emin adımlarla ilerlemesi için geliştirilen
Toplumun Okulları projesinde, Türkiye’nin en iyi ve en köklü devlet okullarının asırlık bilgi birikimlerini
Anadolu’daki devlet okullarıyla paylaşması temel alınmıştır.
Proje bazında; kapasite geliştirme eğitimleri, izleme çalışmaları, ‘Stratejik hedef, ihtiyaçlar ve
farkındalık planı’ hazırlanması gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir ve faaliyetlerin sonuçları
öğretmenler, öğrenciler, toplumun okulları ve eğitim politikası karar alıcılarıyla, nihayetinde Türk
eğitimiyle paylaşılacaktır. Eğitim alanında atılacak adımlar, Avrupa toplumu haline gelebilmek için de
önemli bir adım olacaktır.
Projenin ana hedefi: TEVDAK ve 15 üye kuruluşun idari, iletişim, kaynak yaratma, aktif destek
ve finansal sürdürülebilirlik kapasitelerinin güçlendirilmesi ve bu kuruluşların politika ve karar alma
süreçlerine daha aktif katılımını sağlamaktır.
Özel Hedefleri ise;
 Ulusal ve uluslararası düzeylerde sürdürülebilir bir sivil diyalog için TEVDAK bünyesinde uzun
vadeli kurumsal ve stratejik planlar oluşturmak
 TEVDAK ve üyelerinin finansal kapasitesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için fon
kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve artırılması konusunda stratejik plan geliştirmek
 TEVDAK ile diğer yerel ve yurtdışı STK’ların, kurumların ve ilgili aktörlerin iş birliğini ve
diyaloğunu güçlendirmek
 Gelecekteki sivil diyalog projeleri ve sosyal aktiviteler için organizasyon kabiliyetini
geliştirmek üzere İnsan kaynakları yönetimi kapasitesine ilişkin bir eylem planı ve stratejisi
hazırlamaktır.
Projenin Hedef Grupları:
 TEVDAK’ın üyesi olan vakıfların temsil ettiği eğitim kuruluşları: Ankara Atatürk Lisesi, Beyoğlu
Anadolu Lisesi, Edirne Lisesi, Erzurum Lisesi, Eyüp Lisesi, Galatasaray Lisesi, Haydarpaşa Lisesi,
İstanbul Erkek Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi,
Nişantaşı Anadolu Lisesi, Pertevniyal Lisesi, Vefa Lisesi, Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi‘dir.
 TEVDAK üyesi eğitim vakıflarının temsil ettiği okulların öğretmenleri, öğrencileri ve mezunları
ve bir bütün olarak Türkiye eğitim politikası karar alıcıları ve kurumları ise nihai
faydalanıcılardır.
Proje Faaliyetlerimiz şu şekilde olacaktır;
 Ankara, Edirne, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Zonguldak’tan TEVDAK eğitim vakıfları üyelerinin
katılımlarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara’da atölye çalışmaları ve eğitimler gerçekleştirilecektir.
 Sivil diyaloğu güçlendirmek ve bu STK’ların kurumsal kapasitelerini artırmak için TEVDAK ile
üye eğitim vakıfları arasında bir ‘Kurumsal Stratejik Plan’ hazırlanacaktır.
 Gelecekte yapılacak faaliyetlerin, sosyal projelerin, bursların ve benzeri çalışmaların nitelik ve
sayısını artırmak için bir ‘Fon Kaynaklarının Geliştirilmesi Stratejik Planı’ hazırlanacaktır.
 TEVDAK üyesi vakıfların temsil ettikleri okulların öğrencileri ve mezunları için staj olanaklarını
arttırmak amacıyla bir ağ oluşturulacaktır.
 Benzer alanda faaliyet gösteren Avrupa Birliği ve Türkiye STK’ları ile bir ağ kurulacak ve devlet
okulları ve diğer ilgili kurumlar ile var olan ağlar geliştirilecektir.

Sivil toplum arasındaki iş birliğinin önemi konusundaki farkındalığı arttırmak üzere çalışmalar
yapılacaktır.
 Yayınlar, el ilanları, çevrimiçi platformlar ve bir tanıtım filmiyle proje çıktılarının
yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
Projemizin çıktıları;
 Sivil diyalogla ilgili stratejik planlar oluşturulacak.
 Dernek üyesi vakıflara ev sahipliği yapan her şehirde çalıştaylar ve toplantılar yapılacak.
 Faaliyetler, sosyal projeler, burslar ve benzeri çalışmalar için fon yaratma stratejik planı
oluşturulacak.
 Stajyer öğrencilere ve mezunlara yeni iş olanakları kazandırılmış olacak.
 Kamu kurumları ile ağlar geliştirilecek
 Benzer Avrupa Birliği STK’larıyla bir ağ kurulacak.
 Sivil toplumda etkileşimi artırma bilinci geliştirilmiş olacak.
Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.


5. TARİHİ OKULLARIN TOPLUM HAYATIMIZDAKİ ÖNEMİ
SUNUCU: TEVDAK Üyesi tarihi okulların toplum hayatımızdaki yeri ve önemini belirten
konuşmalarını yapmak üzere Çekül Vakfı Başkanı Sayın Prof. Dr. Metin SÖZEN’i mikrofona davet
ediyorum.
PROF. DR. METİN SÖZEN: 1980’li yıllarda hükümet Beşiktaş Kız Lisesi’nden Ortaköy’deki
Gaziosmanpaşa Ortaokulu’na kadar Boğaz’daki bütün okulların turizm sektörüne tahsis edilmesi
gündeme gelince mezunlar okulumuza sahip çıkmak üzere harekete geçtik. Çünkü Kabataş Lisesi
tarihi binasından başka bir binaya taşınırsa bütün kurumsal kültürünü ve özelliklerini kaybedeceğini
gördük. Bir vakıf kurmak için bir komisyon oluşturduk ve 1987 yılında Feyyaz Tokar’ın başkanlığında
Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı’nı kurduk. Bu vakfın ilk başarısı, Boğaz’daki tarihi okulların turizm
sektörüne verilmesini önledik. Sonra okul binalarının bakımını yaptık. Okul alanını genişletmek için
bitişiğindeki 8.3 dönümlük Tekel arazisinin tahsisini sağlamak için girişimde bulunduk. Merhum Kenan
Evren, Adnan Kahveci ve Avni Akyol’un desteğiyle bu alanın 1989 yılında eğitim ve kültür amaçlı
olarak kullanımı için Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı’na tahsisini sağladık. Yine lisemizin mezunu iki
profesör arkadaşımla birlikte Feriye Tesislerinin projesini hazırladık ve inşaatın uygulamasını kontrol
ettik. Bugün bu tesislerin geliriyle okulun her türlü ihtiyacını karşılıyoruz. Diğer eğitim vakıfları da
okullarına sahip çıkarak eğitim kalitesini, kurumsal kültür ve geleneklerini gelecek kuşaklara taşımaya
çalışıyorlar.
Tevdak, 1991 yılında 100 yılın üzerinde tarihi olan, kurumsal kültürleri ve gelenekleri oluşmuş,
15 tarihi devlet lisesinin Eğitim Vakıfları tarafından ortak çalışmalar yapmak üzere bir sivil toplum
platformu olarak kurulmuş, 1997 yılında da dernek statüsü kazanmıştır. Tevdak olarak, Milli Eğitim
Bakanlığı ile işbirliği yaparak, eğitim vakıflarımızın hizmet ettiği tarihi okulların, özgün çalışmaları ve
akademik başarılarıyla ülkemizin diğer eğitim kurumlarına örnek olmasını sağlamayı amaçlıyoruz.
Ayrıca çoğu pansiyonlu olan bu tarihi okullarımız sadece bulundukları şehirlerin değil, ülkemizin çeşitli
yerlerindeki zeki ve başarılı öğrencilerin de okudukları okullardır. Bu yönüyle de Türkiye’nin
okullarıdır. Bunun için gerek vakıflarımızın, gerek devletimizin, gerekse toplumumuzun bu
okullarımıza sahip çıkmamız ve bütün özellikleriyle geleceğe taşımamız gerekir.

6. TEVDAK ŞİİR VE DENEME YARIŞMASI İLE MASA TENİSİ TURNUVASI ÖDÜL TÖRENİ
SUNUCU: TEVDAK, Kurtuluş Savaşımızın ilk adımı kabul edilen Atatürk ve silah arkadaşlarının
Samsun’a çıktığı 19 Mayıs 1919’un 100. Yılı münasebetiyle TEVDAK bünyesinde eğitim vakıfları
bulunan liselerimizin öğrencilerinin milli tarihimizin iftihar kaynaklarını araştırarak milli şuurlarını
güçlendirmek amacıyla “Özgürlük ve Bağımsızlığın Önemi” konulu bir Şiir ve Deneme Yazma Yarışması

ile Masa Tenisi Turnuvası düzenlemiştir. Yarışma ve Turnuvada başarılı olan öğrenci ve takımlara
ödüllerini vermeden önce Yarışma ve Turnuva hakkında bilgi vermek üzere TEVDAK Genel Sekreteri
Dr. Sakin ÖNER’i mikrofona davet ediyorum.
DR. SAKİN ÖNER: 2019 Yılı, Atatürk ve silah arkadaşlarının, dönemin süper emperyalist
devletlerince vatanı bölüşülüp işgal edilmek, özgürlük ve bağımsızlığı elinden alınmak istenen Türk
milletinin Milli Mücadele bayrağını açmak ve Kurtuluş Savaşımızı başlatmak üzere Samsun’a ilk adımı
attıkları 19 Mayıs 1919’un 100. yılıdır. Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin yokluklar ve imkansızlıklar
içinde yaptığı özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin şanlı destanıdır. TEVDAK, Cumhuriyet’e giden bu
uzun ve kutlu yolun ilk adımı olan 19 Mayıs 1919’un 100. Yılında, geleceğimizi emanet ettiğimiz
gençlerimizi, milli tarihimizin bu önemli dönüm noktası üzerinde düşündürtmek ve milli şuurlarını
güçlendirmek amacıyla bazı etkinlikler düzenlemiştir. Bu etkinlikler çerçevesinde, TEVDAK,
bünyesindeki 15 tarihi lisemizin öğrencileri arasında “Özgürlük ve Bağımsızlığın Önemi” konulu bir Şiir
ve Deneme Yazma Yarışması ile Masa Tenisi Turnuvası düzenlemiştir. İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğümüzün izni ve İstanbul Valiliğimizin onayıyla gerçekleştirilen bu yarışma ve turnuvanın jüri
üyeliklerini bu liselerimizin öğretmenleri yapmıştır.
Şiir ve Deneme Yarışmasında, eserler 100’er puan üzerinden değerlendirilmiştir. Şiirler (Başlık
seçimi, imlâ-noktalama, ana fikrin uygulanması, yaratıcı hayal ve düşünceler, dil ve üslûp)
yönlerinden, Denemeler (Başlık seçimi, imlâ-noktalama, planlı yazma, örnekler ve buluşlar, dil-üslûp
ve yorumlama) yönlerinden değerlendirilmiştir. Herhangi bir şaibeye yer vermemek için Jüri Üyeleri
kendi okullarının öğrencilerine puan vermemişlerdir.
TEVDAK Yönetim Kurulu olarak Şiir ve Deneme Yarışmasında, her dalda ilk üç dereceye giren
öğrencilerden; Birincilere 500 TL., İkincilere 300 TL., Üçüncülere 200 TL. ödül verilecektir.
Yarışmalarda Mansiyon ödülü kazanan Şiir dalında 5, Deneme Dalında 6 öğrencimize kişi başına 100
TL. maddi ödül verilecektir.
Masa Tenisi Turnuvası, Pertevniyal Lisesi Spor Salonunda yapılmıştır. Yarışmaya 6 takım
katılmıştır. Dereceye giren Kız ve Erkek Takımları kupa ile sporcu öğrencilerimiz madalya ile
ödüllendirilecektir.
Şiir ve Deneme Yarışması Jürisi:
1. Dr. Öğretim Üyesi Sakin ÖNER - TEVDAK Genel Sekreteri
2. Sedat KARACALAR – Galatasaray Lisesi Edebiyat Öğretmeni
3. Furkan BOSTANCI – Kabataş Erkek Lisesi Edebiyat Öğretmeni
4. Hicran AVCI – Haydarpaşa Lisesi Edebiyat Öğretmeni
5. Huriye BESLER – Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni
6. Betül DOĞANLI – Nişantaşı Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni
Masa Tenisi Turnuvası Jürisi:
1. Sadettin ZOR – Galatasaray Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni
2. Fahri SALİHOĞLU – Pertevniyal Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni
3. Mustafa Kemal SAFÇI – Kabataş Erkek Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni
4. Ersen KINAYYİĞİT – Uluslararası Masa Tenisi Hakemi
Bu toplantımız için her türlü eleman ve lojistik desteği veren Kabataş Erkek Lisesi Müdürü
Selman Küçük’e, Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı İlyas Tunaoğlu’na, Müdür Yardımcısı Ayşe
Bozdağ’a, Edebiyat Öğretmeni Melike Selcan Batır ve Müzik Öğretmeni Aysun Açıkalın Yiğit ile görevli
öğretmen ve öğrencilerimize, Galip Vardar Kültür Merkezi görevlisi Ayşegül Pekcan’a teşekkür
ediyoruz.
Ayrıca Masa Tenisi Turnuvası’nın düzenli bir şekilde yapılması için Spor Salonunu tahsis eden
Pertevniyal Lisesi Müdürü Zekeriya Arslantürk’e, turnuvanın başarıyla yürütülmesini sağlayan
Pertevniyal Lisesi Beden Eğitimi Öğretmenleri Fahri Salihoğlu ve Yasin Güleç ile Müdür Yardımcısı
Mustafa Eken'e, kupa ve madalyaların hazırlanmasını sağlayan Galatasaray Lisesi Beden Eğitimi

Öğretmeni Saadettin Zor’a ve takımlarının katılımıyla turnuvayı ulusal boyuta taşıyan Zonguldak
Mehmet Çelikel Lisesi Öğretmenleri Mustafa Bacıoğlu ve Abdulber Demirci'ye ayrı ayrı teşekkür
ediyoruz.
Bu etkinliklerimizi öğretmen ve öğrencilerini yönlendirerek destekleyen okul yöneticilerimize
ve bu törenimizi katılımlarıyla onurlandıran Eğitim Vakıflarımızın temsilcilerine de ayrı ayrı teşekkür
ediyoruz. Başarılı öğrencilerimiz ve takımlarımızı yürekten kutluyoruz ve başarılarının devamını
diliyoruz. Hepinize sevgiler ve saygılar sunarım.
Şimdi önce Şiir ve Deneme Yazma Yarışmasında başarılı olan öğrencilerimizin ödüllerinin
dağıtımına geçiyoruz. TEVDAK “Özgürlük ve Bağımsızlığın Önemi” konulu şiir ve deneme yarışması
sonucunda derece ve mansiyon kazanan öğrencilerimizi açıklıyorum.

A. ŞİİR
Derece Alanlar:
1. İdil ŞİMŞEK – Galatasaray Lisesi
2. Gökalp PAYANDA – Galatasaray Lisesi
3. Zeynep CERİTBİNMEZ – Galatasaray Lisesi
Mansiyon Alanlar:
1. Muhammed Emin AKGÜN – Erzurum Lisesi
2. Zeynep AY – Beyoğlu Anadolu Lisesi
3. Ayça ÜNAL – Ankara Atatürk Lisesi
4. Hasan KOCABAŞ – Kabataş Erkek Lisesi
5. İnci KÖKEN – Haydarpaşa Lisesi

B. DENEME
Derece Alanlar:
1. Yeliz Üstel AYDIN – Galatasaray Lisesi
2. Miray ÇETİN – Ankara Atatürk Lisesi
3. Burcu ŞİŞMAN – Galatasaray Lisesi
Mansiyon Alanlar:
1. Aysu ALTAŞ – Galatasaray Lisesi
2. Songül TEPE – Ankara Atatürk Lisesi
3. Efsun ÇOŞKUN – Ankara Atatürk Lisesi
4. Berat YILMAZ – Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi
5. Erdi AYDOĞDU – Vefa Lisesi
6. Ege Yiğit ALDIRMAZ – Nişantaşı Anadolu Lisesi

MASA TENİSİ TURNUVASI

Şimdi de Masa Tenisi Turnuvası’nda başarılı olan takımların ödüllerinin dağıtımına geçiyoruz.
ERKEKLER:
1. Zonguldak Mehmet Çelikel Anadolu Lisesi (Efe ARSLAN, Muratcan ALDEMİR, Alper ÇALUK)
2. Galatasaray Lisesi (Fatih ERDOĞAN, Doğancan AYEBE, Halil TÜRKEL)
3. Pertevniyal Lisesi (Eyüp Taha YILDIRIM, Saffet Emir UTLU, Halil Emre HATAYOĞLU)
KIZLAR:
1. Pertevniyal Lisesi (Beyza Nur ÖZDEMİR, Emine Hazal YALÇIN, Ceyda KORKMAZ)
2. Galatasaray Lisesi (Doğa DAĞCI, İdil BERK, Fatma Beyza UYSAL)
3. Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi (Beyzanur KANDEMİR, Seda BAKIR, Eda Nur GÖRÇİN, Ayşe Selin
SÖNMEZ)

Tevdak Yönetimi olarak, Atatürk’ün Samsun’a çıktığı 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. Yılı
münasebetiyle düzenlediğimiz Şiir ve Deneme Yarışması ile Masa Tenisi Turnuvası’na katılan öğrenci
ve takımları, onları hazırlayan öğretmenleri ve destekleyen okul yöneticilerini kutluyor ve
başarılarının devamını diliyoruz.

7. İKRAM VE PROTOKOLÜN KABATAŞ ERKEK LİSESİ MÜZESİ’Nİ GEZMELERİ
SUNUCU: Değerli Konuklarımız, Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi Liseleri Derneği
TEVDAK’ın “Toplumun Okulları” konulu Avrupa Birliği Projesinin Açılış ve Tanıtım Toplantısı burada
sona ermiştir. Şimdi sizleri üst salonumuzdaki ikramımız, Protokolumuzu da Kabataş Erkek Lisesi
Müzesi’ni ziyarete davet ediyoruz.

TOPLUMUN OKULLARI - TOPLUM DESTEKLİ OKULLARIN KAPASİTESİNİN
GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ UZUN VADELİ ORGANİZASYONEL VE STRATEJİK
PLAN HAZIRLIĞI İSTANBUL TOPLANTISI PROGRAMI
26 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA -- SAAT 11.00-12.30 -- AÇILIŞ OTURUMU
1. TEVDAK YÖNETİM KURULU BAŞKANI M. EROL DEMİRDÖVEN’İN AÇILIŞ KONUŞMASI
SAKİN ÖNER: Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi Derneği TEVDAK’ın saygıdeğer yönetici
ve üyeleri, değerli hocalarımız, akademisyenlerimiz, basın mensuplarımız ve değerli konuklar, Hepiniz
hoşgeldiniz, şeref verdiniz. Sizleri Atatürk ve silah arkadaşları ile şehit ve gazilerimiz anısına saygı
duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı hep birlikte söylemeye davet ediyoruz.
Toplantımızla ilgili kısa bir bilgi arz etmek istiyorum. TEVDAK’ın 1990’lı yılların başından beri
sürdürdüğü Toplum Destekli Devlet Okulları Projesi’nin hayata geçirilmesi konusunda 29 yıl sonra da
olsa çok ciddi bir adımı bugün atmış oluyoruz. Bu konuda geçen yıldan itibaren başkanımız Sayın Erol
Demirdöven’in öncülüğünde ve diğer kurucu vakıflarımızın katkılarıyla hazırladığımız ‘Toplumun
Okulları’ Projesinin yani TEVDAK’a hayat veren 15 tarihi lisemizin eğitim vakıflarının okullarının
güçlendirilmesi, hizmetlerinin sürekliliğinin arttırılması ve daha zengin fon kaynaklarına kavuşması
amacıyla, kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenmiş olan bir projeyi Avrupa Birliği
Bakanlığımız kabul etmiş bulunuyor. 22 Mayıs 2019 tarihinde bu projenin tanıtım toplantısını yaptık.
Şimdi bu projenin ete kemiğe bürünmesi konusunda yapılan ilk toplantımızı İstanbul buluşmasını
gerçekleştiriyoruz. Bu toplantımıza İstanbul’daki on tarihi lisemizin eğitim vakıfları yöneticileri ve
eğitim yöneticileriyle Edirne ve İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakıflarının yöneticileri de katılmaktadırlar.
Ayrıca bu toplantıda görüşlerimize katkı sağlayacak, değerli bilgi ve deneyimlerini bizlere aktaracak
çok değerli konuşmacıları da davet ettik. İki gün sürecek bu toplantıda açılış oturumundan sonra iki
oturumumuz var, öğleden sonra ve yarın da iki oturum ve son kapanış toplantısıyla toplantıyı
bitireceğiz. Toplantılarımızda bir düşünce platformunun oluşabilmesi için öncelikle bu açılış
oturumumuzda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı yapmış değerli eğitimci Hasan Ali Yücel Eğitim
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İrfan Erdoğan hocamız, bir çerçeve konuşma yaparak, tarihi okulların
ve eğitim vakıflarının toplum hayatındaki yeri konusunda bilgi verecek ve böylece bütün toplantımıza
engin bir vizyon kazandıracaktır. Diğer oturumlarda bir moderatör başkanlığında iki konuşmacı
arkadaşımız görüşlerini aktardıktan sonra salonda bulunan katılımcı arkadaşlar da konu üzerinde
görüş ve önerilerini aktarabileceklerdir. İnşallah bu çalışmamız başarılı olur. Daha sonra bunun
akabinde Ankara’da 6-7 Ağustos 2019 tarihlerinde de aynı doğrultuda bir toplantı daha yapacağız.
Burada İstanbul’da hazırlanmaya balnacak olan uzun vadeli stratejik planın detayları orada da
görüşülecek. Ankara’daki toplantımıza Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı ile Zonguldak Mehmet
Çelikel Lisesi Eğitim Vakfı, Erzurum Lisesi Eğitim Vakfı yöneticileri de katılacak. Bu toplantılar
periyodik olarak devam edecek ve atölye çalışmaları şeklinde de 2021 yılı Haziran ayı sonuna kadar
devam edecektir. Şimdi ben, toplantımızın açılış konuşmasını yapmak üzere Türk Eğitim Vakıfları
Dayanışma Konseyi Liseleri Derneği TEVDAK’ın Genel Başkanı Sayın Erol Demirdöven’i huzurlarınıza
davet ediyorum.
M. EROL DEMİRDÖVEN: Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi Liseleri Derneği TEVDAK,
Toplumun Okulları, toplum destekli okulların kapasitesinin güçlendirilmesi konulu Avrupa Birliği
projesinin stratejik plan hazırlama toplantısına hoş geldiniz, onur verdiniz değerli eğitim gönüllüsü
dostlarım. Sözlerime Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün anısı
önünde saygıyla eğilip, şükranlarımı sunarak başlamak istiyorum. Başöğretmenimiz Türkiye
Cumhuriyetinde yaşayan vatandaşların çağdaş eğitim düzeyinde yetişmesi için olağanüstü çaba
harcamıştır. 1929 yılında lise üçüncü sınıflarda okutulmak üzere TEVDAK üyesi, Galatasaray Lisesi
mezunu rahmetli Prof. Dr. Ali Yar beye Kozmografya, yani bugünkü astronomi kitabını yazdırmış ve

liselerde okunmasını sağlamıştır. Düşünün 1929 yılında bu ülkenin başındaki adam bir asker
cumhuriyeti kuran… Onun için de hakikaten büyük bir insandır, dâhidir, bir daha da emsali gelir mi;
bilinmez.
TEVDAK, 1991 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol başkanlığında, Milli Eğitim
Bakanlığı Müsteşarı Bener Cordan’ın da katılımıyla tarihi liselerin mezunlarının kurdukları eğitim
vakıfları başkanları ile yapılan toplantı sonunda Feyyaz Toker başkanlığında Türk Eğitim Vakıfları
Dayanışma Konseyi adıyla eğitim platformu olarak kurulmuştur. Bu platform 1997’de Cahit Kocaömer
başkanlığında Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi Liseleri Derneği adıyla yasal statüye
kavuşmuştur. Çünkü dernekleşmesi devlet tarafından istenmiştir. TEVDAK’ı oluşturan liselerimiz;
Ankara Atatürk Lisesi, Beyoğlu Anadolu Lisesi, Edirne Lisesi, Erzurum Lisesi, Eyüp Anadolu Lisesi,
Galatasaray Lisesi, Haydarpaşa Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi,
Kadıköy Anadolu Lisesi, Nişantaşı Anadolu Lisesi, Pertevniyal Lisesi, Vefa Lisesi ve Zonguldak Mehmet
Çelikel Lisesidir. Bu liseler, kurumlaşmalarını tamamlamış, mezunları tarafından vakıfları ve dernekleri
aracılığıyla sahiplenilmiş, gerekli katkılar sağlanmıştır. Bu vakıflarımızın çoğu 1980’li yıllarda
kurulmuştur. 1980’li yıllarda okullarımızın hepsi dökülüyordu. Biz, Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı’nı
da o yıllarda, 1987’de kurduk. Dolayısıyla bu vakıflar sayesinde bugün okullarımız hakikaten teknik
olarak, bina olarak, eğitim kalitesi olarak bir çok şey elde etmişlerdir.
TEVDAK’ın bünyesindeki tarihi liselerimiz Osmanlının son döneminde ve Cumhuriyetin ilk
yıllarında devlet yönetiminde siyasette, eğitimde, kültür-sanat, serbest meslek ve iş hayatının başarılı
insanlarını yetiştirmiştir ve yetiştirecektir. Vakıflarımızın amacı, liselerimizin 21. Yüzyılda da kurumsal
kültür ve kimlikleri ile yaşatmak, nitelikli ve çağdaş eğitimlerini gerçekleştirerek sürdürmelerini
sağlamak, öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerimize bağlı, evrensel değerlere saygılı, bilgi
toplumunun seçkin bir üyesi, çağdaş, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye
Cumhuriyetinin bilinçli bir yurttaşı olarak yetişmelerine her türlü maddi ve manevi katkıyı yapmaktır.
TEVDAK’ın ve eğitim vakıflarımızın bir amacı da tarihi liselerimizin Milli Eğitim Bakanlığıyla işbirliği
yaparak, yaratıcı çözümler, projeler ve eğitim modelleri ile ülkemizin diğer eğitim kurumlarına örnek
olmalarını sağlamak ve ülkemizin eğitim kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmaktır. TEVDAK
toplum destekli devlet eğitim kurumlarının hedefi, ülkemizin her yöresinden orta ve dar gelirli
ailelerin zeki ve başarılı, çalışkan çocuklarına her türlü maddi ve manevi desteği sağlayarak, çağdaş,
akılcı ve yaratıcı eğitimi imkan ve fırsat eşitliği içinde sunmaktır. Böylece Atatürk’ün Türkiye
Cumhuriyetine gösterdiği muasır medeniyetin en ön saflarına geçme hedefine ulaşmayı ve dünyada
saygın bir Türkiye imajı oluşturmaya yardımcı olmayı amaçlıyoruz.
Bugün tanıtımını yapacağım Toplumun Okulları, toplum destekli okulların kapasitesinin
güçlendirilmesi konulu Avrupa Birliği projesini hazırlamamızın en önemli sebebi, TEVDAK’ın bu
amaçları ve hedefleridir. Toplum destekli okulların kapasitesinin güçlendirilmesi projesi, sivil toplum
destekli programın kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir projedir. Türk Eğitim
Vakıfları Dayanışma Konseyi Liseleri Derneği TEVDAK’ın ve eğitim vakıflarının kurumsal kapasitesini
güçlendirmek amacıyla uygulanmaktadır. Toplumun Okulları projesinin en büyük amacı, tarihi
okullarımızın eğitim hayatındaki yeri ve önemini vurgulamak, toplumdaki tanınırlıklarını arttırmaktır.
Bu okulların eğitime büyük maddi ve manevi katkılarını sağlayan eğitim vakıflarımızın hizmetlerini
toplumlarına tanıtmaktır. Ayrıca toplumdaki kaliteli eğitimin ancak özel okullar tarafından
verilebileceği şeklindeki yaygın kanaati değiştirmek ve toplum destekli devlet okullarında da kaliteli
eğitimin verildiğini ortaya koymaktır.
Okullarımız, Cumhuriyetimizin kuruluşundan beri zeki ve çalışkan çocuklarını çağdaş bilimin
gereklerini dikkate alarak, ülkemize birer değer olarak yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam etmektedir.
Okullarımız birer bilim yuvası olmanın yanı sıra hayat boyu sürecek dostluk ve kardeşliğin oluştuğu
yerlerdir. Bu okullardan mezun olan çocuklarımızın her biri köklü bir camiaya sahip olan bir oluşumun
parçası olma hakkını da elde etmektedirler. Toplumun okulları projesiyle ülkemizin en ücra
köşelerindeki orta ve dar gelirli ailelerin zeki ve başarılı çocuklarına ulaşarak, onları bu okullarımızda
eğitim vakıflarımızın desteğiyle kaliteli eğitim almalarını sağlamaktır. Okullarımızın bir kısmında kız ve
erkek pansiyonları bulunmaktadır. Okullarımızı kazanan ihtiyaç sahibi yatılı veya gündüzlü
öğrencilerimizin burs, yemek, kitap, servis gibi her türlü sosyal ihtiyacı eğitim vakıflarımız tarafından

karşılanmaktadır. Hatta öğrencilerimize mezun olduktan sonra yüksek öğretim dönemlerinde de burs
vermekteyiz. Burada bir saptama yapayım. Kurucuları arasında bulunduğum Kabataş Eğitim Vakfının
2005-2009 yıllarında başkanlığını yaptım. Başkanlığım dönemimde çocuğu Kabataş’ı kazanan Elazığlı
DSİ’de memur olarak görev yapan bir üye odama geldi. Başkanım, oğlum Kabataş’ı çok istedi ve
kazandı. Yol parasını bile borç alarak İstanbul’a geldiklerini, ancak yatılı öğrencilerden alınan katkı
payını ödeme imkanı olmadığını söyledi. Yardım talep etti. Vakıf olarak gerekeni yaptık. Bu örneği
vermekteki amacım, ülkemizin her yerindeki çalışkan ve zeki çocuklara okullarımızın kapısının açık
olduğunu, vakıflarımızın eğitim için gerekli desteği vermeye hazır olduğunu duyurmaktır, amacımız
bu. Eğitim vakıflarımız ayrıca okullarımızın fiziki mekan ve onarım ihtiyaçlarını, çağdaş eğitim
teknolojisi araç ve gereç eksiklerini, personel ihtiyaçlarını, öğretmenlerimizin hizmet içi eğitim
ihtiyaçlarını, öğrenci kulüplerinin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleriyle öğrencilerin proje
çalışmalarını desteklemektir. Ayrıca TEVDAK olarak öğrencilerimizin arasında Milli Eğitim
Bakanlığımızın onayıyla sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler yapmaktayız. TEVDAK toplum okulları
projesinin bir amacı da Avrupa Birliği müktesebatına, kriterlerine ve normlarına uygun kaliteli eğitimle
Türkiye ile AB toplumu arasındaki diyaloğu ve uyumu sağlamada köprü görevi görmektir. Böylece
üniversite öncesi eğitimin her evresinde yabancı dil eğitimi kapasitesini geliştirmek amacıyla Türkiye
ve Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki karşılıklı anlayış ve sürdürülebilir işbirliğini arttırmaktır. Bunun için
okullarımıza iyi bir yabancı dil öğreniminin verilmesini öneriyoruz ve çalışıyoruz. Toplumun okulları
projesinin 15 aylık uygulama sürecinde yurt içinde ve dışında uzun dönemli organizasyonlar yapmak
ve stratejik planlar hazırlamak için seri toplantılar yapacağız. Bu toplantılarda eğitim vakfımızın ve
okullarımızın eğitim ve yönetim kadroları dışında eğitim sisteminin bütün aktörleriyle bir araya
geleceğiz. Bu arada bir saptama yapmak istiyorum. Bir dönemin Milli Eğitim Bakanı – yakın bir tarihte
– televizyonda bir açık oturumda konuşma yaptı, kendisinden sordular: “Türkiye, niçin 70 OECD ülkesi
içerisinde 52’nci sırada?” Milli Eğitim Bakanı dedi ki, “bütün liseleri dahil ettiğimiz için bu sonuç çıktı.
Proje okullarını ölçü alırsanız, ilk 7’deyiz” dedi. Bir Milli Eğitim Bakanının bu şekilde konuşmaması
gerekirdi.
Bu proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, karar alıcılar, STK’lar, sivil toplum kuruluşları,
akademisyenler, iş insanları, basın ve medya mensupları, ebeveynler, öğrenciler ve kısacası bütün
kesimlerimizle bu okullarımızın ve vakıflarımızın tanınırlığını arttırmak için neler yapılması gerektiğiyle
ilgili uzun vadeli planlar yapacağız. Ve bu planları hayata geçirebilmek için uygulayacağımız stratejiyi
belirleyeceğiz. Proje kapsamında TEVDAK ve üyelerinin finansal kapasitesini ve sürdürülebilirliğini
sağlamak için fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve arttırılması konusunda stratejik planlar
geliştireceğiz. AB ülkeleri ve Türkiye’de çalışma ziyaretleri ve atölye çalışmalarıyla deneyim paylaşımı
yapacağız. Bu çalışmalarımızı rapor, broşür gibi yayınlarla kısa metrajlı tanıtım filmleriyle
kamuoyunun dikkatine sunacağız. Ayrıca sosyal medyada eğitim vakıflarımızın ve okullarımızın
tanınırlığını arttıracak dokümanlarımızı ve mesajlarımızı paylaşacağız. Proje ayrıca ortak faaliyetler ve
çalışma ziyaretlerimiz aracılığıyla bir ağ oluşturularak, TEVDAK ile diğer yerel ve Avrupalı STK’ların
konularla ilgili aktörler arasındaki işbirliğimizi ve diyaloğumuzu arttıracağız.
TEVDAK’ın bünyesindeki 15 vakıf ile ülkemizin eğitimine katkılarını arttırmak ve ülkemizin zeki
ve başarılı çocuklarının kaliteli eğitim almalarını sağlamak amacıyla AB eğitim fonundan sağlamış
olduğumuz, itinayla hazırladığımız bu projemizin amaçlarına ve hedeflerine ulaşması için
toplumumuzu oluşturan tüm katmanların, hepinizin desteklerini bekliyoruz. Çoğunun yüz yılın
üzerinde tarihi olan bu okullar, sadece bulundukları ilin ve camiaların okulları değil, bütün Türkiye’nin
okullarıdır. Ben, 1965 yılında Kabataş lisesinden mezun oldum, yatılı okudum. Maliye Bakanlığında
hesap uzmanlığı görevini yaptım. Halen uluslararası bağımsız denetim yapan bir kuruluşun yönetim
kurulu başkanıyım. Benimle aynı sınıfta okuyan öğrenci profiline bakarsak, 48 kişilik bir sınıfta
okudum. Bu sınıfın sadece 7 öğrencisi İstanbul’dan olup, diğer kardeşlerim Türkiye’nin 22 ayrı ilinden
gelmiş kardeşlerimdi, dostlarımdı. Hayatlarının son etkin görevlerini üstlenerek, ülkemizin
kalkınmasına katkı sağlamışlardır. Bizim sınıftan profesörler çıktı, eğitimciler çıktı, mühendisler çıktı,
yani toplumun her kesiminde aktif olarak görev yaptılar. Bugün Kabataş’tan, Galatasaray’dan,
İstanbul Erkek’ten, Vefa’dan, İzmir Atatürk’ten, Ankara Atatürk’ten, Beyoğlu’ndan ve Nişantaşı’ndan
mezun olanların bu vakıfları kurmalarının sebebi, Türkiye Cumhuriyeti’ne hizmet içindir. Bu vakıfların

hiçbirisinde ticari amaç yoktur, siyasal amaç yoktur. Tek bir hedef vardır; Türkiye Cumhuriyetini
yüceltmek, onun için gerekli elemanı, insan kaynağını yetiştirmektir.
Sözlerimi TEVDAK’ın bugüne kadar yapmış olduğu konuları özetleyerek, bitirmek istiyorum.
TEVDAK üyesi eğitim vakıfları, kuruluşlarından bugüne kadar 15 tarihi lisemizin bütün eğitim, öğretim
ve sosyal faaliyetlerini maddi ve manevi olarak desteklemiştir. Okulların fiziki mekan, onarım,
donanım, araç gereç, eğitim personeli, burs gibi ihtiyaçlarına katkıda bulunmuştur. TEVDAK’ın
kuruluşundan bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileriyle
yakın ilişki kurmuş ve bünyesindeki liselerin sorunlarını onlarla paylaşmış ve çözümlerine katkı
sağlamıştır. Özellikle tarihi okullara yönetici ve öğretmen atamaları, süper liselerin kuruluşu, liselerin
giriş sınavlarında sistemdeki değişiklikler, proje okulları, yönetici ve öğretmen rotasyonu gibi
konularda görüş ve önerilerde bulunmuştur. TEVDAK, üyesi okullara yönetici ve öğretmen atamaları
konusunda bakanlıkla bazı protokoller hazırlamış ve imzalanmıştır. Ancak son dönemde maalesef bu
protokoller dikkate alınmıyor. Ama halen yazılı olarak Milli Eğitim Bakanlığının arşivlerinde vardır.
Üyemiz olan liselerimizin öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla Boğaziçi
Üniversitesi Eğitim Vakfıyla iş birliği yaparak, özellikle matematik, fizik, kimya, biyoloji öğretmenlerine
yönelik hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmiştir. Seminerler Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Öğretim Üyelerince verilmiştir. TEVDAK üyesi olan eğitim vakıflarının yıllarca uyguladığı vakıf destekli
devlet lisesi modelini okul öncesi eğitimden başlayarak, temel eğitim, orta öğretim ve yükseköğretimi
kapsayacak biçimde ele alınması ve yasal bir çerçeveye oturması için eğitimci ve akademisyenlerle
Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumları adıyla bir rapor hazırlatmıştır. Bu rapor tüm
milletvekillerine, Milli Eğitim Bakanı ve bürokratlarına ve üniversite rektörlerine gönderilmiştir. Rapor
ile ilgili dönemin Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Bener Cordan ile görüşülmüş ve bu konuda
görüşlerimiz paylaşılmıştır. Haziran 2001 tarihinde Edirne’de Trakya Üniversitesi Rektörlüğünün ev
sahipliğinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanvekili Nurettin Başer, Ortaöğretim Genel Müdür
Yardımcısı Emin Gürkan ve üye okulların vakıf başkanları ve okul müdürleri, yapılan toplantıda
TEVDAK’ın Toplum Destekli Devlet Okulları raporunu tartışmışlardır. Bu rapor her Milli Eğitim
Bakanımıza sunulmuş ve destekleri istenmiştir. Bu konuda başta üyesi olduğumuz TÜSEV Türkiye
Üçüncü Sektör Vakfı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesine
destek olan eğitim vakıflarıyla işbirliğine girişilmiştir.
TEVDAK, bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığının ve İstanbul İl Müdürlüğünün izni ve
yöneticilerin katılımıyla iki uluslararası düzeyde eğitim sempozyum düzenlemiştir. Birinci sempozyum,
21 Ekim 2005 tarihinde Kabataş Eğitim Vakfı Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen TEVDAK 1.
Ulusal Eğitim Sempozyumunun ana konusu; orta ve dar gelirli ailelerin zeki ve başarılı çocuklarının
çağdaş, kaliteli, akılcı, eleştirel eğitim almaları nasıl sağlanabilir şeklindeydi. Sempozyuma Milli Eğitim
Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Necat Birinci, Ortaöğretim Genel Müdürü Kerem Altun ve Milli Eğitim
Müdürü Ömer Balıbey ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve akademisyenler katılmışlardır.
Sempozyumda TEVDAK’ın “Toplum Destekli Eğitim Kurumları” raporu da tartışmaya açılmıştır. 10
Nisan 2007 tarihinde aynı yerde yapılan TEVDAK 2. Ulusal Eğitim Sempozyumunun ana konusu;
“Ortaöğretim Kurumları ve Yükseköğretim Kurumları Giriş Sınavları” ve “Yürürlükteki Yasalar ve
Eğitim Vakıflarının Durumu” şeklindedir. Bizim amacımız bu ülkenin genç nesillerini, genç beyinlerini
çağdaş bir şekilde yetiştirmek, tek hedefimiz budur. Hizmet verdiğimiz liselerimizin öğretmen ve
öğrencileri arasında birlik ve beraberliği, ortak çalışma ortamını geliştirmek ve TEVDAK ruhunu
oluşturmak amacıyla 3 Kültür Şenliği, 4 Şiir ve Kompozisyon Yarışması ve 2 Spor Turnuvası
düzenlemiştir. Kültür Şenliklerinde yarışmalar dışında, okullarımız öğrencileri arasında tiyatro
etkinlikleri, şiir dinletileri ve müzik konserleri düzenlenmiş, resim sergileri açılmıştır.
15-30 Mayıs 2010 tarihleri arasında TEVDAK Okulları arasında düzenlenen 1. Kültür Şenliği
kapsamında; spor turnuvası, müzik ve şiir dinletisi, aktif resim çalışması ve resim sergisi
gerçekleştirilmiştir. Kültür Şenliği kapsamında 2010 yılında Avrupa Birliği tarafından İstanbul’un
“Avrupa Kültür Başkenti” seçilmesi nedeniyle bütün TEVDAK Okulları öğrencilerinin kendi şehirleri ile
ilgili duygularını yansıtmaları amacıyla “Benim Şehrim” konulu bir şiir ve deneme yazma yarışması”
düzenlenmiştir. Bu yarışmaya katılan öğrencilerin şiir ve denemeleri “Benim Şehrim” ismi altında
kitap halinde getirilmiştir.

15-30 Mayıs 2011 tarihleri arasında TEVDAK Liseleri arasında 2. Kültür Şenliği düzenlenmiştir.
Bu şenlik kapsamında müzik dinletisi, şiir dinletisi ve resim sergisi gerçekleştirilmiştir. Kültür Şenliği
kapsamında “Gençliğin sosyal sorumluluğu” konulu bir şiir ve deneme yazma yarışması düzenlenmiş
ve bu yarışmaya katılan şiir ve denemeler “Sessiz Çığlık” isimli kitap haline getirilmiştir.
20-30 Mayıs 2012 tarihleri arasında TEVDAK liseleri arasında 3. Kültür Şenliği düzenlenmiştir.
2015 yılında “100. Yılında Çanakkale Zaferinin Türk ve Dünya Tarihindeki Yeri ve Önemi” konulu bir
şiir ve deneme yazma yarışması düzenlenmiş, bu yarışmaya katılan şiir ve denemeler de “100 yıl önce
biz de Çanakkale’deydik” isimli kitapta yayımlanmıştır. 2019 yılının Mustafa Kemal Atatürk ve
arkadaşlarının Samsun’a çıkıp, Kurtuluş Savaşının ilk adımının atılmasının 100. Yılı dolayısıyla TEVDAK
Liseleri öğrencileri arasında “Özgürlük ve Bağımsızlığın Önemi” konulu şiir ve deneme yazma
yarışması, düzenlenmiştir. Ayrıca Pertevniyal Lisesi’nde masa tenisi turnuvası düzenlenmiştir. Derece
alan öğrencilerimiz 22.05.2019 tarihinde yapılan “Toplumun Okulları” konulu AB projemizin tanıtım
toplantısında ödüllendirilmiştir.
Ayrıca Rumeli Türkleri Kültür ve Eğitim Vakfı RUTEV ile işbirliği yaparak, Türkiye ile Balkan
ülkeleri arasındaki dostluk köprüleri kurmak amacıyla 2011 yılından itibaren altı Balkan ülkesinden
Batı Trakya, Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Kosova’dan 40 öğrenci ve 5
öğretmeni getirerek yaz aylarında on beşer gün misafir ettik. İstanbul, Ankara, Bursa ve
Çanakkale’deki tarihi ve turistik yerleri ve eserlerini tanıttık. Bunu niye yaptık? Ben Kabataş Erkek
Lisesi’nden 1956 yılında mezun oldum. Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı her yıl 50 yıllık mezunlarına
plaket verir. 2006 yılında 1956 yılı mezunlarına plaket verildi. 1956 yılında Kabataş Lisesinde 7 tane
Türkiye hudutları dışındaki ülkelerden gelen öğrenci bulunuyordu. Bunlardan bir tanesi de Libya’nın o
andaki Türkiye büyükelçisi Muhammet Manguş’tu. Muhammet Manguş’u aradık, geldi ve bütün
gününü bizimle geçirdi. Yarım günü de ağlayarak geçirdi. Libya’da iş yapan bazı büyük inşaat şirketi
sahip ve yöneticileri Muhammet Manguş hakkında dediler ki, “Biz, Türk hükümetinin yapmadığı iyiliği,
yardımı Muhammet beyden gördük.” İşte bunun için Balkan ülkelerinden bu öğrencileri getirdik.
Dedik ki, bu ülkelerde Türkiye’ye yakın olan bu köprüleri kuralım, bu çocukların içerisinden yarın
Türkiye’nin büyükelçisi olacak gençler yetişecektir. Onun için bu projeyi yaptık. İki yıldır Kabataş
Lisesi’nin Pansiyon binası restorasyona alındığı için bu etkinliği yapamıyoruz. İnşallah restorasyon
biter, bu etkinliği yine devam ettiririz. Bir sene yapılan toplantı sonunda çekilen fotoğraflar
Arnavutluk’un başkenti Tiran’da sokaklara asıldı. Beni dinlediğiniz için ve geldiğiniz için, katıldığınız
için hepinize sonsuz teşekkür ederim.

2. PROJE KOORDİNATÖRÜ KÜBRANUR DOĞAN’IN PROJE TANITIM SUNUMU
KÜBRA NUR DOĞAN: Saygıdeğer misafirlerimiz, Toplumun Okulları Projemizin uzun vadeli
stratejik planının hazırlanması ve proje organizasyonunun sağlanması amacıyla gerçekleştirilen
toplantısına hoşgeldiniz. Eğitim ve öğretim insanlık tarihi boyunca üzerinde en çok tartışılan ve
çalışılan konuların başında gelmektedir. Bu da eğitim ve öğretimin toplumların devinimi bakımından
temel teşkil etmesinden kaynaklanmaktadır. Eğitim ve öğretimle ilgili Alman Filozof Immanule Kant,
“insan, ancak eğitimle insan olabilir. Eğitim, onu nasıl şekillendirdiyse, o sadece odur” diyerek,
eğitimin önemini üstü çizilemeyecek şekilde ortaya koymuştur. Kant iyi bir örnek olsa da ilk örnek
değildi. İnsan var oldukça eğitim, bir mesele olarak var oldu.
Bugün 2019 yılındayız. Eğitim ve öğretim, öneminden bir nebze bile yitirmedi. Ve hala şu
konuda hem fikiriz; iyi nesiller yetiştirmek, iyi bir eğitimden geçiyor. İyi eğitimin yolu ise kaliteli
okullardan… Kaliteli okul olmak ise hafife alınacak bir durum değil. Hala günlük olarak karşılaşılan
kalabalık sınıflar, ekipman eksikliği, finansal yetersizlikler gibi problemlere çözümler üretebilmek,
aynı zamanda eğitim ve öğretimin aksamasını engellemek toplumumuzun devlet okullarının her
zaman aşabildiği bir dağ değil. Bu temellerden yola çıkarak, Türkiye’de köklü okullar denilince akla
gelen devlet okullarımızın eğitim vakıflarından oluşan, Türkiye Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi’nin
alanındaki deneyimlerinden faydalanmak ve yıllardır bu okulların gösterdikleri üstün başarıları Türk
devlet okullarına bir yol haritası olarak sunabilmek adına Avrupa Birliğinin finansal desteğiyle
projemizi uygulamaya başladık. Projemizin tam adı “Toplumun Okulları - Toplum Destekli Okulların

Kapasitesinin Güçlendirilmesi” olup, mottomuz ise “geçmişin birikimi, eğitimin geleceğidir.” Devlet
okullarının daha iyi bir seviyeye gelmesi ve gençlerimizin hedeflerine emin adımlarla ilerleyebilmesi
için gerçekleştirilen toplumun okulları projesinde Türkiye’nin en iyi ve en köklü devlet okullarının
asırlık bilgi birikimlerini Anadolu’daki devlet okullarıyla paylaşması temel alınmıştır. Proje bazında
kapasite geliştirme eğitimleri, izleme çalışmaları, stratejik hedef, ihtiyaçlar ve farkındalık planı
hazırlanması gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir. Ve faaliyetlerin sonuçları öğretmenler, öğrenciler,
toplumun okulları ve eğitim politikası karar alıcılarıyla nihayetinde Türk eğitimiyle paylaşılacaktır.
Eğitim alanında atılacak adımlar, Avrupa toplumu haline gelebilmek için de önemli bir adım olacaktır.
Projemizin ana hedefi TEVDAK ve 15 üye kuruluşun idari, iletişim, kaynak yaratma, aktif destek ve
finansal sürdürülebilirlik kapasitelerinin güçlendirilmesi ve bu kuruluşların politika ve karar alma
süreçlerine daha aktif katılımını sağlamaktır. Özel hedeflerimiz ise ulusal ve uluslararası düzeylerde
sürdürülebilir bir sivil diyalog için TEVDAK bünyesinde uzun vadeli kurumsal ve stratejik planlar
oluşturmak, TEVDAK ve üyelerinin finansal kapasitesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için fon
kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve arttırılması konusunda stratejik plan geliştirmek, TEVDAK ile diğer
yerel ve yurt dışı STK’ların, kurumların ve ilgili aktörlerin işbirliğini ve diyaloğunu güçlendirmek,
gelecekteki sivil diyalog projeleri ve sosyal aktiviteler için organizasyon kabiliyetini geliştirmek üzere
insan kaynakları yönetimi kapasitesine ilişkin bir eylem planı ve stratejisi hazırlamaktır. Projemizin
ana hedef grupları ise TEVDAK’ın üyesi olan vakıfların temsil ettiği eğitim kuruluşlarıdır. TEVDAK üyesi
eğitim vakıflarının temsil ettiği okulların öğretmenleri, öğrencileri ve mezunları ve bir bütün olarak
Türkiye’nin eğitim politikası karar alıcıları ve kurumları ise nihai faydalanıcılardır.
Proje faaliyetlerimiz şu şekilde olacaktır. Ankara, Edirne, Erzurum, İstanbul, İzmir ve
Zonguldak’tan TEVDAK eğitim vakıfları üyelerinin katılımlarıyla İzmir, İstanbul, Ankara’da atölye
çalışmaları ve eğitimler gerçekleştirilecektir. Sivil diyaloğu güçlendirmek ve bu sivil toplum
kuruluşlarının kurumsal kapasitelerini arttırmak için TEVDAK ile üye eğitim vakıfları arasında bir
kurumsal stratejik plan hazırlanacaktır. Gelecekte yapılacak faaliyetlerin, sosyal projelerin, bursların
ve benzeri çalışmaların nitelik ve sayısını arttırmak için bir fon kaynakları geliştirilmesi stratejik planı
hazırlanacaktır. TEVDAK üyesi vakıfların temsil ettikleri okulların öğrencileri ve mezunları için staj
olanaklarını arttırmak amacıyla bir ağ oluşturulacaktır. Benzer alanda faaliyet gösteren Avrupa Birliği
ve Türkiye STK’ları ile bir ağ kurulacak ve devlet okulları ve diğer ilgili kurumlar ile var olan ağlar
güçlendirilecektir. Sivil toplum arasındaki işbirliğinin önemi konusundaki farkındalığı arttırmak üzere
çalışmalar yapılacaktır. Yayınlar, el ilanları, çevrim içi platformlar ve bir tanıtım filmiyle proje
çıktılarının yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Projemizin çıktıları ise sivil diyalogla ilgili stratejik planlar
oluşturulacak, dernek üyesi vakıflara ev sahipliği yapan her şehirde çalıştaylar ve toplantılar yapılacak,
faaliyetler, sosyal projeler, burslar ve benzeri çalışmalar için fon yaratma stratejik planı
oluşturulacaktır. Stajyer öğrencilere ve mezunlara yeni iş olanakları kazandırılmış olacak, kamu
kurumlarıyla ağlar geliştirilecek, benzer AB STK’larıyla bir ağ kurulacak. Sivil toplumda etkileşimi
arttırma bilinci geliştirilmiş olacaktır. İkincisi; Ankara’da düzenlenecek olan uzun süreli stratejik planın
hazırlanması ve proje organizasyonunun sağlanması üzere iki gün sürecek olan bu toplantımızın
projemize katacaklarından dolayı sevinç ve heyecan duyuyor, katılımınızdan ötürü hepinize teşekkür
ediyoruz.

3. PROF. DR. İRFAN ERDOĞAN’IN “TARİHİ OKULLARIN TOPLUM HAYATIMIZDAKİ YERİ
VE ÖNEMİ” KONULU KONUŞMASI
SAKİN ÖNER: Değerli konuklar, şimdi tarihi okulların ve eğitim vakıflarının toplum hayatındaki
yeri ve önemi konusunda konuşmasını yapmak üzere Türk eğitim hayatımızın önemli isimlerinden
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Talim ve Terbiye Kurulu eski Başkanı Sayın Prof. Dr.
İrfan Erdoğan’ı huzurlarınıza davet ediyorum.
İRFAN ERDOĞAN: Değerli eğitimciler, değerli eğitim dostları, duayen büyüklerimiz, ben de hepinize
en içten saygılarımı sunarak, sözlerime başlamak istiyorum. Müsaadeniz olursa, TEVDAK bünyesindeki

tarihi okullardan bazıları ile ilgili bir sunum hazırlamıştım. Onu izleyelim ve ondan sonra
düşüncelerimi paylaşacağım.

Bir ikilem diyebileceğimiz iki kavramı dikkatinize sunarak, başlamak istiyorum. O da şudur;
“Türkiye’de okullar” ve “Türkiye’nin okulları”… Bu iki söz arasında bayağı bir fark var. Türkiye’de
okullar, aslında Türkiye ile çok ilişkili olmayan, Türkiye’nin davasıyla bir misyonu olmayan okullar
diyebiliriz. Türkiye’nin okullarıysa, Türkiye’nin geleceği için, geçmişi için, inşası için var olan okullar. Bu
ikilemi şundan paylaştım. Dünyada böyle bir durum var. Aslında siyaset ve ekonomi için de belki bunu
açabiliriz. Türkiye’de siyaset yapılır ama Türkiye’nin siyaseti farklıdır. Türkiye’yi kurtaracak,
geliştirecek bir durumdur Türkiye’nin siyaseti. Türkiye’de ekonomi olur ama Türkiye’nin ekonomisi
farklı olur. Bunun gibi Türkiye’de eğitim veya Türkiye’de okul, bir de Türkiye’nin okulu…

Bizim uzun yüzyıllar süren Osmanlı medeniyetimizde, ülkemizde Osmanlının veya güncel
tabirle söyleyecek olursak, Türklerin, Türkiye’nin okulu yoktu. Osmanlıda okul vardı. 1850’ye kadar
durum buydu. 1850’lerden sonra ilk defa Maarif Nezareti (Milli Eğitim Bakanlığı) kurulduktan sonra
Türklerin okulunu inşa etme çabaları başladı. Bunun sanırım ilk adımı 1850 yılında Sultan
Abdülmecid’in annesi Bezmiâlem Valide Sultan tarafından yaptırılan Darül Maarif (Valide Sultan
Mektebi)dir. Bu okul şu anda Cağaloğlu Anadolu Lisesi adıyla öğretim yapılıyor. Valide Sultan
Mektebi, belki o zamana kadar Türkiye’de var olan belli başlı okullara alternatif olacak şekilde
Türkiye’nin veya o zamanki tabirle “Osmanlının okulu” diye açıldı. İstanbul Lisesi'nin esasını, ilk özel
okul olarak açılan (Numune-i Terakki) teşkil etmektedir. Bu okulu Bahriye emekli Yüzbaşısı Mehmet
Nadir Bey, 1884 yılında açmıştır. Bu okul daha sonra devletin el koymasıyla İstanbul Erkek Lisesi
halini aldı ve misyonu olan bir okul oldu. Bir ara Fransızca eğitim yaptı, Fransızların egemen olmasıyla
Türkiye’de. Daha sonra Birinci Dünya Savaşı’ndaki Alman nüfzsuyla da Almanca eğitim yapan ve
Cumhuriyet’le birlikte de İstanbul Erkek Lisesine dönüşen bir okulumuz. Kabataş Erkek Lisesi,
enderunvari bir okuldur. 1908’de açıldı. Bunun da bir iddiası var ve bu okul da yine Türkiye’nin okulu
olacak şekilde açılmıştı. Devlete idareci yetiştirme amacıyla kuruldu. Bir ara devletin bütünlüğünü
sağlamak maksadıyla “aşiret mektebi” adıyla bir dönüşüm yaşadı ve devam etti.. Vefa Lisesi aynı
şekilde 1872’de ilk defa Türkçe tedrisat yapan bir okul olma misyonuyla açıldı. Malum Kadıköy
Anadolu Lisesi de yine İngilizce eğitimde baskın olan yabancı okullara karşı fırsat eşitliğini sağlaması
misyonuyla 1955’te Türkiye Cumhuriyeti yabancı dilde eğitim yapan iddialı bir okul olarak açıldı.
Bunlara ekleyeceğimiz okullar olabilir ama bunlar belli başlı “Türkiye’nin okulu” hedefiyle açılan
okullarımızdır. Tabi günümüze geldiğimizde biz, 10 bin lisemizin tamamını Türkiye’de okul kıvamına
getirdik.
2000’li yıllarda 150, 200 civarında Anadolu Lisemiz vardı, bugün bütün genel liseleri Anadolu
Lisesi yaparak bu okulların misyonunu yok ettik. Bu doğrultuda maalesef Türkiye’nin okulu olma
hedefiyle büyük misyonlar yüklenerek açılan okullarımız da bu benzer okul furyasına, rüzgarına
kapılmak durumunda kaldı. Sonda söyleyeceğimi başta müsaadeniz olursa söyleyeyim. Hem dünya
eğitim tarihinde hem Türk eğitim tarihinde hem Avrupa pedagojisinde ekol olmak önemlidir, seçkinlik
önemlidir. Kamusallık daha sonra eğitimin temel bir hedefi olsa da seçkinlik ve ekol olmak önemlidir.
Bu okullarımız ekol okul veya ekol olacak şekilde kurulmuşken, savrulma sonucu bugün sıradan
okullar durumuna gelmişlerdir. Türkiye, eğitim sisteminde yaşadığı savrulma sonucu birbirine
benzeyen okullar oluşturmayla ilgili bir tehlike yaşadı. Hala o girdabın içindeyiz.
Amerika’da diğer üniversitelerle aynı statüde olmayan elit üniversiteler vardır. Bunlar 15-20
üniversitedir. Mesela Kolombiya Üniversitesi, Harvard, Yale gibi belli başlı üniversiteler, ülkenin genel
yarışına tabi değillerdir. Bunların ayrı bir statüsü vardır. Aslında Türkiye’de saydığımız bu okullar da
elit okullar kavramına uygun okullardır. Şimdi bu okullarla ilgili bir önerimi ve düşüncemi paylaşmak
istiyorum. Bu okullar için eninde sonunda özel bir statü elde etmek gerekir. Edilmezse, bir numaralı,
iki numaralı, on numaralı, on bir numaralı okul gibi bir sıralamayla karşı karşıya kalırız. Değerli
eğitimciler, şunu görüyoruz; bir eğitim sisteminin hatırası varsa, o eğitim sistemi daha gelişmiş oluyor,
hikayesi varsa, o eğitim sistemi daha ihtiyaçları karşılamış oluyor, daha sağlam oluyor. Hatıra da
gelenekle olur. Gelenek dediğimizde de karşımıza tekrar bu okullarımız çıkıyor. Gelenek ve gelecek
eğitim için önemli bir temeldir. Eğitimde maalesef - Avrupa’da ve ülkemizde de bu yaşanmakta – bir
yeni tahakkümü söz konusu. Yeninin tahakkümü, eğitimi geriletir diye düşünüyorum, okulları geriletir
diye düşünüyorum. Eğitimde çizgisellik, evrimsellik söz konusu değildir. Socrates, Jean-Jacques
Rousseau, John Locke, Jean-Paul Sartre, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, 2019 yılında da bir değerdir, 2023
yılında da bir değer olacaktır. Bu gözden kaçıyor ve kaçınca da biz, eğitim alanında hızla gelenekten
kopan bir hale dönüşüyoruz. Geleneği en iyi yaşatacak kurumlar, bu okullardır. Çünkü geleneği var,
çünkü tarihi var, hikayesi var. Dolayısıyla bunu da çok önemli bir stratejik güç olarak kullanabiliriz.
Yeni okul, dünyada Jean-Jacques Rousseau’yu takip eden düşünürlerin, eğitimcilerin, pedagogların
açtığı okullarla inşa oldu. Pestalozzi, Froben, meşhur Rus yazar Tolstoy, bunların her birinin 1800’lü,
1900’lü yıllar arasında okulları vardı. Biz de bunu takip ettik. Osmanlının son döneminde ve
Cumhuriyetin ilk yıllarında açılan okulların simge isimleri vardır, simge kurumları vardır. Muhakkak
birkaç otorite akla gelir belli başlı okulları göz önünde bulundurduğumuzda. İşte meşhur Atatürk’ün

ilk başladığı, ilk yıllarını okuduğu Şemsi Efendi’nin okulu, işte Şemsi Efendi’yi çağrıştırır. 1913 yılında
buralarda açılan müthiş bir yeni okul örneği olarak karşımıza çıkan Şemsülmekatip adlı okul, İsmail
Hakkı Baltacıoğlu’nu çağrıştırır. Çapa’da 1845’te kurulan ve bugün Fen Lisesine dönüştürülen meşhur
Darülmuallimin, yani İstanbul Öğretmen Okulu, Mustafa Satı Beyi çağrıştırır. Darüşşafaka’nın
çağrıştırdığı okullar vardır. Kabataş Lisesinin aynı şekilde, Vefa Lisesinin aynı şekilde çağrıştırdığı
isimler vardır. Bunlar bir güçtür, ekol böyle olunur ve bunların yarattığı enerjiyle onlarca yıl, yüzlerce
yıl bu özellikleriyle tanınırlar. Az önce ismini zikrettiğim Şemsülmekatip (Okulların güneşi), aslında bu
projenin adıyla da biraz ilişkili, tipik bir içtimai mekteptir, yani toplumsal okuldur, yani toplumun
okuludur. Böyle bir tesadüfle projenin adı da denk gelmiş. Şemsülmekatip açıldığında bir de bu
okulun desteğiyle bir dernek kuruldu. Derneğin adı şu; Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti… Bildiğimiz
Talim ve Terbiye Kurulunun birebir esin kaynağıdır bu. 1913 yılında açılan Milli Talim ve Terbiye
Cemiyeti odur. Ülkenin her bir tarafına o zamanın aydınları konferanslar vermek üzere gittiler,
yayınlar yaptılar, periyodik dergi çıkardılar ve okul çok başarılı ve “içtimai mektep” adıyla hayatına
devam etti. Şimdi burada kastettiğim şudur. Muhit, çevre varsa, okul vardır. Bir okul için dünyanın en
iyi donanımlarını hazırlayın. “En iyi” diye bilinen öğretmenleri getirin, o yıl ve ikinci yıl istediğiniz
başarıyı elde edemezsiniz. Okul eğitimi çağrıştırır, eğitim bir çevrenin ürünüdür, bir kültürün
ürünüdür, bir birikimin ürünüdür. Birikim de bu TEVDAK bünyesindeki okullarda olduğu için buna dair
de bunu bir stratejik güç olarak kullanmak gerekiyor.
Dünyada ve ülkemizde bence 1950’li yıllara kadar bu meyanda bir gelişim var, yani ekol var,
otorite var, çevre var, çevrenin içinde var olan etkileşimle eğitimin var oluşu söz konusu. Bunu sanki
eğitimi geliştirmeye çalışırken, genel olarak söylüyorum, eğitimi yerleştirmeye çalışırken, biraz
kaybediyoruz gibi, bu unsuru biraz gözden kaçırıyoruz gibi. Değerli eğitimciler, günümüze damgasını
vuran bir ikilem de şudur, kurs-eğitim ikilemi. Eğitim soyuttur, teoriktir, ucu açıktır, somut şeylerin
hemen ortaya çıkması şart değildir. Bileşeni çok fazladır, aile vardır, toplum vardır, öğretmen vardır,
idareci vardır, devlet adamı vardır. Kurs ise piyasayı çağrıştırır, daha tekniktir, daha günceldir, daha
talep odaklı bir şeydir. Bunu niye dikkatlerinize sunuyorum; dünyada ve ülkemizde kurs, eğitimi
yenmek üzere, kurs, baskın hale gelmek üzere. Kurs gerçeğimiz, ancak kurs, eğitimi yutarsa, kurs,
eğitimin üstesinden gelirse, üniversitelerimiz, köprü okullarımız, matematik dersimiz, tarih dersimiz,
hepsi bir bir kaybolur. Bu okullara el atarken, bu ikilemin de akla gelmesini özellikle arzu ediyorum.
Kurslaşmamalı tarihi okullarımız, güncel taleplerin etkisiyle kursvari bir hale dönüşmemeli. Eğitim
ruhunu, eğitim felsefesini korumalı. Bizde benim gözlemlerime, inancıma göre bir bak-gör felsefesi
var. İstanbul’u aldığımızda çok etkilenmişiz, Ayasofya karşımızda, kısa süre sonra biz de yaparız diye
hemen karşısına Sultanahmet’i dikmişiz. Daha sonra ben de yaparım diye Süleymaniye’yi inşa etmişiz.
Bu devam edip, gidiyor, malum anlıyorsunuz sanırım. Okulda da böyle bir şey var. Bizim genlerimizde
bu var. Darülmuallimin, Avrupa çapında bir okul Mustafa Satı Beyi çağrıştıran. Cumhuriyet ilan edilir
edilmez, tabi müthiş bir eğitim ideali var, Darülmaullimin’in aynısını yaparız diye o zaman ki
kadroların Gazi Terbiye Enstitüsünü inşa etme hali var. Genelde yani eğitim kurumlarımızda da böyle
bir “ben de yaparım, biz de yaparız” hali söz konusu. Bu iyi, bu çok kötü bir şey değil ama böyle
olduğu vakit biraz o ekol dediğimiz durum, öz kayboluyor. Yine bir ikilemle bunu açıklamak istiyorum
ikileme dair bir düşünceyle. Eğitimde genellikle başkalarını kurtarmak için hamle yapar devletler,
toplumlar, bir de bireylerin, toplumun kendisi, kendisini kurtarmak için hamle yapar, eğitim inşa eder,
eğitim sistemi kurar. Bizde de bu ikilemi dikkate aldığımızda, biraz başkasını kurtarma daha fazla
revaçta. Kendisini kurtarma, bu okulların ruhuna uygun, okulların bir tarihi var, bu okullar nezdinde,
mezunlar nezdinde bir topluluk hali var. Bu toplulukların kendi dışındaki problemler bir tarafa, kendi
akışı içerisinde kendi cemiyetini, çevresini düşünerek, yol alması, ekol olmayı korur diye
düşünüyorum. Ekol olma, farklı olma vs. budur.
Okullarımız, dünya eğitim sisteminde ve Türkiye’deki benzeme baskısından kurtulmalı, önce
bu 15 okul, kendi içerisinde, şu ana kadar edinmiş olduğu özgün yönleri korumalı. Özgün yönleri, yani
farklı yönleri korumak için de elinden gelen her şeyi yapmalı. Gerekirse bu okullar için mevzuat
çıkarmalı, kendi toplulukları da bu fikre sahip çıkmalı. diyorum. Örnek verdiğimiz 4 lisenin 4’ünün de
farklı çıkış yolu var. İşte Kabataş Erkek Lisesi, Türkçe tedrisat yapmak üzere kurulan bu okulumuzu
Japonca çok güncel bir dil olacak diye Japoncayla eğitim yapan okul haline getirmek çok yanlıştır. O

okulun 100 yıllık geleneğini Türkçe tedrisatta devam ettirmesi lazım. İstanbul Erkek Lisesi, bir asırdır
Almanca eğitim yapıyorsa bu okulu Çince revaçta bir dil diye Çince eğitim yapan bir okul haline
getirmek bir savrulmadır. Bu okulu böyle bir savrulmaya bırakmamak lazım. Çincesi, Japoncası,
Fransızcası bir örnektir, bu okullarımızın kurulduğu andan itibaren var olan farklı yönlerini koruyalım
diye öneriyorum.
Bilimin dayandığı iki unsur vardır. Bir; topluluk, iki; çerçeve, paradigma. Eğitim için de bu
doğrudur, geçerlidir. Topluluk yoksa topluluktan kastettiğimiz ortak dili olan, ortak hikayesi olan,
birbirini tanıyan insanlardan oluşan bir ruh diyelim. Eğitim için de bu önemlidir. Genel eğitim
sistemimiz, bu meyanda biraz dağıldı, hikayelerini unuttu veya unutmak üzere. 1857 yılında Maarif-i
Umumiye Nezareti adıyla kurulan Milli Eğitim Bakanlığının 162 yıllık bir tarihi var. 1857’den bu yana
eğitim hayatımızın müthiş bir hikayesi var. Her bakanımızın kendine özgü kattıkları var, yaşadıkları var
ve bunlardan koptuğumuz vakit, 2023’ün, 2050’nin gerçeğine kilitlenmek bizi kurtarmaz. Sanayide,
yolda, elektrikte, suda, o tür hizmetlerde olabilir ama eğitim, kültür işinde birikimden istifade etmek
gerekir. Ve topluluk ruhunu da hep kullanmak gerekir. Topluluk avantajına da en fazla sahip olan
kurumlar, bu kurumlardır. Bunu kullanmak gerekir diye öneriyorum. Pedagojik zenginliği temel almak
gerekir. Ekol olmayı öncelikli hale getirmek gerekir. Yeni tahakkümü, yeni peşinde koşma hali eğitimi
biraz zayıflatıyor. En azından bu kurumlarımızda eskiyle yeni bir arada olmalı. Ben, Amerika’da master
ve doktora öğrenimi için Kolombiya Üniversitesi’ne gittiğimde, şunu gördüm: Klasik tahta duruyor,
yanında da şimdiki modern, akıllı tahta var. Biz de en azından bu okullarda bunu korumalıyız. Sizde
tarih çok, sizde otorite çok, her okul, kendisiyle ilişkili belli otoriteleri bulup, Tolstoy’un okulu olmak
gibi, Pestalozzi’nin okulu olmak gibi Kabataş’ın, Vefa’nın da mezunları içinden sembol olabilecek
isimler bulmaları lazımdır. Her tarihi okulda bir tane değil, birden çok isim var. Vefa Lisesi için İsmail
Hakkı Baltacıoğlu’nu rahatlıkla söyleyebilirim, meşhur o “içtimai mekteb”in sahibidir. Bunu yaparsak
eğer okullarımız için değil sadece, Türk eğitim sistemi için de müthiş bir zenginlik yaratmış oluruz.
Türk eğitim sistemi, bu açıdan bocalıyor. 1657 yılında Jan Amos Comenius tarafından yazılan Magna
Didactica (Büyük Öğretim), benim nazarımda dünyanın ilk en iyi yöntem kitabıdır. Comenius adını
Projesiyle biliyoruz ama onun asıl önemi yazdığı bu kitaptan gelmektedir. Bu kitabı Milli Eğitim
Bakanlığımız, ta 1930’larda Romanya’dan gelen eğitimci Hasip Aytuna’ya çevirtmiştir. Şu anda
kütüphanelerde zor bulunan bir kitaptır. Şimdilerde çok satan İdeal Öğretmen, Mefkûreci Öğretmen,
“Beyaz Zambaklar Ülkesinde” adlı kitabı Atatürk, çevirtmiştir. Bu kitap o dönemde mesleğe başlayan
her öğretmene bakanlıkça hediye edilmiştir. Bugünlerde çok moda, sahaflarda görüyorum, en fazla
satılan kitaplar arasında. Biz, bu kitabı bugün keşfeder gibiyiz. Halbuki bizim bu kitapla ilgili geçmişteki
hikayemiz var. Sonuç olarak bu okullarımızı ve okullardan yola çıkarak, Türk eğitim sistemini bir
pedagojik çerçeveye dayandırmak durumundayız. Ve dünyaya ve ülkemize mal olmuş olan Şemsi
Efendi gibi, Mustafa Satı Bey gibi, İsmail Hakkı Baltacıoğlu gibi, Hasan Ali Yücel gibi pedagogları da
başköşeye yerleştirmek durumundayız. Onların varlığı, resmi, birer sayfa sürecek hayat hikayesi bile
bizim için yeter.
Konuşmamı özetleyecek olursam; “Tevdak’ın “Toplumun Okulları” AB Projesi’ne konu olan
tarihi okulları, Devlet-i Aliye’nin ve Cumhuriyet’in yönetici kadroları bu okulları iddialı misyonlar
yükleyerek açtılar. Ve bu okulların her biri kurulurken yüklendikleri hedefler doğrultusunda çok
başarılı oldular ve Türkiye’nin en başarılı liseleri arasında yer aldı. Bir çok ünlü şair, yazar, bilim insanı
bu okullarda öğretmenlik yaptı. Sanat, spor, siyaset, bilim ve iş dünyasında başarılı olmuş bir çok kişi
bu okullardan mezun oldu. Bu tarihi okullarımız şimdi de «PROJE OKULLARI» adı altında bir değişim
süreci yaşıyor. İzleyip göreceğiz… Değerli eğitimci Nurettin Topçu diyor ki: ‘Mazisiz mektep olmaz’ Ve
yine bilinmelidir ki; ‘Gelecek, gelenek ile inşa edilir’. Dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde tarihi
okullar, en prestijli okullardır. Bunun için toplumca bu okullarımıza sahip çıkıp özelliklerini korumak
zorundayız. Çünkü bu okullar, sadece camialarının değil, bütün toplumun okullarıdır. Ayrıca bu
okullara her türlü maddi ve manevi desteği veren Eğitim Vakıflarının da statülerinin ve kapasitelerinin
güçlendirilmesi gerekir.” Görüşlerimi genel olarak anlatmaya çalıştım. Hepinize teşekkür ediyorum.
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KONU: EĞİTİM VAKIFLARININ KURUMSALLAŞMASI VE KARAR ALMA SÜREÇLERİNE DAHA ETKİN
KATILIMLARI
MODERATÖR: Ömer BALIBEY (MEB Öğretmen Eğitimi e. Genel Müdürü)
PANELİSTLER: Tevfik Başak ERSEN (TÜSEV- Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Genel Sekreteri, Vakıflar
Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi Üyesi)
Suat KARDAŞ (Eğitim Reformu Girişimi Eğitim Laboratuvarı Koordinatörü)
Dr. Sakin ÖNER (Vefa ve İstanbul Erkek Lisesi e. Müdürü)
DR. SAKİN ÖNER: Çok değerli konuklar, hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum.
Oturumumuzun konusu “eğitim vakıflarının kurumsallaşması ve karar alma süreçlerine daha etkin
katılımları”. Moderatörlüğünü İstanbul eğitim tarihinde en uzun süre İl Milli Eğitim Müdürlüğü yapan
ve MEB Öğretmen Eğitimi Genel Müdürü Sayın Ömer Balıbey yapacak. Panelistlerimiz ise TÜSEV
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Genel Sekreteri, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi Üyesi Sayın
Tevfik Başak Ersen, ERG Eğitim Reformu Girişimi Eğitim Laboratuvarı Koordinatörü Sayın Suat Kardaş
ve ben bu oturumun konuşmacılarıyız. Ama konuşmalardan sonra bütün katılımcı arkadaşlarımız da
görüş ve önerileriyle bu toplantıya katılabilirler. Sözü moderatörümüz Sayın Ömer Balıbey hocamıza
bırakıyorum.
ÖMER BALIBEY: Seçkin konuklarımız, değerli vakıf başkanlarımız, temsilciler, katılımcılar,
hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu önemli proje, vakıflarımızın, özellikle eğitim vakıflarımızın yapmış
olduğu en büyük başarıdır bence. İlk defa ben de yıllardır eğitim vakıflarımızın böyle bir Avrupa Birliği
projesi ile Milli Eğitim Bakanlığıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir çalıştay yaptığına da şahit
oluyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabi burada benim de çok üzerinde durduğum
eğitim vakıflarının kurumsallaşması ve karar alma süreçlerine katılımı. Ben, burada iki konuyu arz
etmek istiyorum. Bugün buraya gelirken baktım, Vakıflar Genel Müdürlüğünün logosunda bir 1048
yazılı. 1048 ne diye araştırdım. 1048, Anadolu’nun Türkleşmesinden önce Selçukluların Anadolu’ya
gelirken Orta Asya’dan Pasinler’e gelmişler, yığınakları burada yapmışlar. 1048’de Pasinler’de ilk defa
bir eğitim vakfı kurulmuş Büyük Selçuklular tarafından. Vakıflar Genel Müdürlüğünün logosunda onun
için 1048 var. O ilk vakıf ve ondan sonra kurulan vakıfların, Anadolunun Türkleşmesinde, Balkanlara
gitmesinde en büyük katkıyı sağlamışlardır. Kılıcın dışında gönül seferberliğiyle, iyilikle, sevgiyle,
nitelikle gitmişlerdir. Meslek erbaplarını göndermişlerdir, devrin ilim adamlarını göndermişlerdir,
zanaatkârları göndermişlerdir. Bunların tamamını bu vakıflar vasıtasıyla yapmışlar. Yani kılıç sadece
bir araç ama asıl amaç oraların özellikle Anadolu’nun Türkleşmesi. Daha sonra 1826 yılında Evkaf
Nezareti (Vakıflar Bakanlığı) kuruluyor, başına da Hacı Yusuf Efendi getiriliyor. 3 Mart 1924’ten sonra
da bu teşkilat kapatılıyor yerine Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruluyor, vakıflar da bir sisteme giriyor.
1935 yılında da Büyük Atatürk zamanında da vakıflarla ilgili 1967 yılına kadar devam edecek
düzenlemeler yapılıyor. 1967 yılında da vakıflar mevzuatında büyük değişiklikler yapılıyor. İstanbul’un
yüzde 66’sı vakıflar tarafından hibe edilmiş yerlerdi. Yüzde 66’sı vakıf olan bu mübarek şehrin
toprakları maalesef günümüzde talan oldu. Bugün vakıfların bir kısmı el değiştirmiş, bir kısmı talan
edilmiş, bir kısmı peşkeş çekilmiştir. Halbuki burası beytülmaldir. Bunların iyi korunması lazımdı. Ve
bugün günümüzde 2300 civarında vakıf vardır. Bu vakıfların yüzde 40’ı hanımefendilerindir,
bayanlardır, mallarını vakıflara hibe etmişlerdir, karşılıksız bağışlamışlardır. Vakfın anlamı da hibe
etmektir, verdiğin malı almamaktır ve onu iyi şekilde kullanmaktır.
Ben daha İstanbul’a Milli Eğitim Müdürü olmadan Hatay’da ve Yozgat’ta Milli Eğitim
Müdürlüğü yaparken de İstanbul’daki tarihi okulların eğitim vakıflarıyla ilgileniyordum ve yakından
takip ediyordum. Bu vakıfları çok da merak ederdim. Bu nasıl vakıflar ki Kabataş Vakfı, Vefa Vakfı,
Haydarpaşa Vakfı, işte diğer vakıflar İstanbul Lisesi Vakfı… Bu vakıflar, büyük hizmetler veriyorlar,
burada çocuklara burs veriyorlar. Oradaki insanlara yardım ediyorlar. Vakıf üyeleri, mezunlar

kenetlenmişler. İstanbu’a atandığımda da ilk gittiğim ve ilk toplantı yaptığım yer Kabataş Lisesi
olmuştur. Bu vakıfların bu güzelliklerini elimizden geldiği kadar destek vermeye çalıştık. Ben, artık bir
milli eğitimci olarak değil, – çok samimi söylüyorum – kendimi bu vakıfların bir üyesi olarak kabul
ettim. Yani bir hizmetkarı kabul ettim. Onun için her konuda her zaman sizin bu çalışmalarınızı, bu
gayretlerinizi, İzmir’den, Edirne’den, Ankara’dan ve Zonguldak’tan gelen bütün dostlarımızın bu
gayretleri gerçekten çok takdire layık bir şeydir, ben, teşekkür ediyorum. Şimdi sözü TÜSEV Türkiye
Üçüncü Sektör Vakfı Genel Sekreteri, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Meclis Üyesi Tevfik Başak Ersen
Beye bırakıyorum.
TEVFİK BAŞAK ERSEN: Öncelikle nazik davetler için TEVDAK’a çok teşekkür ederim. Panel
başlığı, hem kurumsallaşma hem karar alma süreçlerine daha etkin katılım. Benim iki şapkam var.
Hem sivil toplum kuruluşlarının çatı kuruluşu TÜSEV’in Genel Sekreteriyim. Hem kamu tarafında
Vakıflar Genel Müdürlüğünün üst karar organı Vakıflar Meclisi Üyesiyim. Genel olarak sivil toplum
kuruluşlarının kapasitesinin gelişmesi için çalışan Türkiye Üçüncü Sektör Vakfının da genel
sekreterliğini yürütüyorum. Şimdi kurumsallaşma konusu üzerinde duralım. Okullarımızın zaten
bazıları çok büyük markalar. Önemli olan vakıf kültürüyle harmanlaşmış bu büyük markalarımızı
geleceğe nasıl taşıyacağız, bunları nasıl büyüteceğiz? Daha da önemlisi aslında nasıl iyi örnekler
oluşturacağız? Biz, bu iyi örnek olayını sivil toplumda da çok sık kullanıyoruz. Çünkü artık ben iyi
yaptım, sen kötü yaptın gibi anlatmak veya böyle ders verir gibi dikte etmek çok fazla işe yaramıyor.
Hepimizin aslında birbirimizden öğreneceği çok fazla şey var. İyi olmadığını düşündüğümüz bir
modelde, bir örnekte iyi uygulamalar görebiliyorsunuz. Çok iyi olduğunu sandığınızda sizi hayrete
düşürecek kadar kötü şeyleri içinde barındırabiliyor. O yüzden bilgi paylaşımı çok önemli ve iyi
örnekleri aslında daha görünür kılmak ve orada da burada paylaşmak çok çok önemli. Özellikle sizinki
gibi kolektif yapılarda ve Türkiye’nin dört bir tarafında yerleşmiş okullardan bahsediyoruz. Şimdi
İstanbul’daki okulların iyi uygulamaları biliyorum, ama Zonguldak’taki iyi bir uygulamayı bilmiyorum.
Dolayısıyla aslında orada bir şey varsa, bunu duymak, hem benim hem sektör hem genel herkes için
çok kıymetli olacaktır diye düşünüyorum.
Ben, hem vakıf tarafında hem de karar alma süreçlerine aslında birkaç bir şey söylemek
isterim. Vakıfların kendine has pek çok sorunu var. Şimdi öncelikli bir şey var, aslında sorunlarımızı da
tam doğru bilmiyoruz. TÜSEV gibi yapılar var, hani bu sorunları konsolide etmeye çalışan bazı daha
üst böyle kuruluşlar var. İyi, kötü tahmin ediyoruz ama tam da sorun nedir; gerçekten bilmiyoruz.
Yani bizim üyelerimizin de Türkiye’deki vakıfların büyük çoğunluğu da eğitim alanında çalışıyor. Sizler
aslında o eğitim alanının özel bir alt kurulunu oluşturuyorsunuz, okul vakıfları. Yani bu biraz daha
aslında Türkiye’ye de has bir durum. Dünyanın her yerinde böyle ortaokul, lise düzeyinde bu kadar
çok vakıf olduğunu hiç sanmıyorum. Daha çok üniversiteler düzeyinde yurt dışında bu iş gelişmiştir.
Aslında bu bile düşündüğünüz zaman başlı başına bir marka değeri olan bir şey. Bu bile başlı başına
bir model, bu bile aslında pazarlanabilecek, satılabilecek özel bir durum. Yani bunu nasıl
büyüteceğimizi düşünmemiz lazım. Bunun ilk adımı bence sorunların tespiti. İşte öğrencilerin
maliyetleri var, işte devletin kaynaklarının yetersiz olduğunu biliyoruz. Oradan size desteklerde ciddi
akışlar var, işte bunun için kurulan vakıflar var. O vakıfların bazılarının akarları var, bazısının yok. Yani
böyle sorunlar var. Ama eğitim kuruluşları olarak bir araya gelip, sorunlarımızı ne kadar sık
konuşuyoruz, eğitim kuruluşlarının ötesinde vakıflar olarak bir araya gelip, ne kadar sık konuşuyoruz
ve bu sorunları ne kadar doğru tespit ediyoruz? Tabi ondan sonra daha önemlisi, bu sorunları tespit
ettikten sonra bunları nasıl savunacağız? Kamu kurumlarıyla nasıl iletişime geçeceğiz, nasıl ilişkiye
geçeceğiz? Yani TÜSEV olarak bizim önemli çalışmalarımızdan bir tanesi de o. Aslında karar alma
süreçlerine sivil toplum kuruluşlarının katılması için mekanizmaların geliştirilmesi. Malumunuz
Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının katılımı için herhangi bir mekanizma düzenlenmemiş. Genelde
iktidarla, oradaki yöneticilerle ilişkileri iyi olan kişiler, iletişimde olabiliyorlar. Ama ilgili olan sivil
toplum kuruluşları için tanımlanmış ve kamunun sizin görüşünüzden bağımsız olarak sizi oraya dahil
etmek zorunda olan bir mekanizma söz konusu değil. Bu aslında bize çok şey kaybettiriyor bence.
Kamu yöneticilerinin omuzlarına da çok büyük bir yük bindirdiğini düşünüyorum. Çünkü sürekli
aslında aynı kişilerle benzer görüşleri alarak, kendi önlerini de tıkıyorlar bir yerde. Yani daha fazla sivil

toplumun ve farklı aktörlerin karar alma süreçlerine katılması için de kolektif çalışıp, bunların
değişmesi için de hep birlikte mücadele etme zorunluluğu da var. Bunun yanısıra özellikle sizlerin tabi
öncelikli iletişimde olduğu kamu kurumu Milli Eğitim Bakanlığı. Şimdi bakan bey, açık fikirli bir insan,
nispeten işin mutfağından gelen biri, diyaloğa daha açık olduğunu biliyoruz ama yarın bu bakan
değişebilir, tam tersi karakterde biri gelebilir. Kapılar bize tamamen kapanabilir. Öbür gün işte
bambaşka bir yerden açılır, bir yerden kapanır. Yani bunları aslında bizim kullanırken de değiştirmek
için de birlikte hareket etmemiz lazım. Yani herkes farkındayım, kapıda tabi ufacık bir aralık da bulsak,
giriyor, girmeye çalışıyor, çünkü mecburuz, gireceğiz ki bir şeyler söyleyeceğiz, talepleri dile
getireceğiz. Mümkünse değişimleri işte uygulamaları için baskı yapacağız. Ama her gittiğimizde de o
kapılardan geçebilen şanslı kişilerden, kurumlardansınız. Lütfen genel sektör için de bazı şeyler talep
etmeyi unutmayın. Çünkü politikacılar özellikle gündelik o yoğunluk içinde onlara söylenmediği
zaman bunu düşünemeyebiliyorlar. Ve onlar da aslında etraflarındaki onlara akıl veren danışman veya
işte süreçlerdeki kişilerle sınırlı durumdalar. O yüzden bu tip talepleri dile getirmenizin ben, herkes
için de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi böyle bir mekanizma yok. Mekanizma olmadığı için
hepimiz kendi çabalarımızla kamu kurumlarıyla iyi kötü ilişkiye geçiyoruz. Tahmin ediyorum, sizlerin
sözcülüğünde genel anlamda zaten TEVDAK, layıkıyla yerine getiriyor. Ama sonuç alamıyoruz, değil
mi? Yani biz de TÜSEV olarak yıllardır mücadele ediyoruz. İşte ne yaptık en son; 2008 yılında Vakıflar
Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılması için çok büyük çaba sarf ettik. Mükemmel bir kanun mu?
Çok ciddi sorunları olan bir kanun ama eski kanunlara göre çok daha iyi. Nasıl yapıldı bu kanun? Şu
salonun bir kolonundaki masaları ikiye böleceğiniz bir U masa düzeninde yapılan toplantıda çok
sayıda kamu görevlisinin dışında tek sivil toplum temsicileri TÜSEV temsilcileriydi. Bu tabi
beraberinde sorunları getirdi. Çünkü biz iyi niyetle bazı görüşleri dile getiriyoruz ama bütün sorunları
doğru tespit etmemiş olabiliriz. Umarım yani kanundan dolayı çok ciddi sıkıntılarınız yoktur ama zaten
olan sorunların bir kısmını da Tevdak’tan Sakin Öner bey bize iletiyor. Biz de elimizden geldiği kadar
onları değiştirmek için çaba sarf ediyoruz.
Şimdi sizler için çok önemli olduğunu düşündüğüm bir alan tabi ki mali konulardır. Bu konular,
bütün vakıflar için ortak ama sizler için özellikle önemli. Çünkü biliyorsunuz, vakıf okulları, özel okul
statüsündekiler iktisadi işletme olarak sayıldığı için çok ciddi vergi yükümlülükleriyle karşı karşıyalar.
Burada da muhatabımız Hazine ve Maliye Bakanlığı. Çok zor çalışması olan bir bakanlık, çünkü her
gittiğinizde, yine o kapıdan giren şanslı kişilerdenseniz, size dedikleri şu, yani biz, kusura bakmayın,
anlıyoruz sizi ama biz, vermek için değil, almak için kurulmuş bir yapıyız. Şimdi tamam o da güzel.
Çünkü anlatamıyorsun yani veriler de veriyorsun. İşte tamam, haklısın, alıyorsun ama bak, o parayı
almasan, aslında toplamda bizim yaratacağımız katma değerle devletin sırtından şu kadar, şu kadar
yük kalkacak. Kibar bir şekilde gülüyorlar yüzünüze, yani çok zor bir bakanlık olduğunu söyleyebilirim
çalışmak için. Bu da tabi nereye getiriyor bizi; çok daha yukarılara gitmemiz gerekliliğini doğuruyor.
Yani hele bugünün Türkiye’sinde takdir edersiniz ki zaten karar alma makamı Cumhurbaşkanlığı… Yani
oraya varmadan, hani vakıflar için dürüst olmak gerekirse herhangi bir vergi teşviki, bir vergi indirimi,
istisnası tanımlanmasını çok mümkün görmüyorum. Bu konularda açık olan bir bakanınız var yani Milli
Eğitim Bakanını kastediyorum.
Şimdi bu konuda gördüğüm bir gerçeği ifade edeceğim. Geçmiş dönemlerde vakıflar, hiç bir
araya gelmedi. Ben, özellikle eğitim vakıflarının bu konuda en çok sorun yaşayan grup olduğunu
biliyorum ama mesela eğitim vakıflarının “Biz, Maliye Bakanlığına gidiyoruz, bilmem ne bakanıyla
görüşüyoruz” filan dediğine hiç şahit olmadım. Yani herkes sanki bu konu yokmuş gibi şikayet ediyor
ama kimse çözmek için bir adım atmıyor. Tabi ki TÜSEV gibi yapıların fonksiyonu budur. Biz de
sizlerden aldığımız destekle elimizden geleni yapmaya çalışırız ama yeterli olmuyor. Yine o yüzden bu
alanda özellikle bence birlikte çalışmakta çok büyük bir ihtiyaç var. Orada da son olarak ikinci
şapkamla birkaç bir şey söyleyeyim. Vakıflar Meclisi Üyesiyim. Vakıflar Meclisi, 2008 yılındaki yeni
Vakıflar Kanunu’yla kurulan Vakıflar Genel Müdürlüğünün üst karar organı. 15 kişiden oluşan bir yapı,
5 kişisi vakıflar tarafından seçilerek, geliyor. Bu 5 kişinin de 3 tanesi sizlerin de içinde olduğu yeni vakıf
temsilcilerinden seçiliyor. Yani o üç kişiden bir tanesiyim ben de. Dördüncü dönemi, 2009 yılından
beri faaliyette, ben, üç dönemdir üyesiyim. Arada bir dönem ara vermiştik. Dolayısıyla aslında oradaki
yapıyı gayet iyi biliyorum. Önemli bir araç bizim için. Yani dışarıdan duyulduğu kadar karar alan bir

makam değil ama Vakıflar Genel Müdürlüğü içinde çok önemli bir ses yükseltme imkanı diyebilirim.
Orada da elimizden geldiği kadar vakıflarımızın sorunlarını tabi ki gündeme getirmeye çalışıyoruz.
Ankara, başka bir dünya.. Bizler İstanbul veya diğer şehirlerdeki insanlar, hep Ankara’nın bizi bildiğini
sanıyoruz. Ankara tarafından duyulduğumuzu, sorunlarımızın görüldüğünü, işte neler yaptığımızın
bilindiğini, algılandığını falan düşünüyoruz. Hiç öyle bir şey yok. Sizin bünyenizdeki bazı kuruluşlar
gerçekten çok büyük isimler, çok eski okullar, çok marka okullar. Yani inanın söylediğimiz zaman
oradaki bir sürü insan, bu kuruluşların isimlerinden başka hiçbir şey bilmeyecektir. Sizin vakıflarınızın
olup olmadığını dahi bilmeyeceklerdir. O vakıfların neler yaptığını, neler yapmadığını, neler
yapamadığını bilmeyeceklerdir. Daha da garibi büyük ihtimalle bildikleri yanlış, bilmedikleri de doğru
olacaktır. Yani dolayısıyla bu konuda da bu tip projeler başta olmak üzere bunların çok önemli etkisi
var. Ben, bu tip çalışmalara her zaman kamu kuruluşlarının temsil edilmesinin de, dahil edilmesinin de
çok önemli olduğunu düşünüyorum görünürlük açısından. Çünkü tam tersinden baktığımızda
İstanbul’a Ankara çok uzaktır. Bazı yöneticiler kamu kurumlarının kapısından girmemiştir, ilişki
geliştirmemiştir, ama ön yargı ile zaten gitsek de sonuç alınmaz denir. Aslında yapılması gereken çok
basit bir şeydir. Gidersiniz, bir kişiyle tanışırsınız. Belki tanışması zordur, ikinci görüşmenizde bir
sohbet edersiniz. Üçüncü görüşmenizde yakınlıklar artar ve aslında işler de böyle yürür. Yani bu
sebeple bu görüşmelerin, bu dahil olmaların, bu farklı sektörleri bir araya getirmenin de çok çok
önemli olduğunu düşünüyorum. Ve umarım bu proje ve bundan sonra yapacağınız işler de böyle
şeylere vesile olur. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
ÖMER BALIBEY: Teşekkür ederim. Tevfik Bey tam aklımdakileri söylediniz. Çünkü ben,
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünden Ankara’ya Genel Müdürlüğe gidince aynı durumla karşı karşıya
kaldım. İstanbul Milli Eğitim Müdürü iken, burası bir devlet, siz de kendinizi bakan gibi
hissediyorsunuz. Biz de havalara giriyoruz.. Oraya gidince öyle olmadığını görüyorsunuz. Orada her
şeyi biz biliriz gibi bir düşünce var. Böyle bir sıkıntı var. İstanbul’da sektörel bazda ve sivil toplum
kuruluşlarında çok güzel insanlar var. Ama Ankara, biraz çok uzak İstanbul’a. Bakanlar gelse de çok
uzak, ben de onu görüyorum. Şimdi sözü Eğitim Reformu Girişimi Eğitim Laboratuvarı Koordinatörü
Sayın Suat Kardaş’a veriyorum.
SUAT KARDAŞ: Çok teşekkür ederim, herkese merhaba. Ben, bugün sizlerle kurumsallaşma
konusunda sohbet edeceğim. Ben de 20 yıldır eğitim alanında çalışıyorum. Benim hem kamuda hem
özel sektörde hem de sivil toplumda çalışma şansım oldu. 7 yıl Milli Eğitim Bakanlığında çalıştım,
sonra ayrıldım. 2007’den sonra Türk Eğitim Derneği’nde, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda çalıştım.
ERG’den önce bir vakıf okulunun hem iktisadi işletmesinin hem okullarının genel müdürlüğünü
yaptım. Dolayısıyla böyle birkaç boyuttan eğitimi deneyimleme şansım oldu. Bir de şöyle bir şansım
oldu. Her gittiğim yerde böyle bir değişim dönemine denk geldim. Yani o dönemler hastanın
kucağınıza yığıldığı zamanlar gibidir. Öyle bir dönemde yaşıyoruz. Kurumlar değişmek istiyor,
hakikaten benim gözlemim o, şu anda herkes bir rekabetin içine girmek zorunda kaldı. Yani devlet
okulu bile olsanız, markanız çok güçlü bile olsa, artık öyle bir dünyada yaşıyoruz, rekabet ediyorsunuz
isteseniz de istemeseniz de. Rekabet ne demek; kendinizi yenilemek demek, değişim demek. Değişim
demek, değişim yönetimi demek. Çünkü insanlar, kurumlar, değişmek istiyor. Değişimin bir takım
ihtiyaçları var. Bunun için bir kurumsal davranış tarzı, bir kurumsal kapasite gerekiyor.
Kurumsallaşma, bu kurumların organizasyon yapıları, yönetim kapasiteleri. Burada çok köklü vakıflar
var, gerçekten benim de bu vesileyle TEVDAK’ı da daha yakından inceleme şansım oldu. Burada çok
köklü vakıflar var, köklü okulların yönetiminde olan vakıflar var. Tahmin ediyorum, okulları, özel
okulları olan vakıflar var, daha çok burs ve işte bu okulların geleceğe sağlam bir şekilde taşınması için
faaliyet yürüten vakıflar var. Ama her hâlükârda ağırlıkla bu köklü kurumları geleceğe sağlam bir
şekilde taşımak ana gaye gibi görünüyor. Benim gözlemlediğim birkaç konu var. Şimdi bu projede
galiba bir stratejik planlama boyutu içeriyor. Türkiye’de en gerçekten zayıf yapabildiğimiz konulardan
birisi planlama. Bir çok planlama yaklaşımı var. Stratejik planlama, o da gerçi şimdi demode olmaya
başladı. Kurumlarımızın geleceğe giderken, yol haritalarını oluşturma konusunda çok becerikli
olduğunu söyleyebiliriz. Kurumsal olarak söylüyorum bunu. Bir planlama yaparsınız, bir misyonunuz

olur. Türkiye’de eğitime çok girdi temelli bakıyoruz. Buna herkes dahil, Milli Eğitim Bakanlığı da öyle,
özel okullar da öyle. İşte bina yapalım, öğretmenini atayalım. Programını zaten Milli Eğitim Bakanlığı
veriyor. Tamam, girdileri sağladık. Dolayısıyla işin tamamı halloldu. Böyle değil, yani girdileri
sağladığınız etkili ve verimli bir şey yapıyorsunuz anlamına gelmiyor çoğu zaman. O yüzden bu
kurumsallaşmanın planlama boyutunu hep birlikte biraz daha iyi yapmamız gerekiyor. Yani güçlü,
gerçekçi, ayakları yere basan bir misyonla işe başlamalıyız. Misyon çok önemlidir, misyon sizin varlık
sebebinizdir. Dolayısıyla misyonunuzu gerçekçi bir şekilde ortaya koyup, o misyona ulaşmak için böyle
bir çarkın dişlileri gibi girdilerinizi, faaliyetlerinizi, programlarınızı ve projelerinizi, ölçülebilir
hedeflerinizi ve bunlara ne kadar ulaştığınızı gösteren göstergelerinizi ona göre ortaya koyacaksınız.
Çok karmaşık süreçlerden bahsetmiyorum, gerçekten bunu çok böyle sade, uygulanabilir şekilde
yapan bir çok kurum da var. Dolayısıyla bu planlama yaklaşımını, bu kurumlara yol haritası çıkarma
yaklaşımını etkili bir şekilde yapmak gerekiyor.
Bir diğer konu, yine kurumsallaşma açısından benim gözlemlediğim konulardan biri.
Geliştirme bilimi diyorlar artık buna. Bu kurumlar çok köklü kurumlar, yüz yıllık, yüz elli yıllık
kurumlar. Bugüne kadar başarılı bir şekilde gelmişler, arkalarında çok güzel başarı hikayeleri var. Çok
önemli mezunlar vermişler. Ama şu dönemde bu kurumları ileriye taşımak gibi de bir ihtiyaç var. Yani
bu kurumları yenilemek… Eğitim sistemleri açık sistemler biliyorsunuz, dışarıda trendlerden çok
rahatlıkla etkilenen, hızlı dönüşen sistemler. Hepimiz de eğitimle uğraşıyoruz. Dolayısıyla değişimin bu
kadar hızlı, değişim baskısının bu kadar güçlü olduğu kurumlarda, sistemlerde bu yenilik kapasitesini
dışarıdan iyi gözlemlemek, yani “dünyada neler değişiyor ve bunun bizim kurumumuza etkisi ne
olacak, ben, bu değişime kurumsal olarak nasıl yanıt vereceğim” sorusuna kurumsal olarak nasıl bir
tepki göstereceğiz? Orada kurumlarımızı geleceğe taşımak için de bir takım metodolojilerimizin
olması gerekiyor. Yani buna mesela Anglosakson dünya “okul geliştirme” diyor. Okulculuk işini
İngilizler, Amerikalılar, Yeni Zelandalılar, gerçekten çok iyi yapıyor. Gidin şimdi bütün Amerika’daki
eyaletlerin eğitimini inceleyin, orada mutlaka bir okul geliştirme kapasitesi, mekanizması vardır. Şimdi
Milli Eğitim Bakanlığımız da okul geliştirmeyi 2023 vizyonu dokümanına koydu. Okul geliştirme çok
temel olarak şu: Eğitim kurumunuzu geleceğe sağlam bir şekilde nasıl taşıyacaksınız? Mevcut
durumunu analiz edip, güçlü yönlerini koruyarak, güçlü olmayan yönlerini geliştirmek için nasıl bir
yöntem ve metodoloji kullanacaksınız? Burada da biraz tabiri caizse kas geliştirmek gerekiyor. Bunun
da ilk adımı gerçekten okullarımızın gerçekçi bir mevcut durum analizini yapmak. Sorunlarımızı
konuşmuyoruz. Türkiye’de genellikle yine çok sevdiğimiz bir şey var, hemen çözüme gitmek. Oysa
sorunları gerçekçi bir şekilde tespit etmek, kurumların mevcut durumunu iyi analiz etmek, geleceğe
gitmek için çok çok önemli. Biliyorsunuz, stratejik planlama aşamaları da kabaca iki adımdan oluşur.
Önce bir mevcut durumunuzu analiz edersiniz, bir fotoğraf çıkar ortaya, geleceğinizi onlar üzerine
inşa edersiniz. Geliştirmeye açık alanlarınız neler? Bunun bir çok yöntemi var; swot analizleri, pest
analizleri başka başka bir çok yöntemler var ama en nihayetinde yapmanız gereken hep birlikte
“kurumlarımız bugün ne durumda?” Ona dair gerçekçi bir şey çıkarmak. Burada da tabi katılımcılık
çok önemli, ben, bunu ERG’den önce çalıştığım kurumda çok yapmaya çalıştım. Genellikle o mevcut
durum analizlerini dışarıdan gözle yaptırmaya çalıştım, katılımcı bir süreçte. Bunun için akademik
kurullar kuran okullar var, bilim kurulları geliştiren, kuran okullar var, ama neticede orada beklenen o
kurumun gerçekçi bir analizini çıkarması. Mali açıdan, eğitimsel açıdan, sürdürülebilirlik açısından, her
açıdan… Bu aşamayı yaptıktan sonra bunun üzerine gelecek stratejilerini inşa etmek her zaman çok
daha gerçekçi oluyor. Ve bunu katılımcı bir süreçte bütün okul eko sistemiyle birlikte, velilerle,
paydaşlarla, çocuklarla birlikte yapmak son derece kritik ve bunu okulda sürekli bir hale getirmek,
okulda veya vakıflarda sürekli bir hale getirmek çok çok önemli, bu kurumların geleceği taşınması
açısından...
Bir diğer konu, buradaki vakıfların bir kısmının bir iktisadi işletmesi vardır, içlerinde burs
verenler, okul yapanlar var. Yani bir şekilde bir iktisadi meşguliyetleri var. Benim yine en önemli
gözlemlediğim konulardan biri bu işletmedeki optimizasyonla eğitim kalitesinin birbirini ne kadar
yakından etkilediğine dair gözlemim. İşletmelerde mali sürdürülebilirlik ne kadar sağlam olursa, bu
okullardaki eğitim kalitesi de bu kadar aslında sağlam ve geleceğe çok daha sağlam taşınabiliyor.
Bunu çok yakından gördüm, gerçekten böyle bir terazinin iki kefesi gibi bir tarafta kan kaybı

başlayınca, eğitim kalitesi düşünce, işletme zarar görmeye başlıyor. İşletme zarar edince, eğitim
kalitesi kötüleşmeye başlıyor. Dolayısıyla o dengeyi korumak çok çok önemli. Bu kurumların en
önemli konularından biri işte bu akar konusu, mali sürdürülebilirlik, kaynak meselesi. Eğer bir özel
okulunuz yoksa, bir öğrenci geliriniz yoksa, çok iyi bağışçılarınız yoksa, bir mezun networkünüz yoksa
tahmin ediyorum, mali sürdürülebilirlik önemli konulardan biri vakıflar açısından. Dolayısıyla orada
kaynaklar el verdiğince, bu kurumlarda uzmanlaşmayı teşvik etmek, bu bahsettiğimiz konuları hayata
geçirecek uzman kadroları, uzmanlık bölümlerini oluşturmak ve bunların hem vakıfların çalışmalarına,
programlarına hem de mümkünse okulların programlarına destek olmasını sağlamak aslında çok
önemli. Türkiye’de bu konuda bazı gelişmeler başladı. Özellikle mali durumu iyi olan vakıflarda
uzmanlaşmanın gittikçe arttığını görüyorum ve genel müdürlükler kuruyorlar, uzmanlık departmanları
kuruyorlar. Bir çok eğitim vakfında işte İK departmanları, Ar-ge departmanları, iç denetim
departmanları gibi uzmanlık bölümleri gittikçe artıyor ve bunlar hem o vakıfların sürdürülebilirliğine
çok katkı sağlıyor hem de destek oldukları, sorumlu oldukları okulların da yönetimine çok katkıda
bulunuyor. Dolayısıyla uzmanlaşma konusu çok önemli. Son olarak da yönetişim konusu. Benim çok
severek okuduğum bir kitap var. Bu kitabın adını “Kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda etki motoru” diye
çevirebiliriz. Kitapta etkili ve verimli sivil toplum örgütlerinin, vakıflarının 7 özelliği tarif ediliyor.
Bunların başında da en az strateji kadar, en az mali sürdürülebilirlik kadar yönetişim kültürünü,
yönetişim iklimini söylüyor. Yani üst yönetimin üst profesyonel kadroyla yönetim yaklaşımı, alt
kadroyla yönetim yaklaşımı… Yönetişim konusu, stratejik planlama, mali sürdürülebilirlik kadar
önemli bir konu. O yüzden bu kurumlarda nasıl bir yönetim iklimi oluşturduğumuz,
profesyonelleşmeye, uzmanlaşmaya ne kadar destek olduğumuz, profesyonel kadroyu yenilikçiliğe ne
kadar teşvik ettiğimiz önemli. Yenilikçilik yükü diye bir şey var. Yenilikçilik yükü bir departmanın mı
sırtında yoksa bir iklim olarak bütün kurum, o inovasyon kültürünü, yenilikçilik kültürünü benimseyip,
buna göre mi hareket ediyor gibi konular, aslında yönetişim konusu da çok önemli konulardan biri.
Ben de şimdilik burada bırakayım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
ÖMER BALIBEY: Şimdi sözü Sayın Dr. Sakin Öner’e bırakıyorum.
DR. SAKİN ÖNER: Değerli konuklar, ben daha çok Tevdak ve eğitim vakıflarının karar
süreçlerine katılması konusu üzerinde durmak istiyorum. TEVDAK’ın kuruluş amacı; Osmanlı’nın son
döneminde ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında devlet bürokrasisinin, siyaset, eğitim, kültür, sanat, serbest
meslek ve iş hayatının başarılı elemanlarını yetiştiren bu liselerimizin, 21.yüzyılda da etkin, nitelikli ve
çağdaş eğitimlerini sürdürmeleri; kaliteli eğitimleri ve özgün eğitim örnekleriyle Türkiye’nin diğer
okullarına model okul olmalarıdır. Bu amacın gerçekleşmesi için, bu okullarımızda gerek yönetim ve
gerekse eğitim kadrolarının gerekli bilgi ve deneyime sahip, ehliyetli, liyakatli ve yetkin insanlardan
oluşması gerekir. Çünkü, bir eğitim kurumunun kalitesi, yönetici ve öğretmen kadrosunun kalitesi
kadardır. TEVDAK kuruluşundan bu yana; tarihi okullara yönetici ve öğretmen atamaları, süper
liselerin kuruluşu, liselere giriş sınavları sistemindeki değişiklikler, proje okullar, yönetici ve öğretmen
rotasyonu gibi konularda Milli Eğitim Bakanlığı’na çeşitli görüş ve önerilerde bulunmuştur. TEVDAK
üyesi okullara yönetici ve öğretmen atamaları konusunda Bakanlıkla bazı protokollar yapılmış ve
bunlar uzun süre uygulanmıştır.
TEVDAK kuruluşundan bugüne kadar öncelikle bu konu üzerinde yoğunlaşmış ve Milli Eğitim
Bakanları, Müsteşarları, okullarımızın bağlı bulunduğu Ortaöğretim Genel Müdürleri ve İstanbul İl
Milli Eğitim Müdürleri ile çok sıkı bir işbirliğine girmiş, görüş alışverişinde bulunmuş ve bazı somut
mesafeler almıştır. TEVDAK’ın, bu konuda bugüne kadar yaptığı çalışmaları şöyle özetleyebiliriz:
1. TEVDAK’ın Milli Eğitim Bakanlığı ile ilk ilişkileri, kurulduğu 1991 in yılında başlamıştır.
30.07.1991 tarihinde Bakan Avni Akyol’un onayıyla; Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi,
Kadıköy Anadolu Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi’nin (Daha gelişmiş eğitim modellerinin
uygulanabilmesi için laboratuar olabilecek, yeni oluşumlara rehberlik ve modellik yapabilecek
bir hale getirilmesi ve donatılmasına; fiziki mekanlarıyla ders dağıtım programları, çalışma
takvimleri ve araç-gereçlerin uygulanacak modellere göre değerlendirilmesi; Okul
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Pansiyonları Kanunu ve Yönetmeliği ile tabi oldukları diğer mevzuatın gözden geçirilerek
gerekli değişikliklere gidilmesi) uygun görülmüştür.
Bakan Avni Akyol’un 21.08.1991 tarihli onayıyla; Kabataş Erkek Lisesi’nde 1992-1993 öğretim
yılından itibaren ağırlıklı yabancı dil programlarının (Süper Lise) uygulanmasına, lise önüne bir
yıl Hazırlık Sınıfı konulmasına, Gündüzlü Kız öğrenci alınarak okulun karma hale getirilmesine;
Kadıköy Anadolu Lisesi’ndeki 1 yıl olan Hazırlık Sınıfının Galatasaray Lisesi ve İstanbul Erkek
Lisesi’nde olduğu gibi 2 yıla çıkarılmasına; Galatasaray Lisesi ve İstanbul Erkek Lisesi’nin
önerdikleri özel ders dağıtım çizelgelerinin kabulüne karar verilmiştir.
Bakan Avni Akyol’un 22.08.1991 tarihli onayıyla, kuruldukları yıl ve yetiştirdikleri öğrenci
sayısıyla gelenekleri oluşmuş ve eğitime önemli katkılarıyla vakıfları etkinlik kazanmış resmi
okulların daha gelişmiş eğitim modellerini uygulaması, bunun için personel, ders araç ve
gereçlerle takviye edilmesi konularındaki esasları düzenleyen yönergenin ilişikteki örneğine
göre uygulanması uygun görülmüştür. (Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Gelenekleri Oluşmuş ve
Eğitim Vakfları Etkinlik Kazanmış Resmi Liseler Özel Yönergesi) adını taşıyan bu Yönerge’ye
göre; Bu okullarda Bakanlıktan onay alınmak şartıyla programlarda esneklik ve yeni
programların uygulandığı laboratuvar okul olma özelliği tanınmıştır. Yönerge’nin 7.
Maddesinde bu okullara eğitim yönetimi alanında başarılı ve deneyimli müdürlerin
atanmasının esas olduğu, müdür tayin edilirken okulun Eğitim Vakfı’nın görüşünün
alınabileceği belirtilmiştir. Madde 8’de, bu okullara öğretmen atanmasında öncelik tanınacağı
ve öğretmenlerin, Ortaöğretim Genel Müdürünün başkanlığında Talim ve Terbiye
Kurulu’ndan bir temsilci, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Personel Genel Müdür Yardımcısı,
Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı ile ilgili Okul Müdüründen meydana gelen bir komisyon
tarafından mülakat yoluyla seçileceği belirtilmiştir. Madde 9’da ise bu okulların özellikleri göz
önünde bulundurularak memur ve hizmetli ihtiyacının standart kadroya göre belirlenmesi ve
hiçbir zaman bu kadronun altına düşürülmemesi gerektiği belirtilmiştir. Yönetmeliğin 10.
Maddesinde Vakıfların okullara ve öğrencilere maddi desteği, 11. Maddesinde ise eğitim ve
öğretim desteği ile ilgili hükümler belirtilmiştir. 12. Maddesinde ise, Eğitim Vakıflarının,
eğitim düzeyini yükseltmek, sosyal yapıyı güçlendirmek ve gelişen teknolojinin eğitimde
kullanılan araçlarını sağlamak, öğretmen ve öğrencilerin çalışmalarına çağdaş bir ortam
hazırlamak amacıyla öğrenci velilerinden bağış alabilecekleri belirtilmiştir.
Bakan Köksal Toptan’ın 14.05.1992 tarihli onayıyla, Kabataş Erkek Lisesi ve Haydarpaşa
Lisesi’ne 1992-1993 öğretim yılı için Okul Müdürünün başkanlında, Öğretmenler Kurulunca
seçilen 2 öğretmen ve Eğitim Vakfı’nı temsilen bir üyeden oluşan Kayıt Kabul Komisyonu
vasıtasıyla, orta okul başarı ortalaması 8.00 olan öğrencilerin başvurularının kabul edilmesi ve
başarı sırasına göre kaydının yapılmasına karar verilmiştir.
Milli Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz, Müsteşar Necati Ersen ve Müsteşar Yardımcısı Bener
Cordan’ın katılımıyla yapılan toplantıda; Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi
bünyesindeki okullardaki memur ve hizmetli kadrolarında eksiltme yapılmaması, eksikler
varsa tamamlanması, bu okullara atanmasında yarar görülen öğretmenlerin atanmasında
kolaylık gösterilmesi, Okul Müdürlüğünün görüşü alınmadan bu okullara öğretmen
atanmamasına karar verilmiştir.
Müsteşar Yardımcısı Bener Cordan’ın teklifi ve Bakan Nevzat Ayaz’ın 14.12.1993 tarihli
onayıyla “Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi Yönergesi”nin uygulanması kabul
edilmiştir.
TEVDAK, 2000 yılında üyesi olan Eğitim Vakıflarının yıllarca uyguladığı “Vakıf Destekli Devlet
Lisesi” modelini, okul öncesi eğitimden başlatarak, temel eğitim, ortaöğretim ve yüksek
öğretimi kapsayacak biçimde ele alınması ve yasal bir çerçeveye oturtulması için, bir dizi
toplantılar yapmıştır. Bu toplantılarda ortaya çıkan görüş ve öneriler, üyemiz Boğaziçi
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Barlas tarafından “Toplum Destekli Devlet Eğitim
Kurumları” adıyla bir rapor haline getirilmiştir. Bu rapor, aslında bir projedir. Bu projenin özü
şudur: “Günümüz Türkiye’sinde, tüm devlet liseleri gibi, TEVDAK Liseleri de finansal ve
yönetsel bir darboğaz ile karşı karşıyadır. Ülkede, çağdaş, yaratıcı ve kaliteli eğitimin ancak

özel (ücretli) okullar tarafından verilebileceği gibi yanlış yaygın bir kanı vardır. Devlet
liselerine tahsis edilen kaynaklar çağdaş, yaratıcı eğitim için gerekli altyapı yatırımları ve
kaliteli öğretmen istihdamı giderek zorlaşmaktadır. Bu şartlarda, ülkenin geleceğini
biçimlendirecek her kesimden zeki ve başarılı çocuklarına, en çağdaş, akılcı, yaratıcı eğitimi
vermek mümkün değildir. “Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumları” projesi bu düşünceyle
oluşturulmuştur.
TEVDAK Liselerinin amacı, “Cumhuriyet’in çağdaş, demokrat, laik niteliklerine sahip çıkmak”
sürekli değişen dünyada, yeni ve yaratıcı yaklaşımlar, programlar ile mümkündür. TEVDAK Liseleri’nin
misyonu önderlik görevini üstlenmek, yaratıcı çözümler, projeler, eğitim modelleri üretmektir.
Okullarımızın öğretmen, öğrenci müfredat ve diğer eğitim unsurlarının, TEVDAK’ın amaç ve hedefleri
ile uyumlu hale getirilmesi için çalışılacaktır. Bu kurumsallaşma, eğitimde süreklilik ve güçlü bağlardan
doğan tutarlılık anlamına da gelmektedir. Kurumun tüm okulları, istenilen kalite düzeyini
tutturabilmek için gerekli maddi, manevi ve örgütsel ek desteği ilişkili oldukları Vakıf’tan alacaklardır.
TEVDAK Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumları, bir bakıma yeni tür bir kamu öğretim
kurumu modeli de önermektedir; “toplum-destekli” devlet lisesi modeli. TEVDAK okulları, “devlet
kurumları” olacaklarından, devletin doğal denetim ve destek mekanizmaları devam edecektir. Ancak
bu okullar aynı zamanda, TEVDAK camiasının her kesiminden maddi ve manevi yoğun destek
alacaklardır. Eğitim vakıfları tarafından desteklenecek olan bu eğitim modeli, Milli Eğitim Bakanlığı’na
sunulacaktır. Amacımız, gerekli yasa, genelge ya da protokol şeklindeki hukuki düzenlemelerle, bu
yeni okul modelini yasal bir çerçeveye oturtmaktır. TEVDAK Liseleri, vakıfları ve dernekleri vasıtasıyla,
kendi camialarından yıllardır ciddi maddi ve manevi destekler almaktadırlar. Bu düzenleme ile
desteğin devamlı olması sağlanmış olacaktır. Böylelikle, bir yanda devletin, diğer yanda da TEVDAK
Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumları’nın karşılıklı yükümlülükleri, sorumlulukları ve yetkileri yasal
olarak net bir biçimde saptanmış olacaktır. Bu süreçte, TEVDAK Liseleri Eğitim Derneği’nin çok önemli
bir kılavuz rol alacağını düşünmekteyiz.
Bu projemiz, o dönemde tüm milletvekillerine, Milli Eğitim Bakanı ve bakanlık bürokratları ile
üniversite rektörlerine gönderilmiştir. Raporla ilgili dönemin Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Bener
Cordan’la görüşülmüş ve bu konudaki görüşlerimiz paylaşılmıştır. Bu projemiz. 16 Haziran 2001
tarihinde Edirne’de, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü’nün ev sahipliğinde, Milli Eğitim Bakanlığı Talim
Terbiye Kurulu Başkan Vekili Nurettin Başer ve Orta Öğretim Genel Müdür Yardımcısı Emin Gürkan’ın
üye okulların Vakıf Başkanları ve Okul Müdürleriyle yapılan toplantıda tartışılmıştır.Bu raporumuz,
hazırlandığı tarihten bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlarımızın çoğuna sunulmuş ve destekleri
istenmiştir. İnşaallah bu süreçte yeniden ele alınır ve değerlendirilir diye düşünüyorum.
ÖMER BALIBEY: Tevdak ve eğitim vakıflarının amaçlarına ulaşması için iyi bir statüye
oturtulması gerekir. İdareci ve öğretmen atamalarında vakıfların görüşlerinin alınması yasal bir
dayanağa oturtulmalıdır. Son olarak Müsteşar Sayın Yusuf Tekin Proje Okullarını gündeme getirdi. Bu
kapsama giren okulların idareci ve öğretmenleri belirli bir süre çalıştıktan sonra o okuldan başka
okula atanıyor. Halbuki Kabataş Lisesine, İstanbul Lisesine, Vefa Lisesine atanacak müdür, en az yirmi
yıllık öğretmen ve okul müdürlük kıdemi olması lazım. Bir öğretmenin müdürlük sınavına girebilmesi
için 8 yıllık öğretmenlik kıdemi olması lazım. Proje okul uygulamasında köklü liselere 5 yıllık, 3 yıllık
öğretmenler atandı. Ölçüsü yok, kriteri yok. Halbuki bu okullara hem kıdemli hem de başarılı idareci
ve öğretmenlerin atanması gerekir. Bu değişiklikle okulların kurumsal kültürleri ve hafızaları da
sıfırlanıyor. Bu aşamada okulların en büyük gücü olan mezunlarının kurduğu vakıfların okullarına
daha çok sahip çıkmalarına ihtiyaç var. Tevdak’ın bakanlığa başvurarak bu okullara idareci ve
öğretmen atamalarında vakıflarının da görüşlerini alması gerektiğini belirten bir yasal düzenlemenin
sağlanması gerekir. Bu yasal dayanak, bu okulları, bu sistemi kurtarabilir. Bu çalışmanın, bu projenin
başarılı olacağı konusunda umudum var. Hepimizin bu projenin arkasında duralım. Biz de gücümüz
yettiği kadar destek vereceğiz. Şimdi soru cevapları alacağız..
ATIL ERMAN: Ben, son 15 senedir Edirne Lisesinden Yetişenler Derneği ve Edirne Lisesi Eğitim
Vakfının başkanlığını yapmaktayım. Biraz önce konuşmalarda belirtildiği gibi bir ara yabancı dil ağırlıklı

lise uygulaması başladı. Çok iyi niyetle başladı ama zaman içinde dejenere oldu. Arkasından bu okullar
Anadolu Lisesine dönüştürüldü. Vaktiyle her ilde bir, İstanbul’da 38 Anadolu Lisesi vardı. Bugün bütün
liseler Anadolu Lisesi yapıldı. Son yıllarda da bazı özellikli ve başarılı liseler, proje lisesi yapıldı. Şu anda
ülkemizde 1470 proje lisesi var. TEVDAK’a üye olan 15 okuldan 15’i de proje lisesidir. Bu proje lisesi
konusu üzerinde biraz durmak isterim. Bizim tarihten gelen bir alışkanlığımız var. Galatasaray Lisesi ilk
Mekteb-i Sultani. 20. Yüzyılın başında çeşitli illerdeki liselere de bu isim veriliyor. Demek ki tarih
boyunca hep böyle gelmiş, böyle gidiyor. Şimdi de Proje Liseleri var. Bu okullar seçilirken de ciddi
kriterler yok. Geçtiğimiz yıl bizim ilimizde taban puanı 95 olan bir liseyi bakanlık, proje lisesi olarak
ilan etti. Bugün birçok okul proje lisesiyiz diye övünüyordur. Ama gidişat iyi değil.
Şimdi bugünkü konumuz eğitim vakıflarının kurumsallaşması. Okullarda eğitimle ilgili destek
kuruluşların başında Okul Aile Birlikleri var. Okul Aile Birliklerinin yönetmeliği var yani hukuki bir
dayanağı vardır. Ama mezunlar derneklerinin, eğitim vakfın böyle özel bir yasal statüsü yok.
Vakıfların okullara yardımcı olabilmesi okul müdürlerine bağlı. Eğer okul müdürünün vakıf
yönetimiyle arası iyi değilse o vakfın orada faaliyet göstermesi mümkün değildir. 2005 yılında
çıkarılan 5072 sayılı yasa ile mezunlar dernekler ve vakıflar okul dışına çıkarıldı. Proje Liseleri
Yönetmeliğinin 17. maddesi “bir Danışma Kurulu kurulur” diyor. Bu kurulda mezunlar derneklerin ve
eğitim vakıflarının temsilcilerinin de bulunması gerekir. Hangi okulda bu kurul var? Hiçbir okulda yok.
Yönetmelikte olduğu halde hiç kimse onu dikkate almıyor. Bu sebeple tarihi liselerin ayrı bir statü
kazanması şart. Bu okulları korumalıyız, bunlara gözümüz gibi bakmalıyız diyoruz. Ama böyle bir yasal
statü yok. 2023 vizyonunu inceledim. Orada da eğitim vakıfları veya mezunlar derneğinden bir kelime
bile bahsedilmiyor. Bu derdimizi Milli Eğitim Bakanına iletmemiz gerekiyor. Bunun dışındakilerin hepsi
boş. Biz, önce vakıflar olarak kendimizin ne olduğunun farkına varalım.
Ayrıca bu eğitim vakıflarının da özel bir statüsü olması gerekiyor. Bana göre TEVDAK
okullarının tanıtılması konusu ikinci, üçüncü planda geliyor. Zaten TEVDAK okulları tanınan okullar.
Veliler ve öğrenciler bu okulların değerini bildikleri için en yüksek puanlı öğrenciler bu okulları tercih
ediyorlar. Onlar, biliniyor, tanınıyor. Bunun için ana konumuz bu vakıfların hukuki bir statüye
kavuşmasını sağlamaktır. Ayrıca okullarda alınacak kararlarda karınca kararında bizim de söz sahibi
olmamız gerekir diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
PROF. DR. MEHMET ÇINAR ATAY: İzmir Atatürk Lisesi Vakfı mütevelli heyeti üyesiyim. Şimdi
bizim ana amacımız bir strateji belirlemek olmalıdır. Kurumsallaşmayı da bu strateji içinde ele
almamız gerekiyor. Dolayısıyla belirleyeceğimiz stratejiyi kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli olarak
ele almamız gerekiyor. Bu birinci konu… İkinci olarak TEVDAK okulları diye bir konunun toplumun
gündemine getirilmesi gerekiyor. Tevdak’ın kuruluş döneminde Bakanlıkla işbirliği yapılarak özel bir
yönerge hazırlanmış ve bu yönerge bakanlıkça onaylanmış. Bu uzun bir süre uygulanmış. Fakat bugün
uygulanmıyor. Niye bunun takipçisi olunmadı? Bu 15 tane okulu TEVDAK Okulları Birliği olarak ele
almakta yarar var. Başlangıçta bakanlıkça kabul edilen yönergenin bugün yeniden canlandırılması
gerekir. Bu kapsamda bu eğitim kurumlarında vakıfların irtibat bürosunun olması gerekliliğini de yer
verilmeli. Çünkü verdikleri hizmet açısından değerlendirecek olursak, gerçekten bu elzem bir konu.
Bir başka konu da okulların kurumsallaşması. Giriş sınavlarındaki test sistemi devam ettikçe bu eğitim
kurumlarının kurumsallaşması mümkün değildir. Bir başka konu da TEVDAK’ın şemsiyesi altındaki
okulların hiçbir şekilde proje okulları içinde değerlendirilmemesidir. Bu okullara öğretmen ve müdür
seçimine belli bir kalifikasyon getirilmesi gerekiyor. Son düşüncem de bu okullar için de stratejik
planlar yapılmalıdır. Bu okullara giriş sınavlarının da farklı olmasını öneriyorum. Bir dönemler
Ortadoğu Teknik Üniversitesinin giriş sınavı ayrıydı, İstanbul Teknik Üniversitesinin giriş sınavı ayrıydı.
TEVDAK okullarının giriş sınavlarının da farklı bir biçimde ele alınmasını öneriyorum ve stratejik plana
da konulmasını istiyorum. Teşekkür ediyorum.
İBRAHİM TAŞKAN: Ben, Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfının kurucularındanım ve
kuruluşundan itibaren Tevdak’ın içindeyim. Türk halkı okulları tanıyor ama TEVDAK’ı tanımıyor. Bizim
önce TEVDAK ile üye eğitim vakıfları arasındaki ilişkileri düzenlememiz gerekiyor. Önce TEVDAK ile
olan ilişkilerimizi stratejik olarak tamamlamamız gerekiyor. Daha sonra bu TEVDAK çatısını

belirleyerek, okulları ön plana çıkartmamız lazım, hepsini tanıtmamız lazım. Çünkü bu okulların diğer
okullardan farklı özellikleri var. Bu okulların çoğu pansiyonlu olduğu için bütün Türkiye’den öğrenci
alıyorlar. Bu okullar bir semt okulu değillerdir, Türkiye’nin okuludurlar. TEVDAK olarak bu okulları
diğer okulların önüne çıkarabilmemiz için tüm olarak bu okulların hem tanıtımını hem de TEVDAK
okulları olduğunu belirleyerek, bir tanıtım işine girmemiz lazım. Bu konunun stratejik planda önemle
belirtilmesi gerekir. Ama bence önce vakıfların TEVDAK ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi gerekiyor.
Onun için önce vakıflarımızın TEVDAK ile ilişkilerinin düzenlenmesi ve TEVDAK’ın da bu okullarla
birlikte hep birlikte topluma tanıtılması birinci sırayı teşkil ediyor. Hepinize teşekkür ederim.
PROF. DR. AYDIN ŞALCI: Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı’ndan Aydın Şalcı. Bu oturumun
konu başlığı, vakıfların kurumsallaşması ve karar alma süreçlerine katılması. Aslında bu etki tepki gibi
birbirini destekler mahiyette. Eğitim vakıfları ne kadar kurumsallaşırlarsa, karar alma süreçlerine de o
kadar katılımları daha kolay olur. Karar alma süreçlerine ne kadar katılıyorlarsa da, o kadar da
kurumsallaşmaları kolaylaşabilir. Vakıf, adeta kurumun hafızasını temsil ediyor. Okul müdürü,
öğretmenler, öğrenciler hepsi gelip, geçici. Ama vakıf kalıcı… Zaten vakfın özelliği de o okulun
geçmişten geleceğine bir köprü oluşturmak. Okulların oluşmuş, yerleşmiş kültür ve geleneklerinin de
korunması gerekiyor kurumsallaşmanın daha da kolaylaşması için. Sorumluluk ve yetkinin birbiriyle
ilişkili, bağlantılı olması lazım, yani vakıf her türlü yardımı yapıyor ama en azından Milli Eğitim
Bakanlığı nezdinde de bir yetkisi yok. Mesela Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği eğitim şuralarına
vakıflar, hiç bugüne kadar katıldılar mı, görüşlerini belirttiler mi? Böyle bir mekanizmanın
kurulmasında büyük yarar var. Bir başka konu da, vakıfların geçmiş ve gelecek ilişkilerini, okul
kültürünü, camianın sahipliğini yürütüyor, üstleniyorlar. Aynı zamanda markalaşma, gelenekselliği
koruma, tarihine sahip çıkma anlamında da büyük katkıları var vakıfların. Bir diğer husus, eğitim vakfı
olan okullara ayrıcalık tanınması lazım. Şimdi proje okullarından bahsettik burada. TEVDAK’a üye 15
okulun da aynı zamanda proje okulu olduğu da söylenildi. Ayrı bir giriş sınavının olması fikri bana çok
aykırı gelmiyor, böyle bir şey de olabilir.
TEVFİK BAŞAK ERSEN: TEVDAK okullarını aynı çatı altında toplayamayacak mıyız? Bilmiyorum.
Toplamalı mıyız, toplamamalı mıyız? Belki hiç gerek yok, belki TEVDAK’a da gerek yok. İşte bu
toplantıyı o yüzden yapıyoruz zaten. Bu iki gün, bundan sonraki toplantılar, TEVDAK’ın üyeleri,
TEVDAK’ı tanısın mı, tanımasın mı, TEVDAK öne çıksın mı, çıkmasın mı? İşte bunların hepsi
konuşulması gereken şeyler. Biz, çünkü hep aslında kuruluşları sahipleniyoruz. Sanki esas amaç
kuruluşlarmış gibi. Bu kuruluşların hepsi bir araç, yani bugün ihtiyaç vardı. Yarın belki Kabataş Erkek
Lisesine de ihtiyaç kalmayabilir. Yaşatmak için çaba sarf ederiz, onu destekleyecek yapıları kurarız
ama arada da bunları gözden geçirmemiz gerekir. Sivil toplum kuruluşlarının aslında verimli ömrü 10
ila 20 yıl. 20 yıl içinde kendini gözden geçirmeyen - ki buna amacı dahi gözden geçirmek dahil yapmayan kuruluşlar, 30 yılı zaten görmüyorlar. Dolayısıyla bu yaptığımız çalışma önemli bir fırsat,
ben, bunu iyi değerlendireceğinizi umuyorum. Burada aslında TEVDAK, kendini değiştirerek çıkarsa,
büyük ihtimalle güçlü çıkacak. Gördüğüm kadarıyla sorunlar ortada. Belki böyle bir konuşma
platformu daha önce çok yapılmadı, belki bu kadar verimli tartışacak bır ortam bulamadınız, bu vesile
olsun. Bunları daha sonra toparlayıp, değerlendirip, bir araya getirmek, ikinci adım olsun. Üçüncü
adımda da TEVDAK’ı yeniden yapılandırırken de bunları nasıl yapacağımız olsun. Aslında bir sürü
görüş var. Bakana ulaşmak da bunlardan biri, daha katılımcılığı sağlamak için mekanizmalara dahil
olmak da bunlardan biri, pekala olabilir. Çatı kuruluşların normal kuruluşlar gibi gözden geçirilirken,
bir zorluğu daha vardır. O da üyeleridir, üyelik ilişkileri söz konusudur. Şu anda TÜSEV’de biz, mesela
benzer bir süreçten geçiyoruz. Çok hızlı değişen bir dünya, bu yönetişim dünyası. Önce kendinize şunu
sorun: TEVDAK’In sahibi kim? TEVDAK’ı zamanında kuran, buraya belli bir misyon yükleyen aslında
buranın kurucuları var. Daha sonra tamam TEVDAK’a bakın, liselere sorun. Galatasaray lisesinin sahibi
kim? Öğrenciler mi, mezunlar mı, kurucu mu, devlet mi, kim? Yani aslında bu tespiti doğru
yapamazsak, biz, kim için çalışacağız vakıflar olarak, bizim gerçekte amacımız; bunu çok net
cevaplayamayabiliriz. O yüzden bu stratejik plan çalışmasını yaparken de mümkün olduğu kadar

modern tekniklerden de faydalanmakta fayda var. Çünkü artık vizyon, misyon da pek bir şeye
yaramıyor. Çok teşekkür ederim.
SUAT KARDAŞ: Benim de aklıma bu kurumları geleceğe taşıma konusunda neler önerilebilir
diye bir soru geldi. Bu okulların çok önemli mezunları var, çok önemli yerlerde. Dolayısıyla o mezun
ağını hem TEVDAK’a hem TEVDAK’ın üyesi okulların çalışmalarına bir işbirliği mekanizmasıyla dahil
etmek önemli. Benim ERG’den bir önce görev yaptığım yerde bizim bir akademik kurulumuz vardı.
Orada çok önemli hem o vakfın mezunlarından hem de Esin Hoyi gibi İstanbul’da çok deneyimli okul
yönetimi konusunda insanlar vardı ve gerçekten çok büyük katkıları oldu kuruma, vakfa da, vakfın
okullarına da. Her birine kendi uzmanlıkları doğrultusunda net çalışma hedefleri verildi. İşte birisi
yabancı dil eğitimi konusunda mesela çok iyiydi ve o kısa sürede okulda bir komite kurarak, okulun
yabancı dilini çok iyi bir noktaya getirdi. Bu süreçte ERG’den de faydalandık.Yönetim kurullarına çok
önemli insanları davet ediyoruz. Ama önemli olan o insanları toplantıdan toplantıya getirmek değil,
ama onlarda bu kuruma gerçekten bir katkıda bulunuyorum duygusunu yaşatmak, onlarda bir tatmin
duygusu uyandırmak gerekir. Bunun için o kurumlara katkı konusunda net görevlendirmeler yapmak
çok çok önemli… Bir son şey, bu aslında eğitimin global problemlerinden biri, işbirliği kapasitemiz
gerçekten çok zayıf, kurumlarımız dışarıya çok kapalı, çok silolarda yaşıyoruz hepimiz ama hani bu
eğitim sisteminin kaldıramayacağı bir şey bu. Yani eğitim sisteminin, eğitim kurumlarının, eğitim
vakıflarının işbirliği yapmamak gibi, dışarıya açılmamak gibi bir şeyi olamaz. O yüzden kulağımızı böyle
hep dışarıya tutmak, kiminle işbirliği yapabiliriz, kiminle işbirliği yaparsak, ne tür katkılar alabiliriz diye
kurumlarımızın o açıdan da kapasitesini güçlendirmekte çok yarar var.
DR. SAKİN ÖNER: Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Genel Sekreteri Sayın Başak Ersen Bey, Eğitim
Reformu Girişimi’nden Sayın Suat Kardaş’a bize çok farklı ufuklar açan konuşmalar yaptıkları için
teşekkür ederim. Ben, biraz önce konuşan İzmir’deki değerli arkadaşımızın fikrine şunu söylemek
istiyorum yani bir eski eğitim yöneticisi olarak. Şimdi geçmişte özel okullar ayrı, devlet okulları ayrı
sınav yapıyorlardı, merkezi sınav yapıyorlardı. Fakat bu eğitimde eşitlik ilkesine aykırı olduğu için
bundan vazgeçildi. Şimdi özel okullar ile resmi okullar için ortak sınav yapılıyor. Bir de 1960’lı yılların
başlarına kadar her üniversite, her fakülte ayrı sınav yapıyorlardı. Bunlar hem zaman mekan
bakımından sıkıntı yaratıyor hem de eşitlik ilkesine aykırıydı. Şimdi bütün üniversiteler ortak sınavla
öğrenci alıyorlar. O açıdan o biraz uzun vadede düşünülebilecek ayrı bir konu ama mutlaka bu
okulların ayrı bir yasal statüye katılması lazım. Bizim TEVDAK olarak Milli Eğitim Bakanlığıyla
hazırlanacak protokolde mutlaka bakanlığının yaptığı bütün eğitim platformlarına, milli eğitim
şuralarına, çalıştaylarına katılmamız ve görüşlerimizi orada ifade etmemize imkan sağlanmasının
belirtilmesinde yarar görüyorum.
ÖMER BALIBEY: Ben, son olarak bir şey söylemek istiyorum. Ben, hem proje okullarına hem
de bütün okulların Anadolu Lisesi olmasına karşıydım. İstanbul’da 2013’ten önce 39 tane Anadolu
lisesi vardı. Süper liseleri biz, Anadolu Lisesi yaptık. Maalesef sistemle çok oynuyoruz. Şimdi olanlara
bakalım. Proje okullarının müdürleri istedikleri öğretmenleri teklif edebiliyorlar, İl Milli Eğitim
Müdürlüğü onaylıyor ve bakanlığa teklif ediyor, Ortaöğretim Genel Müdürü uygun diyor ve
atanıyorlar. Bu yönetmeliği inceleyip aksayan kısımlarını belirleyip, düzeltilmesi için bakanlığa teklif
edebilirsiniz. Bir konu daha var. Şimdi Galatasaray Lisesi bir marka, Kabataş bir marka tek başına, Vefa
marka ama TEVDAK bir marka değil. TEVDAK marka değil. Yapılan şuralara Milli Eğitim Vakfı’nı,
TÖDER’i, Özel Okullar Derneğini çağırıyoruz ama TEVDAK’ı çağırmıyoruz. O halde protokole bunu da
yazalım. Yani bir hükmi şahsiyeti olsun ki bakanlık, burayı muhatap alsın. Çok teşekkür ederim.
İnşallah bize düşen hizmet olursa, her zaman yanınızdayız, ne gerekiyorsa yaparız.
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KONU: OKULLARIMIZIN VE VAKIFLARIMIZIN ETKİN TANITIMI VE TANITIM MATERYALLERİ
MODERATÖR: İhsan TUTUM (İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı)
PANELİSTLER: Tarık SEKMENLİ (Uzm. Psikolojik Danışman)- Selman KÜÇÜK (Kabataş Lisesi Müdürü)
İHSAN TUTUM: Sayın konuklar, hepinize saygılar sunuyorum. Bugün oturumumuzun konusu
okullarımızın ve vakıflarımızın etkin tanıtımı ve tanıtım materyalleri. Bunu bir başka türlü okursak,
okullarımızın ve TEVDAK’ın yeterince tanıtılmadığı, yeterince tanınmadığını ifade etmiş oluruz. Ancak
bizim de gerek TEVDAK’ın bileşeni olan vakıf okulları olarak, gerekse üst birlik TEVDAK olarak
yapacağımız çok önemli işler olduğu kanısındayım. Ben, izin verirseniz, bunu önce İzmir Atatürk
Lisesinden örnekler vererek, somut bir şekilde ifade edersem, bugünkü oturuma uygun sizlerin de
kafalarında yeni pencereler açma imkanımız olur diye düşünüyorum. Bizim okulumuz 131 yıllık bir
lisedir ve vakfımız da 1986 yılında kurulmuştur. Bizim bazı etkinliklerimizi okul tanıtımı açısından
burada anlatmak istiyorum.. Bizim her sene mayıs ayında kutladığımız bir pilav günümüz var. Bizim
her sene yaklaşık 1500 tane mezunumuz, bu pilav gününe katılıyor. Biz, bu pilav günlerini mezunlar
derneği ki ve okul müdürlüğü ile birlikte yapıyoruz. Pilav günü bir tanıtıma vesile oluyor. Tarihi
belgeleri incelediğimizde, İzmir Atatürk lisesinin bir pilav günü, İzmir’in sosyal hayatında yılın en
önemli olayı. Gazeteler, bir ay önceden yazmaya başlıyor, erkek lisesinde pilav günü şu gün
kutlanacak, İstanbul’dan şu gelecek, burada şu mezun gelecek, yurt dışından bu gelecek. Yapıldıktan
sonra da 15 gün yansımaları devam ediyor. Mezunlar derneğimizin de katkılarıyla bu pilav gününü
biraz daha popüler hale getirmek için bir başarı ödülleri ilave ettik. Sanat, bilim, spor dallarında
başarılı kişilere ödüller veriyoruz. Şimdi bu ödüller verilmeye başladıktan sonra tabi bunun basında
yansıması farklı oluyor. Bu da durup dururken okula bir avantaj sağlıyor. Neydi bizim amacımız;
okulumuzun tanıtılması. Şimdi bunu yaygınlaştırdığımızı düşünelim. TEVDAK, İstanbul gibi bir yerde
okullarımızdan oluşan bir jüriyle belirlenmiş beş dalda o senenin popüler insanlarını belirletip bir ödül
töreni düzenlerse TEVDAK okullarının tanıtımını sağlar. Amacımız tanıtım değil mi?
Bir başka etkinliğimiz, Atatürk’le ilgili. Atatürk 15 Ekim 1925 ve 1 Şubat 1931 günlerinde iki
kez İzmir Atatürk Lisesini ziyaret etmiştir. Gene mezunlar derneğimizin önerisiyle biz, 15 Ekim 2015
günü iade-i ziyaret olarak Ata’nın huzuruna çıktık. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimizle birlikte. Bu
ziyaret gerek görsel basında, gerek yazılı basında önemli yer aldı okulun tanıtımı açısından. Okulumuz,
1995’te İzmir’de bir hatıra ormanı tesis etti. Bu hatıra ormanının da bakımı mezunlar derneği
tarafından üstlenildi, yapılıyor. Şimdi her sene yapılan bir Avrasya Koşusu var. Bu koşuya bu sene
İzmir Atatürk Lisesinin iki mezunu katılacak ve bu maratonda okulumuzun adını duyuracak. Bornova
Anadolu Lisesi Eğitim Vakfının eski başkanı Behzat Balay, geçen sene Bornova lisesindekilere bunu
duyurarak vakıf olarak, bu koşuya katıldı. Yürüyerek de olsa katıldı. Bir de Behzat Balay’ın bu koşuya
katılması Bornova Anadolu Lisesi Vakfına 570 bin lira para kazandırdı. Seneye her okulumuzdan üç
kişi, 50 kişilik bir kadro, göğsünde Tevdak yazan tek bir forma ile koşsa bu Tevdak’ın tanıtımına büyük
katkı sağlamaz mıydı?
Biz, vakıf olarak okulumuzun bir müzeye ihtiyacı olduğunu düşünerek, yola çıktık.
Okulumuzun içerisinde tarihi bir bina vardı, onu restore ettik, müze yaptık. Sadece okulumuzdan
çıkardığımız malzemelerle müzeyi gerçekleştirdik. Ankara Atatürk Lisesinin köşesinde Milli Eğitim
Bakanlığının müzesi vardır. Bu müzeye girdiğinizde Mustafa Necati’nin büyük bir resmi sizi karşılıyor.
Oradakilere sordum, “Mustafa Necati, nereden mezun” diye, bilen yok. O da bizim okulumuzun
mezunudur, okulumuzun öğretmenidir. Okulumuzun kurulduğu günden beri yatılı bölümü var ama
çok eski koşullarda. Şu anda 150 öğrencilik bir erkek öğrenci yurdu, bir de 80 öğrencilik kız öğrenci
yurdumuz var. Bunları vakıf imkanlarıyla ve bağışçı bularak restore ettirdik, isimlerini verdik. Şimdi
bizim okulumuza Türkiye’nin dört bir tarafından yatılı öğrenciler geliyor. Benim sadece bu konuyu
açabilmek için verdiğim örnekler bunlar. Şimdi sözü Uzman Psikolog Danışman Sayın Tarık
Sekmenli’ye bırakıyorum.

TARIK SEKMENLİ: Değerli katılımcılar, merhaba. Benim meslekte 24’üncü yılım. 12 yıl Vefa
Lisesi’nde çalıştım. Bu vesileyle 2004 ve 2016 yılları arasında Vefa’da yapmış olduğumuz tanıtım
faaliyetleri ve şu an yürürlükte olan tanıtım hizmetleri hakkında bilgi vereceğim. Kurumlar sadece
binalardan oluşmuyor, onların da ruhları var. Bu çalışanlarının ve diğer paydaşlarının özverisi,
ritüelleri, hatıraları, başarıları, hüzünleriyle her kurum, toplumda bir iz bırakıyor. Bu da onların
gelişmelerini sağlayan yegane unsur. Kurumlar her ne kadar yasalarla kurulsa da topluma verdikleri
güven duygusuyla ilerliyorlar. Vefa Lisesi de 147 yıllık eğitim tarihi olan bu kurumlardan bir tanesi.
Durum ve şartlar zorladığında her şeyi kopyalayabilirsiniz. Fakat hızlıca kopyalayamayacağınız şey
kurum kültürüdür. 1872 yılında Türkiye’nin ilk ana dille eğitim yapan ve ilk mülkiye lisesi olan
okulumuz, 147. Yılını kutlamakta. Vefa Lisesi’ndeki tanıtım faaliyetlerini anlatmadan önce
okulumuzun öğrenci ve ailelerinin profiline bakalım. Yüzde 15’i fakir, yüzde 35’i ekonomik düzeyi
yüksek ve yüzde 50’si de orta düzey ailelerden geliyor. 112 tane yatılı kız öğrencimiz var. Anne-baba
anlamında baktığımızda, lisans ve üzeri eğitim düzeyine sahip veli profili yüksek, eğitimde talepkar ve
sorgulayan bir veli portföyümüz var. Sınav sistemi içerisinde 30 bin civarında öğrenci, bizim
okulumuzu tercih ediyor, biz, bunlardan 180 tanesini alıyoruz. Okul tanıtım hizmetleri anlamında
baktığımızda, açık, anlaşılabilir, sürekliliği olan bir bilgi havuzumuzun olması gerekiyor. Bu anlamda
biz, fiziki alt yapıyla ilgili tanıtım örneklerini masada sergilediğimiz broşür ve kitapçıklar var. Fiziki alt
yapıyla ilgili okulda ne var, ne yok; onlarla ilgili ayrıntılı bir dokümantasyonumuz var. Okulun
tanıtımına katkı sağlayan altı geleneksel etkinlik var. var. Bunların ilki okulun açıldığı ilk ay içinde
öğrencilerimizin ve velilerinin katılımıyla yapılan “Vefa’ya Hoşgeldiniz” törenleri. Okula yeni gelen
Hazırlık Sınıfı öğrencilerine bir seremoni şeklinde Vefa marşıyla birlikte Vefa Lisesi rozetleri takılıyor.
İkinci etkinlik Mezunlar Derneğinin 1974 yılında Alibeyköy’de kurduğu Vefa Ormanı’na Nisan ayının
ikinci haftasında fidan dikimi etkinliği. Bu etkinliğe öğrenciler, veliler, öğretmenler ve mezunlar
birlikte katılıyorlar, fidan dikiminden sonra da piknik yapıyorlar.. Üçüncü etkinlik, Mayıs ayının ilk
Pazar günü yapılan Boza günümüz. Yaklaşık 2 bine yakın mezunumuz gelmekte. Basında da geniş yer
almakta. Dördüncü etkinliğimiz, Bahar festivali ve bahar çayı… Genelde ikinci dönemin birinci yazılılar
sonrasında öğrencilerin arasında yapılmakta. Beşinci etkinlik olarak Mayıs ayı ve Haziran başında da
Bahar Festivali yapılıyor. Altıncı etkinlik olarak bu festival içinde Kemal Sunal Kültür ve Sanat Ödülleri
dağıtım törenleri yapılıyor. Bu törende o yılın kültür sanat ve edebiyat alanında başarı göstermiş
kişilere ödüller veriliyor. Bu tören yazılı ve görsel basında oldukça geniş yer alıyor.
Ayrıca her yıl Kariyer Günleri yapıyoruz. Bu yıl 15’incisi yapıldı. Her yıl 15-20 üniversite
katılıyor. Bu etkinlik hem öğrencilerimizin meslek seçimlerine yardımcı oluyor, hem de biz okulumuzu
üniversitelere tanıtıyoruz. Bunun dışında tanıtım faaliyetleri var. Her yıl 70-80 civarında okul, 3000’e
yakın öğrenciye tanıtım yapıyoruz. Bu kapsamda başarılarımızı, ÖSYM başarılarını ve sportif ve
kültürel, akademik başarılarımızı hem internet üzerinden hem de yayınlar halinde duyuruyoruz.
Okulun Yeşil-Beyaz adında periyodik dergisi var. Dijital okulun web sayfasıyla birlikte biz, ihtiyaca
binaen blok meydana getirmiştik, Vefa rehberlik bloğu diye. Sadece Vefa rehberlik bloğuna yılda
ortalama 11 bin kişi giriyor. Bu anlamda da mesaj sistemi üzerinden de gelen sorulara cevap veriliyor.
Yurt dışı hareketlilik anlamında AFS programlarıyla her yıl 2 öğrencimiz gidiyor. AB projeleri
kapsamında da öğrencilerimiz yurt dışına gitme imkanı buluyor. IB programı olarak da son 3 yıl
içerisinde okulda bir sınıf bazında IB programı uygulanmakta. Bu tanıtım faaliyetleri içerisinde mezun
ve aktif öğrencilerin görüşlerinden özellikle yararlanılıyor.
Vefalı öğrenci dendiği zaman özellikle biz, tüm tanıtım faaliyetlerinde vurguladığımız dört
temel şey vardı. Akademik etkinlik anlamında yüksek potansiyele sahip birey; farklı kültürlerle etkin
iletişim sağlayacak yüksek standartlı bir yabancı dil yeterliliğine sahip birey; sosyal iletişimde özgüven
ve girişimci ruha sahip birey ve Vefa kültürüne sahip birey. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.
İHSAN TUTUM: Kabataş Erkek Lisesi Müdürü Sayın Selman Küçük buyurun.
SELMAN KÜÇÜK: Değerli misafirlerimiz, konumuz “vakıflarımızın, okullarımızın etkin tanıtımı
ve tanıtım materyalleri nasıl olmalı?” Biliyorsunuz, artık internet dünyasında yaşadığımız için sosyal
medyadan bir çok okul, birbirini takip edebiliyor. Aslında bu gibi kurumlardaki değerli yönetici

arkadaşlarımız, hangi kurumda ne yapıldığını çok rahat izliyor ve kendi kurumuna entegre edebiliyor.
Ama ben, özellikle vakıfların ve okulların tanıtımlarının nasıl yapılacağı üzerinde durmak isterim bir
takım başlıklarla. Bir defa bizim hizmet ettiğimiz kesimin ne olduğunun farkına varmamız gerekiyor.
Yani varlık sebebimiz çocuklar ve yaş gruplarını iyi değerlendirmemiz lazım. Bir örneklendirmeden
yola çıkarak izah etmek isterim. Biliyorsunuz, sınav sonuçları pazartesi günü açıklandı. Ben, sosyal
medyayı çok sık kullanan ve okulla alakalı iletişimi çok sağlıklı yürüten yöneticilerden bir tanesiyim.
Türkiye’de Kabataş bir tane. TEVDAK okullarından birer tane var, keşke onlarca olmuş olsa, eğitim
kalitesi biraz daha artmış olur. Bu okulların eğitim kalitelerini arttırmak için öncelikli olarak bu
okullarda görev yapan eğitimcilerin kalitelerinin artmış olması gerekiyor.
Kabataş Erkek lisesinden geçen hafta 204 mezun verdik. Ne zaman ki Kabataş Erkek Lisesinin
204 mezunundan en az yüzde 40’ı “ben, öğretmenlik mesleğini yapacağım ve bu ülkenin geleceğinde
şekil vereceğim çocuklara rehberlik edeceğim, öğretmen olacağım” derse, işte eğitimi o zaman bir
noktaya getirmiş olacağız. Şimdi çocuklarımızın hayalleri var. Ben, sosyal medyada şu tanıtımı
yaptırdım: “Hayallerini al gel, beraber hayalleri gerçekleştirelim”. Her gün yüzlerce öğrenci
okulumuzu tanımaya geliyor. Bir tanıtım toplantısında önce ben okulu kazanan öğrencilerin akademik
başarısı ile bilgi verdim. Sonra bir öğrenci dedi ki, “Bir yanlış, bir boşum var. Yani ben, çocukluğumdan
feragat ettim bu sınavlara hazırlandım. Ben şimdi Kabataş!’ı kazanamayacak mıyım?” dedi, annesinin
omzuna yanaştı. Annenin tepkisi, “benim çocuğum Kabataş’a giremeyecek mi?” dedi. Anladım ki, veli
öğrencisini “Kabataş’ı kazanacaksın” diye şartlandırmış. Bana göre ülkemizde çocuk problemi yok,
ebeveyn problemi var. Bunun dışında dünkü olaya geleyim. “Güldür Güldür” diye bir şov varmış. Bir
öğrenci yanıma geldi ve bana şunu söyledi, “Hocam iki yanlış, bir boşum var. 1.1’lik dilimdeyim.
Galiba ben, buraya yerleşemeyeceğim. Kadıköy Anadolu Lisesine girer miyim, tavsiye eder misiniz?”
“Tabi ki” dedim. Güldür Güldür şovdaymış kızımız. 70 bine yakın takipçisi varmış, youtuber imiş aynı
zamanda. Bahsettiğim kişi 13 yaşında arkadaşlar, 13 yaşında. Benimle bir fotoğraf çekildi. Hatta
benim instagramda da vardı, bakabilirsiniz. Şu anda baktım 14 bin 700’lerde falan beğeni oranı, 14
bin 700 tanesi beğenmiş ve altında çocuklar, soru sormuşlar. Yaş gruplarına bakıyorum ben, soru
soran ve çocukla diyalog kuranların yaş grubu 8 ile 13 arası. Ve sen, youtubersın, Kabataş’ı
kazanabildin mi, kaç net yaptın, ayağındaki ayakkabıyı nereden, çok beğendim Gülce abla, üstündeki
kıyafet nedir? Şimdi biraz önce aktarmış olduğumuz şeyler aslında bize hitap eden şeyler değerli
büyüklerim. Bu bize sosyal medyanın gücünü gösteriyor. Sosyal medya tanıtımda çok önemli.
Üniversite giriş sınavı sonuçları açıklandıktan sonra ben, kurumun tanıtımını yapabilirim.
Örneğin sığınmacı kampında yaşayan ve 500 tam puan alan Suriyeli çocuğun başarısı kaç gündür
gazetelerde yazıyor. O çocuğun bu ülkeye katma değer sağlayacağını bildiğim için o çocuğu Kabataş’a
almak adına Kilis Valisiyle iletişime geçtim. Bir twitter attım kendisine. Dedim ki, “bizim vakfımız ve
orada çok kıymetli büyüklerim, abilerim var, mutlaka ona katkı sağlarlar ve okuturlar. Kabataş’ta
olsun bu çocuk, başka okula gitmesin” dedim. Ya da Tunceli ikinci sırada yer aldı LGS’de. Tunceli
valimize mesaj attım, hem kutladım hem de 10. Sınıfta Ömür Abay var, benim Çemişgezek’ten tek
gelmiş öğrencim. Ben, Çemişgezek’e bir mektup yazdım. E-bebek’in sahibi, onun sponsoru, bana geldi
ve dedi ki, hocam şu karşıda oturan çocuk, 10. Sınıf öğrencisi, Çemişgezek’ten gelen tek öğrencidir
Kabataş’a. Oranın birincisidir. Eğer 20 sene sonra Aziz Sancar olmazsa, bunun üzerinde senin de
vebalin vardır, bu vakfın da vebali vardır. Eğer tanıtım yapmak istiyorsak, bizim bu gençleri bulmamız
gerekiyor öncelikli olarak. bizlerin. Bütün eğitim vakıflarının amacı, çocuklara dokunmak. Vakıflı
okullar, çok avantajlı okullar. Çünkü en azından sıkıştığımız anda sığınabileceğimiz bir liman var. Bir
de bu kurumların mezunlar dernekleri çok aktifler. Bu anlamda bu okullar kurum kültürünün
yerleşmiş olduğu kurumlar. Ben, çocuklara tanıtımda şunu söylüyorum, “13 yaşındasın evladım, en
büyük artısı ne biliyor musun? Dernek başkanımız, vakıf başkanımız yaş olarak sizden çok büyükler.
Ama seni gördüğü zaman “evladım” demeyecek, “kardeşim” diyecek sana”. Bu asil davranış ancak bu
tarz kurum kültürünün yerleştiği okullarda görülür.
Bunun dışında neler yapılabilir kurumun tanıtımı için. Tanıtım için küçük dokunuşlar
gerekiyor. Ben, sadece bir projeden bahsedeyim size. Okulumuzda biz, Çanakkale ile ilgili bir film
çektik ve bir takım yarışmalara katılıyoruz. Şu anda o filmin sanırım izlenme oranları Türkiye’de üst
sıralarda yer alıyor. Çünkü Çanakkale’yi çekmemizin nedenlerinden bir tanesi Çanakkale cephesinde

şehit veren okullardan bir tanesiyiz. Süreç içerisinde bugün öğrencilerimle bir toplantı yaptık. Gelecek
sene kısmet olursa, arkadaşlarımız yazmaya başladılar. Öğrencilerimize yönlendirecek okulumuza ait
bir dizi film projemiz var bizim kendi içimizde çekeceğimiz, belki 10 bölümlük, belki 8 bölümlük. Ve
bunları youtube üzerinden yayınlayacağız. Süreç içerisinde takipçiler 40 bini geçtiği zaman yapımcılar
okullara destek veriyorlar. Bunları yaptığımız takdirde o desteği de öğrenci bursu olarak aktarabiliriz.
Bizim okulumuz kurum müze gibi bir okul. Birinci dönemde 250 ortaokul okulumuzu ziyaret etmiş.
Dedim ki vakıf başkanıma, “Başkanım, bu okullar geliyorlar, gidiyorlar, sürekli geziyorlar ama burası
bir müze değil ve okulumuzdaki eğitim öğretim engellenmeden yapalım bu işi. Ama bunu da biraz
avantaja çevirelim.” Kabataş mağaza diye bir mağaza açtık okulun girişinde. İçerisine bütün okulla
alakalı argümanları koyduk. Bir kalem, sınav kalemi… Kabataş’a giremeyebilir ama Kabataş’ı kalemine
sahip olabilir çocuk, bu moral olabilir. Üç liradan, beş liradan bunu bir kuruşluk ya da on kuruşluk, bir
liralık şeyi verdik. Sadece protokolümüz şöyle vakıfla, buradan gelecek gelir öğrenci bursuna
harcanacak. O yüzden bunu daha aktif hale getirmeye çalışacağız. Bunun dışında tanıtımla ilgili en
önemli projelerimizden bir tanesi de toplum hizmeti görevleri yapan CIB kulübümüz. Vakfımızdan
ricamız bu kulübümüzün faaliyetlerine sponsor olmaları. Biz, öğrencilerimizi haftalık olarak
Türkiye’nin her yerine ve dünyanın her yerine gönderiyoruz. Bir haftayı günlük planlıyoruz. Gittikleri
illerde ve ülkelerde…Ne yaptıklarını söyleyeyim. Çocuklar eğer örneğin Diyarbakır’a gittilerse, CIB’i
Diyarbakır’da yaptılarsa, bir gün Diyarbakır’ın bir köyünde köy okulunu baştan aşağı boyuyorlar ve
tadilatını yapıyorlar. 8 saat çalışmak zorundalar. İkinci gün sevgi evlerine gidiyorlar, bakıma muhtaç
çocuklarla ilgileniyorlar, özel çocuklarla. Ya da bir belediyeye ait sosyal etkinliklerde yer alıyorlar,
çiçek dikenlerle beraber akşama kadar sahada çiçek dikiyorlar.
Bir başka uluslararası tanıtım etkinliğimiz daha var. Burada TEVDAK okulları var, onların da
duymalarını istiyorum. Bu sene itibarıyla başlattık. AB parlamentosunun gençlere yönelik bir hizmeti
var yıl içerisinde yapılan. ERASMUS ile alakalı bir öğretmenden öğrendik. AB parlamentosuna bir
mektup yazdık. AB parlamentosundan da cevap geldi. 24 öğrencimizi ve 2 öğretmemizi 3 gün misafir
etmek üzere davet ettiler. Bu sene 24 öğrenci, 2 öğretmen AB’nin finansmanıyla Avrupa’ya gittiler.
Avrupa’dan gelen Öğrenciler AB parlamentosunda çalıştaylarda yer aldılar ve orada konuşmalar
yaptılar. Sonra AB parlamentosundan teşekkür mektubu geldi. Mektupta “Biz, Türkiye Cumhuriyeti
devletinde eğitim gören gençlerin bu kadar dünya konjonktüründe bilgi sahibi olduğunu ve dil
yeteneklerinin bu kadar fazla olduğunu bilmiyorduk”. Aslında çok güzel şeyler yapıyoruz ama biz,
piarımızı güzel yapmıyoruz. Şahsen başka yerlerden eğitim modeli almamıza gerek yok. Haddimi
aşmak istemiyorum ama Kabataş Erkek Lisesinde uyguladığımız sistemi rol model olarak klonlayın,
Türkiye’nin her yerinde, hatta Avrupa’da bir çok okulda uygulayabilirsiniz. Buna yürekten inanarak,
söylüyorum. O yüzden bunları iyi izah etmemiz ve iyi anlatmamız gerekiyor. Yaptığımız her iş aslında
kurumların da vakıfların da reklamadır. Teşekkür ediyorum.
DR. SAKİN ÖNER: Ben okulların ve vakıfların tanıtımı konusunda genel olarak konuşmak
istiyorum. Günümüzde sosyal medya, yazılı ve görsel medyanın önüne geçmiş durumda. Sosyal
medyada öyle bloklar, öyle hesaplar var ki milyonlarla ifade edilen takipçileri var. Gazetelerdeki ünlü
köşe yazarlarından daha fazla okunuyor, izleniyorlar. Onun için gerek okulların gerekse vakıfların
sosyal medya hesaplarının açılması, geliştirilmesi lazım. Zaten proje çerçevesinde bu konuda da bir
çalışma yürüteceğiz. Web sitelerinin reorganizasyonu, onların zenginleştirilmesi, burada portföyde
yer alacak modüllerin belirlenmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca bu projeyle ilgili sosyal
medya hesapları açıldı. TEVDAK olarak okullarımızın tanıtımı için bu proje kapsamında bir broşür
hazırladık, şu anda basılma sürecinde. Onları özellikle ücra bölgelerdeki okullarımıza ulaşıp, oradaki
zeki çocukların bu okullara gelmesine yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Ayrıca 15 okulumuzu içine
alan bir prestij kitabı çalışmamız var.
Tanıtım konusunda okulların öncelikle kendi kurum içi tanıtımlarını yapmaları lazım. Kurum
içinde kendisini yeterince tanıtamayan, kendi özelliklerini, geleneklerini, ruhunu, kültürünü,
ritüellerini gerek öğrencisine, gerek velisine tanıtamayan okullar, dış tanıtımını da yapamaz.
Mentörlük çalışmalarına da önem vermek gerekir. Özellikle İstanbul Lisesinin bu konuda ciddi
çalışmaları var. Mutlaka mesleklerinde başarılı olmuş mezunlarımızla mutlaka öğrencileri bir araya

getirmekte yarar var. Ayrıca ünlü isimleri öne çıkararak, yine okulun tanıtımı yapılabilir. Mesela benim
müdürlüğüm zamanımda 2000 yılında Kemal Sunal rahmetli olunca, Kemal Sunal Kültür ve Sanat
ödülleri etkinliğini oluşturduk. 16 yıldır devam ediyor. O etkinlikte öğrencilerin seçtiği o yılın kültür,
sanat ve müzik alanındaki başarılı kişileri ödüllendiriliyor. Medya bu etkinliğe büyük ilgi gösteriyor.
Hemen hemen bir hafta televizyonlarda okulun reklamı yapılıyor. Bir de ayrıca okulların en önemli
tanıtımını, eğitim, öğretim, kültür, sanat ve spor alanındaki başarıları yapıyor. Bir okul robot üretmiş,
bir başka okul güneş enerjisiyle çalışan bir otomobil yapmış, gidip, Amerika’da veya Avrupa’nın bir
şehrinde ödül alıyor ve medyaya çıkıyor. Böylece medyada okulun tanıtımı yapılıyor. Ayrıca sosyal
sorumluluk projelerinde öğrencilerimizin yer almasını sağlamak lazım. Okulların başarılı olduğuna
önce camialarının inanması lazım. Onun için okul idareleriyle vakıflarımızın ve mezunlarımızın işbirliği
içinde çalışmaları gerekiyor.
İBRAHİM TAŞKAN: Şimdi ben, TEVDAK ile ilgili bir öneri getirmek istiyorum. Daha evvel
TEVDAK olarak Çanakkale ile ilgili çok güzel bir kitap çıkardık. Okullarımızın içinde Çanakkale savaşına
öğrenci göndermiş okullarımız var. Bu Çanakkale savaşına öğrenci gönderilen okul sayısı 12 tane. Bu
okulların çoğu mezun verememiş o yıllarda. Bu konuda TEVDAK olarak bir proje yapabilir miyiz diye
düşündüm. Çanakkale’ye savaşa öğrenci gönderen okullardan 10’ar bisikletli öğrenciyi İstanbul’a
getirelim. Öğrencilerin gittikleri gibi Çanakkale’ye bir askeri gemiyle gönderelim. Orada hem TEVDAK
adına hem de şehit düşen arkadaşları anısına Çanakkale’deki etkinliklere katılsınlar. Bu projenin hem
TEVDAK hem vakıflarımız hem de hem okullarımız için önemli bir tanıtım sağlayacağını düşünüyorum.
Bu proje hem de okullarımızda okuyan çocuklarımızı motive etmiş oluruz. Teşekkür ederim.
İHSAN TUTUM: İbrahim beyin konuşması bana şu olayı hatırlattı. 1927 senesinde Galatasaray
Lisesi izcileri bisikletle İzmir Atatürk Lisesine gelerek, 9 Eylül törenlerine katılmıştır. Buyurun Murat
Bey.
MURAT SARAÇ: İzmir Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği Başkanıyım. Öncelikle çok teşekkür
ediyorum bütün katılımcılara ve vermiş oldukları bilgilere. Bu toplantı verimliliği ve tartışmaları
yükselerek devam edecektir. Ben bu toplantının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tartışmakta
hiçbir zaman için sıkıntı yoktur, her zaman da bir şeyler üretilir. Çünkü sorunlar var ki, TEVDAK ve biz
bunların çözümünü arıyoruz. Bu anlamda neden tanıtım sorusunu sormamız gerekiyor. Bence
tartışma çok güzel yürüyor. Özel ve devlet okulları arasında bir sıkıntı olduğunu görüyoruz. Zaten
TEVDAK’ın da kuruluş nedenlerinden birisi bu. Biz, tanıtımı niçin yapacağız? Biz, okullarımızı geleceğe
taşıyabilmek adına bu tanıtımları yapıyoruz. Okullarımızın gerek devlet katında, gerek politikacılar,
gerek halk nezdinde hep yüksekte kalması için bu tanıtımların yapılması gerekiyor. Çünkü kamucu bir
bakışla biz hedefimize ulaşamayız. Cumhuriyetimizin İlk üç Milli Eğitim Bakanı İzmir Atatürk
Lisesinden mezundur, orada öğretmenlik, hatta müdürlük yapmıştır. Bunu tartışmamız gerekiyor.
Çünkü özel sektör üzerinden kurulacak olan bir Türkiye geleceği, bir eğitim sisteminin doğru
olmadığını düşünüyoruz.
Neden biz, tanıtım yapıyoruz, niye biz tanıtım yapalım? Okullarımızı niye bir çatı altında
toplayalım ve bir otorite haline gelelim? Bu çok çok önemli bence, buradan da hareketle bir sonraki
etaba geçebiliriz. Okullarımız Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olduğuna göre öncelikle bu okullara hizmet
veren eğitim vakıflarının çatı kuruluşu olan TEVDAK’ı bakanlığa tanıtmamız gerekiyor. Yıllar önce çok
sevdiğim bir sanatçı, bana Kanarya Sevenler Derneğinde ol ama mutlaka bir çatı altında ol ki, kendinizi
ifade edebilesiniz dedi. Sosyal medya ve tanıtım materyalleri gibi konuların komiteler bazında ayrı
ayrı tartışılmalarının daha faydalı olacağına inanıyorum. Tanıtımla ilgili konuşabileceğimiz çok şey var.
Biz de bir belgesel film çalışması içerisindeyiz. 14 Mayıs 1919’da “İlk kez Kurtuluş Ateşini Yakanlar”
ismi altında ilk direniş kararının alındığı yer İzmir Atatürk Lisesi’dir, o zamanki ismiyle İzmir Sultanisi.
Bu tarz her okul, kendi içerisinde özel anlarını bularak, bunların tanıtımı üzerinden yürüyebilir. Bu bizi
geçmişten geleceğe taşıyacaktır. Çok teşekkür ediyorum.

DR. SELÇUK TUZCUOĞLU: Merhabalar, ismim Selçuk Tuzcuoğlu. İELEV’in Yönetim kurulu
üyesiyim. Söylenenlere sadece yeni bir boyut eklemek için söz almak istedim. Şu anda da Bahçeşehir
Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görevliyim, mühendislik fakültesinde ve pazarlama dersleri
veriyorum. Benim açmak istediğim boyut şuydu: kanımca bu platformun yapması gereken şeylerden
biri de yurt dışı üniversitelerinde bu okullarla ilgili olarak bir farkındalık yaratmak. Çocuklarımızı yurt
dışına gitmeye yüreklendirelim. Lütfen yanlış anlamayın, ben çocuklarımızın oradaki teknolojileri alıp
ülkemize dönmelerini düşünüyorum. Aynı zamanda bir Harvard’ın, bir Oxford’un, bir Almanya’daki
teknik üniversitelerin başarılı öğrenciler yetiştiren akademik başarısı yüksek okullarımız olduğunu
bilmeleri ve onlara öncelik tanımaları gerekir. Unutmayın ki Aziz Sancar da gidip bir yabancı
üniversitede Nobel’i aldı ama gururunu hepimiz yaşıyoruz. Türkiye’nin şartları belli, eğer belli
yollardan geçmemiz gerekiyorsa, bunu Çin de yapıyor, bunu az gelişmiş ya da gelişmekte olan diğer
ülkeler de yapıyorlar. Çocuklarını gelişmiş ülkelere gönderiyorlar, teknolojiyi orada öğrensinler, sonra
gelip, ülkelerinde uygulasınlar diye. Onların nezdinde bir farkındalık yaratmak bizim görevlerimiz
arasında olması gerekir. Biraz önce bisikletlerle Çanakkale projesinden bahsedildi. Zaten İstanbul
Erkek Lisesi üyeleri ve öğrencileri, bunu 2015’ten beri yapıyorlar. Bu sene de sarı-siyah pedallar diye
onun isim hakkını aldık. Öyle bir etkinliğimiz var.. Eğer bu konuda daha büyük bir etkinlik yapma
isteği olursa, biz, o konuda deneyimlerimizi sizlerle paylaşabiliriz.
MEHMET ATA TANSUĞ: Ata Tansuğ, Kabataşlıyım. Taraftar ülkesidir Türkiye. En azından bir
spor kulübünü tutar vatandaşlarımız ve kendi spor kulübünün başarılı olduğuna kendi kendini
inandırır ve ondan sonra yola çıkar. Biz de burada okullarımızın başarılı olduğu prensibi üzerinden
gidiyoruz. Tabi ki başarılı. Bir imtihan sistemi kurulmuş, bu imtihan sisteminde bir yarışma ortaya
konmuş ve okullarımızda en yüksek puanlıları alıyorlar. Şimdi ondan sonra ne oluyor? Türkiye’nin bu
yarışta en başarılı gençlerine okullarımızda bir şeyler katıyor muyuz? Yoksa bunlar zaten çok iyi
yarışan çocuklar, dört sene sonra da böyle başarıları devam eder mi diyoruz. Şurası muhakkak ki
oldukça iyi dil öğrettiğimiz konusunda aşağı yukarı eminiz. Eğer ben, böyle bir yanılgı içindeysem, onu
da tartışalım yani. Çünkü günümüzde Türkiye’nin bir derdi var, Türk eğitim sistemi dil öğretemiyor.
Biliyoruz, diyorsanız, yapmayın. Bizden daha küçük ülkelere gittiğiniz zaman en azından bir İngilizceyi
çok iyi konuştuklarını görürsünüz. Kendimizi aldatmadan yolumuza devam edelim. Ben, inanıyorum ki
öğreniyorlar. İnşallah öyledir. Biraz önce Pisa meselesine değinildi. Anladık ki Türkiye’nin geneliyle
TEVDAK okulları arasında çok büyük bir fark var. Acaba bizim okullarımız Türkiye’nin diğer eğitim
kurumlarına örnek olabiliyor mu? Bir görevimiz de budur. Yani biz, genellikle Türkiye’de iyi şartlarda
okuduk ve bugün hala bu vakıflarda görev alıyorsak, bir geriye ödeme anlamında görev alıyoruz.
Türkiye’de o zaman da yabancı okullar vardı, biz, bunlara gidemedik. Ama biz, bu okullarda
okuduktan sonra çok başarılı insanlar olduk. Yoksa süper değildik, iyi imtihanlar kazanarak da gelmiş
değildik. Bugün sistem öyle işlemiyor, sistem değişik işliyor. Ama bunu göz önüne alırsak, bizi başarılı
insanlar olarak yetiştiren okullarımıza borcumuzu ödememiz gerek diye düşünüyoruz. Okullarımızın
da Türkiye’nin diğer okullarına rol modellik yapması gerekir. TEVDAK’ın böyle bir görevi vardır. Bu
okulların hepsinin de başarılı olduğunu kabul ediyoruz. Neredeyse marka olduğumuzu kabul ediyoruz.
Sanki marka olmak için bir yatırım mı yaptık; hayır. Bir dünya markası çıkarttık mı? Yok, böyle bir şey…
Ha bunu başarabilmemiz için de TEVDAK okullarının arasında bir sınırlama ve standardizasyon var mı?
Bunu da tartışmamız gerekir. Bir stratejik plan yapacağız. Onun için mevcut durumu iyi tespit
etmemiz lazım. Bu bakımdan biz, TEVDAK okullarının gerçekten seviyesini kendi aramızda tespit
etmemiz ve bir yardımlaşmaya girmemiz gerekmektedir. Amacımız bu çalışmalardan daha büyük bir
güç olarak çıkmak. Teşekkür ederim.
İHSAN TUTUM: Bizim Adnan Saygun’un bestelediği Atatürk Lisesi Marşı’nda şöyle bir mısra
var: “Bize iman veriyor, hür vatanın hür sesi”. Bunun bütün devlet okullarına şiar olması gerektiğini
düşünüyoruz. Teşekkür ederim. İkinci oturumu kapatıyorum.

27 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE -- SAAT 10.00-11.30 -- III. OTURUM
KONU: VAKIFLARIN KAYNAK YARATMA VE FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPASİTELERİNİN
GÜÇLENDİRİLMESİ, FON KAYNAKLARININ ÇEŞİTLENDİRİLMESİ
MODERATÖR: Dt. Emin Gökalp BAŞ (Haydarpaşa Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı)
KONUŞMACI: Atilla ÖZTUNA (İELEV İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Genel Müdürü)
DR. SAKİN ÖNER: Bu oturumun moderatörü Haydarpaşa Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı ve
Acıbadem Hastanesinde diş tabibi Emin Gökalp Baş, sözü kendilerine bırakıyorum buyurun.
DT. EMİN GÖKALP BAŞ - Değerli konuklar, TEVDAK Okullarının hazırladığı ve yürüttüğü,
Avrupa Birliği Başkanlığının desteklendiği Toplumun Okulları Projesinin Strateji Plan Hazırlanması
İstanbul Toplantısının ikinci günündeyiz. Öncelikle kendimden bahsetmek istiyorum. Haydarpaşa
Lisesi’nden 1973 yılında mezun oldum. Ben ilkokul öğrenimimden itibaren yatılı okumuş bir
öğrenciyim. Haydarpaşa Lisesinden mezun olalı 46 yıl oldu, benim hala yatılı arkadaşlarımla
münasebetlerim sürüyor. Bir dönemdir de Haydarpaşa Lisesi Eğitim Vakfı Başkanlığı görevimi
sürdürüyorum. Bildiğiniz gibi Haydarpaşa’daki tarihi binada, cumhuriyetin, Atatürk'ün emriyle 1934
yılında İstanbul’da kurulan ilk lise Haydarpaşa Lisesidir. 1990’lı yıllardan itibaren, Altunizade’deki
kampüste öğretimini sürdürüyor. Şu anda proje okul ve hazırlık artı dört yıllık eğitim programı
uygulayan bir lise durumunda. Bizlerin de amacı, devletin lisesinde, milletin, halkın çocuklarına en iyi
eğitimi vermek. Bu amaçla, sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu
bilgilendirmeden sonra, bugünkü konumuz olan okullarımızın ve vakıflarımızın tanıtımında kaynak
yaratma ve finansal sürdürülebilirlik için kapasitelerinin güçlendirilmesi ve fon kaynaklarının
çeşitlendirilmesi konusuna geçiyorum. Konuşmalara geçmeden konuyla ilgili kendimin ve yönetimden
arkadaşlarımın hazırladığı iki cümleyi söylemek istiyorum Vakıflar için “gönüllü yardım kuruluşu”,
“bağış toplayan ile (vakıf) vakfedilen gelir” kavramları birbirleriyle eş anlamlı kullanılmaya başlandı.
Günümüzde birçok vakıf, ana bir vakfiyenin etrafında değil, amaçlanan hizmete kıyasla çok küçük bir
başlangıç sermayesiyle kurulmakta ve hatta kullanılacak yardımları hedeflemektedir. Bu durumda
kaynakların çeşitlendirilmesi ve sürekliliğin sağlanması konuları, daha da önem kazanmıştır diye
düşünüyorum. Konuşmacılarımız İstanbul Erkek Lisesiler Eğitim Vakfı Genel Müdürü Atilla Öztuna ve
Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Mütevelli Üyesi Mehmet Ata Tansuğ. Ben ilk sözü Sayın Atilla
Öztuna’ya veriyorum.
ATİLLA ÖZTUNA: Değerli konuklar, günaydın. Atilla Öztuna adım, ben İstanbul Erkek Lisesi
1982 yılı mezunuyum. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme okudum. Ardından bir süre turist
rehberliği yaptım, sonra İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına girdim. 16 yılı yöneticilik olmak üzere,
toplam 22 yıl borsada görev yaptıktan sonra, ayrıldım ve İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfına Genel
Müdür oldum. Yedi yıldır bu görevi keyifle sürdürüyorum. Aslında vakıfta profesyonel olarak çalışmak
inanılmaz zor bir görev. Yönetim kurullarımızda, her konuyu çok iyi bilen çok sayıda yönetim kurulu
üyemiz var, fakat her biri farklı düşünebiliyor. İşte en büyük sorun da profesyonel yöneticiler için
burada başlıyor. Çünkü karar mekanizması çok sağlam değilse, bir takım sıkıntılar yaşanmaya
başlanıyor. Tabi bu ayrı bir konu, Ama bugünkü konumuz fon konusu, kaynak konusu olduğu için ben
doğrudan bu konuya girmek istiyorum.
Vakıflardaki bağışa İngilizcede “fundraising” deniyor, Türkçede (fon, kaynak, bağış) diyoruz.
Filantropi (hayırseverlik, stratejik bağışçılık) diye bir bilim var aynı zamanda. Yani aslında vakıflara
bağış istiyoruz, kaynak istiyoruz diyoruz, aslında para istiyoruz.. Doğal olarak para veren bir insan,
karşılığında bir şey almak ister, nedir? Ya servis hizmeti alır, ya da bir mal satın alır. Ama burada satın
alınan hiçbir şey yok. Peki o zaman insanlar neden bağış yapsın? Bağış yapmada çok önemli bir şey
var. Bağış, bağışçısına paranın satın alamayacağı bir şey kazandırır; onur, manevi tatmin duygusu. İşte
bence konuya bu noktadan yaklaşmak gerekir. Başarılı bir organizasyon, doğru kişilere ulaşarak,
doğru fon toplayarak başarıya ulaşırır. Şimdi slaytlarıma geçmek istiyorum.

Aslında çok kısa zamanda hazırladım, dün akşam hazırladım. Önce çok iyi bilinmesi gereken, “kaynak
yaratmanın teorisi”dir. Yani nasıl doğru kaynak yaratabiliriz, nasıl başarıya ulaşabiliriz) Bunun 13
adımı var o adımlar üzerinden geçeceğiz. Sonra kaynak yaratma çalışması örnekleri vereceğim. Son
olarak da bizim uzun zamandan beri uyguladığımız benim hazırladığım bir projeyi, kaynak yaratma
amaçlı Web portalımızı tanıtacağım. Bu tür portalları eğer sizler de okul camialarınızda
oluşturabilirseniz, çok faydalı olduğunu göreceksiniz. Çünkü fon toplayanlarla, yani fona ihtiyacı
olanlarla, fon arz edenlerin şeffaf olarak birbirlerini görebildikleri, olup bitenin çok net olarak
görülebildiği bir portal. Evet kaynak yaratma döngüsü var mıdır? Tabi ki vardır, her şeyde olduğu gibi
bunun da bir yöntemi, doğru bilimi var. The fundraising school kurucusu Henry Russo, 13 maddelik
bir yöntem oluşturmuş, şimdi o yöntemlerin ne olduğunu izin verirseniz görelim. Bunlara şöyle bir göz
atalım. Amacımızı irdeliyoruz başlangıçta, algılanmamızı değerlendiriyoruz, ihtiyacı ve hedefleri
belirliyoruz, gönüllüleri dahil ediyoruz. İhtiyacın onaylatılması var, çevremizdeki bağışçıların
değerlendirilmesi var, sonra yöntemi seçiyoruz. Ardından potansiyel bağışçılar belirleniyor ve artık
fiilen fon toplanmaya başlanıyor. Kaynak yaratma planı hazırlanıyor, iletişim planı hazırlanıyor ve
gönüllüler harekete geçiyor, bağış isteniyor. Tabi bu bağış isteklerinin büyük bir bölümü olumlu olarak
sonuçlanıyor, ama bitmiyor. Hesap verin ve bağışı yeniletin, yani bağış toplamanın sürdürülebilirliği
de son derece önemli.
Yola çıkarken amacınızı irdeleyin bu başlangıç aşamasında. Kendinizi tanıyın, kendinizi
sorgulayın. Bütün yönetim kurulu üyeleriniz sizin ne yaptığınız konusunda hemfikir mi? Ne sorularımız
var? Bizim misyonumuz ne? Bu misyonu gerçekleştirmek için neler yapıyoruz? Bizi kim desteklemeli,
neden desteklemeli? Bizi destekleyenler, karşılığında ne elde edecekler? Bu 4 sorunun üzerinde eğer
yönetim kurulu mutabık ise, yola çıkılmasında hiçbir mahzur yok. Eğer mutabık değilse, kendi içinde
bu mutabakatı sağlamaya yönelim çalışma yapılması yararlı olacaktır. Evet, algılanmayı değerlendirin,
yani insanlar, çevreniz bu sizin kaynak talep ettiğiniz konu ile ilgili farkındalıkları var mı? Örneğin
mükemmel bir bina görünüyor ama yukarıdan damı şırıl şırıl su alıyor. Dışarıdan baktığınızda, siz bu
bina için kaynak talep ettiğinizde, e tabi doğal olarak ya “böyle bir kusursuz binaya ben niye yardım
edeyim ki” diyebilir. Dolayısıyla bu binayla ilgili, algının ne olduğu önemli, o algıyı oluşturmak
gerekiyor. İhtiyacı ve hedefleri belirlemeliyiz. İki soru var önemli. “Niçin arıyorum?” ve “Ne arıyorum?
Bu sorular doğru cevaplanabiliyorsa o zaman nasıl toplayacağımızın da zaten cevabı otomatik olarak
cevaplanmış oluyor, bulunmuş oluyor. Mesela bir örnek vereyim size, bir yurt binası yaptırmak
istiyorsunuz, ciddi bir fona ihtiyacınız var ve hemen “ya bir konuşalım işte bakalım bir sevdiğimiz
ablamız var, sevdiğimiz ağabeyimiz var, kaynakları da çok güçlüdür, onunla bir görüşelim bakalım
destek olur mu?” deyip gittiniz ve o kişi de olumlu olarak konuya yaklaştı. Evet yani aslında böyle bir
faaliyet için bir milyon dolar vermeye niyeti var. Size sordu “nerede yapacaksınız binayı?” “Daha belli
değil, yer bakacağız” diye cevaplandırdınız. “Ne kadar zamanda bitecek?” diye sorulduğunda “onları
da konuşmadık” dersek, o kişi “Eee ne konuştunuz? Sadece benden para istemeye mi geldiniz?”
diyebilir. Tabi bu şekilde bazı soruları net olarak cevaplayıp, planınızı projenizi net olarak yapmadıktan
sonra karşı tarafın da inandırıcılığı azaldığından dolayı bu fon sağlama oranı, başarı oranı, tabi ki
düşüyor.
Bağış toplamada önemli bir husus da “gönüllüleri dahil etmektir.” Gönüllülerin kim olduğu
önemli. Bir de fonu toplayacak kişiler, bizzat fonu talep edecek kişiler önemli. Aslında öncelikli olarak
bunların kim olmasını bekliyoruz, temel olarak yönetim kurulu üyelerini. Fakat yönetim kurulu
üyelerinde şöyle bir algı var “Ben o kadar zamanımı veriyorum, para vermek benim işim değil, onu da
başkaları versin”. Bu maalesef bana göre doğru bir şey değil. Çünkü zaten bu göreve gönüllü olarak
giriliyor, o görevin gerekleri tabi ki yapılıyor ama aynı zamanda o vakfın amaçları doğrultusunda belirli
bir bağış yapmak da başta yönetim kurulu üyelerinin görevi. Tabi burada çok önemli, gönüllülerin
konuyu çok iyi bilmesi lazım yani fon istemeye giden kişinin, bir defa öncelikle kendisinin fona destek
vermiş olması lazım az ya da çok, konuya hakim olması ve yüz yüze alabileceğine inandığı
çevresindeki kişilerle iletişim kurması gerekiyor.
İhtiyacın onaylatılması: şimdi bu da önemli bir konu, yani sizin kaynak istediğiniz konu
gerçekten karşı taraf için de önemli mi? Onlar tarafından da öyle algılanıyor mu? Siz yönetim
kurulunda karar verdiniz, yine az önce bina örneğinden gitmiştik, aynı örnekle devam edelim, binayı

boyatmak istiyorsunuz, bunun için fon toplamaya karar verdiniz. Fakat bina, dedik ya şırıl şırıl su
akıyor. E şimdi insanlar bunu onaylar mı? Tabi ki onaylamaz diye düşünüyorum. Yani su alan bir
binanın boya yapılması, boya için para toplanması çok doğru bir adım değil. Bu tabi uç bir örnek ama
tabi konunun anlaşılması açısından özellikle buna da yer verdim. Bağışçıları değerlendirin, bu da çok
önemli. Çünkü şimdi biz okul mensuplarıyız, kendi okulumuz dışında, bizim camiamızla ilgisi olmayan
ihtiyaçlar için bağış yapmak istemeyiz. Camiamız dışındaki kişiler de bizim okulumuz için destek olmak
istemezler. Üç şey var öncelikle; önce ilişki, yani kişinin sizin konunuzla, camianızla ilişkili olması lazım.
İkincisi imkan, yani parasının yeterli olması gerekir. Borç içindeki bir insandan siz tabi ki fon talep
edemezsiniz. Üçüncü de ilgi. Bu üç konunun eğer en az ikisine olumlu cevap veriliyorsa o kişiyi başarılı
bir çalışmayla ikna edip fon temin edebilirsiniz. Tekrar söylüyorum ilişkili olacak, camiadan biri olacak,
yeterli imkanı olacak ve ilgisi olacak.
Bir de tabi “bireysel destekçiler”, “kurumsal destekçiler” ayrımı var. Şöyle düşünelim, bir
kurumsal, ismi bilinen bir firma sizin konferans salonunuza ismini vermeyi cazip bulabilir. “X şirketi
salonu” dersiniz. Büyük bir meblağdır, buna destek olabilir ama o salonun kapısını değiştireceğiz,
buna destek olun derseniz, o kurumsal firmaya bunu yaptıramazsınız. Çünkü kurumsal bakış açısı
bunu gerektirir. Ancak orada da bireysel destekçilere ulaşmak doğru olur. Bundan sonra yöntemin
seçilmesi var, işte çeşitli kampanya türleri var. Büyük bağışçılara direkt yönelebilir, planlı bağışlar,
birbirini tekrarlayan bağışlar olabilir, burslarda olduğu gibi. Bu bağışçı profillerinden en bağış
yapmayacak ya da yapması olası olmayanları biz şüpheli olarak adlandırıyoruz. Bağış yapma ihtimali
zayıftır bunların. Çünkü genellikle sizin konunuzla alakalı değildir yani camiadan değildir. Az önce
söylemiş olduğum “3 İ” ihtiyaç, imkan, ilgi, bunlardan ikisi varsa dedik, sizin potansiyel adayınızdır,
bağışçıdır. İlgi de çok önemli. Çünkü siz bir takım para yani imkana sahip ve camianızdan olan bir
insanı, bir arkadaşınızı ilgilenmiyorsa “Bana ne okulun kapısından” diyorsa, tabi ikna etmekte biraz
zorlanabilirsiniz. Önemli olan ilginin var olması, ilgi olduktan sonra 3’ncü “İ” olduktan sonra ilk “2İ”
den bir tanesinin olması da yeterli oluyor. Eğer imkanınız az bile olsa, küçük bir meblağda da olsa
destekte bulunabiliyor. Tabi bu aşamayı geçtikten sonra artık bir bağışçınız oluyor, başarıyla alınmış
bir kaynak var. Sonra hedef bunları büyütmek, düzenli bağışçı yapmak, büyük bağışçı yapmak, artan
bağışçı yapmak, bu şekilde farklı tanımlamaları var. Şimdi buradan itibaren, görüyorsunuz 9 ve 10
kırmızı, bu noktadan itibaren artık fiiliyat başlıyor.
Siz yönetim kurulu olarak bir karar verdiniz, böyle bir kampanya yapacaksınız. Böyle bir karar
aldıysak, daha önceki aşamaları hiç düşündük mü? Yoksa doğrudan “evet bir proje başlatıyoruz,
bununla ilgili duyuruları kurumsal iletişimiz hazırlasın, bir web sitesi oluşturalım, e-maillerle
duyuralım, kim ne yapacak onları bir görüşelim” gibi mi başlıyoruz? Yani ilk 8 adım bir tarafa atılıyor
mu? İlk 8 adımı eğer doğru geçtiğinize inanıyorsanız mesele yok, 9’dan başlayabilirsiniz ama şüpheniz
varsa, mutlaka o adımların da, projenin başarıya ulaşması için irdelenmesi gerekiyor. Ve daha sonra
bağış isteme aşamasına geliniyor. Şunu okumak istiyorum. “İdeal bağış doğru kişilerin, doğru
kişilerden, doğru yer ve zamanda, doğru proje için doğru miktarda bağış istemesiyle sağlanır”. Doğru
bağış istemeyle ilgili aslında 2 tane örnek vermek istiyorum size. Amerika'daki bir bağış olayından
bahsedeceğim. Çok güçlü servete sahip bir üniversitenin mezunu bir kişi, birçok yere bağış yapıyor.
Fakat mezun olduğu üniversite istediği oranda kendisinden bağış alamıyormuş. Sonra neden böyle
olduğu araştırıldığında şu tespit edilmiş. O güçlü servete sahip kişinin eşi, iş ilişkisinde eşiyle beraber
sürekli kararları beraber alırmış ve bu tespit edildiğinde, fon toplama projesinin başındaki kişi rektörle
konuşmuş. Rektöre “Bu beyi hiç eşiyle beraber davet ettiniz mi?” diye sormuş. Rektör “hayır” demiş.
“O zaman bu beyi eşiyle beraber davet edelim” demişler ve bunu gerçekleştirmişler. Güzel bir yemek
sırasında konu gündeme gelmiş ve bu projenin başkanı, eşine de hitap ederek böyle bir projeleri
olduğunu, kaynağa çok ihtiyaçları olduğunu söylemiş. Eşi çok heyecanlanmış, buna çok olumlu
yaklaştıklarını belirtmiş ve ertesi gün o servet sahibi kişiden, üniversiteye ciddi bir bağış yapılacağına
ilişkin müjde gelmiş. Şimdi bu aslında bir strateji tabi. Demek ki mutlaka eşlere danışılması gerekiyor,
kıssadan hisse. Evet, bir de okuduğum bir örneği de sizlere iletmek istiyorum. Yaklaşık 40 yıldan beri
tekrarlanan bir bağış organizasyonu varmış. Geleneksel bir balo düzenliyorlarmış. Daha önce
gönderilen davetiyelerinde “davetimiz 100 dolardır” şeklinde yazıp herkesten davetiye ücreti
alıyorlarmış. Fakat başarılı olmadığını görünce strateji değiştirmişler. Şöyle bir davetiye göndermişler;

“Bu yıl balo yapmıyoruz, böylece sizden 100 dolar almayacağız. Böylece 20 dolar da çocuk bakıcı
masrafından kurtaracaksınız. 10 dolar otopark ücreti cebinizde kalacak, 10 dolar da smokin
temizleme ücretini vermeyeceksiniz. Onun yerine bize sadece 50 dolar gönderin, siz de rahat edin, biz
de rahat edelim”. Evet hakikaten benim de çok hoşuma gitti, çünkü şöyle bir gerçek var, bu yapılan
gecelerde, en çok oteller para kazanıyor ve servis sektöründe hizmet sağlayıcılar kazanıyor. Örneğin
bu örnekte olduğu gibi siz 100 dolarlık bir bilet sattığınızda, bunun sadece 30 doları belki veya daha
azı size geri dönüş yapıyor, diğerini masraf olarak veriyorsunuz. O bakımdan bu son derece akıllı bir
yöntem. Bundan sonra biz de organizasyonları böyle yapacağız.
Bağış toplama konusunda önemli bir husus da “hesap verin ve bağışı yeniletin”. Bağış yapan
kişi bu paranın ne şekilde kullanıldığını merak eder mutlaka. Ona bununla ilgili, sonuçlarla ilgili geri
besleme yapmak, bence mutlaka daha sonraki fon taleplerinizde olumlu olarak geri dönüş yapacaktır.
Onu aynı zamanda onurlandırmanız gerekir. Bunu farklı yöntemlerle yapabilirsiniz. Biz yaptığımız
birçok faaliyette, bize ciddi destek veren, fon sunan değerli destekçilerimize, son derece şık kağıda el
yazısıyla yazılmış, kaligrafik yazıyla ve parafinle apostil deniyor galiba, o şekilde kurdeleli falan çok şık
yazılar gönderdik, çerçeveletip gönderdik. Şimdi birçok bağışçımızın ofisine gittiğimde, o
gönderdiğimiz tablo niteliğindeki teşekkür belgelerini duvarlarında asılmış görüyorum. Böyle belgeler
o bağışçının ilgisinin sürekli olmasını sağlıyor, “ben böyle iyi bir şey yaptım” diye mutlu olmasını
sağlıyor. Bir de önemli bir konu, bağışçıları sadece para lazım olduğu zaman hatırlamamak lazım.
Yani başka zamanlarda da çeşitli vasıtalarla bayramlarda, yılbaşlarında arayıp, “siz bizim için çok
önemlisiniz, size müteşekkiriz” mesajının mutlaka verilmesi gerekiyor. Yönetim kurulunun, kaynak
yaratmada sorumlulukları var. Özellikle bağışçılarla yüz yüze görüşmek ve kendi çevrelerine ulaşmak,
bunun olabilirliğini, fon toplama olabilirliği ihtimalini yükseltiyor.
Şimdi teorik bölüm bitti, biraz da neler yaptığımız konusunda size canlı örnekler vereceğim.
Şimdi İELEV’i ben kısaca tanıtayım, İELEV 1982 yılında kurulmuş, İstanbul Erkek Lisesi mezunlarının
kurduğu bir vakıf. Temel amacı mezun olduğumuz İstanbul Erkek Lisesi’ne yardım etmek, ama tek
amacı bu değil. Aynı zamanda eğitim kurumları, sağlık kurumları kurmak, Türkiye'de milli eğitimin
gelişimine katkıda bulunmak gibi amaçları var. Ve buna yönelik olarak da, 1992 yılında kurulan
okullarımız var, ilkokul, ortaokul ve lise. İki kampüsümüz var. Bir tanesi İstanbul Erkek Lisesinin
arkasında, diğeri de Çekmeköy ilçesinde, Nişantepe’de faaliyetlerini sürdürüyor. Okullar vakfın
iktisadi teşebbüsü olan İELEV Eğitim Kurumları A.Ş. tarafından yönetiliyor. Yaklaşık 80 milyon liralık
yıllık cirosu var, 1500’ün üzerinde öğrencimiz var. Vakfımız gayrimenkul açısından oldukça zengin bir
vakıf. Okul binalarımızın dışında, şu anda Kent Üniversitesi’nin eğitim yaptığı Taksim’deki Alman
Hastanesinin mülkü İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfına ait. En önemli desteğimizi İstanbul Erkek
Lisesi’ne yapıyoruz. Geçen yıl okulumuza 2,3 milyon liralık bir destek sağladık. Ayrıca İstanbulspor
Kulübüne, mezunlar derneğine yapılanlarla beraber yaptığımız toplam destek 3 milyon lirayı aştı.
Evet şimdi bağış türlerini hepimiz biliyoruz, bir ayni bağışlar, bir nakdi bağışlar var. Örneğin
yıllar önce bir lise binasını yaptırırken, mezunlarımız bize ayni bağışta bulunmuştu. Zemin
kaplamalarını göndermişlerdi, armatürleri gönderen oldu falan, bunlar tabi para olarak değil, farklı
şekilde yine bize faydası olan destekler. Ama asıl olan bizim sağladığımız bağışlar nakdi olarak geliyor.
Bunlar hem İstanbul Erkek Lisesi için gelen bağışlar, hem de İELEV okulları için gelen farklı bağışlar
olabiliyor, bir de tabi diğer bağışlarımız var. Şimdi bağışçı profilleri, İELEV’e kimler bağış yapıyor?. Asıl
odağımız, birinci maddede yer alan yönetim kurulu üyeleri, mütevelliler ve camia üyeleri. Bu temelde,
merkezde yönetim kurulu üyelerimiz var, onun dışında vakfın üyesi olan mütevelliler, en sonra da
camia var. Bunun dışında bağışçılarımız, velilerimiz ve iş ortaklarımız var. Bakın iş ortakları çok önemli,
onları da bağışçı olarak işin içine çekiyoruz. Yapmış olduğumuz fon toplama faaliyetlerinde, onlara da
bir noktadan tutturup, bize destek vermelerini sağlıyoruz. Ve Bir de camia dışı bağışçılar var. Ama
camia dışı bağışçı bulmak aslında çok zor. Fakat eğer doğru bir strateji izlerseniz, camia dışından da
bağış toplayabiliyorsunuz. Nasıl oluyor bir örnek vereyim size. Üç dört yıl önce çok başarılı bir
kardeşimiz mezun oldu liseden. Ailesi apartman görevlisiydi ve 7 kardeşlerdi. Fakat çocuk Preston
üniversitesinden kabul aldı, yüzde 100 burslu. Biz bunun için camiadan destek toplamaya çalıştık.
Çünkü gidiş geliş bir sürü masrafları olacaktı, fakat istediğimiz rakama bir türlü ulaşamadık. Basında
yer aldı, basında yer aldıktan sonra sarı-siyah destek sayfasında, az sonra size göstereceğim, oraya

inanın destek yağdı. Hedeflediğimizin çok fazla misline ulaştık. Aynı zamanda uçak biletleri falan gibi
bir takım destekler de verildi. Demek ki medyanın gücünü burada görebiliyoruz. Doğru şekilde
insanlara ulaşıldığında, fon miktarı büyüyebiliyor. Evet burs bağışlarımız var, 100 küsur öğrenciye burs
veriyoruz. Aylık olarak İstanbul Erkek Lisesinde okuyanlara 300 küsur lira, İstanbul erkek lisesinin
mezunu ya da başka okullardan mezun olup, üniversitede ya da yüksek öğrenimde okuyanlara biraz
daha yüksek, bir de yurt dışında okuyan öğrencilere, tabi Euro kullandıkları için biraz daha, yaklaşık
600 lira gibi bir rakam ödüyoruz aylık. Bunu sadece biz kendi kaynaklarımızdan ödemiyoruz, yapmış
olduğumuz bazı tanıtımlarla birisi adına, örneğin bir başka vakfımız var 65’liler Vakfı. Biz diyorlar “20
öğrencinin parasını biz karşılıyoruz.” Bu şekilde o havuza farklı yerlerden de kaynak temin
edebiliyoruz. Okullarımız için yapılan kampanyalar derken İstanbul Erkek lisesi ve İELEV’i
kastediyorum. Mesela inşaat ve tefrişat finansmanı. Çanakkale'de şehit verdiğimiz ağabeylerimiz için
Çanakkale Zaferinin 100. Yılı nedeniyle, bir anıt yaptırmıştık. O anıtla ilgili olarak 77 bin liralık bir
bağış toplama fırsatı bulduk. Yine toplanan bağışlarla laboratuvarların tefrişi yapıldı. Bir konferans
salonu için enteresan bir şey yaptık. “Adım, yarına adım” diye çok güzel bir slogan yakaladık. Bu
sloganla yürüttüğümüz kampanya çok başarılı oldu. Bu yeni açılan konferans salonundaki koltuklara,
bağış yapanların isim plaketlerini çaktık. Ön koltuklar yüksek fiyattan, orta son derece prestijliydi,
ortadaki koltuğu 25 bin liraya sattık diye hatırlıyorum, bundan dört sene önce. Ama bin liraya kadar
da oldu. Geniş bir katılım oldu ve son derece başarılı bir sonuç aldık. Şimdi oraya destek olanlar, o
konferans salonuna gittiklerinde isimlerini görüyorlar, son derece mutlu oluyorlar. Okulun birimlerine
isim verilmesi de çok sık yapılan bir bağış toplama yöntemi. Örneğin sınıfa isim vermek. Erol Evgin
Ağabey İstanbul Erkek lisesinde bir bilgisayar salonu teşrif etti. Adına Erol Evgin Salonu dendi.
Kütüphanemizde, çeşitli sınıflarımızda bağışçılarımızın ismi var. Şu sınıfın değeri bu kadardır, bu sınıfın
değeri bu kadardır diye bir tarife çıkartıyoruz. Mesela girişteki sınıflara 10 bin Euro dedik, daha
yukarıdaki sınıflara 5 bin Euro dedik, bu şekilde gerçekten ilgi de oluştu. Evet bir de bir şey yararına
yapılan organizasyonlar var, bunlar genellikle gece oluyor, sarı-siyah gece. Bu tür geceler oluşturduk,
sadece bilet satışından gelir sağlamadık, aynı zamanda oradan öğrencilerin ürettiği bir takım şeyleri
açık artırmayla sattık. Mesela robotik kulübü üyeleri geldi, kendilerini tanıttılar ve ardından yapmış
oldukları, ödül kazanan bir robotu orada açık artırmayla satışa sundular. Burada da ilginç olan, o açık
artırmada kimin neyi alacağının daha önceden belirlenmesi de büyük fayda oluyor. O açık artırmada
belirlenen rakama gelindiğinde o rakamı söylüyor ve alıyor. Bunun dışında çok daha basit şeyler var.
Bunlar da maddi gücü çok fazla olmayanların ama aidiyet hissi olanların size sağlayabileceği destekler.
Bir tişörtü 10 liraya mal ediyorsunuz ama 50 liradan sattığınızda, ciddi bir miktar da satış yaparsanız,
bir damla oluşmuş oluyor. Okulun 100’ncü yılında inanılmaz sayıda stikır satılmıştı. Vakfın yapmış
olduğu, hazırlamış olduğu kitaplar da var, bu kitapları da yüksek bedellerle yine mütevellilere
gönderdik, oradan da ciddi rakamlar sağlamış olduk. Pullar olabilir, bu da 100’ncü yıl nedeniyle
yapılan çalışmalar, 100’ncü yıl derken şehitleri anmanın 100’ncü yılını kastediyorum 2015 yılında.
Evet son olarak “sarı-siyah destek portalını” göstermek istiyorum size; “sarısiyahdestek.com”.
Bu 4 yılda var olan bir portal. Bakın burada şöyle aşağı doğru, bunların her biri canlı. O projenin
üstüne tıklandığında, önce projenin tanıtımıyla ilgili bir bölüm geliyor, detaylar yer alıyor ve bakın
burada aşağıda bronz destek bin lira, gümüş destek 5 bin lira, altın destek 10 bin lira diye farklı
kategoriler oluşturulmuş. Bir hedef koyuyoruz, o hedefin ne olduğunu burada görüyor. Para ilave
edildikçe aşağıda bir sayaç var, bakın şurada gördüğünüz gibi, kırmızı sayaç yüzde 100’e yaklaştıkça
sağa doğru ilerliyor. Burada sadece yüzde 18’i fonlanmış 6 bin 500 lira toplanmış. Bir başka projede 7
bin 840 lira toplanmış, yüzde 39’u hedefin, bu şekilde farklı hedeflerimiz var. Projelerin ne olduğunu
görebilirsiniz, bakın burs projeleri var, kulüplerle ilgili projeler var, lise ihtiyaçları projesi var,
İstanbulspor, sosyal sorumluluk, bir de derneğin projeleri var, İELEV’in projeleri var. Mesela kulüplere
tıkladığımızda, burada kulüplerin projeleri görünüyor, mesela teknoloji öğrenci birliğine destek. Şimdi
ben buna bir destek vermek istiyorum, üzerine tıkladım 5 bağışçı katılmış, bakın burada görünüyor.
Toplam 22 bin 500 lira, hedef altta yazıyor, 70 bin lira. Siz buradan bilgi alıyorsunuz ama biz bunların
farklı şekilde iletişimini de yapıyoruz. Bakın burada teknoloji kulübü kendini anlatmış, başarılarını
vermiş ve bütçelerini vermiş ne kadar ihtiyaçları olduğunu vermiş. Burada bir film koymuşlar
kendilerini anlatabilmek için. Mesela burada da öğrencilerin bir ödül alma anı anons edilirken,

öğrencilerin yaşadığı sevinç gerçekten göz yaşartıcı. Bunu izleyen kişi, “ya ben de destek olayım, bu
çocuklara” diye içinden mutlaka geçiriyordur. Böyle bir sayfa açılıyor, burada işte bağış miktarı bin
lira, bağış tercihiniz, biri adına yapmak isteyebilirsiniz mesela bir ağabeyiniz ya da ebediyete intikal
etmiş bir büyüğünüz adına da yapabilirsiniz, çünkü bir sertifika gönderiyoruz daha sonra belirli bir
rakamın üzerindeyse eğer bağış. Statüsü seçiliyor, işte ne olduğunuz, öğrenci misiniz, İEL öğrencisi
misiniz, velisi misiniz?, ad soyad falan yazılıyor, gerekli bilgiler. Bunları alıyoruz ki daha sonra
kendilerine gerekli erişimi yapalım diye. Adreslerini de alıyoruz, adreslerine makbuz gönderiyoruz
mutlaka. Burada ödeme yöntemleri var, bakın eft-havale yapabilir, meyil ordır verebilir. Bir de mesela
para vermeyecektir, başka bir destek vermek istiyordur, onlara da imkan veriyoruz. Son derece
faydalı bir site, eğer vakit bulursanız siz de bunu inceleyebilirsiniz ve benzerlerini de yapabilirsiniz.
Herhangi bir destek isterseniz bu konuda, size her zaman için destek olmaktan keyif duyarım. Ben bir
şey eklemek istiyorum. Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım bu konuda çok değerli çalışmalar
yapıyor, 2 tane kitabı var vakıflarla ilgili. Kitaplarından biri “Bana yönetim kurulunu söyle sana kim
olduğunu söyleyeyim.” değerli kitaplar. Yapı Kredi Yayınlarından bir yayını daha var: “Az mı gittik, uz
mu gittik? "Yeni vakıfların 50 yıllık hikayesi". Bu kaynaklardan da faydalanabilirsiniz.
M. BUDAK ÜNAL: Ben M. Budak Ünal, İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti
Üyesiyim. Şimdi dernekler aidat topluyorlar, ödenmemesi halinde de bunun yasal takibi tahsili
mümkün. Ancak vakıflar gönüllülük esasına binaen çalıştıkları için bu aidat düzeni kurulamıyor,
kurgulanamıyor, yasal olarak da mümkün değil. zaten bu. Bornova Anadolu lisesinin yapmış olduğu
bir uygulamayı burada paylaşma gereği duydum. Çünkü TEVDAK üyesi olan her okul vakfı sizin gibi
organize ve mali bakımdan donanımlı değil, bunu gözlemliyorum. Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı
yönetimi gsm operatörleriyle anlaşmışlar. Vakfa üye yaptıkları katılımcının müracaatını alırken altına
da rızasını alıyor. Yani benim telefon faturama yansıyacak olan her ay fatura bedelinin, mesela
ilaveten 7 lira, bunun 2 lirasını operatör alıyor, 5 lirasını vakfın hesabına gönderiyor. Yıl bazında bu
ödemeler ciddi bir rakama ulaşıyor. Bu örneği düzenli kalem akışıyla ilgili, bağışın düzenliğiyle,
sürdürülebilirliği, sürekliliğiyle ilgili olarak söylemek istedim. Ayrıca bazı vakıflar ticari şirketler,
iktisadi teşebbüsler yoluyla gelir elde ediyorlar. Vakıfların mutlaka bir vergi muafiyetinin olması
gerektiğini düşünüyorum. Çünkü TEVDAK üyesi okulların sayısı 15, toplum destekli, toplum okulları
bunlar ve devlet okulları. Yani bir maliyenin bu okulların elde etmiş olduğu ticari kazanç üzerinden
kazanacağı vergi kalemi, aslında total bütçede yok gibi bir şey. TEVDAK’ın bir çatı kuruluşu olarak
bence bunu sağlaması çok büyük önem arz edecek. Mesela biz İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı olarak
bir iktisadi işletme kurma girişiminde, muhasebeleşme ve ticari süreklilik yönünden bu organizasyonu
temin edemediğimiz için şu anda bu konuda atılım yapamadık. Yani satacağımız bir şapkanın, yarın bir
gün vakıf tarafından satıldığının duyumu üzerine, maliye hemen sizden bunun hesabını sormak
istiyor. Önemli gördüğüm ikinci husus bu. Katılımcılarla bunları paylaşmak istedim.
ATİLLA ÖZTUNA: Budak Bey’in söylemiş olduğu şey çok önemli. Süreklilik açısından, özellikle
dernekler için. Çünkü derneklerin tek geliri, en önemli geliri üye aidatları. Ama bu aidat birikimine çok
ciddi bir destek, bunu dediği gibi gsm operatörünün tabi rızasıyla sürekli oradan bir, en azından belirli
bir meblağ geleceği garantisi. Çok güzel bir yaklaşım, tabi bu derneklerde yapılabilir, vakıflarda çok
fazla uygulanması mümkün değil, çünkü vakıfların üye sayısı az. Yani işte bizim vakfımız en kalabalık
vakıflardan bir tanesi Türkiye'de, 116 tane mütevellimiz var. Ama dernekte binlerce aktif üye var,
eğer dernekte yapılırsa gerçekten ciddi bir kaynak da yaratılabilir.
MEHMET ATA TANSUĞ: Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesiyim. İki ayrı
dönemde aşağı yukarı altı seneye varan yönetim kurulu üyeliği yaptım. Sorunlar değişikti. Birinci
dönemde edindiğim tecrübeler, ikinci dönemde değişikti. Fakat sonunda şu kanaate vardım. Aslında
bu kaynak mantığı içinde olaya baktığınız zaman, Okul Aile Birliği, mezunları ve mensupları derneği,
ayrıca vakıf olmak üzere üç ayrı kurum var. Bunlar aşağı yukarı birbirine çok yakın, aynı camianın yani
okulun kaynaklarını teraküm etmeye çalışıyorlar. Ülkemizin bir anlayışı var. Bunlardan biri vicdanımızı
rahatlatmak. O da burs verme şeklinde, bağış yapma şeklinde yaşanıyor. Bu 2000’li yılların ilk

çeyreğine kadar doğru olan bir yol iken, günümüzde artık anlamını kaybetmiş durumda. Burs
veriyorsunuz. Şimdi bizim burs verdiğimiz gençler, aslında talihli gençler, çünkü yüksek puanlar elde
etmiş gençler. Bunların içinde tabi ki fakru zaruret içinde olanlar var. Fakat bu işin ana mantığında,
burs veya bağış şeklinde olmamalı. Zaten vakıf bir varlık müessesesi, yani varlıkları, serveti olan bir
yer. Bu servetin sadece bir değer mantığının dışında akar getiren bir yer olması gerekir. Mesela
Bakanlar Kurulundan vergi muafiyeti istiyorsunuz. Bir muafiyet elde etmek istiyorsanız “akarınız var
mı yok mu” bakarlar. bu Birçok vakfımız bu noktaya gelmediği için veya başka türlü gelir temin
ettikleri için bu talepleri gerçekleşmeyecektir. Bu yüzden tarihi okul vakıflarımızın çok azı bu muafiyet
hakkına sahip. Zaten bu çalıştayları yapmamızın ana nedeni de bu. Vakıflar için kaynak öncelikli
konudur. Ama mesele kaynağın ötesinde, varlık yaratmak ve akar temin etmektir. Bu modern dildeki
deyimi, sürdürülebilirlik şeklinde oluyor. Evet tarihi kadim vakıf mantığındaysa akar şeklinde oluyor.
Vâkıf vakfetmiş ama akarla bunu ayakta tutmaya çalışmış. Biz bu tarihi kadim müesseseyi düşünerek
işimize devam edersek daha doğru olacak. Neden para temin edelim? “Mademki burs vermeyeceğiz
arkadaş” diyebilirsiniz. Bunun ötesinde TEVDAK bünyesindeki vakıfların hizmet verdiği tarihi okulların
tamamı proje okulları. Bu proje okulları da başka bir mantığa dayanıyor. Zehir gibi arkadaşlar geliyor
oraya. Bilgide günümüzde bir demokrasi var. Google’dan bile açsanız hocaların size öğreteceği şeyin
yüzde 90’ını falan öğrenirsiniz. Bilgi çok yaygın bir şekilde bulunabilmektedir. Bunun için öğrencilerin
dikkatini okulda tutmanın yolu başka şeylerden geçiyor, o da ucuz bir yol değil. Yani siz gerçekten
yaşanabilir ortamlar yaratmak zorundasınız. Biz fizik-kimya laboratuvarından bahsediyorduk, bugün
robotik de oynuyor adamlar, bambaşka şeylerle oynuyorlar veya spor yapıyorlar. Gencin dikkatini
okulun içinde tutmanız için bir şeye odaklamasını sağlamak için para sarf etmek gerekiyor. Bu parayı
da okul aile birliklerinin bütçeleriyle halletmek pek mümkün değil, öyle gözüküyor. Baya bir para
toplanıyor ama mezunlar dernekleriyse daha popüler bir çizgiden geldikleri için daha güzel, şık
konularla uğraşmaya gayret ediyorlar. Vakıflarsa bunun dışında. Aslında vakıflar daha az sakin,
kurumsallığa daha yatkın, öbürleri de kurumsal ama popüler bir kurumsallık. Vakıflar eğer gerçekten
vakıf olacaklarsa muhakkak varlıkları olması lazım. Biz bunları sağlıyoruz diyebilirsiniz. Nasıl
sağlıyorsunuz? Size bağış yapıyorlar, genellikle konut bağışlıyorlar, pek dükkan ve ofis bağışlandığına
rastlamadım. Bununla bir varlık elde edebiliyorlar ama gerçekçi olalım, bugün ihtiyaçlar büyümüş
durumda. Sizin okul yönetimine bir transfer yapmanız lazım. 20 bin dolar, 100 bin lira az bir para
değil. Şimdi bunlar İstanbul Erkek Lisesinde çözülmüş. Üç okullar yapmışlar, başka şeyler elde
etmişler. Darüşşafaka kurumu ise huzurevleri mantığı içine girmiş, çok daha önceden yatırımlar
yapmış hanlar, hamamlar. Galatasaray’ın da epey mal varlığı var. Kabataş’ın durumu da iyi. Boğaz
kenarındaki Feriye tesislerini değerlendiriyor. Burada günümüzde kaynak yaratmak da o kadar kolay
değil. Çünkü kitlelerde servet değişti, bizim bir zamanlar çok kolayca yapabildiğimiz bir şeyler vardı,
bizden iyi öğrenciler mezun oluyordu, bunların bir kısmı müteahhit oluyordu ve bu müteahhit
arkadaşlar da bize önemli kaynak aktarabiliyorlardı. Bugün öyle bir durum yok. Vakıfların sürekli akar
temin etmesi için halkın nabzını doğru yerden tutmak gerekiyor. Benim önemseyerek üzerinde
durduğum ve örnek olarak vereceğim şey şu: iyi ve sürekli bir akar temin etmek için ticari dediğimiz
gibi merkezi bir yerde bir dükkan veya ofis elde etmekte yarar vardır. Gerekirse bir dükkan almak için
bir kampanya bile yapabilirsiniz. Bunda başarıya ulaşırsınız, çünkü bunun modüler bir vasfı var.
Böylece daha iyi bir vakıf yapısı elde edilebilir. Netice, bu tip yapıları biz, bünyemizdeki vakıflar
vasıtasıyla yaygın hale getirebilirsek, o zaman maliye bakanının da karşısına geçip şunu söyleyebiliriz:
“Ey Maliye Bakanı, doğru sen devleti ayakta tutmaya çalışıyorsun, ben de devleti ayakta tutmaya
çalışıyorum, fantezi için para toplamıyorum, topladığım para okullara vermek için topladığım para.
Öğretimin açığını kapatmak için topladığım para ve kimler için topluyorum, en yüksek puanları alıp
gelen öğrenciler için topluyorum, onun için lütfen beni dikkate al.” O zaman Milli Eğitim Bakanı sizi
daha iyi tanır ve ciddiye alır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
DT. EMİN GÖKALP BAŞ: Bütün konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür ederim. Oturumumuz
burada sona ermiştir.
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KONU: OKULLARIMIZIN VE VAKIFLARIMIZIN TANITIMINDA MEDYANIN VE SOSYAL MEDYANIN ETKİN
KULLANIMI
MODERATÖR: Cem KAÇMAZ (Artıeğitim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni)
PANELİSTLER: Ahmet GÜREL (İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı, Araştırmacı Gazeteci)
Turgay POLAT (Bahçeşehir Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörü)
DR. SAKİN ÖNER: Toplantımızın 4’üncü oturumunun konusu “okullarımızın ve vakıflarımızın
tanıtımında medyanın ve sosyal medyanın etkin kullanımı.” Moderatörümüz, Türkiye'deki en prestijli
eğitim dergisi Artı Eğitim dergisinin sahibi, genel yayın yönetmeni Sayın Cem Kaçmaz sahibi.
Panelistlerimiz Bahçeşehir Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörü Sayın Turgay Polat ve İzmir
Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı üyesi, araştırmacı gazeteci Sayın Ahmet Gürel. Sözü moderatörümüz Sayın
Cem Kaçmaz’a bırakıyorum.
CEM KAÇMAZ: Herkese merhabalar. Şimdi iki gündür devam eden “Toplumun Okulları”
projesinde medya konusuyla ilgili oturumumuzu gerçekleştireceğiz. Medya ve sosyal medyanın
önemi, git gide çok daha kendini hissettirir bir durumda. Bundan önceki oturumda İELEV Genel
Müdürü Atilla Bey konuşmasında bu konuda çok güzel bir örnek verdi. Bir yurt dışından, Priston
üniversitesinden bir kabul alan öğrencinin giderlerinin karşılanması için, önce vakıf bir çaba
gösteriyor, fakat istenilen sonuç alınamıyor. Daha sonra bu konuyla ilgili haber medyaya yansıdığında,
beklenenin de çok daha üzerinde bağış elde ediliyor. Aslında bu işte medyanın doğru, istenilen
hedeflere uygun şekilde kullanıldığında, ne kadar güçlü bir etkisi olduğunu bize anlatıyor. Ben yine de
çok kısaca özellikle sosyal medyanın Türkiye'de geldiği konumu bir özetleyeyim bazı verilerle size.
Türkiye'de şu anda 60 milyonun üzerinde internet kullanıcısı var, Bu da yüzde 75’e tekabül ediyor.
Bunun 52 milyonu sosyal medya kullanıcısı, 44 milyonu mobil cihazlarla bağlanıyor, yetişkinlerin
yüzde 98’i cep telefonu kullanıyor, internette ortalama 7 saat zaman tüketiyoruz, günde ortalama 2
saat 46 dakika sosyal medyada zaman geçiriyoruz. Ortalama 3 saat 9 dakika televizyondan, 1 saat 15
dakika da müzik kanallarında zaman geçiriliyor. Türkiye'de 43 milyon facebook kullanıcısı var,
instagram 38 milyon, twitter 9 milyon, linkedinde de 7 milyon kullanıcı var. Sosyal medya
kullanıcılarının 3’te biri 25 ile 34 yaş arasında, bunu aslında sosyal medya araştırmalarında görüyoruz.
Bu süreçte sosyal medyada “Toplum Okulları”nın yapacağı çok etkin çalışmalar olabilir. Bu etkin
çalışmaların katkısı ne olacak? Tabi tanınırlık, bilinirlik, hedef kitleye ulaşma açısından çok önemli.
Ben bu kısa bilgileri verdikten sonra, sözü Türkiye'de bu alanda en etkin kurum olan Bahçeşehir
Üniversitesinde bu konunun başında bulunan Sayın Turgay Polat Bey’e vereceğim ki, deneyimlerini
bizimle paylaşırsa seviniriz.
TURGAY POLAT: Öncelikle kendi kariyerimden çok az bahsederek başlamak istiyorum. Ben
1994 yılında Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun oldum. 1994 yılından
2010 yılına kadar üniversite sınavları ve lise giriş sınavları konusunda çalıştım. Uzun yıllar dershane
tecrübem var. Hatta 2010 yılında getirilen üniversite giriş sınav sisteminde çalışan komisyonda da
görev aldım. 16 yıl boyunca ben, Türkiye'de sınav ve sınavın gerektirdiği başarı üzerine çalıştım.
gazetelerde yazdım. 2010 yılından sonra kariyerim değişti. O yıllarda tabi ben eğitimi, eğitimin
başarısını hep insanlara biraz daha farklı anlatmaya çalıştım, yani bizim gözümüzden anlatmaya
çalıştım. Ama üniversiteye geçince 2010 yılından sonra bu durumun pek böyle olmadığını görmeye
başladım. Yani çocuklara çok da doğru söylemediğimizi görmeye başladım. Çünkü Türkiye'deki
kurumların yaratmak istediği eğitim tanımıyla, gençlerin özellikle eğitimin en son kademesindeki
üniversitedeki gençlerin, pek de böyle algılamadığını ya da bunun pek işe yaramadığını görmeye
başladım. Bana iletişimci derler, marka üreticisi derler ama benim asli mesleğim eğitimcilik, ben
rehber öğretmenim.
Eğitimde iletişim nedir? Eğitimde iletişimin yeri var mıdır? Eğitimde pazarlamanın yeri var
mıdır? Eğitimde marka üretiminin yeri var mıdır? Eğitim niye marka üretmelidir? Buna bir cümleyle

başlamak istiyorum. Bir çoğumuz okul yöneticiliği yaptık. Ben Sakin Hocam, Vefa Lisesi müdürüyken
aramızdaki bir diyalog sırasında şöyle bir soru sormuştu: “Nasıl gidiyor üniversite işleri?” “Hocam
keşke Vefa Lisesi ile Bahçeşehir Üniversitesi’ni bir yer değiştirsek, ben hiç çalışmam” dedim. 100
küsur yıllık bir çınar, bir dev, bir marka, bu markayı edinmek için trilyonlar harcasanız, trilyonlar
üzerine trilyonlar koysanız, böyle bir imaj yaratamazsınız. Orada bir marka var. Dolayısıyla biz
öncelikle eğitim kurumlarımız ya da vakıflarımızın biraz daha tanımını ve ne istediğimizi doğru
belirlememiz lazım. Bunda da, önce ben hep çok takip ettiğim, size tavsiye ederim takip edin.
Norveç’in bir eğitim bakanı var, 27 yaşında gencecik bir adam, müthiş bir adam. Bu adam değişik
değişik işler yapıyor son dönemlerde. En son yazdığı bir makaleyi okudum, yaklaşık iki ay falan oluyor,
eğitimin bir tanımını yapıyor orada. Çok ilginç bir tanım, diyor ki “Vaktiyle eğitimi, bireyde isterlik
davranışlar kazandırma becerisidir, diye öğrettiler. Ama bence eğitim, bu değildir. Eğitim bu çağda,
bireyin kendini gerçekleştirme sürecinde ona verilen destektir. Dolayısıyla bu destek, okulda
olabileceği gibi, aslında okulun dışında bir sürü faktörde de meydana gelebilir.” Aslında bir bütünü
tanımlıyor. Bizim için çoğumuzun eğitimci olarak kafamızdan geçen şu cümlelerden, bir an önce
kurtulmamız lazım. Eğitim işi, eğitimi yapan okul değil ve bu okul artık bizim bildiğimiz okul da değil, o
yüzden biraz bunu değiştirmemiz lazım. Peki aslında veliler, çocuklar gelecekte ne bekliyor okuldan?
Yani biz çok şey tanımlıyoruz kendi kendimize, iyi eğitim diyoruz. İyi eğitim nedir? Kime göre iyi
eğitim, yani bireye mi inmek, topluma mı inmek, kabul ettiğimiz değerleri mi anlatmak. İyi gelecek
diyoruz mesela, hangi gelecek? Beni acaba üniversiteye gönderirken bu hale geleceğimi tasarlayan
herhangi bir eğitimci var mıydı? Yani ne oldu da bu hallere geldi. Dolayısıyla kitleyi ve insanları doğru
tanımlamamız gerekiyor.
Amerika eğitim bakanlığının, geçen ay yayınladığı Amerika'daki eğitim görüm raporunda bir
cümle vardı. Diyorlar ki “Biz 3 yaşından 24 yaşına kadar, üniversite sonuna kadar örgün eğitime
alıyoruz. Peki, eğitimci insanların yaşı ortalama kaç? 30’la 70 arası. Peki bunlar arasında kaç yaş fark
var? Bize göre bu bazen 6 bazen 15 yaş.” Dijital çağa göre 70 yaş diyorlar, 3’le çarpılıyor. Dolayısıyla
eğitimcilerin, eğitim verdiğini düşünen insanların, okulları yöneten insanların, bugün okullarda eğitim
alan insanların dilini anlamasının çok çok zor olduğu bir döneme girdik. Başka bir dil var, başka bir
kafadan geçen başka bir şey var, sizin ulaşamayacağınız kadar bilgiye ulaşan bir öğrenci grubu var.
Dolayısıyla biz artık kendi formal olarak şekillendiğimiz, sürekli köşelemeye çalıştığımız bir dünyanın
dışına çıkmak üzereyiz. Yani ben hep söylüyorum insanlara, kutunun içinden düşünmeyin, kutunun
dışına çıkın. Çünkü kutunun içinden düşünmeye başladığınızda, o sizin dünyanız oluyor ama karşıdaki
ilkokul birinci sınıftan, ta üniversite sona kadar o insanların dünyası farklı. Geçen gün bir hesap
yaptım, bugün ilkokul birinci sınıfa başlayan bir öğrenci, üniversiteyi bitirip, iş dünyasına girdiğinde yıl
kaç olacak dedim, 2037. 2037’yi Türkiye'de tasarlayabilen bir tane eğitimci, bir tane insan yok.
Dünyanın her tarafında konuşulan bir şey, Peki, biz bugün eğitimin bir gelecek tasarımı olduğunu
iddia ediyorsak neyi tasarlayacağız? Ne sunacağız karşımızdakine? Ne diyeceğiz ona? Yoksa bunların
hepsini bir kenara bırakıp, eğitim aslında bir süreçtir. O sürecin her anını ona keyifli ve verimli
yaşatmanın peşine mi düşeceğiz? Dolayısıyla eğitim kurumları arasında kendini böyle tanımladığında,
süreç biraz daha öyle geçiyor.
Ana konuma geliyorum, mesele dijitalleşme. Artık önümüzde dijitalleşen bir toplum ve
dijitalleşen bir gençlik var. Artık herkesin kendini ifade edebildiği, bunu lütfen yanlış anlamayın, ben
bir iletişimciyim, kullanmak zorundayım, geçen gün bir gazeteden birisi geldi bana, “hocam” dedi,
“tercihlerde reklam kullanacak mısınız?” Ben dedim ki: “seçimlerde gördüm ki, gazeteye reklam veren
değil, vermeyen kazanıyor. Dolayısıyla ben başka mecra kullanacağım.” Yani ben niye senin mecranı
kullanayım?” Artık insanların bir tek cümlesi var artık. Dokunabildiğiniz, dahil olabildiğiniz ve
yönetebildiğiniz yerde var olmak istiyorsunuz. Size sunulan tek kanallı bir şeyden hoşlanmıyorlar,
hiçbiri hoşlanmıyor. Tek kanallı hiçbir mecrayı kullanmayın, tek kanallı mecralar artık hiç kimsede
etkileyici bir taraf bırakmıyor. Müdahale edebileceği, katılabileceği, yorum yapabileceği, yazabileceği,
kendisini dahil edebileceği şeyleri tercih ediyor insanlar. Dolayısıyla “dijitalleşme” bizim için çok çok
önemli. Bir ikinci kavram, pazarlamada ve sosyal medyada “ürün”. Biz dayanıklı ya da dayanıksız
tüketim malı satmıyoruz. bir Eğitimin ürünü, çok ilginç bir ürün, deneyim odaklı bir ürün. Eğer siz
deneyimi iyi yansıtamazsanız, sizin hizmet verdiğiniz kesim deneyimden memnun değilse, reklam

falan yapmayın, gereği yok. Zaten siz kaybedersiniz. Ben her yıl üniversitemize yerleşen çocuklara bir
anket yapıyorum. “Bahçeşehir Üniversitesi’ni seçerken nelerden etkilendiniz?” Yüzde 60 oranında
içeride okuyan arkadaşlardan. Yani verdiğin, harcadığın paralar, verdiğin reklamlar, tabi bunlar da
lazım da işin bittiği yer belli, işin bittiği yer, hizmeti alan, o deneyimi yaşayan insanın kurduğu şey. O
yüzden ben bütün kendi stratejimde, sosyal medyada da olsun, hep deneyim paylaşmaya çalışıyorum.
İçeride o hizmeti alan, psikoloji bölümünde okuyan bir çocuk, psikolojide ne yaşadığını anlatırsa
öbürü gelip psikolojiyi seçiyor. Ben psikoloji bölümü çok iyi demekle onu anlatamıyorum insanlara.
Dolayısıyla deneyim odaklı bir ürün sattığımızı sakın unutmayın. O yüzden hep bunun üzerine daha
çok gidiyorum.
Sosyal medya kullanımında kendinizi ifade etmede nasıl bir strateji kurmak gerekiyor? Yani
stratejimizde neyi doğru, neyi eksik yapıyoruz? Birincisi, eğitim iletişimi 15 günlük tercih döneminde
yapılacak iş değil. Bu sürece dayalı yani bir yıl, iki yıl, beş yıl boyunca sürekli bir iletişim kuruyorsanız,
bu iletişim yerini buluyor. O yüzden 15 gün ben çok para harcayayım, reklam vereyim, otobüs
durağına yazayım, millete tweet atayım, maalesef bu iş olmuyor. Bu iş süreç odaklı bir iş. Belli bir
sürahinin sürekli su doldurulmasıyla, o sürahinin taşma noktasına getirilmesi de mümkün. O yüzden
eğer para harcayacaksanız, tercih dönemlerinde harcamayın. Yazık çöpe atıyorsunuz. Ama yıl
boyunca, süreç boyunca yaptığınız her harcama bir yerde gidip karşılığını çok net şekilde buluyor.
İkincisi etkileşim bazlı iletişim kurmak zorundasınız. Eğer attığınız bir tweet, paylaştığınız bir sosyal
medya veya koyduğunuz bir web haberi veya verdiğiniz bir reklam, alt tarafı insanlar bir şey
yazıyorlarsa anlamı vardır, olumlu ya da olumsuz. O etkileşimi almıyorsanız kendinizi kandırıyorsunuz.
Çünkü bu zamanda artık çocuklar, sizin hedef kitleniz, etkileşim kuruyor yani dokunuyor. Eğer
attığınız bir post, ilgisini çektiyse hemen altına bir şey yazıyor, yazmıyorsa bilin ki çok kötü
gidiyorsunuz demektir. Eğer like almıyorsanız, tıklanmıyorsa bilin ki kötü gidiyorsunuz demektir.
Bunun ölçümünü hep şöyle yapıyoruz, sizin attığınız bir tweet veyahut mesajın, en az takipçi sayısının
yarısı kadarının beğenmesi gerekiyor.
Üçüncüsü duygusal bağ kurmak zorundasınız. Eğer karşıdaki çocuk “ben buraya gitmeliyim,
dahil olmalıyım” duygusallığına girebiliyorsa, bu da neyle mümkün? Paylaştığınız tüm görsellerin ve
cümlelerin ona benzer insanlardan çıkması lazım. Yani siz kimi istiyorsunuz? Bu sene LGS’ye girmiş,
işte bir yanlışla çıkmış bir çocuk tercih yapacak. Bu çocuğa, kendine benzer bir insanın dilinden ve
görselinden bir şey paylaşırsanız oluyor. Yoksa işte satış noktalarından aldığınız, hiç ona benzemeyen
insanların görselleri maalesef komik oluyor, duygusal bir bağ da kuramıyor. O yüzden duygusal bağ
kurmak adına, öğrencilerinizden o deneyimi yaşamış insanların görsellerinden faydalanın ki duygusal
bir bağ kurabilesiniz. Duygusal bağ kurmadığınızda olmaz. “Ben herkese yüzde 50 indirim veriyorum”
deseniz hiç anlamı yok, Çünkü parayla iş yapmanın sonu yok. İndirimin de sonu yok. ama doğrusu
inandığınız o maliyete, o insanı dahil edebilme başarısıdır. Ben hep buna bakarım, üniversitenin bir
bölümünde yerleşen öğrenciler, başka üniversitede nerelere yerleşebiliyorlar? Acaba neyi
aşabilmişim, işte endüstri mühendisliğimin geçen seneki yüzde 50 burslu programına yerleşen son
öğrenci, 26 üniversitenin tam burslu programına yerleşebiliyor. Demek ki öğrenci “ben bu indirime
rağmen bunu istiyorum” demiş. Acaba niye bunu demiş, onu araştırırım. Eğer bu tercihin sebebini
bulabilirsem onun üzerine bir şeyleri bina edebilirsem, sürekli başarı gösteririm. Yapamazsam o anlık
bir şeydir, zaten gelip gider. Sosyal medyada vereceğiniz mesajlarla kurumunuza aidiyet duygusunu
yaratmanız lazım, yani insanları sizle buluşturmanız lazım, içeriye çekmeniz lazım, onu oraya dahil
etmeniz, bir etkinliğe katmanız lazım. Onun süreçte hakim olması, için en güzel metot şudur,
eksiğinizi söylemeniz. “Biz bunu çok iyi yapıyoruz ama burada da sana ihtiyacımız var” cümlesini
kullanabilmek lazım. Ben öğrencilere hep bunu söylüyorum, diyorum ki iyileri söylemeyin, hep
olumsuzlar üzerine konuşalım, çünkü siz dahil olun sürece. Dışarıdakini de dahil edebildiğiniz zaman,
iletişim başka. O yüzden twitterdeki, instagramdaki o diliniz o kadar önemli ki. sizin yukarıya
yazdığınız cümlenin altına kendisi bir öneride bulunduğu gün markan oluşmuştur.
Son adım sadakattir. Sadakati yarattığınız zaman, zaten sizin için her şey bitmiştir, sadakat
dediğiniz şey de her olumsuzluğu yaşasa bile bir öğrenci, içinde bulunduğu, hizmet aldığı kurumu “kol
kırılır yen içinde kalır” cümlesini savunabiliyorsa siz sadakati yaratmışsınızdır. Dönün bakın
kurumlarınıza, bu anlattığım 5 stratejiye bakın, süreç odaklı bir sisteminiz var mı? Yoksa anlık mı

yapıyorsunuz bu işleri? Etkileşim sağlayabiliyor musunuz? Hiç tanımadığınız ya da tanıdığınız
insanlarla. Bu insanlara duygusal bir bağınız var mı? Çocuk çok rahatlıkla, içerde okuyamayan
dışarıdaki sizin okulunuzun kapısını çalabiliyor mu? Gelip içeride bir şekilde sizi kendine, sizde bir
parçayı kendinde hissedebiliyor mu? Kaç insan bu sene, sizin dışınızda gelip okulunuzun kapısını
çaldı? Kaç öğrenci, rahatlıkla gelip ben Sakin Hocama dedim yine hatırlayacak, onu çok ziyaret
ederdim ben, müdür odasının kapısı hep açıktı, çocuklar hep etrafında dolanırdı, yani hocam bu senin
en büyük başarın, bunu yarattığın zaman zaten her şey çok güzel oluyor, bir şekilde yürüyor. Peki,
avantajımız ne bizim? Bir hiç unutmayın, eğitim kurullarının, tırnak içinde halen ilahi bir tarafı vardır.
İnsanlar halen eğitim kurumlarında kendilerine verilen o eğitimin, diplomanın ilahi bir yapı olduğunu
düşünürler. Üniversite çok önemli, öğretmen çok kutsal. Çok önemli bu da, bu bizim büyük bir
artımız. Biz eğitim kurumları olarak, bütün sektörlere göre aslında bir sıfır net öndeyiz. Peki bu bir sıfır
öndeliği neyle bozuyoruz bazen? Bu kadar ilahi baktığımız yerlerde neyi doğru yapamıyoruz? Çok
basit, segmenti doğru yaratamıyoruz, olmamamız gereken yerde oluyoruz, konumlanmamamız yerde
konumlanıyoruz. Bazı kurumlar mesela fuar yapıyor. Bu fuara gitmektense, o parayı verin asla
logonuzu oraya koymayın. Niye biliyor musunuz? Çünkü dışarıdan gelen onu tanıyacak olan öğrenci
ya da velisi, size verdiği değeri orada kaybediyor. Olmamanız gereken yerdesiniz. O yüzden
kurumlarınızın segmentini doğru seçin. Liseler arasında neredesiniz? İlkokullar arasında neredesiniz?
Universitelerde neredesiniz? Nerede durmanız gerekiyor? Marka konumlandırmasını yanlış
yaptığınızda, olmamanız gereken bir yerde, olmamanız gereken bir etkinlikte, girmemeniz gereken bir
mecrada olduğunuzda işin rengi değişiyor. Sadece şunu düşünmenizi istiyorum, yolda giderken, bir
elektrik direğinde bir üniversite reklamı görünce ne hissediyorsunuz? Ben o gün o üniversitenin
bittiğini düşünüyorum. Ne işin var senin elektrik direğinde? Sen üniversitesin, seni zaten insanlar
tanır, senin başka bir şey söylemen lazım. Aynı şekilde benim çok önem verdiğim, değer verdiğim bir
soru vardır, hep de bu soruyu sorarlar, kendinize de bu soruyu sorun. Türkiye her yıl aynı şeyi yaşıyor,
500 tam puan alıp 100 bin lira parayı cebine koyup Robert’in kapısında bekleyen adamın davranışını
merak ediyorum. E diyoruz ya insanlar puan alıyor, bir şey de istiyor, ne istiyor acaba bu insanlar?
Ama bazen öyle kaygılara düşüyoruz ki, kendimizi ifade etme, anlatma kaygısında yanlış segmente
girebiliyoruz. Vefa Lisesinde Hazırlık Sınıfı vardır, İngilizce öğretir, çok önemli bir şeydir benim için.
Ben Vefa Lisesiyle, Şehremini Lisesini yan yana koymam, puanı aynı olsa da. Ben de müdür olsam asla
yan yana ifade etmem. Benim Hazırlık Sınıfım var, ben 5 yıllık bir liseyim, İngilizce öğretiyorum
çocuğa, bu önemli farktır. İkinci sorunumuz inandırıcılık. Kullandığımız cümlelerde, attığımız mesajda
inandırıcılık sorunu yaşıyoruz. Niye yaşıyoruz inandırıcılığı? İletişim dilini biz seçiyoruz, kendi
inandığımız şeyi karşımızdakine inandırmaya çalışıyoruz. Kurumunuzdan son dönemlerde çıkan bir
twit postunu veya bir reklam postunu inceleyin. Acaba öğrencilerle veya sizden hizmet alan insanlarla
konuşup mu o dili oluşturdunuz, yoksa kabul mü ederek “ya bu böyledir herhalde” deyip “ben en
büyük okul, benden daha büyüğü yok mu” dediniz. Şimdi bu bir iletişim dili değil. İfade etmeniz
gereken dil, aslında sizin içinizden çıkan ve hissettiğiniz bir dil olması lazım. Neyi ifade edeceğinizi
inandırıcı bir şekilde karşıya net ifadeyle doğruları söylemek zorundayız, niye? Eskiden siz gazeteye bir
ilan verdiğinizde, bunu doğrulama şansı yoktu, çünkü tek kanaldan iletişim arıyordu. Şu anda siz bir
şey paylaştığınızda, bizim okulda şunu yaparız dediğinizde, en az 20 tane kanalda sizi teyit ediyorlar 2
dakika içinde. Ben test ettim, gidiyorum bir okula konferansa, orada bir şeyler anlatıyorum.
Bakıyorum o çocukların benim anlattıklarımdan sonra üniversitenin web sayfasına baktıklarını, kendi
okullarından üniversiteye gelen çocukları aradıklarını, üniversiteye bizzat telefon edip bilgi aldıklarını.
Çünkü adam bir şekilde teyit ediyor artık, teyit etme şansı var. Çünkü, sosyal medya ona bunu
sağlıyor. Teyit ediyor, hiç olmazsa arama yapıyor oradan, aramasının altına “işte Bahçeşehir
üniversitesi şu” diyor, tak diye bütün şimdiye kadar ne çıkmışsa olumlu olumsuz hepsini görüyor
zaten. Bir şey saklayamıyoruz ki. O yüzden doğruyu söylemekle mükellefiz, doğruyu söylemediğimiz
anda yakalanıyoruz ve yakalandığımızda da yaratmak istediğimiz her şey, bir anda tuzla buz oluyor.
Üçüncüsü hız, çok hızlı olmak zorundasınız, bu neslin en büyük özelliği o. Eğer size bugün, sosyal
medyadan bir şikayette bulunduysa ve siz bunu, dikkat edin 6 saat içinde çözmediyseniz sakın
çözmeyin. Çözmeyin olumsuz oluyor artık, 6 saat. Bu artık birimlere dönüştü, dünyanın birçok yerinde
okullarda bir birim var, ombudsman birimleri. Yani hızlı bir şekilde aldığı veriyi, çok hızlı bir şekilde

cevaplandırıyor olumlu ya da olumsuz. Ya da mutlaka cevap veriyor. Çünkü sosyal medyanın en
önemli kavramı, etkileşimdir. Eğer o etkileşimi yaratmıyorsanız, bunun size yazılı da anlamı yok. O
yüzden gelen şikayetleri, gelen istekleri, gelen talepleri 6 saat içinde cevaplamak, sizin ayıracağınız
milyonlarca dolarlık ya da liralık reklamdan daha kıymetlidir. Çünkü hızlı bir şekilde aksiyon aldınız ve
bir şekilde geriye doğru gidecek. Kısacası yeni şeyler yaratmak zorundasınız, farklı olmak zorundasınız
ve özgün olmak zorundasınız. Bunlar her okulda var, her kurumda var ama biz nedense kendi yeni,
özgün ve farklı taraflarımızı öne çıkarmak yerine, başkalarına benzemeyi daha çok seviyoruz.
Başkasının reklam postunu taklit etmek, başkasının cümlesini kullanmak. Mesela LGS yeni yapıldı bir
haftadır gülüyorum, niye gülüyorum? Bir okul “Benden 5 tane birinci çıktı”, bir diğer okul “bende
daha fazlası var” diyor. Bendeki de birinci diyor, bizde 7 tane var diyor, 30 tane var diyor bunun sonu
yok ki. Ben yazsam, bende 40 tane var ne diyecek millet? Bu iletişim değil ki, doğru iletişim değil.
Çünkü onu birisi kullandı. Bir de 565 tane birinci var zaten. Bu iletişim dili değil ki, bunu kim seçiyorsa
yanlış seçiyor, oradaki doğru iletişim dili o değil. Doğru iletişim dilini belki orada oturup düşünmek
lazım, millet eğer birinciden çıkıyorsa ben ne diyebilirim, hangi kavramı kullanabilirim? Bütün
öğrencilerin başarıları üzerine bir kurgu mu yapabilirim, benim öğrencilerimin hepsi fen testinde şunu
yaptılar gibi, matematik testinde bunu yaptılar gibi. Yani iletişim dilini özgün kurmak, aslında buradaki
temel şeylerden bir tanesi. Size önerim, eğer eğitim kurumlarında bir iletişim dili yaratmak
istiyorsanız, önce şunu yapın, asla çoğunluk içinde kaybolmayın.
Ben, üniversitede şunu yapıyorum, kasım ayıyla mart ayı arasında bütün stratejimi
kuruyorum, orada bitiriyorum. Mayıstan sonra ben ne bir gazeteye ilan veririm, ne bir televizyona
çıkarım, bitti çünkü. Mayısta herkes zaten ortada, ben bir şey anlatamam bu kalabalık içerisinde. Ben
insanların olmadığı yerde derdimi anlatıyorum zaten, alıyorum da çeşitli yöntemleri işime bakıyorum.
Dolayısıyla birazcık öyle bakmakta daha fayda var... Şunu sakın unutmayın, “dünyanın en keyifli şeyi
eğitimdir”. Bunu bir öğretmen söylüyor, Almanya'da bir pisa direktörünün söylediği çok güzel bir
cümle “dünyanın en keyifli işi”. Niye yanlış yaptığınızda kimseye bir şey olmuyor anlık olarak, doğru
yaptığınızda keyfini yaşıyorsunuz. Peki biz bu kadar güzel bir işi niye bu kadar keyifsiz hale getiriyoruz.
Ben, en başta dedim ya niye böyle giyindim diye. Ben hep böyle giyiyorum, çünkü öğrenciler öyle
giyiyorlar, onlar nasıl giyiyorsa ben de öyle giymeye çalışıyorum, onlarla beraber yaşamayı çok
seviyorum. Öğrencilere her zaman söylediğim bir cümle var, onlar beni çok geliştiriyor. Bırakın
çocuklar okulunuzu yönetsin, bırakın çocuklar size çok şey katacaklar, çocukları sürece dahil edin,
çünkü onlar sürece dahil olduğunda zaten otomatik olarak ne çok para harcamanıza gerek kalacak ne
de bir şeyleri bulup buluşturmanıza gerek kalacak. Çünkü onlar zaten kendi okullarına sahip çıkarak,
kendi okullarını çok güzel şekilde her yerde övüp anlatacaklar zaten. Mesele onları o markaya, o şeye
dahil etmek. Tabi bir son cümle burada bitireyim, aslında bütün espri dünyada çok olan, bizde
olmayan, mezunlar. Bütün mesele budur, sizden ne çıktı ortaya? Ve bu insan hala okuluna dönebiliyor
mu? Okuluna dönüp okuma sürecine dahil olabiliyor mu? Aslında bütün mesele bu, mezunları
kullandığınızda, aslında yüzde 50 daha avantajınız var. Yani mezunlar sosyal medyaya girdiği zaman,
mezunlar kendi profillerinde sizin kurumun adını kullandığı zaman, her şey çok farklı oluyor,
dolayısıyla biraz orada da mutlaka mezunlar üzerinde bizim çok konuşmamız lazım ve güzel işler
yapmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum.
CEM KAÇMAZ: İzmir Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı üyesi ve araştırmacı Sayın Ahmet Gürel bey
buyurun.
AHMET GÜREL: Değerli TEVDAK üyeleri, değerli katılımcılar, ben, inşaat mühendisi Ahmet
Gürel, İzmir Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı üyesiyim, gazeteci değilim. Ne görsel basın kaldı, ne yazılı
basın kaldı, sadece fotoğraf çekiyorlar, birkaç ajans vasıtasıyla haberlerimizi ulaştırıyoruz. Bugüne
kadar 20 belgeselim var. Başlıcaları “Atatürk Destanı”, “Cumhuriyet ve Kadın”, “Anılarla Çanakkale
Destanı”, “Köy Enstitüleri Destanı”, “Kıbrıs Destanı”, “Devrim Şehitleri”, “Türk-Ermeni İlişkileri” ve
“Nutuk” adlı belgesellerimdir. Türkiye'de en büyük Atatürk arşivi bende. İlk tasnifli Atatürk fotoğrafını
TEVDAK sekretaryasına bıraktım. Bunu bütün üyelere paylaşırsa, bir ortak paylaşım yapılmış olur
benim tarafından. 131 yıllık bir eğitim çınarının İzmir Atatürk Lisesi’nin yatılı okumuş bir mezunuyum.

Ben İzmir Atatürk Lisesi camiası olarak medyadan nasıl yararlandığımızın örneklerini
sunacağım. Aslında okulum üzerinden diğer Tevdak okullarımıza bir size mesaj vereceğim. Şimdi size
etkinliklerimizin medyadaki görselleri ile ilgili bir sunum yapacağım. Bu arşiv 20 yıllık bir arşivdir.
Mezunlar derneğiyle birleştiği zaman yarım saatlik ve bir saatlik bir belgesel olacaktır. Konuşmamı
arşivimden seçtiğim görsellerden oluşturduğum bir sunum eşliğinde yapacağım.
Bu binayı görüyorsunuz, şimdi yerinde olmayan bir bina. Arkasında ne varı merak etmemiz
lazım, kurumsallık bu, üçüncü boyut bu. İzmir Atatürk Lisesi 1888 yılında kurulmuş, 131 yıllık okul
deriz, geçeriz. Böyle olmamalı, kurumsal kültürü yaşatacak adımlar atarlardı. Bunun için okul idaresi,
vakıf ve mezunlar derneği olarak İzmir Atatürk Lisesi’ne çok güzel bir müze oluşturduk. Okulumuz
bahçesindeki tarihi bir binanın restorasyonunu yaptırarak “İAL Müze”mizi kurduk. Müzemizde
sergilediğimiz lisemizin özeline ait tarihi evraklar ile 1900’lü yıllardan kalan eğitim objeleri okullarca
yapılan ziyaretlerde çok ilgi çekmektedir. Müzemiz, yapılan öğrenci gezileri ile basının gündeminde
yer almaktadır. Ayrıca müzemizin aldığı “restorasyon ödülü” de ilgi görmektedir. Yüz binlerce öğrenci
geldi müzemize, “okulumuzun aa şuyu varmış”, şimdi oradan birkaç kare göreceksiniz. Bu tarihi
süreçler çok önemli. Evet, İzmir'in yüzde 99’u neredeyse bilmez bu bina nedir ama vilayetin
bitişiğindeki bir binadır: Mekteb-i İdadi, benim lisem. 15 Mayıs 1915’da İzmir’in işgali ile de bir
belgesel hazırladık. İşgale ilk başkaldırı hareketi bizim okulumuzda yapıldı. Bu hareketi okulumuzun
mezunu ve orada öğretmenlik yapan Mustafa Necati. Evet, okulumuz şimdiki bu halde, 131 yıl oldu.
Okulumuzun kurucusu Abdurrahman Efendi. Her yıl gururla hep onu anarız. Okulumuzdan yetişen 4
bakan var. Bunlar da müdürlerimiz. Müzemizin bir odası bakanlarımıza ayrıldı. 1950 mezunlarının
dışındakileri almadık, yeni mezun bakanları almadık. Bakın Vasıf Çınar, geçen sene mezarını ziyaret
ettim, mektebi sultaninin öğretmeni. Reşit Galip, andımızı yazan Milli Eğitim Bakanı, birinci karedeki
eski Milli Eğitim Bakanlarından Mustafa Necati. Müzemizin en güzel fotoğrafı budur. Kendi imzası var
müzemizde Mustafa Necati’nin. İzmir’de Maşatlık diye bir yer var. İzmir’in işgalinden sonra
Maşatlık’ta toplanan Türkler arasında dört beş öğretmenimiz, gazeteci Hasan Tahsin ve üç dört
albayımız vardı. Orada hazırladıkları “Milli Ant”ı okuyarak Kuvayı Milliyenin alt yapısı olacak direnişleri
başlatırlar, bizim lisemize sığınırlar. Bunu mezunlar derneğimizin istemiyle çok güzel andık. Biraz önce
bahsettiğim “Reddi ilhak bildirisi” okunuyor. Kambur İzzet vali, neredeyse milli direnişi başlatan eşraf
ve öğretmenleri tutuklayacak. Bu öğretmenler içinde İsmail Habip Bey, Mustafa Kemal’in arkadaşı, o
da vardır. Bizim liseden çıkmazlar, ertesi gün Hasan Tahsin, şehit olduğunda bu kadro olduğu gibi
Anadolu'ya dağılır. Mustafa Necati ile Vasıf Çınar, değerli hocalarım, kurşun ata ata Balıkesir'e sığınır,
Balıkesir'de “İzmir'e Doğru” diye bir gazete çıkarırlar ve sonra Mustafa Kemal’le buluşurlar. Sonra ikisi
de sırayla Milli Eğitim Bakanı olurlar. Biz, bu okulumuzda örgütlenen ve yönetilen milli direniş
hareketini ve bu harekete vücut veren kahraman hocalarımızı her fırsatta anıyoruz. Bu anmaları
medyaya da yansıtıyoruz. Bunu yaparken hem vefa duygumuzu yerine getiriyoruz, hem
öğrencilerimize okullarının ne kadar farklı ve önemli olduğunu hissettirerek okulumuzun kurumsal
kültürüne katkıda bulunuyoruz, hem de okulumuzun adını kamuoyuna duyuruyoruz.
Medyaya geniş olarak yansıyan bir etkinliğimizden de söz etmek istiyorum. 14 Mayıs 1919’da
milli mücadelenin 100'üncü yıl dönümü münasebetiyle bazı etkinlikler yaptık. Önce okulun konferans
salonunda 'Kurtuluş Ateşini Yakanlar' konulu bir konferans verdim. Konferansta o günkü adıyla
'Mekteb-i Sultani' olarak bilinen İzmir Atatürk Lisesi'nin Konak Meydanı'nda kaymakamlığın
bulunduğu yerde olduğunu, işgal sırasında bu binanın işgalciler tarafından adliye olarak kullanıldığını,
işgale karşı direnişin de lisemizde başladığını anlattım. Sonra İzmir Atatürk Lisesi öğretmen ve
öğrencileri, veliler, vakıf ve mezunlar derneği yöneticilerimiz ve üyelerimiz okuldan Cumhuriyet
Meydanı'na kadar bayraklar ve balonlar marşlar söyleyerek bir yürüyüş yaptık. Bütün esnaf ve halk da
bize alkışlarla eşlik etti. Okul Müdürü Ahmet Yılmaz Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak bir konuşma
yaptı. Konuşmasında milli mücadelenin ilk kıvılcımının Yunan işgalinden bir gün önce 14 Mayıs 1919
tarihinde o zamanki adıyla 'Sultani' olan İzmir Atatürk Lisesi’nde yakıldığını anlattı. Bundan sonra
balonlarımızı attık. Bu etkinliğimiz dört beş gün gazete ve televizyonlarda çok büyük yankı yaptı. Dört
beş gazetede manşet oldu, televizyonlarda ilgi odağı oldu. Bu etkinlik bütün Ege bölgesinde
okulumuzun tanıtımına büyük katkı sağladı. Tanıtımda tarihi olayları iyi değerlendirmek gerekir.

Tanıtımda okulumuzun ünlü mezunlarını da sık sık anarak değerlendiriyoruz. Dışişleri Bakanı
Halil Menteşe, Başbakanlar Şemsettin Günaltay ve Şükrü Saraçoğlu. Biraz önce dediğim gibi onlarla
onur duyuyoruz. Rektörlerimiz var, geçen toplantıya Bülent Berkarda rektörümüz, gelmişti. Bunlar da
yine dekanlık yapmış büyüklerimiz. Ünlü mezunlarımızı öğrencilerimize de tanıtıyoruz. Böylece aidiyet
duygularını güçlendiriyoruz. Ali Rıza Berker ve Mustafa Kemal’in fotoğrafını niye koydum? Mustafa
Kemal, İzmir’e 1931’de geldiğinde 4 sınıfa giriyor. Bir sınıfa girdiğinde tahtada böyle matematiksel
yazılar, Lavoisier’in Fransızca formülleri var. Atatürk Ali Rıza Berker’i kaldırıyor ve “Ne yazıyor
burada?” diyor. Berker “Yoktan var olmaz hiçbir şey, vardan yok olmaz” diyor. “Sen, diyor, kimya
oku.” O da gidiyor İstanbul Üniversitesine ilk kimya profesörü oluyor.
Şimdi Okul Müzemizle ilgili detaylı bilgi vermek istiyorum. Müzemiz eskiden müdür
lojmanıydı, daha önce de mükemmel bir Levanten konağı idi. Bu evi çok büyük emekle restore ettik.
Müzemizi 2012 yılında açtık. Bu konuda o tarihte Anıtlar Kurulu Başkanı olan vakıf başkanımızın çok
büyük katkısı oldu. Başkanım lisemizde çok güzel işler yaptı, yapmaya da devam edecek. İki katlı
müzemizin birinci katında spor odası, gurur duyduğumuz milli sporcularımız, kupalarımız, bir de fizik
aletlerinin bulunduğu odalarımız var. Bu bölümde o tarihte büyük sıkıntılarla mücadele eden
devletimizin okulumuzun öğrencilerinin eğitimi için ihtiyaç duyulan her türlü kap kaçak, araç gereç
gönderilmiş. bizde de var. Müzemizin ikinci katına bir merdivenle çıkıyoruz. Burada her oda müze
objelerinin teşhir salonu halinde. Bu katta çok önemli belgeler var. Bu belgelerin bir kısmı da
Çanakkale’yle ilgili. TEVDAK’ın çıkarttığı kitapta 12 eski mezunumuzun başvurusu var. Bu katta 131
yıllık lisemizin geçmişi canlandırılıyor. Kurumsal kültürümüz ve hafızamız için bu müzeyi çok
önemsiyorum.
Bugün okulumuzun tarihiyle ilgili bir katalog yapmayı planlıyoruz. 1911 yılında böyle bir
albüm yapmışlar. Balkan savaşı devam ederken, Çanakkale daha yokken. İçinde birkaç kare, okulun
jimnastik ve eskrim takımlarının resimleri var. Bu albümü reklam amaçlı yapmışlar. 1911 yılında
okulumuzun reklamı böyle yapılmış. Şimdi bu da o zamanki futbol takımı. Başka birisi olmadığı için
kendi içinde 11, 11 değişik kıyafetlerle maç yapıyorlar. Evet, bu noktada Nail Esmer’i anmamız lazım.
Bu mezunumuz, Galatasaray Lisesi civarında sahaflık yapan ama gelip bizim okulumuzun tarihini
ortaya çıkarıp vefat eden kişi.
Bu nedir? İzmir işgal oldu, o gördüğünüz eski binamız, sonra yunan adliyesi oldu, bizim lise
1870’lerde yapılmış, Rum kız okulu, hastane gibi. İzmir kurtuldu, bizim lisemize iki yıl müdür ataması
yapılmadı. Demek ki iki yıl eğitim vermemiş İzmir Erkek Lisesi veya Mekteb-i İdadi. Diyorlar ki, burası
tekrar Türk adliyesi oldu. İzmir yangınından sonra Behçet Uz belediye başkanımız, bahçemizi
genişletmiş, okulu bir şekle sokmuş. Bizim okul böyleymiş zamanında. İyonik başlı, sanki Yunanlılar,
biz, 1919’da gelmedik, daha eskiden de buradaydık gibi böyle 3-4 tane yapı yapmışlar, dev okullar.
Evet, burada biraz alan derinliği yok olmuş deniz, sanki okulun sırtında gibi…
Atatürk, biraz önce bahsetmiştim, 1925 yılında okulumuza baskın yapıyor. Mustafa Kemal,
geliyor Atatürk Lisesini geziyor, dolaşıyor, İzmir Kız Lisesi’ne gidiyor. Aradan altı yıl geçiyor yine baskın
yaparak, bir sınıfa giriyor. Müdür ve müdür yardımcısı koşturuyor peşinde. Okulu gezip, dört ayrı sınıfı
geziyor, biraz önce röportajda demiştim ya, diyor ki Mustafa Kemal, “bu sefer okulu çok güzel
buldum.” Demek ki daha önce gelişinde beğenmemiş ve bir şey söylememiş.
Okul olarak Mustafa Kemal’in 15 Ekim 1925 tarihinde okulumuzu ziyaretinin 100’ncü yılında,
15 Ekim 2015 tarihinde Anıtkabir'i ziyaret ettik. Burada mezunlar derneğimiz, vakfımız ve öğrenciler
var. çok önemsiyorum, 2020 yılında bir ziyaret daha planladık. Bu ziyarette çelenk konmuş, bütün
TEVDAK üyelerinin, kendilerinin kuruluşlarının önemli olaylarını, Atatürk'ün ziyaretlerinde böyle
törenler yapmalarını öneriyorum. Bu resimde Mezunlar Derneği Başkanımız Murat Saraç anı defterini
imzalıyor. Bu resimde Ankara'daki mezunlarımız yine bir Anıtkabir ziyaretinde. Burada gençlerimiz
Kocatepe’ye çıkıp, Atanın izinde olduklarını söylüyorlar. Bu resimde İsmet Paşa ve karşısında sağdaki
kişi, kamutay başkanı, böyle bir şey yok şu anda, İzcilerin başı gibi, bütün arşiv bende. Evet, solda
Hasan Ali Yücel, yine kamutay başkanımız sağda. Bu Ankara Atatürk Lisesi öğrencilerinin, İzmir
Atatürk Lisesini ziyaretlerinin resmi… Bu fotoğraf 23 Nisan törenleri ile ilgili bir fotoğraf, Ankara
Atatürk Lisesine hediye edilmiş bir anı. O devirdeki öğretmenlerimiz, yani alan derinliği çıkıyor. Benim
kadrom, benim öğretmenlerim, dönemin öğretmenleri, okul içinde çekilmiş pozlar, bir tane eşya yok.

Okulun bahçesinde bir sergi… Şimdi okulumuzun logosu tescillenmiş. Kötü niyetli birisi kalkıp, tescili
üzerine alırsa büyük sıkıntı yaşarız. Bunu biz, lise olarak öneriyoruz yapmayanlara. Misyonumuz
burada, okulun her yerinde asılıdır. 52 derslik, 105 öğretmen, bin 604 öğrenci. Ek binamız, bu
binamızın içi merkezi çok güzel bir yapıdır, bir avlu vardır. Öğretmenler günü. Evet, bir milyon izleyici
bu videoyu izledi. Biraz önce dijital sunumlar, sanal sunumlar, görsel sunumlar diye mevzu edildi.
Bunların videosu elimizde, basında o kadar çok yer aldı ki, kızlarımız, erkeklerimiz. Biz, erkek erkeğe
dans ederdik 1960’larda, günler çok çabuk değişti. Basında yer aldı demiştim. Bir de aynı Cumhuriyet
balolarını her sene yapıyoruz, bu da açık havada yapılan bir sunum. Mezuniyet sunumları, son bu
senenin geleneksel konseri, tiyatro etkinlikleri. Bizim zamanımızda yoktu. Burada bir
öğretmenimizden özellikle bahsetmek istiyorum, ismi Benal Hepsöğütlü. Bu öğretmenimiz kaç
senedir okulunu ulusal ve uluslararası yarışmalara sokup ödül kazandırıyor. Solda kendisinin fotoğrafı
görünüyor. Öğrencilerimiz ödüllü başarılar gösterdikleri zaman basında çok geniş yer alıyorlar. Bu da
okulumuzun tanıtımına çok büyük katkıda bulunuyor.
Okulumuz mezunlarından turizmci İsmail Akçura 5 milyon lira maliyeti olan 150 öğrenci
kapasiteli, bir erkek öğrenci yurdu yaptırdı. Yine vakfımızın ve müdürümüzün çabalarıyla Ankara’dan
bir bağışçı 80 kişilik bir kız yurdu yaptırıyor.
Şimdi “zaman kapsülü” projemiz çok önemli. 15 Mayıs 2016 günü, okulumuzun ana kapısı
önüne, İAL öğrencileri ve İAL Mezunlar Derneği tarafından; “Geçmişi Geleceğe Taşımayı Amaçlayan”
ortak proje; “ZAMAN KAPSÜLÜ” yerleştirilmiştir. Kapsül; Okulumuzun açılışının 150. Yılında, 15 Mayıs
2023 günü açılacaktır. Kapsülün içine Andımızı, karnelerimizi, okul marşını koyduk. Şunu da
öneriyorum; okulumuz iki defa önemli gününde milli piyangoya geçmiş. Bundan daha iyi reklam
olabilir mi? Milli piyango alan herkes sizin okulunuzu görüyor, öğreniyor. Bütün okullarımız da bunu
yapabilirler. Evet bu da geleneksel Pilav Günümüz. Sosyal medyanın da bugünkü gençlerin hayatında
büyük yerleri var. Bu şekilde bir bakıyorsunuz 20 tane çocuğun Atatürk lisesiyle ilgili facebook’ta,
instagram’da yazıları var. Eskiden Amerika'ya posta ile cd gönderiyordum. Şimdi aynı dokümanı
saniyesinde maille gönderiyorsun. 20 sene içinde teknoloji çok değişti. Onun için çağa uyacağız,
okulumuzla, vakfımızla, derneğimizle ve bu TEVDAK ile… Beraber eylemlerimiz olmalı diyorum. Yıl
1998, bir askeri gemi İzmir limanına yanaştı, bir orgeneral bando getirdi, 8 üniversite, 800 öğrenci…
Etrüsk gemisindeki rezaletten sonra İzmir’den Çanakkale'ye gitti, Çanakkale'de iki gün kaldık. O kadar
güzel bir şey oldu ki, ben o çocukların suratlarındaki memnuniyeti gördüm. Önerim şu, İstanbul'dan
10 TEVDAK okulunu bir gemiye bindirip, Çanakkale'ye öyle gönderin, çok güzel oluyor. Saygılar
sunuyorum, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
CEM KAÇMAZ: Ahmet Gürel bey tarafından yapılan sunumda paylaşılan medya görüntüleri,
medyanın kurumsal tanıtımda ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Aslında sosyal medya önemli
ama bu tip haberlerin gazetelerde, dergilerde yer alması da şu anda çok etkin ve önemli olarak kabul
ediliyor. Bunun için de vakıflarımızın medyayla daha çok iletişim sağlamasının gerekli olduğunu
düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Oturumumuz burada sona ermiştir.

27 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE -- SAAT 14.00-16.00 -- DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ
OTURUMU
M. EROL DEMİRDÖVEN: Sevgili dostlar, iki günlük toplantımızın son oturumundayız. Ben
TEVDAK Başkanı olarak, bu iki günlük çalışmadan son derece olumlu pozitif bir sonuç aldığımıza
inanıyorum. Bu konuda sizlerden de görüşü olmak isteyen, konuşmak isteyen, katkıda bulunmak
isteyen veya soru sormak isteyen varsa onlara da söz verelim.
FEVZİ GEZGİNER: İzmir Atatürk Lisesinden Fevzi Gezginer. Şimdi bu toplantılardaki
konuşmalara göre bir yol haritası çizilecek. Neydi problemlerimiz? Şimdi okulların güçlendirilmesi
konusu üzerinde durmak istiyorum. Ben Atatürk Lisesi Eğitim Vakfında 20 yıldan beri öğrenci

burslarını yönetiyorum. Ve bu 20 yıllık dönem içinde, burs alıp mezun olduktan sonra, “ya ben
buradan burs aldım, halim vaktim de yerinde, iyi ben de gelip bu bursların karşılığında bir şeyler
vermek istiyorum” diyen mezunlarımızın oranı maalesef inanılacak derece az. Şimdi demek ki
toplumsal olarak bizim bu tür projelere karşı sorumluluk duygumuz zayıf. Bu proje kapsamında şunu
sormak istiyorum, burs konusunda UNESCO tarafından somut bir destek olabilir mi, bu nasıl
yapılabilir? Bunun için bir öneri sunuyorum. TEVDAK olarak UNESCO tarafından gelecek olan bir
yardım ile bu okullardan mezun olan öğrencilerin yüzde 10’una 8 ay 50 dolar burs verilebilir mi?
Bunun için TEVDAK ve okul yönetimlerinden seçilecek burs yetkili arkadaşlarla ortak bir toplantı
yapılabilir. Böyle bir talepte bulunma şansımız var mı? Birinci sorum bu. İkinci sorum şu; okullarımızda
çok ciddi, yetenekli ve çok meraklı öğrencilerimiz var ciddi bir bilimsel araştırmalar yapmak istiyorlar,
bu araştırmaları yapmak için alet, edevatları sağlıyoruz, sonra çalışmalar yapıyorlar, bu çalışmalarını
bir yarışmaya sokmak veya sergilemek için yurtdışına veya yurt içine gitmek istiyorlar. Maddi yönden
sıkıntı yaşanıyor. Biz bazen karşılıyoruz, bazen karşılayamıyoruz. Şimdi soruma geliyorum, okulların
bu bilimsel çalışmaları konusunda ortak bir çalışma yapılabilir mi? Bu bilimsel çalışmaları
destekleyecek şekilde, TEVDAK’ın kontrolünde bir “Bilimsel çalışmalar teşvik fonu” gibi bir fon
oluşturulabilir mi? Böyle bir kavram geliştirip, bunu TEVDAK ve UNESCO yetkilileri arasında, bir
protokolle belirli bir esasa bağlanacak şekilde bir çözüm üretilebilir mi? Bunlar da bu bizim kısa
vadede sıkıntılarımızı oldukça azaltacaktır. Bu okulların güçlendirilmesinin ana unsurlardan biri,
öğrenciyi teşvik etmek olmalıdır. Yani başarılı öğrencilerin burada böyle bir teşvikle karşılaştığını
gördüğü zaman okullara ilginin daha da artacağını düşünüyorum. Bu yönden bir çalışma yapılmasını
öneriyorum, teşekkür ederim.
M. EROL DEMİRDÖVEN: Tabi biz zaten başlarken söyledim, ben vakıf başkanlığı da yaptım,
kendi vakıflarımızda kendi potansiyelimizle, yeteri kadar finansman imkanı görmediğimiz için bütün
projeleri, kendi emeğimizle, imkanlarımızla ve rica minnetle destekledik. “Toplumun Okulları”
projesini yaparken bizi Avrupa Birliği fonuna yönlendiren temel nedenlerden birisi, kaynak sıkıntısıydı.
Bu projeden sonra Avrupa Birliği fonundan yararlanarak Tevdak Okullarının ve eğitimimizin
yararlanması için bir Ar-ge ve Bilişim Araştırma Merkezi açma konusunda bir hazırlık da yapıyoruz.
UNESCO konusu hiç aklımıza gelmedi, böyle bir imkan var mı onu araştıralım. TEVDAK olarak biz bir
sivil toplum örgütüyüz, burada da rüştümüzü ispatlıyoruz uluslararası ilişkiler noktasından. UNESCO
ile de ilişki kurarız.
PROF. DR. AYDIN ŞALCI: Aydın Şalcı, Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfından. İki gündür devam
eden toplantılarda çok yararlı konuşmalar yapıldı. Bunun sonunda yapılan bu değerlendirme ve
kapanış oturumu, İngilizlerin “over we you” dediği son sözlerin söylendiği son derece faydalı bir
oturumdur. Ben üçüncü oturumda ele alınan kaynak yaratma konusunda neler yapılabilir diye
düşündüm. Vakıflarımıza nasıl kaynak sağlıyoruz, sağlayabiliriz? Bu konuda birincisi, vakfın
gayrimenkulleri. Varsa, buradan kira gelirleri elde ediyorsunuz. Bunun dışında mesela kırtasiye
konusunda alışveriş merkezi tarzında mağazalar açılabilir öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere.
Bildiğim kadarıyla Kabataş’ta böyle bir mağaza devreye girdi. Liselerimizden mezun olan sanatçılarla,
medyatik kişilerle iletişime geçilip onların düzenledikleri konser, sergi gibi aktivitelerin bir kısmından
veya bütününden, ilgili vakıflara kaynak aktarılması sağlanabilir. Sportif aktiviteler, yarışmalar
düzenlenebilir, bunlardan gelir elde edilebilir. Bu sportif yarışmalar, TEVDAK okulları arasında da bir
turnuva şeklinde düşünülebilir. Bildiğiniz gibi bir de mütevellilerimizin bağış ve aidatları var ama
buradan çok büyük gelirler gelmiyor. Bu bağış ve aidatlar vakıflar kurulurken yüksek oluyor, ama
ondan sonra gitgide azalıyor. Mezunlarımızın katkılarının sürekli hale sokulması mümkün olabilir.
Dışarıdaki üniversitelerde, liselerde alumni ve alumni net adı altında biliyorsunuz, dernekler
kuruyorlar mezunlar, bizde de bu tarzda belki de derneklerimizin işletilmesi mümkün olabilir. Yaz
okulları düzenleyebiliriz, buradan gelir elde edilebilir. Ayrıca mezunlarımızı gönderirken, bir şekilde
onlarla bir gönül bağı kurup, işe başladıktan sona okulumuzdan mezun olanların, mesela maaşlarının
yüzde 1’ini her ay bir bağış şeklinde okula geri döndürmeleri sağlanabilir, bunlar çok büyük rakamlar
değil. Mesela bu konuda bir örnek vereyim, Harward Üniversitesi’nin bankada 60 milyar dolar parası

var mezunlarından topladığı. Sadece bu paraların faizleriyle bile büyük işler yapıyorlar. Alan lara,
sınıflara isim verilmesi, bu şekilde bağış alınması bu konuşmalarda da söylenildi. Kitap yazımı olabilir.
Mesela bazı televizyon kanalları kitap yayınları yapıyorlar, oradan gelir elde ediyorlar. Edebi ve
bilimsel kitap yazan mezunların kitapları vakıf aracılığıyla yayımlanabilir. Mesela İTÜ Vakfı’nda böyle
bir şey var. Hocalarımızın çoğunun kitapları İTÜ Vakfı’nca çıkartılıyor. Ben de İTÜ’lüyüm ve kitapları
yayımlanan yazarlar hiçbir para almıyorlar ve kitap gelirleri öğrencilere burs olarak dağıtılıyor. Aynı
şeyi bizim vakıflarımız da yapabilirler. Web sitesinde bağış sitesi açılabilir. Sabahki oturumda sayın
konuşmacı da söyledi bunu, İstanbul Erkek Lisesi’nden güzel örnekler verdi. Yaşlılar için huzurevi,
bakımevi gibi şeyler açıldığında, buradan gelir kaynağı sağlanabilir ama bu da gayrimenkul kısmına
giriyor. Birinci oturumla ilgili de söylemek istediklerim var. TEVDAK gibi kuruluşlar, Milli Eğitim
Bakanlığınca düzenlenen milli eğitim şuralarında temsil edilmeli. Bu temsilin gerçekleşmesi için de
gerekli girişimlerde bulunulmalı. Bizim adımız eğitim vakfı, herhangi bir vakıf değil, eğitim şurasında
niye yokuz, bizden faydalanılması düşünülmüyor mu? Çünkü bakanlar değişiyor veya 5 yıllık planlar
yapılıyor, ama bir vakıf 5 yıllık plan yapmıyor, geçmişten geleceğe köprü kuruyor. TEVDAK
bünyesindeki okulların müdür seçimlerinde, kişisel değil ama ilkeler yönünden Vakfın da görüşlerinin
alınması yararlı olur. Yatılı okullarımızın çoğunda personel açığı var. Bu açıkları daha çok vakıflar
karşılıyor. Mesela Kabataş Lisesi’nde çalıştırılan 40’ın üzerinde personelin maaşlarını yıllardır Kabataş
Vakfı ödüyor. Okullarına bu kadar destek sağlayan ve okullarına sahip çıkmaktan başka amacı
olmayan eğitim vakıflarının okullarına yönetici atanırken görüşlerinin alınmasından daha doğal bir şey
olamaz. Bu konuda bakanlıkla bir mutabakat sağlanması gerekir. Proje okulları diyoruz, müdürler nasıl
tayin ediliyor şu anda? Eskiden Kabataş, İstanbul Erkek Lisesi, Pertevniyal ve Vefa Lisesi gibi tarihi
liselerimize öyle herkes müdür olamazdı, bunun belli kriterleri vardı. Avrupa Birliği projesi
kapsamında, aramızda eğitim şurası tarzında bir toplantı yapıp bunun sonuçlarını Milli Eğitim
Bakanlığına sunabiliriz. Son olarak bir şey daha söyleyeceğim. Avrupa Birliği projesi kapsamında değil
ama TEVDAK kapsamında, herkesin tabi kendine göre özel konuları, tecrübeleri var. Benim de sahip
olduğum bir bilgi birikimim var, bunun eğer bir faydası olacaksa TEVDAK nezdinde, bundan sonraki
başka bir toplantıda dile getirerek katkı sağlayabilirim. Türkiye'de en üst düzey, en başarılı
öğrencilerle 30-33 yıldır ben, mülakat yapıyorum, MIT’nin Türkiye eğitim danışmanıyım. Fahri olarak
yapıyorum bu görevi, herhangi bir para pul söz konusu değil. Bu öğrencilerle mülakat yapıp, en az bir
saat konuşuyorum. Ya iş yerime, ya evime çağırıyorum, bütün evraklarını inceliyorum ve haklarında
bir rapor gönderiyorum. O rapor olumluysa ondan sonraki aşamalar devam ediyor. Amerika'da bazı
üniversitelerin böyle bir mekanizması var. Bu bakımdan da en başarılı öğrencilerin, çok üst düzeydeki
öğrencilerin bu yola nasıl girdiklerini, nasıl başarılı olduklarını, aile yapıları, ders çalışma stilleri
nelerdir, bu bilgileri 30 yıldır biriktirdim. Bunları sizlere sunabilirim. Teşekkür ederim.
M. EROL DEMİRDÖVEN: Milli Eğitim Bakanlığında TEVDAK veya vakıfların temsili konusunda
burada girişimlerimiz var. Bu konuda eğitim camiasında saygın bir yeri olan eski İstanbul Milli Eğitim
Müdürü ve Genel Müdürü Sayın Ömer Balıbey ilk fırsatta Milli Eğitim Bakanı ile bu konuyu
görüşeceğini söyledi. Ben tabi burada bir şey söyleyeyim Bizim Milli Eğitim Bakanlığı ile halen bir
protokolümüz, bir tüzüğümüz var, ama uygulanmıyor. Bizim hiçbir zaman siyasal yaklaşımımız olmadı,
bu bakanlığa anlatmak zorundayız. Adım adım inşallah bakanlıkla gerekli diyaloğu kuracağımızı
umuyorum. Teşekkür ederim. Korel hocam buyrun.
KOREL HAKSUN: Arkadaşlar, TEVDAK kurulduğu yıllarda, bakanlıkla temasa geçildi ve bir
yönerge hazırlandı. Merhum Avni Akyol’un bakanlığı zamanında onaylandı ve bu ileride yönetmeliğe
dönecekti. Fakat siyasi ortam, hükümetlerin değişmesi, bakanların değişmesi neticesinde bir sonuca
varamadık ve bu girişimler yarım kaldı. Yarım kalan yerden devam ettirirsek, belki bir yol kat etmiş
olabiliriz. Çünkü bunun yönetmeliği hazırlanmadan, yürürlüğe girmeden hiçbir çalışmamızda başarılı
olamayız. Teşekkür ederim.
M. EROL DEMİRDÖVEN: Teşekkür ederim. Benden önceki TEVDAK başkanı ağabeyimiz son
yapılan eğitim şurasına davetliydi, katıldı. Ondan sonra bir daha şura yapılmadı. Katılsanız da orada

siyasal yapı ile ters düşecek konuşmalar yapmamanız gerekiyor. Bizim bütün amacımız, okullarımızın
sorunlarının çözülmesi ve eğitim kalitelerinin yükselmesidir.
DR. SAKİN ÖNER: Değerli arkadaşlar, size biraz önce söz alan meslek büyüğümüz Korel
Haksun beyi kısaca tanıtmak istiyorum. 25 yıl Kabataş Lisesi’nde yaş haddine kadar müdürlük yapmış,
İstanbul'un efsane müdürlerinden biridir. Yanında oturan hanımefendi de yine yaş haddinden
Galatasaray Lisesi’nden emekli olan, orada da 13 yıl, daha önce de Kabataş Erkek Lisesi’nde 22 yıl
görev yapan, Meral Mercan hocamızdır. Şimdi ben, Korel ağabeyin söylediği hususları dün tarihleriyle
ve bakan ve müsteşar isimleriyle özetledim. Şimdi bu çalışmadan sonra yapılan bütün konuşmaları
dijital ortamda toparlayacağız ve bir üst yazıyla rapor haline getirip, bakan beye sunacağız. Sıfırdan
başlamayacağız, bugüne kadarki kazanımlarımızı ortaya koyarak bunları götüreceğiz. Ayrıca Tevdak’ın
sadece milli eğitim şuralarına değil, milli eğitimin bütün çalıştaylarına ve eğitim platformlarına davet
edilmesi konusunda gerekli girişimleri de etkin bir şekilde yapacağız. İzmirli arkadaşımızın ifade ettiği
mevzu, burs alanların daha sonraki süreçte, aynı şekilde yeni yetişen arkadaşlarına, kardeşlerine burs
vermesi konusu çok önemli bir konu. Biz bunu Vefa Lisesi’nde de yapmaya çalışıyoruz, fakat kolay bir
iş değil. Bu konuda mutlaka bir takip ve iletişim mekanizması kurulması lazım mezunlarla. Mezunları,
mezun olduğu günden itibaren adım adım izlemek lazım. Bu bütün vakıflarımızın ve mezunlar
derneklerinin birinci derecede konusu olmalı. Hatta vakıflarımız ve mezunlar derneklerinin bu
konuda işbirliği yapmaları gerekiyor.
TEOMAN YELKENCİOĞLU: Ben Teoman Yelkencioğlu, Nişantaşı Anadolu Lisesi High School
Vakfının kurucusuyum. Aynı zamanda High School’lular Derneği; kurucusu ve başkanlığını yaptım
yıllarca. Neden yıllarca? Çünkü 1948 yılında Nişantaşı'ndaki o zamanki English High School’un
kapısından girdiğimden itibaren, eğitimin Türkiye için ne kadar ehemmiyeti olduğunu ve yabancılarla
aramızdaki bu uçurumun nasıl kapatılabileceği hakkında bazı etütlerde bulundum. Okulun bahçesinde
oynarken bir İngiliz hoca dedi ki “Bu saatten sonra, kesinlikle Türkçe konuşmayacaksın bu binanın
etrafında”. İşte o zaman anyayı Konya’yı anladık. Orada çok güzel İngilizce öğrendik. 1957 yılında
oradan mezun olduktan sonra, yurtdışına gittim üniversite tahsili için Almanya'ya gittim, Almanya’da
bizi 500 kişilik bir şehre demiyorum da, köye götürdüler. O köyde inanır mısınız 52 tane dernek vardı.
Ne derneği? İtfaiyeciler Derneği, Çamaşırhaneciler Derneği. Orada toplum birbirine kenetlenmişti. 52
dernek arasında çıt çıkmıyordu. Baktık Almanya’da Türk öğrenciler var, Berlin’de, Frankfurt’ta,
Münih’te, şurada burada. Ama hepsi başka havada. Dedim ki “Arkadaş bu böyle olmaz, biz
Almanya'dayız, 16-17 yerde derneğimiz var, bu dernekleri bir araya getirelim.” Nasıl olacak bu? 16
derneği bir araya getirdik. 16 dernekte üye olan Türk öğrencilerinin hepsinin çeşitli ihtiyaçları var,
ama dernek yöneticilerinin hiçbirinin oradaki öğrenci müfettişiyle veyahut oradaki büyükelçiyle
irtibatı yok. Bunun üzerine Alman-Türk Öğrenci Federasyonu şeklinde bir federasyon kurduk, 16
derneği bir araya getirdik. Orada bazı şehirlerde, 600-700 öğrencinin birlikte olduğu kültürel ve
sportif etkinlikler yaptık. Bunları Türk imajını yerleştirmek, Almanlara Türkün ne olduğunu göstermek
için yaptık. Türk gecelerinde elde ettiğimiz paraları da, oradaki öğrencilerin ihtiyacına harcadık. Fakat
birkaç ay sonra öğrenci müfettişliğinden bizi çağırdılar. Bir arkadaşımla gittim. Dedi ki “Siz o kadar
etkinlik yapıyorsunuz, Türkiye'yi tanıtmaya çalışıyorsunuz, bu parayı nereden buluyorsunuz?” Ben de
“işte arkadaşlarım, bizim hesabımız kitabımız burada” dedim. “Acaba Alman hükümeti yardım ediyor
mu, bir şey yapıyor mu? Bir tesir altında kalıyor musunuz?” dedi. “Hayır” dedim. Orada birlik ve
beraberliğin ne kadar kıymetli olduğunu anladık. Türkiye'ye döndükten sonra, işte High Schoollular
Derneğini kurduk, ondan sonra Nişantaşı Anadolu Lisesi High School Eğitim Vakfı’nı kurduk. TEVDAK’ı
kuranların arasındaydım vakıf olarak. Ben bu iki günlük toplantının ve daha önceki hazırlıkların ne
kadar değerli olduğunu, bir kat daha anladım sizler gibi. Hepimizde “Biz daha neler yapabiliriz?”
düşüncesi ve hissi var. Böyle bir hissi ileriye götürmek için, sorunları halledebilmemiz için bizim de
desteğe ihtiyacımız var. Ne desteği? Vakıfların destek alması, kimden alacak? 2005 yılında 5072 sayılı
bir kanunla vakıflar okul dışına çıkarıldı. O dönemdeki sayın bakana “efendim, eğitim vakıfları okul
dışarısına çıkartılıyor, okula nasıl yardımcı olacağız” dedik. Sayın bakan dedi ki: “efendim haberim yok
bundan, Ankara’ya gidince bu maddenin düzeltilmesi için uğraşacağım.” dedi. Fakat bu konuda

bugüne kadar olumlu bir adım atılmadı. Okullarda bize tahsis edilebilecek bir oda dahi olsa, orada çok
şeyler yapabiliriz. Çünkü hepimiz eğitime hizmet amacına gönül vermiş insanlarız. Biraz önce 28
yaşındayım dedim. Çünkü o yaştan beri eğitime gönül vermiş biriyim. TEVDAK’ın en büyük sorunu,
finansman. Her yıl genel kurul yapıyoruz, önümüzdeki yılın bütçesi 15 bin lira. Bunun içerisindeki
giderlerde ne kira, ne personel, ne elektrik, ne su, ne doğalgaz gideri var. Ofisi Kabataş Erkek Lisesi
Vakfı’nın Feriye Tesislerinde. Bu vakfımıza teşekkürlerimi arz ediyorum. 15 bin liralık geliri olan bir
vakfa, siz nasıl bakarsınız? Peki, özel yardımlar olmasa, üründen yardımlar olmasa TEVDAK nasıl
yaşayacak? Biz çok şeyler yapabiliriz, burada bu kadar değerli insanlar var orada, gönül vermiş hepsi.
“Bir elin nesi var, iki elin sesi var.” Bütün çalışmalarımızı birlik ve beraberlik içerisinde yapalım. Ama
devletin katkısı olmadan, bizi tanımadan çok büyük başarı gösteremeyiz. Çok teşekkür ederim,
saygılar sunarım.
İBRAHİM TAŞKAN: Ben daha ziyade TEVDAK’ın tanıtımı üstünde durmak istiyorum. Yani
TEVDAK’ın tanıtılması yani şemsiyenin altındaki diğer okulların da tanıtılması anlamına geliyor.
TEVDAK’ı bir kuyruklu yıldız gibi görüyorum, parlayarak gidiyor, özellikle bu son toplantılar o yıldızın
daha parlak olduğunu söylüyor, arkasından da bu liseler gidiyor. Söyleyeceğim şey sadece TEVDAK’ın
tanıtımına yönelik ol. Liseler arasında acaba birer sömestrlik öğrenci değişimi olabilir mi? 10’ar kişilik,
3’er kişilik, 5’er kişilik gruplar arasında. Mesela İzmir'deki 2-3 öğrencinin, Kabataş'a gelmesi,
Kabataş'taki 2-3 öğrencinin Erzurum Lisesi’nde bir sömestr okuması gibi, böyle bir değişim olabilir mi?
Tanıtım için acaba belediyelerle temas kurup TEVDAK’ın tanıtımı için biraz daha girişimci olabilir
miyiz? Bir son düşüncem de vakıfların iktisadi işletmeleri kurup, liselerin içinde birer satış reyonu,
satış stantı açabilirler mi, özellikle kırtasiye konusunda. Bir son konu da yayın konusunda, Acaba
TEVDAK yayınları diye bir çalışma yapabilir miyiz? Toplantı bana göre çok verimli. Düzenleyenlere çok
çok teşekkür ederim.
MURAT SARAÇ: İzmir Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği Başkanıyım. Bence son derece verimli
ve pek çok konunun tartışıldığı bir toplantı oldu. Buradan çıkacak olan sonuçlar son derece önemli. Bu
Avrupa Birliği Projesinin TEVDAK’ın bir sivil toplum kuruluşu olarak büyük bir güç olduğunu da ortaya
çıkarabileceğini düşünüyorum. Çünkü burada çok değerli çalışmalar paylaşılıyor, çok önemli kararlar
alınıyor. Fakat güçlerin birleştirilmesi çok önemli. “Bir elin nesi var, iki elin sesi var.” Bu anlamda,
TEVDAK’ın çok önemli bir oluşum olduğunu ve çok kritik bir süreçte olduğunu da söylemek istiyorum.
Çok büyük tarihi bir sorumluluğu olduğunu söylemek istiyorum. Biz çağdaş bir Türk eğitim sistemi
içerisinde var olmaktan, gençlerimizi geleceğe kaliteli bir eğitimle taşımaktan bahsed iyorsak Tevdak
olarak öncü bir rol üstlenmemiz gerekiyor. Farklı farklı örgütlenmelerle değil, aslında tek bir örgütle,
tek bir çatı altında yürümek gerekiyor. Yani şimdi dernekler ayrı bir çatı olsun, vakıflar ayrı bir çatı
olsunun ötesinde kontrollü bir şekilde, doğru bir şekilde, doğru kişilerle, doğru isimlerle, doğru
çalışmaları yapabilecek kişilerle büyümek gerekiyor. Özellikle Anadolu'da var olan bazı okulları da bu
işin içerisine katmak gerekir diye düşünüyorum. İlk akla gelebilecek okullar, Konya Lisesi, Denizli Lisesi
gibi köklü okullar. Biz dernek olarak böyle bir çalışmanın içerisinde yer almaktan büyük onur duyarız
ve çok olumlu katkılar yapacağımızın da sözünü verebiliriz. Sözümüzü dinletebilmek adına hep birlikte
olmamız çok önemli. Eğer geçmişte statümüzü belirleyecek bir yönerge yapılmışsa ve bugün
uygulanmıyorsa, bakanlık nezdinde tekrar tekrar girişimler yapılması lazım. Önce bizim hazırlı
olmamız gerekiyor. Mesela bugün bakan beyle görüşme yapacak olsaydık, çok verimli bir görüşme
olmazdı. Çünkü ne yapmak istediğimizi kendimiz de bilmiyoruz. Bu toplantının sonuçları mutlaka
rapor haline getirilip bakanlığa sunulacak. Tecrübeyle ve tarihle sabittir ki, bir güç halinde bulunursak
mutlaka olumlu bir sonuç alabiliriz. İşbirliği bence son derece önemli. TEVDAK okulları arasında
işbirliği alanı kurulması birbirlerini geliştirmeleri ve bundan sonra da gençlere destek olunabilmesi
adına çok önemli. Fevzi Gezginer’in dile getirdiği mezunların daha sonra okullarına ilgi
göstermemeleri konusu üzerinde bir şeyler söylemek istiyorum. Bu aidiyet duygusunu
yaratabilmenize bağlantılı. Mezunlar derneklerinin esas yapılanmaları bu yönde. Aidiyet duygusunu
yükseltebilmeniz için sosyal medyayı çok etkin kullanmanız gerekiyor. Sosyal medya okulların tanıtımı

için de çok önemli. Doğru şekilde kullanılırsa çok verimli bir alan sosyal medya. Bir kez daha bu yararlı
toplantı için teşekkür ediyorum. Görev almaya hazır olduğumuzu buradan deklare ediyorum.
M. EROL DEMİRDÖVEN: Teşekkür ederim. Bu toplantıdan önce arkadaşlar “biz yeteri kadar
tanınıyoruz” dediler. Bana göre biz tanınmıyoruz. Galatasaray tanınıyor, Kabataş tanınıyor ama
Anadolu'ya döndüğünüz zaman Tevdak tanınmıyor, eğitim vakıfları tanınmıyor. Bizim amacımız,
Atatürk ilkelerine, cumhuriyet değerlerine, bilimsel düşünceye inanan, bilinçli yurttaşlık duygusuna
sahip gençler yetiştirmek. Biz tanıtmada o kadar güçlü ve tanınmış değiliz. Bunda bir eksikliğimiz var
ve bir de fon kaynaklarımız sınırlı. Dolayısıyla bu tanıtma şu ana kadar az yapılmış. Bugünden itibaren
vakıflarımızla birlikte bu konuda bilinçli bir çalışma sürecine gireceğiz. Mutlaka dijital basını
müştereken kullanmayı öğreneceğiz. Hızla vakıflarımız için bir dijital platform oluşturacağız.
TEVFİK TÜRK: Merhaba Tevfik Türk, İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Başkan Yardımcısıyım.
Toplantıların başından beri konuştuğumuz en büyük problemimiz, akar sorunumuzdur. Bazı
vakıflarımız bunu çok güzel çözmüşler, kendilerini yürekten tebrik ediyorum. Ama adı üstünde “akar”,
akarların sürekli olması gerekiyor. Bizim esas amacımız, okullarımızdaki kültürü daha fazla kişilere
yaymak, becerebilirsek bütün ülkeye yaymak. Burada benim en önemli gördüğüm nokta şu; biz
Tevdak olarak misyonumuzu ilk ve ortaöğretim okullarına doğru indirebildiğimiz zaman, akar
sorunumuzu ciddi anlamda elimine etmiş olacağız. Okullarımızın kültürlerini ilkokula, ortaokula kadar
yayarak ciddi anlamda bir sonuca ulaşmış olacağız. Bunun özellikle Tevdak çatısı altında yapılmasının,
farklı illerde farklı yerlerde bu yapılanmanın ortaya çıkmasının çok hızlı sonuç almamızı
sağlayabileceğini düşünüyorum. Toplantının verimli geçmesini sağladıkları için yöneticilere teşekkür
ediyorum.
M. EROL DEMİRDÖVEN: Arkadaşlar önemli olan yola çıkmamızdır, yola çıktık. Hiç şüpheniz
olmasın mutlaka başaracağız. Hepimiz el ele verdiğimiz zaman amacımıza ulaşacağız. TEVDAK’ın
“Toplumun Okulları” isimli AB Projesinin İstanbul’daki Stratejik Planlama toplantısını burada
sonlandırıyoruz. Bu toplantıda ve daha sonra yapacağımız toplantılarda yapılan bütün konuşmlarada
ortaya konulan görüşlerden bir sonuç raporu ve stratejik plan hazırlayacağız. Bir arkadaşımız
Tevdak’ın bütçesinin 15-20 bin lira olduğunu söyledi. İlk defa bu sene genel kurul yaparken, bir
milyon liraya ulaşmış bir bütçe göreceğiz. Bu da bu proje dolayısıyla AB fonundan sağladığımız bütçe
ile mümkün olacak. Bu proje önümüzde yeni bir ufuk açtı. Hem Tevdak, hem vakıflarımız için. Projeler
hazırlayıp Avrupa Birliği Başkanlığı veya OECD ülkelerinin fonlarından yararlanırsak bu bizim
ufkumuzu da yolumuzu da açacaktır. Toplantımızı kapatırken katıldığınız için hepinize teşekkürler
ediyorum.

TOPLUMUN OKULLARI - TOPLUM DESTEKLİ OKULLARIN KAPASİTESİNİN
GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ UZUN VADELİ ORGANİZASYONEL VE STRATEJİK PLAN
HAZIRLIĞI ANKARA TOPLANTISI
06 AĞUSTOS SALI – SAAT 11.00-12.30 -- AÇILIŞ OTURUMU
DR. SAKİN ÖNER: Ortaöğretim Genel Müdürümüz Sayın Yusuf Büyük, Özel Öğretim Kurumları
Genel Müdürü Sayın Dr. Muammer Yıldız, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi emekli Genel Müdürümüz
Sayın Ömer Balıbey, Talim ve Terbiye Kurulu eski başkanımız Sayın Prof. Dr. İrfan Erdoğan, Ankara
Milli Eğitim Müdür Vekilimiz Sayın Serkan Topbaş, TEVDAK Genel Başkanımız, vakıflarımızın
saygıdeğer başkan ve yöneticileri, çok değerli konuklar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Toplantımıza başlarken, Türk milli eğitimine ömür vermiş, bu uğurda ömrünü harcamış ve aramızdan
ayrılmış olan değerli eğitim büyüklerimizin, TEVDAK başkanlarımız Feyyaz Tokar, Cahit Kocaömer,
Haydarpaşa Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı Nezih Demirkent, Vefa Lisesi Başkanı Cengiz Tuncer, Ankara
Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı Erol Üçer, Mehmet Çelikel Lisesi Eğitim Vakfı’nın kurucu
başkanlarından Canpolat Pamay ve diğer aramızdan ayrılmış olan TEVDAK üyesi üyelerimize ve ayrıca
Türkiye Cumhuriyetini kuran Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tarih boyunca bu ülkeyi
vatan yapan şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırasına hepinizi saygı duruşuna ve ardından İsiklal
Marşını söylemeye davet ediyorum. Değerli konuklar, TEVDAK, ülkemizin eğitim tarihinde yüzyılı
aşkın ömrü olan ve toplum hayatımıza yetiştirdiği ünlü mezunlarıyla büyük katkıda bulunmuş,
gelenekleri oluşmuş ve eğitim kaliteleriyle diğer okullarımıza örnek olmuş, 15 tarihi lisenin eğitim
vakıflarının kurduğu bir sivil toplum kuruluşudur. 1985 ile 1995 yılları arasında kurulan 15 eğitim
vakfının 1990’lı yılların başında bir araya gelerek, birer eğitim markası olan okullarını marka
değerlerini düşürmeden geleceğe taşıyabilmek, eğitim öğretimlerine ve orada öğrenim gören
öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarına cevap vermek üzere kurulan eğitim vakıflarımız, TEVDAK Türk Eğitim
Vakıfları Danışma Konseyi adıyla önce örgütlenmişler ve 1997 yılında resmi statü kazanarak
faaliyetlerine devam etmişlerdir. TEVDAK yönetimi olarak 2018 yılında bu okullarımızın ve
vakıflarımızın eğitime yaptığı katkıyı Türk kamuoyuna daha etkin bir biçimde tanıtabilmek amacıyla
bir proje oluşturma kararı aldık. Oluşturulan “Toplumun Okulları” projesi Avrupa Birliği Başkanlığınca
kabul edildi. 2019 yılı Nisan ayından itibaren de projenin çalışmalarına başladık. İlk açılış toplantımızı,
22 Mayıs 2019’da İstanbul'da yaptık. 26-27 Haziran tarihlerinde uzun vadeli stratejik plan çalışması
yapmak üzere İstanbul'da bir toplantı yaptık. İki gün süren bu toplantıya İstanbul’daki eğitim vakıfları,
Edirne Lisesi Eğitim Vakfı ve İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı temsilcileri katıldı. Bugün Ankara’da
yaptığımız bu toplantı, İstanbul'da başlayan toplantının bir devamı niteliğindedir. Bu toplantıya
TEVDAK yöneticileri ile Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı, Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi Eğitim
Vakfı ve Erzurum Lisesi Eğitim Vakfı temsilcileri katılmaktadır. Şimdi proje hakkında bilgi vermek üzere
Sayın Başkanımız Erol Demirdöven’i huzurlarınıza davet ediyorum.
M. EROL DEMİRDÖVEN: Değerli konuklar, Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi TEVDAK
“Toplumun Okulları”, yani “Toplum destekli okulların kapasitesini güçlendirilmesi” konulu, Avrupa
Birliği Başkanlığı projesinin stratejik plan hazırlama toplantısının ikinci aşaması olan Ankara
toplantısına hoş geldiniz, onur verdiniz. Sözlerime Türkiye cumhuriyetinin kurucusu başöğretmen,
dahi insan Mustafa Kemal Atatürk'ün anısı önünde saygıyla eğilip, şükranlarımı sunarak, başlamak
istiyorum. Başöğretmenimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan vatandaşların çağdaş eğitim
düzeyinde yetişmesi için olağanüstü çaba harcamıştır. Öyle ki 1929 yılında lise 3’ncü sınıflarda
okutulmak üzere TEVDAK üyesi Galatasaray Lisesi’nin mezunu rahmetli Profesör Dr. Ali Yar Bey’e
Kozmografya, bugünkü adıyla Astronomi kitabını yazdırmıştır. Büyük önder, aynı zamanda astronomi
dışında geometri, matematik alanlarında da bizzat kendisi kitaplar yazmıştır. Yani sadece savaş
kahramanı değil, aynı zamanda bence büyük bir milli eğitim kahramanıdır.
TEVDAK 1991 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol başkanlığında, Milli Eğitim
Bakanlığı Müsteşarı Bener Cordan’ın da katkılarıyla tarihi devlet liselerinin mezunlarının kurdukları

eğitim vakıfları başkanlarıyla yapılan toplantı sonunda Feyyaz Tokar başkanlığında Eğitim Vakıfları
Dayanışma Konseyi adıyla bir eğitim platformu olarak kurulmuştur. Bu platform, 1997 yılında Cahit
Kocaömer başkanlığında Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi Derneği adıyla yasal statü
kazanmıştır. TEVDAK’ı oluşturan 15 liseden 12’si Osmanlı döneminde, 3’ü ise Cumhuriyet döneminde
kurulmuştur. İlk kurulan okulumuz Edirne Lisesi, 1857 yılında kurulmuştur. Cumhuriyet döneminde
kurulan okullar da 1934 yılında kurulan Haydarpaşa Lisesi, 1938 yılında ilk bağış okulu olarak kurulan
Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi ve 1955 yılında Türkiye'nin ilk maarif koleji olarak kurulan Kadıköy
Anadolu Lisesi’dir. Eğitim vakıflarımız, ihtiyaca binaen 1980’li yıllarda kurulmuşlardır. Kurumsallaşma
yönünde hızla gelişen vakıflarımızın eğitime büyük katkıları olmuş ve olmaya da devam etmektedir.
TEVDAK’ın amacı, kuruldukları tarihten itibaren ülkenin nitelikli insan ihtiyacını karşılayan bu
liselerimizin, 21’nci yüzyılda da kurumsal kültür ve kimliklerini yaşatmaları, eğitimlerini geliştirerek
sürdürmeleri, öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerimize bağlı, evrensel değerlere saygılı, bilgi
toplumunun seçkin bir üyesi, çağdaş demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye
Cumhuriyeti’nin bilinçli bir yurttaşı olarak yetişmelerine her türlü maddi, manevi katkıyı sağlamaktır.
TEVDAK’ın bir amacı da Milli Eğitim Bakanlığıyla işbirliği yaparak, bu okullarımızda uygulanacak yeni
eğitim programları, yaratıcı çözümler ve projelerle ülkemizin diğer eğitim kurumlarına model okul
olmalarını sağlamaktır. TEVDAK, toplum destekli devlet eğitim kurumlarının hedefi, ülkemizin her
yöresinden orta ve dar gelirli ailelerin zeki ve başarılı çocuklarına her türlü maddi ve manevi desteği
sağlayarak, çağdaş, akılcı yaratıcı eğitimi imkân ve fırsat içinde sunmaktır.
Bugün yürüttüğümüz “Toplumun Okulları - Toplum Destekli Okulların Kapasitelerinin
Güçlendirilmesi” konulu Avrupa Birliği Projesi sonunda bir stratejik plan hazırlayacağız. Bu projenin en
büyük amacı, tarihi okullarımızın eğitim hayatında yerini ve önemini vurgulamak, eğitim vakıflarımızın
bu okulların eğitimine, öğrencilerine yaptıkları büyük maddi ve manevi katkıları topluma tanıtmaktır.
Bugün aldığım son bir bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Kabataş Erkek Eğitim Lisesi 12’nci sınıf
öğrencisi Yiğit Can Ateş, Macaristan’da yapılan Uluslararası Biyoloji Olimpiyatlarında altın madalya
alarak, Türkiye'ye dönmüştür. Bu çocuğumuz ve bu okullarımızın diğer başarılı öğrencilerine her türlü
laboratuvar çalışmalarında ve yurt dışına gidiş ve gelişlerine vakıflarımızın büyük katkısı vardır.
Toplumun Okulları projesiyle ülkemizin en ücra köşelerindeki orta ve dar gelirli ailelerin zeki ve
başarılı çocuklarına ulaşarak, onların da bu okullarımızda eğitim vakıflarının desteğiyle kaliteli eğitim
almalarını sağlamak istiyoruz. Okullarımızın bir kısmında kız ve erkek pansiyonları bulunmaktadır.
Okullarımızı kazanan ihtiyaç sahibi yatılı veya gündüzlü öğrencilerin burs, yemek, kitap, servis gibi her
türlü sosyal ihtiyaçları, eğitim vakıflarımız tarafından karşılanmaktadır. Hatta öğrencilerimize mezun
olduktan sonra üniversitede de burs imkânı sağlanmaktadır. Ülkemizin her yöresindeki çalışkan ve
zeki çocuklara okullarımızın kapısı sonuna kadar açıktır ve vakıflarımız çocuklarımızın eğitimi için
gerekli desteği vermeye hazırız. Bu projeyi yürütmekteki amacımız budur. Biz yılların bilgi ve kültür
birikimlerinden ülkemizin her gencinin yararlanmasına imkân sağlamak istiyoruz ve bunu anlatmaya
çalışıyoruz. Eğitim vakıflarımız, ayrıca okullarımızın fiziki mekan ve onarım ihtiyaçlarını, çağdaş eğitim,
teknoloji araç ve gereç eksikliklerini, personel ihtiyaçlarını, öğretmenlerimizin hizmet içi eğitim
ihtiyaçlarını, öğrenci kulüpleri, sosyal ve kültürel sanatsal ve sportif etkinlikleriyle öğrencilerin proje
çalışmalarını desteklemektedirler. “Toplumun Okulları” projesinin bir amacı da Avrupa Birliği
müktesebatına, kriterlerine ve normlara uygun kaliteli eğitimle Türkiye ile Avrupa Birliği toplumları
arasındaki diyalog ve uyumu sağlamada köprü görevi görmektir. Böylelikle üniversite öncesi eğitimin
her seviyesinde yabancı dil eğitimi kalitesini geliştirmek amacıyla okullarımız arasında anlayış ve
sürdürülebilir işbirliğini artırmaktır.
Toplumun okulları projesinin 15 aylık bir uygulama süreci var. Bu sürede yurt içinde ve
dışında yapacağımız bir dizi toplantıda ortaya çıkacak görüşleri göz önüne alarak Tevdak ve üyesi olan
eğitim vakıflarının kapasitelerini güçlendirmek için bir stratejik plan hazırlayacağız. Bu toplantıda
eğitim vakıflarımız ve okullarımızın eğitim ve yönetim kadroları ile birlikte eğitim sisteminin tüm
aktörleriyle bilgi alışverişi yapmak için bir araya gelmekteyiz. Proje kapsamında TEVDAK üyesi eğitim
vakıflarının finansal kapasitesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için fon kaynaklarının
çeşitlendirilmesi üzerinde de bulunacağız. Bu çalışmalarımızı rapor, broşür gibi yayınlar ve kısa
metrajlı tanıtım filmleriyle kamuoyunun ve ilgililerin dikkatine sunacağız. Ayrıca sosyal medyada ve

web sitemizde eğitim vakıflarımızın ve okullarımızın tanınırlığını artıracak çalışmalar yapacağız. Proje
kapsamında ayrıca ortak faaliyetler ve çalışma ziyaretleri aracılığıyla bir ağ oluşturularak, TEVDAK ile
diğer yerel ve Avrupa STK’ları, kurumları ve ilgili aktörler arasında işbirliğini geliştirmeyi diyaloğu
artırmayı amaçlıyoruz.
Ben 1965 Kabataş Lisesi mezunuyum. Üniversiteyi bitirdikten sonra Maliye Bakanlığında
hesap uzmanlığı yaptım. Halen uluslararası bir bağımsız denetim şirketim var, bunun yönetim
kurulundayım. Lise son sınıfta 3 Fen C sınıfında okudum. Sınıfta 48 kişiydik. Bu 48 kişinin sadece 7
tanesi İstanbul doğumluydu, geri kalan 41’i Türkiye'nin çok değişik illerinden gelmiş arkadaşlarımızdı.
Diğer illerden gelen arkadaşlarla pansiyonda beraber kaldık. Onlar içerisinde bugün Antalya'da,
Afyon’da, Ankara'da, Erzurum'da yaşayan arkadaşlarımız var. Ama dostluğumuz hâlâ devam ediyor.
Bunu sağlayan okullarımızın yatılı olmasıdır. Tevdak okullarının 9 tanesinde kız ve erkek pansiyonu
bulunmaktadır. Bu okulların bütün Anadolu'ya bu kültürü yayması için mutlaka pansiyonlu
olmalarında yarar vardır. Bu okulların, özellikle yatılı kısımları İstanbullu öğrencilerle Anadolu’dan
gelen öğrencilerin ortak bir kültürde buluşmalarını sağlamaktadır. Onun için her okuldan
Galatasaray’dan, Kabataş’tan, Haydarpaşa’dan, Ankara Atatürk Lisesinden mezun olan çocuklar,
Türkiye’nin neresine giderlerse gitsinler, kendi okullarından mezun olan mutlaka bir ağabeyini, bir
ablasını bulacaktır. Bu okullar, Türkiye’nin okullarıdır, bunu özellikle vurgulamak istiyorum.
TEVDAK olarak bugüne kadar yapmış olduğumuz faaliyetleri özetlemek istiyorum. TEVDAK
üyesi eğitim vakıfları, kuruluşlarından bugüne kadar 15 tarihi lisemizin bütün eğitim, öğretim ve
sosyal faaliyetlerini, fiziki ihtiyaçlarını maddi ve manevi imkanlarıyla desteklemişlerdir. TEVDAK
kuruluşundan bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yakın ilişki
kurmuş ve okullarının sorunlarını paylaşmış ve çözümlerine katkıda bulunmaya çalışmıştır. Özellikle
tarihi okullara yönetici ve öğretmen atamaları, süper liselerin kuruluşu, liselere giriş sınavları
sistemindeki değişiklikler, proje okulları, yönetici ve öğretmen rotasyonu gibi konularda milli eğitim
bakanlığına görüş ve önerilerde bulunmuştur. Üyemiz olan liselerimizin öğretmenlerinin mesleki
gelişimlerini sağlamak amacıyla Boğaziçi Üniversitesi Vakfı ile işbirliği yaparak, o üniversitenin
hocalarıyla özellikle matematik, fizik, kimya, biyoloji öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitim
seminerleri düzenlenmiştir. TEVDAK üyesi olan eğitim vakıflarının yıllarca uyguladığı vakıf destekli
devlet liseleri modeli ile ilgili olarak eğitimci ve akademisyenlerle “Toplum Destekli Devlet Eğitim
Kurumları” adıyla bir rapor hazırlatılmıştır. Bu rapor tüm milletvekillerine, bakanlarımıza, bakanlık
bürokratlarına ve üniversite rektörlerine gönderilmiştir. 2001 Yılı Haziran ayında Edirne’de Trakya
Üniversitesi Rektörlüğünün ev sahipliğinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Vekili Nurettin Başer,
Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı Emin Gürkan’ın da katılımıyla yapılan bu raporumuz detaylı
olarak değerlendirilmiştir. Bu konuda başta üyesi olduğumuz TÜSEV Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı,
İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinden destek olan eğitim
vakıflarıyla işbirliğine gidilmiştir.
TEVDAK, bugüne kadar bakanlığımızın onayı ile 21 Ekim 2005 tarihinde ve 10 Nisan 2007
tarihinde Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Sabancı Kültür Merkezinde iki Ulusal Eğitim Sempozyumu
yapılmıştır. Bu sempozyumlara Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerimiz ile eğitimciler, sivil toplum
kuruluşları temsilcileri ve akademisyenler katılmışlardır. Bu sempozyumlarda “Ortaöğretim kurumları
ve yükseköğretim kurumlarına geçiş sınavları” ve “Yürürlükteki yasalar ve eğitim vakıflarının durumu”
ele alınmıştır. Ayrıca liselerimizin öğretmen ve öğrencileri arasında birlik ve beraberliği, ortak çalışma
ortamını geliştirmek ve TEVDAK ruhunu oluşturmak amacıyla 3 kültür şenliği, 4 şiir ve kompozisyon
yarışması ve 2 spor turnuvası düzenlenmiştir. Kültür şenliklerinde yarışmalar dışında, öğrencilerimiz
arasında tiyatro etkinlikleri, şiir dinletileri ve müzik konserleri düzenlenmiş, resim sergileri açılmıştır.
Öğrencilerimizin Şiir ve Kompozisyon Yarışmalarında başarılı bulunan eserleri “Benim Şehrim”, “Sessiz
Çığlık” ve “100 yıl önce biz de Çanakkale’deydik” isimli üç kitap halinde yayımladık. TEVDAK olarak
Rumeli Türkleri Kültür ve Eğitim Vakfı (RUTEV) ile Türkiye ve Balkan ülkeleri arasında dostluk köprüleri
kurmak üzere 2011 yılından bugüne kadar üç etkinlik düzenledik. Bu etkinliğin her seferinde Batı
Trakya, Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Kosova’dan 40 öğrenci ve 5 öğretmeni
Türkiye’ye davet ederek 15’er gün misafir ettik. Onlara Türkiye’yi, ülkelerimiz arasındaki diyaloğu
anlattık. Onlara İstanbul, Bursa, Ankara, Çanakkale ve Edirne’yi gezdirdik. Son etkinlikte bu öğrencileri

Ankara’da Anıtkabir ve TBMM’ne götürdük. Bu ziyaretin fotoğrafları Arnavutluk’un başkenti Tiran’da,
çeşitli yerlerde sergilenmiştir.
Sizlere TEVDAK ve yürüttüğümüz proje ile ilgili söyleyeceğim hususlar bunlardır. Gelin, el
verin, hep birlikte bu projemizi daha ileriye taşıyalım. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Çok
teşekkür ederim.
DR. SAKİN ÖNER: Değerli konuklar, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürümüz, Sayın
Dr. Muammer Yıldız’ı huzurlarınıza davet ediyorum.
DR. MUAMMER YILDIZ: Efendim, heyetinizi saygıyla selamlıyorum. İstanbul’da 7 yıl Milli
Eğitim Müdürlüğü yaptım. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı döneminde Sayın İrfan Erdoğan Hocam
ile birlikte çalıştık. Şimdi de Milli Eğitim Bakanlığında önce Müsteşar Yardımcılığından sonra Özel
Öğretim Kurumları Genel Müdürü olarak devam ediyoruz. Ömer Balıbey, bir eğitim duayeni olarak
İstanbul’da 10 yıl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptı ama 30-40 yıla damgasını vurdu. Sakin Beyle de
İstanbul’da birlikte çalıştık. Onunla da her zaman gurur duyarız. Tevdak Başkanı Erol Bey biraz önce
bünyelerindeki tarihi liselerin ülkemizin eğitim hayatımızda kurumsal birikimleri olduğunu ifade etti.
Ben, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü olarak kamu okullarımızla özel okullarımızı
mukayese ettiğimiz zaman eğitim çıktısı anlamında onları topyekûn değerlendirmek peşin
hükümlülüktür. Özel öğretim kurumlarımızda bizi dünyada temsil eden okullarımız vardır. Tevdak
bünyesindeki 15 tarihi değerli eğitim kurumumuz da eğitim çıktısı anlamında gururlarımızdır. Eğitim
çıktısı dendiği zaman kurumun bizatihi kendi ortaya koymuş olduğu ürününe bakmamız gerekiyor ki,
bu bizim ülkemiz için geleceğimizi ifade eden çocuklarımız demektir. Bunlar toplumun geleceği. Bu
okullar, ideali olan bu ülkenin Osmanlının bakiyesi üzerine, değerler üzerine inşa edilen bize
kültürümüzün aktarımı olarak tevarüs ettiğimiz temel kültürümüzün değerleridir. Bu açıdan bu
toplantının, bu tür çalıştayların milli eğitimimizin genel hedefleri açısından çok değerli olduğunu ifade
etmek istiyorum.
2023 Vizyon Belgesi’nde sayın bakanımızın ortaya koymuş olduğu gibi, bakanlığımızın
önümüzdeki üç yıllık yürüyüşünü, yol haritasını ortaya koyduğumuz bu çalışmada ortaya konuldu.
Burada hedefler var, alt hedefler var, uygulamalar var. Bunlar içerisinde en temel konu bugün sizin
bugün burada ele aldığınız kurumlarımızın kurumsal kimliklerinin oluşması, bunların sürdürülebilir bir
yapıya dönüştürülmesi ve gelecek nesillere de aktarılmasıdır. Bu açıdan da çok iyi bir örnek ortaya
koymuş oldunuz. Ayrıca böyle bir projenin tabi ki kendi kaynaklarıyla, vakıflarımızın kendi imkanlarıyla
hayatiyetini sürdürmesi, projeler yapmış olması esastır. Geçmişte yapıyordu, bundan sonra da yapar.
Ama bir Avrupa Birliği projesi olarak bir finans desteği almış olması da burada yapılan işin ne kadar
değerli olduğunun ifadesidir. Kendi öz kaynaklarımızla yapabileceğimiz işleri, bir başka kurumlardan
finansal destek almak, hem bizim açımızdan kıymetlidir hem de diğer tür de bir akreditasyondur. Bu
açıdan da çalışmaya ilişkin bundan sonraki süreçleri biz de yine faydalanmak için takip edeceğiz,
bunlardan faydalanmaya çalışacağız. Emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Bu 2023
Vizyon Belgesi’ndeki konulardan biri de OECD ülkeleri arasında ortaya çıkan eğitim çıktısı anlamında
öğrencilerin hayata hazırlanması, akademik başarıları ve bir çok parametriyi işin içine kattığımız
zaman “iyi okullar” ile “iyi olmayan okullar” arasındaki, OECD ülkeleri okulları arasındaki farkları
ortadan kaldırmaktır. Tevdak bünyesinde eğitim vakfı olan 15 lisemiz var. Bu kurumlarımızı 100’e
çıkarabiliriz. Ben, İstanbul Milli Eğitim Müdürüyken, tarihi okullarımız ile ilgili “Tarihi Okullarımız”
isimli iki cilt kitap yayınladık.
Huzurlarınızdan ayrılmadan İstanbul’da yaptığım “Yön Ver” projesinden kısaca bahsetmek
istiyorum. İstanbul’a atandıktan sonra “Ben, ne yapabilirim” diye düşündüm. OECD raporunu
biliyorum, İstanbul’un eğitim sorunlarını biliyorum. Aslında İstanbul, Türkiye’nin özetidir. OECD
raporunu İstanbul ölçeğinde tuttuğunuz zaman okullarımız nerede. Bu okullar arasındaki farka ilişkin
ne yapabilirim? “İyi örnekler” projemiz vardı. İyi örneklerden maksadımız, iyi olan okullarla iyi
olmayan okulları mukayese etmek, dezavantajlı okullarımıza bir aktarım yapmak. Yani kamu olarak,
dezavantajlı dediğimiz, imkanları, fiziki alt yapısı, donanımı, maddi kaynakları, finans kaynakları daha
az olan okullar için neler yapabiliriz? Bir akademik çalışma yapıldı, “yön Ver” diye bir proje yaptık. Bu

projede sadece iki parametre üzerinde 7-8 tane parametremiz vardı ama bu ikinci kısımda bunu
yapmak istemiştik. Sadece şunu yaptık; eğitim çıktısını değerlendirirken, çıktı odaklı, sadece çıktıya
bakıyoruz. Ama bir de girdisine bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla temel kriter ÖSYM’den almış
olduğumuz sınav sonuçları üzerinden matematik yaptık. Bu çalışmayı Kültür Üniversitesi’nden
İstanbul Erkek Lisesi mezunu arkadaşımız Burak Kılanç yaptı. Bu çalışmada iki husus var. Bir; dedik ki,
sadece çıktısına bakmayalım, bir lisenin mezun ettiği öğrenci nereyi kazanmış, yurt dışında bir
akreditasyon almış mı, yoksa Türkiye’deki en iyi üniversitelerde hangi bölümleri kazanmış diye baktık.
Bir de SBS’den bu çocuk kaç puan aldı, girdiği lise öğrenciyi yüzde kaçlık dilimden aldı? Şunu
görüyoruz: Piramidin tepesinde yüzde 1’lik dilimden, yüzde 2’lik dilimden öğrenciyi alıyoruz, 4 yıl
eğitim veriyoruz ama bizim bu performansı ölçecek kriterlerimiz yok. Yani biz, öğrencinin üzerine
kurumsal anlamda 4 yıllık eğitim boyunca ne koyduk ve bu eğitim çıktısına nasıl yansıdı? Bunu ölçen
herhangi bir çalışmamız yok. Biz, dolayısıyla girdisine baktık. Girdisi nedir, çıktısı nedir? Bu çocuğu
yüzde kaçlık dilimden aldın sen SBS’de, dolayısıyla da şimdi mezun ederken, yüzde kaçlık dilimden
mezun ediyorsun? Bu bir… En temel kriter burada. İkincisi de dönemsel bir değerlendirme yaptık.
Evet, siz, bu sene başarılı olabilirsiniz ama geçen yıl neredeydiniz? Dolayısıyla dönemsel olarak da
yıllar arasında bir mukayese de koyduk bir kriter olarak ve sonuçları da ortaya çıktı ve bizi şaşırtan bir
tablo ortaya çıktı. Şimdi burada çok net olarak şunu gördük, kamuoyuyla da bunu paylaştık. Yön ver
projesi sonuçlarını Haliç Kongre Merkezi’nde Bakan Ömer Dinçer’in ve 3500 okul müdürümüzün
katıldığı bir toplantıda açıkladık. Bu milli eğitim tarihinde bir devrimdir, çünkü herkes performanstan
bahseder ama performansı ölçemez. Ölçtüğünüz performans, nihayetinde size ayna tutar. Bizim zaten
birinci derecede amacımız, kurumların dezavantajlı aleyhlerine olan durumlarını nasıl telafi edebiliriz
ve buraya nasıl katkı sunabilirizdi. Projenin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştık. Dolayısıyla şöyle bir şey
ortaya çıktı. Herhangi bir A kurumu burada bakıyorsunuz ki Anadolu Liseleri… O zaman liselerin henüz
4 yıllık süreci tamamlanmıştı. Yani genel liseler vardı, hepsi Anadolu lisesine dönüşmemişti. Bir kurum
Anadolu Lisesi türünde ilk sırada. Lise kategorisinde her türlü okul var. Bu performans ölçümü sonucu
liselerin akademik başarısı ortaya çıktı. Beklenmedik sonuçlarla karşılaştık. Bu sonuçlar akademik
tezlere konu oldu. Bağcılar’daki İbni Sina Lisesi, lise kategorisinde birinci oldu. Buradaki kurumların
her birisinin kıymetini, değerini yüreğinde hisseden ve geçmişte bunlara hizmet etmiş ve inşallah
bundan sonra da edecek bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Bu çalışmayı siz de kendi kurumlarınız
arasında yapabilirsiniz.
Anadolu Liseleri sınavla öğrenci alıyor, İbni Sina Lisesi sınavsız öğrenci alıyor. Mahallede Ama
gerçekten bu tabloyu anlamak o kadar zor ki, nasıl olur peki böyle bir şey? Biz, bu çalışmanın
sonucunu okul müdürüne, yöneticilerine sorduk. Dedik ki, siz, bunu nasıl başardınız? Orada yapmış
oldukları çalışmaları anlattılar. O çalışmalarda şunu gördük. Orada bazı okullarda olduğu gibi, sadece
bazı başarılı öğrenciler üzerinde değil, bütün öğrenciler üzerinde nitelikli eğitim uygulanmış. Sınavsız
bu okula giren öğrencilerin hepsi sınavla bir yüksek öğretim programına yerleşmiş. İşte bizim
kurumsal gelişme dediğimiz bu. Bunların içinde belki Boğaziçi Üniversitesi’ne veya ODTÜ’ye giden ya
da uluslararası bir programa dahil olan çocuk olmayabilir. Ama sınav kazanmadan bu okula giren
çocukların tamamı bir yüksek öğretim programına taşınmış. Nasıl yaptınız, dedik. Okul müdürü bir
liderlik yapmış. Okul Aile Birliği ve öğretmenleriyle çok güzel bir hava oluşturmuş. O dönemde
dershaneler vardı ama bu çocukları dershaneye göndermemişler. Bir kaynak elde edip kendi
öğretmenlerini bu işe koşarak ve okulu hafta sonları bir kampa dönüştürerek problemi çözmüşler.
Çocuklar burada ders çalışırken, aileleri de okula davet etmiş, onlar da kitap okumuşlar, bir çok sosyal
etkinliği birlikte yürütmüşler. Böylece diğer okullardan bir fark yaratmışlar. İşte biz, başarı buna
diyoruz. Bir okulun çıktısında yüzde 50 oranında çocuğun kendi hazır bulunmuşluk düzeyidir etkili
olan. Yüzde 30’u öğretmendir, geriye kalan yüzde 10’u teknolojik alt yapıdır, fiziki donanımdır, yüzde
10’u da sosyal çevresi, çocuğun geldiği aile, ailenin sosyo ekonomik ve kültürel düzeyidir. Okul
başarısı dediğimiz zaman bir takım sürprizlerle karşılaşabiliriz. Bu açıdan kurumsal anlamda
kurumlarımız, bu başarılarına daha yeni başarılar katacak ve yeni kriterlere göre de okullarımızın bir
gurur abidesi olarak tekrar önümüze koyacak çalışmaları yürütmek gibi temel bir görevi de üstlenmiş
görüyorum. Bu açıdan yapılan çalışmayı kıymetli buluyorum. Hepinize en derin saygılarımı
sunuyorum.

DR. SAKİN ÖNER: Ortaöğretim Genel Müdürümüz Sayın Yusuf Büyük’ü huzurlarınıza davet
ediyorum.
YUSUF BÜYÜK: Değerli katılımcılar, öncelikle hoş geldiniz diyorum. TEVDAK’ın kuruluşundan
itibaren görev yapıp, ahrete intikal edenleri rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Hayatta olanlara
da sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Vakıf hizmeti gönüllülük esasına dayandığı için bugün burada bu
15 tarihi okulumuzun öğrencilerimize, milli eğitim camiasına, ülkemize daha güzel katkı nasıl
yapılabilirin azmi ve gayretiyle buradasınız. Hiç kimseyi maddi bir imkanla ya da zorlamayla buralarda
tutamazsınız. Bu tamamen sizin eğitime olan ilginiz ve gayretinizle ilgilidir. Bu açıdan gerçekten de
ben, yaptığınız bütün çalışmaların semeresinin mezun öğrencilerimiz üzerinde görüldüğünü, bundan
sonra görüleceğinin bilinmesini istiyorum. Bugün bu toplantıda Ortaöğretim Genel Müdürlüğü olarak
bu 15 okulumuzun vakıf yöneticileriyle daha yakın çalışmamız gerektiğinin de farkına vardım. Genel
müdürlükte bir arkadaşımızı, vakfı olan bu 15 okulumuzun sorun, problem, öneri ve tavsiyeleriyle ilgili
direkt muhatap olmak üzere görevlendireceğim.
Değerli katılımcılar, ortak akla önem veren, istişareye önem veren, fikirlere önem veren,
yeniliklere açık olan bir Ortaöğretim Genel Müdürlüğünü karşınızda bulacaksınız. Gerçekten
önerilerinize açık olacağız ve özellikle vakfı olan bu okullarımıza bakanlığımızda ve genel
müdürlüğümüzde bundan böyle pozitif bir ayrımcılık yapılacağının da bilinmesini istiyorum.
Toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Alınacak kararların bu okullarımıza faydalı
olacağını düşünüyorum. Ama oluşturduğunuz şey geriye doğru baktığımda bu okullarda nice
insanların alın terinin, emeğinin, parasının olduğunu da biliyoruz. Bu okulların mezunlarının şu anda
ülkenin çeşitli kademelerinde ülkeyi yönettiğini bilmenizi istiyoruz. Ben de Anadolu’daki tarihi bir
liseden Pamukpınar Öğretmen Lisesinden mezunum. Bu tarihi ve kurumsal okullardan mezun olmayı
hep imrenerek gıptayla izlemiştim.
Çünkü siz vakıf yöneticileri ta Osmanlıdan gelen bu binaların ayakta durması için belki
ceplerinizden, belki kendi imkanlarınızdan, belki çevrenizden istifade ederek, bugüne kadar getirdiniz.
Bundan sonra da eğitime katkılarınızın devam edeceğini, yeni fonların, yeni kaynakların oluşturularak,
bu güzel okulları daha da ileri götürmenin gayreti içerisinde olacağınızı düşünüyor, hepinize saygılar
sunuyorum. Kapımız açık, telefonlarımız açık, her zaman görüşelim lütfen.
DR. SAKİN ÖNER: Şimdi çok değerli eğitimci, Talim ve Terbiye Kurulumuzun 2006-2008
yıllarında başkanlığını yapan İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Sayın
Prof. Dr. İrfan Erdoğan hocamızı tarihi okulların eğitim tarihimizdeki yeri ve önemi konulu
konuşmasını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum.
PROF. DR. İRFAN ERDOĞAN: “Toplumun Okulları” projesi gerçekten ismiyle kehanet gibi
ortaya çıkan bir durum bence. 1913’lü yıllarda İstanbul’da “içtimai mektep” ekolüyle kurulan bir okul
vardır. Esas adı “Şemsülmekatip”tir. Kabataş civarında kurulan bir okuldur bu ve bu okul aslında
“içtimai mektep” olarak anılır. Ben, bu projeyi duyunca, ismen çok etkilendim. “Toplumun okulu”
veya “toplumsal okul” fark etmez. Eğitim aslında budur. Toplumla içiçelik sağlandığı ölçüde daha
özgün olur, daha başarılı olur, daha iyi olur. Öncelikle ismiyle bile bu projenin tarihe geçeceğini,
başarılı olacağını ve dikkat çekeceğini düşünüyorum. Türk eğitim sistemi için ve dünya için de aslında
tarihi okullar, bir laboratuvardır. Tarihi okullar, bir birikim ve tecrübe havuzudur adeta. Türk milli
eğitim sistemi, Milli Eğitim Bakanlığı, vakıf okullarını, tarihi okulları stratejik bir esin kaynağı olarak
kullanabilir. Çünkü eğitim böyledir. Birikimle ilerleyen bir alandır. Tecrübe kaybolmaz eğitimde. Yol,
su, elektrik hizmetlerinde her şey geride kalır, teknoloji bir şeyleri geride bırakır, fakat eğitim alanında
öyle değildir. Eğitim alanında yaşananlar, anekdotlar, hatıralar, hep tekrar tekrar var olur. Zaten
felsefe olarak da en azından Socrates’ten bu yana eğitim, tekrar ede ede bugüne ulaşmıştır. Tarihi
okullar bir tecrübe havuzudur, bir tecrübe okuludur. TEVDAK Başkanımız Erol Bey, yatılılıktan
bahsetti. Evet, yatılılık, dünyada benim kendi araştırmalarıma göre, sadece bize özgü başarılı bir
projedir. Osmanlının son döneminden beri yatılılık, yatılı mektep, leyli meccani diye bilinen okul,
gerçekten çok karizmatik bir sistemdir. Bu sistem en fazla tarihi vakıf okullarını çağrıştırır. Yatılı okul

denilince Avrupa’da zenginlik akla gelir, adı boarding school’dur, zengin çocukları gider yatılı okula.
Bizdeyse yatılı okul, Cumhuriyetin ilk yıllarından beri yukarı hareketliliği sağlayan, eşitliği sağlayan,
halkı hercümerç eden bir sistemdir. 1985-86 yıllarında Amerika’da bir kitaba rastlamıştım. Turkish
Political Elite kitabın adı. Kitabın detayına baktığımda şunu görmüştüm. Türk siyasal eliti, aşağıdan
yukarıya taşınan bir gruptur. İşte bu yatılı okul üzerinden gerçekleşmiştir. Üzülerek ifade edeyim ki,
böyle karizmatik bir sistemi biraz değiştirdik. O özgün yatılı okulumuz, eskisi gibi elimizde değil. Bu
vesileyle aslında bu okulların özgün başarılı olan başka neyi varsa bakmak gerekir derken, bu yönünü
en başa rahatlıkla alabiliriz ve yatılılık kurumuna sahip çıkmak gerekir. Ve bu kurum Avrupa’da,
Amerika’da yoktur. Avrupa’da, Amerika’da ve dünyanın değişik yerlerinde yatılılık sadece zenginlere
hitap eder, fakirliği çağrıştırmaz. Kast oluşturur. Halkın sosyoekonomik, kültürel durumu ne olursa
olsun hercümerç eden bir sistem değildir. Bu okullardan çıkacak daha çok dersler var. Yine Erol Beyin
konuşmasında geçti, 3 Fen C, bunu her insan söylemez. 3 Fen C, bu okullarda akılda kalır. Bu okullarda
okuyan insanlar, 3 Fen C’yi hatırlar, 2 Fen, 2 Edebiyat B’yi hatırlar ve 40 yıl sonra, 50 yıl sonra ifade
eder. Söylemem o ki bu okullarda tanıklık vardır. Müdür, öğretmen, çok önemli tanıklığı gerçekleştirir,
bir şeylere tanık olur. Her okulumuzda vardır bu ama bu okullarda daha çoktur. Verdiğim
konferanslarda, öğretmenlere hep söylemişimdir, “Tanık oldunuz mu?” Bugün hiç tanık oldunuz mu,
bir dönem boyunca bir şeylere tanık oldunuz mu? Tanık olduysanız, öğrencinin başarısı, notu vesaire
bir tarafa yaptığınız tanıklık doğrultusunda o çocuk, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl sonra kendini var eder. Ve
hayatta belli bir noktaya gelen insanların hepsine bir tanıklık yapılmıştır. Fakir Baykurt, Gazi Eğitim’de
50’li yıllarda öğrenci. Edebiyat Öğretmeni Kemal Demiray’dır. Sınıfa bir kompozisyon ödevi verir.
Kompozisyonu bütün öğrenciler hazırlar, getirir. Fakir Baykurt da aynı şekilde görevini yapar.
Öğretmen, bu kompozisyonları okur, değerlendirir ve sınıfa geri bildirimde bulunur. Fakir Baykurt’un
ödevine sıra geldiğinde, şunu der: “Maksim Gorki yazsa, ancak bu kadar güzel yazabilirdi.” Ben, bu
hikayeyi görür görmez şunu dedim, “Büyük ihtimalle Fakir Baykurt, bu tanıklığın ürünüdür.” Bu
tanıklık olduğu ölçüde biz, öğrencinin kapasitesi ne olursa olsun, sanatçı, sporcu, bilim insanı,
siyasetçi, ticaret vesaire alanlarında başarılı kişilerin temellerini atmış oluruz. Tanıklık, tanıklığa da
dikkat çekilmesi taraftarıyım. Bu okullar bende otoriteyi çağrıştırır, referansı çağrıştırır, sivil toplumu
çağrıştırır. Mesela Selanik’teki bir okul dikkatimi çeker. Ama o okulun adından daha çok okulun
referansı akla gelir. Kimdir bu referans; Şemsi Efendi’dir. Şemsi Efendi Mektebi’dir. Şemsi Efendi, öyle
ön plana geçmiştir ki bir otorite olarak, bir bilim insanı olarak okul onun adıyla anılmış. Ve bu okul,
Mustafa Kemal’i yetiştirmiştir. Ve Mustafa Kemal’e bu okulda, önceki okulda, Manastır’da tanıklık
yapılmıştır. O tanıklık da az önce ifade ettiğim gibi şu şekildedir: Matematikteki dehasını gören
Üsküplü bir matematik hocası, “Senin adın da Mustafa, benim adım da Mustafa. Bundan sonra senin
adın Kemal olacak” diyerek, aslında Mustafa Kemal’i belki de yaratmıştır yıllar öncesinden. Bu
hikayelere baktığımızda, bunu görürüz, bu tür okullar karşımıza çıkar. Şemsi Efendinin Okulu, Şemsi
Efendiyi hatırlatıyorsa, Şemsülmekatip de İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nu hatırlatır. Çünkü o okulu okul
yapan, “içtimai mektep” modelini yaratan bu zattır. İsmail Hakkı Baltacıoğlu da bir Vefa Lisesi
öğrencisidir. Ve Vefa’da öğrenciyken, bir arkadaşı, bir gün ona bir kitap getirir, Fransızca aslından
yazılmış. Ve o kitap, zihninde müthiş bir devrim yaratır ve o kitabı hayatı boyunca unutmaz, o kitabı
50 kez okuduğunu düşünür. Bu kitabın adı Jean Jacques Rousseau’nun yazdığı Emile’dir.
Değerli konuklar, orta çağdan beri Aristo’nun da gerçi bir lisesi var, Platon’un akademisi var,
Pestalozzi’nin okulu var, Froebel’in okulu var, Tolstoy’un okulu var. Yani okul, işte bu tarihi okullar
nezdinde bir otoriteyi, bir pedagogu çağrıştırır. Bu gelenek bize de geçmiştir 1910’lu yıllarda ve
Cumhuriyetin ilk yıllarında da devam etmiştir. Ve belli başlı okullarımız, belli otoriteleri ön plana
geçirmiştir. Bunu tekrar canlandırmak lazım, okulun tarihini bulması, referansını oluşturması, hem
okul için hem gelecek için önemlidir diye düşünüyorum. Günümüzün eğitimle ilgili eğilimleri bu tür
özgünlükleri biraz bastırıcı türden… Çünkü günümüzde kurs egemen bir kültür hâkim. Oysa biz,
eğitimden bahsediyoruz. Kurs egemen bir hal, tekniktir, somuttur, eğitimle bir değildir. Okulların
sıralanması, öğrencilerin sıralanması, öğrencilerin çok fazla aynı özelliğe sahip olarak bir arada
tutulması, son 20-30 yılın gerçeğidir ve bu gerçek Avrupa’da ve Türkiye’de eğitimle ilgili bizi kötüye
doğru götürmektedir. Tarihi okullar üzerinden bu problemle baş edebiliriz. 2009 yılında bir doktora
öğrencime tez konusu verdim. Kafada bir hipotez vardı, o da şuydu, Anadolu Liseleri Türkiye’nin en

başarılı çocuklarını alıyor, mezun ederken, yükselterek değil, düşürerek mezun ediyor diye bir hipotez
vardı zihnimde. Bir doktora tezi yaptırdım bunun üzerine ve bu hipotez doğrulandı. Bütün Türkiye
genelindeki 40 bin öğrencinin Anadolu Liselerine girerken aldıkları puanlarına baktık. 4 yıl sonra aynı
öğrencilerin Türkçe, Tarih, Fen, Matematik, Fizik, Kimya vs. alanlarda ÖSS puanlarını karşılaştırdık.
Türkiye genelinde yüzde 7-8 civarında bir düşüşle bu okullar, öğrenci mezun ediyor. Okulların kalitesi
ortada, öğretmenleri belli, idarecileri belli, neden bu böyle; bu normal, bir arada olmak her zaman
avantaj değildir. Zeka dahi bulaşır. Daha az potansiyeli olan, daha çok potansiyeli olan insanların da
bir arada olmasının güzelliği vardır. Çoğunuzun belki zamanında geçtiği bir birleştirilmiş sınıflar vakası
var. Birleştirilmiş sınıflarda okuyan eski dönemlerdeki insanlar, hiç bundan şikayetçi değildir. Çünkü
birleştirilmiş sınıf, farklılıkları bir araya getiren bir sınıftı ve herkes o birleştirilmiş sınıfta bir noktaya
gelirdi. Ve Türkiye, birleştirilmiş sınıflara 1926’lı yıllarda bir yöntem olarak girmiştir. Paranın gözü
çıksın, okulumuz yok, sınıfımız yok, ne yapalım, sınıfları birleştirelim diye girmemiş. Bir pedagojik
yöntem olarak birleştirilmiş sınıflara geçmişti. Bugünse bizim paradigmamız da birleştirilmiş sınıflarla
ilgili imkanımız yok, o yüzden birleştiriyoruz. Hedefimiz ne; birleştirilmiş sınıfların sayısını azaltmak. İyi
niyetle böyle bir algımız var. Şunu söylemeye çalışıyorum. Buna benzer çok husus var ki, günümüzün
eğitim eğilimleriyle eğitime dair eğilimlerden dolayı eğitimi istemeden, elimizde olmadan örseleyen
bir hal yaratıyor. Baştan beri de söylüyoruz. İstanbul Erkek Lisesi’nin meşhur hocalarından Nurettin
Topçu’nun ifadesiyle, “mazisiz mektep olmaz”. Bu 2023’ün de 2050’nin de gerçeğidir. Eğitimle, okulla
ilgili gelişime biraz daha organik yaklaşmak gerekir, müdahaleden biraz imtina etmek gerekir, geri
planda durmak gerekir. Nasıl ki birleştirilmiş sınıflar bile beklenmeyen bir sonucu veriyorsa, eğitimi
biraz kendi haline bırakmakta fayda var. 2005’li yıllarda Rahmi Koç’un bir söyleşisine denk geldim bir
dergide. Koç Üniversitesi yeni kurulmuştu. Rahmi Koç, “Koç Üniversitesini istesek, kısa süre içerisinde
imkan, ihtimam açısından çok ileri noktalara getirebiliriz. Ama bunu yapmayacağız. Çünkü ben,
Amerika’da Harvard, Kolombiya vs. okulları gezdim. Bunların hepsinin duvarlarında kültüründe
gelişmeyi gördüm. Gelişme, iyileşme zamanla olur. Koç Üniversitesine de biz, böyle bakıyoruz” diyor.
Bu sözden çok etkilenmiştim. Dolayısıyla sadece tarihi okullarımıza değil, bütün okullarımıza biraz
böyle bakmak lazım. İlerlemesiyle ilgili, gelişmesiyle ilgili acele etmemek gerekir. Onları çok tekniğe,
çok mekanik işleyişe maruz bırakmamak gerekir. Dünyanın ve Türkiye’nin eğitimle ilgili yaşadığı
problem budur. Kurs, eğitimi kuşatmış durumdadır. Kurs egemen bir kültür, üniversitede de hatta ve
hatta master, doktora programlarında bile söz konusudur. Bundan kurtulmazsak, eğitim kara deliğe
dönüşebilir. Eğitimle ilgili harcadığımız para az değil. Tansu Çiller hükümetinden beri eğitim bütçesi
birinci sırada. Yani eğitim için çok para harcanıyor. Halkın harcadığı para ayrı… Dolayısıyla artık
“eğitim için harcanan para nasıl harcanıyor?” sorusuna geçmemiz gerekiyor. Şu talep bile ileride
olursa, hiç şaşırmamak gerekir, “eğitime ayrılan bütçe azaltılsın.” Ne adına? Eğitimi daha iyi yönetmek
ve daha işlevsel hale getirmek adına. Bu söylediğimle ilgili şu kavramı kullanmak istiyorum. Belki
aklımızda daha iyi kalabilir. Bir mac okullaşma süreci yaşıyoruz, mc donalds vari, mac okul. Birbirine
benzemek, teknik işleyişlerin çok fazla kompartımanlara ayrılması, mekanizmin çok fazla hakim
olması, sınıfa giriş, çıkış, ders, plan, program vs. bunların çok teknikleşmesi, mac okul süreci budur.
Dünyada başladı, Türkiye’ye de girdi. Biz, bu süreçten zarar gördük. Seçkin Anadolu Liselerimiz,
birbirine benzedi. Hatta ve hatta ekol özel okullarımız da büyük ölçüde birbirine benziyor. Tarihi
okullarımız gibi okullarımızı dikkate almazsak, Türkiye’deki başarılı okullarımız artık özgün bir yönüyle
ön plana geçen okullar değildir. Eğitim özgünlüktür, dinamikliktir. Bir ikileme veya kavrama dikkat
çekerek, bunu pekiştirebilirim. Fransız mektepleri açıldı Türkiye’de 1860’lı yıllarda. Hemen akabinde
Robert Koleji açıldı, Galatasaray Lisesi, Fransız mekteplerinin biraz dışında diyebiliriz açıldı. Bu okullar,
bizim okullarımız. Türkiye’deki bizim okullarımız. Ama o dönem bu okullarla ilgili bir tanımlama
yapsak, şu cümle iyi uyardı bunlara: “Türkiye’de eğitim, Türkiye’de okul, Türkiye’deki okul.” Zamanın
yetkilileri, paşaları, beyleri, yöneticiler, bir araya geldiler, cemiyet-i ilmiyeleri kurdular, dernekler
kurdular. Ve Türkiye’nin okulunu açmak için çaba sarf ettiler. Tabi tekrar ediyorum, “Türkiye’de
eğitim, Türkiye’de okul, Türkiye’nin eğitimi, Türkiye’nin okulu.” İşte bu okullar, yani Kabataş Erkek
Lisesi, Vefa Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, 1850’lerde kurulan meşhur Valide Sultan Mektebi, yani
Cağaloğlu Anadolu Lisesi adıyla bilinen bu okullarımız, Osmanlının okulları olma iddiasıyla açıldı. Ve
her birinin özgün bir yönü vardı. Mesela Vefa Lisesi, ilk kez Türkçe tedrisat yapmak üzere açılan bir

okuldur. O sıralarda Türkçe tedrisat, gelişmiş iyi okullarda yoktu. Maarif Kolejleri, mesela Kadıköy
Maarif Koleji, yabancı dilin ön plana çıkması üzerine, 1955’te, bakanlıkça, ayrıcalıklı olan yabancı
okullara karşı bizim seçerek alacağımız fakir çocuklar da yabancı dil öğrensin ve ön plana geçsin
misyonuyla kuruldu. Şunu demek istiyorum: Prototip tarihi okullarımızın hepsinin müthiş bir misyonu
var. İşte Kabataş Lisesinin öncülüğünü yapan Aşiret Mektebi’dir. Bu okul, Doğu ve Güneydoğu
Anadolu, Irak, Suriye bölgesindeki aşiret yapısını devletin malum çizgisi nezdinde yönetmek için aşiret
reislerinin çocuklarını okutup, belli bir kültürden geçirip, bir eğitime tabi tutmak için açılan okuldu.
Daha sonra yerine açılan Kabataş Lisesi, adeta bir Enderun Okulu olacak şekilde yönetici sınıfı
yetiştirmek üzere açılan bir okuldu. Bu okullarımızın her birinin kendine özgü bir misyonu vardı. Biz,
son yıllarda kendi elimizle fark etmeden eğitimde özgünlüğü kaybettik. Ekol olma halini zedeledik.
Tarihi okullar, bu açıdan ışık tutuyor. Sürdürülebilirlik bu okullar nezdinde olmalı. Açma kapamaya
dayalı bir kültürü bu okullar gücüyle geride bırakabiliriz. Bir eğitim felsefecisinin sözüdür: “Türk eğitim
tarihi müzedir, müze gibidir” der, yani okullar, açılmış, kapanmıştır. Batı’da mesela Cambridge Koleji
vs. kolejlerin 400 yıllık, 500 yıllık tarihi vardır. Darüşşafaka okullarıyla ilgili bu tür bir vizyon
toplantısına katılmıştım 10 yıl kadar önce. Hemen akabinde ertesi gün bir Avrupa gezim vardı. Çok
ilginç bir tesadüf, gezdiğim bütün kurumların işte Freud üniversitesi, Froebel Enstitüsü, Pestalozzi
Okulu gibi hep tarihle ilgili adları vardı. Biz, bu gücün önemini biraz sanki göz ardı ettik. Milli eğitim
sistemi için, devlet için tarihi okullar, yapısıyla, hikayesiyle bir bahanedir. Bu okulları merkeze alıp,
genel eğitim sistemimizi de kurtarabiliriz. Ve ülkemizin her köşesindeki çocuklara, insanlara bu tadı
yaşatabiliriz. Sakin Hocam da Erol Bey de bu okulların çoğunun yatılı okul olduğundan bahsettiler. Ben
de Sanayi mektebi adıyla Sultan Abdülhamit devrinde açılan Edirne’deki Endüstri Meslek Lisesi’nde
yatılı okudum. Ardından Gazi Eğitim Enstitüsü müthiş bir okuldur. 1926 yılında, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün direktifiyle nitelikli öğretmenler yetiştirmek için Orta Muallim Mektebi adıyla kurulmuştur.
1929 yılında, adı "Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" olarak değiştirilmiştir. Atatürk bu
okul kurulurken “Avrupa’da öğretmen yetiştiren okullarda ne varsa, bizde de aynısı olacak” demiştir.
Bu söz üzerine Kolombiya Üniversitesi, Jean Jacques Rousseau Enstitüsü, Rusya’daki bütün enstitüler,
pedagoji enstitüleri izlenilmiştir. Gazi’den sonra Kolombiya Üniversitesi’nde okudum, master ve
doktora yaptım. Aldığım dersler bir tarafa okullar hep ön plana geçer. Bu anlayışı merkeze alırsak,
Mersin’de Tevfik Gür Lisesi de var, Zonguldak’taki lisemiz de var, Afyon’daki Demirel’in okuduğu lise
de var. Yeter ki bu kültürü merkeze alalım. Her yöremizde, ilçemizde çocukları besleyecek, onların
mesuliyet şuurunu arttıracak, kendilerini iyi hissettirecek bir okulumuz vardır. Şunu ben, kendi adıma
fark ediyorum, bu okullar, eğitim sistemini ilerletmek için, anlamak için, hikayelerimizi ortaya koymak
için müthiş bir örnektir. Bu vesileyle şunu söyleyerek, bitireyim isterseniz. Biliyorum, Galatasaray
Lisesiyle ilgili bir kitap vardı. Birkaç tane var hatta. Benim öğrencim olan ve profesörlüğü gelmiş bir
arkadaşımız, Haydarpaşa Lisesini araştırdı. Yakında yayını olacak. Bence her tarihi okulumuzla ilgili bir
kitap çalışması, yalnız pratik değil, teorik yönü ağır olan literatüre girecek bir kitap çalışması
yapılabilir. Bu çalışma sonucunda Kabataş Lisesi’nde Ömer Seyfettin hocalık yapmış, Vefa Lisesi’nde
Reşat Nuri Güntekin hocalık yapmış gibi sonuçlar çıkar. On yıl önce Öğretmenler Günü konuşmasında
ne konuşayım diye ararken, dikkatimi çekti. Bu okullarda çalışan öğretmenlerin listesini çıkardım.
İnanılmaz bir kompozisyon çıktı karşımıza. Bildiğimiz bütün yazar, çizer ve aydınlar bu okullarda
öğretmenlik yapmış, idarecilik yapmış. Onu konuşmak, anlatmak bile öğretmen adaylarına yetti. Yani
bence “toplumsal okul”, “içtimai okul” bahanesiyle bir araya gelmek bir tarafa, bu birliktelikleri
sürdürelim, bu birliktelikler bizim çok güzel hikayelerimizi ortaya koyar. O da perspektifi yaratır.
Eğitim içinde iki şey çok önemlidir. Bir, perspektif, ben buna çerçeve diyorum. İki, çevre, topluluk. İşte
topluluk bu. Bir araya gelindiği vakit bir ortak dil oluşur, ortak kültür oluşur, ortak hikaye oluşur. O
hikayenin etkisi Kabataş’a yansır, Vefa’ya yansır, Çelikel’e yansır. İki unsur; çevre ve çerçeve… Bunu
on yıllık, yirmi yıllık tarihi olan bir okulun yaratması çok zor. Ama bu iki olayı yaratmak için girişimde
bulunulursa, bu okullarımızda rahatlıkla bu iki çerçeve de ortaya çıkmış olabilir. Hepinize saygılar
sunuyorum tekrar.
DR. SAKİN ÖNER: Değerli İrfan Erdoğan hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bu arada
toplantımıza katılan Ankara Milli Eğitim Müdürü Sayın Turan Akpınar hocamıza da hoş geldiniz
diyoruz. Açılış oturumumuz burada sona ermiştir.

06 AĞUSTOS 2019 -- SAAT 13.30-15.00 -- I. OTURUM
KONU: EĞİTİM VAKIFLARININ KURUMSALLAŞMASI VE KARAR ALMA SÜREÇLERİNE DAHA ETKİN
KATILIMLARI
OTURUM BAŞKANI: Ömer BALIBEY (MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürü- Emekli)
KONUŞMACI: Dr. Sakin ÖNER (Vefa ve İstanbul Liseleri emekli Müdürü)
DR. SAKİN ÖNER: Toplantımızın 1’nci oturumuna geçiyoruz. TEVDAK’ın “Toplumun Okulları”
isimli Avrupa Birliği projesinin koordinatörü Sayın Kübranur Doğan’ı projenin kısa tanıtımını yapmak
üzere huzurlarınıza davet ediyorum.
KÜBRA NUR DOĞAN: Saygıdeğer misafirlerimiz, “Toplumun Okulları” projemizin uzun vadeli
organizasyonu ve stratejik planının hazırlanması amacıyla gerçekleştirilecek toplantıya hoş geldiniz.
Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle başladığımız projemizin, belki de en önemli adımını, burada
birlikte bu toplantının sonunda atmış bulunacağız. Stratejik planı geliştirmek üzere, 26-27 Haziran
2019 tarihlerinde ilk toplantımızı İstanbul'da gerçekleştirdik. 6-7 Ağustos 2019 tarihlerinde
gerçekleştireceğimiz bu toplantıyla da değişen koşullara ayak uydurmak adına vakıflarımızın ve bir
çatı kuruluşu olan TEVDAK’ın nasıl bir yol izleyeceği tayin edilecektir.
Sözlerime “Alice Harikalar Diyarında” isimli çocuk kitabından alacağım bir diyalogla başlamak
istiyorum, (Alice, “lütfen bana ne tarafa gideceğimi söyler misiniz?” diye sordu. Kedi, “gitmek
istediğin yere göre” dedi. Alice “nereye olursa olsun” diye yanıtladı. Kedi, öyleyse ne tarafa gittiğinin
hiçbir önemi yok dedi.” Alıntının sonu şöyle: Çıkılan herhangi bir yol, bizi herhangi bir yere
ulaştırabilir.) Bugün biz de kendimize şunu sormalıyız: “TEVDAK ne yöne gitmeli, nasıl gitmeli ve
neden gitmeli?” Bu soruları tek tek Türkiye'nin değeri olan bu 15 okulun vakıfları da kendilerine
sorabilirler.
Şimdi de projemizden bahsetmek istiyorum. Projemizin tam adı “Toplumun Okulları - Toplum
Destekli Okulların Kapasitesinin Güçlendirilmesi” olup mottomuz ise “geçmişin birikimi, eğitimin
geleceği”dir. Devlet okullarının daha iyi bir seviyeye gelmesi ve gençlerimizin hedeflerine emin
adımlarla ilerlemesi için geliştirilen “Toplumun Okulları” projesinde Türkiye'nin en iyi ve en köklü
devlet okullarının, asırlık bilgi birikimlerini, Anadolu'daki devlet okullarıyla paylaşması temel
alınmıştır. Proje bazında kapasite geliştirme eğitimleri, izleme çalışmaları, stratejik hedef, ihtiyaçlar ve
farkındalık planı hazırlanması gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir. Ve faaliyetlerin sonuçları,
öğretmenler, öğrenciler, toplumun okulları ve eğitim politikası karar alıcılarıyla nihayetinde Türk
eğitimiyle paylaşılacaktır. Eğitim alanında atılacak adımlar, Avrupa toplumu haline gelebilmek için de
önemli bir adım olacaktır. Projemizin ana hedefi TEVDAK ve 15 eğitim vakfının idari, iletişim, kaynak
yaratma ve aktif destek, finansal sürdürülebilirlik kapasitelerinin güçlendirilmesi ve bu kuruluşların
politika ve karar alma süreçlerine daha aktif katılımlarını sağlamaktır. Özel hedefleriyse, ulusal ve
uluslararası düzeylerde sürdürülebilir bir sivil diyalog için TEVDAK bünyesinde uzun vadeli kurumsal
ve stratejik planlar oluşturmak, TEVDAK ve üyelerinin, finansal kapasitesini ve sürdürülebilirliğini
sağlamak için fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve artırılması konusunda stratejik plan geliştirmek…
TEVDAK ile diğer yerel ve yurtdışı STK’ların, kurumların ve ilgili aktörlerin iş birliğini ve diyaloğunu
güçlendirmek, gelecekteki sivil diyalog projeleri ve sosyal aktiviteler için organizasyon kabiliyetini
geliştirmek üzere insan kaynakları yönetim kapasitesine ilişkin bir eylem planı ve stratejisi
hazırlamaktır. Projenin hedef grupları TEVDAK’ın üyesi olan vakıfların temsil ettiği eğitim
kuruluşlarıdır. TEVDAK üyesi eğitim vakıflarının temsil ettiği okulların öğretmenleri, öğrencileri ve
mezunları ve bir bütün olarak Türkiye eğitim politikası karar alıcıları ve kurumları ise nihai
faydalanıcılardır. Proje faaliyetlerimiz, şu şekilde gerçekleşecektir: Ankara, Edirne, Erzurum, İstanbul,
İzmir ve Zonguldak'tan TEVDAK eğitim vakıfları üyelerinin katılımıyla İstanbul, İzmir ve Ankara’da
atölye çalışmaları ve eğitimler gerçekleştirilecektir. Sivil diyaloğu güçlendirmek ve bu STK’ların
kurumsal kapasitelerini artırmak için TEVDAK ile üye eğitim vakıfları arasında bir kurumsal stratejik
plan hazırlanacaktır. Gelecekte yapılacak faaliyetlerin, sosyal projelerin, bursların vb. çalışmaların
nitelik ve sayısını artırmak için fon kaynaklarının geliştirilmesi stratejik planı hazırlanacaktır. TEVDAK

üyesi vakıfların temsil ettikleri okulların öğrencileri ve mezunları için, staj olanaklarını artırmak
amacıyla bir ağ oluşturulacaktır. Benzer alanda faaliyet gösteren Avrupa Birliği ve Türkiye STK’ları ile
bir ağ kurulacak ve devlet okulları ve diğer ilgili kurumlar ile var olan ağlar geliştirilecektir. Sivil toplum
arasındaki işbirliğinin önemi konusundaki farkındalığı artırmak üzere çalışmalar yapılacaktır. Yayınlar,
el ilanları, çevrimiçi platformlar ve bir tanıtım filmiyle proje çıktılarının yaygınlaştırılması
sağlanacaktır. Projemizin çıktıları, sivil diyalogla ilgili stratejik planlar oluşturulacak, dernek üyesi
vakıflara ev sahipliği yapan her şehirde çalıştaylar ve toplantılar yapılacak. Faaliyetler, sosyal projeler,
burslar vb. çalışmalar için bir fon yaratma stratejik planı oluşturulacak, stajyer öğrencilere ve
mezunlara, yeni iş olanakları kazandırılmış olacak. Kamu kurumlarıyla ağlar geliştirilecek, benzer
Avrupa Birliği STK’larıyla bir ağ kurulacak, sivil toplumda etkileşimi artırma bilinci geliştirilmiş
olacaktır. Hepinize, verimli geçecek iki gün diliyorum.
DR. SAKİN ÖNER: Sözü oturumumuzu yönetmek üzere oturum başkanımız, İstanbul eski Milli
Eğitim Müdürü ve Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürü Sayın Ömer Balıbey hocama
bırakıyorum.
ÖMER BALIBEY: Değerli başkanlarım ve konuklarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün
toplantımızın amacına ulaştığını gördüğüm için çok mutlu oldum, Daha önceki toplantılarımızda kendi
aramızda birbirimizi ağırlıyorduk ama netice alamıyorduk. Şimdi özellikle davet ettik, iki genel
müdürümüz Muammer Yıldız ve Yusuf Büyük beyler de geldiler, bizimle çalıştılar. Bir de şansımız,
Yusuf Beyin Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne gelmesi. İstanbul’u biliyor. İstanbul’u biliyor, bu Tevdak
okullarının kıymetini biliyor. Bu işin bu kadar detayının farkında değildi. Özellikle sayın başkan ve
Sakin bey çok güzel bilgilendirdi. etti, Burada birkaç tane konu dile getirildi. Özellikle Hazırlık Sınıfı
olmayan Tevdak okullarında da Hazırlık Sınıfı açılması. İnşallah bu dileğinizi gerçekleştirirsiniz. Ben de
bu konuda sizi her zaman destekleyeceğim. Çünkü bu okullar Tanzimat’tan sonra açılan eğitim
tarihimizin anıt okulları. Tanzimat’tan sonra Osmanlı, eğitimle ilgili önemli adımlar atmıştır. 2.
Mahmut 1826 yılında 5 yıllık zorunlu eğitimi getirmiştir. Daha sonra gelen Abdülmecit, Abdülaziz ve 2.
Abdülhamit zamanlarında askeri okullar, öğretmen okulları, tıbbiye, hukuk, mülkiye mekteplerini ve
sultani ve idadileri açmışlar, Maarif-i Umumiye Nezareti adıyla Milli Eğitim Bakanlığını kurmuşlardır. O
tarihlerde İstanbul'da Rum, Ermeni ve Yahudilerin açtığı 298 tane azınlık okulu vardı. Yabancı okullar
vardı. İyi eğitim verdikleri için bizim çocuklarımız da orada okuyorlardı. O dönemin padişahları bizim
çocuklarımız da kaliteli eğitim alsınlar diye bu modern eğitim kurumlarını açtılar. Ama eğitim alanında
asıl büyük adımlar, o büyük kurucu Mustafa Kemal Atatürk atmış. Osmanlının atladığı Rönesans ve
reformdaki yenilikleri, kaybettiğimiz 150 yılı 1923-1938 yılları arasındaki 15 yıla sığdırmıştır. Atatürk,
atladığımız, kaçırdığımız yenilikleri hayatımıza taşımıştır.
Yatılı okullarımızın da eğitim hayatımızda önemli bir yeri var. Türkiye’nin kaderini etkileyen
birçok ünlü yatılı okullarda yetişti. Birçok yetenekli insanımız paralı veya parasız bu yatılı okullarda
yetişmişlerdir. Yatılı okullar, alt seviyeden insanları yukarı çıkaran okullar. Bunların bir tanesi işte
yanımızda başkan. İnan Kıraç’la çok samimi diyaloglarım oldu. İnan Kıraç bana, ya müdür bey dedi,
ben Galatasaray’lıyım, ağabeyimle beraber Antep’ten geldik, yatılı okuduk. Bu okul bizi nerelere
taşıdı? İnan Kıraç’ı buraya taşıyan Galatasaray Lisesi. Koç’a damat oldu, kendi holdingini kurdu. Onun
için bu okulların pansiyonlarının yaşaması lazım. Bu okulların çok iyi müdürlere, öğretmenlere ihtiyacı
var. Ben İstanbul’da müdürken bu okullara hep iyi müdür verilmesi, iyi öğretmenler atanması için çok
gayret ettim. İşte aramızda bu müdürlerden biri var, Haydarpaşa Lisesi’nde 14 yıl başarılı müdürlük
yapan Kenan Surbahan. Vakıf Başkanı Merhum Nezih Demirkent çok karşı çıktı ama ben arkasında
durdum. Sonra onlar da memnun kalıp teşekkür ettiler. Çünkü bu okulların korunması lazım. Biz bunu
Allah rahmet eylesin Bener Cordan Bey’den öğrendik. Vakıflarla hiç irtibatımız kesilmedi ama
görüyorum ki yaptığımız iş çok doğru. Şu an gelinen nokta, TEVDAK artık kurumsallaştı. Bence bugün
bakanlıkla kesin nikah kıyıldı. Bundan sonra sizlerin de gayretiyle, müdür atamada, öğretmen
atamada, hazırlık sınıfı, yatılılık konusunda bakanlıkla görüşüp olumlu sonuç alınacağını
düşünüyorum. Bu okullar Harvard gibi, Cambridge gibi ülkemizin eğitimdeki marka okulları. Hep
birlikte sahip çıkacağız. Şimdi ben bakana şunu diyeceğim, senin marka okulların var. Bu okullara

Türkiye'nin en yüksek puanlı çocukları giriyor ve çıktısı da güzel. Onun için bu okulların daha ileriye
götürülmesi lazım. Bu işlerin de bir sahibi var; TEVDAK var, sizler varsınız, hakikaten çok saygı
duyuyorum sizlere. İnşallah öbür toplantıda bakanı getiririz.
GÖNÜL ERTUNA: Bakanımız da Ankara Atatürk Lisesi mezunu. Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı
olarak kendisini seçildikten sonra ziyaret ettik, kendisi de bize destek vereceğini söyledi, bazı projeler
geliştirin, dedi. Bunu da özellikle hatırlatırız.
ÖMER BALIBEY: Doç. Dr. Necati Güçtekin Milli Eğitim Bakanlığımızın 1911-12’den sonraki
arşivinde bir çalışma yapmış. O zamanki 12-13 milyonluk bir Türkiye'de Balkan savaşları ve
Çanakkale'de 17 bin talebemiz, 3 bin de öğretmemiz şehit olmuş. Tamamından 193 çocuk kalmış
geriye. 17 bin lise talebesinin şehadeti çok büyük rakam. Bu şehitlerin çoğu başta Mektebi Sultani
olmak üzere bu tarihi okullarımızdan. Hepsine Allah rahmet eylesin. Şimdi söz sırası Sakin Öner’de.
DR. SAKİN ÖNER: Sayın Ömer Balıbey genel müdürüme İrfan Erdoğan hocamla birlikte
TEVDAK’ın bu çalışmalarına verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca kendisi milli
eğitim müdürüyken de Anadolu Liseleri atama komisyonunda görevliydim. Bize “öncelikle bu tarihi
okullarımızın öğretmen ihtiyacını karşılayacaksınız, bu konuda okul müdürlerinin görüşlerini alıp ona
göre öğretmenleri planlayacaksınız” diye talimat verirdi.
Konuşmamın birinci bölümünde vakıflarımızın kurumsallaşması, ikinci bölümde de karar alma
süreçlerine aktif katılmasının nasıl olacağı konusundaki düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. TEVDAK
bünyesindeki okullarımız, hepsi Türkiye'nin marka okullarıdır. Bu okulların marka değerlerini
koruyarak, geleceğe taşımak TEVDAK’ın en önemli amaçlarından biridir. Bu okulların geleceğini nasıl
inşa edeceğiz, nasıl bir yol haritası takip etmemiz lazım, bunlara destek olacak vakıflar, nasıl kendisini
kurumsallaştırıp, bu hizmeti, bu amaçlarını, bu misyonlarını yerine getirecekler? Bunlar üzerinde
durmak gerekir. Bir defa her şeyden önce bir kurumun kurumsallaşması için kurumun kendini
tanıması lazım. “Ben kimim, niçin kuruldum, amacım ne, hedefim ne?”. İkinci olarak kurumun hedef
kitlesi kimdir?” Şimdi TEVDAK’ın hedef kitlesi; okullarımızdır, yöneticileridir, öğretmenidir,
öğrencisidir, velisidir, hatta çevresidir. Şimdi bu hedef kitleye uygun bir kurumsallaşma
gerçekleştirilmesi lazım. Bunun için de yapılması gereken ilk iş Tevdak’ın zayıf ve güçlü yönlerini
ortaya çıkarmamız lazım. Bunun için bir swot analizi çalışması yapılması gerekiyor. Daha sonra bu
zayıf ve güçlü yönleri belirledikten sonra buna göre kurumumuzun imkanları nelerdir, önündeki
fırsatlar nelerdir? Bunların ayrı ayrı ortaya konulması gerekiyor. Bu analizin mutlaka yapılması
gerekiyor, her kurum için ve buna göre yol haritasının çizilmesi gerekiyor. Bütün iş ve işlemlerin bir
defa her şeyden önce yasal çerçevede yapılması lazım. Kara düzen bir yönetimle biz
kurumsallaşamayız. Mutlaka hukuki gereklerin zamanında yerine getirilmesi lazım. Kongrenin
zamanında yapılması, resmi kurumlara gerekli bildirimlerin zamanında yapılması, eğer ticari
işletmeleri varsa bununa ilgili iş ve işlemlerinin çok düzenli yürütülmesi, evrak ve dosyalama
işlemlerinin düzenli yürütülmesi, sigorta ve vergi işlemlerinin zamanında yapılması lazım. Yani bir
defa kuruma söz getirecek usul yönünden hiçbir eksikliğin bırakılmaması gerekiyor. Kurumun sağlıklı
bir yol haritası çizebilmesi için bütün paydaşlarıyla bir araya gelmesi lazım. Eğitimin paydaşları
diyoruz. Bunlar sadece kendi kurumun bünyesinde olanlar değildir, bunun dışındaki eğitimle ilgili sivil
toplum kuruluşları, basın ve medya temsilcileri, hatta sanayi odaları, ticaret odaları, sendikalar,
dernekler gibi kuruluşların temsilcileri, bir araya gelip, birlikte bu yol haritasını oluşturmakta fayda
var, diyorum. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı başta olmak üzere bütün il ve ilçe
teşkilatlarındaki yöneticilerle çok iyi diyalog içinde olmak lazım. Çünkü çözümü tek başımıza
üretemeyiz. Onun için bizim mutlaka o diyaloğu sağlamamız gerekiyor. Bugün bu konuda çok önemli
ve somut bir adım Şu anda bu çalışmaların, toplantıların ilk somut sonucunu almış olduk.
Vakıflar mevzuatında eğitim vakıflarının mutlaka yeniden ele alınması lazım. Mevcut Vakıflar
Yasası, bizim eğitim vakıflarının ihtiyaçlarına cevap vermiyor. Onun için eğitim vakıflarının bence ayrı
bir mevzuatı olması gerekiyor, kesinlikle bunun üzerinde durmak lazım. Ayrıca 2005 yılında
yayınlanan 5072 sayılı yasa var. Bu yasa ile dernek ve vakıfların hizmet verdiği kurumun adını

taşıyamayacağı, onların bünyesinde bulunamayacağı ve o bünyede faaliyet gösteremeyeceği
belirtildi. Bu önümüze konulmuş bir duvardır, bu duvarın da yıkılması lazım. Bir adım atıldı o zaman
yapılan girişimlerle, tekrar kurum isimlerini alabileceğine dair düzeltme yapıldı, ama bu yeterli
değildir. Çünkü ayrı ayrı mekanlarda çok uzak şeylerin hatta hiç olmazsa okullarda vakıfların birer
irtibat bürolarının bulunması lazım. Onun için bu konuda bazı yasal düzenlemeler yapılması gerekiyor.
Bu konuda Vakıflar Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunmamız lazım. Biz, bu amaçla zaten bu
kurumsallaşma konusuyla ilgili İstanbul'da yaptığımız toplantıya Türkiye Vakıflar Meclisinin üyesi
TÜSEV’in Genel Sekreteri Tevfik Başak Ersen’i davet ettik. O da bizim devamlı girişimde bulunmamızı
istiyor. Vakıflar mevzuatında vakıflara vergi indirimi yok, vergi teşvikleri de yok. Hâlbuki bunlar olmalı.
Çünkü bu mevzuat oluşturulurken, kesinlikle vakıfların görüşleri alınmamıştır. O yüzden diyorum ki,
biz sorunu Vakıflar olmadan çözemeyiz. Onlar gelmiyorsa, bizim onlara gitmemiz lazım.
Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği, özellikle dijital ortamın egemen olduğu, sosyal medyanın
egemen olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Her sektörde bir rekabet var ve dolayısıyla değişim ve gelişme
yaşanıyor. Eğer vakıflarımız da bu değişim ve gelişim sürecini iyi takip edemez ve ayak
uyduramazlarsa, geride kalırlar, amaçlarına hizmet edemezler. Tabi ki kurumsallaşma bir günde
olacak bir iş değil. Mutlaka kısa ve uzun vadeli bir stratejik plan hazırlanması gerekiyor. Şimdi bu yol
haritasını hazırlarken, vakıflarımızın mutlaka katkıda bulunması lazım. Şimdi sabahleyin genel
müdürlerimize notlarını verdiğim bir çalışmamızdan bahsedeceğim. Biz, üniversite sonuçları ve
yerleştirme sonuçları açıklanır açıklanmaz bir çalışma yaptırdık. oradaki çalışan arkadaşlarımıza.
Bütün okullarımızın şu andaki taban puanlarını çıkarttırdım. 15 okulumuzun taban puanlarını
incelediğimizde aralarında farklı sonuçlar var. Şimdi bakın kurumsallaşmanın önemi bu. Bizim
amacımız nedir; okulların eğitimi arasındaki farkları kaldırmak, eğitim-öğretim kalitesini eşitlemek,
imkan ve fırsat eşitliğini sağlamak. Onun için ne yapmamız lazım? Önce kendi okullarımızı bir defa
aynı düzeye yaklaştırmamız lazım. Tevdak okullarından 10’u 0-3 dilimi arasında öğrenci alıyor. 5
tanesi ise 5-14 dilimi arasında öğrenci alıyor. Okullarımızın neden böyle farklı dilimlerden öğrenci
aldığını tespit etmemiz gerekiyor. Bunun eğitim yöneticileri ve vakıftaki arkadaşlarımızın birlikte
irdelenmesi lazım. Daha başarılı öğrencileri nasıl okulumuza çekebiliriz? Bu sorunun cevabını
bulmamız lazım. Bu konuda ilk ele alınacak Hazırlık Sınıfı bulunmayan okulların durumu.
Kurumsallaşma konusunda öncelikle yasal çerçevedeki çalışmaları yapmamız lazım.
Kuruluşlarımızın her biri zayıf ve güçlü yönlerini ortaya çıkarıp, zayıf yönlerini nasıl güçlendiririz,
bunun için önümüzdeki imkan ve fırsatlar, karşı karşıya bulunduğumuz tehditler nelerdir? Bunları
üzerinde çalışmamız lazım. Tabi TEVDAK’ı da düşünmek zorundayız. Çünkü TEVDAK eğitim
vakıflarımızın çatı kuruluşunuzdur. TEVDAK güçlü olursa, siz de güçlü olursunuz. Bu sebeple bizim için
de görüşlerinizi belirteceksiniz. Size proje ekibimizce bir swot analizi formu dağıtılacak. Sizin TEVDAK’ı
nasıl gördüğünü tespit etmemiz gerekiyor. TEVDAK’tan ne bekliyorsunuz, nasıl görüyorsunuz, neler
yapmalıyız, bunları sizlerden isteyeceğiz.
Şimdi kurumsal karar alma süreçlerine TEVDAK’ın katılmasıyla ilgili ikinci konuya geçiyorum.
Aslında bu konuda çok çalışmalar yapıldı. Çünkü TEVDAK Milli Eğitim Bakanlığıyla birlikte kuruldu.
Merhum Avni Akyol ile merhum Feyyaz Tokar TEVDAK’ın mimarlarıdır. İlk ismi Eğitim Vakıfları
Dayanışma Konseyi (EVDAK) idi. Birkaç yıl sonra adı Türk Eğitim Vakıfları Eğitim Konseyi (TEVDAK)
olarak değiştirildi. Kuruluşumuz 1996 yılında dernekleşti ve kısa adı (TEVDAK Liseleri Eğitim
Derneği)’dir. Özellikle 2006-2007 yıllarına kadar her Milli Eğitim Bakanı, mutlaka TEVDAK’ı göreve
başladıktan sonra ziyaret ederdi. 1991 yılından itibaren TEVDAK’ın ana sözleşmesi, çerçeve
sözleşmesi, Milli Eğitim bakanının onayıyla resmi olarak kabul edilmiştir. Öğretmen ve yönetici
atamalarında vakıfların da görüşlerinin alınması bakan onayıyla kabul edildi. Hatta uzun süre
vakıfların okullarda velilerin yapacağı gönüllü bağışları alabileceği yönünde bakanlık onayları verildi.
Bu konularda Bakanlıkla görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam edecek. Sizlerin de bize desteklerini
bekliyoruz. Ayrıca pansiyonlu okul meselesi çok önemli. Tarihi okullarda kurum kardeşliğini ve kurum
ruhunu yaşatanlar daha çok okulun yatılı öğrencilerdir. Okullarımızın yatılılığını korumamız,
pansiyonu olmayan okullarda da pansiyon açılması için çalışmalar yapmamız gerekir. Teşekkür eder,
hepinize saygılar sunuyorum.

ÖMER BALIBEY: Değerli arkadaşlar, şimdi sizlere söz vereceğim. Önce Ankara Atatürk Lisesi
Vakfı’na söz vermek istiyorum, buyrun.
ERGUN BAL: Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı yönetim kurulu üyesiyim. Biz öncelikle bütün
katılımcılara hoş geldiniz diyoruz. TEVDAK hakikaten çok önemli işler üstlendi. Bu Avrupa Birliği
projesi çalışmaları sonunda stratejik planlamayı iyi bir şekilde yaparsak çok iyi yerlere geleceğine
inanıyoruz. Avrupa Birliği’nin çok fonları var, bu fonların pek çoğu da kullanılmadığı için geri gidiyor.
Hiç olmazsa biz, bunları değerlendirelim. Bunu başarıyla tamamladıktan sonra daha büyük fonlara da
başvurabileceğimizi tahmin ediyorum. Biz bu proje ile vakıfların ve okulların kapasitelerinin
güçlendirilmesi, tanınırlığının, bilinirliğinin, görünürlüğünün artırılmasını istiyoruz. Burada bir beyin
fırtınası yapacağız.
ÖMER BALIBEY: Projemizin içerisinde TEVDAK’ı, vakıflarımızı ve okullarımızı tanıtan 45
saniyelik ve 3 dakikalık iki kısa film hazırlanacak. Bunu televizyonlarda, basında, sosyal medyada
paylaşacağız. Sizlerden sadece görüş, destek ve yardım istiyoruz. Bugüne kadar Avrupa Birliği proje
fonlarından faydalanamıyorduk. Sonra bünyesinde Ulusal Ajansı kurduk. Bugün bu fonları kullanmaya
başladık. Tevdak bu konuda öncülük yaptı. Bundan sonra diğer vakıflarımız ve okullarımız da örnek
alıp bu yoldan gitmeliyiz lazım. Birçok proje maalesef kurum ve kuruluşlara bir şey katmak için değil,
gezi amaçlı yapılıyor. Ama bu proje ile Tevdak’a, vakıflarımıza ve okullarımıza katma değer sağlanması
amaçlanıyor. Eğer iyi bir çalışma yapar, ortak akılla uygulanabilir bir stratejik rapor hazırlayabilirseniz
daha ileri noktalara gidebilirsiniz.
GÖNÜL ERTUNA: Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Koordinatörüyüm. Ben bir projeler konusuna
biraz daha değinmek istiyorum. Ben Ankara'da Atatürk Lisesinde rahmetli Erol Uçar Bey’le 30 yıl
çalıştım. Biz okul bazında epey AB projesi yapıyoruz. Bu sene en son beden eğitimi öğretmenimizle
spor konulu bir proje düzenledik. Matematik konusunda da yaptığımız proje var. Bu projelere Avrupa
Birliği Başkanlığı büyük bir fon vermiyor. Bu proje bize de daha büyük fon alınması konusunda bir
doküman olacak.
MUHARREM AYDIN: Ben, Atatürk Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeniyim. Bundan sonraki
dönemde öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif, sanatsal faaliyetleri kapsayan projeler hazırlanmasının
daha iyi olacağını düşünüyorum.
ÖMER BALIBEY: Yani öğrenci ağırlıklı projelerin öne çıkması lazım diyorsunuz.
ABDURRAHMAN KESKİNKILIÇ: Ben, Abdurrahman Keskinkılıç, Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı
Yönetim Kurulu Üyesiyim. Ben, Atatürk Lisesi’nde 1982-1985 yılları arasında yatılı okudum. İrfan
Erdoğan hoca yatılı eğitimin, yani prensipli, kültürlü bir yatılı eğitimin çıktılarının oldukça iyi olduğunu
anlattı. Bu konuda bir istatistik de hazırlanabilir. Şimdi eğitimde bir dünya ligi var. İsteğimiz bu ligde
en üst noktalara çıkabilmek. Bunu yapabilmek için de dünyanın kullanmadığı farklı bir stratejiyi
kullanmamız gerekiyor. Bizim kültürümüzde yatılılık var. Dünyanın eğitimde çok kullanmadığı bir
yöntem. Ben bu yöntemi yaygınlaştırarak dünya ligindeki sıramızı çok hızlı bir şekilde yükseltebiliriz.
Bu iki günlük çalıştayımızda sorunlarımızı somut olarak ortaya koyabilir, ciddi bir swot analizi
yapabilirsek bu projeden en büyük yararı sağlarız.
ÖMER BALIBEY: Buyrun Mücella Hanım.
MÜCELLA PAMAY: Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
Mücella Pamay. Çelikel Lisesi emekli beden eğitimi öğretmeniyim. Öncelikle vakıf başkanımız Sağlam
Gürol’un hepinize sevgi ve selamlarını iletmek istiyorum. Bizim okulumuz en köklü maziye sahip bir
okul Zonguldak ilinde. Milli Eğitim Bakanlığının farklı uygulamaları neticesinde fen liseleri açıldığında
biz, otomatikman ikinci sıraya düştük. Yani yüzde birlik-ikilik öğrenciler, fen liselerine gittiler.

Ardından iki okul birden Anadolu Lisesi oldu, biz, 5 sınıf aldık, diğer Anadolu Liseleri 3 sınıf aldı.
Dolayısıyla, bu sefer de otomatikman üçüncü sıraya yerleştik. Sağ olsun mezunumuz Köksal Toptan’ın
bakanlığı döneminde onun sayesinde TEVDAK ailesine katılmış olduk, bu yüzden de çok mutluyuz. Biz,
vakıf olarak okulumuzun bütün fiziki donanımını bir özel okul kadar yüksek seviyeye getirdik. Bu yıl
bütün desteğimizi öğrencilerimizin sosyal aktivitelerine, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize daha iyi
eğitim-öğretim ortamı hazırlamak için yaptık. O nedenle de bu projeye özellikle girmek istedik, bizim
de amacımız, yatılı bir pansiyon binası yaparak okulumuzu hale getirmek. Zonguldak küçük bir şehir,
çok fazla iş adamı yok. Ama biz her yıl iki bin kişinin katıldığı Pilav Günü etkinlikleri yapıyoruz, 30 yıl,
50 yıl ve 60 yıl önce mezun olan öğrencilerimize plaket veriyoruz, çok güzel balo düzenliyoruz.
Bundan sonra çok güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum sizlerle birlikte, elimizden geleni
yapacağız.
ÖMER BALIBEY: Esra hanım buyurun.
ESRA HACIOĞLU: Mehmet Çelikel Lisesi mezunuyum. Bülent Ecevit Üniversitesi Mezunlarla
İletişim ve Kariyer Merkezi Koordinatörüyüm. Benim annem de Mehmet Çelikel Lisesi mezunu ve bu
yıl 50’nci yıl plaketini aldı, ben 30’uncu yıl plaketimi aldım, hatta annemin plaketini vakıf yönetim
kurulu üyesi olarak ben verdim. Tabi şimdi bu okullardan mezun olmak elbette ayrıcalık.
Mezunlarımız üst düzey yönetici oluyorlar. Mesela bizim lisemizden Sayın Yıldırım Akbulut Başbakan,
Sayın Köksal Toptan bakan ve TBMM Başkanı oldular, Sayın Mehmet Haberal üniversite kurdu. Biz, bu
büyüklerimize bakarak, “aa Mehmet Haberal da Köksal Toptan da bizim liseden mezun, ne kadar
güzel” diyerek motive olurduk. Mensubiyet duygusunu geliştirirdik. Ben, mesela Sayın Milli Eğitim
Bakanımızın Ankara Atatürk Lisesinden mezun olduğunu şimdi öğrendim. Yani bu algıyı değiştirmemiz
lazım. Bir de şu gerçeği asla yadsımayalım, yetişemeyeceğiz, belki çok zorlanacağız ama 2007 ve 2008
hatta 2006 doğumlular geliyor bu sene. Sınava girecekler önümüzdeki yıl ve onları algılamamız çok
zor. Çünkü yorumları farklı, bakış açıları farklı, teknoloji farklı, sosyal medyayı çok verimli
kullanıyorlar. Belki hepimizin sosyal medya adresleri var ama hanginiz onlar gibi kullanabiliyorsunuz,
belki torunları olan var aranızda. “Şunu bana göstersene” diyorsunuz değil mi? Ama gösterdiklerini
anlamıyorsunuz, ben anlamıyorum. Bu çocuklara ulaşmak bir sorun. Bu sorun gerçekten çok bileşenli
bir sorun. Bu sorununun çözümünü de bu proje kapsamında aramalıyız. Her açıdan değerlendirmek
gerekiyor. Dolayısıyla projenin bileşenlerini de bu açılarla zenginleştirirsek, belki çok daha verimli
sonuçlar elde ederiz, teşekkür ederim.
ÖMER BALIBEY: Adnan Hocam buyurun.
PROF. DR. ADNAN OKUR: Erzurum Lisesi Kültür Eğitim Vakfı Başkanı. TEVDAK’la uzun yıllar
öncesinden kağıt üstünde tanışmışlığım vardı ama bugün nihayet somutlaştı. Sakin Bey, çok güzel
sundu, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile çok iyi temasların yürütülmesi gerektiğine inanıyorum. Bazen
ısrarla üzerine gittiğinizde, umulmadık şekilde konular çözülebiliyor, çok ilginç finanslar
sağlanabiliyor. Mesela ben bir mektupla Erzurum’da Kurtuluş Savaşında elbiseler dikilen bir virane
eski tekkeyi restore ettirdim, 5-10 milyon lira para geldi. Buna benzer şeyler okullarımız için de
sağlanabilir. Vakıflar üzerinde özellikle şu bizim elimizi kolumuzu bağlayan ve bizi yetim bırakan
meşhur 5072 sayılı yasa üzerinde TEVDAK’ın rehberliğinde ısrarla durulmalı, hiçbir şey gecikmiş değil.
Bu yasa hakikaten özellikle taşradaki liseleri, eğitim vakıflarını yetim bıraktı ve etkinliğini çok düşürdü.
Son olarak da TEVDAK’tan bugünkü oturumla ilgili bir talepte bulunmak istiyorum. Bizler bir proje
yapmaya çıkarsak, işte profesyonelleri arayıp bulmamız, onlarla tekrar ilişki kurmamız, belki para
ödememiz vs. gibi şeyler söz konusu olabilir. Liselerin ve vakıfların güçlenmesi finanslarla olur.
Hayırseverlerimiz, gönüllülerimiz zaten var, fakat yeterli olmuyor. Dışarıdan yeni kaynaklar bulmamız
gerekir. Bu işte bu tarz bu projelerle mümkün olabilecektir. Malum bu işler finansla yürütülebiliyor.
Bize rehberlik etmenizi istiyoruz, proje nasıl yapılır, hangi projeleri nasıl yaparsanız daha iyi kabul
görür vs. öyle bir birim oluşabilir mi TEVDAK nezdinde? Böyle çekirdek projeci grup sizin elinizin
altında bulunur, bize bu konuda destek olursanız, sevineceğiz. Teşekkür ederim.

HAKAN KAYA: Mehmet Çelikel Lisesi Eğitim Vakfından. Okulumuz bugüne kadar beş proje
gerçekleştirdi. Türkiye'nin en büyük bütçeli projesini de biz yaptık, evet 380 bin euroluk proje yaptık
“Herkül projesi” Atina Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, proje koordinatörü Mehmet Çelikel Lisesi.
Aynı zamanda bizim spor kulübümüz var, vakıf yönetimiyle ortaklaşa yaptığımız. Spor kulübümüz
üzerinden de proje gerçekleştirdik, eğitmenlerimizi altı yedi ülkeye uğurladık, bu da yetişkinlerin aktif
hayata katılmasıyla ilgiliydi. Yani kulübe üye olan yetişkinlerimizin İngilizce öğrenmeleri, bilgisayar
öğrenmeleri gibi konularda proje yaptık. Yani proje konusunda okulumuz, çok tecrübeli. Okulumuzun
özellikle İngilizce öğretmenleri bu konuda çok yetenekliler. Onlardan biz kulüp olarak da çok destek
aldık, o yüzden kendilerine teşekkür ediyorum.
ÖMER BALIBEY: Çok teşekkür ederiz. Halis Bey buyurun.
M. HALİS ÖZSOY: Halis Özsoy, Erzurum Lisesi Kültür ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesiyim.
Aynı zamanda Erzurum Lisesinin geçmişte müdürlüğünü yaptım, üç dönem de ilçemde belediye
başkanlığı yaptım. Erzurum Lisesinde görevdeyken, Erzurum Lisesinin tarihini de yazdık, tabi
geliştirilmeye ihtiyacı var. Katılımcılar da ifade ettiler, bazı liselerimizde Hazırlık Sınıfları yok, bunları
yaptırmamız gerekir kanaatindeyim. Yine bazı okullarımızda tarihi yapılar var, bu tarihi yapıların tescil
edilmesi, röleve edilmesi ve onarımı gerekiyor. Benim TEVDAK’a bir önerim var; ülkemizin Trabzon
Lisesi, Bursa Lisesi, Afyon Lisesi ve Kayseri Lisesi gibi diğer tarihi liselerini de bünyemize katmalıyız.
Bunlarla irtibat kurup, vakıfları yoksa vakıf açmaları için onlara rehberlik yapılmalı. Bu bizi daha da
güçlendirecektir.
ÖMER BALIBEY: Abdurrahman Paşa Lisesi de var Eğer başkan uygun görürse, bu okulların
müdürlerini veya mezunlar cemiyetlerini davet edelim. Bunların vakıf kurmaları için rehberlik
yapalım. Biz de bu konuyu bakanlıkla konuşalım.
M. HALİS ÖZSOY: Tabi ülkemizde bir diğer sıkıntı da kurumsallaşmış kurumlarımızın sayısı az.
Mesela çoğu bakanlığımızın, üç dört yılda ismi değişiyor, künyesi değişiyor, görev alanı değişiyor,
birleştiriliyor, ayrılıyor. Bu liselerimizin büyük kısmı bu anlamda asrı devirmiş, kurumsallaşmış okullar
Bu anlamda kurumsallaşmış kurumların varlığını korumak da aslında milli bir görevdir. Bizim tabi bir
de şunu yapmamız lazım, Ortaöğretim Genel Müdürümüz Yusuf Büyük bey, böyle bir birim
oluşturacağını veya sorumlu tayin edeceğini söyledi. Bizim bunu takip edip, o birimin acilen
oluşturulmasını sağlamamız gerekir. Bir tarihte Erzurum Lisesini sıradanlaştırmak isteyen bazı
eğitimciler vardı. Bu okula öğretmen olarak gelememiş, kapansın bu kurum, sıradanlaşsın diyenler
vardı. Halbuki her şeyi sıradanlaştırırsak, sıkıntılar yaşanır. Bu okullar sadece zeki ve kabiliyetli
öğrenciler değil tüm öğrencilere açık olmalı. Tabi ki eleme yapacağız ama biz, tüm öğrencileri
bünyemizde barındırmalıyız. Gençlik ve Spor Bakanlığının da hibe projeleri oluyor. En azından
hocamın da bahsettiği gibi şiir, kompozisyon veya gezi yoluyla öğrencilerimizi, TEVDAK öğrencilerinin
birbirine kaynaştıracak projeler yapmış oluruz. Bu proje kapsamında da en azından bir alt yapımız, bir
temelimiz oluştu. Bundan sonraki projeler için de çalışmalar yaparsak, yararlı olur. Ömer Balıbey
büyüğümüzün de elini çekmemesini, bu projelere destek olmasını bekliyoruz. Teşekkür ediyorum ve
tüm TEVDAK’lılara saygılarımı sunuyorum.
ÖMER BALIBEY: Teşekkürler, buyurun.
SELAMİ GÜNEŞ: Hepinizi saygıyla selamlarım. Erzurum Lisesinde uzun yıllar okul müdürü
olarak görev yaptım, şimdi başka bir okuldayım. Tevdak üyesiyim. TEVDAK’ın her yıl geleneksel
toplantılarına bizzat katıldım. Orada her zaman dile getirdim, İstanbul'dan Anadolu tam olarak
görünmüyor. Onun için Anadolu'ya gelmeniz gerekiyor. İstanbul'da olan imkanların Anadolu'daki
liselerde olmadığını göreceksiniz. Ancak Mehmet Çelikel Lisemizin değerli yetkililerinin anlattıklarının
aynısı Erzurum lisesinde de oldu. Birinci sırada olan Erzurum Lisesi, süper liseler kapatılıp Anadolu
Lisesine dönüştürülünce ikinci, üçüncü sıralara düştü. Ancak yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Şimdi

hepsi proje okulu oldu. Temennimiz, bu proje okullarının, bu TEVDAK dahilindeki okulların mutlaka
hazırlık sınıflarının olması gerekmekte. Şimdi adam okulunu proje okulu yapmak için çırpınıyor ve okul
proje okulu oluyor. Ankara'dan birisi geliyor, ben buraya yönetici atandım diyor. Okul müdürü de
korkusundan burayı proje okulu yapmama gayretine giriyor. Bu okullara yönetici atamada mutlaka bir
kıstas, bir prensip getirmeleri gerekiyor. Yani her eline çantayı alan gelip, proje okuluna müdür
olmasın, bunu diyorum. Cumhurbaşkanımız tarafından “kültür yılı” ilan edilen Fuat Sezgin hoca,
okulumuzda ortaokul ve lise kısmından mezun olan büyük değerimiz. TEVDAK’ın da bilmesi ve bunu
değerlendirmemiz gerekiyor. Türkiye'deki Çanakkale’ye asker gönderen liselerin arasında Erzurum
Lisesi de vardır. 500 Erzurum Lisesi öğrencisi gitmiş, çoğu dönmemiş. Bu yüzden Erzurum Lisesi 3 yıl
eğitim yapmamış. 3 yıl mezun vermemiş, 3 kişiyle okumuş. Çanakkale'ye giderek, çok araştırdık,
genelkurmay arşivlerinden araştırdık, fakat öğrencilerimizin isimlerine tam olarak ulaşamadık.
TEVDAK’ımızın bu konuda da araştırma yapmasını istiyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum.
ÖMER BALIBEY: İsmail Bey buyurun.
İSMAİL ÖZSÜRÜCÜ: Ben hem Kabataş Lisesi’nde hem de Edirne Lisesi'nde okudum. Mevcut
okulların dışında şöyle bir kronolojik araştırma yaptım. Denizli lisesi 1874, Trabzon Lisesi 1880, Bursa
Erkek Lisesi 1883, Adana Kız Lisesi 85, Kastamonu Abdurrahman Paşa Lisesi 1885, İzmir Namık Kemal
Lisesi 1887, Sivas Lisesi 1887, Trabzon Lisesi 1887, Konya Lisesi 89, Kütahya Lisesi 1890, Kayseri Lisesi
1893, Afyon Lisesi 1894, Antalya Lisesi 1898, Eskişehir Lisesi 1922, Aksaray Lisesi de 1926. Bu proje
sonuçlandırdıktan sonra ikinci aşama da bu kendimizi biraz oturttuktan sonra acaba bu okulların da,
vakıfları olanlarını içimize katmak, değilse de onlara da vakıflaşma yolunda rehberlik ederek
bünyemize almak diye bir önerim olur.
ÖMER BALIBEY: Bence bu okulların müdürlerini Ankara’ya çağırıp bir toplantı yapabiliriz. Ben
de gelirim, onlarla görüşürüm. İl müdürlerine söyleriz, vakıf başkanlarını çağırırız Ankara'ya.
BÜLENT ULUÇAY: Haydarpaşa Lisesi Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesiyim. Haydarpaşa
Lisesinde altı sene yatılı okudum. için Sayın İrfan hocamın anlattıklarını bire bir yaşamış kişi olarak
anılarımızı tazeledik. Haydarpaşa Lisesinde son senelerde vakıf başkanımızın gayretiyle bir takım
atılımlar yapıldı. Hazırlık sınıfı olması, proje okulu olması ve mezun olan arkadaşlarımızın katkılarıyla
eğitim alanında bir takım yenilikler yapılması gibi. Burada sayın eğitimciler arasında - ben eğitimci
değilim - çok güzel fikirlerini paylaştılar.
ÖMER BALIBEY: Çok teşekkür ederim. Buyurun.
OSMAN ERDOĞAN EVREN: Ben, Kabataş Erkek Lisesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesiyim ve vakfın
Ankara temsilcisiyim. Sarıkamış belediye başkanımız Kabataş Erkek Lisesi mezunu ve onunla birlikte
çalışmamız sonucunda oradan iki tane tam puan alan kardeşimiz oldu. Özel okullar, para ve
promosyon vererek bu çocukları devlet okullarının elinden alıyorlar ve sonra diyorlar ki, “şu bölümde
Türkiye birincisi bizden çıktı.” Diğer çocuklar üzerinde durmuyorlar, bütün mesailerini o çocuğa
harcıyorlar. Halbuki devlet okullarındaki çocuklarımızı mahalli derneklerimizle, üniversiteye hazırlama
kitaplarıyla desteklemeli ve okullardaki sınav öncesi milli eğitimin izniyle kamp kurup yetiştirdiğimizde
çok iyi sonuçlar alabiliriz. Ben Anamurluyum, oradaki Zehra Marulyalı Ortaokulunda üç senedir takip
ettiğimiz bir öğrenci, gene 500 sorudan tam puan aldı. Orada Sağlık ve Eğitim Vakfımız var, orada da
mütevelli heyeti üyesiyim. O çocuk Kabataş'ı tercih etti, İstanbul'a kadar geldik ama sonuçta
Alanya'da falanca özel okula gitti. Şimdi de o okul diyor ki “tam soruları yapan öğrenci bizde
okuyacak.” Bunun için ben, TEVDAK’ı diğer tarihi okullarla büyütmeyi düşünürken, bir taraftan da
Türkiye’deki zeki ve başarılı çocukları da okullarımıza getirmeye çalışmalıyız. Bu çocukların ticari meta
olarak kullanılmalarını engellemeliyiz. Tevdak Liselerinin çoğunun devlet okulu olduğunu vatandaşlar
bilmiyor, özel okul zannediyor. Onun için TEVDAK’ın, il ve ilçe milli eğitim müdürleriyle ilişki kurarak
okullarımızın devlet okulu olduğunu duyurmalıyız. Okullarımızın tanıtım cd’lerini yapmalıyız. Biz

yetiştireceğimizden ziyade alacaklarımızdan nasıl kendimizi tanıtırız? Devlet okulu olduğumuzu nasıl
gösterebiliriz? Ve devlet okulunun kazandırdığı statünün, özel okulun verdiği paradan daha değerli
olduğunu söylemeliyiz? Böyle bir çalışma yapmamız uygun olur diye düşünüyorum, saygılarımla.
ÖMER BALIBEY: Buyurun İbrahim Bey.
İBRAHİM TAŞKAN: Kabataş Erkek Lisesi Vakfı kurucularından ve 1 numaralı kurucu üyesiyim.
TEVDAK’ın da yönetim kurulu üyesiyim. Biz, Kabataş Erkek Lisesinin yerinin değiştirilmesi aşamasında
devreye girdik. Kabataş dünyanın en güzel yerinde, müşterisi çok. Kabataş'ın yerinde bin yataklı otel
projesi hazırlandığını gördüm. Hemen mezun arkadaşlarımızla Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı’nı
kurduk. Bu girişimi önledik. Sonra Kabataş Erkek Lisesinin eğitimini nasıl daha da iyiye götürebiliriz
diye uğraşmaya başladık. Avni Akyol bakandı. Bener Cordan, İstanbul’dam sorumlu müsteşar
yardımcısıydı. Biz devlet okullarının yabancı okullar kadar yabancı dil öğretemediklerini gördüğümüz
için bakanlıkla bu konuda çalışmalar başlattık. Halkımızın süper lise dediği yabancı dil ağırlıklı lise türü
bu çalışmalar sonucunda ortaya çıktı. Bu okullara diploma notu 4 ve üzerinde olan öğrenciler
alınacaktı. Fakat notlar suiistimal edildi ve okullardan beklenen verim alınamadı ve bakanlık bu okul
türünü kapattı. Bu defa okulumuzun Anadolu Lisesi olması için çalıştık ve başardık. Ayrıca başka tarihi
okullara da vakıf senedimizi vererek vakıf kurmalarını sağladık, vakıfların nasıl çalışması gerektiğini,
vergi muafiyeti için neler yapmaları gerektiğini anlattık. Bütün vakıflarımız bu tarz çalışmaları
yapabilir. TEVDAK’ı eğitim vakıflarımızın birlikte daha etkin çalışacaklarını, sorunları daha kolay
çözeceklerini düşünerek kurduk. Biz hiçbir yerden gelir almıyoruz. Bizim gelirimiz vakıflarımızın
aidatları. Üye vakıflarımızn çoğu akarlarını oluşturamadıkları için Tevdak bütçesine katkı
sağlayamıyorlar. Bu yüzden Avrupa Birliği fonlarından yararlanarak kendimizi ve vakıflarımızın
hizmetlerini tanıtmak için bu projeyı hazırladık. Şimdi TEVDAK doğru bir projeyi yürütüyor. Bizlerle
iletişiminizi biraz daha sıklaştırırsanız, bu işleri daha kolay, daha çabuk yapabiliriz. Biz hala birçok
vakfımızdan istediğimiz bilgileri alamıyoruz. Benim düşüncem, sonraki dönemde öğretmenlerimizi
geliştirici projeler yapabiliriz. TEVDAK ile ilişkilerimizi biraz daha yoğunlaştıralım, hem bilgi hem mali
katkınız da lütfen olsun.
ÖMER BALIBEY: Peki, buyurun.
CEYHUN TARGIN: Kabataş Erkek Liseliler Derneğinin başkanlığını yapıyorum. Ben, başka bir
perspektiften konuya yaklaşmak ve destek olmak istiyorum. Bu konuda AB projeleri veya diğer bazı
yurt dışı, yurt içi kaynaklardan projeler alabiliriz. Şimdi okullarımızı nitelikli hale getirmeye çalışıyoruz,
eğitimi nitelikli hale getirmeye çalışıyoruz. Okulların daha bilinir olmasını sağlamaya çalışıyoruz ama
okullarımızın güvenli ve sağlıklı okullar olması gerekir. Bunu niye söylüyorum; ben, aynı zamanda
Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Federasyonu’nun genel başkanlığını yapıyorum. Türkiye genelinde 120 bine
yakın iş sağlığı güvenliği profesyonelini uluslararası alanda temsil ediyoruz. Kabataş Erkek Lisesi
Vakfımızın başkanıyla görüştük. Şu anda okulumuzu iş sağlığı güvenliği açısından ve özel güvenlik
açısından Türkiye’nin en sağlıklı ve güvenli okulu yapma noktasında Kabataş Erkek Lisesi mezunu iş
güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimlerinin konsültasyonuyla bir proje geliştirdik. Türkiye’deki tüm
mensubumuz olan iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelleriyle TEVDAK üyesi
okullarımızla tecrübe paylaşımı yapıp, okullarımızın sağlıklı ve güvenli, hem çalışanlar açısından hem
tüm öğrencilerimiz açısından güvenli ve sağlıklı eğitim yuvaları haline getirilmelerini sağlayabiliriz.
Çünkü tespitlerimiz, okullarımızın çoğunda sağlık ve güvenlik koşullarının gerek mevzuata gerek
günün bilgi ve teknolojisine uygun olarak yürütülmediği noktasında önemli tespitlerimiz var. Bu
noktada mesela İstanbul, Marmara deprem bölgesi, şu an okullarımız depreme, acil durum olan
yangına ne kadar dayanıklı, acil duruma dirençlikleri ne kadar; bunların hiçbirini bilmiyoruz. Bu
konuda federasyon olarak Kabataş ile başlattığımız projeyi tüm TEVDAK okullarımıza uygulayabiliriz.
Bu konuda AB projesi hazırlayarak kaynak alıp, bu hizmeti bedelsiz almanızı öneriyoruz. Bu konuda
federasyonumuzun TEVDAK’a önemli bir katkısı olsun diye öneride bulunuyorum.

ÖMER BALIBEY: Projeyi bulduk. İrfan Hocam, bir şeyler söyleyecek misiniz?
PROF. DR. İRFAN ERDOĞAN: Amerika’da IB’lik diye bir kurum vardır, Harvard, Şikago,
Kolombiya, Yale, sanırım bu üniversitelerin üye olduğu bir şey. Bu kültürü yaratabiliriz. Değerli
Kabataş mezunu üyemizin sözü üzerine aklıma geldi. İki olay yaşadım ben de. Bir, Vefa lisesinde
okuyan genç kız, temel liseye geçti üçüncü sınıfta. Bütün gayretlerime rağmen önleyemedim. Belli ki
ben, yalnız kalmışım bu gayretimde. Eğer kurumdaki kızın ailesi, öğretmenler vs. çevre, biraz bastırmış
olsa, sanırım temel liseye gitmezdi. Yine bir öğrenci, Kabataş Lisesini de özel bir liseyi de kazanmıştı,
özel liseyi tercih etti. Aynı durumu orada da yaşadım. Galiba buradan böyle bir şey de çıkabilir uzun
vadede. TEVDAK okullarını kazanıyorsa çocuk, bu yılki sıralamada ikinci sırada olan herhangi bir okulu
tercih etmez, TEVDAK’ta kalır. TEVDAK’ın sırası ne olursa olsun, Amerika’daki IB’lik anlayışı
doğrultusunda TEVDAK’da kalır. Teşekkür ederim.
ÖMER BALIBEY: TEVDAK’ın yaptırım gücü pek olmadı. Ben, İstanbul Milli Eğitim Müdürüyüm.
Affedersiniz insanların merhametine, iyi niyetine kalmıştı. Ben de o zaman TEVDAK’ın biraz daha
hareketli olmasını istiyordum ama olmuyordu. Ama şu an başkanımızın hazırlattığı bu proje çok
önemli. Milli Eğitim Bakanlığı, bu projede TEVDAK’ı öne çıkardı. Bu projeyle inşallah Tevdak ve
bünyesindeki eğitim vakıfları kurumsallaşacak. Eğer devam edilirse, İrfan hocayla biz destek veririz.
Siz, yeter ki bu işe çok sıkı sarılın. Bu işin hem yaptırım gücü olur hem proje bazında hükmi şahsiyeti
olur. Bir önerim var. Proje bütçesinde uygun bir fasıl varsa, -Darüşşafaka’nın televizyonlarda
yayınlanan çok güzel reklamları gibi- bir reklam filmi hazırlanırsa çok iyi olur. İzleyen vatandaşlar
TEVDAK’ı, eğitim vakıflarını ve tarihi okulları öğrenecektir. Yapılması gereken bir şey de, eğitim
vakıflarını okullardan çıkaran 2005 yılında kabul edilen 5072 sayılı yasanın kapsamından çıkarmak
lazım. Böylece okullarla vakıflar arasına mesafe giriyor, vakıfların okullara ilgisi azalıyor. Vakıf,
okuluyla şereflenir. Bunu birinci problem olarak ele alalım. Kanunun değişimi biraz zor. Bu konudaki
düzenleme bakan onayıyla da olabilir. Beni davet ettiğiniz için çok mutlu oldum, teşekkür ederim.
Oturumumuz burada sona ermiştir.

06 AĞUSTOS 2019 -- SAAT 15.30-17.00 -- II. OTURUM
KONU: OKULLARIMIZIN VE VAKIFLARIMIZIN ETKİN TANITIMI VE TANITIM MATERYALLERİ
OTURUM BAŞKANI: Abdurrahman KESKİNKILIÇ (Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Yön. Kur. Üyesi)
KONUŞMACI: Av. İbrahim TAŞKAN (Tevdak Yönetim Kurulu Üyesi)
DR. SAKİN ÖNER: Değerli arkadaşlar, bu oturumun konusu; okullarımızın ve vakıflarımızın
etkin tanıtımı ve tanıtım materyalleri. Oturum Başkanımız Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Yönetim
Kurulu Üyesi Sayın Abdurrahman Keskinkılıç. Sözü kendisine bırakıyorum.
ABDURRAHMAN KESKİNKILIÇ: Kıymetli TEVDAK yöneticileri ve mensupları, değerli
katılımcılar, Ankara Atatürk Lisesi mezunu olarak sizleri ülkemizin başkentinde ülkemizin köklü
liselerinin temsilcileriyle birlikte misafir etmekten dolayı son derece mutluyuz. Türk eğitim hayatında
çok önemli bir yeri olan TEVDAK’ın böyle bir organizasyon tertip ettiği, kurulduğundan ilk günden
bugüne kadar yürüttüğü tüm faaliyetleri ve gayretleri canı gönülden kutluyorum. Bu uzun yürüyüşlü
yolda başta vakıf başkanımız rahmetli Sayın Erol Üçer olmak üzere katkıları bulunan tüm eğitim
neferlerini saygı ve rahmetle anıyorum. Tarihi liselerimizin toplumdaki tanınırlıklarının arttırılması ve
bunlara destek olan eğitim vakıflarımızın kurumsallaşması, kapasitelerinin güçlendirilmesi ve fon
kaynaklarının çeşitlendirilmesi, tanınırlıklarının arttırılması amacıyla stratejik plan hazırlamak, bu
konuda çok yönlü eğitim ve atölye faaliyetlerini yürütmek üzere hazırlanan ve Dışişleri Bakanlığı AB
Başkanlığı tarafından kabul edilen “Toplum destekli okulların kapasitesinin güçlendirilmesi” isimli
projeden ülkemiz, güzide okullarımız, eğitim vakıflarımız için çok güzel sonuçların alınacağına

inanıyoruz. Ben kısaca kendi vakfımızdan Atatürk Lisesi Eğitim Vakfından bahsetmek istiyorum. Çünkü
tanınırlık dediğimiz zaman önce birbirimizi iyi tanımamız gerekiyor. Vakfımız bundan tam 33 yıl önce
kurucumuz ve başkanımız Sayın Erol Üçer’in aralarında bulunduğu vatanını seven ve ona hizmet
etmeyi bir görev kabul eden 92 Atatürk Lisesi mezunu eğitim sevdalısının bir araya gelmesiyle
kurulmuştur. Vakfımızın amacı, bu köklü eğitim yuvasında okul ve öğrencilerimizi merkez alarak,
onlara katkı sağlayabilmek, önlerini açabilmek, geliştirebilmek ve her türlü faaliyetlerinin
imkanlarımız nispetinde içinde olmak, desteklemek ve eğitim kalitesinde dünya standartlarını
yakalamasına yardımcı olmaktır. Okulumuz 2007-2008 eğitim öğretim yılında hazırlık artı dört yıllık
okullar arasına katılmıştır. 2014 yılında da proje okulu olmuştur. Vakfımız, okulumuza eğitimin yanı
sıra spor, sanat, sosyal konularda da her türlü desteği vermeye devam etmektedir. Geçen 33 yıl içinde
okulun bakım onarım işlerinin yanısıra kapalı duran fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları, spor salonu,
kütüphane ve konferans salonu gibi birimlerini tamamen yenilemiş ve çağdaş eğitime uygun modern
cihazlarla donatmıştır. Ayrıca bilgisayar sunum odası ve bilgisayar laboratuvarları en son teknolojiye
uygun olarak kurulmuştur. Daha önce yatılı olan bir bölümümüz vardı. Bu kısım 18 derslikle okula
kapasite olarak kazandırılmıştır. Ayrıca maddi imkanı olmayan öğrencilere, başarılı öğrencilere
sağlanan karşılıksız bursla yemek, servis, giyim, kırtasiye gibi ihtiyaçlarının karşılanması teşvik edici
olmuş, bu öğrencilerin başarı düzeyleri daha da yükselmiştir. Ayrıca bazı çok üst düzey başarılı
öğrencilerimiz kurucumuz Sayın Erol Üçer tarafından özel desteklerle Amerika’da üst düzey eğitimlere
gönderilmiştir. Vakfımız bugüne kadar binlerce öğrencimize burs vermiştir. 2018-2019 eğitim öğretim
yılında 50 adet üniversite, 80 adet de lise olmak üzere toplam 130 öğrencimize burs vermekteyiz.
Vakfımız son 12 yıldır Hazırlık Sınıfında okuyan başarılı öğrencilerimizin tüm masraflarını karşılamak,
pratik yapmak, dil bilgilerini ve vizyonlarını geliştirmek amacıyla İngiltere’deki dil okullarına üç hafta
süreyle eğitime göndermektedir. Bu uygulamayla okulumuzun ve vakfımızın tanıtımı en iyi şekilde
yapılmakta, yüksek puanlı öğrencilerimizin okulu tercih etmesine neden olmaktadır. Ayrıca yine
masrafları vakfımız tarafından karşılanarak, her yıl eğitim dönemi içinde ve sonunda yabancı
öğretmenlerle pratik dil kursu düzenlemekte ve öğrencilerimizin sertifika almaları sağlanmaktadır.
Sportif, kültürel ve bilimsel etkinliklerde başarılı öğrencilere başarı teşvik bursları ve ödüllerinin
verilmesinin yanı sıra lisemizden mezun öğrencilerimize de üniversite ve yüksek lisans derslerinde
destek kursları verilmektedir. Eğitmenlerin masrafları vakıf tarafından karşılanmak suretiyle tiyatro,
müzik, diksiyon, satranç, masa tenisi, hentbol ve basketbol çalışmaları yapılmakta ve birçok alanda
öğrencilerimizin eğitimine katkıda bulunulmaktadır. Vakfımızın destekleriyle son yıllarda elde
ettiğimiz en büyük başarılardan biri de okulumuzda 2014 yılında kurulmuş olan MUN kulübü. Model
United Nations, modelleşmiş birleşmiş milletler faaliyetleridir. Öğrencilerimiz, vakfımızdan aldıkları
maddi, manevi desteklerle kısa sürede kazandıkları pek çok başarıyla okulumuzun adını gerek yurt içi
gerekse yurt dışında defalarca duyurdu. Bu anlamda tamamı İngilizce olarak yapılan, çoğunlukla
üniversite ve lise öğrencilerinin de katıldığı yarışmalarda başarılar kazanmak bizim için de ayrı bir
övünç kaynağıdır. Alınan bu başarılardan güç alan vakfımız, bu başarı serisini devam ettirmek için okul
işbirliğiyle ilk günkü azimle ve kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Okulumuzun bir çok ünlü mezunu
var. Vehbi Koç bizim okulumuzdan diploma almamıştır ama iki yıl eğitim okumuştur. Orhan Veli Kanık,
Fazıl Hüsnü Dağlarca, İlber Oltaylı, Doğan Cüceloğlu, Kenan Işık, Can Yücel bizim gurur kaynağı
büyüklerimizdir. Okulumuz bu seneki puanlarıyla en yukarılara yerleşti. Sanıyorum seneye bu daha da
iyileşecek. Ankara’nın en yüksek puanlı Anadolu lisesi olma özelliğini kazanacak. Tabi bunu şundan
söylüyorum. Bazı öğrenci ve veliler, ilk anda 4+1 sisteminden dolayı bir yıllarının kayıp olacağı
hesabıyla soğuk davranabiliyorlar. Aslında bizim öğrencilerimiz, hazırlık sınıfından sonra üniversitede
zaten bu bir yılı geri kazanıyorlar. Dolayısıyla bunu da iyi anlatabilmek gerekiyor. Biz vakıf olarak,
TEVDAK’ın yakın gelecekte çok güzel işler yapabileceğini görüyoruz ve bunun içinde olmaktan da
mutluluk ve gurur duyuyoruz. Sözü İbrahim Taşkan Bey’e bırakıyorum.
İBRAHİM TAŞKAN: Değerli eğitim gönüllüleri. Ben, katılımcılara daha çok TEVDAK’ı tanıtmak
istiyorum. Çünkü okullarımız zaten tanınıyor. Öyle bir şey yapmalıyız ki TEVDAK, okullarla birlikte
daha çok öne çıkabilsin. Ben, bir ara çok önemli bir olayı tetkik ettim. IB, Abitur, Matura, Bakalorya
diye tabirler var. Bizim okullarımız lisan öğreten okullar. Lisanla ilgili okullarda, Fransız, Alman, İngiliz

okullarında çok önemli bir ayrıcalık, sadece bizde değil, bütün dünyada. Bu okullarda özel sınıflar
halinde çocuklar yetiştiriliyor. Çocuklar, bu sınıfları bitirip de okulu bitirdikleri zaman Türkiye’deki
bütün üniversiteler, yüzde 100 burs verir. Bakın, çok büyük bir ayrıcalıktan bahsettim. Çocuğunuzu
Sabancı Üniversitesi’ne vereceksiniz, herhalde şu anda 60 bin lira ödeyeceksiniz. Ama bu
programlardan mezunlarsa bir kuruş vermiyorsunuz. Koç Üniversitesi aynı şekilde alıyor. Biz, bu
programların eğitimini TEVDAK okullarında verebilir ve bu belgelere öğrencilerimizi sahip kılabilirsek,
gerek ülkemizde gerekse yurt dışında çok büyük bir ayrıcalık kazandırmış oluruz. Bu proje
kapsamında bu önerimizi de değerlendirelim. Galatasaray Bakalorya, İstanbul Erkek Lisesi Abitur
programı uyguluyorlar. Vefa Lisesi ve Kabataş Lisesi IB programına katılmak için anlaşma yaptılar ve
çalışmaya başladılar. Bu tip uluslararası lisan programlarının diğer TEVDAK okullarında da
uygulanması için bakanlığın desteğini isteyelim. TEVDAK’ı toplumda çok parlatacak bir tanıtım projesi
önerim var. Projem özetle şöyle. Çanakkale’de şehit veren okullarımız var, en çok da Erzurum lisesi,
500 tane talebesini vermiş. Galatasaray, Kabataş, Vefa, Kayseri ve Balıkesir Lisesi de var. Bu
okullardan birer bisiklet takımı oluşturulmalı. Bu takımlar bisikletle Yenikapı’ya gitmeliler. Çanakkale
Savaşlarına katılan liseli öğrenciler de Sirkeci’den Gelibolu’ya götürüldüler. Bu bisiklet takımları
Yenikapı’dan bir askeri gemiyle Gelibolu’ya götürülsün. Oradan da o can verenlerin yerlerine
bisikletleriyle gitmeliler. Öğrencilerin TEVDAK’ın yaptırdığı belirli bir forma ile bu projeye katılmaları
uygun Böyle bir programın TEVDAK’ı hem hükümet nezdinde hem de kamuoyunda çok iyi tanıtacağını
zannediyorum. Biz, okullarımız, vakıflarımız ne kadar tanınırsa, okullarımızdan mezun olanların ilgisi
de artar. Böylece mezunların vakıflarına katkıları artabilir. Vakıflarımıza vergi muafiyeti alma mızı
temin etmenin yollarına da bakmalıyız. Belki iş adamlarımızdan vergi yerine bu yüzde 5’leri almak
suretiyle vakıflarımızı güçlendirebiliriz. Daha çok burs verebiliriz, daha çok işler yapabiliriz. Sabancı
Vakfı, Koç Vakfı, tamamen bu yüzde 5’le yaşıyor.
ABDURRAHMAN KESKİNKILIÇ: İbrahim Bey, o konuda bir ek bilgilendirme de ben yapayım,
Koç’taki yapıyı da bildiğim için söyleyeyim. Şimdi Koç’ta tüm çalışanları Koç Emeklilik Vakfı statüsünde
bir vakfa üye yapılıyorlar. Bunlar ücretlendirilir belli kesintiler yapılarak… Orada bir emeklilik fonu
oluşturuyorlar. Tabi ki bu fon, çalışan bir fon, para kazanan bir fon. Buradaki kazançların bir kısmı da
vakıflarına aktarılıyor. İşte bu şekilde Koç Üniversitesi’ni kurdular. 22 yıl Koç’ta çalıştım. Ayrılırken Koç
Üniversitesi’ne ne kadar katkıda bulundum diye rakam istedim, bunu da verdiler.
İBRAHİM TAŞKAN: Şimdi bakın, vergi muafiyeti vakıfların bünyelerinde yaptıkları işlere göre
bir raporlama var Maliye Bakanlığının istediği. Onu alırsanız size bakanlar kurulu kararıyla vergi
muafiyeti belgesi veriyorlar, resmi gazetede de yayınlıyorlar. Türkiye’de şu anda bildiğim kadarıyla
125 tane vakıfta var bu. Biz, Kabataş’ta bizde de var. Bununla zaman zaman katkı sağlıyoruz. Bir diğer
gelir getirici kaynak da vakıfların iktisadi işletmeler kurmaları. Bu iktisadi işletmeler kanalıyla çeşitli
faaliyetler yapılabilir. Bizim Kabataş’ta mesela otopark işletmemiz var. Son dönemde okulun
formasını, eşofmanını, anahtarlığını pazarlayan bir mağaza açma aşamasındayız. Hep birilerinden
yardım istemek yerine bu tip daha akılcı, daha kalıcı çarelerle kaynak yaratmak zorundayız. Çünkü
sonunda hepimiz gönüllüyüz, hepimiz katkı yapıyoruz. Ama hepsini cebimizden karşılayamıyoruz.
Sonra katkının sürekliliği de gerekiyor. İşte TEVDAK’la iletişim içinde olur, ortak akılla bazı projeler
üretebilirsek, mali yönden güçlendirici formüller bulabiliriz. Hepinize teşekkür ederim.
ABDURRAHMAN KESKİNKILIÇ: Okullarımızın ve vakıflarımızın etkin tanıtımı ve tanıtım
materyalleri konusunda görüş paylaşmak isteyen arkadaşımıza söz vereceğim. Hocam, buyurun.
AYSUN ATAY: Ben, Ankara Atatürk Lisesi Tarih Öğretmeni Aysu Atay, herkese selamlar,
saygılar. Bu konuda birkaç fikrim var. Birincisi, az önce İbrahim beyin dediği gibi, Çanakkale ile ilgili bir
adım attık, gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmiyorum. “İstiklal Yolu” projemiz var. İzcilerle beraber
istiklal yolu dediğimiz Kurtuluş Savaşındaki meşhur cephane yolumuz. TEVDAK bünyesinde bir izci
teşkilatı oluşturup, İstiklal Yolu’nu yine Çanakkale projesinin devamında hep beraber yapabiliriz. Ses
getirmesi bakımından projenin adı, “İstiklal Yolunda Tarihi Liseler” olabilir. Bir diğeri, biz, 19 Mayıs’ta,

“Kurtuluş Savaşının Başlangıcının 100. Yılında Yüzlerce Atatürk Liseli Yollarda” diye Anıtkabir’e
marşlar eşliğinde, hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz hem mezunlarımız hem velilerimiz olarak
yürüdük. Bunu yine TEVDAK bünyesinde gerçekleştirebiliriz. Çok da güzel olur. Projenin adı “Tarihi
Liseler Anıtkabir Yolunda” olabilir. Hem ses getirir hem destek alırız. Böylelikle tanıtım anlamında
önemli bir mesafe alırız. Birbirimizi çok iyi tanıyabilmek adına yapılan faaliyetleri paylaşabileceğimiz
ortak bir bünye var mıdır bilemiyorum. Okulların yaptığı faaliyetleri paylaşacağı bir platform
oluşturulsa iyi olur. Ben, birçok okulun faaliyetini yeni duydum. Dolayısıyla birbirimize daha çok
destek olabiliriz. Belki tanıtımlarını yaparız, TEVDAK bünyesindeki okullar bunu yaptı, örnek oldular
deriz. Ayrıca okullarımız arasında öğrenci, öğretmen değişimleri yapılmalı. Ama turistik amaçlı değil,
birbirimizin eğitim programlarını, eğitim sistemlerini, farklılıklarını görsünler, iyi örnekleri paylaşsınlar
diye. Niye bir okul 0.01 ile alıyor da diğeri 5 puanla alıyor, bu sorunun cevabını bulabilmek adına belki
sosyal medya ortamında da paylaşabilir, belki değişimle de gerçekleştirilebilir. Hem bir öğretmen
olarak hem de bir Atatürk Lisesi mezunu bir çocuğun annesi olarak dile getirmek istedim.
İBRAHİM TAŞKAN: Biraz önce iletişim konusu gündeme getirildi. Bu fon kapsamında Tevdak
bürosunda bir sekretarya oluşturduk. İletişim için devamlı bir sekreterimizin olması her türlü bilginin
paylaşımı açısından son derece faydalı olacağı kanısındayız. Bize ulaşan bir bilgiyi bütün TEVDAK
üyelerine dağıtabiliriz.
DR. SAKİN ÖNER: Değerli arkadaşlarım, biz tarihi okulların eğitim vakıflarının şemsiye
kuruluşu olduğumuz için bizim öğrencimiz yok. Biz, izci ünitesi oluşturamayız ama okullarımızın izci
ünitesi oluşturması için teklifte bulunabiliriz. Benim için bildiğim kadarıyla şu anda Galatasaray Lisesi
ve İstanbul Lisesi’nde izci üniteleri var. İstanbul Lisesi’nde müdürlük de yaptığım için biliyorum,
öğrencilerin hemen hemen dörtte biri o izciydi. Bu izciler, o yıl Hazırlık Sınıfı öğrencileri, veliler,
öğretmenler, mezunlar her sene 18 Mayısı 19 Mayısa bağlayan gece saat 03.30’da lise öğrencilerinin
şehit düştükleri yere Kanlısırt’a gidiyorlar. Birkaç gün önceden giden izciler tören alanını hazırlıyorlar,
orada ses düzeni kürsü kuruyorlar. Orada konuşmalar yapılıp, ondan sonra da bir fener alayı yapılıyor,
şöyle birkaç kilometre bir yürüyüş yapılıyor hep beraber sabaha karşı. O çocuklar, her sene o
süreçten geçtiği için okulun tamamı o Çanakkale ruhunu, o milli ruhu alıyorlar. Okulun iki tarihi saati,
üç buçukta duruyor. Projede profesyonel bir web sitesi yapmak üzere bir fasıl var, en kısa zamanda
hazırlatacağız. Ayrıca proje kapsamında dört beş tane sosyal medya hesabı var. Teşekkür ederim.
ABDURRAHMAN KESKİNKILIÇ: Teşekkür ediyoruz. Buyurun.
ESRA HACIOĞLU: Şimdi İbrahim Beyin önerisi üzerine neler yapabiliriz TEVDAK’ı tanıtmak
adına. Türk Kültür Vakfı’nın “Türkiye Kardeşliği” projesi var. Farklı illerden 10 tane öğrenci, başlarında
öğretmenle A şehrinden B şehrine gidiyor. B şehrindeki C şehrine gidiyor. Bir hafta o ailelerin yanında
kalıyorlar o evlerde. Evlerinde kaldıkları çocukların okullarına gidiyorlar, derslerine giriyorlar öğlene
kadar. Öğleden sonra da çeşitli kültürel, sanatsal faaliyetler içerisinde bulunuyorlar. Ben de Türk
Kültür Vakfı’nın anne değişim programı olan EBA programının Zonguldak Temsilcisiyim. Biz üç yıldır
bunu yapıyoruz ve sonunda bütün bu programa katılan iller, İstanbul’da buluşuyor, birlikte kahvaltı
yapıyorlar, o çocuklar yani 110 kişilik bir öğrenci grubu öğretmenleriyle. Böyle bir organizasyon
içerisine giriyorlar. Biz de TEVDAK üye okullar arasında böyle bir çalışma yapabiliriz. Yani 10 olmaz da
5’er öğrenci. Çünkü sadece yol parasını Türk Kültür Vakfı veriyor. Oradaki yemek, ulaşım ihtiyaçlarını
da kaldığı evdeki aileler karşılıyor. Böyle bir çalışma da yapabiliriz tanıtım açısından.
ABDURRAHMAN KESKİNKILIÇ: Evet, bir etkinlik önerisi olarak aslında değerlendirebiliriz.
İBRAHİM TAŞKAN: Şimdi yaptığımız bir şeyi anlatalım. Benim, Kabataş Erkek Lisesi Vakfı’nda
da aktif görevim var. Ben, Erol arkadaşım, bir de vakıf başkanımız, okula beş tane yarış bisikleti aldık
ve bir yarış takımı kurduk, bisiklet yarışlarına soktuk. Bu çocuklarımız, başarı sağladı. Bu yarışın
sonunda bakanlığın başarılı okullara ödül programı vardı. Bu başarı sonunda Kabataş’a 64 tane

bisiklet gönderdiler. Şimdi bu 64 tane bisikleti çocuklarımız, okulun bahçesinde kullanıyorlar. Hatta bir
ara bir de bu yarış takımlarını çalıştırması için bir öğretmen tuttuk. Kürek takımı kurduk aynı şekilde
yine Kabataş’ta... Vakıflarımız okullarında öğrencilerin hobilerine göre böyle takımlar kurmalı. Çünkü
bu tip imkanlar sağlanmazsa öğrenciler gitmemesi gereken sakıncalı yerlere gidebilirler. Vakıflarımız
bu tür ortak etkinlikler yapabilirler. İşte Çanakkale programı bu konuda ilk adım olabilir.
ABDURRAHMAN KESKİNKILIÇ: Osman Bey buyurun.
OSMAN ERDOĞAN EVREN: Aysun hoca hanıma şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kabataş
Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Yönetim Kurulunun üç kişilik bir araştırma komisyonu var. 9 Kasım günü
mezunlarımızla Ankara’ya gelip Ankara’nın tarihi yerlerini, müzelerini de gezdirmek istiyoruz. Ondan
sonra da Anıtkabir’i ziyaret edeceğiz. Ankara Belediyesi yetkilileri iki açık otobüs verebileceklerini
söylediler. Bu sene inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Eğer istenirse Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı da diğer
TEVDAK vakıfları da bu etkinliğe katılabilir, beraber yürütebiliriz. Teşekkür ederim.
ABDURRAHMAN KESKİNKILIÇ: Teşekkür ediyoruz. Başka söz almak isteyen?
M. EROL DEMİRDÖVEN: TEVDAK Başkanı olarak bir anımı anlatayım size. Ben lisede okurken
48 öğrencinin sadece 7 tanesi İstanbulluydu. 41 tanesi Anadolu’nun değişik yerlerindendi. Kabataş
Eğitim Vakfı başkanı olduğum zaman öğrencilerin yapısına baktık. Ama vakıf başkanı olduğum zaman
yatılı öğrencilerin yüzde 13’ünün İstanbul dışından olduğunu gördük.2005 yılı Mayıs ayında Vakıf
başkanı olarak yaptığım birinci iş; öğrenciler okullara yerleştirilmeden Kabataş’ın akordeon şeklinde
bir broşürünü posterini yaptırdım. Bize daha önceki yıllardan öğrenci gönderen bütün Milli Eğitim
Müdürlüklerine dağıttırdım. Dördüncü yılımın sonunda Kabataş Eğitim Vakfı başkanlığını bıraktığım
zaman yatılı öğrencilerinin yüzde 36’sının İstanbul dışından geldiğini gördüm. Okulunda yatılı bölümü
bulunan her vakıf, bunu rahatlıkla kendi bölgesinde yapabilir. Toplum okullarımızı tanıyor, fakat
vakıfların bunlara yardım edip etmediğini bilmiyorlar. Dolayısıyla buraları ulaşılmaz okullar gibi
gözlerinin önünde büyütüyorlar. Dolayısıyla onlara vakfınızı anlatabilirsiniz. Sınav da kazanan başarılı
ve çalışkan çocuklara burs da verebileceğinizi anlatabilirsiniz. Bence bu tanınmışlık konusunda iyi bir
proje olabilir. Şimdi bu proje kapsamında AB tanınmışlık konusunda aynı deneyimi hazırlıyoruz. Bütün
TEVDAK okullarının hepsinin kısaca tanıtımlarını yapan bir broşür hazırladık. Bu sene yetişmedi ama
önümüzdeki yıl Türkiye çapında sizlerle beraber dağıtacağız, böyle bir hazırlığımız da var.
ABDURRAHMAN KESKİNKILIÇ: Bu vergi konusuna tekrar geri dönmek istiyorum. Bu yarınki
kaynak temini konulu oturumda da konuşulabilir belki ama vergi muafiyeti belgesi, vakfın kendi
faaliyetlerinden doğan geliri için mi muafiyet sağlıyor? Bir de bağış konusuyla ilgili iki konuşma
birbirine karıştı. Yoksa bağış gelirinin yüzde 5’ini resmi vakıflara bağışlayan ticari müesseselerden mi
bir iyilik sağlıyor? Bunu açıklar mısınız bize? Erol Bey, açıklıyor.
M. EROL DEMİRDÖVEN: Vakıflara ve derneklere verilmiş bir imtiyaz, bu vergi kanunları
içerisinde var. Ancak bunu alabilmek için bakanlar kurulu bir karar veriyor, sizi kamuya yararlı dernek
veya vakıf statüsünde olduğunuzu onaylaması lazım. Birinci şart bu… Bu şarta başvururken de sizin
belli bir mal varlığına sahip olmanız lazım. Bu mal varlığınızdan da belli bir kira geliri elde etmeniz
lazım. O şartla size vergi bağışıklığı veriyorlar. Bu bağışıklıkla sizi vergiden muaf kılmıyor. Yani sizin bir
işletmeniz varsa iktisadi işletmeniz, gene vergiye tabi, herhangi bir vergi muafiyeti yok. Size bağış
yapacak sanayi kuruluşlarından veya ticari kuruluşlardan size yapılacak bağışların sadece gelirlerin,
yani beyan ettikleri gelirin yüzde 5’i kadar kısmını vergi matrahından yapıyorlar. Bence pek fazla
gözde büyütülecek bir şey değil ama şimdi büyük holdingleri düşünün, Koç Holding, Sabancı Holding’i
düşünürseniz, onların vergi matrahları çok olduğu için ve vakıfları da bu konuda kaynak yapmak
istedikleri için onların yüzde 5’leri çok değerli yüzde 5’ler oluyor. Onlar için avantaj ama bizim gibi
vakıflarla bize bağış yapacak kurumlar da o kadar etkin değil. Yani bu sadece Kabataş’ı, Kadıköy
Anadolu lisesini veya Atatürk Anadolu lisesini seven ve aidiyet duygusu olan kişi veya kurumların

buraya yaptıkları bir bağıştır.
almanızda fayda var.

İmkanınız varsa bu şartları sağlayabiliyorsanız vergi bağışıklığı

ABDURRAHMAN KESKİNKILIÇ: Bu aşamada ben, okullarımızın tanıtımı başlığı altında
aklımdaki bir gündemi sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi özel okullarda IB programının ticari olarak
satışına başladılar. Bu okullar, sınav kazanan başarılı öğrencileri yurt dışındaki iyi üniversitelere
yerleştirme sözüyle bünyelerine alıyorlar. Bu konuda da belli bir başarı da sağlıyorlar. Fakat burada
şöyle bir açık nokta var. Aslında bir öğrencinin IB programı ya da IB programı dışında bir yurt dışındaki
üniversiteden kabul alması çok büyük sorun değil. Ama büyük sorun o öğrencinin finanse edilmesi.
Çünkü bu kurumlar zaten bunu da söylüyorlar. IB programı hakkında yüzeysel bir bilgi vermek
istiyorum. Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi programından biraz daha farklı bir program, daha sosyal tarafı,
etkinlik tarafı güçlü olan bir program. Dolayısıyla bir öğrencinin liseye geçişinde öncelikle bir IB
programınamı, Anadolu lisesine programınamı, fen lisesi programınamı devam edeceğine karar
vermesi gerekiyor. Çünkü IB programıyla liseye başlamış bir öğrenci, lise sonunda IB üzerinde bir
başarı sağlayamamışsa, hedefine ulaşamamışsa, bir fen lisesi programına o saatten sonra dönmesi
mümkün değil. Dönse de zaten başarı sağlayamıyor, neredeyse o öğrenci atıla düşebiliyor. Şimdi
buradaki kritik şu: Bir, vakfımız bünyesindeki okulların hepsinde hazırlık sınıfı olsun istiyoruz. Ama
bununla birlikte IB programının da okul içinde ayrı bir program olarak uygulanmasını isteyebilir miyiz?
Tabi bu bakanlıktan istenecek bir imtiyaz. Bu programı seçen öğrencilerin vakıflarımız veya devlet
tarafından yurt dışındaki eğitimlerinin de finanse edilmesi önemli.
DR. SAKİN ÖNER: Değerli arkadaşlarım, şimdi ben de bu konudaki bilgilerimi sizlerle
paylaşmak istiyorum. Fransız okullarının ve özellikle Galatasaray’ın uyguladığı Bakalorya sistemi,
doğrudan doğruya Fransız liselerinin müfredatının aynen uygulanmasından ibaret. Öğretimleri
sonunda hem Galatasaray Lisesinden hem de Bakalorya vasıtasıyla Fransız lisesinden mezun olmuş
gibi iki ayrı diploma alıyor. Biri uluslararası, biri ulusal iki tane diploma alıyor öğrenciler. Bunun için
öğrenci, hiçbir para yatırmıyor. Ayrıca Bakalorya diploması ile AB, Amerika ve Kanada gibi ülkelerdeki
bir üniversiteye sınavsız girebiliyor. İstanbul Lisesi de 1997 yılından bu yana Abitur programı
uyguluyor. Abiturda Almanya’daki en kariyerli lise olan gymnasium programı uygulanıyor. Her öğrenci
bu programa katılmak zorunda değil. Galatasaray’da da mecburi değil. Abitur’un Almanya’dan gelen
müfettişler nezaretinde sınavı yapılıyor. Bu sınavı kazanan öğrenciler bu diplomayla Almanya, bütün
AB ülkeleri ve Amerika’da istediği üniversiteye girebiliyor. Bir de IB programları var. Bunlar
uluslararası lisan diplomaları, Abitur ve Bakalorya’dan farklı. Vefa Lisesi IB programına başvurdu. Bu
programını başlatmak için idareci ve ders verecek öğretmenlerin yurt dışında eğitim almaları
gerekiyor. Bu aşamada programa katılacak öğrencilerden bir ücret alamıyorsunuz. Vefa Lisesi Eğitim
Vakfı bu aşamada 200 bin lira civarında bir harcama yaptı. Program başladıktan sonra eğitim
giderlerini katılan öğrencilerin velileri karşılamak zorunda. Yani IB paralı bir program. Abitur ve
Bakalorya ücretsiz. Şu anda çok az okulda IB programı var. IB programı masraflı olduğu için TEVDAK
olarak bu konuda bakanlıktan destek isteyebiliriz.
M. EROL DEMİRDÖVEN: Ben de bu konuda fikrimi belirteyim. Bir kere bizim programımızda
bana göre çatışıyor. Biz, diyoruz ki marka okul yaratalım. Ben, yine Kabataş’tan örnek vereceğim. Her
sene Kabataş’tan 30-35 öğrenci tıp fakültesine gidiyor, bir o kadar öğrenci de teknik üniversiteye
gidiyor. Şimdi IB programına girdiğiniz zaman bunu sileceksiniz kafanızdan. Çünkü onlarda bazı
dersler okutulmuyor, fen, fizik okumuyor, kimya okumuyor. Dolayısıyla biz, bu zeki çocukları
kaybetmek mi, yurt dışına göndermek mi istiyoruz? Yoksa kendi ülkemizde kalmalarını mı istiyoruz.
Bizim doktora, mühendise ihtiyacımız var beyler. Ben, Kabataş’ı tıp fakültesine, teknik üniversiteye
öğrenci yetiştiren bir okul olarak görüyorum. Ben, bir sağlık sorunum olunca hangi branşta olursa
olsun, bir Kabataşlı kardeşimi bulup, muayene olabiliyorum. Bu Atatürk Anadolu Lisesi için de öyledir,
İzmir için de böyledir, Edirne için de böyledir. Tabi biz, özeniyoruz, IB olsun, şu olsun, bu olsun. Bir de
burada atlanan bir şey var. Abdurrahman Bey anlattı. Bugün şimdi yurt dışına gönderdiniz. Bu
çocuğun yurt dışı masraflarını kim karşılayacak? Bunun size aşağı yukarı 30 bin Euro civarında bir

maliyeti var. 30 bin Euroyu hangi vakıf verebilecek? O zaman o çocuğu ortada bırakacaksınız, o da
bırakacak sizi, sizinle bağlantısı kopacak. Hâlbuki biz, bizim projemizle marka okul yaratacağız,
çocuklarımızı kendi üniversitelerimizde okutacağız diyoruz. Bizim de çok başarılı üniversitelerimiz var.
Mesela Ortadoğu, Hacettepe, İTÜ çok başarılı üniversitelerdir.
ABDURRAHMAN KESKİNKILIÇ: Gündemi kapatmadan önce bu konuda başka görüş bildirmek
isteyen arkadaşımız olabilir mi?
ESRA HACIOĞLU: Konu lansman materyalleri… Her şey organizasyon ama bir de materyal var.
Hani elle görülür, gözle görülür somut şeyler var. Sınırlı bir bütçemiz var yani, onun için atlamayalım.
Bütün TEVDAK Liselerinin bir ortak simgesi olsa mesela. TEVDAK okullarını ifade eden bir karakter
çizdirsek ve bütün kamu spotlarında bundan sonra bir lansmana mutlaka gireceğiz. Bu verileri
değerlendirecek profesyonel bir bakış açısına ihtiyacımız var. Bu işi yapan ajanslar, insanlar var. Böyle
algı yönetimi operasyonları yapmak gerekiyor. Herkes şehrindeki yerel basınla yakın ilişkiler içinde
olmalı. Orada haberler yayınlamalıyız. İşte bütün bu ortak ifadeyi yakalamamızda bize kim destek
olacak ve bununla ilgili önümüzdeki vadede neler yapacağız? Burada biz, stratejik plan toplantısı
yapıyoruz. Yani siz, bu çevrede ve bu çerçevede yaptığınız uyarı ve öneriyle aslında oturuma uygun bir
şeyde bulunuyorsunuz. Yalnız bunu yarın biraz daha açacağım. Yarın sosyal medya ve medyayı
konuşacağız. Şimdi materyalleri konuşalım. Kitle iletişim araçları dediğimiz malzemelerden nasıl
yararlanacağız? Broşür yaptırıyoruz. Tamam, başka? Kitap yaptırıyoruz, Kim okuyacak? Film yapılacak.
projelendi mi? Filmin metni hazırlandı mı? Story board tamam mı? Renk mesela renk çok önemli, o
yaş grubunda okulu tercih edecek olan öğrencinin ve velinin algısına yönelik çalışacak mıyız? O algıyı
nasıl yöneteceğiz? 3 dakikanın toplamı mı? Mesela 3 dakikalık film. Sayın Başkanım, bir şey daha
söyleyeceğim. Tamam, 3 dakikalık filmi bana verdiniz, ben, Zonguldak ve bölgedeki, hani beni tercih
edecek belli Çaycuma, Devrek, Bartın, maksimum Karabük. O bölgedeki basına gönderdim, bilabedel
de yayınlattım kişisel ilişkileri kullanarak… Bu 3 dakikalık kamu spotu diyelim buna, bu filmin
içerisinde bütün TEVDAK liselerinin ortak lansmanı mı var? Yoksa bunun bir buçuk dakikası TEVDAK,
bunlar var, bir buçuk dakikası da bana özerk mi? Aynı şekilde bir buçuk dakikası Erzurum’a giden
bandın içinde ona özel mi gibi sorularım var benim. Ama tanıtım materyalleri deyince hani stratejinin
içerisinde bunları da hesaplamamız lazım. Bu tanıtım filmleri amacına ulaşacak mı?
ABDURRAHMAN KESKİNKILIÇ: Söz almak isteyen arkadaşım var mı? Başka söz isteyen yoksa
Sakin Bey kapanıştan önce bir açıklama yapmak ister. Ben, sözü ona vermek istiyorum.
DR. SAKİN ÖNER: Değerli arkadaşlarım, vakıflarımıza bir swot analizi dağıtacağız. Her vakıf, bu
birinciyi sayfayı kendi için dolduracak. yazacaksınız. Burada “kuvvetli yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve
tehditler” şeklinde dört bölüm var. Burada vakfınızın kuvvetli yönleri, zayıf yönleri, önündeki fırsatlar
ve karşı karşıya bulunduğu tehditler yazılacak. Arkasında açık uçlu beş soru var TEVDAK ile ilgili.
TEVDAK hangi gereksinimi karşılıyor ve karşılamalıdır, şimdi oraya gereksinimlerinizi yazacaksınız.
Hedef kitle kimdir, TEVDAK’A gereksinim duyulmayan bir ülke nasıl bir ülkedir, TEVDAK’ın güçlü ve
zayıf yönleri nelerdir, TEVDAK için bir amaç ortaya koyup, bu nasıl gerçekleştirebilir diye soruluyor.
Buraya en az bir madde yazınız. Yarınki toplantımızda bunları toplayacağız. Bu formlardan çıkacak
sonuçlara göre stratejik plan oluşturulacak.
ABDURRAHMAN KESKİNKILIÇ: Teşekkür ediyorum. Bugün saat 17.00. Programı tam saatinde
tamamladık. Katılım ve katkılarınız için hepinizi çok teşekkür ediyorum.

07 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA -- SAAT 10.00-11.20 -- III. OTURUM
KONU: VAKIFLARIN KAYNAK YARATMA VE FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPASİTELERİNİN
GÜÇLENDİRİLMESİ, FON KAYNAKLARININ ÇEŞİTLENDİRİLMESİ
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Adnan OKUR (Erzurum Lisesi Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı)

KONUŞMACI: Mehmet Ata TANSUĞ (TEVDAK AB Proje Danışma Kurulu Üyesi)
PROF. DR. ADNAN OKUR: Merhabalar. Bu oturumun konusu “Vakıfların kaynak yaratma ve
finansal sürdürülebilirlik kapasitelerinin güçlendirilmesi ve fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi”.
Oturumu açıyorum. Bu konu toplantımızın en can alıcı başlığını oluşturuyor olabilir. Zira vakıfların
sürdürülebilmesi, hizmetlerinin sunulabilmesi ve amaçlarına ulaştırılabilmesi için maddi kaynakların
oluşturulması ve varlığı büyük önem taşımaktadır. Bu konuda sözü yıllarca bu işin duayenliğini yapmış
Sayın Mehmet Ata Tansuğ’a bırakıyorum.
MEHMET ATA TANSUĞ: Halkımız için en tatsız konu, finanstır. Burada yapacağım sunumda
kendi hazırlıklarımın yanında TEVDAK’ın en başarılı vakıflardan birinin profesyonel yöneticisi olan
İstanbul Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Genel Müdürü Atilla Öztuna’nın hazırlıklarından da yararlandığımı
belirtmek isterim. Neden İstanbul Erkek Lisesi? Çünkü bu vakıf, yani Darüşşafaka’dan sonra fon
yaratma konusunda en başarılı vakıftır. Konuşmamda onun slaytlarından faydalanacağım. Kendi
ifadesiyle the fundraising school kurucusu Henry Rosso, fon yaratma çalışmasının 13 aşaması var.
Birincisi; “amacınızı irdeleyin.” Misyon kelimesi yerine “işimiz ne?” sorusu soruluyor. “Bu işin
gerçekleşmesi için neler yapıyoruz?” veya “yapmalıyız?” olmalı. “Bizi kim, neden desteklemeli?” Bu
en önemli sorulardan bir tanesi, niçin destekleyecek yani adam, mecbur mu? Bizi destekleyenler,
karşılığında ne elde edecekler? Ün elde edecekler, başka bir şey elde edemezler, diye bakıyoruz.
“Algılamanızı değerlendirin” diyor, bu aslında bir iç çalışma, kaynak bulmayı gerektiren düşündüğünüz
konunun potansiyel kaynak sağlayıcıları, bu gereğin farkında mı? Yani farkındalık yaratma,
günümüzün geçerli, önemli ayırıcılarından bir tanesi “farkındalık yaratma.” “İhtiyacı ve hedefi
belirleyin” diyor. Tabi daha önce de düşünülmüş olabilir. “Niçin arıyorum, ne arıyorum?” sorularını
net olarak kendi kendinize cevaplayabiliyorsanız, çözümü de getirmiş olursunuz” diyor Henry Russo.
Yaptığınız çalışmaya önce gönüllüleri dahil edin. Bağış yapmış olanlar, konunun detayına daha hakim
olurlar ve size empatiyle karışık yardımda bulunurlar. İhtiyacınızı onaylatın. Bu konu biraz başlığıyla
zor anlaşılabilen bir şey, kaynak için ihtiyaç duyulan projenin öncelikli bir konu olduğunu, acil bir konu
olduğunu insanlara inandırın. İnandırdığınız zaman size daha rahat bağışta bulunurlar. Ve burada
konuyu test ederek, şuna karar verin. Eğer yaptığınız şey sıralamalı bir olaysa, mesela “bir binayı
boyatmak için para toplamayın.” Biz, böyle yaparız, genellikle boyarız. Sonradan da orada bir inşaat
faaliyeti yaparız, bu milli bir alışkanlığımızdır. Bundan vazgeçin, yapmayın bunu. Bağışçılarınızı
değerlendirin, hedef kitlenin ekonomik yapısına uygun mesajlar vermek gerekir. Oysaki biz, ortaya
konuşmayı çok seven bir milletin çocuklarıyız. Bu konuyu da kendi aranızda yapacağınız
değerlendirmelerle doğru bir yere oturtun. Genel olarak kurumsal ve bireysel destekçilerin
yaklaşımları değişik olur. Ufak meseleler için kurumsal destekçilere gitmeyin, büyük paralar için gidin,
büyük meblağlar için gidin. Boşuna kimseyi meşgul etmeyin. Bağış türleri malum, yani tekrarında
fayda var. Ayni bağışlar denen şeyler gayrimenkuller, nakdi bağışlar, malum parasal, burs bağışları, bu
bizim çok eski bir alışkanlığımız burs vermek ve vicdanımızı rahatlatmak ülkemizde çok yaygın bir
davranış tipidir. İELEV yani İstanbul Erkek Lisesi Vakfı, nakdi bağış türleri konusunda da örnekler
veriyor. Bir inşaat için şey yapmışlar, okulun bahçesine bir Çanakkale anıtı yapmışlar, “yarına adım”
adıyla bir kampanya düzenlemişler. Okulun değişik birimlerine, amfilere, dersliklere, konferans
salonunun koltuklarına bağışçı ismi verilmesi de önemli bir bağış kanalı. Bazı kuruluşlar bağış elde
etmek için çeşitli vesilelerle balo tertip ediyorlar, fakat bu günümüzde biraz pahalı. İstanbul’da bunu
yapmak çok zor, yani iki kişilik bilet alacaksınız, otomobile para vereceksiniz veya otoparka para
vereceksiniz büyük bir rakam ortaya çıkıyor. Ama bu vakıf bu meblağın yarısı kadar bir bağışı talep
ediyor ve rahatlıkla alıyorlar. Ayrıca kitap, sticker, dvd, hatıra eşyaları, giysi satmak gibi yollarla da
gelir elde ediyorlar. Bir başka konu da potansiyel bağışçıları tespit etmek. Bunun için ilk adımı
atacaklar Yönetim Kurulu üyeleri olmalı. Yönetim Kurulu üyeleri öncelikle bağışta bulunmalı ki, diğer
bağışçılara örnek olmalılar. Sonra mütevelliler, camia üyeleri, veliler ve iş yaptığınız kuruluşlardan
bağış almaya gayret edilmeli. Camia dışından da bağışçı bulunursa, bu daha da makbuldür. Bağış
toplamada bir kural da “kaynak yaratmanın planını hazırlayın.” Sonra “iletişim planını hazırlayın”
deniyor. Burada klasik olarak basılı duyurular, web sitesi, e-mail ve sosyal medyadan yararlanmak

gerekiyor. Gönüllüleri harekete geçirmek için her türlü iletişim araçlarından yararlanmak gerekiyor.
Ondan sonra yapılacak iş bağış istemektir. Zaten bütün çaba bağış istemek için. Bir yerde başlamak
gerekir. İdeal bağış, doğru kişilerin doğru kişilerden, yani isteyen de doğru olmalı, doğru yer ve
zamanda doğru proje için doğru miktarda bağış istenmesiyle sağlanır. Bağışın devamlı olması için
yapılması gereken en önemli davranış, bağışçıya yapılan bağışın harcanması konusunda hesap
vermektir. Böyle olursa o bağışçıdan alınan bağışın devamlılığını sağlayabilirsiniz. Bağış konusunda şu
üç hususa dikkat etmek gerekir. “Geri bildirim, yani hesap vermek.” “İnsanları tekrar tekrar
onurlandırın” ve “her zaman para istemeyin, hastalandığı zaman falan ziyaret edin.” Eğer kuruluşta
iyi bir kadro varsa, genellikle bunlar yapılıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı 1980’li yılların ortalarından itibaren okulların memur, hizmetli, yatılı
okulların aşçı ve mutfak personeli gibi kadrolardan emekli olan veya ayrılanların yerine yeni atamalar
yapmadı. Bun üzerine okullarda ciddi personel açıkları meydana geldi. Bunu halletmek isteyen okul
yöneticileri mezunlarla ilişki kuruyorlar. Sonunda bu sorunun vakıf yoluyla daha kolay
çözülebileceğine karar veriyorlar ve vakıflar kurulmaya başlanıyor. İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş
Lisesi, böyle bir motivasyonla bu işe girmiş. Diğer eğitim vakıfları okullarının başka ihtiyaçlarını
karşılamak için kuruldular. Şu anda okulların çoğunun personel ihtiyacı vakıf bütçelerinden
karşılanıyor. Şu anda bu vakıflardan 15’i TEVDAK’ın çatısı altında. Bu çatının altında bulunmayan
eğitim vakıfları da var. Günümüzde okulların genel bütçe dışında üç tane para kaynağı var: Vakıflar,
Okul Aile Birlikleri, ve Mezunlar Dernekleri. Eğitim vakıfları aslında hukukçular olarak patrimuan
dediğimiz mal varlığını iade eden kurumlar… Bu mal varlığı neye yarar; bir akar teşkil edecek mal
varlığıdır. Yani herhangi bir yerdeki bir arsa, eğer kredi alabiliyorsanız, bir değerdir ama kredi
alamıyorsanız hiçbir işe yaramaz. Çünkü bizde bankalar, bir tek şeye kredi verirler, mal varlığına. O işe
yarar ama arsa makbul bir şey değildir. Yani muntazam bir akarı olması lazım mal varlığının. Bu
vakıfların kamu yararına olmaları önemli. Ama birçok vakfa verilmiyor. Çünkü Maliye Bakanlığı, gelir
kaybetmek istemiyor. Bunun için de zor bir yol olan Bakanlar Kurulundan kamu yararı alınmasını
istiyor. Bu ayrıcalığı, belli miktarda her sene artan bir akarı olan vakıflara vermek istiyor. Gelir temin
edecek veya geliri muntazam olabilecek bir gayrimenkul elde etmekte fayda var. Onun için söyledim.
Yoksa size birisi bağış yaptıysa, bir şey yapamazsınız yani hayır, ben, istemiyorum bunu, 500 lira kirası
var diye, diyemezsiniz. Öncelikle Türkiye’de en rahat alınan bağışlar vicdan rahatlatma müessesesi
olan burslar. Bana göre bu yeterli değildir, mesela öğretmenlere burs verilmiyor kendilerini
yetiştirmeleri için. Neden böyle bir şey yerleşmemiş? Sanki garip bir olaymış gibi bakılıyor, öğrenciye
veriliyor burs. İkincisi, malum gayrimenkulünü bağışlamak… Uzun süre bu yoldan gidilmiş, fazla
yaratıcı davranılmamış. Ayrıca eğitim müesseseleri oluşturuyorlar. Mesela İstanbul Erkek Lisesinin
anaokulundan liseye kadar özel eğitim kurumları var. Aynısının benzeri Galatasaray’da da var, fakat
Galatasaray, özel bir kanunla kurulduğu için gelir temin edemiyorsunuz oradan. Hatta yakın zamana
kadar orada kuraya gireceklerden para alıyorlardı. Sonradan bu Milli Eğitimce engellendi, şimdi
almıyorlar. Bir de Darüşşafaka’nın bünyesinde huzur evleri, rehabilitasyon merkezleri var. Bu da
çocuğu ve yaşlısı yoğun olan bir ülkede doğru bir yol. Konumuz yani bu yaptığımız çalışma, finansal
sürdürülebilirlik ve kapasite artışı için yapılıyor. Bu bir arayıştır. Bu konuyu müzakere etmemiz
gerekiyor. Benim önerim şu: günümüzün ekonomik şartları içinde daha geniş kitlelere hitap
edebilmek için spor kulüplerinin de yaptığı gibi on bin lira ile yirmi bin lira arasındaki bir bağış stilini
seçmek, bunu bir kampanya şeklinde yapmak ve buradan elde edilen gelirlerle gayrimenkul satın
almak. Bu aldığınız gayrimenkullerin iyi kira getiren yerlerde olmasına dikkat edersek, daha gerçekçi
oluruz. Yoksa uzun yıllar sürecek bir ekonomik dar boğazdan geçen ülkede kolay kolay bağış
bulamayabilirsiniz diye düşünüyorum. Onun için böyle bir model olsun diye üstünde duruyorum. Bir
de günümüzde başından beri gelen bir şey var, işte memur finanse etmek veya görevli finanse etmek.
Tabi burada vazgeçemeyeceğimiz bir şey var, güvenlik ve temizlik işlerini taşeron bir firmayla
yürütmek. Yani bunun başka bir yolu yok. Günümüzde hademe tahsisi hiç yok. Bunu da yapacaksınız.
Ama bunun dışındaki bazı şeylerden feragat edilebilir. Ama bir şeyi desteklememiz gerekiyor,
öğretimde yer alan bu proje okulları meselesini. Diyorlar ki, öğrenci proje yapsın, öğrenci parasını
bulsun, yaratsın, girişimci olsun. Böyle nasıl girişimci olacaklar? Okulumuzda 31 tane kulüp kurmuşlar.
Proje yapıyorlar, yürütmek için gerekli parayı bulamıyorlar. Ve biz, vakıf olarak bu parayı vermek

zorunda kalıyoruz. Mesela robotik kulübü kuruyorlar. Robotu yapmak için pensesi bilmem kaç lira,
filanca malzemesi şu kadar lira. Sonuçta bayağı yüklü bir meblağ ortaya çıkıyor. Yapacak başka bir şey
yok, veremeyiz, gidin, nereden alırsanız, alın, diyemeyiz, veriyoruz. Mademki vakıflarımız var,
gençleri gerçekten okullarına ve camiaya ısındıracaksak, bu tip taleplerine cevap vermek zorundayız.
Son olarak dün konuşulan bir konu üzerinde durmak istiyorum. Bir mevzuat meselesi var, yani
müfredat denen şey de buna dahil. Mevzuat Türkiye’de teşvik edici değil, engelleyici bir unsur olarak
mevcuttur. Bunu aşmak gerekir. Dün Ankara’ya gelmemiz ve Ankara’da devletle buluşmamızın en
önemli nedeni bakanlığın bizi tanıması için yapılan bir çalışmadır. Burada bizler vakıflarımızın
amaçlarına ulaşması için biraz figüranız. Ama bu figüranlık işe yararsa hepimiz ileride hayırla yad
ediliriz. Milli Eğitim Bakanlığıyla gerçekten diyalog kurmak gerekiyor. İkinci olarak Maliye Bakanlığıyla
diyalog kurmalıyız ve onlara “biz topladığımız parayı şu şu işlere sarf ediyoruz” demeliyiz. Maliye
Bakanlığı “ben sana vergi muafiyeti vereyim ama muhakkak okula sarf edeceksin” diyor. Eğer esnek
tutabilirseniz, eğitime de sarf edebilirsiniz. İhtiyacı olan fakat geliri olmayan bir okulla dayanışma
yapılabilir. Devlet, İstanbul’da topladığı parayı nasıl Ardahan’da kullanıyorsa, vakıflarda toplanan
paralar ihtiyaç sahibi olan okullara yardım edilebilir. Mesela TEVDAK güçlü bir hale getirilirse, bazı
yerlerde katkı yapabilir. Size teşekkür ediyorum.
PROF. DR. ADNAN OKUR: Sayın Tansuğ’a çok teşekkür ediyorum. Bu konuda çok formatı
düzgün hazırlanmış bir sunum. Ancak buradan bir takım katkı verebilecek görüşlerin olacağını
düşünüyorum. Özellikle vakfın vakıfla doğrudan gönül ilişkisi olan kişiler, ve camianın dışında yurt dışı
ve yurt içi önemli bağışçılara nasıl ulaşılabileceği konusunda, proje desteği anlamında, fonların nasıl
harekete geçirileceği konusunda fikri olan arkadaşlarımız varsa, görüşlerini iletmelerini rica edeceğim.
DR. SAKİN ÖNER: Ben, bu konuda düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Kuruluşundan beri
TEVDAK’ta olan biri olarak üye vakıflarımızın durumlarını iyi kötü biliyorum. Zaman zaman da
kendilerinden bilgiler istiyoruz. Bazı vakıflarımız, maalesef bu isteğimize zamanında cevap
vermiyorlar. Bu da tabi büyük sıkıntı yaratıyor. Halbuki birlikte olursak, birlikte hareket edersek daha
güçlü oluruz. Benim gördüğüm kadarı ile akarı olan, yani gerçek anlamda gelirleri sürekli olan
vakıflarımız az. Özellikle İstanbul’daki üç vakfımız bu konuda önde. Galatasaray Lisesi, Kabataş Lisesi
ve İstanbul Lisesi Eğitim Vakıfları. Bu üç okulumuz da zamanında devlet desteğini iyi kullanarak,
desteğini alarak, kuruluşlarına çeşitli tesisler kazandırmışlardır. Mesela İstanbul Lisesi’nin hem Avrupa
hem de Anadolu yakasında özel okulları var. Ayrıca Alman hükümeti de Kültür Antlaşması
çerçevesinde okulun eğitimine tam destek veriyor. Galatasaray Lisesi de vaktiyle Galatasaray Eğitim
Kurumları Yasası adıyla özel bir yasa çıkartmış. Bu yasa sayesinde bütün kurumları, anaokulu, ilkokulu,
ortaokulu, lisesi ve üniversitesi, hepsi devlet okulu olduğu halde hepsinden de bağış alma yetkisi var
ve her kademede veliden bağış alıyorlar. O yüzden vatandaşın çoğu bu okulları özel zannediyor.
Ayrıca idareci ve öğretmenlerini kendileri seçip atatıyorlar. Kabataş Lisesi de uzun uğraşlarla devlet
arazisini tahsis ettirerek, üzerinde kendi imkanları ve Sabancı Vakfı’nın desteğiyle Ortaköy’de Feriye
Tesislerini yaptılar. Bu tesislerinin gelirlerinin hepsini okula harcıyorlar. Ayrıca okulun bitişiğindeki bir
arazinin yabancı kişi ve kuruluşların eline geçmesini önlediler. Edirne Lisesi de okulun yanındaki
Tekel’e ait arazinin tahsisini sağlayarak üzerine okul ve pansiyon binaları yaptırdılar. Diğer vakıflarımız
eğitim gönüllüsü mütevelli ve mezunlarının desteğiyle hizmet üretiyorlar. Kurmaylar der ki: “Başarılı
komutan, kendinden olmayan kuvvetleri kendi gayesi için kullanabilen komutandır.” Onun için kendi
öz kaynaklarımız dışında başta devlet imkanları olmak üzere çeşitli kaynaklarla ilgili çalışmalar
yapmalıyız. Bu konuda bürokrasiyle ve siyasetle ilgisi olan mezunlarımızdan ve çevremizdeki etkili
kişilerden yararlanmalıyız. Kullanılmayan kamu binalarının, milli emlak veya belediyelerin arazilerinin
tahsisini sağlayabiliriz. Sadece gönüllü bağışlarla, mezunlarının ve çevrenin bağışlarıyla yürütülecek
hizmetler sınırlıdır. Son yapılan Büyükşehir Yasası ile belediyelere eğitim alanında okul yapma dahil
her türlü eğitim masraflarına katkıda bulunma yetkisi verildi. Bunun en güzel örneği Büyükçekmece
Belediyesidir. Çok sayıda okul yaptırarak devlete bağışlamıştır. Bazı belediyeler bazı okullara spor
salonları, halı sahalar yaptırıyor. Okullar buralardan gelirler elde ediyorlar. Şimdi bir defa bizim
mutlaka TEVDAK ve vakıflar olarak Vakıflar Genel Müdürlüğünün nezdinde girişimde bulunup, bu

eğitim vakıflarının farklı statüde olmasını sağlamaya çalışmamız lazım. Eğitim Vakıflarına en azından
vergi indirimi, vergi teşvikleri, hatta okullardan bağış toplama yetkisi verilmeli. Tevdak kurulduğunda
Milli Eğitim Bakanlığı, kayıtlarda velilerden bağış toplama yetkisini bize vermişti. İptal de edilmedi.
Hala protokoller elimizde ama son yıllarda kadük oldu yani uygulanmıyor. Tabi en güzeli vergi
muafiyeti konusu ama bu konuda tamamen siyasi destek alınması lazım. Onun için her vakıf çalışma
yapmalı. O kazanılırsa, çok önemli bir kazanım olur. İktisadi teşebbüslerin mutlaka kurulması lazım.
Okullarda hatıra eşantiyonların satışı için reyonlar ve orada birimler oluşturulabilir. Bu yerler hem bir
gelir getirir hem de okul kültürüne katkı sağlar. Ayrıca son yıllarda sadece Avrupa fonları değil, çeşitli
bakanlıkların, sivil toplum kuruluşlarının ve özellikle Ticaret ve Sanayi Odaları gibi, TOBB gibi, TÜSİAD
gibi kurumların da projeleri ve eğitimle ilgili fonları var. Onlardan da faydalanabiliriz. Uluslararası
fonlar da var. Okulların onarımında vakıf imkanları yerine İl Özel İdarelerinden yararlanabiliriz. Bütün
imkanları, fırsatları sonuna kadar değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
PROF. DR. ADNAN OKUR: Ben de teşekkür ediyorum.
M. EROL DEMİRDÖVEN: TEVDAK’ın bünyesindeki bütün okullar proje okulu. Proje okulları
demek çocuklarımızın proje yaparak, toplumda veya bilim alanında yeni bir takım kullanıma açık bazı
şeyler üretmeleri anlamında. Kabataşlı kardeşim Yiğitcan Ateş, Macaristan’da yapılan Uluslararası
Biyoloji Olimpiyatlarında altın madalya kazandı. Bu bir üründür, biz, bu ürünü elde etmek için
laboratuvarlar açıyoruz, öğrenciye giriş için burslar veriyoruz, yol paralarını karşılıyoruz. Nasıl
sporcularda yetiştiren kulübe bir yetiştirme hakkı transfer veriliyorsa, mutlaka bu öğrencimizin yaptığı
buluşun, ilaç firmaları tarafından, bir ekonomik değeri mutlaka olacaktır. Dolayısıyla vakıflar bu
projeleri finanse ederken böyle ekonomik imkan doğduğu zaman bunun ilgili vakıfla yapılacak bir
prosedüre, bir şeye bağlanmasında fayda görürüm. Çünkü burada ciddi dönüşler olabilir. Mesela
baktığınız zaman belki üniversite daha büyük çaplı Harvard’da belki Türkiye bütçesine yakın bir
bütçede yapılan projelerden gelir elde edilebilir. Dünyada niye böyle ediniliyor denmez, çünkü bu
çocuğu destekliyoruz, laboratuvar malzemelerini bağışlarla, katkılarla sağlıyoruz. Gideceği yere de
gönderiyoruz, yemesini, içmesini, yolu finanse ediyoruz. Dolayısıyla eğer buradan ekonomik bir değer
çıkıyorsa, ilgili firmalar bu değeri bulup ben, senin buluşunu çok sevdim, deyip, bu çocuğu bulabilir. O
zaman diyecek ki, iyi geldiniz de ama benim vakıfla bir sözleşmem var. Önce vakıfla konuşmanız
lazım. Buna makul ve mantıklı bir ölçü getirilebilir. Buna ticaret gibi bakmamak lazım. Ama bu yapılan
harcama geri alınarsa, başka kardeşlerimiz için bir fon sağlanmış olur. Bana göre önemlidir, çünkü bu
proje okulları kavramının içerisinde baktığınız zaman proje üretmek var. Bu projenin dönüşü mutlaka
ticari olarak baktığımız zaman da oradan vakfa dönüşünü sağlarsak, bana göre yepyeni bir fon
kaynağı yaratmış oluruz. Teşekkür ederim.
İBRAHİM TAŞKAN: 1999 Büyük depremi sonrası ben de arkadaşlarımla bir grup kurdum.
“İstanbul yardım grubu” adı altında büyük bir grup kurduk. Bir haftada da 1 milyon dolar topladık,
1500 tane de ev yaptırdık. O zaman dikkatimizi çeken bir şey oldu. Yardım yapanlar, isimlerinin
basında geçmesini istiyorlar. Bunu kullanabiliriz. Bir arkadaşımız çok cüzi bir para verdi, televizyonda
isminin geçmesini kaynak olarak kullandık. Biz, 1 milyon doları hiç kimseye söylemeden topladık. Ama
o arkadaşın adı daha çok geçti. Şimdi bu bir metot olarak vakıflarda belki iyi bir görüntü vermeyebilir
ama veren kişinin niyeti buysa, onu vakıflar, seve seve kullansınlar. Bir diğer konu otopark
işletmeleri… En ucuz işletme otopark işletmesi. Otopark işletmeleri, vakıfların iktisadi kuruluşları
tarafından yapılabilir. Tabi, valilik, kaymakamlık onayıyla… Özellikle yaz aylarında tatil yörelerindeki
veya büyük şehirlerdeki okul bahçeleri en iyi, en çok para getiren park alanlarıdır. Tabi vakfın iktisadi
kuruluşuyla bu yapılmalı. Bir diğer yöntem olarak da şunu yaptık. Başka bir vakfa bağlı kuruluşlarda
çocuklarımıza malzeme aldık, başlarına çok ünlü bir ressamı getirdik, vakıf bahçemizde resim yapmayı
öğrettik. Ama malzeme profesyonel resim malzemesiyle bu gördüğümüz ışıklı pano kadar büyük
resimler yaptırdık. Sonra bunları yaptığımız bir gecede sattık. Çok büyük para elde ettik. Ünlü bir
ressamın kontrolünde yapılan bu resimleri şirketler, binaların içinde salonlarına, boşluklarına,
koridorlara koymak için alıyorlar. Dikkat ederseniz, hangi firmaya giderseniz gidin, böyle panolar

görürsünüz. Otel salonları da dahil bunlara… Bu yolu da kullandık. Eğer vakıf öğrencileri işte vakıfların
okullarında bu tip bir yarışmayı veya bu tip resmi yapabilirlerse, bu da bir yöntem olarak kullanılabilir.
Teşekkür ederim.
PROF. DR. ADNAN OKUR: Gönül Hanım buyurun.
GÖNÜL ERTUNA: Şimdi otopark konusunda bir konu geçti. Biz, 25 sene Atatürk Lisesinin o
büyük bahçesini otopark olarak çalıştırdık. Sonra baya bir gelir elde ettik. Onu da okul saatleri dışında
kullandık. Yaz aylarında, tatil günlerinde büyük paralar ettik. Sonra bakanlık, durup dururken okul
otoparklarını kaldırdı. İki senedir kapalı bizim okulun otoparkı. Ondan sonra biz, okul idaresine
kazanalım, kazanmayalım, her ay iki sene önce 60 bin lira kira verdik. Çünkü bizim iktisadi işletmemize
kiraya verdiler. Maalesef otopark mafyasının iştahını kabarttı. Benim okulda yerim var, öyle adamlar
gelmeye başladı ki, ben, adamlardan çekinmeye başladım. Daha sonra otoparkı çalışırken, karşımızda
bir küçük apartman dairesinin altında bir otopark yıkama yağlama yeri açmışlar. Sadece o alan için
açmışlar ama bütün Sezenler Caddesine taşmaya başladılar. Sonra bizim çalıştırdığımız çocukları
tehdit etmeye başladılar. Okul müdürünün arabası hangisi, vakıf idarecilerinin arabası hangisi diye
araştırmaya başladılar. Emniyete söyledik ama maalesef bir netice alamadık. İki sene kapalı kaldı.
Açamadık. Şu anda iznimiz olmasına rağmen açamadık. Çünkü emniyetten bir garanti alamadık. Bu
çok önemli… Bir de bizim inşallah bir dahaki programımıza davetlimiz olarak gelirsiniz, okulumuzu
gezersiniz. Biz vakıf olarak çok büyük emek verdik. Erol Üçer nur içinde yatsın. İnanamayacaksınız,
bizim okula gelen, “bir devlet lisesi bu görünümde olabilir mi” düşüncesiyle ayrılıyor. Ama bu neden
oldu? Otoparkı çalıştırdık, okula çok büyük gelir kazandırdı.
DR. SAKİN ÖNER: Şimdi bu yetki Okul Aile Birliklerine verildi. Okul aile birliklerinin 2005 yılına
kadar mali statüsü yoktu. 2005’de 5072 sayılı kanunla Okul Koruma Dernekleri kapatıldı, Okul Aile
Birliklerine mali statü verildi. Şu anda okulun bütün birimlerini kiraya verme, kantin, spor salonu,
konferans salonu ve bütün bahçesini kiraya verme yetkisi Okul Aile Birliklerine verildi. Bizim işte o
yasal mevzuatla ilgili düzenlemede okul birimlerinin kiraya verilmesi, onun gelirlerinin okul için
harcanması amacıyla vakıflara da verilmesini talep etmemiz gerekiyor. İstanbul’da şu anda
belediyeler okulların bahçelerinin altını otopark yapıyor. Beşiktaş ve Şişli Belediyesi mesela. Otopark
geliri söz konusu olursa, Ankara, İstanbul ve İzmir’de olur, diğer illerdeki otopark olayı olmaz.
GÖNÜL ERTUNA: Vakfımızın bayağı gayrimenkulleri var, az önce bahsettiniz. Ama Erol Üçer
Bey’in katkılarıyla. Bir örnek vereyim, bizim Çukurambar’da bir binamız vardı, bu Mado işletmelerini
biliyorsunuz, oraya kiraladık. 19 bin liraya aylık kiraya vermiştik. Yanına bu ekonomik krizden dolayı
bu gayrimenkullerin kiralarını düşürmek zorunda kaldık. Ne yaptık; 10 bin liraya verdik. Böylece
gayrimenkulümüz gelirlerimiz çok düştü. Otopark da olmayınca… Gayrimenkul edinmekten ziyade bir
işletmenin kar amaçlı bir faaliyette bulunmasını daha önemli olduğunu düşünüyorum.
PROF. DR. ADNAN OKUR: Hoca hanım buyurun.
ESRA HACIOĞLU: Şu önerilerde bulunmak istiyorum. Sizin hocam, söylemiş olduğunuzun
üstüne ek olarak… Son olarak bir organizasyon oldu İstanbul’da. Hilal döktüler bir maddeden dev
hilaller ve Türkiye’nin en ünlü sanatçılarına o hilalleri verdiler, onlar, hepsi üzerine işte kendi
tarzlarına göre kimi ebru yaptı, kimi değişik figürler yaptı, çeşitli boyalarla çalıştılar. Bunlar satılıyor
şimdi, şirketler bunları alıyor. Bu tür bir şeyi TEVDAK organizasyonuyla pazarlayabiliriz. Bu çok büyük
bir organizasyon yalnız, hani maliyetleri büyük ama geri dönüşleri de büyük. Siz, İstanbul’da
olduğunuz için ünlü ressamları tanırsınız, içlerinde Tevdak okullarından mezun olanlar da vardır.
İkinci önerim, burs ve bağış fonu için çelenk organizasyonu yapılabilir. TEMA ve Çağdaş Yaşam’ın
yaptığı gibi. Neden olmasın, bu da sürdürülebilir bir gelir kaynağı olur. Yalnız şehir içerisinde
söylemiyorum, hani Türkiye genelinde böyle bir şey yapılırsa, sadece TEVDAK liselerinin olduğu
şehirler değil. Bir diğer önerim, biliyorsunuz, Dolmabahçe Sarayının restorasyonunda Cif ile anlaştılar.

Ve aldığımız her Cif’in belli bir miktarı satın alınan perakende de Dolmabahçe Sarayı’nın temizlenmesi
için kullanılan o fona aktarıldı. Aynı şekilde TEVDAK liselerinden mezun mesela ajanda üreten
firmanın sahibi, o ajandanın gelirinin bir miktarını TEVDAK’a bağışlayabilir. Bu gelirden bünyedeki
okullarda okuyan öğrencilere burs verilebilir. Teşekkür ediyorum.
PROF. DR. ADNAN OKUR: Ben de çok teşekkür ediyorum ve bu oturumu kapatıyorum.

07 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA -- SAAT 11.40-13.00 -- IV. OTURUM
KONU: OKULLARIMIZIN VE VAKIFLARIMIZIN TANITIMINDA MEDYANIN VE SOSYAL MEDYANIN ETKİN
KULLANIMI
OTURUM BAŞKANI: Esra HACIOĞLU (Bülent Ecevit Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler KoordinatörüMehmet Çelikel Lisesi Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi)
KONUŞMACI: Eren Can ZIPLAR (Proje Araştırma ve Analiz Uzmanı)
ESRA HACIOĞLU: Saygıdeğer katılımcılar, Sayın Başkanım, okullarımızın çok değerli vakıf
yöneticileri ve üyeleri, değerli hocalarım, ben Esra Hacıoğlu, Bülent Ecevit Üniversitesi Kariyer
Merkezi Koordinatörü ve aynı zamanda Mehmet Çelikel Lisesi Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesiyim.
Bu oturumun konusu “okullarımızın ve vakıflarımızın tanıtımında medyanın ve sosyal medyanın etkin
kullanımı”. bir anekdotla başlamak istiyorum. Çok uzun yıllardır profesyonel sunuculuk yapıyorum.
Özellikle deniz kuvvetlerinde uzun süre çalıştım, onları davetli spikeri olarak çalışıyordum. Ve
üniversitede, Bülent Ecevit Üniversitesinde bütün büyük etkinliklerde sunuculuk yapıyorum. Bir
konserde yaşadığımı paylaşmak istiyorum izin verirseniz sizlerle. O dönem adı Mimar Sinan Devlet
Konservatuarı olan bugün Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürü Mesut İktu,
üniversitemizin davetli konser sanatçısıydı. Kendisini takdim etmek üzere kürsüye geldim. Ve şu
anekdotla başladım anlatmaya. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir Bulgaristan ziyaretinde Sofya askeri
ateşe militerliğini ziyaret ediyor. Akşam, Sofya operasında oynanan Tosca operasını izlemeye
gidiyorlar ataşeyle birlikte. Gazi, kendisine ayrılmış locada, ateşemiliteriyle birlikte izliyor ve hiç ses
çıkartmıyor. Tosca bitiyor, tekrar hiç ses yok Gazi’den. Yol boyunca hiç konuşmuyor, odasına geliyor,
yine hiç konuşmuyor. İyi geceler bile demeden odasına çekiliyor. Gece saat 3’te askeri ataşenin
odasının kapısı tıklanıyor. Açıyor, bir bakıyor karşısında Gazi Paşa. “Ya benim aklıma takıldı” diyor,
“acaba bir gün benim ülkemde, büyük şehirlerde böyle büyük salonlar olacak mı? Benim çocuklarım,
acaba o salonlarda böyle ünlü eserleri seslendirecekler mi? Ve onlar, acaba ayakta alkışlanacaklar
mı?” Bence rahat uyuyabilir. Sadece büyük şehirlerde değil, ülkenin dört bir yanında böyle çocuklar,
harika işler çıkartıyorlar, ayakta alkışlanıyorlar. İşte o çocuklar, bizim şu anda bir arada olmamızı
sağlayan liselerin yetiştirdiği çocuklar aslında Türkiye’nin en güçlü çocukları. Bir alkış rica edeyim mi
onlar için. Evet, yaşamın bugün olmazsa olmazı sosyal medyayı ve medyayı konuşacağız. Şimdi bir
derste de böyle bir şey yaşadık. 15-20 öğrenci var, dedim ki, arkadaşlar, herkes cep telefonlarını şu
sıranın üzerine bırakabilir mi? Bıraktılar. Manzaraya inanamazsınız, meğerse telefonlar değil, bizim
gençler internette bağlıymış. Modemleri ellerinden alınınca, difrizden çıkmış balık gibi oldular.
Tamamen konsantre bitti, hiçbir şey dinleyemiyorlar, akılları orada. İşte bu gerçekten çok korkutucu
bir şey, bir kriz ama bu krizi bir biçimde fırsata dönüştürmemiz lazım özellikle bu tip projelerde. Yani
medyanın ve sosyal medyanın doğru, planlı ve kontrollü kullanılmasıyla ilgili stratejik planın içerisine
etkileyici, etkin ve uygulanabilir başlıklar eklememiz gerekiyor. Hedef kitlemize nasıl doğru mesajlar
ileteceğiz, bu iletişim nasıl olacak? Şimdi sevgili Eren Can Zıplar, bize anlatsın, soru ve cevaplarla da
keyifli bir oturum olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
EREN CAN ZIPLAR: Ben, bu projede proje araştırma ve analiz uzmanı olarak bulunuyorum.
Size insanlarla günümüz medyasında nasıl iletişime geçileceği, nasıl hedef kitleye ulaşabileceğimiz
konusundaki bilgilerimi paylaşacağım. Öncelikle şunu sormamız gerekiyor kendimize, “neden iletişim

kurmak istiyoruz?” Medyanın asıl temelinde bu soru yatıyor. Biz bir proje hazırladık, önce bu projeyi
neden hazırladık, bu projeden ne yarar bekliyoruz? Öncelikle kendimize sormamız bunları sormamız
gerekiyor..” Projemizi tanıtmak mı istiyoruz, gerçekten başarılı kılmak mı istiyoruz? Yoksa bütün
yürütmüş olduğumuz her şeyi kapatıp, arşive koymak mı istiyoruz? Öncelikle projemizin amacını net
olarak belirlemeliyiz. Gerçekten bir yere ulaşmak istiyor muyuz; bu bizim için çok önemli. Sosyal
medya üzerinden iletişim kurmamızın hareket noktası şu olmalı: “Less is more” yani “en az sözle en
fazla şeyi anlatmak.” İnsanlar artık sayfalarca yazı okumak istemiyorlar. İnsanlar, günlük hayatta artık
gazete okumayı, köşe yazılarını okumayı bile bıraktılar. Bu gerçekten 7’den 70’e bu şekilde. Yani yavaş
yavaş her şey eski medya, yeni medya üzerinde bir değişim içerisinde. “Less is more”. Açacak olursak,
kurumumuz proje iletişimine hangisiyle başlayacaksa başlasın, öncelikle hatırlanacak bir mesaja sahip
olmalıyız. Bu bir motto olabilir, bir varış olabilir, kısa ve öz olmalı. Ve araştırmaların belirlemesine
göre insan sadece en fazla 2 ila 5 mesaj arasını algılayabiliyor ve aklında tutabiliyor. Kalıcı olmak için
kısa ve öz olmalıyız. Sonraki adım öyküleştirme, her başarı hikayesinin altında bir öykü kurmalıyız ki,
bu öykü, kitleleri peşinden sürükleyebilmeli. Bu gençler olsun, iş insanları olsun, kim olursa olsun çok
önemli. Çünkü öyküleştiremediğimiz bir kitle, zamanla yok olup gidecektir ama öyküleştirdiğimiz bir
hikayeye bağladığımız bir motto bizi çeşitli mecralarda gayet iyi bir şekilde temsil edebilecektir.
İletişim stratejilerinde en önemli konu iki başlık altında inceleniyor. Birinci temelimiz gruplar, ikinci
temelimiz de mecralar. Yani öncelikle hedefimizi belirlemeliyiz. Bu kim olacak; bu bir yaş grubu
olabilir, bu bir kitabı okuyan kişiler olabilir, ne bileyim, bu farklı yerlerde ayrılabilir. Lakin hedef
grubumuzu önemli seçmemiz gerekiyor. Hedef grubumuz doğru seçilmezse, yaptığımız tanıtımlar
boşa gidebilir. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Instagram kullanıcı yaş aralığı 15 ila 45 arasında ama
60 yaşında. 55 yaşında bir gruba hitap etmek istiyorsak, biz, bunu Facebook üzerinden yapmalıyız.
Çünkü dediğim gibi yaş grupları burada çok önemli. Facebook dedim, instagram dedim, şimdi de
Twitter diyorum, bunlar da mecralarımız. Nereden ulaşmak istediğimiz… Burada mes medyadan çok
fazla bahsetmeyeceğim, çünkü biraz daha azalan, etkisini yitiren bir olgu olduğundan bahsediliyor.
Yazılı medya şu şekilde oluyor. Bir şey bir kağıda basılıyor, alınıyor, bir rafa kaldırılıyor ve orada
kalıyor. Ama internette her zaman ulaşılabilir, bir bilgiye her zaman ulaşılabilir. Tekrardan hedef kitle
iletişim yolumuzu belirlemelidir. Kitle ihtiyaçlarını ve beklentilerini günümüzde mes medya etkisini
kaybetmekte, belirli birkaç gruba hitap etmekten öteye gidememektedir. Mesajımızı iletirken, yeni
medya için de mesajımızı iletirken, mesajı iletenin kimliği, iletme şekli ve akla uygunluğu temel
oluşturuyor. Ve şu soruların cevabını kesinlikle vermek zorunda bizim mesajımız. “Neden, nasıl ve
ne?” İletenin kimliği şu noktada önemli, eğer gençlere hitap etmek istiyorsak, gerçekten onların
dilinden anlayan ya da işadamlarına hitap etmek istiyorsak, vakıflara hitap etmek istiyorsak, kime
hitap etmek istiyorsak, onların dilinden anlayan bir kişinin iletmesi gerekiyor mesajı ve şekli de çok
önemli. Mesajımızı gençler, belki youtube üzerinden iletilmesini doğru bulacakken, iş adamları, mail
üzerinden iletilmesini daha doğru bulacaklardır. Bu arada kitlelerden bahsetmişken, kitle tek tip
değildir ve ayrımına çok dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Her kitleye hitap etmek için öncelikle
mizahtan, sosyal medyadan ve görselleştirmeden yararlanmalıyız. Çünkü günümüz sosyal medyasında
gerçekten içerisinde mizah olmayan bir şeye dikkat edilmiyor. Mizah kesinlikle ufak bir şaka olmalı
yani paylaşımlarda ve medyanın gücü ve görselleştirme… Bir hikayeyi anlatabiliriz ama bu hikayenin
resmini çizip, bu hikayeyi görselleştirebiliriz. Bunun yanı sıra kitlenin bizi tanıması çok önemli. Şöyle
ki, kitle bizi tanımazsa, bir kriz durumu yaşayabiliriz. Çünkü bu sefer kitle bizi tanımlamaya
başlayacaktır. Biz, kendi kimliğimizi TEVDAK olarak insanlara aktaramazsak, yani biz, TEVDAK’ız, biz,
şu işi yapıyoruz, biz şu şekilde bir araya geldik, bu şekilde buluştuk, Avrupa Birliği’nin programıyla
buraya geldik ve amacımız bu. Biz, bu şekilde kendimizi tanımlamazsak, insanlar, bir yerden sonra
bize diyeceklerdir ki, işte kendi akıllarında bizim için ne düşünüyorlarsa, bizi öyle tanımlayacaklardır.
Bu yüzden bundan ziyade kendi tanımımızı, kendi sunumumuzu yapmamız çok önemli. Kitlenin bizi
tanımaması, konuşma hakkımızı kaybetmemizi ve bizi atfedilenleri kabullenmemiz durumuna gelir.
STK, her gün yapıyor, kurumun iç yüzü ve faaliyetleri sürekli olarak kitleye aktarılmalıdır. Burada da
yine sosyal medyanın gücünden faydalanacağız. Evet, şimdi sosyal medyanın optimizasyonu nedir?
Bir çok kurumumuzun şu an bilgim dahilinde sosyal medya hesapları var, twitter hesapları var,
instagram hesapları var, kendi web siteleri var, bir şekilde buradan ulaşılıyor ama burada bir

dengesizlik söz konusu. Şu şekilde; facebook hesabında ayrı, instagram hesabında ayrı logo
kullanılıyor. Aynı şeyler paylaşılmıyor ya da girip, baktığımızda en son gönderi 2015’in 8’inci ayından,
9’uncu ayından ve çok az kullanılıyor. Aslında yeni medyaya yönelik olarak böyle bir şey çok kolay,
bunu düzenlemek çok kolay, çünkü eski medyada gazetelere ilan verme, televizyon reklamları, yerel
dergiler, eğitim dergileri, bu şekilde ilerliyordu ama artık bütün medya, parmaklarımızın ucundaki
telefonun içinde. Ve buradan her yere ulaşabiliyoruz ve bu çok küçük uğraşlarla ve neredeyse hiç para
harcamadan yapılabilecek işler. Sosyal medya optimizasyonundan özetle bahsetmek istiyorum.
Oluşturacağımız sosyal medya hesaplarının profil isimleri aynı olmalıdır, özellikle burada maddenin
üzerinden atlamamak adına… Sosyal medya hesabınızda iletişim bilgileri eksiksiz ve net bir şekilde yer
almalıdır. Çünkü insanlar, karşılarında bir muhatap bekleyeceklerdir, o paylaşımların doğru olup
olmadığını görmek isteyeceklerdir. Hangi sosyal medya platformunun bize daha iyi katkı sağlayacağı
tespit edilmelidir. Doğru kanal ile doğru kitleye ulaşmaya çalışılır; youtube, twitter, instagram,
linkedin gibi farklı gruplar için geçerli kanallar. Hesaplarda yapılacak paylaşımlarda anahtar kelimeler
kesinlikle kullanılmalıdır. Anahtar kelimelerin hepsinde kurum adı olabileceği gibi vermiş olduğumuz
eğitim olanaklarıyla anahtar kelimeler kullanılmalıdır. Bu da hashtag dediğimiz mevzu, hashtaglerde
de paylaşımlarda hashtag yaparak, TEVDAK, eğitim, yatılı okullarımız için yatılı okul. Çünkü insanlar,
bu etiketler üzerinden bilgilere ulaşıyorlar. Google’un algoritması bu etiketler üzerinden çalışıyor.
Aynı şekilde paylaşımlarda yönlendirme linki verilmeli kendi web sitemize. Facebook hesabımızda,
instagram hesabımızda her yerden sitemize link verilmeli ama bu linkler kısaltılarak verilmelidir.
Çünkü şöyle problemler oluyor, bunu sık sık yaşıyoruz. Her sitenin yapımı aynı değil ve karşımıza çok
uzun linkler çıkabiliyor. Yani 300 karakter, 500 karakter olarak uzun linkler çıkabiliyor ve bunları
sayfamızda paylaşmak çok yer kalabalığı yapıyor. Ama kısaltarak paylaşmak her zaman gözü
yormuyor. Önemli olan noktalara daha fazla dikkat çekmiş oluyoruz. Sosyal medya hesaplarında
yapılacak paylaşımlarda kullanılan görsellerin kalitesi, bu da önemli bir konu. Çektiğimiz fotoğrafların
görünür olması, ışığı iyi alması ve çözünürlüğünün yüksek olması çok önemli. Eğitim verilen alanlarla
ilgili, okul olanaklarıyla ilgili videolar yayınlamak youtube üzerinden kanal açarak. Kendinizi
youtube’dan tanıtın, instagram’dan tanıtın, videolar çekin. Çünkü hedef gruplarına bunlar hitap
ediyor. Youtube’da paylaşılacak videoların alt metinlerine açıklamalar tam olarak girilmeli ve kendi
sitemizde ve orada başlıklar aynı olmalıdır. Anahtar kelime başlıklar seçilmelidir. Dediğim gibi
hashtaglar konularak. Video paylaşımları vasıtasıyla web sitelerini ele alan içerik sayfalarına
yönlendirmeler yapılmalıdır. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta burası, dikkatinizi çekmek
istiyorum. Sosyal medya hesapları aktif bir şekilde kullanılmalıdır. Gün içerisinde düzenli olarak
paylaşım yapılmalıdır. Ya da haftalık periyotlar belirleyip, aynı günlerde aynı saatlerde düzenli olarak
yapılmalı ve zamanlaması, içerik kalitesi ve görsel kalitesinin hedef kitleye hitap etmesi çok önemli.
Periyotlar çıkartıp, her ay belirli günler belirleyip yeni haberler konulmalıdır. Çünkü gençler ya da orta
yaşlılar, instagram hesaplarına girdiklerinde tamam, okulumuzun, derneğimizin, vakfımızın bir
instagram hesabı var ama çok uzun süre önce paylaşım yapılmış, çok kalitesiz paylaşımlar yapılmış,
yani çekmeyecek paylaşımlar. Bunlara özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Beni dinlediğiniz için
teşekkürler.
ESRA HACIOĞLU: Çok teşekkür ediyoruz. Katkı sağlamak isteyenler varsa, söz vereceğim.
Buyurun.
KÜBRA NUR DOĞAN: “Toplumun Okulları” ismiyle instagram’dan ve Facebook’tan
ulaşabilirsiniz. Twitter’da da “toplumokulları” hesabımız var. Projemizin sosyal medya hesapları
bunlar. Şu anda biz, web sitesiyle ilgili bir ajansla çalışma yapıyoruz. Web sitesi tasarlanıyor, bu
TEVDAK’a ait olan web sitesi. Şu an kullanılan site güncellenebilecek, bununla ilgili çalışmalar
yapılıyor. Tanıtım filmiyle ilgili aktivitenin süresi içinde olmadığımız için henüz tanıtım filminin
senaryosu yok. Buna da bir açıklama getirmek istedim. Ama aktivite süresi içerisine girdiğimizde, yani
proje yazılırken, hangi zaman aralığı ona ayrılmışsa eğer o süreç içerisine girildiğinde, bu
senaryolaştırma da yapılacaktır zaten. Ben, birazdan bizim projemizin hesaplarının adını ve kendi

mailimi yansıtacağım. Herhangi bir konuda herhangi bir fikrimiz varsa da bana mail atabilirsiniz, yine
ben, Sakin hocama, Erol Bey’e iletiyor olacağım zaten. Teşekkür ederim.
ESRA HACIOĞLU: Ben, Eren kardeşime çok teşekkür ediyorum. Genç yaşta kendisini çok iyi
yetiştirmiş. Bundan sonra da çok iyi projeler bekliyoruz. Acaba dün mesela genel müdürlerimiz
gelmişti, onları sosyal mecrada hemen yayınlayabildik, değil mi? Türkiye’de şöyle bir eğilim ve
hastalık diyebileceğim unsur var, o da şu: herhangi bir kuruluş, mutlaka acaba nereye dayalıdır, siyasi
görüşü nedir veya güçlü müdür diye bir kaygı var. Mesela genel müdürlerimizin resimlerinin anında
yayınlanması bu anlamda iyi olmuş. Çok uzun yıllar medyada bir takım sıkıntı ve tecrübeler yaşamış
biri olarak bazı düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Şimdi TEVDAK mezunu gazetecilerimiz var,
yazarlar var, sosyal medya fenomenleri var. Kamu önderi dediğimiz kişiler var. Hani herhangi bir siyasi
ya da sosyal oluşumun içinde olmayıp, sırf isimleriyle kamuya önderlik eden kişiler var. İşte sanatçılar,
şairler, ünlüler var sonuç itibarıyla. O isimleri bu lansmanlarda şiddetle kullanmak gerekiyor. Stratejik
planın içerisine hani bu böyle minik bir not olarak bu tip çalışmalarda işte ne diyeyim, ekran yüzü
olarak bu mezunlarımızdan yararlanılacaktır gibi işte belki hani eklenebilir. Bir de sosyal medyayı
sadece bir fotoğrafın paylaşımı ya da şurada bir aradayız işte vs. gibi düşünmeden sosyal medya
üzerinden anketler yapılabiliyor artık, duyurular yapılabiliyor, haber ilanlar yapılabiliyor. Bir de ayrıca
yarışmalar yapılabiliyor. Şimdi bu açıdan da değerlendirmek gerekiyor. Sadece hani lansmanda,
tanıtımda değil de bir de varlığı güçlendirmek adına hani altyapıyı da dolduracak işlerde de
kullanılması gerektiğini stratejik plana bir biçimde yazılırsa, doğru bir yol izlemiş oluruz diye
düşünüyorum.
ABDURRAHMAN KESKİNKILIÇ: Bir önceki oturumda ele alınan bir konuda bir görüşümü
paylaşmak istiyorum. Ankara Atatürk Lisesi mezunlarından İlber Ortaylı Hoca ve Orta Anadolu
İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Dalgakıran’ın ortak bir matbaaları var. Önceki
toplantıda vakıflara gelir sağlamak için ajanda bastırılmasından söz edildi. Bu konuda bu matbaadan
yararlanılabilinir. Bu ajandada TEVDAK, vakıflar ve okullar detaylı olarak tanıtılmalı. TEVDAK basılacak
ajandayı tanınmış kitabevlerinde satışa sunarsa, diğer vakıflar da dağıtım ve satışa yardımcı olursa iyi
bir gelir elde edilebilir. Ben, kendim şahsen Ankara Odası, Ticaret Odası, Organize Sanayi Bölge
Müdürlüklerinde satışına yardımcı olacağım. Teşekkür ederim.
ESRA HACIOĞLU: Bir şey ekleyeceğim eğer müsaade ederseniz, bununla ilgili. Şimdi iyi
ajanda, tanıyan var mı iyi ajandayı, kullandınız mı? İyi ajanda, çok özel ve çok pahalı bir ajanda, içinde
o yıl belirlenen temayla alakalı insanların özgeçmişleri ve eserleri işte genellikle bunlar grafik
sanatçıları vs. onlar, yer alıyor. İşte iyi ajanda, bundan 12 sene önce herhalde 120 liraya
alınabiliyordu, dışı deri kaplı, prestij eser. Mesela TEVDAK için Tevdak okullarının ünlü mezunlarının
yer aldığı bir ajanda iyi bir ajanda olacağını düşünüyorum. Vakıflara gelir kaynağı elde etmek için,
böyle ajandalar olabilir, çok fazla sayıda basmaya gerek yok. Bu ajandanın bir ucuz tipi basılabilir, bir
de kaliteli bir prestij baskısı yapılabilir. En azından yol almak, yola başlamak için böyle bir şeyle
başlanabilir.
OSMAN ERDOĞAN EVREN: Sayın Başkanım, bir yıla yakındır sanayide çalışıyorum. Sanayi
kuruluşları içinde hepsi yüzlerce, binlerce ajandalar yaptırıyor. Ama vakıflarımızın veya TEVDAK’ımızın
tanıtımıyla ilgili yazılar koyarsak, bunu da sanayi odalarına bir para karşılığında verirsek, sonra da
yüzde 5 stopajından nasıl vakfa gelir temin ederiz, bunu da örneklersek, güzel bir kaynak olur diye
düşünüyorum.
DR. SAKİN ÖNER: Değerli arkadaşlarım, ben de üniversite yıllarında İstanbul’da ulusal
gazetelerde görev yapmış biri olarak bazı görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Basın yayın ve televizyon
yönetimleriyle çok sıkı sürekli ilişki içinde olmak gerekiyor. Bizim okullarımızın ünlü basın mensubu
mezunları var. Bunlarla çok sıkı ilişki içinde olmak lazım. Günümüz gençliğinin tanıdığı köşe yazarları,
sanatçılar var. Onlarla sıkı ilişkiler içinde olup tanıtım çalışmalarımıza katmamız lazım. Benim Vefa
Lisesi’nde müdürlük yaptığım dönemde okulun fiziki ihtiyaçları, eğitim ve öğretimi için Vefa Vakfı,

Mezunlar Derneği ve Okul Aile Birliği ile çok güzel işler yaptık. Bu süreçte okulumuzun mezunlarından
Uğur Dündar, Kemal Sunal, Müjdat Gezen, her fırsatta medyaya çıktıkları zaman Vefalı olduklarını,
Vefalı olmakla gurur duyduklarını, oraya hizmet ettiklerini ifade ettiler. Bu sinerjiyle çevreden de
büyük katkı sağladık. Günümüzde tabi ki özellikle gençler üzerinde sosyal medya çok etkili ama bence
yine de yazılı basından ve televizyonlardan da yararlanmakta fayda var diye düşünüyorum. Teşekkür
ederim.
MÜCELLA PAMAY: Merhaba, bizim hedef kitlemiz, mesela gelecek sene 2006’lılar gelecek,
onların velileri de yine 35- 40 yaşlarında olacaklar. Şimdi bunlar da yazılı basın veya görsel basını takip
etmiyorlar artık. Bunlar sosyal medyayı takip ediyorlar. Yani bir twitter’dan işte okula bakıyor ya da
youtube’da bakıyor, instagram’da bakıyor. Özel okullar, bizlerden öğrenci çalıyor, iyi öğrencileri
çalıyor. İşte bu kendimizi iyi tanıtamadığımızdan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Ve yazılı basında
kendimizi veya bir yerel televizyonda, yerel basında kendimizi tanıtsak bile onları bizim hedef kitlemiz
takip etmiyor. Onların takip ettiği sosyal medya. O yüzden mutlaka Sayın Eren kardeşimin de dediği
gibi, her okulumuzun bir web sitesi olsun, vardır mutlaka ama bu web sitesinin de sürekli kullanılır
olması lazım, yani sürekli aktif olması lazım. Bir öğrencinin Çelikel Lisesini tercih edeceği zaman girip,
orada Çelikel ile ilgili bütün bilgilere ulaşabilmesi lazım. Yani bu bir spor başarısı olabilir, bu bir satranç
turnuvası başarısı olabilir, akademik başarı olabilir, her türlü bilgiye oradan ulaşabilmesi lazım. Ne tür
projeler yapılıyor, bu bilgilere ulaştığı zaman tercih etme şansı da artıyor. Teşekkür ederim.
ESRA HACIOĞLU: Hocam, teşekkür ediyorum. Acaba Galatasaray Lisesinin kaç öğretmeni, kaç
velisi okullarının devlet lisesi olduğunu, TEVDAK lisesi olduğunu biliyor? Çelikel Lisesinin kaç
öğretmeni TEVDAK’In açılımını biliyor acaba? Bu soruları önce kendimize soralım. Kendimizi tanımaya
ve tanıtmaya önce kendi içimizden başlayacağız. Sonra dışarıya bakacağız. Okulları kendi vakfını
bilmiyor, bir çok öğretmenin haberi yok. Bunlar bizim zayıf yönümüz yani göstermemek istediğimiz.
“Biz kimiz”i önce öğrenciye, öğretmene, veliye anlatmamız gerekiyor. Sadece öğretmenler değil,
TEVDAK bünyesindeki 15 okul da birbirini tanımıyor? Ben, mesela şurada iki günde tanımaya çalıştım.
Daha vakıf bünyesindeki 15 okul birbirini tanımıyor. Ne yapıyor, nasıl bir okuldur, daha bilmiyoruz,
birbirimizle burada yeni karşılaştık. Dün herkes, hangi okulda olduğunu, okulda neler yaptığı anlattı.
Ancak böyle bilgili olduk. Yani okullar arası iletişim de zayıf benim gördüğüm. Bu proje başarılı oldu o
zaman.
GÖNÜL ERTUNA: Bütün okullar, mutlaka tanıtım için gelmeli, tanımak için gitmeliyiz. Bu
Zonguldak da olabilir, Erzurum da olabilir. Bakın, Ankara’ya geliyorsunuz, bir toplantı yapılıyor, ama
Ankara Atatürk Lisesini gidip, göremediniz. Ama bir dahaki toplantıda misafirimiz olacaksınız, öğlen
yemeğimizi okulumuzda yiyeceğiz. Okulumuzu size detaylı şekilde tanıtacağız. Yani hakikaten bu
kadar kişinin Ankara’ya gelip de bir 1886, 133 yıldır eğitim veren bir okulu görmeden gitmenize ben,
çok üzüldüm şahsen.
ESRA HACIOĞLU: Ben, burada hepinize katılıyorum. Aynı serzenişte bulunmak zorundayım
TEVDAK yönetimine. 1988’de kurulmuş bir vakfımız var, Zonguldak’a hanginiz ne zaman geldiniz?
Bu gezileri sık sık yapıp, okulda öğretmenlerle toplantılar yapabilirsiniz. Öğretmenlere kendinizi
anlatabilirsiniz. Öğrencilerle söyleşiler yapabilirsiniz. Yani bu da tanıtımın bir başka kolu, o yüzden
TEVDAK yönetimini Zonguldak’a bekliyoruz özetle.
İBRAHİM TAŞKAN: Bu projeyi başından beri sorgulamaya çalışıyoruz. Biz, bu projeyi vakıflar
birbirlerini tanısınlar, neler yaptıklarını bilsinler ve tanıtılsınlar diye hazırladık. Ben, Kabataş Erkek
Lisesi Eğitim Vakfı kurucusuyum. Okulla iç içe olmamıza rağmen birçok öğretmenimiz, birçok
öğrencimiz vakfı bilmiyor. Halbuki okulun bütün ihtiyacını biz karşılıyoruz. Okulun 43 personelinin
maaşlarını biz ödüyoruz. Hala bizim vakfımız var mı diye soran var. Hala vakıf, bize seyahat parası
verir mi diye gelenler var. Basın ad bizi tanımıyor. Öğrencilerimiz birçok yerde başarı gösterdi, ödül
aldı. Son olarak Macaristan’da alınan ödül… Brezilya’da dünya birinciliği var. Maalesef Hiçbir yayın

organı yer vermedi. Gazların molekülleriyle ilgili bir proje hazırlayan ve özel olarak hoca tutarak
yetiştirdiğimiz 5 öğrencimiz 158 ülkenin katıldığı bir yarışmada Dünya Birincisi oldu, yine basında tık
yok. Yani bizim amacımız bu projede önce birbirimizi tanımak, sonra hepimizi tanıtmak.
M. EROL DEMİRDÖVEN: Biz TEVDAK olarak üye vakıflarımızın bize yapacağı yıllık aidatlarla
faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Vakıflarımızın bir kısmı cüzi olan bu aidatları da ödemiyor. İmkanlarımız
budur ve bu imkanlarla sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar 15 vakfımızdan 4 veya 5
vakıftan başka katkı yapan vakıf yok. Bunu bir kere bilin. Burada şunu net olarak söyleyeyim ki,
Kabataş Eğitim Vakfı yönetimi bize tesislerinde bir yer tahsis ederek imkan veriyor da faaliyetlerimizi
yürütebiliyoruz. Ben TEVDAK Başkanı olarak 8 senedir Milli Eğitim Bakanlığıyla sıcak bir ilişki kurmak
için uğraşıyorum. Ancak bu sene bu proje sayesinde bakanlık yöneticileriyle bir araya gelip TEVDAK ile
bakanlığın irtibatını sağlayacak bir Daire Başkanının görevlendirilmesini sağladık. Gittiğimiz bu
şehirlere, ulaştığımız yerlere hem kendi imkanlarımızla ulaştık. Çünkü TEVDAK’ın böyle bir bütçesi
yok. Zaman zaman genel kurullarımıza geldiğiniz zaman yıllık bütçemizin 15 bin lira civarında
olduğunu görüyorsunuz. Bu 15 bin liranın ancak 8 bin lirası vakıflardan sağlanmış, diğer kısmı üye
aidatları ve kitap satışlarından. Şimdi böyle paralarla beklediğimiz hiçbir çalışmayı yapamayız.
Çalışmalarımızı ancak bu işe gönül vermiş arkadaşların gayretleriyle yürütüyoruz. Böyle işleri
yürütürken, böyle bir imkan denedik. Avrupa Birliğinin bu tarz bir fonu olduğunu öğrendik. Bu projeyi
hazırladık. Bunun üzerinde de aşağı yukarı bir senedir çalışıyoruz. Böyle bir kaynak bulduk ve bu
kaynakla sizlere ulaşıyoruz. Bütün amacımız sizlerle işbirliği yaparak, gençlerimizin Atatürkçü, çağdaş,
bilime dayalı anlayışla yetişmeleri için, projeler yapmaları için destek vermek, bütün gayretimiz bu.
Dolayısıyla bizi hoş karşılayın, gelmiyorsunuz gitmiyorsunuz diye serzenişte bulunmayın. Çünkü bu bir
imkândır, buraya kadar gelebilirdik. Zonguldak’a Tevdak olarak iki defa gittik. Ben, Kozlu kömür
madenini Mehmet Çelikel Lisesi’ni ziyaret için Zonguldak’a geldiğimizde gördüm. Ankara’ya da birkaç
defa geldim ama genellikle okula değil de Erol Üçer Bey’in yanına gittim. İnşallah iki ay içinde
Ankara’dayız. Adı Atatürk bir kere. Atatürk Liseli olmak bir ayrıcalıktır diyorum. Okulunuzu görmekten
gurur duyarız.
ESRA HACIOĞLU: TEVDAK liselerinden mezun olmak bir ayrıcalık diyelim efendim. Eren Bey az
önce sizlerin sormuş olduğu soruya yanıt verecek zannediyorum. Sosyal medyada kendimizi nasıl
koruma altına alacağız?
EREN CAN ZIPLAR: Ben, sosyal medyanın denetlenebilirliğinden bahsetmek istiyorum. Sosyal
medyada yayınlanan şeyler her zaman öncesinde bizim denetimimiz altından geçiyor. Sonuçta bir
canlı yayın yapılmasını beklemiyoruz burada. Yani bir film çeker gibi videolar çekmek, bunları
kurgulayıp, montajlamak, yine söylemlerimizi bir mail olarak atabilmek, yazar edasıyla yazıp,
üzerinden defalarca geçebileceğimiz bir şekilde. Yani bu sosyal medyayı denetleme olayından
kendimizi bu şekilde açığa çıkartabiliriz. Sizin bir diğer bahsettiğiniz şey de insanların yapacağı
yorumlar. Burada yanlış yorumlar, kötü yönlendirmeler… Sosyal medya günümüzde bize gönderileri
yoruma kapatmayı sunuyor. Instagram gönderilerimizi yoruma kapatabiliriz, Facebook’taki
paylaştığımız şeyleri yoruma kapatabiliriz. Sadece videonun izlenme ve beğenme sayısı görülür ve
onlar bile kapatılabilir. Yani sadece gerçekten paylaşmak istediğimiz şeyin yorumlamasını
istemiyorsak, kapatabiliriz. Bu şekilde bir çözüme ulaşabiliriz. Lakin sosyal medyanın asıl akışı
yorumlar üzerinden gitmektedir. Yani insanlar, fikirlerini belirttikçe bir bütün haline geliyor sosyal
medya. Zaten insanları çeken de bu. Bir video paylaşılıp, onun altında bir öğrencinin ya da bir velinin
yorumda bulunması… Bir öğrencimizin bizim youtube’da paylaştığımız bir videonun altına girip, ben,
buradan mezun oldum, şu anda ODTÜ’de okuyorum, şu bölümü kazandım diye yazması, gerçekten
bizim için bir referans olacaktır. Bizim kendimizi anlatmamızdan çok insanların bizi anlatması önemli.
Yani bu noktada ben, sosyal medya hesaplarımızı yorumlara kapatmayı çok doğru bulmuyorum.
Filtreleme gibi bir şey olabilir. Kendi kanallarımızda, kendi hesaplarımızda, kendi profillerimizde her
şey bizim elimizde. Biz, insanların istediği kadarını görmesini sağlayabiliriz. Bu kadar. Mesela küfürlü
konuşmalar olabiliyor, işte abartılı konuşmalar oluyor. Bunların önüne geçebiliriz. Bir onay sistemi

olan mekanizmalar da var. Bu sosyal mecralarda geçerli değil. Ama bazı sosyal mecralar, youtube gibi
mecralar buna izin veriyor. Ama twitter, bilmiyorum, daha önce bu haberi duydunuz mu, Trump’ın
insanları twtter üzerinden engellemesini izin veriyor normalde, bu herkes için geçerli ve Trump’tan bu
özelliği kaldırdı, açık olmadığı için. Yani bu her platform için farklı değerlendirilebilir.
DR. SAKİN ÖNER: İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfını ve Mezunlar Derneğinin sosyal medya
konusundaki bir çalışmalarını sizlere örnek vereceğim. Bu kuruluşlar artık haber bülteni bastırmıyor,
dijital bülten hazırlıyor. Üyelerinin mail adresine gönderiliyor. Artık hiçbir kuruluş bülten için para
harcamıyor. Çünkü posta masraflar var, baskı masrafları var, ambalaj masrafları var. Bülten dijital
olunca daha çok okunuyor. Yarı görsel yarı yazılı olarak hazırlanıyorlar. Sizler de böyle dijital bültenler
hazırlayabilirsiniz. TEVDAK olarak biz de bu tür çalışmalar yapacağız. Ama inanın, TEVDAK’da 3-4
arkadaşın özverili çalışması, başkanımızın ve birkaç kişinin maddi, manevi katkılarıyla bugüne kadar
geldik. Personel masrafını başkanımız bizzat kendisi karşılıyor. Yine de iyiyiz, üç kitap çıkardık,
yarışmalar yaptık.
GÖNÜL ERTUNA: Biz, 1985 yılında vakfımızın kuruluşundan bu yana basılı olarak dergi ve
bülten çıkarıyoruz. Bunları geçen yıl Erol Üçer’in vefatına kadar çıkardık. Fakat maliyetler dediğiniz
gibi çok arttığı için bu sene dijitale döndük. Şimdi dijital olarak bilgisayarımızda var. Lütfen Atatürk
Lisesi diye girin. Birinci sayıdan en son sayıya kadar dergilerimiz orada mevcut.
M. EROL DEMİRDÖVEN: Bir de link verelim. Buradan da kendi listelerimizden biz de TEVDAK
olarak sizlere zaten link vereceğiz. Ama sizler vakıflar olarak da TEVDAK’a bir ulaşım linki verirseniz,
dolayısıyla giren arkadaşlar, oradan rahatlıkla TEVDAK’ın da ne yaptığını görebilir.
ESRA HACIOĞLU: Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için her birinize. Artık sona geldik. Son
cümle: “İyi ki TEVDAK var.” Teşekkür ediyorum.

07 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA -- SAAT 14.00-15.00 -- DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ
OTURUMU
OTURUM BAŞKANI: M. Erol DEMİRDÖVEN (TEVDAK Yönetim Kurulu Başkanı)
M. EROL DEMİRDÖVEN: Değerli arkadaşlarım, 22 mayısta İstanbul’da başlayan açılış
oturumuyla sürdürülen bu toplantı sürecinin üçüncü aşaması olan Ankara Toplantısının son
oturumuna gelmiş bulunuyoruz. Bu oturumda genel değerlendirme yapılacak. Katılımınızdan dolayı
TEVDAK adına hepinize sonsuz teşekkürler ediyoruz. Açılış toplantımızda projemizin tanıtımını yaptık.
Sonra İstanbul’da stratejik planın hazırlanmasına yönelik faydalı bir toplantı yaptık. Bu stratejik planın
yol haritasının çizilmesiyle ilgili ikinci toplantımız ama genel olarak üçüncü toplantımız. İstanbul’daki
toplantıda İstanbul, Edirne ve İzmir’deki vakıflarımızın ve okullarımızın yöneticileriyle bir araya geldik.
Buradaki toplantıda ise Ankara, Erzurum ve Zonguldak’taki vakıflarımızın ve okullarımızın
yöneticileriyle bir araya geldik. Her iki toplantıda çok faydalı oldu bence. En azından Tevdak yönetimi
ile vakıf ve okul yöneticilerimiz bir araya gelip konuşmalar yaptık, birbirimizi tanıdık. TEVDAK’ın ne
olduğunu anlattık. Siz, beklentilerinizi dile getirdiniz, biz de kapasitemizi dile getirdik. Ama imkan
ölçüsünde yeni kapasiteler yaratmak için bu yola çıktık. Zaten amacımız bu. Hem Türkiye’nin hem
bizlerin hem de okullarımızın ve vakıflarımızın ekonomik imkanları son derece sınırlı. Ama Türkiye’de
zaman zaman duyuyorsunuz, işte AB şöyle fon sağlıyor, böyle fon sağlıyor, fakat yeterli proje
hazırlanıp bu fonlar kullanılamıyor diye. Türkiye’nin en büyük eksiği müşterek bir proje etrafında fikir
birliği yapıp ve bu projeyi olumlu sonuçlandırmak… Önce belki yola çıkılıyor ama sonunda olumlu bir
şekilde sonuçlandırılamıyor. Proje hazırlayıp yola çıkmak kadar fonu sağlayan kurumun istediği
şartlarla sonuca varmak da önemlidir. Ben, bizim bugüne kadar proje bağlamında çok iyi işler

yaptığımızı düşünüyorum. Bu iki toplantıda ortaya çıkan görüş ve önerilere göre stratejik planın
hatlarını belirleyeceğiz. Bir de saha çalışmalarımız var, okullarımızı ziyaret edeceğiz, sizlerle birebir
karşılıklı konuşacağız. Sonra da bir plan hazırlayıp, bu planı sizlerle internet sitemizden paylaşacağız.
Dolayısıyla hem birbirimizi tanımış hem de TEVDAK’ı, vakıflarımızı ve okullarımızı bir ölçüde topluma
tanıtmış olacağız. Okullarımızdan mezun olanlara ve velilere tanıtmış olacağız. Onlara bir nevi aidiyet
duygusunu çağrıştıran bir takım çağrılar yapacağız. Ve ben, buradan çok ümitli ayrılıyorum. Çünkü
bundan önceki toplantılarda da çok iyi işler oldu, çok iyi sonuçlar aldık. Tahmin ediyorum bu
çalışmanın sonunda bu fonu gayet iyi kullanmış ve bir başka fonu da tekrar bu sefer öğrenci ve
vakıflara yönelik, özellikle öğretmen ve öğrencilere yönelik bir program çerçevesinde çalışacağız.
Çünkü biz, TEVDAK olarak daha önce hizmetiçi eğitim çalışması yaptık İstanbul’da. Böyle bir
birikimimiz var. Tabi bu ekonomik imkanla ilgili. Sizleri İstanbul’a veya başka bir yere çağırdığımız
zaman gelen öğretmen arkadaşlarımızı bir yerde yatırmak, yedirmek lazım, yol paralarını karşılamak
lazım. Bu bir kaynak meselesi. İşte bunları inşallah ikinci etapta yapacağız. Çünkü çağ çok hızlı akıyor,
bilgiler çok hızla yenileniyor. Biz de öğretmen arkadaşlarımıza dünyadaki gelişmeleri, bu hızlı
gelişmeleri birincil kaynaklardan aktarabilirsek öğrencilerimizin daha güncel bilgilerle donatılarak
mezun olmalarını sağlamış oluruz. Bu konularda görüş bildirmek isteyen var mı? Kısa olmak koşuluyla
hepinizden birer görüş alalım. Bu programda veya bundan sonraki programda ne olmasını
istiyorsunuz, ne bekliyorsunuz?
PROF. DR. İRFAN ERDOĞAN: TEVDAK ile birlikte olmaktan mutluluğumu ifade etmek
istiyorum. Bugün burada şunu anladık. TEVDAK, namütenahi mali imkanlara sahip değildir. İyi bir
organizasyondur. Bu mali imkanlarının geliştirilerek, bu organizasyon çerçevesinde bize vereceği
hizmetlerin hem çeşitliliği hem de ulaşılabilirliği artacaktır. Bunu sağlanıyor olduğunu görmekten de
memnuniyet duyuyorum. Bu gelişim içerisinde zannediyorum, ilerleyen aylarda ve yıllarda çok daha
aktif çalışmalar ve yardımlaşmalar oluşacaktır.
M. EROL DEMİRDÖVEN: Hepinizden ricam şu, her konuda kafanıza takılan bir konu olursa her
zaman bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni proje hazırlanması konusunda da fikirlerinizi bizimle
paylaşabilirseniz memnun oluruz. Bizim bir düşüncemiz daha var, bütün TEVDAK okullarının
yararlanabileceği bir inovasyon merkezi kurmak. Bununla öğretmen ve öğrencilerimizin eğitim
alanındaki ve dünyada bilimsel alandaki yeni bilgilere ulaşmalarını ve bilgilerini sürekli güncel
tutmalarını amaçlıyoruz. Bu konuda da bir proje hazırlamayı düşünüyoruz. Bu bir zamana bağlı ama
mutlaka iletişim içinde olalım, birbirimizle konuşalım, diyalog halinde olalım.
ESRA HACIOĞLU: İki günlük toplantı çok verimli geçti. Gerçek hedefleri de anladık. Biz de sizin
bu çalışmalarınızın bütün aşamalarında Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi Eğitim Vakfı olarak her
aşamada, arkadaşlar, buradan böyle çıkabiliyor muyuz, dediğiniz her zaman biz varız.
GÖNÜL ERTUNA: Ankara’daki tek TEVDAK okulu olarak organizasyonunuz için teşekkür
ediyoruz. İnşallah bir dahaki toplantıya daha genişlemiş, daha verimli kararlar almak dileğiyle
bekliyoruz.
ERGUN BAL: Ben, Ergun Bal, Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı yönetim kurulu üyesiyim. Ben de
organizasyon için teşekkür etmek istiyorum ve TEVDAK’a herkesin katkısının artarak sürmesini
diliyorum. Bundan sonraki toplantılarda burada bulunmayan okulların temsilcileri de olursa,
muhakkak daha katılımcı olacak.
M. EROL DEMİRDÖVEN: Bundan sonra bütün okullarımıza yönelik İstanbul’da bir kapanış
yapacağız. Çünkü bundan önceki toplantıyı İzmir, Edirne ve İstanbul grubuyla yaptık. İkincisini
Zonguldak, Erzurum, Ankara ile yapıyoruz. Bundan sonra İzmir’e gideceğiz ve sonra Ankara’da bir
toplantı daha yapacağız. Son olarak İstanbul’da bütün okulların katılımıyla bir final toplantısı
yapacağız.

PROF. DR. İRFAN ERDOĞAN: Biraz hayal gibi geliyor ama geçmişte olduğu gibi okul
müdürlerinin atamasında TEVDAK’ın etkisi olabilirse çok iyi olur.
M. EROL DEMİRDÖVEN: Dünkü toplantıda Ortaöğretim Genel Müdürü, TEVDAK okullarıyla
ilgili bir daire başkanını görevlendirdi. Bu olumlu bir gelişme. TEVDAK’ın kuruluşunda bakanlıkla
yaptığımız protokolümüzde olduğu için uzun yıllar öğretmen ve özellikle müdür seçerken, milli eğitim
bakanlığı ile diyalog halinde olduk. Sonra bu konuda bir kopukluk oldu. Dünkü gelişmelerden sonra
milli eğitim bakanlığıyla olumlu bir diyalog kurabilirsek, bu konuyu yeniden gündeme getirebiliriz.
Çünkü biz, onlar için sonsuz bir kaynağız yani ellerinde böyle bir imkan var, onu kullansınlar. İnşallah
kırmadan dökmeden bu bağlantıyı kurarız, yürütürüz.
PROF. DR. ADNAN OKUR: Ben de ikinci kezdir TEVDAK ile bir arada oldum, mutluluk duydum.
Bir büyük eğitim derneğinin 2000’li yıllarda yolcuğuna tanık olmuştum. Karadeniz’de Samsun’dan
başlamak üzere Ordu, Giresun vs. turnevari bir seyahat yapmıştık, akademik bir seyahat. Ve hemen o
seyahatin akabinde bu dernek çok büyüdü. Türkiye’de gerçekten güçlü bir dernek haline geldi. Ve
hemen akabinde Antalya’da bir sempozyum düzenledi. Türkiye’de şu anda en büyük eğitim
platformu, 19’uncusu düzenleniyor. TEVDAK, bunu çok rahat başarır. Önerilerde dile gelen bir araya
gelişleri, yani Karadeniz’de, Zonguldak’ta, Edirne’de, İstanbul’da akademik boyutla da destekleyerek,
bu derneğin tam bir topluluk olmasına katkı sağlamış oluruz. Bence en yakın zamanda TEVDAK’a
ulusal bir sempozyum yakışır.
DR. SAKİN ÖNER: Uzun yıllardır TEVDAK’la ilişkili olmuş ve yönetiminde görev almış bir
kardeşiniz proje kapsamında yaptığımız bu üç toplantıda olarak bizim de eksiklerimiz olduğunu
gördüm. Biz de okullarımızın durumlarını, kapasitelerini tam olarak tanıyamıyoruz. Aslında en fazla
gittiğimiz okul yine Edirne Lisesi ve Zonguldak Çelikel Lisesi oldu. İzmir, Ankara ve Erzurum’daki
okullarımızı hakikaten ihmal ettik. Biz, İstanbul’daki okulları başkanımızla sık sık ziyaret ediyoruz. Ama
o kadar sık müdür değişikliği oluyor ki, her gidişte kendimizi yeniden tanıtmak zorunda kalıyoruz. İl ve
ilçe Milli Eğitim Müdürlerimiz de aynı şekilde. Şimdi bundan sonraki süreçte yapacağımız hususlardan
biri de bakanlığımızın yaptığı bütün çalıştaylarda, platformlarda, bütün karar süreçlerinde TEVDAK’ın
da yer almasını sağlamak olacak. Biraz önce başkanımızın bahsettiği müdür atamalarında eğitim
vakıflarının görüşünün alınması hususunda kendi üzerimden bir örnek vereceğim. Ben 1998 yılında
İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı idim. Vefa Lisesi Eğitim Vakfı, daha önce üç yıl müdürlüğünü
yaptığım Vefa Lisesine yeniden müdür ol de kabul ettim. O tarihte Hikmet Uluğbay Milli Eğitim
Bakanıydı ve kimseyi asaleten atamıyorlardı. Ben de vekaleten atanmayı kabul etmedim. Bizzat vakıf
başkanımız Yusuf Öztiryaki, müsteşarımız Bener Cordan ve bakan beyle bir yıl görüşerek ve uğraşarak
asaleten müdür olmamı sağladı. Vakıflar o zaman bu kadar etkiliydi. Bir çok müdür de o şekilde atandı
okullarımıza. Hala resmen iptal edilmemiş olmasına rağmen son yıllarda o kazanımlarımızı kullanamaz
duruma geldik. İnşallah yeniden bunlar zaman içerisinde hayata geçer. Bu projenin iki ayağı var;
finansal ayağı ve tanıtım ayağı. Finansal ayağı, hizmetin görülmesi için mutlaka olmazsa olmazımız. O
konuda oldukça yararlı deneyim, görüş ve öneriler paylaşıldı. İkincisi de TEVDAK’ın, vakıflarımızın ve
okullarımızın tanıtımı… Çünkü biz, TEVDAK olarak kendimizi, vakıflarımızı ve okullarımızı tanıtacağız,
okullar da hem kendilerini hem bizi tanıtacaklar. Şimdi TEVDAK’ta daha önce önerdiğim bir konuyu
yeniden gündeme getireceğim. Okullarımıza “Okulumuz TEVDAK eğitim kurumları ailesine
mensuptur” gibi bir plaket hazırlayıp astırabiliriz. Bu da okullarımıza bir ayrıcalık kazandırır. Bu
konuda logolar, rozetler, bayraklar, kırlangıçlar yaptırıp okullarımıza dağıtmamızda yarar var diye
düşünüyorum.
İSMAİL ÖZSÜRÜCÜ: Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı’nda denetleme kurulu başkanıyım, mali
müşavirim, ayrıca da TEVDAK üyesiyim. Darüşşafaka Cemiyeti’nde de denetleme kurulu üyesiyim. Beş
yıl Darüşşafaka lisesinde okudum ve 1970 yılında Kabataş’tan mezun oldum. İnşallah gelecek
toplantıya Darüşşafaka Başkanı veya onların bağış ve kaynak geliştirme departmanlarının başında

görevli olanları getirerek, bu işleri nasıl başardıklarını, güzel uygulamalarını anlatmalarını sağlamayı
ümit ediyorum. Bir dönem babası olmayan çocukları almışlar. Sonra fakir çocukları aldılar. Sonra o
kalktı, şimdi hem annesiz hem babasız çocukları ilkokul dördüncü sınıftan sonra alıyor. İlköğretim
sekiz yılken üçüncü sınıfa kadar inmişti bu, ancak şimdi kopukluk olmasın diye ikinci dörtten alıyorlar.
Şimdi Darüşşafaka, 2006’da sadece 450 üyesi vardı. 2018 sonu itibarıyla bu üye adedi 67 bin 844
bağışçı oldu. Bağışçı üyelerden bahsediyorum. Bu bağışların toplamı da geçen sene 103 milyon 241
bin 559 liraya ulaştı. Bunun yüzde 46’sı bireysel bağışçılardan geldi. Yüzde 20’si de yaşlıların kaldığı
rezidanslarından geliyor. Rezidanslarına 65 yaş üstü olanları kabul ediyorlar, bağış yapıyorlar veya
mülklerini bağışlıyorlar. Yüzde 37’si kurumsal bağışçılardan geldi bu sene. Yüzde 17 de tam mülkiyet
bağışları. Yani gayrimenkullerini bağışlıyorlar, bu şekilde bir hasılat oldu. Cemiyet güzel çalıştıkça
bağışçı sayıları giderek artıyor. Bu örnekleri vermek istememin sebebi umudumuzu yitirmeyelim. Yani
bizim güzel şeyler yaptığımızı gören bir çok kişiyi okulumuza döndürmemiz lazım. Beni ve bizleri
motive eden şey, bizi yaratan bu okullar ve bu okullara borcumuz var. Yani benim mottom bu.
Kurumsal bağışçılardan 2018 yılında 919 bağışçı var. Ve bunlar 38 milyon 455 bin lira sağlamışlar.
Ürün ve hizmet ayni bağışları da yapıyorlar. Mesela Siemens, “First Robotics Corporation” diye
Amerika’da yapılan bir yarışma var, orada şampiyon oldular geldiler bu sene ama yıllardır burada
büyük tecrübeleri birikti. Cemiyette yönetimsel değişim de oldu. Geçmişte değişmez başkanlar
varken, şimdi en fazla 3 yıl, 2 dönem başkanlık yapılabiliyor. Yönetim kurulu üyeleri de aynı şekilde
değişiyor. Dolayısıyla o başlayan ivmeyle en büyük bağışçı, Türkiye İş Bankası, 81 il, 81 çocuk
projesiyle 10 yıllık bir proje yaptılar. 610 çocuk, mezun olmuştu ve bir çocuğun maliyeti yaklaşık 10
bin Euro. Çünkü tüm kıyafetleri, üç öğün yemeği var. Doğuş Holding, büyük katkı sağladı. Ayhan
Şahenk’in yaptırdığı spor salonunu da okul kullanıyor. TÜYAP Fuarcılık, Fikret Yüksel’in vakfı, Tekfen
Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı, Mapfre sigorta, Kahve Dünyası, Türk Hava Yolları katkı sağlamışlar.
Konserler yapıyorlar. Bu sene Fazıl Say konseri vardı, teberrulu davetiye satıldı, elde edilen gelirle 48
öğrencinin bir yıllık masrafı karşılandı. Bunları örnek olsun diye veriyorum. Özel gün ürünleri
yapıyorlar. Anısına veya adına yapılan bağışlar olabiliyor. Mesela siz, anneniz adına oraya bir bağış
yapıyorsunuz, onun sertifikasını size veriyorlar. Nikah ve doğum günü ürünleri oluyor. 1600 çift, böyle
bir bağışta bulunmuş mesela. Kurucu Bağışçılar var, Temel Taş Bağışçıları var, Çifte Diplomalı
Bağışçılar var, Mezun Bağışçıları var, Veli bağışçılarımız var. Bu bağışçılar mezun öğrencilerimizi
üniversitede de destekliyorlar. Mezunlarla ilişkiler ve burs programları var, mentörlük programı var.
Özellikle çocuklara akademik başarıları açısından bir şeyler sağlamaya çalışıyorlar “gelecek planlaması
ve katkı sunulması” diye. Bu mentörlük programı da motoring diye bir dijital platforma çalışan bir
programla veriyorlar. Güzel şeyler yapıldıkça, nasıl yol alındığını, herkesin adeta yarıştığını görüyoruz.
Cemiyetle ilgili haberleri özellikle NTV sürekli yayınlıyor. Biz de o aşamaya gelebilirsek, TEVDAK
okulları diye yapabileceğimiz ve ücretsiz faydalanabileceğimiz bir medya ortamı olabilir. Tabi oranın
biraz daha duygusal bu annesizlik, babasızlık olması dolayısıyla biraz daha duygulara dokunuyorlar.
Ancak ben, gelinen mesafeyi yıllar itibarıyla izlediğim ve içinde olduğum için hepimizin umutlu olması
gerektiğini düşünüyorum.
BÜLENT ULUÇAY: Haydarpaşa Lisesi Eğitim Vakfı’nı temsilen burada bulunuyorum. Vakfımızın
diğer vakıflarımız gibi gelir elde etmede zorluklar var. Biz de bireysel mezunlarımızdan faydalanarak,
ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Tanıtım ve kaynak yaratma hakikaten çok önemlidir. Vakıf Başkanımız
Emin Gökalp Baş da selamlarını ve saygılarını iletiyorlar. Toplantılar çok olumlu geçti. Bundan sonra
yapılacak toplantılardan daha verimli sonuçlar alınacağını umuyoruz.
KENAN SURBAHAN: Ben de Haydarpaşa Lisesi’nde 14 yıl müdürlük yaptım. Şuan ki dönemini
de biliyorum, önceki vakıf dönemlerini de. Şu anda vakıf başkanımız Emin Gökalp Baş. Vakfın şu anda
en güçlü olduğu dönem. Emin Gökalp Baş Acıbadem Hastanelerinin sahibi Mehmet Ali Aydınlar’ın iş
ortağı ve okul arkadaşı. Bahçeşehir ve Uğur Eğitim Kurumlarının sahibi Enver Yücel de vakıf
yönetiminde. İşte güzel bir ekip olunca, tanıtım olunca, işler gerçekten fark ediyor. Mehmet Ali Bey
ile Enver Bey’in bu yıl 1 milyon liraya yakın bir yatırımları oldu okula. Okulun laboratuvarlarının
modernizasyonu, inovasyon çalışmaları, kütüphanenin çok modern bir hale getirilmesi, fiziki yapıda
iyileştirmeler ve en önemlisi de tanıtım. Yani tahmin ediyorum bu yıl 4-5 tane böyle büyük toplantı,

konferans ve paneller düzenlendi. İşte kayıt döneminde tanıtım için bir ekip oluşturuldu. Ve tahmin
ediyorum, bu dönemde bunun meyvesini aldılar. Okul bu yıla kadar yüzde 2.5’luk dilimden öğrenci
alıyordu. Bu yıl yüzde 1’lik dilimden öğrenci aldı. Seneye bunun daha da yükseleceğini düşünüyorum.
Demek ki bu tanıtım faaliyetleri arttıkça daha yüksek puanlı öğrencilerin alınma yolu da açılacak. Ama
önce hizmet yani bir yatırım olmadan da bir çekiciliği olmuyor.
BÜLENT ULUÇAY: En büyük şansımız Mehmet Ali Aydınlar’ın, Enver Yücel’in ve Emin Gökalp
Baş’ın ve bizim aynı dönemde aynı sınıftan, 6 Fen C’den mezun olmamız ve hepimizin okulu altı yıl
okumamız. Hepimiz aynı dönemdeyiz. O bizim için büyük şans. Enver Yücel STEAM diye Science,
Technology, Engineering, Art, Mathematics laboratuvarı, kodlama atölyesi yaptırdı. Her türlü sistem,
kendi üniversitesinde ne varsa, onu yaptırmıştır. Mehmet Ali Aydınlar, kendi üniversitesinde
kütüphane olarak ne varsa, aynısını Haydarpaşa Lisesinde yaptırmıştır. Ülker grubundan Orhan
Özokur Bey, konferans salonları yaptırmıştır. Bu dediğim gibi, el birliğiyle aynı dönem arkadaşlarının
güven içinde çalışmasıyla olan güzel işler.
M. EROL DEMİRDÖVEN: Katkılarınız için tekrar çok teşekkür ederim. Ben, TEVDAK Başkanı
olduğum için söylemiyorum ama bu okullarımızın, vakıflarımızın tabi her okulun, her vakfın kendi
sorunları var, dertleri var. Ama bir çatı altında bulunmanın, birlikte hareket etmenin, bir güç birliği
olmanın büyük avantajları var. Dolayısıyla bunu hiç göz ardı etmemek lazım. Ve bizim için
Galatasaray, Kabataş neyse Haydarpaşa da odur, Zonguldak da odur, Erzurum da odur, İzmir de odur,
Ankara da odur. Dolayısıyla aralarında hiçbir ayırım yapmıyoruz. Bütün amacımız bu okulların her
zaman marka okul olarak anılması. Biz, ortaokuldan çıkarken Boğaziçi’nden Robert Koleji’nden
gelmişler misyonerler beni ve bir arkadaşımızı okullarına almak istemişler. Okul müdürü iki arkadaşı
çağırdı, dedi ki, sizi Robert Koleji’ne yazdırmak istiyoruz. Fakat öğretmenlerimiz bizi Kabataş’a
gönderdiler. Siz bir okulun marka olduğuna inandırırsanız velileri, çocukları, o veliler, o çocuklar sizi
tercih edecektir. İstekli olarak geldikleri yerde de bana göre çok başarılı olacaklardır. Mutlaka bu
pansiyonlu okulların arkasında durmamız lazım. Tarihi okullarda yatılılığın çok önemli olduğuna
inanıyorum. Çünkü orada yatılı olarak öğrendiğiniz birlikte yaşama kültürünü başka hiçbir yerde
edinemezsiniz. Dolayısıyla mutlaka yatılı okulları destekliyoruz. Bizimle bilgi alışverişlerinizi
kesmeyiniz. Şimdi bugün burada konuşmadığımız konular olabilir, aklınıza gelen öneriler olabilir. Her
hâlükârda TEVDAK’A yazabilirsiniz. İnternet üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Beni veya Sakin hocayı
telefonla her gün her zaman arayabilirsiniz. Sizlerden bilgi ve öneri de bekliyoruz. Hepinize katıldığınız
için çok teşekkür ederim.

TOPLUMUN OKULLARI - TOPLUM DESTEKLİ OKULLARIN KAPASİTESİNİN
GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İZMİR KAPASİTE GELİŞTİRME ETKİNLİĞİ
18 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA – SAAT 10.00-11.20 -- AÇILIŞ OTURUMU
1. İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı İhsan TUTUM’un Açış Konuşması
2. TEVDAK Yönetim Kurulu Başkanı M. Erol DEMİRDÖVEN’in “TOPLUMUN OKULLARI” Projesi
Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme Konuşması
3. İzmir eski İl Milli Eğitim Müdürü Ragıp ÜYE’nin Konuşması
4. İstanbul e.Milli Eğtm. Md. ve Öğretmen Yetiştirme ve Eğtm. Gen. Md. Ömer BALIBEY’in Konuşması
5. Ankara, İstanbul, İzmir eski İl Milli Eğtm. Md. ve Personel Genel Md. Turgut AKAN’ın Konuşması
6. MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Şükrü GÜNDEMİR’in Konuşması
7. Protokol Konuşmaları
DR. SAKİN ÖNER: Saygıdeğer genel müdürlerim, daire başkanım, İzmir İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ve Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün değerli yöneticileri, değerli TEVDAK başkanımız,
vakıf başkanlarımız ve İzmir Atatürk Lisesinin sayın müdürü ve İzmir Atatürk Lisesi Vakfının değerli
üyeleri, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Şimdi sizleri Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu,
modern Türkiye’nin banisi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, tarih boyunca Türk vatanının
kazanılması için büyük fedakarlıklar yapmış şehit ve gazilerimiz ve ebediyete göçen eğitimcilerimizin
anısına bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşını okumaya davet ediyorum. Aziz
şehitlerimizin ruhu şad olsun. Şimdi İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Başkanımız Sayın İhsan Tutum
beyefendiyi açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.
İHSAN TUTUM: İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı, İzmir Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği ve
okul idaremiz adına sizlerle birlikte olmaktan duyduğumuz mutluluğu ifade etmek istiyorum. Böyle bir
toplantının İzmir’de yapılması bizim için de çok önemli. Biz, eğitim vakfı olarak bugüne kadarki bütün
çalışmalarımızda tabi valilikle, milli eğitim müdürlüklerimizle kol kola beraber çalıştık. Bugüne kadar
hiçbir projemizde bizi desteksiz bırakmadılar. Biz de bunun neticesinde kendi okulumuza öğrenci
yurtları, müze gibi yatırımları yapma fırsatımız oldu. Okulumuzu bir derece yukarıya taşımaya,
öğrencimize daha konforlu bir eğitim sağlamaya çalışıyoruz. TEVDAK yönetimini kutluyorum. Çünkü
bu sayede Türkiye’de başlangıç olarak önde gelen tarihi misyonları olan okullar arasında iletişimin
artacağı ve yaptıklarımızı da birbirimizle paylaşarak, daha ileri düzeyde faydalanma sağlanacağına
güveniyorum. Örneğin, bizim okulumuzun dışında diğer önemli okulların neler yaptığını, vakıflarının,
derneklerinin en faaliyette bulunduklarını bilmiyoruz. Eğer bilgimiz olursa, hem onlardan yararlanırız,
aynı çabayı biz de gösteriyorsak, aynı yolda karşılaşacağımız zorluklar konusunda önceden bilgi sahibi
olup, aşma imkanı buluruz. Örnek olarak Edirne Lisesi Vakfının çalışmasını gösterebiliriz. Edirne
Lisesini gidip görmüştüm üç sene önce, hakikaten 160 yılı geçen bir eğitim kurumu olmasına rağmen
çok dar bir alanda hizmet vermekteydi. Fakat dün sayın vakıf başkanından öğrendiğim kadarıyla
etrafında Tekel’den kalma depoları da okul arazisine katmak için ciddi bir çalışma yürütmüşler ve
başarılı olmuşlar, okulun sınırlarını büyütmüşler. Bildiğiniz gibi bütün okullar eğitimde iddialı,
bakanlığımız da iddialı, elinden geldiği kadar ülkemizin gençlerini iyi yetiştirmeyi görev olarak
üstlenmişler ve bu hizmetleri yapıyorlar. Bizim vakıflarda yaptığımız işlemler, mezun olduğumuz
okulların öğrencilerinin eğitimine yöneliktir. Biz, tabi bu işi mezunlar derneğimizle birlikte yapıyoruz.
Biz, tabi bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Ama bunun dışında milli eğitim camiasında gerek
öğretmenlerimiz gerek yöneticilerimiz ki yöneticilerimizin de bildiğim kadarıyla tamamı öğretmen

esaslı yöneticiler. Bunlar ülkemizin gençlerini eğitmeyi, öğretmeyi bir meslek olarak, bir yaşam biçimi
olarak seçmişler. Bu nedenle de kendilerini ayrıca kutluyorum. Bu arada küçük bir anekdot da
aktarmak istiyorum. Bizim lisede bir kimya öğretmenimiz vardı, efsane bir öğretmendi. Halil Cim,
esas ismi Halil Onuralp ama biz onu Halil Cim olarak bilirdik. Bir gün laboratuvarda yaptığı derslerde
sınıfın sesi çok yükselince, önce bizi bir susturdu. O zamanlar 22 yıllık öğretmendi. Ondan sonra dedi
ki, ben, 22 yıllı öğretmenim, sizlere bu 45 dakikalık dersi vermek için, akşam evde bir saat çalışıyorum,
dedi. Sizlerin karşısında bir hata yapmamak, mahcup olmamak için, dedi. O nedenle eğitimin önemi
ülkemizde çok büyük. Biz de elimizden geldiği kadar öğrencilerimize devletimizin yetişemediği
alanlarda destek olmaya çalışıyoruz. Onları hayata hazırlamaya çalışıyoruz. Meslek seçimi konusunda
elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Mesleğinde tanınmış, başarılı arkadaşlarımızı davet edip,
özellikle son sınıfta okuyan öğrencilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. TEVDAK’a tekrar teşekkür
eder ve geldiğiniz için hepinizi de saygıyla selamlarım. Teşekkür ederim.
DR. SAKİN ÖNER: TEVDAK Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Erol Demirdöven’i, TEVDAK’ı ve
“Toplumun Okulları” Projesinin niçin hazırlandığını açıklaması için huzurlarınıza davet ediyorum.
M. EROL DEMİRDÖVEN: Milli Eğitim Bakanlığımızın Değerli Yöneticileri, İzmir Atatürk
Lisesi’nin Değerli Yönetici ve Öğretmenleri, İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı’nın Değerli Yönetim
Kurulu ve Mütevelli Heyeti Üyeleri, Değerli Eğitimciler ve Değerli Konuklar, Türk Eğitim Vakıfları
Dayanışma Konseyi Liseleri Derneği TEVDAK’ın “TOPLUMUN OKULLARI” (Toplum Destekli Okulların
Kapasitesinin Güçlendirilmesi) konulu Avrupa Birliği Projesinin İzmir toplantısına hoşgeldiniz, onur
verdiniz. Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.
Bu işe bir elin nesi var, iki elin sesi var diye düşünerek, bu tarihi okulları bir araya getirip,
onlardan ne elde edebiliriz, bu topluma ne gibi katkılar yapabiliriz, diyerek yola çıktık. Ben, 1945
doğumluyum. Dünyanın ve Türkiye’nin sıkıntı içerisinde boğuştuğu bir dönemin çocuğuyum. Bizler
çok zor okuduk, çok zor şartlarda büyüdük ve istiyoruz ki, bugünün gençlerimiz de bizim yaşadığımız
zorlukları yaşamasınlar. Çağdaş dünyayı onlara tanıtalım. Ve milli eğitim bakanlığıyla biz, rakip değiliz,
hiçbir zaman rekabetimiz yok. Size yol gösterici değiliz, size katkıda bulunmak, yardımcı olmak
istiyoruz.
Sözlerime, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün anısı
önünde saygıyla eğilip, şükranlarımı sunarak başlamak istiyorum. Başöğretmenimiz Türkiye
Cumhuriyeti’nde yaşayan vatandaşlarının çağdaş eğitim düzeyinde yetişmeleri için olağanüstü çaba
harcamıştır. Bir çok gencimizi Avrupa’ya göndererek çeşitli branşlarda öncü şahsiyetler olarak
yetişmelerini istemiştir. 1929 yılında ise Lise 3. Sınıflarda okutulmak üzere, Tevdak üyesi Galatasaray
Lisesi mezunu Rahmetli Prof.Dr. Ali Yar Bey’e Kozmografya (Bugünkü astronomi) kitabını yazdırmıştır.
Günümüzde ülkemizde dünyanın düz olduğunu savunanların bulunduğunu düşünürsek onun ileri
görüşlülüğünü biraz olsun anlamış oluruz.
TEVDAK, 1991 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Avni AKYOL Başkanlığında tarihi devlet
liselerinin mezunlarının kurdukları Eğitim Vakıfları başkanları ile yapılan toplantı sonunda Feyyaz
TOKAR başkanlığında “Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi” adıyla, bir eğitim platformu olarak
kurulmuştur. Bu platform, 1997 yılında Cahit KOCAÖMER başkanlığında “Türk Eğitim Vakıfları
Dayanışma Konseyi Liseleri Derneği” adıyla yasal statü kazanmıştır. Potansiyeli itibarıyla Türkiye’nin
eğitim alanında faaliyet gösteren en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Tevdak’a vücut
veren eğitim kurumları, Eğitim Vakfı bulunan tarihi devlet liseleridir. Osmanlıdan Cumhuriyetimize

intikal eden 23 tane lise var. TEVDAK’ın çatısı altında bulunan 15 lisenin 12 tanesi Osmanlıdan
günümüze intikal eden, 3 tanesi de Cumhuriyet’in ilk yıllarında kurulan liselerdir.
TEVDAK’ın amacı; Osmanlı’nın son döneminde ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında devlet
bürokrasisinin, siyaset, eğitim, kültür, sanat, serbest meslek ve iş hayatının başarılı elemanlarını
yetiştiren bu liselerimizin, 21. yüzyılda da kurumsal kültür ve kimliklerini yaşatmalarını, etkin, nitelikli
ve çağdaş eğitimlerini geliştirerek sürdürmelerini, öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerimize,
Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, evrensel değerlere saygılı, bilgi toplumunun seçkin bir üyesi,
çağdaş, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bilinçli bir yurttaşı olarak
yetiştirilmelerine her türlü maddi ve manevi katkıyı sağlamaktır. TEVDAK bünyesindeki Eğitim
Vakıflarının hedefi; okullarımızdaki gençlere her türlü maddi ve manevi desteği sağlayarak, çağdaş,
akılcı ve yaratıcı eğitimi, imkan ve fırsat eşitliği içinde sunmak ve böylece Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK’ün gösterdiği “muasır medeniyetin en ön safına geçme” hedefine
ulaşmaya ve dünyada saygın bir Türkiye imajı oluşumuna katkıda bulunmaktır. TEVDAK’ın
amaçlarından biri de, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak, ülkemizin diğer eğitim kurumlarına
örnek olmak, yaratıcı çözümler, projeler, eğitim modelleri üreterek eğitimimizin kalitesinin
yükselmesine katkıda bulunmaktır.
TEVDAK, hayata geçtiği 1991 yılından itibaren Bakanlığımızla çok sıkı bir işbirliğine girmiş ve
Bakanlığımız çeşitli yönerge ve protokollarla çalışmalarımıza destek olmuştur. 6-7 Ağustos 2019
tarihlerinde Ankara’da yapılan toplantımızı onurlandıran Ortaöğretim Genel Müdürümüz Sayın Yusuf
BÜYÜK Bey de Eğitim Vakıflarımızın istekleri ve okullarımızın sorunları ile Tevdak vasıtasıyla
ilgilenmek üzere Daire Başkanımız Şükrü Gündemir Bey’i görevlendirmişlerdir. Sayın Genel
Müdürümüze bu ilgi ve desteğinden dolayı teşekkür ediyor ve bugün toplantımızı onurlandıran Sayın
Daire Başkanımıza da, aramıza hoşgeldiniz diyoruz.
“TOPLUMUN OKULLARI” isimli ve (Toplum Destekli Okulların Kapasitesinin Güçlendirilmesi)
konulu Avrupa Birliği Projesini hazırlamamızın en önemli sebebi, TEVDAK’ın bu amaçları ve
hedefleridir. Toplum Destekli Okulların Kapasitesini Güçlendirme projesi, Sivil Toplum Destek
Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir projedir ve Türk Eğitim Vakıfları
Dayanışma Konseyi Liseleri Derneği, TEVDAK’ın kurumsal kapasitesini güçlendirmek amacıyla
uygulanmaktadır. Projemizin ana hedefi; TEVDAK ve 15 üye Eğitim Vakfının idari, iletişim, kaynak
yaratma, aktif destek ve finansal sürdürülebilirlik kapasitelerinin güçlendirilmesi ve bu kuruluşların
politika ve karar alma süreçlerine daha aktif katılımını sağlamaktır. “TOPLUMUN OKULLARI”
Projesinin en büyük amacı; tarihi okullarımızın eğitim hayatımızdaki yerini ve önemini ve eğitim
vakıflarımızın eğitimimize yaptıkları büyük hizmetleri topluma etkin bir biçimde tanıtmaktır. Ayrıca
toplumdaki, kaliteli eğitimin ancak özel okullar tarafından verilebileceği şeklindeki yaygın kanaati
değiştirmek ve toplum destekli devlet okullarında da kaliteli eğitim verildiğini ortaya koymaktır.
“TOPLUMUN OKULLARI” Projesi ile ülkemizin en ücra köşelerindeki orta ve dar gelirli ailelerin zeki ve
başarılı çocuklarına ulaşarak, onlara bu okullarımızın pansiyonlarında burs, yemek, kitap, servis gibi
her türlü sosyal ihtiyacını karşılayarak kaliteli eğitim almalarını sağlamaktır.
Ben 1965 yılı Kabataş Lisesi mezunuyum. Maliye Bakanlığında Hesap Uzmanı görevinde
bulundum. Halen uluslararası bağımsız denetim yapan bir kuruluşun yönetim kurulu başkanıyım.
Benimle aynı sınıfta okuyan öğrenci profiline bakarsak, 48 kişilik sınıfın sadece 7 öğrencisi İstanbullu
olup, diğer kardeşlerim ülkemin yedi bölgesinden eğitim almak için Kabataş’a gelmişler ve eğitim

hayatlarından sonra etkin görevler üstlenerek ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamışlardır. Ana
hedefimiz, yurdumuzun her yöresinden ayrım yapmaksızın zeki ve çalışkan gençleri camialarımızın
birer parçası haline getirmektir. Çoğunun 100 yılın üzerinde tarihi olan bu okullar, sadece
bulundukları ilin ve camialarının okulları değil, bütün Türkiye’nin okullarıdır. Kurucuları arasında
bulunduğum Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfının 2005-2009 yıllarında başkanlığını yaptım.
Başkanlığım döneminde, çocuğu Kabataş’ı kazanmış Elazığlı DSİ’de memur olarak görev yapan bir veli
odama geldi: “Başkanım, oğlum Kabataş’ı çok istedi kazandı. Yol parasını bile borç alarak İstanbul’a
geldik. Ancak yatılı öğrencilerden alınan katkı payını ödeme imkanım yok” dedi ve yardım talep etti.
Vakıf olarak gerekeni yaptık. Bu örneği vermekteki amacım, ülkemizin her yerindeki çalışkan ve zeki
çocuklara okullarımızın kapısının açık olduğu, vakıflarımızın eğitim için gerekli desteği vermeye hazır
olduğunu belirtmek ve bunu bütün Türkiye’ye duyurmak istiyoruz. Amacımız budur. Bizi okullarımıza
çalışkan öğrenci olduğumuz için aldılar. Şimdi artık sistem bilgisayar üzerine, yapılan imtihan üzerine
dışarıdan müdahalesi olmayan tamamen tarafsız, objektif kriterlere göre yapılan puanlama sistemiyle
çocuklar geliyorlar. Baktığımız zaman bizim okullarımızın çoğu sıfırla yüzde 3 dilimi arasındaki
öğrencileri alıyorlar. Bu sınavla neredeyse tam puan olan 500’e yakın puan almış genç çocuklar
geliyorlar. Biz bütün Türkiye sathına ihtiyaç sahibi zeki ve başarılı öğencilere vakıflarımızın desteğiyle
okullarımızda okuyabileceklerini duyurduğumuz zaman her yerden başarılı öğrenciler okullarımızı
tercih edeceklerdir. Burada Milli Eğitim Bakanlığına düşen ve bize de düşen bir görev, mutlaka
pansiyonu olmayan okullarımıza pansiyon kazandırmak, mevcut pansiyonlarımızı da geliştirmektir.
Çünkü ben, yatılı okudum. Yatılı okulda okuyan öğrenciler, esas bu vakıflara sahip olanlar, okullarına
sahip olanlar, aidiyet duygusunun daha yoğun olduğu öğrenciler, mutlaka yatılı okullardan gelen
öğrencilerdir.
Proje kapsamında, eğitim paydaşlarıyla yaptığımız bu toplantılarla oluşturacağımız stratejik
plan çerçevesinde, TEVDAK ve bünyesindeki Eğitim Vakıflarının finansal kapasitesini ve
sürdürülebilirliğini sağlamak için fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve artırılması için çalışma
yapacağız. Proje ayrıca, ortak faaliyetler ve çalışma ziyaretleri aracılığıyla TEVDAK ile diğer yerel ve
yurtdışı STK’ların, kurumların ve ilgili aktörlerin işbirliğini ve diyalogunu güçlendirmeyi de
amaçlamaktadır. TEVDAK’ın bünyesindeki 15 Eğitim Vakfı ile ülkemizin eğitimine katkılarını arttırmak
ve ülkemizin zeki ve başarılı çocuklarının kaliteli eğitim almalarını sağlamak amacıyla hazırladığımız ve
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Başkanlığı tarafından kabul edilen bu projemizin amaçlarına ve hedeflerine
ulaşması için toplumumuzu oluşturan tüm katmanların, hepinizin desteklerini bekliyoruz. İzmir
Toplantımızın da projemizin hedeflerine ulaşmasında büyük katkı sağlayacağı inancıyla, katılımınızdan
dolayı hepinize teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.
DR. SAKİN ÖNER: Toplantımıza Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Sayın Yusuf
Büyük Beyefendi adına katılan ve aynı Genel Müdürlüğün Daire Başkanı Sayın Şükrü Gündemir’i
konuşmalarını yapmak üzerine huzurunuza davet ediyorum.
ŞÜKRÜ GÜNDEMİR: Sayın genel müdürlerim, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü ve kıymetli ekibi,
tarihi okullarımızın vakıf başkanları, mezunlar derneği başkanları, değerli meslektaşlarım, TEVDAK’ın
öncülüğünde yürütülen “Toplumun Okulları” projesi kapsamında Ege’nin incisi güzel İzmirimizde
sizlerle bir arada bulunmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Değerli katılımcılar, bir ülkenin
varlığını devam ettirmesinin temelini oluşturan, birey ve toplumun gelişmesini, bilgi ve kültür
birikimlerinin nesilden nesle aktarılmasını sağlayan eğitim, her zaman hangi zaman diliminde olursak
olalım, topyekûn bir seferberlik sürecidir. Bu sürecin en etkili ve en verimli, en önemli ayaklarından

biri hiç kuşkusuz ki vazgeçilmez olan toplumun yaşayan parçası, geçmişin geleceğe yolculuğunda
köprü vazifesi gören, toplumun her alanını şekillendiren ve sayısız insanlar yetiştiren, her alandaki
kültürümüzün yansıması okullarımızdır. Her köşesi buram buram tarih kokan İstanbul’dan Erzurum’a,
Adana’dan Samsun’a, Bursa’dan Diyarbakır’a köklü geleneğiyle insanımızın zihinlerinde ve
gönüllerinde yer eden özellikle tarihi okullarımız. Bugün tarihi diye nitelendirdiğimiz bu okullar, aynı
zamanda ülke kaderini şekillendiren kurumlar da olmuşlardır. 1991 yılında oluşturulan “sevgiyi
göstereceksin dostum, söylemek yetmez, sevgiye dokunacaksın dostum, düşünmek yetmez, sevgi
ağzında olacak dostum, gözünde yetmez” dizelerinin sahibi merhum Feyyaz Tokar’ın kurucu
başkanlığında kısa adı TEVDAK olan Türkiye Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyine üye okullarımız;
1481’lerde kurulan Galatasaray Enderun Mektebi’ne dayanan tarihi Galatasaray Lisemiz, 1849 yılında
kurulan Beyoğlu Anadolu Lisesi, 1857 yılında kurulan Edirne Lisesi, 1872 yılında kurulan Vefa Lisesi ve
Pertevniyal Lisesi,1884 yılında kurulan İstanbul Erkek Lisesi, 1886 yılında kurulan Ankara Atatürk
Anadolu Lisesi, 1888 yılında kurulan İzmir Atatürk lisesi, 1889 yılında kurulan Erzurum lisesi, 1899
yılında kurulan Kadıköy Anadolu Lisesi, 1905 yılında kurulan Nişantaşı Anadolu Lisesi, 1908 yılında
kurulan Kabataş Erkek Lisesi, 1912 yılında kurulan Eyüp Anadolu Lisesi, 1934 yılında kurulan
Haydarpaşa Lisesi ve 1938 yılında kurulan Zonguldak Mehmet Çelikel Lisemizdir. Yani yüzlerce yıllık
tarihe dayanan bu okullarımızın inşaatlarında ve günümüze taşınmasında kim bilir kimler emek
verdiler. Kendileri ihtiyaç sahibiyken, vatanın geleceğine küçük de olsa bir katkı sunmak isteyen kaç
isimsiz kahraman tarihe not düşülecek bir gayretle çalıştılar. Aynı Kanuni’nin Süleymaniye’sini
yaparken ki bir tabak yoğurduğuyla katkı sağlayan bu Anadolu anasının tertemiz yüreği gibiydi
muhakkak niyetleri. O gün bu fedakarlıkla başlayan sürece bugün bu güzel vatan için benzer
fedakarlığı gösteren siz, değerli TEVDAK gönüllüleri, aynı süreci devam ettirmektedir. Okullarımıza
olan katkılarınızdan dolayı bakanlığımız adına sizlere gerçekten şükranlarımızı iletmek istiyorum. Türk
eğitim hayatına çok önemli katkılar sağlayan ve tarihin canlı temsilcileri olan bu kurumlarımız, asla
dört duvardan ibaret değildir. Açıldığı günlerde topluma adeta meşale tutan sayısız bilim insanı,
eğitimci, sanatçı, sanayici, gazeteci, doktor, mühendis ve adını sayamayacağım meslek grubundan
sayısız insanlar yetiştiren bu kurumlarımızın arşiv niteliğinde büyük hafızasını geliştirerek, hikayesini
yüzlerce yıl sonralara taşımak hepimizin asli görevi olmalıdır. Bu duygular ve düşüncelerle eğitim
tarihimizdeki bu kurumlarımıza sahip çıkmanın verdiği bir hazla bu çalışmalarda emeği geçen başta
TEVDAK Başkanımız Erol Demirdöven Beyefendiye ve ekibi eğitim gönüllüsü güzel insanlara bir kez
daha teşekkür ediyor, çalışmanın yararlı olmasını diliyor, hepinizi tekrar selamlıyor, saygılarımı
sunuyorum.
DR. SAKİN ÖNER: Şimdi İzmir’de dört yıl il milli eğitim müdürlüğü yapan ve İstanbul’da il milli
eğitim müdürlüğünde birlikte çalıştığım değerli mesai arkadaşım Sayın Ragıp Üye’yi konuşmasını
yapmak üzere davet ediyorum.
RAGIP ÜYE: Sayın genel müdürlerim, daire başkanım, il milli eğitim müdürüm,
fakültelerimizin öğretim görevlileri, TEVDAK’ın Başkan ve yardımcıları, genel sekreterim, değerli
meslektaşlarım, saygıdeğer misafirler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu kadar donanımlı insanların
bulunduğu bu çalıştayda elbette ki mutlaka çok başarılı kararlar alınacaktır. Bu donanımlı insanların
bir çoğuyla birlikte çalıştık. İstanbul’da lise müdürlüğümde Turgut Akan Beyle, 1996 yılında ise Sayın
Ömer Balıbey ile müdür yardımcısı olarak 10 yıl çalıştım. Sayın Balıbey’den bir milli eğitim
müdürlüğünde olması gereken misyonu, vizyonu ve çalışma şeklini öğrendim. O zamandan beri bir
abi-kardeş gibi 25 yıldır hep birlikte gidiyoruz. Sayın Balıbey’den aldığım tecrübeyle Çanakkale,
Erzurum ve İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü yaptım. Yine iyi bir hatip, araştırmacı ve kitap yazarı olan

Sayın Sakin Öner Beyle uzun yıllar milli eğitimde birlikte olduk. Sayın yeni İl Milli Eğitim Müdürümüzle,
ekibiyle İstanbul’a birlikte olduk. 6 ilde 15 tarihi TEVDAK okulunun 10’unu İstanbul’da bizzat yakinen
tanıdım. Birisi Erzurum Lisesi ki, o okulun öğrencisi oldum, milli sporcusu oldum, müdür yardımcısı
oldum ve Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü oldum. Katıldığım iller arası yarışmalarda, proje
yarışmalarında İzmir Atatürk Lisesi’ni hep ön sıralarda gördüm. Ve çok merak ediyordum İzmir’in bu
başarılı okulu, bu başarıyı nasıl elde etmiş diye. İzmir’de görev başına geldiğimde, uçakta bir proje
yarışmasından dönen Atatürk Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle karşılaştım. Kendimi tanıtmadan
onların heyecan ve başarılarına misafir oldum. İzmir’e vardığımda hafta arası okulu bizzat ziyaret
ettim. Gittim, vakıfla, müdürle, öğretmenle, öğrencilerle tanıştım. On gün sonra da tekrar Atatürk
Lisesi’ne gittim, velilerle, okul aile birliğiyle, vakıfla yeniden bir toplantı yaptık. Bir şansımız da Atatürk
Lisesi Vakfı Başkanı İhsan Bey, o zaman Anıtlar Kurulu’ndaydı. İzmir Milli Eğitim Müdürlüğüne bir hayli
faydası oldu. Buca’daki Fen Lisesinin Anıtlar Kurulu’yla sıkıntısı vardı. Sayın Başkanım, o zaman
memnuniyetle yardımcı oldu. İzmir’de çalıştığım sürede bir ekip ruhuyla çok sayıda proje yaptık.
Başta Atatürk Lisesi olmak üzere ekibim, kurumları, özveriyle çalışarak, bu bağlamda çok geri sıralarda
olan ilk ve orta öğretimde yedinci sıralara, okul öncesi, okumaz yazmazlarda üçüncü sıralara, daha
sonra mesleki eğitimde Türkiye ortalamasının üstüne çıktık. Yapılan okul protokollerinden 165
tanesinin 55’ini bize imzalamak nasip oldu. Çalıştayın verimli olmasını diler, tüm katılımcılara
saygılarımı sunarım.
DR. SAKİN ÖNER: Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Sayın İzmir İl Milli Eğitim Müdürü
Ömer Yahşi Beyefendiyi huzurlarınıza davet ediyorum.
DR. ÖMER YAHŞİ: Sayın genel müdürlerim, daire başkanım, çok değerli TEVDAK’ın yönetim
kurulu başkanı, yöneticileri, vakıf okullarımızın vakıf başkanları, mezunlar derneği başkanları, değerli
katılımcılar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bizim kadim kültürümüzde” el eli yıkar, el döner,
yüzü yıkar” diye bir söz vardır. Şimdi özellikle zikretmek isterim ki yıl 2004-2005 İstanbul’da müdür
yardımcısıyım ve yüksek lisans yapıyoruz. Yüksek lisans dersindeki hocamız Prof. Dr. Halis Ayhan
Hoca, dedi ki, “İstanbul’un il milli eğitim müdürünü nasıl ararız” dedi ve bir arayım da gelsin, derste
beraber muhabbet edelim, dedi. Arar aramaz küt diye hemen çok değerli genel müdürümüz geldi.
Doktora öğrencileri de geldi. Sayın Genel Müdürümüzle çok güzel mesleki bir sohbet oldu. Gerçekten
orada ilham aldığımız, İstanbul’a şekil veren, çok ciddi emek veren Sayın Genel Müdürümüzle okul
müdürü olarak uzun süre birlikte çalıştık. Kendisiyle çalıştıktan sonra, tarihi okulların eğitim
hayatımızdaki yerini ve önemini kavradık. Mesela Galatasaray Lisesi, Beyoğlu Anadolu Lisesi, Kadıköy
Anadolu Lisesi gibi tarihi okulların kurumsal kültürlerini ve gelenekleri vardır. Bunları öğrencilerine
benimsetebilirlerse derin bir aidiyet duyguları oluşur. Bu okullarımız sadece dezavantajlı okullara
değil, özel okullara bile lokomotif olmuş, özel okullara ilham kaynağı olmuş okullardır. Bu okulların
ruhu, heyecanı, havası, atmosferi öğrencilerini terbiye eder, misyon sahibi yapar, geleceğe hazırlar.
Fakat şu bir gerçek, İstanbul’daki bu tarihi okullara gidip, eğitim veren, bu okulların içerisinde bulunan
bir psikiyatrist, bir psikologla birlikte iki kişinin İzmir’i ve oradaki öğrencileri ölçtüğü zaman
samimiyetle söylüyorum yani bunu “İzmir’deki öğrencinin özgüveninin daha fazla olduğunu” söyledi
çıkarım olarak. Bunu benimle paylaşan gerçekten çok iyi bir üniversitede bir hoca, “Ömer hocam,
inan, bunu çıkarttım nedense” dedi. Bunu söylerken sadece İzmir’in iklimini, atmosferini anlatmak
babında söylüyorum. Tabi bunları söylerken, İzmir’de uzun süre müdürlük yapmış, İzmir’e dokunmuş,
İzmir’in sıkıntılarını, sancısını, derdini paylaşmış Ragıp Üye müdürümüze de özellikle teşekkür
ediyoruz. Bizden önce gerçekten okullaşma oranlarıyla ilgili, okuma yazmayla ilgili çok ciddi anlamda
emeklerinin var olduğunu gördüm. Bizim kurumsal kültür ve kimlikleriyle diğer eğitim kurumlarına rol

model olan bu okullarımıza katkı sunacak, kum tanesi üstüne kum tanesi koyacak her türlü çalışmanın
yanında yer aldığımızı söylemek istiyoruz. Çünkü eğitim yönetiminde ben, bir doktora yaptım. Fakat
gördüğüm kadarıyla -samimiyetle söylüyorum- bu akademisyenlerin çözeceği bir şey değildir. Bu
kurumların sadece okul müdürleri tarafından gezdirilmesi, buraların misyonunu, buraların duruşunu,
buralardaki okul kültürünü, iklimini gerçekten veli iletişimlerini, bir çok şeyi göstermeleri bakımından
bile kendi okullarımıza rol model olacaklarına, kurumsal aidiyeti oluşturacaklarına yürekten
inananlardanım. O hava bile müthiş, bir insanın ruhuna, insanın heyecanına değer katıyor. Bir müzeye
gittiğiniz zaman, baktığınız zaman etkilenip, çıkıyorsunuz. Bu okullarımızın da bu şekildeki
duruşlarında birçok okul müdürüne, okul müdürlüğünün nasıl yapılacağını, iletişimlerin nasıl
sağlanacağını, veliyle nasıl diyalog kurulacağına, yukarıyla olan iletişimlerini ve tarihinin köklerinden
gelen o ok gibi yayılarak, gerilerek sağlam bir maziyle fırlatıldığı zaman gidebileceği güzel bir geleceğe
gitmesi için işte bu okulların gerçekten müze olarak gezdirilmesi, donatılması, arkadaşlar tarafından
tanıtılması gerektiğini düşünüyorum. İzmir’de bir tane var, fakat İstanbul çok zengin gördüğüm
kadarıyla. Diğer illerimizde de var. Tevdak’ın bu projesinin gerçekten güzel bir proje olduğunu
düşünüyorum, kaliteli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bunun daha da geliştirilerek, birçok
ilimizle paylaşılması gerektiğini düşünüyorum. Herhalde belli bir tarihler arası alındığı için buraya
kadar kısıtlı bir skalada tutulmuş. Ben, emek verenlere tekrar teşekkür ediyorum. Sizleri İzmir’de
ağırlamaktan mutluluk duyduğumu belirtiyorum. İnşallah güzel bir iki günlük çalışma olur. Tekrar milli
eğitim müdürü olarak, ev sahibi olarak emirlerinizdeyim, bir probleminiz, bir sıkıntı, bir isteğiniz
olursa, milli eğitimimiz de orada ben de buradayım. Tekrar ayağınıza sağlık, şeref verdiniz, onur
verdiniz, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
DR. SAKİN ÖNER: Sayın Müdürümüze ben de teşekkür ediyorum. İzmir’in sadece
öğrencilerinin değil, halkının da İstanbullulardan daha özgüvenli olduğunu gördüm böyle, sade
vatandaşların bile umutla gözlerinin ışıldadığını gördüm. İstanbullulardan daha güçlü, daha dinç, daha
diri gördüm. İstanbul’da 1987-1992 yılları arasında 6 yıl, 1995-1998 yılları arasında 3 yıl milli eğitim
müdür yardımcısı olarak çalıştım. Ama benim için benim üzerimde en çok iz bırakan, emeği olan iki
tane müdürümle bugün baş birlikteyim. Türkiye’nin eğitim hayatında gördüğüm iki büyük eğitimciyle
beraberiz. Biri Turgut Akan Hocamız, birisi de Ömer Balıbey Hocamız. İki genel müdürümüzün de
insan ilişkileri de mükemmeldir. İkisi de görevinde çok titiz, halkla çok rahat bütünleşebilen,
hademeyle müfettiş veya müdür arasında hiçbir ayırım yapmayan müdürlerimiz. Turgut Akan
müdürüm, ilk geldiği zaman şöyle demişti: “Ben, okul müdürüne, veliye, öğretmene nasıl
davranırsam, hizmetliye de öyle davranırım. İstanbul’da 2000 tane okul var. Ben, bunları görevim
sırasında en fazla üç yüz, beş yüzünü gezebilirim, diğerlerine gidemem ama benim o okulda nasıl
müdür olduğumu o hizmetli arkadaş anlatacak” demişti. Sayın Ömer Balıbey müdürümüz de bütün
personeliyle ve kendisine başvuran herkesle eşit, tarafsız ve yakın ilgilenen bir yönetici olarak
temayüz etmiştir. Şimdi huzurlarınıza Ankara, İstanbul ve İzmir il milli eğitim müdürlükleri yaptıktan
sonra Personel Genel Müdürlüğü de yapmış olan ve emekli olduktan sonra da İzmir’deki bir eğitim
kurumunda uzun yıllar danışmanlık yapan değerli hocamız Sayın Turgut Akan Beyefendiyi huzurunuza
davet ediyorum.
TURGUT AKAN: Sayın genel müdürüm, sayın il milli eğitim müdürüm, sayın başkan ve diğer
vakıflarımızın kıymetli başkanları, okul aile birliği üyeleri, mezunlar, okul müdürlerimiz, hepinizi
saygıyla selamlıyorum. Burada bulunan arkadaşlarla devamlı haberleşiyoruz ama görüşme imkanımız
uzun zamandır da olmamıştı. Bu vesileyle de birlikte fırsatı bulduğum için teşekkür ediyorum. Kıymetli
arkadaşlarım, 1960 yılında Urfa’nın Siverek kazasının Mizar nahiyesinde 18 yaşında ilkokul öğretmeni

olarak göreve başladım. Bugün 78 yaşındayım, içinizde en kıdemli benim. Öğretmenliğe başlayalı 60
yıl oldu, 60 yıllık öğretmenim. Bu süre içinde yaptığımız görevler, öğretmenliğin asli unsuru olarak
öğretmenliğin diğer görevleri oluyorlar. O nedenle ben, hep kendimi takdim ederken, şu kadar yıllık
öğretmenim, derim. Kıymetli arkadaşlarım, zaman zaman anneler veya biz, şöyle deriz, “Ben,
çocuklarıma saçımı süpürge ettim” veya da “ben, bu devlete şu kadar yılımı verdim.” Ben, bunun tam
tersini söylüyorum. Bu devlet, bu aziz millet bana 60 yıl kendisine hizmet etme şerefini verdiği için
müteşekkirim, şükran duyuyorum ve fevkalade iyi dileklerimi ortaya koyuyorum. Bu devlet, bu aziz
millet bize bu fırsatı verdi. Eğer yatılı okullar olmasaydı, öğretmen okuluna gitme imkanını ben nasıl
bulurdum, bilemiyorum. Öğretmen okuluna gittiğim zaman bundan daha büyük bir mürüvvvet,
bundan daha büyük bir saadet yok diyen ben, ilkokul öğretmenliğinden sonra yüksek tahsil yapma
imkanı, okullarda yöneticilik yapma imkanı ve çok genç yaşta Amasya, Adana, Gaziantep, Ankara,
İstanbul, İzmir gibi illerde il milli eğitim müdürlüğü yapma imkanını buldum. Ben, çalıştığım zaman
Adana, dördüncü büyük şehirdi, Cumhuriyet tarihinde bu devlet bana dört büyük şehirde ilk ve tek
kişi olarak hizmet etme şerefini verdi. Ben, bu devlete, bu aziz millete şükranlarımı sunmayıp, ben, bu
aziz millete iyi dileklerimi, gücüm yettiği zaman hizmetimi sunmayıp, ne yaparım. Benim ondan hiçbir
alacağım yok, benim ona ne yaparsam yapayım, vereceğim var, borcum var. Aynı sizin vereceğiniz
borcunuz olduğu gibi kıymetli arkadaşlarım. 1990-1992 yılları arasında İstanbul Milli Eğitim
Müdürlüğü görevindeydim. O zaman rahmetli TEVDAK Başkanı Feyyaz Tokar ve daha sonra başkan
olan Cahit Kocaömer ile beraber çalışma imkanı bulduk. İlk defa Kadıköy Anadolu Lisesi, Kabataş
Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Erkek Lisesi bir araya geldiler. Bir araya geldik, konuştuk.
Bunların hepsinde Sakin Bey de vardı. Ve sonra bu grup kendi güçlerini milli eğitim bakanlığının
gücüyle birleştirmeyi arzu ettiler. Milli eğitim Bakanlığından güç almayı arzu ettiler. Ve son derece
geniş bir düşünce zenginliği olan, okuyan, yazan bakanımız merhum Avni Akyol beyle temasa geçildi.
Ve 1991’in sonuna doğru Milli Eğitim Bakanlığımızla ilk temas kuruldu ve sonra bu temas gelişerek,
devam etti ve bu hale geldi. 4 vakıftan 15 vakfa ulaşıldı. Geçenlerde Sakin Beyle görüşürken, bu 15
sayısı artamaz mı, demiştim. Bu konuda çabalarımız, gayretlerimiz var dedi. Kıymetli arkadaşlarım,
ister okul aile birliği olsun, ister mezunlar derneği olsun, ister vakıf olsun, bunlar, okullarımızın
eksikliklerini, gediklerini kapatmak için değil, onlarla birlikte hareket etmek için, onlarla birlikte bir
hedefe varabilmek için, onlarla birlikte güzel Türkiye’nin ideallerine ulaşabilmek için kol koladırlar,
yan yanadırlar. Tek başına eksik tamamlama olayı değil. “Okul aile birliği” sözü yalnız okula
mahsustur, başka kurumlarda yoktur. Bu ifade sadece maddi imkanları karşılamak anlamında
değildir. Bu kolaydır ama asıl eğitimin, birlikte olmanın, birlikten güç doğarın örneğini ortaya koymak
daha da önemlidir. Bunu sizler ortaya koyuyorsunuz. Sizlere bu nedenle minnet ve şükran
duyduğumu belirtmek istiyorum. Kıymetli arkadaşlarım, sözlerime son verirken, sizlerin
öğrencilerimizi örfümüze, âdetlerimize, evrensel değerlere sahip, bu ülkenin ve Atatürk
Cumhuriyetinin mümtaz ve onur duyan bir ferdi olarak yetişmekten kıvanç duyan kişiler olarak
yetiştireceğinize inanıyor, hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum, sağ olun, var olun.
DR. SAKİN ÖNER: Değerli arkadaşlar, Sayın genel müdürümüz Turgut Akan İstanbul’da
müdürken, 1991 yılında TEVDAK oluşumu gerçekleşti. Ben de yardımcısı olarak bu toplantılara
katıldım. Yapılan protokollerle bakanlığımız, bu okullarımızın eğitim öğretimle ve eğitim personeliyle
ilgili sorunlarının ve ihtiyaçlarının öncelikle karşılanması, yönetici atamalarında vakıfların da
görüşlerinin alınması konusunda onay verdi.. Hepsi Tevdak’ın arşivinde duruyor. Daha sonraki
bakanlar zamanında da bunlar yenilendi, güncellendi. TEVDAK daha sonra 1996 yılında Ömer Balıbey
müdürümüz geldikten sonra daha büyük destek gördü. Ben, o dönemde de okul müdürü olarak

öğretmen atama komisyonunda görevliydim. Bize “öncelikle bu tarihi okulların, TEVDAK liselerinin ve
Anadolu liselerinin öğretmen ihtiyacını karşılayın ve o konuda okul müdürlerinin görüşünü alın,
onların teklifleri, önerileri varsa, onlara öncelik tanıyın” şeklinde talimat verdi. Ömer Balıbey
müdürümüz genel müdürlük döneminde de emekli olduktan sonra da TEVDAK’a yardımcı olmadan
uzak durmadı, hep yanımızda yer aldı. Kendisine o açıdan çok teşekkür ediyoruz. Ben, şimdi
konuşmasını yapmak üzere İstanbul eski milli eğitim müdürümüz ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen
Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürü Sayın Ömer Balıbey hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum.
ÖMER BALIBEY: Sayın genel müdürüm, bakanlığımızın değerli daire başkanı, sayın İzmir milli
eğitim müdürümüz ve yardımcıları, sayın başkanım, eğitim vakıflarımızın başkan ve üyeleri, d eğerli
meslektaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biz bir takımız, burada da öyleyiz. Peygamberimizin
hadisi vardır, güler yüz sadakadır. Başka bir şey yok. Biz, bunu yaptık. İzmir’de şu an dört tane arkadaş
var burada. Harun Bey, İlker Bey, Ragıp Bey, Sakin Bey. Biz, beraber çalıştık. Turgut Beyle beraber
çalıştık. Ben, son haftalarda bakanımızın programıyla Mersin ve Antalya’daydım. İl müdürlerine, ilçe
müdürlerine, tecrübe paylaşımında sadece şunu söylüyoruz arkadaşlar, “herkese dokunun.” Müdür
bey deriz, pansiyonlarda herkese dokunun, ayağa kalkın, hoş geldiniz, deyin. Devlet, bizi buraya verir,
biz, burada devletin nöbetindeyiz. Mal da Allah’ın, makam da Allah’ın, bir gün olur hiç kimse kalmaz
ama iyilik, güzellik, saygı, sevgi kalır. Biz, bunları yapmaya çalıştık. Ben İstanbul’a müdür olarak
atandığım günden beri TEVDAK’ı biliyorum. O günden beri yanındayım ve destekliyorum. Sakin Beyle
de birlikte çalıştım. Erol Başkanım ve Sakin Bey bu proje çalışmalarına da davet ettiler, ben Tevdak’ın
ve tarihi okullarımızın önemini bildiğim için kendilerini yalnız bırakmıyorum.
Şimdi TEVDAK’ın geçmişini değil de geleceğini konuşacağım. Milli Eğitim Bakanlığımız, bir
arayış içerisinde. Ben Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la Belediye Başkanı ve Başbakanken
yakından çalıştık. Bütün bakanlarımızla da önceden tanıştım ve yakından çalıştım. Tabii en büyük
şansım İstanbul’da çalışmamdır. Sistemle çok oynuyoruz. Ben fikirlerimi açıkça söylüyorum.
Bakanlarımız senden başka bizi tenkit eden yok, diyorlar. Ben de diyorum ki “Sayın bakanım, bunlar
genç, ben, her şeyi söylerim. Çünkü benim hepsinde mazim var. Biz, sistemle çok oynuyoruz, çok
oynamamamız lazım. Bütün okulları Anadolu Lisesi yaptık, bu yanlıştır.” Ben İstanbul’a atandığımda
26 Anadolu Lisesi vardı. 1998 yılında süper lise olan Pertevniyal, Kabataş, Haydarpaşa ve Sabancı
Lisesi olmak üzere 6 liseyi Anadolu Lisesi yaptık. Bu görevi bıraktığım 2006 yılında İstanbul’da Anadolu
Lisesi 38 tane idi. Koordinatörü Sakin Bey’di. Bu okullar çok kaliteli eğitim yapıyorlardı. Mezun
öğrencilerinin tamamına yakını da üniversiteye yerleşiyorlardı. Mehmet Sağlam Bey’in bakanlığı
zamanında Anadolu Liselerinde Fen dersleri İngilizce okutuluyordu, fakat öğretilemiyordu. Çünkü bu
dersleri İngilizce okutacak öğretmen bulamıyorduk. Durumu bakanımız Mehmet Sağlam Bey ile
konuştum, o da dedi ki, bu dersleri Türkçe okutalım. İstanbul’daki görevimden ayrıldıktan sonra Milli
Eğitim Bakanımız beni çağırdı, “Nereyi istiyorsun”, dedi. Ben de dedim ki, “Öğretmen Okulları Genel
Müdürlüğünü istiyorum.” Gittim, 98 tane Anadolu Öğretmen Lisesi vardı ve iyi okullardı. Hepsi
yatılıydı, fakir fukara çocukları gidiyordu. Fen Liseleriyle yarışıyorlardı. Daire başkanıyla konuştum,
dedim ki “Fen Liselerinin açılması için bir kriter var. Biz de koymuşuz büyük şehirlerde olacak, nüfusu
en az 31 bin olacak. Bu kurallara uyalım.” Ama düşündüğümüz gibi olmadı. Siyasi baskıyla 5 bin
nüfuslu Alatlı’da bile Anadolu Öğretmen Lisesi açtık. Oraya aç, buraya aç derken kendimiz bozduk
sistemi siyasilerimizle beraber. Liselere giriş sistemimiz de devamlı değişti. Merkezi sınavla1 milyon
300 bin ortaokul mezunu çocuğumuzu liselere yerleştirmeye çalışıyoruz. Şu an tekrar başa döndük.
Yani Biz bu işi il ve ilçe müdürlerimize bıraksak daha iyi sonuç alırız. İzmir’in Milli Eğitim Müdürü, ilçe
müdürlerine görevi verir, kayıtları onlar yaparlar, hem de en iyisini yaparlar. İşte bu yerleştirmeyi

merkezden yaparsan 300 bin öğrenci açıkta kalır. Çocukların yüzde 80’i açık öğretime gitti. Sonra başa
döndük, Cumhurbaşkanı müdahale etti. Çağırdı bizleri, ben de bunları anlattım. “Biz sistemle çok
oynadık, her tarafı Anadolu Lisesi yaptık. Her tarafı Anadolu Lisesi yapınca, zannettik ki memleket
kurtuldu” dedim. “O zaman Anadolu Öğretmen Liselerini de kapatalım” dedi, kapattım. Vaktiyle bizim
çok güzel kız sanat ve erkek sanat okullarımız vardı. Buradan alanında zanaatkarlar yetişirdi. Hepsi
mezun olunca iş bulurlardı. Sonra biz bunları lise yaptık, işlevleri bitti, bütün öğrenciler mezun olunca
üniversiteye girmeye çalıştılar. Meslek okullarına öğretmen yetiştiren Erkek Teknik, Kız Teknik, Ticaret
Turizm Yüksek Okullarımız vardı. Her birinin ayrı bir ocakçılık zihniyeti vardı, sizin vakıflar gibi. Ama
biz, tamamını birleştirdik. Mesleki Teknik Eğitim dedik. Mesleki eğitim eski özelliğini ve verimliliğini
kaybetti. Eskiden İstanbul’da Yapı Meslek Lisesi vardı, bilirdik ki orada okuyan yapı ustası olacak.
Motor Meslek Lisesi vardı, bilirdik ki orada okuyan motorcu olacak. Tekstil Meslek Liseleri vardı.
Bunların hepsini birleştirdik, Meslek Teknik Lisesi yaptık. Biz, kendi kendimize gol atıyoruz. Ben de 68
yaşına geldim. Şimdi şundan mustaribim. Bu sistemle niye bu kadar oynuyoruz, hala ben de
anlayamadım. Son olarak iki yıl önce bazı okullara proje okulları dedik. Okulları proje yaptık. Biz yüzde
10’u alalım, dedik. Geçenlerde Ankara’ya gittim, Bakan Yardımcısı Mustafa Safran beyi ziyaret ettim.
Dedi ki, “Proje okullarına bir kriter getirdik, tarihi okulları proje okulları yapalım dedik.” Proje
okullarının sayısı gittikçe artıyor. Bu doğru bir tutum değil.
Gelelim TEVDAK’a. Sayın Bakanımıza ve Ortaöğretim Genel Müdürümüze Tevdak’ı ve 15 tarihi
okulu özellikleri ile anlattım. Bunların sayısı arttırabilir mi? Vakıf kursunlar, onları da alalım. Onları da
alalım ama böyle mısır patlatır gibi de almayalım. Ben bir şey daha söyleyeceğim. Bu okullarımız bizim
marka okullarımız. Bunlar Sorbonne, Cambridge, Yale Üniversitesi gibi marka okullarımız. Her
çocuğun hayali Galatasaray Lisesine, Kabataş Lisesine, İstanbul Lisesine gitmek. Oraya gidenler
kurtuluyor. Niye? Bizim dünya çapında marka okullarımız var, kendi markamızı zaten yaratmışız 150
sene önce. 3. Selimle başlayan, 2. Mahmut, Abdülmecit, Abdülaziz ve 2. Abdülhamit ile devam eden
daha sonra Cumhuriyet, Atatürk ile zirve yapan bir modern eğitim kurumları açma süreci var.
II. Mahmud, 1824 yılında ilköğretimi mecburi hale getirdi. 1838’de Sıbyan, rüşdiye ve mekâtib-i âliye
olmak üzere üç aşamalı olarak düzenlenmesi düşünülen eğitimin koordinasyonunu sağlamak için
Mekâtib-i Rüşdiyye Nezâreti kuruldu. 1839’da devlet memuru yetiştirmek amacıyla Mekteb-i Maârif-i
Adliyye ve Mekteb-i Ulûm-i Edebiyye açıldı. 1845’te eğitim meselelerini görüşmek üzere Meclis-i
Muvakkat kuruldu. Bu meclis görevini tamamladıktan sonra yerini Meclis-i Maârif-i Umûmiyye’ye
bıraktı. 1857’de Maârif-i Umûmiyye Nezâreti kuruldu. Bu arada 1845’te ilk askeri lise olan Kuleli
Askerî Lisesi, 1848’de ilk öğretmen okulu Darülmuallim kuruldu. 1868’de Galatasaray Mekteb-i
Sultanisi kuruldu. 1869’da Maârif-i Umûmiyye Nizamnâmesi çıkarıldı. İlk sivil lise 1872’de Vefa
Lisesi’dir. Özellikle Sultan 2. Abdülhamit döneminde çok sayıda modern eğitim kurumları kuruldu. O
dönemde Osmanlı devletinde çok sayıda hususi mektep ve yabancı mektep vardı. çok. Yabancı
mektepleri dışında azınlık okulları vardı. İlk medreseler Sultan Orhan zamanında açıldı. En büyük
medreseyi Sahnı seman adıyla Fatih Sultan Mehmet açtı. Daha sonra kurulan büyük medrese
Süleymaniye Medreseleridir. Bu medreseler büyük hizmetler vermiştir. Ama 17. Yüzyıldan sonra
medreselere liyakatsiz kişiler hoca olunca büyük bir dejenerasyon başladı. 19. Yüzyıl padişahları
medreselere dokunmadan modern eğitim kurumlarını açtılar. Bu yeni eğitim kurumları başarılı
olunca, millet azınlık okullarından, yabancı okullardan çocuklarını almış, bu okullara göndermeye
başlamışlardır. Biz bugün beğenmediğimizde hemen bir okulu kapatıyoruz. Bu son derece yanlıştır.
Beğenmediğimiz bir okulu kapatmak yerine iyileştirmeye gitmelidir. Bu mektepleri bozmayacağız. Ben
de bu mekteplere hakikaten her konuda yardımcı olacağım. Bu okullarımızın kalitesini düşürmemek

için daire başkanımız görevlendirildi. Bu konuda yardımcı olan genel müdürlerimize, il milli eğitim
müdürlerimize teşekkür ediyorum. Proje okullarının sayısının artması o kadar önemli değil. Ama önce
bizim dünya çapındaki marka okullarımızla ilgilenmeli, iyileştirilmesi gereken yönleri varsa
iyileştirmeliyiz.. Bakanlık okullarımıza sahip çıktı, gördük bunu. Vakıflar işte burada, başkanlarımız
yapılanları anlattılar. Bazı vakıflarımız okullarda 43 tane, 50 tane personel çalıştırıyorlar. Devletin
yükünü alıyorlar. Bunlara sahip çıkalım. İnanın ki siz de her gün yeni bir şevkle başlayın, yorulmayın.
İzmir Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Yahşi Bey de yanınızdayım, emrinizdeyim, diyor. İstanbul Milli
Eğitim Müdürümüz Levent Bey de Ankara Milli Eğitim Müdürümüz Turan Bey de emrinizde. Bakanlık,
emrinizde. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Bey bence bakan olacak en uygun, iyi niyetli ve donanımlı
insan. Ufku açık, bilgisi, becerisi olan, hoşgörülü, nezaketli biri. İnşallah biz de onlara destek olalım,
diyoruz. Ben, hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.. Bir sözle bitireyim. Vakıflar olarak
bir ayağımız devlette, bir ayağımız vakıfta olacak. İzmir Toplantımızın Açılış Oturumunu kapatıyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.

18 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA – SAAT 11.40-13.00 -- I. OTURUM
KONU: TEVDAK OKULLARI’NIN DURUMU VE ÖNERİLER
OTURUM BAŞKANI: Ömer BALIBEY (MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi emekli Genel Müdürü)
KONUŞMACI: Dr. Sakin ÖNER (Vefa ve İstanbul Lisesi eski Müdürü)
ÖMER BALIBEY: Değerli arkadaşlar, bu oturumun konusu “TEVDAK OKULLARI’nın Durumu ve
Öneriler”dir. Bu konuda sözü Sakin Öner hocamıza veriyorum.
DR. SAKİN ÖNER: Değerli arkadaşlarım ben bu konuşmamda, sizlere TEVDAK’a vücut veren,
eğitim vakıflarımızın hizmet ettiği 15 lisemizin, özellikle eğitim tarihi ve bugünkü eğitim durumunun
genel bir profilini çıkaracağım ve daha sonra bu okullarımızın ortak olan veya birbiriyle uyuşmayan
yönlerini ortaya koyarak, bunların iyileşmesi ile ilgili önerilerimi sunacağım. TEVDAK Liseleri Eğitim
Derneği, 100 yılın üzerinde tarihi olan, kurumsal kültürleri ve gelenekleri oluşmuş, akademik
başarılarıyla temayüz etmiş ve başarılı mezunlarıyla, toplum hayatımızın her alanında etkili olmuş 15
tarihi lisemizin mezunlarının kurdukları Eğitim Vakıflarının, 1991 yılında oluşturdukları eğitim alanında
faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. Sizlere önce eğitim vakıflarımızın tarihi liselerimize
katkıları hakkında bilgi vereceğim.
* Okulların sorunlarının çözümünde Milli Eğitim Bakanlığı ile diyaloğa geçerek yardımcı
olmak,
* Okulların fiziki mekan ve onarım ihtiyaçlarını karşılamak,
* Eğitim araç, gereç ve materyalleri ile eğitim teknolojisi açısından ihtiyaçlarını karşılamak,
* Personel (memur, hizmetli, güvenlik, pansiyon personeli) ihtiyaçlarını karşılamak,
* İhtiyaç sahibi yatılı veya gündüzlü öğrencilerin burs, yemek, kitap, servis gibi her türlü
sosyal ihtiyacını karşılamak,
* Mezun öğrencilere yüksek öğretim dönemlerinde yurt içi ve yurt dışı burs desteğinde
bulunmak,
* Okulda görevli öğretmenlerin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarına üniversitelerle işbirliği yaparak
destek olmak,
* Eğitimle ilgili çalıştay, sempozyum, panel ve konferanslar düzenlemek,
* Öğrenci kulüplerinin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerine katkıda bulunmak,
* Öğrencilerin proje çalışmalarına destek olmak,

* Öğrenciler arasında, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler, yarışmalar, turnuvalar
düzenlemek,
* Başarılı öğrencileri ödüllendirmek,
* Burada belirtilen hususların dışında doğabilecek yeni ihtiyaçların giderilmesine destek
olmak.
Şimdi de alfabetik sıraya göre TEVDAK Liselerinin kurumsal kimlik ve profilleri hakkında bilgi
vermek istiyorum.
1. Ankara Atatürk Lisesi: 1886 yılında beş yıllık İdadî olarak eğitim ve öğretime başlayan okuldur.
1908'de de Sultani haline getirildi. Okulun ismi, 1924´te Ankara Erkek Lisesi oldu. Türkiye’de Atatürk
ismini ilk alan okuldur. Ankara Atatürk Lisesi, bugün (Hazırlık+4 Yıl) 5 yıl öğretim süreli 12 Anadolu
Lisesi’nden biridir. Yabancı dili İngilizcedir. Karma eğitim yapmaktadır. Proje Okulu olup, sınavla
öğrenci almaktadır.
2. Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi: 1849 yılında İngiliz elçilik mensuplarının kız çocukları için ortaöğretim
düzeyinde (High Scholl For Girls) bir okul olarak açılmıştır. Okul, 1980 yılında lise kısmı açıldığında
"Beyoğlu Anadolu Lisesi" adını almıştır. Bugün (Hazırlık+4 yıl) 5 yıl öğretim süreli 12 Anadolu
Lisesi’nden biridir. Yabancı dili İngilizcedir. Türkiye’nin tek Kız Anadolu Lisesi’dir. Proje Okulu olup,
sınavla öğrenci almaktadır.
3. Edirne Lisesi: Trakyanın İlk Lisesidir. 1857 yılında Edirne Rüştiyesi (ortaokul) adıyla açılmış, 1885
yılında İdadi’ye (Lise), 1908 yılından sonra Sultani'ye çevrilmiştir. Okulun adı 1924’te Edirne Erkek
Lisesi olmuştur. Okul, 1992–93 Öğretim yılında Yabancı Dil Ağırlıklı Lise (Süper Lise), 1998–1999
öğretim yılında, Anadolu Lisesi statüsüne geçirilmiştir. Yabancı dili İngilizcedir. Karma eğitim yapar.
Erkek Pansiyonu bulunmaktadır. 4 yıl öğrenim sürelidir. Proje Okulu olup sınavla öğrenci almaktadır.
4. Erzurum Lisesi: Doğu Anadolu’nun İlk Lisesidir. 1889 yılında Erzurum İdadisi adıyla kurulmuştur.
1913 yılında Erzurum Sultanisi, 1924 yılında da Erzurum Lisesi adını almıştır. Okul, 1992–93 Öğretim
yılında Yabancı Dil Ağırlıklı Lise (Süper Lise), 1998–1999 öğretim yılında, Anadolu Lisesi statüsüne
geçirilmiştir. Yabancı dili İngilizcedir. Karma eğitim yapan okul, 4 yıl öğretim sürelidir. Kız ve Erkek
Pansiyonu bulunmaktadır. Proje Okulu olup, sınavla öğrenci almaktadır.
5. Eyüp Anadolu Lisesi: 1911 yılında "Reşadiye Numune Mektebi" adıyla kurulmuştur. Okul, 1927'de
"Eyüp Ortaokulu", 1956’da “Eyüp Lisesi”, 2005–2006 eğitim-öğretim yılında “Eyüp Anadolu Lisesi”,
2017-2018 öğretim yılında ise «Eyüpsultan Anadolu Lisesi» adını almıştır. Yabancı dili İngilizcedir.
Karma eğitim yapılan okul, 4 yıl öğretim sürelidir. Proje Okulu olup, sınavla öğrenci almaktadır.
6. Galatasaray Lisesi: İlk Mekteb-i Sultani’dir. Kuruluş tarihi, Enderun’a öğrenci yetiştiren Galata
Saray-ı Hümayun Mektebi’nin kurulduğu 1481 yılı kabul edilir. Okul, 1868'de Mekteb-i Sultani adıyla
modern eğitim kurumu olarak eğitimine devam etmiştir. 1924’te Galatasaray Lisesi adını almıştır.
1994 yılında İlkokul, Ortaokul ve Üniversite ile Galatasaray Eğitim Kurumları içinde yer almıştır.
Okulda Fransızca ağırlıklı eğitim yapılmakta olup, Bakalorya sistemi uygulanmaktadır. (Hazırlık+4 Yıl) 5
yıl öğretim sürelidir. Karma eğitim yapılmaktadır. Kız ve Erkek Pansiyonu bulunmaktadır. Proje Okulu
olup, sınavla öğrenci almaktadır.
7. Haydarpaşa Lisesi: Haydarpaşa Lisesi, Atatürk´ün emriyle 26 Eylül 1934´te Haydarpaşa’daki tarihi
binada kuruldu. 1936-1937 öğretim yılında bağımsız lise durumuna getirildi. Okul, 1989 yılında

Altunizade´de Validebağ korusunun yanındaki yeni binasına taşınmıştır. 1992 yılında Yabancı Dil
Ağırlıklı Lise (Süper Lise), 1998 yılında Anadolu Lisesi statüsüne geçmiştir. Okul, (Hazırlık+4 Yıl) 5 Yıl
öğretim sürelidir. Yabancı dili İngilizcedir. Karma eğitim yapılmaktadır. Erkek Pansiyonu
bulunmaktadır. Proje Okulu olup, sınavla öğrenci almaktadır.
8. İstanbul Erkek Lisesi: Riyaziyeci Mehmet Nadir Bey tarafından 1884’te “Numune-i Terakki” adında
bir özel okul olarak kuruldu. 1886’da Maarif Nezareti’ne devredildi ve resmi İdadi oldu. 1910’da
“İstanbul Lisesi” adını alarak Türkiye’de “Lise” adını kullanan ilk okul oldu. 1913’te “İstanbul Sultanisi”
adını aldı. 1916’da okula gelen 22 Alman öğretmenle Almanca eğitime geçildi. 1924’te “İstanbul Erkek
Lisesi” adını alan okul, 1932’de Atatürk’ün emriyle bugünkü Düyun-ı Umumiye binasına taşındı.
1942’de Almanca eğitime ara verildi. 1958’de tekrar Türkiye-Federal Almanya Kültür Anlaşması
çerçevesinde Almanca eğitime geçildi. Okulun adı 1982’de “İstanbul Lisesi”, 2019’da “İstanbul Erkek
Lisesi” oldu. Okulda Abitur Programı uygulanmaktadır. Karma eğitim yapılan okulun öğretim süresi
(Hazırlık+4 Yıl) 5 yıldır. Kız ve Erkek Pansiyonu bulunmaktadır. Proje Okulu olup, sınavla öğrenci
almaktadır.
9. İzmir Atatürk Lisesi: Ege Bölgesinin İlk Lisesidir. İzmir Atatürk Lisesi 1888 yılında Mekteb-i İdadi
olarak kuruldu. 1910 yılında Mekteb-i Sultani statüsüne geçti. 1924’te İzmir Erkek Lisesi, 1942’de
İzmir Atatürk Lisesi adını aldı. 1993’te Yabancı Dil Ağırlıklı Lise (Süper Lise) olan okul, l998’de Anadolu
Lisesi statüsüne geçirildi. Yabancı dili İngilizcedir. Öğretim süresi 4 yıldır. Karma eğitim yapmakta
olup, Kız ve Erkek Pansiyonu bulunmaktadır. Proje Okulu olup sınavla öğrenci almaktadır.
10. Kabataş Erkek Lisesi: 1908’de “Kabataş Mekteb-i İdadisi” adıyla kuruldu. Okul, 1913’te “Kabataş
Mekteb-i Sultanisi”, 1924’te “Kabataş Erkek Lisesi” adını aldı. 1928-1929 öğretim yılında bugünkü
Feriye Saraylarına ait binaya taşındı. 1992’de karma eğitime ve Yabancı Dil Ağırlıklı Lise (Süper Lise),
1998’de “Anadolu Lisesi” statüsüne geçildi. Okulda İngilizce ve Almanca ağırlıklı eğitim yapılmaktadır.
Okulun öğretim süresi (Hazırlık+4 Yıl) 5 yıldır. Kız ve Erkek Pansiyonu bulunmaktadır. Proje Okulu
olup, sınavla öğrenci almaktadır.
11. Kadıköy Anadolu Lisesi: Kadıköy Anadolu Lisesi, Türkiye’nin yabancı dil ağırlıklı eğitim yapan 6
Maarif Koleji’nden biri olarak 1955–1956 öğretim yılında eğitime başladı. 1975 yılında diğer Maarif
Kolejleriyle birlikte Anadolu Lisesi statüne geçen okul, «Kadıköy Anadolu Lisesi» adını aldı. Okulda
İngilizce ağırlıklı öğretim yapılmaktadır. Okulda karma eğitim yapılmakta olup, öğretim süresi
(Hazırlık+4 Yıl) 5 yıldır. Kız ve Erkek Pansiyonu bulunmaktadır. Proje Okulu olup, sınavla öğrenci
almaktadır.
12. Nişantaşı Anadolu Lisesi: Nişantaşı Anadolu Lisesi, 1905 yılında İstanbul'daki yabancıların ve
özellikle İngiliz topluluğu mensuplarının çocuklarına eğitim vermek amacıyla High School olarak
kurulmuştur. Okul, 1951 yılında Lise statüsünü kazanmıştır. Okul 1979’da Türk hükümetine
devredilmiş ve «Nişantaşı Anadolu Lisesi» adını almıştır. İngilizce öğrenim yapılmaktadır. Karma
öğretim yapılmakta olup, öğretim süresi 4 yıldır. Proje Okulu olup, sınavla öğrenci almaktadır.
13. Pertevniyal Lisesi: Pertevniyal Lisesi, 1872’de Pertevniyal Valide Sultan tarafından “Mahmudiye
Rüştiyesi” adıyla kurulmuştur. Bu yüzden uzun süre “Valde Mektebi” olarak anılmıştır. Okul 1930’da
Bakanlar Kurulu kararıyla “Pertevniyal Lisesi” adını aldı. Okul 1992’de Yabancı Dil Ağırlıklı Lise (Süper
Lise), 1998’de “Anadolu Lisesi” statüsüne geçirildi. Okulun yabancı dili İngilizcedir. Öğretim süresi 4
yıldır. Proje Okulu olup, sınavla öğrenci almaktadır.

14. Vefa Lisesi: Vefa Lisesi, "Ana dille öğretim yapılan ilk mülkiye (sivil) lisesi" olarak, 1872’de
Mekteb-i Mülkiye'nin bünyesinde kuruldu. 1886’da «Dersaadet İdadi-i Mülki-i Şahanesi» adıyla
bağımsız bir okul haline geldi. 1994’te bugün de kullanılan Sadrazam Mütercim Rüşdü Paşa Konağı’na
taşındı. Okul, 1900 yılında «Vefa İdadi-i Mülki-i Şahanesi», 1913’te «Vefa Mekteb-i Sultanisi», 1924’te
«Vefa Erkek Lisesi» adını aldı. İstanbul’un ilk Akşam Lisesi de 1958’de Vefa Lisesi’nde açıldı. 1990
yılında Anadolu Lisesi statüsüne geçti. Öğretim süresi (Hazırlık+4 yıl) 5 yıldır. Yabancı dili İngilizcedir.
Karma eğitim yapılan okulda Kız Pansiyonu bulunmaktadır. Proje Okulu olup sınavla öğrenci
almaktadır.
15. Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi: Mehmet Çelikel Lisesi, 1938 yılında Mehmet Çelikel tarafından
yaptırılan Türkiye’nin ilk bağış Okuludur. 1992’de Yabancı Dil Ağırlıklı Lise (Süper Lise), 1998’de
Anadolu Lisesi statüsüne geçti. Yabancı dili İngilizcedir. Öğretim süresi 4 yıldır. Proje Okulu olup,
Sınavla öğrenci almaktadır.
Şimdi TEVDAK Liselerinin mevcut durumu hakkında bilgi vereceğim.
1. TEVDAK LİSELERİ’nin tamamı Anadolu Lisesi statüsündedir.
2. TEVDAK LİSELERİ’nin 14’ü Karma Eğitim yapmaktadır. 1’i (Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi) sadece
Kız öğrenci almaktadır.
3. TEVDAK LİSELERİ’nin tamamı Proje Okul olup sınavla öğrenci almaktadır.
4. TEVDAK LİSELERİ’nin 12’si İngilizce, 1’i İngilizce ve Almanca (Kabataş Erkek Lisesi), 1’i
Fransızca (Galatasaray Lisesi) ve 1’i Almanca (İstanbul Erkek Lisesi) ağırlıklı öğretim
yapmaktadır.
5. TEVDAK LİSELERİ’nin 8’i (Hazırlık+4 Yıl) 5 Yıl öğretim sürelidir. (Ankara Atatürk Lisesi, Beyoğlu
Kız Anadolu Lisesi, Galatasaray Lisesi, Haydarpaşa Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Erkek
Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Vefa Lisesi)
6. TEVDAK LİSELERİ’nin 7’si 4 Yıl öğretim sürelidir. (Edirne Lisesi, Erzurum Lisesi, Eyüp Sultan
Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi, Nişantaşı Lisesi, Pertevniyal Lisesi, Zonguldak Mehmet Çelikel
Lisesi)
7. TEVDAK LİSELERİ’nin 9’unun Pansiyonu bulunmaktadır. (Edirne Lisesi, Erzurum Lisesi,
Galatasaray Lisesi, Haydarpaşa Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi, Kabataş Erkek
Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Vefa Lisesi)
8. TEVDAK LİSELERİ’nin 6’sının Pansiyonu bulunmamaktadır. (Ankara Atatürk Lisesi, Beyoğlu Kız
Anadolu Lisesi, Eyüp Sultan Lisesi, Nişantaşı Lisesi, Pertevniyal Lisesi, Zonguldak Mehmet
Çelikel Lisesi)
9. TEVDAK LİSELERİ’nin 10’unun lise tercihlerinde yüzdelik dilimi 0-3 arasındadır. (Ankara
Atatürk Lisesi, Galatasaray Lisesi, Haydarpaşa Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi,
Kabataş Erkek Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Nişantaşı Lisesi, Pertevniyal Lisesi, Vefa Lisesi)
10. TEVDAK LİSELERİ’nin 5’inin lise tercihlerinde yüzdelik dilimi 5-14 arasındadır. (Beyoğlu Kız
Anadolu Lisesi, Edirne Lisesi, Erzurum Lisesi, Eyüp Sultan Lisesi, Zonguldak Mehmet Çelikel
Lisesi)
Şimdi de sizlere ve bakanlığımızın dikkatine TEVDAK liseleri ile ilgili önerilerimizi sunacağım.
1. TEVDAK Liseleri’nin tamamı Proje Okul statüsündedir. Bakanlığımızın TEVDAK LİSELERİ’ni,
orta öğretimde yeni eğitim projeleri uygularken model okul olarak değerlendirmesi uygun
olacaktır.

2. Bakanlığımızın bu okullara, 1990’lı ve 2000’li yıllarda olduğu gibi, idareci ve öğretmen
atamalarında Eğitim Vakıflarımızın da görüşlerini almalarında yarar bulunmaktadır.
3. TEVDAK Liseleri’nin tamamında, yabancı dil ağırlıklı eğitim yapılmaktadır. Bakanlığımızca bu
okulların yabancı dil öğretiminin güçlendirilmesi amacıyla; yabancı öğretmenle takviyesi, bu
okulların Yabancı Dil Öğretmenlerinin yurt dışına gönderilerek yabancı dil öğretimindeki
yenilikleri takip etmelerine imkan sağlanması, bu okulların öğrencilerinin Bakalorya ve Abitur
gibi uluslararası lise diploması, IB gibi uluslararası lisan diploması kazandıracak programlarla
desteklenmesi uygun olacaktır.
4. TEVDAK Liseleri’nin 8’i (Hazırlık+4 Yıl) 5 Yıl öğretim süreli, 7’si ise 4 Yıl öğretim sürelidir.
Bakanlığımızca 7 okulumuzun da (Hazırlık+4 Yıl) 5 Yıl öğretim süreli statüye geçirilmesi, hem
okullarımızın homojenliğini sağlayacak, hem bu okullarımızın tercih düzeyini yükseltecek,
hem de akademik başarısını arttıracaktır.
5. TEVDAK Liseleri’nin 9’unun Pansiyonu bulunmakta olup, 6’sının Pansiyonu bulunmamaktadır.
Okul Pansiyonları, kurumsal kültürü yaşatan, okul arkadaşlığının en üst düzeyde yaşandığı
yerlerdir. Bugün tarihi okulların Mezunlar Derneklerinde ve Eğitim Vakıflarında görev
alanların çoğu, Pansiyonlarda kalan mezun öğrencilerdir. Bu sebeple (Ankara Atatürk Lisesi,
Pertevniyal Lisesi, Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi) gibi fiziki yapısı müsait olan okullarda da
Pansiyon kurulmasında yarar bulunmaktadır.
6. TEVDAK Liseleri’nin 10’unun tercih yüzdelik dilimi 0-3 arasındadır. Bunlardan 7’si (Hazırlık+4
Yıl) 5 Yıl öğretim sürelidir. TEVDAK LİSELERİ’nin 5’inin ise tercih yüzdelik dilimi 5-14
arasındadır. Bu okullardan Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi, 2018-2019 öğretim yılında 5 Yıllık
statüye geçmiş olup, henüz kamuoyuna duyuramamıştır. Diğer okullar (Edirne Lisesi, Erzurum
Lisesi, Eyüp Sultan Lisesi, Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi) ise 4 Yıl öğretim sürelidirler. Bu
okullar da 5 Yıllık statüye geçirilirse, tercih yüzdeleri yükselecektir. TEVDAK (Tevdak Lİseleri
Eğitim Derneği) olarak Milli Eğitim Bakanlığı’ndan diğer dileklerimiz;
a) Eğitim sistemi ile ilgili düzenlemelerde TEVDAK’ın da görüşlerinin alınması,
b) Karar alma süreçlerine TEVDAK’ın da katılımının sağlanması,
c) Başta Milli Eğitim Şûraları olmak üzere orta öğretimle ilgili yapılan Panel, Sempozyum ve
Çalıştay gibi bütün etkinliklerde TEVDAK’ın da temsil edilmesinin sağlanmasıdır.
Hepinize beni dikkatle ve sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.
ÖMER BALIBEY: Teşekkür ederiz. Şimdi burada gündemde dilek ve temenniler var. İzmir eski
Milli Eğitim Müdürü Ragıp Üye Bey buyurun.
RAGIP ÜYE: Sayın başkanım, saygıdeğer arkadaşlar. Tarihi okullarımıza böyle mükemmel bir
program yakışır. Tecrübelerime dayalı olarak bir takım çalışmalar arz etmek istiyorum. Takdir sizlerin.
Her ilin hayırseveri var, her okulun hayırseveri var, mezunu var böyle bir çalışma yapılabilir. Mesela
ben İzmir'de eğitim hayırseverleri albümü hazırlatmıştım. Zaman zaman bunları ziyaret ediyordum,
halen ziyaret ettiğim 8-10 eski rahmetli olmamış arkadaşlar var. TEVDAK’ın projelerine bu eğitim
hayırseverleri de davet edilir, anlatılır ve projelere katkı sağlanır diye düşünüyorum. Bu konuda bir
komisyon oluşturulmalı. Bu komisyonda , uygun görülen kişiler, okul yöneticileri, vakıf üyeleri olabilir.
Bilgisayarda yazılım kuralı bilen bir uzman görevlendirilmelidir. Telekonferans sistemi kurulmalı.
Okullar arası çalışmalarda ve iletişim sağlanmasında telekonferans sisteminin çok önemli olduğunu
düşünüyorum.

15 TEVDAK okulu ile ilgili bir program hazırlanmalıdır. Bu programda; mevcut durum,
sorunlar, çözüm önerileri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler (yatılı-gündüzlü), personel
durumu (memurlar, hizmetliler), Okul Aile Birliği, okulun fiziksel konumu yer almalıdır. İzmir iline bir
program yaptırmıştık. Bu programda İzmir ilindeki okul arsalarını belirtmiştik. Hayırsever geldiği
zaman internetten giriş yapıyordum. “Nerede bağış yapmak istiyorsunuz?” diye soruyordum.
Arsaların durumunu, varsa sorunlarını anlatıyordum. “Şu sorunsuzdur, şunu ister misiniz?” diye arz
ediyorduk. Bu yapacağınız bu programa, tüm okullarımızı dersliğine, öğretmen bilgisine, öğrenci
bilgisine, sıkıntısına, onarımına, donanımına, ne zaman yapılmış, nasıl yapılacak, bunları kaydetmemiz
gerekir. Eğitim öğretim ihtiyaçları da belirtilmeli. Şu malzemeye ihtiyacı var, şu malzemesi fazla, şu
malzemeyi şu okula gönderebiliriz, araç-gereç vs.den bahsetmek istiyorum. Ben Erzurum Milli Eğitim
Müdürlüğünde çok değerli bir ağabeyimizle şöyle bir proje başlattık. Benden okulların ilçe bazında
1’nci 2’nci 3’ncü olan öğrencilerin listesi istendi, o zaman 50 öğrenci tespit etmiştik, 20 ilçemiz var.
Hayırseverlerden 3-4 kişilik bir grup oluşturduk. Çocuklara birer bankamatik kartı verdik. Çocuk
parayı kimin yatırdığını da bilmiyor, aydan aya gidip o bankamatikten bursunu alıyordu. Öğretmen,
öğrenci proje havuzları oluşturulsun. Biraz önce anlatmıştım, bilgisayar uzmanı öğretmenler, böyle bir
şey yapsınlar. 15 okulun proje havuzundaki projeleri görelim. Telekonferans sistemiyle bunlar
alışverişini yapsınlar, baksınlar ki bunların hangisinin projeleri kayda değer. Bu projeler nasıl
geliştirilir, yurt dışına açılma imkanı olabilir mi? Bir önerim de soru bankası kurulmasıdır. Hem her
okul bazında hem 15 okul bazında Soru Bankası oluşturulsun. Öğretmenler görsünler, zaman zaman o
soru bankasından soru alsınlar, kendi öğrencilerinin sınavlarında uygulasınlar. Bunun ardından okullar
arası durum değerlendirmesi yapılabilir. Sportif, sosyal ve kültürel faaliyetler ile ilgili bir havuz
oluşturulabilir. Bu havuz sayesinde hangi okulun hangi faaliyetleri görülür. Her okul faaliyetlerini
gözden geçirir, bizim hangi faaliyetimiz eksik sorusunu sorabilirler. Liselerimizin üniversitelerle
işbirliği yapabiliriz. Mesela ben İzmir'de, 9 üniversiteyle işbirliği yapmıştım. Bunlarla aylık kahvaltı
yapıyorduk, her seferinde bir üniversite rektörü kahvaltının ev sahibi oluyordu, her birine birer okul
verdik, daha sonra bunlar bizden çok okul istediler. Bu okulların eğitim, öğretiminden tutun,
bilgisayar eksiğine kadar hep sahiplendiler. Daha sonra bu çalışmalarımıza ilçe müdürlerini de kattık,
dershaneler birliği başkanını kattık, yani gereken herkesi bu havuza aldık. Çok başarılı çalışmalar
oldu. Yine okullar bazında başarısız derslerin tespiti, başarısız testlerin tespiti yapılabilir. Üniversite
imtihanlarında hangi ders daha başarısız olmuş, mesela Atatürk Lisesinde tarih dersinden başarısız.
İzmir'de görevde iken bunu yapmıştık, bu verilere göre okullarımızı takviye ettik.O zaman kurslar
vardı. Ben kursa gidemeyen 25 bin ortaöğretim öğrencisini, kursa gidemeyen 22 bin ilköğretim
öğrencisine İzmir ilinde okullar bazında, özel okullardan, devletten yardım alarak ücretsiz kurs açtım.
Ondan sonra İzmir’in merkezi sınavlarda akademik başarısı birden bire fırladı, ön sıralara çıktı. Ortak
interaktif sınav örneği. Bunun ilk örneğini, Sayın Genel Müdürüm Ömer Balıbey’le İstanbul'da
yapmıştık, ben ondan sonra bunu İzmir'de yaptım, interaktif sınav. 3-5 okulda deneme yaptık, baktık
çok fevkalade oluyor. Bu başarısız dersleri tespit ettikten sonra, 15 TEVDAK okulunda ortak sınav
yapılabilir. Böylece okulların başarı durumunu öğrenebilirsiniz. Aynı anda çocuk sınavını oluyor,
kendi durumunu değerlendiriyor, hemen sonucunu söylüyor, sen şu sınavdan şunu aldın, derecen
şudur, okul derecen şudur diye. Bakanlıkla işbirliği yapılarak, yerel hizmet içi eğitim hizmeti verilebilir.
Öğretmen ve öğrencilere yönelik ihtiyaç analizleri yapılmalıdır. Öğretmen ve öğrencilerin ne
ihtiyaçları varsa tespit edilmelidir. Bu tespitlere göre yerel çözümler bulunmalı ve uygulanmalıdır.
Öğretmenlerin ve öğrencilerin Tevdak okulları arası ziyaretleri sağlanmalıdır. İzmir’deki çocuk gitsin
bir de Erzurum'u görsün. Erzurum'daki çocuk gitsin bir Edirne’yi görsün. Eski bakanımız bir gönül
köprüsü projesi uygulamış, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki okulların öğrencilerini Batı

Anadolu’daki büyük şehirlerin okullarına göndermişti, çok güzel çalışmalar olmuştu. Okulların
öğretmenleri arasında da bu tür bir hizmet içi eğitim çalışması yapılabilir. Mesela İzmir Atatürk
Lisesi’nin çok başarılı bir öğretmeni var, gönderirim Erzurum'a. Orada birkaç örnek ders anlatsın.
Erzurum'daki başarılı bir öğretmen Ankara’ya gitsin orada örnek ders anlatsın. Her öğretmen de
severek ders dinliyor, hizmetiçi diyor, hem de o onore oluyor, hem de hepsini bir havuzda toplamış
oluyoruz. Yapacağımız bilgisayar programına baktığımız zaman 15 Tevdak okulunun durumunu çok
detaylı olarak göreceğiz. Böylece bütün okulların başarı durumunu net olarak görüp aralarındaki
farklılıkların ortadan kaldırılması için gerekli önlemleri alabiliriz. Benim yaptırdığım programda
öğrencin tüm sınavlardaki başarısını görmek mümkündü. Mesela okulda bir ortak sınav yapılıyordu,
dershanede bir sınav yapılıyordu, bir de okulda ders öğretmeni bir sınav yapıyordu. Üçünde de
paralellik yoksa, hemen veliye bir mesaj gidiyordu, “çocuğunuz okulda yapılan sınavda tarih
dersinden 3 almış, bakanlığın sınavından 5 almıştır” diye. Aynı şekilde okul müdürüne de bir mesaj
gönderip incelemesini isteyip, bu farkın gerekçesi hakkında cevap bekliyorduk. Böylece başarı
durumunu izleyerek veli, öğretmen, idareci diyaloğunu sağlıyorduk. Hep birlikte öğrencilerin,
dolayısıyla okulların başarı düzeyini yükseltiyorduk. İller arası hizmet içi, eğitim gezi, gözlem deneyle
yapılır. Deney nasıl yapılır, telekonferans sistemiyle deney yapılır, tüm okullar görür. Ben bunu
İzmir'de uyguladım, zümre toplantıları nasıl olur diye komisyon oluşturdum. Televizyonda örnek
zümre toplantıları, öğretmen kurulları yaptırdım, bütün öğretmenlere izlettim. Bir de rehber
öğretmenler arasında bilinç sağlayıp, disiplin olayları oluşmadan önlenebilir. Bu arkadaşlar internet
üzerinden birbirleriyle devamlı görüşürlerse, sorunlarını gündeme getirirlerse, sorunlar karşısında
ortak çözümler üretebilirler. İzmir'in kendine has bir sorunu var, Edirne’nin kendine has bir sorunu
var, Zonguldak'ın kendine has sorunu var, İstanbul'un kendine has sorunu var, bunları birlikte
görüşüp sağlıklı çözümler üretebilirler. Rehber öğretmenler arasında devamlı diyalog olursa, bir İlmi
Yayın Kurulu da oluşturup rehberlik konularında kitaplar hazırlayabilirler. Ayrıca Tevdak okullarının
öğretmenleri de öğrencilerin yararlanması için dijital olarak ders konularını işleyebilirler. Atıyorum bir
matematikten, atıyorum bir fizikten tüm öğrencilere açık olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder,
saygılarımı sunarım.
ÖMER BALIBEY: Değerli arkadaşlarım, Daire başkanımız burada iken Sayın Bakanımıza, Sayın
Genel Müdürümüze iletmek istediğiniz görüş ve önerileriniz varsa ifade ediniz. Daire başkanımız
Şükrü Bey, müfettiş kökenlidir, fotoğrafı iyi görür, raporları iyi yazar, sistemi iyi bilir. Şükrü Bey
buyurun.
ŞÜKRÜ GÜNDEMİR: Sizlerle bulunmaktan son derece memnun oldum, mutluluk duydum.
Ankara'ya geldiğiniz zaman açacak bir kapınız var. İşimiz, varlık sebebimiz bu kara gözlü yavrularımız.
Tarihi liselerimizi önemsediğimizin altını bir kez daha çiziyoruz. Çünkü ülke kaderini değiştiren
liselerimiz bu liselerimiz. Sakin hocamın hazırladığı o önerileri, mail olarak atarsanız, orada kısa
vadede çözülmesi gereken, uzun vadeye yayılması gereken durumlar var. Biz onu mutlaka üst
yönetimle de paylaşacağız. O çocuklara dokunabilirsek, bu bizim için bir kâr. Varlık sebebimizi, yani
görevimizi yerine getirmiş olacağız. Sağlıcakla kalın diyorum, teşekkür ediyorum.
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KONU: VAKIFLARIN KAYNAK YARATMA VE FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPASİTELERİNİN
GÜÇLENDİRİLMESİ, FON KAYNAKLARININ ÇEŞİTLENDİRİLMESİ
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mehmet Çınar ATAY (İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti
Üyesi, Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ABD Öğretim Üyesi)
KONUŞMACI: Atilla ÖZTUNA (İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Genel Müdürü)
PROF. DR. MEHMET ÇINAR ATAY: İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi.
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ABD Öğretim Üyesiyim. Konumuz da “Vakıfların kaynak
yaratma ve finansal sürdürülebilir kapasitelerinin güçlendirilmesi, fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi”.
Bu “Toplumun Okulları” projesinin en önemli konusu. Bu konuyu bize İstanbul Erkek Liseliler Eğitim
Vakfı Genel Müdürü Atilla Öztuna arkadaşımız aktaracak. Bu konu bütün vakıflarımızı ilgilendiriyor. Bu
konuda hepimiz zorlanıyoruz. Benim de ilgili olduğum İzmir Atatürk Lisesinin zorlandığı konulardan bir
tanesi. Ama geçen toplantılarda gördük işte Kabataş Erkek Lisesi, Vefa Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi gibi
liselerimiz, bu işi gayet güzel beceriyorlar, yani ekonomik olarak belki iyi bir durumdalar. Kaynak
yaratma, finansman sürdürülebilirlik daha önemlisi tabi, kaynak yaratıyorsunuz, sürdürülebilirlik çok
önemli. İşte bizim bildiğimiz vakıfların bağışları var, mezuniyet dernekleri, okul aile birliği, kişiler,
kurumlar bunlardan bir takım faydalar sağlamaya çalışıyoruz ama eminim ki Atilla Öztuna
arkadaşımız, bize daha detaylı, örneklerle bu konuyu anlatacaklar. Buyurun Atilla Öztuna.
ATİLLA ÖZTUNA: Birbirinden değerli konuklar, İzmir’de olmak bir başka güzel. Yani İzmir’in
kendi güzelliği var, çok sevdiğim bir yerdir. Belki yani İstanbul dışında olmaktan da çok memnun
oldum, İzmir şehri bir çok kişinin olduğu gibi Türkiye’nin göz bebeğidir. Ve böyle bir gözbebeği şehrin
gözbebeği bir okulu İzmir Atatürk Lisesi. Dolayısıyla sizlerle beraber olmaktan ben, gurur ve şeref
duyuyorum. Kendimi tanıtayım. İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfının yedi yıldır genel müdürlüğünü
yapıyorum. İstanbul Erkek Lisesi mezunuyum. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde işletme okudum.
Ardından İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına girdim. 22 Yıl, 16 yılı yönetici olarak görev yaptım.
2012 yılında İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Yönetim Kurulunca önce Genel Müdür Yardımcısı,
sonra da Genel Müdür görevine getirildim. Beni tercih etmelerinin sebebi, özellikle iştigal konum,
camiayla ilişkiler ki ateşten gömlek, fon yaratmak konusu. Benden bir sunum yapmam istendi. Ben de
bir sunum hazırladım. Yönetim kurulundan bir üyemiz, bana şöyle bir soru sordu: “Ne kadar fon
toplarsın yılda?” Şimdi öyle bir soru ki bu, yani bir hedef yok, amaç yok, ne kadar toplarsın, yani biraz
kaba tabirle ama atmasyon bir soruydu. Ben de atmasyon bir cevap verdim. 1 milyon toplarım,
dedim. A iyi falan dediler ama yani tamamen hoşuna giden bir cevap olmasına rağmen aslında hiçbir
yere oturmayan bir şeydi. Daha sonra neden oturmadığını işte bu sunumda siz de göreceksiniz. Hiç alt
yapısı olmayan bir soru. Biz, mümkün olduğu kadar bu alt yapıyı fon toplarken, yaratmak zorundayız.
Şimdi aslında çok bir iş, burs, daha doğrusu bağış toplamak çok zor bir iş. Neden? Çünkü bir anlamda
bir satış yapıyorsunuz. Aslında bir satış sırasında bir alıcı vardır, satıcı vardır. Alıcı parayı, bedeli verir,
satıcı bir mal ya da hizmet verir karşılığında. Bu da bir satış ama tek yönlü olduğunu düşünün. Bir taraf
sadece parayı veriyor ama diğer tarafta verilen somut bir şey yok, hizmet ya da mal. Aslında bir şey
var tabi. Çünkü hiçbir şey olmasa o bağışlar yapılmaz. Nedir o düşünürsek? Onur, gurur, kişisel tatmin,
aidiyet duygusu, bize bunları veriyor son yaratımlara destek olmamız. O bakımdan son derece önemli.
Şimdi çeşitli isimler var, işte bağış, destek deniyor, fon yaratmak deniyor. Hasenat denir bilirsiniz bir

takım şeylerde hayrı hasenat. Bunların tümüne biz, fon yaratma diyoruz. Karşılığı İngilizce olarak da
fundraising. Aslında başka kelimeler de var, mesela charity veya belki sizler için bir çok kişi için yeri
olabilir filantropi, özellikle TÜSEB, son dönemde filantropi isminin özellikle altını çizmek istiyor ve
çiziyor. Filantropi, enteresan bir kelime aslında. Fil ve antropi kelimelerinin birleşmesinden meydana
geliyor. Fil, sevgi demek, antropos da insan. Yani filantropi, bağış, insan sevgisi aslında, bu şekilde
adlandırılmış. Aslında biz, Türk insanı olarak yardım, bağış yapmayı çok severiz. Fon yaratımına katkı
anlamında gerçekten insan sever miyiz; bu da enteresan ve araştırılması gereken bir konu. Ama
Amerikalılar, bizim yerimize bunu araştırmışlar. Bir vakıf, bağış toplamayla alakası olan 135 ülkede
araştırma yapmış. Sorular sormuş, demiş ki, “son bir ay içinde herhangi bir kuruluşa yardımda
bulundunuz mu? Gönüllü olarak bir işte çalıştınız mı? Tanımadığınız birine yardım ettiniz mi?” Alınan
cevapları sıralamışlar. 135 ülke içinde Türkiye, 128’inci sırada. Altımızda Filistin, Yemen, Ekvator,
Venezuela gibi birkaç tane ülke var. Şimdi tabi bu aslında maalesef üzüntü verici bir durum ve bizler
hepimiz biliyoruz ki Türkiye’de fon oluşturmaya katkı yani bağış anlayışı maalesef çok yaygın değil.
Şimdi ben, size bununla ilgili biraz önce teoriden bahsedeceğim. Ama teorinin sizi
sıkmayacağına eminim. Sonra bir takım pratik örnekler vereceğim. İlginizi çekecektir ve o pratik
örneklerin uygulanmasını da dilerim. Şimdi sunumun ana başlıkları bahsettiğim gibi “kaynak
yaratmanın teorisi”, ardından “finansal sürdürülebilirlik ve kaynak” konusu, çok kısa konuşacağız.
İELEV’de kaynak yaratma çalışmasından örnekler vereceğiz sizlere. Bir de özellikle kast ettiğim az
önce kaynak yaratma amaçlı bir web portalımız var. Bu web portalı, inanılmaz işe yarıyor. Bu şu anda
Türkiye’de ilk ve tek ama bunun çoğalmasını diliyorum. Şimdi kaynak yaratmanın bir döngüsü var mı?
Aslında çok basit bir iş, gideceksiniz, para isteyeceksiniz, onlar para verecekler, işlem tamamlanacak
ama böyle değil. Bunun bir alt yapısı var, döngüsü var, işte Henry Rosso, bunlarla ilgili 13 maddelik bir
çalışma yapmış. STK’larda fon yaratma kaynak yaratma döngüsünü ortaya koyan bu 13 madde
şöyle:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Amacınızı irdeleyin
Algılanmanızı değerlendirin
İhtiyacı ve hedefleri belirleyin
Gönüllüleri dahil edin
İhtiyacınızı onaylatın
Bağışçılarınızı değerlendirin
Yöntemi seçin
Potansiyel bağışçıları belirleyin
Kaynak yaratma planın hazırlayın
İletişim planını hazırlayın
Gönülleri harekete geçirin
Bağış isteyin
Hesap verin ve bağışı yeniletin

Şimdi bu kaynak yaratma adımlarını tek tek ele alalım. Birinci adım, “Amacınızı irdeleyin”.
Bu adımda yanıt verilmesi gereken 4 soru şu: “İşimiz (misyonumuz) ne?”, “Bu misyonu
gerçekleştirmek için neler yapıyoruz?”. “Bizi kim/neden desteklemeli?” ve “Bizi destekleyenler
karşılığında ne elde edecekler?” Kaynak arama çalışmasına başlamadan önce bu 4 sorunun cevapları
üzerinde mutabakat sağlanmış olmalıdır. Bakın ben, size bununla ilgili İELEV olarak bir cevap vereyim.
Hani bu soruyu biz, İELEV’de kendimize sorduğumuz zaman şöyle yanıtlar alıyoruz. Bizim misyonumuz
eğitim, çağdaş eğitime katkıda bulunmak. Peki, bunun için ne yapıyoruz? Mezun olduğumuz okul var,
İstanbul Erkek Lisesi, ona destek veriyoruz, aynı zamanda bir de vakfımıza ait kurulan özel okullar var.

O özel okullarda çağdaş eğitimin yaygınlaşmasına çalışıyoruz, bunun için emek veriyoruz. Peki, bizi
kimler desteklemeli? Öncelikle camiamız ve çağdaş eğitime inanan herkes bizi desteklemeli diye
bakıyoruz. Peki, bunun karşılığında ne elde edecekler? Az önce söylemiştim, onur, gurur, mutluluk,
aidiyet hissi ve daha başka şeyler. Bunlara biraz sonra aslında tek tek geleceğim. Neden bağış
yapılıyor? Bağışçıların bağışta bulunma nedenleri nelerdir? Şimdi burada enteresan bir nokta var, o da
şu: Öncelikle bu 4 sorunun cevabında bir kurumsal mutabakat olmalı. Ancak o zaman bu kurum fon
yaratma işinde başarılı olmaya adaydır.
İkinci adım, “Nasıl algılanıyorsunuz?” Siz, bir konu için kaynak ihtiyacı hissettiniz ama
dışarıdan bunu talep edeceğiniz kişi ya da kurumlar, böyle bir ihtiyacın farkında mı? Örnek; dışından
son derece güzel görünen bir bina var ama içi felaket su alıyor. Siz, böyle bir bina için destek almak
istediğinizde, ya ne gerek var, harika bir bina, oraya da para mı verilir gibi bir algı olabilir bağışçı
tarafından. Onun için bunu mutlaka değerlendirmek gerekir, doğru adım atıp atmadığınızı belirlemek
açısından.
Üçüncü adım, “İhtiyacı ve hedefleri belirleyeceğiz.” Niçin arıyorum, ne arıyorum? Bunlara
eğer cevap bulabilirsek, o zaman nasıl aranması gerektiğini de daha rahat belirleyebiliriz. Ve bu
konuda niçin ve ne konularını o kadar iyi irdelememiz ve cevaplandırmamız gerekiyor ki sanki bir
bankadan kredi almaya giden bir kişi ya da kurum gibi bankanın soracağı her türlü soruya sizin net ve
açık gerekçeleriniz ve cevaplarınız olması lazım Kaynak aradığınız konunun öncelikli olması fon
bulunmasını kolaylaştıracaktır. Örneğin bir üniversitede bir destek aranıyor bir yurt yapımı için. Bu
konularda çok eli açık olduğu bilinen birine gidiyorlar. O kişiyle oturup, konuşuyorlar. Diyor ki, arsayı
ben, size alıyorum. Arsa nerede? Fon istemeye gidenler, birbirlerine bakıyor, çünkü daha ortada arsa
falan yok. Yani aslında bir proje yok, bir fikir var. Dolayısıyla siz, daha yeterli oluşumu yapmadan
gittiğinizde, karşı taraf size öncelikle güvenini kaybediyor. Benden gelmişler, fon istiyorlar, para
istiyorlar ama daha benim neyi satın almam gerektiğini ya da benden bu bağışı neden istediklerini
somutlaştıramamışlar gibi bir algı, çok önemli.
Dördüncü adım, “Gönüllüleri dahil edin.” Kendisi de bağış yapmış, konunun detaylarına
hakim bir gönüllü, kendi çevresinden ve yüz yüze temas ile kaynak talep etmesi, etkinliği arttıran bir
yöntemdir. Şimdi burada anahtar kelimeler, kendi çevresinden ve yüz yüze temas. Tabi buradaki
bahsetmiş olduğumuz bizim ciddi anlamda bağışlar. Yani 300 liralık, 500 liralık bağışlar için gidip de
yüz yüze böyle bir temasta bulunmanın bir anlamı yok. Başka şekillerde onlar toplanabilir. Ama büyük
miktarda ciddi bağışlar için mutlaka yüz yüze, yani işte günümüzde o kadar geniş iletişim araçları var
ki, whatsaaptan Mehmet abi, bize işte şöyle bir şey yapıyoruz, şuradan bir 50 bin lira sen de destek
olur musun ya da bunun gibi facebook’tan çağrıda bulunma, bunlar, büyük bağışlarda aslında hiç
tutmayan yöntemler. Telefon şöyle kullanılabilir: Mehmet Abi, sizinle önemli bir konuyu görüşmek
istiyoruz. Onun için size şu ve şu kişiler gelecekler ya da ben ve şu kişi geleceğim. Ben ve şu kişi kim
olmalı? Bir defa mutlaka bir gönüllü olmalı ve o gönüllü, mutlaka bir şey vakfetmiş olmalı, onun için
bir bağışta bulunmuş olmalı ki ben, yaptım, sizden de bekliyorum diyebilsin. Ve yanında bir
profesyonel olmalı, o profesyonelle gerekli soruları cevaplandırabilmeli gerektiği zaman. Bu şekilde
gidilmesi durumunda doğru bir başlangıç olur. Bu hazırlığın yapılması gerekir.
Beşinci adım, “İhtiyacınızı onaylatın.” Kaynak için ihtiyaç duyulan projenin öncelikli olarak
algılandığının mutlaka önceden test edilmesi gerekir. Örneğin, çatısı akan bir bina için biz, boya
yaptırmak için destek istiyoruz, dediği zaman “ya buraya da vereceğimiz para, yabana gidecek. “Yani

siz, öncelikle şu binanın alt yapısını bir sağlamlaştırırsa” gibi bir düşünce olabilir. Ya da diyelim ki, bir
konu için bağış kampanyası başlattık. Ama öte yandan insanların iyileştirilmesini beklediği paralel
farklı bir şey. Yani bir bina yaptırmak istiyoruz ama öğretim üyelerinin kullandığı binanın her tarafı
perişan durumda. Ve bu durumda tabi inanmayacaktır bağışta bulunacaklar, potansiyel kişiler.
Altıncı adım, “Bağışçılarınızı değerlendirin.” Şimdi bu da çok önemli. Kaynak talep edilen
hedef kitlenin ekonomik yapısı ve konuyla ilgisinin önceden değerlendirilmesi gerekir. Bireysel ya da
kurumsal destekçi, kaynak talep edilen konuya göre değişir. Mesela okulunuzda bir bilgisayar
laboratuvarı açacaksınız. Buraya en uygun kurumsal yatırımcı kim olabilir? Mutlaka bir bilgisayar ya
da teknik konularla ilgilenen kurumsal firma, buraya yatırım yapmaya meyilli en yatkın firma
olacaktır. Örneğin işte Siemens’e gidebilirsiniz, böyle bir bilgisayar odası oluşturmak istiyorsanız. Ama
eğer siz, kalkıp da Siemens’e biz, okulumuzun bütün kapılarını değiştirmek için gidiyoruz, derseniz, o
zaman Siemens’e bu kapıların değişikliği bir anlam ifade etmeyecek. Dolayısıyla doğru iş için doğru
kişiyi, doğru kurumsal yatırımcıyı bulmamız çok önem taşıyor.
Yedinci adım, “Yöntemi seçin.” Burada bir kerelik kampanya, büyük bağış, planlı bağış gibi
yöntemler arasında karar verilmiş olarak destek talep edilmeli. Mesela bütçenizde açık var, bu bütçe
açığını biz, finanse etmek için bağış toplayamayız. Ama bir kütüphane için kaynak ayırdıysak, o
kaynağı bütçe için kullanırız, kütüphane için yokmuş gibi yeni bağış talep edebiliriz. Yani insanların,
daha doğrusu bu şekilde fon arz edenlerin gönlüne hitap eden aynı zamanda talebimiz olmalı. Şimdi
kaynak yaratma döngüsü.
Sekizinci adım, “Potansiyel bağışçıları belirleyin.” Şöyle profiller var, yani sokaktaki adam ya
da herhangi biri bizim için şüpheli. Böyle biri bağış yapar mı, yapmaz mı; bilmiyoruz. Büyük ihtimalle
yapmayacaktır. Neden yapsın? Aday olması durumu, yani bağış yapması ihtimali daha güçlü kişiler.
Kim bunlar? Bir defa sizin konunuzla, camianızla, kurumunuzla “3 tane İ kuralı”; ilişkisi olmalı, imkanı
olmalı ve ilgisi olmalı. Eğer bunların üçü de varsa, siz, o kişi ya da kurumdan büyük ihtimalle bağışı
alırsınız. Özellikle ilgi ve imkan konusu burada öne çıkan iki başlık. Burada en az işte iki tanenin
olması, bağışçıyı ikna etmek için gereken bir husus.
Dokuzuncu adım, “Kaynak yaratma planınızı hazırlayın” ve onuncu adım “İletişim planını
hazırlayın.” Bir defa bağış aldıktan sonra önemli olan o bağışı tekrarlatmaktır, periyodik olarak bağışı
alabilmek, alışkanlık oluşturmak. Ve bir sonraki aşamada buradaki miktarı çoğaltmak, daha fazla bağış
yapmasını sağlamak, en sonunda da hedef büyük bağışçı konumuna sokabilmek, bu şekilde bir silsile
var. Kaynak yaratma döngüsünün dokuzuncu ve onuncu adımları aslında bağış toplamaya
başlayanların başladığı nokta. Yani önce bir plan hazırlanıyor, ardından iletişim planı yapılıyor. İşte
bunu nasıl duyuracağız, ne yazalım, Facebook’tan mı, şöyle mi böyle mi yapalım filan gibi ya da emailleri nasıl hazırlayalım gibi.
On birinci adım, “Gönülleri harekete geçirin.” Sonra da bu duyuru yapıldıktan sonra artık
gönüllüler harekete geçiyor. Yani kaynak arama fiili olarak başlıyor. Önce kimn kimi arayacağı
belirleniyor. Telefonlar ediliyor, bağışçı adayına ne zaman ziyaret edileceği bildiriliyor. Özellikle bakın,
burada çok önemli olan nokta, yönetim kurulunun mutlaka bunun bir planını yapması lazım. Ve
yönetim kurulu, kendi içinde bir iş bölümü yapmalı. Diyelim, 11 kişilik yönetim kurulu var. Her bir
yönetim kurulu üyesi, kimleri arayacak, kimlere görev verecek ve ne şekilde sonuçlanıyor, bunun
mutlaka planını yapmalı, geri bildirimleri almalı ve değerlendirmeli.

On ikinci adım, artık “Bağış isteyin.” Evet, zaten bağış istemeye başladık. Şimdi burada bakın,
çok güzel bir cümle bu. “İdeal bağış, doğru kişilerin doğru kişilerden doğru yer ve zamanda doğru
proje için doğru miktarlarda bağış istemesiyle” sanırım, bakın anahtar kelime doğruluk, her adımın
doğru olması şart. Bu yine yüz yüze “bir g, bir p prensibi” dedik, bir gönüllü, bir profesyonel. Az önce
bunu açıklamıştım bu şekilde olması gerekiyor diye. Şimdi bu bağış isterken doğru davranmanın ne
kadar önemli olduğunu iki tane örnekle göstereceğim. Özellikle birinci örnek, çok çarpıcı. Bu gerçek.
Amerika’da çok varlıklı bir kişi, kendi mezun olduğu üniversiteye istenilen miktarda bağışları
yapmadığı tespit ediliyor. Bunun üzerine üniversite vakfının yönetim kurulu başkanı, rektörle
konuşuyor. Neden bu şekilde bir davranış oldu? Bir inceleme yapıyorlar. Sonunda tespit ediyorlar ki,
bu çok varlıklı kişi, yapmış olduğu bağışlar öncesinde mutlaka eşiyle beraber bağış konusunu
görüşüyor. Bunun üzerine diyorlar ki, eşiyle beraber davet edelim. Rektör, profesyonel kişi, üniversite
vakfının yönetim kurulu başkanıyla beraber yani gönüllüyle beraber -doğru kişiler- üst düzeyler,
çünkü çok büyük bir bağış söz konusu. Davet ediyorlar eşiyle beraber bir yemeğe. Ve yemekte konu
açılıyor. Açıldığı zaman o çok varlıklı kişinin eşi, çok heyecanlanıyor bu projeye. Ve diyor ki, biz, bunun
için gerçekten destek olmak isteriz. Ve tarihinin en büyük desteğini, bağışını alıyor üniversite. Bu
şekilde doğru zamanda doğru kişilerle görüşerek, doğru bağışı alabiliyorlar. Bir başka konu var,
balolar. Yani bakın, biz de yapıyoruz, belki sizler de yapmışsınızdır. Balolar tertipleniyor, inanılmaz bir
yoğunluk, organizasyon, o kimi çağıralım falan işte bilet satalım, herkes şey yapıyor filan. Balonun
sonunda ne gerçekleşiyor biliyor musunuz? Biz, yaşadık en azından bunu… Gerçekten size rakamlar
arada söyleyeyim. 1000 liradan bilet sattık, davetiye diyeyim daha doğrusu, davetiye sattık.
Lisemizden mezun olan Erol Evgin geldi konsere, bizden herhangi bir ücret talep etmedi, gönüllü
olarak geldi. Otele kişi başına 600 liranın üzerinde bir para ödedik. Yani 1000 lira paradan 600 liranın
üzerinde otele verdik. Diğer masraflarla beraber vakfımıza 100 liradan az para kaldı 1000 liradan. Ve
bu şimdi değer mi böyle bir şey yapmaya? Tabi ki değmez. Ama biz, şöyle bir şey yaptık asıl parayı
kazanacağımızı düşündüğümüz. Bazı objeler oluşturduk. O objeleri açık arttırmayla satmayı
düşündük. Mesela okulumuzda, İstanbul Erkek Lisesinde bir üç boyutlu baskı kulübü var. O baskı
kulübünün cihazlarını biz almıştık, yazıcılarını armağan olarak sağlamıştık. Bize hem okulun maketini
hem de bir Atatürk maketini son derece güzel oluşturdular. Ve onu açık arttırmaya çıkarttık. Tabi
şimdi böyle bir şeyde hani gönül istiyor ki, hayır, ben alayım işte bin lira daha, üç bin, beş bin böyle
havalara uçsa ama böyle bir şey yok. Bunun için ne yaptık? Önceden belli kişilere gittik. Abi, abla bak,
bunu sen alacaksın, haberin olsun, şu kadar senin hesabına yazıyoruz. Hayır deme şansı yok. Dedik ki,
buradan yükselirse, bırak, başkasında kalsın ama eğer yükselmezse de lütfen buraya kadar getir. Yani
bazı şeyleri de bu şekilde yapmak zorundayız. Herkesin hoşuna gidiyor, para veren de gurur duyuyor
bundan aslında biliyor musunuz, çünkü eğer maddi gücü varsa bunu yapmaya, zaten sizin o şekilde
gitmenizden, işte kuruma, camiaya destek olmaktan gurur duyuyor ve bunu başardık. Oradaki açık
arttırmada mesela İstanbulsporlu futbolcuların imzaladıkları formayı sattık. Bunun gibi bir takım
şeyler. Orada topladığımız para tüm organizasyonumuzdan elde ettiğimiz paradan daha büyüktü.
Şimdi buradaki örnek de 40 yıldır tekrarlanan bağış. Yine gerçek bir olay. Bir kurum, vakıf, sürekli aynı
organizasyonu, baloyu tertip ediyor. Artık 40 yıl olmuş ve gelenler de sıkılmış organizasyondan her
sene aynı şey aynı şey. Bir de belli bir para veriyorlar. İşte bilet parası 100 dolar, Amerika’da olan bir
olay. 100 dolar, 10 dolar işte smokin temizliği, 10 dolar otopark, oraya buraya para derken… Davetiye
de şöyle gidiyor. Bu sene balo yapmıyoruz. Böylece 100 dolar davetiyeden, 10 dolar buradan, 10
buradan kar edeceksiniz ve yorulmayacaksınız. Bunun yerine bize 50 dolar gönderin, hem siz mutlu
olun hem de biz, daha büyük para kazanalım. Güzel bir yöntem, çok büyük para topluyorlar. Demek ki
doğru zamanda doğru hareketi yapmak, bir takım geleneksel geçmiş kelepçelerden de kurtulmak

gerekiyor. Bu tür durumlarda esnek olmak lazım. Tabi bizim camiada böyle bir şey yapmaya kalksak,
“vay, sen nasıl böyle bir şey yapıyorsun, 40 yıllık bizim organizasyonumuzu bir anda para işine
çevirdiniz” falan diye her yerden tokat yemeye başlarız. Ama eğer doğru olduğuna inanıyorsanız,
yürüyün.
On üçüncü adım en önemli adım: “Hesap verin ve bağışı yeniletin.” Bakın, kendinize de
sorun bu tür organizasyonlarda Türkiye’de genellikle atlanan husus bu. İnsanlar, takdir edilmeyi
bekliyorlar kurumlar, kişiler, onore edilmeyi bekliyorlar. Biz, eğer tamam, parayı aldık, olay bitti
zihniyetiyle hareket edersek, bağış talep edenler olarak ondan sonra biz, ikinci kere gittiğimizde, o ilk
bağışı yapmış olanların bunu yenilemesi için büyük bir bölümünde istek kalmayacak. Bunu mümkün
olduğu kadar doğru yapmaya çalışıyoruz. Mesela bir kampanya düzenlemiştik. O kampanyada bir
konferans salonunun koltuklarını sattık. Ve her bir koltuğu alana bir el yazısıyla yazılmış, kaligratif, çok
güzel çerçevelenmiş ve mumla damgalanmış, sarı-siyah kurdeleli muhteşem teşekkür belgeleri
gönderdik. Şimdi zaman zaman bu destekte bulunmuş mütevellilerimizi ziyaret ettiğimde evlerinde ya
da iş yerlerinde onu gururla sergilediklerini görüyorum. Bakın, bu çok önemli. Bu ne demek biliyor
musunuz? Ya sen, bizi ya da siz, bizi onore ettiniz, bu bizim için çok önemli. Ben, tekrar böyle bir şeye
varım demek. Tabi bu arada bir şey daha var. Bağışçıların bir listesinin mutlaka olması lazım. Onlara
bayramlarda ya da önemli günlerde mutlaka bir teşekkür mesajının gitmesi gerekir. Hem teşekkür,
bize şu şu konularda destek olmuştunuz, bu vesileyle size bir kez daha teşekkür ederim, bayramınızı
da kutlarız şeklinde bir yazı almanız sizi ne kadar mutlu ederdi, değil mi bağışçı olmanızdan dolayı.
Şimdi yönetim kurulunun kaynak yaratmadaki sorumlulukları üzerinde duracağım. Yönetim
kurulu içinde uygun organizasyon yapmak ve üyeleri kaynak yaratma konusunda eğitmek önemli.
Kaynak yaratma politikaları oluşturmak. Üyelerin kampanya hedefleriyle ilgili mutabakatını ve
bilgilenmelerini sağlamak. Bu çok önemli, hem fon talep edilenlerin hem de fon talep edenlerin
yeterli donanıma, bilgiye sahip olması lazım. Siz, bir yere bir fon talebi için gittiğinizde, size bir soru
sorulduğunda, ya o konuyu ben, tam bilmiyorum, bir şeye soralım, dememeniz gerekiyor. Bütünüyle
sizin konuya vakıf ve “ben, varım, gel sen de ol” mesajını vermeniz gerekiyor. Üyelerin kaynak
aktarımını belirlemek ve sağlamak. Bağışçı belirleme ve yüz yüze görüşmelerde üye desteği. Yani
burada yönetim kurulu üyelerinin bu yüz yüze görüşmelerde büyük bir bölümünün var olması gerekir,
katılması gerekir. Bir kişi en azından kendi çevresine mutlaka gitmeli Yani ben, şöyle de yapılıyor
zaman zaman ama doğru olmuyor. İşte biz, size Ahmet Abi tarafından geldik, sizin bu konularda
desteğiniz oluyormuş, biz de destek rica etmek istedik, şöyle bir projemiz var. Değil, işte o Ahmet
abinin direkt orada olması gerekiyor, onun etkisi çok daha büyük. Çünkü sizi reddedebilir ama Ahmet
abi orada olduğu zaman bunu reddedemiyor. Ve yönetim kurulunun gündeminde tutmak.
Şimdi de bağış yapma nedenleri üzerinde duracağım. Bu yine Amerika’da yapılmış bir çalışma.
Neden bağış yaptıkları konusunda çeşitli ifadeler yazılmış ve bağışçıların bunlardan birden fazlasını
seçmesi isteniyor. En fazla “bağışımın fark yaratacağına inanmamdan dolayı bağış yaptım” seçeneği
var. Yani bu şu aslında, hani deniz yıldızı hikayesi, bir deniz yıldızı da ben attım, o deniz yıldızı için
önemliydi, belki fark yaratmıştır gibi bir inançtan dolayı. Yine yüksek bir oran, kişisel tatmin… Aslında
bu kişisel tatmin, az önce konuştuğumuz onur, mutluluk, huzur, yani bunları yaşayabilmek. Alışkanlık,
bizim Türk toplumunda pek alışkanlık yok aslında bağış yapmak için. Topluma borcunu geri ödemek.
Bu özellikle bizim camialarımızda bir numara olan, burada toplum değil ama camiaya, okulumuza
borcumuzu, bizi belli bir noktaya getiren okulumuza borcumuz var. Biz, şartların daha iyileştirilmesi
için şimdi elimizden geleni yapalım fikri neden oluyor bağışa. Bağış yaptığım kurumdaki gönüllü

rolüm, politik, felsefi inancım, buna tabi dini inançları da katabiliriz. Kendimi ya da bir yakınımı
etkilemiş soruna çözüm katkısı. Mesela şöyle düşünebiliriz. İşte bir hastalıktan mustarip olmuş bir
kişinin o hastalıktan kurtulduktan sonra başkaları için, aynı şeyi yaşayan ve maddi imkanı olmayan
birileri için destek olma çabası. Ya da zamanında parası olmadığı için okuyamamış birinin şimdi böyle
bir talebi olan kişiye yardım elini uzatma isteği gönülden. Acil ihtiyaca yanıt verme. Örneğin bir yerde
yangın çıktı ve çocuklar açıkta kaldı. Bunun için artık aciliyet söz konusu, dolayısıyla bu da bir bağış
nedeni. Bir başkasını onurlandırma; aslında bunu çok sık görüyoruz. Başkasını onurlandırma şöyle
oluyor: Bir sınıf için fon topluyoruz. Diyoruz ki, bu sınıfa işte ad verilecek. Birisi diyor ki, bizim İstanbul
Erkek Lisesi mezunu değil ama babası İstanbul Erkek Lisesi mezunu. Bunlar aslında gerçek anlattığım
şeyler. Babasının adını yaşatmak için ona gönül borcu nedeniyle babası adına o sınıfın bedelini
ödüyor, bağışını yapıyor ve babasını adına oraya bir plaket astırıyor. Bu da sık rastlanan bağış
türlerinden bir tanesi. Ve vergi avantajı sağlamak. Şimdi bu aslında Amerika’da yüzde 34 oranında
vergi avantajı var. Biliyorsunuz, eğitim vakıflarının vergi muafiyeti var. Oraya yapılan bağışlar vergiden
düşülebiliyor. Aslında Türkiye’de eğer yapılsa, bu özellikle kurumlarda yüzde 34’den çok daha yüksek
bir oran çıkardı. Ama bizim camialarımız için söylediğimde, biraz daha genelleştiriyorum TEVDAK
çerçevesinde mutlaka bu “camiama borcumu geri ödemek” bence bir numaralı madde çıkardı. Evet,
şimdi bir de bağışçı türleri var. Yani hani az önce dedik ya, mutluluk, gurur duyma, kişisel tatmin filan.
Her zaman böyle olmuyor aslında. Bakın, yatırımcı tipinde bağışçılar var. Yani ben, buraya bağış
yapayım, birilerine hoş görüneyim, sonra ben de bir şey isterim. Yani kaz gelecek yerden ben,
tavuğumu esirgemeyeyim. Özellikle politik çevrelerde yapılan, yani mevcut iradeye paralel, onların
gösterdiği kurumlara ya da kişilere destek olanlar gibi. ki Bu tür yatırımcı bağışçılar. Bir de sosyal
kelebek olanlar var. Bunlar özellikle bir yerde medya varsa ya da işte gazetede boy boy resimleri
çıkacaksa, onlar, genellikle bağış yapmayı severler. Tabi bunların maddi şeyleri de vardır ama o
bağışla isimlerini duyurduklarında bir süre sonra buradan daha büyük bir getiri umanlardır. Ki yine ilk
iki grup, aynı kendi çıkarı doğrultusunda yapanlar. Bunlara bir de üçüncü muhtar grubunu
ekleyebiliriz. Onlar da kendi isimlerinin belirli çevrelerde belirginleşmesini isterler, iyi bilinir olma.
Mesela kimdir bu grup adayları; hani ismi üstünde muhtar ya da bir adım daha ileri gidersek, ilçe ya
da il belediye başkan adayları. Kendilerini iyice duyurmak isterler ki, ilerideki seçimlerde daha fazla oy
alabilsinler. Bunlar ilk üç sıradakiler, çok net olarak kendi çıkarları için fon katkısı yapanlar. Bir sonraki
gruba mümin adı veriliyor. Aslında bu mümin dini anlamda mümin değil, kendini tatmin eden, kendi
iç huzurunu bulan, yani örneğin işte sağlam kafa sağlam vücutta bulunur eğer düşüncesi varsa, bir
spor kulübüne çok ciddi miktarlarda bağış yapan kişiler ya da Türk sporunu geliştirmek için bağış
yapan kişiler. Ya da işte kızların okuması için varını yoğunu harcayan kişiler. Bunlardan bir adım ötesi
bir de diğergam denilen, aslında çok fazla bilinen bir kelime değildir bu diğergamlar, kendinden önce
diğerlerini önemseyen. Mesela çevremizde çok vardır böyle kişiler aslında görüyoruz diğergamları.
Yaşlı bir teyzedir, emekli maaşıyladır, üç kuruşu yoktur aslında cebinde ama elinde ciğerle kedileri
beslemeye gider. Kendinden önce kedileri düşünür, hayvanları düşünür ya da işte çocuklara ufak
tefek bir şeyler verir. Bunlar diğergam tipindeki bağışçılar. Varisler var. Varisler, genellikle bizim Türk
toplumunda olan grup değil. Bunlar çok ciddi bir servet devralmış ve yine daha önceki
jenerasyonlarda sürekli yapılan, alışkanlık haline gelmiş olan destekleri yenileyen ve sürdüren kişiler.
En çok bize uygun olan yine budur; yani bir yere kendini borçlu hisseden, yine camialara kendini
borçlu hisseden bağışçılar ki bunlar, bizim bir numaralı hedefimiz olmalı.
Sakin Hocam, buraya gelirken “finansal sürdürülebilirlik” konusuna da değinelim dedi. Önceki
toplantıda bu yoktu. Sürdürülebilirliğin bazı temel kaynakları var. Nedir? Bir kurumun şimdi vakıf

olarak düşünürseniz, Vakfın akarı olacak, yani sizin aylık belli bir geliriniz olacak. Oradan sürekli eğer
size bir gelir geliyorsa, siz, bir takım şeyleri daha rahat planlayabilirsiniz. Ya da sizin bir iktisadi
işletmeniz olacak çalışan, oradan yine kaynak üreteceksiniz. İkincisi de bu… Eğer bunlara ilave olarak
bir de bağış geliri yaratabiliyorsanız, o zaman siz, gerçekten güçlü bir harcama yapısına ve aldığınız
bağışları ya da ürettiğiniz geliri başka yerlere aktarma konusunda şanslı bir kurumsunuz. Bunların
dışındaki gelirlere, diğer gelirler diyoruz. Hani az önce Sayın Başkan söyledi, okul aile birliklerinden,
derneklerden alınan filan. Ama bunlar da bağış geliri altında olarak değerlendiriliyor. Mesela sizlerin
var mı buna ekleyeceğiniz bir başka temel kaynak sürdürülebilirlik için, aklınıza gelen bir şey varsa,
paylaşmanızı rica ederim. Genellikle yok ama bu üç ana başlıktır. Tabi şimdi burada işin en zoru 3
numara. Çünkü akar. Bir kere alırsınız, size her ay parası gelir. Evet, ufak tefek zorlukları vardır
kiracınızla falan filan ama düzenlidir. İktisadi işletme kurarken, iktisadi işletmenin çarklarını
döndürürken çok zorlanırsınız ama bir kere çalışmaya başladıktan sonra artık sorun kalmaz. Ama
bağış geliri yaratmak öyle değil. Şu 13 maddelik döngü var ya, o döngüyü her defasında her bir sizin
projeniz için yeniden istisnasız olarak yapmanız gerekiyor. Yani bu size mesela akarı ya da bir
gayrimenkulü alıp, size bağışlayacak bir bağışçı bulmanız lazım. Ya da bir takım borçlara girerek,
kaynaklarınıza güveniyorsanız, bir yatırım yapmanız gerekir oradan kira alabilmeniz için. Zaten bunlar
kolay şeyler değil. İktisadi işletmede öyle, kendinizi geliştirmeniz için mesela yeni bir okul binasına
ihtiyaç varsa, planı, programı iyi yapıp, kredi alarak, onun geri ödemesinin ne kadar olacağının
projeksiyonunu yaparak, bu işe girip, biraz daha kendinizi geliştirebilirsiniz. Ama bunlar gerçekten
güçlü yönetim kurullarını gerektiren, güçlü finans politikaları gerektiren, biraz da şansı gerektiren
şeyler. Siz, bir borç alırsınız, Euro üzerinden diyelim, bir anda Euro çıkar gider, sizin bütün planlarınız
allak bullak olur. Risk tabi mutlaka var. Doğru planlamanın yapılması şart.
Şimdi de “kaynak yaratma çalışması örnekleri” üzerinde duracağım. Bu konuda İELEV’in
kaynak yaratma çalışmalarından örnekler vereceğim. İELEV’in amacı eğitim faaliyetleri. Hem İstanbul
Erkek Lisesine çeşitli destekler sağlamak hem de İELEV okullarının başarıyla sürdürülmesi. İELEV’in
şansı şu, bazı varlıkları var. Örneğin İstanbul’un en önemli yerinde var olan bir hastane var
Cihangir’de, Taksim’de, Alman Hastanesi olarak bilinir. O mülk şu anda Kent Üniversitesi olarak
kullanılıyor ve İELEV’e çok ciddi aylık gelir getiren bir mülk. Bunun dışında başka mülklerimiz de var.
Bu mülklerden aylık ciddi bir gelir geliyor. Onun dışında okullarımız var tabi, okulların yarattığı belirli
bir gelir var. Şimdi bunun üzerine ben, size az önce 3 madde söylemiştim. Birinci madde tamam, ikinci
madde tamam. Üçüncü maddeyi de biz, elimizden geldiği kadar geliştirmeye çalışıyoruz ki o
kaynakları biraz daha geliştirebilelim.
Şimdi de bağış türleri hakkındaki düşüncelerimi paylaşacağım. Ayni bağışlar var, yani malzeme
olarak yapılan bağışlar. Nakdi bağışlar var. Bağışçı profilleri kimler? Birinci grup, en temel grup
yönetim kurulu üyeleri. Şimdi yönetim kurulu üyelerinde şöyle bir görüş var, “ya ben, buraya
gelmişim, bu kadar vaktimi veriyorum, parayı da başkaları versin.” Siz, oraya gönüllü olarak
geliyorsunuz zaten, diyorsunuz ki, ben bunu yaparım. Seçiliyorsunuz, geliyorsunuz. Artık sizin
göreviniz. Onun dışında bir de onların yürütülmesi için örnek olmanız gerekir. Bakın, ben şu kadar
destek oldum, sizler de yapın. Siz, yolu açarsanız, arkanızdan gelecek çok olur. Mütevelliler, tabi ki
mutlaka mütevellilerle ilişkileri sıcak tutmak gerekiyor, bilgilendirme yapmak gerekiyor ki, bir şey
olduğunda “ya bizim haberimiz yok” demesinler. Bazı konularla ilgili bir araya geldiklerinde kendi
aralarında konuşsunlar, sinerji yaratsınlar. Tabi ki camia üyeleri var, veliler var, iş ortaklarımız var.
Bakın, iş ortaklarımız diyorum çok önemli. İş ortaklarımızdan biz, ciddi bir kaynak talep ediyoruz. İşte
balo da olsun, şöyle hani az önce söylemiştim ya açık arttırma diye, o açık artırmada mesela iş

ortaklarından da belirli bir miktar topladık. Hatta şöyle bir şey yaptık. İşte açık arttırmada genelde en
fazla rakamı veren, satın alır ya, biz, dedik ki, ilk üç, yani en fazla verene bir tane büyük Atatürk büstü
hediye ettik, iki tane daha küçük yaptırdık, ikinci ve üçüncü paraları da aldık, onlara da daha küçük
Atatürk büstü verdik. Önemli olan burada o fonu toplayabilmek. Tabi camia dışı bağışçılar da önemli.
Bir örnek vereyim çok kısa: Bir öğrenci, İstanbul Erkek Lisesini bitirdi, Princeton üniversitesinden
kabul aldı. Fakat babası, yedi çocuk sahibi ve apartman kapıcılığı yapıyordu. Bir şekilde gazeteye
yansıdı Princeton’dan kabul aldı diye. Az sonra size göstereceğim bir site var. O siteye camia dışından
hiç tanımadığı insanlar, bu gazeteyi okuyanlardan bağış yağdı. Ve 60 bin lira filan bir para topladık
bundan 4 sene önce. Oldukça iyi bir kaynak. Evet, şimdi nakdi bağışlar dedik. Onları genel olarak
görelim. Nakdi bağış kampanyası türleri olarak şunları sayabiliriz: Burs bağışları, okullarımız için
yapılan kampanyalar (İnşaat /tefrişat finansmanı-Çanakkale Şehitleri Anıtı, Laboratuarlar/Konferans
Salonu - Adım Yarına Adım Kampanyası), Alanlara bağışçı ismi verilmesi (Amfi/Sınıflar/
Kütüphane/Derslikler), Yararına yapılan organizasyonlar – Sarı Siyah Gece (davetiye, açık artırma vb),
Kitap, Sticker, DVD, Hatıra eşyaları, Forma & Giysi vb satışları.
Bunların dışında vakfımızı web sitesindeki (www.sarisiyahdestek.com) portalından çeşitli
konularda yapılan nakdi bağışları sayabiliriz. Burs bağışları var. Onun dışında okullarımız için yapılan
kampanyalar, mesela bir inşaat yapılırken, camiadan o inşaatta kullanılacak malzemeleri satan,
üreten kişilere ulaşıyoruz. Onlardan hibe ya da çok düşük fiyatla almaya çalışıyoruz. Mesela okulun
bahçesinde bir Çanakkale Şehitliği anıtı yaptık. şöyle size göstereyim anıtı, Okulun amblemi 4 tane
camda, her bir harf aslında farklı camda, şöyle gece görüntüsünde çok daha rahat göreceksiniz. Ay
yıldız birinci cam, arkasında S var, arkasında İ ve en arkada L var. Düz baktığınız zaman perspektiften
okulun arması görünüyor ama yandan bakınca, 4 tane cam görüyorsunuz. Bunun yapımı oldukça
maliyetliydi. Çanakkale anıtı olduğu için ciddi bir fon topladık. Bütün bunun finansmanını yine bağış
olarak aldık. Laboratuvar işte konferans salonu filan mesela bu tür şeyler yaparken, yine bazı
kampanyalar yapıyoruz. Az önce söyledim, konferans salonu için sandalyeleri, koltukları sattık. Ve o
sattığımız koltuklara para verenlerin hepsinin plaket ve isimlerini çaktık kenarlarına, Ama en ortadaki,
en ön sıradaki orta koltuğu örneğin 5 bin Euro’ya sattık, sonra 4 bin Euro iki yanı, bu şekilde sonra da
biner lira gibi paralarla gitti. Oradan da çok güzel bir gelir sağlamıştık ve ciddi bir finansman kaynağı
olmuştu. Bu rakamlar Euro oldu, şimdi düşünün orada TL idi rakamlar ama bundan 5 sene önce filan
yaptığımız bir projeydi ve TL olarak da iyi rakamlardı. Evet, yine işte böyle sınıflar, derslikler
yapıyoruz, onlara isimler veriyoruz. Bir de yararına yapılan organizasyonlar, işte İstanbul erkek lisesi
kulüpleri için yapılan organizasyonlar. Bunun dışında daha küçük, yani kaynağı kıt olanlara hitap
edebilmek, onlardan da destek alabilmek için 20 lira, 30 lira,50 lira yapılan bir takım şeyler var, onlar
da işte hatıra eşyaları. Mesela çok eskilerdeki kimya laboratuvarının çekilmiş bir fotoğrafı bu
kapaktaki, bunun da ilk bir tanesi de imzalandı, camianın en yaşlı mütevellisi tarafından yine açık
arttırmayla bunu da sattık. Böyle pullar var. Bunlar aslında bakın, pul falan diyorsunuz ama çok
toplandığında hatırı sayılır bize gelir bırakan şeyler oldu.
Şimdi de vakfımızın web sitesine geçeceğim. Bakın, bu bir web portalı ve ismi:
(www.sarisiyahdestek.com) Biz, dedik ki, bağış talep ediyoruz, çeşitli projeler oluyor. Kişiler para
veriyorlar, sonra “bu para nereye gitti acaba?” diye kafalarda soru işaretleri olabiliyor. Öyle bir şey
yapalım ki, şeffaflığı sağlayalım. Destekte bulunan, yaptığı desteği görsün, burs veya yardım talep
edenler de kim ne kadar destek yaptı, bunu görsün. Böyle bir sistem oluşturduk. Bunu övünerek,
söylüyorum, biraz da benim projemdi, 4 sene önce tamamlandı. 4 senedir faaliyetle ve son derece
güzel işler yapıyor. Bakın, bunların her biri aslında canlı. Mevcut olarak projeler, bir hoş geldiniz yazısı

var, yeni girenler için bu nedir, kimdir bu sayfanın sahibi? Bu sayfanın sahibi aslında bakın, altta var,
İstanbul Erkek Lisesi öğrencileri, hem vakıf, hem dernek. Çünkü İstanbul Erkek Lisesi öğrencileri
talepler için projeler üretiyorlar, bize getiriyorlar, biz, bu sayfalarda yayınlıyoruz. Şimdi size taze olan
iki tane proje göstermek istiyorum. Bakın, şurada siz, projeyi seçebiliyorsunuz. Yukarıdan projeler
diye bir bölüm var. Özellikle bir şey arıyorsanız, burslar, kulüpler, kulüp ihtiyaçları, lise ihtiyaçları,
İstanbulspor, sosyal sorumluluk falan şeklinde çeşitli projeler var. Bir de bizim vitrin sayfamız var, en
popüler olanlar vitrinde görünüyor. Bunlar da geçmiş, tamamlanmış olan projeler. Yani hedefe
ulaşıldığı zaman o proje kapanıyor, başardıklarınıza atılıyor. Çeşitli haberler ve kullanıcılar eğer bir
takım yardımlara ihtiyaç duyuyorlarsa, mesela işte sık sorulan sorular filan gibi, ödemeyle ilgili
hususlar, buradan takip edilebiliyor. Şimdi bakın, iki tane yeni proje var. Bunlardan bir tanesi Alperen
Maden diye bir kardeşimiz, Almanya’da önemli bir üniversitede eğitim hakkı kazanmış. Fakat maddi
sıkıntıları var. Burada şöyle bir şeyi göstereceğim size, burada projenin detayları var, arkasında
bugüne kadar bağış yapanlar. Herkes bakın, bir çoğu gizli ama bunlara bir bilgi gidiyor email
adreslerini girdikleri için, aynı zamanda bağış makbuzlarını da kesip, derhal adreslerine gönderiyoruz.
Bir başka proje şu anda aslında yine gurur duyduğumuz bir proje, bir yatakhane binası yaptırıyorduk.
Yatakhane binası için 920 bin lirayı hedef koymuştuk. Bugün itibarıyla 918 bin 250 lira toplandı.
Yakında tahmin ediyorum, bugün belki akşam itibarıyla hedefe ulaşmış olacağız. Burada da bakın, 124
tane bağışçı var. Buna kurumlarımız da destek oldular çeşitli miktarlarda. Herkes burada kendi adını
görüyor. Bir başkası adına destek olabiliyor. En başta başlangıca gittiğimizde de mesela üç tane
kurumumuzun büyük destekleri oldu. İstanbul Erkek Lisesi Okul Aile Birliği 300 bin, Vakıf 200 bin,
Dernek 100 bin lira olarak başlatmış, toplam 600 bin lirası toplanmış, daha sonra üzerine gelenler var.
Vaktiniz olduğunda eğer ilgilenirseniz, sarisiyahdestek.com dan bulabilirsiniz. Herhangi bir şekilde
sorunuz olursa da ben, sizlere seve seve bunlarla ilgili bilgi vermek isterim. Burada şu hususu da
belirteyim, bu sunumda kullandığım bilgilerin çoğunda Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Sayın Erdal
Koç’un «Bana Yönetim Kurulunu Söyle, Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim» adlı kitabından yararlandım.
Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkürler.
PROF. DR. MEHMET ÇINAR ATAY: Sayın Atilla Öztuna hâkim olduğu bir konuda hem
örneklerle hem teorik olarak bizleri bilgilendirdi. Çok teşekkür ederiz. Bu konuda Atilla beye şunu
sormak istiyorum. Sizin aynı zamanda özel eğitim kurumlarınız da var. Vakfınıza buradan gelen destek
ya da kaynak aktarımı var mı? Ya da özel okulları siz mi destekliyorsunuz, mutlaka kendi içlerinde mi
döndürüyor sadece, oradan herhangi bir geliriniz var mı? İkincisi de bu bağışları toplarken, yasal
mevzuatı aşma yönünde nasıl bir adım izlediniz?
ATİLLA ÖZTUNA: Okulların kurulması sonuçta bu bir vakıf ve okulların bir sahibi yok, tüzel
kişilik sahibi ve hedef buradan gelecek kazanımı İstanbul Erkek Lisesine, yani bizi yetiştiren okula
aktarabilme ve Türk eğitimine katkıda bulunabilme. Ama camiada şöyle bir yanlış inanış var. Bunu
aslında birazcık rakamlara bakanlar, böyle olmadığını görüyorlar, belki sizler de yaşıyorsunuzdur, siz,
İstanbul Erkek Lisesine vereceğiniz parayı özel okullara aktarıyorsunuz gibi yanlış bir bilgi var. Halbuki
tam tersi İELEV Eğitim Kurumlarından almış olduğumuz geliri vakfa lisemizi desteklemek için
kullanıyoruz. Şöyle bir şey yaşadık. Alman hastanesinin kiracısı, orayı boşaltı ve bir dönem çok büyük
bir kompleks yapı olduğu için kiraya vermekte büyük sıkıntılar çektik. İstanbul Erkek Lisesinde şu anda
görev yapan 25 personel, 3 öğretmen, bizim vakfın istihdam ettiği ve her ay maaşını ödediğimiz
kişiler. Bu adamlara biz, kusura bakmayın, bizim kira gelirimiz kesildi, size maaşlarınızı ödeyemiyoruz,
diyemezdik. Onun için de yaptığımız şey İELEV okullarından borç aldık ve borcumuzun hala geri
ödemesi devam ediyor. Bu şekilde oranın yani İstanbul Erkek Lisesinin ihtiyaçlarını karşıladık. İELEV

okulları başlangıçta vakfımızın İktisadi işletmesiydi, fakat daha sonra A.Ş’ye çevirdik. Kesinlikle vakıf
tarafından A.Ş’ye değil, A.Ş tarafından vakfa kaynak aktarımı vardır. Borçlandırmayı yasal mevzuata
uygun şekilde yaptık. aslında hiç zor olmadı, onu da söyleyeyim. Bu konuda özellikle Vakıflar Genel
Müdürü Adnan beyin bütün vakıflara bir önerisi vardı; “artık iktisadi işletmeleri anonim şirkete
döndürmenin zamanı” diye bir çok yerde bununla ilgili açıklaması var. Biz de bunu yaptık, çok kısa bir
sürede başarılı bir geçiş oldu. Yasal mevzuat bizi hiç zorlamıyor. Bu bağış toplamayla ilgili her bir
bağışın makbuzunu kesiyoruz, gönderiyoruz, şöyle bir şey diyoruz. Mesela bu gönderim belli bir para
olduğu için 100 lira ve altı olanlarda “makbuzunuzu ya siz, gelin alın, biz, size bunu tarayıp
gönderiyoruz ama kağıt olarak istiyorsanız, size verelim” diyoruz. Ama onun dışındaki her bir bağış
makbuzunu adrese gönderiyoruz. Bizim için bir maliyet ama en azından içimiz rahat. “Valilikte izin
alma süreçlerini tek bir seferde mi hallediyorsunuz?” diye soruyorlar. Bizim vakıf olarak bağış almaya
yetkimiz var, bağış alabiliyor vakıflar. Vakıf olarak bu konuda sıkıntımız yok. Gereken bütün prosedüre
baktım, yani bizi engelleyen bir şey olmadı. Bir diğer soru “vergi muafiyeti olan vakıflar ile olmayan
vakıflarla ilgili bir şey var mı?” Aslında eğitim vakıflarına yapılan bağışlar, vergi indiriminde
kullanılabiliyor. Biz, İELEV olarak aynı zamanda bir vergi muafiyeti de aldık 1987 yılında
yanılmıyorsam. O zamandan beri, ayrıca o rahatlığımız da var ama açık söylemek gerekirse, vergi
muafiyeti sahibi olmanın bizim için çok büyük bir getirisi yok yani. Yani sonuçta bir eğitim vakfı, yanlış
bilmiyorsam, zaten bağış yapıldığında eğitim vakfına hani onun vergi muafiyeti var mı yok mu diye o
tür bir şey yok. Şeyden biliyorum, kira vergisi verilirken, eğitim vakıflarına yapılan bağışlar diye
tanımlanmış. Vergi muafiyeti olan eğitim bağışları diye tanımlanmamış. Oradan hareket ederek, bu
bilgiyi veriyorum. Ama çok emin değilim, yanlış bilgi vermeyeyim.
PROF. DR. MEHMET ÇINAR ATAY: Buyurun Edirne Lisesi Eğitim Bakfı Başkanımız Sayın Atıl
Erman bey.
ATIL ERMAN: Ben, şimdi öncelikle Atilla beye teşekkür ediyorum. Ancak bir gerçeği ortaya
koyma ihtiyacı duydum. İstanbul Erkek Lisesi Eğitim Vakfı, Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı,
Galatasaray Lisesi Eğitim Vakfı, istisnai kuruluşlardır. Bu 15 vakıftan tahmin ediyorum ki 4 veya 5’inin
akarları vardır. Gayrimenkulleri fazladır, böyle gelirler elde ederler. Oysa ki diğer vakıflar öyle değil.
TEVDAK’ın bir toplantısında bir söz aldım, bizim vakıf olarak yaptığımız şeyleri anlattım. Kısa bir on
dakikalık konuşmaydı. Sonra dışarıda kahve molasında herkes bana dedi ki, sizin vakfınız çok
zenginmiş. “Nasıl yaptınız bu kadar şeyi” diye sordular. Evet, çok gelirimiz var. Hayır, gelirimiz yok. Bu
ülkenin bir gerçeği var sevgili dostum. Derneklere aidatını ödemeyen bir toplum, kalkacak vakfa bağış
yapacak, bu çok zor bir iş. Benim uzun yıllar edindiğim izlenim, Türkiye’de aidat toplamı yüzde 15
civarındadır. Yüzde 15 öder derneğe aidatını. Bende yüzde 75’tir, ben, aynı zamanda hem mezunlar
derneğinin başkanıyım hem eğitim vakfının başkanıyım. Türk toplumunun gerçekleri var. Söze geldiği
vakit hepimizin malumu olduğu bir şey var. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek diye çok yaygın bir
tabir var ya. Ben, nasıl vakfa bağış alabiliyorum? İki ayda bir renkli böyle dergimsi bir haber bülteni
çıkartıyorum. Bir, iki kişi, abi ya hiç adımızı yazmasaydın filan gibi diyorlarsa da arkasından diyor ki,
adam, 100 lira vermiş, Atıl Abi, onu büyük harflerle yazmışsın, ben, 750 lira verdim, benim adım yok.
Ya kardeşim, çok özür dilerim, dalgınlığa gelmiş, baskıda hata olmuş. Yani o bir hikaye. Bir, tespit
ettiğim başka bir şey, hani siz, dediniz ya yöneticiler örnek olacak. Kardeşim, elimiz, cebimizden
çıkmıyor zaten. Yaptığımız tecrübelerde, çalışmalarda gördük ki, herkes soruyor, “Atıl Abi, sen ne
veriyorsun?” Eğer ben, 500 lira veriyorsam, 500 liranın üstünde hiç kimse bağışta bulunmuyor. En son
bültene yazdım geçen sene, 2500 lira benden, bereket de sizden diye espriyle filan. Ama burs fonu
için topladığım para 55 bin lira. Ama bu 55 bin lirayı zor topluyorsunuz. Şuradaki vakıfların çoğunun

durumunun bizden de daha aşağı olduğu kanısındayım. Bizim İstanbul’da, bir binamız var, oradan bir
akarımız var. Ona rağmen istenilen sonucu alamıyoruz. Bir devletin gelirleri arasında kurumlar vergisi
ve gelir vergisinin en yüksek noktada olması lazım. Maalesef bizim ülkemizde bu vergiler
toplanamadığı için herkes dolaylı vergilere yükleniyor. Benzine, şuraya buraya vergiler konuyor. Aynı
yöntemi ben de kopya çekiyorum. Anladım ki bizim camiada yurt dışına gitmek isteyen ama yabancı
dili yeterli olmadığı için cesaret edemeyen bir sürü insan var. Her sene bir yurt dışı gezi düzenliyorum.
Artık o hale geldi ki, senede ikiye çıkarttık. Ne oluyor; oradan dolaylı olarak bir gelir elde ediyoruz.
Yani bunun gibi çeşitli yöntemler bulmak zorundayız. Eğer büyük akarınız yoksa işte böyle ufak ufak
ve çok zordur. Şimdi İstanbul Erkek Lisesinin çok sayıda mezunu vardır, Galatasaray’ın öyle, Kabataş’ın
da öyle, bizim de az değil, bugün hayatta olan 8 bin mezunumuz var. Ama bizimkilerin çoğu
bürokrattır. Öğretmendir, memurdur, şudur. Yani iş adamı olacak, o bağışı yapabilecek birikimi olması
lazım ki size bağışı yapsın, değil mi? Öyle insanımız az. Bunun için mesela okula büyük bir kütüphane
yapıyoruz şimdi 20 bin kitap kapasiteli. Devletin verdiği 5 bin kitap var okulda. 162 yıllık okulun
kütüphanesinde 5 bin kitap var. Bunların bir kısmı, ta benim öğrencilikten 60 sene önceki kitaplar, dili
eskimiş, kendileri de eskimiş. Şimdi para verin, beyler, kitap alalım desem, sonuç alamayacağız. Kitap
bağış kampanyası başlattık. Ve özendirici motivasyon gerekiyor. 100 ve üzerinde kitap bağışı olanların
fotoğraflarını kütüphanenin girişine asacağız, dedik. Bültende de yayınlıyoruz, 8 bin kitap topladık şu
anda. Yani İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş gibi büyük geliri olan vakıflar, özenerek, baktığımız vakıflar
ama bizim gerçeklerimiz onlardan çok farklı. Bunu belirtmek istedim. Çok teşekkür ediyorum.
ATİLLA ÖZTUNA: Siz, özellikle eğitimci olarak çok başarılı çalışan dernek grubusunuz. Bize de
geliyor yayınlarınız, hakikaten takdir ediyoruz, çok güzel çalışmalarınız var.
PROF. DR. MEHMET ÇINAR ATAY: Atilla Beye çok teşekkür ederiz. Oturumumuz burada sona
ermiştir.

18 EYLÜL 2019 – SAAT 15.40-17.00 -- III. OTURUM
KONU: KURUMSAL İLETİŞİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE SOSYAL MEDYA
OTURUM BAŞKANI: Atıl ERMAN (Edirne Lisesi Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı)
KONUŞMACI: Prof. Dr. Nilay BAŞOK (Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Bölümü Kurumsal İletişim Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi)
ATIL ERMAN: Muhterem hanımefendiler ve beyefendiler, 3’ncü oturuma hoş geldiniz
diyorum. Edirne Lisesi Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanıyım. Bu oturumumuzun konusu:
“Kurumsal İletişimin Güçlendirilmesi ve Sosyal Medya”. Bu konuyu bize Ege Üniversitesi İletişim
Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Kurumsal İletişim Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Prof.
Dr. Nilay Başok anlatacak. Sözü hoca hanıma bırakmadan önce benim bir teşekkürüm var. Başta
sevgili başkanımız Erol Bey olmak üzere Sakin hocaya ve TEVDAK’ın yönetim kuruluna şükranlarımı
arz etmek istiyorum. Daha önceki bir toplantıda demiştim ki TEVDAK'ın görevlerinden biri de, üyesi
olan vakıflara yol göstermektir diye. Sağ olsunlar bunu dikkate alarak, böyle bir proje yarattılar ve bu
proje sayesinde bizler, değişik konularda bilgi sahibi oluyoruz. Biraz önce Atilla Öztuna Beyden çok
istifade ettik, çeşitli konularda bizi aydınlattılar. Şimdi sözü Profesör Nilay Başok hanımefendiye
bırakıyorum, buyursunlar.

PROF. DR. NİLAY BAŞOK: TEVDAK'ın ve toplum okullarının eğitim vakıflarının değerli
temsilcileri, İzmir’e hoş geldiniz. Önce kısaca kendimi tanıtayım. Ben, 1971 Ankara doğumluyum.
1993 yılında kendi fakültemden, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldum. İZSİAD İzmir
Sanayiciler ve İş insanları Derneği Halkla İlişkiler Sorumluluğu, Karacan Yayınları vardı, Kadın dergisi,
Anne Kapital dergisi, orada dergi muhabirliği ve halkla ilişkiler sorumluluğu, arkasından da mesleğin
ilginç bir tarafı Ege Üniversitesi Organ Nakli Merkezi’nde Transplant Koordinatörü olarak ilk sağlık ve
iletişim bağıyla birlikte meslek hayatıma başladım. 1996 yılında asistan olarak girdiğim fakültemde,
“Organ Bağışının Türkiye'deki Yeri ve Önemi” konulu tezle yüksek lisansımı tamamladım. İletişim
etkinliği ölçümlenebilir mi, bu iletişim denilen olgu “iyilik yap denize at bir gün sana geri döner” gibi
soyut bir kavram mı? Bunu ortaya çıkarabilmek için doktora tezimi “İletişim etkinliğinin
ölçümlenmesi” konusunda yaptım. 2003 yılında yardımcı doçent, 2009 yılında doçent, 2015 yılında da
uygulamalı iletişim dalında da profesörlüğümü aldım. Bu konuda hem fakültemde lisans, yüksek
lisans, doktora düzeyinde dersler veriyorum, hem de dönem dönem fakültem üzerinden görevli
olmak üzere pek çok kuruluşa da kurumsal iletişim danışmanlığı yapıyorum. Bu anlamda bugün
sizlerle birlikte özellikle toplumun okullarını güçlendirmek adına kurumsal iletişim nasıl güçlendirilir
konusunda görüşlerimi paylaşacağım. Günümüzde özellikle toplumun iletişimi deyince, hani kitle
iletişim araçlarının radyonun, televizyonun, gazetelerin biraz daha atıl kaldığı bir dönemde, % 70’in
sosyal medya kullandığı bir ortamda, bizler nelere dikkat etmeliyiz, başarı için gidilmesi gereken yol
nedir, strateji nedir ve yine göz önünde bulundurulması gereken püf noktaları nelerdir? Ben elimden
geldiğince, sizlere bu konu hakkında bilgi vermeye çalışacağım.
Öncelikle şunu söylemek istiyorum, diyoruz ki yenilik, değişim, kurumsallaşma ve iletişim
dediğimiz zaman işin açıkçası, baktığımızda hayatta kalanlar diyoruz, türlerin ne en güçlüsü ve de en
zekisidir. Toplumda hem birey anlamında hem de kurum anlamında hayatta kalanlar, kendini
değişime en çok uydurabilenlerdir, diyoruz. Şimdi toplumun okulları dediğimiz 15 değerli tarihi lisenin
hani Osmanlı imparatorluğunun en son döneminden Cumhuriyet’le birlikte var olan liselerin değişime
karşı kendilerini yenilememeleri mümkün değil. Çünkü bir yandan köklü olmak gibi bir avantajı
taşırlarken, bir yandan da işin açıkçası çok uzun süren yılların evliliği gibi hani hem çok sağlam bir
temele otururken, bir yandan da monotonluğa yenik düşmek… Bir taraftan da güçlü olmanın verdiği
enerjiyle, bazı noktaları belki biraz rahat bırakmak, değişimi çok fazla kontrolde tutmaya gerek
görmemek gibi dezavantajlar dolayısıyla da işin açıkçası darbe alabilir ve itibarı sarsılabilir. İşte bu
sebeple de değişime uyum sağlamak, bu noktadaki en önemli adım. Evet, küreselleşme ve
modernleşme, ekolojik ve demografik dönüşümler, bilginin ve insanın öneminin her geçen gün
artması ve tabi ki verimlilik, gelişim ve odaklılık, değişim odaklılık dediğimiz noktalarda işin açıkçası
tüm kurum ve kuruluşların tabi ki eğitim kurumları da dahil olmak üzere bu sürece ayak
uydurabilmeleri ve teknolojiyi, insanı, insan kaynaklarını, yönetim sistemlerini takip edebilmeleri son
derece önemli. Evet, değişmeyen tek bir şey var, o da değişimin kendisi. Zaten geçen süreçler
içerisinde bunu görüyoruz ve bu değişimin içerisinde de bir insanın ve bir kurumun olmazsa olmaz
dediği tek bir kilit noktası var, o da iletişim. Çünkü insanların bile hani belki kendini ifade edemediği,
henüz kelimelerin bile var olmadığı bir dönemde işaret diliyle, dumanla kendini aktarmaya çalıştığı bir
dönemde, işin açıkçası sonra tabi ki sistemler gündeme geldi ve o sistemin içerisinde de önce bireysel
bazda, sonra kurumsal bazda, sonra kurumsal anlamda iletişim kaçınılmaz oldu. Ve bu doğrultuda da
diyoruz ki, sağlıklı iletişim kurmak, fikirleri ortaya çıkarırken, bu fikirleri uygulamaya koyabilmek de
işin açıkçası değişimi başlatan lokomotif olarak karşımıza çıkıyor. Peki, değişime uyum sağlamak için
ne yapmak gerekiyor? Demin görmüş olduğumuz noktalarda, küreselleşmeyle birlikte hayat birden

bire değişti değil mi, bunu hep birlikte kabul ediyoruz. Ben, kendi adıma şunu söyleyebilirim, ben bir
“Y” kuşağıyım. Ve bugün 48 yaşında biri olarak iletişim fakültesinde eğitim görürken, daktilo dersi
aldığımı, o dönemde daha internetin hayatımıza girmediğini ve inanın bir daktilo odasında şimdi vefat
etmiş olan bir hocamızın, böyle eski daktilolarda “kara kara kartallar karda karartı ararlar” deyip de o
daktiloyu kullanmayı öğrettiğini hatırlıyorum. Benim ilk iletişim fakültesi mezunlarındanım. Daha önce
bu fakültenin adı, Basın Yayın Yüksekokuluydu, gazetecilik ve halkla ilişkiler eğitimi yapıyordu. . Ama
ilk iletişim fakültesi olduğumuzda hala internet hayatımızda yoktu. Ve bizim fakültemizde küçük bir
internet odası vardı. Word öğreniyoruz, daha ileriki dönemlerde Excel öğreniyoruz dediğimiz bir
dönemden… İlk tezim kare disketlerdeydi. Arkasından cd’lere geçtik, ardından dvd’ler geldi,
hatırlıyorum vhs, betacam videolar, sonra usb’ler, her biri ne kadar kıymetliydi, o bilgiyi bilgisayarda
cebimize koymuş olmanın verdiği şeyler… Ve inanın 25 yıllık meslek hayatımın içerisinde mavi tren
hızıyla bunların hepsini birlikte geçtik. Ve bugün benim 12 yaşında ikizlerim var, bir oğlum, bir kızım,
“anne sen, teknoloji özürlü müsün?” diyebiliyorlar. Ya değilim çocuklar, ben, bu işin içindeyim
dememe rağmen… Birazdan size sosyal medya kısmında söyleyeceğim, “Anne ben yaptığım
grafitilerimi, instagrama sabah saatlerinde koyarsam, bütün gün döner ama yanlış bir saatte
koyarsam hiç kimse görmez” diyebilecek kadar 2000 sonrası “Z” kuşağıyla birlikte yaşıyoruz değerli
temsilciler. İşte bir anda, mesajın gönderildiği bir yerden bugün o dönemde bir basın bülteni nasıl
yazılır, basın toplantısı nasıl yapılır, kitle iletişim araçlarına radyoya, televizyona, gazetelere tanıtım
nasıl yapılır derken, bugün dijital ortamın üzerinden fotoğraf da elimizde, metin de anında altına
yazılabilir ve bir sürü insan da “hani ağzı olan konuşuyor” diyorlardı ya herkes yorum yapabilir hale
geldi. Hiçbir şeyin gizli olmadığı, gizliliğe güvenip de “yorum yok” deme şansına sahip olmadığımız bir
ortamın içindeyiz arkadaşlar. İşte bu sebeple de sözünü ettiğimiz değişime uyum sağlayabilmek için
önce değişmek gerektiğini kabul etmek gerekiyor. Sonra sözü edilen bu değişimin eğitim kurumları
bazında da nerede olduğunu, hani nereden kaynaklandığını geçtim, o belli, hangi düzeyde ve biz bu
değişimin iyi yönlerini ne şekilde tanımlayıp, görüp, değişimin getirdiklerinden kendi kurumlarımız
adına nasıl fırsatlar yaratabiliriz, bunları görmek son dereci önemli. Öncelikle bir yandan belki de
kabulle başlamak gerekiyor, değişim kaçınılmaz işin açıkçası. Peki, biz, söz edilen iletişimin
güçlendirilmesiyle neyi amaçlıyoruz toplumun okulları olarak?
Bizler toplumun okullarındaki kurumsallaşmayı geliştirmek istiyoruz. Bunun tutarlı ve
sürdürülebilir bir nitelikte olmasını istiyoruz, okulların kamuoyundaki görünürlüğünü ve bilinirliğini
arttırarak, imajının ve itibarının yükseltilmesini istiyoruz. Öğrenci kalitesini yükselterek, değil mi daha
zeki, daha çalışkan çocukları bünyemizde barındırmak istiyoruz, mezuniyet ile bitmeyen dostluklar
yaratmak istiyoruz ve siz yöneticilerin dikkatinizi bu konuya çekmek istiyorum. Bizler şu anda “X
kuşağı”, “Y kuşağı” ve “Z kuşağı” neredeyse birlikte yaşıyoruz. Ve öyle bir şey var ki çekmek
istediğimiz öğrenciler “Z kuşakları” elinde tabletle doğan çocuklar. Hani “siz de teknoloji mi
kullanıyorsunuz” diye dalga geçenler. Peki X’ler ve Y’ler kimler? Tam da bir önceki oturumda dedik ya,
kaynak yaratmak üzere peşlerine düştüklerimiz. İşte onlar X’ler ve Y’ler. Peki, onlarla hangi dilden
konuşacağız? Z’ler farklı bir noktada ama X ve Y, hem para sağlamak istediklerimiz hem paydaş olarak
omuz omuza gitmek istediklerimiz ama her biri işin açıkçası ayrı dili konuşuyor. İşte bu doğrultuda da
ben, şöyle bir nokta yazdım, X-Y-Z kuşağına ayrı ayrı içerik ve kanallarla ulaşmak ve bunun için gerekli
farkındalığı yaratmak, böyle bir bilincin varlığına inanır olmak bugünden sonra. Hani herkese aynı
sloganlarla, aynı iletişim yöntemleriyle değil, bu grupları ayırmamız gerektiğinin bilincinde olmak.
Evet ve biz ülke olarak bir değer erozyonu yaşıyoruz değil mi, etik değerler konusunda, ahlaki değerler
konusunda, sistemimizi taşımak konusunda. Buna karşılık bu okullarınsa çok kıymetli, köklü değerleri

var. işte bu değer erozyonuna karşılık köklü değerleri hem eski jenerasyon üzerinden yeni kuşaklara
aktarma sorumluluğu, yine bu iletişimin içerisindeki görevlerden biri. Ve tabi ki sözü edilen iletişimle
kurumsal kaynakları güçlendirme, insan kaynaklarını, çalışan kalitesini, finansal anlamdaki gücü, yani
bu insan kaynakları sermayesi olabilir, teknolojik sermaye olabilir, tamamen para olabilir. Bu
doğrultuda da tabi ki ne kadar görünürlüğümüz, bilinirliğimiz, tanınırlığımız artarsa, o kadar da
iletişimden farklı ve toplam sonuçları elde etme şansına sahip oluruz. Peki, çok güçlü kültürlere sahip
bu kurumlar ama değişime ayak uydurduğumuz takdirde biz nasıl bir kurum kültürü istiyoruz?
İnsanların insanları yönetmediği, iyi oluşturulmuş sistemin ölçülebilir değerlerle yönetildiği bir kültür
istiyoruz. Ha yıllar boyunca başarıyla yönettiniz mi, önünüzde saygıyla eğiliyoruz ama artık demin
dışarıda Murat Beyle konuşuyorduk, çok bilinmeyenli bir denklemin içindeyiz. Çünkü sözünü ettiğimiz
dış koşullar, iç paydaşlar, dış paydaşlar her biri kendisiyle ilgilenilsin istiyor. Her biri dönüp,
mümkünse daha yakın iletişim içinde olalım ki beni bir ikna et, diyor. İşte onları ikna edebilmek için de
gerçekten sistemleri iyi kurup, başarı kriterlerini ona göre belirlemek gerekiyor. Peki, günümüzde
sözü edilen kurum kültürü neyin üzerine oturmalı; stratejik planlama üzerine oturmalı. Birazdan
bunun ne olduğunu da açıklayacağım tekrar, bildiğiniz üzere.
Kurum içinde rekabet yerine dayanışmaya önem veren, makam ve unvan yerine proje
sorumluluğunu öne çıkaran, kurumsal çıkarları daima üstün tutan, daima “ben” anlayışı yerine “biz”
anlayışıyla takım ruhunu yaratan ve her alanda verimli, etkin olabilmek için çalışan bir kültür olarak
sözünü edebiliriz. Peki, teknoloji aldı başını gidiyor, hem kurumsal iletişim hem sosyal medya son
derece önemli. Teknolojinin ne kadar çağdaş olduğu, teknik donanımın ne kadar gelişmiş olduğu,
zaten böyle bir gerçek var, insan kaynakları olmadan bir anlam ifade eder mi? Etmiyor. Ne olursa
olsun, hani endüstri 4-0’da diyorlar ya, robota geçecek miyiz, makine mi olacak çalışanlar? Mümkün
değil aslında. Çünkü ne kadar gelişirse gelişsin, özünde işin açıkçası bu işi yapanlar, yine insan kalacak,
robotu da yapanlar onlar. İşte bu sebeple de bizim, bu teknolojiyi kullanacak insan gücüne ve stratejik
planlama disiplinine ihtiyacımız var sevgili arkadaşlar. Peki günümüzün kurum kültürleri bu şekilde
olmalıysa, stratejik plan ne, deminden beri üstüne bastığımız, var olacak teknolojiyi kullanacak
insanın, eğitimi ve stratejik planlamaya ihtiyacı var. Nedir dediğimizde şunu görüyoruz, bir kuruluşun,
bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzuladığı durum arasındaki yol. Yani neredeyiz ve nereye varmak
istiyoruz? Ve bu doğrultuda da, bir kuruluşun misyonunu yani neyin öncülük ettiğini, vizyonunu,
temel değerlerini, amaçlarını, hedeflerini ve bu amaç ve hedefe ulaşmak için gereken tüm proje ve
faaliyetleri, bütçe doğrultusunda, ne-nerede-ne zaman-ne kadar-hangi insan kaynağıyla, hangi
zamanlamada, hangi kanal ve iletişim araçlarıyla bütün bunların her birinin, çok iyi analiz edildiği ki
birazdan şunu söyleyeceğim, bazı yerlerini hızlı geçeceğim, sizleri yormamak adına. Ama iyi araştırma
yapıldığı, iyi planlandığı, uygulamaya konulduğu, ölçme ve değerlendirme sürecinin yürütüldüğü bir
stratejik iletişim planından bahsediyoruz. Ve işte bu doğrultuda da, gelirken düşünüyordum, ya ben
mi çok huysuzum, belki de işte şey, bu organ bağışı, neden? İyi iletişim kurup ikna edemezsen, diyaliz
merkezinde gördüklerinin %50’si 6 ay sonra yaşamıyor olacak. Ve sen mesleğinle ilgili öyle bir şey koy
ki, mezara gitmek yerine, bağışlansın ve diğeri de yaşasın. Şimdi bu doğrultuda, herhalde buradan
aldığım bir şeyle iletişimi ben şöyle görüyorum, “sorun ne? Çözüm yolu ne?”. Bana birisi sorunun ne
olduğunu söylesin ve bunu doğru teşhis etsin, doğru analizlerle, bilimsel yöntemlerle sorunu bulalım
ki, benden iletişim adına birden bire reklam beklemeyin, sponsorluk beklemeyin. Etkinlik deyip,
dostlar alışverişte görsün diye kokteyl falan beklemesinler. Neden? İşte çünkü böyle baktığımızda, bu
sözünü ettiğimiz faaliyetler, kısa dönemli işe yarıyor. Yıllar içerisinde biz bunları hep gördük ve
yaşadık. Ama ne oldu? Halkla ilişkiler denilen olgu hep şey, gazetede yer almak haber olarak ama

yıllar sonra şu çıktı, haber olumlu mu, Olumsuz mu, taraflı mı, tarafsız mı, fotoğrafıyla haber çelişiyor
mu? Böylece şunu sorguladılar, bir iletişim değeri var mı yok mu? İşte şu var, bizim fakültemizde 4 yıl
boyunca sevgili temsilcilerim, bütün bunların her birinin detayı okutuluyor. İşte bu yüzden de ben,
sizlerden şunu rica edeceğim, bu işi kim yapmalı denildiğinde, eminim ki sizler, eğitmenlik
görevlerinizin, diğer mesleklerinizin dışında yıllarca bu organizasyonlarda bulundunuz değil mi ama
hep gönüllü olarak. Artık gönüllü olma dönemi bitti. Çünkü biri gönüllü olacak da bu işleri ücretsiz
yapacak, sımsıkı tutulacak, kendini ait hissedecek kurumla bütünleşecek, yürütecek çok zor, çok zor,
İş bölümü çok önemli. Muhakkak sosyal medyayı da kim yönetmeli, kurumsal iletişimi de kim
yönetmeli dediğimizde değerli temsilcilerim, kesinlikle ister halkla ilişkiler deyin, ister çok daha geniş
kapsamlı olarak kurumsal iletişim direktörlüğü deyin ama bu işi profesyonel anlamda ya da
danışmanlık anlamında uzmanlarına teslim edip, sonra çok iyi takım çalışması yapmak gerekiyor.
Çünkü gönüllükle zaman da yetmiyor, tam odaklanma da işin açıkçası olmuyor. Şimdi bu dediklerim,
neden buna destek olacak arkadaşlar? Çünkü bakın kurumsallaşmanın arkasında şöyle bir özellik var,
kurumsallaşmış yapılar, ilk sırada stratejik bir plana, arkasından doğru ve iyi eğitilmiş ansan kaynakları
uygulamalarına, veri tabanlı pazarlama sistemleri diyoruz. Yani tüm bilgisayar ve teknik donanımı,
bilgi edinmeye ve işlemeye odaklayan bir bilgi sistemine, kendine has, tıpkı sizin liselerinizde olduğu
gibi bir kimlik yapısına, dengeli bir iç kontrol sistemine ve güçlü bir kurum kültürüne sahip bir yapıyı
ifade etmekte. Şimdi ben şunu göstermek istiyorum sizlere, bu işin hem çok kıymetli ama hem de ne
kadar geniş perspektiften ele alınması gerektiğini gösteren bir yapı bu oda şu, evet sizlerin güçlü bir
kurum kültürü var ama dediğim gibi, avantajı kadar dezavantajı da var. Eski ve köklü olmayı
sürdürülebilir olmaya taşıyamadığınız takdirde, o da erozyona uğrayabilir. Ve bu doğrultuda o
kültürün kurum felsefesine, kurum felsefesinin kurum kimliğine, kurum kimliğinin de kurumsal
dizayn, kurumsal davranış ve kurumsal iletişim süreçleriyle bütünleşip, en aşağıda da kurumsal imaj
ve kurumsal itibara dönüştüğünü bilmemiz gerekiyor. Ben kurumsal imajı, vatandaşlara
sorduğumuzda şöyle ifade ettiler, çok seviyorum bu tanımı. Dediler ki, “ben bir kurumdan içeriye
adımımı attığım andan itibaren bana nasıl davranıldığıdır”, bence çok güzel. Bir diğeri dedi ki “benim
bir sorunum olduğunda yine bana nasıl yaklaştıklarıdır”. İşte bu doğrultuda şunu ifade etmek
istiyorum, kurumsal imaj 10 yılı, 15 yılı güvenilir olarak aştığında itibara dönüşüyor. Ve her birinin
toplamı, yani kültürün, felsefenin, kimliğin her birinin toplamı da, sözü edilen noktayı ifade ediyor.
Çok çabuk geçelim, yani sadece bilgi verme anlamında, çok tutmak istemiyorum sizleri. Nedir bu
kurum kültürü? O kurumun içerisinde hem çalışanların, sizlerin eğitim kurumları olarak düşünürken,
kapıdaki bekçiden başlayıp, telefona bakan santralden, sekreterden, hizmetlilerden, öğretmenlerden
ve tüm yönetim grubundan, öğrencilerden ve baktığımızda velilere kadar herkesin, o kuruluşun
içerisindeki yazılı olmayan kuralları ya da yazılı olan tüzükleri nasıl benimsediği, ait hissedip
hissetmediğiyle ilgili bir nokta. Bir kuruluşta, işlerin nasıl yapıldığına dair ortak görüşler ve bir örgütün
temel değerleri ve inançları ile çalışanlarıyla iletilen simgeler, semboller, seremoni ve mitolojilerin
tamamı. Nedir bu kurum kültürü, neden ben, hep bunları söylüyorum, amacım ders anlatmak değil,
neden? Çünkü bir kere daha sizler, sosyal medya üzerinden o kurumun çevresini, sahip olduğu
değerleri, kahramanları, o kuruma ait törenleri ve toplantıları, hikâyeleri, rivayetleri yine gündeme
getirmek zorundasınız. Çünkü kurum kültürünü bunlar oluşturuyor. Ben, buraya gelmeden önce
ödevimi yapmak adına Atatürk Liseli doçent arkadaşımı oturttum, dedim ki, gel bakayım buraya,
Atatürk Liseli olmak ne demek? Dedi ki, ben, 2 girdim, 10 çıktım oradan” dedi. “2’ydim, öyle bir
İngilizce kazandım ki hocam” dedi. Benim de öğrencim aynı zamanda. “Benim sınavlarımın hepsine
yetti, yardımcı doçentliğime yetti, doçentliğime yetti, büyük bir ihtimalle profesörlüğüme de yetecek”
dedi. Ha konuşmak için şudur budur destek alıyoruz başka. Ama dedi, “hayatım boyunca attığım

bütün adımlarda bana yol gösteren bir okulum oldu.”. Sonra birazdan kurum kimliği diyeceğiz. Biliyor
musunuz, dedi, Atatürk Lisesi armasıyla bir otobüse binmek ne demek? Ne demektir, dedim, “çok
dikkatli olmak gerektiği anlamına gelir” dedi. Neden dedim. Çünkü biliyor musunuz” dedi, “Atatürk
Liselileri çevre, kamuoyu öyle bir görmüş ve zihninde bir yapı var ki, biz, eğer bir haşarılık, bir şey
yaparsak dedi, okula şikayet gidiyor. Bu rozetin arkasında daima Atatürk çocukları olarak mağrur,
dimdik, gururlu ve çok terbiyeli olmak gerekiyor” dedi. “Ha bizler de ergeniz, hani hiç mi
rahatlamayacağız ama o kurum kimliğinin arkasında bu değerleri hissetmenin verdiği bir sorumluluğu
biz gördük”. Sonra şunu söyleyeceğim, youtube’da ben, şunları izledim sizlere gelirken, Atatürk
Lisesindeki ilk ordinaryüs kimyager Ali Rıza Berkem. Onun youtube’da şu hikayesi var, bakın sosyal
medyayı kullanmak deyince, eşiyle birlikte gelmişler, Atatürk Lisesinin sıralarına oturmuşlar anlatıyor.
Diyor ki, Atatürk ziyaretimize geldi ve biz, Atatürk'ü hepimiz böyle çocuklar olarak bekledik, sınıfın
içinde dolaştı, sanırım kimya dersiymiş ve tahtada da Lavoisier'in bir teorisi, ‘hiçbir şey yoktan var
olmaz, var olan da yok olmaz’. Bu nedir, diyor, Fransızca soruyor ve arkasından da o da söylediği
zaman diyor ki “sen ne olmak istiyorsun?” O dönemdeki küçücük bir çocuğa, ”bilmiyorum” diyor. Sen
diyor, “çok iyi bir kimyager olabilirsin”. Ve oradaki, tabi Atatürk örneği çok farklı ama eminim
Pertevniyal Lisesi, işte Edirne Lisesi, Erzurum Lisesi, Kabataş, bütün bu liselerin sözü edilen değerleri,
kahramanları, törenleri, hikaye ve rivayetleri o kadar çok ki, bunları acilen sosyal medyada üretecek
materyallere dönüştürmek zorundayız. Gerekirse yeniden kurgulamak, yeniden alt metinler yazmak
birazdan onlara da değineceğim, yani evdeki eski arşivi bir alacağız, yeni versiyona nasıl
çevirebileceğimizi hep birlikte çalışıp sorgulamalıyız işin açıkçası. Çünkü işte, şu var: ben, Elginkan
Vakfı belki Manisa'da bir eğitim kurumu var, ECA Grubunun. Şunu söyleyeceğim, hiç varisleri yokmuş
grubun, demiş ki kurucusu ve anneden oğula geçen süreçte “biz bunca yıl boyunca boğazımızdan hiç
haram lokma geçirmedik, bundan sonra da” çünkü varisi olmadığı için aileden kimseye kalmıyor,
“vakıflarımızın eğitim aracılığıyla bunları topluma yaymalarını istiyoruz.” Arkadaşlar, ben 7 yıl boyunca
oraya eğitime gittim ki benim birçok üniversitedeki arkadaşım gitti, her gittiğimizde kurum kültürü
adına değerler, yeni baştan okutulur, okunur. Üşenmediler, vazgeçmediler. Her 4 yılda bir gelen birler
gibi yeni baştan, yeni baştan, yeni baştan hiç yorulmadan. İşte şu var, her yeni gelen öğrenciye,
günümüzün teknolojisiyle yeni belgeseller, yeni filmler, belki kamu spotlarına dönüştürülebilecek kısa
filmler, youtube’da izlenebilecek örnekler, bunların her birinin yine hayatımıza girmesi gerekiyor. Evet
kurum kimliği, bir kuruluşun kim tarafından kurulduğu, ne yaptığı, hangi hizmetleri ürettiği, kendini
nasıl ifade ettiği. Peki kurumsal imaj ve itibar, ben şöyle anlatıyorum, beynimizin bir sağ bir sol tarafı
var, bir taraf duygusal, bir taraf mantıksal, her ne deneyim yaşıyorsak, bir mantıksal tarafa, bir
duygusal tarafa atıyoruz ve en sonunda da özü sözü bir olmayı da şöyle ifade ediyorum, mantığımız,
vicdanımız, kararımız olarak hayata dönüyor. İşte bu doğrultuda “sen bu okullu’ musun, o okullu
olmak istiyor musun? Atatürk Liseli, Kabataş Lisesi, Galatasaray, Vefa Lisesi denildiğinde işin açıkçası
insanların zihnindeki görünürlük, bilinirlik ama ben yine şöyle anlatıyorum: “mevtayı nasıl bilirdiniz?”
diye sorarlar ya cenazede, oysaki cenazeye gerek yok, biz daha kurumlar yaşıyoruz ve yüzyıllarca
yaşayacağız ama “iyi bilirdik” sorunun karşılığı olumlu imaj, “Allah onu yukarıda bildiği gibi yapsın”
olumsuz kurumsal imaj, kurumlar açısından düşünürsek. Şimdi bu doğrultuda, demek ki yaptığımız
kadar kurumsal anlamda yapmadığımız, söylediğimiz kadar söylemediğimiz, her şey iletişim
anlamında bize olumlu ya da olumsuz geri dönüyor. Ve insanların zihninde, bizim haberimiz olsun ya
da olmasın, sonunda “nasıl bilirdiniz” in karşılığını imaj ve itibar olarak çıkıyor sevgili arkadaşlar. İşte
bu doğrultuda şunu söylemek istiyorum, iletişim denilen olgu, şansa bırakılacak bir durum
günümüzde asla değil. Salim Kadıbeşegil var, bizim duayenimiz diyor ki, “yönetmediğiniz itibarınızı
yönetirler”. Yani “ben çok iyiyim, ben çok başarılıyım, ben çok köklüyüm, ben yaptığım işlerle kendimi

anlatırım demek” yetmiyor, olmuyor. Çünkü neden işte özel liseler değil mi, bir de devlet okulu
olmanın verdiği dezavantajlar var, öne çıkıp, o öğrencileri kapmaya çalışıyorlar. Ama sizler tabi ki eski
mezunlarınızla, sözünü ettiğimiz yatırımcılarla, o itibarımızı yüksek tutarak, tabi ki sürdürülebilirliğinizi
artırmak durumundasınız. Evet kurumsal itibar, bu doğrultuda diyoruz ki, bir kuruluşun paydaşlarıyla
kurmuş olduğu tutarlı davranışlarının sonucu kazanılan bir olgu. Şunu söyleyeceğim, kurumsal itibar
yönetimi eşittir algı yönetimi artık günümüzde. Yani ikna edici iletişimi kullanabilmek için karşı tarafın
algılarını yönetmek zorundayız ve artık bunun bilimsel bir çalışma olduğunu kabul etmek gerekiyor.
Ben mesela öğrencilerime şunu söylüyorum, bir kuruluşa yönetici olarak girmek istediklerinde,
işletme mezunlarını karşılarında buluyorlar neden, yönetim ve organizasyonda daha iyiler,
ekonomide daha iyiler. Ben de diyorum ki, o yönlerinizi kapatın ama siz daha avantajlısınız, neden?
Siz pür iletişimcisiniz. Pür iletişimci olmak ne demek? Birazdan sözünü edeceğim, gazetelere,
Televizyona, radyoya, internete, internetin içinde de bir web sitesine, twitter’a, facebook’a,
instagram’a, pinterest’e ya da bütün sosyal medyaya içerik üreten anlamına geliyor. E ne diyeceğiz?
1. haber değeri taşıyan olaylar yaratacağız, 2. o içeriği öyle bir kurgulayacağız ki karşı tarafı ikna
etmeyi başaralım. İşte onun için de, hadi bir hesap açalım, yönetelim, gencin birine de verelim bunu
takip etsin olmuyor, çünkü demin söyledik ya, aynı kelimeyle, aynı sloganla, aynı araçlarla x-y-z
kuşaklarını etkilememizin mümkün olmadığını artık kabul ettik, işte onun için iletişim, şansa
bırakılması mümkün olmayan bir olgu. Ha bakın ne diyor, düşündüğünüz, söylemek istediğiniz,
söylediğinizi sandığınız, söylediğiniz, karşınızdakinin duymak istediği, duyduğu, anlamak istediği,
anlamak istediğini sandığı ve anladığı arasında fark var. Hani bir söz vardır ikili ilişkilerde, “beni bir sen
anladın, sen de yanlış anladın” derler değil mi? benim çok sevdiğim bir anekdot var şunu söylüyor,
diyor ki “söyledim duydu anlamına gelmez, duydu anladı anlamına gelmez, anladı, anladı canım,
benimsedi anlamına gelmez, benimsedi, hak verdi anlamına gelmez, hak verdi uyguladı anlamına
gelmez, uyguladı, sürdürecek anlamına hiç gelmez.” Alın size ister bireyselden, ister kurumsala bir
iletişim hezimeti. Çok kolay gözüküyor değil mi, hani kalbinin sesini dinle ve kendini ifade et. Ben hep
öğrencilerime şunu söylerim, bir önce bu iletişimi bireysel anlamda düşünün, bir de bunun tam
karşılığında; Cem Yılmaz söylüyor ya “burada hazır yapılmışı var” diyor. Onun gibi, kurum olarak
düşünün. Koca bir kurum, hedef kitleler ile nasıl iletişim kuracak, bu kısım oldukça zor işin açıkçası.
Evet şunu söylüyoruz, demek ki bu olguya bakarken, benim bugün size özellikle üstüne basa basa
söyleyeceğim şunlar, yönetim sürecinde bunun bir bütün olduğunu, bunun interdisipliner bir çalışma
olduğunu ve tutarlı olmanın, kalıcılığın ve sürdürülebilir olmanın temel ilke sayıldığını lütfen göz ardı
etmenizi rica edeceğim. Peki şöyle bir bakalım, kurumsal iletişimde ne var? Paydaşlar var, yani
kendilerinden tutum ve davranış değişikliği beklenen ya da bizim eylemlerimiz sonucunda bizi
etkileyen gruplar, çalışanların güvenilir olması, kurumun sosyal sorumluluğunu dikkate alıyor olması,
kurumun içinde toplam kalite felsefesinin yani kaliteli hizmet anlayışının benimsenmiş olması ve
karlılık, büyüme potansiyeli adına da, güçlü finansal ilişkiler kurmanın çok önemli olduğunu
söylüyoruz.
Dünyadaki algı yönetimi firmasının kurumsal itibar kriterleri olarak verdiği maddeleri
paylaşmak istiyorum sizinle. Öncelikle ortaya koymuş olduğunuz hizmetin, yüksek kalitede olup
olmadığını ortaya koymak gerekiyor. Ve benim çok iddialı bulduğum bir tanım var, kalite nedir diye
sorduklarında karşılığı şu, “0” hatalı üretim. Ne kadar zor değil mi? yani kusursuzluk anlamına geliyor
ve çok zor ama toplam kalite felsefesi olarak, yani kaliteli hizmet üretmek olarak baktığınızda,
kapıdaki bekçinin daha aidiyet duygusuyla o kuruma kendini benimseyerek hizmet verir nitelikte
hissetmesiyle, yukarıdaki liderin aynı şekilde hissetme akımı bunu ifade ediyor sevgili temsilcilerim.

Evet finansal performans, çalışma ortamının yine yüksek kalitede olması, çalışanı ödüllendiren iyi bir
çalışma ortamına sahip, nitelikli çalışanlara sahip gruplar, sosyal sorumluluk anlayışı, misyon, vizyon
ve temel değerleri neye göre oluşturduğu, liderinin özellikleri ve duygusal özelliklerde hayranlık
duyulan, beğenilen ve saygın ve güvenilir kriterleri üzerine oturuyor. Bakın demek ki en baştan beri
kültür, kimlik, kurumsal iletişim, kurumsal davranış, imaj ve itibar en sonunda aslında itibar
bileşenlerinde bir konu şu, kendini hangi yönlerden ifade etmesi gerektiğiyle bütünleşti. Peki bütün
bunları yine bütünleştirecek olan zamk ne? İletişim. Peki, ne noktadaki iletişim? Paydaşlarını iyi
tanımayı gerektiren iletişim. Sözünü ettiğimiz paydaşlar hangi noktadalar, sizler hakkında yani kurum
hakkında ne düşünüyorlar, beklentileri neler, ihtiyaçları neler? Ben yine bir örnek araştırdım, Harvard
Üniversitesine bir mezunu Wall Street’in zenginlerinden, 4 yüz milyar dolar, bağış yapmış ve okul
tarihindeki en yüksek bağış seçilmiş yani sayılmış. Peki, bu doğrultuda baktığımızda bizim
mezunlarımız, yani sizlerin, kendini oraya ait hissedip de bu bağışa doğru nasıl gelebilir, bunu
sorgulamak gerekiyor işin açıkçası. O aidiyet duygusu nerede ortaya çıkacak? Evet diğer okullara ve
rakiplere göre biz neredeyiz, kurumsal kimliğimizde öne çıkan noktalar neler, kurumumuz, diğer
okullara nazaran hangi farklılıklarıyla ön planda, çocuk acaba, kırsaldaki bir çocuk Atatürk Lisesi’ne mi
gelmek ister, Kabataş Lisesi’ne mi, Vefa Lisesi’ne mi hangisi? Farklılık ne? Yetiştirdiği kişiler mi, eğitim
kalitesi mi ne? Yani tabi bu siz de aranızda rakip olun anlamına gelmiyor ama farklı noktaları özel,
hani parmak izimiz gibi sizi ifade eden noktaları iyi belirlemek gerekiyor. Hizmetler ve kurumsal
uygulamalar arasında bir bütünlük var mı, güvenilirlik ve görünürlüğü güçlendirmek adına, hangi
iletişim taklitlerini dereye sokmalıyız ve yine kurumsal itibarımız sürdürülebilir, tutarlı, kalıcı ve özgün
mü bunları sorgulamamız gerekiyor. Kurumsal itibarın bir yönetim modeli var, burada
uzatmayacağım, demin sözünü eden, ayrıca bunu bu sınıflar yaşadığını daha uzun haliyle
inceleyebilirsiniz. Burada şunu görüyoruz, demin sözünü ettiğim tüm unsurlar vizyon, misyon,
yönetimin kalitesi, eğitim hizmeti kalitesi, finansal sağlamlık, sosyal sorumluluk, çalışanların kalitesi
her biri kurum içi iletişim, medya iletişimi, sponsorluk projeleri olarak en sonunda kurum tarafından
ortaya konulan hizmetlerin, kamuoyunda nasıl algılandığıyla ilgili araştırmalarda sonlanıyor sevgili
arkadaşlar. Demek ki bu doğrultuda baktığımız, en sonunda algılama araştırmaları yani “biz
neredeyiz?” sorusunu bir imaj ve itibar araştırmasını, aslında belki de bütün kurumların
yaptırmasında fayda var. İtibarla ilgili “10 emir”, bence önemli onun için paylaşıp geçeceğim. Çok
sayıda paydaşın dikkate alınması gerekiyor. Bu ne demek, değişen çevrenin içerisinde sadece
öğrencilerim, velilerimiz, çalışanlarımız var deme şansınız yok. Çok daha geniş sivil toplum kuruluşları
değil mi vakıflar ve konfederasyon, konsey yine bunlardan biri. Kaynak sağlayanlar, kredi sağlayanlar,
yerel yönetimler, uluslararası örgütler, meslek örgütleri değil mi. bir Avrupa Birliği projesinde sizin
karşınızda belki benzer bir STK bulacaksınız bir dahaki sefere, bunların kimler olduğu da yine o
paydaşların içinde. İtibarın başlıca unsurlarının daima birbirleriyle bağlı olduğunu unutmuyoruz,
kimlik, imaj, kültür ve iletişim. İtibarın çok sayıda etkileşimle oluştuğunu biliyoruz değerlidir, yönetilir,
finansal performansla tabi ki bağlantılı bunu destekler ve itibar ölçülebilir ve çok da kolay itibar
yitirilebilir. Kriz dönemlerinde açık iletişim, şeffaf iletişim, hesap verilebilir bir yaklaşımda
bulunmadığımız takdirde bir avuç, ya da hani inciri berbat etme şansımız da var. Ve itibar en başta da
söyledim, en iyi disiplinler arası bir bağ ile kendini ifade edebilir. O zaman şunu söyleyebilir miyiz,
kurumsal iletişim, aslında bir toplam iletişim sürecini ifade ediyor ve demin hani “ya ben biraz
huysuzum” dedim ya neden? Hak verme şansım yok, hani başınız ağrıyor anlıyorum, acil kurumsal
iletişimciler, halkla ilişkilerciler yetişin diyorsunuz ya, olmaz. Sorunun kaynağına inmek gerekiyor, onu
da stratejik plan olarak çok iyi analiz etmek gerekiyor, böyle yaparsak doğruya ulaşırız. İşte toplam
iletişim bu doğrultuda, bakın dış dünyanın izlenmesi, bir kuruluşun işletme istihbaratı, kurumsal

bilgilendirme, pazarlama iletişimi, kitle iletişim ortamıyla ilişkiler, reklamları, sponsorlukları, lobicilik
çalışmaları, finansal bilgilendirme, yatırımcılarla ilişkiler, liderlerin liderlik yeteneklerinin geliştirilmesi,
öğrenen kuruluş kavramıyla birlikte gelişim göstermek, tasarım yönetimi, iç bilgilendirmede iletişim
sistemi, kriz yönetimi, risk yönetimi, kurum kimliği, kişisel ilişkiler ağı ve en sonunda da bunun ölçme
ve değerlendirmesinin yapılması son derece önemli. Evet, ölçülür mü bu değerler, ölçülür. Hatta şunu
söylüyoruz, ölçülemeyen hiçbir şeyi yapmayın diyoruz. İletişimde şu vardır, halkla ilişkilerin en eski
halinde şu geçer, amaç kokteylin “lay lay lom” geçmesiydi diye, aynen böyle anlatırlar. Fakat
soruyoruz şimdi bir kokteyl etkinliğinin arkasından bile “kim katıldı, ilgilendi mi, bilgi aldı mı, kuruma
ne katkıda bulundu, biz karşılıklı amaçlarımıza ulaştık mı, tek bir etkinliğin bile başarı kriterleri nelerdi,
biz karşılayabildik mi?” işte bu doğrultuda, demek ki etkinlik yapmış olmak için yapma modası çoktan
geçti. Görünürlük ve güvenin bakın güven ne kadar yüksekse, görünürlük ne kadar yüksekse, o kadar
benzersiz bir itibara gittiğini görüyoruz. Peki buda görünürlük dediğimiz zaman da tabi ki hem sosyal
medyaya, hem de kitle iletişim araçlarına doğru gidiyoruz. Ve bu doğrultuda, iletişimin hem
toplumsal, hem de kişisel süreç olduğunu söylerken, demek ki buradaki püf noktası şu, kim, kime,
nerede, ne zaman, hangi kanalla ne söylüyor? Ama asıl püf nokta, hangi etki düzeyinde söylüyor. Bir
öğrencim yanlış anlamış facebook’ta, ben o gün ders anlatmıştım çünkü tam da o konuyu, demiş ki
“arkadaşlar, hoca dedi ki içerik o kadar önemli değilmiş, ne söylersek olur”. Tam böyle sen yanlış
anlamışsın diye cevap vereyim dedim, yok dedim vermeyeyim. Demek ki bir iletişimci olarak onun
aslında içeriğin boş olmasının kabul edilemez olduğunu zaten bilecek ama hangi etki düzeyinde
söylediğimizi araştırmasını kendi yapacak. “Ben şu davranışta bulunacağım ama web sitesinde mi
bunu söyleyeyim, facebook’ta mı söyleyeyim, instagram’da mı söyleyeyim, ben bunu kelimeye çevirip
twitter’da mı ifade edeyim, hepsinde mi, özel olan bir tanesinde mi?”. Demek ki hani adım atıyor
olmak için, adım atmamamız gerekiyor. Evet ben hep şunu söylüyorum, paydaşları iyi tanımak dedik
ya, bir iletişim modelinin içerisinde şu var, kaynak eğitim kurumu, alıcı tüm paydaşlar. Peki
itibarımızın yükseldiği, hep artılarla ön plana geçtiğimiz yer neresi? Hani matematikte kesişen
kümeler vardır ya, şu ortak tecrübe alanı. O ortak tecrübe alanında karşımızdakileri ne kadar çok
tanıyoruz paydaşı, derdini biliyoruz, ihtiyaçlarını, beklentilerini, aidiyet hissini geliştirmek için neye
ihtiyacı olduğunu iyi belirlersek, o zaman onlara gidip, şu ortak tecrübe alanını şişmanlatmamız
mümkün. Ama aksi takdirde işin açıkçası “dostlar alışverişte görsün” diye etkinlikler oluyor, herkes
birbirini şöyle bir görüyor, ayrılıyor ama sonra beklediğiniz kaynak da gelmiyor, destek de gelmiyor,
gönüllülük de işin açıkçası pek faydalı olmuyor. Mesaj kimlere gönderilmeli, mesajlarda ne
söylenmeli, hedef kitlelerin zihninde yer almasını istediğimiz imajımız ne, bu yeni oluşturulacak imaj
için ne kadarlık bir yatırım yapılmalı, mesajlar hangi iletişim araçlarıyla gönderilmeli, hedef kitlede
hangi tepkiler yaratılması beklenebiliyor, uygulamadan sonra tüm süreç nasıl kontrol edilmeli? Ve
bütün bunları yapabilmek için iletişim çeşitleri o kadar fazla sözlü, sözsüz, yazılı, kitle iletişimi,
örgütsel iletişim, grup iletişimi, uzaktan iletişim, kendiyle iletişim, işitsel iletişim, görsel iletişim, yüz
yüze iletişim, demek ki aslında lebi derya bir dünya. Sonunda sizi demoralize edip yollamam değil mi?
Ama şunu demek istiyorum, gerçekten acilen bu konuyu bir masaya yatırıp, algı mühendisliği dedik
ya, mühendisler kimlerdir, daha teknik adamlardır değil mi, bizim de öyle çalışmamız gerekiyor,
yöneticilerimizi ve iletişimcileri. Benim kardeşim yüksek mimar bir masası var, altından ışık verilen
masa, pelür kağıtları koyuyorlar. Şunu yapacağız işte, ilk Atatürk Lisesi ile başlayabiliriz, geri kalana da
ben gönüllüyüm. Masaya koyduk mu, hani eskinin Burdalarında kırmızı, yeşil kalıp için yollar vardı,
patron çıkarılırdı, patron çıkaracağız. Sorun ne, paydaşlar kim, biz neredeyiz, biz kendimizi sosyal
medyada ve dışarıda nasıl temsil ettik, nasıl görünüyoruz ve nasıl biliniyoruz? Belki benim bildiğim
gibi bilmiyorsunuz beni o da var. Hani şeyde olur ya, aynaya geçersiniz kırık aynalarda kendinizi farklı

görürsünüz, öyle denilen bir şey var, atomu parçalamaktan zor. İşte bu doğrultuda kamuoyu bizi nasıl
görüyor? Paydaşlar nasıl görüyor, biz nasıl görüyoruz? O masaya bir yatıracağız, algı yönetimi, algı
mühendisliğini öyle yapacağız. Yani hem kolay hem zor öyle diyebilirim size. Ve bu doğrultuda da
kurumsal iletişim de üçe ayrılıyor, yönetim iletişimi, değişim sürecini başlatan ve yöneten, işletme
liderinin güven yaratan ve işletme için de, kurum için de ortak bir anlayış oluşturan kısım, pazarlama
iletişimi, yani daha çok tanıtım ağırlıklı giden kısım ve örgütsel iletişim kurum içindeki yatay, dikey,
çapraz dediğimiz iletişim… Yine çok fazla, çünkü içeride de ileti akışı çok fazla, tanıtım kısmında da çok
fazla, yönetsel bazda da çok iş var. Peki bu doğrultuda da, bir kere daha şunu söylemek istiyorum, işte
kurumsal marka yönetimi, kimlik yönetimi, kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal itibar, kriz iletişimi,
kurum içi iletişim, yatırımcı ilişkileri, halkla ilişkiler, liderlik iletişimi ve kamu ilişkileri yine girift
bağlarla birbiriyle iç içe sevgili temsilcilerim. Evet, ve bu doğrultuda da, paydaş analizinin ne kadar
önemli olduğunu görüyoruz. Hiç paydaş etkin ve ilgi matriksini duydunuz mu? Yani paydaşların sizin
için hangi ilgide ve etkide, hangi önemde olduğuna dair bir analiz. Böylece, hani “e tabi canım onlarla
da bağlantıda olmak lazım” hangi ölçüde, ne kadar. Ben kısıtlı olan kaynağımı, enerjimi hangisine
daha çok vermeliyim? Mezun dernekleriyle deyip, mezunlara mı ağırlık verelim, valilik ve yerel
yönetimlerle mi bağlantıda bulunalım, milli eğitim bakanlığına mı daha çok gidip yüklenelim. Şu anda
bu konuda, bu sorunda hangisi? İlgisiz ama etkili paydaşlar, kilit paydaşlar, sıradan paydaşlar, etkisiz
olan ama ilgili paydaşlar. Hani “ne senle ne sensiz” dediğimiz kısım. Onlar gönüllüler ama bize de çok
da bir faydaları olmuyor denildiğinde, biraz marjinal davranmak gerekiyor burada. Bunu söylemiştim
ama hızlı son bir kez tekrar etmek istiyorum. Tüm bunlar için araştırma, planlama, uygulama, ölçme
ve değerlendirme basamaklarını iyi ortaya koymamız gerekiyor. Acilen her biriniz kurumunuz için
muhakkak bir Swot analizi, güçlü yönlerimiz, zayıf yönlerimiz, tehditlerimiz ve fırsatlarımız. Politik
yöndeki, teknolojik yöndeki, hukuki yöndeki internet ortamındaki yerimiz neresi, Prestcom analizleri
dediğimiz analizleri yapmakla yükümlüyüz. Bütün anlattıklarım sevgili temsilcilerim, kurumsal
temellerin, misyon, vizyon, yetkinlik ve değerler üzerine odaklandığını, bunun kurum için, bakın çevre
analizleri, Swot analizleri ve öz değerlendirme analizleriyle dış paydaş ve iç paydaşlar üzerinde bir
araştırma ve değerlendirme üzerine oturması gerektiğini, muhakkak planlamada, strateji, hedef,
faaliyet ve proje, kaynak ve bütçe olmak üzere bunların stratejik planlamayla gitmesi gerektiğini ve
bakın tüm bu uygulama, gerçekleştirme, sorgulama sürecinin başarılıysa, neden analizi yapıldıktan
sonra iyileştirme projelerinin düzeltmelerinin yeniden yapılıp, araştırma verisi olarak kuruma
girmesinden bahsediyor. Demek ki kurumsal iletişim konusuna, sözünü ettiğiniz tam da size ait olan,
neredeyse 100 yıllık kültürel değerleri korumak adına, araştırmayla başlamak zorundayız. Hangi
aşamadayız, neredeyiz, bunu nasıl stratejik olarak planlarız ve sonra da bir yerde bir hata sorun varsa
da nasıl düzeltiriz döngüsünü değiştirmek zorundayız. Bu bir kısır döngüye dönüşmeden, aslında iyi
planlanmış bir iletişimle, harikalar yaratabilir. Peki, sosyal medyayı doğru anlamak dediğimizde, neyi
görüyoruz biliyor musunuz, bakın bir eğitim kurumu, sosyal medya aracılığıyla iç ve dış paydaşlarına
ulaşmaya çalışıyor. Ne aracılığıyla Youtube’la, Twitter’la, Google plusla, facebookla, instegramla,
pinterestle değil mi? Bir sürü kanal var. Peki, burada itibarımızı yönetirken nelere dikkat etmeliyiz.
Karşılıklı konuşurken, sorun yok değil mi, ben de size bir şey söylediğimde, “ne var” mimiklerim
devreye girdi, sözlerim girdi yani feedback kolay ama sosyal medya üzerinden geri besleme pek kolay
olmuyor hatta kriz yaratabiliyor işin açıkçası. Yanlış kelime seçimi, yanlış açıklamalar, yanlış
fotoğraflar değil mi. Bunların her biri kriz yaratabiliyor. Peki iki bilim adamı, sosyal medyayı yönetmek
diye bir model koydu ortaya sevgili arkadaşlarım. Ve şunu söyleyebilirim, diyor ki kurumun başlattığı
sosyal medya, yani bana ait olan tüm grup megafon diye geçiyor. Hedef kitlelerin, paydaşların
başlattığı bana karşı, magnet diye geçiyor ve bu iki grubun yani benim paydaşımla benim aramdaki

iletişimin dışında, monitör izleme ve gözlem adı verilen bir 3’ncü grup var, bu da benim sektörümle,
benim konumla, benim paydaşlarımla bağlantılı, sosyal medyada paylaşım yapabilecek grup anlamına
geliyor. İşte şu var sosyal medyayı 3 boyutlu görmemiz lazım, kendi tarafımız, paydaş tarafı, aradaki
iletişim ve 3’üncü de bizim dışımızda o konuyla ilgili tüm konuşanlar. Demek ki 3 boyutlu olan sistemi
devreye sokmak gerekiyor. Son olarak facebook, Twitter, İnstagram ve sosyal medyayla ilgili şunları
sormamız gerekiyor; Bitireceğim. Kurumumuz bununla ilgili bir amaca sahip mi? Kurum bununla ilgili
bir çalışma yaptı mı, biz oradaki paylaşımlarımızla, hani demin dedim ya iletişim “iyilik yap denize at”
yani bir haber üret de paylaş. E bir amacı yoksa sırf görünür olmak için de boş, içeriklerin de bir
anlamı yok, hani oradaki içerik yönetimi son derece önemli. Sosyal medyada, kurum hakkında oluşan
bir imaj var mı, bu imaj nedir ve kurum hakkında daha önce neler paylaşılmış? Yaşanan krizler neler,
hangi söylemler paylaşılmış ve hangi konular tartışılıyor bununla ilgili? Kurum sosyal medyada nasıl
temsil ediliyor, facekbook sayfasıyla, Twitterle, instagramla, blogla mı ya da hepsiyle mi. Ve yine
sosyal medyada açılan hesaplar, kurumunuzu yeterince temsil ediliyor mu, etmiyor mu? Çünkü en
büyük yanılgı şu, kurum adına bir sürü hesap açılmış olabiliyor. Mesela sizden fanatik bir arkadaşınız,
gerçekten, ne olsun Vefa Lisesi diye sayfa açtı ve çok da popüler bir arkadaşınız, takipçisi çok,
paylaşımı çok ama bunlar da çok tehlikeli, neden, bu tarz paylaşımlar ve sayfalar, kurumun sayfasının
önüne geçmemeli neden, onu takip edenler kurumun paylaştıklarını kaçırırlar. O kişi kendine göre
olan etkinlikleri paylaşır ama kurumun o stratejik plana göre paylaşmak istediği formattaki bilgiler,
açıkta kalır işin açıkçası. İşte bununla yine mücadele de son derece önemli. Ne yapılabileceği tekrar
konuşulabilir ama bence kurum blogu, kurum web sitesi ve kurum mesela işte facebook sayfaları o
kadar güncel hale getirilebilir ki, bir süre sonra o diğer tek tek olan hesaplar terk edilir diye
düşünüyorum. Evet, sosyal medyada açılan hesapların kurumu doğru ve sorunsuz temsil etmesi için
hangi çalışmalar yapılabilir ve yine en önemli konu sosyal medya hesaplarınızı kim yönetiyor, içerikleri
kim hazırlıyor? Çok çabuk bir sorayım mı? Kim yönetiyor, kim hazırlıyor, neredensiniz?
İHSAN TUTUM: İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfının sosyal medya hesapları Mezunlar Derneği
Başkanımız Murat Saraç düzenliyor, 3 kişi yetkili bizde resmi facebook sayfamızın paylaşımlar
yapıyoruz.
PROF. DR. NİLAY BAŞOK: Gönüllüler düzenliyor. Diğer vakıflarda kim düzenliyor?
ATIL ERMAN: Edirne Lisesi Eğitim Vakfının sosyal medya hesaplarını da ben yönetiyorum.
Çünkü bizim elimizde bu konuya vakıf çok fazla insan yok. Böyle bir iddiada değilim ama ben metinleri
hazırladıktan sonra profesyonel bir kişi onu web sitemize koyuyor.
PROF. DR. NİLAY BAŞOK: Edirne Lisesi Eğitim Vakfı’nı evet, siz hazırlıyorsunuz. Siz ne kıymetli
öğretmenlersiniz, eğitimcilersiniz. Ben vallahi çok gıpta ediyorum, Allah bizleri sizler gibi olmayı nasip
etsin, neden 1 çok çalışkansınız, çok üreticisiniz, yaratıcısınız ama artık şunu söylemek istiyorum, bu
kadar çok bölünme size de yazık hocalarım, doğru mu? Başka vakıfların kim yapıyor sosyal medya
yönetimini?
İLYAS TUNAOĞLU: Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Başkanıyım. Maalesef ana hatlarını
veriyoruz, diğer arkadaşlarımız hazırlıyorlar, biz yetişemiyoruz.
PROF. DR. NİLAY BAŞOK: Evet yöneticimden tam da istediğim yanıtı aldım, “yetişemiyoruz”
dedi. İşte sevgili temsilcilerim, bütün bu günün sonunda şunu kabul etmeli miyiz, bu değişimle birlikte
iş bölümü, takım çalışması, her bir birimin tek tek uzmanlık alanıyla ama bir arada koordineli

yönetilmesi bu işin sırrı, bu böyle. Çünkü öbür türlü istediğimiz gibi yol alamıyoruz yarıda kalıyor. Çok
haklısınız ama ellerinize sağlık tabi ki. Var mı başka “biz yönetiyoruz” diyen… Evet ben hemen şunu
söyleyeceğim, neler söylemeliyiz facebook’ta? Son olarak, güncel bilgi akışını vermeliyiz, gurur
duyulacak notları muhakkak paylaşmalıyız, başarılar, dönüm noktaları, değil mi en son Atatürk
Lisesinde Uğur benimle paylaşmıştı, galiba Amerika'daki bir profesörden bahsetti. Bu arakdaş
Türkiye’ye dönmüş, bir fakültede dekan olmuş. Yani böylece yeni nesil gelmek istesin ki, gurur
duyulacak örnekler tabi ki aidiyet duygusu yaratacak, her türlü çağrı ve duyurular sosyal medyada
olmalı, toplumla bütünleşme ve toplumsal sorunlara duyarlılık konusunda paylaşımlar olmalı,
geleceğe ilişkin hayaller, hedefler ve vizyon muhakkak aktarılması gereken noktaların içerisinde yani
küçük küçük anekdotlarla, siz o kurum kültürünü o mezunlara, yeni öğrencilere bir şekilde tekrardan
aktarmak durumundasınız. Sosyal sorumluluk projeleri muhakkak yapılmalı ve onlar da yine sosyal
medya ve tüm iletişim süreçlerinde aktarılmalı ve tabi ki aidiyet geliştirecek herkes için açık köşe, yani
“gel ve fikirlerini yaz bizimle paylaş” şeklindeki kısımlar son derece önemlidir diyoruz.
Son olarak şunu diyeceğim, geleneksel medya ölmedi yalnız, ben “Y” kuşağı gözüküyorum
ama ben de biraz böyle “dinozorluk” yok değil. hala ben instagram’ı çok sevmiyorum, annem gibi
facebook üzerinde debeleniyorum, öğrencilerim geçen gün dediler ki “hocam hepimiz
instagram’dayız, buyurun gelin”, oldu dedim kaçta geleyim. Yani gülüyoruz tabi, bir şekilde hayata
katmaya çalışıyoruz ama mesleki dergiler ölmedi, kurum içi yayınlar ölmedi. Yani biraz da ben böyle
tumturaklıyım. Radyo ölmedi, televizyon röportajları ölmedi o zaman her şeyi de sosyal medya
halletmeyecek. Yani biraz da burada yanlıyım neden, pek çok kurum içinde yayın ve dergi, afişler,
broşürler hala geleneksel kitle iletişim araçları geçerli ve kıymetli. Çünkü dediğim gibi “Z” kuşağına
2000 sonrasına sosyal medyayla gidebiliriz, ama ben hala klasik bir kadınım, yani hala derste
okuyorum, hala derste dinliyorum, programlara bakıyorum, yerel gündemle ilgileniyorum o zaman
beni de yakala. Ben öğrencilerimi yakalayacağım diye instagram’a atlamaya çalışıyorum ama ama ben
de benim yani. Şimdi böyle baktığımızda, geleneksel medya henüz ölmediği söylüyorum kıymetlidir.
Fatih Portakal’la haber bülteni, hala çok kıymetli, değil mi o da bir Atatürk Liseli diye biliyorum, bunlar
önemli. Atatürk Lisesi Marşı gibi, tüm okulların yine marşları, rozetleri, şiirleri her biri çok kıymetli,
evet belgeseller, mesleki dergiler “X-Y-Z” kuşağının ayrımını unutmuyoruz ve lütfen yüz yüze
ziyaretler hala çok kıymetli, hala dönüp tüm yönetim kademeleri, gönüllüler ve yöneticiler, biz şu
arkadaşımıza, şu görüşmeye gidelim, bir ikna edelim demek hala çok kıymetli. Medya ilişkileri ve
sponsorluk görüşmeleri bunların başında geliyor. İş bölümüne açık ol, gerekirse profesyonel ajanslarla
çalış, iletişim danışmanlığı alabilirsin ve bir kere daha şunu söyleyeceğim, vakfınızın görevlerinin
içinde şu vardı, Milli Eğitim Bakanlığıyla ve lobicilik çalışmalarıyla, eğitim adına pek çok noktayı
uzlaşıcı hale getirme belki şu olabilir, nasıl ki kurumlara, eğitim kurumlarına doktor-hemşire
zorunluluğu getirildi, istihdam açılabilir, iletişim mezunlarını da almak adına. Ben çünkü şununla
bitirmek istiyorum, organ bağışıyla ilgili ilk çalışmamı yaptığımda, ispanya örneği dünyada 1
numaraydı. İnsanlar bir enstitü kurmuşlar, doktoru, sosyal hizmet uzmanı, iletişimcisi, oradaki
biyologları, hepsi bir enstitünün içinde yumruk olmuş. Doğru kişiler doğru çatının altında
olduklarında, işte o zaman aslında en iyi çözüm, el yordamıyla bir şeyleri bulup yapmaya çalışmak
yerine, herkesin iş bölümüyle doğru noktada ama ne var tabi yönetim iletişimi, pazarlama iletişimi,
örgütsel iletişim hepsi de bir bütün. İşte o noktada hepsini bir bütün olarak görürsek gerçek başarıyı
yakalamamak mümkün değil. Dediğim gibi, zor gibi gözükse de, aslında çok keyifli ve çok güzel bir
süreç. Sabırla beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur, böyle bir
perspektif kazandırmışımdır.

ATIL ERMAN: Değerli arkadaşlar, boksta bir tabir var, abondone olmak diye, Nilay Hoca
hanım da bizi abandone etti. Şimdi ben kime teşekkür edeyim bilemiyorum. Önce size mi teşekkür
edeyim, yoksa sizi bulup da, bize tavsiye eden, buraya gelmenizi sağlayanlara mı teşekkür edeyim, bu
toplantıyı düzenlediği için Erol beye mi teşekkür edeyim? Hepimize müteşekkiriz. Efendim yaşım
itibariyle biraz Osmanlıca olacak ama “kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz” diye bir söz var. Sizi
dinledikten sonra baya irfan sahibi oldum. En azından noksanlarımın olduğunu kavradım ve Allah
ömür verirse bundan sonra bu noksanlarımı tamamlamaya gideceğim, size şükranlarımı sunuyorum
sağ olun, var olun. Bilmiyorum soru cevaba gerek var mı? Benim kanaatime göre gerek yok.
Buyursunlar efendim.
AHMET GÜREL: İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Üyesi Ahmet Gürel. Hocam çok teşekkür
ederim, size bu tanımda malzeme lazım, bizim bir şeyler vermemiz lazım. Benim rahmetli hocamı
bulmuşken internet ortamında, Ali Rıza Berkem’i, oradan bir sonuç çıkması lazım. Ben, belgesel
yapmaya çalışıyorum kendi çapımda, Youtube’da yerleştirmişim, kendi devremden, işte başkanım da
burada Feriz kardeşim de burada, 2 öğretmeni ölüm noktasında yakaladım, röportaj yaptım, çocukları
çok mutlu oldu. 4 tane öğretmenimin oğullarını, kızlarını yakaladım, Şeker Kemal’in kızı diyor ki, “ben
babamı hatırlamıyorum ki” diyor. Bu bir tren kaçırmadır. Ben rahmetli Berkem’i canlı dinlemişim,
kaydetmedim diye hayıflanırken mezunlar derneğimiz kaydetmiş, yayınlamış hocam da bulmuş.
Demek ki biz bunları servis yapmamız lazım. Ben sevgili okul müdürümüze de söyledim, 5 yılda bir, 10
yılda bir öğretmenlerimizi lütfen kaydedin, sonra benim gibi hayıflanmayın. Ben bir müzeciyim, benim
6 tane müzem var uğraştığım, okul müzesi dışında, okul müzesinde emeği olanlar orada. Her yer
Avrupa'da dijital, ben lisenin müzesinin bir tarafına eski öğretmenlerimin öykülü konuşmalarını
döndürsem ne olur, bir televizyon, işte orada daha bir aidiyet çıkar. Hocam o yüzden söz aldım. Boş
durmamamız lazım. Müzemizi yapan kişi bir de 15 saniye röportaj yapmış, 15 saniye Nail Ağabeyle.
Bunlar hep bizim noksanımız, onun için çalışmamız lazım.
PROF. DR. NİLAY BAŞOK: Çok haklısınız hocam, çok önemli bir noktaya parmak bastınız ve
ben bütün malzemeleri toplamak zorundayım. Yani o kadar köklü kuruluşlar ki, o malzemelerin her
birini geleceğe taşıyacak dokümana ve bunun için çabaya çok ihtiyacımız var.
ATIL ERMAN: İzmir Toplantımızın üçüncü oturumu da burada kapatmış olduk. Hepinize
saygılar sunarım.

19 EYLÜL 2019 PERŞEMBE – SAAT 10.00-11.30 -- IV. OTURUM
KONU: TÜRKİYE YÜKSEK ÖĞRETİM-YÜKSEK ÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (TEVDAK OKUL PROFİLLERİ İLE)
OTURUM BAŞKANI: Dr. Tevfik TÜRK (İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Başkan Yardımcısı)
KONUŞMACI: Burak KILANÇ (Eğitim Uzmanı ve İstanbul İstinye Üniversitesi Genel Sekreteri)
DR. TEVFİK TÜRK: Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben, İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı
Başkan Yardımcısıyım. TEVDAK'ın organize ettiği Toplumun Okulları projesi 2’nci gününde 4. Oturumu
gerçekleştiriyoruz. Sözlerime başlarken, aslında şundan bahsetmek istiyorum, 19 Eylül Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik unvanının verildiği gün ve 2002 yılında çıkartılan yasayla da 19 Eylül
“Gaziler günü” olarak anılmakta. Bu bağlamda başta başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve
eğitim ordumuzu tüm gazileri olmak üzere minnet, şükran, saygıyla yad ediyorum. Sabahki

oturumumuz aslında hepimizin en önemli saydığı konulardan bir tanesini kapsıyor. Çünkü bizim
liselerimizden mezun olan öğrencilerimizin hepsini üniversiteye hazırlıyoruz ve 1’nci sınıftan itibaren.
Bizde olmalarının en büyük amaçlarından bir tanesi de üniversiteye hazırlık. Tabi bu süreç içerisinde,
üniversite sistemi, çok karıştırdığımız, çük dürttüğümüz, çok oynadığımız bir sistem ne yazık ki. Sizler
girerken üniversite sınavıyla girmediniz belki tercihlerle girdiniz. Bizler, birinci aşama sınavlarına
girdik, ondan sonra 2’nci aşama sınavlarına geldik, ondan sonra tercihlerimizi üniversite sınavına
girerken, daha sınav sırasında yaptık. Sonradan sistemler değişti, tekrar döndü sınavdan sonra
tercihler başladı, 1’nci tercihler, 2’nci tercihler, 3’ncü tercihler. Bugünkü konuşmacımız İstinye
Üniversitesi Genel Sekreteri, eğitim uzmanı, İstanbul Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
Burak Kılanç hocamız bu konuda konuşacak. Bu konuda gerçekten kendisinden çok faydalanacağımıza
inandığımız değerli arkadaşlarımızdan, değerli hocalarımızdan bir tanesi, Burak hocam buyurun
lütfen…
BURAK KILANÇ: Çok saygıdeğer eğitimciler, değerli büyüklerim. Bu güzel projede sizlerle
bildiğim bir şeyler varsa paylaşma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkürler Ben haddimi bilirim, rehber
öğretmen değilim. öğretmen de değilim, ben esasında bir mühendisim. Benim açıkçası Türk eğitim
camiasına ya da eğitim dünyasına, eğitim çalışmalarına bir katkım olduysa, o mühendislik eğitimimin
üzerine yapmış olduğum, şimdi biraz yapay zeka diyorlar, veri madenciliği diyorlar ya da veri analitiği,
veri bilimi diyorlar, o çalışmalar sayesindedir. Şimdi açıkçası tabi İstanbul Erkek Lisesi’nin de içinde
olduğu bir takım problemler var. Tüm TEVDAK okullarının esasında yaşamış olduğu problemler.
Geleneği olan okullar, belirli bir marka değeri olan okullar ve bu marka değerini ne olursa olsun
korumak zorunda olan okullar. Yıllar içinde TEVDAK üyesi olan bazı okulların marka değerinin biraz
parlaklığını yitirdiğiyle ilgili hepimizin de bildiği bir takım gerçekler var. Bu projenin de amacı esasında
TEVDAK okullarının kapasitesinin arttırılmasıyla ilgili bir stratejik plan oluşturulması. Bu konuda bir
konuşma yapmam rica edildiğinde nasıl yararlı olabilirim diye düşündüm. Bu ülke bir sınavlar ülkesi ve
sınavlarda başarılı olmadığın zaman okul olarak başarılı kabul edilmiyorsunuz. İşte bizim vakfın da
vakıf özel öğretim kurumları var, işte iki tane anaokulu, iki tane ilkokul, iki tane ortaokul, bir tane
lisemiz. Hepsinde şunu görüyoruz: örneğin işte ortaokul seviyesinde 5 ile 8 sekiz arasında 5, 6, 7’de
veliler, işte “çocuğumun yetenekleri ön planda olsun, dünya vatandaşı olsun, geleceğe hazırlansın”
ama 8’inci sınıfta varsa yoksa dönüp dolaşıp, sınavlara odaklanıyorlar. Lise de benzer şekilde. Hep
aklıma şu geliyor. Sanıyorum 3 ya da 4 önceki ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan hocayla bir sohbetimiz
sırasında demişti ki, “Burak, bak sokağa çıkıp etrafına baktığında, etraftaki insanların yüzde 70’i, 75’i
hayatlarının bir döneminde mutlaka ÖSYM’nin bilgisayarından geçmiştir.” Daha sonra ÖSYM’nin
faaliyet raporları açıklandığında şöyle bir hızlı sağlama da yaptım, gerçekten yüzde 75 civarında
baktığımızda, oranladığımızda modelleme yapıp. Bu da şunu gösteriyor, bu ülke bir sınavlar ülkesi,
sınavlardan vazgeçmek gibi bir şansımız yok. Öyle olduğu için de biz TEVDAK okulları olarak eğer
varlığımızı gelecek 10 yıllara, 100 yıllara taşıyacaksak, en aşağısından ülke sınav odaklı olduğu sürece
yükseköğretime geçişle ilgili bir şeyler yapmak zorundayız. Ve bu stratejik plana mutlaka bununla ilgili
bir şeyler koymak zorundayız. Ben de bu konuşmanın içini de açıkçası bu çerçevede hazırlamaya
çalıştım. Hep birlikte bilgilerimizin üzerinden geçmiş olabiliriz ama bazı bilgilerin yeni old uğunu, bazı
bilgilerin değerlendiğinde daha anlam kazandığını düşündüğüm için sizlerle paylaşacağım.
Başlarken bir ilk dakika golüyle başlamak istiyorum. Bazen ilk dakika golü daha verimli
olmasını sağlıyor takımın, öyle olduğu için şimdi bu sunumdan çıkacağım. Sunumun başlığında
“TEVDAK okulları açılımıyla yüksek öğretim sistemi ve yüksek öğretime geçiş sistemi” başlığını
görmüşsünüzdür. Şimdi TEVDAK okulları açılımı çerçevesinde bir ilk analizimi göstermek istiyorum. Bu

analiz, çok öğündüğüm, çok gurur duyduğum, çok da güvendiğim, kendim için de bir ayna tutma
olduğu için canımı sıktı. Bu arada yapmış olduğum analizleri elde kamuoyuyla paylaşılmış en son
verilerle yapmaya çalıştım. 2019 zaten açıklanmadı, 2018’i de YÖK paylaşmamıştı. 2017 verileri var
elimde. 2017 verileri üzerinden göstereceğim. Ancak üç aşağı beş yukarı zaten her sene sistem benzer
şekilde ilerliyor, yani sınavın oturum süresi değişse bile herkes aynı paydada sınava giriyor. Bir de
ilginç olacağını düşündüğüm, “nereden nereye geldi” gibi belki bize bir fikir verir diye arşivden 2009
senesini buldum. 2009 senesindeki TEVDAK okullarının performansıyla 2017 performansını karşı
karşıya koyacağım. Onların birlikte işte bir göreceğiz, bir değerlendirme fırsatı bulacağız. Şimdi sizlere
2017 senesinde YGS yani şimdi TYT diye geçiyor, eskiden YGS diye geçiyordu, temel yeterlilik testi ya
da temel yeterliliklerle ilgili yapılan sınavda ki bu ortak paydadır. ÖSYM, hep ilk aşama sınavını
Türkiye’deki lise türünden bağımsız, her lisenin ortak okuduğu müfredattan yapar. Yani ilk aşama
sınavı zaten yeni ismi temel yeterlilik, temel yeterliliği ölçer. Tam bir ortak paydadır. Şimdi bu
bağlamda TEVDAK okulları ne yapmış? Şimdi bu 9 bin 360 lise içinde TEVDAK okullarının YGS puan
ortalaması, yani o sene örneğin Kabataş’tan mezun olan öğrencilerin YGS’de aldıkları puanların
ortalaması alındı. Ona göre Türkiye’de kaçıncı olduklarıyla ilgili bir liste. Yanında da matematik, fen,
Türkçe ve sosyal bilimler temel yeterliliklerinde listelerimizin Türkiye’deki 9 bin 360 lise içinde kaçıncı
sırada yer aldığı bilgisi. Şimdi baktığımızda puanlara en tepede Kabataş’ı görüyoruz. Ama Kabataş,
Türkiye’de o senedeki lise sondaki mezunlarının başarısıyla 51’inci olmuş Türkiye’de, 51, şaka değil.
Hani şaka değil derken, İstanbul lisesi 78’inci, Kadıköy Anadolu 88, Galatasaray 119, aşağı doğru
gidiyor. Erzurum Lisesi 2635’inci sırada, lise son mezunlarının o seneki YGS puan ortalamasında. Yan
tarafta matematik, fen, Türkçe ve sosyal bilimler testlerindeki ortalamalara göre sıralamalar var. Yani
Kabataş Erkek, matematikte Türkiye 42’ncisi, İstanbul Erkek 116’ncı… Biz, böyle çok sayısalcıyız falan
diye söyleriz, ederiz ama baktığımızda, Türkçe, sosyalde daha ön taraftayız. Bu ilginç bir saptama. Tabi
bunun sebeplerini de esasında bir araştırmak gerekir. Sonuçta bu bir check-up, yani bir tahlil, bir
şeyler görüyoruz. Şimdi bundan sonra daha değerlendirme yapmak gerekecektir ve buna göre işte
belki de stratejik planda bir takım açılımları düşünmek, tasarlamak gerekecektir. Benim hemen aklıma
gelen mesela şu; bizim okulda bir Abitur gerçeği var. Ya Abiturcu oluyorsunuz, ya YKS’ci oluyorsunuz,
hani Abitura gittiğinizde, zaten YKS ile ilgili bir konsantrasyonunuz kalmıyor. Zaten yurt dışına
gideceksiniz. Öyle olduğu için çok fazla odaklanmıyorsunuz. Odaklanmadığınız için performansınız çok
iyi olmuyor, birincisi bu. İkincisi, maalesef bizim çocuklarımız, sınav sisteminde ilk aşamayı çok
önemsemiyorlar. Aman canım yani TYT, YKS diyorlar, onlar için ikinci alan testleri daha önemliymiş
gibi geliyor. Bilmiyorlar ki esasında alınabilecek toplam maksimum puanın yüzde 40’ı ilk aşamadan
gelecek. O da belki bir sebep olabilir. Ama günün sonunda tablo bu. Günün sonunda yarın öbür gün
eskiden bunları bir nebze de olsa yayınlıyordu ÖSYM ama sanıyorum son yıllarda bakanlığın özel
isteğiyle yayınlamayı bıraktı. Bunlar kamuoyunun çok süzebileceği, bakabileceği, analiz edebileceği bir
platformda YÖK Atlas gibi paylaşılacak olsa bu çok büyük bir risktir okullarımız için. Çünkü insanlar,
bakacaklar, oo İstanbul Erkek diyoruz ya, bu adamlar, matematikte Türkiye 116’ncısı diyecekler.
Diyecekler yani hani baktığımızda, ilk etapta hemen karşımıza çıkacak olan gerçek bu. En sağda örgün
yerleşme oranları var. Yani o sene ÖSYM’nin sistemine başvuranlardan yüzde kaçı örgün öğrenime
yerleşmiş? Açık öğretime zaten birkaç kişi yerleşiyor baktığımızda, onları bir kenara bıraktığımızda
Kabataş Erkek Lisesinden yüzde 84 yerleşim oranı var. İstanbul Erkek yüzde 60 ve de 3’te 2 yerleşiyor,
3’te 1 yerleşmiyor. Çünkü onlar, Almanya’ya gidiyorlar. Diğerleri de Erzurum Lisesinin performansı
dikkate değer gibi gözüküyor.

Şimdi bu ilk paylaşımdan sonra ben, öngördüğüm bir şeyi yükseköğrenimle ilgili sunumuma
geçeyim. Yükseköğretim sistemiyle ilgili eğitimciler olarak okullarımıza şekil verecek liderler olarak şu
sistemin temel göstergelerinin üzerinden geçelim. Bu sabah itibarıyla alınmış istatistiklerdir. Bu sabah
saat 05.00 itibarıyla alınmış istatistiklerdir, en güncelini sizinle paylaşayım diye. Türkiye’de şu anda
207 üniversite vardır. Bu 207 üniversitesi esasında iki gruba ayrılır, devlet ve vakıflar. Vakıflar kendi
içinde ikiye ayrılır, vakıf üniversiteleri, vakıf meslek yüksekokulları, sadece iki yıllık programları
yürüten yükseköğretim kurumları. 207 üniversitenin 78’i vakıf yükseköğretim kurumu var. Altında alt
kıvrımlar, işte fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, enstitüler, aşağı doğru gidiyor.
Yüksekokul ve meslek yüksekokulu arasındaki farkı özellikle gençler, çok karıştırabiliyorlar. Meslek
yüksekokulları, bilindiği üzere 2 yıllık ön lisans programlarının yürütülmüş olduğu programlar,
yüksekokullar ve fakülteler ise 4, 5 ya da 6 yıllık lisans programlarının yürütülmüş olduğu
yükseköğretim bilinir diye söyleyebiliriz. Tabi burada başka bir ilginç not daha var. Böyle programlar
baktığımızda, şimdi 25 bin program olduğunu görüyoruz. Bu 25 bin program, öğrencilerin tercih
zamanı tercih edebileceği programlar. Yani esasında biz, çocuklarımızı tercih döneminde mesela “hadi
bakalım otur, tercih yapıyoruz” dediğimizde, 25 bin program içinden bir yeri tercih etmek üzere
yönlendiriyoruz. Şimdi efendim, üniversite sayılarının yıllar içindeki gelişimi. 1933 yılında İstanbul
Üniversitesiyle başlayan Türkiye Cumhuriyeti yükseköğretim serüveninde kırmızı olan toplam
üniversite sayısı 207’ye geldi. Mavi olanlar devlet, zaten 1985’e kadar, Bilkent’e kadar kırmızıyla mavi
üst üste, toplam eşittir devlet. Sonra zıplamalar oluyor, mesela 1992’de bir zıplama oldu, biraz sonra
göstereceğim. Sonra geçen sene bir zıplama oldu, üniversiteler biliyorsunuz, ikiye ayrıldı ama 1985
yılından itibaren de vakıf üniversiteleri hızla arttı. Özellikle 1996’dan sonra ve 2006’dan sonra hızlı bir
şekilde arttı. Şimdi bu trende baktığımızda, herhalde üniversiteler artar, daha da artar gibi
düşünebiliriz. Sayının 250’de bir dengeye oturacağıyla ilgili çeşitli söylemler duyuyoruz. Dün ben,
2019-2020 akademik açılış töreni için Ankara’daydım. Sayın Cumhurbaşkanı, vakıf üniversiteleri
hakkında bayağı sert uyarılarda bulundu. Bilmiyorum artık hani vakıf üniversiteleri bundan sonra
büyümeyi ya da yeni vakıf üniversiteleri açmayı cesaret edebilirler mi o sert uyarılardan sonra? Hani
“siz, vakıfsızsınız, vakıf vakfeder, ticarethane değildir, kendinize çeki düzen verin yoksa” mesajını çok
net bir şekilde dün aldık Ankara’da Sayın Cumhurbaşkanı’nın konuşmasından. Ama baktığımızda, bu
yükseliş trendi herhalde 250, belki 250’nin bile üzerinde üniversiteyle yakın gelecekte bizi karşı
karşıya bırakacak. Biraz şekilsiz bir sayfa, kusura bakmayın ama eminim değerli hazirun içindeki bazı
kişilerin mezun olduğu okullar da bu yıllarda belki kurulmuştur. Kaç devlet, kaç vakıf üniversitesi hangi
yıl kuruldu? Esasında en çok üniversite son 10-15 yılda iktidar zamanında kuruldu gibi insanlar
düşünüyor ama esas en büyük patlama gördüğünüz gibi 1992’de oluyor. 1992’de Türkiye’de
üniversite sayısı bir anda 23 artı 1 vakıf olacak şekilde artıyor. Bu 1992’de kurulan vakıf üniversitesi
Koç Üniversitesidir. Ama baktığımızda da işte 2006, 2007’de devlet üniversitelerindeki artış, bir de
geçen biraz suni sayılacak bir artış, çok büyümüş, artık yönetilemeyen üniversitenin ikiye
bölünmesiyle üniversitenin sayısının artması, böyle bir tablo karşımızda. Merak edersiniz hangi ilde
kaç üniversite var diye. Bir defa her ilimizde bir üniversite var net. Bu liste iki ve daha fazla üniversite
olan illerimizi gösteriyor. İstanbul’da 62 üniversite var. Daha doğrusu işte 58 üniversite, artı 4 tane de
vakıf meslek yüksekokulu ama kabaca 62 tane üniversite var diye söyleyebiliriz. Gerçekten oldukça
yüksek bir sayı. Ankara 21, İzmir 9, 6 devlet, 3 vakıf. Sonra Konya, Antalya, diğer şehirlerle gidiyor.
Geçen sene büyük atlas verilerinin il ve bölgelerle ilgili bir derlenmesi sonucunda bir e-kitap
yayınlanıyor. Orada şunu gördük ki hangi şehirde vakıf üniversitesi varsa ve sayısı çoksa, orada
yerelleşme artıyor. Yani sizin çocuğunuzu biraz da cebinizden para çıkartarak, yanınızda tutma
şansınız varsa, aile olarak göndermiyorsunuz başka bir şehre. Bu sebeple mesela Türkiye genelinde

baktığımızda, diğer küçük şehirlerde yerine yüzde 25 civarında yerleşme varken, yani her 4 öğrencinin
1’i kalıp, 3 tanesi şehir dışına giderken, İstanbul’daki öğrencilerin yüzde 60’ı İstanbul’da kalıp,
İstanbul’da okuyorlar üniversiteyi, böyle bir tablo karşımızda var.
Öğretim elemanlarının dağılımıyla ilgili de en güncel bilgiyi topladım. Merak edebilirsiniz
Türkiye’de kaç profesör var diye, 27 bin 187 profesörümüz varmış. Doçent sayımız biraz daha az.
Eskiden yardımcı doçent dediğimiz, şimdi doktor öğretim üyesi olarak adlandırılan ilk öğretim üyeliği
kademesinde de 39 bin 773 kişi olduğunu görüyoruz. Profesörlerimizin yüzde 44’ü kadın, araştırma
görevlilerimizin de yarısı kadın, yarısı erkek olacak şekilde bir tablo var. Şöyle bir soru aklınıza gelebilir
ya işte okutman diye bir şeyler eskiden vardı, artık yok mu? Hayır, yok. En son yapılan 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan en son değişiklikle artık okutmanlık kalmadı. Kaldı ki hani YÖK’ün
her üniversitede her üniversite öğrencisinin okumasını mecbur kıldığı bir takım dersler vardır. Yabancı
dil, inkılap tarihi ve Türkçe, bu dersleri vermekle mükellef olan kişiler okutman olarak geçiyordu. Artık
o statü kalktı, sadece öğretim görevliliği var ya da araştırma görevliliği var. Öyle olduğu için bu
tabloda okutmanlığın tablosunu göremiyorsunuz. Gene aynı değişiklik hamlesinde yardımcı doçentlik
de kaldırılıp, doktora öğretim üyesi olarak o kadrolar isimlendirildi. Artık doktoranızı bitirip, doktor
olduktan sonra yardımcı doçent, doçent ve profesör olmayla ilgili tekrar bir sınava girme şartı ortadan
kalktı diye kabaca söyleyebiliriz. Özellikle doçentlikle ilgili kısımda. Bu açıkçası hepimizi ilgilendiren bir
kalite riski yaratıyor, onun için paylaşmak istiyorum. Eskiden doçent olabilmek için belli bir süre
yardımcı doçent olarak zaman geçirmek, bilimsel üretkenlikler yapmak, bu bilimsel üretkenliklerinizi
yaptıktan sonra üniversite üstü kurula başvurmak, üniversite üstü kurul, ondan sonra sizin uzman
olduğunuz alandan bir jüri belirliyor. Oraya işte eserlerinizi gönderiyorsunuz, onlar, eserlerinizi eğer
yeterli görüyorlarsa, sizi sınava davet ediyorlar. Ve orada sizi açıkçası baya bir terletiyorlar. Ondan
sonra hak ettiyseniz, doçent oluyorsunuz şeklinde bir süreç varken, artık o jüri sınav aşaması ortadan
kalktı. Sadece ve sadece kişinin yazmış olduğu makaleler ya da üretmiş olduğu bilimsel ürünler “masa
başında” değerlendiriliyor. YÖK dedi ki, arkadaş, işte biz, merkezi olarak bu işi yapmaktan biraz
sıyrılıyoruz, kenara çekiliyoruz. İnsanlar eğer ürünlerinde belli bir noktaya geldilerse, doçent olsunlar
ama üniversite, kendi doçentini kendi koymuş olduğu kriterlere göre alsın. Her üniversite, akademik
kalitesini kendisi belirlesin, akademik kalite anlamında kendi yolunu kendi çizsin veya da hani kendi
hikayesini kendisi yazsın, tam YÖK başkanının ifadesiyle dedi. Tabi bunun getirmiş olduğu bir takım
riskler var. Maalesef hem Türkiye’de hem de yurt dışında ücrete mukabil sizin için çok güzel makale
üreten şirketler var. Yani biraz maddi gücünüz varsa, üç beş tane makale üretip, kağıt üzerinde
doçentlik alma şansına sahipsiniz. Bu da tabi ülke için çok büyük bir risk, bundan da özellikle
bahsetmek istedim.
Şimdi Türkiye’deki öğrenci sayısı: Türkiye’deki öğrenci sayısıyla ilgili geçen eğitim öğretim yılı
sonunda ilan edilmiş olan sayı. Şimdi biraz daha arttı, biraz sonra esas sayıyı göstereceğim ama kendi
içinde tutarlı olsun diye gene YÖK’ün bilgi sisteminden 2018, 2019 sonundaki verileri aldım.
Baktığımızda, Türkiye’de 7.5 milyon üniversite öğrencisi var. Dün bunu Sayın Cumhurbaşkanı da
söyledi. Almanya’da bu sayı yaklaşık 3 milyon küsur dedi, Şansölyeye söylediğinde, “a ben, bunu
bilmiyordum” demiş, Türkiye’de 7.5 milyon üniversite öğrencisi olduğuyla ilgili. Ama arkasından da
şöyle hani doğru bir şey de söyledi, ama dedi, nicelik önemli değil, biliyoruz, nitelikte büyük sıkıntılar
var, şimdi sıra niteliği iyileştirmeye geldi. Biz, dedi, nitelik ve nicelik problemini aştık, artık nitelikle
ilgili bir şeyler yapmak gerekiyor. Evet, 7.5 milyon öğrenci ama bunun yarısı açık öğretimde, yarısı
örgün öğretimde. Bir de işte ikisin arasında diye söyleyebileceğimiz bir de uzaktan öğretim dilimi var,
fazla bir şey sayılmaz ama baktığımızda toplamda 7.5 milyon üniversite öğrencisi aktif durumda.

Nüfusumuz herhalde 85 mi yani baktığımızda, sokaktaki her 10 insandan bir tanesi üniversite mezunu
demiyoruz, üniversitede halen öğrenci diye söyleyebiliriz. Şimdi biraz önce 7.5 dedim ama o 2019 yılı
sonu itibarıyla idi. Sabah saat 05:00 itibarıyla öğrenci sayımız 7.7 milyon. Bunların da seviyelere göre
bir kırılımını sizlerle paylaşmak istedim. İki yıllıklar, dört yıllıklar, işte eczacılık, veterinerlik vs.
düşünürsek 5 yıl, 6 yıl ama baktığımızda işte lisans 4.4 milyon, açık öğretim dahil tabi. Yüksek lisans,
400 bin kişi master yapıyor. Doktora 96 bin kişi. Doktorada kadın-erkek eşitliği var, masterda yaklaşık
bir yüzde 45-yüzde 55 erkek üstünlüğü var. Onun da askerlikten kaçmak amacıyla yapıldığını yani
kabaca düşünebiliriz. Ama yine de baktığımızda, 100 bin kişinin doktora yapıyor olması, eğer bu
doktorlar, gerçekten içi dolu, hakkı verilerek yapılan, bilimsel derinliği olan doktora çalışmalarıysa,
ülkemiz adına da heyecan verici bir şey. Bu arada tabi ben, mesela gençlerle konuşurken, böyle
onlara biraz yol çizmeye çalışırken, bazen insanlarla konuşuyorum, ediyorum. Diyorum ki, “artık sizin
ben, gelecekte bir master yapmanız, bir doktora yapmanız yeterli olmayacak, masterlar, doktoralar
yapmanı gerekecek. Çünkü artık teknoloji pek çok şeyi mümkün kılıyor. Daha kolaylaştırdı. Öyle
olduğu için buna hazırlıklı olun diye söylüyorum.” Bu noktada bir kavramın da üzerinden gitmek
istiyorum, bunu bir realite olarak da kabul etmek ve belki işte planlanırsa, ona göre yapmak
durumundayız. Gelecekte maalesef – şu anda da yaşanıyor ama – derece, unvan, diploma enflasyonu,
artan hiperenflasyonu ile karşı karşıya kalacağız, bu artık literatürde kabul edilen bir ifade. Malum
enflasyon, özellikle kronik enflasyon, belli bir zamandan sonra parayı pul ettiği gibi, eğer böyle
gidecek olursa, çok yakın gelecekte zaten alınan diplomanın da pek bir önemi kalmayacak. Öyle
olduğu için bizim gençlerimizi sınav odaklı olarak geliştirirken, aynı zamanda etkinlik bazlı olarak da
geliştirecek şekilde okullarımızda bir şeyleri mutlaka planımıza koymak zorunda olduğumuzu
unutmamak gerek. Bu arada en son sanıyorum, Spiegel’de bir haber okudum. Şu anda Almanya’da
artık notların çok bol verildiğiyle ilgili bir kaygı duyulmaya başlamış. 10 sene önce abiturda notu 1 ile
başlayan, biliyorsunuz, Alman sisteminde en iyi not 1’dir, en kötü not 6’dır, yani birinci sınıf diye
düşünürsek, 1’den 6’ya kadar gidiyor. 10 sene önce her 5 kişiden birinin notu 1 ile başlarken, artık 4
kişinin birinde not 1 ile başlıyormuş. Bunun şu anda sebeplerini araştırıyorlar. Yani Almanya gibi
öğretmenlerin öğrenciyi değerlendirme kalitesine ya da güvenine dayanarak, bütün sistemi
kurgulayan ülkelerde bu enflasyon konusu yavaş yavaş artık gündeme geliyor gibi gözüküyor. Şimdi
Türkiye’nin bilimsel üretkenliğiyle ilgili dedi ki yüksek öğretim sistemi, bizim de zaten çocuklarımız,
öyle ya da böyle belki bilim insan olacaklar ama her şeyin ötesinde bu ülkenin aydın insanları olarak
Türkiye’nin bilimsel üretkenliğiyle ilgili bir şeyler bilmemizde fayda var. YÖK’ün bence yaptığı güzel
çalışmalardan bir tanesi YÖK… Bu dünya üzerinde sıralamalar yapılır işte en iyi 1000 üniversite, 500
üniversite vs. Bu kuruluşlardan bir tanesine Türkiye’nin bilimsel üretkenliğini arttırmayla ilgili bir
check upını yapın da, eksik yerler neresiyse, biz, oraya bir odaklanma çalışması yaptıralım. Oradan bir
çıktı. Bunu gene dediğim gibi yani YÖK’ün bir takım kaynaklarını bulabilirsiniz. Türkiye’deki bilimi
belirleyen faktörler içinde en çok çalışma yapılan 10 alan, Türkiye’de en fazla makale üretilen alan
klinik tıp. Sonra mühendislik, sonra kimya vs. aşağıya doğru geliyor. Tabi burada da işte karşımıza bir
nitelik mi nicelik mi tablosu çıkacak. Çünkü sizin makale yapmanız önemli değil. Yazdığınız makaleyi
insanların dikkate alması önemli. Baktığımızda tıpçıların kuru gürültü yaptığını görüyoruz. Bakın,
dünya ortalaması, dünya atıf ortalaması… Tıpçılar çok fazla yapıyorlar ama bunlara yapılan atıf
göstergesinde oldukça geride kalmışlar. İlginçtir Türkiye’nin bilimsel üretkenliğinde dünya üzerinde
yapılan çalışmaya en fazla itibar edilen alan fizik, bizim fizikçilerimizin yapmış olduğu işler dünya
üzerinde daha fazla değerli bulunuyor, öyle söyleyebiliriz. Sonuçta ben de İstinye Üniversitesinin
Genel Sekreteriyim. Biz de sağlık odaklı bir üniversite olarak kurulduğumuz için birazcık daha
çeşitliliğimiz artıyor. Oradaki tıp fakültesindeki hocayla bunları paylaştığımda, biraz bozulmuşlardı.

Ama öyle, yani makale üretimi çok ama “bilimsel olarak takan çok fazla yok” dedim. Çok kızdılar. Ama
böyle yani yapacak bir şey yok. Şunu da sorabilirsiniz: “Avrupa’da nasılız? Avrupa’da önde miyiz,
yoksa aynı oranda mı?” Avrupa ortalamasıyla ilgili bir çizgi yok. Öyle olduğu için bilemiyorum ama
sorarız yani hani şimdi söyleyince, benim de aklımda soru işareti belirdi. Hani acaba Avrupa
ortalamasının neresinde diye sormak lazım tabi. Tabi şimdi bu çok yeni bir bilgi, belki takip ettiniz,
belki kaçırdınız ama dün özellikle vurgulandı. İngiltere’de her yıl dünya üniversitesi sıralaması yapılır.
Bu sene ilk 500’e iki üniversitemiz girdi sadece. Ama ilk bine 11 üniversitemiz girdi. İlk binde 11
üniversitemiz var. Bunlar oradaki orijinal sırasıyla karşımızda. Yani işte şu 600 ile 800 arasında
Boğaziçi, İTÜ’yü geçmiş, hani 600 ile 800 arasında kaçıncı bilmiyoruz ama Boğaziçi’nin İTÜ’nün
önünde olduğunu biliyoruz. Tabi örneğin burada en dikkat çeken şeylerden bir tanesi Çankaya
Üniversitesi, bir vakıf üniversitesi, Sabancı da vakıf, Bilkent de vakıf, Koç da vakıf, Atılım da vakıf.
Karabük üniversitesi çok ilgi çekiyor, dün özellikle vurgulandı. Dendi ki, yani daha doğrusu dün tabi
Ankara’da siyasi olarak bunu bir şekilde kutlama fırsatı olarak değerlendirdiler. Bir doğruluk payı da
olabilir. O işte 2006-2007 yıllarında her ilde bir üniversite olsun yaklaşımının tutmayacağıyla ilgili çok
konuşuluyordu. “Olur mu canım yani işte Anadolu’nun ücra bir şehrinde bilim mi üretilirmiş!” diye
çok konuşuluyordu. Yani Karabük üniversitesi bunun çok güzel bir karşı örneği olduğuyla ilgili dün
hem Yekta Saraç Hoca hem de Sayın Cumhurbaşkanı vurgu yaptı. Sonuçta bir başarı var yani bunu
kabul etmek gerekiyor. Demek ki diğer üniversiteler de bunu örnek alabilirler. Mesela hemen aklıma
şey geldi, İstanbul’da biraz merkezin ötesindeki vakıf üniversitesi, genellikle öğrenci çekmekte de iyi
hoca çekmekte de zorlanıyorlar. Demek ki beceriler biliniyor. Şimdi bahsi geçen konulardan bir tanesi
bizim de gene yapacağımız çalışmalarda belki dikkate alabileceğimiz konulardan bir tanesi “gelecekte
hangi alanlar öne çıkacak?” Yani bununla ilgili dünya üzerinde tabi bir takım çalışmalar var. Ama
Türkiye, Ankara, hangi plan hangi alanları öne çıkartmayı bekliyor ya da planlanıyor; bununla ilgili bir
çalışma yapıldı. Bu çalışmanın da çekirdeğinde YÖK 102 bin çalışması var. YÖK 102 bin çalışması ya da
projesi, Türkiye’nin gelecekle ilgili tespit ettiği 100 öncelikli alanda 2000 öğrenciye doktora bursu
verilmesi projesidir. İlk defa bu sene bu projeden, bu burstan faydalanan gençler, bu alanlarda çalışan
gençler, mezun olmaya başladılar. Hatta üstün başarıyla mezun olanlara ödüller de verildi dün. Şimdi
Türkiye’nin geleceğini Ankara, bu şekilde planlıyor, onu sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü her
vesileyle bunu vurguluyorlar. Dört ana başlık altında toplanmış durumda geleceğin alanları, biraz
uzunca da bir liste, fen ve mühendislik bilimlerindeki liste. Teker teker hepsini okumayacağım ama
eminim ilginiz çekecek şeyler olacaktır. Bu sıra, alfabetik sıra şu anda. Ağ teknolojileri, 5G, işte akıllı
enerji sistemleri, akıllı ve yenilikçi malzemeler, bitki genetiği ve tarımsal biyoteknoloji, biyoenformatik
ve biyoistatistik… Hani esasında baktığımızda çok böyle şaşıracağımız var mı bir şeyler, mesela gemi
mühendisliği, deniz ve gemi mühendisliğini Ankara önemsiyor gibi gözüküyor. Füze sistemleri ve uzay
teknolojileri, hesaplamalı bilim ve mühendislik, Sürdürülebilir tarım yeni değil de önem verilmesi
gereken bir konu. Şimdi burası esasında hani baktığımızda, çok yadırgamadığımız ya da üzerinde
konuşmak için fazla bir şey hissetmediğimiz bir liste ama sosyal bilgilere geldiğimizde, bu alanlar
öncelikli mi değil mi diye tabi insanlar, tartışmaya başlayabiliyorlar. Gelecekte mesela bu konuyla ilgili
bir takım bilimsel çalışma kaynaklarının şey olduğunu, tahsis edildiğini göreceğiz. Üniversitelerde
Ermenicede dersinin konulması konusunda şöyle düşünüyorum. Özellikle Osmanlı arşivlerinde yapılan
çalışmalar, yeri geldiğinde Ermenice doküman üzerine yapılan çalışmalar geçmişle hesaplaşmayla ilgili
ve de yüzleşmeyle ilgili buna ihtiyaç duyulduğu için bunun oraya yazıldığını ben de duymuştum.
Mutlaka bunlar boş çalışmalar değil. Hani farklı bir takım mutlaka planlamalar vardır ama dediğim
gibi, şu anda bir realite olarak karşımızda. Sağlık alanına geldiğimizde zaten sağlık öyle ya da böyle
gelecekte mutlaka hepimizin ihtiyaç duyduğu bir şey olacağı için özellikle yapay zekâyla tıp

uygulamalarının bir araya getirilmesi gelecekte karşımıza çıkacak. Bu arada bu şeyle ilgili sadece bir
şey söyleyeyim. Burada ekrana sığmayacağı için hemşireliğin yanında parantez içinde hemşireliğin
bazı alt alanları vardır, çok uzun olduğu ve buradaki görsel bütünlüğü biraz bozacağından dolayı onu
kesmem gerekti. Hemşireliğin altında bazı özel alanlar var, hani hemşireliğin genel hemşirelik olarak
olmadığını vurgulamak istiyorum. Şimdi şöyle bir yükseköğretim sistemimize baktıktan sonra işte
öğrenci sayısı, hocaların sayısı, yüksek öğretim yani… Bir de tabi işin eğitim tarafı var,
yükseköğretimde kontenjan azlığıyla ilgili bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. Geçen sene tercih
yapacak olan gençlerin önüne biz, 447 bin 754 lisans kontenjanı sunduk. Yani tercih yapacak olanlar,
otururlar, hatırlarsanız size 25 bin seçenek var diye söylemiştim, onda hem ön lisans hem lisans vardı.
Ama 447 bin, 448 bin kontenjan üzerinden tercih yapma şansına sahiplerdi. Tercih yaparken, size
devlet ve vakıf üniversitelerinden bahsetmiştim toplam 207 ama tercihlerde öğrenciler, Kıbrıs’taki ve
bazı yabancı ülkelerdeki bölgeleri de tercih edebiliyorlar. Baktığımızda, kontenjanların ama yüze
80’inin devlet üniversitelerinde, yüzde 18’inin de vakıf üniversitelerinde olduğunu kabaca paylaşayım.
Yani biz, gençlere böyle bir yol açıyoruz, burada 450 kabaca kontenjanımız var. Sağ taraftaki tablo
ilginç, sağ taraftaki tablo şehirlerde, büyük şehirlerdeki devlet-vakıf kontenjan dağılımını gösteriyor.
İstanbul’da mesela kontenjanların mavi renkte vakıf üniversitesi kontenjanlarını gösterir, İstanbul’da
vakıf kontenjanları devlet kontenjanlarının hayli üstünde. Yani çok kaba bir ifadeyle İstanbul’da
üniversitedeki her 3 lisans koltuğundan 2 tanesi vakıflarda, bir tanesi devlette. Ankara ve İzmir’deki
tablo bu şekilde. Ankara ve İzmir’de hala devlet üniversiteleri kontenjanları vakıflardan daha fazla…
Çocuklarımızı biz, eşit ağırlıkçı, sözelci, dilci ya da sayısalcı olarak kategorize ediyoruz biliyorsunuz.
Üniversite sınavında farklı farklı testleri yanıtlayarak, okullara giriyorlar indirekt giriyorlar. Şu anda
Türkiye’de en fazla sayısal kontenjan var. Sonra eşit ağırlık kontenjanları, sözel ve dil kontenjanları
geliyor. 188 bin sayısal kontenjanımız var. Ama biliyorsunuz bu sene boş kalan kontenjanların da
büyük çoğunluğu sayısal kontenjanlarda, 38 bin kontenjan kaldı. 38 bin boş kontenjan içinde çok
büyük bir kısım mühendislikti, 38 bin kontenjanın içinde de inşaat mühendisliği olarak tam 5500 boş
inşaat mühendisliği kontenjanı vardı. Bu sene inşaat mühendisliği kontenjanı Türkiye’de inanılmaz
boş kaldı, mimarlık deseniz, 2200 boş kontenjan kaldı. Devlet-vakıf, bir başka ifadeyle bu inşaat
sektöründeki kriz öyle ya da böyle etki etti ve tercihleri de etkilemiş oldu. Şimdi tabi belki bizim
öğrenci kitlemiz, çok hedeflemiyor ama ülkemizin yükseköğretim sistemiyle ilgili bilmemiz gereken
başka bir tablo da ön lisans kontenjanlarıyla ilgili dağılım. Burada da üç aşağı beş yukarı
kontenjanlarda işte 375 bin kabaca dersek, 450 de orada vardı, ne ediyor, 825 bin kontenjanımız var
demek ki oradaki kontenjan. İşte devlet, ön lisansta da yüzde 79, yüzde 80 kadar gözüküyor, vakıf,
Kıbrıs diye dağılmış. İstanbul’da iki yıllıklardaki kontenjan dağılımında vakıflarda olağanüstü bir
baskınlık var. Gene vakıf iki yıllık kontenjanda da lisansa kıyasla Ankara’da da daha yüksek oranda.
İzmir’de de tablo böyle. 825 bin boş kontenjan. Dün tabi istatistiği nasıl kullandığınıza bağlı olarak
yorumlar ya da değerlendirmeler değişebiliyor. Her sınıf seviyesinde Türkiye’de bildiğim kadarıyla 1.3
milyon civarında öğrenci var. Yanılıyorsam, lütfen düzeltin. 1.5 milyon civarında, 12 çarpı 1.5 işte 18
milyon da öğrenci ediyor. Hep söylüyor ya 18 milyonluk öğrenci, işte bugün zil çaldı, okula başladı
diye. Şu anda biz, eğer lise son seviyesinde 1.5 milyon öğrenciye sahipsek, demek ki 1.5 milyon
öğrencinin 850 binine de direkt olarak bir üniversitede yer gösterebiliyoruz, yani sisteme bir kök
mühendislik bakışıyla sayın meslektaşım, inşaat mühendisi meslektaşımla paslaşayım, bakacak
olursak, işte 850 bin civarında kontenjan var bugün, burada da mezun olan yaklaşık 1.5 milyon.
Baktığımızda değişik bir oranla karşı karşıya kalıyoruz. Tabi gönül ister ki birebir olsun diye ama
olmuyor. Bunu şimdi geçelim. Çünkü gençlerimizle ilgili değerlendirmeyi daha sonra yapabiliriz. Bunu
özellikle paylaşmak istiyorum. Bu gene Türkiye’nin şu anda yükseköğretime olan iştahıyla ilgili güzel

bir gösterge, işte kontenjanlar doluyor, dolmuyor, yerleşenler kayıt yaptırıyor, yaptırmıyor ama
Türkiye’de insanlar, geleceğin mesleklerinin ne olacağıyla ilgili bir yerlere bakıyor, ediyor, inceliyor
olsalar da eldeki malzeme belli. Nereye eğilim göstermişler; bununla ilgili bir gösterge. Bunlar direkt
YÖK Atlas denilen YÖK’ün bir platformu var. Oranın hayata geçmesinde benim ciddi emeğim vardır.
Arka planda internette ziyaret istatistiklerini bir veri analizinden geçirdiğimizde karşımıza oldukça
ilginç bir tablo çıkıyor. Sol taraf geçen senedir, sağ taraf bu senedir. Tercih dönemi 17-29 Temmuz’da
yani insanların bu olaya en sıcak yaklaştığı dönemden bahsediyoruz, 2 milyon 669 bin tekil
kullanıcının YÖK Atlası ziyaretinde bırakmış oldukları ziyaret izlerinin analizi. Yani bir önceki seneye
kıyasla evet oldukça arttı kullanıcı sayısı ama bu sene baktığımızda, en fazla insanlar, hukukla ilgili
olan sayfaları incelemişler. Sonra tıbbı, diş hekimliğini, hemşireliği, bilgisayar mühendisliğini,
psikolojiyi incelemişler. Yanındaki oklar, aşağı ya da yukarı, yukarı yeşil, aşağı kırmızı, bir önceki
seneye kıyasla yükseliş ya da düşüşü gösteriyor. İnşaat mühendisliği bitmiş, inşaat mühendisliği yok,
bu arada bu en çok ziyaret edilen 30 meslek arasında. İşletme yok. Türk dili edebiyatı yok. Düşenler
var. Yalnız bakın, çok ilginçtir, biraz sonra size okul okul yani TEVDAK okullarını okul okul 2009 ve
2017’yi kıyaslayacağım. Ve nereden nereye öğrencilerin tercihlerinde değişiklik olduğunu
görebileceğiz. Orada mesela benim dikkatimi çekti, hukuk orada da yükselişteydi. Yani eskiden
mesela hiç hukukçu çıkmayan ya da hukukçu çıktığında garip gözle bakılan insanlar gitti, artık hukuka
gidenlere garip gözle bakılmıyor. Bakın burada ilk 13 maddede 2019’da hep sağlık alanında ilerleme
var. Diş, hemşirelik, psikoloji, beslenme, eczacılık, gastronomi, fizyoterapi, çoğu sağlık alanında.
Şimdi esasında bunun ötesinde bir çalışma yapmak lazım. Fırsatım olmadı, inşallah birileri
yapıyordur. Mesela YÖK’ün ilan etmiş olduğu gelecekte önem vereceğiz Türkiye olarak dedikleri bu
yükselişlerle ve bu düşüşlerle paralel mi, örtüşüyor mu, örtüşmüyor mu, bunu çalışmak lazım. İki
yıllıklara bakalım. İki yıllıklarda da en çok teveccüh gösterilenler bunlar. Bu arada yan taraftaki
çubukların boyu gerçekten kıyaslanabilir ölçeklerdir. Yani ilk acil yardımla anestezi birbirine yakındır,
arasındaki fark bilgisayar programcılığının arasındaki farktan daha azdır gibi falan yorumlayabiliriz
yani dediğim gibi, bunlar çok böyle mantıklı şey de değil, ölçekleri doğrudur. Şimdi baktığımızda
esasında ilginç bir şey var. Orada da tıp vardı, daha doğrusu sağlıkla ilgili alanlar vardı, burada da
sağlıkla ilgili alanlar var. Hukuk vardı, adalet var. Orada bilgisayar mühendisliği vardı, burada
bilgisayar programcılığı var. İşte orada sınıf öğretmenliğini gördüğünüz zaman burada çocuk gelişimini
görüyorsunuz. Esasında öyle ya da böyle trend belli, ne olduğu ne ettiği belli. Ama tabi genellikle bu
gibi planlamaları yaparken ya da bu gibi değerlendirmeleri yaparken şu önemli: Biz, şimdi geleceği şu
duruma bakarak mı tasarlayacağız? Yoksa gelecekte nasıl bir tablo olmasını istiyorsak, ona göre mi bir
planlama mı yapacağız? Güzel bir soru. Bu da bizim belki kendi projemizle ilgili, yapacaklarımızda
kafamızdaki olması gereken bir soru olmalı. Şimdi gelin hep birlikte değerlendirelim. Bu sistem sizce
başarılı mı, değil mi diye. Günün sonunda çünkü 2 milyon 528 bin 31 kişi üniversiteli olmak için
mücadele ediyor. Sınavlar sonucunda yeterli puanını alamamış, yani tercih yapma hakkı kazanamamış
kişiler var. Onları böyle bir atarsak, 1 milyon 761 bin 394 kişi kalıyor, yani o da yüzde 70. Yani biz,
sınavlarla esasında yüzde 30’u eliyoruz. Bu arada sizlerin, bizlerin üniversiteli olduğumuz yıllardaki
barajlar gibi bir baraj olduğunu lütfen düşünmeyin. Barajları aşmak için hemen bir şey sorayım,
mesela sayın meslektaşıma izniniz olursa, “efendim, Türkiye’de üniversitede 4 yıllık bir lisans
programında okuyabilmek için sınavda 10 üzerinden kaç almanız gerekir?” En az yüzde 70 almak
lazım, diyeceksiniz. Hayır bugün 2, 10 üzerinden 2 alan bir kişi şu anda Türkiye’de üniversitede bir
fakülteye girme şansına sahiptir, tercih yapma hakkı kazanır, 10 üzerinden 2. Şimdi hani bence
Türkiye’nin bunları da aşması gerekiyor. Yani 10 üzerinden 2. Peki, 2 yıllık bir ön lisans programına

yerleşebilmek için 10 üzerinden kaç almak gerekir? 1,25. Evet. Ama geçen çocuk diyor ki, ben, inşaat
mühendisliğini kazandım. Kaç aldın, dedim. Ben, ESOT’ta yöneticiyim birebir görüşüyoruz hep böyle
gelen misafirlerle. 266 puanla mühendisliğe girmiş. 266 ile mühendisliğe giren bir kişi, ülkenin
geleceğine nasıl damga vuracak? Ben, şüpheliyim yani.
Şimdi esasında bunları açıkçası böyle hiç uzun yıllar dile getirmedi hiç kimse. Medyadaki tabi
hani veri analiz etme alt yapısına sahip olmayan kişiler de genellikle eğitimle ilgili, sınav sonuçlarıyla
ilgili farklı tarafları hep gündeme getirdiler. Sonra işte birazcık da bizlerin de böyle bir katkısıyla bunlar
gündeme gelmeye başladı. Zaten pek çok üniversite hocası, amfide önüne gelen öğrencinin
kalitesizliğinden çok şikayet ettiğinden dolayı yavaş yavaş bunlar birikti. Ve birkaç sene önce belli
alanlarda taban başarı sırası uygulaması geldi, belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz, yani bir
yakınınız üniversite sınavına girdiyse, biliyorsunuzdur. Yani o kadar endişe etmeyin, 10 üzerinden 2
dedik ama dediler ki, Türkiye’de mühendis olmak istiyorsan, ilk 300 binin içinde olacaksın. Yani çok iyi
değil, o kadar da kötü değil. Hani 10 üzerinden 2 almak değil ama 10 üzerinden 3.5-4 almak falan
yetiyor galiba. Yine de bir alt sınır geldi. Hukuk için 190 binde olmanız gerekiyor. Mimarlık için 250
binde olmanız gerekiyor. Öğretmenlik için 300 binde olmanız gerekiyor. Yakın gelecekte diş hekimliği,
eczacılık gibi alanlarda da taban başarı sırası uygulaması gelecek diye YÖK’ün ciddi planlamaları var.
Neyse efendim, tercih yapmayla ilgili olan kısma gelmiştik. Yüzde 30’unu eledik. Bu tercih yapma
hakkı olanların da bir kısmı yüzde 37’si tercih kullanmıyor. Tercih yapma hakkı var ama tercih
kullanmıyor. Bununla ilgili yapılmış bir bilimsel çalışma şu anda yok. Belki bu sene yapılma ihtimali
var, onun için ben, ufak bir proje önerdim YÖK’e. Ama yani şunun içinden de 3’te 2 oranında yola
devam eden var. Tercih kullanan, yani gerçekten ben üniversiteli olmak istiyorum diye irade ortaya
koyan kişilerin de yüzde 81’i bu yıl üniversiteli oldu, açık öğretim dahil. Şimdi baktığımızda YKS’ye ilk
başvuranları kıyasla yüzde 36 üniversiteli yapıyoruz gençlerimizi. Ama hani bu yolun sonunda eğerse
“canım o kadar da herkes okumak zorunda değil” dediğimizde ve bir de tercih kullananlara
baktığımızda da esasında tercih kullanan gerçek üniversiteli olmak isteyen insanların da yüzde 81’ini
şu anda sistem, üniversiteli yapıyor. Ancak üniversiteli olan bu insanların da içinde yüzde 10-12
civarında bir kitle, üniversiteyi kazandığı halde gidip, üniversiteye kayıt yaptırmıyor, bir de böyle bir
şey var. O da ilginç. Değişiyor, yüzde 8 olduğu yıllar da oluyor, bu sene yüzde 12’ler civarında. Lisans
tarafı iyi, ön lisans tarafı kötü, açık öğretimde birazcık daha fazla kayıp var. Böyle bir tabloyla karşı
karşıyayız yani baktığımızda kuş bakışı dediğim gibi. Çok da böyle hani eğitimin direkt içinde olmaya
gerek yok, gördüğümüz şeyler bunlar. Bunu düşünmek zorundayız. Bizim çocuklarımızla ilgili çok
önemli belki olmayabilir, TEVDAK çocukları için belki çok önemli olmayabilir ama Türkiye’nin bir
kanayan yarası, bunu ben, her vesile paylaşmaya çalışıyorum, genellikle böyle televizyon
programlarına çıktığımda da o programın kaydını bir yerlerde saklı tutuyorum. 2012’de de aynı şeyleri
söylüyordum. Bu sene de aynı şeyler çıktım Habertürk’te söyledim. Hatta çıkarken ikisini de
gösterdim. Türkiye’nin hani İstanbul Erkek Lisesi’nin 138’nci mi ne olduğu genel temel yeterlilik testi
YGS ya da şimdiki ismiyle TYT’deki performansıyla ilgili göstergeler. Biliyorsunuz, 4 tane temel
yeterlilik alanı var; Türkçe, matematik, sosyal ve fen. 40 sorunun sorulduğu YGS grafiği ama dediğim
gibi 2012’de de farklı değil, 2019’da da farklı değil. Türkçe 40 soru var, bu 40 soruda işte kaç ortalama
doğru yapmışlar, kaç kişi, bununla ilgili bir grafik. İşte çan eğrisi, normal dağılım, hani iyi yapanlar da
var, kötü yapanlar da var. İşte mesela şu kırmızı kaçmış? 2017’ymiş, işte kırmızı da şurası tam
ortalamadır, demek ki 40 soruda 19-20 civarında bir ortalama varmış. Normal dağılım, bakın,
Türkçede biz, ülke olarak normal bir performans gösteriyoruz. Sosyal testi de hani tepe noktası yani
ortalama 40’tan 15’lere falan düştü, performans Türkçe kadar iyi değil. Şurada böyle bir kirlilik var, 60

bin, 80 bin kişi kadar. Bunlar sosyal testi benimle ilgili değil, sosyal testine dokunmam gerekmiyor
diyen insanlardan kaynaklanan bir kirlilik. Bu insanlar, açıkçası sosyal bilgiyle sahaya çıkmamışlar,
sosyal teste dokunmamışlar, onun için sıfır gözüküyor. Şimdi öyle böyle baktığımızda, normal dağılım
karşımızda. Biliyorsunuz, biz, hep matematikten dem vuruyoruz, matematikte bir terslik var diye.
Buyurun, matematikle ilgili tam not. Matematikte bir anormal dağılım var. Mesela 2015 yeşil, 500 bin
kişi, sıfır. Şimdi maalesef bizim medyadaki arkadaşlarımız, bunu 500 bin kişi sıfır çekti diye hemen
gündeme getiriyorlar. Bunun esasında doğru dillendirilmesi bu değil benim gözümde. 500 bin kişi,
matematikle ilgili sahaya çıkmadı demek bu. Yani 500 bin kişi, “matematik benle alakalı değil, ben,
matematikten korkuyorum, matematik benim neyime gerekir ki” diye temel yeterlilik olduğu halde
matematiğe dokunmamış kişiler. Burada görmüş olduğunuz zıplamalar yanlış sorular, hatalı sorular,
eskiden doğru olarak kabul edilirdi, onun için burada böyle bir kirlilik var, yani burada zıplama olur,
herkesin orada doğru yaptığı kabul edildiği için. Ama anormal bir tabloyla karşı karşıyayız. Türkiye’nin
bence matematikte performans problemi yok. Ya da performans probleminin olup olmadığını iyi
ölçemiyoruz, çünkü insanlar, sahaya çıkmıyorlar. Bizim matematiği çocukların sevmemesi, matematiği
özümsememesi, benimsememesiyle ilgili problemimiz var. Tablo fende daha ağır, 800 bin, 700 binler
civarında fenden kaçan çocuk var. Sakin hocam, demiştiniz ya Türkiye’nin eğitim problemlerine biraz
dokunursunuz diye, dokunmaya çalışıyorum. Sonuçta hani bunlar realiteler, bunların bir şekilde
çözülmesi gerekiyor ülke olarak hani yetkililerin, bizlerin ama bunları da bilelim diye paylaşmayı
açıkçası istedim. Fende de durum çok farklı değil. O zaman isterseniz bir TEVDAK okullarına gelelim,
TEVDAK okullarıyla ilgili bir takım istatistikleri görelim. Böyle olunca, hani bu birazcık daha didaktik
taraftan birazcık ideaktif tarafa belki geçmiş oluruz. Efendim, bu tabloyu paylaşmıştım sizlerle. Şimdi
biraz büyütmeye çalışacağım, dediğim gibi özür dilerim. 2009 senesi… 2009 senesinde TEVDAK
okulları Ankara Atatürk lisesinden başlayıp, İzmir Atatürk ile devam ediyor. TEVDAK okullarından o
sene mezun 2400 kişi üniversite sınavını kazanmış. Bu 2400 kişi içinde en fazla İstanbul Teknik
Üniversitesine öğrenci gitmiş. Sonra İstanbul Üniversitesi ki bu çoğunlukla tıp oluyor. Sonra ODTÜ,
ondan sonra Boğaziçi üniversitesi, aşağı yukarı gidiyor. Atatürk üniversitesinin listede yukarıda
olmasının birinci sebebi Erzurum Lisesi, çünkü Erzurum Lisesi, göreceksiniz 83 kişi burada göndermiş
Atatürk Üniversitesi’ne, böyle bir tablomuz var. Şimdi tabi bunun anlam kazanması için belki birazcık
daha detaylı çalışmak gerekirdi. Yani röntgenleri birazcık daha belki detaylı çekmek gerekebilir. Yıl yıl
çalışmak belki gerekebilir. Ege Üniversitesi’ne kaç kişi girmiş. 34 kişi girmiş. 2009, o da tıptır çoğu.
İstanbul Erkek Lisesi’nden de 3 kişi gelmiş 2009 tabi. Ben, bunu şunun için yapmak istedim. Bir 2017
ile kıyaslayalım diye, daha yakınla kıyaslayalım diye. Şimdi bir defa TEVDAK liselerinden 2017’de
üniversiteye yerleşen sayısı 2009’a kıyasla 2400’ten 1985’e indi. Liselerden mezun sayılarında bir
değişiklik olup olmadığını bilemiyoruz tabi. Bizde mesela dikkat çekici bir şey var. 333’tü, 331 rakam,
2009’da 333 kişi, şimdi 331 kişi. Burada en büyük fark Ankara Atatürk Lisesinde var. Büyütme zorunda
kaldığım için ikisini yan yana göremiyoruz ama sol tarafa getirdiğimde Ankara Atatürk Lisesi, 323’ten
burada 151’e inmiş durumda. Bunun o yıl Hazırlık Sınıfı açılmasından dolayı meydana geldiği
söyleniyor. BU doğru mudur değil midir bilmiyorum. ‘2004 yılında Anadolu Liselerinin Hazırlık Sınıfları
kapanmıştı. O çalkantı 2008 verilerine yansıdı, 2009 verilerine yansımadı. Çünkü ben, önce 2008 daha
eski diye onu yaptım, sonra baktım orada mezun yok. Bir sonraki seneye geçmem gerekti, oradan
birazcık yani analizde emek ve zaman kaybettiğimden dolayı gayet iyi öğrendim.
ATIL ERMAN: Burada bir husus daha var hocam. TEVDAK liselerinin hepsi proje lisesi değildi.
Mesela Galatasaray veya Kabataş, Türkiye’den 500 üzerinden 499’la en elit öğrenciyi alırken, biz,

mahallinden öğrenci alıyoruz. Bu neye benziyor? Biri dünyadan futbolcu transfer eden bir takım,
diğeriyse mahalledekilerle aynı ligde yarışma gibi bir şey oluyor.
BURAK KILANÇ: Doğru, haklısınız.
ATIL ERMAN: Bundan sonra artık tamamı proje lisesi olduktan sonra önümüzdeki beş yıl
içinde veya on yıl içinde bu değerlendirmeyi yaparsak, daha sağlıklı olacak. Ama bundan ders alacağız.
Biz, bu verileri dikkate alarak, ileriye dönük planlarımızı ona göre hazırlayacağız.
BURAK KILANÇ: Haklısınız. Zaten açıkçası benim de bu çalışmayı yaparken ki amacım oydu. Bu
çalışma sonuçta hani bu oturumların amacı durum tespiti ve gelecekle ilgili bir takım açılımları
düşünmeye başlamak. O çerçevede ben de hazırlamaya çalıştım. Tabi şimdi Edirne Lisesi ile ilgili de
benim de başka bir şeyim var. Benim anne tarafım Edirneli olduğu için Edirne dendiğinde ben, böyle
ayrıca dikkat kesiliyorum. Mesela burada 64 gözüküyor, bir 105, evet. Yani Erzurum Lisesinde mesela
benzer bir durum var. 140 gözüküyor. 2017’de? 57 gözüküyor. Düşmüş. İşte bütün bunları gerçekten
iyi bir değerlendirmek gerekecektir. Yani daha detaylı değerlendirmek gerekecektir. Bir de hep şunu
söyleyegeliyorum, Türkiye esasında şanslı bir ülke. Çünkü biz, her sene öyle ya da böyle bir check-up
yapıyoruz ya da check-up yapacak şekilde evi topluyoruz sınavlarla. Ama işte bunu çok fazla analiz
etmiyoruz. Analiz etsek bile bazen kurumlarda saklı kalabiliyor, paylaşılmıyor. Şeffaflık olmayınca,
ders almak ya da iyileşme anlamında aksiyon belirleme şansı olmuyor. Bunları uzun liste olarak
sizlerle ayrıca paylaşırım. Bir, burada ön fikrini vermiş olayım.
Bu da mesleklerle ilgili TEVDAK liselerinin sol taraf 2009’dur, sağ taraf 2017’dir. Makine
mühendisliği kurtarmış. Bakın, tıpla ilgili bir artış var. Hukukla ilgili gene bir ufak artış var. 2400’te
154’müş hukuk, şimdi 1900 küsurda 160 gibi. Yüzeysel. İşte onların hepsini daha detaylı
değerlendirmek gerekir. Ama farkındaysanız, biraz evvel YÖK Atlastaki tıp ve hukuk liderliği burada da
var. Hatta belki onu şöyle de dillendirmek gerekiyor. YÖK Atlasta insanlar, girip, sadece bakıyorlar
yani vitrine girip, bakıyorsunuz Mercedes’e ama bunlar bindiğiniz Mercedesler yani bizim
çocuklarımızın gerçekten elde etmiş olduğu başarılar. İşletmeyle ilgili mesela gene hala yukarılarda
yer aldığını görüyoruz. Eczacılık düşmüş çok. Eczacılık 27 imiş, gözükmüyor 2017’de, aşağılarda
kalmış. Şimdi tabi bunun şöyle bir tarafı da var. İsterseniz, mesela Edirne Lisesi’ni bir inceleyelim.
Edirne Lisesi nereden nereye gelmiş? Ben, okulu görmediğim için çok istikrarlı görmüyorum. Ben,
buraya baktığımda, burada ciddi başarı düşüşü olduğunu görüyorum. Daha çok iki yıllık ön lisans
okulları tercih edilmiş.
DR. TEVFİK TÜRK: Bir de İzmir Atatürk Lisesini alabilir miyim?
BURAK KILANÇ: 335, 331 zaten değil mi? Evet, sizde bir mühendislikten tıbba artış olmuş.
Şimdi baktığımızda, esasında tıplar, son 15 yıl, hatta 20 yıl mühendisliklerin puan anlamında üstüne
çıktığı için burada… Makineciler bırakmış, 15 kişi. Ayrıca hukukta da bir şey var. Yani ben, bu tabloya
baktığımızda İzmir Atatürk Lisesinin üniversiteye geçiş performansının arttığını direkt olarak
düşünüyorum. Buradaki tıp ve hukukla ilgili daha detaylı analiz yapmak gerekir. Bu tıp ve hukuklar
kısmi burslu ya da ücretli vakıflarsa, bu biraz yanıltıcı olabilir.
DR. TEVFİK TÜRK: Vakıf üniversitesi yok. Okulumuzun önüne gelirseniz, gurur tablomuz var,
orada hangi üniversiteleri kazandıkları yazıyor.

DR. SAKİN ÖNER: Şimdi katkı yapmak istiyorum. Şimdi bir TEVDAK’lı olarak bütün TEVDAK
liselerini genel olarak gözlemleyen birisi olarak, bazı tespitlerimi kısaca paylaşmak istiyorum. Bir de
son yıllarda düşüşe belki de açıklık getirebilecek bir hususu da vurgulamak istiyorum. Galatasaray
Lisesi ve İstanbul Erkek Lisesi, uluslararası düzeyde okullarımız ve dış bağlantıları var. Bu okullarda
okuyan öğrencilerimiz bakalorya ve abitur sistemine göre eğitim görüyorlar. Bu sistem sonucu mezun
olan öğrenciler yurt dışındaki üniversitelere sınavsız girebiliyorlar. Bu yüzden öğrencilerin bir kısmı
yurt dışına gidiyor. Maalesef son yıllarda ülkenin gençlerinin genelinde olduğu gibi bu okullardaki
gençlerin de yurt dışında okuma eğilimi ve oranı arttı. Ben, 2012 yılında emekli oldum İstanbul Erkek
Lisesi’nden. O zaman yüzde 10 öğrencimiz, yani 180 öğrenci alıyorsak, azami 18 öğrenci, yurt dışına
gidiyordu, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde okuyordu. Yalnız bu sene öğrendiğime göre maalesef
öğrencilerin yarısına yakını yani yüzde 50’ye yakın öğrenci, 168 öğrenciden 80 civarında öğrencinin
yurt dışına gitmiş., ÖSYM, yurt dışına giden öğrencileri yerleştirme oranını belirlerken dikkate almıyor.
Bu azalmada en büyük etkenlerden birisi bu. Ben, size çok enteresan bir anekdot anlatacağım.
Eminönü ilçesi varken, Eminönü ilçesi liseleri arasındaki bilgi yarışması komisyonunun başkanlığını
yapıyorum. Bilgi yarışması yapıldı. Ben, o zaman Vefa Lisesin’de müdürüm. Lise birinci sınıflar
düzeyinde yapılan yarışmada Yarışmayı İstanbul Lisesi öğrencileri kaybetti, Kadırga Endüstri Meslek
Lisesi öğrencileri kazandı. Ben, çok şok oldum. Hemen bunun sebeplerini araştırmaya başladım.
İstanbul Lisesi öğrencilerinin lise 1’de okuduğu konular, diğer okullarda lise 2’de okutuluyor. Ayrıca
orada dersler Alman müfredatına göre okutuluyor şeylerde. Dolayısıyla müfredatlar birbirine
uymuyor. Çünkü abiturda Alman lise programı, yani gymnasium programı uygulanıyor. Dolayısıyla
konular birbirini tutmadığı için çocuklara görmediği konulardan soru sorulmuş oldu. Tabii bu eşitlik
ilkesine aykırı, İstanbul Liseliler kaybetti. Yani bu tip şeyleri göz önüne almak gerekiyor. Bir de ikincisi
şu var. TEVDAK liselerinin çoğunun öğrencilerinin özgüveni çok fazla, beklentileri büyük, ben, bunu
Vefa’da ve Pertevniyal’de gördüm. Öğrencilerin çoğu beklentilerini karşılamayan puanlar aldıkları için
normal Anadolu'daki üniversitelerin çoğuna girebilecekleri halde tercihlerini yapmıyorlar o sene.
Mesela ben, İstanbul Lisesi’nde 22 öğrencinin tercih yapmadı diye listede yer aldığını gördüm.
Dolayısıyla bunları da göz önüne almak lazım. Yurt dışına giden öğrencileri de ÖSYM, yerleşim
oranlarında göstermiyor. Bunu da paylaşmak istedim. Teşekkür ederim.
BURAK KILANÇ: Eski İstanbul Milli Eğitim Müdürü ve halen Özel Öğretim Kurumları Genel
Müdürü Sayın Muammer Yıldız beni aradı ve dedi ki, ben, Tevdak toplantısında İstanbul’da
uyguladığımız “Yönver” projesinden bahsettim. Önemli olacağını düşünüyorum, dedi, çünkü Milli
Eğitim Bakanlığı, şu anda bir çalışma yapıyor. Bu çalışma kamuoyuna açıklandığında kağıt üzerinde bir
takım istatistikler olarak yansıyacak insanların önüne. Ve bu şekilde yansıdığında pek çok TEVDAK
Okulu insanların gözünde belki itibar kaybedecek. Şimdi bunların hepsi çok çok önemli, bunları
tartışmamız lazım. Yani gerekiyorsa hatta o yapılacak çalışmalarda böyle sadece TEVDAK değil,
özellikli liselerin, yurt dışına bağlılığı olan liselerin yurt dışına gönderdiği öğrenci sayılarının da oraya
konulmasıyla ilgili uyarılarda bulunmamız gerekecek. Gene o ilk tabloya döneceğim ben. Sakin
Hocam, öyle ya da böyle bu mesela bir platformda yayınlandığı anda işte hani bizim lise 1’de
okuduğumuz müfredatı insanlar lise 2’de okuyormuş, yok işte gitti de etti de, insan gördü mü, gördü,
bitti. Yani bu çok büyük risk, gerçekten büyük bir risk. Üzerinize bir etiket, bir değer yapıştı mı, onu
değiştirmek için bayağı bir zaman geçmesi gerekiyor. Onun için bizim üzerimize yapışan çok kıymetli
ve parlak bir etiket var, bu etiketin aşınmaması için çok hassasiyet göstermek gerektiğini
düşünüyorum. Zamanım azaldığı için önemli olduğunu düşündüğüm bizim çalışmalarımız noktasında
bir konuyu önceleyip, ondan sonra da sorularınız varsa, yanıtlamak isterim. Esasında yükseköğretime

geçiş sistemiyle ilgili de bir tarihsel özet geçmek istiyordum. Şimdi bizim öğrencilerimizin bizim gibi
liselerin öğrencilerinin çok büyük bir problemi var. O da şu; bizim gibi liseler, disiplinli liseler. Notlarını
hakkıyla alan liseler, hormonlu not verilmeyen liseler, ancak şu anda hormonlu not verilmesini
engelleyecek ya da hormonlu not verilip verilmediğiyle ilgili direkt ya da endirekt kontrol yapacak bir
sistemimiz yok. Ben, bununla ilgili bir tabloyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bence TEVDAK‘ın, bu
projenin Ankara’da yapması gereken özellikle baskı konularından bir tanesinin bu olduğuna
inanıyorum. Şimdi tabi dediğim gibi, yakınlarınızdan birisi üniversite sınavına girdiyse, bu size tanıdık
gelebilir. Bu şu anda üniversite sınavına giren çocukların sonuç belgesi, burada işte her öğrenci,
boyunun ölçüsünü alıyor. Çok karışık, detayına girmeyeceğim ama işte burada yerleşme, puan ve
başarı sıraları vardır. İşte buradaki puanlar ki puanlarda önemli değil, buradaki başarı sıralarına göre
bir tahminde bulunup, kişiler tercih yaparlar. Bu da benim bir arkadaşımın oğluydu, Türkiye’de
721’inci oldu, Boğaziçi iktisada girdi. Şimdi efendim ben, size Ankara’daki bilgisayarın kişileri nasıl
yerleştirdiğiyle ilgili çok kısa algoritmayı anlatacağım. Ondan sonra bizim çocuklarımızın problemi
nedir; oraya geleceğim. Şu anda ülkemizde göstermiştim lisans programları işte sayısal, sözel, eşit
ağırlık, dil puanlarıyla öğrenci alıyorlar. İki yıllıklarda TYT puanlarıyla öğrenci alıyorlar. Şimdi bu iki
yıllıkları bir tarafa bırakalım, şu AYT dediğimiz alan yeterlilik testini, yani sayısal, sözel, eşit ağırlık, dil,
mesela İstanbul Teknik Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği Fakültesinde okumak istiyoruz. İsminizi
unuttum, tekrar söyler misiniz?
FEVZİ GEZGİNER: Fevzi.
BURAK KILANÇ: Fevzi Bey, İTÜ’ye inşaat mühendisliği okumak için niyetlendi, sınava girdi.
Ben de İTÜ’de inşaat mühendisliği okumak istiyorum. Sınava girdik. İkimiz de işte cumartesi günü
sınava girdik TYT, Pazar günü AYT testine girdik. İşte matematik, fizik, yaptık netlerimizi ve sayısal
puanlarımız hesaplandı. Türkiye’de bizim gibi pek çok kişi sınava girdi. Efendim, sistem, Türkiye’de
sonuncu olan kişiye 100 puan verir, yani sayısal puan türünde sistemin verdiği en düşük puan
100’dür. Türkiye’deki en iyi performansı gösteren kişiye de verdiği puan 500’dür. Yani sınav puanları
100 ile 500 arasında değişir. Şimdi Fevzi Bey ile ben, Cumartesi, Pazar sınava girdim. Türkçede,
matematikte, fende yaptığımız netlerle sınavda bir eşitlik söz konusu oldu. Mesela ikimiz de 450 puan
elde ettik. Eşitlik bozulmadı. Ama zaten Ankara’daki bilgisayar, bizim sınav puanımıza bakarak, bizi o
son kontenjana yerleştirmiyor. Diyor ki, ben, yerleştirirken, yerleştirme puanınıza bakarım. Sınavdan
aldığınız 450 vardı ama onun üzerine okuldan gelen puanı ekleyeceğim. Okuldan gelen puan da çok
basit bir hani benim tabirimle bakkal hesabı bir yöntemle hesap ediliyor, diploma notun neyse 0.6 ile
çarpılıyor. Yani benim diploma notum mesela 80 çarpı 0.6, 48 etti. 450 de sınavdan almıştım, 498
yerleşme puanım var. Fevzi Bey de 90 ile mezun olmuştu, çarpı 0.6, 54 puan etti. 450 de vardı, 504
etti. Ben, son kontenjana da başvurdum ama girmedim. Şimdi sistem bu kadar basit, siyah ve beyaz
bir şekilde işliyor. Hal böyle olunca, kimi diploma notu yüksekse, o oraya yerleşiyor. Şimdi ben, bunun
yüzünden mahkemeye veriliyordum. Çünkü ben, bir ara bir gazetede köşede yazarlığı yapıyordum. O
dönemin ÖSYM Başkanı, sınavdan sonra çıktı, biz, hak, hukuk, adaleti çok gözetiyoruz, sınavda hiçbir
şey olmadı. Çok hassasız falan filan dedi. Ben de ertesi gün işte yazdığım güne denk geliyordu. Yani iyi
hoş da istatistik birinci sınıf dersi, ikinci haftada öğretilecek normalizasyon, standardizasyonu göz ardı
etmek akıl mantıkla uyuşuyor mu falan gibilerinden böyle bir yazı yazdım. Hemen telefon geldi, o
yazıyı kaldır, yoksa falan filan şeklinde. Tabi kaldırmadık. Bir hatamızın olduğunu söylediler. Doğru,
çünkü buna karar veren YÖK, ÖSYM uyguladığı için ben, ÖSYM başkanına yüklenmiştim. Onun için bir
sonraki hafta dedim ki, söylediğimin arkasındayım ama ÖSYM uygulayıcı, YÖK’ün düzeltmesi
gerekiyor ama ÖSYM’nin de uyarması gerekirdi, dedim. Ve o günden bu yana da bunu sürekli olarak

vurguluyorum. Bizim çocuklarımızın en çok sıkıntı çektiği noktalardan bir tanesi budur. Çünkü yan
tarafta bir özel okul, çocuklara bol bol not verir, hormonlu not verir, bunun ciddi bir kontrolü yoktur.
Ha şimdi sonuçta bunu düzeltmek de zor değil. Bunu düzeltmek çok basit yani istatistikler sokmaya da
gerek yok, yani iki kütleyi birbiriyle kıyaslamak gerekiyorsa, iki kütleyi ortak paydaya getirmeniz
gerekir. İşte öyle olduğu için işte buna standardizasyon adı veriliyor. Lastik bant gibi en yukarıdaki
notu en alttaki notu alırsınız böyle 100’e ve 50’ye getirirsiniz, standart aralığa getirirsiniz lastik bant
gibi, işte aradaki notlar da bir şekilde ona göre dönüşür. Öyle olduğu için işte hormonlu not verip,
notları 85 ile 100 arasında değişen ne, hakkıyla not verip, notları 55 ile 95 arasında değişeni 100 ve 50
arasındaki standart aralığa getirdiğinizde, ortak paydaya gelmiş olur. Bu bu kadar basit bir şeydir.
Eskiden bu yapılıyordu. Bir de bunun üzerine hatta başka bir şey daha yapılıyordu. Bir de ağırlıklı
ortaöğretim başarı puan uygulaması yapılıyordu. Yani ilk önce standart aralığa getiriyorlardı. Ondan
sonra diyorlardı ki, ya kardeşim, tamam standart aralığa geldi de şimdi Kabataş Lisesi’nde işte 70
ortalama getirmekle işte daha basit bir lisede 70 ortalama getirmek hani eş değer değil. Onun için bu
işi bir de şöyle bir dönüştürelim. Kabataş Lisesi’nin ve her lisenin o sene üniversite sınavına giren lise
son öğrencilerinin ortalamasına göre bakılıyordu ve alttaki 50 olan alt sınır yukarıya doğru
çıkartılıyordu. Yani başarısız bir lisenin mesela çok başarılı olmayan bir lisenin alt sınırı 50’den 55’e
çıkarken, Kabataş, İstanbul Erkek gibi liselerin notları 90’a kadar çıkıyordu. Buna ağırlıklandırma
deniyordu. Ha bir şekilde vicdani midir, doğru mudur, tartışılabilecek bir olay. Bu işi 4+4+4 kanunuyla
ve o katsayı değişikliğinin yapıldığı kanun değişikliği noktasında bunu da değiştirdiler. Yani 0.6 ile
çarpma basit formüle getirdiler. Yapılması gereken standardizasyonu sabit tutup, ağırlıklandırmayı
kaldırmaktı. Ama ikisini de kaldırdılar, öyle olduğu için şu andaki hormonlu notların problem yaratmış
olduğu hale geldik. Şimdi bu sürekli dile getiriliyor, sürekli dile getiriliyor. Yani sadece bizim derdimiz
de değil bu, öğretmenlerle velileri de karşı karşıya getiriyor, yani siz, sıkıyorsunuz kötü diye. Bir de
izninizle bir anımı anlatmak isterim. Hocam, belki de sizin dört artı dört artı dört sırasında lise
miydiniz hocam? Yeni emekli olmuştunuz. Şimdi işte o kanun çıktı, değişiklikleri böyle okuduk,
hazmetmeye çalışıyoruz. Hiç unutmuyorum, İstanbul’da işte birinci ikinci köprü üzerinde Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü üzerinde seyahat halindeyim arabada, telefon çaldı, açtım telefonu. Karşımda birisi
Almanca konuşuyor. İstanbul Erkek Lisesi’nin bir kimya öğretmeni. Dedi ki, Burak Bey, biz, sizi
tanıyoruz, biliyoruz, takip ediyoruz. Camiayla ilişkileriniz sürüyor, teşekkür ediyoruz. Ya biz, Alman
hocalar olarak biraz tedirgin olduk. Bir kanun değişikliği olmuş. Ve işte bu okuldan gelen notlar da
böyle hesap edilecekmiş. İçimiz rahat etmedi Alman öğretmenler olarak. Acaba son sınavda biz, bu
çocukların notlarını biraz yüksek versek, e-okul sisteminde bu bizim yaptığımızı fark ederler mi diye
sordu. Şimdi bence bu o kadar önemli bir gösterge ki yani bir Alman öğretmen, Alman öğretmenler
adına ki biliyorsunuz yani onların disiplinini, yaklaşımını, ya burada bir terslik var, içimiz rahat etmedi.
Bu hatayı hatayla nasıl düzeltiriz şeklinde ve bunu bir şekilde yaparsak, milli eğitim bizim canımızı
yakar mı fark edip diye endişeyle bana telefon etmişti, hiç unutmuyorum. Gerçekten bu bence eğitim
sistemimizdeki en garabet şeylerden bir tanesi. Bununla ilgili şu anda YÖK’ün önüne koymuş olduğu
gibi yönetmeliğe kadar ve hukuki anlamda bu işin meclise gitmeden nasıl çözüleceği noktasına kadar.
Çünkü o zamanki siyasi konjonktürde kat sayılar kaldırılacağında bu 0.6 ile çarpma formülünü… Ki
teknik detay kanuna konulmaz, kanuna koymuşlar. Bununla ilgili dediğim gibi, elimden geldiğince
şahsen bir şeyler yapmaya çalıştım ama bence TEVDAK’ın ağırlığı olan bir inisiyatif olarak bu konuyla
ilgili de Ankara’da öğrencilerimizi mağdur eden bu durumla ilgili de girişimlere ön ayak olmasında
fayda var diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun, çok vaktinizi aldım.

DR. TEVFİK TÜRK: Bizler de çok teşekkür ediyoruz, bu güzel ve faydalı bilgileriniz için bu güzel
sunumunuz için. Arkadaşlar, oturumumuzu sonlandırıyorum.

19 EYLÜL 2019 – SAAT 11.50-13.00 -- DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ OTURUMU
OTURUM BAŞKANI: M. Erol DEMİRDÖVEN (TEVDAK Yönetim Kurulu Başkanı)
KONUŞMACILAR: Tüm katılımcılar
M. EROL DEMİRDÖVEN: Değerli dostlar, açılışta hepinize hoş geldin dedik. Toplumun Okulları
projesinin İzmir oturumlarının sonuna geldik. Şimdi tekrar katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bu
projeye başladığımız zaman bu kadar umutvari değildik. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığının bizi akıl
veren, onu yönlendirmeye çalışan bir kurum olarak görür diye endişeleniyorduk. Ama şu an
geldiğimiz noktada bakanlığın bizim hiçbir zaman böyle bir niyetimiz olmadığını, sadece bu 15 tarihi
okulu değil, diğer okullarımıza da örnek olmak istediğimizi, bu konular fikirler üretip paylaşmak
istediğimizi anladığını düşünüyorum. Bu konuda bayağı yol aldık, iki gündür devam eden
toplantılardaki 4 oturumda çok iyi şeyler konuştuk, çok iyi öneriler geldi. Milli Eğitim Bakanlığı da sağ
olsunlar, bize son derece yakın ilgi gösterdiler. Hatta bir daire başkanı arkadaşımızı da TEVDAK
okullarıyla ilgili TEVDAK’la direkt iletişime geçmek üzere görevlendirdiler. Bu konuda Ortaöğretim
Genel Müdürü Sayın Yusuf Büyük Bey’e teşekkür ediyoruz. Görevlendirdiği daire başkanı arkadaşımız
Şükrü Bey de geldiler, bizi dinlediler. TEVDAK liseleriyle ilgili sıkıntımız veya vakıflarımızın bir önerisi,
bir isteği, bir talebi olursa bize iletirse biz onu Ankara'ya ileteceğiz. Böyle bir mekanizmanın olması,
bakanlığa iletilecek konuların filtrelenmesi, ilişkilerin sağlıklı yürütülmesi yönünden çok iyidir. Böylece
TEVDAK’la Milli Eğitim Bakanlığı arasında konuşulması gerekenin dışında şeylerin konuşulması
önlenmiş olur. Doğrudan doğruya problemlerimizi doğru olarak aktaralım diye TEVDAK üzerinden,
Milli Eğitim Bakanlığı için de bu doğrudur, bizim açımızdan da doğrudur. Böyle bir imkân sağlandı.
Tahmin ediyorum, bakanlıkla ilişkilerimiz her gün biraz daha çok ısınacak. Bu konuda bakanlıkla
aramızdaki ilişkilerin sistemli ve sıcak bir şekilde yürütülmesine büyük katkı sağlayan Sayın Ömer
Balıbey kardeşimize de çok teşekkür ediyoruz. Önce TEVDAK’ın kuruluş döneminde İstanbul Milli
Eğitim Müdürü olan sayın Turgut Akan hocam ile başlayalım.
TURGUT AKAN: Önce size ben teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Can dostumuz Sakin
Bey’e de aynı duygularımı belirtiyorum. 1991 yılında 4 okulun katılımıyla başlayan bu çalışmanın
başında idim. Rahmetli bakanımız Avni Akyol’la birlikte. O günden bu güne gelişmeleri dün ve bugün
görme imkânına sahip oldum ve son derece mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Ben, emekli olalı
20 sene oldu, 20 yıldır da bu ve benzeri eğitim konularının içinde olmaya çalışıyorum. Okulları ziyaret
ediyorum, milli eğitim müdürünü ziyaret ediyorum. Bu ziyaretler sırasında en azından bir okul
müdürünü ziyaretim sırasında okul müdürü şunu diyebilir, “ya adam gelmiş şu yaşa, şu işleri yapmış
ama beni ziyarete geldi”. Öyleyse o bir şeyleri gördü diyeyim, öğrendi demeyeyim de gördü. Ben de
onu ziyaret etmekle genç arkadaşımın şahsında geleceğimizi görmeye çalışıyorum, onun şahsında
yeni gelişmeleri takip etmeye çalışıyorum, onun şahsında bilgi dağarcığıma bir şeyler ilave etmeye
çalışıyorum. Şu denebilir, “hocam, bundan sonra öğrenseniz ne olacak!”. Bundan sonra öğrensem, hiç
kimseye faydası olmayabilir ama benim kendime faydam olur, yere biraz daha sağlam basmama
sebep olur, biraz daha zihni melekelerimin daha geç azalmasına neden olur diyorum. Yani başkasına
faydalı olmayı bir kıyıya koyuyorum, ben kendime faydalı olmaya çalışıyorum. Eğer kendime faydalı
olmaya çalışıyorsam, bir başkasına da faydalı olma imkânına sahip oluruz diyorum. Buradan

hareketle, bugün 15 tane olan TEVDAK okulları, yalnız kendisine faydalı olmanın dışında başkasına da
örnek olma gibi bir misyonu yüklenmiş durumda, bu son derece önemli. Zaten bu okullar, istatistik
olarak da kondu, işte 50’nciden başladı, 100’üncüye, 150’ye kadar geldi ve 9 bin okul içinde bu
rakamlar son derece iyi rakamlar. O zaman kendilerini geliştirmenin dışında çevresel örnek olma gibi
bir misyona da sahipler. Çünkü bu okulların müthiş bir kültürü var, bu okulların müthiş bir gelenekleri
var, bu okulların itibarları var. O zaman herhalde başkalarına örnek olma vasfını en iyi şekilde
yürüteceklerdir kanaatindeyim. Kıymetli arkadaşlarım, biraz önce sayın başkanımız “biz, kimseye akıl
verme gibi bir durumda değiliz” dediler. Hakikaten biz, kişi olarak da kurum olarak da pek akıl almayı
sevmeyiz. Hâlbuki akıl almayı becerebilmek durumundayız, tam tersi akıl almayı becerebilmek
durumundayız. Ha bunun yolları vardır, değişik usulleri vardır. Kendi kurumsal yapımızı, hiç
bozmadan, hatta onu yücelterek akıl almanın yollarını bilebilmek çok önemli. Bizim bakanlığımızın
veya üst mercilerin de misyonunun bu olduğu kanaatindeyim. Kıymetli arkadaşlarım, sınıf
öğretmenliğinden, milli eğitim müdürlüğüne, genel müdürlük ve sonunda yurt dışındaki ataşelikten
emekli oldum. En önemli görev; okul müdürümüze ve öğretmenlerimize düşüyor. Zannetmeyin ki
bakanlık sizden kuvvetli, il milli eğitim müdürü sizden kuvvetli, ilçe milli eğitim müdürü sizden
kuvvetli. En kuvvetlisi sizsiniz, yapacak sizsiniz kıymetli arkadaşlarım. Bunların hepsinden kademe
kademe geçen kişi olarak söylüyorum. Genel müdürlük mü önemli il milli eğitim müdürlüğü mü? İl
milli eğitim müdürü daha fonksiyonel. İl milli eğitim müdürü mü ilçe milli eğitim müdürü mü daha
fonksiyonel. İlçe mi okul mu? Okul daha fonksiyonel. Tek bir kuruma “okul ailesi” denmiş, başka hiçbir
kuruma denmemiş. Okul ailesinin içinde siz varsınız, öğretmenler var, veli var, öğrenci var ve yıllar
önce mezun olup da okuluna gönülden bağlı olan kişiler var. Bunların hepsini bir araya getirme,
beraber yürüme, beraber yol alma bence en güçlü kurum olan okula aittir. Bir okul vardır çok iyi,
yönetici değişir, bakarsınız aradan bir sene geçmiş, 6 ay geçmiş, çok iyi denilen okul neredeyse
yerlerde sürünüyor. Aynı öğretmen, aynı idari kadro, aynı fiziki imkân, aynı okul binası, değişen ne
var, tek bir kişi değişmiş, yönetici değişmiş. Bizim kültürümüzde yönetici son derece önemli, işte
batan bir Osmanlı imparatorluğunu hiçbir imkan değişmeden, tek bir kişi, tek bir lider ne hale
getirmiş, öylece Türkiye Cumhuriyetini kurmuş. O nedenle bizim kültürümüzde var olan lider, müdür,
amir olayını çok iyi değerlendirmek zorundayız. Bunun bir olumlu tarafı var, bir olumsuz tarafı var.
Olumsuz tarafı, amir değiştiği zaman eğer iyi değilse çok çabuk bozuluruz, olumlu tarafı çok çabuk
toparlanırız. O nedenle biz kısa sürede batıyoruz, kısa sürede olumlu hale gelebiliyoruz.
Bakanlığımızın, ilimizin, ilçemizin en önemli görevi, bakanlığımız emrinde 81 ile 81 tane milli eğitim
müdürü tayin etmektir. 700 veya 800 küsur ilçe müdürü tayin etmektir. Bu müdürlerin asri görevi de
okullara iyi müdür tayin etmektir. Okullara iyi müdür tayin etmeyi becerdiği takdirde hiçbir şeyle
uğraşmasına gerek yoktur, okul gelişir, okulda problem olmaz. Biz, tersini yapıyoruz beceremedik,
Personel Genel Müdürlüğü yaptım, beceremedik. Biz, uygun kişiyi uygun yere atayamıyoruz, sonra
yaratılan problemi çözmeye uğraşıyoruz, 5 misli, 10 misli, 20 misli zaman harcayarak. Dün
beceremedik, umuyorum bugün becerebiliriz diyorum. Bir de sayın arkadaşlarım belirttiler, ÖSYM’yi,
bakanlığı bu konuda uyarın veya uygun şekilde iletin dendi. İnanın iletme olmazsa, bakanlığın
umurunda değil arkadaşlar, onu bilesiniz. Zannetmeyin ki bakanlık her derdi dert edinir durumdadır,
çünkü uzak. Ben burada, bir köyümde bir öğretmen eksik olduğu zaman uyuyamazken, genel
müdürken bir ilçede 10 tane öğretmen eksik olmuş, o uykusuzluğu çekmiyordum, birbirinden farklı.
Bu iletişimi kurabilmek lazım, zannediyorum her geçen gün bakanlığımız da bu geri dönüşümü daha
uyumlu bir şekilde değerlendirecektir inancındayım. Geçen süre içinde ben 25 sene önce veya 20
küsur sene önce işte bu işi yapıyorduk, geçen süre içinde ümit ediyorum ve öyle olduğuna inanmak
istiyorum, daha güçlenen, daha gelişen bir teşkilatımız var. Ben, bu toplantıyı düzenleyen başta

zatıaliniz, yönetim kurulunuz, katılımcılar, dün ilk katılım 25 kişiydi, bugün de 20-25 kişi. Yani
katılımda eksiklik olmadı, birçok toplantılarda bunun tam aksi olur. Dikkatle dinleyenleri gördüm ve
çok istifade ettiğimi belirtmek istiyorum. Ben, mutlaka sizler çok daha istifade etmişsinizdir
kanaatindeyim teşekkür ediyorum, sağ olun var olun diyorum, elinize sağlık
M. EROL DEMİRDÖVEN: Turgut Bey üstadımıza çok teşekkürler. Ben de özellikle İzmir Atatürk
Lisesi Mezunlar Derneğine, vakfına ve öğretmen arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Hakikaten ilk
günkü gibi aynı katılımla devam ediyoruz, ilgileri için çok teşekkür ederim. İletişim mutlaka çok
önemli, Burak bey kardeşime son derece zor ve sıkışık bir çalışma düzeni içerisinde, bize zaman ayırıp
geldiği için çok teşekkür ederim. Tahmin ediyorum, yaptığın istatistik tablolardan hepimiz son derece
faydalanacağız. Onları biz topluyoruz, her hâlükârda sonuçlarını çıkaracağız. Ben, arada öğretmen
arkadaşlarımla konuşurken, dünkü Nilay Hocamın konuşmasını göz ardı etmedim. Çünkü benim bir
endişem vardı, Nilay Hanımı dinledikten sonra şimdi iki tane endişem var, sosyal medyada
haberleşme konusunda çok dikkatli cümlelerimizi, kelimelerimizi, birbirimizle konuşurken,
haberleşirken, çok dikkatli davranmamız gerektiğini tekrar tekrar vurgulamak istiyorum.
İHSAN TUTUM: Ben, son derece mutluyum şu anda. Neden? Birkaç yıl önce TEVDAK’ta
İstanbul'da yaptığımız bir toplantıda, biraz da eleştirel mahiyette yönetim kuruluna demiştim ki, “ya
arkadaşlar bırakın şiir yarışmasını milli eğitim müdürlüğü yapsın”. Siz, üyeniz olan biz vakıfların ne
yapacağına bir çalışma yapın. Erol Bey başta olmak üzere bütün yönetim kuruluna şükranlarımı arz
ediyorum. Şu iki günlük toplantı, bana göre TEVDAK’ın amacına ulaştı. Yani 2 günlük çalışmadan
edindiğim izlenimler ve öğrendiğim şeyleri eminim ki bundan sonra vakfımızdaki çalışmalarda göz
önünde bulunduracağım. Dün de bir şey söylemiştim, bugün bunun aynısını tekrar etmek istiyorum.
Eski bir söz, “kişi noksanlığını bilmek gibi irfan olmaz”. Biz, nedense eskiden beri eksikliklerimizi
örtmeye, göstermemeye, hep iyi taraflarımızla kendimizi ortaya sunmaya çalışırız. Biraz önce Burak
Bey, Edirne lisesinin şeyini gösterince, orada dedim ki doğru, durum bu. Biz, niye çırpınıyoruz, o
durumu gördüğümüz için, buradan alıp şu noktaya getirelim diye ama biz, bu konuda çok
profesyonel, bu konuda eğitim görmüş insanlar değiliz. Ortak paydamız gönüllülüğümüz. Mezunu
olmakla kıvanç duyduğumuz okullarımıza, her zaman kendimizi borçlu addediyoruz. Hayatta bir
noktaya geldikse, bu okulların, tabi ki ailemizin, içinde bulunduğumuz ortamın da katkıları var ama
bizim okuduğumuz bu okullar, bize bir takım değerler kattılar, hayatta onun sonucu olarak bir yerlere
geldik, işte şimdi bunu şimdi ödememiz lazım. Bunu öderken de ne yapacağımızı bilemiyoruz
çoğunlukla. TEVDAK burada bizim önümüzü açtı, şükranlarımı arz ediyorum, başta Erol Bey olmak
üzere bütün yönetim kuruluna. Bu tip toplantıların giderek çoğalmasını diliyor hepinize saygılar
sunuyorum, teşekkür ediyorum.
M. EROL DEMİRDÖVEN: Teşekkür ederim. Buyurun.
ATIL ERMAN: Ben de TEVDAK’a teşekkür ediyorum, İstanbul'da daha önce da katıldığım genel
kurul ve toplantılarda bütün konu öğrenci ve eğitim üstüne. TEVDAK liselerin üst kuruluşu olduğuna
göre bizim hedef kitlemiz öğrencilerimiz 14-18 yaş arası diyebilirim ki bu da çocuklarımızın tam
ergenleştiği, olgunlaşması gerektiği, doğru yolda yönlendirilmesi gerektiği yaşlar. Bu neden le bizim
devlet, belli bir müfredat çerçevesinde çocuklarımızın öğrenimi için gayret sarf ediyor,
öğretmenlerimiz bu konuda çaba gösteriyor. Bu arada çocukların sosyalleşmesi için de çabalar
gösteriliyor. Eğitim vakıflarına ve mezunlar derneklerimize düşen görev ise bu çocuklarımızı a, b, c ,d,
fizik, kimya dersleri dışında eğitebilmek, vatana, millete, bayrağımıza, atamızın ilkelerine sadık, hür

düşünceli bireyler olarak yetiştirmek üzere bizim bu çocuklarımıza eğitim vakıfları ve dernekler olarak
katkıda bulunmamız gerekir. Aklıma şöyle bir şey geldi: ben, yıllar önce bir mezuniyet töreninde bir
konuşma yapmıştım, oradaki sözümü tekrarlamak isterim. Çocuklara demiştim ki, “çocuklar, buradan
çıkıp da üniversiteye gittiğinizde, Sizin önünüze değişik fikirler konserve gibi konacak, önceden
yazılmış kitaplar, doktrinler, şunlar bunlar, kafanızı çelmeye çalışacaklar. Ama siz siz olun, her şeyi
kendiniz okuyun, sağı da okuyun, solu da okuyun, eğriyi de doğruyu da okuyun, kendiniz doğru
kararlar vermeye çalışın, konserve bilgilere itibar etmeyin”. E tabi bu çocukları bizim vakıflar olarak,
eğitim vakfı ve mezunlar dernekleri olarak bu yönde katkılarda bulunmamızın çok doğru olacağı
kanısındayım. Zaten hep toplantıda da konuştuğumuzda çocuklarımızın doğru eğitim alması, yani
öğretim ve eğitim, eğitim tabi daha farklı daha geniş bir konsept. Bu konuda ilerleyen çalışmalarda da
tahmin ediyorum bu TEVDAK'ın çalışmaları 4 toplantıyla Avrupa Birliği projesiyle filan bitmeyecek,
bunun arkasından başka başka projeler, başka başka toplantılar da gelecektir. Hepinize teşekkür
ediyorum katılımınız için.
M. EROL DEMİRDÖVEN: Çok teşekkür ederim sağ olun. Başka, evet buyurun.
AHMET GÜREL: Saygılar sunuyorum, 6 ay içinde 3’ncü TEVDAK toplantısına katıldım. Giderek
içeriği çok mükemmelleşen, dünkü Hoca hanımın sunumu, değerli genç meslektaşımın sunumu beni
çok etkiledi. Biz de artık 50 yıllık mühendisiz. Şimdi ben, şunu yapmak isterdim, birazdan bizim
lisemizi gezeceğiz, müdürümüz ve vakıf başkanımız gezdirecek, müzemizi gezeceğiz. Onun arkasında
boşluğunuz var, Türkiye'nin en güzel müzesi, Atatürk müzesini gezdirmek isterim ve bu bir talep
olsun. 100’ncü yılı aşıyoruz Kurtuluş Harbi’nin. İzmir'in kurtuluşunun da 97’nci yılındayız. Mustafa
Kemal, 97 yıl önce buralarda, 9 Eylül değil, 10 Eylülde İzmir'e gelir, 30 Eylül günü İzmir'i terk eder. Şu
anda böyle özel günlerdeyiz. Eğitim açısından geçen İstanbul'daki sunumumda Mustafa Necati, Vasıf
Çınar, Dr. Reşit Galip, bizim okulumuzun öğrencileri ve öğretmenleri ve milli eğitim bakanlarından
bahsetmiştim. Onların adına göreceksiniz, orada fotoğrafları var, İzmir'de bulvarlar var. Mezarları,
Ankara'dan bir gönüllü grup, 3 milli eğitim bakanının mezarı yan yana Cebeci’de onaracak,
Ankaralılara da özel bir şey olacak, biz de buradan takip edeceğiz. Ben, bunu söyleyeyim, çünkü
İstanbul’dayken müze gezdirme sözü vermiştim, bir tane müze gezdirelim ki vaktimiz de var yakın,
bizim müzeye yakın, Atatürk müzesini gezdirmek isterim, Türkiye'nin en güzel müzesi. Saygılar
sunarım, teşekkür ederim.
M. EROL DEMİRDÖVEN: Ben, teşekkür ederim.
MURAT SARAÇ: Teşekkür etmek istiyorum TEVDAK’a. TEVDAK'ın düzenlemiş olduğu bu
Toplumun Okulları projesine ve buradan 2 gündür gerçekten almış olduğumuz bilgiler, bence de çok
çok kıymetli. Başta TEVDAK yönetim kurulu başkanımıza ve genel sekreterimize çok teşekkür
ediyorum, İhsan ağabeyin de çok büyük bu anlamda katkıları var. Bence çok çok önemli şeyler
anlatıldı iki gün boyunca. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum ki TEVDAK tam bir çatı örgütü ve bu
çatı örgütü olarak da geleceğe yönelik olarak bizim okullarımızın devamlılığını, sürekliliğini,
sürdürülebilirliğini, yaşamının bu tarihi çınarların nefes almasını ve beslenmesini sağlanması için
burada, bunlarla ilgili doğru şeylerin yapılabilmesi adına burada. Bu bazen devletle birlikte, bazen
devletle işbirliğiyle, bazen de devlete rağmen olacakmış gibi gözüküyor, Ömer Balıbey hocam çok
güzel ifade etti, yani 57 bakan değişikliğinden bahsetti, her yıla bir bakan düşüyor gibi. Bu anlamda da
zaten sistemle ilgili bir hata olmasa, bu kadar çok değişiklik olmaz. Bu sistemdeki hataları da
gördüğümüz adına da biz buradayız ve bu anlamda da TEVDAK gerçekten çok çok önemli bir çatı

örgütü. Mutlaka özel bir statüsünün olması gerektiğine inanıyorum ben. Sakin Bey, dün çok güzel
ifade ettiler, model okul dedi, farklı bir statü içerisinde. Özellikle de Burak Bey’in söylediği konu da
çok önemli, başarı ortalamaları. Bu verilere göre tedbirler alınırsa, bizim okullarımızın payının daha da
yükselebileceği ve bizlerin ayrıcalığının, farklılığının oluşabileceği bir özel statümüzün olması
gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda da biz, inisiyatif alarak, ne kadar yoğun olursak, ne kadar güçlü
ve kararlı olursak, o derece Ankara'da da sesimizin duyulacağına inanıyorum. Çünkü bu tür şeylerde
karşılarındaki inisiyatifi gördükleri zaman ve onların sunduğu fikirler olduğu zaman ve yoğun bir güç
varsa STK anlamında mutlaka dikkate alınacaktır. Bu çatışma, çarpışma veya siyasi bir söylem
anlamında değil ama bir güç birliğinin olması anlamında. Bu açıdan da hani bunu siyasi bir kelime
olarak söyleyeyim, bir desantralizasyon olması gerektiğine inanıyorum. Ve nitelikli olarak üye
sayısının artırılmasını düşünüyorum. Biz, İzmir Atatürk Lisesi olarak her gün buradayız ama mesela bir
Bornova Anadolu Lisesi bizim ezeli rakibimiz ama ebedi dostumuz. Bornova Anadolu da nitelikli olarak
buraya katkı koyabilecek bir okuldur. Bunun gibi Anadolumuzda 4-5 tane daha okulu aynı şekilde
sayabiliriz. Bu tarzda nitelikli, katkı koyabilecek okulların, yalnızca vakıfların da değil yani tüzüğünüzde
de yazıyor, derneklerinin de, bazılarında vakıf oluşumu yok çünkü, derneklerin de bu işin içerisine
dahil olması gerektiğini düşünüyorum. Gönüllülük konusu çok çok doğru bir konu ama dün Nilay
Hanım, bence gönüllülükle ilgili çok vurucu bir şey yaptı ve kişisel görüşüm olarak da söyleyebilirim ki
gönüllülük, bizim yaptığımız işler tarzında gerçekten sabırla sınırlı olan bir şey. Çünkü sabrımızın
taştığı, artık götüremeyeceğimiz noktalar da oluyor. Özellikle de buradan kitlesel erişim, iletişim
bölümüne gelirsek ki bu çok çok önemli, kitlesel iletişim asla vazgeçemeyeceğimiz bir noktada. Kötü
paylaşımlar konusu veya kontrol dışı olması konusu, evet hepimizin endişesi ama biliyorsunuz, bunun
profesyonel bir şekilde yönetilmesi, yürütülmesi gerektiği hakkında da bir şeyler söylendi. Ve
gerçekten bu göz ardı edemeyeceğimiz bir noktaya geldi. Neden göz ardı edemeyeceğiz; bir Telekom
reklamı vardı. Biri 8 yaşında, biri 13-14 yaşında 2 çocuk konuşuyor, “bizim zamanımızda” diyor 14
yaşındaki çocuk, “oo biz, telefondan bağlanıyorduk internete” diyor. Öbürü de şok “vay be ya demek
öyleydi ha” diye anlatıyor. Çok hızlı bir gelişme var internette. Biz de istemiyoruz, demin internette,
instagramda facebook’un kavgasını yaptık. Düşünün kendi içinde bile çok farklı bölüşmeler var. Atılan
bir tweet, Obama’nın tweete vardı, bunu hatırlıyorum ben, sabah sporu yaparken atmış olduğu
tweet, 17 dakikada bütün dünyayı dolaştı. Yani 17 dakika sonra Obama’nın koşu bandında koştuğunu
bütün dünya biliyordu. Bu anlamda kötü paylaşımlar evet hepimiz için endişeli ama profesyonel
çalışmayla mutlaka bu açıdan sıkıntılar engellenebilir. Biz, 3-4 kişinin kontrolü altında yapmaya
çalışıyoruz, benim biraz bilgi ve birikimim anlamında basın bültenlerini, yapmakta olduğumuz
duyuruları, aidiyetle ilgili işte yapacağımız kampanyalarla ilgili dün bahsedilen konular bunlar.
Bunlarla ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama kişiye bağımlı olmaması gerekiyor, mutlaka ve
mutlaka bunun profesyonel anlamda değerlendirilmesi gerekiyor. Bu bizler için de çok önemli, çünkü
aidiyet duygusunu gelecek nesillere katmamız gerekiyor. Eğer bunu yapamazsak, aidiyet duygusunu
gelecek nesillere katamazsak, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra işimiz çok daha zor olacak. Belki biz, bu
dünyalarda olmayacağız ama okulumuz da aynı konumda olmayacak, bunu söyleyebilirim kesinlikle.
Çünkü özel okullar üzerinden çok büyük bir baskı yiyoruz ve bu baskı giderek de artıyor. Onların
yaptığı 100 reklamın biz, belki 2’sini, 3’ünü yapabiliriz ama aidiyet duygusu için bazı çalışmaları
yapabiliriz. Burada birkaç tanesi gözüküyor işte 15 Ekimde Atamızın ders vermesi ile ilgili bir
dönüşümüz var, iade-i ziyaretimiz var, balomuz var, bu 26 Ekimde tekrarını yapıyoruz, medyada bu
anlamda kendi çapımızda yer almaya çalışıyoruz mezunlarla birlikte, bu tür çalışmalarımız var. Her yıl
belli dönem mezunları bu mesela 85 mezunlarının buluşmasıdır ama şimdi 83-84’ler de geliyor,
katılıyor. Lise marşımız, dün anlatılmıştı hatırlarsınız, bazı hikayelerinizin olması lazım, bazı

kahramanlarınızın olması lazım. Bunlar kadar sahip olduğumuz başka herhalde hiçbir okulda yoktur,
yani yeni açılmış özel okulun böyle bir şeye imkanı yoktur. Bir lise marşımız var, Ahmet Adnan Saygun
gibi birisi bestelemiş bunu, çok büyük gurur duyuyoruz ve bu tekrardan formatlandı, tekrardan aranje
edildi ve biz, bunu kayıtlar altına aldık ve youtube’ta 500 binden fazla takipçisiyle birlikte izlendi.
Bütün öğrencilerimize de gösteriyoruz, bir klip olarak geçmişten geleceğe yapılmış bir klip olarak
bunu gösteriyoruz. Bu çok önemli, doğuyla batıyı bir araya getirelim düşüncesiyle, bakınız bu Ağrı’nın
Taşlıçay ilçesine bağlı Kumlubucak köyüdür. Biz, okulumuzun adını oralarda andıralım ve doğuyla batı
arasında bir köprü olsun diye böyle bir çalışma yaptık, okulun bütün tefrişatını yaptık. Bu başka bir
projenin başlangıcı, değerli müdürümle birlikte inşallah uzun aşamada gerçekleştireceğiz. Bahsedilen
okula aidiyet duygusunu artırabilmek adına yapılan bir çalışmadır, paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu
görüntünün aynısını bir sınıfa, Atatürk'ün ders vermiş olduğu sınıfa koyalım istiyoruz ve burayı da bir
Atatürk anı sınıfı olarak, Atatürk'ün ders verdiği sınıf, dün anlatılmıştı. Değerli mezunumuz Ali Rıza
Berkem ile ilgili, onun yapmış olduğu konuyla ilgili. Bir de belgeselden bahsedilmişti, erkek lisesinin
yaptırmış olduğu çok güzel bir belgesel var, İz TV’de defalarca izledim, bu da bizim yaptırmayı
düşündüğümüz belgesel. Bunun küçük bir videosu var, oraya atabiliriz onu. “Kurtuluş ateşini
yakanlar” diye böyle de bir şey yaptık. Gerçekten tarihimizde çok farklı, çok özel günlerimiz ve
anılarımız var. Bu hikayelerin ön plana alınması, çocuklar üzerinde bunların hepsini görmesi bizler için
çok önemlidir. Biz, 15 Mayısı 14 Mayısa taşıdık, çünkü 14 Mayısta başlayan bir okul hareketiyle,
okulumuzda başlayan bir hareketle ilk direniş gerçekleştiriliyor. Bunun belgesel haline getirilmesi için
gayret gösteriyoruz, Ahmet hocam da burada, senaryo şu anda yazılım aşamasında, umut ediyoruz ki
2020 yılının 14 Mayısında bunu gösterebileceğiz, gösteri haline getirebileceğiz. Burada Mustafa
Necati, Reşit Galip ve Vasıf Çınar’ın isimlerini de anmamak olmaz. Bunlarla ancak aidiyet duygusunu
yaratabiliriz diye düşünüyoruz, bunun üzerinde çalışıyoruz.
Fon oluşturmakla ilgili de bir konu vardı, bu hafifçe tamamlanacak, “Kurtuluş ateşini yakanlar”
ismiyle birlikte, bu bütün okulumuzda gönüllü olan öğrencilerimiz, mezunlarımızdan gönüllü olan
kişilerin, birkaç profesyonel kişinin desteğiyle gerçekleştirilecek bir projedir. Dediğim gibi 14 Mayıs
2020’yi hedefliyoruz. Senaryo dalında pek çok kişi bize destek oluyor, Fatih Portakal arkadaşımız da
bunun seslendirmesini yapacak. Belli yerleri canlandırma şeklinde olacak, yani oralarda tiyatro
şeklinde düzenekleri kurulacak, maliyetli bir iş, inşallah altından kalkarız diye düşünüyoruz. Fon
oluşturmayla ilgili gerçekten çok sıkıntılı bir ortam bu, özellikle de şu anki ekonomik koşullardan
dolayı destek almakta çok büyük güçlük çekiyoruz. Ama gene Bornova Anadolu'dan bir kopya çektik,
net bir şekilde ifade edeyim onu, haklarını da yememiş olalım. Avrasya Maratonu’na katılım için bir
çalışma yaptık, “Adım adım iyilik peşinde koş” platformu üzerinden bir çalışma yaptık. 3 Kasım’da
gerçekleştiriliyor Avrasya maratonu, baya da prosedürleri de çok uzun bir şey, fakat bir yıllık valilikten
izin alıyorsunuz, valilik izinleri hepimizde var, yani bağış toplama izinleri hepimizde var, fakat bu tarz
bir kampanyaya yönelik, bir şeye yönelik bir çalışma için, hepimizin özel izin alması gerekiyor. Valilik
izni olmadan kurumsal olarak bu tür çalışmalara katılamıyorsunuz. Biz, bu izinlerin hepsini aldık, 3
Kasımdaki maratonda İzmir Atatürk Lisesi mezunları olarak katılım göstereceğiz. Demin gördüğünüz,
Fatih’in de üzerinde şey var, bir önceki videoya gelebilirsek, evet Fatih’in de üzerinde gördüğünüz
tişörtlerden 2 bin adet bastırmayı düşünüyoruz ve bunların karşılığında herkesin de bu şeye katılımını
bekliyoruz. Rakamsal olarak şöyle söyleyeyim, Bornova Anadolu 100 bin lirayla başladı, 757 bin lira
para topladı geçen sene. Biz, tabi İzmir Atatürk Lisesi olarak çok daha fazlasını toplayacağız, bununla
ilgili en ufak bir şüphemiz yok. Fakat bu herkesin desteğini gerektiren bir konu, bağış toplama
konusunda bin 500 lira bir öğrenciye burs olarak konuşuyoruz her yıl için, fakat bin 500 lira verecek

100 kişi bulamıyoruz ama 100 lira verecek bin 500 kişi bulabileceğimize inanıyoruz. Bunlar da fon
toplama açısından bize kaynak yaratacak bir şey yapacağız, çünkü maalesef biz, Türkiye’de birkaç okul
dışında maddi anlamda çok çok büyük bir rahatlığı olan bir okul değiliz ve Türkiye'de zaten 2-3
okuldan başkası bu şeye sahip değil, onlar da işte Galatasaray ve İstanbul Erkek Lisesi’nin yapmış
olduğu uluslararası çalışmalar var. Bence o da dikkate alınmalı. Bakalorya, IB uygulamaları, okullara
olan ilginin ve devamlılığın sağlanması açısından fayda getirecektir. Yabancı dil öğretmenlerinin yurt
dışına gönderilmesi konusunu çok önemsiyorum, çok da doğru buluyorum. Okulumuzda Fransız
Kültür Merkeziyle bu anlamda bir çalışma yapılıyor ama tabi artırılarak devam etmesi gerekiyor.
Yabancı öğretmenlerin fonla gelmeleri tabi Galatasaray ve İstanbul Erkek Lisesi’nin yaptığı
uygulamaların benzeri bir durum ama bu fonu da herhalde bize verecekse ya Avrupa Birliği verecek
ya da bakanlığımızla işbirliği içerisinde olacağız. Bu çalışmalar doğrultusunda yürürsek, ben, pek çok
başarılı noktaya geleceğimize inanıyorum, herkese de teşekkür ediyorum, kolaylıklar diliyorum.
M. EROL DEMİRDÖVEN: Buyurun Haluk Bey.
HALUK ÖDEN: İzmir Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği Başkan Yardımcısıyım. Size ve yönetim
kurulunuza çok teşekkür ediyorum, çok güzel 2 gün geçirdik. Şunu çok kalbi duygularla söylemek
istiyorum. Aramızda yirmi yaş var ama hedefimiz hep aynı. Yani fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller
yetiştirmek, bu yönde çabalarınızı takdir ediyorum. İhsan başkanıma da çok teşekkür ediyorum bizi
dahil ettiği için yapıya. Kendi değişimine, yani kendini değişime en çok uydurabilenler hayatta kalıyor,
dedi Nilay Hocamız. Biz de sizin engin tecrübelerinizle, bizim gençliğimizle bunu bütünleştirerek,
okulumuzun eğitim kaleleri olduğunu unutmadan, hakikaten genç Cumhuriyetin en büyük kaleleri
bizim okullarımız, bunlara sahip çıkmaya devam edelim. Sizlerin enerjisi devam etsin, bizler de
koşalım, çalışalım, gayret edelim. Murat başkanımın dediği gibi genişletelim, aramızda koordinasyon
olsun, yani okullar arasında koordinasyon olsun. Dediği gibi, Kabataş Vakfı çok kaliteli bir şey
geliştirdiyse, bizlere aktarsın, derneği bir şey yaptıysa, bizlere aktarsın. Yani aramızdaki koor dinasyon
bitmesin, bu toplantılarla sınırlı kalmasın. Tabi sizler, görüşüyorsunuz, hani bir yapı oluşturulsun, bir
grup oluşturulsun, başkanlar dahil edilsin. Gelişmeleri hep takip edelim. Ben de Burak hocama
teşekkür ediyorum, Atatürk Liseli olmaktan gurur duyuyorum, üniversitemi söylemem, hep lisemi
söylerim, teşekkür ediyorum.
M. EROL DEMİRDÖVEN: Ben teşekkür ederim. Bu çalışmalar bittikten sonra sizlerle daha sık
temas kuracağız. Dolayısıyla 15 lisenin camiası olarak herkes birbirinin ne yaptığından, her halükarda
haberdar olacağız. Yani bu Avrupa Birliği fonu, fon yaratmayla ilgili, iletişimle ilgili, çünkü biz
tanınıyoruz diyoruz ama e biz kendi kendimizi tanıyoruz, ben bu konuda hala aynı yerdeyim. Çünkü
Van’daki başarılı evladımız, onun velisi de tanısın, onlar da gelsinler bizim okullarımızda okusunlar.
Sadece İzmirli arkadaşlarımız veya İstanbullu çocuklar gelmesinler ki bu ülkede kardeşliği kuralım.
Dolayısıyla hep beraber bu vatan bizim vatanımız olduğunu herkesle paylaşmamız lazım. Bu mutlaka
yani bizim sitelerimizde inşallah bu proje bittiği zaman haberleşmelerimiz daha düzgün hale gelecek,
her türlü bilgiyi karşılıklı alıp vereceğiz.
AHMET YILMAZ: İzmir Atatürk Lisesi Okul Müdürüyüm, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Böyle
güzel bir toplantının özellikle ilimizde gerçekleşmesi, bizi ayrıca gururlandırdı. Bu yüzden TEVDAK
yönetimine teşekkür ediyorum. Burada bulunan insanların ortak yönü, tarihi bir misyonu olan, tarihi
bir geçmişi olan okulların temsilcileri, üyeleri, çalışanları. Şimdi öncelikle bizler, tarihi mirası tüketen,
harcayan, yok eden, sürekli onlardan yararlanıp, katkı vermeyen insanlar durumunda olmamamız

lazım. Bu tarihi mirası toplumlar nezdinde daha bilinir, daha görünür, daha etkin kılmanın çabaları
olması lazım. Bu çabalarımız da zaten onların göstergesidir diye düşünüyorum. TEVDAK, okullarla
alakalı çalışmalarımızı zaten eğitim vakıflarımız, derneklerimiz, okul aile birliklerimiz yapıyorlar.
TEVDAK'ın çok farklı misyonu var, vizyonu var. Biraz önce Murat başkanım da söyledi, hani bizler
dikkate alınmak istiyoruz, TEVDAK dikkate alınmak istiyor. Okulumuzun problemlerini çözmek, okul
aile birliğinin, idarenin, eğitim vakfının işi ancak bizleri genel manada, ulusal manada veyahut da
uluslararası manada tıkayan, engelleyen işlerin çözülmesi de TEVDAK’ın işidir. Bu istikameti, bu rol
ayrımını çok güzel yaptığımızda bence, göreceğiz pek çok şey hallolmuş olacak. Önce ben, bunu çok
önemsiyorum. TEVDAK'ın yaptığı bir açıklama, Türkiye'de ses getirmeli. Şimdi bu önemi koyduktan
sonra gelelim bunu nasıl yapacağımıza, o kadar çok şey söylenebilir ki bu konuda hani dikkate
alınmak, işte bakanlık temsilcilerimiz sürekli geldiler, söylediler, konuştular. Önce biz, kendimizi
ciddiye alacağız, öğrencilerimiz bizi ciddiye alacak, sadece hamasetle “işte bak mis gibi tarih kokuyor
okulumuz”, yetmiyor bu evet var ama yetmiyor. Açıyorsunuz bir bilimsel küçük bir programda adam
diyor ki, 1800 bilmem kaç, adam gazoz kapağını buldu ve hala kullanıyoruz. 1600 bilmem kaçta ilk
fermuarı bulmuş ve hala fermuar kullanılıyor. Bizim insanımız bunu istiyor, gencimizde bir cevher var,
bunun için bir çaba göstereceğiz, bunun için bir şeyler yapacağız. Gençlerimiz, okuduğu mühendisliği,
okuduğu matematiği, okuduğu fiziği, astronomiyi yansıtacak, üretecek alanlar açmalıyız. Bu bizim
okullarımızın, çok ama omurgasını oluşturması lazım, yoksa bizi kimse ciddiye almaz. İkincisiyse, bu
yönde çalışmalarımız var mı var, şu anda bizim 2 ekibimiz Teknofest’de ürünlerini sergiliyorlar. Fakat
şunu diyorum, Teknofest’e TEVDAK damgasını vurmalı. Olmadı mı; Türkiye genelinde veya dünya
çapında bir proje yarışması yapmalıyız. Bu proje yarışmasını büyük, ciddi ödüller koymalıyız,
göreceksiniz bizim yapacağımız ufak çalışmalardan bu daha da önemli. Türkiye veya dünyada bir proje
çalışması veya bir çalışma veya bir yarışma veya bir yarışma veya aklınıza gelebilecek başka bir
faaliyet ama ciddiye alınabilir bir faaliyette bizim adımız orada olmalı. Bunu biz, İzmir Atatürk Lisesi
olarak, ilk önce ulusal, daha sonra uluslararası bir yarışmaya ev sahipliği yapmanın çalışmalarını şu
anda yürütüyoruz. Bunu bu TEVDAK'ın esas önünde olmalı, Atatürk Lisesi de katkısını sunmalı,
Kabataş'ı da katmalıyız, İstanbul'daki bütün liseler, Türkiye'deki bütün liseler de bu ortak şeyde
buluşmalı. Ne zaman biz, bu ciddi, bu güçlü etkiyi ortaya koyduğumuz anda o zaman biz bir açıklama
yapacağımız zaman, bütün objektifler bize döner. Biz bir şey söylediğimiz zaman, sadece “kendimiz
çalıp kendimiz söyleme” konumundan çıkarız. Öyleyiz diye demiyorum ama bazı şeyleri net olarak
konuşmamız lazım diye düşünüyorum. Biraz önce Murat başkanımın söylediği, sosyal medya olsun şu,
bunların hepsi aslında aynı temele dayanıyor. Yani bizler, tabi ki birbirimizin değerini çok iyi biliyoruz.
Ben, okulumuzda öğrencilerimizin yürüdüğü zaman eğer döşemede çürümüş bir zemin varsa, o
zemine bastıkları zaman benim sırtıma basmış gibi oluyor, onun çözümünü, onun acısını, onun
giderilmesi için çabasını, o kaygısını yaşıyorum. Ancak niçin genel manada daha ulusal çapta, daha
ileri çapta benim veya şunun bunun inisiyatifine kalmamış çözümler okullarımız için gerek mimari,
gerek bilimsel, gerek proje açısından bir ufuk çizilmesin, işte TEVDAK bunun toplantısıdır, bunun
yapılmasıdır, bunun üst kurumudur, kuruluşudur diye düşünüyorum. O yüzden çok önemli diyoruz, o
yüzden elimizden geldiğince katkı sunmaya çalışıyoruz, arkadaşlarımız daha fazla bulunsun diyoruz,
derneğimiz de bulunsun diyoruz, vakfımızdan daha çok insan bulunuyoruz, çünkü önemsiyoruz. “X”
kuruluşu Türkiye de bir söz söylediği zaman dikkate alınıyor. Biz, kendimizi çok iyi biliyoruz ama ben,
kendi eksikliğimi söyleyeyim, kendi okulumda bile TEVDAK’ı bilmeyen öğretmenim var. Neden? İşte
bizde bu hastalık var. Biz, bu hastalığı giderdiğimizde, o zaman göreceğiz ki bizim konuştuklar ımız
daha çok dikkate alınıyor, söylediklerimiz dikkate alınıyor. Biz, peki burada ego için mi söylüyoruz
hayır, biz, tarihten bizim o güçlü mirasımızı en çok hisseden okullar olduğumuz için, oradaki

projeksiyonumuzu geleceğe çevirdiğimiz an daha güçlü okullarız. O miras, o güçlü mirası daha güzel
taşıyoruz, geleceği inşa ederken, o güçlü mirastan yararlanıyoruz, bizim bu avantajımız var. Yoksa
belki yeni açılmış bir okulda daha çok bilimsel çalışmalar yapılıyor olabilir. Ancak bizim o yönümüz
var, o marka değerimiz var, o yüzden bunu çok iyi kullanalım diye düşünüyorum. Yani şundan
korkmayalım, çocuklarımızı toplayıp, değerler eğitiminiz sizin için çok önemli, ülke bilinci çok önemli,
Atatürk çok önemli, düşmanlarımız var; bu bilgiyi tabii ki vereceğiz bunu sene içerisine yayarak…
Çocuğumuz bir proje için dışarıya çıkıyor, çocuk orada ülke bilincini görüyor, Atatürk'ün değerini de
biliyor, toplumunun değerini, ülkesinin denizinin, havasının kıymetini çok daha iyi biliyor, hemen
anlıyor, sizin anlatmanıza gerek yok. Oradaki o mücadeleyi görüyor, zaman zaman haksızlıklara
uğruyor orada, onları da görüyor. Avrupa ülkelerine uygar ülkeler diyoruz ama adamlar, bizim
başarımızı hazmedemeyebiliyorlar. Yani çocuk sizin 4-5 sene vereceğiniz eğitimle kavratamadığınızı,
bir yurtdışı proje çalışmasında bir yurtdışı konferansında bunu kavrayabiliyor. O yüzden hani
çocuklarımızı bu yönde açtığımız zaman sınırları, kapıları, çalışmaları bu yöne çevirdiğimiz anda
yapmaya çalıştığımız pek çok çaba kendiliğinden hallolacak. Bir Aziz Sancar söylendiği zaman dünya
artık biliyor bunu, bizim bir öğretmenimiz Aziz Sancar’ın asistanı, geldi, öğrencilerimizle bir buluşma
gerçekleştirdik. Bizim aylarca, yıllarca, senelerce veremeyeceğimiz motivasyonu, mesajı tık o verdi.
Dolayısıyla demek ki biz, hani coğrafyada bir şey vardır, dağa tırmanacağın yerin izohipsini iyi bilmeniz
lazım, dik yamaçta tırmanmaya çalışıyorsanız, onu dağcılar yapar. Burada bu konunun duayeni Serhat
Bey var. Ama biz, doğrusunu yapalım, yani doğru yolu kullanalım. Hepiniz çok değerlisiniz, inanın
baktığımızda o kadar değerli insanlar görüyoruz ki ama bir taraftan da hani bu yönümüzü eksik
bırakmayalım. Bakın ulusal çapta en azından bir tane düzgün bir yarışma, proje yarışması olabilir,
başka bir yarışma olabilir. Ama bu klasik manada değil, bunu yaptığımız anda göreceksiniz TEVDAK,
Türkiye gündemine oturacak. Büyük bir ödül verelim ilk önce, daha sonra sadece TEVDAK'ın vereceği,
“başarılarınızdan dolayı tebrik ederiz” antetli bir yazısı veya bir simgesel hediyesi daha değerli olacak.
Ancak ilk etapta güçlü ödüller lazım, Türkiye gündemine oturmamız lazım, güçlü isimlerle kendimizi
tanıtmamız lazım. Ha bu yönde gidiyor muyuz, gidiyoruz, bakanlığımızın temsilcilerinin buraya
gelmesi bunu gösteriyor. Ben de belki naçizane bu yönde haddimi aşmayarak eğer bir çizgi
çizebildiysem, kendimi mutlu olarak görüyorum. Bizler okul idaresi olarak, öğretmenlerimiz olarak,
vakfımız olarak, derneğimiz olarak yapılabilecek tüm çalışmalarda her türlü katkıyı vermeye hazır
olduğumuzu belirtiyoruz, emeğinize sağlık diyoruz. İnşallah bu çalışmalarımız artarak, gücü, etkisi
artarak devam eder diye düşünüyorum, saygılar sunuyorum.
KORAL KIVRAK: İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı ve Mezunlar Derneği üyesiyim. Dün Atilla
Bey’in ve Burak Bey’in yapmış olduğu sunumlar gerçekten çok güzel sunumlardı. Bu sunumlar bizlerle
paylaşılırsa, Atilla beyin ki vakıf ve derneklerimizin para ve maddi sıkıntıları açısından çok büyük bir
katkı sağlayacağını düşünüyorum. Aynı zamanda Burak Bey’in yapmış olduğu sunumlar da,
okullarımızdaki öğretmenlerimiz ve okul idarelerimizin yönlendirilmesi açısından çok faydalı olacağını
düşünüyorum, bunların bizlerle paylaşılmasını talep ediyorum, en kısa zamanda, çok teşekkür ederim.
ATIL ERMAN: Murat Bey arkadaşım çok güzel açıkladılar, ben anlattığı şeylerden ben,
yararlandım. Acaba ileride böyle bir toplantı düzenleyebilir miyiz TEVDAK olarak bölge toplantısı gibi?
Her vakıf kendi yaptığı çalışmaları anlatsa da, biz de onların bu deneyimlerinden faydalansak, bizim
aklımıza gelmeyen bir şeyi “a bak bu çok güzel bir fikir, ben de bunu kendi okulumda veya kendi
ilimde uygulayayım” desek. Böyle bir çalışma yapabilir miyiz bilmiyorum, ileriye dönük. Genel
kurullarımızı iki güne uzatıp, bir günümüzü buna ayırabiliriz. En azından 15 vakıftan 15’i birden sunum

yapmasın da bir toplantıda 5 vakıf sunum yapsın, diğer bir başka toplantıda 5 vakıf. Yani aklımıza
gelmeyen şeyleri yapanlar varsa onlardan yararlanalım diye düşündüm, teşekkür ederim.
M. EROL DEMİRDÖVEN: Ben, teşekkür ediyorum. Ben Ahmet hocama bir şey söylemek
istiyorum, tabi burada belli bir yöne geldik. Önce bir kere bizim TEVDAK olarak Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından kabul görmemiz lazımdı. Bugün yürüdüğümüz noktada, geldiğimiz yerde artık Balıbey’in
telaffuz ettiği gibi marka yaratmanıza gerek yok, zaten burada eğitimde markalar var, dedi.
Dolayısıyla şimdi Milli Eğitim Bakanlığı, bizim okullarımızı marka olarak görüyor. Şimdi biz, daha önce
yönetim kurulunda karar aldık, biz “bu okul, TEVDAK üyesidir” diye birer plaket yapacağız, bizim
kararımız var. Onu Milli Eğitim Bakanlığı da bizi TEVDAK olarak kabul ettiğine göre sizlere bu plaketleri
göndereceğiz, okulunuzun bir yerine asarsanız, öğretmen arkadaşlar da öğrenci kardeşlerimiz de
TEVDAK ismini orada öğrenmiş olacaklar, çok teşekkür ederim.
MURAT SARAÇ: İzmir Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği Başkanıyım. Kısa bir ekleme ben de
yapabilir miyim müdürüme. İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Başkanı olarak son bir ekleme
yapayım. Müdürüme katılıyorum, ne demek istediğinizi da çok da iyi anlıyorum. TEVDAK gerçekten
bir çatı örgütü, tekrar tekrar söylemem gerekiyor ve inisiyatif anlamında Türkiye'deki bütün tarihi
okulların başka bir yer aramasını veya başka alanlarda veya tek başına yürümesine engel olacak ve
doğru yere kanalize edecek bir örgüt, gerçekten çok ihtiyacımız var. Ben, çok tozpembe görmüyorum
açıkçası. Yani birinci de olsak, biz TYT ikincisini çıkarttık bu sene ama her zaman için geleceğimizden
kaygılıyım, çünkü çok farklı, çok hızlı değişen bir dünya var. Bu anlamda TEVDAK'ın tam bir inisiyatif
alması gerektiğine inanıyorum. Müdürümün söylediği konuya da katılıyorum, o yüzden söz aldım,
mutlaka bir yarışma olabilir veya bizim meşhur ödül törenimiz var, başarı ödülleri vermiştik, Biraz
medyatik olmak gerekebilir, biraz kendimizi göstermek gerekebilir, biraz çoğalmak gerekir.
M. EROL DEMİRDÖVEN: Buyurun Sakin hocam.
DR. SAKİN ÖNER: Değerli başkanım, çok değerli arkadaşlar. Ben 1991 yılında Turgut Akan
hocamızın müdür yardımcısı olarak TEVDAK'ın kuruluş aşamasının içinde bulunmuş, mutfak
çalışmalarında yer almış bir kardeşinizim ve o tarihten bu yana kesintisiz olarak her dönemde okul
müdürü olarak ve milli eğitim müdür yardımcısı olarak ve emekli olduktan sonra da bilfiil yönetimde
görev alarak, TEVDAK’da 28 yıldır hizmet veren bir kardeşinizim. Bütün geçirdiği evreleri biliyorum.
Özellikle biz, 2005 yılına kadar, 91’den 2005 yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığımızla kurduğumuz güzel
diyaloglarla özellikle okullarımızın idareci ve öğretmen atamalarında kadro eksikliği olmasın, liyakatli
insanlar göreve gelsin konusunda bakanlıkla yaptığımız protokollerle çok önemli mesafeler aldık. Biz,
2000’li yılların başında biz, önce kendi kurumlarımıza TEVDAK’ı tanıtalım, TEVDAK okul kardeşliği,
TEVDAK öğrenci kardeşliği kuralım diye düşündük. TEVDAK Liseleri kavramını o tarihten beri
kullanmaya başladık. Onun için biraz önce Sayın Edirne Vakfı Başkanımızın söylediği konuda da
bugüne kadar bu amaçla 4 tane TEVDAK liseleri arasında kültür ve sanat haftası düzenledik ve şiir ve
deneme yarışmaları yaptık. Burada hem edebiyat, müzik, resim, beden eğitimi öğretmenlerimizi bir
araya getirdik, hem de öğrencilerimizi bir araya getirdik. Tabii çoğunlukla bu İstanbul'da olan
okullarımızla gerçekleşti. Çünkü TEVDAK'ın hiçbir zaman projeleri karşılayacak maddi imkânları
olmadı ama projeleri yapacak mantalitesi ve potansiyeli vardı ve biz, bunları yaptık. Özellikle
yarışmaları bütün okullarımızın öğrencileri katılsın diye yaptık ve hakikaten bütün okullarımız katıldı.
Yapma amacımız, TEVDAK öğretmenleri arasında bir kaynaşma olsun, ayrıca da öğrencilerimiz
TEVDAK’ı duysun ve büyük bir ailenin ferdi olduğunu hissetsinler, TEVDAK aidiyetini kazansınlar diye

düşündük. En son bu sene 19 Mayıs 1919 Atatürk'ümüzün Samsun’a çıkışını, 100’ncü yıl dolayısıyla ve
daha önce bu yaptığımız yarışmaların da 3 tanesini kalıcı olsun diye, geleceğe not düşmek için kitap
haline getirdik. En son bastığımız kitap, “100 Yıl Önce Biz de Çanakkale’deydik”. Orada İzmir Atatürk
Lisesi Eğitim Vakfının sayın başkanının getirdiği yazı ve dokümanlara da o kitapta yer verdik.
Okullarımızdan da bu konuda bilgi istedik, 5-6 okulumuzdan geldi, sarı-siyah hikayesini de o kitapta
ben yazdım naçizane. Şimdi ben, emekli olduktan sonra 4 yıl bağımsız bir meslek yüksekokulunda
müdürlük yaptım. Ama Vefa ve İstanbul Erkek Lisesi müdürü olarak tanınmak benim için daha büyük
onurdur, onlar çünkü marka okullarımız. Ama şu oldu, yükseköğretim ortamını da tanıma fırsatı
buldum. Değerli arkadaşlarım, şimdi Avrupa Birliği’nin Türkiye'ye şu katkısı oldu. Gerek yerel
yönetimlerde, gerekse merkezi hükümetin yetkililerinin Avrupa’yla yapılan temaslar sonucunda,
görgüleri ve bakış açıları değişti dünyaya. Dikkat ederseniz, ondan sonra daha modern şehirler
kurulmaya başlandı. Avrupa'nın Anadolu kasabası dediğimiz şehirler, bugün bir kültür şehri haline
geldi, Eskişehir gibi mesela. Belediye ve devlet imkânlarıyla birçok bürokratımız yurtdışına çıkma
imkanı buldu, okullarımız bu arada dışa açıldılar. Dolayısıyla en azından bakış açımız değişti. 20052006 öğretim yılında Vefa Lisesi müdürüydüm. O öğretim yılında bakanlık Anadolu Liselerinin
Hazırlık sınıflarını kaldırma kararı aldı. Bu okullar iyi yabancı dil bilen aydınlar yetiştirmek üzere
kurulmuştu. Bu kararın bu okulların bu misyonunu ortadan kaldıracağını gördüm. Bunun üzerine üç
tarihi okulumuzla (İstanbul Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi) birlikte aynı
özellikte olan bizim okullarımızın da Hazırlık Sınıflarının kaldırılmaması için bakanlığa başvurduk. O
dönemdeki orta öğretim genel müdürümüz bizi bu isteğimizden vazgeçirmek için elinden geleni yaptı.
Biz geri adım atmayınca Vefa Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi ve Cağaloğlu Anadolu Lisesi 2006-2007
öğretim yılında Hazırlık+4 yıl öğretim süreli okullar haline getirildi. Bu sisteme geçince inanın velinin
de öğretmenin de öğrencinin de bakış açısı, mantalitesi değişti, ufku değişti. Ben, o tarihe kadar veliyi
ve öğrenciyi yurtdışına öğrenci göndermek konusunda ikna edememiştim. Ama o seneden itibaren
önce İngiltere, sonra Kanada ve ondan sonra bütün dünya ülkeleri… Yanıma bir Almanca öğretmeni
aldım, Almanya'ya gittim. Bir lise müdürünün evinde bir hafta misafir kaldık. Oraya bir Fransız Lisesi
ve bir Romanya Lisesi müdürü geldiler. Bir comenius projesi üzerinde anlaştık. Böylece okulu dışarıya
açtık. Ben, müdürlükten ayrıldıktan sonra baktım aynı gelenek devam ediyor. Yani şunu söyleyeyim,
ilk yapacağımız işlerden birisi, başta İzmir Atatürk Lisesi olmak üzere 7 okulumuzu da, Edirne Lisesini
de, Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi’ni de, Erzurum Lisesi’ni de Hazırlık+4 yıl öğretim süreli eğitime
geçirmemiz gerekir. Bu konuda Ahmet Yılmaz hocama her türlü danışmanlığı yapmaya hazırım. Bugün
bakanlık bu konuya daha sıcak bakıyor. Biz, bu projeyi 22 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul'da Kabataş
Lisesi’nin salonlarında yaptığımız açılış toplantısıyla, başlattık. Sonra Temmuz ayında İstanbul'da
tekrar toplantı yaptık. O toplantıya İzmir’den Müdürümüzle birlikte 10 kadar arkadaşımız geldi,
katıldı. Şimdi onun arkasından, 6-7 Ağustosta Ankara'da bir toplantı yaptık, Ankara'daki toplantıya da
Zonguldak'taki ve Erzurum'daki arkadaşlarımızı davet ettik, onlarla beraber yine aynı kalitede bir
toplantı oldu. Ama o toplantı başkentte yapıldığı için bakanlığımız gerçekten üst düzeyde katılım
sağladılar, iki tane genel müdürümüz geldi, ikisi de güzel konuşmalar yaptılar, Ankara Milli Eğitim
Müdürü ve Müdür Vekili, yardımcısı arkadaşımız geldi. Ayrıca bu toplantıya İstanbul'dan Ömer
Balıbey müdürümüzle eski talim terbiye kurulu başkanımız İrfan Erdoğan hocamızı da davet ettik ve
katıldılar. Toplantılarmızın hepsi üst düzeyde gerçekleştirildi. Kaliteyi düşürmemeye çalışıyoruz, çünkü
marka okulların toplantısı öyle olmalı ve programlarımız hiç aksamadı. Ve neticede dördüncü olarak
İzmir’de iki gündür bu toplantımızı gerçekleştirdik. Şimdi önümüzdeki hafta gider gitmez, Çarşamba
Perşembe günü sırf İstanbul'daki vakıf temsilcileri ile bir toplantımız daha var. Gideceğiz, yarın hemen
onun programını ve hazırlıklarını yapacağız. Arkadaşlar, TEVDAK bu Avrupa Birliği projesiyle yeni bir

döneme girmiştir. Yeni bir dönem başladı. Bundan sonraki davranışlarımız, projelerimiz daha
kapsamlı, bugüne kadar ulusaldı, uluslararası bir boyuta taşıyacağız. Ama dediğim gibi TEVDAK'ın
hiçbir zaman bu projenin gerçekleşeceği maddi imkanı olmadı. Bugüne kadar faaliyetlerimizi bazı
vakıflarımızın ve üyelerimizin yıllık aidatlarıyla yürüttük. Ayrıca bu konuda Kabataş Erkek Lisesi Eğitim
Vakfı’nın destek ve katkılarına da şükranlarımızı sunuyoruz. Şimdi 12 Kasımda İstanbul dışındaki
okullarımızın müdürleriyle vakıf başkanlarımızı bir defa daha davet etmiş olacağız, yani en az 3 defa
vakıflarımızla, 15 vakfımızla bir araya gelmiş olacağız. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür
ediyorum, saygılar sunuyorum.
İHSAN TUTUM: Değerli arkadaşlar, biz, TEVDAK'ın kuruluşundan üyesiyiz Atatürk Lisesi olarak
ama bizim TEVDAK ile düzgün ilişkiye girmemiz son 4 seneye dayanıyor. Ve bu son 4 senede biraz
ilişkimizi sıklaştırdık ve son 2 sene yoğunlaştırdık. Bunun da neticelerini son 6 ayda görüyoruz. Sağ
olsunlar onlar da bizi anladılar, vizyonumuzun da genişliğini anladılar. Bundan sonra da katkılarımızın
daha fazla olacağını kendileri de biliyorlar, teşekkür ediyoruz.
M. EROL DEMİRDÖVEN: Ben teşekkür ederim. İzmir toplantımız burada sona ermiştir.
İnşallah başka toplantılarda tekrar bir araya geliriz. Hepinize hayırlı günler diliyorum, teşekkür
ederim.

TOPLUMUN OKULLARI - TOPLUM DESTEKLİ OKULLARIN KAPASİTESİNİN
GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İSTANBUL KAPASİTE GELİŞTİRME ETKİNLİĞİ
25 EYLÜL 2019 -- SAAT 10.00-11.00 -- AÇILIŞ TOPLANTISI
DR. SAKİN ÖNER: Eğitim camiamızın saygıdeğer üyeleri, değerli eğitimciler, eğitim
vakıflarımızın saygıdeğer yöneticiler ve mütevelli heyeti üyelerimiz, değerli konuklar, hepinizi Türk
Eğitim Vakfı Dayanışma Konseyi Liseleri Derneği TEVDAK adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şimdi
sizleri Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk, tüm şehitlerimiz,
ebediyete göçen tüm eğitimcilerimizin hatırasına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum.
Ardından hep birlikte istiklal marşını söyleyeceğiz. Teşekkür ederim, ruhları şad olsun.
Değerli arkadaşlarım, 1 Nisan 2019 tarihinde başlayan TEVDAK’ın Toplum Okulları isimli
toplumun okullarının yani tarihi liselerimizin ve onların eğitim vakıflarının ve ayrıca TEVDAK’ın
kurumsallaşması, finans gücünün arttırılması, iletişim gücünün arttırılması, karar sürecine katılımı ve
medya ve sosyal medyayla ilişkilerini ele alan bu projenin bu beşinci toplantısı. Bugüne kadar
gerçekleşen 4 toplantıya çok yüksek bir katılım oldu, yani planladığımız katılımın çok üzerinde ve
protokol yönünden de çok zengin bir ortamda geçirdik. Şu ana kadar toplantılarımız içerisinde belki
de çok fazla toplantı olmasının da bunda etkisi oldu. 22 Mayıs 2019’da açılış toplantımızı yaptık. Sonra
Haziran ayında İstanbul’da bir toplantı gerçekleştirdik. Buraya bütün İstanbul’daki vakıflarımız ile
Edirne Lisesi ve İzmir Atatürk Lisesi yönetici ve eğitim vakıflarının temsilcileri katılmıştı. Daha sonra 67 Ağustos 2019’da Ankara’da bir toplantı yaptık. Ankara’daki toplantımıza bakanlığımızın iki genel
müdürü, Ortaöğretim Genel Müdürü Sayın Yusuf Büyük ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü
Sayın Dr. Muammer Yıldız, 10 yıl İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü yapan ve sonra Öğretmen Eğitimi
Genel Müdürlüğü yapan Sayın Ömer Balıbey, eski Talim Terbiye Kurulu Başkanlarımızdan Sayın Prof.
Dr. İrfan Erdoğan, Ankara Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ve müdür yardımcılarıyla katıldılar. O
toplantıya Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfıyla birlikte Erzurum Lisesi Eğitim Vakfı ve Zonguldak
Mehmet Çelikel Lisesi Eğitim Vakfı yönetici ve üyeleri katıldılar. Geçen hafta 17-18 Eylül 2019’da
İzmir’de toplandık. O da çok yüksek katılımlı oldu. Oraya da Ömer Balıbey genel müdürümüz, eski
Ankara, İstanbul ve İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü ve ardından Personel Genel Müdürlüğü yapan Sayın
Turgut Akan hocamız, İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü katıldılar.
Ankara toplantısında Ortaöğretim Genel Müdürü Sayın Yusuf Büyük Bey, bizim bu çalışmamızı
gördükten sonra TEVDAK ile bakanlık ilişkilerini yürütmek üzere bir daire başkanını görevlendireceğini
söyledi. Ve hemen bakanlığa gider gitmez öğrenci işleri ve sosyal etkinliklerden sorumlu Daire
Başkanımız Sayın Şükrü Gündemir’i görevlendirdi. Daire Başkanımız İzmir’deki toplantımıza katıldılar.
Şimdi neticede şunu gördük. Projemiz yavaş yavaş bir mesafe almaya başlamış durumdadır. Şimdi bu
toplantı projemizle ilgili beşinci toplantıdır. Kasım ayı içinde de bir toplantı yapacağız. O geniş
katılımlı, öğrenci ve öğretmenlerin de katıldığı bir toplantı olacak. Bu bilgileri arz ettikten sonra
toplantımızın açılış konuşmasını yapmak üzere Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi Liseleri
Derneği TEVDAK’ın Genel Başkanı Sayın Erol Demirdöven’i huzurlarınıza davet ediyorum.
M. EROL DEMİRDÖVEN: Milli Eğitim Bakanlığımızın Değerli Yöneticileri, Tevdak Okullarının
Değerli Yönetici ve Öğretmenleri, Eğitim Vakıflarımızın Değerli Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti
Üyeleri, Değerli Eğitimciler ve Değerli Konuklar, Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi Liseleri
Derneği TEVDAK’ın “TOPLUMUN OKULLARI-Toplum Destekli Okulların Kapasitesinin Güçlendirilmesi”

konulu Avrupa Birliği Projesinin İzmir toplantısına hoşgeldiniz, onur verdiniz. Hepinizi sevgi ve saygı ile
selamlıyorum.
Sözlerime, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün anısı
önünde saygıyla eğilip, şükranlarımı sunarak başlamak istiyorum. Başöğretmenimiz Türkiye
Cumhuriyeti’nde yaşayan vatandaşlarının çağdaş eğitim düzeyinde yetişmeleri için olağanüstü çaba
harcamış, birçok gencimizi Avrupa’ya göndererek çeşitli branşlarda öncü şahsiyetler olarak
yetişmelerini istemiştir.
1991 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol Başkanlığında tarihi devlet liselerinin
mezunlarının kurdukları Eğitim Vakıfları başkanları ile yapılan toplantı sonunda Feyyaz Tokar
başkanlığında kurulan TEVDAK, Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren en önemli sivil toplum
kuruluşlarından biridir. Tevdak’a vücut veren eğitim kurumları, Eğitim Vakfı bulunan tarihi devlet
liseleridir. TEVDAK’ı oluşturan liselerimiz; Ankara Atatürk Lisesi, Beyoğlu Anadolu Lisesi, Edirne Lisesi,
Erzurum Lisesi, Eyüp Anadolu Lisesi, Galatasaray Lisesi, Haydarpaşa Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, İzmir
Atatürk Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Nişantaşı Anadolu Lisesi, Pertevniyal
Lisesi, Vefa Lisesi ve Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi’dir.
TEVDAK’ın amacı; Osmanlı’nın son döneminde ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında başarılı
mezunlarıyla toplum hayatının her alanına damga vuran bu liselerimizin, 21. yüzyılda da kurumsal
kültür ve kimliklerini yaşatmalarını, etkin, nitelikli ve çağdaş eğitimlerini geliştirerek sürdürmelerini,
öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerimize, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, evrensel değerlere
saygılı, bilgi toplumunun seçkin bir üyesi, çağdaş, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan
Türkiye Cumhuriyeti’nin bilinçli bir yurttaşı olarak yetiştirilmelerine her türlü maddi ve manevi katkıyı
sağlamaktır.
TEVDAK bünyesindeki Eğitim Vakıflarının hedefi; okullarımızdaki gençlere her türlü maddi ve
manevi desteği sağlayarak, çağdaş, akılcı ve yaratıcı eğitimi, imkan ve fırsat eşitliği içinde sunmak ve
böylece Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK’ün gösterdiği “muasır
medeniyetin en ön safına geçme” hedefine ulaşmaya ve dünyada saygın bir Türkiye imajı oluşumuna
katkıda bulunmaktır.
TEVDAK Liseleri’nin amaçlarından biri de, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak, ülkemizin
diğer eğitim kurumlarına örnek olmak, yaratıcı çözümler, projeler, eğitim modelleri üreterek
eğitimimizin kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmaktır. TEVDAK, hayata geçtiği 1991 yılından
itibaren Bakanlığımızla çok sıkı bir işbirliğine girmiş ve Bakanlığımız çeşitli yönerge ve protokollarla
çalışmalarımıza destek olmuştur. 6-7 Ağustos 2019 tarihlerinde Ankara’da yapılan toplantımızı
onurlandıran Ortaöğretim Genel Müdürümüz Sayın Yusuf Büyük, Eğitim Vakıflarımızın istekleri ve
okullarımızın sorunları ile Tevdak vasıtasıyla ilgilenmek üzere Daire Başkanımız Sayın Şükrü
Gündemir’i görevlendirmiştir. Sayın Genel Müdürümüze bu ilgi ve desteğinden dolayı teşekkür
ediyoruz.
Ankara’daki toplantımıza Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Sayın Dr. Muammer Yıldız,
eski İstanbul Milli Eğitim Müdürü ve Öğretmen Eğitimi Genel Müdürü Sayın Ömer Balıbey, eski Talim
ve Terbiye Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. İrfan Erdoğan ve Ankara Milli Eğitim Müdürü Sayın Turan
Akpınar da katılmışlardır. Projemizin 18-19 Eylül 2019’da İzmir’de yapılan toplantısına ise Öğretmen
Eğitimi emekli Genel Müdürü Sayın Ömer Balıbey, eski İzmir Milli Eğitim Müdürü ve Personel Genel

Müdürü Sayın Turgut Akan, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanımız Sayın Şükrü Gündemir,
İzmir Milli Eğitim Müdürü Sayın Ömer Yahşi ve eski İzmir Milli Eğitim Müdürlerinden Ragıp Üye
katılmışlardır. Her iki toplantımıza katılan Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine ayrı ayrı teşekkür
ediyorum.
“TOPLUMUN OKULLARI” isimli Toplum Destekli Devlet Okullarının Kapasitesini Güçlendirme
Projesi, Sivil Toplum Destek Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir
projedir. Bu projeyi hazırlamamızın en önemli sebebi, amaçlarımızı gerçekleştirmek için, Tevdak ve 15
üye Eğitim Vakfımızın tanınırlıklarını arttırmak; idari, iletişim, kaynak yaratma, aktif destek ve finansal
sürdürülebilirlik kapasitelerini güçlendirmek; politika ve karar alma süreçlerine daha aktif katılımını
sağlamak; okullarımızın ve Eğitim Vakıflarımızın tanıtımında iletişimin güçlendirmek, medyanın ve
sosyal medyanın etkin kullanımını gerçekleştirmektir
“TOPLUMUN OKULLARI” Projesinin en büyük amacı; tarihi okullarımızın eğitim hayatımızdaki
yerini ve önemini ve eğitim vakıflarımızın eğitimimize yaptıkları büyük hizmetleri topluma etkin bir
biçimde tanıtmaktır. Bu proje ile ülkemizin en ücra köşelerindeki orta ve dar gelirli ailelerin zeki ve
başarılı çocuklarına ulaşarak, onların bu okullarımızın pansiyonlarında burs, yemek, kitap, servis gibi
her türlü sosyal ihtiyacını karşılayarak kaliteli eğitim almalarını sağlamayı hedefliyoruz. Böylece,
yurdumuzun her yöresinden ayrım yapmaksızın zeki ve çalışkan gençlere ulaşarak okullarımızın
kapılarının kendilerine açık olduğunu, vakıflarımızın eğitim için gerekli desteği vermeye hazır
olduğunu duyurmak ve onları camialarımızın birer parçası haline getirmek istiyoruz. Çünkü 12’sinin
100 yılın üzerinde tarihi olan bu okullar, sadece bulundukları ilin ve camialarının okulları değil, bütün
Türkiye’nin okullarıdır. Proje kapsamında, eğitim paydaşlarıyla yaptığımız bu toplantılarla
oluşturacağımız stratejik plan çerçevesinde, TEVDAK ve bünyesindeki Eğitim Vakıflarının finansal
kapasitesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve artırılması için
çalışma yapacağız. Proje ayrıca, ortak faaliyetler ve çalışma ziyaretleri aracılığıyla TEVDAK ile diğer
yerel ve yurtdışı STK’ların, kurumların ve ilgili aktörlerin işbirliğini ve diyalogunu güçlendirmeyi de
amaçlamaktadır.
TEVDAK’ın bünyesindeki 15 Eğitim Vakfı ile ülkemizin eğitimine katkılarını arttırmak ve
ülkemizin zeki ve başarılı çocuklarının kaliteli eğitim almalarını sağlamak amacıyla hazırladığımız ve
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Başkanlığı tarafından kabul edilen bu projemizin amaçlarına ve hedeflerine
ulaşması için toplumumuzu oluşturan tüm katmanların, hepinizin desteklerini bekliyoruz. Bu
toplantımızın da projemizin hedeflerine ulaşmasında büyük katkı sağlayacağı inancıyla, katılımınızdan
dolayı hepinize teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Burada bir açıklama yapmak istiyorum. Biz, TEVDAK olarak ülkemizin finansal açıdan
sıkıntılarını biliyoruz. Vakıflarımızın da sıkıntıları var. Vakıflarımızın bize yaptığı katkılarla ayakta duran
bir kuruluşuz. Çünkü bizim sivil toplum örgütü olarak üyelerimiz yok, sadece vakıflar bizim üyelerimiz.
Dolayısıyla onların da kaynakları sınırlı olunca, bize aktaracakları finansal güç de çok sınırlı. Bunun için
biz, bir proje yaptık. Bu projeyle AB fonuna başvurduk ve oradan bize 148 bin Euro’luk bir fon tahsis
ettiler, sırf bu okullarımızın ülke içerisinde tanınırlığını, Avrupa içerisinde tanınırlığını sağlamak için.
Bu projeyi hazırladık, tamam AB fonu bize bu parayı tahsis etti dediğimiz zaman bazı vakıf başkanı
arkadaşımız, “bize ne kadar para vereceksiniz” diye sorular yönelttiler. Ama amacımız direkt
vakıflarımıza, okullarımıza para vermek değil. Onlara ileride bir yol haritası çizmek, stratejik plan
hazırlamak, bu okulların Türkiye’nin okulu olduğunu anlatmak. Bundan sonra da burada eğer başarılı

olursak, AB içerisinde bizim okullarımızda kullanma imkanı olacak bir sürü fon var. Dolayısıyla bu
bizim ilk adımımızdır. Şu ana kadar gayet başarılı gidiyoruz, inşallah bundan sonra da başarılı oluruz
diyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim.
DR. SAKİN ÖNER: Değerli arkadaşlar, bu projenin ne kadar isabetli bir proje olduğunu bu
çalışmalarımız sırasında gördük. İstanbul dışındaki beş ilimizdeki TEVDAK liselerinde ve onların eğitim
vakıflarında ciddi bir potansiyel olduğunu ve TEVDAK ilke ve hedeflerine inandıklarını gördük. TEVDAK
yönetimi olarak bu proje sayesinde İstanbul’da kendimizi tanıtım ve STK’larla ilişkiler konusunda
eksiklerimiz olduğunu bir defa daha görmüş olduk. Şimdi Sayın Başkanımla beraber ve eğitim
komisyonu üyesi Kenan Surbahan ile birlikte okul müdürlerimizi ve okullarımızı ziyaret ediyoruz. Bu
arada şunu da söyleyeyim. İstanbul’da 10 tane TEVDAK lisemiz var. Arkadaşlar, inanın her yıl en az
beşinin müdürü değişiyor. Bu yüzden her müdür geldiği zaman kendimizi yeniden tanıtmak, TEVDAK’ı
anlatmak, amaçlarını, hedeflerini ve çalışmamızı aktarmak zorunda kalıyoruz. Onun da tabi etkisi var.
Ama ben, inşallah bu eksikliğin de en kısa zamanda bir, iki ay içerisinde giderileceğini düşünüyorum.
Çünkü iddialıyız. Bu çalışmamalarımızın yani stratejik plan hazırlama çalışmasının son aşaması olan ve
bakanımızın ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanı Bakan Yardımcısının da katılacağı bir toplantı
yapılacak. Şimdi ev sahibi sıfatıyla Kabataş Erkek Lisesi Müdürümüz Sayın Selman Küçük’ü
konuşmasını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum.
SELMAN KÜÇÜK: Değerli eğitim yöneticisi arkadaşlarım, çok kıymetli vakıf yöneticilerimiz ve
eğitime gönül vermiş, aslında bu ülkenin gizli kahramanları olan hepiniz, kurumumuza hoş geldiniz.
Bu güzel etkinlikte ev sahibi sıfatıyla bulunmaktan ve sizleri ağırlamaktan büyük onur ve şeref
duyuyoruz. Umut ediyorum, bu etkinliğin sonunda ve bu çalışmanın sonunda amaçlanan düzeyde bir
rapor hazırlanır ve hedefine ulaşır. Benim ve ülkemizin onuru TEVDAK okullarındaki yönetici
arkadaşlarımızın burada bulunmamızın sebebi, topluma örnek olmuş bu kurumlarda görev yapmış
olmamız. Ben, kendi kurumumdan bahsedeyim öncelikli olarak. 112. Yılını yaşayan ve gerçekten
Türkiye Cumhuriyeti devleti içerisinde hizmet etmiş ve hizmet etmeye devam eden bireyler yetiştiren
ve kökü çok geniş olan bir eğitim çınarının altında bulunuyoruz. Aslında TEVDAK denildiğinde aklıma
gelen şeyden biraz bahsetmek isterim. Sakin müdürümü ben hatırlıyorum öğrencilik yıllarımda ya da
Ömer müdürümü hatırlıyorum öğrencilik yıllarımdan, bizim için değerli eğitimcilerimiz ve
büyüklerimizdi her biri ayrı ayrı. Şimdi onlarla beraber aynı platformda yer almak benim için büyük bir
onur ve şeref, bunun büyüklüğünü ve yükünü her daim hissediyorum hepsiyle beraber çalışmaktan ve
görev almaktan. Biz, küçükken Voltran diye bir çizgi film izlerdik. Her bir parçası ayrı ayrı hareket
ederdi ama birleştiklerinde Voltran’ı oluştururlardı. Aslında TEVDAK’ın gücünün kaynağı da bu
okulların bir araya gelmesinden kaynaklı ortaya çıkar diye düşünüyorum. Çünkü ben, açıkçası bu
toplantıda olmamış olsaydım, bir çok değerli büyüğümüz ve değerli eğitimcilerimizle bir araya gelme
şansını bulamayacaktım. Ya da birbirimizi sadece internet sayfasındaki web sayfalarından görüp,
telefonlarla görüşebilecektik. Bu projenin en büyük faydası birbirimizi tanımış olmamız, kurumların
arasındaki duvarların ortadan kalkmış olması ve her bir kurumun diğer kurum içerisinde aslında bir
rakip değil, birbirinin tamamlayıcısı olduğunun farkına varılmasını sağlayan bir çalışma. Umut
ediyorum, faydalı olacaktır. Ben, sadece şundan mustaribim. Keşke salon çok daha dolu olmuş olsa.
Keşke bu faydalı bilgileri biraz sonra çok kıymetli Burak Hocam, yükseköğretime geçişle alakalı
eminim çok nokta atış bilgiler verecektir. Geçen toplantıda şunu da söylemiştim kurumlarla alakalı,
veba gibi artan bir durum var mesela mezuna kalmak kavramı. Yani çocuklar arasında ya da işte
çocukları anlamak diye bir kavram var. Çocuklar, meslekleri okuyorlar evet ama o mesleği yapmak
zorunda değiller hele ki Türkiye standartlarında. Üniversite okumak illa o mesleği yapacağın anlamına

gelmiyor. Ama bence kaynak kaybına yol açıyor farklı mesleklere yönelmeleri ve meslek flörtü diye bir
kavram var. 10 sene çocuk, her türlü mesleği deniyor. Evet, hayat akışı içerisinde hedeflediği mesleğe
en sonunda ulaşıyor ama bu süreci aslında daha böyle ortaöğretim kurumlarına çekersek, kendini
tanımasını sağlamasını ve çocukların nokta atışlarla mesleklerini tercih etmelerini… Aslında ülkenin
gerçek kaynaklarını kullanmalarını sağlarız. Bu toplantılar çok fazla konuya gebe, çok fazla konunun
çözümünü ortaya çıkaracak, istişarelere sebebiyet verecek toplantılar. Devamını diliyorum.
Başkanımızı da kutluyorum. Biraz önce dedi ki, hemen böyle bir fon ya da bir AB ile alakalı bir çalışma
yapıldığında işin içerisine para giriyor ve herkes sadece nokta atışı parayı düşünüyor. Ne kadar alırız,
ne yaparız, ne ederiz diye. Aslında burada aktarılan bilgiler ve alınan deneyimler, bu paradan çok
daha kıymetli. Hani bir söz vardır ya balık yemekten çok balık tutmayı öğretiyorsunuz süreç içerisinde.
Faydalı olacağına inanıyorum. Biz, burada bu toplantının yapılmasından dolayı ve ev sahipliğimizden
dolayı da büyük mutluluk duyuyoruz. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Teşekkür ederim.
DR. SAKİN ÖNER: Değerli arkadaşlar, biz, sadece İstanbul’daki eğitim vakıflarını davet ettik bu
toplantımıza. Şimdi her ne kadar katılım düşük desek de şunu da ifade edeyim. Şimdi gelen
misafirlerimize baktım, Kabataş Erkek Lisesi Vakfı, İstanbul Erkek Lisesi Vakfı, Galatasaray Lisesi,
Beyoğlu Anadolu Lisesi, Eyüp Anadolu Lisesi ve Haydarpaşa Lisesinin vakıflarından çok değerli
temsilcilerimiz burada. Yani 6 okulumuzdan temsilcimiz var burada. Ayrıca Erzurum Lisesi Eğitim Vakfı
Başkanımız Sayın Prof. Adnan Okur Bey de aramıza katıldılar, teşekkür ediyoruz. Ayrıca ben, sizden
rica ediyorum. Çünkü öğleden sonra da kurumsallaşma süreciyle ilgili çok önemli bir oturum olacak.
Darüşşafaka Lisesi Cemiyeti Genel Sekreteri Sayın Senem Başyurt, sivil toplumda kurumsallaşma
süreci konulu önemli bir konuşma yapacak. Ayrıca aramızda Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel
Müdürü Sayın Ebru Arpacı hanımefendi de var. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Darüşşafaka
cemiyetini de biz, yanımızda görüyoruz devamlı, inşallah ilişkilerimizin ileride daha sıcak olacağını
düşünüyorum. Şimdi İstanbul Erkek Liseleri Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve İELEV Eğitim
Kurumları Genel Müdürü Sayın Burak Kılanç’ı huzurlarınıza davet ediyorum.
BURAK KILANÇ: Çok kıymetli eğitim yöneticileri, eğitim vakıflarının değerli yöneticileri,
temsilcileri, geçen haftaki İzmir toplantısından sonra şimdi de İstanbul’da biraradayız. Bundan sonraki
oturumda detaylı bir konuşma yapacağım. Ancak onun öncesinde yönetim kurulu üyesi olduğum
İELEV adına bir iki şey söylemek istiyorum. Öncelikle şöyle söyleyeyim, ben, İstanbul Erkek Liseleri
Eğitim Vakfının ilk bursiyeriyim, 1987 senesinde o sıralarda ben, lise 3’e geçmiştim. Burs vermeye
karar vermişti vakfımız. Hatta işte o dönem hem vakıf kurucularından olan Mahir Yeğmen hocamız,
okul müdürüydü. Onun bana burs takdimi sırasında çekilmiş fotoğrafımız gazetelerde çıkmıştı. Ben de
İELEV tarafından ilk bursiyer olmaktan dolayı her zaman için çok büyük onur duyuyorum. Bunu da yeri
geldiğinde vurgulamaya çalışıyorum. İşte üniversiteden mezun olduktan sonra tabi bursiyerli statüm
değişti, ondan sonra Bursiyerler Birliği Başkanı oldum. Sonra da hem vakıf senedimizin gerekleri
çerçevesinde yönetim kurulunun önermesiyle mütevelli heyeti, 2018 yılının sanıyorum kasım ayından
itibaren de aralıksız yönetim kurullarında yönetim kurulu üyesi olarak vakıf tarafında görev alıyorum.
Kendi bilgi uzmanlığım konularında katkı sağlamaya çalışıyorum. Şimdi Sayın Selman Hocamın
söylediği bir şey var çok çok önemli, esasında görev alan eğitimciler, eğitim yöneticileri ama onun
ötesinde mezunlar ve vakıf üyeleri olarak bizler, okullarımızla ilgili esasında son sözü söyleme hakkına
sahip kurumlar, kişiler değiliz. Hep onu gözlemliyoruz. Bizim İstanbul Erkek Lisesi camiası da, sarı
siyah camia da çok öyle güçlü söylemli, son derece özgüveni yüksek, tek başlarına dünyayı
değiştirebileceğine inanan kişilerden oluşan bir camiadır. Öyle olduğu için okulumuzla ilgili aslı olsun
olmasın birtakım söylentiler de çok muhalif bir şekilde yukarıya hani şey derler böyle bir havalanırlar

ve biz, onları bir şekilde sükunete davet etmeye çalışırız. Deriz ki, tamam, yani bazı tespitler doğru
olabilir, söylediğiniz şeyler doğru olabilir ama bu konuda son sözü söyleme yetkisine sahip değiliz. Bir
defa bence biz, vakıflar olarak ve onun ötesinde mezunlar olarak bu camiaların mezunları olarak ya da
mensupları olarak bilmeliyiz ki biz, sadece bu okullarla ilgili öncelikle teşekkür edebilir iz, şükran
duyabiliriz, artı destek olabiliriz. Yani bu proje çerçevesinde eğer bir geleceğe yönelik, bu vakıfların
okullara olan desteğinin güçlenmesiyle ilgili ki son amaç da zaten okulların varlığını güçlü bir şekilde
sürdürmesidir. Eğer bir stratejik plan hazırlayacaksak, bence öncelikli olarak bu gerçeği kabullenmek
ve ona göre bir takım açılımlarda bulunmak zorundayız. Yani biz, ancak destek olabiliriz. Çünkü
sonuçta burası devlet okullarıdır, Türkiye Cumhuriyetinin okullarıdır, bizler de bu okulların yetiştirmiş
olduğu kişiler olarak oraya ancak katkı sağlayabiliriz. Öncelikle bunu vurgulamak istiyorum, çünkü
açıkçası bu okulların camialarıyla ilgili benim şahsen gözlemlemiş olduğum okullara zarar verebilecek
en büyük risk bu bilinçte olmamaktır. Bir defa onu özellikle vurgulamak istiyorum. Şimdi
konuşmamda okullarımızın üniversiteye öğrenci sokmayla ilgili başarısıyla ilgili istatistikleri de
paylaşmaya çalışacağım. Hatta 2009 senesiyle 2017 senesini şöyle bir kıyasladım, hani hangi
üniversitelere, hangi mesleklere mezunlarımız teveccüh gösteriyorlar; onunla ilgili böyle bir kıyaslama
görme şansı yakalayacağız. Şunu da göreceğiz, bu TEVDAK okullarının hepsi çok kıymetli, hepsinin çok
önemli tarihsel bir kıymeti var bu ülke için ama eğer lise eğitiminin önemli amaçlarından bir tanesi
yükseköğretime öğrenci hazırlamak ve öğrenci göndermekse, bazı liselerimizin göreceli olarak geride
kaldığını göreceğiz. Bu risk esasında tüm okullar için geçerli, İstanbul Erkek Lisesi için de geçerli. Hatta
şöyle söyleyeyim, benim burada konuşma yapmama vesile olan düşünce ya da fikir kıvılcımı,
Ankara’da yapılan toplantıda Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürümüz Muammer Yıldız Bey
tarafından çakıldı. öyle Bundan 10 sene kadar önce İstanbul İl Milli Eğitim Müdürüyken, İstanbul’da
yapmış olduğumuz bir “Yönver” çalışması vardı. Liselerin üniversiteye geçişle ilgili başarılarını biz
analiz ediyorduk. TEVDAK Liselerinin bu parlak göz önünde, herkesin gıptayla baktığı, çocuklarını
göndermek için can attığı profilinin gelecekte de sürebilmesi bu proje kapsamında bazı gerçekleri
görmemizi gerektiriyor, bir kan kaybı var. Kendisi dedi ki, Bakanlığın bir çalışması var, bir okul profili
çalışması var, okul profili çalışması yayınlandığında, kamuoyuyla paylaşıldığında, kağıt üzerinde ya da
bilgisayar ekranında işte tablette görünen bir takım göstergeler, TEVDAK okullarının canını sıkabilir.
TEVDAK okullarının o parıltısını kamuoyunun gözünde soldurabilir. Onun için bununla ilgili de bu
projede mutlaka bir şeyler yapmak gerekiyor diye söyledi. Benim de açıkçası konuşmamın sebebi de
belki içeriği de buradan şekillendi. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti yeni bir yönetim sistemine geçti
biliyorsunuz. Şu anda Ankara’da Cumhurbaşkanlığına bağlı 4 tane ofis kuruldu. Bu 4 ofis, Türkiye
Cumhuriyetinin ya da cumhurbaşkanlığı sisteminin önemli görmüş olduğu 4 konuda koordinasyon
görevini üstlendi. Bu konulardan bir tanesi yatırım, Türkiye’de yapılacak olan yatırımlar, Türkiye’de ve
Türkiye dışından gelecek olan fonlar, yapılacak olan yatırımların bir şekilde koordine edilmesi. Birisi
finans, bir diğeri dijital dönüşüm, yapay zeka, bir diğeri de insan kaynakları. İnsan kaynakları denince,
esasında biraz yanlış algılanabiliyor. İnsan kaynakları ofisi yetenek yönetiminden ya da yetenek
yönetimiyle ilgili yapılacak işlerin koordinasyonundan sorumlu. Bir başka ifadeyle Türkiye
Cumhuriyetinin insan kaynağının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yetkinlik yeteneğinin bir şekilde
envanterinin çıkartılması, bunun geliştirilmesi, ilk önce kendi içimize bakalım. Ama onun dışında bu
Cumhurbaşkanlığı genelgesinde, bir numaralı genelgede de zaten tarif ediliyor. Dünya üzerinde
herhangi bir yerde doğan yetenekli bir çocuğun keşfi ve bir şekilde Türkiye’ye kazandırılması... Bu
noktada yine Ebru hocamın okuluyla ilgili yaşanmış şeyler aklıma geliyor. Biliyorsunuz, 23 Nisanda
NTV canlı yayınında çıkmıştı. NTV, her yıl 23 Nisanda mutlaka çocuklarla ilgili bir canlı yayın yapar.
Orada da işte ya küçük çocuklar çıkarlar, bir sanat eseri icra ederler, şudur budur vs. Darüşşafaka’dan

bir küçük kızımıza 23 Nisan’da spiker sordu, idealin ne, ne yapmak istiyorsun? Ben, doktor olacağım,
Almanya’ya gideceğim, Alman vatandaşı olacağım, dedi. Şimdi şu noktaya gelmek istiyorum. Bakın, bu
konuda literatürde eskiden olmayan pek çok makale ve kitap artık gözümüze çarpmaya başladı.
Global yetenek savaşları ve global yetenek yönetimi, artık ülkeler, yetenekleri cezbetmeye
çalışıyorlar. Emin olun şu anda okullarımızda okuyan yetenekli dediğimiz pek çok çocuğumuzun,
gencimizin o yeteneği, neler yapabileceğiyle ilgili belki Almanya’da, belki İngiltere’de, belki başka
ülkelerde birileri takipte. Şaka değil. İşte cumhurbaşkanlığındaki bu insan kaynakları ofisinin de
görevlerinden bir tanesi sadece Türkiye içine hakim olmak değil, dünya üzerindeki yetenekleri de
keşfetmek. Ama bizim çocuklarımızın da birileri tarafından takip edildiğini bilmemiz gerekiyor. Çünkü
yetenek kıymetli… Pek çok mesleğin ortadan kalkacağı söyleniyor. Pek çok mesleğin ya da rutin işin
bilgisayarlar tarafından devralınacağı söyleniyor. Ama devralınamayacak ya da yapay zekanın tehdit
edemeyeceği onlardan bir tanesi biliyorsunuz, yaratıcılık, yetenek. Onun için yetenek nerdeyse,
birileri de onu aramaya, bulmaya, kendisine çekmeye çalışıyor. Tabi yeteneği çekebilmek için hani
bizim kızımız, Almanya’ya gidip, Almanya vatandaşı olmak istiyor ya, birilerinin de yetenekli
gündeminde Türkiye’ye gelmesi ve kendisini Türkiye Cumhuriyetine ait hissedebilmesi için
yapılabilmesi gereken çok şey olduğunu biliyoruz. Şunu ayrıca söylemek istiyorum, bizler öyle ya da
böyle bu ülkenin – biz derken, TEVDAK okulları – yetenekli çocuklarını eğitmeye çalışan okulların
vakıflarıyız. Öyle olduğu için biz, eğitim tarafından bakıyoruz. Geleceğin dünyası çok farklı olacak,
geleceğin dünyasında farklılık yaratacak ve hayatta kalacak TEVDAK okulu mezunlarının yetişebilmesi
için milli eğitim bakanlığının müfredatları, bizim okullarımızda özel müfredatlar, buradaki
öğretmenlerin büyük gayretlerinin ötesinde bir şeyler yapmak zorundayız. Onun için işte bizler
vakıflar olarak bir şeyler Hocam, geçen cumartesi günü bizim ikizlerden erkek olan Bilsem’i kazandı,
genel yetenek. İşte ilk defa gittik, Beşiktaş Bilsem, işte orada Kabataşlılar da varmış, İstanbul erkek
liseliler de varmış, müdür beyle konuşuyoruz, Fahri Hocayla. Ya çok sevindim, kıskandım demiyorum,
çok sevindim. Niye? Çünkü ben, çok böyle yaratıcı bir adamdım lisedeyken, hatta arkadaşlar, dalga
geçiyorlardı yaptığım projelerle şunlarla bunlarla, lakabım da “Sivri”ydi, Ve pek çok projeyi İstanbul
erkek lisesinde olmama rağmen gerçekleştirebilecek bir ortam bulamıyordum. Şimdi Bilsem’e gittim,
baktım, orada çocukların bir şeyler yapma fırsatı var. Ama vakıfların bu çocuklara destek olmaları
gerekir. Bunu ben, İstanbul Erkek Lisesi Vakfı Yönetim Kurulunda da dile getireceğim. Ya bir şey
bulalım, paralar bulalım da çocuk, Bilsem’de bulduğunun daha da iyisini okulda bulsun, onu da vakıf
yapsın gibi. Yapacak çok şey var, bunları tespit etmek, konuşmak gerekiyor. Bu stratejik plana bütün
bunları yazmak gerekiyor. Tekrar teşekkür ederim, hoş geldiniz.
DR. SAKİN ÖNER: Darüşşafaka Lisesi Eğitim Kurumları Genel Müdürü Sayın Ebru Arpacı
hanımı konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum.
EBRU ARPACI: Değerli eğitimciler, değerli vakıfların temsilcileri, bugün burada olmaktan
büyük mutluluk duydum. 1863 yılında ve 156 yıllık bir kurumun genel müdürü olarak bizim de
herhalde sizlerin arasında sık sık olmamız gerektiğini düşünüyorum. Burak Hocama bir gün, “İstanbul
Erkek Lisesi nereye gidiyor” diye sormuştum. Biliyorsunuz, özellikle son dönemde büyük devlet
okulları hakkında ne yazık ki bazı söylemleri hepimiz duyuyoruz. Ben, bir LGS annesiydim, çocuğum da
çok başarılı bir sonuç aldı. Ama bir devlet lisesini çocuğuma tercih ettiremedim. Şu anda iyi bir özel
okulun fen lisesine devam ediyor. Bunu eşimle birlikte kendimiz çok tartıştık, aslında ilk tartışma
noktamız şuydu. Kendi çocuğum, İnternational School’da eğitim, öğretimine belli bir dönem devam
etti. Çocuğumu o okuldan aldım. Alma nedenim, gezi olaylarının başladığı bir dönemdi. Anne, baba
olarak bizler, gerçekten ülkesini çok seven iki kişiyiz. Bize şu soruyu sormuştu: “Türkiye’de demokrasi

yokmuş anne, o yüzden bu olaylar çıkıyormuş. Ben de Türk olmasam mı?” Bu çok acı bir soruydu. Ve
o soruyu duyar duymaz da çocuğumuzu o okuldan aldık, bir başka Türk özel okuluna verdik. İkinci acı
soru, öğretmenleri iyi liseleri dolaştırdılar, bir kariyer lise seçimi döneminde rehber öğretmenleri.
Devlet okullarımızı gezdiler çocuklarımız. İyi devlet okullarını gezdiler ama dönüp, geldiğinde de “ay
devlet okulunda okumayacağım, çünkü laboratuvarları yeterli değil. Ben, robotik çalışması yapmak
istiyorum, ben, kodlama yapmak istiyorum, ben, TÜBİTAK’ta projeler geliştirmek istiyorum ama o
laboratuvarlarda bunu gerçekleştiremeyeceğimi düşünüyorum” dedi. İkinci acı noktamız da buydu.
Ben, özellikle sizin gibi vakıflarda gönüllü çalışanların bu anlamda ciddi çalışmalar yapıp, çocuklarımızı
geleceğe hazırlarken, onlara imkan sunacak şartları yaratması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda
biz, eğitimcilere ne görev düşüyorsa, bizler de buradayız. Biz Darüşşafaka Eğitim Kurumları olarak
baktığımda ben, çok uzun dönemdir orada çalışmıyorum ama biraz kendi içimizde yaşayan da bir
kurumuz. Çok özel bir kurumuz. Sadece Türkiye’de değil, bence dünyada örneği az olan kurumlardan
bir tanesiyiz. Anne ya da babası olmayan ya da ikisi olmayan, maddi durumu yetersiz ve Türkiye’nin
81 ilinden öğrenciyi tam yatılı okutan, 7 gün 24 saat tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir kurumuz. Ve bunu
karşılamak için de inanın eğitim kadar -öğleden sonra genel sekreterimiz de burada olacak - bağış
toplama peşinde koşuyoruz. Biz eğitimciler de her ne kadar çocuklarımızı iyi bir akademik hayata
hazırlamakla kendimizi yükümlü hissetsek de bağış bulmak yükümlülüğünü de üzerimizde
hissediyoruz. Ve buluyoruz da. Bu bulunamayacak bir şey değil. Biraz çaba gerektiriyor, biraz fazla
çalışmayı gerektiriyor ama bağışlar bulunabiliyor. O yüzden vakıflarımızın kendi okullarına bu bağışı
bulacağını biliyor ve inanıyorum. Kapalı yaşıyoruz, biraz herhalde sizlere bu deneyimlerimizi de
açmamız gerekiyor, bağış nasıl bulunur, bin tane çocuğu okutmak, yedirmek, içirmek, kitabını almak,
servisini karşılamak, yol parasını vermek, cep harçlığı vermek, yurtdışına giderken, bursunu sağlamak,
Türkiye’de bir üniversitede okurken, bursunu sağlamak kolay değil. Bu deneyimlerimizi sizlerle
paylaşmak bize de çok iyi gelecektir. Bununla birlikten sizden öğreneceğimiz çok şey olduğunu da
düşünüyorum. Sizlerin de eminim bizlere katacağı çok deneyimler olacak. Ben, buradan çıktıktan
sonra cemiyetimizin yönetim kuruluyla burada kazandığım bilgileri ve görüşleri paylaşacağım. Ve
sizlerle olmaktan bizler de mutlu olacağız diye düşünüyorum. Umut ediyorum ki yaptığınız bu proje
de hedefine ulaşır ve toplumun okullarına gerçekten Türkiye’nin çok iyi okulları bu okullar, hepimiz
burada okumak istedik, ben, okuyamadım. Bu okullarımız için iyi bir kaynak yaratılır, iyi çalışmalar
yapılır diye düşünüyorum.
Sizlere Darüşşafaka Eğitim Kurumları hakkında biraz daha bilgi vermek istiyorum. Biz,
Darüşşafaka Eğitim Kurumları olarak önce ülkesi için iyi bir vatandaş ve insan, sonra dünya için iyi bir
insan yetiştirmeyi hedefliyoruz. Heyecanla söylenen bir cümleydi. Çünkü biz, İstanbul velileri vardır,
belki bilirsiniz, yatılı okuyan çocuklar işte Diyarbakır’dan, Mersin’den, Adana’dan vs. gelirler.
İstanbul’da bir velisi olur. İstanbul velisi de şudur, cumartesi, Pazar dışarı çıkartır ve çocuğu dolaştırır,
gerektiğinde de çocuk orada kalır. Bir gece kalmasına izin veririz ve bu İstanbul velileri de çok seçilir,
yani seçilerek, İstanbul velisi olurlar. Bu çocuklarımızdan biri Almanya’da okumak istiyordu.
Çocuğumuzun yanında kaldığı İstanbul velisinin çocuğu da Köln üniversitesinde bir tıp fakültesinde
okuyor. Ve çocuğumuz da Almanya’da Köln’de tıp okumak istiyor. Öyle bir süreçle birlikte Almanya’da
okumak istiyorum, belki Alman vatandaşı olurum diye ağzından çıkıyor. Bu heyecanla söylenen bir
cümleydi. Aslında bu bence Türkiye için kötü de olmadı. Cumhurbaşkanlığı insan kaynakları ofisi de
bizi arayıp sordu. Ya da milli eğitim bakanlığından da sordular. Ve ben, hep şu cevabı verdim. Bu
gerçekten biraz anlattığım önceki hikaye gibi çok böyle spontane ağızdan çıkan bir kelime ama bu
kelimeyi duymak Türkiye için iyi oldu. Dönüp, öğrencilerimize bir bakmamız gerekiyor.

Darüşşafaka’da okuttuğumuz öğrencilerimize “Türkiye’deki şu en iyi beş üniversiteye gireceksiniz,
başka bir şey istemiyoruz sizden” diyoruz ve tüm planımızı, programımızı da buna göre yapıyoruz.
Ama benim bu sene 12’nci sınıflarda okuyan 113 öğrenciden, 22’si “ben yurt dışında okuyacağım,
bana burs bulun” diye geldi. Ben de onlara hep diyorum ki, hayır, siz, Türkiye’de okuyacaksınız. Bence
Türkiye’deki okulların, Türkiye’deki yöneticilerin ve hepimizin dönüp, kendimize bir bakması
gerekiyor. Teşekkürler. Tekrardan hepinizi saygıyla selamlıyorum.
DR. SAKİN ÖNER: Değerli arkadaşlar, katıldığınız için hepinize teşekkür ederiz. Açılış
oturumumuz burada sona ermiştir.

25 EYLÜL 2019 – SAAT 11.30 – 13.00 -- I. OTURUM
KONU: Türkiye Yüksek Öğretim ve Yüksek Öğretime Geçiş Sistemi (TEVDAK Okul Profilleri ile)
KONUŞMACI: Burak KILANÇ (İstinye Üniversitesi Genel Sekreteri ve Eğitim Uzmanı)
DR. SAKİN ÖNER: Değerli konuklar, şimdi programımızın birinci oturumuna geçiyoruz.
Öğleden sonraki toplantı, daha çok vakıflarımızla ilgili. “Sivil toplumda kurumsallaşma süreci nasıl
olmalıdır, neler yapılmalıdır?” Vakıflarımızın büyük kısmında bu sıkıntıyı yaşıyoruz hepimiz,
kurumsallaşma sürecini daha henüz tamamlayamadık, o açıdan şey yapmamız lazım. Şimdi bu
oturumda İstinye Üniversitesi Genel Sekreteri, İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu
Üyesi Sayın Burak Kılanç’ı, “Türkiye için yüksek öğretim ve yükseköğretime geçiş sistemini, TEVDAK
okul profilleriyle birlikte anlatmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum.
BURAK KILANÇ: Çok kıymetli eğitimciler, vakıf ve eğitim yöneticileri. Darüşşafaka Kurumları
Genel Sekreteri Senem hanımın yapacağı konuşma hem kurumsallaşma adına önemli ipuçları verecek
hem de yabancıların “fundraising” dedikleri yani fon yaratma, bağış bulmayla ilgili önemli ipuçları
verecek. Açıkçası ne konuşursak konuşalım, şöyle bir gerçek var, para varsa saadet var. Günün
sonunda bizim de TEVDAK olarak mutlaka stratejik planımızda da yer almalı. Yani para kaynağı
üretecek sürdürülebilir yöntemleri bulmak ve hayata geçirmek zorundayız. Çünkü bizim de üniversite
olarak mesela ciddi fon yaratma problemlerimiz oluyor. Yani herkes burs istiyor, iyi de üniversitelerin
de bu konuda kısıtlı kaynakları var. Öyle olduğu için bazen bazı yetenekleri reddetmek zorunda
kalıyoruz, çok vermek istesek de. Bir arayışımız da var, Şimdi size yükseköğretime geçiş sistemi ve
yükseköğretim sistemiyle ilgili bir takım bilgiler aktaracağım. TEVDAK okulları, bu ülkenin yetenekli
çocuklarını barındırıyor, her sene alıyor, yetiştiriyor. Buraya çocuklarını göndermeye çalışan aileler, ne
olursa olsun üniversite sınavında başarı istiyorlar. İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı’nın özel öğretim
kurumlarında hep şunu gözlemliyoruz, Ebru Hocam, biraz önce söyledi, ben LGS annesiydim bu sene
diye. Şimdi LGS’ye 2, 3, 4 sene varken veli profili “Benim çocuğum yetenekleri çerçevesinde zaman
geçirsin, kendisini geliştirsin, dünya vatandaşı olsun” derken, LGS’ye yaklaştıkça şiddetlenecek bir
şekilde sınav odaklı oluyor. Bu ülke bir sınavlar ülkesi. Bir istatistik vereyim, eski ÖSYM
başkanlarından Ünal Yarımağan hocayla bir sohbetimiz sırasında demişti ki “sokağa çıkıp etrafınıza
baktığınızda, etrafta gördüğünüz insanların % 75’i hayatlarının bir döneminde bir ya da birkaç kez
ÖSYM’nin bilgisayarından geçmiştir.” Ben, şimdi böyle verilerle oynamayı seven birisi olduğum için de
daha sonra oturup, bir vesileyle fırsat olmuştu, ÖSYM’nin faaliyet raporlarından istatistiklere
baktığımda, bir modelleme yaptığımızda, gerçekten %70-75 civarında nüfusun ÖSYM’nin
bilgisayarından geçtiğini orada sağlamasıyla görebiliyorsunuz. Bu neyi işaret ediyor? Bu ülke bir
sınavlar ülkesi ve gelecekte de yani TEVDAK okulları var olduğu sürece ve Türkiye'de olduğu sürece,
ister istemez sınavlar olacak hani evrilecek, evrilecek ama bir şekilde bir eleme, bir sınavı olacak. Ve
çocuklarını TEVDAK okullarına göndermeye can atan velilerin gerçekten üniversite sınavındaki

gösterilen başarıda önemli bir seçim kriteri olacak. Her ne kadar işte laboratuvarlar, şunlar bunlar da
dikkate artık alınıyor olsa da, onu da TEVDAK olarak bizler, belki okullarımızı destekleyeceğiz. Şimdi
bu bağlamda sizinle bazı şeyler paylaşmak istiyorum. Konuşmamda yükseköğretim sistemine
kuşbakışı bir takım göstergelerle bakacağız. Eskiden ÖSYM her sene ortaöğretim kurumlarının
sınavlardaki başarısını açıklayan kitaplar yayınlardı, ortaöğretim kurumları kitapçığı denirdi. hatta
belki bilirsiniz, En son olarak 2017’de yayınlamıştı, fakat 2018’de yayınlanmadı, Ama onun ötesinde
benim YÖK başkanlığında yapmış olduğum danışmanlık vesilesiyle ve YÖK Atlas çalışmaları sebebiyle
de arka planda yapmış olduğumuz bazı çalışmalar var, 2017 senesiyle ilgili bazı şeyleri paylaşacağım.
Sunumum sırasında gurur duyduğum İstanbul Erkek Lisesi’ne de iğneyi batıracağım. Biz çok
öğünüyoruz ya okullarımızla, şu kadar başarılıyız, şöyleyiz, böyleyiz vs. 2017 senesi için bir aynaya
bakalım, bir durumumuzu görelim. Bunu da iyileştirmek için stratejik planımızda neler
yapabileceğimizi düşünmeye başlayalım.
2017 senesinde TEVDAK liselerinden mezun olan o seneki lise son sınıf öğrencilerinin
üniversite sınavında ilk aşamada, ilk aşamayı özellikle seçeriz, çünkü ilk aşama, Türkiye'de tüm lise
türlerinin ortak paydasıdır. Yani meslek lisesi de, imam hatip lisesi de, fen lisesi de, Kabataş Erkek
Lisesi de… Buradan mezun olanlar esasında birinci sınavda ortak paydadan sınava girerler, ortak
müfredattan. Öyle olduğu için öğrencileri kıyaslamak için, en doğru platform. Şu anda TYT, o
zamanlar LGS denilen ilk aşamadır. Her ne kadar bizim çok başarılı öğrencilerimiz, yüksek hedefli
öğrencilerimiz ilk aşamayı “aman canım çok önemli değil” gibi görseler de sınavda alınabilecek 100
tam puanın 40’ını getirdiği için oldukça önemli bir komponenttir. Nasıl bir tablo çıkmış karşımıza bir
görelim. Ümit ediyorum görülebiliyordur, bu arada tabi benim notifikasyonlarım açık, Şimdi burada
puana göre yani YGS puanına göre 2017 senesinde liselerimizden mezun olan öğrencilerimizin birinci
aşamada almış oldukları puanların ortalamasına göre en başarılı lise Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi
olarak gözüküyor. Lakin en başarılı olan Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi, Türkiye de 9 bin 360 lise içinde
51’nci sırada. Şöyle söyleyeyim, 9 bin 360 lise içinde en başarılı 2017 senesinde TEVDAK Lisesi,
Kabataş erkek lisesi ve Türkiye'de 51’nci sırada. İstanbul Lisesi 78’nci sırada, Kadıköy Anadolu geliyor,
aşağı doğru gidiyor. Bunlar ortak payda diye söyleyebileceğimiz, YGS’de… Yan taraftaki temel
yeterlilik olarak görülen eskiden YGS’ydi, şimdi TYT oldu Temel Yeterlilik testi, 4 alanda temel
yeterliliği ölçüyor sistemimiz. Türkçe, matematik, sosyal, fen. Burada öğrencilerimizin yapmış olduğu
netlere göre Türkiye'de kaçıncı sırada olduğumuz, mesela en iyi 5’incilik var o da Kabataş'ın
Türkçedeki Türkiye 5’inciliği. Sayısal ağırlıklı olduğumuzu düşündüğümüz İstanbul Erkek Lisesi, fen ve
matematikte 100 plus bandında Türkçede ve sosyalde hiç tahmin etmeyiz ama daha önlerde yer
alıyor. Yurtdışına giden öğrencilerin, durumu, en sağ tarafta yer alan örgün yerleşme oranında
dikkate alınabilecek bir olay. Şöyle, yurtdışına bunu İzmir'de de konuştuk, neden böyle bir tabloyla
karşı karşıyayız? Şundan olma ihtimali yüksek, işte İstanbul Erkek gibi, Galatasaray gibi abitur ya da
bakalorya sistemine meyleden öğrencilerin olduğu okullarda öğrenciler, ÖSYM’ye ya da işte bu TYT’ye
AYT’ye çok fazla önem vermeyebiliyorlar. Sınava girdiklerinde daha düşük başarılar elde edebiliyorlar,
hatta yurtdışına gidebiliyorlar. Bakın İstanbul Lisesinden o sene sınava girenlerin sadece % 67’si
üniversiteye yerleşmiş gibi gözüküyor, geri kalan %33 büyük bir ihtimalle yurtdışına gidenlerden
kaynaklanıyor. Ya da ilk açılışta Selman Hocamızın, müdürümüzün söylediği gibi şu anda bir mezuna
kalma modası var. Bilmiyorum bu ne kadar etkili oluyor İstanbul Erkekte ya da diğer okullarımızda
ama ondan da kaynaklanıyor olabilir. İnanın 2019 verisi şu anda yok elimizde ama 2019’da örgüne
yerleşme oranı %67’nin de altına düşmüş olabilir, çünkü yurtdışına İstanbul Erkek’ten çok kişinin
gittiğini biliyoruz. Çocuk yurtdışına gidecek olsa da öyle ya da böyle sınava giriyor, hani sınava
girmemezlik etmiyorlar. Yani tamamıyla reddetmiyorlar, giriyorlar ama yeterince ciddiyetle girmiyor
olabilirler. Burada bu tabloya baktığımızda, TEVDAK okulları içinde farklı profillerin olduğunu
görüyoruz. Uluslararası anlaşmalar sebebiyle çocukların önünde farklı bir yol varsa, karşımıza farklı bir
tablo çıkabiliyor. Gerçekten yıllar içinde bu anlamdaki performansı düştüğü için albenisi zayıflamış
okullarımız olabileceği de karşımıza çıkıyor. Yani TEVDAK okulları içinde Erzurum Lisesinin 2635’inci
sırada öğrencilerinin YGS başarısı itibariyle 9 bin içinde yer alması, bence ayrı değerlendirilmesi
gerekiyor, yani orası için farklı bir şey üretmek durumundayız. Çocukları yurtdışına kaçan liseler için

farklı
bir şeyler üretmek durumundayız. Ama günün sonunda karşımızda böyle bir gerçek var.
Şimdi ben, bunu İzmir'de ilk dakika golü olarak nitelendirmiştim, çünkü hepimiz okullarımızla çok
gurur duyuyoruz ama ben, İstanbul Erkek Lisesi mezunu bir kişi olarak, sarı siyahlı olarak okulumun
78’nci sırada yer almasını karıma anlatamam yani öyle söyleyeyim yani.
Şimdi Sayın Muammer Yıldız’ın da esasında vurguladığı şey buydu. Yarın öbür gün Milli Eğitim
Bakanlığı, sadece bu göstergeler değil, pek çok farklı göstergeyi de içine alacak şekilde bir okul profili
çalışmasını kamuoyuyla paylaştığında, okullarımızın bazı göstergeleri kağıt üzerinde büyük itibar
kaybına sebep olabilir. Yani İstanbul Erkek Lisesinin örgün yerleşme oranını % 67 gören birisi, efendim
işte oradan çıkanlar zaten Almanya'ya gidiyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Bunu açıklama fırsatı eğer
bulamıyorsanız ki internette bunu bulamazsınız, Milli Eğitim Bakanlığının kuru kuru sayfasında tıkladı,
örgün yerleşmeyle ilgili % 67’yi gördü, ondan sonra Ebru hanımın beni aradığı gibi, “İstanbul Erkek
lisesi nereye gidiyor?” diye sorular çok fazla karşımıza çıkar. İşte onun için bizim hem bu tablodan
geleceğe yönelik olarak aksiyonlar geliştirmemiz hem bu tabloların neden böyle olduğuyla ilgili
iletişimin mutlaka tasarlanması gerekiyor. Aksi takdirde dediğim gibi bizim parlak görüntümüz yavaş
yavaş solmaya başlayabilir, okullarımızın geleceğe doğru açılımında sıkıntılar yaşayabiliriz. Bu
görüntüden sonra birlikte oturalım, çocuklarımızı yetiştirip de göndermeye çalıştığımız - eğer de
Türkiye'de kalırlarsa - yükseköğretim sistemiyle ilgili kuşbakışı bir takım değerlendirmeleri sizlerle
paylaşmaya çalışayım. Bunların bir kısmını biliyor, görüyor olabilirsiniz, görmüş olabilirsiniz, başka
kaynakları takip ediyor olabilirsiniz ama sizlerle bu konuda derlenmiş, toparlanmış resmi bütünüyle
gösterdiğine inandığım hazırladığım slaytları paylaşacağım.

Evet, yükseköğretim sistemimizin temel göstergelerinin üzerinden gidelim. Şimdi bunu geçen hafta
yani ayın 19’u sabahı erken saatte YÖK’ün istatistik sayfasından çekmiştim, anlık olarak değişebiliyor,
yani her an yeni bir fakülte kurulabiliyor, bölüm kurulabiliyor, bir haftalık bir bilgidir ama güncel
olduğunu düşünebiliriz. Şu anda Türkiye'de sağ üstte gördüğünüz üzere 207 üniversite vardır.
Üniversiteler iki grupta inceleniyor ya da yükseköğretim kurumları, dernekler ve vakıflar. Vakıf
üniversiteleri 73, vakıf meslek yüksekokulları yani sadece 2 yıllık eğitim veren yükseköğretim
kurumları da 5 tane ama toplamda, üniversite statüsünde düşünebileceğimiz 207 tane şu anda
kurumumuz var. Bunun altında işte fakültelerimiz, yüksekokullarımız, meslek yüksekokullarımız aşağı
doğru gidiyor. Özellikle burada şu program kısmını vurgulamak istiyorum, öğrencilerimizin 25 bin 141
farklı seçeneği olduğunu söyleyebiliriz üniversite sınavlarında. Yani öğrencilerimiz, üniversite sınavına
girdiklerinde, o tercih kılavuzunda şu anda yaklaşık 25 bin farklı seçenekten yükseköğretim
programında tercih yapıp, yerleşme şansı yakalıyorlar, böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu, yıllar
içinde üniversite sayılarımızdaki artış, 1933 yılında İstanbul üniversitesiyle başlıyor. Burada 3 farklı
trend göreceksiniz mavi olanlar devlet üniversiteleri, yeşiller vakıf üniversiteleri. Vakıflar kuruluncaya
kadar toplam kırmızı ve devlet üst üste geliyor çünkü değişen bir şey yok sonuçta, tüm üniversiteler
devlet. İlk vakıf üniversitesi, 1985 yılında kurulan Bilkent Üniversitesi. Bu üniversite 1986 senesinde
öğrenci almaya başladı. Vakıf üniversiteleri yani yeşiller o tarihten sonra devreye giriyorlar.
Gördüğünüz gibi işte şurada böyle devlet üniversitelerinde bir zıplama var, vakıf üniversitelerinde
artışlar var, yine şurada ve şurada ciddi bir artış görüyorsunuz ve inanılmaz bir yükselme trendi,
toplamda da 207’ye varan üniversite sayısı. Bunun nereye kadar gideceğiyle ilgili çok fazla, çok kesin
bir bilgiye sahip değiliz, 250’ler civarında herhalde bir doygunluğa ulaşır beklentisi var. En son işte
geçen hafta Çarşamba günü Ankara'da bir akademik açılış töreni yapıldı, Türkiye'deki bütün
üniversitelerin rektörleri, dekanları, akademik yöneticilerinin katılımıyla YÖK’ün düzenlemiş olduğu
cumhurbaşkanlığı külliyesinde yapılan bir akademik açılış töreniydi. Orada Sayın Cumhurbaşkanının
vermiş olduğu 3 kesin mesaj vardı: bir tanesi 2 hafta içinde kesin, net bir gelişme olmazsa, Fırat’ın

doğusuna gireceğiz. 2; rektörleri atarken idari ve akademik anlamda gösterdikleri başarıları çok ciddi
şekilde değerlendirip, ona göre atayacağız ki bununla ilgili ölçümleme sistemleri geliştiriliyor. 3; vakıf
üniversiteleri şu anda ticarethaneye döndü, öyle olduğu için biz, bununla ilgili gerekli önlemleri
alacağız, vakıf üniversiteleriyle ilgili, vakıflıklarını bilsinler. Kar amacı gütmeden eğitim, öğretim
yapsınlar şeklinde üç net mesajı oldu. Ha bu vakıf üniversitelerinin sayısında bir artışa ket vurur mu;
ilerleyen dönemde göreceğiz bu yaklaşımı ama açıkçası pek çok vakıf üniversitesinin özellikle vakıf
gibi kendisini geliştirmeye çalışan, kar amacı gütmeyen vakıf üniversitelerinin canını sıkan bir söylem
oldu, bunu da açıkça paylaşmak istiyorum. 1933’ten itibaren tabloyu bir derleyip, toparlamak istedim.
Her sene kurulan devlet ve vakıf üniversiteleri… Şimdi her ne kadar şu andaki siyasi erk döneminde
üniversite sayılarında bir zıplama oldu diye düşünüyorsak da, işte şurada 2006-2007’de bir 32
üniversite kurulmuş şurada onu görüyoruz. Ama esas olarak baktığımızda, tarihsel zıplama 1992
senesinde gerçekleşmiş. Yani Türkiye'de yükseköğretim kurumlarının zaman içerisinde sayılarının
artışına baktığımızda, birinci büyük zıplamayı 1992 yılında görüyoruz. İkinci büyük zıplama 2006-2007
yıllarında, ondan sonra zaten genel olarak bir yükselme trendi devam ediyor. Geçen sene öğrenci
sayıları ve yapıları çok büyüdüğü için yönetilemediği düşünülen devlet üniversiteleri ikiye bölünmeye
başlandı. İşte İstanbul Üniversitesi ve Cerrahpaşa ikiye bölündü, çok tipik örnek. Burada da bir 16
devlet üniversitesinde artışla 186 olan üniversite sayısı 202’ye bir anda çıktı, vakıf da 4 tane yeni
kurulmuştu. Yükseköğretimimizde böyle bir gelişme açıkçası olmuş üniversite sayısı olarak. Her
ilimizde bir üniversite var, ikiden fazla üniversitesi olan şehirleri burada sizlerle paylaşmak istedim.
İstanbul’da kaç üniversite var diye merak ediyorsanız, 62 üniversite var İstanbul'da. Daha doğrusu 62
demeyelim de 58 üniversite, 4 tane de vakıf meslek yüksekokulu, oldukça yüksek bir sayı. Ankara 21,
İzmir 9, aşağıya doğru gidiyor, bunlar 2 ve daha fazla üniversitesi olan illerimiz. Dediğim gibi 81 ile
kadar gittiğimizde de bunların dışında her ilimizde bir üniversite var. İyi de bu üniversitelerde kaç kişi
var diye merak edebilirsiniz. Şu anda ülkemizde 27 bin 187 profesörümüz var, bunlar üniversitelerde
aktif olarak görev almakta olan profesörlerimiz. Biliyorsunuz, akademisyen olarak akademik
unvanınızı da 2 yıldan daha uzun bir süre çalışacak olursanız, o unvanınızı ömür boyu
kullanabiliyorsunuz. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu bunu net bir şekilde tanımlıyor. Doçent
sayımız, eski yardımcı doçent dediğimiz doktor öğretim üyelerinden daha az, biliyorsunuz. Doktor
öğretim üyeliği şu anda kullanılan unvandır, yardımcı doçentlik ortadan kalkmıştır. Bu arada yardımcı
doçentliğin ortadan kalktığı değişiklik sırasında okutman diye bilinen unvan da ortadan kalkmıştır.
Yani eskiden 2547’nin tarifiyle tüm üniversitelerde her öğrencinin okuması gereken yabancı dil, Türk
dili edebiyatı ve Atatürk ve inkılap tarihi derslerini vermekle yükümlü olan kişilere okutman ismi
veriliyordu, Artık böyle bir unvan kalmadı, öğretim görevlisi olarak mutlaka onları görevlendirmemiz
gerekiyor. Tabi pratikte bayağı bir sıkıntısını yaşadı üniversiteler de bu dönüşümde ama böyle bir
dönüşüm oldu açıkçası. Gene geçen haftaki açılış töreninde verilen bir bilgi, bunu YÖK Başkanımız
söyledi, şu anda araştırma görevlilerimizin yarısı, profesörlerimizin de yüzde 44’ü kadın. Bu da
esasında bakıldığında, Türkiye Cumhuriyeti projesinin önemli bir başarısını göstermesidir,
tezahürüdür. Türkiye’de kaç üniversite öğrencisi var? Bu 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonu itibariyle
7,5 milyon öğrencimiz var. Bunun yarısı açık öğretimde, yarısı örgün öğretimde. Almanya'da bu sayı 3
milyonu biraz aşıyor. Sayın Cumhurbaşkanı, hatta bu sayıyı da telaffuz etti ve dedi ki “ben, Sayın
Şansölyeye söyledim de bizde işte 7,5-8 milyon üniversiteli var. Şaşırdı, ben, böyle bilmiyordum, dedi.
Ama ondan sonra da güzel bir şey söyledi, dedi ki, “Biz, nicelik olarak bazı şeyleri başardık ama nitelik
olarak atılması gereken çok şey var, bundan sonra işte sizlere düşen, çok öğrencimiz var ama bunları
iyi yetiştirmek, nitelik olarak ileri gitmek zorundayız” dedi. Ama baktığımızda işte ülkede 83 milyon
insan yaşıyorsa, sokaktaki her 10 kişiden biri şu anda üniversite öğrencesi, üniversite mezunu
demiyorum, üniversite öğrencisi. Biraz evvel 7,5 milyon demiştim. Bu sayı güncel olarak çekebildiğim
bir sayıydı, biraz yükselmiştir diye söylemiştim. İşte mezunlar gitti, yeniler geldi, 7 milyon 740 bin şu
anda öğrenci var, işte 800 milyona yakın. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki
öğrenci sayıları, kabaca 100 bin kişi şu anda doktora yapıyor ülkemizde. Burada da gene kadın-erkek
oranı birbirine yakın, yüksek lisans seviyesinde erkekler, % 60-65, kadınlar % 35-40 civarında. O da
askerlikten kaçmayla alakalıdır diye düşünüyorum. Tabii 100 bin doktora öğrencisi, eğer bu insanlar
gerçekten bilimsel anlamda derinliği olan işler yapıyorlarsa, Türkiye için önemli bir umuttur. Ancak bu

konuda ciddi şüpheler olduğu da hepinizin malumudur. Şimdi bu noktada çok da fazla bilinmediğini
gözlemlediğim bir şeyi paylaşmak istiyorum. İşte doktoranızı bitirdikten sonra doktora öğretim üyesi
olarak atanmak için bir takım şartları yerine getiriyorsunuz. Önemli bir akademik baraj doçentlik…
Doçentlikle ilgili en son yapılan bir düzenlemeyle artık sözlü sınav aşaması ortadan kalktı. Yani
eskiden doçent olabilmek için ki doçentlik unvanı biliyorsunuz, üniversitelerarası kurul tarafından
verilen diplomadır, bir unvandır. Siz, doktoranızı yaptınız, bir takım akademik faaliyetler yürüttünüz,
bilimsel üretkenlikler yaptınız, üniversiteler arası kurula “ben artık oldum” diye başvurdunuz. Bilimsel
ürünlerinizi, makalelerinizi alanınızdaki 5 daha üst hiyerarşik seviyedeki kişilere gönderirlerdi, onlar
değerlendirirdi. Eğer makaleleriniz yeterli bulunursa, sizi sözlü sınava çağırırlardı ve orada gerçekten
ciddi olduğunu düşündüğümüz bir süreçten sonra hak eden insanlar doçent unvanını alırdı. Artık bu
sözlü sınav kısmı ortadan kalktı. Yani siz, eğer yeterince bilimsel üretkenlik yapıp da makale
ürettiyseniz ve sizi görmeden bu makaleleri değerlendiren birileri “tamam ya bu iyi işler yapmış”
dediyse doçent oluyorsunuz. Şu anda bu konuda ücreti mukabili tez ve makale yazan ciddi oluşumlar
var. Yani cebinizde biraz paranız varsa, doktora tezinizi de yazdırabilirsiniz. Hadi makaleleri bir şekilde
yazdırıp, doçent olursunuz. Pek çok vakıf üniversitesi sahibi, biraz kafası çalışan üniversite eğitimini
almış çocuklarını bu yolla şu anda rektör yapmaya hazırlanıyor. Çok net söylüyorum yani çok uç
noktada bazı şeyleri direkt olarak söylüyorum, fazla uzatmaya gerek yok ama şu anda böyle bir
durumla karşı karşıyayız. Şimdi Türkiye'nin bilimsel üretkenliğine gelelim. Türkiye'nin bilimsel
üretkenliği noktasında YÖK’ün doğru yaptığını düşündüğüm çalışmalardan bir tanesi sunum ve
oturuma davet edilmiştim, gerçekten şaşırmıştım iyi bir öngörü diye. Biliyorsunuz, dünya üzerinde
üniversiteleri sıralayan bazı kurumlar var, Bunlardan birisiyle YÖK bir protokol imzalamış ve demiş ki
ya “Türkiye bilimsel anlamda nerede, bizi bir inceleyin bakın, hani hangi alanlarda güçlüyüz, hangi
alanlarda zayıfız, ona göre biz, stratejimizi geliştirelim”. Yani dedik ya 207 üniversitemiz var, bu kadar
profesörümüz, doçentimiz, yardımcı doçentimiz, araştırma görevlimiz var, bu kadar doktora yapan
öğrencimiz var, bilim üretmesini bekliyoruz vs. İyi de “biz bilimsel üretkenlik olarak neredeyiz?”
YÖK’ün yayınlamış olduğu bir kitapçıktan alınmıştır. Türkiye'deki makaleler yayın sayısı olarak
baktığımızda, en fazla yayın klinik tıp alanında yapılıyor, sonra mühendislik, kimya, sosyal bilimler diye
aşağıya doğru gidiyor yayın sayısı. Çok güzel iyi de nitelik önemli, nicelik değil, nitelik önemli.
Biliyorsunuz, bir makale yayınladığınızda, eğer nitelikliyse başka insanlar bundan faydalanıyor ve atıf
göstererek, onun üzerine bir şeyler koymaya çalışıyorlar, atıf sayısı önemli. Bugün baktığımızda,
tıpçılar o kadar çok makale üretiyor da, dünya ortalaması. Dünya ortalaması, atıf ortalaması burada
nitelik göstergesidir, yapılan bilimsel üretime dünya üzerinde ne kadar itibar gösterilmiş. Burada
tıpçıların tırnak içinde kimse kusura bakmasın, kuru gürültü yaptığını anlıyoruz. Yayın çok, dikkate
alan çok fazla değil. İlginçtir, bakın bu çok ilginçtir! Fizik, bizim fizikçilerimiz az yayın yapıyor, öz yayın
yapıyor, bilime çok fazla ortalama diğerleriyle kıyasladığımızda katkı sağlıyor, matematik hakeza öyle,
enteresan bir tablo. Bununla ilgili ölçümlemeler de devam ediyor. Bununla ilgili yine açıklamaları
periyodik olarak YÖK’ün yakın gelecekte yapmasını bekliyoruz. İşte ülkenin eğitimine bir şekilde yön
veren kişilerin kuşbakışı bu tip göstergeler esasında bilgi olması gerektiğini düşündüğüm için
kendimce biraz derlemeye, toparlamaya çalıştım. 10 gün kadar önce açıklandı, en son dünya
üniversiteleri sıralaması, İngiltere’de yerleşik bir kurumun yaptığı itibar gören bir dünya sıralamasında
11 üniversitemizin ilk 1000’de yer aldığı görülüyor. Bunların içinde özellikle bir tanesi Ankara Çankaya
Üniversitesi çok dikkat çekti, törende de ciddi şekilde dile getirildi, Karabük Üniversitesi. Anadolu'daki
küçük bir ilde üniversite kurmanın bilimsel bir getirisi olmaz diye çok tartışılagelmişti geçmişte ama
gözüken o ki Karabük Üniversitesi bu anlamda ezber bozmuş. Türkiye'deki 207 üniversite içinde
dünyada ilk 1000’e giren 10 bin üniversite içinde yer alıp, ilginç başarı göstermiş. Bunu da tabi ki
Ankara'daki büyüklerimiz, siyasi anlamda dile getirmeyi çok maharetli bir şekilde becerdiler geçtiğimiz
hafta. Ama ortada bir gerçek var, çünkü son derece saygın… Tabi bu sıralamada yukarı çıkmak için
biraz hani oradaki tarzı bilip, ona göre biraz hani yaptığınız makaleleri falan filan şekillendirmek
mümkün. Çankaya Üniversitesi’nin nasıl en başarılı üniversitemiz olduğunu araştırıyoruz. Nasıl olmuş
diye çünkü sonuçta bir vakıf üniversitesi, o başarıyı elde etmesindeki başarıyı kim sağladıysa, transfer
etmeyi düşünüyoruz. Tabi ilk 500’de sadece 2 üniversitemizin olması, onların da ayrıca 400-500
arasında bu listeye girebilmiş olması, ayrıca düşünülecek bir şey.

Şimdi “çocuklarımız yurtdışına gitmesin burada kalsın” söylemi üzerinde duracağım.
Geleceğin meslekleri ya da mesleklerin geleceği, geleceğin alanları ne olacak? Bütün bunları
konuşurken ya da işte TEVDAK okullarının vakıflar tarafından desteği noktasında nasıl desteklemeliyiz
ki mezunlarımız gelecekte de hayatta kalsın, öne çıksın ve bu sayede bizim kurumsal parlaklığımız
devam etsin? Bu noktada Türkiye için neysek eğer an itibariyle Türkiye'nin gelecekte hangi alanları
öne çektiğini bilmemiz gerekiyor; bu da ilan edildi ve bunun da arkasında ciddi bir şekilde gidiliyor.
100 alan belirlendi, bu 100 alan şu anda doktora seviyesinde devlet tarafından burslarla ve fonlarla
teşvik ediliyor. Bu alanlarda yapılan doktoralara ciddi anlamda destek var. Bu YÖK 102 bin projesi
olarak isimlendiriliyor, ilk mezunlarını bu sene verdi, Ankara'daki törende başarıyla mezun olanlara
başarı ödülleri de takdim edildi. Sizlerle şimdi gelecekte öne çıkmasını Ankara’nın öncelediği alanları
paylaşmak istiyorum. 4 ana başlık var: birinci ana başlık, fen ve mühendislik bilimleri, hepsini
okumayacağım, üzerinden gitmeyeceğim ama şu anda bu alanlarda eğer doktora yapıyorsanız, yanlış
bilmiyorsam, 4 bin 500 - 5 bin liraya kadar ciddi bir aylık burs alma şansına sahip olabiliyorsunuz. İşte
ağ teknolojileri, 5G hani internetinden başlıyor, alfabetik sıra bir öncelikleme sırası yoktur, aşağı
doğru gidiyor. Mesela önümüzdeki haftaya kadar YÖK üniversitenin önümüzdeki sene açmak istediği
bölümlerle ilgili öngörüleni bir rapor halinde istedi. Mesela bizim de şu anda bu alanlarda 4 yıllık
lisans programı açabilir miyiz diye düşünmemiz gerekiyor, her üniversitenin düşünmesi gerekiyor
mesela. Ha bunu özellikle göstermek istiyorum, çünkü TEVDAK mezunları yetenekli çocuklar, ister
istemez dönüp dolaşıp bu tarafa doğru yönelecekler. Bizim de belki çocuklarımıza kuracağımız
laboratuvarlarla bu alanlarda daha hızlı yol alabilecekleri bir altyapıyı onlara vermemiz gerekecek.
İzniniz olursa geçiyorum, bu arada bu sunumu ben, sayın genel sekreterimizle paylaşacağım,
ilgilenenlerin kendisinden daha sonra kendisinden alması mümkün olabilir. İkinci ana başlık, sosyal
bilimler, burada da karşımıza bunlar çıkıyor. Hani bakıldığında birtakım böyle hani reflekslerimizi
gıdıklayabilecek bazı alanlar görebilirsiniz ama sonuçta Türkiye'nin gerçeği içinde yaşamak
durumundayız. Türkiye Cumhuriyetinin bir dokusu var, bir yapısı var, öyle olduğu için bu alanlar
karşımıza çıkıyor. Sağlık alanında da karşımıza çıkan alanlar bunlar. Yani insan beyni ve nörobilim gibi
bizim çocuklarımızı heyecanlandıracak alanlar gözümüze çarpmakla birlikte, işte yaşlanma ve yaşlı
sağlığı gibi bizim çocuklarımızın belki şu anda hiç cazip bulmayacağı ama inanın onlar, bizim yaşımıza
geldiğinde, belki de en fazla para kazanabilecekleri bir alan karşımıza çıkıyor. Çünkü Türkiye’nin
ortalama yaşı yükselecek ve çok daha farklı ihtiyaçlar ortaya çıkacak. Bu arada bununla ilgili bir şey
söylemek istiyorum, en son okuduğumda çok şaşırdım, Japonya'yla ilgili bir köşe yazısında.
Japonya'da şu anda bebek bezi satışları ile yaşlı bezi satışları kıyaslandığında, yaşlı bezi satışları daha
fazla. Bilmiyorum, hani gelecek çok daha farklı olacak. 4’üncü ana başlık da mimarlık ve şehir, şehir
bölge planlamayla ilgili, orada sadece çok temelde 3 satır vardı, onun için 4 ana başlık demiştim,
3’ünü gösterdim detaylı, orada da mimarlık, akıllı mekanlar, akıllı şehirler ve şehir bölge planlaması
karşımıza çıkıyor. Efendim, yükseköğretimde kontenjan arzı, yani biz çocuklarımıza ne kadar
üniversitede bir yer gösteriyoruz, bununla ilgili de bir size kısaca yönetici özeti sunmaya çalışayım. Bu
geçen seneki verilerdir, çünkü geçen sene dediysem, yani bu sene, geçen sınav dönemidir. Biz, geçen
sınav döneminde, çocuklarımızın önüne 447 bin 754 lisans kontenjanı sunduk. Ve öğrencilerimiz
tercihlerini yaparken, 4 farklı üniversite türünde, her ne kadar 207 üniversite ülkemizde varsa devlet
vakıf, bunun dışında Kıbrıs'ta ve yabancı ülkelerdeki bazı üniversitelere de merkezi olarak
yerleştirmeyle örgün öğrenci yerleştiği için toplam 447 bin, kabaca 450 bin dersek, 450 bin kontenjan,
çocuklarımızın önüne koyduk. Lisans seviyesinde yani 4 yıl eczacılık, veterinerlik 5 yıl, tıp 6 yıl lisans
seviyesinde bu kadar kontenjan koyduk, kontenjanlarımızın % 80’i devlet üniversitelerindeydi. Ancak
İstanbul, Ankara ve İzmir'de tablo biraz farklı, özellikle İstanbul'da vakıf üniversitelerinin kontenjanları
lisansta devletin 2 katına yakın yani her 3 fakülte koltuğundan 2’si şu anda İstanbul'da vakıflara ait.
Ankara ve İzmir'deki tabloyu da görüyorsunuz, mavi olan vakıf, kırmızı olan devlet. Şimdi
baktığımızda, Türkiye'de şöyle bir gerçekle karşı karşıya kalıyoruz elimizdeki verilerle: Türkiye
geneline baktığımızda, üniversite okumaya çocuklar gurbete gidiyorlar, % 75 oranında gurbete
gidiyorlar. Ama eğer o şehirde bir vakıf üniversitesi varsa, Türk aile yapısı da dikkate alındığında, eğer
çocuğun çok özel bir isteği ve başarısı yoksa aile çocuğunu yanında istiyor, birazcık ta cebinden para

çıkartarak, tutmayı tercih ediyor. Yani 3’te 2 oranında hatta daha bile fazla gurbete giderken çocuklar
Türkiye genelinde, İstanbul'da çocukların 3’te 2si İstanbul'da kalıyor, böyle bir durumla karşı
karşıyayız. Merak edilir, biz, çocuklarımızı hangi kulvarlara sokuyoruz ya da kulvarların genişliği ne
kadar diye. Sayısal kontenjanlar, üniversite fakültelerindeki en büyük kontenjan dilimini oluşturuyor,
% 42, sonra eşit ağırlık işte hukuk, psikoloji, uluslararası ilişkiler diyebiliriz. Sözel sonra geliyor, dil
puanıyla öğrenci alanlar da sadece 100 kişilik kontenjan pastasında 5 kontenjanlık bir dilimi
oluşturuyor. Bu tablo oldukça ilginç, sadece 4 yıllıklar yok yani TEVDAK profili belki direkt fakültede
okumak istiyor ama bir de ön lisans gerçeği var, yani 2 yıllık meslek yüksekokul programları. Gene
kontenjanların Türkiye genelinde 375 bin olduğunu, % 79-80’inin devlette olduğunu söyleyebiliriz
ama İstanbul'da lisansın daha da ötesinde bir vakıf ağırlığı var. Gördüğünüz gibi 10 bin, 60 bin, yani
her 7 kontenjandan 6 tanesi vakıfta, 1 tanesi devlette. İstanbul'da 2 yıl okumak isteyen bir öğrencinin
büyük oranda vakıf üniversitesine gitmesi gerekiyor diye söyleyebiliriz. Kontenjan arzında
durumumuz bu... Bunu geçeceğim.
Türkiye'nin tercih eğilimlerini sizlerle paylaşmak istiyorum, gençlerimizi birazcık tanıyalım,
Türkiye'yi biraz tanıyalım, Türkiye'nin gerçeklerini görelim, geleceğin meslekleri diyoruz, alanları
diyoruz vs. ama bir de elde olanlar var ve elde olanlarda insanlar, daha fazla nereye ilgi gösteriyorlar?
YÖK Atlas diye bir platformu, bundan 3 sene önce Türkiye’ye kazandırdık, YÖK’ün danışmanlığını bu
konuda yaptım, YÖK hatta şu anda tercih dönemlerinde ve diğer dönemlerde en fazla başvurulan
referans kaynaklardan birisi oldu. Bu sene de 2,5 milyon kişi tercih döneminde gelip, YÖK Atlas’ı
değerlendirdi, incelendi, kullandı, uzun süreli de kullandı, yani girip, ortalama 7,5 dakika kullandılar.
Tabi arka tarafta biz de giren her kişinin hangi sayfaları, hangi meslekleri, hangi üniversiteleri
dolandığı, gezdiğiyle ilgili trafiği inceleyebiliyoruz. Bununla ilgili bir veri analizi yaptığımızda,
Türkiye'nin tercih eğilimleri karşımıza çıktı. Tam bu 2018-2019 kıyaslamasıyla YÖK Atlastaki
mesleklerin ilgi karşılaştırması, ilgi düzeyi. Sağ tarafa bakalım, 2019 senesinde 2,6 milyon tekil
kullanıcı YÖK Atlası kullanan. Çubuklar ilgi düzeyini göstermektedir ve gerçekçi bir kıyaslama ortaya
koymaktadır. Kitle, en fazla hukuk bölümlerini incelemiş, bakmış, sonra tıp, sonra da diş hekimliği,
hemşirelik, bilgisayar mühendisliği, psikoloji diye aşağı doğru gidiyor. İlk öğretmenlik, sınıf
öğretmenliği, gastronomi mutfak sanatları, sınıf öğretmenliği kadar ilgi çekmiş mesela, aşağı doğru
gidiyor. Bu ilk 30’dur, diğer bütün meslekler, kendi ilgi düzeyiyle listenin daha altında yer almaktadır,
böyle bir durum. Yanındaki yeşil yukarı kırmızı aşağıya oklar, bir önceki seneyle kıyaslandığında,
tabloda nereye evirildiğini göstermektedir. Geçen sene tıp hukukun önündeydi, bu sene hukuk tekrar
tıbbı geçti, tekrar diyorum, çünkü ondan evvelki sene de, gene 2019 gibi bir durum söz konusuydu.
Bilgisayar mühendisliğinde biraz düşüş var, geçen seneye göre gerilemiş durumda. Hemşirelik yerinde
durmuş gibi gözüküyor. Tabi sol tarafta bazılarının bu sene ilk 30’a bile giremediğini görüyoruz.
Mesela inşaat mühendisliği, işletme, Türk dili edebiyatı aşağıda yer alıyor, onlar ilk 30’a bu sene
girmekte zorlanmışlar. Bu sene biliyorsunuz, inşaat mühendisliği ve mimarlıkla ilgili bir felaket senesi
yaşıyoruz. Bilmiyorum, incelediniz mi? İzmir'deki hazirunda inşaat mühendisleri, benim meslektaşım ben de orijinal inşaat mühendisiyim - birkaç büyüğümüz vardı, burada da paylaşmak istedim. Efendim
bu sene üniversitelerde lisans seviyesinde 38 bin kontenjan boş kaldı, yani kimse oraları tercih
etmedi. Bu 38 bin kontenjanın içinde 5 bin 400’ü inşaat mühendisliğiydi, 2 bin 200’ü de mimarlıktı.
Yani toplarsak 7 bin 600 ediyor, işte 38 binle şöyle bir oranlayacak olursak da herhalde 6’da bir değil
mi, o civarda, 5’de bir, 6’da bir. Yani inşaat sektörüyle ilgili, bu ülkede yaşanmakta olan ekonomik
anlamdaki daralma ve kriz, tercihlere bir bir yansımış durumda. Şu anda fırsatım vs. olsa, bunu bir tez
olarak mutlaka incelerdim, kanıtlamaya çalışırdım yani bilimsel anlamda. Ancak bu sene gerçekten
baktığımızda hem başarı sıralarında, yani giren son kişinin akademik başarısının sırasını gösteren
başarı sıralarında hem de ilgi düzeylerinde, doluluklarda ciddi bir gerileme olduğunu görüyoruz.
Burada hemşirelik sonuç olarak toplumdaki kadınların tercih ettiği bir meslek dalı ve ilk 4’te olması
yani üniversiteye girmek üzere ilgilenenlerin sadece % 50’sinin ilgilendiği ama ona rağmen ilk 4’e
girmiş olması çok enteresan geldi bana, birincisi. İkincisi dikkatimi çeken bir şey, makine
mühendisliğinde inanılmaz bir düşüş var. Daha doğrusu tüm mühendisliklerde düşüş var. Çok dikkat

çekici, psikoloji de son dönemde çok yükselişte, bir de ilahiyat da aynı şekilde ciddi bir düşüş
göstermiş, bunlar dikkatimi çekti ama en ilginci bence hemşirelik bölümü.
Şimdi bir sonraki slaytta 2 yıllıklarla ilgili bir tablo var, orada şunu göreceğiz, sağlık ne olursa
olsun en tepede. Çünkü sağlığa herkesin ihtiyacı var, sağlıkla ilgili atamalar her zaman yapılıyor.
Maalesef ülkemizde geleceğin mesleklerine yönelmek ya da kendini sürekli geliştirmek gibi bir
reflekse sahip olmak yerine garantili mesleğe bir an önce kapak atmak, özellikle öncelikle devlette
görev almak istendiğinden gençlerimiz arasında ve aileleri tarafından da böyle yönlendirme
yapıldığından dolayı böyle bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Evet, hemşirelik önemli, özellikle şimdi
tabi ben de genel sekreter olduğum İstinye Üniversitesi vesilesiyle sağlık sektörünün birazcık daha
fazla içine girdim, öğrendim, çünkü Medical Park grubunun üniversitesi. Türkiye'nin devlet olarak son
20 yılda en iyi başardığı şeylerden bir tanesi sağlık konusundaki reformlar, yani bu dünya üzerinde de
zaten kabul görüyor. Ve bizim şu anda sağlık turizmi anlamında ciddi bir ülke gelirimiz var. Ülke
içindeki sağlık personelinin gelişmekte olan ülkelere transfer edilmesiyle ilgili bir takım talepler
geliyor ya da teşebbüsler yapılıyor. Bu noktada özellikle yabancı dil bilen sağlıkçılar yok satıyor, ben,
bunu gözlemliyorum. Yani yabancı diliniz varsa, şu anda Almanca bilen bir hemşire, İngilizce bilen,
Arapça bilen, Rusça bilen bir hemşire normal bir hemşirenin mesela 2 katı maaşla istihdam edilir, yurt
dışına gider çok daha iyi imkanlar elde edilir. Artı yaşlı bakımı diye bahsettik, bu sene mesela özel
program da geliştirmeye çalışacağız. Şu anda Almanya'nın ciddi bir yaşlı bakımıyla ilgili iş gücü açığı
var. Bizim burada 2 yıl ya da 4 yıl ilgili alanlardan mezun kişileri alıp, Almanca eğitiminden geçirip,
Almanya'da iyi sayılabilecek maaşlarla istihdam etmeyle ilgili pek çok proje teklifi, Almanya’daki pek
çok lokal ya da ülke genelindeki ajanstan ya da işte kurumdan bize geliyor, başka üniversitelere
geliyor, hatta en son NTV’de bununla ilgili de bir haber gördüm. Dediğim gibi, yani gelecekte çok
enteresan şeyler olacak, özellikle sağlık alanında. Şuraya bakalım, göreceksiniz 2018’de de 2019’da da
hep en tepede sağlık var. İlk bilgisayar mühendisliği vardı, burada bilgisayar programcılığı var, hukuka
karşılık gelen adalet var. Yani 2 yıllıkta da, 4 yıllıkta da baktığımızda ya da mesela sınıf öğretmenliği
var, burada çocuk gelişimi var. Dikkat ederseniz, ilginç bir şekilde 4 yıllıkta da, iki yıllıkta da ülkenin şu
anda teveccüh göstermiş olduğu meslekler, alanlar bunlar.
DR. SAKİN ÖNER: Bu konuda ben de, bir ekleme yapmak istiyorum. Ben 2012-2016 yılları
arasında Kavram Meslek Yüksekokulu müdürlüğünü yaptım. Orada 31 bölüm vardı, 31 bölüm
içerisinde 16 tanesi sağlıkla ilgili bölüm vardı ve kontenjanları tam doluyordu. Çocuk gelişimi
mezunları da en rahat iş bulanlardandı. Çünkü her türlü özel ve resmi yuva ve anaokullarında görev
verilebiliyor. Teşekkür ederim.
BURAK KILANÇ: Şimdi efendim bir de kuşbakışı, hızlıca şunu göstereyim size. Çünkü hani
medyaya çok farklı şekilde yansıyabiliyor, yani nereden baktığınıza bağlı olarak istatistikler tabi
yorumlanabilir. Ama 2019’da üniversiteye yani ÖSYM’ye YKS için başvuranlar, bu arada YKS, bizim
zamanımızda hep ÖSS, ÖYS, ÖSYS falandı, YKS oldu artık sistemin ismi, yani yükseköğretim kurumları
sınavı. 2 milyon 528 bin 31 kişi başvurmuş. Bunlardan biz sınavları yapa yapa, eleye eleye %30’unu
elemişiz ve 1 milyon 761 bin 394 kişi tercih yapma hakkı kazanmış. Yani biz, cumartesi-pazar
biliyorsunuz iki sınav yapıyoruz, TYT-AYT %30’unu eliyoruz. Bu arada bunu da çok fazla bilmeyiz,
sormak istiyorum. Çünkü İzmir'de baya bir gördüğüm kadarıyla dinleyiciler içinde infial yarattı.
Türkiye de 4 yıllık bir üniversite tercih edebilmek için sınavda göstermeniz gereken performans 10
üzerinden kaçtır? Yani 10 üzerinden kaç alanlar, hani kendi öğrencilerimizi düşünelim, 10 üzerinden
kaç alanlar 4 yıllık bir bölümü tercih etme hakkı kazanırlar? 2. Yani 180 dediğimiz barajı aşabilmek için
YÖK, son zamanlarda niteliği artırmak için dedi ki, doktor olacaksan ilk 50 binde olacaksın. Hukuk
okuyacaksan, ilk 190 binde olacaksın, mühendislik için ilk 300 binde olacaksın, öğretmenlik için ilk 300
binde olacaksın ama mesela psikoloji okumak için 10 üzerinden 2 almanız yeterli, tercih etme hakkı
kazanıyorsunuz. Ha devlette bir yerlere girme şansınız yok, sizden daha iyi performans gösterenler,
zaten o kontenjanları doldurur da, e cebinizde paranız varsa yıllık 50 bin lira ödeyip, ücretli bir vakıf
üniversitesi kontenjanında kendinize yer bulabiliyorsunuz. 10 üzerinden 2. İki yıllık bir ön lisans

programında okuyabilmek için kaç almak gerekiyor 10 üzerinden? 1,25. Böyle bir durumla karşı
karşıyayız. Yani bir başka ifadeyle esasında şöyle söyleyebiliriz: 1,25 ise bakın % 30, 1,25’in altında
performans göstermiş. Neyse efendim yani şu sayının 1 milyon 113 bini tercih kullanmış, yani tercih
yapma hakkı kazananların % 63’ü tercih kullanmış, % 37’si ya puanını vermemiş, zaten hani kendisini
denemek için belki girmişti, tercih kullanmamış. Ciddi alıcı 1 milyon 113 bin 640 kişi, bunun da 904
bini üniversiteli olmuş, açık öğretim dahil. Yani esasında sisteme başvuranların %36’sı üniversiteli
oluyor ama bütün bu yolculukta günün sonunda, “ya ben gerçekten üniversiteli olmak istiyorum” diye
tercih kullanıp, irade gösteren insanların % 81’ini sistem üniversiteli yapıyor. Şimdi hal böyle olunca,
mesela Sözcü diyor ki, sistem % 35’i-%36’yı üniversiteli yapıyor ama yani işte yelpazenin diğer
tarafındaki bir gazetede istatistik de basına yansıdığında, % 81 üniversiteli yapılıyor diye hani
yorumlayabiliyor. Ben, bunu bu şekilde size göstermek istedim hani birlikte değerlendirelim diye.
Şimdi bunu ben, hep vurgulamaya çalışıyorum. Arada sırada böyle medyada çıkıp, bunları anlama
fırsatı oluyor, onların da işte böyle televizyonda olanların kayıtlarını hep almışım, en son bir izledim,
Habertürk’de gene canlı yayına gidecektik, yani 2012’de de aynı şeyleri söylüyormuşum ben, bu sene
de aynı şeyleri söyledim. Çünkü tablo değişmiyor. Bakın efendim, bu 2015-2016-2017 göstergeleri,
2018-2019 bundan farklı değil, buraya koyamadım, o Habertürk’dekinde göstermiştim, dijitalize
etmediğimden dolayı buraya koyamadım. Temel yeterlilik testinde - o zamanlar LGS’ydi ismi - yani
gençlerimizin temel olarak yeterli olduğunu sınadığımız testte, 2015-2016-2017 Türkçe testinde 40
soru vardır. Çocuklarımızın doğru dağılımı, burası aday sayısı, hani baktığımızda bu üniversite
yıllarımızı hatırlayalım, istatistik dersinde “çan eğrisi” denilen normal dağılım. Ortalama da yaklaşık
40’ın yarısında 20’lerde falan yer alıyor, çok güzel bir dağılım diyebiliriz, yani istatistiki anlamda
normal bir dağılım, bir anormallik yok. Şimdi sosyale geliyoruz, sosyalde de kısmen normal bir dağılım
var. Burada böyle bir kirlilik gözümüze çarpıyor, 2015’de 80 bin kişi -0- (sıfır) gözüküyor. Bu teste
dokunmayanlar, o testte sahaya çıkmayanlar, o testten kaçanlar, yani -0- performans gösterenler
değil, adam sahaya bile çıkmamış diye değerlendirebiliriz. Ama yine de baktığımızda, hani bunlar
şöyle “ya ben, sayısalcıyım, sosyal benim neyime” diyenler, sosyalden çok korktuklarını
düşünmüyorum. Normal dağılım diyebileceğimiz Türkçe ve sosyalden sonra ben, size bir matematiği
göstermek istiyorum. Matematikte tablo bir anda anormalleşiyor. 2015’te 500 bin, 2014’te 430 bin
civarında kişi, temel yeterlilik matematik testinde sahaya çıkmamış, cevap dahi vermemiş, sırtını
dönmüş. Şimdi bu genellikle basına “çocuklarımızın şu kadarı “0 çekti” diye yansıyor. Bunlar “0”
çekmiyor ya, yani derdimiz “0” çekmeleri değil! Sahaya çıkıp 8-0 yenilmek değil, ya sahaya bile
çıkmıyor, sahaya bile çıkmıyor çocuk! Şimdi iyi okumamız gerekiyor, yani ülkenin eğitimcileri olarak
bunu iyi okumamız gerekiyor. Bizim kötü matematik performansı diye problemimiz yok, matematik
korkusu problemimiz var, net. Fende durum daha da kötü, 900 binler, 750 binler, 550 binler fen
testinde yani “benim hayatımda temel fen yeterliliği yoktur kardeşim” diyor. Burada işte dikkatinizi
çekmiştir bir takım zıplamalar var, bunlar yanlış sorulardır, eskiden yanlış soruların hepsi herkesçe
doğru sayılırdı, onun için böyle sanki yükselme varmış gibi gözüküyor, değildir, o zıplamaların sebebi
de odur. Bunları gösterdikten sonra açıkçası size okullarımızın en önemli sorunlarından biri olduğunu
düşündüğüm ortaöğretim başarı puanıyla ilgili bir bilgi vererek bugün konuşmamı bitirmek istiyorum.
Hatta belki bu çalışmanın ilk somut Ankara'ya önerisi olarak da bununla ilgili olarak hazırlayacağımız
bir rapor sunulabilir. Yakınlarınızda üniversite sınavına girenler varsa belki karşılaşmışsınızdır, zaten
sayın müdürümüz, her dakika görüyor, her sene görüyor. Efendim şimdi çok hızlı bir şekilde “bu
problemi niye yaşıyoruz”u, Ankara'daki bilgisayar, öğrencileri nasıl yerleştiriliyor; onunla ilgili böyle
bir algoritmayı kısaca özetleyerek size arz etmek istiyorum. B. Sakin hocadan örnek verelim. Şimdi
İstanbul teknik üniversitesinde inşaat mühendisliği bölümündeki 60 kontenjanın 59’u doldu, bir tane
kontenjan kaldı, o kontenjana Sakin hocayla ben, talip olduk öyle söyleyeyim, Ankara'daki bilgisayar
kimi yerleştirecek noktasında bir örnekleme yapmak istiyorum, bu sınav sonuç belgesi. Şimdi AYT
puanları, sol tarafımız 2 yıllıklarla ilgili buraya gelelim, AYT puan diye bahsettiğimiz, ana yeterlilik
testi. İşte Sakin hocamla birlikte cumartesi günü girdik TYT’ye, Pazar günü de girdik alan testine
matematik, fen testlerine ve bizim sayısal puanlarımız hesap edildi. Şimdi efendim sayısal puanlar
Türkiye'de hesap edildiğinde, Türkiye sonuncusuna 100 puan verilir, sistem öyle yapar yani Türkiye'de
en kötü sayısal puanı alan çocuğa 100 verir, en iyi performansı gösteren Türkiye birincisine de 500

puan verir. 100’le 500 arasında bu sınav puanı değişir. İşte cumartesi testlerinden gelen kısım, Pazar
günlerinden gelen kısım, puanlar 100 ile 500 arasında değişiyor. İşte Ankara'daki bilgisayar, son
kontenjana, bize bu sınav puanlarımızı kıyaslayarak, bir karar vermesi, hangimizin oraya yerleşeceğini.
Bunun üzerine bir okuldan gelen puan ekler ve bu sınav puanı artı okuldan gelen puana yerleştirme
puanı denir. Şimdi mesela biz, hocamla birlikte sınava girdik, cumartesi pazar performansımızı
gösterdik ve sayısal puanlarımız sınavda 450 oldu 500 üzerinden; değişiklik var, zaten buna bakmıyor,
okuldan gelen puana bakacak. Mesela Sakin Hocam, Kabataş’ta okuyor. Burada not almak pek kolay
değil, hocalar gıdım gıdım not veriyorlar ve mezuniyet notu, diploma notu 80. Şimdi sistem diyor ki
bakkal hesabı, diploma notun neyse yüzde 60’ı senin okuldan gelen puanındır. Yani 80 çarpı 0.6
hocamın bu durumda 48. 450 de sınavdan almıştı, 498 yerleştirme puanına sahip oluyor. Ben de yan
taraftaki özel bir lisede okuyorum, hormonlu not veren bir lisede okuyorum. Bana 90 verdiler diploma
notu olarak. 90 çarpı 0.6, 54. 450 de sınavdan almıştım, topladım 504 puan. Ben hormonlu lisenin
mezunu olarak 504 puanla ipi göğüslüyorum, Hocam, 498 puanla göğüslüyor ve son kontenjana ben
yerleşiyorum. Kabataşlı kıt not veren lisenin başarılı öğrencisi Sakin, yerleşemiyor. Şimdi maalesef
böyle bir saçmalıkla karşı karşıyayız. Şimdi bu 2012 senesinde 4 artı 4 artı 4 kanunu çıkarken, bu okul
puanının hesaplanmasıyla ilgili olan kısmı ciddi bir siyasi hesaplaşma olarak gören kesimler ki haklılar
da yani ben de şahsen katsayı engeline zamanında karşı olan birisiydim, mantıklı bir şey değil yani.
Yani Türkiye birincisi olan bir çocuğun, sayısalda sayısal alanda mezun olan birisinin hukukçu
olamaması gibilerinden saçmalıklar vardı. Yani olay sadece meslek liseliler ya da imam hatipliler
olarak hep böyle gündeme gelirdi ama bir garabet vardı. Onun düzelmesi çok güzeldi. Bunu o
sıralarda siyasi olarak gören Ankara’daki kanun yapıcı kişiler de kanunun içine teknik bir detay
koydular. Bakın, kanunun içinde teknik detaylar yoktur. Kanun çerçeveyi çizer, teknik detaylar,
yönetmeliklerde hatta tebliğlerde yer alır. Dediler ki, diploma notunun yüzde 60’ı olacak. Şimdi bu
diploma notunun yüzde 60’ı lafı en basit, en temel seviyesindeki istatistik dersinin ikinci, üçüncü
haftasındaki konulardan bir tanesidir. Sonuçta iki kitleyi kıyaslıyorsanız, onları bir ortak paydaya
getirmek durumundasınızdır. Eskiden ne yapılırdı? Eskiden okuldaki notlar, en yükseği, en düşüğü
diploma notları böyle bir lastik bant gibi tutuluyor, 100 ve 50 aralığına çekiliyordu, standart haline
getiriliyordu. Yani işte Kabataş’ta en yüksek 95, en düşük 55 ya da 60, şimdi 95’i alıyordu, 60’ı
alıyordu. 100 ve 50’ye getiriyordu, diğerlerini de ona göre işte dönüştürüyordu. E yan taraftaki
hormonlu lisenin notları da 100 ile 92 arasında değişiyor. Onu da alıyordu, 100 ile 50 arasında
değiştiriyordu. İkisinin birbiriyle kıyaslayabilecek hale getiriyordu. İşte 2012 senesindeki kanun
değişikliğiyle bu bakkal hesabına dönüldüğünden dolayı şu anda bizlerin öğrencileri, yarışta geride
kalıyor.
DR. SAKİN ÖNER: Yani okul başarı puanı vardı o zamanlar.
BURAK KILANÇ: O zamanlar ayrıca bir de okulun tamamının göstermiş olduğu başarıya göre
bir okul başarı puanı vardı. Bu öğrencilere getirilen bir avantajdı. Yani hocam, o iyiydi de o olmasa da
olur. Şu andaki saçmalık hepimizin belini büküyor. Bizim şu anda nispeten parlak profilleri çocukların
okuduğu TEVDAK okullarında birinci önemli problem, çocuklarımızın birinci aşama YGS’yi önemsiz
görmeleri. Önemsemediklerinden dolayı maçın ilk yarısında gol yiyorlar. İki, o basit bir şeyle
aşılabilecek bir şey. İkinci önemli olay, kendi kendimize çözemeyeceğimiz olay, başkalarının yapmış
olduğu işte o hormonlu notlar sebebiyle düzeltme şansımızın kendi kendimize olmadığı olay bu
ortaöğretim başarı puanı konusudur. Bununla ilgili YÖK’te bir farkındalık oluştu. Değişmesiyle ilgili
geçen sene adım atılması düşünülüyordu. Bir önceki sene sistem tamamıyla değiştiği için geçen
seneyi durağan geçirmeyi tercih ettiler. Bu sene değiştirmeyle ilgili bir ihtimal olabilir. İşte bu noktada
bir rapor hazırlayarak, bu konudaki sıkıntılarımızı dile getirerek, TEVDAK olarak bunu bakanlığa ve
esas bu işin kararını veren YÖK’e sunuyor olmakta fayda olacaktır. İnanın bu sadece TEVDAK
okullarının değil, en hararetli bu konudaki en son tartışmayı Notre Dame de Sion Lisesi’nde yaşadım.
Orada bir konuşma yapmaya gitmiştim. Orada veliler ve öğretmenler vardı. Hani birbirine girer gibi
oldular. Çünkü öğretmenler, biz hak etmeyene not vermeyiz, diyorlar. E veliler de haklısınız da hani o

zaman da yani falan diyorlar. Bu gerçekten eğitimi bozan bir şey, eğitimin özünü bozan bir durum,
buna bir şekilde müdahale etmemiz gerekiyor.
SELMAN KÜÇÜK: Burak Hocam, birkaç konuda ekleme yapmak istiyorum. Şimdi ortaöğretim
başarı puanı evet, bu okullar için sorun. Bizim aşağı yukarı bu sene itibarıyla 200’e yakın öğrencimiz
sınava girdi. Birkaç kavram dışında işte 10-12 tane öğrenci mezuna kaldı. Mezuna kalan öğrencilerin
de kalma sebepleri üst segment ilk 20 bine girmiş, ben de ilk bine gireceğim, şu okula gireceğim,
spesifik düşünceli çocuklar. O yüzden onlara bir şey diyemiyorsunuz. Ama diğer gruba baktığınızda da
velilerle karşı karşıya kalan öğretmenlerle yaşıyoruz bunu. Evet, öğretmen diyor ki, standardı
bozmamak gerekiyor. Bunu ben, milli eğitim müdürümüze de gerekli toplantılarda izah ettim. Bir defa
bunun çözümü özellikle bu tarz kurumlar değil sadece Türkiye genelinde sınavların merkez olarak
yapılması. Yani biz eğitimciler olarak eğitim vereceğiz. Değerlendirmeyi ayrı bir birim olarak yapmak,
alternatif çözümlerden biri olarak düşünüyorum. İki, bu sene yaptığımız kurul toplantısında aşağı
yukarı 5 saat ve 200 tane öğrencinin spesifik konulardaki başarı ya da başarısızlıklarını kurulda
tartıştık. Ortaya çıkan şeyi söyleyeyim, Kabataş için konuşuyorum, o kadar ayrıntıya girdik ki örnek
veriyorum, çok güzel bir tespitte bulundunuz, ilk basamak sınavı özellikle bizim işte bu vakfa üye olan
okullar ya da bu segment okulların tamamının karşılaştığı şeyler. Bir defa çocuklar, TYT ile algıladığı
durumda şöyle bir şey var, matematik dört işlem bilirsen, yaparsın, okuma yazma biliyorsun, paragraf
sorularını çözersin algısıyla biraz özgüven şişirmesi ve patlamasından dolayı çocuklar, bunlarda ilk
basamak sınavlarında -çünkü sıralamayı belirleyen sınav aslında bu basamak sınavı- sıkıntıya
düşüyorlar. Bilirim, yaparım ama süre yeterli değil, çünkü diğerinde süreler rahatlıkla yeterli. AYT’yi
ful çıkartıyorlar, istatistikler onu gösteriyorlar. TYT’de sıralamalar değişikliği ortaya çıkıyor. Şimdi
konudan konuya da atlamak istemiyorum ama şöyle bir durum var. Hormonlu not noktası evet, özel
okullar için geçerli ama bu notun önüne geçmek gerekiyor. Bunu sağlayacak olan kanun yapıcılar.
Bizdeyse mesela bir öğrencim 9’uncu sınıf, TYT konuları genelde dördüncü sınıftan başlayıp, dokuzun
sonuna kadar olan konular ve öğrencim bir okula gitmiş, onuncu sınıfın sonuna kadar. Sonra 11, 12’de
tekrar geri gelmiş. Ya da çocuğum, dokuzuncu, onuncu sınıfı başka bir okulda okumuş, 11, 12’yi
burada okumuş. Gittiği okullardaki akademik başarı ya da başarısızlık sınavla ortaya çıkıyor. Bu da
okullar arasındaki kendi şu andaki vakfın içerisindeki okullar arasında da inanılmaz bir yelpaze
genişliği var. Yani ben, bu sene matematik yanlışı olan bir öğrenciyi alamazken, bir bakıyorum, yüzde
14 diliminde öğrenci alan bir kurumumuz var.
DR. SAKİN ÖNER: Tabi yani 0 ile 14 arasında da alıyor kendi okullarımızda yani yüzdelik dilim
tercih dilimi.
SELMAN KÜÇÜK: 0 ile 14 arasında dağılımı olan okullar var. Biz, sadece bu okulların kalitesini
tavan yapmak, lokomotifte yer almalarını sağlamak değil amacımız. Türkiye’deki eğitime hizmet veren
bütün kurumların, bütün okulların, bütün öğrencilerin, bütün çocukların eğitim eşitliğini
sağlayabilecek bir takım politikalar üretmek zorundayız. Benim Harran’da öğretmenlik yapan bir
öğrencim mesaj atmış. Attığı mesaj şu: Hocam, önceki gün sosyal medyanızda sosyal yardımlaşma
faslından Siirt’e kitap gönderdiğinizi gördüm. Bize kitap gönderir misiniz? Sekizinci sınıfta derse
giriyormuş. Kaç kişi var sınıfınızda, dedim. 73 kişiden bahsetti, sekizinci sınıf öğrencisi. 22 yıllık
öğretmenim, öğretmen arkadaşım, kütüphanemiz yok, dedi. Ne kitapları göndereyim sana,
dediğimde, hocam işte sekizinci sınıf öğrencim var ama okuma yazma bilmiyor. Şimdi biraz önce
söylemiş olduğunuz o matematikte tepetaklak olmalar, fendeki grafikler aslında işin son noktası. Yani
bizim buna bir çözüm üretme şansımız yok. O yüzden bizim bir defa ortaokula, ilkokula dönmemiz
gerekiyor, orayla alakalı ciddi bir yapılanma yapmamız gerekiyor ki alttan gelen öğrenci sağlam gelsin.
Biraz önceki öğretmen arkadaşımın bana yazmış olduğu yazı bende var şu anda. Diyor ki, hocam,
benim sekizinci sınıfta okuma yazma bilmeyen öğrencim var. Göndereceğiniz kitapları buna göre
lütfen değerlendirerek gönderin, diyen bir öğretmenden bahsediyoruz. Sonra ortaöğretim başarı
puanlarını konuşuyoruz. Teşekkür ediyorum.

BURAK KILANÇ: Hocam, çok çok teşekkürler. Tabi şimdi konu eğitim olduğunda günlerce
konuşabiliriz. Çünkü düzeltilmesi gereken çok şey var. Ve ülkede de 18 milyon öğrenci var. Yani
biliyorsunuz, her sınıf seviyesine 1.5 milyon kabaca öğrenci var, 1.5 çarpı 12, 18 milyon ediyor. 18
milyon pek çok ülkenin nüfusundan fazla, zor bir iş esasında eğitim problemlerini çözmek. Ama bir
yerlerden başlamak lazım. Ben, burada size güzel söylediniz, hani son noktada bir şeyler göstermek
istedim. Ama son noktadaki bir şeyler tabi ki hani oralarda aksiyon alınması gerektiğini de bir
anlamda ortaya koyuyor.
SELMAN KÜÇÜK: Bir ekleme daha yapmak isterim ortaöğretim başarı puanıyla alakalı. Bu
kurumlarda okuyan bütün öğrenci velileri ve öğrenciler, bir reaksiyon veriyor, haklılık sebeplerinden
dolayı, ortaöğretim başarı puanları. Şurada bir gerçek var, yani hormonlu not veren okulda okumak
mı yoksa Kabataş gibi bir kurumda okumak mı? Ya da o farkı buradaki akademik anlamdaki almış
olduğu donanımlı bir eğitimle çok daha ön plana çıkıyor mu? Biraz önce benzetme yaptınız ya o 450
aldı, siz de 450 aldınız, bu kurumda okudunuz, hormonlu not veren bir okulda okudu. Öyle bir puan
alma şansı yok o çocuğun yani o akademik anlamda. O açığa zaten biz, burada göstermiş olduğumuz
eğitimle kapatıyoruz. Ama haksızlığa uğruyorlar mı geneli? Evet, haksızlığa uğradıkları durumlar var.
Çünkü bizim kendi kategorimizdeki okullarda dahi verilen notlar arasında bir standardizasyon yok,
üzülerek söylüyorum. Bunu düzeltmek gerekiyor.
BURAK KILANÇ: Doğru söylüyorsunuz, bu konuda haklısınız. Evet, biz de çocukları hep o
şekilde yönlendiriyoruz. Siz de gelen tepkilerde bunu söylüyorsunuzdur. Evet, yani o hormonlu not
veren okuldaki çocuk, 450’yi alamayacak, sen alacaksın. Ama yani söz konusu olan tek bir
kontenjansa ve çok kıymetli bir kontenjansa ve o hormonlu okulda da öyle ya da böyle zamanında
Kabataş’a girmemiş ama yetenekli bir çocuk varsa, işte o öne geçiyor. Yani bir de 0.6 ile çarpmak gibi
hani bakkal hesabı diye söyleyebileceğimiz bir yöntemi kabul etme şansına sahip değiliz.
ÖMER KOÇAK: Burak Hocam, önce teşekkür ediyorum. Ömer Koçak, ben hukukçuyum.
Baroda da 15 senedir imaj dersi, etik ahlak dersi veren bir kardeşinizim. Ben, kusura bakmayın, böyle
bir soru yöneltmek istiyorum. Dikkatimi çeken 2019 yılında hukuktaki ilgi bir numaraya g eçmiş. Şu
anda bizim mücadelemiz hukukçular olarak hiç etüt, araştırma yapmadan, ihtiyaç var mı yok mu
demeden maalesef siyasi olarak bunu söyleyeceğim, inanılmaz hukukçu üretimi var, inanılmaz!
Mühendislik filan durmuş belki ama buna rağmen nasıl bir insan oluyor, ben, o tabloyu tereddütle
karşıladım. İkincisi, doğum yerim olan memleketimde 2 üniversite görünüyor. Ne masası var, ne
sandalyesi, o rakam da dikkatimi çekti. Burada da ben, şunu söylemek istiyorum asıl.
Üniversitelerimize girecek öğrenci sayısının niteliğinin arttırılması isteniyorsa, Türkiye
Cumhuriyeti’ndeki meslek iş kollarına göre ihtiyaç olup olmadığının ciddice araştırılmasından
geçtiğine inananlardanım. Aksi takdirde bunun pek halledileceğini düşünmüyorum. Ufak bir de sorum
var. Bu eğitim seviyemizde dünya sıralamasında neredeyiz? Ben, çok teşekkür ediyorum.
BURAK KILANÇ: Çok kötüyüz. Yani bir defa hani sorunuzdan başlayayım. Şimdi söyle
söyleyeyim, burada bazı verileri direkt olarak sistemden alıp, ben grafikselleştirdim ama grafiklerin
yüzde 90’ındaki verilerin doğru olduğundan emin olabilirsiniz. Üniversite sayıları zaten dediğiniz gibi
nitelik anlamında kötü ama iki tane üniversite var mı, var. Çok doğru, çünkü elimizdeki istatistikler
onu gösteriyor. Yani birebir insanların girip, internette hangi sayfalarda ne kadar zaman geçirdiğiyle
ilgili veriler. Yani o veriler, bana gelmedi, direkt olarak ben tutuyorum. Hani o konuda birebir ben
yaptığım için size söyleyebilirim. Şöyle; bizim ülkemizde insanlar, herhangi bir kuruma bağlı
kalmadan, tekil olarak icra edip, para kazanabilecekleri mesleklere daha fazla eğilim gösteriyorlar.
Yani neden doktorluk? Evet, yani getirisi yüksek ama herhangi bir yere çok da bağlı değilsiniz, yani bir
doktorluk diplomanız varsa, kendi başınıza fatura karşılığı, makbuz karşılığı hizmet verebiliyorsunuz,
para kazanabiliyorsunuz. Hukukta da bir anlamda belki öyle düşünülebilir. Psikoloji mesela bir
anlamda öyle düşünülebilir. Benim öyle bir gözlemim var. Yani insanların kuruma bağlı kalmadan tekil
olarak icra edip, para kazanabilecekleri mesleklerin bir yükselişi olduğunu görüyoruz. Neredeyiz

eğitim seviyesi olarak? İşte benim 8 yaşında ikiz çocuklarım var. Eşim de sürekli nasıl bunları eğitiriz,
arayış içindeyiz yani hangi okul, şurası mı olsun, burası mı olsun, nasıl yapalım, nasıl edelim vs. diye.
Bir de işte baldız ve bacanağım var, onlar da yıllar önce Hollanda’ya gittiler. Orada bir bankada iş
buldu, oraya yerleştiler, hatta oranın da vatandaşı oldular. Çok seviyoruz yani kuzenlerini, bir yaş
daha büyük ama bizimkilerle kıyaslandığında akademik anlamda birazcık daha rahat bir çocuk, öyle
söyleyeyim. Şunu fark ediyorum, yani sürekli böyle ister istemez kıyaslama noktasındayız
hayatlarımızı. Oranın en kötü okulunun bile çocuklara vermiş olduğu düşünce sistematiği, yani dünya
görüşünden bahsetmiyorum, düşünce sistematiği buraya kıyasla kat kat daha fazla. Eleştirel düşünme
yani “critical thinking” çok önemli. Critical thinking göstergelerinde UNESCO’nun yapmış olduğu bir
araştırmada Türkiye, sondan dördüncü sırada. Şimdi ben, en son eşime şunu söyledim. Ya biz, bu
kadar araştırıyoruz, bakıyoruz, ediyoruz, şudur, budur, ya çocuk, en iyi okula gitse, bu okulda eleştirel
düşünce, bilimsel düşünmeyle ilgili bir ortamda, bir laboratuvar ortamında yetişse bile ya sokağa
çıktığında, trafiğe çıktığında, servise bindiğinde, markete gittiğinde gördükleri, konuştukları, etrafında
etkilendiği şeyler eğer sondan dördüncü düşünce yapısıyla şekillendiyse, biz, bu çocukları ne
yapacağız, dedim. Yani kendi hayatımdan bir örnekle açıklamak istedim size, kötüyüz. Ama çok iyi
öğrencilerimiz de var ama eleştirel anlamda kötü olduğumuzu da düşünüyorum ben. Çok iyi okullar
da var yani.
DR. SAKİN ÖNER: Aydın Hocamın bir şeyi var. Aydın Hocamın bir katkısı olacak.
PROF. DR. AYDIN ŞALCI: Sakin Bey, ben konuşmanın bitmesini bekledim, araya girmedim hani
soru cevap kısmı için ama süre çok aşıldı. Şöyle bir teklifim var. Konuşmayacağım. Yani öğleden
sonraki oturumda Burak Beyin bu konuşması çok satır başları açtı bize. Yani tartışmayı yok etmeyelim
isterseniz. Hani ben, sona kaldım, dona kaldım, konuşamadım, vakit kalmadı. Birazcık bir zaman
ayırırsanız öğleden sonraki konuşmacıdan önce bence biraz değerini bulsun bu, çok konuşulacak
konular açıldı çünkü.
BURAK KILANÇ: Ben, çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz.
DR. SAKİN ÖNER: Birinci oturumumuz sona ermiştir. Katılımınız için teşekkür ediyoruz.

25 EYLÜL 2019 – SAAT 14.00-15.30 -- II. OTURUM
KONU : SİVİL TOPLUMDA KURUMSALLAŞMA SÜRECİ
KONUŞMACI: Senem BAŞYURT (Darüşşafaka Cemiyeti Genel Sekreteri)
DR. SAKİN ÖNER: Değerli konuklar, şimdi toplantıya katılan konuklarımızın önemli bir
kısmının kurumlarında yönetici olması nedeniyle öğleden sonra bazı arkadaşlarımız ayrılmak
durumunda kaldı. Biz, aslında zaten dar bir kadro çağırmıştık. 10 tane İstanbul’da okulumuz ve
vakfımız var. Bunların yöneticilerini davet etmiştik. Çünkü bu kurum içi bir çalışma. Şimdi değerli
konuşmacımız Senem Başyurt hanımefendinin konuşmasına geçmeden önce eski İzmir Milli Eğitim
Müdürümüz Ragıp Üye Bey, sabahki konuyla ilgili çok kısa bir konuşması yapacak.
RAGIP ÜYE: Sabahleyin konuşulan eğitim öğretimle ilgili konular hakkında kısaca konuşmak
istiyorum. Burak Bey, ortaöğretim başarı puanından bahsetti, çok güzel önemli bir konu. Ben, 15
TEVDAK okulumuzdaki yöneticilerin başarılarını incelemedim. Çok farklı durumlar var. Burada
yöneticilere biraz destek vermek gerekiyor düşüncesindeyim. Tabi TEVDAK kuvvetli bir vakıf,
inanıyorum, yöneticinin uzun yıllar çalışmasıyla ilgili bir takım bakanlıktan destek alacaktır. Yani
yönetici, burada ben, geldim, 4 sene sonra gidiyorum olmaz. Böyle bir şart olacaktır, yani en az
yönetim burada 4 değil, 8, 12 yıl çalışabilmeli ki ancak intibak eder, ancak başarılı kılınır. Yoksa bizim

yönetmeliğimizle olmaz. Başarı puanlarının arttırılmasıyla ilgili asıl konuya değinmek istiyorum. Başta
yöneticilerin kendilerine özgüveni olması gerekir. Arkadaşlar, ortaöğretim başarı puanını bizim
değiştirme şansımız bakanlıkta yok. Biz, kendi 15 okulumuzda kendi kapımızın önünü süpürelim diye
düşünüyorum. Ben, il müdürlüklerinde şöyle yaptım. Birisini 59. sıradan 29’a yükselttik. Biri 55.
sıradan 35’lere, oradan 7’ci sıralara yükseldi. Kurumları tek tek dolaştık. Dedim, müdürlerle ve
öğretmenlerle toplantı yaptım. Size sınıfta başarısız olan öğrenciyi başarılı kıl, demiyorum. Bunun
4’ünü 4 buçuk yap, demiyorum. 4 ile kalacaksa, 4 ile kalsın. Ama ölçme değerlendirmeyi iyi yap.
Üniversiteyle iş birliği yaptım. Ne yapacaksın? Sen, sıfırcı öğretmen, birci öğretmen, ikiyi veren
öğretmen diye kendini yönlendirme, çalışma. Ölçme değerlendirmeyi iyi yap. Yaptığın zaman soruları
nasıl hazırlayacaksın? En azından en başarısız öğrencinin 100 üzerinden 50 alsın diye soruları
hazırlarsan, düğümlenme 30’larda olur. Bundan sonra iyi bir soru hazırlarsan, 60, 70, 80, 90, 100 alır,
100 alan öğrenci yoksa sınıf ortalamasında, kendini değerlendir. Başarı ortalaman 30’a düğümlenirse,
kendini değerlendir. Hiçbir zamanda 70’ten aşağı başarı varsa, bu sınav bize göre iptal edilmeli.
Kendini değerlendir. Öyleyse arkadaşlar, okullarımızda, kurumlarımızda müdürlerimizi tanıyınca, biraz
memnun oldum ama tüm müdürlerimizde aynı derecede hassasiyet var mı yok mu, bilemiyorum.
Veya aynı derecede donanım var mı yok mu, bilemiyorum. Bazı tanıdıklarımız da var, endişelerim de
var. Demek ki arkadaşlar, öğretmenlerimiz de şu ölçme değerlendirmeyi iyi yapsın. Başarısız öğrenciyi
başarılı kılsın demiyorum. Ama en azından herkesin 50 alacak gibi değerlendirmesini yaparsa,
düğümleme ne olur, 30 da olur, 40 da olur. Bir de iki de olmaz, on da, yirmi de olmaz. Ve
kurumlarımızda maalesef genel olarak böyle bir sevda var. Aman diyor, ne yapıyor, okulun başarı
puanı düşüyor, ilin başarı puanı düşüyor. Dolayısıyla efendim ortaya çıkıyor. Bizim okullarımızda
yüzde 88 değil, yüzde 100 olmalı. İlk sınavda yüzde 100, silme tüm okulun. Hepsi tarihi okul, hepsinin
öğretmenleri sırayla geliyor, puanlamayla geliyor ama oraya her öğretmen gelemiyor. Bir Erzurum
Lisesine biliyorsunuz, öyle sıralı öğretmen gelemiyor. Haydarpaşa’ya gelmek kolay mı, müdür olmak
kolay mı, öğretmen olmak kolay mı? Demek ki arkadaşlar, bu duruma dikkat etmenizde fayda var. Bir
şeye de değineceğim. Öğretmenlerimiz, müdür arkadaşlarımız, zümreleri iyi yapmalı. Birisi yazdı,
diğerleri aldı, bozdu, diğer zümre şeyi yok, öğretmen kurullarını iyi yapmalı, tek tek herkesi dinlemeli.
Dolayısıyla inanıyorum, İstanbul’da çok başarılı yöneticiler var, ben, uzun yıllar çalıştım.
Arkadaşlarımızı önceden gördüm, tanıdım, gururlandım. Ama tüm 15 okulumuzda bu konuyu uzun
uzun anlatmak isteriz. Saygılarımı sunarım.
DR. SAKİN ÖNER: Değerli arkadaşlar, Sayın Müdürüm Ragıp Bey’in verdiği bilgilere teşekkür
ediyoruz. Yarınki oturumlarda daha büyük katkı sağlayacağına inanıyorum Ragıp Bey’in görüşlerinin.
Şimdi konuşmasını yapmak üzere Darüşşafaka cemiyetinin genel sekreteri Sayın Senem Başyurt
Hanımefendiyi huzurlarınıza davet ediyorum.
SENEM BAŞYURT: Efendim hepiniz hoşgeldiniz. Ben, sabah yoğun bir şekilde eğitimle geçen
konuşmalar, konferans seviyesi olduğunu anlıyorum. Ben, bugün şu an sizin karşınızda biraz daha
farklı bir şapkayla bulunuyorum, bir sivil toplum kuruluşunun yöneticisi olarak. Darüşşafaka,
Türkiye’nin ilk sivil toplum kuruluşlarından ve eğitim misyonuyla kurulmuş bir kurum. Buradan bütün
yaptığı şimdiye kadar eğitime olan katkıyı bir sivil toplum kuruluşu olarak yapmış durumda. Ben de
böyle bir kurumu yaşatmak için cemiyetimizin şu ana kadar yaptıklarıyla ilgili size çok kısa bir sunum
yapmak istiyorum. Darüşşafaka Cemiyeti 5 Osmanlı aydını tarafından kurulmuş. Burada böyle
kendilerinin paşa oldukları zamanki resimlerini görüyorsunuz ama kendileri Darüşşafaka’yı kurdukları
zaman en yaşlısı 38 yaşında olan Osmanlı aydınlarıymış. Ve tamamen sivil bir inisiyatif olarak
başlamış. Yani bir çok kurumumuzda o zaman bir aydınlanma dönemi başlıyor, bir çok okulumuzun
kuruluşu, buradaki okullarımızın bir çoğunun kuruluşu bu döneme rastlıyor. Darüşşafaka’nın belki de
farkı o zaman tamamen sivil bir inisiyatif alarak gelmesi. Ve bu kişilerin “o zaman savaş şartlarında
yetim kalmış çocuklara biz, bir fırsat tanırsak, biz, bir eğitim fırsatı tanırsak, biraz matematik, biraz
okuma yazma öğretirsek, hayatları farklı bir yere geçer mi?” diye düşünmeleriyle kurdukları bir
kurum. Ve ilk bir okul kiralayarak, başlıyor. Daha sonra büyüyerek, bugünlere geliyor. Ve Darüşşafaka
kurulduğundan beri o zamanki toplumun yararı için ne gerekiyorsa, bu anlamda bir öğrenci

yetiştirmeye çalışıyor. Mesela Cumhuriyetin ilk yıllarında, Kurtuluş Savaşı yıllarında telgrafçı ihtiyacı
yüksek oluyor, bir teknik lise gibi hizmet veriyor. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra öğretmen ihtiyacı
ortaya çıkıyor, son senede bir müfredat değişikliğiyle öğretmen olarak atanabilecek tarzda mezunlar
vermeye çalışıyor. Ve her zaman aslında misyonu iyi bir eğitimle, yani baştan hayata belki biraz daha
geride başlamış bir çocuğa eğitim fırsatı tanıyarak, onun çok farklı yerlere gelebilmesine, hayatı
aydınlatabilmesine imkan tanımak. Bu nedenle de biz, her sene bir giriş sınavı yapıyoruz. Anne baba
kaybı yaşamış çocuklarımız arasından dördüncü sınıfı bitirenlere yönelik bir sınavla öğrenci alıyoruz.
Sadece sınav başarısı değil, aynı zamanda maddi durum kontrollerini de yapıyoruz. Öğrencilerimizin
de bizim sunduğumuz eğitime aile şartlarıyla erişemeyecek çocuklar olmasına özen gösteriyoruz. Ve
bu çocuklarımıza bütün ortaokul ve lise hayatları boyunca yatılı bir eğitim veriyoruz. Belki buradaki
okulların çoğunda da bir yatılı okul geçmişi var, herkesin de bildiği bir konu. Bizde hala öğrencilerimiz
yatılı. Ve üniversiteye gittiklerinde de kendilerini desteklemeye devam ediyoruz burslarımızla. Ve
cemiyet diyoruz, Darüşşafaka bir dernek statüsünde, yani oradaki vakıflarımızdan belki biraz daha
farkı, belli bir bütçeyle bir yıllık genel kuruldan belli bir bütçeyle faaliyet gösteren bir kurumdur. O
bütçe de birinci günden yoktur, birinci günden bütçeyi toplamak için bağışlar vs. diğer tüm
kaynaklarınızı oluşturur ve sonunda bununla ilgili bir noktaya geliriz. Biz de yani kurucularımız, aslında
bunu bilinçli olarak yapmışlar. O zaman vakıf geleneği çok yüksekken Osmanlıda hemen hemen her
şey bir vakıf altındayken, Darüşşafaka bir cemiyet olarak kurulmuş. Bunu da kurucularımız bilinçli
yapmışlar. Demişler ki, eğer siz, işinizi iyi yaparsanız, yani bir sonraki nesildeki yöneticiler, işinizi iyi
yaparsanız, halk da size teveccühünü bağışlarla, desteğiyle gösterir ve süreç devam eder. Ama eğer
bu yaptığınız işte başarısız olursanız, o zaman da bu misyon devam etmez. Çok şükür ki 156 yıldır
Darüşşafaka, bu misyonu başarıyla devam ettirmeyi başarmış durumda, buradaki çıtayı düşürmeden
ilerliyoruz. Bunu da aslında aldığımız, topladığımız her kuruşu nereye harcadığımızı çok şeffaf bir
şekilde açıklayarak, hesabı verilebilir bir şekilde yöneterek ve en önemli değerimizin bu kurumun
itibarı olduğunu hiçbir zaman unutmayarak, yapıyoruz. Bu anlamda da Darüşşafaka, dediğim gibi
Türkiye’nin ilk sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi. Bunun da bizim üzerimize bir sorumluluk
yüklediğini düşünüyoruz. Sivil toplumu da belli bir kurumsallaşmaya, ileri gitmeye yöneltme yönünde
de bir sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Ve bu anlamda da biz, bir kurumsal derecelendirme
çalışması başlattık. 2012 yılında tüzüğümüzü tekrar bir revize ettik, çeşitli komisyonlar oluşturduk.
Yani bunlar yönetim kurulu içinden ve dışından geliri olan komisyonlar oldu. Ve KOBIRATE isimli bir
kurumsal kurumla kurumsal derecelendirme çalışması yaptık. Burada ilk 2013 yılında aldık
değerlendirmemizi. Burada KOBIRATE’in yaptığı değerlendirme üç ana ilke doğrultusunda; şeffaflık,
hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik. Yani bunların hepsi bir sivil toplum kuruluşunun veya herhangi
bir kuruluşun ilerlemesi için gerekli olan ana ilkeler. Bunu 4 ayrı kategoriye bölüyor KOBIRATE, pay
sahipleri, kamuyu aydınlatma, menfaat sahipleriyle ilişkiler ve yönetim kurulunun çalışmaları olarak.
Pay sahipleri dediğimizde, aslında sivil toplum kuruluşunun sahibi millet diyebiliriz. Yani burada evet,
üyeleri var, evet, bağışçıları var ama aslında bütün herkesin, bütün toplumun bir değeri, tüm sivil
toplum kuruluşları bu şekilde. Bir gün bir bağışçıya, bir gün başka bir bağışçıya değmesine rağmen
bütün aslında pay sahibi bir şirkette olduğu gibi sadece sahipleri değil ya da biz, bir bütün toplum
olarak görüyoruz. Ve aslında buradaki değerlendirme de bu çerçevede yapılıyor. Ve biz, bunu, bu
kavramı ne kadar içselleştirmiş olduğumuz, yani kime hesap verdiğimizin ne kadar bilincinde
olduğumuza dair bir notlandırmayla bunu dikkate alarak, yapıyoruz. İkincisi, kamuyu aydınlatma ve
şeffaflık. Demin de bahsettiğim gibi, biz, topladığımız her kuruş bağışı nereye harcadığımızı öncelikle
topluma hesap verebilmek zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. O nedenle de bir bilgilendirme
politikası çerçevesinde her tür bilgimizi şu an artık zaten internet sayfaları, sosyal mecralar son
derece yaygın, bütün paydaşlarımızın ulaşabileceği şekilde açıklamakla mükellefiz. Bununla ilgili
bütün faaliyetlerle ilgili bilgileri koyuyoruz ve çok kapsamlı bir faaliyet raporu hazırlıyoruz yıl sonunda.
Yine bir yıl boyunca bütün yaptığımız çalışmaları tek tek yazıyoruz, aldığımız bütün denetim ve diğer
raporları buna ekliyoruz. Ve bunu da bütün kamuoyuyla en rahat ulaşabilecekleri şekilde
paylaşıyoruz. Burada bakılan bir başka unsur da menfaat sahipleriyle ilişkiler. Şimdi burada menfaat
sahibi dediğimiz zaman bu sadece dokunduğumuz çocuklar, onun aileleri değil, genel büyük bir
aslında toplumun parçası, yani bunun içerisine çalışanlarımız da dahil, bunun içerisine bize iş yapan

kurumlar ve onların çalışanları da dahil, bunun içerisine gönüllülerimiz de dahil ve toplumun tüm
katmanları bunun içerisine dahil. Bu nedenle de biz, bu değerlendirmeyi aldığımızda, bütün insan
kaynakları alanında neler yapıyoruz, çalışanlarımızı nasıl geliştiriyoruz, yasal süreçlerde neler
yapıyoruz, prosedürlerimiz uygun mu? Tüm çalışanların uymak zorunda oldukları bir etik kodumuz var
mı? Bütün bu süreçlere bakılarak bir değerlendirme yapılıyor. Ve son olarak da yönetim kurulu… Tabi
yönetim kurulları, tüm sivil toplum kuruluşlarında en büyük sorumluluğu üstlenen organ. Burada
bütün özellikle de itibarla ilgili konunun yükünü asıl olarak yönetim kurulu üzerinde taşıyor. Bu
nedenle verdikleri kararları gerçekten şeffaf, her an hesabı verilebilir, her an arkası doldurulabilir bir
çerçevede vermelerini sağlamak için doğru şekilde toplantı yapılıp, bunun doğru raporlanıp,
raporlanmadığı, kendilerini değerlendirip, değerlendirmedikleri, bir başka iç kontrol mekanizması
olup olmadığı gibi bir çok detaylı konuda değerlendirme yapılarak, yönetim kurulunun da ne kadar
etkin ve ne kadar bu kurumu ileriye taşıyıp, sürdürülebilirliğini sağlayabilecek bir yetkinlikte olduğu da
değerlendiriliyor. Bu arada Darüşşafaka cemiyetinde mesela yönetim kurulumuz, tamamen gönüllü
esasıyla çalışır. Kendilerine herhangi bir ödeme yapılmaz. Yani tamamen gönüllü olarak da yapılmış
bir sonuç bu. Ve bunun üzerine ilk aldığımızda 8.4 olan kurumsal derecelendirme notumuz, geçen
sene yani bu sene başında yapılan değerlendirmeyle 9.54’e yükseldi. Biz, bu süreçte dediğim gibi,
Darüşşafaka cemiyeti olarak sivil toplumun gelişmesine de bir öncülük ettiğimizi düşünüyoruz. Bizden
sonra da bir çok sivil toplum kuruluşu bu tür bir değerlendirme yapmaya, kendilerinin ne kadar
kurumsal bir yapıda olduklarını bağımsız bir şekilde kurumsal derecelendirme çalışmasına tabi
tutmaya başladılar. Son olarak aldıkları notları görebilirsiniz. Biz, Darüşşafaka olarak hem ilk hem de
şu an en yüksek notu alan sivil toplum kuruluşuyuz bu anlamda. Ve bu anlamda ne yapıyoruz? Çok
ciddi bir denetim alt yapımız var. Bir denetim komisyonumuz var, ayrıca bir kurumsal yönetim
komisyonumuz var. İç denetim birimimiz var. Ayrıca bağımsız dış denetim alıyoruz. Ve bu raporumuzu
da faaliyet raporumuzla birlikte detaylı olarak açıklıyoruz. Tabi ki bunun üstüne her zaman da
devletimizin yaptığı denetimler oluyor. Oradaki rolümüzü de yerine getiriyoruz. Ama bunun ötesinde
bir etik ilkelerimiz var. Hem bütün çalışanlarımıza işe girişlerinde imzalattığımız ve bildirdiğimiz hem
de web sitemizde yayınladığımız bir “Darüşşafaka’da biz nasıl çalışırız?” diye açıklayabileceğimiz bir
kodumuz var. Onun dışında paydaş dediğimiz, yani bu genel büyük ailenin toplumun etkilerini
gözeterek, onlarla ilişkilerimizi ciddi bir bilgilendirmeyle sürdürüyoruz. Ve son olarak da ciddi bir
iletişim çalışması yapıyoruz. Yani bir rapor yayınlıyoruz ve orada kalmıyor. Ne yaptığımızı yıl boyunca
çok farklı mecralardan farklı şekillerde bütün paydaşlarımıza duyurmaya çalışıyoruz ki verdikleri en
küçük bağışın dahi nasıl kullanıldığı, nerelere gittiği, sonucunun nasıl çıktığı konusunda hiçbir
tereddütleri olmasın, bu anlamda içlerini rahatlatabilecek tüm bilgilendirmeyi kendileriyle
paylaşıyoruz. Bizim bütün kaynağımız, en önemli değerimiz itibarımız. Bizim iyi işler yaptığımıza dair
itibarımız bize bir kaynak geliştirmekte, bir fon sağlamakta, bu çocuklarımızı okutmak için gerekli
kaynağı toplumdan sağlamakta bir dönüşü oluyor. Ve biz, sürdürülebilirliğimizi bu şekilde sağlıyoruz.
Şimdi sivil toplumla ilgili yapılan bir araştırma sonucuna göre bu 2015 araştırması ama her kişinin
normal olarak 228 lira bir şekilde yardım yaptığını ortalama söylemiş. Bunu gördüğünüz gibi 53 lirası
dilencilere gidiyormuş ve sadece 17 lirası sivil topluma gidiyor. Yani kalanı da muhtemelen işte
yakından tanıdık, akraba vs. falan gibi yardımlara gidiyor. Yani kişilerin dilencilere olan güveni diyelim
veya oradaki hassaslığı sivil topluma karşı yok. Yani üzerinde çalışmamız gereken alan bu, yoksa
hayırseverlik, yardımseverlik ruhunun toplumumuzda hem çok eskilere dayandığını hem de çok ciddi
bir yüksek oranda olduğunu biliyoruz. Ama bunun kurumsal anlamda teveccüh olması, bulması biraz
daha zor görünüyor. Buradaki en önemli nokta da hani dilenciyi gözünüz görüyor, belki onun hani
dilenci olmadığını da başka hikayelerden biliyorsunuz ama sivil topluma verdiğiniz paranın nereye
gittiğini eğer tam bilemiyorsanız, oradaki etki azalıyor. O yüzden demin anlattığım bütün o
kurumsallaşma çabası aslında burada bu bağışı yapmak niyetinde olan insanlara eğer bu parayı bize
veya hani bir başka sivil toplum kuruluşuna, okullarının derneklerine, başka bir çabaya verirlerse,
bunun geri dönüşünün ne şekilde olduğunu anlatabilmek üzerine kuruluyor. Ve STK’lar da aslında
onlara sorduklarında en büyük sorununuz nedir diye, yüzde 70’i diyor ki, “finansal sürdürülebilirlik”,
yani ben, şu an hani bu projeyi yapıyorum, fon buldum, bunu ileriye nasıl taşıyacağım, nasıl katma
değer yaratacağım; benim için en büyük sorun. Burada da bir stratejik bakış eksikliği, bir uzman

eksikliği, bir yatırım eksikliği de genel olarak görülüyor. Şimdi kaynak geliştirme denince ve bu nedir
diye bakarsanız, kesinlikle para toplamak değil aslında, bir ilişki geliştirmek. Yani kaynak geliştirme, bir
STK’nın, kar amacı gütmeyen bir kuruluşun gelir sağlamak için bağışçılarıyla arasında bir ilişki
oluşturması, onlarla bir ortaklık oluşturması, temel olarak bu. Bu genel olarak bir başka yani daha
ziyade vakıflarla ilgili bir şey olabilir. Hani ne kadar hazırsanız, buradaki çok farklı alanlarda ne kadar
bir alt yapımız hazır diye bakmak da lazım. Hani herkes bir bağış için çıkıyor ama onun karşılığını biz,
bağışçımıza verebilecek miyiz; ilk sormamız gereken soru. Bu karşılık derken de hani bu bir ilişkiden,
karşılığında ne yaptığımızı göstermekten ve onlarla ilgili bütün bilgileri daha sonra bilahare de
kendileriyle paylaşıp, onların içini rahatlatmaktan geçiyor. Burada tabi ki belli bir yatırım maliyeti var.
Yani eğer kitlesel bir şekilde fon toplayacaksanız, bununla ilgili bazı altyapıyı yapmak gerekiyor, işte
kredi kartı alt yapısı vs. gibi bütün ödemelerle ilgili alt yapıları yapmak gerekiyor. Ama en önemlisi de
bir ilişki geliştirmenin alt yapısını geliştirmek için yatırım yapmak gerekiyor. Normal olarak bir bağış
yani bir piramit olarak nasıl çıkar diye bakarsak, bir bağışçı adayları vardır, yani finansal olmasa da size
bir destek sunan, fikrinize ilgi duyan. Küçük katkılar yaparlar, zamanla bunu düzenli hale getirirler,
büyük bağışlar yaparlar. Ve en sonunda da vasiyet, yani bir kişi size öldükten sonra bütün mal
varlığını, yani varisinin siz olmasını isterse, bu bağışçı olarak ulaşabileceğimiz en yüksek mertebe olur.
Bağışçı nasıl peki bağış yapar, ne tür motivasyonlar var? Burada çok çeşitli, o an zaman ve duygu
olarak bunun buluşması, yani bir deprem felaketi olduğunda, kişiler, buradaki bir şey tetikleniyor. İşte
okulların açılması, okullarımıza bizim gibi eğitim veren kurumlara olan desteğin artması için bir vesile
oluyor. Ve kendileri de eğer burada tetikleyici faktörler bir güven unsuruyla birleşirse, bağışçı haline
geliyorlar. Bağışçıyı da normalde zaten hep bir istemek konusu var. Sivil toplum kuruluşları, hem bu
fonu topluyorlar, bir yandan da bunu harcıyorlar, bu bir havuz problemi. O anki ihtiyaçlar için,
ilerideki ihtiyaçlar için, kendi amaçlarını geliştirmek için, o yüzden de bu ilişki sürekli olmak zorunda
ve en önemlisi de tabi bağışçıya bunun için teşekkür etmeyi unutmamak gerekiyor. Bağışlar nasıl
başlamış? Çok eski yıllarda geleneksel kaynak geliştirme yöntemleri, bağış kumbaraları, belki buradaki
bir çok kişi hatırlar, Kızılay’ın vesairenin. İşte kermesler, balolarla başlatıp, şimdi çok daha sofistike
dijital yöntemlerin kullanıldığı alanlara kaydı. Bir bağış iletişimi olduğunda dediğimiz gibi, bu iletişim
onun büyük bir parçası, her türlü mecrayı kullanmak gerekiyor. Bizim gibi kitlesel sivil toplum
kuruluşları, tabi ki bunu daha kitlesel mecralarda da yapıyorlar. Ama birebir okuldaki mezunlarınıza
ulaşacak yapacağınız her şey de aslında bir iletişim alanı olacak. Ben, burayı çok kısa geçeceğim, biz,
ne tür bağışlar alıyoruz diye. Bir kere öğrencilerimizin okul masraflarını karşılayan bağışlar alıyoruz.
Adlarına, anısına bağış yapan bir fon oluşturan bağışçılarımız oluyor. Üniversiteye dediğim gibi
öğrencilerimiz gidiyorlar, onlara destek sağlıyoruz, bunların destek bursları oluyor. Ayni bağışlar kabul
ediyoruz. Biz, sonuçta yatılı bir okuluz, bunun sonsuz ihtiyacı var, bunlarla ilgili bağışları kabul
ediyoruz. En büyük desteklerden bir tanesi bize aklını bir şekilde destek olarak veren kişiler,
öğrencilerimize verdiğimiz eğitim konusunda dışarıdaki kuruluşların verdiği destekler. Sizler açısından
da en kritik noktaların yine bu olduğunu düşünüyorum. Şu an bilgi her yerde ve bir çok insan da bunu
iyi amaçlarla kullanmayı arzu ediyor. Yani geleneksel öğretmen rollerinin dışındaki kişiler de şu an
çocukların 21. Yüzyıl becerilerini kazanmalarında kritik roller oynayabiliyorlar. O yüzden biz, bu
konularla ilgili de ciddi destekler alıyoruz. Kişilerde de birebir olarak sonucunu görebildikleri, etkilerini
çıkarabildikleri destekler olduğu için çok mutlu eden destekler olabiliyor bunlar. Yardımseverlik
koşuları biliyorsunuz, yakın zamanda 3 Kasım’da da maraton olacak, orada maratonda bizim adımıza
koşup, bağış toplayan bir çok kişi olacak. Hemen hemen sivil toplum kuruluşları da bunu kullanıyorlar.
Kitlesel fonlama; şimdi dijital dünyanın bize sunduğu bağış toplama yöntemlerinden biri oldu.
Yaptığımız bir proje için artık bir çok insana, “ben, bunu yaptım, sen de bana bunu başlatabilmem için
şunu verebilir misin?” diyorsunuz. Bunu mesela bizim öğrencilerimiz kullanıyorlar kendi projelerini
hayata geçirmek için veya mesela bir yarışmanın yurt dışı ayağına gitmek istiyorlar, onunla ilgili
çalışmalarında ciddi anlamda kullanıyorlar, bizden daha iyi kullandıklarını bile söyleyebiliriz. Onun
dışında özel ürünlerimiz var, kartlarımız, tebrik kartlarımız, davetiyelerimiz. Tabi ki hibe ve fonlar, yani
çok AB başta olmak üzere sizin de şu an fon almakta olduğunuz bir çok fon, elçilikler, kalkınma
ajansları, bakanlık, üretilen projelere ciddi kaynak ve destek sağlıyorlar. Tabi bunlarda da belli bir
birikim her zaman gerekiyor kurumsal olarak. Ve kurumlar… Kurumlar yani bir kurumun bir yere

sponsor olmasından ziyade bir iş ortağı olarak görülmesi, kendisinin de bundan elde edeceği karşılık,
yaptığı bağışı vergiden düşebilmek dışında bir kurumsal sosyal sorumluluk, çalışanlarına bunu
yapabilmek, bir iletişim imkanı sağlaması da artı destekler olarak gidiyor. Ve çok kısaca benim
sunumum böyle, zamanınızı da dikkate alarak, toparlamak istedim. Sorularınız varsa, memnuniyetle
cevaplamak isterim. Biz, çocuklarımızla her sene böyle ilk gün başladıklarında bir fotoğraf
çektiriyoruz. Oralardan… Genele böyle… Sonra da onları lise sonda tekrar bir daha fotoğraflıyoruz.
Baya değişiyorlar. Gördüğünüz gibi kızlar, şimdi erkeklerden uzun kalmış, bu yaşlarda böyle.
İSMAİL ÖZSÜRÜCÜ: Ben, Ankara toplantısında 2012’den 2018’e bağışçı adetleri ve bağış
tutarlarımızı kurumsal ve bireysel bağışlar olarak verdim. Bir de mesela Fazıl Say konseriyle faaliyet
raporundan aldığım şey 48 öğrencinin bir yıllık masrafını karşıladığımızı söyledim. Yani o tip şeyler
vardı. Belki onlara ilave edebilirsiniz, yani kurumsal bağışçılar ve bireysel bağışçılar meselesini. Yani
ben, 2006’da 450 bağışçı, 2018’de 67 bin 844’e ulaştım.
SENEM BAŞYURT: Şu an 80 bini geçti bağışçı sayımız.
İSMAİL ÖZSÜRÜCÜ: Kurumsal bağışçılar, 2018 yılında 919 bağışçı, 38,5 milyon aşağı yukarı
bağışta bulunmuş. Bu bizim vakıf okullarının pek kurumsal bağışçı kullanma şeyi yok yani benim
gördüğüm kadarıyla TEVDAK okullarının.
SENEM BAŞYURT: Yani kurumların bağış yapma motivasyonu veya şeyleri biraz bireysel
bağışçı daha farklı, bireysel bağışçı, duygusal olarak kendisine yakın hissettiği, verdiği kaynağın iyi
kullanılacağını düşündüğü bir yere bağış yapıyor. Kurumlar ise bir kere adlarının yan yana
anılmasından bir fayda görecekleri, yani orada biraz daha fayda odaklı geçiyor, çalışanlarının bu arada
birlikte görülmesinden, onların gözünde yaptıkları çalışmalardan bir fayda elde edecekleri bir yapı
olmasını bekliyorlar. Ve buradaki gelir bir ödemeden ziyade bir proje halinde olursa. Yani mesela biz,
ciddi laboratuvar yatırımları alabiliyoruz kurumlardan. Çocuklarımızla ilgili yaptığımız bazı projelerle
ilgili kaynaklar alıyoruz. Mesela yakın zamanda bir yapay zekayla ilgili bir program dizayn etti bize bir
kurumsal firma. Boğaziçi Üniversitesi’nden destek alarak, şu an uzun vadeli ders diyelim oluşturduk.
Bir robotik ekibimiz var, o robotik ekibimize bir başka firma gelip, mühendislik desteği veriyor.
Çocuklarımıza işte çalışmalarında destek veriyor. Kurumların bu anlamda okullarla proje bazlı
çalışmaları çok daha mümkün. Ama her okulun kendisinin buradaki ihtiyaçları belirleyerek, onu
karşılayabilecek bir kurumla çalışması herhalde yani kaynak sağlaması mümkün. Darüşşafaka’da bizim
yani hem öğrencilerimize birebir destek veren, onların eğitim masraflarını karşılayan kurumsal
bağışçılarımız var. Bir de önemli bir kısmı da bu şekilde bize proje bazlı destek veriyorlar veya ayni
bağış olarak destek veriyorlar. Mesela bir planetaryum var, şu an videomuzda göstermedik ama onu
bizim için bir kurum yaptı. Biz, o planetaryumda dışarıdan okulları da davet edip, onların da
faydalanmasını sağlıyoruz. Geçen sene yine başka bir kurumla bir laboratuvar çalışması yaptık.
Onların hedefi sadece Darüşşafaka’ya olsun değil, bir çok başka öğrencinin de gelip, çalışabileceği,
dışarıdan okulların da paylaşabileceği bir imkan olsun diye yapıldı. Bu tür çalışmaları kurumlarla
hayata geçirebiliyoruz. Buyurun.
MEHMET ATA TANSUĞ: Sizi yordum, kusura bakmayın, algılama eksikliğime verin. Bir kere
çok teşekkür ediyorum, harika bir kurumsal tablo sunuşu, çok öz ve net yaptınız. Kurumsallaşmanın
bağışçılar açısından ifadesi değil de asıl dernek hüviyeti altında olan kurumunuzun
kurumsallaşmasının getirilerini sundunuz gibi geliyor. Yanlış mı algıladım. Bu anlamda da şöyle bir
tercüme yapıyorum. İhtiyaç yok ama Türkiye’de ortaklık kültürü, kurumsallaşma kültürünün çok
gelişmemiş olduğunu bilenlerdenim. Biz, buna hukukta okurken, müessese teorisi deriz. Maalesef bu
büyük kuruluşlarımızda bile hala olmayan, eksik kalan bir şey. Çok da güzel bir şey söylediniz.
Şeffaflık, sürdürülebilirlik, denetim. Ya ben, şunu algıladığımı ifade etmek istiyorum, yanılıyorsam,
düzeltmenizi isterim. Dernek de olsa vakıf da olsa herhangi bir hüviyet altında olursa olsun, o kurum,
kurumsallaştığı ölçüde güven duygusunu kuvvetlendirecek, imajını kuvvetlendirecek, bağışı daha fazla

alacak, eğitimliyse, eğitim seviyesini daha yükseltme imkanlarını bulup, toplumda sivil örgüt olarak
mükemmel bir görüşü sağlayacak. Nokta koyuyorum. Böyle mi algılanıyor?
SENEM BAŞYURT: Evet, çok doğru ifade ettiniz. Gerçekten de hani biz, kendi örneğimizde de
gördüğümüz gibi şeffaflaştıkça, hesap verebilirliğimizi arttırdıkça, bu anlamda toplumun da bize
teveccühünün arttığını gördük. Demin İsmail Bey, aslında bağış rakamlarından bahsettim. Yani ben,
burada notumuzu koydum, belki bağış rakamlarını da arkasına koymak gerekirmiş. Yani orada da hani
şöyle bir tablo var diyeyim size. Çok ciddi bir şekilde biz, bağış artışı sağladık bu şekilde, daha şeffaf,
daha hesap verebilir bir kurum olarak. Bizim gördüğümüz kişilerin de sivil toplumda genel olarak
buradaki yapılmak istenen faydaya katkısı kendilerinin hem bunu tabi kalben içinde hissedebildiği bir
husus olması hem de bunun doğru ellerle doğru bir şekilde yapıldığının, ona da sağladığı faydayı
doğru şekilde kullanıldığını gösterildiği bu ortamın olması. Bu herkese güç kattığı için de sonuçta
toplumu güçlendiren bir nokta. Yani sivil toplum kuruluşları, özellikle devletin dolduramadığı
boşlukları dolduran veya farklı alanlarda çalışan kuruluşlar. Onlar, ne kadar güçlenirse, toplumun ileri
gidişi de o kadar artacak.
MEHMET ATA TANSUĞ: Ben, son cümle olarak Darüşşafaka’nın gerçekten sivil örgütler içinde
çok üst düzeye geldiğini ve burada da sizler gibi değerli insanların emek vermesinden dolayı da ayrıca
tebrik ediyorum, bundan sonraki yıllarda da başarılar diliyorum.
SENEM BAŞYURT: Toplumun güvenine ve itimatına layık olmak için gerçekten çok çalışan bir
ekibimiz var. Dediğimiz gibi, Darüşşafaka çok eski bir sivil toplum kuruluşu. Buradaki bütün okulların
temsilcileri de bu eski geleneğin belki temsilcileri. O yüzden bizlere biraz daha fazla yük düşüyor diye
düşünüyoruz diğer benzerlerimizi de aynı seviyelere getirmek için. Darüşşafaka, öğrencinin sadece
okulu değil, evi de. Yani bizim çocuklarımızın yüzde 65’i daimi yatılı dediğimiz, yani hafta sonu da eve
gitmeyen öğrenciler. Kalan hepsi de zaten hafta içi yatılı olarak kalıyorlar. Öyle olunca, hani bir okulun
ötesinde orada bir aile bulmuş oluyorlar, kardeş oluyorlar. O arkadaşlık, bambaşka bir şey haline
dönüşüyor. Hepinize teşekkür ediyorum.
PROF. DR. ADNAN OKUR: Erzurum Lisesi Eğitim Vakfı Başkanıyım. Ben de teşekkür ediyorum,
sizleri daha yakından tanımış olmaktan da memnuniyet duydum. Bir teknik soru benimkisi, demin 100
binleri aşan bağışçı sayısından bahsettiniz. Bağışçı başına aldığınız rakamın ortalaması nedir diye
merak etmiştim, onu verebilir misiniz?
SENEM BAŞYURT: Bireysel bağışçı olarak bakarsak, sanıyorum 250-300 lira seviyesinde. Bir de
bizim düzenli bağışçılarımız var. Arttırmaya çalıştığımız bir şey hani ek bir bilgi vereyim. Şu an 7 bine
yakın düzenli bağışçımız var. Bu ne demek; her ay bize belli bir miktar geliyor, onun ortalaması 75 lira
mesela. 75 lira, toplama baktığınızda… Bizim hedefimiz kurum olarak düzenli bağışçılarımızın sayısını
artırmak. Bunu kesin olursak bilirsek bütçemizi yaparken, hesabımızı bileceğiz. Şimdi çok hesabımızı
çok bilmiyoruz. Çok çalışıp, parayı toplamaya çalışıyoruz. Ki acaba o yılın maliyetini çıkartabilecek
miyiz diye. Hani önemli bir destek oluyor tabi. Biz, dışarıda yapabileceğimiz, mesela robot kulübümüz,
hani Türkiye’deki ilk robot kulüplerinden bir tanesi. Bizim kurum olarak maddi anlamda altından
kalkabileceğimiz bir şey değil aslında. Bir bağışçımızın bize ön ayak olarak yaptığı ve onunla ilgili her
sene, hatta ilk senelerde bütün organizasyonu da üstlendiği bir süreçte değerlendi. Yani şu an hani
Türkiye’de bir çok okulda eğer bir robot kulübü varsa, aslında o bağışçıya borçluyuz diyebiliriz. Yani
onun değerini ortaya koymak herhalde mümkün değil. Yani bunun gibi bir çok örnek var. Çok maddi
olarak şeyini koyamayız.
SELMAN KÜÇÜK: Öncelikle okulumuza hoş geldiniz. Öğrenci sayısını merak ediyorum
öncelikle. İkincisi Darüşşafaka çok özel ve çok kıymetli bir kurum, aslında bu ülkenin bir değeri. Bu
değerin oluşabilmesi için de insanlar, çok emek veriyorlar. Ve bu değerden yeni değerler ortaya
çıkıyor. Bir çok öğrenci yetişiyor ve bu öğrenciler, şu anda Türkiye’nin her yerinde hatta dünyanın her

yerinde hizmet veren, katma değer sağlayan insan olarak her yerdeler. Bu öğrencilerinizden mezun
ettiğiniz öğrencilerden kaç tanesi bağışçı olarak geri dönüyor? Benim için önemlidir bu çünkü kuruma
aidiyetliğin gelişmesi sadece sabah kahvaltının, işte okula gitmek ya da mutlu olmak. Şimdi yedirdim
çocuklara, geldim, herkes çok mutlu ama belki okuldan ayrılırken, o mutluluğu yaşatamayabiliyoruz
bazen hayata atarken… O yüzden bu bağışların dönüşleri önemli, yani aynı duyguyu, aynı sorumluluğu
bilebiliyorlar mı? Üçüncüsü de Darüşşafaka, bağışçı işte 7 binden, 10 binlerden bahsettik, 70 binlere
çıkartmaya çalışıyoruz. Bu sayılar arttığı zaman Darüşşafaka’nın eğitim kalitesi zaten standardın
üzerinde evet, iyi bir eğitim veriyor. Daha da arttırmak noktasında mutlaka çaba sarf edeceksiniz ama
bu kurumun sayılarının, daha doğrusu öğrenci sayılarının çoğaltılması noktasında bir politikanız var
mı? Bu bana göre biraz kapalı geliyor. Bu konuda birazcık PR noktasında biz mi eksik kalıyoruz eğitimci
olarak sizi takip etmekte, yoksa sizde mi strateji olarak mı böyle seçtiniz, onları merak ettiğim için
soruyorum. Teşekkür ederim.
SENEM BAŞYURT: 2018-2019 öğretim yılı itibarıyla 927 mezunumuz bu sene, biz, her sene
120 öğrenci alıyoruz. Bu da açıkçası bizim şu anki fiziki kapasitemizle sınırlı. Özellikle de yurt
kapasitemizle. Hatta işte bu sene böyle son yedekten bir kızımızı çocuğu alırken, okul şey diyordu,
inşallah kız değildir, kız yatakhanesinde yer yok, diyorlardı. Yani maalesef o anlamda bir sıkışmış
durumdayız yani kapasite anlamında. Şu an ama mevcut kampüsümüzü büyütmek yönünde bir
projemiz var. Henüz daha böyle kamuoyuyla paylaşılabilecek aşama değil. Ön hazırlıklarını yapıyoruz.
Bir de tabi okulda eğitim devam ederken, hani bir yeni eklenti yapma gibi zorunluluğumuz var, yani
eğitimi kesip, bir yere taşıyıp, yeni bir projeyi hayata geçiremeyeceğimiz için. Bu anlamda bir
çalışmamız var. Bu çalışmayla kapasitemizi ciddi anlamda arttırabilmeyi, işte iki katına çıkarabilmeyi
hedefliyoruz ki daha fazla çocuğa dokunabilecek bir misyonumuz olsun, daha çok çocuğumuza bir
fırsat eşitliği tanıyalım. Açıkçası okulumuzdaki faaliyetlerle ilgili belki eğitim camiasına mı yeterince
tanıtım yapmıyoruz diye düşünüyorum. Çünkü çok aktif sosyal medya hesaplarımız var mesela, hani
hemen hemen her faaliyetimizi oradan duyuruyoruz. İşte okul açılıyor, duyuruyoruz. İşte
bağışçılarımızla ciddi bir iletişim kuruyoruz. Okuldaki bütün aktivitelere çağırıyoruz, okulun açılışına,
işte 29 Ekim törenine, bağışçı günümüz var, oraya, kapanışa, mezuniyete vs. Orada sonuçta verdikleri
bağışlarla bu çocuklar ne olduğunu kendilerinin de görmelerini istiyoruz ama onun dışında
yaptıklarımızı paylaşıyoruz. Yani çok öyle hani belki dediğim gibi hani eğitim camiası içerisinde bunu
çok dillendirmemiş olabiliriz. Ama hani en azından diğer tarzdaki iletişimimizde şeyi yapıyoruz, yani
çocuklar, işte yaptıkları resimlerden aldıkları ödüllere, bu başladı, yemek yediler falan öyle sosyalliğe
kadar bir iletişimle anlatıyoruz.
SELMAN KÜÇÜK: Mezun bağışları?
SENEM BAŞYURT: Mezun bağışları… Rakam var bende tam, 639 Darüşşafakalı toplam 2
milyon 210 bin 88 lira bağış yapmış. Geri dönüyor. Bir de kitap yayınlıyoruz her sene bağışçılarla ilgili…
Biz, mezunlarımızla ilişkilerimiz için ayrı bir kampanya yapıyoruz. Yani sadece mezun bağışçılarımızın
işte yaptıkları bağışlar, onların sınıf olarak topladıkları fonlar oluyor. Belli bir arkadaşları adına
yaptıkları bağışlar oluyor. Bu tür konularla ilgili onlarla ayrı bir iletişimde oluyoruz. Bir de şunu da
belirtmek lazım. Darüşşafaka yönetiminin önemli bir kısmı bizim mezunlarımızdan oluşuyor. Ve hepsi
de yani inanılmaz yüksek bir vakti diyeyim, biz, profesyonel çalışanlar olmamıza rağmen onlar, yüksek
bir vakti yönetim kurulunda ve bu saydığım sayısız komitede harcıyorlar. Ve hiçbiri bununla ilgili hiçbir
çıkar beklemeden, hiçbir maddi karşılık beklemeden, hani en kıymetli konu olan zamanlarını
vakfediyorlar. Bence mezunlarımızın en önemli katkılarından bir tanesi de bu. Yani çok ciddi bir o
anlamda geri dönüşü var. Darüşşafaka’nın büyümesi, kurumsallaşması, işte bu kampanyalar
oluşturması vs. yani biz, profesyonel çalışıyoruz ama çok ciddi bir mezun desteğimiz o tarafta var
diyelim. Bir öğrenci için yıllık harcadığımız eğitim gideri 2019 yılı için yaklaşık 65 bin lira. Biz, bunu üçe
bölüyoruz. Bunun bir eğitim, öğretim tarafı var. Bir yatılılık masrafları var, yani çocukların yatması,
yemesi, kıyafeti, beslenmesi, bir de velilik giderleri dediğimiz üçüncü aşamamız var. O da mesela
çocukları işte tiyatroya götürüyoruz, sinemaya götürüyoruz, Ipad alıyoruz, kursa gönderiyoruz. Yani

normal bir veli olarak anne, babanın yaptığı diyelim bütün harcamaları, buz patenine götürüyoruz
falan böyle aklınıza gelebilecek her tür sosyal faaliyet için de ayırıyoruz. Hani bir çocuğun yaklaşık
maliyeti buna geliyor.
DR. SAKİN ÖNER: Mentörlük çalışmaları da yapılıyor diye tahmin ediyorum.
SENEM BAŞYURT: Evet, mentörlük, özellikle üniversite öğrencisi öğrencilerimizle yani
kurumsal yaptığımız çalışmaların en önemli kısımlarından biri o, kurumlar en çok bu anlamda destek
oluyor bize. Çalışanları gönüllü olarak mentörlerimiz olmuyor ve öğrencilerimizin aklına gelebilecek
her tür soruyu işte mastır yapayım, staj yapayım, bu dersi seçeyim, bu alanda uzmanlaşayım, şöyle
bir eğitim alayım vs. konularındaki her türlü desteğini veriyoruz. Bunu da böyle daha kurumsal bir
sistem üzerinden eşleştirme yapıp, takibini yaparak, yapıyoruz. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz
için. Biraz daha farklı bir konu oldu ama umarım sizi sıkmamışımdır.
DR. SAKİN ÖNER: Değerli arkadaşlar, sabahleyin öğrencilerimizin eğitimiyle ilgili özellikle
ortaöğretime geçişle ilgili çok değerli bilgiler aldık Burak Kılanç Beyden. Bugün de öğleden sonra Sayın
Senem Başyurt Hanımdan Darüşşafaka örneği üzerinden bir kurumun neler yapması gerektiğinin ve
kendini nasıl güçlendireceğinin, kapasitesini nasıl arttıracağının formüllerini öğrenmeye çalıştık.
Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yarınki toplantımızda daha interaktif bir program olacak. Öncelikle
Kabataş Erkek Lisesi Müdürümüz Selman Küçük Bey, küreselleşme sürecinde TEVDAK okullarıyla ilgili
farklı uygulamaları anlatacak. Ve daha sonra benim de TEVDAK okullarının sorunları ve çözüm
önerileriyle ilgili bir konuşmam olacak. Ondan sonra son bir kapanış ve tartışma oturumu olacak.
Orada TEVDAK okullarını nasıl geliştirebiliriz. Bunun üzerine bütün katılımcıların fikir yürütmesi
gerekiyor. Çünkü vakıflarımız da burada okullarımız ve öğrenci çocuklarımız için bir aktivite yapıyor.
Yani bütün hedefimiz, okullarımızda okuyan çocuklarımızın eğitim kalitesini ve düzeyini yükseltmek.
Onun için neler yapılabilir; bu konuları tartışacağız.
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KONUŞMACILAR:
1. Dr. Sakin ÖNER (Vefa ve İstanbul Erkek Lisesi eski Müdürü)
KONU: Tevdak Okulları’nın Durumu ve Öneriler
2. Selman KÜÇÜK (Kabataş Erkek Lisesi Müdürü)
KONU: Küreselleşme Sürecinde TEVDAK Okulları
DR. SAKİN ÖNER: Çok değerli okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz, sevgili gençler ve
Vakıflarımızın saygıdeğer başkan ve yöneticileri, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugünkü ilk
oturumumuzu açıyoruz. Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi Liseleri Derneği, kısa adıyla
TEVDAK’ın Toplumun Okulları konulu Avrupa Birliği projesinin okulların kapasitesinin güçlendirilmesi
amacıyla düzenlediğimiz bu çalışmalarda, bugün TEVDAK okullarının durumunu ve eğitimin
durumunu, eğitimdeki gelişmeleri masaya yatıracağız. Şimdi Kabataş Erkek Lisesi Müdürümüz Sayın
Selman Küçük, sizlere küreselleşme sürecinde dünyadaki gelişmelere paralel olarak TEVDAK
okullarında yapılan ve yapılması gereken uygulamalar konusunda bilgi verecek. Sayın Müdürümüzü
konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum.
SELMAN KÜÇÜK: Kıymetli eğitim yöneticisi arkadaşlarımız, değerli öğrencilerimiz, sayın vakıf
yetkilisi arkadaşlarımız, hepiniz öncelikli olarak Kabataş Erkek Lisesindeki TEVDAK organizasyonunun
yapmış olduğu bu toplantıya hoş geldiniz. Kabataş Erkek Lisesi, TEVDAK okulları içerisinde en etkin ve
çalışmaları ön planda olan kurumlardan bir tanesi. Lisemizin özgün çalışmalarından bahsedeceğim.

Ama önce küreselleşen dünyada “eğitim nedir”i değerlendirmek gerekiyor. Slaytlardan bir şeyler
göstermeyeceğim, çünkü yaşanmışlıkları anlatacağım. Eğitimin içerisindeki sizlere çok daha fazlasıyla
etki edeceğini düşünüyorum bir örneklendirme adına. Bu okula geçen sene 05.7.2018 tarihinde
kuruma atandım. Kabataş’ta gördüklerimi, yaşadıklarımı ve Kabataş’ın eğitim modelinden biraz
bahsetmek istedim. Aslında bunu yaparken de hem diğer TEVDAK okullarına örneklendirme olması
anlamında hem de aradaki -0- sıfırla 14 dilimi arasındaki kurumlar arasında, aslında TEVDAK
bünyesinde bulunan kurumlar arasındaki farkı ya da etkileşimi göstermek ve bunları birazcık daha
daraltmak, neler yapılabiliri konuşmak için buradayım. Biraz Kabataş Erkek Lisesi’nden bahsedeyim.
Kabataş Erkek Lisesi, 112. yılını yaşıyor. Hem tarihi binasıyla hem uzun yıllardır eğitim ekolü olması
sebebiyle kocaman bir eğitim çınarı. Şunu gördüm bu ve benzeri okullarda çalışırken. Bir defa bu tarz
kurumlar sadece okul değil, bir okulu yaşanan bir alan haline getirmek istiyorsanız, birkaç kavram
üzerinde bulunmanız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi bir defa okulların camia kültürünün oluşabilmesi
için ben, yatılı olması gerektiği inancındayım. Çünkü Türkiye’nin her yerinden bir çok öğrencinin aynı
paydada buluştuğu bir kurum, burası onların yuvası. Peki Kabataş’ın farkı ne diğer okullardan? Neler
yapılıyor? Bir Anadolu lisesinin kurum müdürü geçen gün beni aradı, dedi ki, Sayın Hocam, biz,
kurumumuzu Kabataş gibi yapmak istiyoruz. Dedim, zor, kolay değil. 111 yıldır her gün bir ağacın,
filizin yetişmesi gibi değerlendirin bunu, bir çınar, bugünden yarına hemen olmuyor. Ne yapmamız
gerekiyor, dedi. Öncelikli olarak bir defa yatılı olmanız gerekiyor, dedim. Niye, dedi. Aslında çok
destekleniyor, holdinglerin desteklediği bir okuldan bahsediyorum. Dedim ki, bizim en büyük
zenginliğimiz, evet, Türkiye’deki en iyi öğrencileri alıyoruz. En üst düzey öğrenciler, buraya geliyor.
Çünkü bu sene LGS girişinde matematikte bir yanlışı olan öğrencimiz, Kabataş Erkek lisesine giremedi.
Ya öğrencilerin çoğunluğu ful yaptı, tamamını yaptı soruların ya da Türkçe ya da din kültüründen işte
dinden yanlışı varsa, 0.06’lık dilimde geldi. Edebiyattan, Türkçeden yanlışı varsa, bu sefer 0.9’luk
dilimde geldi çocuk. 900’e yakın öğrenci Türkiye genelinde zaten 0.11’lik dilimdeymiş, onlardan da bir
20-30 öğrenci geldi. Sırada bir sürü 0.11’lik dilimde öğrenci var. Aslında öğrenciyi seçmenin
noktasında da bu anlamda bu soru işareti, not alıp, soru soracağınız için bunu söylemek istedim.
Öğrencilerimizin seçimlerinde de evet, bir yanlış yapıyorsunuz, fen yanlışı yapıyorsunuz ama bir kısmı
giriyor, bir kısmı giremiyor. Bunları da aslında sorgulamamız ve bunları da iyi değerlendirmemiz
gerekiyor seçim sürecinde. Peki, Kabataş’ı Kabataş yapan en büyük değer ne? Evet, Türkiye’nin en iyi
öğrencileri burada ama şu anda hazırlık sınıfında 47 ilden ama toplamda da 73 ilden öğrencim var
benim. 73 il demek, her insan, parmak izi kadar kıymetli ve değerli, her öğrenci de öyle birbirinden
farklı. Ama 73 ilden 73 farklı kültür, 73 değil, 950 tane farklı aile, farklı yaşam, hayata bakışlarıyla,
gelecek beklentileriyle her biri bu Kabataş’ın kapısından girdiğinde bunları buraya taşıyor. Ve 5 sene
sonunda Kabataş’ın o kabının içerisinde her biri harmanlanıyor. Ve aslında çocuklar, burada
birbirlerinden de çok şey öğreniyorlar, birbirlerini etkiliyorlar. Ve buradan çıkarken her biri, ülkesine,
milletine hizmet etmesi gerektiği bilincinde, bütün arkadaşlarıyla, Türkiye’nin her yerinde
arkadaşlarıyla beraber o kültürü edinerek, buradan mezun oluyorlar, bu bilinçle yetişiyorlar. O idareci
arkadaşıma şunu söyledim. “Bakın, yatılı olun, öncelikli olarak bir defa bir yurt yapın ve yatılıya geçin.
İşte vakfı ya da derneği neyse bir yetkili o müdüre şöyle demiş, “Hayır, biz, Kabataş olamayız” demiş.
“Kabataş olmak gibi bir niyetimiz yok. Onlar il dışından alsınlar, biz, şehir okulu olalım” demişler, şehir
okulu. Şimdi şehir okulu kavramı da aslında önemli. Şimdi şehir okulu kavramı, nasıl bir kavram?
İstanbul’da bir çok ilçe var ve çok uzak ilçelerden de buraya öğrenci geliyor. Dün çocuğumuzun bir
tanesiyle Beşiktaş’a yürürken, bana hocam, Sancaktepe’den geliyorum, dedi. Kaç saatte geliyorsun?
1.5 saatte, dedi. İşte metro kuruldu şimdi, dedi, yarım saat yürüyorum, bir buçuk saat sürüyor.
Giderken de üç saat. Peki, değiyor mu, niye Kabataş’a geliyorsun, yani Kabataş’a gelmen de değiyor
mu? Kabataş dışında başka bir şey için değmezdi zaten, dedi, başka bir okul için. Şimdi şehir okulu
olması demek, İstanbul’un her yerinden öğrenci olacağı anlamına da gelmiyor. O yüzden yatılılık bu
anlamda Kabataş’ın en büyük özelliklerinden bir tanesi. İkincisi, kurumla alakalı küresel dünyada
yaptığımız çalışmalardan biraz bahsedeceğim ama girizgahı böyle yapmak istedim. Her bir öğrenci
dediğim gibi parmak izi kadar çok kıymetli ve değerli. Bizim eğitim modellemesi anlamında, şöyle bir
durum var Kabataş ile alakalı: Küreselleşen dünyada bu çocuklar zaten yurt dışına gitmek, yurt dışında
okumak, dünya vatandaşı olmak… Dün Burak Hocam da aynı şeyden bahsetti. Artık gelişen dünyada

öğrencileri kapan, yakalayan ve takip eden milletler var. Bizim, ya bizim çocukları almayın demekle,
bizim çocuklarımızı dışarıya götürmeyin, bizim gençlerimiz, dışarı gitmesin demekle ne yazık ki bu işler
olmuyor. Öncelikli olarak çocuklara şunu sağlamak zorundayız. Bu devletlerde, bu ülkeler, bu
gençlere ne yapıyorlar ya da ne imkanlar sağlıyorlar ya da ne hissettiriyorlar da bu çocuklar, buraya
gitme ihtiyacı duyuyorlar. Bir defa bunun sorusunu sormamız gerekiyor. İkincisinde de bu soruyu
sorarken de bu gençlere burada neler yapılabileceğini değerlendirmemiz gerekiyor. Evet, bu çocuklar,
20 sene sonrasının sadece Türkiye’sini değil, dünyasını düşlüyorlar ve hayatlarını buna göre
planlıyorlar. Bakan beyin her zaman açıkladığı şeyden bahsediyorum ve çok güzel bir tespitti. Bizim
elimizde lokomotifte yer alan, TEVDAK okulları olarak değerlendirmiyorum, bu konsept okulların
tamamı için değerlendiriyorum, her sene sınava giren 1 milyon öğrenciden bahsediyoruz ortalama.
Bu sene biraz daha artacak, 1.5 milyonlara çıkacağı söyleniyor. Yüzde 10’luk dilim değil, yüzde 1’lik
dilimden bahsedelim. İyi okullar anlamında yüzde 10’luk dilimde alıyoruz, proje okulu deniyor ama
nitelikli denilenler, işte kendine göre sınavla alınan okullardan bahsediyoruz. Değil mi, bizim
lokomotifte yer alan 10 bin tane çocuğumuz var. Her sene de bu sayı on binle on beş bin arasında
değişiyor, yani liseye giren öğrenci sayısı olarak bakıldığında. Bizim bu çocukların her anlamda çok
donanımlı yetişmesi lazım. Çünkü lokomotifte yer almaları gerekiyor ve sadece kendi ülkelerinde
değil, dünyada bu ülkeyi temsil edecek gençler olacaklar 20 sene sonrasında. Ve üstün zekalı olarak
demeyeceğim, üst düzey çocuklar, BİLSEM öğrencisi vs. demeyeceğim ama sadece Çin’de ya da
nüfusu fazla olan öğrencilerde bizim nüfusumuz kadar aynı konseptte öğrencilerden bahsediliyor. Bu
çocukların 20 sene sonrasının dünyasında bu ülkenin bayrağını yurt dışında temsil edecek donanıma
sahip olmaları lazım. Ne olması gerekiyor bunun için öncelikli olarak? Ha bir dilden filan bahsediyoruz
ama bir dil filan artık yeterli değil. Geçenlerde bir velimiz, Türkçe eğitim veriyormuş yurt dışından
gelen öğrencilere, sadece gelişmiş ülkelerden bahsediyor, gelişmiş ülkelerde değil sadece durum. Eski
sömürge olan ülkeler ya da Uzakdoğu ülkeleri ya da Orta Asya ülkelerinin bir çoğunda ya da Afrika
ülkelerinin bir çoğunda artık öğrencinin bir çoğu, gençlerin bir çoğu birden fazla yabancı dille,
cv’lerine bakıyoruz, birden fazla yabancı dil bulunuyor. Yani bunların içerisinde zaten İngilizce global
dil, bunu bilmek zorunda çocuk, bunu mutlaka bilecek. Bunu biliyorum, evet, benim özelliğim İngilizce
biliyorum demek bile artık evet, herkes biliyor falan modunda herkes çünkü. O yüzden bunu
bilecekler. Bunun dışında birkaç yabancı dil öğrenmek zorunda. Peki, biz, Kabataş’ta bunları edinmek
için ne yapıyoruz? Tabi Kabataş’ın bu anlamda vakıf desteği, dernek desteği, paydaşların hepsinin
destekleri mevcut, mezunların desteği, o yüzden şükranlarımı sunuyorum öğrencilerim adına. Çünkü
okulumuzda çok kıymetli öğretmen arkadaşlarımız var. Ama yıl boyunca bunların çocuklarımızın daha
iyi gelişebilmeleri adına okulumuzda mutlaka birden fazla öğretmen görevlendirmesi yapılıyor.
Bunların ekonomik desteği de okul vakfımız tarafından gerçekleştiriliyor. Teşekkür ediyorum vakıf
başkanıma ve hem de nezdinde tüm vakıflarda bu organizasyonları yapan arkadaşlara. İkincisi,
okulumuz bir DSD diploması veren, yani Almanca dili veren bir okul. Bunların sayısı ülkemizde çok
fazla değil, 8-10 taneyi geçmiyor, Cağaloğlu, burası, Bahçelievler Anadolu, Kartal Anadolu gibi. DSD
diploması nedir? Evet, öğrencilerin tamamı bütün dil yeterliliklerini belgelendirebilirler. Ne yaparlar?
B1, C1 düzeyinde sınavlara girerler, Goethe’de ya da konsolosluklarda bir şekilde bu belgeyi alırlar.
Ama aldıkları her sertifika sadece iki sene geçerlidir. Ama bu konuda aldıklarında aynen liseden
mezun olmuş gibi bu çocukların dil diploması yeterliliği olur ve hayat boyu geçerlidir, bu onlar için
büyük bir avantajdır. Okulumuzda aynı zamanda ikili ilişkilerden dolayı Alman hükümeti, iki tane
Alman öğretmeni gönderiyor, okulumuzda şu anda iki tane Alman öğretmenimiz var, ücretleri
Almanya tarafından ödeniyor vs. Bunlar da çocuklara katkıda bulunuyorlar. Şimdi hep tercihlerde
şöyle bir alternatif ortaya çıkıyor. Deniliyor ki tercihlerde, hocam, Kabataş’ı niye tercih edelim? Bir
defa bu okula gelen öğrencilerin tamamına yakınının Kabataş’ı tercih etmelerindeki genel sebep
üniversiteye yerleştirme sırasında bir numara olması. Yani kategori olan okullara baktığımızda, işte
İstanbul Erkek Lisesidir, Galatasaray’dır, hani bunlardan niye oralara gitmeyelim, çocuklar artık o
kadar spesifik düşünüyorlar. Liseye gelmiş bir öğrenci, sınavda ful yapmış bir öğrenci, hani güdümlü
mermi gibi hedefine odaklanmış. Yani ben, sadece tıp okuyacağım demiyor artık buradaki öğrenci
geldiğinde. Hocam, ben, işte kalp cerrahı olacağım, yani cerrah olacağım ya da çocuk doktoru
olacağım, yani mesleği, mesleğin içerisindeki bölümünü tercih etmiş ve yapacağı projeyi de kafasında

canlandırmış oluyor. Bu bizim için aslında büyük bir avantaj oluyor. Bizim burada eksik kaldığımız
nokta TEVDAK okullarında ve eğitimde şunu görmek durumundayım. Her çocuk özel olduğu için artık
öğrencilerimize spesifik anlamda imkanlar sağlamak zorundayız. Yani bir çocuğu tespit ettikten sonra
ne olacağını yetisinin, kabiliyetlerinin, uygulamalarının, bu çocuğun ilgi alanlarına göre ona kendini
geliştirebilecek eğitim ortamları sağlamak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Biz, bunlara yeter
olmak durumu için elimizden geldiği kadarıyla gayret ediyoruz. Peki, okulda neler yapılıyor? Mesela
burada akademik anlamdaki başarı çok fazla, bazı öğrenciler, Kabataş’ı tercih etmemelerinin kaynağı
olarak deniliyor ki mesela İstanbul Erkek’te Abitur var hocam, ben, Almanya’ya gideceğim, o yüzden
Abituru tercih ediyorum. Tamam, gidebilirsin. Ya da işte Galatasaray’ı bakalorya olduğu için tercih
ediyorum. Kabataş’ın dünya okullarıyla, sadece Türkiye’deki özel okullarla, kendi segmentindeki
okullarla değil, yarışması anlamında biz, bu sene iki tane adım attık. Bunların bir tanesi yani beğenin,
beğenmeyin, kabul edin ya da etmeyin, devletin ben, açık büfe yemek verdiği gibi bir eğitim
vermesini düşünürüm. Nasıl bu? Bir çocuğumuz, devlet okuluna geldiğinde ne talep ediyorsa eğitim
anlamında, devletimizin bu imkanları çocuğumuza sağlaması gerekiyor. Biz bunları sağlayabilmek
adına burada görevli insanlarız. Çocuğumuz orada hepsinden yararlanacak, hepsinden yiyecek
anlamına gelmiyor. Hangi yetisi varsa, hangi kabiliyeti varsa, o kahvaltı masasına onu alacak tabağına
ve kendini o şekilde besleyecek. Eğitim böyle bir şey. O yüzden biz, devletimizin politikaları
çerçevesinde de mesela Kabataş’ın bir üst segmentine zıplayabilmesi için bugüne kadar olması
gerektiği inancındaydım, niye olmadığını bilmiyorum ama belki bizim eksikliğimiz, belki çocuklardan
talep gelmediği için, belki de sahayı daha fazla analiz edemediğimiz içindir. Örneğin biz, bu sene
itibarıyla başvuru yaptık, IB eğitimi veren, yani bakalorya eğitimi verecek, verme noktasında talepte
bulunduk bakanlıktan. Ve bunun oluru geldi yaz döneminde. Kısmetse bu sene içerisinde eğitimci ve
yönetici eğitimleri tamamlandıktan sonra IB ile alakalı, bir buçuk sene, iki sene içeresinde
kurumumuzu IB eğitimini veren bir kurum statüsüne getireceğiz. Bunun çok önemli bir avantaj
olduğunu düşünüyorum. Çünkü öğrencilerimizin bir kısmı IB’den dolayı IB eğitimi yok diye
gelmiyordu. Peki, bütün okul mu IB’den yararlanacak? Hayır, yararlanacak 80 tane, 100 tane veya 150
çocuk var bin çocuk arasından, yüzde 10’luk dilim belki yararlanacak, yüzde 10’luk oranda bir dilim
yararlanacak. İsteyen yararlanacak. Kimseyi zorla IB’e kayıt edemeyiz. Ama bu alternatif ya da bu
eksikliği gidermek için adımı attık. Geçen sene şöyle bir şey yapmıştık. Çocuklarımız, işte yurt dışı
üniversitelere talepte bulunuyorlar. Nasıl talepte bulunuluyor evladım? Hocam, ben, kendim bireysel
başvuru yaptım. Kiminle yaptın, neyle yaptın? Bakın, her şeyin ben, devlet kontrolünde ve bizim
denetimimizde olması gerektiği noktasına yaşanan süreci de gördüm eğitim içerisinde. Çocukları çok
fazlasıyla bu anlamda şuraya git, buraya git diye yönlendirmekten ziyade bu iş yapılacaksa, okul
yapsın, devlet yapsın. Ne yapıldı? İşte AP ile alakalı çocukların başvuruları var. AP denilen şey de sizin
onları anlatmayacağım, çünkü farklı yerlere gitmesin diye konu. Çocuklarımız üniversiteye gitmeden
önce üniversite derslerini bir şekilde tamamlayıcı olarak alıyorlar. Yurt dışına başvuru yaptıklarında,
AP’de şu dersi aldım, bu dersi aldım diye refere yazdıklarında kabulleri daha kolay oluyor. Bunları
nereden alıyorlar? Örnek veriyorum, Robert’te AP uygulanıyor ya da Hisar’da ya da TED kolejinde ya
da farklı bu tarz kolejlerin tamamında AP uygulanıyor. AP programını uygulayan şu anda devlet lisesi
yok. Aşağı yukarı bununla alakalı 6 aydır uğraş veriyorum. Niye? Okulumda en az 20’ye yakın öğrenci,
dışarıdan AP dersini kursla ya da büyük ücretler vererek, bu kurumlardan tedarik ediyorlar. Yani
sorunları bir şekilde çözmeye uğraşıyorlar. Çok güzel yetisi var buradaki çocukların sorunlar üzerinde.
Bir sorun varsa, çözümün kendinde olduğunu biliyor, bir şekilde o çözümü biliyor. Buradan ya da
başka yerden… Ama ben, burada eksik kalıyorum o zaman kurum olarak. Eksik kaldığım yerde de
yönetici olmamın bir anlamı yok o zaman. O yüzden her şeyi sunmak için gayret ediyoruz
gençlerimize. Bununla ilgili başvuru yaptık bakanlığımıza, hatta daha öncesinde bir adım. Biz, şöyle
yapıyoruz hayaller kurarken, ilk önce de hayal kuruyoruz çocuklarla beraber. O hayallerin lansmanını
yapıyoruz, olmuş bir şey değil, olacak bir şey atıyoruz ortaya. Biraz böyle piyasa yoklaması yapıyoruz
öğrenciye, veliye, etrafa, ne reaksiyonlar geliyor diye. O reaksiyonlar sonrasında gerekli adımları
atıyoruz. Aslında bütün ret gelecek kapıları ya da onay olmayacak durumların tamamını kapatmış
oluyoruz. Çünkü bir camia kültürüyle tarihi okul kültürüyle beraber gereği yerine getiriyoruz. Ne var
AP ile alakalı? Bununla ilgili başvuruyu ben, bakanlığımıza, geldiklerinde daire başkanımıza ilettim.

Sağ olsunlar, ilk defa olacağı için onlar da haklılar, Talim Terbiye’ye göndermek zorundalardı. Talim
Terbiye’de bir çok madde vardı. Ben, normalde üç tane ders için başvuru yaptım. Bunları da bilmeniz
adına söyleyeyim, calculus, fizik de de İngilizceydi, bunların düzeyleri var tabi. Tabi ki istişarede fayda
var, bakanlığımız şunu dedi: “Sayın Hocam, üç tane dersten yapma. Çünkü ilerleyen dönemde sen,
ders sayısını arttırırsan, bununla ilgili yazışmalar biraz daha fazla olur ve belki uygun görülmeyebilir.
Sen, en güzeli bunu mikro programa çevir aynı diğer okullardaki gibi 13 tane dersin tamamını bize
gönder.” 13 tane dersin şu anda başvurularını yaptık, Talim Terbiye’den onaylandığı takdirde, bütün
çevirilerini Türk eğitim müfredatına uygunluklarını belirledik, gönderdik geçen hafta pazartesi günü.
Kısmetse uygulamaya bakanlığımızın oluru geldiği takdirde geçeceğiz. Biz, şu anda Amerika’da College
Board’da AP uygulayan ilk devlet lisesi olarak gözüküyoruz. Yani akreditasyonumuzu aldık, bunu da
bakanlığa sunacağım. Aslında bakanlıktan olur geldikten sonra akreditasyon alınır ama burada biraz
ön adım attık. Çünkü hızlı adım atmak durumundaydık. Çünkü çocuklar yetişmek zorundalar, yani
gelecek sene girmek istiyorlar, bu sene girmek istiyorlar, bazı üniversitelere talepte bulunmak
istiyorlar. İki tane uluslararası programı uygulayan kurum haline geleceğiz. Bu neyi sağlayacak?
Kabataş’ın kapısına gelen her öğrencinin “şu da var mı” sorusuyla karşı karşıya kalmayacağız. Çünkü
talep gören programlar bunlar. Bunun dışında Kabataş’ı Kabataş yapan en büyük değerlerden bir
tanesidir, ben, şunu çok önemsiyorum. Hayat başarısıyla akademik başarı ülkemizde entegre değil,
yani paralel değil, birbirine uygun değil. Öyle bir şey yok, yani o zaman bütün üniversitede YKS’ler,
daha ÖSS vardı, ÖYS vardı, birinci olanların tamamı şu anda çok farklı yerlerde, farklı pozisyonlarda ve
durumlarda olurdu. Peki, buradaki eksiklik ya da hata ne? Buradaki hata eğitimle öğretimi birbirine
karıştırıyoruz. Kabataş Erkek Lisesi, öğrencilerine eğitim veren ve 7/24 yaşayan bir kurum. Eğitim
demek, Boğaz’ın kenarında masaya oturduğunda, belki bir köyden gelip, yemek yiyen bir öğrenci,
boğazın kenarında boğaz manzarasıyla arkadaşlarıyla beraber bir yemek yeme kültürü edinecek. Ya
da bu çocuk, Feriye’ye gittiğinde bir tiyatro ya da sanat etkinliği varsa, oraya katılarak, kendini
geliştirecek. Onlar ekstra şeyler ama kurum içerisinde yaptığımız şeylerden bahsedince, burada 50’ye
yakın kulüp var öncelikli olarak. Kulüp dediğimiz şey sadece sosyal etkinlikler ve kulüp yönetmeliğine
bağlı kulüpler değiller. Biraz önce İngilizce öğretmenimizle resim öğretmenimiz geldi. Disiplinler arası
işbirliğiyle alakalı bir takım projelerden bahsettiler. Projelendiriyorlar kafalarında, bir araya geliyor,
istişare ediyorlar, farklı fikirler üretiyorlar. Sonra da hocam, şunu kulübe çevirelim, diyorlar.
Enteresan kulüpler ortaya çıkıyor. Mesela aşağıda hemen şuradan çıkınca, duvarın dibinde bir tane
araba var. Bu arabayı bugün çocuklar yaptılar. Eko diye bir yarışma var, bu yarışmanın projesi şu: en
ergonomik, en hafif yakıt tüketimi en az ve en hızlı aracı yapmak her sene. Bu aracı belki üniversite
düzeyinde birçok öğrenciler yapıyor, üniversitelerde de kulüpleri var ama burada lise düzeyinde bu
etkinlik yapılabiliyor. Ya da kurumumuzda o kadar önemli çocukları geliştirecek etkinlikler ve
çalışmalar var ki tabi benim öğrencilerim, bunları dinliyorlar, hocam, bunları dinlemek için mi geldik,
biz, bunları yaşıyoruz zaten, diyorlar. Ama şöyle bir durum var. CIP diye bir kulübümüz var bizim,
öğrenci velileri, ilk başta bu kulüp yerleşirken, şöyle yaklaşımlarda bulundular. Dediler ki, hocam, bir
hafta çocuk, okulda değil ya! Ne yapıyor CIP kulüp, onu anlatayım ilk önce. Öğrenci, bütün
organizasyonlarını tamamlıyor, bütün sponsorları ayarlıyor. Örnek veriyorum. Nereye gittiniz en son?
Kars’a gittiler. Kars’ta Kars belediyesi, valiliği, bütün oradaki mülki erkanla görüşülüyor, çocukların
nerede kalacağı, ne yapacağı, bir haftalık program ortaya çıkıyor. Gün içerisinde 8 saat çocukların
çalışma zorunluluğu var. Ne yapıyorlar? Kars’ta bir köy okuluna gidiyorlar, köy okulunu baştan aşağı
boyuyorlar birinci gün. İkinci gün, Kars’ın peyniri meşhursa, peynir fabrikasına gidiyorlar, gün boyunca
peynir yapıyorlar. Akşamları da otelde kalıyorlar, dinleniyorlar ve Kars’ı geziyorlar. Bir hafta boyunca
belediyede bir görev verilmişse, gidiyorlar, çiçek dikiyorlar, onlarla beraber çalışıyorlar. Asla ihmal
yok, yani böyle gezdik, tozduk, eğlendik durumu yok. Peki, neyi görüyor çocuk? Hayatın içerisinde bir
defa farklı kültürleri ve hayatın o kadar da kolay olmadığını görüyor. Bütün yetilerini geliştiriyor.
Veliler şey dedi ilk başta, hocam, bir hafta dersten gidecek, işte bir hafta nasıl olacak? Şimdi sağ olsun
Sayın Bakanımız, iki tane ara tatil koydu. Şimdi bu etkinliği ara tatillerde, haftalık tatillerde yapacağız.
Çocuklar, bu etkinliği yurt dışında da yaptılar, Azerbaycan’a gittiler geçen sene, bu sene Selanik’e
gidecekler mesela. Ne sağlıyor çocuklara? Bir defa özgüvenleri inanılmaz gelişiyor ve hayatın
içerisinde hayatı öğreniyorlar. Geçen sene bir tematik konu belirledik, konumuz çok anlamlıydı

aslında ve halen devam ediyor o proje. Konu şehitlikti. Biz, bir hayal kurduk, hayalimiz şuydu. Biz,
evet, ülkemizi kurarken, hep Çanakkale’den bahsediyoruz, bir çok cepheden bahsediyoruz ama
genelde ülkemizdeki cephelere gidiyoruz şehitlerimizi anmak için. Geçen sene devletimizin desteğiyle
beraber, bir çok sponsor bulduk. Tabi bunlar, oturduğumuz yerden olmuyor, bazen ısrarcı olmak
zorunda kalıyoruz. Yani maillerle, telefonlarla, onlarla bunlarla ama sonunda öğrenciler de beni
kendilerine benzettiler. Hedef koyduğumuzda güdümlü mermi gibiyiz, yani onu yapmak istiyorum
yani saplantı yapıyorum, yapacağım onu, mutlaka yapacağız, olacak. En son sponsorları bulduk. Ne
yaptık; mesela Galiçya cephesinde şehitlerimiz vardı bizim. Geçen sene öğrencilerimizle beraber
öğrenci, hiç masrafta bulunmadan üç tane ülkeye gittiler, Çek Cumhuriyetine, Macaristan’a ve
Polonya’ya, oradaki şehitliklerde anma töreni gerçekleştirdiler. Devlet erkanıyla karşılandılar
konsolosluk düzeyinde. İnanılmazdı bu çalışmalar. Ya da ben, tarih öğretmeniyim, hayalimdi, bir
sponsora şunu söyledim. Hocam, işte Kanada’ya gidelim, dil eğitimi için okulları görelim filan. Öyle bir
şey yapmayın, ben, paramı veririm, böyle bir derdim yok, beni götürmenize de gerek yok. Ama bunu
yapacak mısınız? Tamam, süper, o zaman şunu yapalım, öğrencilerle beraber Kanada’ya gidelim. Ne
yapalım Kanada’da, niye Kanada? Her sene Anzaklar geliyorlar, Çanakkale’de törenle anıyorlar kendi
atalarını. İlk defa bakın, üç tane eyalete gittik orada Toronto, Otto ve Saint Johns’a, şehitliklerde ve
konsolosluklarda da 3500 kişi okullarda 7-8 tane Çanakkale töreni yaptık. Buradaki öğrencilerle yaptık
bunları. Ve orada oraların temsilcileri geldiler, bizim çocukların dil yeteneklerini görünce, Almanca,
İngilizce ve dünya hakimiyetlerini görünce, dediler ki, Anadolu’da bir tabir vardır, bu çocuklara ne
yedirip, ne içiriyorsunuz diye soramadıkları için, “hocam, eğitim düzeyinizde ne var, hani nasıl bu
çocukları bu hale getirdiniz” dedi. Benim için müthiş bir onur ve gurur kaynağıydı bu. Ya da
sonrasında bizim öğrencilerimizle beraber AB parlamentosuna… Belki devlet okulu olarak ilk defa
yapılan bir şeydi. AB parlamentosuna bir mektup yazdık, dedik ki, sizin komisyonlarımız varmış, Mun
kulübünün yaptığı buradaki aynı komiteler gibi. AB üye ve üye adayı ülkelerdeki öğrenciler
geliyorlarmış. Bizi de kabul edin, biz, Kabataş’ız ya. Ne olur ki en fazla! İsteyenin bir yüzü, vermeyenin
iki yüzü! Ne olacak; en fazla hayır, güle güle derler, ne yapacaklar, yazdık. AB fonundan en azından bir
24 öğrenciyi ve iki tane öğretmeni yatacak ve kalacak yeriyle beraber gönderdik, AB parlamentosuna.
Gittiler ve üç gün boyunca orada AB parlamentosuna üye tüm ülkelerle beraber komitelerde
tartışmalar yaptılar. Konular, göç, enflasyon, AB’nin durumu, ekonomi, Orta Asya, savaş, dünya,
çocuk hakları, bir çok konuda. Çocukların gelip, söylediği şey o kadar gurur kaynağıydı benim için de.
Bu çocukların bir çoğu aslında belki ilinden sadece İstanbul’u görmüş, İstanbul’u biliyor ya da hiç yurt
dışına çıkmamış öğrenciler de vardı aralarında. Ya da hepsi gidiyorlar yurt dışına artık öğrencilerin.
Ama çocuk, şunu söyledi. Evet, gezersin Fransa’yı, İngiltere’yi, Almanya’yı ama gezersin sadece, böyle
bir organizasyonda seni AB parlamento başkanı karşılamaz ya da senin bir şekilde böyle bir
organizasyonda yer alman söz konusu değil. Çocuk şunu söyledi, hocam, ya biz, çok zekiyiz, dedi, ya
da büyüttüğümüz Avrupa ülkelerindeki öğrencilerin dünyadan haberleri yok, dedi ya. Şoka girdiler,
bizim bu kadar dünya konularında hakim olmamıza, biz, konuştuk, dediler. Yani dinlediler bizi. Benim
için o öğrencilerin o ifadesi çok önemli ve çok güzeldi. Aslında hep söylüyoruz, Avrupa eğitimi, yok
işte eğitimin içi boşaldı, şu matematik, şu kimya, şu fizik filan. Bakın, kötülük ya da kötülük olan
şeyleri… Ben, Sayın Bakanımızın cümlesine çok katılıyorum. Arkasındayım da ve çok da bu cümle
bence manifesto gibi. “Eğitim bizim için sorun değil. Eğitim bizim sorunumuz değil. Eğitim bizim
çözümümüz.” Bakın, eğitim bizim çözümümüz. Biz, güzellikleri aktardıkça, yapılan bütün etkileşimleri
ve paylaşımları bütün ülkelerde ve gerçekten ülkemizde ve diğer okullarla paylaştıkça, aynı kelebek
etkisi gibi, suya atılan damla gibi yayılarak, devam ederek, diğerlerini etkileyerek gelişeceğini umut
ediyorum. Sadece şunu da söyleyeceğim, iki değer var, onu da örneklendireceğim. Bir, buraya gelen
öğrencinin değeri ve değerliliğini anlatmak adına… Yatılı bir öğrencimizle görüştüm 9’uncu sınıf
öğrencisi, yatakhaneydi geçen sene geldiğimde. Ne olacaksın evlat sen, dedim. Ya hocam, ben, zaten
binde birlik dilimle gelmişim, doktor olacağım, mühendis olurum, herhangi bir şey olacağım zaten,
dedi. Ben, bir şey olmazsam, Kabataş camiası beni bir yere getirir, dedi. Onların hiçbir önemi yok,
önemli olan vatana millete hayırlı insan olmak, demişti. Çok önemli bir kavram, bunu diyen 9’uncu
sınıftaki bir öğrenci. İki, 12’nci sınıfta geçen sene kızımız, yanıma geldi. Harvard’a giden kızımız,
biyokimya tam burs aldı. Dedi ki Ecem, hocam, ben, Harvard’ı kazandım, mutluluğumu paylaşmaya

geldim, dedi. Sonra ertesi gün yanıma geldi. Suratı düşük. Kızacaksınız bana, dedi. Niye kızayım, ben
öğrenciye kızmam ki, niye kızacağım sana, ne oldu, ne yaptın gene? Yani gene derken, Harvard gibi
başka bir şey mi var, bursun mu arttı mı falan gibisinden… Dedi ki, ben, sarmaşık okullarına başvuru
yaptım, işte MIT Stanford’a da başvuru yapmıştım. Ama dedi, hakkım gitmesin. Hakkım derken, ben,
artık kesin karar verdim, ben, başvurularımı geri çektim hocam size sormadan, dedi. Bunu söyleyen
öğrenci, Kabataş öğrencisi, 18 yaşındaki bir genç, erdeminden bahsediyorum yani kardeşlerimin hakkı
gitmesin anlamında değerlendiriyor kontenjan noktasında, birine gideceğim çünkü dedi. Ve olur
olmaz, belki statü öyledir, değildir bilemem üniversitenin. Ama bu çocuğun bunu düşünmesi o kadar
büyük bir erdem ki kendisi için. Biz, hep skor derdindeyiz, çocuğum daha da iyi olsun, daha da böyle
beş tane okuldan kabul gördü ama ben, buraya gönderdim çocuğumu demek hastalığındayız.
Bunlardan bir defa vazgeçmemiz lazım. Birbirimizin üzerine basarak yürüme gibi bir eğitim veriyoruz
ne yazık ki. Birbirimizin elinden tutarak, götürüyoruz çocukları… Tamamı için rakipler ama birbirlerinin
arkadaşı ve destekçisi olduklarını çok iyi biliyor buradaki öğrenciler. Düşündürücü bir konu daha bu
tarz kurumlar için söylüyorum. Mardin’den bir öğrencinin velisi aramıştı, ben, genelde paylaşımlar
yaparım yurtlardan, Üsküdar’da geçen sene çıktım erkek yurdundan, yemek paylaşıyor, yemeği
yerken çocuğu çekmişim. Adam, telefonda ağlıyor, hala tüylerim diken diken olur. Bir şey oldu
sandım çocuğuna. Ne oldu, bir saat önce çocukla beraberdir, hayırdır! Ağlıyor, konuşamıyor. Hocam,
dedi, ben, çocuğumu oraya bıraktım. On üç senedir, dedi, ben, çocuğuma biraz önce kamerada
gördüğüm yemeği masasına koyamadım, dedi. Devletim koyuyor, dedi, Allah devlete zeval vermesin,
dedi. Halen gözlerim dolar. Bu tarz kurumlar, ülkemizin geleceği, bu tarz kurumlar, çok kıymetli, bu
tarz kurumların yıpratılmaktansa, değerinin bilinmesi. Ve gerçekten dün de belirttiğim gibi biz, hanın
kıymetini bileceğiz, hancı eyvallah kıymetli ama hanın kıymetini bileceğiz ve değerlendireceğiz.
Sayılarının artması, örneklendirmelerinin artması ve geleceğimizin ülkesinde yer alacak gençlerimize
de son bir canım var, diyorum ben, onu veremem ki veririm. Onu da veririm. Onun dışında her şeyi
bütün ekip adına konuşuyorum, ekibimle beraber yapmaya hazırım. İyi ki varlar, iyi ki varsınız, iyi ki
sizler de varsınız. Tekrar başarılı bir sempozyum diliyorum. Teşekkürler.
DR. SAKİN ÖNER: Kabataş Erkek Lisesi Müdürümüz Sayın Selman Küçük Bey, lisede yaptığı
örnek orijinal uygulamalar hakkında bizlere bilgi verdi. Burada bir noktada bizlere de ileride ufuk açıcı
olmasını sağladı. İstanbul’da 10 tane okulumuz var, onların çoğunun vakıf temsilcileri ve bazı okul
yöneticileri aramızda. Değerli arkadaşlarım, şimdi ben, Türkiye’deki 15 tarihi lisenin eğitim vakıflarının
kurduğu TEVDAK nedir, amacı nedir, TEVDAK okullarının özelliği, eğitim durumları, statüleri, sorunları
hakkında bilgi vermek istiyorum. TEVDAK, Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi Liseleri Derneği
adının kısaltılmış ismidir. 100 yılın üzerinde tarihi olan ki, 12 tanesi Osmanlı döneminde kurulmuş, 3
tanesi Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulmuş liselerden oluşuyor bu okullarımız. TEVDAK, akademik
başarılarıyla temayüz etmiş, kurumsal kimlikleri oluşmuş, kurumsal kültürleri, gelenekleri var olan ve
başarılı mezunlarıyla toplum hayatımıza her alanda damga vurmuş olan 15 tarihi lisemizin
mezunlarının kurduğu eğitim vakıfları, 1991 yılında oluşturdukları eğitim alanında faaliyet gösteren
bir sivil toplum kuruluşudur. 1991 yılında Feyyaz Tokar başkanlığında Kabataş Erkek Lisesi’nde ilk
önce 4 eğitim vakfımızın, Kabataş Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi ve Galatasaray
Lisesi eğitim vakıflarının kurduğu bu birlik, daha sonra en kısa zamanda 15 liseye ulaşmıştır. Buraya
üye olmak için bir tarihi okul olmak, ikincisi de eğitim vakfı bulunmak gerekiyor. Yoksa Türkiye’de
tarihi okullarımız çok fazla. Şimdi TEVDAK liseleri İstanbul’daki okullarımız Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi,
Eyüp Anadolu Lisesi, Galatasaray Lisesi, Haydarpaşa Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi,
Kadıköy Anadolu Lisesi, Nişantaşı Anadolu Lisesi, Pertevniyal Lisesi ve Vefa Lisesi. İstanbul dışında beş
ilde de okullarımız var. Ankara’da Ankara Atatürk Lisesi, Edirne’de Edirne Lisesi, Erzurum Lisesi, İzmir
Atatürk Lisesi, Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi.
Şimdi TEVDAK niçin kuruldu, amacı nedir, hedefi nedir; kısaca ondan da bahsedeceğim.
Üyemiz olan liselerin kurumsal kültür ve kimliklerini korumak, yani geleceğe taşımak, eğitim, öğretim
kalitesini, akademik başarısını yükseltmek, öğrencilerimizi bilgi toplumunun seçkin bir üyesi, milli ve
manevi değerlerine bağlı, evrensel değerlere de saygılı, çağdaş, demokratik ve sosyal bir hukuk
devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Atatürk ilkelerine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerini

sağlayacak her türlü maddi ve manevi katkıyı yapmaktır. Osmanlının son ve Cumhuriyetin ilk
yıllarında bürokrasi, siyaset , eğitim, kültür, sanat, serbest meslek ve iş hayatının başarılı insanlarını
yetiştiren ve cumhuriyetin ilk kadrolarını oluşturan bu liselerimizin 21. Yüzyılda da etkin, nitelikli ve
çağdaş eğitimleriyle Türkiye’nin diğer okullarına model okul olmalarını, böylece ülke eğitimine katkıda
bulunmalarını amaçlıyoruz. Biraz önce sayın müdürümüz benim ricamla yaptıkları yeni çağdaş
girişimleri ve etkinlikleri anlattı. Bunu yapmaktaki amacımız, her okulumuzun, 15 okulumuzun da
Türkiye’deki diğer okullara bir laboratuvar okul, bir model okul olmasıdır. Bu sebeple
kuruluşumuzdan beri milli eğitim bakanlığımızla sürekli diyalog içinde bulunarak, bu konuda görüş ve
önerilerimizi paylaşmayı ilke edinmiş bir kuruluşuz. Bu sunumu bir hafta önce İzmir’de bakanlığımızın
TEVDAK ile ilişkileri yürütmek üzere görevlendirdiği Daire Başkanı Sayın Şükrü Gündemir’in de
bulunduğu bir oturumda anlattık ve kendisine de buradaki sunumu yazılı olarak teslim ettik. Şimdi
bizim hedefimiz nedir? Gerek bu projede, gerekse TEVDAK olarak hedefimiz, öğrencilerimiz,
velilerimiz, okullarımız, milli eğitim bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı, basın ve yayın organları,
sosyal medya, eğitime destek veren STK’lar ve tüm kamuoyunu tarihi okulların önemi hakkında
bilgilendirmektir. Eğitim vakıflarımızın liselerimize katkıları hakkında da kısaca bilgi vereceğim.
Okulların her türlü fiziki, personel, araç gereç, eğitim materyali gibi ihtiyaçlarını karşılamak, ihtiyaç
sahibi yatılı veya gündüzlü öğrencilerin burs, yemek, kitap, servis gibi sosyal ihtiyaçlarına destek
olmak, mezun öğrencilerin yükseköğretim dönemlerinde de yine maddi desteklerde bulunmak,
okulda görevli öğretmenin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarına üniversitelerle işbirliği yaparak destek
olmak, eğitimle ilgili çalıştay, sempozyum, panel ve konferanslar düzenlemek, öğrenci kulüplerinin
etkinliklerine katkıda bulunmak, öğrencilerin proje çalışmalarına destek olmak, başarılı öğrencileri
ödüllendirmek ve bunların dışında her türlü ihtiyaçta eğitim vakıflarımız her türlü desteği
vermektedir. Şimdi kurumsal kimlik ve profilleriyle TEVDAK okullarını tanıyalım.
Ankara Atatürk Lisesi: Türkiye’de Atatürk ismini ilk alan okul, kuruluşu 1886. 5 yıllık idadi
olarak kurulmuştur. İdadi kelimesinin Arapça karşılığı hazırlık demektir ve üniversiteye hazırlık
okullarıdır. 1908’de Sultani haline gelmiş. Türkiye’de Atatürk ismini ilk alan okulumuzdur. Bugün
hazırlık artı 4 yıl, 5 yıl öğretim sürelidir. Yabancı dili İngilizce, karma eğitim yapar, proje okuludur ve
sınavla öğrenci almaktadır.
Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi: 1849 yılında İngiliz elçilik mensuplarının kız çocukları için “high
school” olarak orta öğretim düzeyinde bir okul olarak açılmış, okul 1980 yılında lise kısmı açıldığında
Beyoğlu Anadolu Lisesi adını almıştır. Zaten Anadolu liseleri, 1974 yılından genelleşmiştir. Bugün
hazırlık artı 4 yıl, 5 yıl öğretim süreli 12 Anadolu lisesinden biridir. Okulun bir özelliği de şu anda
Türkiye’nin tek kız Anadolu Lisesi olmasıdır. Proje okulu olup, sınavla öğrenci almaktadır.
Edirne Lisesi: Trakya'nın ilk lisesi, 1857 yılında kurulmuş. Edirne rüştiyesi olarak açılmış.
Rüştiye o zaman ortaokul, fakat arkadaşlar, lise yok o zaman. Rüştiyeler lise düzeyinde ve doğrudan
doğruya yüksekokullara öğrenci hazırlayan okullar. O zaman 3 tane yüksekokul var. Tıp mektebi,
mülkiye mektebi ve hukuk mektebi. Bir de askeri harp okulu var. 1885 yılında idadiye, 1908 yılından
sonra sultaniye çevrilmiştir. Okulun adı, 1924’te Edirne Erkek Lisesi olmuştur. Burada 3 Mart 1924’de
Tevhidi Tedrisat Kanunu’ndan sonra bütün sultanilerin ve idadilerin hepsi liseye dönüşmüştür. Okul,
1992-93 yılında yabancı dil ağırlıklı süper lise olmuş, 98-99 öğretim yılında Anadolu Lisesi statüsüne
geçmiş. Yabancı dili İngilizcedir, erkek pansiyonu bulunmaktadır, 4 yıl öğrenim sürelidir, proje okulu
olup sınavla öğrenci almaktadır.
Erzurum Lisesi: Doğu Anadolu'nun ilk lisesi. 1889 yılında Erzurum idadisi adıyla kurulmuştur.
1913 yılında Erzurum sultanisi, 1924 yılında da Erzurum Lisesi adını almıştır. Okul 1992-1993 öğretim
yılında süper lise, 1998-1999 öğretim yılında Anadolu lisesi statüsüne geçirilmiştir. Yabancı dili
İngilizcedir, karma eğitim yapan okul, 4 yıl öğretim sürelidir. Kız ve erkek pansiyonu bulunmaktadır,
proje okulu olup, sınavla öğrenci almaktadır.
Eyüp Anadolu Lisesi: “Eğitimin Haliç’teki incisi” diyoruz bu okulumuza. 1911 yılında “Reşadiye
Numune Mektebi” adıyla kurulmuştur. Okul 1927’de Eyüp Ortaokulu, 56 yılında Eyüp Lisesi, 20052006 öğretim yılında Eyüp Anadolu Lisesi, 2017-2018 öğretim yılında ise Eyüp Sultan Anadolu Lisesi
adını almıştır. İlçenin ismi değiştiği için Eyüp Sultan olunca, okulun adı da Eyüp Sultan Anadolu Lisesi

oldu. Yabancı dil İngilizcedir, karma eğitim yapan okul 4 yıl öğretim sürelidir, proje okulu olup, sınavla
öğrenci almaktadır.
Galatasaray Lisesi: Türkiye’de açılan ilk Mektebi Sultaniye’dir. 1910 yılına kadar Galatasaray
lisesinden mektebi sultaniye yoktur. Ama 1910’dan sonra yaygınlaşmaya başlamış. Kuruluş tarihi
1868. Bazı kaynaklarda okulun tarihi 1480’lere çıkarılıyor. O zaman Fatih döneminde Galatasaray
Hümayun mektebi kurulmuş, Enderun dediğimiz saray mektebine yani devletin üst kademedeki
bürokratlarının yetişmesi için kurulmuş. Tabi bu ayrı bir durum ama ben, eğitim tarihi açısından
1868’de kurulduğunu kabul ediyorum. Özellikle o da yabancı konsolosluklardaki çocuklar ve
Türkiye’deki azınlıkların yetişmesi amacıyla kurulan okul, daha sonra Türk çocukları için ve Osmanlı
bürokrasisinin üst kademesindeki kişilerin çocukları için de eğitim kurumu haline gelmiştir. Okul,
1924’de Galatasaray Lisesi adını almıştır. 1994 yılında ilkokul, ortaokul ve üniversitesi ile birlikte
Galatasaray Eğitim Kurumları içinde yer almıştır. Galatasaray Lisesi, özel statüsü olan yani kanunu
olan bir eğitim kurumumuzdur. Okul, Fransızca ağırlıklı eğitim yapmaktadır. Ayrıca bu okulumuzda
bakalorya sistemi, yani Fransız liselerindeki eğitim müfredatının uygulanmaktadır. Hazırlık artı 4 yıl, 5
yıl öğretim süreli okullarımızdandır, karma eğitim yapılmaktadır. Kız ve erkek pansiyonu bulunmakta
olup, sınavla öğrenci almaktadır.
Haydarpaşa Lisesi: Atatürk'ün emriyle kurulan lisedir. 26 Eylül 1934’de Atatürk'ün emriyle,
Haydarpaşa'daki tarihi binasında kurulmuştur. 1936-37 öğretim yılında bağımsız lise durumuna
gelmiştir. 12 Eylül 1980’den sonra bu bina Marmara Üniversitesine verildi, 1989’da Altunizade
Validebağ Öğretmenler Korusunun yanındaki yeni binasına taşınmıştır. 1992 yılında yabancı dil
ağırlıklı süper lise, 1998’de Anadolu Lisesi statüsüne geçmiştir. Okul hazırlık artı 4 yıl, 5 yıl öğretim
sürelidir, yabancı dili İngilizcedir, karma eğitim yapılmaktadır, erkek pansiyonu bulunmaktadır, sınavla
öğrenci almaktadır.
İstanbul Erkek Lisesi: Lise adını taşıyan ilk okulumuzdur. 1884 yılında Numune-i Terakki adıyla
özel lise olarak kurululmuştur. 2010-2012 yılları arasında bu okula müdür olarak atandım ve orada yaş
haddinden emekli oldum. Bu dönemde yaptığım işlerden biri okulun kurucusu Riyaziyeci Mehmet
Nadir Beyin büstünü yaptırıp, okulun giriş kısmına koydum. Atatürk büstü ile yan yana duruyorlar. Bu
okulumuza kurulan ilk özel okul da diyebiliriz. Fakat daha sonra devlet, 1886’da burayı almış ve resmi
idadi olarak eğitimine devam etmiş. 1910’da İstanbul Lisesi adını alarak, Türkiye’de lise adını kullanan
ilk okul olmuştur. Yani 1924’e kadar tek lise adını kullanan okulumuzdur. 1913’te İstanbul Sultanisi
adını almıştır. Galatasaray Lisesi, Edirne Lisesi, Erzurum Lisesi, İstanbul Lisesi öğrencileri, 1915’te
Çanakkale savaşına katılmışlar ve çoğu da şehit düşmüşlerdir. Yani gazi okullarıdır bunlar. İstanbul
Lisesinde 1913’te Almanca eğitim başlıyor. 22 Alman öğretmen geliyor. Bu Almanca eğitim 1947 yılına
kadar devam ediyor. Sonra 1958’de tekrar Türkiye-Federal Almanya Kültür Anlaşması çerçevesinde
Almanca eğitime geçiliyor ve bugüne kadar kesintisiz devam ediyor. Şu anda okulda 34 Alman
öğretmen görev yapıyor. Matematik, fen dersleri başta olmak üzere bir çok ders Alman öğretmenler
tarafından veriliyor. Sosyal bilimlerle ilgili derslerimiz Türkçe. 1997 yılında Abitur uygulaması başlıyor.
Bu okulumuz da 5 yıllık bir okul, hazırlık artı 4 yıl, Kız ve erkek pansiyonu bulunuyor ve sınavla öğrenci
alınıyor.
İzmir Atatürk Lisesi: 1888’de Mektebi İdadi olarak kurulmuştur. 1910 yılında Mektebi Sultani
statüsüne geçti, 1924 İzmir Erkek Lisesi, 1942’de İzmir Atatürk Lisesi adını aldı. 1993’te yabancı dil
ağırlıklı süper lise, 1998’de Anadolu Lisesi statüsüne geçirildi. Yabancı dil İngilizcedir, öğretim süresi 4
yıldır, kız ve erkek pansiyonu vardır ve sınavla öğrenci almaktadır.
Kabataş Erkek Lisesi: “Boğazın eğitim incisi” diyoruz biz ona. 1908’de Kabataş Mektebi İdadisi
adıyla kuruldu. 1913’de Kabataş Mektebi Sultanisi, 1924’te Kabataş Erkek Lisesi adını aldı, 1928-1929
öğretim yılında, bugünkü Feriye saraylarına ait binaya taşındı. Feriye ikinci derece demek… Çırağan
Sarayı, Padişahın sarayı, Yıldız Sarayı, Dolmabahçe Sarayı… Ama bir de padişahın akrabaları var. Onlar
da Feriye saraylarında oturuyor. Beşiktaş’tan Ortaköy’e kadar olan binaların hepsi Feriye saraylarıdır.
Ve işte Feriye tesislerinin bulunduğu yer de bunların güvenliğini sağlayan karakolu, merkezin olduğu
yerdir şimdi. Kabataş Lisesi 1992’de süper lise oldu. Süper liselerin temeli bu okulda atıldı. Bakanlıkça
proje burada geliştirildi. Ama 6 yıl sonra vazgeçildi. 1998’de Anadolu Lisesi oldu. İngilizce, Almanca

bölümleri var. Okulun öğretim süresi hazırlık artı 4 yıl, 5 yıldır, kız ve erkek pansiyonu bulunmaktadır.
Şu anda yenisi yapılıyor. Proje okulu olup, sınavla öğrenci almaktadır.
Kadıköy Anadolu Lisesi: Ülkemizin ilk maarif koleji. Lozan Anlaşması ile 15 tane yabancı kolej,
eğitimini sürdürme hakkı kazanmıştır. Devletimiz, yabancı kolejlere karşı, Türk çocuklarına da iyi
yabancı dil öğreten eğitim kurumlarımız olsun diye 1955 yılında ülkemizin doğudan batıya kadar 6
değişik ilinde maarif kolejleri kurdu. Kadıköy Maarif Koleji de bunların başındadır. 1955-56 öğretim
yılında eğitime başladı. 1975 yılında, diğer maarif kolejleriyle birlikte Anadolu lisesi statüsüne geçti.
Okulda İngilizce ağırlıklı öğretim yapılıyor. Hazırlık artı 4 yıl, beş yıldır, kız ve erkek pansiyonu
bulunmaktadır, proje okulu olup, sınavla öğrenci almaktadır.
Nişantaşı Anadolu Lisesi: O da ülkemizin yine ilk kolejlerinden, Beyoğlu Anadolu Lisesi gibi…
1905’te kurulmuş. Bu okul 1905 yılında İstanbul’daki yabancıların, özellikle İngiliz topluluğu
mensuplarının çocuklarına eğitim vermek amacıyla kurulmuş. 1951 yılında lise statüsü kazanmış,
1974’te Türkiye Cumhuriyeti hükümetine devredilmiş ve Nişantaşı Anadolu Lisesi adını almıştır.
Öğretim süresi 4 yıldır, proje okulu olup, sınavla öğrenci almaktadır.
Pertevniyal Lisesi: Ben, 1982-84 yılları arasında bu okulumuzda müdür başyardımcı ve müdür
vekilliği yaptım. 18722. Mahmut’un kız kardeşi Pertevniyal Valide Sultan’ın Mahmudiye Rüştiyesi
adıyla yaptırdığı bir eğitim kurumudur. Okul 1930’da bakanlar kurulu kararı ile Pertevniyal Lisesi adını
aldı. 1992’de yabancı dil ağırlıklı süper lise oldu. 1998’de Anadolu Lisesine geçildi, yabancı dili
İngilizcedir, öğretim süresi 4 yıl olup, proje okuludur, sınavla öğrenci almaktadır.
Vefa Lisesi: Bu okulda da 15 yıl müdürlük yaptım. İlk askeri lise, 1845’te kurulan Kuleli Askeri
Lisesidir. İlk Türkçe öğretim yapılan mülkiye lisesi (sivil lise) olarak kuruluyor. Mülkiye lisesi
denmesinin sebebi, Mülkiye Mektebi’ne öğrenci yetiştirmek için kurulan bir lise olduğu içindir. İlk ismi
“Dersaadet İdadi-i Mülki-i Şahanesi”dir. İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy, ünlü Milli Eğitim
Bakanı Hasan Ali Yücel bu okuldan mezun olmuşlardır. 1894’te bugün kullanılan Sadrazam Mütercim
Rüştü Paşa konağına taşındı. Okul, 1900 yılında Vefa İdadi-i Mülki-i Şahanesi, 1913’te Vefa Mektebi
Sultanisi, 1924’te Vefa Erkek Lisesi adını aldı. İstanbul'un ilk akşam lisesi 1958’de Vefa’da açılmıştır.
Öğretim süresi hazırlık artı 4 yıl, 5 yıldır. Yabancı dili İngilizcedir, kız pansiyonu bulunmaktadır, proje
okulu olup sınavla öğrenci almaktadır.
Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi: Türkiye’de yapılan ilk bağış okuludur. Arkadaşlar 1938
yılında Mehmet Çelikel isimli değerli eğitim hayırseveri tarafından ilk bağış okul olarak yapılmıştır.
1992’de süper lise,19 98’de Anadolu Lisesi statüsüne geçmiştir. Öğretim süresi 4 yıldır, proje okulu
olup sınavla öğrenci almaktadır.
Şimdi mevcut durum, sorunlar ve öneriler bölümü var. Bence bu programı bu bölümde
bırakalım. Bir saat ara vereceğiz. Daha sonra görüşmeye dev Tartışma kısmında şimdi bir saatlik
arkadaşlar, hem de öğle ihtiyacımızı da karşılayacak olan zengin bir kokteylimiz olacak. Bütün öğrenci
devam edeceğiz. Şu ana kadar bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
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DR. SAKİN ÖNER: Değerli misafirlerimiz, şimdi kısaca bilgilendirme yaptıktan sonra
toplantımızın tartışma bölümüne geçeceğiz. Toplantımızda üç kesimin temsilcileri var. Birinci kesim,
okullarımızın mezunları, mezun olduktan sonra mezun oldukları liseye sahip çıkan, onların
sorunlarıyla ilgilenen, kendilerini ona adamış eğitim gönüllülerimiz. İkinci olarak okullarımızın
öğretmenleri, okul yöneticilerimiz var. Üçüncü kesim en önemlisi, öğrencilerimiz var. Bütün
çalışmalarımızın amacı, bu okullarda okuyan değerli öğrencilerimizi, Türk çocuklarını geleceğe en iyi
şekilde hazırlamak ve ülkemizin dünyadaki imajını geliştirecek, değiştirecek nitelikte yetiştirmek.
Bütün hedefimiz gençlerimizdir. Onun için değerli arkadaşlarım, genç arkadaşlarımızın da görüşlerine
çok ihtiyacımız var.
Bir önceki toplantıda TEVDAK liselerinin sadece profillerini çizdik. Şimdi zayıf ve güçlü
yönlerini ortaya koyacağız. Çünkü insanın gelişebilmesi, kendini düzeltebilmesi, geliştirebilmesi için

kendini iyi tanıması lazım, zayıf ve güçlü noktalarını bilmeleri lazım. Biliyorsunuz, bunun için swot
analizleri yapılıyor, büyük ciddi kurumlar zaman zaman kendi personeli ve iş yaptığı kişilere kendisinin
nasıl göründüğünü, zayıf ve güçlü yönlerini analiz ederek, kendisini geliştirir. Biz de onun için bu
çalışmamızın en büyük amaçlarından biri kapasiteyi güçlendirmek için önce mevcut durumumuz ve
sorunlarımızı üzerinde duracağız. Şimdi ortak noktalarımızdan başlayarak gidelim. Bir kere TEVDAK
liselerinin tamamı Anadolu lisesi türünde okullardır. Ne var; sosyal bilimler liseleri var, fen liseleri var,
güzel sanatlar ve spor liseleri var. Biz Anadolu lisesiyiz. Anadolu lisesinin diğer okullardan farkı ne?
Ülkenin iyi lisan bilen insan ihtiyacını karşılamak. Onun için yönetmeliğinde diğer okullardan farklı
olarak der ki, “dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil bilen
öğrenci yetiştirmek bu okulların amacıdır.” Bu iyi ve pekiyi düzeyinde lisan bilen öğrenci
yetiştirmektir. Şimdi TEVDAK liselerinin 14’ü karma eğitim yapmaktadır. Sadece Beyoğlu Kız Anadolu
lisemiz, kız öğrenci almaktadır. TEVDAK liselerinin tamamı proje okulu kapsamında olup, sınavla
öğrenci almaktadır. Biliyorsunuz, 1913-14 öğretim yılında proje okulları kavramı ortaya çıktı. Ben,
nitelikli okul kavramının çok yanlış olduğunu düşünüyorum, onu açıkça söyleyeyim. Bütün okullarımız
nitelikli olmak zorundadır. Nitelikli hale getirmek zorundayız. Proje okullarının da sayıları çok arttı.
TEVDAK liselerinin 12’sinde İngilizce, birinde, yani Kabataş’ta İngilizce, Almanca, Galatasaray Lisesinde
Fransızca, İstanbul Erkek Lisesinde Almanca ağırlıklı öğretim yapılmaktadır. Şimdi Türkiye’de 12 tane
hazırlık sınıfı bulunan, hazırlık artı 4 yıl, yani 5 yıl öğretim süreli Anadolu Lisesi var. Bunlardan 8’i
TEVDAK okulları arasındadır. TEVDAK liselerinin 7’si 4 yıl öğretim sürelidir, 8’i 5 yıl öğretim sürelidir.
TEVDAK liselerinin 9’unda pansiyon bulunuyor, 6’sında ise pansiyon bulunmuyor. TEVDAK liselerinin
10’nun lise tercihinin yüzdelik dilimi 0-3 arasındadır. TEVDAK liselerinin 5’inin lise tercihlerinin
yüzdelik dilimi yüzde 5-14 arasındadır. Yani arada ciddi bir fark var. Bakın, burada gördüğünüz gibi en
son sütunda yüzdelik dilimler yer alıyor. Hangi okulun karşısında yüzde kaç dilimde öğrenci aldığı
görünüyor. Bakın, 0 ile 0.11 ile 14,25 arasında 15 okulumuzun aldığını görüyoruz. Ama 10 okul, 0 ile 3
yüzdelik diliminde öğrenci alıyor. Bu konu üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Dün burada Türkiye’de
üniversiteye giriş sistemi üzerinde uzman olan ve medyada sık sık karşımıza çıkan özellikle üniversite
tercihleri ve yerleşmelerinde ciddi şekilde görüş ortaya koyan İstinye Üniversitesi Genel Sekreteri
Sayın Burak Kılanç, Türkiye’deki yükseköğretim ve TEVDAK okullarının bu süreçteki durumunu ortaya
koydu. Ben de onun sunumunda kopyaladım, buraya koydum. Şimdi burada arkadaşlar, üniversite
başarısına göre TEVDAK liselerinin bir sıralaması var burada. Bunlar üzerinde konuşmakta fayda var.
Şunu söyleyeyim, Türkiye’de 9 bin 500 lise var. Bunların içinde fen liseleri var, sosyal bilimler liseleri
var, imam hatip liseleri var, meslek liseleri var. Şimdi bu okullar arasında buradaki bazı şeyler sizi
şaşırtabilir. Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi, puan sıralamasına göre yani milli eğitim okullarının içinde
51’inci sırada. İstanbul Lisesi, 78’inci sırada, Kadıköy Anadolu 88, Galatasaray Lisesi 119, böyle gidiyor
aşağıya doğru okullarımız. Şimdi burada da biliyorsunuz, üniversiteye girerken aramızda son sınıf
öğrencisi arkadaşlar var, şimdi temel yeterlilik testinde, yani dört alanda yapılan matematik, fen
bilimleri, Türkçe, sosyal bilimler puanına göre okulların başarı sıraları burada var. Burada da dikkat
ederseniz, büyük farklılıklar var. Bu arada yalnız şunu söyleyeyim. Şimdi burada temsilcileri olmadığı
için özellikle Galatasaray ve İstanbul Lisesi ile ilgili bir konuyu açıklamak istiyorum. Niye bu okullar, en
yüksek puanlı öğrencileri alıyor da mezunlarını üniversitelere yerleştirme oranı İstanbul Lisesinin
yüzde 67. Yüzde 33’ü üniversiteyi kazanamamış mı? Hayır, bunların çoğu yurt dışındaki üniversitelere
yerleşiyor. Fakat ÖSYM, bunları yerleşmiş olarak göstermiyor. Bu da bir eksiklik, aslında bunun da
düzeltilmesi lazım. Aslında önereceğimiz hususlardan birisi bu olabilir. Aynı şey Galatasaray için de
geçerli. Bir de şunu da belirteyim, bizim bu okullarımız, çok başarılı öğrencileri mezun etmesine
rağmen bu çocukların hedefleri büyük olduğu için birinci yıl tercihte bulunmuyorlar, bu eksiklikte
bunun da rolü var. Mesela Kabataş’ın yüzde 84 görünüyor, normalde yüzde 100 olması lazım, burası
da çünkü -0- (sıfır) diliminin içerisinde öğrenci alıyor. Sonuç olarak genel değerlendirme yapıyorum.
Biz, burada şu okul başarılı, bu okul başarısız demek istemiyoruz. Bizim bunları göstermemizin sebebi.
her okulumuzu nasıl başarılı hale getirebilirizdir. Çünkü bizim iddiamız var, bütün okullarımız marka
okulu, model okul olsun, diğer okullara örnek olsun, onun için biz, bunu gösteriyoruz. Şimdi benim bu
konulardaki önerilerim. Bir öğrencimiz bana “Kabataş Lisesi üniversite puanlarına göre niçin 51.
sırada?” diye sordu. Burak Bey gibi bu konunun uzmanı değilim. Aslında 9 bin 500 lise içerisinde

51’inci sıra çok iyi bir sıra. Kabataş Lisesi, TEVDAK okulları içinde birinci sırada ama Türkiye okulları
içinde 51. sırada. Ben bunun sebebi hakkında şunları söyleyebilirim. İlk 50 okul arasında Kabataş Lisesi
kadar yüksek puanla öğrenci alan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler, yabancı okullar ve bazı seçme öğrenci
alan marka özel okullar var.
Değerli arkadaşlarım, 40 yılı devlette, 4 yılı da özel sektörde geçmiş, yüksek ve orta
öğretimde, milli eğitim teşkilatında görev yapmış, bütün Milli Eğitim Şuralarına katılmış 44 yıllık
eğitimci ve eğitim üzerinde kafa yormuş birisi olarak TEVDAK Okulları ile ilgili önerilerimi sizlerle
paylaşmak istiyorum. Bir defa bütün okullarımızın proje okulu olması bir avantajdır. En azından
sınavla öğrenci alıyoruz. Bir de burada şunu da belirteyim. 4 okulumuz daha bu sene bu statüye
kavuştu. Yani yeteri kadar bilinmiyor. Geçen yıl o okullara sınavsız öğrenci alındı. Dolayısıyla oradaki
tercih yüzdesi tabii düşük… Ben Proje Okulu denince içinde dolu dolu projeler yapılan, projeler
üretilen ve projeler denenen okullardır diye düşünüyorum. Onun için bakanlığımızdan ilk ricamız şu,
TEVDAK liseleri model okul olarak değerlendirilmeli ve bir laboratuvar gibi deneme okulu olarak
kullanılmalı. İkincisi, geçmişte TEVDAK kurulduğu zaman 1991’den 2000’li yılların başlarına kadar
bakanlıkla yapılan çeşitli görüşmeler sonucunda oluşturulan protokollerle bu okullara idareci ve
öğretmen alımlarında vakıfların da görüşleri alınıyordu. Ben, Vefa Lisesine Vefa Lisesi Eğitim Vakfının
talebiyle gittim. Bunların yeniden değerlendirilmesinde fayda var. Şu anda bu uygulanmıyor, bunun
da değerlendirilmesi lazım. Hatta vakıflara uzun bir süre bağış toplama yetkisi de verildi. Şimdi bu
okullarda yabancı dil ağırlıklı eğitim yapılıyor. Madem bu okullar model okulu olacaksa, bakanlık da
diğer okullar için değil, bu okullar için bir daire başkanını bu okulların sorunlarını ve onların çözüm
önerilerini dinlemek üzere görevlendirdiğine göre diyoruz ki, özellikle yabancı dil öğretimi konusunda
okullarımız bakanlığımızca takviye edilmeli. Hiç olmazsa hangi alanda yabancı dil eğitimi yapılıyorsa,
öğrencilerin pratiğini geliştirmek için birer tane yabancı öğretmenle takviye edilmeli, bu okulların
yabancı dil öğretmenleri yurt dışına gönderilerek, yabancı dil öğretimindeki yenilikleri takip
etmelerine imkan sağlanmalı, bu okulun öğrencilerine bakalorya ve abitur gibi uluslararası lise
diploması, IB gibi uluslararası lisan diploması kazandıracak programlarla desteklenmesinin uygun
olacağını düşünüyorum. Çünkü evet, bakanlık onaylamış ama onun hayata geçmesi için gerek okulun
gerekse camianın gerekse hayırseverlerin bu projeyi desteklemesi lazım ki ancak hayata geçebilsin
tam olarak. Şimdi bir de mademki Türkiye’de 5 yıllık hazırlık sınıfı olan 12 lisenin 8’si TEVDAK lisesiyse,
geri kalan 7’sinin 4 yıllık öğretim süresinin olması homojenliği bozuyor bir defa. Yani bunların da aynı
statüye geçmesinde yarar olduğunu düşünüyorum. Bu konuda TEVDAK olarak çalışmamız olacak,
stratejik planımızın içinde bu da yer alacak. 5 yıl olduğu takdirde ki Beyoğlu daha duyuramadı biraz
önce söylediğim gibi ama iyi duyurulduğu takdirde oranın da tercih yüzdesinin yükseleceğini
düşünüyorum. Ve bütün okulların tercih yüzlerini yükseltecektir. Size bir şey söyleyeyim. O ilk yapılan
2 sene önceki proje okulu seçiminde maalesef 34 ilden hiç Anadolu Lisesi proje okulu seçilmemiştir.
Neyse bakanlık, bu eksikliğin veya yanlışlığın farkına vardı. İşte bu sene mesela bizim Edirne Lisemiz,
Zonguldak Lisemiz, Erzurum Lisemiz, hiçbirisi proje okulu değildir. Onlar da bu sene kapsama alındı.
Tabi arkadaşlar, bir okulun öğrencisi hangi düzeyde giriyorsa puanına göre, o düzeyde de oradaki
verimlilik ve başarı artıyor tabi, akademik başarı yükseliyor. O açıdan bu hazırlık sınıflarının önemli
olduğunu düşünüyorum. Bir başka önemli konu da okullarımızın pansiyon durumu. TEVDAK liselerinin
9’unun pansiyonu var, 6’sının yok. Şimdi bazı okullarımız var, örneğin Beyoğlu Anadolu Lisesi,
Nişantaşı Anadolu Lisesi, bu okullarımızın fiziki kapasiteleri pansiyonlu olmaya müsait değil. Şimdi
onlar için değil ama müsait olanlar var mesela Zonguldak Lisesi gibi, Ankara Atatürk Lisesi gibi mesela,
Pertevniyal Lisesi, Çelikel Lisesi gibi okullarımızın fiziki yapıları müsait, oralarda da pansiyon
kurulmasında fayda var. Çünkü pansiyon nedir biliyor musunuz; tarihi okullarda kurumsallaşmayı
ayakta tutan en önemli unsur pansiyon öğrencileridir. Pansiyon arkadaşlığı, asker arkadaşlığı gibi,
silah arkadaşlığı gibi bir şeydir. Onun için pansiyonlu okul olduğu zaman sadece o şehrin değil,
Türkiye’nin okulu oluyorsun, böyle bir durum da var. Onun için bugün başkanım, devamlı anlatır,
okudukları yıl 48 kişilik sınıfta 7 tane İstanbullu ama 41 tane de 7 bölgeden öğrenci okuyormuş. Niye
okul yatılı, kazanmış, gelmişler ve dolayısıyla onların hepsi de Türkiye’nin önemli yerlerine
yükselmişler. TEVDAK liselerinin lise tercihlerinde o yüzdelik dilimleri söyledik, eğer 5 yıllık statüye
ulaşırlarsa, onların da yükseleceğini düşünüyorum. Bakanlıktan son dileğimiz şu: Eğitim sistemiyle

ilgili düzenlemelerde TEVDAK’ın da görüşlerinin alınması, karar alma süreçlerine TEVDAK’ın da
katılımının sağlanması. Aslında ikisi birbiriyle bağlantılı zaten… Üçüncüsü de bunlarla bağlantılı. Yani
biz, bakanlıktan para pul istemiyoruz, biz, diyoruz ki, bizim de eğitim konusunda söyleyecek sözümüz
var, yaptığınız eğitimle ilgili bütün çalıştaylarda, sempozyumlarda, panellerde özellikle milli eğitim
şuralarında biz de yer alalım. Son günlerde bakanlığımızın özel okul yöneticileriyle, kurucularıyla
eğitim konusunda toplantılar yapığını görüyoruz. Buralarda devlet okullarının temsil edilmediğini
görüyorum, üzülüyorum. Bunun için bu konunun da üzerinde duruyoruz. Evet, TEVDAK liseleri
geçmişin birikimi, eğitimin geleceğidir, diyorum. Ve beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.
Ragıp Bey, buyurun.
RAGIP ÜYE: Şu başarı durumu listesi vardı ya onu açabilir misiniz? Sayın TEVDAK’ın ve eğitim
vakıflarının yöneticileri, çok kıymetli okul müdürlerimiz, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler ve
yarınımızın teminatı olan evlatlarımız, sizi hiç unutmuyoruz. Siz varsanız, biz varız. Siz yoksanız, biz
yokuz. Değerli arkadaşlar, sizi yormadan birkaç maddeye değinmek istiyorum. İzmir toplantısında bir
rapor arz etmiştim. Onu okul müdürleriyle toplanır da bir değerlendirirseniz, çok memnun kalırım. 40
yıllık tecrübeye dayalı birikimi arz ettim arkadaşlarım. Burada çok değerli yönetici arkadaşlarım da
var. Hepsini görmekten memnun olduğumu söyleyeyim, gurur duyuyorum arkadaşlarımızla, okul
müdürlerimizle. Ben, İstanbul’da 17 yıl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı yaptım. Sonra Çanakkale,
Erzurum ve İzmir’de İl Müdürlüğü yaptım. Şöyle bir şansımız vardı, sınav yaparken, Türkiye’nin 5’te 1
kutusu bize geliyordu. İzmir’e gittim, İstanbul’un 4’te biri. Buradan Kabataş Lisesi Müdürü bir vakti
zamanında buradan ta Tuzla’ya gidiyor. Buradan bir bakıyor geriye dönük, ta Silivri’yi görüyor. İster
istemez yapı ufkunu açıyor, değiştiriyor, böyle bir şansı var İstanbul’un. Büyük illerin böyle bir şansı
var. Diğer arkadaşlarımız da başarılı, çalışkan, gayretli, zeki, onu da söyleyeyim yani bir yanlış
anlaşılma olmasın ama İstanbul’un bu artısı da var yani. Birkaç maddeye değinmek istiyorum. Şu
başarı puanına baktığım zaman başarı ortalamasında 88’le 28 arasında bir aralık var. Dün Burak Bey
anlattığında, ortaöğretim başarı puanı 30 ile 60 arası, diyor. Bizim TEVDAK olarak bunu düzeltme
şansımız yok, ben onu göremiyorum. Niye; Türkiye’nin sorunu, yani onlar da akademisyenler,
oturmuşlar, toplanmışlar, plan proje yapmışlar. Yani o zaman nedir bu bizim aleyhimize? Bizim bu
TEVDAK okullarımızın yüzde 70’inden bahsediyorum, yüzde 100 demiyorum, aleyhine oluyor mu,
oluyor. Çünkü bizim okullarımız, yüzde 100 başarılı yüzde 70’i. Ama Türkiye’de böyle bir yapılanma
var, yıllardır bu var. Hatta bizim çocuk fen lisesi mezunuydu. Aleyhine oldu, üniversite imtihanında
aleyhine oldu. Dedik ne yapalım, olmasın Cerrahpaşa da olsun Celal Bayar. Şimdi onu aşamayız ama
biz, kendi kapımızın önünü süpürelim. Buna değinmeden önce müsaade ederseniz, söylediğim gibi
başkanlığa değineceğim. Şunu bekliyorum, şunu istiyorum. TEVDAK’ı bakanlık tutuyor, kabul ediyor,
hüsnü kabul var. Bu bazı arkadaşlarımızın kendi kuvvetiyle ama biz, bunu yıllara dönük olarak - şu
anda değil - yöneticiye bir takım artılar çıkarmalıyız. Yani yönetici alımında bu TEVDAK’ın yönetim
kurulunun bir fikri alınması, bir. Bir de buraya gelen müdür, “ya ben, 4 sene çalışıyorum, 4 sene sonra
gidebilirim” olmamalı. Diyorum ki, zamanla bu bakanlıktan çıkarılır mı, çıkarılır. 8 artı 4 olsun. Niye
beyefendi, hanımefendi, 4 sene hazırlanıyor, ısınıyor. 4 senede tanıyor, son dört sene verimli oluyor.
Efendim, 4 sene sonra gidebilir miyim; bu endişe kalkmalı TEVDAK’a ait olmak üzere. Ankara
toplantısına genel müdürlerimiz Muammer Yıldız ve Yusuf Büyük Bey’in katılmaları, İzmir’de Daire
Başkanı Şükrü Gündemir Bey’in katılmaları önemli. O da TEVDAK’ı tanıyor, sıcak bakıyor. Bu vesileyle
biz, bu taleplerimizi zamana yayarak hayata geçirmeliyiz. Yöneticilerimiz, ne yapmalı? En azından
burada en az 8 yıl oturacağım ben kardeşim, diyebilmeli. Ha atamalarda da muhakkak TEVDAK’ın
fikrinin alınmasında fayda var. Şahsi tanışıklıkla değil, TEVDAK olarak gelsin kurula, ben, şahsın olması
taraftarıyım, ne gerekiyorsa, bize de görev düşerse yapmaya çalışırız. Deminki konuya döneyim.
Şimdi 28 ile 88 arasında bir mesafe var. Burada benim çalıştığım diğer okullarda da Erzurum’da
çalıştım, Erzurum Lisesi’nin Müdür Yardımcısı oldum, oranın il müdürü oldum, oranın öğrencisi
oldum. İstanbul’da lise müdürlüğü yaptım. Şunu gördüm öğretmenlerden, safi yönetici arkadaşlarım,
bu okullar için bahsetmiyorum, hepinizi tenzih ederim, bahsettiğim okulların başarıları ortada. Ha biz,
yönetim işine karışmayız, karışamayız, onlar bizden çok iyi biliyorlar, onu da söyleyeyim. Ama bazı
okullarda bazı öğretmen arkadaşlarımız çan eğrisini 100 üzerinden 30’da tutuyor, 20’de tutuyor. Şunu

düşünmüyor ki arkadaşım, öğretmen, başarıyı ölçüyor, başarısızlığı ölçmüyor. Başarıyı ölçüyor. Bu da
ne demektir? 100 üzerinden yapılan bir sınavda en başarısız öğrencinin en az 50 alacakmış gibi
sorularını hazırla kardeşim. Hazırla ki en başarısızı 100 üzerinden 30 olsun. Bu da okulun başarı
ortalamasını yükseltsin. Yoksa öğretmenden biz, öğrenciye 3’ünü 4 yap, 4’ünü 5 yap, 44’ü 45 olsun
istemiyoruz, böyle bir istek yok. Hiçbir yönetim bunu istemiyor. Ama eğer zaten yüzde 70’ten aşağı
bir başarısızlık varsa, öğretmen kendisini düşünmeli, tartmalı, değerlendirmeli. Ben, şahsım dikkat
ederim, okul müdürüne de öğretmene de soruyorum, bu niye böyle arkadaşım, bana anlat bakalım.
Soruyu sorarken, yönetici arkadaşlarım çok iyi biliyor, güncel konuya değinmek istemiyorum. Bir
yerde düğümlendirmenin anlamı yok. Her konudan soruyu sorarsın, ben, matematikçiyim, örnek belli
sorular olur. Hiç korkma 100 üzerinden 50 alacakmış gibi sor sorunu, matematikten çok geriye dönüp,
soruyu sor. Atıyorum 2 artı 2 kaç eder, 4. Alsın 1 puanı ya hiçbir mahsuru yok. Buna göre dağılımda şu
olmalı, 100 alan öğrenciler olmalı, 90 alan öğrenciler olmalı, 80 alan olmalı, 70 alan olmalı, 50 alan
olmalı, her şeyde olmalı ama en düşük ne olmalı, bana göre 30 olmalı. 30’dan aşağı kimse not
almamalı. Neden? Ya bu demek, sen, kendini inkar ediyorsun, ben, yemin ederim hiçbir şey
öğretmedim, diyorsun. Bakın işte sıfır, bir, diyor. Bu yanlış… Gönül arzu ediyor ki buradaki
arkadaşlarımız değil de 15 okulumuzun yöneticileri de olsaydı da bu konuların altını çizseydi diye
düşünüyorum. Değerli arkadaşlarım, bir de şuna çok önem vermekte fayda var diye düşünüyorum.
Mutlaka bu kurullarınızdan yapılıyor, ona inanıyorum, çünkü başarısı bunu gösteriyor. Zümre
toplantılarına çok önem verilmeli. Nedir? Birisi alıyor, diğeri diğerinden kopya alıyor. Yok. Geçtiğimiz
sene kitap çıkıyor, kopya, böyle bir şey yok. Birebir konuşulmalı, birebir yazılmalı. Burada ilmi bir
toplantı olmalı, başarıyı arttıracak tedbirler alınmalı, tek tek öğretmenlere sorulmalı. Gel
öğretmenim, senin bu sınavdaki başarı yüzden buydu. Şimdi ne yaptın? Peki, bu başarısızlık nedir,
neden diye tek tek sorulmalı. Öğretmen de bizim meslektaşımız, kırılmaz. Ben, her zaman diyorum,
öğretmenlerimizle gurur duyuyorum. İl müdürü olmuşum, hiç önemli değil ama ben, bir matematik
öğretmeniyim, bundan gurur duyuyorum. Dolayısıyla il müdürüm soruyordu, soracak elbette yani,
onun görevi o, benim görevim o. Yine öğretmenler kurullarına çok önem vermekte fayda var.
Öğretmenler kurulları tamamı yüksek tahsillilerin bulunduğu ilmi bir kurul, sıradan bir kurul değil.
Değerli arkadaşlar, raporumda birkaç maddeye değinmiştim, bu okulda da mutlaka vardır, bir
interaktif sınav, bir telekonferans, bunları vermiştim bu olsun diye. Tüm okullarımızın mevcut
durumunu, sorunu varsa, çözüm önerisi, projeler havuzunu, yine soru bankası havuzunu
telekonferansla tüm 15 okul görsün, eksiğini, fazlasını görsün. Burada bilgi alışverişi olsun. Hizmet
içinde mesela bir Kabataş Lisesi, diğer liseleri bir alsın, bir bilgi alışverişi yapsınlar. İnanıyorum daha
çok başarılı oluruz. Daha fazla vaktinizi almayayım.
ÖMER KOÇAK: Ragıp Bey siz gitmeden bir soru sorabilir miyim? Dikkat ediyorum, iki gündür
burada hakikaten değerli başta hocalarımız olmak üzere yöneticiler, inanılmaz güzel bilgileri TEVDAK
ve o kapsam içinde verdiler. Müthiş de bilgi birikimi var. Fakat dikkatimi çeken, bakanlıkla ilgili en
ufak böyle bir sohbet falan girilmiyor, onun sebebini merak ediyorum ama ben, şunu sormak
istiyorum sevgili müdürüm, bu kadar tecrübeniz var. Kısmen de olsa sizin kadar olmasa da ben de
eğitimin içindeyim. Bu kadar birikimli, bu kadar altyapısı donanımlı, gerçekten talebelerin en iyi
şekilde yetişmesi için gayret gösteren emektar hocalarımıza rağmen milli eğitim bakanlığı neden
başarılı değil. Son yıllar için söylemiyorum, son 50 yıldır eğitimin nitelik ve kalitesini arttıracağız,
diyorlar. Mesela Kabataş’ın misafiriyiz. Kabataş lisesinin müdür ve öğretmenlerinin görüşünü alıyor
mu acaba “biz, şöyle bir müfredat yapıyoruz, sizin görüşünüz nedir” diye. Başka bir şey, burada
istediğimiz kadar biz, öğrencilerimizi kaliteli yetiştirmeye uğraşalım, bakanlıktaki eğitim sistemi
önemli. Ben, bilgiyi ikiye ayıran biriyim nakli bilgiler, akli bilgiler diye. Nakli bilgileri ön plana çıkarıp,
çıkarmama, akli bilgileri de tercih bakımından yani çağdaşlık, matematik, fizik, kimyaya – dikkatimi
çekti bu tabloda – önem verme derecesi bakımından bu liselerimizin eleştiri ve görüşleri alınıyor mu
diye ayrıca merak ediyorum. Ufak bir şey daha, felsefe ve psikoloji bakımından bir ara kaldırma
niyetleri oldu galiba yanılmıyorsam. Şimdi nacizane 50 yıllık bir meslek hayatı süren biri olarak felsefe
yoksa hukuk olmaz, psikoloji yoksa hukuk yine olmaz. Bu eğitimdeki eksikliklerin dile getirilmesini asıl
önemsediğimi belirterek, son bir cümle. Milli eğitim bakanlığı ve liselerimiz, ortaokullarımız değil de,

dün konuşuldu, ben, 50 yıldır da iş sektöründe danışmanlık yapan biriyim hukukçu olarak, iş
adamlarıyla ilgili hiç konu edilmiyor. Neden gençlerimiz yurt dışına gidiyor? Cevabını şöyle vereceğim.
Eğer başta bankalar olmak üzere asgari ücretle üniversite mezunları çalıştırılıyorsa, bu gençlerimiz
burada geçimini temin edecek iş hayatı bulamıyorlarsa, iş insanları bu gayretin içinde olmuyorlarsa,
elbette yurt dışına gideceklerdir. Başta da kendi çocuklarımı düşünmüyorum, gitmelerini hiç
istemiyorum ama buradaki durumu da bilen biriyim. Bu bağlamda merek ediyorum, milli eğitim
bakanlığı da kendi çapında çocuklarımızın ufkunun açılması için ve bunların halledilmesi için bir gayret
gösteriyor ve çözümler düşünüyor mu acaba?
RAGIP ÜYE: Şimdi şöyle düşünüyorum Sayın Başkanım. TEVDAK ile bakanlığın ilişkileri çok iyi.
Toplantılarına Ankara’da genel müdürlerimiz geldiler, İzmir’de daire başkanımız geldi. İl müdürlerimiz
katıldılar. Adım adım ilerliyoruz. Başkanla görüştüm Sakin Beyle, inşallah bir dahaki toplantıda bakanı
getireceğiz düşüncesi var, inşallah bunu sağlayacağız. Şimdi yavaş yavaş parmağından tutarak, her
tarafından tutacağız. Biraz önce arz ettim, başta diyorum ki, yöneticilerimizde müktesep hak olmalı,
bir. Aslında şunu söyleyecektim, geçtim. Bütün okullarımız Hazırlık artı 4 yıl olmalı, iki. Efendim,
atamalarda TEVDAK’ın fikri alınmalı, üç. Dolayısıyla bu havuza aynı zamanda bu arkadaşlarımızı da
alacaklar. Yani ben, beyefendiyi de tanıdıktan sonra bu arkadaşlarımın ufku açık, inşallah bu
arkadaşlarımızı il müdürü olarak göreceğiz büyük illerde. Ama bunlar zamanla, yavaş yavaş yıllara
dönük, TEVDAK’ı tanıya tanıya, okul müdürümüzü bakanlığımız dinleye dinleye bunların hepsi
olacaktır inşallah. Hepinize saygılar sunarım.
DR. SAKİN ÖNER: Teşekkür ederim Sayın Müdürüm. Gençlerimize özellikle söz vermek
istiyorum. Önce gençlerimiz konuşsun. Söz almak isteyen var mı öğrenci arkadaşlarımızdan? Bu tarihi
okulların gelişmesi için daha neler yapılabilir, sizce neler yapılmalı, eksiklerimiz varsa onları da
söyleyin? Özellikle sizleri dinlemek istiyoruz. Buyurun arkadaşlar.
ASYA (Öğrenci): Merhaba, Asya ben, benim annemin şirketinde tersine mentörlük diye bir
program olduğunu fark ettim, daha doğrusu annem, bunu evdeyken bana anlattı. Tersine mentörlüğe
göre normalde üst düzey yöneticileri, mümessillerine yaptığı eğitimi, daha sonra mümessiller, üst
düzey yöneticilerine yapıyordu. Bu bağlamda aradaki kuşak çatışması ve bazı problemler
kayboluyordu. Böylece daha verimli, daha efektif bir şekilde şirket yönetimi devam edebiliyordu. Ben
de bunu acaba okullara mı uyarlasak diyorum. Sonuç olarak bizim öğretmenlerimizle bizim aramızda
her ne kadar mesela Hakan Hocam gibi hocalarımızda çok fazla kuşak farkı olmasa da bazı
öğretmenlerimizle ciddi anlamda kuşak farkımız var ve bazı konularda birbirimizi anlamakta
zorlanıyoruz. Dolayısıyla eğer tersine mentörlük olursa ve öğrenciler, arada bir öğretmenlerine belki
anonim bir şekilde tersine mentörlük yapabilirse, yani koçluk edebilirse, bu durumda eğitimin
kalitesinin artacağını ve birbirimizi daha iyi anlayarak, daha iyi ve kaliteli bir okul ortamı sağlanacağını
düşünüyorum.
DR. SAKİN ÖNER: Asya’ya çok teşekkür ederim. Ben, tersine mentörlüğü ilk defa duydum,
öğrendim. Bizim birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. Burada çok kısa bir anekdot söyleyeceğim.
Socrates, fikirlerinden dolayı devrin yönetimi tarafından baldıran zehri içerek ölmeye mahkum
edilmiş. Ölümüne bir saat kala bir öğrencisi kendisiyle vedalaşmaya geliyor. Elinde garip bir alet var.
Diyor ki Socrates, bu elindeki alet nedir? Efendim, bu yeni çıkan bir enstrümandır, diyor. Oğlum, şunu
göstersene bana, diyor, nasıl kullanılır, bir öğretsene. Demiş, Allah Allah Hocam, sen, bir saat sonra
ölüme gideceksin, öğrenip de ne yapacaksın? Oğlum, öğrenmenin ne zararı var, demiş. Öğrenmek bir
katma değerdir. Bakın, çok güzel bir görüş ortaya koydu, düşünülebilir. Bu tarihi okullarda ve yatılıları
olan okullarda abi-abla sistemi vardır, yeni gelen öğrencilerin adaptasyonunu abiler, ablalar sağlarlar.
Ama sizin dediğiniz farklı bir olay, mentörlük verecek kişilere mentörlük kişilerin değil mi tersini onu
tarif ediyorsunuz, o şekilde yapılmasının çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu iki kuşağın
bir araya gelip, sık sık tartışmaları lazım ortak konuların üzerinde. Buyurun İbrahim Bey.

İBRAHİM TAŞKAN: Şimdi şu söylediğinin örneği var dünya üzerinde. Otelcilik mesleğinde
uluslararası düzeyde otel idarecileri, yani daha ziyade 5 yıldızlı otellerde yapılır, zaman zaman
idareciler, personeline servis yapar. Bunu otel yılda bir gün veya iki gün, mesela ben, yaptım, eski
otelciyim. Personelimize yemek veririz, garsonluğu ben, yaparım veya temizlemeyi yapan kominin
işini yaparım. Sizin söylediğinizin en gerçeği bu, dünyada yapılıyor. Bu bir eğitim aslında, tabi biz, nasıl
yaptığımızı onlara öğretmek için yaptığımız bir işti. Biraz önce öğretmenlerimizin söylediği de o, siz,
fikirlerinizi rahat bir şekilde öğretmenle yer değiştirerek de yapabilirsiniz. Zaman zaman dersi mesela
siz verirsiniz. Bu arada öğretmenin problemini de sizin diyalog kurmanızı da çok daha iyi algılamış
olabilirsiniz ama iyi bir öneri, örneği de var. Teşekkür ederim.
DR. SAKİN ÖNER: Kabataş Eğitim Vakfından Sayın Aydın Hocam, buyurun.
PROF. DR. AYDIN ŞALCI: Bu oturumların sonunda tartışma soru-cevap oturumlarının bundan
sonraki organizasyonlarını da belki biraz daha uzatmak lazım. Çünkü maksadın hasıl olması için
aslında bunların da yapılması gerekiyor. Şimdi ben, dün Burak Beyin konuşmasıyla ilgili katkı
yapacağım. Şimdi kendisi de burada yok, yani soru değil, katkı yapacağım. Bir de son konuşmacımızın
bir konusuyla ilgili bir şeye açıklama vermek istiyorum. Şimdi dün aslında çok güzel bir boyut genişledi
adeta. Çünkü üniversitelere giriş sistemiyle ilgili konuşmalar oldu burada. Ben, ilk başta yadırgadım.
Hani biz, TEVDAK liseleri, hep liseleri konuşuyoruz, burada üniversiteye giriş sistemi falan
konuşuluyor, hani buna gerek var mı gibi. Aslında çok gerek var. Sonunda fikrim değişti. Çok
beğendim. Şimdi biz, lise yöneticileri olarak her ne kadar ben, üniversite hocasıysam ama Kabataş
Vakfını temsile de buradayım. Bundan sonraki çalışmalarda TEVDAK’ın bizim gibi bireysel değil,
üniversitelere kurumsal olaraktan da yani eski laf, teşriki mesai veya bir eşgüdüme girmesi lazım.
Çünkü Kabataş Lisesini bitiren bir öğrencinin hedefi, ben, Kabataş lisesini bitireyim, mezun olayım,
ondan sonra askere gideyim, işte hayatımı kurayım, yaşayayım, değil. En iyi üniversiteye girmek için
burada okuyor. Bir meslek lisesinde okumuyor. Bir meslek lisesini bitiren belki bir tesisatçı olacak,
belki ondan sonra dikey geçiş yapıp, okuyacak. Ama biz, üniversiteye en iyi öğrenciyi yetiştirmek için
çaba gösteriyoruz. Dolayısıyla bizim üniversite kurumlarıyla da yakın ilişki içinde olmamız gerekir.
Ben, şu anda Teknik Üniversiteden emekli oldum ama bir özel vakıf üniversitesinde çalışıyorum.
Öğrenci profili çok kötü, yani Teknik Üniversite de bizim zamanımızdaki durumda değil şu anda,
eğitim seviyesi çok düştü, kalite çok bozuldu, onu söyleyeyim. Ben, 47 senelik eğitimciyim, 72’de
mezun oldum, 72’den sonra akademik hayatın içindeyim. Şunu da söyleyeyim, Türkiye’de en üst
düzeyde sizler gibi öğrencilerle mülakat yapıp, bunları bugüne kadar 30 yıldır Amerika’ya gitmesi için
çaba sarf eden fahri danışmanlığım var. MIT’nin fahri danışmanıyım Türkiye’de, her ülkede bir tane
danışmanı var. Mülakat yapıp, gönderiyoruz. Dolayısıyla bu öğrenciler, başarıya nasıl odaklandılar,
nasıl bu kadar başarılı oldular, bunların hepsi için özel notlarım var, Türkiye’de belki kimsenin sahip
olmadığı bilgiler. Onların ışığında konuşuyorum. Şimdi çok iyi bir hedef var burada, üniversitelerle
temas etmesi lazım TEVDAK’ın bir kuruluş olarak, onu dile getirmek istedim. İkinci bir konu dün
konuşuldu, mesela Amerika’da vakıf üniversiteleri en önemli üniversitelerdir. Dünyanın en meşhur
üniversitelerinden biri bir numara, iki numara, MIT, bir özel vakıf üniversitesidir. Devlet üniversiteleri,
ikinci derecededir, bir kere böyle bilinsin. Türkiye’de durum böyle değil. Üçüncü bir konu dünden not
aldığım. Bu okul kat sayısı diye bir kavramın getirilmesi lazım. Çünkü Burak Bey, anlattı ismini
vermedi, falanca bir liseyle Kabataş lisesi veya Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi gibi liselerdeki
çocuklar arasında bir haksızlık oluyor. İşte aldığı puan 0.6 ile çarpılıyor alan. Benim düşüncem, o puan
0.6 ile çarpıldıktan sonra da bir okul katsayısı diye tanımlanan bir katsayıyla çarpılmalı. Yani 100
üzerinden Kabataş’ın puanı diyelim 98 ise falanca bir okulun da 60 olmalı mesela. Bu şekilde o hata
düzeltilmeli en azından sayısal olarak. Aklıma bu fikir geldi. Bir diğer konu bu çok önemli, şimdiki
gençlerimize “Z” kuşağı deniyor, 2000 yılı ve sonrasında doğanlar, çok değişik özelliklere sahipler.
Ama şunu ben, iletmek istiyorum. Bugünkü teknolojiyi Z kuşağı mezunları yaratmadı. Bizler yarattık.
Şu anda bizlerle belki Z kuşağı denilen gençlerle eğitim bakımından çok büyük arada farklar var,
çatışmalar var. Ama şu unutulmasın, temel bilimler çok önemli. Temel bilimler sayesinde de teknoloji
bugüne geldi. Yani hiçbir zaman – mühendis olacaklar için söylüyorum - “handbook engineering”

olmayın. Bu daima sizi ileri Batı ülkelerinin kölesi haline getirir. Temel bilimler, matematik, fizik, kimya
ve biyolojiyi çok üst düzeyde bilmeniz lazım. Türkiye’de önem verilmiyor. Çünkü bunu bitirenler iş
bulamıyor, ancak üniversitede çalışabilir. Ama çok iyi bir mühendis, çok iyi bir tıp doktoru olmak için
temel bilimler önemli. Mesela anatomi çok önemli tıp için, doktorluk için. Mühendislikte matematik
önemli… Derste çocuklar, bana soruyorlar: “Hocam, bu türevi niye öğretiyorsunuz bize integrali,
hayatımızda lazım olacak mı?” İntegral çok önemli bir şey, eski adı tamami, yani bütüne tamamlamak,
o fikir önemli. Sadece orada integrali x kare d x’i çözmek önemli değil. O fikri de olayları tanımak
açısından… Bu çok önemli, yani temel bilimleri unutmayı, inovasyon gelişmeyi yapmak için buna
ihtiyaç var. Handbook engineering önemli değil. Yani sadece yazılımı kullanmak, falanca programla
mühendislik dizaynı yapmak marifet değil. Mühim olan o programı yaratabilmek. Onu batılılar
yaratıyor, biz, kullanıcıyız sadece. Bu konulara dikkatinizi çekiyorum. Son olarak da çan eğrisi,
Avrupa’da Anglosakson’da kullanılıyor, Avrupa ülkeleri bunu kullanmaz. Türkiye’nin şartları çok
özeldir. Kocaeli üniversitesinde biz, yönetmelik yaptık. Başarı mutlaktır, rölatif değildir.
DR. SAKİN ÖNER: Hocam, bu görüşlerinizi bize yazılı verirseniz, stratejik plana yerleştiririz. 12
Kasım’da bunları konuşalım.
PROF. DR. AYDIN ŞALCI: Yani çan eğrisinin tartışılması lazım, bir de onu söyleyeyim. Teşekkür
ederim.
DR. SAKİN ÖNER: Değerli arkadaşlarım, değerli öğrenci arkadaşlarım, değerli öğretmen
arkadaşlarım ve değerli vakıf yöneticilerimiz, şunu söyleyeyim. Türkiye’de her eğitim kurumu, her
basamak, kendisinden öncekini ve sonrakini suçluyor. Üniversiteler, ilk ve ortaöğretim kurumlarını
suçluyor. Onlar da üniversiteleri suçluyorlar. Bu çok yanlıştır. Çünkü öğretmenler, üniversitelerce
yetiştiriliyor. O üniversitelerde yetiştirilenler, ilkokulda, ortaokulda, lisede öğretmenlik yapıyorlar.
Türkiye’de şu anda bir ülkenin eğitim kalitesinin düzeyi, öğretmen kalitesiyle eşdeğerdir. Öğretmen
kaliteliyse, öğrenci de kalitelidir. Onun için bizim Türkiye’nin 180 yıllık öğretmen yetiştirme deneyimi
var. Öğretmen okulları, köy enstitüleri, eğitim enstitüleri, yüksek öğretmen okulları gibi öğretmen
yetiştiren eğitim kurumlarımız maalesef değişik nedenlerle süreç içinde kapatıldı. Şu anda hiçbir
kademede öğretmen yetiştiren eğitim kurumumuz yok. Sadece lisans eğitimiyle üniversitelerden
yetişiyor ve dolayısıyla pedagojik formasyonu yetersiz olan ve öğretmenlik ruhu yeterince
verilemeyen öğretmen yetiştiriyoruz. Onun için okul başarı puanı ve ortaöğretim başarı puanı 5-6 yıl
öncesine kadar vardı, Selman Bey de bilir. Yalnız bu okul başarı puanını kaldırdılar daha sonra
adaletsiz oluyor bazı okulların aleyhine diye. Bu tekrar gündeme getirilebilir, doğru söylüyorsunuz.
Buyurun başkanım.
M. EROL DEMİRDÖVEN: Şimdi bu genç kardeşime çok teşekkür ederim. TEVDAK’ın yeni vakıf
başkanı, yan tarafında bir odamız var TEVDAK olarak. Tersine mentörlük konusunda da okul
yönetiminin izni alınarak, öğrenci temsilcisiyle görüşebiliriz. Hepinizi oraya kabul edemeyiz. Çünkü
bunun altından kalkamayız. Yani bizim öyle geniş bir kadromuz yok. Ama öğrenci temsilcisi vasıtasıyla
okul idaresinin de izniyle gelip, bize karşılıklı fikirlerinizi aktarabilirsiniz. Bu konuda kapımız size açık.
Çok teşekkür ederim. Bugünkü toplantımızı bitiriyoruz. Katılan tüm gençlere, tüm eğitimci
arkadaşlarımıza, okul müdürümüze, Selman Hocama, hepinize çok teşekkür ederiz. Programımız
devam ediyor, bu 15 aylık bir proje. 15 ayın sonucunda bu konuda sizi bilgilendiririz. Çok teşekkür
ederiz.

TOPLUMUN OKULLARI - TOPLUM DESTEKLİ OKULLARIN KAPASİTESİNİN
GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ NETWORK GELİŞTİRME ETKİNLİĞİ
12 KASIM 2019 SALI – SAAT 10.00-11.30 -- AÇILIŞ TOPLANTISI
1. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
2. Dr. Sakin ÖNER (Tevdak Genel Sekreteri- Yönetim Kurulu Başkanı adına)
3. Prof. Vahdettin ENGİN (Marmara Üniv. Öğr. Üyesi-Galatasaray Lisesi Müdürü)
4. Şükrü GÜNDEMİR (MEB Ortaöğretim Genel Müdürü adına Daire Başkanı)
5. Büyükelçi Faruk KAYMAKCI (Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı)
SUNUCU: Sayın Bakan Yardımcım, sayın Daire Başkanım, Milli Eğitimimizin öncüleri, Başkan
ve temsilcileri, yarınımızın güvencesi sevgili gençler ve basınımızın değerli temsilcileri. Türk Eğitim
Vakıfları Dayanışma Konseyi Liseleri Derneği TEVDAK’ın toplumun okulları, toplum destekli okulların
kapasitesinin güçlendirilmesi konulu Avrupa Birliği projesinin ağ geliştirme etkinliği açılış toplantısına
hoş geldiniz, onur verdiniz. Bu toplantıdan sonra bugün ve yarın 3 oturum halinde devam edecek bu
etkinlikle eğitimle ilgili sivil toplum kuruluşlarımızın eğitim vakıflarımızla tanışmaları, ortak sorunlarını
ve işbirliği alanlarını tespit etmeleri, ortak proje ve etkinlik yapma imkanlarını araştırmaları
amaçlanmaktadır. Sizleri Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, tüm şehitlerimiz
ve gazilerimiz ile aramızdan ayrılan eğitimcilerimiz anısına 1 dakikalık saygı duruşuna ve ardından
istiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum.
TEVDAK Ankara Atatürk Lisesi, Beyoğlu Anadolu Lisesi, Edirne Lisesi, Erzurum Lisesi, Eyüp
Anadolu lisesi, Galatasaray Lisesi, Haydarpaşa Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi,
Kadıköy Anadolu Lisesi, Nişantaşı Anadolu Lisesi, Pertevniyal Lisesi, Vefa Lisesi ve Zonguldak Mehmet
Çelikel Lisesi gibi kurum kültürü ve gelenekleri oluşmuş, kaliteli ve çağdaş eğitimiyle temayüz etmiş
tarihi liselerimizin mezunlarının kurdukları eğitim vakıflarının 1991 yılında oluşturduğu eğitim
alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. Şimdi TEVDAK Yönetim Kurulu Başkanı Sayın
Erol Demirdöven adına TEVDAK Genel Sekreteri Dr. Sakin Öner’i mikrofona davet ediyorum.
DR. SAKİN ÖNER: Saygıdeğer Dışişleri Bakan Yardımcımız, Sayın Milli Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanımız, Milli Eğitimimizin ve okullarımızın değerli
yöneticileri ve öğretmenlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın saygıdeğer başkan ve temsilcileri,
TEVDAK Liselerinin eğitim vakıflarının başkan ve yöneticileri, okul müdürlerimiz ve geleceğimizin
ümidi olan sevgili Türk gençleri, basınımızın güzide temsilcileri hepinizi sevgi ve saygıyla
selamlıyorum.
Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi Liseleri Derneği TEVDAK’ın “Toplumun Okulları”
(Toplum Destekli Okulların Kapasitesinin Güçlendirilmesi) konulu Avrupa Birliği Projesinin Network
Geliştirme Ekinliği Açılış Toplantısına hoşgeldiniz, onur verdiniz. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu
toplantımızın açılışını Başkanımız Sayın Erol Demirdöven yapacaktı. Fakat uzun süre devam eden
rahatsızlığının artması üzerine şu anda hastanede yatmaktadır. Kendisi sizlere sevgi ve saygılarını
gönderdi, toplantımıza başarılar diledi. Biz de kendisine buradan acil şifalar diliyoruz.
TEVDAK, 6 ildeki 15 tarihi lisemizin eğitim vakıflarının 1991 yılında, devrin Milli Eğitim Bakanı
merhum Avni Akyol’un öncülüğünde, merhum Feyyaz Tokar başkanlığında kurulan, eğitim alanında
faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. Bu kuruluşun daha sonraki yıllarda başkanlığını

merhum Cahit Kocaömer ve halen hayatta bulunan emekli valilerimizden Ayhan Ergin Bey
yapmışlardır. TEVDAK eski Gençlik ve Spor Bakanlarımızdan, Talim Terbiye Kurulu Başkanlarımızdan
Zekai Baloğlu’nun 1993 yılında kurduğu vakıf ve dernekler birliği olarak görülen Türkiye Üçüncü
Sektör Vakfı TÜSEV’in de kurucu üyelerindendir. TEVDAK üyesi olan eğitim vakıflarımız, alfabetik
sıraya göre Ankara Atatürk Lisesi, Beyoğlu Anadolu Lisesi, Edirne Lisesi, Erzurum Lisesi, Eyüp lisesi,
Galatasaray Lisesi, Haydarpaşa Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi,
Kadıköy Anadolu Lisesi, Nişantaşı Anadolu Lisesi, Pertevniyal Lisesi, Vefa Lisesi ve Zonguldak Mehmet
Çelikel Lisesi Eğitim Vakıflarıdır.
Eğitim Vakıflarımızın amacı; bu tarihi liselerimizin kurumsal kimlikleri ve kaliteli eğitimleriyle
varlıklarını sürdürmelerini sağlamak, yurdumuzun neresinde olursa olsun ihtiyaç sahibi zeki ve başarılı
öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayarak bu okullarda okumalarını sağlamak, bilinçli ve topluma
yararlı yurttaşlar olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.
TEVDAK’ın amacı ise, Eğitim Vakıflarımız arasında eşgüdümü sağlayarak, okulları ile ilgili özel
ve genel sorunlarını, eğitimle ilgili görüş, istek ve önerilerini Milli Eğitim Bakanlığı ile paylaşmak,
ulusal veya uluslararası eğitim panel ve sempozyumları düzenlemek, öğretmenlerimize hizmetiçi
eğitim katkısında bulunmak, öğrencilerimiz arasında Tevdak Kardeşliğini güçlendirecek sosyal,
kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemektir. Ayrıca Balkan ülkelerindeki Türk ve Müslüman
öğrencilerimizle, Türkiye'deki öğrencilerimiz arasında bir kültür köprüsü oluşturmak üzere RUTEVRumeli Türkleri Eğitim Vakfı’yla birlikte ortak etkinlikler düzenledik.
TEVDAK’ın hazırladığı ve Avrupa Birliği Başkanlığınca kabul edilen Nisan 2019’dan bu yana
yürüttüğümüz “Toplumun Okulları” Projesi’nin amacı; Tevdak’ın, Eğitim Vakıflarının ve hizmet
verdiğimiz okullarımızın toplumdaki tanınırlıklarının arttırılması, kurumsallaşma süreçlerinin
tamamlanması, sürdürülebilir finans kaynaklarının oluşturulması, iletişim ağlarının güçlendirilmesidir.
Bu konuda Avrupa Birliği Başkanımız ve Dışişleri Bakan Yardımcımız Sayın Faruk Kaymakçı
Beyefendiye de huzurunuzda teşekkür ediyorum bu projemize destek verdikleri için. Bu toplantı,
projemizin Ankara, İstanbul ve İzmir’de yaptığı 6. toplantıdır. Açılış toplantısından sonra bugün ve
yarın üç oturum halinde devam edecek bu etkinlikle; eğitimle ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarımızın
Eğitim Vakıflarımızla tanışmaları, ortak sorunlarını ve işbirliği alanlarını tespit etmeleri, ortak proje ve
etkinlik yapma imkanlarını araştırmaları amaçlanmaktadır. Bu nedenle Sivil Toplum Kuruluşlarımızın
ve Eğitim Vakıflarımızın temsilcilerini ve değerli eğitimcilerimizi bu oturumlara katılmaya davet
ediyorum.
Etkinlik programımızın bundan sonraki akışını arz ediyorum. Açılış Toplantısından sonra
Protokolumuz Kabataş Erkek Lisesi Müzesi’ni ziyaret edeceklerdir. Öğle İkramı saat 12.00-13.30
arasında bu binada yapılacaktır. Etkinliğimizin (“Biz Kimiz?” Kurum Tanıtımları) konulu 1. Oturumu,
eski İstanbul Milli Eğitim Müdürümüz ve Öğretmen Eğitimi ve Yetiştirme Genel Müdürümüz Sayın
Ömer BALIBEY başkanlığında saat 13.30- 15.00 arasında Kültür Merkezimizin üst katındaki
Kütüphanede yapılacaktır. 13 Kasım 2019 Çarşamba günü saat 10.00–12.00 arasında yapılacak 2.
oturumda (Sorunlar ve Ortak Çalışma Alanlarının Tespiti) ele alınacaktır. Oturum Başkanlığını Eğitim
Reformu Girişimi Eğitim Laboratuvarı Koordinatörü ve Sabancı Üniversitesi öğretim elemanı Sayın
Suat KARDAŞ yapacaktır. 12.00–13.30 saatleri arasındaki öğle ikramımızdan sonra etkinliğin 3.
oturumu yapılacaktır. (Ortak Çalışma Alanlarında Proje Fikirlerinin Geliştirilmesi) konusundaki bu
oturumu İstinye Üniversitesi Genel Sekreteri ve İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu

Üyesi Sayın Burak KILANÇ yapacaktır. Değerli konuklarımız, toplantımıza katılımınızdan dolayı
hepinize ayrı ayrı teşekkür eder, bu etkinliğimizin TEVDAK camiasına, okullarımıza ve Türk eğitim
sistemimize değerli katkılar yapmasını diler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım.
SUNUCU: Sayın Genel Sekreterimize bu güzel konuşması için teşekkür ediyoruz. Sevgili
öğrenciler eğer wifi’den bağlanamadıysanız, toplantı içinde yapılacak etkinlik için kendi
internetlerinizi kullanabilirsiniz, onları açabilirsiniz. Bir sonraki adımda bu bizim için önemli. Şimdi de
konuşmalarını yapmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Şükrü
Gündemir’i konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum.
ŞÜKRÜ GÜNDEMİR: Sayın Bakanım, kıymetli hazirun, varlık sebebimiz sevgili çocuklarımız.
Toplumun Okulları projesi kapsamında şairlerin diliyle “Bu şehr-i İstanbul ki ki bi misl ü behadır bir
sengine yekpare acem mülkü fedadır”. Yine “ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar, güleni şöyle
dursun ağlayanı bahtiyar” dizeleriyle gönülden anlatılan bu güzel İstanbul’umuzda, dünya şehri
İstanbul’umuzda sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyum, hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
100 yılın üzerinde bir birikime sahip olan tarihi okullarımız, başarıları ve yetiştirmiş olduğu her
alandaki şahsiyetleriyle güzel ülkemizin kaderinde önemli rol almış, tarihi liselerimiz ve kültür
birikiminin yarınlarımıza daha güçlü bir şekilde taşınması için 1991 yılında merhum Feyyaz Tokar,
kendilerini şükranla yad ediyorum, mekanı cennet olsun diyorum. Kurucu başkanlığında kısa adı
TEVDAK olarak kurulan Türkiye Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi çalışmalarına daha önce İzmir'de
katılmış ve bu vakfa gönül veren üstatlarımla kıymetli ağabeylerimle tanışmıştım. Tabii orada sayın
Genel Sekreterimiz Sakin Bey, elime bir de ödev tutuşturmuştu, Sakin hocam ödevime çalıştım.
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü olarak, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu tarihi okullarımız için yapılması
gereken ne varsa seve seve yapacağımızı huzurlarınızda beyan ediyorum. Evet, bugün TEVDAK
gönüllüleri, gerçekten ülke için yapılabilecek en önemli fedakarlığı yerine getirmektedir. Açıldığı
günlerden itibaren toplumun makus talihini yenmesini sağlayacak sayısız insan yetiştiren bu
kurumlarımızın arşiv niteliğindeki büyük hafızasını geliştirerek, hikayesini yüzlerce yıl sonralara taşıma
gayreti içinde olduklarını görüyor, gerçekten kendilerine minnettar olduğumuzu belirtmek istiyorum.
Hepimizin malum olduğu üzere konuşmamın başında selamlama cümlelerinde de söyledim, bunu
gönülden söylüyorum gerçekten, varlık sebebimiz bu çocuklarımızdır, diyorum. Hep “kara gözlü
yavrular” deriz, içinde ela gözlü, yeşil gözlü olsa da kara göz benzetmesi farklıdır bizde. Bu
çocuklarımız için yaptığımız eğitim süreci aslında bir millet ödevidir. Sadece Milli Eğitim Bakanlığına
bağlı bir görev değildir. Toplumda en küçük bir gelişme de olsa, bunun ilk adımlarının atıldığı yerler
eğitim kurumlarımızdır, bunun gerçekten bilincindeyiz. Fakat işimiz ve yükümüz de bir o kadar ağır.
Sadece görev yaptığım Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 3 bin 65 kurumumuz ve burada okuyan
1 milyon 797 bin yani 1 milyon 800 bin yavrumuz var. Toplam örgün ve yaygın eğitim kurumundaki 18
milyon öğrenciyi düşündüğümüz zaman gerçekten ülkemizin ne büyük bir zenginliğe sahip olduğunun
bilincindeyiz. İşte bu zenginliğimizi bizler el birliğiyle toplumun tüm kurumları, tüm fertleri, STK’ları bu
zenginliğimizi, bu bireylerimizi, milli manevi değerlerle donatılmış, Atatürk ilkeleriyle bezenmiş,
Türkiye Cumhuriyetini ilelebet payidar kılacak şekilde yetiştirmek, tek amacımız budur. Her geçen yıl,
biraz daha özlemle ve minnetle andığımız Atamızın 3 gün önce ölüm yıldönümüydü, bu vesileyle de
kendisini tekrar minnetle ve saygıyla andığımızı belirtmek istiyorum. Protokol konuşmaları, her daim
olduğu gibi stratejidir. O yüzden çok da zamanınızı almamak adına eğitim tarihimiz ve kurumlarımıza
sahip çıkmanın verdiği hazla, bu çalışmalarda emeği geçen, başta TEVDAK başkanımız, kendisine de
acil şifalar diliyoruz, Erol Demirdöven ve ekibi, eğitim gönüllüsü güzel insanlara bir kez daha teşekkür
ediyorum, çalışmalarının yararlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

SUNUCU: Sayın Daire Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sevgili gençler, kendi internetinizden
bağlandık değil mi? Wifiden bağlanamayanlar kendi internetinden bağlanacaklar. Şimdi
konuşmalarını yapmak üzere Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Sayın Faruk Kaymakçı
Beyefendiyi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ederim.
FARUK KAYMAKCI: Teşekkürler, günaydın. Dün akşam 02.30 gibi yattım, bu sabah 5’de
kalktım, sizlerle birlikte olmak için geldim. Çünkü eğitim çok önemli, eğitime çok inanıyorum. Ben de
devletin okuttuğu öğrencilerden bir tanesiyim, 1416 sayılı bursla Fransa ve İngiltere'de öğrenim
gördüm. Hiçbir zaman bir Kabataşlı olamadım, Galatasaraylı veya Pertevniyalli olamadım ama
insanlar da bir şekilde “siz Tosyalısınız, bu Fransızca nereden?” diye bana soruyorlar, Galatasaraylı
mısınız, Sen Benoit’lı mısınız diye, ben de onlara “Saint Tosyalıyım” diyorum. Dolayısıyla Fransızcayı
ben Tosya'da öğrendim, okul müdürümüz Fransızca öğretmeni olduğu için ama bir şekilde de yabancı
dilde yolumuz buluştu. Çok değerli eğitim gönüllüleri, çok sevgili öğrenciler, Milli Eğitim
Bakanlığımızın değerli temsilcileri, hepinizi selamlıyorum bu girişten sonra. Projeyle ilgili birçok şey
söylendi, ben, onları tekrar etmek istemiyorum ama özetle şunları bilmenizi isterim. Biliyorsunuz,
Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecini yürüten bir kurumumuz var Avrupa Birliği Başkanlığı. Biz,
burada 4 çalışma yapıyoruz. Bir taraftan üyelik için gerekli siyasi reformlar, bir taraftan üyelik
müzakerelerini 35 fasıl temelinde yürütüyoruz, bir taraftan da iletişim faaliyetleri yapıyoruz.
Türkiye'yi Avrupa Birliğine anlatmak, Avrupa Birliğini ‘de Türkiye'ye anlatmak. Ama bugün burada
olmamızın nedeni 4’üncü alan, yani Avrupa Birliğiyle mali işbirliği, sivil toplum diyaloğu. Bu çerçevede
Avrupa Birliğinin Türkiye'ye sunmuş olduğu bazı kaynaklar var. Biz de bu kaynakları ülkemizi,
insanlarımızı Avrupa Birliğinin üyeliğine hazırlamak için sizlere sunuyoruz. Bugünkü projemiz de
onlardan biri, ben projeyle ilgili çok fazla ayrıntıya girme niyetinde değilim, zaten vaktimiz de sınırlı.
Milli Eğitim temsilcimizin de söylediği gibi sizleri protokol konuşmalarıyla sıkmayı hiçbir zaman
istemiyorum. Ama şunu bilmenizi isterim, biz, Avrupa Birliği Başkanlığı olarak sivil toplumla sürekli iç
içeyiz, sivil toplumla sürekli toplantılar ve danışmalar yapıyoruz, sizleri dinliyoruz. Şu ana kadar sivil
toplum destek programı 1 ve 2 kapsamında 79 projeye 10,5 milyon Euro kaynak sağladık.
Önümüzdeki dönemde 3 milyon Euro değerinde yine bir sivil toplum destek programı açılıyor.
Bunlara sizlerin eğitim vakıfları, eğitim dernekleri olarak başvurmanızda yarar var, çünkü bizim için
eğitim öncellikli bir konu, eğitim konusundaki projelere daha fazla destek olmak istiyoruz. Bugünkü
projemiz, aşağı yukarı 165 bin Euro lük bir proje ve TEVDAK’ın üyelerini bir araya getiriyor ve biz, tabi
bu iletişimin sadece kendi aranızda kalmasını istemiyoruz, aynı zamanda diğer Avrupalı
muhataplarınızla da iş birliğine girmeniz ve diğer Avrupa ülkelerinin de toplum destekli okullarıyla
yakın işbirliği kurmanızı istiyoruz. Ben, buraya gelmişken bir iki programa daha değinmek istiyorum,
bir tanesi “Erasmus+ (Plus)” programı. Biliyorsunuz Avrupa Birliği Başkanlığına bağlı bir Ulusal
Ajansımız var. Ulusal Ajansımız, Erasmus+ (Plus) programını yürütüyor. Nedir “Erasmus+ (Plus)”?
Aslında anaokulundan üniversiteye hatta doktora çalışmalarına kadar öğrencileri, öğretmenleri, okul
yöneticilerini, hatta çıraklarımızı, kalfalarımızı kapsayan bir program... 2004 yılından bu yana yarım
milyon vatandaşımız, Erasmus programından yararlandı. Bir kısmı mastera gitti, bir kısmı araştırmaya
gitti, bazı okul yöneticilerimiz değişim programlarına gittiler. Dolayısıyla benim gençlerden ricam,
gençler lütfen Ulusal Ajansın web sitesini ara sıra tıklayın, Avrupa Birliği Başkanlığının web sitesini ara
sıra tıklayın. Mesela 4 tane genç yan yana gelip, Ulusal Ajans’a bir proje sunabilirsiniz. En az 4 kişi
olması gerekiyor. Bunu diğer Avrupalı genç arkadaşlarınızla yaparsanız, fon bulma ve kaynak bulma
şansınız çok yüksek. Bu çevreden sağlığa, spordan eğitime her alanda projeler olabilir. Dolayısıyla ben
herbirinizi bu anlamda teşvik ediyorum. Bunun yanı sıra, tabi siz şu anda özellikle öğrencilere

sesleniyorum. Lisedesiniz lisede de Erasmus programından yararlanabileceğinizi söyledim. Ama lise
sonrası üniversitede “Jean Monnet Master” programımız var, bunu şimdiden not edin. Yani her yıl
180 öğrencimize master yapma imkanı veriyoruz, keza College of Europe, Avrupa Koleji, öbürüyse
master programı var, bunlara ilişkin burslar veriyoruz. Avrupa Birliği Başkanlığında staj yapma imkanı
sunuyoruz üniversiteli öğrencilerimize. Hatta varsa liseliler bile deneyebilir, liseli olmadı şu ana kadar
ama böyle bir ihtiyacınız varsa, onlara da katılabilirsiniz. Bir de Avrupa Birliği’nin yine gençlerimize
açık “Avrupa Dayanışma Gücü” dediğimiz gönüllülük programı var. Örneğin Fransa'daki bir
veterinerlikte staj yapabilirsiniz, eğer hayvan sevginiz varsa, veterinerlik alanında ilerlemek
istiyorsanız. Dolayısıyla bu tür başvurulara başvuru imkanlarınız var, bunlara başvurun, diyorum.
Evet, daha fazla sıkıcı olmamak için, şimdi sizleri, bakıyorum bazı arkadaşlar beni zaten 5’inci
cümlemden itibaren dinlememeye başladı, özellikle şu bayan arkadaşımız cep telefonuna bakıyor
sürekli. Onun için o bayan arkadaşı da cep telefonundan mahrum bırakmamak için şimdi diyorum ki
cep telefonlarınıza sarılın, hepinizin umarım interneti vardır, sadece öğrenciler için demiyorum,
herkes katılabilir, herkesi davet ediyorum. “www.menti.com” sitesine girin lütfen, bir şifremiz gelecek
“51 61 08” şeklinde. Sizlerle beraber sohbet ederek gidelim. Çünkü ben konuşup, siz dinlerseniz
sıkılırsınız. Aslında ben, sizi dinlemek istiyorum. Ben genelde bu anketi hep sivil toplum kuruluşları,
işçiler, işverenler, STK’larla yapıyorum ama bir de liselilerle yapayım bugün dedim. Nasıl, Türkiye'nin
liseli genci, Avrupa Birliği hakkında ne biliyor, Avrupa Birliği hakkında ne düşünüyor? Bunları sizlerle
beraber tartışalım istedim. Şimdi sizlere soruyorum arkadaşlar, 10 tane sorumuz var. Birinci sorumuz:
“Türkiye'nin AB üyeliğinin Türkiye'ye yararlı olacağına inanıyor musunuz ve Türkiye'nin AB sürecini
destekliyor musunuz?” Liseli gençler ne diyor diye bakıyoruz. Şu ana kadar oy kullanan 95 kişi, 100
kişi güzel, salonda da aşağı yukarı kaç kişi var bakıyorum şöyle, salonumuzda 150 kişi falan var. Evet,
arkadaşlar son 10 saniye diyorum, son 10 saniye içinde oy kullanmayanlar lütfen oylarını hızlıca
kullansın. Şimdi bana diyorlar ki Avrupalı muhataplarım “ya gerçekten Türkiye AB’ye üye olmak istiyor
mu?” diyorlar, Türk halkı bu süreci destekliyor mu diyorlar, ben de diyorum ki, evet destekliyor. Ama
tabi farklı sorular var, yani Türkiye Avrupa Birliğine üye olmalı mı, olabilir mi, yapılır mı, onlar ayrı
mesele. Ama benim size sorum, gerçekten biz Avrupa Birliğine üye olmak istiyor muyuz diye bunu
soruyorum ve beni yanıltmıyorsunuz, Türkiye ortalamasının 2 puan üstündesiniz. Türkiye'de halkın
%79’u Avrupa Birliğine üye olalım diyor. Evet, ikinci soruya geçebiliriz. AB üyeliğinin Türkiye'ye size
göre en fazla yarar sağlayacağı 3 alanı seçiniz. Niye Türkiye Avrupa Birliğine üye olsun diyorsunuz? Ha
bu arada Türkiye Avrupa Birliğine üye olmasın diyenlere de soru soracağız, niye Türkiye AB’ye üye
olmasın diye, onu da birazdan soracağız. AB üyeliğinin Türkiye'ye size göre en fazla yarar sağlayacağı
3 alanı seçiniz. Size tabi tuzak kurduk, son maddeyi bu toplantı için ekledim, eğitim, gençlik, değişim
programları. Dolayısıyla tahmin ettiğim gibi oraya yüksek bir gençlerden ilgi var. Evet, yani şimdi tabi
burada gençlerimiz olduğu için daha çok gençlik için eğitim, staj ve öğrenci değişim fırsatları diyorlar
ama %19 ticaret, diyor, % 13 demokrasi, insan hakları açısından daha iyi oluruz, diyor, %16 vize
serbestisi, serbest dolaşım açısından iyi olur, diyor. Yani ilk 3’e girenlere bakıyoruz, gençlik için eğitim,
staj ve öğrenci değişim fırsatları % 18 ile ticaret diyor ve % 16’yla, iki tane % 16’mız var, bir tanesi
daha nitelikli yaşam standartları. Evet, yani AB kötü bir şey değil gibi görünüyor. Evet bir sonraki
soruya geçelim. Şimdi % 81 galiba “evet” demişti, o zaman bu soruya şöyle, hayır diyenler yanıt versin
öncelikle, Türkiye'nin AB üyeliğinin Türkiye’ye yarardan çok zarar vereceğine mi inanıyorsunuz ve
Türkiye'nin AB üyelik sürecine karşı mısınız? % 19 “ben bu süreci desteklemiyorum” demişti, ben, onu
bir daha çek etmek istiyorum, gerçekten durum böyle mi diye emin olmak için soruyu tersinden
sordum, sağlamasını yapıyorum, yani eskiden hocalarımız öyle derdi bize, matematikte bir

sağlamasını yapın diye. Soldan sağa giderdik, bir de sağdan sola giderdik. Şimdi bu sağdan sola gidiş
şekli, evet birinci sorudan 3’cü soruya % 4’lük bir kesimi ikna etmişe benziyoruz, AB üyelik sürecine
inanan bir kişi olarak. Evet, bir sonraki soruya geçelim. 4’ncü soru Türkiye'nin AB üyeliğine karşı
iseniz, karşı olmanızın en önemli 3 nedeni nedir? Öncelikle karşı olanlar oy kullansın, ilk önce onları
görelim, daha sonra karşı olmayan ama bu konularda benim de şüphem var diyenler oy kullansın ama
öncelikle ilk 30 saniyede rica ediyorum, karşı olanlar oy kullansın, onları bir görelim. Niye Türkler
Avrupa Birliğine üye olmamalı? Niye endişe ediyoruz Türkiye'nin AB üyeliğinden? Evet, çok ilginç
cevaplar var. Şimdi 150 kişinin matematik hocası varsa burada yandım, 150 kişinin aşağı yukarı % 15’i
ne yapıyor, 25-30 kişi yapıyor tamam. Şimdi diğerleri de kullanabilir önemli değil, isterseniz burada
çünkü rakama çok bakmayacağım, zaten özellikle karşı olanlar oy kullandı. “AB üyeliğiyle
egemenliğimizi kaybederiz” diyenler var % 10 civarında. Ben de şunu söylüyorum, diyorum ki, Avrupa
Birliği, ülkelerin egemenliklerini rızalarıyla paylaştıkları bir birlik. Yani hiç kimse bir ülkeyi zorla AB’ye
üye olun demiyor. Siz rızanızla AB’ye üye oluyorsunuz ve egemenliğinizi paylaşıyorsunuz. Yalnız şöyle
bir şey yok artık dünyada, “ben tek başıma egemenim, tek başıma bağımsızım” diye bir şey yok, yani
kullandığınız cep telefonundan, derslikte kullandığınız sıraya kadar her şey küreselleşti. Yani artık
bizim 50-60 yıl önce öğrettiğimiz egemenlik kavramı kalmadı arkadaşlar. Bugün egemenlik bilimde,
araştırmada, yenilikçilikte, yani bunlarda kim liderse egemenler de onlardır. Onun için Avrupa Birliği
egemenliğin paylaşıldığı bir yapı. Eğer Avrupa Birliğine üye olmazsanız, egemenliğinizi
kaybedebilirsiniz. Niye? Çok basit. Bugün Avrupa Birliğinin, yani şöyle düşünün Türkiye Avrupa'nın bir
parçası, yani ben, Türkiye doğudan ayrı demiyorum, Kafkas veya Balkan ülkesidir, değildir demiyorum
ama demek istediğim şu, Türkiye coğrafyasıyla, siyaset yapısıyla, kültürüyle, ekonomisiyle, ticaretiyle,
yatırımıyla, eğitimiyle bir Avrupa ülkesi. Ve Avrupa kıtasında karar alma mekanizması artık Avrupa
Birliği. Yani siz, istediğiniz kadar şunu söyleyebilirsiniz, “biz AB’yi takmıyoruz” diyebilirsiniz,
takmazsanız, öğrencileriniz daha iyi üniversitelerde okuyamaz, diplomaları tanınmaz. Siz “biz, AB’yi
takmıyoruz” diyebilirsiniz ama Avrupa Birliğine ihracat yapamazsınız. Dolayısıyla bugün Avrupa
Birliği, Avrupa kıtasının bir karar alma mekanizmasına dönüşmüş durumda, Türkiye'nin Avrupa
Birliğine üye olmamak gibi bir lüksü yok. Eğer gerçekten egemenliğimizi ve gücümüzü sağlamak
zorundaysak. Dolayısıyla AB’ye tam tersine üyelik, bir egemenlik kaybı değil, egemenliğin
güçlendirilmesi konusu. “AB üyeliğiyle dilimiz, dinimiz ve geleneklerimizi kaybederiz”, bize anlatılan
Avrupa Birliği değerler Avrupası, laiklik Avrupası, dolayısıyla ne biz dinimizi değiştireceğiz, ne
başkalarının dinini değiştirmek gibi bir amacımız var. Dolayısıyla Avrupa Birliği tüm inançlara saygı
gösterilen bir yer. AB’ye üye olup da dinini veya mezhebini değiştiren hiçbir ülke şu ana kadar olmadı.
AB üyeliğiyle AB için pazar durumuna düşeriz diyen çok ilginç % 23. Şimdi bakın, bizim için en büyük
pazar neresi biliyor musunuz, Avrupa Birliğinin ta kendisi. 1996’dan beri biz, gümrük birliği ilişkisi
içerisindeyiz Avrupa Birliğiyle. Şu anda Türkiye'nin en büyük pazarı, 1996’dan beri ihracat yaptığımız
Avrupa Birliği, 1 trilyon Euro. Ben, Irak’ta da görev yaptım, Afganistan'da da, Libya'da da. Ortadoğu,
Afrika, Kafkasya, Orta Asya, toplayın hepsini, ikiyle çarpın, Avrupa Birliği toplamı yapmıyor yani
Türkiye ticaretiyle, yatırımıyla Avrupalı. Ha Avrupa Birliği bize ihracat yapmıyor mu evet yapıyor. Ama
bu ihracatı biz alıp, otomobile dönüştürüp, tekrar satıyoruz. Yani ithalat ve ihracattan korkmamak
lazım. Sonuçta dış ticaret yapmak zorundayız ama Avrupa Birliğinin bir pazarı, bir sömürgesi
durumuna düşmek gibi bir durum söz konusu değil ki. Bugün söylediğim gibi 1996’dan beri Türkiye
ekonomisi her yıl ortalama 15 milyar dolar yatırım çekti. Ve AB ile ekonomik ilişkiler bizim önemli,
rekabet gücü yüksek bir ekonomiye sahibiz ve gelecekte gençlerimiz, bu ekonomilerin, bu firmaların
yöneticileri olacak. AB ile aynı değerleri ve hedefleri paylaşmıyoruz diyen % 15. Aslında biz, Avrupa
Konseyinin yani Council of Europe’nin kurucusuyuz arkadaşlar. Yani AB ile paylaşmadığımız aslında

fazla bir değer yok, yani eğer buradan değer derken, dinimiz farklı, inancımız farklı diyorsanız, o ayrı
bir konu ama bu bir değer değil. Avrupa'nın değerleri basit, insan hakları, hukukun üstünlüğü, temel
haklar ve demokrasi. Ve biz, Avrupa Konseyinin 1949 yılında kurucu bir üyesi olarak bu değerleri
zaten benimsemiş bir ülkeyiz, dolayısıyla paylaşmadığımız fazla bir değer yok aslında. AB üyeliği
ülkemizi böler diyenler var, %6 civarında. Bakın, arkadaşlar şu anda Birleşik Krallık, Avrupa Birliği
üyeliğinden çıkıyor ve size söylüyorum eğer Birleşik Krallık, AB’den çıkarsa, Birleşik Krallığın bölünme
riski çok yüksek. Birleşik Krallık dediğimiz ülkede arkadaşlar, 4 tane yapı var, Kuzey İrlanda, İngiltere,
İskoçya ve Galler. 4 tane ülkeden oluşuyor Birleşik Krallık ve eğer AB’den çıkarsa, İskoçya 2’nci
referandumu yapıp, Avrupa Birliğinden neredeyse kesinlikle çıkacak görünüyor. Keza İrlanda adası
biliyorsunuz, ikiye bölünmüş durumda Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti var. Eğer Birleşik Krallık
Avrupa Birliği üyeliğinden çıkarsa, Kuzey İrlanda’nın Birleşik Krallıktan koparak, İrlanda Cumhuriyetine
bağlanma oranı çok yüksek. Bakın, İspanya’nın toprak bütünlüğünü ve birliğini Avrupa Birliği sağladı.
Katılanlara şu mesajı verdi, eğer dedi bağımsızlık ilan ederseniz, biz bunu tanımayız, İspanyadan
ayrılırsanız ve sizi de Avrupa Birliğine kabul etmeyiz, dedi. Dolayısıyla Avrupa Birliği bölen değil,
aslında bütünleştiren, birleştiren bir yapı, bunu bu şekilde görmemiz lazım. AB’ye üyelik koşullarını
yerine getirmemiz mümkün değil, diyor % 9. Yani bana şunu söylüyorsanız üzülürüm, Romanya'nın,
Slovakya'nın, Bulgaristan'ın yaptıklarını biz, yapamayız, biz zayıf bir ülkeyiz, yeteneklerimiz zayıf
derseniz bu gerçekten üzücü olur bizim için. Türkiye'nin yerine getiremeyeceği hiçbir üyelik koşulu
yok ama şunlardan bahsediyorsanız, yani üyelik koşulu altında Kıbrıs meselesidir veya 1915 olaylarına
getirilen siyasi bir etkendir. Bunlar ayrı, yani bunlar üyelik koşulları değil zaten. Biz, üyelik koşullarını
yerine getirelim, o sorunlar zaten kendiliğinden çözülecek. Dolayısıyla bizim aslında üyelik koşullarını
yerine getiremeyeceğimiz bir üyelik koşulu yok, Türkiye hepsini yapabilir ve nitekim yaptık da. Onun
için yani özellikle 1999’da aday ilan edildikten sonra 2004 yılına kadar atılan adımlarla Türkiye
gerçekten üyelik müzakerelerini başlatan bir ülke oldu ve Türkiye'de yapılanlar bir devrim olarak
adlandırıldı. Onun için kendimize güvenmemiz lazım, yapamayacağımız bir şey yok. AB üyeliğiyle dış
ve güvenlik politikamız zayıflar diyor, ben, tersini iddia ediyorum. Avrupa Birliği şemsiyesi altında
Türkiye daha güçlü, daha güvenli bir dış politika izleyebilir. AB başarısız ve birlik yakında dağılır
diyenler var % 6. Avrupa Birliği bir vazo değil kırılmaz, Avrupa Birliği tamamen çıkarlardan oluşan bir
birlik, yani bugün Avrupa birliğinde hiç kimse, “ya biz 28 ülkenin diplomalarını, lise diplomalarını
karşılıklı olarak tanımayalım ve eski sisteme geri dönelim” demez. Avrupa Birliğinde hiç kimse “28
ülkenin arasına tekrar vize koyalım, gümrüklerde birbirimize işkence edelim” demez. Avrupa
Birliğinde hiç kimse “Euro’yu kaldıralım, tekrar 28 ulusal paraya dönelim ve cebimizdeki para pul
olsun” demez. Yani Avrupa Birliği bunları aşama aşama oluşturmuş bir şey, Avrupa Birliği bir devlet
değil, uluslararası bir örgüt de değil, devlet, uluslararası bir örgütün bir karışımı arkadaşlar. Dolayısıyla
böyle bir Avrupa Birliği içerisinde ortak paydalar var, ortak politikalar var ve bu herkesin yararına.
Düşünün siz, bir Fransız öğrencisi olsanız çocuklar, birinci sınıf üniversitede Marsilya’da
başlayacaksınız, 2’nci sınıf Barselona da, 3’ncü sınıf Dublin’de 4’ncü sınıf Galler’de bitecek ve hiç
kimsenin size “hangi ülkenin vatandaşısın, kaç para ödeyeceksin? Vize al” falan gibi bir muamelesi
yok. Dolayısıyla Avrupa Birliğinin bu ortak paydalardan geri adım atması mümkün değil. Dolayısıyla
Avrupa Birliği başarısız bir birlik değil. Evet, Avrupa Birliğinin zorlandığı dönemler var, şu anda olduğu
gibi. Aşırı sağ yükseldi, ırkçılık var, popülizm var, 28 ülkenin karar alma mekanizmasında güçlükler var.
Bunları ayrıca tartışırız ama Avrupa Birliği hala vatandaşlarına 510 milyon vatandaşına refah, huzur,
güvenlik ve özgürlük sağlıyor, bunu görmemiz lazım. “AB zaten bizi üye kabul etmez” % 24. Evet,
arkadaşlar ben tahmin ettim. Zaten Avrupa Birliği üyelik sürecine karşı olduğunu düşünen arkadaşlar,
aslında üyeliğe karşı değil. Söyledikleri şu “ya biz ne yaparsak yapalım Faruk Bey, AB bizi üye

yapmayacak” gibi bir algı var. Yani aslında AB üyeliğine karşı değil muhtemelen. Bu % 18’lik bölüm
diyor ki, “işte görüyorsunuz bize karşı çifte standart uygulanıyor, bizi AB’ye almayacaklar ne yaparsak
yapalım”. Ben diyorum ki Avrupa Birliğine üyelik kadar önemli AB üyelik süreci, bize hiçbir zararı yok.
Bakın 1999’da aday ilan edildik, 2004’de herkesin örnek aldığı örnek bir Türkiye vardı ortada,
Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getirmiş demokrasisi, insan hakları, hukukun üstünlüğü
sorgulanmayan, ekonomisi % 7 büyüyen, insanları mutlu, geleceğe olumlu bakan bir Türkiye. Bu nasıl
oldu? AB üyelik süreciyle oldu. AB üyelik sürecinin bunda çok ciddi bir payı var, tek başına AB üyelik
süreci demek belki haksızlık olabilir ama çok büyük payı var. 2006’ya kadar böyleydi durum, birlik
müzakereleri işliyordu 2009’a kadar böyleydi. 2009 sonrasında Türkiye AB ilişkilerinde yaşanan
sorunlar var, onlara girmek istemiyorum ama söylemek istediğim şu, Türkiye Avrupa Birliği üyelik
reformlarıyla her şeyden önce AB üyeliğinden bağımsız olarak kendisine büyük hizmet etti. Kalkınma
hızı arttı, gelişme hızı arttı, niteliği arttı Türkiye'de. Dolayısıyla biz, aslında muhtemelen
arkadaşlarımın büyük kısmı AB üyeliğine karşı değil ama AB’nin bizi üye yapmayacağı algısı güçlendiği
için böyle bir tutum içinde. Onu da tartışacağız biraz sonra. 5’inci soru: Türkiye'nin AB’ye üye olacak
yönetsel ve kurumsal birikimi ve yetişmiş insan gücüne sahip olduğuna inanıyor musunuz?
Biliyorsunuz, 1963’den beri biz Avrupa Birliğiyle ilişki içindeyiz, Milli Eğitim Bakanlığımızdan Sağlık
Bakanlığımıza, Tarım Bakanlığından Çevre Bakanlığına her yerde bizim Avrupa Birliğiyle ilgili
kurumlarımız var, aslında yetiştirdiğimiz binlerce insanımız var, gerek Jean Monnet bursuyla, gerek
Milli Eğitim burslarıyla, gerek bakanlıklarımızın yetiştirdiği teknokratlar var. Türkiye'de AB’ye üye
olacak denetsel ve kurumsal birikime ve yetişmiş insan gücüne sahip olduğuna inanıyor musunuz?
sorusu, % 39-40’ta kalıyor. Evet, demek ki iyi çalışmıyoruz, gençler performansımızdan memnun değil,
dolayısıyla performansımızı artırmamız lazım, kurumlarımızın AB verilerinin daha güçlü çalışması
lazım. Ama kendinize de haksızlık etmeyin, yetişmiş insan gücüne sahip olduğuna inanıyor musunuz?
Aslında iyi bir yetişmiş insan gücümüz var arkadaşlar. Ama bunlar belki şu anda sizlerle temas içinde
değil veya AB içlerinde değil ama Türkiye'nin belli bir altyapısı var. Sizlerden ricam, özellikle Avrupa
Birliği Başkanlığı ve Ulusal Ajans web sitelerine ara sıra bakmanız. Bir sonraki soru: evet 6’ncı soru
Türkiye'nin AB’ye üye olmak için üstüne düşeni gerekli ölçüde yaptığına inanıyor musunuz? Yani şu an
itibariyle elinizi vicdanınıza koyduğunuz zaman, ya hep biz bu AB’ye vuruyoruz da, biz gerçekten
AB’ye üye olmak için üstümüze düşeni yaptık diyor musunuz? Deme oranınız nedir? Evet, hızlıca
oyumuzu kullanıyoruz. Hani derler ya iğneyi kendinize batırın, çuvaldızı başkasına batırın. Bir sonraki
soruya geçebiliriz. Mevcut koşullarda AB’nin Türkiye'ye üyeliğe kabul edeceğine inanıyor musunuz?
Bir önceki sorunun sağlaması bu aslında. Bir sonraki soruya geçelim. 8’nci soru: bu sorunun cevabı
benim için önemli. AB’nin üyelik koşullarını gerçekten yerine getirmiş ve algısını olumluya çevirmiş bir
Türkiye'yi AB’nin üyeliğe kabul edeceğine inanıyor musunuz? Arkadaşlar, benim için en önemli
manzara bu. Niye Faruk Kaymakcı AB işleriyle hala uğraşıyor diye soruyorsanız, bunun cevabı bu işte.
Ben, şuna inanıyorum gerçekten, üyelik koşullarını yerine getirmiş, Avrupa kurallarına göre hareket
eden, Avrupa sisteminde uyumlu bir şekilde yer alan bir Türkiye’nin Avrupa Birliğinin merkezinde bir
yeri var. Bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum yıllarca yurtdışında okumuş bir kişi olarak. Hani bunu
söylerken de ben, bir monşer değilim onu söyleyeyim, hani bazen diplomatları biz monşer olarak
adlandırıyoruz. Ben Tosyalıyım, okulumun adı da Saint Tosya değil, Tosya Lisesi ama Fransızcayı ben o
Tosya Lisesi’nde öğrendim. Şimdi bu oran benim için önemli, özellikle gençlerde bu oranın %67 olması
benim için çok cesaret verici. Gençler bu konuda birlikte çalışmaya devam edeceğiz, söylediğim gibi
gelecek sizlerin bizden çok. Evet, bir sonraki soruya geçiyoruz, bu şu anda Türkiye'de gördüğüm en
yüksek rakam onu da söyleyeyim. Evet, AB, Türkiye'yi üye yapma konusunda sizce en çok hangi üç
konuda endişe duyuyor? Şimdi kendinizi AB tarafına koyun, karşımızda bir Türkiye var, 1959’dan beri

Türkiye AB’ye üye olayım diyor ama tam böyle üye olmanın gereği yapılmamış, bir ara böyle bir
yapılıyor, müzakereler başlıyor ama Avrupa Birliğinin kafasında niye Türkiye meselesi var, niye? Çek
Cumhuriyetini, Slovakya'yı, Çekya’yı, Polonya'yı pat diye, pat diye değil gerçi onlarda da en az 10-12
yıl süre aldı ama niye Türkiye’yi sizce almakta zorlanıyor? Ve bir gün Türkiye'yi AB üye yaparsa, hangi
konularda AB’nin kafası rahat olması gerekir, aslında olay bu. Şimdi hızlıca oylarımızı
tamamlayabilirsek, bunun üstüne de biraz yorum yapmak istiyorum izninizle. Evet, 137 kişi oy
kullanmış, son 10 saniye diyelim. Tamam, şimdi aşağı yukarı manzara belli, tüm aday ülkeler için
olmazsa olmaz bir koşul var, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları. Yani bu Türkiye'ye mahsus
bir şey değil, dolayısıyla Avrupa Birliği, bunu tüm aday ülkelerden istedi ve bu konuda da katı, hatta
şu anda AB, üye olmuş iki tane ülkenin elinden oy hakkını alacak, hatta Avrupa Birliği bütçesinden bu
2 ülkeye ödenen katkıyı kesmeye çalışıyor. Hangi ülke bunlar? Macaristan ve Polonya, niye? Çünkü AB
diyor ki sen diyor AB’ye üye olduktan sonra Kopenhag siyasi kriterlerinden saptın, diyor, dolayısıyla
bu haklarını elinden alırım, seni uyarıyorum son kez, diyor. Şimdi yeni Avrupa Birliği komisyonu, 1
Aralıktan itibaren göreve başlayacak. Bu komisyon bu iki ülkeye bakacağız, ne yapacak, göreceğiz.
Yani bu 5’inci sıradaki mor, % 18 sadece Türkiye'ye mahsus bir konu değil ama Türkiye için de olmazsa
olmaz bir koşul. Başka aday ülkelerde olmayan 3 tane konu var. Bakın şurası aslında 3 tane, ben 4
tane yazdım ama bu bir tuzak. Bu ne demek biliyor musunuz, özetle “too big too poor and muslim”,
yani çok büyük, çok fakir ve Müslüman. Yani Türkiye'ye has 3 tane konu var. Şimdi durum böyle mi
onu da inceleyelim beraber. Yani büyüklük niye sorun, şunun için sorun: Türkiye AB’ye üye olursa,
Fransa ve Almanya'yla, Birleşik Krallıkla, İtalya'yla aynı oy hakkına sahip olacak. Büyük ülkeler diyor ki
“Bir dakika ne oluyor diyor, yani Türkiye, şimdi AB’ye üye olacak, bizimle eşit haklara sahip olacak,
biz, bu işi kurduk, milyarlarca para yatırdık, bu iş adaletsiz.” Ama küçük ve orta ölçekli ülkeler ise
diyorlar ki, yani diğer ülkelerin büyüklüğü sorun değilse, Türkiye'nin büyüklüğü niye sorun olsun?
Dolayısıyla bu tabi Fransa ve Almanya'nın özellikle kafasındaki bir soru. Ama bizim şunu söylememiz
lazım, yani eğer Türkiye'nin büyüklüğü, NATO'da bir değer ise Avrupa Konseyinde yani Council of
Europe’da bir değerse, Birleşmiş Milletlerde bir değerse, jeo stratejide bir değerse, AB içinde de bir
değer olabilir. Ama söylediğim gibi AB standartlarındaki bir Türkiye için. Dolayısıyla en büyük
boyutlardan bir tanesi bu Türkiye-AB ilişkilerinde, yani AB tarafının Türkiye'nin büyüklüğünü bir sorun
değil, bir katkı, bir değer olarak görmesi gerekecek. Geçmişte gördüğü durumlar oldu. 1999’da gördü,
2004’te gördü ama şu anda böyle bakmıyor. İkinci konu; ben, orada tabi şey fakir dedim ama fakirlik
milli gelirle ilgili bir konu değil, burada iki tane konu var bir tanesi tarım, bir tanesi bölgesel gelir
farklılıkları. Yani şunu söyleyebiliriz Türkiye şu anda hala Avrupa'da tarım istihdam oranı en yüksek
ülke, % 20 civarında. Türkiye hala milli gelir içerisinde tarım payı hala en yüksek ülkelerden biri. İkinci
konu bölgesel gelir farklılıkları, yani Hakkari'yle İstanbul arasındaki gelir farklılığı herhangi bir Avrupa
ülkesindeki en fakir ve en zengin bölgelerdeki farklılıkların 2-3 katı. Dolayısıyla, bu niye önemli Avrupa
Birliği açısından; şunun için önemli, Avrupa Birliğinin bütçesinin neredeyse yarısı ortak tarım politikası
ve bölgesel farklılıkların giderilmesine harcıyor. Yani Türkiye bugün AB’ye üye olursa, 15 milyar
Euro'nun Türk çiftçisine ve Türk fakir bölgelerine ödenmesi gerekiyor. AB diyor ki, bu açığı
kapatmamız lazım, bu açıkla ben bütçemi yönetemem diyor. Dolayısıyla bizim burada ilerlememiz
gerekiyor. Ama milli gelir payı olarak biz 2004’de bazı aday ülkelerden daha iyi durumdaydık. Ama
söylediğim gibi konu sadece milli gelir değil, tarım ve bölgesel farklılıklar. Dolayısıyla bu farkın da
kapanması gerekiyor eğer Türkiye AB’ye üye olma konusunda kararlı ve eminse. 3’ncü konu din, evet
maalesef ön yargılar var, bizde de var, diğer Avrupa ülkelerinde de var, yani Müslüman bir toplum
deyince böyle bir irkiliyorlar. Hele 11 Eylülden sonra İslam eşittir terörizm noktasına geldi. Bizde de
böyle Hristiyan veya Musevi dediğimizde zaman zaman yadırgayan kesimleri görüyoruz. Dolayısıyla

dinsel ve inançsal farklılıklar, zaman zaman özellikle gerginlik dönemlerinde olumsuz unsurlar haline
gelebiliyor. Ama söylediğim gibi laik bir Türkiye'nin nüfusunun büyük bir kesiminin Müslüman olması
Avrupa Birliği için aslında bir değer. Ben, bunu Afganistan'da gördüm, iki yıl Afganistan'da görev
yaptım. Afganlar, NATO'ya ve Avrupa'ya emperyalist güç olarak bakıyordu ve NATO askerlerine ateş
açıyordu her gün. Zamanın Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, NATO Sivil Temsilcisi olmuştu, ben de onun
siyasi danışmanıydım. Biz, Afganistan'a gittik, bir ay NATO'nun ne olduğunu Afganlara anlattık.
Radyolar, televizyonlar şuralar ve onlara şunu söyledik, Türkiye NATO'nun ikinci büyük gücü.
NATO'dan size zarar gelmez, biz sizin için buradayız, dedik. İnanın, iki yıl NATO askerlerinin hiçbirine
ateş açılmadı, 2004-2005. İnanın Kanada, Fransa, başka ülkeler, kendi askeri araçlarının üzerine Türk
bayrakları yapıştırıp, Kabil’den Kandehar’a kadar bizim konvoylarımıza katılıp, geldiler. Dolayısıyla
burada önemli olan şu, bunu radikalleştirmemek lazım. Dolayısıyla eğer Avrupa Birliği de gerçekten
güç olmak istiyorsa İslam dünyasında, Müslüman dünyada, doğuda, Türkiye aslında bir değer oluyor.
Dolayısıyla Türkiye'nin AB üyelik süreci bu üç ana konuya bağlı. Bu 3 ana konu zaman zaman negatif
görülebiliyor ama zaman zaman da pozitif görülebiliyor. 1999’da pozitif görüldü, 2004’de pozitif
görüldü, onun için bizi aday ilan ettiler, onun için bizimle müzakerelere başladılar. Ama özellikle son
dönemlerde gerek Türkiye'nin yaşadığı acı deneyimler, gerek Avrupa Birliğindeki bazı gelişmelerden
dolayı maalesef şu anda tabi algı daha farklı ve Türkiye'yi AB’den dışlamaya yönelik gayretler de
giderek güç kazanıyor. Evet, şimdi Türkiye'nin coğrafi konumu, Ortadoğu'ya yakınlığı söylediğim gibi
bir değer de olabilir, bir negatif unsur da olabilir. Şu anda Suriye'ye komşu olmamız, Batıdan baktıkları
zaman tabi bizim işimizi kolaylaştırmıyor. Suriye demek, onlar için terör demek, göç demek,
dolayısıyla Ortadoğu'ya yakınlığımız... Kıbrıs konusunda Avrupa Birliği tam bir çifte standart içinde ve
maalesef Kıbrıs konusunu, Türkiye'nin üyeliğini engellemek için kullanan bazı kesimler de var. Ama
ben, şunu söylüyorum,” biz, Türkiye'yi AB’ye üye yapacak kriterlere getirelim, isterlerse onlar Kıbrıs’ı
önümüze engel koysunlar, koyabiliyorlarsa o zaman!” Ve isterlerse Avusturya gelsin, Türkiye'nin
üyeliği sürecini veto etsin. Yani milli gelirini 30 bin dolar yapmış, insan hakları, demokrasisi üstün,
senede 15-20 milyar Euro yatırım çeken, öğrencileri pırıl pırıl dünyayı dolaşan, bilim adamları,
akademisyenleri, sanatçılarıyla ön plana çıkmış bir Türkiye’yi isterse engellesinler. Bizim davamız o
değil, bizim davamız Türkiye'yi AB üyelik noktasına getirmek, ondan sonrasına bakarız. Belki biz de
üye olmak istemeyebiliriz ama ben, söylüyorum, gelecek 50-60 yıllık bir dönem içerisinde eğer
Türkiye gerçekten daha güçlü, daha egemen bir ülke olmak durumundaysa, Avrupa Birliği üyeliği
olmadan bu iş olmaz. Çünkü karar alıcı AB’ye dönüştü artık şansımız yok. Evet, aşağı yukarı bitirmek
istiyorum, yani benim özetle söylemek istediğim şu. Türkiye'nin AB’ye üyelik süreci şu ana kadar
gerçekleşen üyeliklerle karşılaştırıldığı zaman en zoru, en karmaşık olanı, en fazla sorgulananı, hatta
işte en fazla çifte standarda tabi tutulanı da diyebilirsiniz ama ben çifte standart demiyorum, yani şu 3
sorudan dolayı AB karar veremiyor. Ne AB, ben senden vazgeçtim diyebiliyor, git AB’ye üye olma
kesinlikle seni almayacağım, diyemiyor, ne de sizi AB'ye üye alabilirim, diyor. Yani bizim bunu
anlamamız lazım ve bu üç boyut üzerinde çalışmamız lazım çıkarlarımız için. Ama buna rağmen ben
şunu söylüyorum, en zoru olmasına rağmen gerçekleştiği zaman en değerli, en anlamlı, en yararlı
üyelik de Türkiye'nin üyeliği olacaktır. Çünkü hiçbir ülkenin üyeliği, Türkiye'nin üyeliğinden daha fazla
katkı sağlayamaz Avrupa Birliğine, büyüklüğüyle, jeo stratejisiyle, enerji kaynaklarına yakınlığıyla, Orta
Asya, Kafkasya, Karadeniz, Akdeniz, Ege bölgelerine ulaşımıyla, hâkimiyetiyle, çalışkan insan gücüyle,
yaratıcı insan gücüyle ve medeniyetlerin beşiği olan Anadolu'yla. Yani dolayısıyla başka hiçbir ülke
bunu AB’ye sağlayamaz, yani ben, hiçbir ülkeyi küçümsemiyorum ama Slovakya’nın, Çekya’nın, Güney
Kıbrıs Rum Cumhuriyetinin AB’ye faydası nedir? AB’yle Türkiye arasında sıkıntı yaratmaktan başka ne
faydası var? Yani dolayısıyla biz kendimize güvenelim, Türkiye büyük ülke, kaynakları sağlam, altyapısı

sağlam, jeo stratejisi sağlam ve gençleri de çok güzel okullardan yetişerek, geliyorlar ve bu gençler, bu
süreçleri daha fazla da ilerletecekler, diyorum ve son soruyu sorarak konuşmamı tamamlamak
istiyorum. Evet, Türkiye'nin AB üyeliğinin Türkiye'ye yararı olacağına inanıyor musunuz ve Türkiye'nin
AB sürecini destekliyor musunuz? Bu son soru, yine sağlama yapıyorum dikkat ederseniz. Bazen
öğretmenlerimiz, bize alıştırma yaptırır, böyle birkaç defa şeyi sorar “niye böyle yapıyorlar” diye,
öğretmek için bu gerekiyor, öğrenmek için gerekiyor. Evet, son 10 saniye diyelim de ondan sonra
kapatalım. 81’i, 84’e yükselttik, %3 iyi, fena değil, toplam yüzde 7’lik bir ikna gücü sergilemiş oldum
size arkadaşlar, umarım çok sıkılmadınız. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum, derslerinizde
başarılar diliyorum. Ve siz eğitim gönüllüleriyle, Milli Eğitim camiamızla, sizlere emek veren tüm
büyüklerimizi takdir ediyoruz çabalarından dolayı tebrik ediyoruz, yolunuz açık olsun. AB Başkanlığı,
Ulusal Ajans, Dışişleri Bakanlığımız, yurt dışında Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız her
zaman hizmetinizdedir sevgili öğrenciler, öğretmenleri, herhangi bir şeye ihtiyaç duyarsanız,
yurtdışındaki Türk Büyükelçilikleri, Başkonsolosluklarıyla da temas kurmaya çekinmeyin, oralar
sizlerin evleriniz, her türlü ihtiyaçlarınızı karşılamaya hazırlar. Sevgiler saygılar.
SUNUCU: Sayın Bakan Yardımcımıza konuşması ve sunumu için teşekkür ederiz. Tarihi
okullarımızın ve eğitim vakıflarımızın toplum hayatımızdaki yerini ve önemini anlatan konuşmasını
yapmak üzere Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Galatasaray Lisesi Müdürü Sayın Prof. Dr.
Vahdettin Engin’i konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum.
PROF. DR. VAHDETTİN ENGİN: Değerli Daire Başkanım, TEVDAK’ın değerli mensupları,
yöneticileri, değerli müdürler ve geleceğimizin teminatı olan sevgili öğrenciler, değerli basın
mensupları sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum öncelikle. Şimdi Dışişleri Bakan Yardımcımız burada
değerli bir sunum yaptı, Avrupa Birliği ile olan ilişkiler ve burada görmüş olduk, öğrencilerden sıcağı
sıcağına mesaj almış olduk, neler düşündüklerini burada değerlendirmiş olduk. Ben, biraz geriye
gideceğim tabi ki, geriye giderken de aslında bazı noktalarda da şu tespitleri belki yapma imkanı
olacak. Sorunlarımız çok fazla, değişmiyor, yani 19’ncu yüzyılda da benzer bir sorunla karşı
karşıyaydık, günümüzde de benzer sorunları yaşıyoruz, o da Avrupa'yla olan ilişkilerimiz. Yani
Avrupa'yla hangi tarihte ne konumdaydık, neler yaptık ve burada eğitim tabi çok önem kazanıyor. O
yüzden ben, biraz bu eğitim sürecinin tarihçesine değineceğim ve o günümüzdeki benzerlikler de
aşağı yukarı ortaya çıkacaktır. Tabi öncelikle TEVDAK'ın öneminden bahsetmek istiyorum. Çünkü Türk
Eğitim Vakıfları Danışma Konseyi bünyesinde bulunan okullar, köklü bir geçmişe sahipler tartışmasız.
Ve sahip oldukları bu nitelikler, yaklaşık bir asrı aşan zaman diliminden beri ülkemizin eğitiminde
önemli katkılarda bulunuyorlar. Tabi bu okullar nasıl bir süreçten geldiler, günümüze nasıl ulaştılar;
işte tarihimizdeki o sürece, yaşananlara bir göz atmak gerekiyor doğru bir tespit yapabilmek
açısından. Şimdi 19’ncu yüzyılın başlarına gidiyoruz, 19’uncu yüzyılın başlarında Osmanlı Türkiyesi
artık eski gücüne sahip olmadığının farkına varıyor. Artık Avrupa ülkelerine göre geri planda, işte
savaşlarda mağlubiyet alınıyor, onun dışında iktisadı daha bozulmuş, eğitim anlamında müesseseler
giderek tıkanmaya başlamış, dolayısıyla bir tedbir lazım. Yani Osmanlı devlet adamlarını, “dünyadan
habersiz olan, dünyadaki gelişmelerin farkında olmayan kimseler” olarak bir kere kesinlikle
düşünmeyeceğiz. Dünyayı biliyor, gözlemliyor ve kendinin dünyanın gerisinde kaldığını da fark edince,
hemen çözüm arayışlarına da giriyor. Bu önemlidir, bu tespiti yapmış olabilmesi ve çözüm üretilmesi
önemlidir. Yoksa biz, o döneme gerileme dönemi olarak her ne kadar nitelendirilse de bu doğru bir
kavram değildir gerileme dönemi. Çünkü şimdi vereceğim örnekler neticesinde aslında gerileme
dönemine girdiği söylenen Osmanlının özellikle eğitim alanında yapmış olduğu reformlarla kendini
tekrar toparladığını göreceğiz. Ki bu nasıl oldu. İşte devlet adamları gördüler ve çözüm ürettiler.

Bunlar zaman zaman günümüzle de örtüşüyor tabii ki. 3’ncü Selim dönemiyle başlayan bir atılım var,
sonra 2’nci Mahmut, sonra Sultan Abdülmecit, Sultan Abdülaziz. Tanzimat Dönemi ve sonrasında
Meşrutiyetler. 2’nci Abdülhamit dönemi ki son derece önemlidir. Başta bir tespit olarak ben şunu
söyleyeyim okullarımız niye önemli, TEVDAK bünyesindeki okullar niye önemli? Şuradan anlayacağız
ki eğitim reformlarının sayesinde genç yeni nesiller yetişti. Bunlar Avrupalılarla olan
münasebetlerinde gerçekten başarılı işler yaptılar ve sonucunda 3’ncü Selim döneminde dibe vurmuş
olarak gördüğümüz bir ülke vardır, yani en azından askeri, iktisadi hatta sosyal yönden dibe vurmuş
bir ülke. 19’yüzyılın başlarından söz ediyoruz, 19’ncu yüzyıl sonunda 2’nci Abdülhamit Döneminde
birçok alanda atılım yapmış, çok sayıda okul açılmış, 30 bin tane ilkokuldan söz ediyoruz 2’nci
Abdülhamit döneminde açılmış. Askeri anlamda güçlenmiş, iktisaden kendini toparlamış ve de
uluslararası alanda dünya siyasetinin önemli aktörlerinden biri haline gelmiş bir ülke Osmanlı
Türkiye'si. Dolayısıyla bu yapılanlar demek ki semeresini verdi, bunu bir tespit olarak rahatlıkla
söyleyebiliriz. Şimdi ne yaptılar Osmanlı devlet adamları? Aslında şunu görüyorlar, kendi müesseseleri
tıkandı işlemiyor. Askeri alanda ve idari alanda da bu tıkanmayı görüyorlar. Dolayısıyla bir şeyler
yapmak lazım. Şimdi yaptığı şey şu: Avrupa'daki müesseseleri model olarak alıyor, evet oradakiler
artık daha iyi işleyen müesseseler Türkiye'dekilere göre. Dolayısıyla bunu model olarak alıyor, onları
Türkiye'ye getiriyor. Fakat burada çok dikkat edilmesi gereken bir husus var, model alırken birebir
aktarmamıştır hiçbir zaman. Yani bu, tarihimizde genel olarak batılılaşma olarak bilinen bir süreç
şeklinde telaffuz ederiz biz bunu ama batılılaşma kavramı, tam olarak bizim 19’uncu yüzyılda yaşamış
olduğumuz gelişmeleri karşılamaz. Niye karşılamaz; çünkü hiçbir müessese birebir alınmamıştır. Ne
alındıysa, bir okul mu açılıyor, bir askeri müessese mi kuruluyor, bir idari müessese mi kuruluyor,
evet, model olarak Avrupa'dan modeli alıyor ama onu muhakkak yerlileştiriyor, içine bir takım yerli ve
milli unsurlar katıyor. Bizim okullarımızda da böyle olmuş. Kendi okulumuzdan örnek vereyim,
Mektebi Sultani, evet bazı eğitim sistemi model olarak alındı, oradan bazı müfredatlar model olarak
alındı ama şimdi din dersi, Arapça, Farsça, Türkçe dersleri var. Şimdi dolayısıyla ne oldu; Avrupa
eğitim sisteminden farklılaştı. Ne yaptı; bunu yerlileştirdi. Bütünüyle aslında yapılan eylemler, buna
yönelik oldu. Yani gerek Sultan 3’cü Selim, gerek 2’nci Mahmut, gerek sonrasındaki padişahlar, benzer
şeyler yaptılar. Yani burada da o zaman batılılaşma değil de, bir modernleşme sürecinden söz edelim.
Buna modernleşme dediğiniz zaman, kavram tam yerli yerine oturur ve yapılan icraatları da aslında
daha anlamlı bir şekilde ifade edilmiş olur, modernleşme. Dolayısıyla bunu bu şekilde nitelendirmenin
yararlı olacağını düşünüyorum. Günümüzdeki birçok belki soru işaretinin de bir karşılığıdır, batılılaşma
değil, modernleşme. Türkiye 19’ncu yüzyılda modernleşiyordu ve günümüzde de modernleşiyor. Ve
bu bir süreçtir, hiçbir zaman bunun sonu gelmez, çağın gerekleri neyse bu yapılacaktır ve gerek
Osmanlı padişahlarının gerekse de Mustafa Kemal Atatürk'ün benzer ifadeleri vardır bazı konularda.
Çağı yakalamak, hatta çağın üzerine çıkmak, muasır medeniyetin seviyesinin üzerine çıkmak. Bunlar
çok önemlidir ve mesaj alınması gereken ifadelerdir. Mesela bu anlamda, Sultan Abdülmecit’in 1845
yılında yapmış olduğu bir konuşma, devlet adamlarına yönelik olarak diyor ki: “en önemli ideal
amacımız olan ülkenin ve halkın kalkınıp, refaha ulaşması için ne türlü tedbirler gerekliyse, bir an önce
alınıp uygulansın, tüm nazırların görüşleriyle mesele düşünülsün. Böyle bir amacın gerçekleşmesi ve
diğer din ve dünya işlerinde halkın bilgisizliğinin giderilmesine bağlıdır. İlimlerin ve fenlerin kaynağı
sanayi, meyvenin çıktığı yer olan okulların araştırılıp, yapılması benim için işlerin en önemlisidir. Bu
nedenle ülkenin uygun yerlerinde, gerekli okullar açılarak, halkın eğitilmesi çaresine bakılsın”. İşte
Sultan Abdülmecit, demek ki ülkenin güçlenmesi için neyi görüyor; modern okullar açılsın, halk iyi
eğitilsin ve güçlensin. Zaten aklın yolu bir, yani Avrupa karşısında eğer eski gücünüze sahip değilseniz
ve yeniden o güce kavuşmak istiyorsanız, bunu yolu nereden geçiyor; insanınızı en iyi şekilde

eğiteceksiniz. Ve onlar nasıl eğitiliyorsa, benzer şekilde eğitileceksiniz. Mevcut eğitim sisteminiz
tıkandıysa, o zaman o model olarak yerleştireceksiniz ama netice itibariyle insanınızı eğittiğiniz
oranda Avrupa'ya karşı direnmek ve ayakta kalmak mümkün olabilecektir ve nitekim bunlar yapıldı.
Bir iki örnek daha vereyim, çünkü bu dönemin önemli devlet adamlarının ciddi fonksiyonu vardır bu
eğitim sisteminin yerleşmesinde ve ileride modern Türkiye'ye gidecek yolun açılmasında çok değerli
çabaları vardır. Mesela Ali Paşa, çok önemli bir devlet adamımızdır. Diyor ki, “milletimizin eğitimini ve
bilgisini gereken dereceye getirmeye, pek çok çaba, emek ve para harcamamız kesin bir
zorunluluktur. Yoksa bu gerçekleştirilemezse, dayanamayıp, biteriz ve her nasıl etsek ve çevremizi Çin
duvarı gibi hisarlar çeksek, yine de bilgili kavimler bize üstün gelir, giderek, her şeyi elimizden alınır”.
Çok güzel değil mi, yani etrafımızı Çin duvarlarıyla çevirsek bile, eğer insanımızı eğitemezsek kendimizi
koruma imkanına sahip değiliz. O zaman eğiteceğiz, gençlerimizi eğiteceğiz ve bunda para
esirgememek ve devlete de fedakarlık düşüyor. Çünkü insana yapılan yatırım, önemli bir yatırımdır ve
bunu Osmanlı yapmıştır, bunu unutmamak lazım. Bir de Fuat Paşa’dan kısaca bir örnek vermek
isterim. Çünkü bu fikirler üzerinden bina edildi ülkenin geleceği. Der ki: “Önemini tariften aciz
kaldığımız meselemiz var, kamu eğitimi, yani toplumsal değişmenin biricik esası ve hem maddi ve
manevi büyüklüğün tükenmez kaynağı ordu, donanma, devlet yönetimi hep aynı meseleye bağlı. Bu
esas temel akılmış olmaksızın ilerisi için ne güç kazanmak, ne bağımsızlık, ne hükümet, ne de bir
gelecek düşünemiyorum. Dinimizin son derece aydınlık, yol gösterici özüne rağmen bizde genel
eğitim çeşitli sebeplerden çok geri kaldı. Sayısız medreselerimiz ve bunların bir işe yaramadan
kullanıp durdukları nice kaynak, esaslı bir millî eğitim düzeni kurabilmemiz için gerekli malzemeyi bize
sağlıyor.” Evet, bunlar işte önemli görüşler ve bu görüşler doğrultusunda yapılan atılımlar ve de
bugün işte TEVDAK’ı oluşturan eğitim müesseseleri ki bunun yanında diğerlerini de katabiliriz. Yani
19’uncu yüzyıl boyunca bu modern eğitim okulları açıldı ve bunlar gerçekten önemli bir işlev yerine
getirdiler. Şimdi bunlar açılırken bir de Osmanlı geleneği var, ona da bir kısaca değinmek isterim. O
yerleşmiş gelenek çerçevesinde hareket ediliyor. Nedir bu? Şimdi Osmanlı şunu yapıyor, ülkenin
neresinde zeki, yetenekli öğrenci varsa onları bir kere devlet tespit ediyor. Sonra onu bulunduğu
yerden alıyor, İstanbul'a getiriyor, en iyi şekilde eğitiyor, yetiştiriyor ve ülke hizmetinde kullanıyor.
Şimdi bu son derece iyi işleyen bir sistemdir ve Osmanlı bunu başarmıştır. Günümüzde de işte
TEVDAK bünyesindeki bu okulların aşağı yukarı benzer bir işlevi yerine getirdiğini görüyoruz. Evet,
ülkenin her tarafından son derece yetenekli, başarılı gençler, bu okulların bünyesinde toplanıyorlar ve
en iyi şekilde yetişmeleri için tabi ki katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu anlamda tabi ki yapılan
hizmetin çok değerli olduğunu da söylemek lazım. Türkiye'nin her tarafından gelen gençlerin aynı
ortamda çok güzel bir şekilde yetişmeleri... Şimdi diğer taraftan şuna da bir bakmak lazım tabi ki, bu
okullarda eğitim öğretim faaliyetleri ve diğer hizmetlerin sağlıklı ve kaliteli bir şekilde sürdürülmesi
lazım. Bu da kolay olmuyor, yani ciddi maddi kaynaklar gereken bir durumdur bu da. Dolayısıyla işte
bu mekteplerin bünyesindeki vakıflar, eğitim vakıfları, bu ihtiyaçların giderilmesinde önemli bir rol
oynuyorlar. Ve böyle yaptıkları için de devlete ciddi bir şekilde yardımcı olmuş oluyorlar. Dolayısıyla
bu anlamda tabi ki TEVDAK'ın faaliyetlerini önemsiyorum ve tebrik ediyorum, diğer taraftan da. Bu
hizmetlerin önümüzdeki dönemlerde de başarıyla devam etmesini temenni ediyorum. Teşekkür
ediyorum.
SUNUCU: Sayın müdürümüze bu güzel konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Son olarak
İstanbul eski Milli Eğitim Müdürümüz ve Öğretmen Eğitimi ve Yetiştirme Genel Müdürümüz Sayın
Ömer Balıbey’i konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınıza davetimi arz ederim.

ÖMER BALIBEY: Değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler hepinizi saygıyla selamlıyorum.
TEVDAK bugün kafamdaki yere oturdu. Ben, İstanbul Milli Eğitim Müdürü iken de TEVDAK’la ilgili çok
değerli vakıf başkanlarımız geliyordu ama bir yaptırım gücü yoktu. Atamalarla geliyorlardı, bakanlığa
gidiyorlardı, bize geliyorlardı. Ben bakanlara söylüyordum ama TEVDAK'ın sadece Galatasaray Lisesi,
İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi gibi güçlü vakıfları öne çıkıyorlardı, ama diğerleri aynı
etkinlikte değildi. Şimdi bu projede TEVDAK bir şahsiyet kazandı. Ankara’daki toplantıya da iki tane
sevgili kardeşim Genel Müdürümüz geldi Muammer Yıldız Bey ile Yusuf Büyük Bey. Daha sonra Şükrü
Gündemir Bey, değerli Daire Başkanımız ilave oldu. Bakanlık tarafından şu an Şükrü Bey de burada.
Gelen raporlarla ilgili ben Bakan Bey’e de arz ettik bir ay önce o konuyu. Böyle bir konu şu an
şekillendi, sevgili çocuklar. TEVDAK’ı biraz önce Galatasaray Lisesi Müdürümüz, hocamız da çok güzel
ifade etti tarihi gelişimini. Şu an TEVDAK neler yapması gerektiğini, yani önünü görüyor. Bir tarafta
devlet, bir tarafta bu tarihi okullar, bir yol haritası çizildi burada. Bence en önemli şey, burayla ilgili bir
yol haritası çizilmesidir kesinlikle. Yusuf Bey’in ayrı gayreti var, başkanlarımızın ayrı gayretleri var
bununla ilgili, böyle bir yol haritasının çizilmesinden dolayı çok mutluyum. Sevgili çocuklar, biraz önce
sayın Bakan Yardımcımız ifade etti ama bir şeyin dikkatini çekmedi, buradaki çocuklar zaten zeki
çocuklar, ne yaptığını bilen çocuklar, hemen bir anda % 98’e çıkıyor, 3 puan artıyor. Demek ki
Türkiye'nin geleceği bu akıllı çocuklara iyi şeyler anlatıldığında, çok güzel şeyler yaparlar. Onun için
hakikaten biz, sizlerle gurur duyuyoruz. Bu okullarımız, bu eğitim kurumlarımız güzel yerler, tarihi
misyonlar, tarihi emanetlerdir. Ben buraları hep bir demirbaş olarak görüyorum. Galatasaray Lisesi
gibi, Kabataş gibi, Pertevniyal gibi, işte diğer okullarımız İzmir, Edirne var arkadaşlarımız da burada,
bunlar demirbaş okullardır, bunların çoğalması lazım. Ben, daha önce Personel Genel Müdürümüze,
Ortaöğretim Genel Müdürümüze anlatmıştım. Şu an burada müfettişlikten gelme, bu işi bilen Daire
Başkanımız Şükrü Bey de var. Bizim proje okullarımız var. Proje okullar yapılırken, şu okulları tekrar
örnek alıp, çalışmalar yapılırsa, bana göre çok daha iyi ve güzel olur. Çünkü malumunuz Mustafa
Kemal Atatürk, Büyük Taarruz’u başlatacak, düşünüyor, acaba ne gün başlatsam diye. 26 Ağustos
tarihini rastgele tespit etmiyor. Atatürk rüyasında Sultan Alparslan’ı görüyor ve ona, Büyük Taarruz’u
ne zaman başlatalım, diye soruyor. Sultan Alparslan da, tarihe bakarsan bulursun, diyor. Bu rüyasını
Mareşal Fevzi Çakmak’a anlatıyor. Beraberce düşünüp 26 Ağustos tarihini buluyorlar. Çünkü Sultan
Alparslan 26 Ağustos 1071’de Malazgirt Zaferi ile Anadolu'yu bize açmıştı. Atatürk de 26 Ağustos’ta
başlattığı Büyük Taarruz ve ardından 30 Ağustos’ta kazanılan zaferle Anadolu’yu tekrar ebedi Türk
vatanı yapmıştır. Bu zafer bize yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin yolunu açmıştır. Bakanlık bu vakıfları, bu
okulları örnek almalı bana göre. Ben tekrar söylüyorum, eğer TEVDAK'ın bu çalışmaları proje okulları
yapılırsa, daha iyi, daha güzel şeyler olur ve bu okullar da misyonunu korumuş olur. Ben Sakin Bey’e
çok teşekkür ediyorum, güzel işler yaptı hakikaten, başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum,
duayenlerden bir tanesi müsaadenizle Yusuf Öztiryaki’dir. Allah rahmet etsin önce Feyyaz Tokar Bey
vardı, ondan sonra Cahit Kocaömer bey vardı. şu anda Yusuf Bey burada duayen olarak, ben bütün
vakıf başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklar derslerinizi iyi çalışınız, öğretmeninizi iyi
dinleyin. Bir şey daha söyledi sayın Bakan Yardımcısı Faruk Bey, bu Avrupa Birliği projelerine mutlaka
girin. Bakın işte TEVDAK, bir proje hazırladı, 160 bin Euro bir para geldi, bu para ile bu çalışmalar
yürütülüyor. Sayın Daire Başkanımız, bu tür projeler yapmaları konusunda ortaöğretim öğrencilerine
yardımcı olalım. Sevgili gençler mutlaka AB’nin bu tür projelerine mutlaka katılın. Biz, vaktiyle proje
üretip bu fonlardan yararlanamıyorduk. Hüseyin Çelik Milli Eğitim Bakanı iken bu sisteme girdi, bu
fona epey para yatırdık. Fakat bu fonlara fazla başvuru olmadığı için yatırdığımızın yarısını
kullanamadık. Bulgaristan, Finlandiya gibi ülkeler çok sayıda proje hazırlayarak oldukça yüksek
meblağda paralar alıyorlardı bu fonlarda. Biz bir para alamıyorduk maalesef, çünkü sistemi

bilmiyorduk, proje kullanmayı bilmiyorduk. Ama bugün bu konuda büyük mesafe aldık. İşte bugün
TEVDAK’ın hazırladığı ve kabul ettirdiği bir AB projesinin toplantısındayız. Şimdi sizi sevgili gençlerimiz
de çok güzel projeler üretip yurtdışında çeşitli şanslar bulabilirsiniz. Bu konuda ilgili web sitelerine
girin, mutlaka bu fonlarla ilgili araştırmalar yapın. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun,
inşallah öğlenden sonra görüşürüz.
SUNUCU: Sayın Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, Türk Eğitim
Vakıfları Dayanışma Konseyi Liseleri Derneği TEVDAK'ın, Toplumun Okulları isimli Avrupa Birliği
projesinin network geliştirme etkinliği açılış toplantısı burada sona erdi. Etkinliğimizin birinci oturumu
eski İstanbul Milli Eğitim Müdürümüz ve Öğretmen Eğitimi ve Yetiştirme Genel Müdürümüz Ömer
Balıbey başkanlığında saat 13:30-15:00 arasında Kültür Merkezimizin üst katındaki kütüphanede
yapılacaktır. Şimdi protokolümüzü de Kabataş Erkek Lisesi Müzesini ziyarete davet ediyorum,
Katılımınız için çok teşekkür ederiz, programımız burada sona ermiştir.

12 KASIM 2019 SALI -- SAAT 13.30-15.00 -- I. OTURUM
KONU: “BİZ KİMİZ?” KURUM TANITIMLARI
OTURUM BAŞKANI: Ömer BALIBEY (MEB e. Öğretmen Eğitimi ve Yetiştirme Genel Müdürü)
DR. SAKİN ÖNER: Sayın Genel Müdürüm, saygıdeğer vakıf başkanlarımız, sivil toplum
kuruluşlarımızın saygıdeğer yöneticileri, değerli konuklar, hanımefendiler, beyefendiler, hoşgeldiniz.
Toplumun okulları projesinin “network geliştirme” yani ağ geliştirme toplantısının ikinci oturumunu
Sayın Genel Müdürümüz, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nde 10 yıl çok değerli hizmetler veren
değerli hocamız Sayın Ömer Balıbey, toplantımızı yönetecek. Buyrun sayın genel müdürüm.
ÖMER BALIBEY: Efendim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi bir espriyle başlayayım. Bizim
bir Ekrem ağabeyimiz vardı, efsane Genel Müdürümüz, ağabeyimiz, Karadenizli, Rizeli. Ekrem abi,
birkaç yerde İl Müdürlüğü yaptı, en son Bolu’da Milli Eğitim Müdürlüğü yaptı. Ekrem abi, Bolu Milli
Eğitim Müdürü iken, ben, Hatay Milli Eğitim Müdürü’ydüm. Tabi onlar o zamanki bizim yaşımızdaydı,
biz de o zaman gençlerin yaşındaydık, 42’lerde… Ekrem abi, İlköğretim Genel Müdürü olunca, Bolu’da
bir toplantı yapmış, hepsi söylerler. Tabi Bolu’da yıllarca Bolu Milli Eğitim Müdürü olunca, her kalkan
“sayın müdürüm, işte şöyle derdimiz var. Sayın müdürüm” deyince, Ekrem abi de çok esprili, “Genel
Müdür olana kadar anamız ağladı, Genel Müdür deyin bir zahmet” demiş. Şimdi biz de 9 yıl da Milli
Eğitim Müdürlüğü, Genel Müdürlük yaptık ama Genel Müdür olana kadar anamız ağladı, diyor. Şimdi
bugün burada da kısa bir konuşmada artık maksat hasıl oldu. Bundan sonrası için hakikaten ben çok
mutluyum, bu proje TEVDAK’ı bir yere oturttu ve özellikle buraya proje kapsamındaki 160 bin
Euro’luk hibe büyük bir şahsiyet verdi. Bundan sonra bu işin peşini vakıf başkanlarımız, arkadaşlarımız
bırakmasınlar. Ben de bırakmayacağım zaten. Sakin Bey, vakfı anlatacak, şimdi ben vakfı artık çok
konuşmayayım. Bir de burada bizim Milli Eğitim Bakanlığımızın eğitim kahramanları diye bir
grubumuz vardı. Bunlar İstanbul Milli Eğitim Müdür Muavinleri, İstanbul’da İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü yapan arkadaşlarımız, onlar da bugün buradalar. Yani İstanbul’u beraber yönettiğimiz
arkadaşlarımızın tamamı buradalar. Eğer uygun görürseniz, buradaki arkadaşlarımızı ben, şahsen size
tanıtmak istiyorum. Müsaade ederseniz, ben başlayayım isterseniz arkadaşlarımdan. Halil İbrahim
Kökçü Bey, Avcılar’da uzun süre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzü yaptı, şu anda Aydın Üniversitesinin

koordinatörü. Neşat Yayla Bey, Sarıyer’de, Kağıthane’de, Adalar’da Beykoz’da ve en son Tuzla’da İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü yaptı. İlyas Tekin Bey, Sarıyer, Esenler, en son Üsküdar ve Ümraniye’de görev
yaptı. İl Müdürlüğü için gelen teklifi de kabul etmedi. Ondan sonra kitaplar yazdı, üç tane yüksekokul
mezunu. Ragıp Üye Bey, bizim Koordinatör Milli Eğitim Müdürümüzdü. Erzurum, Çanakkale, en uzun
süre de İzmir’de Milli Eğitim Müdürlüğü yaptı. Daha sonra Bakanlıkta Daire Başkanlığından emekli
oldu. Yusuf Sezer Bey Kocaeli, Kastamonu ve Düzce olmak üzere üç ilde Milli Eğitim Müdürlüğü yaptı.
Mustafa Taflan Bey, Beşiktaş’ta uzun süre Milli Eğitim Müdürlüğü yaptı ve sonrasında emekli oldu.
Celal Gültekin Bey, İstanbul’un birçok yerlerinde, en son Sarıyer, Güngören, Avcılar’da Milli Eğitim
Müdürlüğü yaptı. Kemal Alkan Bey de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yaptı, sonra da İstanbul’da uzun
süre Milli Eğitim Muavinliği yaptı. Muzaffer Canıdemir Bey, İstanbul’da önemli hizmetler yaptı, Teftiş
Kurulu Başkanlığı yaptı. Yusuf Korkmaz Bey de gene teftişte, Yozgat’ta beraber çalıştık, Bakanlık
Müfettişlerimizin derneğinde görev yaptı. Biz arkadaşlarımızla ayda bir “eğitim kahramanları”
platformu olarak toplantı yaparız İstanbul’da. Sakin Hoca başkanlığında yazdığı yazılarla Ragıp Bey ile
beraber Bakana 50 sayfalık bir rapor sunmuştum. Şimdi bu eğitim kahramanlarını, eğitim platformuna
dönüştürmek istiyoruz. Ayda bir, iki ayda bir raporlar yazalım, değerlendirelim, neler olur, nasıl olur
diye. İnşallah bu TEVDAK okullarını da gündeme alacağız. Proje okulları da ayrıca bakana sunuld u.
Ben, şimdi TEVDAK’ı tanıtması için Sakin Beye müsaadenizle söz vermek istiyorum. Sakin Hocam
buyurun.
DR. SAKİN ÖNER: Bu arada Sayın Genel Müdürüm, izin verirseniz, önce toplantımıza katılan
değerli katılımcılarımızı kısaca tanıtayım. TEVDAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Vefa Lisesi
Eğitim Vakfı Başkanı Yusuf Öztiryaki, Edirne Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı Atıl Erman, Pertevniyal Lisesi
Eğitim Vakfı Başkanı Seyhan Cengiz, Erzurum Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı Prof. Dr. Adnan Okur ve
Başkan Yardımcısı Halis Özsoy, Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi Vakıf Başkan Yardımcısı Mücella
Pamay, Nişantaşı Anadolu Lisesi Vakfının Kurucu Başkanı Teoman Yelkencioğlu, TEVDAK Denetim
Kurulu Üyesi ve Kabataş Lisesi Eğitim Vakfı Üyesi İsmail Özsürücü, Kabataş Lisesi Eğitim Vakfı Ankara
temsilcisi Osman Evren, Haydarpaşa Lisesi Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uluçay ve Mehmet Güler,
Erzurum Lisesi Okul Müdürü Taner Aykut, Edirne Lisesi Müdürü Recep Şentürk, Beyoğlu Kız Anadolu
Lisesi Müdürü Gülay Hacısalihoğlu, Beyoğlu Lisesi Rehber Öğretmeni Ayşe Kavaklı, Öğretmenim
Dergisinin temsilcisi Seçkin Seçkin, Eğitimci Sanatçılar Derneği Başkanı Mehmet Dağıstanlı, Başkan
Yardımcısı Kazım Bey Saymalı, Yeniden Aydınlanma Derneği İstanbul Şube Başkanı İhsan Yavuz.
Hepsine toplantımıza hoşgeldiniz diyorum.
Size şimdi TEVDAK’ı sabahki toplantıda çok kısa anlattım. Biraz daha kapsamlı olarak anlatmak
istiyorum. TEVDAK, TEVDAK Liseleri Eğitim Derneği’nin kısa adıdır. 100 yılın üzerinde tarihi olan
kurumsal kültürleri ve gelenekleriyle oluşmuş, akademik başarılarıyla temayüz etmiş ve başarılı
mezunlarıyla toplum hayatımızın her alanında etkili olmuş 15 tarihi lisemizin mezunlarının kurdukları
eğitim vakıflarının 1991 yılında oluşturdukları eğitim alanında faaliyet gösteren bir kuruluştur.
TEVDAK liselerini bir kere daha anlatacağız. İstanbul’un yedi ilçesinde yer alan 10 tane okulumuz var.
Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi, ülkede şu anda tek kız Anadolu lisesi durumunda. Ve Eyüp Anadolu Lisesi,
Galatasaray Lisesi, Haydarpaşa Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Kadıköy Anadolu
Lisesi, Nişantaşı Anadolu Lisesi, Pertevniyal Lisesi, Vefa Lisesi… Şimdi diğer liselerimiz İstanbul
dışındadır. Ankara Atatürk Lisesi, Edirne Lisesi, Erzurum Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi, Zonguldak
Mehmet Çelikel Lisesi. Şimdi bizim TEVDAK olarak kuruluş amacımız şu: Üyemiz olan liselerin
kurumsal kültür ve kimliklerini korumak. İşte bu okullarımız da kimlikleriyle beraber başarılarıyla,
özellikleriyle toplumumuz ve bakanlığımız tarafından sahip çıkılması, korunması gereken okullarımız

olduğu için projemizin adını “Toplumun Okulları” koyduk. İkinci olarak eğitim ve öğretim kalitelerini,
akademik başarılarını yükseltmek, öğrencilerimizi bilgi toplumunun seçkin bir üyesi, milli ve manevi
değerlerine bağlı, evrensel değerlere de saygılı çağdaş, demokratik ve sosyal bir hukuk devlet olan
Türkiye Cumhuriyetine ve Atatürk ilkelerine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerini sağlamak için her
türlü maddi ve manevi katkıyı yapmaktır. Amacımız, Osmanlının son dönemi ve Cumhuriyetin ilk
yıllarında toplumun her alanında başarılı kadroları yetiştiren bu liselerimizin 21’inci yüzyılda da
nitelikli ve çağdaş eğitim vererek, diğer okullarımıza model okul olmalarını amaçlıyoruz. Değerli
arkadaşlar, eğer bu Osmanlı döneminde kurulan okullar kaliteli eğitim yapmasaydı, orada yetişen
insanlar, Cumhuriyet kuramazlardı. TEVDAK kuruluşundan beri Milli Eğitim Bakanlığı ile sürekli diyalog
içinde bulunarak, bu konuda görüş ve önerilerini paylaşmayı ilke edinmiş bir kuruluştur. TEVDAK,
doğrudan doğruya o dönemin Milli Eğitim Bakanı rahmetli Avni Akyol’un önerileriyle ve Feyyaz
Tokar’ın başkanlığıyla kurulmuştur. Hedefimiz ulusal eğitim, bu tarihi liselerimizi eğitim vakıflarımızın
katkılarıyla fiziki mekan, eğitim teknolojisi, sosyal yardımları, eğitim ve öğretime katkılarıyla çağdaş
eğitim ortamına kavuşturmak ve sosyal, kültürel, sportif, sanatsal, bilimsel ve akademik başarı,
uluslararası birer eğitim markası haline getirmektir, amacımız bu. Şimdi peki, bu vakıflarımız, yani
üyemiz olan vakıflar, liselerimize ne katkılarda bulunuyorlar? Okulların sorunlarını çözümünde milli
eğitim bakanlığıyla diyaloğa geçerek, yardımcı oluyorlar. Okulların fiziki mekan ve onarım ihtiyaçlarını
karşılıyorlar. Şimdi şu anda içinde bulunduğumuz kampusun içine yer alan birçok tesiste buradaki
mezunlarımızın damgası var, Kabataş Lisesi mezunlarının ve onların kurduğu kuruluşların damgası var.
Şu anda bu okulun giderlerinin en büyük kısmını karşılayan Feriye Tesisleri, doğrudan doğruya
Kabataş Lisesi Eğitim Vakfı’nın şu anda girişimi yapılmış ve devletimiz tarafından da 49 yıllığına
işletme hakkı verilmiş tesislerdir. Orada kazanılan paranın yüzde 95’i her ay okul için harcanıyor. Şu
anda çalışan bütün personel ve diğer giderleri karşılanıyor. Okulların fiziki mekan ve onarım
ihtiyaçlarını karşılamak, eğitim araç gereç ve materyalleriyle eğitim teknolojisi açısından ihtiyaçları
karşılamak, personel, hizmetli, memur, öğretim görevlisi, pansiyon personeli ihtiyaçlarını karşılamak…
Açıkçası söyleyeyim bazı büyük okullarımızın şu anda bildiğim kadarıyla hemen hemen personel
ihtiyacının tamamı bu vakıflarımız tarafından karşılanmaktadır. İhtiyaç sahibi yatılı ve gündüzlü
öğrencilerin burs, yemek, kitap, servis gibi her türlü sosyal ihtiyacını karşılamaktadır. Mezun
öğrencilerimizin yükseköğretim dönemlerinde de yurtiçi ve yurtdışı burs desteğinde bulunmaktadır.
Okulda görevli öğretmenlerin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarına üniversitelerle işbirliği içinde destek
olmaktadır. Biz TEVDAK olarak geçmişte bunu çok güzel yaptık, baya da ciddi bir ücret ödedik. Yani
şimdi bakıyorum, 6 bin 500 Euro civarında bir ücret ödeyerek, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
öğretim üyeleriyle bizim okullarımızın matematik, fizik, kimya ve biyoloji öğretmenlerine iki, üç hafta
devam eden, hafta sonları devam eden seminerler yaptık. Eğitimle ilgili çalıştay, sempozyum, panel
ve konferanslar düzenledik. İki defa ulusal düzeyde sempozyumlar yaptık, konferanslar yapıyoruz.
Öğrenci kulüplerinin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerine her türlü katkıda bulunuluyor.
Öğrenciler arasında sosyal, kültürel, sportif etkinlikler, yarışmalar, turnuvalar düzenlemek, başarılı
öğrencileri ödüllendirmek, burada doğabilecek yeni ihtiyaçları giderebilmesi için katkıda bulunmak.
TEVDAK vakıf değil, bu eğitim vakıflarının çatı kuruluşu. Onların organizasyonunu, birlikte hareket
etmesini sağlayan bir kuruluşumuz.
Şimdi ben, tek tek okullarımızın özelliklerini sizlere tanıtmak istiyorum.
1. Ankara Atatürk Lisesi: 1886 yılında beş yıllık İdadî olarak eğitim ve öğretime başlayan okul,
1908'de de Sultani haline getirildi. Okulun ismi, 1924´te Ankara Erkek Lisesi oldu. Türkiye’de Atatürk
ismini ilk alan okuldur. Ankara Atatürk Lisesi, bugün (Hazırlık+4 Yıl) 5 yıl öğretim süreli 12 Anadolu

Lisesi’nden biridir. Yabancı dili İngilizcedir. Karma eğitim yapmaktadır. Proje Okulu olup, sınavla
öğrenci almaktadır.
2. Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi: 1849 yılında İngiliz elçilik mensuplarının kız çocukları için ortaöğretim
düzeyinde (High Scholl For Girls) bir okul olarak açılmıştır. Okul, 1980 yılında lise kısmı açıldığında
"Beyoğlu Anadolu Lisesi" adını almıştır. Bugün (Hazırlık+4 yıl) 5 yıl öğretim süreli 12 Anadolu
Lisesi’nden biridir. Yabancı dili İngilizcedir. Türkiye’nin tek Kız Anadolu Lisesi’dir. Proje Okulu olup,
sınavla öğrenci almaktadır.
3. Edirne Lisesi: “Trakyanın İlk Lisesi» dir. 1857 yılında Edirne Rüştiyesi (ortaokul) adıyla açılmış, 1885
yılında İdadi’ye (Lise), 1908 yılından sonra Sultani'ye çevrilmiştir. Okulun adı 1924’te Edirne Erkek
Lisesi olmuştur. Okul, 1992–93 Öğretim yılında Yabancı Dil Ağırlıklı Lise (Süper Lise), 1998–1999
öğretim yılında, Anadolu Lisesi statüsüne geçirilmiştir. Yabancı dili İngilizcedir. Karma eğitim yapar.
Erkek Pansiyonu bulunmaktadır. 4 yıl öğrenim sürelidir. Proje Okulu olup sınavla öğrenci almaktadır.
4. Erzurum Lisesi: «Doğu Anadolu’nun İlk Lisesi»dir. 1889 yılında Erzurum İdadisi adıyla kurulmuştur.
1913 yılında Erzurum Sultanisi, 1924 yılında da Erzurum Lisesi adını almıştır. Okul, 1992–93 Öğretim
yılında Yabancı Dil Ağırlıklı Lise (Süper Lise), 1998–1999 öğretim yılında, Anadolu Lisesi statüsüne
geçirilmiştir. Yabancı dili İngilizcedir. Karma eğitim yapan okul, 4 yıl öğretim sürelidir. Kız ve Erkek
Pansiyonu bulunmaktadır. Proje Okulu olup, sınavla öğrenci almaktadır.
5. Eyüpsultan Anadolu Lisesi: 1911 yılında "Reşadiye Numune Mektebi" adıyla kurulmuştur. Okul,
1927'de "Eyüp Ortaokulu", 1956’da “Eyüp Lisesi”, 2005–2006 eğitim-öğretim yılında “Eyüp Anadolu
Lisesi” adını almıştır. 2017-2018 öğretim yılında ise Eyüp ilçesinin adının Eyüpsultan olmasından sonra
«Eyüpsultan Anadolu Lisesi» adını almıştır. Yabancı dili İngilizcedir. Karma eğitim yapılan okul, 4 yıl
öğretim sürelidir. Proje Okulu olup, sınavla öğrenci almaktadır.
6. Galatasaray Lisesi: «İlk Mekteb-i Sultani»dir. Kuruluş tarihi, Enderun’a öğrenci yetiştiren Galata
Saray-ı Hümayun Mektebi’nin kurulduğu 1481 yılı kabul edilir. Okul, 1868'de Mekteb-i Sultani adıyla
modern eğitim kurumu olarak eğitimine devam etmiştir. 1924’te Galatasaray Lisesi adını
almıştır.1994 yılında İlkokul, Ortaokul ve Üniversite ile Galatasaray Eğitim Kurumları içinde yer
almıştır. Okulda Fransızca ağırlıklı eğitim yapılmakta olup, Bakalorya sistemi uygulanmaktadır.
(Hazırlık+4 Yıl) 5 yıl öğretim sürelidir. Karma eğitim yapılmaktadır. Kız ve Erkek Pansiyonu
bulunmaktadır. Proje Okulu olup, sınavla öğrenci almaktadır.
7. Haydarpaşa Lisesi: Haydarpaşa Lisesi, Atatürk´ün emriyle 26 Eylül 1934´te Haydarpaşa’daki tarihi
binada kuruldu. 1936-1937 öğretim yılında bağımsız lise durumuna getirildi. Okul, 1989 yılında
Altunizade´de Validebağ korusunun yanındaki yeni binasına taşınmıştır. 1992 yılında Yabancı Dil
Ağırlıklı Lise (Süper Lise), 1998 yılında Anadolu Lisesi statüsüne geçmiştir. Okul, (Hazırlık+4 Yıl) 5 Yıl
öğretim sürelidir. Yabancı dili İngilizcedir. Karma eğitim yapılmaktadır. Erkek Pansiyonu
bulunmaktadır. Proje Okulu olup, sınavla öğrenci almaktadır.
8. İstanbul Erkek Lisesi: Riyaziyeci Mehmet Nadir Bey tarafından 1884’te “Numune-i Terakki” adında
bir özel okul olarak kuruldu. 1886’da Maarif Nezareti’ne devredildi ve resmi İdadi oldu. 1910’da
“İstanbul Lisesi” adını alarak Türkiye’de “Lise” adını kullanan ilk okul oldu. 1913’te “İstanbul Sultanisi”
adını aldı. 1916’da okula gelen 22 Alman öğretmenle Almanca eğitime geçildi. 1924’te “İstanbul Erkek
Lisesi” adını alan okul, 1932’de Atatürk’ün emriyle bugünkü Düyun-ı Umumiye binasına taşındı.

1942’de Almanca eğitime ara verildi. 1958’de tekrar Türkiye-Federal Almanya Kültür Anlaşması
çerçevesinde Almanca eğitime geçildi. Okulun adı 1982’de “İstanbul Lisesi”, 2019’da “İstanbul Erkek
Lisesi” oldu. Okulda Abitur Programı uygulanmaktadır. Karma eğitim yapılan okulun öğretim süresi
(Hazırlık+4 Yıl) 5 yıldır. Kız ve Erkek Pansiyonu bulunmaktadır. Proje Okulu olup, sınavla öğrenci
almaktadır.
9. İzmir Atatürk Lisesi: «Ege Bölgesinin İlk Lisesi»dir. İzmir Atatürk Lisesi 1888 yılında Mekteb-i İdadi
olarak kuruldu. 1910 yılında Mekteb-i Sultani statüsüne geçti. 1924’te İzmir Erkek Lisesi, 1942’de
İzmir Atatürk Lisesi adını aldı. 1993’te Yabancı Dil Ağırlıklı Lise (Süper Lise) olan okul, 1998’de Anadolu
Lisesi statüsüne geçirildi. Yabancı dili İngilizcedir. Öğretim süresi 4 yıldır. Karma eğitim yapmakta
olup, Kız ve Erkek Pansiyonu bulunmaktadır. Proje Okulu olup sınavla öğrenci almaktadır.
10. Kabataş Erkek Lisesi: 1908’de “Kabataş Mekteb-i İdadisi” adıyla kuruldu. Okul, 1913’te “Kabataş
Mekteb-i Sultanisi”, 1924’te “Kabataş Erkek Lisesi” adını aldı. 1928-1929 öğretim yılında bugünkü
Feriye Saraylarına ait binaya taşındı. 1992’de karma eğitime ve Yabancı Dil Ağırlıklı Lise (Süper Lise),
1998’de “Anadolu Lisesi” statüsüne geçildi. Okulda İngilizce ve Almanca ağırlıklı eğitim yapılmaktadır.
Okulun öğretim süresi (Hazırlık+4 Yıl) 5 yıldır. Kız ve Erkek Pansiyonu bulunmaktadır. Proje Okulu
olup, sınavla öğrenci almaktadır.
11. Kadıköy Anadolu Lisesi: Kadıköy Anadolu Lisesi, Türkiye’nin yabancı dil ağırlıklı eğitim yapan 6
Maarif Koleji’nden biri olarak 1955–1956 öğretim yılında eğitime başladı. 1975 yılında diğer Maarif
Kolejleriyle birlikte Anadolu Lisesi statüne geçen okul, «Kadıköy Anadolu Lisesi» adını aldı. Okulda
İngilizce ağırlıklı öğretim yapılmaktadır. Okulda karma eğitim yapılmakta olup, öğretim süresi
(Hazırlık+4 Yıl) 5 yıldır. Kız ve Erkek Pansiyonu bulunmaktadır. Proje Okulu olup, sınavla öğrenci
almaktadır.
12. Nişantaşı Anadolu Lisesi: Nişantaşı Anadolu Lisesi, 1905 yılında İstanbul'daki yabancıların ve
özellikle İngiliz topluluğu mensuplarının çocuklarına eğitim vermek amacıyla High School olarak
kurulmuştur. Okul, 1951 yılında Lise statüsünü kazanmıştır. Okul 1979’da Türk hükümetine
devredilmiş ve «Nişantaşı Anadolu Lisesi» adını almıştır. İngilizce öğrenim yapılmaktadır. Karma
öğretim yapılmakta olup, öğretim süresi 4 yıldır. Proje Okulu olup, sınavla öğrenci almaktadır.
13. Pertevniyal Lisesi: Pertevniyal Lisesi, 1872’de Pertevniyal Valide Sultan tarafından “Mahmudiye
Rüştiyesi” adıyla kurulmuştur. Okul 1930’da Bakanlar Kurulu kararıyla “Pertevniyal Lisesi” adını aldı.
Okul 1992’de Yabancı Dil Ağırlıklı Lise (Süper Lise), 1998’de “Anadolu Lisesi” statüsüne geçirildi.
Okulun yabancı dili İngilizcedir. Öğretim süresi 4 yıldır. Proje Okulu olup, sınavla öğrenci almaktadır.
14. Vefa Lisesi: Vefa Lisesi, "Ana dille öğretim yapılan ilk mülkiye (sivil) lisesi" olarak, 1872’de
Mekteb-i Mülkiye'nin bünyesinde kuruldu. 1886’da «Dersaadet İdadi-i Mülki-i Şahanesi» adıyla
bağımsız bir okul haline geldi. 1994’te bugün de kullanılan Sadrazam Mütercim Rüşdü Paşa Konağı’na
taşındı. Okul, 1900 yılında «Vefa İdadi-i Mülki-i Şahanesi», 1913’te «Vefa Mekteb-i Sultanisi», 1924’te
«Vefa Erkek Lisesi» adını aldı. İstanbul’un ilk Akşam Lisesi de 1958’de Vefa Lisesi’nde açıldı. 1990
yılında Anadolu Lisesi statüsüne geçti. Öğretim süresi (Hazırlık+4 yıl) 5 yıldır. Yabancı dili İngilizcedir.
Karma eğitim yapılan okulda Kız Pansiyonu bulunmaktadır. Proje Okulu olup sınavla öğrenci
almaktadır.

15. Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi: Mehmet Çelikel Lisesi, 1938 yılında Mehmet Çelikel tarafından
yaptırılan Türkiye’nin ilk bağış Okuludur. 1992’de Yabancı Dil Ağırlıklı Lise (Süper Lise), 1998’de
Anadolu Lisesi statüsüne geçti. Yabancı dili İngilizcedir. Öğretim süresi 4 yıldır. Proje Okulu olup,
Sınavla öğrenci almaktadır. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
ÖMER BALIBEY: Sakin Beye çok teşekkür ederiz. Sakin Bey hakikaten Milli Eğitim Bakanlığının
İstanbul’da hafızasıdır. yani çok değerli biridir ve bizim için önemli bir kardeşimizdir. Şimdi ben vakıf
başkanlarının veya yönetimin TEVDAK ile ilgili kendi görüşlerini, vakfın görüşlerini iletilerse, memnun
olurum. Bir de İstanbul’da görev yapan arkadaşlarımızın da bu vakıflarla ilgili, eski okullarla ilgili,
eğitimle ilgili görüşlerini alacağız. ilk sözü Vefa Vakfının Başkanı Sayın Yusuf Öztiryaki’ye vereyim,
kendisi bu işin duayeni.
YUSUF ÖZTİRYAKİ: Sayın Başkanım, nazik iltifatınıza teşekkür ediyorum. Sizden iltifat almak
benim için bir onur. Eğitime yardım etmek de benim hayatımda bir onurum, bütün hayatımda buna
itina ediyorum. Genç kalmam da bu eğitimle uğraşmamla paralel. Hiç unutmuyorum, bir açılışta
bulunduk beraber değerli başkanımla. Ama benim gitmem lazımdı, bir seyahate gidecektim. Onursal
başkanımız, değişmez başkanımız sizin katılmanızı istiyorlar dedi. Böyle iltifatlar alıyorum. Bu
iltifatların değerini ölçmek mümkün değil. Bunun tadını aldıktan sonra bunu bırakmak mümkün değil.
Ben, 26 senedir Vefa Lisesinde hizmet veriyorum. Ömer Bey’in zamanında beraberliğimiz oldu. Sonra
Ömer Bey ile bir tartışmamız oldu. Okul müdürümüzle pek uyuşamıyordum. Biraz daha aktif, biraz
daha canlı, heyecanlı birisi gelsin istedim. Sakin Bey de daha önceden bizim okulumuzda bir tecrübe
geçirdi. Onu yakinen tanıdığım için Ömer Bey müdürüme dedim ki, ne olur Sakin Beyi, bana müsaade
et, bize lazım. O da bana, Yusuf Bey benim sağ kolumu koparırsın, dedi. Tam bir sene Ankara’ya
gittim, geldim. Sayın Başkanım söylesin, o sene bir tek asaleten müdür tayini olmamıştı. Rahmetli
Bener Cordan Bey benden kaçıyordu. Gelme artık sevgili Yusuf, yapamayacağım, elimde kanun
maddesi var, bir tane tayin olmadı, nasıl yapacağım, dedi. Bir gün yine atladım uçağa gittim
Ankara’ya, bir çikolata yaptım. Her yere haber vermiş. Böyle sanki resmimi koymuştu. Bener Bey yok
dediler. Hiç dinlemiyorum kimseyi, odasına gittim. Orada birisi bana çok sıcak bakıyordu. Dedim,
oğlum, hangi odada şimdi? Yandaki binanın üçüncü katında, dedi. Ben, hemen oraya gittim üçüncü
kata. İçeride oturuyor yetkili bir arkadaşla. Ya nasıl geldin buraya, dedi. Dedim, elimden kurtuluşun
yok. Ne olursun, bu işe bir çare, bir formül bul. Pek bir şey yapmıyoruz, değerli bir hocayı almak
istiyorum, dedim. O zaman Sayın Sakin Beyin de istemediği bir formül önerdi. Bir imtihan açacağım,
bu imtihan olsun, dedi. Bir formül buldular yani. Özetle bir sene uğraştıktan sonra değerli hocamı
Ömer Beyin de müsaadesiyle okuluma aldım. Okulumuzda bir ateş yaktık onun sayesinde. Biliyordum
olacağını. Ömer Bey, biliyor, çok iyi biliyor. Okulumuzun çehresi değişti. Şimdi IB’si olan, her şeyi
elden geçmiş, her şeyiyle yaptık. Şanssızlığımız, eskiden vakıflar para topluyordu. Para toplayamaz
hale geldik. Her gönlümde büyük bir talep var, Allah bana veriyor, ben, onlara veriyorum. Benim
verdiğimi görenler de utanıp, veriyorlar. Birileri beni takip etmek istiyor, yürekten vermek istiyorlar.
Ben, bütün vakıf başkanlarımla sohbetimde görüyorum yani kendi kendime seviniyorum, bravo bizim
vakfa diyorum, yöneticilerine ve çevremize. 6-7 trilyon para kattık okulumuza. Bu şaka değil, belki
eksik söylüyorum. Ben, Uğur, Müjdat, Vefalılar, sayamayacağınız kadar Vefalı bir katkı yarışına
girdiler. “Sen, konferans salonunu yapacaksın”, sen, kütüphaneyi yapacaksın”, “sen, fen
laboratuvarlarını yapacaksın”, “sen şunu yapacaksın” mantığını ve heyecanını yarattık. Ben, sayın
Sakin Hocam, benim çok önemsediğim şey Erol Beye Allah şifalar versin, bugün yoğun bakımdan
çıkacakmış. Erol Başkan, bir şey yapamıyoruz, sıkılıyorum ben, diyordu. Ben de ona, “hiç sıkılma,
TEVDAK’ı bir gün anlatacağız Milli Eğitime, TEVDAK’ın ne olduğunu” Orada bir arkadaşım söyledi,

fanus içinde saklanacak okullar bunlar. Bunların tarihleri var, geçmişleri var, Mehmet Akif Ersoy,
Hasan Ali Yücel Vefa’dan çıkmış. Saysam bir saatimizi alır. Hepimizin okullarında böyle değerli insanlar
mezun olmuş. Nereden çıktı bu mücadele edecek insanlar; buralardan çıktı. Bir ülkenin kalkınması,
başarılı olması için eğitiminin iyi olması lazım. Dün toplantıdaydım, yine yakaladılar beni. Şimdi bir
okul yapacağım inşallah. Kazandıklarımızın bir kısmını mantık ölçüsü dahilinde işime, aileme zarar
vermemek kaydıyla eğitime aktarmaya çalışıyorum. Hacıyım, dindarım ama dini dar değilim. Yobaz
değilim. Bizim dinimiz saçla, kılla, kıyafetle uğraşmaz. Kul hakkın var mı, kimsenin hakkını yedin mi,
yalan söyledin mi? iyi insan vasfın var mı, hastaya yardım ettin mi? Bir ağacın dalını yerden kaldırdın
mı, bir köpeğe yardım ettin mi sen, onunla gel diyor Allah. Kıldığın namazı kıl, devam et diyor yani.
Biz, böyle Müslümanız, hakiki İslam’ız. Kuran’daki İslam’ı tercih ediyoruz. Benim hayatımda bir iyilik
yapma şartı vardır. Bugün iyilik yapmadığım zaman üzülürüm. Dün söyledim, bugün de yakaladım bir
iyilik, dedim. Bana iyilik yapma fırsatını verene teşekkür ederim. Sayın Başkanım, bir anımı
anlatacağım ve bırakacağım. Yani sizin iyilik seven insanlara çok büyük bir yaşam örneği bu… 1952
yılında dünyanın iştirak ettiği 24 bin 600 izcinin katıldığı uluslararası çok büyük bir kamp yapıldı
Londra’da. O kampa Türkiye de davet edildi. İngiltere hükümeti bütün ülkelere yazdı. Dedi ki, izci
teşkilatımız var mı? Var. Varsa o zaman işte 1952 yılında şurada bir kamp var, kampa geliş şartları bu.
Biz, yedireceğiz, içireceğiz, siz, bir tek yol parası vereceksiniz, geleceksiniz. Bir imtihan açıldı. 24 izci
seçildik. Bir tanesi de Edirne’den çok sevdiğim bir kardeşimdi. Ben, Vefa Lisesi oba başıydım. Oradan
da oraya seçildik. İngiltere’ye gittik, kampa katıldık. Çok heyecanlıydık, Türkiye’yi temsil ettik. Her gün
onlarca insan geliyor kampa, Kıbrıs’tan İngiltere’ye gelen Kıbrıs vatandaşları. Televizyonda her dakika
haber veriliyor, müthiş bir olay. Bir Kıbrıslı Türk ailesi geldi. O zaman da 1957 Kıbrıs kaynıyor,
vuruyorlar, ölüyorlar vs. Herkes bir milli heyecan içinde. Kampta tabi Kıbrıs bayrağı altında geldiler.
Rumlar ve Türkler de ufak bir kavga yapmışlar. Çocuklar, bizim Türkler, haber verdi, bizi dövmeye
kalkıyor bunlar diye. Biz bir gittik oraya, Kıbrıs Rum izcileri gitmiş, yok olmuşlar, kaçmışlar. Yani böyle
heyecanlı günler, bir şey yapacağımızdan değil. Ama izci bıçaklarımız yanımızda, Allah korudu,
çatışsak vururuz yani dövseler orada bizimkileri, biz, yerde adamlar yani. Neyse o aile bizi evine davet
etti akşam yemeğine. Dedi ki, liderlerimiz müsaade ederseniz, kampın dışına gece çıkmak yasak. Ben
de izin aldım, üç izci eve gitmeye karar verdik. Geldi Kıbrıslı bey, bizi aldı, evine götürdü. 1.5’a kadar
hamaset, dağ başını duman almış, İstiklal marşı, biz, Türk’üz falan filan. Heyecan dolu bir gece
geçirdik. Saat bir buçuk, beyefendi biz gidelim. Ama sizi de yormayalım, dedik. Bizi arabayla getirdiniz.
Otobüs gidiyor mu buradan? Gidiyor, dedi. Olmaz, dedi. Neyse ikna ettik otobüsle gitmeye. Çıktık
evden hiçbir şey yok, hava gayet iyi. Çıktık, durağa gittik, otobüsü bekliyoruz. Bir yağmur gökten indi.
Su olduk, battık. Ne yapacağımızı şaşırdık. Taksi çevirelim, dedim. Bir otostop yaparız. Bakalım, ne
yapacak, ilk geçen araba durdu el kaldırdığımda. İçinde beyefendi bir İngiliz vardı. Dedik, biz, kampa
gitmek istiyoruz, yağmura yakalandık. Hemen gelin, dedi, bindik. Yanına ben oturdum, iki arkadaşım
arkada oturdu. Bayrağımızı gördü. Tanıyormuş Türk milletini. Dedesi, Türkiye’ye gelmiş, gitmiş vs. Çok
sevindi Türkiye’de izcilik olduğuna vs. Kampın kapısına geldik. Benim İngilizce yok, var da thank you,
very much o kadar. Kafi diyor, ben, enough bile diyemedim. Bir arkadaşım vardı Galatasaraylı Ali. Ali,
dedim, teşekkür ederimle bu iş olmaz, batırdık adamın arabasını. Şap diye oturduk, su gibiyiz. Ve
üzüldü de arabanızı kirlettik şeyini filan. Ben, söylerim hiç merak etme, dedi. Beyler, ne oldu biliyor
musunuz? Adama teşekkür ederim, derken. Lütfen, sakın teşekkür etmeyin bana, dedi. Bir buçukta
bana iyilik yapma fırsatı verdiniz, ben, size teşekkür ediyorum, dedi. Hadi kalkın bakalım altından.
Ben, bunu hayatım için bir örnek kabul ettim. Vefa da iyi bir oyuncağım, tam da yakaladım, böylece
gidiyorum. Eğitim en büyük önceliğimiz. Bu vatanın evladıyız, bu vatanı çok seviyoruz, Atatürk
genciyiz, Atatürkçüyüz, hiç kimsenin esiri olmak istemiyoruz. Ve okulumuza hiçbir başka okullara

çevirmemek için bekçisiyim, 27 yıldır da okula hizmet veriyorum. Ömer abimiz, çok iyi bilir. Hepinizle
birlikte olduğumuz için, sizin de aynı şeyleri düşündüğünüzü biliyorum. Eğitimin çok değerli olduğunu
bildiğiniz için buralardasınız. Hepinizi kutluyorum, hepinize teşekkür ederim, sağ olun.
ÖMER BALIBEY: Buyurun Mücella hanım.
MÜCELLA PAMAY: Çelikel Lisesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesiyim. Sizin anlattığınız hikaye bizim
evimizde yıllarca konuşuldu. Kayınpederim Edirne Lisesi mezunu, aynı zamanda Çelikel Lisesi’nin
efsane müdürüydü. Ve kampa kendisi de gitmişti, fotoğrafları vardı. Orada İngiliz grubunun elinde
bulunan Hatay’ın bizde olmadığını gösteren bir haritayı gece yarısı çalıp, şiltelerin içine sakladığını
yıllarca gururla anlatırdı kayınpederim. Ben de o günlere gittim sayenizde, teşekkür ediyorum. Ben de
Çelikel Lisesi mezunuyum, Çelikel Lisesinde 27 yıl beden eğitimi öğretmenliği yaptım. Ve son 20 yıldır
vakfımızın mütevelli heyetindeyim ve yönetim kurulu üyeliği yapıyorum hala. Okulumuz, biraz önce
Sakin Beyin belirtiği gibi Türkiye’nin ilk bağış okulu. Bu anlamıyla çok özelliği olan bir okul. Batı
Karadeniz’de 1938’den itibaren Batı Karadeniz’in büyük bir bölümünü içine alan yatılısı olan bir okul
olarak açılmıştı. Ve çok büyük değerlere sahip, cumhuriyetimize çok büyük katkıları olan kişilerin
mezun olduğu bir okul. Biz de Vakfımız olarak aynı değerlere sahip öğrencilerin yetiştirilmesi için
elimizden geleni yapıyoruz. Tabi ki TEVDAK bünyesinde olmamız da bizim için çok büyük kazanç.
Hocamın dediği gibi ben de her geldiğim toplantı dönüşünde, ne yapabilirim artık, yaptıklarımızı nasıl
geliştirebilirim diye o şekilde bir şevkle dönüyorum. Vakfımızı gençleştirmeye çalışıyorum, bu benim
için çok önemli. Yani vakfın en genç üyesi benim. Ben, gençleştirmek istiyorum, yeni bir vizyon
katmak istiyorum, umarım başarırım bu konuda ama sizlerin katkısı çok önemli, sizlerden deneyimler
bize ışık olacak, yol gösterecek. Bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Güzel günlerde
buluşalım.
ÖMER BALIBEY: Yusuf Öztiryaki Bey büyük bir holdingin başında, okula katkıları çok, böyle
güzel bir insan, hakikaten eğitimle yatıp kalkıyor. Erzurum Vakfı Başkanımız ve müdürümüz
gidecekler. Ben onlara söz vereceğim.
TANER AYKUT: Sayın genel müdürüm, saygıdeğer misafirler hepiniz hoş geldiniz. Erzurum
Lisesi Müdürüyüm. Ben, cumhuriyet döneminde kurulan, daha doğrusu şöyle söyleyeyim,
Cumhuriyetin temellerinin atıldığı kadim şehrimiz Erzurum’dan ve öğretmenlerimin, müdür
yardımcılarım ve okul müdürlerimin adına, öğrencilerimin adına sizlere hepinizi saygı ve sevgilerimi
iletiyorum. Okulumuz, 1889 yılında 2. Abdülhamit’in emriyle yapılan bir okuldur. 4 ayrı binada eğitim,
öğretim görmüş, şu andaki okulu ise Eğitim Enstitüsü olarak yapılmış, tahsis edilmiş, onlar
kullanmayınca, bize tahsis edilen bir okuldu. 130 yıllık bir okulun 40’ıncı müdürüyüm. Genç yaşımda
bana bunu nasip eden büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Çok özel bir okul, Erzurum’un en eski
okulu. Sizlerin Kabataş Lisesine geldiğimde çok değerli edebiyat öğretmenlerinin isimlerini gördüm.
Bizlerin de çok değerli insanları var. Ahmet Hamdi Tanpınar, bizim okulumuzda öğretmenlik
yapmıştır. “Beş Şehir” adlı romanında da Erzurum Lisesi’nden çokça bahsetmektedir. 1924 yılında
Atatürk, deprem için Erzurum’a geldiğinde, halka geçmiş olsun dileklerini iletip, bir 10 dakikalık
Erzurum Lisesine uğramış. Orada gördüğü ilgi, alakadan dolayı tam 3.5 saat kalmıştır. Bizler de sizleri
bir gün okulumuzda misafir etmeyi çok isteriz. Ayrıca Cumhurbaşkanımız tarafından 2019 yılı Fuat
Sezgin yılı ilan edilmiştir. Fuat Sezgin, 1938 yılında okulumuza kayıt yaptırmış ve bizim okulumuzdan
mezundur. Burada bulunmaktan son derece memnun olduğumu dile getirmek istiyorum. Burada çok
değerli okul müdürlerimiz var. Arada çok makas farkımız var. Bizim Milli Eğitimimizin yapmış olduğu

bir düzenlemeden dolayı maalesef adrese dayalı öğrenci kapasitemiz biraz daha artmış ve puan
olarak çok düşmüştür. Vakfımızın sayesinde üyeniz olmamız münasebetiyle sizlerin desteğiyle bu yıl
proje okulu olduk. İnşallah sizlerle bizim aramızdaki makas farkı daha da kapanacaktır. Ve ben,
burada sizlerden şöyle bir dilekte bulunmak istiyorum. Benim öğrencilerim var, pansiyonda kalan 160
tane öğrencim var. Bu öğrencilerin bazıları hiç şehir dışına çıkmamıştır. Buradaki arkadaşlarıyla
tanışmasını, hatta derse girmelerini bile çok arzu ederim, eğer izniniz olursa. Çok teşekkür ediyorum.
ÖMER BALIBEY: Biz, bu konuda bir şey yapalım. Bizim Milli Eğitim Müdürü ve Genel Müdür ile
görüşelim, çocuklar için bir organizasyon yapalım. Kabataş da, Vefa da, Edirne de ev sahipliği yapar
seve seve. Tamam, onu planlayın, yapalım. şimdi vakıf başkanlarımızdan Edirne Vakfı Başkanımız Atıl
Bey’e söz veriyorum.
ATIL ERMAN: Çok teşekkür ederim. Efendim, eski bir söz var. Her nesil, kendinden sonra
gelen nesil için bazı fedakarlıklar yapmalıdır diye. Bizim vakfımız ve derneğimiz, bunu ana ilke kabul
etmiştir. Bu devlet, bizi bu okulda okuttu, bu kentin kültürüyle yetiştik ve hayatta ulaştığımız bir takım
makamlar, mevkiler oluştu. Ama biz, bugün emekli olmuşsak, evimizde oturup, ölümü
beklememeliyiz. Ne yapmalıyız? Biz, bu okula ve bu şehre olan borcumuzu ödemeliyiz. Bu ilkeden
hareketle işe başladık. Okulumuz, 1857 yılında Abdülmecit zamanında kurulmuş bir okuldur. Ve 99 yıl
boyunca Trakya’daki tek lisedir. İl merkezi olmasına rağmen Kırklareli’nde 1956’da lise kuruldu.
Seyhan Hocam da orada milli eğitim müdürlüğü yaptı bilir. Ben, 1956’da Edirne Lisesi’nde
öğrenciydim. Bizim Müdür Başyardımcımızı oraya müdür olarak atadılar. 1955 yılında Kırklareli’nde
lise yok, Tekirdağ’da lise yok. Tekirdağ’da da 1957’de falan kurulmuş. Şimdi bütün Trakya çocuğunu ki
bu 99 yıl içerisinde Edirne’nin hudutları çok geniş tabi, sadece bugünkü yani Cumhuriyet sonrası
hudutlar değil, büyük bir coğrafyaya hizmet veren bir okul. Ve yetiştirdiği çok büyük değerler var. Biz,
sadece son yıllarda yapılan bir araştırmayla bir Edirne Lisesi tarih kitabı ortaya çıkarttık. Bu yaptığımız
araştırmalarda gördük ki bu okul, şimdiye kadar 4 tane bakan ki bunlardan biri Milli Eğitim Bakanı
İlhami Ertem beydir, bizim 1936 mezunumuzdur. 4 tane bakanımız, 6 tane rektörümüz, 8 tane
valimiz, 16 tane amiral ve generalimiz, 75’in üzerinde profesörümüz var. Ve bunun dışındaki diğer her
meslekten yüzlerce insan yetiştiriş. Toplamda kurulduğu günden bugüne kadar 16 bin çağdaş insan
yetiştirmiş. Böyle bir eğitim kurumu, gelenekleri olan bir eğitim kurumu… Mesela Mezunlar Derneği,
1934 yılında kurulmuş, düşünebiliyor musunuz, bu yıl 85’inci yılını kutladık Mezunlar Derneğinin
kuruluşunun. Vakfımız 30 yaşında. Bu vakfı kuran 53 Edirne Lisesi mezunu ki biri de bendenizim, bir
de Edirne Lisesinden Yetişenler Derneği diye bir derneğimiz var. O dernek de vakfın
kurucularındandır. Her iki kuruluşun da başkanlığını hasbelkader bendeniz yaparım. Eski bir
öğretmenim. Uzun yıllar Milli Eğitimin çeşitli kademelerinde görev yaptım. Ama emekli olduktan
sonra kendimi bu işlere vakfettim, 15 yıldır da bu işi yaparım. Okulumuz yetiştirdiği değerlerle birlikte
ana amacımız bundan sonra daha da iyi insanlar yetiştirerek, daha kaliteli eğitim yapabilsin diye son
beş-altı senedir okula büyük yatırımlar yaptık, çeşitli laboratuvarlar kurduk. Mesela Edirne Lisesi’nde
okuyan çocuklar, fizik, kimya, biyoloji ve geometri derslerini 3D teknoloji laboratuvarında yaparlar,
özel gözlüklerle dersi takip ederler ve üç boyutlu olarak izlerler. Sırf bu okula daha kaliteli, daha iyi
neler yaparızı incelemek amacıyla bendeniz, iki sene önce Londra’da açılan eğitim teknolojileri fuarına
gittim, 4 gün süreyle orada etüt ettim neler var, neler yapılıyor diye. Yani başka ülkelerin çocukları
nelerden yararlanıyor, bizim çocuklarımız, bundan neden yararlanmasın, döner dönmez bir maket ve
robotik laboratuvarı kurdurduk okula, şimdi çocuklar robot yapıyorlar. Yabancı dil laboratuvarımız
var, çeşitli şeyler var, ama bunların dışında en önemli bir şey de bizim tarihi binamızın yanında
Tekel’in tütün depoları vardı. Belli bir süre sonra artık Edirne’de tütün tarımı yapılmaz olunca,

Gümrük ve Tekel Bakanlığı, bu binaları kullanmaz oldu, harap hale geldiler. Biz, devreye girdik.
Zamanın eski bakanlarından rahmetli Halil Başol abimizi de devreye sokarak, “bu binaları bize verin”
dedik. Tabi o öyle demekle olmuyor. Gümrük ve Tekel Bakanlığı, dedi ki, biz, ancak bunu milli eğitim
bakanlığına devrederiz, size veremeyiz. Bakanlığa devri yapıldı. Ondan sonra da biz, Bakanlıktan bu
binaların Edirne Lisesine tahsisini sağladık. Rahmetli Unakıtan da benim kardeşim sayılırdı, bana abi
derdi, hanımı da bizden daha küçük, bizden mezundur, onun da büyük desteğiyle bu binalar bize
tahsis edildi. Ve biz, vakıf olarak daha doğrusu şöyle kısaca özetleyeyim size. Vali Beye projeyi anlattık
zamanın valisine. Sayın Başkan, ne yapacağız şimdi, dedi, her şey tamam ama. Dedim ki, efendim,
zatıaliniz emir buyuracaksınız, Bayındırlık Müdürlüğü Mimar ve Mühendisleri, bunlar tarihi eser
olduğu için rölevelerini, restriksiyonlarını yapacaklar. Bana dedi ki, Sayın Başkan, sen bizim bu
bürokratlara kaldıysan, yandın kardeşim, dedi. Nasıl olacak sayın Valim? Dedi ki, siz, vakıf olarak veya
dernek olarak bu projeleri dışarıda yaptırabiliyor musunuz? Şöyle bir düşündüm. Bizden yetişmiş bir
çok mimar var, mühendis var, yaparız efendim, dedim. Sağ olsun arkadaşlarımıza da sembolik
fiyatlarla, yani masrafını almak suretiyle bunları yaptırdık. Çoğunuzun başından geçmiştir anıtlar
kurulunda 5 yıl uğraştık. 5 yılda ancak tasdik oldu. Ondan sonra uğraştık, didindik. Gittik, Ankara’dan
ödenek çıkarttım, ödenek geldi. Hadi İl Özel İdaresi bunu ihaleye çıkartacak. 3 yılda ihale dosyası
hazırlandı. İğneyle kuyu kazdık, suyu bulduk. İhaleyi de yaptırdık, restorasyon çalışması son derece
başarıyla devam ediyor. 2020’in sonuna doğru restorasyon bitecek. 2 büyük binadan oluşan bu yeni
kampüsümüz, arada bir duvar var, o duvarı açtığımızda, yüzde yüz kampüsümüz büyüyor. Bunlardan
bir tanesi 4 katlı bir binadır. Ve bu binayı biz, öğrenci yurdu olarak planladık. Neden öğrenci yurdu
yapıyoruz? Eskiden Trakya, 99 yıl Trakya’nın bir tek lisesiydi. Şimdi en ufak ilçede bile neredeyse
proje lisesi açılacak, bir defa her yerde Anadolu Lisesi var. Niye yurda ihtiyaç var? Hayır, bizim ayrı bir
projemiz var. Bu da şu; biz, eski yıllarda, benim öğrencilik yıllarımda bu okulda Batı Trakyalı Türk
çocukları okurdu. 2. Dünya harbi sonrası 1946’da böyle bir proje hazırlanmış. Ve Batı Trakya’daki Türk
çocukları, Türk konsolosluklarında sınava tabi tutulmuş, parasız yatılı sınavı eski adıyla ve bu seçilen
çocuklar, Edirne Lisesinde okudular. Bu proje 25 yıl kadar devam etti. Ama sonradan bundan
vazgeçildi. Mesela Müezzinoğlu Bakanımız da onlardan biridir, bizden mezun değildir ama böyle bir
çok şey var. O günün koşullarında sadece Batı Trakya’daki çocukları, Türkiye’de Türkiye kültürüyle
yetiştirmek mümkündü. Oysaki o günden bugüne köprülerin altından çok sular aktı ve bugün bizim
yaptığımız projemiz de şu. Balkanlardaki evladı fatihan torunlarını Türkiye’de Türkiye kültürüyle
yetiştirmek. Şimdi bakınız, ben, hasbelkader bir görevim sebebiyle 5 yıl Libya’da çalıştım. Oğlum da
orada Amerikan koleji vardı, orada okudu. Diyordu ki oğlum bana, baba ben her gün üç ayrı ülkede
yaşıyorum. Okula gittiğimde Amerika’dayım, sokağa çıktığımda Libya’dayım, eve geldiğimde veya
benim çalıştığım şirkete geldiğimde Türkiye’deyim. Şimdi devletimizin Balkanlarda ve birçok yerde
okulları var maarif vakfının değil mi hocam? Evet, yani o da büyük bir hizmettir, bunu
küçümsemiyorum. Ama orada sadece Türkçe öğretirsiniz, belki Türkçe. Oysa ki bu çocukların Türkiye
kültürüyle Türkiye’de yetişmiş olması çok önemlidir. İşte biz, bu projeyi yaparken, o yurt binasını
Balkanlardan getirmeyi düşündüğümüz evladı fatihan torunları için yaptık.
ÖMER BALIBEY: Atıl Hocaya çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Erzurum Vakfı Başkanımız Adnan
Hocaya söz veriyorum.
PROF. DR. ADNAN OKUR: Erzurum Lisesi Kültür Eğitim Vakfı Başkanıyım. Erzurum Lisesi
Kültür ve Eğitim Vakfı, 1986 yılında babamın da içinde bulunduğu bir grup tarafından kuruluyor.
Babamın vefatından sonra ben davet edildim. 1997 yılından itibaren bu vakıfta görev aldım ve uzun
yıllardır da başkanlığını yapıyorum. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Başkanlığı yaptım uzun yıllar ve bu görevden emekliyim. Şu anda serbest çalışmaktayım ve
İstanbul’da oturuyorum. Erzurum Lisesi Vakfı, en büyük kazandırdığı eser olarak diyebileceğimiz
babalarımızın nakit imkanları sağlayarak, kurduğu kültür sitesidir. Tabi güçleri bunu bitirmeye
yetmediği için milli eğitime devrederek, bitirdiğimiz oldukça güzel bir eser. Yani Cumhuriyet
caddesine yakın, Havuzbaşı’na yakın, bütün Erzurum’un her gün hemen hemen kullandığı güzel bir
kültür sitesi kazandırdık. Maddi kaynağımızın tabi bağışçılarımızın İstanbul gibi böyle çok bol olmadığı
bölge olması nedeniyle kısıtlılıklarımız var. Bu platformlarda tabi bu imkanların nasıl arttırılacağının
şablonlarını belki izliyor ve bu donanımı ediyor olacağız. TEVDAK’a bunun için bu platformu bir arada
tutmadaki gayretleri için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten gelen arkadaşlarımız, murad oluyorlar ve
ileriye doğru belki bir network oluşuyor kendilerinde ve vizyonları açılıyor. Hepinize teşekkür ederim,
sağ olun.
ÖMER BALIBEY: Haydarpaşa Lisesi Eğitim Vakfı yönetiminden Bülent Bey buyurun.
BÜLENT ULUÇAY: Haydarpaşa Lisesi Vakıf Yönetim Kurulu Üyesiyim. Değerli Genel Müdürüm,
değerli müdürlerim, değerli vakıf yöneticilerimiz, Haydarpaşa Lisesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesiyim.
Göreve yeni başladım, fakat bu toplantılara devamlı katılıyorum, Sizlerle beraber olmaktan da çok
mutluluk duyuyorum. Diğer vakıf yöneticilerimizle beraber aynı hisleri paylaşıyoruz. Okullarımızın
sorunları hep aynı. Bir takım fiziki ihtiyaçlar var. Bunları bizler de Haydarpaşa Lisesinde bu ihtiyaçları
gidermeye çalışıyoruz. Bizim en büyük şansımız, Haydarpaşa Lisesinde yatılı olarak okuduk. Aynı
dönemde Sayın Mehmet Ali Aydınlar, Sayın Enver Yücel, bunların biri sağlık sektöründe, biri eğitim
sektöründe, sayın müdürümün bildiği gibi çok büyük hizmetler vermektedirler. Siyaset dünyasında,
sanat dünyasında yetiştirdiği bir çok insanımız var. Ben, dönem arkadaşım olarak Mehmet Ali
Aydınlar, Enver Yücel ve Sayın Başkanımız Emin Gökalp Baş aynı dönemde mezun olduk, 1973
senesinde. Büyük bir şans bizim için. Büyük bir dayanışmayla okulumuzun ne ihtiyacı varsa, Mehmet
Ali Aydınlar, Enver Yücel destek veriyorlar. Bu bizim Haydarpaşa olarak büyük bir şansımız. Ama tabi
sadece onların desteğiyle olmuyor. En büyük yatılı okulu, dedikleri gibi Batı Trakya’dan gelen
öğrenciler vardı bizim dönemimizde. Şimdi hala görüşüyoruz. Türkiye’nin her yerinde yetişmiş iş
insanları var. Eğitime katkıda bulunabiliyorsak, ne mutlu bize. Sizler gibi biz de hizmet vermekten, bu
camianın içinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Teşekkür ediyorum.
ÖMER BALIBEY: Sözü Nişantaşı Vakfından Teoman Bey’e verelim.
TEOMAN YELKENCİOĞLU: Sayın Genel Müdürüm, değerli eğitimciler, vakıf başkanları, eğitime
gönül veren değerli arkadaşlar, TEVDAK’ın bu proje kapsamında yapmış olduğu bu toplantı, benim
için çok değerli bir toplantı. Çünkü burada görüyorum ki sayın genel müdürümüzün ve onun
arkadaşlarının TEVDAK’a bakış açısı bence çok değişti. Ve bundan da gurur duyuyorum. Efendim,
1948 yılında Nişantaşı’ndaki İngiliz High School, yani İngilizlerin açmış olduğu okulda 9 yıl eğitim
yaptım. 9 yıldı, yani 4 sene liseydi. Oradan mezun olup, yüksek öğrenimi Almanya’da yaptım. Bunu
neden söylüyorum; Oraya gittiğim zaman burada edinmiş olduğum o güzel İngilizce lisanından çok
faydalandım. Ve Almanya’ya gittiğim zaman oradaki bizim Türk vatandaşlarımızın ilk defa Almanya’ya
gelişlerini izledik, onlara yardımcı olduk işçi kardeşlerimize. Ve orada Türkiye’miz ile mesela
Almanya’da, Avusturya’da, İsviçre’deki halk arasındaki en büyük eksikliğin eğitim olduğunu gördük.
Neden eğitim? Bugün araba kullanırken, eğitime ihtiyacınız var. Kırmızı ışıkta durmak, o da bir
eğitimdir. Çocukların elini tutup veyahut biraz önce değerli Yusuf Bey söyledi, köpeklere bakarken,
gene bir eğitim lazım. Almanya’dan buraya döndükten sonra burada eğitim hususunda mesela

Nişantaşı Anadolu Lisesi High School Eğitim Vakfını kurduk. Orada yıllarca başkanlık yaptım. Ondan
sonra mezunlar derneği kurduk. Orada da yıllar gene eğitim, eğitim.. Yalnız eğitim derken, eğitime
bizim eğitim vakıflarının büyük katkısı olduğunu hepimiz biliyoruz. Eğitim vakıfları olmadan eğitime
katkı olmuyor. Bakın, bu kadar değerli eğitimciler burada, vakıfların ne kadar değerli olduğunu
görüyoruz ama vakıflarınızın okullarımızda, liselerimizde birer tane odası vardı, yani iki odası vardı.
Orada bir temasla bir etkinlik yapabiliyorduk. Vakfımızı bir araya getirebiliyorduk. Sayın Genel
Müdürüm, sizinle o toplantıda beraberdik biliyorsunuz, sayın bakanımız gelmişlerdi. O gün de resmi
gazetede bir şey yayınlanmıştı. Ve o günden beri vakıflar, okullarda etkinlik yapamaz oldu. Yani benim
sıkıntım odur. Bir sürü vakıf, okulları terk etti ve dışarıda artık ismi var, cismi yok. Neden biz,
buradayız? Eğitime katkı yapmak istiyoruz. Ama nerede yapalım? Kiralık yerlerde mi? Kiralık olduğu
zaman herkes birbirinin gözüne bakıyor, acaba sen ne kadar veriyorsun, ben ne kadar veriyorum diye.
Yani eğitime katkı yapmak için mutlaka bakanlıklarla, eğitim kuruluşlarıyla birlikte hareket etmemiz
lazım. Onun için her toplantıda söylüyorum. Bizim en büyük sorunumuz vakıfların okuldan çıkmış
olması. Bilmiyorum sizin nasıl? Aynen, biz yetim kaldık. Yani bu yıllarca içimizde, yerimiz olmazsa,
yurdumuz da olmaz. Yani yurdumuz var çok şükür de ama eğitimi orada bizim çözmemiz lazım. Bakın,
sayın Genel Müdürüm, bizim okulda High School’da o senelerde sadece 4 tane Türk hocam vardı. 18
tane İngiliz öğretmen vardı. Okulun kapısından ilk gün girdiğimizden itibaren Türkçe konuşmak
yasaktı. Orada İngilizce öğrendik. Yani biz, ona muhtacız. Yani esas konu budur, yerimiz olmazsa,
bütün bu topluluğu mesela şu vakıfta, bu vakıfa gittiğimiz zaman nerede karşılayacaklar bizi?
Bilmiyorum, yaramız bu değil mi? Şimdi son olarak kendimden şey yapmak istemiyorum ama burada
Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın yani en büyük kuruluşlardan bir tanesi, bugün 8 binden fazla
Alman kuruluşu bulunuyor. Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptım, 9 sene yönetim kurulunda
bulundum. Orada da eğitim var. Gene Türk Alman Eğitim Vakfında yine 21 yıllık başkanlığım var. Hep
eğitim, onun için lütfen hep beraber olalım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim, saygılar sunarım.
ÖMER BALIBEY: Teoman Beye çok teşekkür ediyoruz. Pertevniyal Lisesi Vakfı Başkanımız
Seyhan Bey buyurun.
SEYHAN CENGİZ: Efendim, şöyle bir bakıyorum. İstanbul’da son 30 yılın idarecileri burada.
İstanbul’u idare eden, İstanbul’un Milli Eğitimine, eğitimine yön verenlerin bir çoğu buralardalar.
Vakıf Başkanı arkadaşlarımız, yaptığımız şeyler hepimizin hemen hemen aynı. Okullarımızda eğitimi
bir adım daha öteye götürebilmek. Eğitimi çok daha çocuklarımızın kullanabileceği bir hale getirmek…
Eğitim esasında insanda böyle suni beyin yaratmıyor. Eğitim, insanda onun kabiliyetlerini en son
kullanabileceği noktaya kadar götüren bir sistem, konusu da gayesi de insan. Ve dünyanın her yerinde
birçok ülkede bir çok ülke eğitimi yapabilmek, eğitimi ileriye taşıyabilmek, insanlarını daha iyi
eğitebilmek için büyük masraflar yapıyor. Ama kullandıkları amaçlar veya kullandıkları metotlar farklı.
Esasında eğitimin bir özelliği var. Neden, niçin, nasıl, acaba; bunları sordurabilen veya sorgulatabilen
bir eğitim sistemini oturtabiliyorsanız, o ülkede eğitim ileri gidebiliyor. Bizde esasında bir de şu var.
Yani okuma yazma bilen insana ihtiyacımız yok. Zaten bu konuda alabildiğine yüksek bir seviyeye
çıkmışız, kaliteli insana ihtiyacımız var. Kaliteli insanı eğitebilmek için de laboratuvara, işliğe, rasada,
gözleme, deneye ihtiyacımız var. Bu da oldukça yüksek bir meblağ gerektiriyor. İşte bu meblağların
karşılanmasında vakıflar devreye giriyorlar. Deminden beri vakıf başkanı abilerimiz ve arkadaşlarımız,
hep bunu anlatmak istedik. Devletin sağlayabildiği imkan veya muhakkak imkan sağlanmak isteniyor
ama 20 milyon insanı sadece devletin kanalıyla eğitmek, o da çok zor. Onun için vakıflara ihtiyaç var,
vakıfların mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Bu konuda 5072 sayılı yasa tabi ki hepimizin önünü tıkadı.
Sayın Başkan, bunu çok iyi ifade ettiler. Ben, çok uzatmak istemiyorum. Bu Pertevniyal adı denildiği

zaman bir çok kişi diyor ki, Ermeni okulu, Rum okulu. Böyle bir şey yok. Pertevniyal, bir Gürcü Hanım,
2’nci Mahmut’un eşi ve son derece aydın bir insan. Bu hanıma gelinceye kadar Osmanlı’da bir çok
sultan hanım, han yaptırmış, hamam yaptırmış, çeşme yaptırmış, cami yaptırmış, köprü yaptırmışlar,
yol yaptırmışlar ama sadece bu hanım, okul yaptırmayı düşünmüş. Onun için Osmanlı tarihi içerisinde
ve Osmanlıda kurulan okullar içerisinde sadece hanedan adıyla anılan okul sadece Pertevniyal’dir.
Onun Pertevniyal Valide Sultan, 2’nci Mahmut’un eşidir ve bir Osmanlı okuludur. Bunun bu şekilde
bilinmesini istiyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum.
ÖMER BALIBEY: Seyhan Bey’e çok teşekkür ediyoruz. İbrahim Bey buyurun.
İBRAHİM TAŞKAN: Saygıdeğer vakıf yöneticileri var aramızda, sayın genel müdürümüz,
hepimizin ortak özelliği eğitime adanmış insanlarız. En büyük farkımız diğer insanlardan herhalde bu
topluluk, kendilerini eğitime adayanlar burada. Ömer Hocam, burada, yıllardır tanırım. Yıllardır bu işin
içinde, mevki gereği oldu, şu oldu, bu oldu ama hiçbir zaman bu adanmışlığın bir nokta bile taviz
vermedi. Sözüme böyle başladım ama biraz eğitimlerimize bakalım ve vakıflarımız ne yapıyor? Ben,
bir vakıf kurucusuyum. Biraz önce sayın genel müdürüm izah etti. Türk tarihinde halka eğitim iki Türk
devletinde olmuştur. Birincisi Sümer’de olmuştur halk eğitimi, okulu ve müfredatı var. O okul ve
müfredat, bütün dünya tarihinde kullanılmış, okuma, yazma, aritmetik ve felsefe. Türk devletleri
içinde de maalesef üzülerek söylüyorum, bu müfredatı tam olarak uygulayan ikinci devlet Türkiye
Cumhuriyeti. Evet, bizden önce atalarımız, hiç şüphe yok gurur duyduğumuz Osmanlıda eğitim var.
Fakat çok cılız, bize intikal edenlere baktığımızda, halka eğitimde bugünlerde çok bahsediyoruz harf
devriminden halkın yüzde 3’ünün okuryazar olmasıyla intikal etmiştir. Çok eğitimden bahsettiğimiz
ana konuda yüzde 3 okuryazarla başlamışız. Bu cumhuriyete intikal eden okullara baktığımızda, doğru
bu tarihi okullar, yüzyıllık okullar var. Fakat hepsinin genel karakterine devletin veya Osmanlının
tebasındakileri zapturapt altında tutmak için oluşturduğu okullar. Bir kısmının adı aşiret mektepleri…
Daha sonra cumhuriyet dönemine girer girmez, mevcut binaların kullanılması yönünde bir faaliyet
yapmışız. Ve tabi bu cumhuriyetin kuranlara inanılmaz teşekkür etmek lazım. O yüzde 3’ün içinde
bulunan 100 bin kişi var, okuryazar, evet, askeri okulları, bütün Türk devletlerinde askeri eğitim var.
Osmanlıdan intikal eden askeri okuldaki 100 bin kişi var. Bu 100 bin kişi, Arapça, Farsça ve Fransızca
biliyor. Artı geldiği şehirden bir lisan biliyor. Ve Atatürk’te Selanik’te Türkçe, arkadaşlarından Grekçe
ve arkadaşlarından Bulgarca öğrenerek, bu okula gitmiş. Malatya’da İnönü, Kürtçe bilerek, gitmiş.
Bunun gibi bir çok örneği var. Bu kişiler, cumhuriyeti kurduktan sonra halkın yüzde 3’ünün içindeler.
Latinceyi onun için seçmiş Atam, çünkü bütün 100 bin kişi biliyor ve bu bildiklerini Ali okullarıyla önce
çavuşlarına, onbaşılarına öğretip, halka öğretmelerini temin etmiş. Bugün Finlandiya, bu eğitim
modelini kullanıyor. Biz, elimizdekini kaybedenlerdeniz, kadrini de bilmeyenlerdeniz. Vakıflaşma
meselesine gelince, bu eğitimin içinde tabi çok büyük değer bu eğitim vakıflarına düşüyor. Bizde
vakıflar, tarih boyunca Türk’e özgü bir müessese vakıf, onu özellikle belirteyim. Bir malın veya bir
hizmetin bir gayeye tahsis edilmesi. Fakat eğitim vakıflarına baktığımızda, evet, gaye eğitime hizmet
ama tahsis edilecek mal, para meselesi bu vakıfların ana problemi. Ben, Kabataş adına konuşayım.
Kabataş’ta da biz, aynısını yaşadık. Okulumuzu yerinden ediyorlardı. Okulumuz yerinde kalsın diye
uğraştık. Çok büyük bir mücadele verdik, rahmetli hocalarımız, bakanlarımız, başbakanlarımız, bu işte
bize epey bir yardımcı oldular ama okulu yerinde bırakmakla yetmediğini gördük. Bir de Adnan Barlas,
daha sonra Feyyaz Tokar ve Cahit Kocaömer önderliğinde bildiğiniz bu Feriye kompleksini yaptık. Niye
bunu anlatıyorum? Feriye kompleksinden elde ettiğimiz gelirle Kabataş’ı yönetiyoruz, yani Kabataş’ı
ayakta tutuyoruz. Devletimizin imkanları malum, söylemeye hiç ihtiyaç yok. Hepsine yetiyor mu;
yetmiyor. Ve biz, bu gelir elde etmeyle bu işi devam ettiriyoruz. Ama vakıflarımızın hemen hemen

hepsinde bu gelir unsuru hep ikinci planda, doğru çok iyi yatakhaneyi alabiliyoruz, doğrusunu
yapabiliyoruz ama idame ettirmeye gelince, işte Yusuf Bey gibi, Atıl Bey gibi abilerimiz, kardeşlerimiz
ki birçokları var, şahsi gayretleriyle bir şeyler yapıp, okullarına sağlamaya çalışıyorlar. Halbuki bizim
vakıflarımızın hedeflerinin içinde bir bölümünün öncelikle gelir getirici işlemler olması lazım, bizim
Feriye de o. Örnek veriyorum. Vakfınıza bir arsa alsanız, otopark geliri elde edersiniz. Ne bileyim, bir
salon alırsınız, sinema geliri elde edersiniz, toplantı geliriyle bir şeyler yapabilirsiniz. Böyle işler
yapılabilir. Baloyla, bağışla maalesef fazla bu iş yürümüyor. Yani hakikat bu. Biz, vakfı kurduğumuz
zaman 109 kişiyle kurduk, büyük bir rakam, çok zor topladık ama hepimiz 10’ar altın verdik, bir bedel
elde ettik. Sonra bunu nemalandırmak gerektiğini, bu nemalandırılmasından işler yapılması gerektiği
kanaatine ulaştık. Ve bunun için Feyyaz Tokar’ı özellikle seçtik. Ondan sonra Cahit Kocaömer, bu işi
çok mükemmel bir şekilde götürdü. İşte o arada vakıflarla ilişkilerimiz başladı ve bu TEVDAK’ı kurduk.
Kendimiz gibi aynı işleri yapabilecek bu tarihi okullarda acaba neler yapabiliriz, birlikte ne yapabiliriz,
dedik. Hatırladığım kadarıyla önce Galatasaray Lisesi, daha sonra Pertevniyal, Vefa gibi Liseleri
çağırdık. Fakat hepsindeki ortak problem, gelir problemiydi. Bakın, TEVDAK’ta da aynı şeyimiz var,
TEVDAK üyesi 15 okulumuz var. Bunu bir dernek haline getirdik yasal statü olarak. Yaşaması için bile
bir gelir lazım. Bu geliri bize alabiliyor muyuz; alamıyoruz. Yani hepimiz aynı şeydeyiz. Ama bir şeyler
yapmaya çalışıyoruz. İşte bu son fon da bununla ilgiliydi. Ana gayemiz bizim TEVDAK’ın ilk baştan
vurguladığımız, sadece bizim vakfımız değil, sadece Kabataş’ın vakfı değil, diğer okulları da aynı
duruma nasıl getirebilirizle başladık. İlk başladığımız fikir biz, sadece Kabataş değil, diğer okullarımıza
nasıl örnek oluruz? Birkaç vakfın senetlerini gönderdik, kurdurduk. Onları yaptırdık. Onlara da gelir
elde etmelerini söyledik. Özellikle gelire dayalı işler de yapsınlar. Çünkü her şey bağışla olmuyor. Her
şey iyi niyetle çözülmüyor. Evet, Yusuf Bey gayet iyi biliyor, bir müdür tayin etmek için günlerce,
aylarca, yıllarca bakanlıktan yani… Yanlış mı söylüyorum? Yani siz, bizden daha iyi biliyorsunuz,
burada her gün gelip, gittiniz. Ama maalesef bunları bir kere birinci plana almamız lazım. Bir diğer
konu da lisans konusu çok önemli okullarımızda yurt konusu gibi… Osmanlı topraklarında kurulan
bütün yabancı kolejler, pazarlama okullarıdır. Kendileriyle iş yapılsın diye kurulmuş okullardır. Biz,
bunu gördük o zamanlar, gayet iyi biliyorum, Sakin Hocam da o zaman İstanbul’daydı. Çocuklarımıza
lisan öğretelim ki herkesle ticaret yapsınlar, dedik. Çocuklarımıza lisan öğretelim, çocuklarımız
herkesle konuşabilsin, dedik. O süper lise fikri oradan çıktı, daha sonra Anadolu Liseleri düzenlemeleri
yaptık. TEVDAK da bütün bunun takipçisi oldu. Ama işte yapabildiğimiz, elimizden gelen bu. İnşallah
daha iyilerini yapacağız, bu birlikten, beraberlikten çok büyük şeyler doğacağına inanıyorum. Hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
ÖMER BALIBEY: İbrahim Bey, çok teşekkür ederiz. Şimdi şöyle bir format geliştirelim müsaade
ederseniz. Bizim arkadaşlarımıza, iki tane arkadaşımıza konuşma verelim, Milli Eğitimden gelen
arkadaşlarımızdan konuşmak isteyen varsa, iki kişiye söz vereceğim. Halil İbrahim Bey buyurun.
HALİL İBRAHİM KÖKÇÜ: Sayın Genel Müdürüm, TEVDAK okullarının çok değerli vakıf
başkanları ve okul müdürleri, birlikte görev yaptığımız değerli Milli Eğitim Müdürlerimiz, ben, 28 yıl
Milli Eğitim bakanlığında, 17 yıldır da vakıf üniversitesi olan İstanbul Aydın Üniversitesi’ndeyim. Eğitim
fakültemiz var. Diğer laboratuvarlarımız, teknoloji imkanlarımız en son sistem kuruldu ve bütün
laboratuvarlarımız TEVDAK’ın emrindedir. Ben, buraların boş durmasını istemiyorum. Sürekli açık ve
çalışan, bilgi merkezi, 24 saat açık. Teknoparkımız 14 saat açık, sürekli çalışanlar var. Biz, şimdi
İstanbul Aydın Üniversitesiyle TEVDAK, bir protokol yaptığımızda, o 15 okulumuz her zaman
laboratuvarları kullanma, proje yapma, akademisyen desteği alma konusunda 2700 akademisyeni,
1200 idari personeli, 46 bin öğrencisi olan Türkiye’nin girişimci ve yenilikçi en büyük

üniversitelerinden bir tanesidir. Vakıf üniversiteleri, kamu tüzel kişiliğidir, özel üniversite yok. Özel
üniversite kanunu çıkmadığı için kurulamıyor, kanunu çıkartmıyorlar. Vakıflara müsaade ettiler, o da
şundan, vakfın üzerindeki mal varlığını milli eğitime, devlete aktarmak zorunda. Devlete aktarmazsa
malvarlığını, kulanamıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kanunla kuruluyor, kanun çıktığı andan,
resmi gazetede yayınlandığı andan itibaren kamu tüzel kişiliği kazanıyor. Orada görev yapanlar da iş
kanununa tabi 657’ye tabi ve yükseköğretim kanununa tabi görev yapıyor. YÖK denetiminde, bütün
kuralları YÖK belirliyor, öğrenci alımı, işte bir kontenjan veriyor. Biz, teklif ediyoruz, o kadar olmaz,
diyor, şu kadar olacak. O bakımdan ben, şimdi okul nasıl gelişti, nasıl dönüyor? Sadece bir vakıf
olmadan, para getiren bir vakfı olmadan kendi içinde dönen ve gelişen bir üniversite. Teknoparklarını
festo yaptım. Festo, robot teknolojisinde bir numara ve Almanya’da Stuttgart’ta fabrikası var.
Teknolojik gelişmelerinin en gelişmiş yeri orada. Otto Bauer, genel müdürü bir Türk hanımla evli, Lale
Bauer ve biz, onun sayesinde aynı fabrikayı Tuzla ya da Pendik’te aynı Almanya’daki fabrikanın aynısı
yapıldı. Benim tanışma sebebim de bir sertifika törenine davet ettiler, gittik. Ve bir tek parmağını
kullanan bir kişi, engelli, ona eğitim vermişler, ayda 7 bin lira maaş alan bir uzman olmuş. Çok
duygulandım, çok etkilendim. Ve dünya bankası projesinde Almanya’ya gittiğimde, o fabrikayı ziyaret
ettim. Otto Bauer, misafir etti beni, 1991 yılında. Şimdi geldik, üniversite altyapısını yaparken, dedim,
böyle bir tanıdığımız var, Festo firmasının sahibi, teknolojiyi yakından takip eden ve dünyada bunu
uygulayan. Bizim alt yapıyı bu firmaya bir teklif versin, gelsin, incelesin. İnceledi ve bütün teknolojik
alt yapımız en son teknoloji buna göre yapıldı. Şimdi aynı bu okullarımız, ben çok mutlu oldum.
Okulları tanıyorum. Seminer verdik, Edirne lisemizde, Vefa’da, Pertevniyal’de, diğer Zonguldak’taki
Çelikel Lisesine geldim. Orada da tabi bir on yıl önce olabilir, o zaman geldim. Okullar dikkatimi çekti.
Laboratuvarları, donanımı, kadrosu ve müdürleri. Gelişmeye açık, sürekli araştıran, öğrencileri
sorgulayan, analitik düşünen ve buluş yapmaya yatkın yetiştiren kurumlar. Şimdi bu kurumlarla ilgili
Milli Eğitim Bakanlığımızın genel bir çerçevesi var. Diyor ki, sorgulayan, araştıran, yenilik yapmaya
çalışan, soru soran insan yetiştirmeyin, diyor. Ne yetiştirin? İtaat eden, verileni aynen yapan insan
yetiştirin, diyor. Şimdi tabi ben, yüksek teknik öğretmen okulunda okurken Ankara’da, genel
müdürler haftada iki saat derse gelirdi. Bir genel müdürümüze sorduk, dedik ki, bu eğitim nasıl ileri
seviyeye gelir? Biz dedi, çok çalışıyoruz belli seviyeye getiriyoruz, sonra geri çekiliyoruz. O eli de bir
üniversitede olduğum için herhalde 10 yıl önce fark ettik, fulbright komisyonu. Türkiye’deki müfredat
programları ilk önce yazılıyor, fulbright komisyonu, 9 üyesi var, 7’si Amerikalı, 2’si de Amerika’da
yetişmiş Türklerden. Başkan da Amerikalı ve bunların masrafları da Türkiye’nin Amerika’ya olan
borçlardan karşılanıyor. Şimdi inceledik. Müdürlerim gönderiyor müfredatı. Çok başarılı
öğretmenlerimiz gönderiyor. Ve oradan kırmızıyla çiziyorlar. Sorgulayan, laboratuvar ağırlıklı, bilgiyi
günlük hayatta kullanma becerisi olan kısımlarını kırmızıyla çiziyor. Ne kalıyor? İtaat eden, hiç soru
sormayan, yani İbni Haldun’un kabile asabiyeti diye vardır. Asabiyet bağlılıktır, kabile bağlılık
sisteminde araştırmayan, sorgulamayan, sadece kabile reisinin yetkili olduğu. O bakımdan biz, bu
okullarda da ben, mütevelli heyeti kurulmasını öneriyorum. Mütevelli heyetleri bu okulları
çalıştıracak. Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman okulları gibi bir protokol yapılacak. Mütevelli heyetleri, bu
okulları kendileri çalıştıracak yarı özel olarak. O şekilde okullar daha da teknolojik durumunu geliştirir,
para durumlarını hallederler. Ve buluş yapan öğrenciler yetişir. Konuşmamın sonunda tekrar Aydın
Üniversitesi’nin TEVDAK ile ilgili daveti üzerinde konuşacağım. geçerli mi Aydın Üniversitesi olarak?
Bu toplantıyı vakıf başkanlarımızla birlikte bizim İstanbul Aydın Üniversitesinde de yapalım.
Üniversitenin imkanlarını görün. O imkanları nasıl değerlendiririz, nasıl buluş yapan öğrenciler
çıkartırız, biz çok mutlu oluruz. Çocuklarını kıskanmayan üç kişi var, anne, babalar, öğretmenler. Üç
öğrencim, rektör yardımcısı, bir tanesi İstanbul üniversitesinde profesör, biri Murat Arı, Çankırı

Karatekin Üniversitesi’nde, bir öğrencim de Karabük Üniversitesi’nde. Biz, seminerlerde anlatıyoruz.
Ben, meslek lisesi okudum. Kabataş Erkek Lisesine kaydım yapıldı. Bir de sınava girdim, Maçka’da
sınav verdim, meslek lisesi sınavı. Sınavı kazandık, elektrik bölümünü kazanınca, kaydı Kabataş’tan
aldık, Maçka’ya geldik. Maçka Teknik Okulu elektrik bölümünü bitirdim. Onlar 4 yıldı, diğer meslek
liseleri üç yıl. 4 yıl, ondan sonra da devam ettim. Hepinize saygılar sunuyorum. İstanbul Aydın
Üniversitesi, tüm akademik ve teknolojik alt yapısıyla emrinizdedir.
ÖMER BALIBEY: Teşekkür ederiz. Buyurun Yusuf Korkmaz Bey.
YUSUF KORKMAZ: Sayın Genel Müdürüm, sayın vakıf başkanlarımız, sayın eğitimci
meslektaşlarımız, Sakin Bey hocamızın girişimiyle eğitim vakıfları birliği olan TEVDAK’ın bu toplantısı
çok anlamlı geçti. Ben de Yusuf Korkmaz olarak aldığım notları paylaşmak istiyorum. Bakanlığımızın
ihtisas liseleri var bünyesinde. Sayın Genel Müdürüm, bunu çok iyi bilir. Birer ihtisas lisesi olabilir bu
vakıflara bağlı liselerimiz, çünkü hepsi tarihi liselerimiz, misyonu olan liselerimiz. Bu liselerimizin bir
standardı oluşturabilir. Tamamı 1+4 olabilir. Aynı şekilde Edirne Lisemizde bulunan robotik kodlama,
işte yazılım, yabancı dil laboratuvarları bütün liselerimizde oluşturulabilir. Ar-Ge’ler mutlaka
oluşturulmalı, Erasmus projelerine katılım mutlaka oluşturulmalı. Ve yatılı bölümler bu liselerimizde
oluşturulmalıdır. Bu vakıflar birliği, bu standartlar oluştuktan sonra Milli Eğitim Bakanlığımızdan da
bunun onayı alındıktan sonra gerçekten böyle bir ihtisas liseleri oluşturulabilir. Ve bunun dışında
diğer sosyal bilimler lisesi, fen lisesi ve benzeri ihtisas liselerinin standartlaşmalarına bu vakıf
liselerimiz öncü olabilir diye düşünmüştüm. Yine bu vakıflar liselerinin bünyesine Kabataş Lisemizin
kurucumuzun önerdiği gibi bünyelerinde işte İstanbul Lisesi’ne olduğu gibi ilkokullar, ortaokullar, lise,
vakıflara bağlı okullar açılabilir. Bu okullarımızın getirdiği kaliteli eğitim devam ettirilir, öncülük
olabilir. İnşallah bu güzel çalışmaların ülkemize, dünya gelişimine, yani küresel düşünceye büyük
katkısı olacağını düşünüyorum. Bu güzel çalışmaya katılanlara yürekten selam ediyorum. Sakin Bey
hocamızı yürekten kutluyorum. İnşallah bu çalışmaları hak ettiği yere gelebilir, diyorum.
ÖMER BALIBEY: Sakin hocam buyurun.
DR. SAKİN ÖNER: Sayın Genel Müdürüm, değerli eğitim kahramanı arkadaşlarım, çünkü
İstanbul’un 30 yıldır yükünü çeken eğitimciler burada. İl Müdürlükleri, İlçe Müdürlükleri, İl Milli Eğitim
Müdür Muavinliği yapmış arkadaşlarımız. Yarın Eğitim Reformu Girişimi’nden Sabancı
Üniversitesinden Suat Kardaş ve “Yönver” projesini yürüten eğitim uzmanı ve Cumhurbaşkanımızın
eğitim danışmanlarından Burak Kılanç, bizlerle olacaklar. Yarın sorunlar tartışılıp, ortak iş birliği
alanları araştırılacak, onun için çok önemli bir bölüm. Yarın sizleri yine bekliyoruz. Hepinize
katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum.
ÖMER BALIBEY: Teşekkür ederiz. En önemli şeylerden bir tanesi bu okullardan çıkarılan
vakıfların okullarda tekrar yer alması. İkincisi de bu okulların ihtisas liseleri yapılması. Bu 15 liseyi
bakanlık örnek alabilir. Bu liselerin tamamı 1+4 olmalı. Bir de bu işin peşini bırakmamak lazım değerli
arkadaşlar. Yanınızdayız, elimizden geldiği kadar, gücümüz yettiği kadar sizleri destekleriz ama asıl güç
sizlersiniz, vakıflar. Birlik beraberlik içinde olalım. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum.

13 KASIM 2019 ÇARŞAMBA -- SAAT 10.00-12.00 -- II. OTURUM
KONU: SORUNLAR VE ORTAK ÇALIŞMA ALANLARININ TESPİTİ
OTURUM BAŞKANI: Suat KARDAŞ (ERG Eğitim Reformu Girişimi Eğitim Laboratuvarı Koordinatörü)
DR. SAKİN ÖNER: Çok değerli sivil toplum kuruluşu temsilcisi arkadaşlarımız, çok değerli vakıf
yöneticilerimiz, değerli öğretmen arkadaşlarım, değerli eğitim yöneticisi arkadaşlarım ve çok sevgili
gençler. Tabi bu toplantıların en büyük hedefi siz, değerli öğrencilerimizin sorunlarına dokunmak,
onlara çözüm önerileri üretmek ve sizlerin daha nitelikli bir eğitim alarak, bilinçli ve nitelikli yurttaşlar
olarak yetişmenizdir. Bu amaçla düzenlediğimiz bu Toplumun Okulları projesinin network geliştirme,
yani ağ geliştirme toplantılarının bugün 3’ncü oturumunu yapıyoruz. Öğleden sonra bir oturumla da
sonlandıracağız. Bugünkü oturumun amacı sorun tespitiyle ilgili olacak ve ortak çalışma alanları
konusunda olacak. Bu oturumumuzun yöneticisi çok değerli eğitim uzmanı Sabancı Üniversitesi
Öğretim Üyesi ve Eğitim Reformu Girişimi yöneticilerinden sayın Suat Kardaş Bey. Ben toplantı
yönetimini kendisine bırakıyorum buyurun.
SUAT KARDAŞ: Çok teşekkür ederim, günaydın herkese. Adım Suat Kardaş, Eğitim Reformu
Girişiminde çalışıyorum. Eğitim Reformu Girişimini kısaca tanıtayım size ama ondan önce biraz
kendimden bahsedeyim. Bu sene 20 yıl olacak eğitim alanında çalışmaya başladığımdan beri.
Üniversitede okurken, hiç eğitimci olmak gibi bir fikrim yoktu, ben üniversitede tarih ve antropoloji
okudum ODTÜ ve Hacettepe’de ama işte hasbelkader öğretmen oldum üniversiteyi bitirir bitirmez.
Milli Eğitim Bakanlığı uzunca bir süre ODTÜ’den birkaç bölüme İngilizce öğretmeni olma şansı
tanıyordu, o şanstan yararlanarak ben de İngilizce öğretmeni oldum. Ankara'da bir lisede bir sene
öğretmenlik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığına geçtim. Milli Eğitim Bakanlığı’nda 7 yıla yakın
çalıştım, şimdiki Bakan Ziya Bey ile 3 yıl birlikte Talim Terbiye’de çalıştık, 2007’de de bakanlıktan
ayrıldım. Bakanlıktan ayrıldığımdan beri eğitim alanında çalışan Sivil Toplum Örgütlerinde çalışıyorum.
Daha önce TED’de, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda çalıştım. ERG’de çalışmaya başlamadan önce
iki sene de bir vakıf okulunun Genel Müdürlüğünü yaptım. Yaklaşık 1,5 yıldır da ERG’de Eğitim
Laboratuvarı Koordinatörü olarak çalışıyorum. Eğitim Reformu Girişimi, biraz nevi şahsına münhasır
bir kurum. Boğaziçi'nin eski rektörü Üstün Ergüder’le, rahmetli Tosun Terzioğlu, Sabancı
Üniversitesinin Kurucu Rektörünün girişimiyle kurulmuş bir düşünce kuruluşudur. Bu iki kıymetli
insan, 16 yıl önce demiş ki, Türkiye'de biz hep yükseköğretimi konuşuyoruz, oysa bizim esas
problemimiz biraz ilköğretimde. O yıllar tabi ilköğretimde, lisede işte okula erişim, nitelikli sorunların
daha da yapıcı olduğu yıllar hatırlarsınız. Dolayısıyla bir düşünce kuruluşu kuralım üniversite
bünyesinde biraz bu kaotik eğitime kafa yorsun, bu alanda bilgi üretsin ve kamuoyunu, iş dünyasını,
sivil toplumu bilgilendirsin. Dolayısıyla bu fikirden yola çıkarak kurdukları bir düşünce kuruluşu ama
biz sadece düşünce kuruluşu demiyoruz aslında ERG'ye. İngilizcede “think and do thang” diyorlar
buna yani hem düşünen, izleyen hem de uygulayan, çözümün parçası olmaya çalışan bir düşünce
kuruluşuyuz. İki bölümümüz var bizim, veri üreten, eğitimi izleyen, kamuoyuna nitelikli bilgi üreten
bölümümüzün ismi gözlem evi. Onların çok uzun soluklu bir işi var, yine çoğunuz bilirsiniz, eğitim
izleme raporu yayınlarlar her sene. Türkiye'de 5-6 boyut üzerinden eğitim nasıl gidiyor, son bir
senede neler oldu, eğitimdeki göstergelerimiz ne yönde ilerliyor gibi konular üzerine bir eğitim izleme
raporu yayınlıyorlar. Onun dışında araştırmalar yapıyorlar, mesela şu anda çok önemli bir araştırmayı
bitirmek üzereler, Aralıkta lansmanını yapacağız, “Türkiye’de yetişkinlerin eğitime bakışı”. Velilerin,
anne babaların eğitime bakışıyla ilgili Profesör Ali Çarkoğlu’nun yönetiminde bir araştırma yaptılar ve

onu yakında açıklayacaklar kamuoyuna. İşte politika notları üretiyorlar seçim dönemlerinde,
cumhurbaşkanı adaylarına, milletvekili adaylarına notlar gönderiyorlar, dolayısıyla orası bizim
araştırma, veri üretme, izleme kısmımız. Benim yöneticisi olduğum eğitim laboratuvarı kısmı da daha
proje üreten, sahaya yakın olmaya çalışan, yenilik üretmeye çalışan kısım. ERG ne için çalışıyor;
esasında bunların hepsini, bütün çocukların daha iyi bir eğitime, daha nitelikli bir eğitime erişmesi için
yapıyor, bizim temel misyonumuz o. Esasında bir düşünce kuruluşu olmakla birlikte bir sivil toplum
örgütü gibi çalışıyoruz. ERG’yi 16 vakıf destekliyor, vakıf ve şirket aslında ama ağırlıkla vakıflar. Bunlar
Türkiye'nin önde gelen vakıfları, Vehbi Koç Vakfı, Aydın Doğan Vakfı, Zorlu Vakfı, Enka Vakfı gibi
kuruluşlar. Bunların her sene verdiği destekle faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bütün bunları dediğim gibi
bütün çocukların iyi bir eğitime, nitelikli bir eğitime erişmesi için yapıyoruz. Ben, bugün esasında bu
oturumu biraz farklı kurgulamıştım ama çok güzel bir sürpriz oldu. Ben çok mutlu oldum
öğrencilerimizin gelmesine. Kaçıncı sınıf ağırlıklı olarak? Hazırlık sınıfı. Masanın etrafında bence
şahane bir ekip oluştu, hem deneyimliler hem gençlerle birlikte. Ben, ilk oturumda biraz daha bu
işbirliği konularını konuşalım istemiştim, istiyorum hala daha. Bunu şimdi farklı bir formatta
yapacağız. Çünkü bu oturumun amacı bana esasında sivil toplum kuruluşlarıyla vakıflar arasında
işbirliğini geliştirmeye yönelik, hem sorunların tespiti hem de bunlara yönelik çözüm önerileri
geliştirme üzerine söylenmişti bu oturumun amacı. Yine amacımız sabit kalacak ama bunu biraz
girişte, biz şu anda sivil toplumda neler yapıyoruz, sivil toplumda esasında ana gündem maddeleri
neler, özellikle eğitim alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarında, bunlarla ilgili biraz kısa bir giriş
yaptıktan sonra, aslında biraz daha sohbet ve soru cevap şeklinde ilerleyebiliriz. Şimdi biz, esasında
bu işbirliğini hepimiz konuşuyoruz dünyamız, ülkemiz tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar büyük
ve acil problemlerle karşı karşıya bunu hepimiz takip ediyoruz. Bu problemleri de işbirliği yapmadan
çözme şansımız çok azalıyor. Hepimizin tabi ki kendi kurumlarında bir misyonu, bir odağı var, hepimiz
kaynaklarımızı bir amaca kanalize ediyoruz ama artık modern dünya bize etkili işbirliği yapmadan bu
konuların çözümünün en azından kısa vadede, orta vadede mümkün olmadığını artık net bir şekilde
söylüyor. Bugün de esasında konumuz, işte TEVDAK vakıflarıyla sivil toplum kuruluşlarının işbirliği,
daha etkin işbirliği, tabi ki hem bu vakıflarımızın gelişmesi hem bu vakıflarımızın okullarında okuyan
çocuklarımızın gelişmesi ama genel olarak da eğitime yapacağımız katkıyla ilgili nasıl daha verimli iş
yapabiliriz ve hangi gündemler üzerinden ilerleyebiliriz üzerine bir konuşmaya başlayalım. Hepimizin
duyduğu bir gündem var esasında gezegenin karşı karşıya olduğu özellikle sosyal problemlerle ilgili
bize çok güzel bir çerçeve sunan bir şey var. Bunun bir öncesinde “bin yıl kalkınma hedefleri” idi
bunlar. Şimdi 2013 yılında biliyorsunuz, bunun adı artık “küresel hedefler” haline geldi. Küresel
hedefler bize aslında hem dünyanın ve eğitim sistemlerinin karşı karşıya olduğu eğitimleri çok güzel,
orada 17 tane hedef var biliyorsunuz ve 4’üncü hedef eğitimle ilgili. 4’ncü hedefin alt hedefleri de var
ve orada esasında eğitimle ilgili konuşmamız gereken, çözmemiz gereken acil problemlerle ilgili çok
net gündem maddeleri var. Dolayısıyla bu sürdürülebilirlik konusuna artık hepimizin kulağımızı tabiri
caizse kabartmamız gerekiyor, bu küresel hedeflerle ilgili farkındalığımızın yüksek olması gerekiyor,
çünkü buna bizim ülkemiz de imza attı biliyorsunuz. Ülkeler artık bu hedefler üzerinden ilerlemeyi de
takip ediyor. Dolayısıyla eğitimle ilgilenen kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin bu sürdürülebilirlik
hedeflerinden haberdar olması çok çok önemli, biz bu sürdürülebilirliği de genellikle çevresel
sürdürülebilirlik olarak düşünüyoruz ama aslında onun 3-4 boyutu var. Birleşmiş Milletler bunu politik
sürdürülebilirlik, toplumsal sürdürülebilirlik, ekonomik sürdürülebilirlik ve ekolojik sürdürülebilirlik
olarak 4 ana kategoriye ayırıyor. Ekolojik sürdürülebilirlik, bizim hepimizin bildiği çevresel konular
aslında temiz su, iklim krizi bu aralar dünyada özellikle gençlerin yönlendirdiği çok önemli iklim
hareketleri oluyor biliyorsunuz, Danimarkalı Greta Thunberg’in de önderlik ettiği. Dolayısıyla çevresel

sürdürülebilirlik, küresel sürdürülebilirlik bu işin çok önemli bir boyutu… Kafka demiş ki ”dünyayla
arandaki savaşta, dünyanın yanında ol” gerçekten gezegenimize, gezegenimizin havasına, su
kaynaklarına yaklaşım tarzımız sürdürülebilir değil artık. Bu işin bir boyutu ekolojik sürdürülebilirlik,
ikincisi toplumsal sürdürülebilirlik, burada da ağırlıkla cinsiyet ayrımcılığı var biliyorsunuz. O konuda
ülkelerin alması gereken daha çok yol var, kadınların istihdamı, kadının katılımı, kız çocuklarının ve
kadınların eğitimi, erken yaşta evlilikler, bu işin toplumsal cinsiyet bazında en önemli gündem
maddeleri. 3’ncü sürdürülebilirlik alanı, politik sürdürülebilirlik, bunlar da savaş ve çatışmalar. Şu
anda dünya üzerinde herhangi bir çatışmanın olmadığı ülke sayısı, bir elin parmaklarını geçmiyor
çeşitli nedenlerle, dolayısıyla küresel sürdürülebilirliğin, gezegen sürdürülebilirliğinin çok önemli bir
boyutu da çatışmasız, risksiz toplumlar yaratmak, insanların bir arada yaşama becerilerinin eğitim
düzeyinde daha küçük yaşlardan itibaren geliştirilmesi. Ve son olarak ekonomik sürdürülebilirlik…
Ekonomik sürdürülebilirliğin de en önemli gündem maddesi, gelir adaletsizliği biliyorsunuz. Yoksulluk,
mutlak yoksulluk dedikleri, hatta yeni yoksulluk dedikleri olgu, Hindistan, Bangladeş gibi aslında bir
yandan gelişmekte olan ülkeler sınıfına girerken, bir yandan nüfusunun neredeyse yarısı insani
olmayan koşullarda yaşayan toplumların karşı karşıya olduğu, aslında herkesin bizlerin de karşı
karşıya olduğu eşitsizlikler ve gelir adaletsizliği boyutu. Dolayısıyla bu dört sürdürülebilirlik boyutu,
bizim sivil toplumda veya eğitimde üstünde önemle durmamız gereken, takip etmemiz gereken,
ülkeler bu alanlarda ne tür ilerleme kaydediyor bakmamız gereken alanlar. Bir de bunun tabi eğitim
boyutu var, sürdürülebilir kalkınma için eğitim diye bir kavram var, uzun yıllardır OECD’nin, Birleşmiş
Milletler Kuruluşlarının takip ettiği bu kavram için öğretmenlere kaynaklar geliştiriyorlar, çok güzel
web siteleri var. Bu web sitelerine girdiğinizde, bu 4 sürdürülebilirlik boyutu altında, sınıf içi
etkinlikler, kullanılabilecek araçlara ulaşmak mümkün, son derece güzel çerçeveler ve kaynaklar var.
Dolayısıyla sürdürülebilir kalkınma için eğitim önemli gündem maddelerimizden biri. Bir diğer önemli
gündemimiz esasında bu küresel mega trendler. Şimdi küresel mega trendler deyince aklımıza daha
çok teknoloji geliyor tabi, işte yapay zekalar, robotlar, yeni malzemeler, insansız hava araçları,
genellikle geleceği teknoloji üzerinden konuşmayı seviyoruz, oysa esasında hayatımızı etkileyen başka
ekonomik, sosyal mega trendler var, bir de eğitim ve sivil toplumu etkileyen mega trendler var. Bu
teknolojik mega trendlerden de bahsedeceğim ama eğitimle ilgili olandan başlayayım. Küresel bir
öğrenme krizi var. OECD ülkeleri, OECD’ye üye 40 küsur ülke var, sayısı en son 40’ın üzerindeydi yanlış
bilmiyorsam, her sene sadece matematik eğitimine 232 milyar dolar para harcıyorlar. 232 milyar
dolar kamunun sadece çocukların matematik öğrenmesi için harcadıkları para. Pisa diye bir sınav var
hepiniz duymuşsunuzdur, Pisa sınavı OECD’nin 3 yılda bir yaptığı 15 yaşında temel eğitimi bitirmiş
veya bizim gibi ülkelerde lise 1’de, hazırlıkta olan çocuklarla, gençlerle yapılan bir sınav. Pisa’nın
temel mantığı şu, esasında bir uluslararası karne ülkelere verilen Pisa sınavı, buna benzer başka
araştırmalar da var. Pisa sınavının temel mantığı ülkelerin temel eğitimi bitirmiş çocuklarının temel
becerileri kazandırma karnesidir. Bu işte temel beceri de okuduğunu anlama, bilimsel okuryazarlık,
matematik okuryazarlığı, yani 15 yaşına gelmiş, temel eğitimi, ilköğretimi bitirmiş artık liseye geçmiş
bir genç bu temel becerileri ne kadar edinmiş diye bakıyor. Bizim maalesef orada performansımız çok
iyi değil ama genel olarak da performans çok iyi değil. Şöyle bir data vereyim size, aslında OECD
dışında da o sınava giren, 65 ülke var. Yani artık OECD ülkeleri dışındaki ülkeler de girmeye başladı. 65
ülkede çocukların yarısı temel düzey denen ikinci yeterlilik düzeyine erişemiyor. Bu ne demek? Bu her
beceri alanında 6 yeterlilik düzeyi belirliyor, çocuklar başarısına göre o düzeylere göre sınıflandırılıyor.
İkinci yeterlilik düzeyi temel düzey, bir merdivenin basamaklarını hesaplayamıyor çocuk,
basamaklarının yüksekliğini 15 yaşına gelmiş bir genç hesaplayamıyor, aslında yükseklik hesabı biliyor,
yükseklik formüllerini biliyor ama Pisa ona başka sorularda bir soru olarak onu getirdiğinde, okulda

öğrendiği bilgiyi oraya transfer edemiyor. Yani daha doğrusu okulda edindiği bilgiyi, gündelik
hayatında problem çözerken kullanamıyor. Bu ne demek? Aslında bu bir baya küresel öğrenme krizi
demek. Yani 15 yıl kamunun, özel sektörün, vakıfların çocuklar üzerindeki bu kadar yatırımına rağmen
15 yaşına gelmiş bir gencin bu temel becerileri edinememesi demek. Dolayısıyla bu Pisa, temel
beceriler konusu, bizim eğitimle ilgili gündemimizi belirleyen en önemli konulardan biri. 21’nci yüzyıl
becerilerini sık sık duyuyorsunuz, 21’nci yüzyıl becerileri de işte bu temel becerilerin üzerine inşa
etmemiz gereken beceriler aslında. Yani temel beceriler, ben, hep şey benzetmesini kullanıyorum,
nasıl ki çocuk yeni doğduğunda anne sütüne ihtiyacı varsa belli bir yaşa kadar, çocukların da belli bir
yaşa kadar zihni ve beyni çok esnek, öğrenme hızı çok yüksek. O zihninin, beyninin en elastik, en
yüksek olduğu çağlarda onlara bir takım becerileri kazandırmak zorundasınız ki ileriki yaşlarda zorluk
yaşamasınlar, daha üst düzey düşünme becerilerini edinebilsinler. Bunlar neler, bunlar işte 21’nci
yüzyıl becerileri diyoruz, yaratıcılık, eleştirel düşünme, dijital beceriler, problem çözme, karar verme
gibi beceriler. Bu becerilerin üç aşağı üç yukarı ne olduğunu biliyoruz artık, farklı farklı kuruluşlar
bunları tarif ediyor. OECD gibi dünya ekonomik forumu gibi kuruluşlar ama artık 21’nci yüzyılda
ekonomik hayatın, toplumsal hayatın bizden talep ettiği bir takım beceriler bunlar. Eleştirel
düşünebilme, karar verme, problem çözme, iletişim becerileri, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanma,
bunlar artık bizim, eğitimde, sivil toplumda konuşurken takip etmemiz gereken gündemler. Bu tür
araştırmaların bir başka güzel tarafı da şu, bunlar sadece bu sınava giren gençlerle ilgili veri
toplamıyor, öğretmenler ve okul müdürlerinden de veri topluyorlar, dolayısıyla sisteminizle ilgili
oldukça detaylı veriler elde ediyorsunuz. Ben, bugün onlardan bir takım ipuçları derledim sizin için.
Pisa sınavının hemen sonrasında OECD bir rapor yayınlıyor: başarılı okul sistemleri esasında neyi iyi
yapıyor? Yani neyi iyi yapıyorlar da başarılı oluyorlar? Orada bir takım ipuçları çıkıyor ortaya. Bu
sınavda da biliyorsunuz 9-10 tane çok başarılı ülke var, bunların kabaca 5’i Uzakdoğu'dan, Güney
Kore, Singapur, Tayvan, Çin gibi ülkeler var, bir de kuzey Avrupa modeli. Bunlar çok farklı modeller bu
arada bir tarafta tamamen sınava yüklenen, çocukların neredeyse soruları ezberlediği bir model var,
bir tarafta daha özgürlükçü, işte ödevin daha az olduğu, öğretmen kalitesinin daha önde olduğu bir
kuzey Avrupa modeli var, orada da işte Finlandiya, Norveç, Danimarka gibi ülkeler var. Bu başarılı okul
sistemleriyle ilgili Pisa’nın bize söylediği ipuçları şunlar, aslında Pisa da, Teams de diğer araştırmalar
da, diyor ki 5-6 tane boyuttan işleri iyi yaptığınız zaman akademik başarıyı, özellikle bu temel
becerilerde akademik başarıya kısa sürede erişebilirsiniz, bunu ülkelere de söylüyor aslında okullara
da söylüyor. Bunların birincisi, okulun başında dönüşümcü vizyoner bir liderin olması. İngilizlerin güzel
bir sözü vardır Türkçe olarak “okul, yöneticisi kadar okuldur” veya “yöneticisi kadar iyidir” şeklinde.
Dolayısıyla okulun başında vizyoner bir okul yöneticisinin, liderinin olması, okulda dönüşüm açısından
önemli. Çünkü Türkiye'de böyle girdi kafası var, işte okulun binasını güzelce yapayım, öğretmenini
atayayım, programı zaten bakanlık veriyor, eee başarı niye gelmiyor, başarı gelmiyor tek başına öyle.
Çünkü tek başına girdileri koyduğunuz zaman başarı otomatikman gelmez, onlar arasında iyi bir
etkileşim, bir sinerji yaratmak gerekiyor, onun da önemli sorumlularından biri okul lideri okulda. Yine
diyor ki Pisa, “okulunuzda çok iyi öğretmenlerin olması yetmiyor”. Yani özgeçmişleri, mezun oldukları
okullar, deneyimleri tek başına bir şey çok fazla ifade etmiyor. Bu öğretmenler arasında etkili işbirliği
mekanizmaları kurmanız gerekiyor, yani öğretmenlerinizin okulda işbirliği yapması, başarı açısından
kritik. Okul iklimi çok vurgulanıyor, sizler de sık sık duyuyorsunuzdur. Bir okulda okul ikliminin iyi
olması, öğrencilerin arasında olumlu ilişkilerin, arkadaşlık ilişkilerinin olması, öğrencilerle öğretmenler
arasında olumlu ilişkilerin olması, pozitif disiplin, öğrencilerin hedeflerden haberdar olması,
öğrencilerin kendilerine yönelik bir başarı beklentisi olduğunu hissetmesi, öğrencileri motive etme
mekanizmaları… Bunlar okul iklimi açısından kritik şeyler ve başarı da Pisa da en çok başarıyı etkileyen

faktörlerden biri. Okulun ders dışı etkinliklerinin zengin olması yani bilim şenlikleri, turnuvalar,
organizasyonlar, yarışmalar. Bu tür şeyler, öğrencilerin bu derslere yönelik tutumunu olumlu yönde
geliştiriyor, dolayısıyla bunlar önemli. Ve öğretim süresi, yani bu derslerde çocukların edineceği
becerilere ayırdığınız zamanı etkili bir şekilde planlamak. Türkiye, yine OECD ülkeleri içinde yabancı
dile en çok zaman ayıran ülkelerden biri ama maalesef bir yabancı dil araştırması yapıldı birkaç sene
önce, 44’ncü sırada çıktık. Dolayısıyla bir işe sadece zaman ayırıyor olmak, orada verimliliğin,
etkinliğin tek koşulu değil, bu zamanı nasıl kullandığınız, nasıl planladığınız ve nasıl etkili kullandığınız
çok önemli. Gelelim teknolojik trendlere, bunlardan en çok duyduğumuz “Endüstri 4” kavramı. Bu
kavram, bizim eğitim sistemlerini de etkileyecek diye takip ettiğimiz küresel mega trendlerden biri.
Endüstri 4 kavramını 2000’li yılların başında Bosch firmasının mühendisleri ortaya attı, Frankfurt’taki
bir teknoloji fuarında. Onlar, üretim tarihini kabaca 4’e ayırıyorlar, neolitik devrimden başlayıp,
endüstri devrimini ve şu anda bizim yaşadığımız oesnelerin interneti, yapay zeka, insansız hava
araçları, yeni malzemeler dediğimiz konularla esasında nitelendirdiğimiz Sanayi 4 çağı. Bunun eğitimi
etkilememesi mümkün değil. Hepimiz okullarımızda zaten yavaş yavaş bunu hissediyoruz. Hepimiz
artık eskiden sadece bilgisayarların olduğu laboratuvarlar yerine artık daha farklı malzemelerin
olduğu teknoloji laboratuvarları kuruyoruz okullarımıza, Bakanlık beceri tasarım atölyeleri kuruyor.
Orada amacımız, öğrencilerin bu yeni teknolojilerden haberdar olması, onları kullanması, pasif
tüketicileri olmamaları, aynı zamanda üretmeleri, kodlama ve program bilmeleri, robot, maker,
ardino setler gibi setlerle bu teknoloji üretim çağını yakalamaları. Öğrenmede yeni yaklaşımlar var?
Şimdi bizim öğrenme kültürümüz ağırlıkla daha öğretmenin merkezde olduğu, daha aktarmaya dayalı,
zaman zaman bizim dilimize yerleşmiş şekilde işte ezberci dediğimiz daha geleneksel bir öğrenme
kültürünün hala okullarımızda yaşadığını söyleyebiliyoruz ama bu alanda da farklı yaklaşımlar var. Ben
bir tanesinden bahsedeyim mesela “flipped classrooms” diyorlar buna, biz bunu Türkçeye “ters düz
eğitim” diye çevirdik. Ters düz eğitim ne demek; ters düz eğitim diyor ki okuldaki zaman çok kıymetli,
yani bir derse 40-45 dakika ayırıyoruz, o derste de çocuk, işte sınıf yönetimi problemleri, derse
hazırlık, giriş derken zaten 15-20 dakikasını bu şekilde geçiriyoruz. Bir de daha esasında önemli bir şey
var, çocuklar aynı hızda öğrenmiyor, yani herkesin öğrenme hızı farklı ama öğretmen dersi anlatırken,
herkesin aynı hızda öğrendiğini farz ediyor, oysa böyle bir şey yok, insan doğasına aykırı. Gelin biz bu
dersteki ders anlatım sürecini evde yapalım, yani çocuk açılarla ilgili ders anlatımını evde bir
videodan, internetten, başka bir yerden dinlesin. Biz, ders saatini bunları pekiştirmeye, çocuğun
takıldığı konuları üzerinden geçmeye ve çocukların anlama düzeyini biraz daha eşitlemeye ayıralım.
Aslında güzel bir yaklaşım, mesela ERG sitesi, şimdi yükseköğretimde bu ters düz eğitimin biraz
elçiliğini yapıyor ve o model üzerinden ilerliyor. Orada işte bir yetişkinin ve öğretmenin kılavuzluğu
önemli, bunları takip eden sistemler var mesela “moodle” çok bildiğimiz şeylerden biri. Bu sistemlere
çocuklar kayıt olup, öğretmenle birlikte sınıf oluşturuyorlar orada ve çocuklara bir videoyu izleyip
izlemediği, kaç dakikasını izlediği, nerede durdurup, hangi soruları çözdüğünü, hepsini takip
edebiliyorsunuz. Bunu kullanmak için de çok güzel araçlar var, Khan Akademi’yi duydunuz mu? Kimler
Khan Akademi’yi duydu? Birkaç kişi var, hocam da var. Khan Akademi çok enteresan bir girişim, Hint
kökenli bir Amerikalı mühendisin, Amerika'da başka bir eyalette oturan yeğenine matematik
derslerinde yardımcı olmak için video çekip, Youtube’a yükleyip, bunların etkisini gördükten sonra
bunların sayısını artırarak, bir süre sonra onlarca, yüzlerce videoya sayısını çıkardığı bir girişim. Ve bu
şimdi çok büyük bir sosyal bilişim oldu, arkasında Bill Gates’in, Carlos Slim gibi dünya çapında
zenginlerin desteği var. Bir video platformu Khan Akademi, bu arada Khan Akademiyi de Amerika
dışında ilk kez STFA bizim ünlü inşaat firması, 75’inci yılı vesilesiyle Türkiye'ye getirdi ve şu anda Khan
Akademi Türkçe sayfasında tahmin ediyorum 10 bine yakın video birikti. Bu videolar, hepimizin bildiği

evrensel konularla ilgili, çocukların dikkat aralığını da düşünerek 10 dakikayı geçmeyen, tiyatrocuların
keyifli, esprili bir dille çevirdiği çocuklar sıkılmasın diye, didaktik olmayan son derece güzel videolar.
Yaklaşık % 70’i matematik konuları ama başka başka bir sürü konu da var. Rönesans’la ilgili, ortaçağ
tarihiyle ilgili, sanat yaklaşımlarıyla ilgili her konuda video bulabileceğiniz harika bir platform Khan
Akademi, lütfen girip inceleyin. Bu arada oradaki videoları güzel bir şey daha yaptılar, oradaki
videoları bizim müfredatla da, kazanımlarla da uyumlaştırdılar. Dolayısıyla mesela bir öğretmen
rahatlıkla Khan Akademideki videolar yardımıyla az önce bahsettiğim gibi konuları çocukların o
videolardan evde dinleyeceği ama sınıfa geldiğinde daha çok pratik yapacakları, tartışacakları daha
etkileşimli yöntemlerle ders işleyebilecekleri bir yaklaşıma, ters yüz yaklaşıma izin veren
platformlardan biri. Öğrenme ortamları çok değişiyor. İtalyan eğitimci Loris Malaguzzi var, İtalyanların
çok alternatif eğitim yaklaşımları var bilirsiniz Montessori gibi. Loris Malaguzzi’nin çok güzel bir sözü
var, “bir insanın, bir yetişkinin, bir çocuğun, bir öğrencinin üç öğretmeni vardır, 1’ncisi kendi akranları,
2’ncisi kendi öğretmeni, 3’üncüsü de fiziksel ortam, çevre”, yani biz esasında fiziksel ortamdan ve
çevreden de öğreniyoruz. Ama bizim okullar maalesef hala endüstri çağının modelini, İngilizler buna
“cells and bells” diyor, yani ziller ve hücreler şeklinde o koridorlu sınıflı yapıdan bir türlü okullarımızı
kurtaramıyoruz. Biz, şu anda ERG olarak İstanbul'da İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 2
okulda bir proje yapıyoruz. Dün akşam ben onun bir araştırma raporunu okudum, orada bir
araştırmayla başladık projeye. Çocuklar, o okullarda hareket edememekten o kadar şikayetçi ki, yani
devlet okulları zaten kalabalık, çocukların okulda oyun oynayacak, hareket edecek, spor yapacak,
enerjisini boşaltacak alanlar maalesef çok kısıtlı ve bizim okulun mimarisi de buna çok izin vermiyor.
Yani genellikle beton bahçeler, beton binalar, çocukların hareketini absorbe edecek maalesef bir
mimari yaklaşımı geliştiremedik. Şimdi Vehbi Koç Vakfı, Beykoz'da dünya çapında bir mimarlık firması
olan “Canon Dizayn” ile birlikte bir okul yapıyor. Bakanlığa model olması için Beykoz'da bir ortaokulu
yeniden inşa ettiler ve yolunuz düşerse lütfen görün, çok güzel bir okul oldu. Orada oldukça esnek,
ışığı ve enerjiyi kullanma konusunda akıllı, çocukların hareketine maksimum derecede izin veren,
kolayca dönüşebilen, yani bu sınıflı yapıdan daha çok öğrenme stüdyosu şeklinde. Öğrenme
stüdyosuna göre bir mekanda ders işleyecekseniz hemen hızlı bir şekilde panellerle sınıfa
dönüştürdüğünüz ama böyle çok amaçlı şey için kullanacaksanız, hemen çok amaçlı salona
dönüştürdüğünüz esnek, interaktif, mobilyalarının da farklı olduğu ve sabit olmayan, çocukların
dönebildiği bir ortam. Çünkü çocuk hareket ettiğinde çok daha iyi öğreniyor, artık onu net biliyoruz.
Beyin araştırmaları bize net bir şekilde gösteriyor, biz yetişkinler olarak da, çocuklar olarak da ne
kadar iyi hareket edersek o kadar iyi öğreniyoruz, hareket ettiğimizde beynimize oksijen gidiyor ve
daha iyi öğreniyoruz. O yüzden çocukların dönebildiği, hareket edebildiği mobilyalarla tasarlanmış
öğrenme ortamları artık yavaş yavaş tasarlanıyor. Dolayısıyla öğrenme mimarimizi de eğitim
mimarimizi de gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu tabi ki kolay değil, özellikle çok köklü eski
okullarımızın da çok harika binaları var ama harika binaların içinde de acaba küçük küçük
dokunuşlarla çocuk ruhuna, çocuk doğasına, öğretmenlerin esenliğine, sağlığına uygun mekanlar nasıl
yaratabiliriz diye bence hepimiz düşünmeliyiz. Evet, neticede 21’nci yüzyıl, bizden esasında bütün bu
bahsettiğim gündemleri etkili bir şekilde takip edecek, bu konuda çözümler geliştirecek bir yeni
liderler nesli talep ediyor. Aslında ekonomi dünyası da, toplum da bunu talep ediyor. Nedir bu yeni
liderler çağı veya yeni liderlik kavramı? Yeni liderlerden gezegenimizin karşı karşıya bulunduğu
problemleri, işte o sürdürülebilirlik hedeflerinin çerçevelediği problemleri etkin bir şekilde çözecek,
bu konuda yaratıcı çözümler geliştirecek, yenilikçi, işbirliğine açık, takım çalışmasına yatkın, iletişim
becerileri gelişmiş, bir arada problem çözebilen bir yeni liderler kuşağı talep ediyor bizden 21’inci
yüzyıl. Bunu yetiştirebilmek için hepimizin tabi ki sorumluluğu çok yüksek, bunun için de iş birliği

yapmamız lazım. Bertrand Russel demiş ki, “insanlığı yüceltecek şey işbirliğidir”. Bizi tarih boyunca
yücelten şey işbirliği ama bu işbirliğini de bugün hep birlikte bu bahsettiğim gündemler üzerinden
nasıl daha etkili bir şekilde yaratacağımızı, TEVDAK'ın misyonuna da hizmet edecek şekilde nasıl daha
etkin işbirliği yapabileceğimizi bir konuşalım bundan sonraki sohbet kısmında. Benim sivil toplumda
en azından şu anda gündemde olan, bizim çalışırken takip ettiğimiz konularla ilgili söyleyebileceklerim
bunlar. Bunlarla ilgili de konuşmak istediğiniz şeyler varsa tabi ki memnuniyetle konuşuruz ve ondan
sonra da biraz nasıl daha etkin işbirliği yapabiliriz, işbirliği geliştirirken, ne tür sorun alanlarıyla
karşılaşıyoruz ve birlikte neler yapabiliriz esasında? Biraz da bunlarla ilgili biraz somut çıktılarla
buradan ayrılalım.
DR. SAKİN ÖNER: Şimdi yeni gelen Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerine hoş
geldiniz diyorum. Bu arada konuşmacımızı, daha doğrusu toplantı yöneticimizi tanıtayım. Sabancı
Üniversitesinin öncülüğünde girişilen ve çeşitli büyük eğitimle ilgili katkılarda bulunan büyük vakıfların
desteklediği Eğitim Reformu Girişimi’nin Eğitim Laboratuvarı Koordinatörü Suat Kardaş Bey. İki
gündür yapmakta olduğumuz etkinliğimizin ana konusu, TEVDAK ve eğitim vakıflarımızın diğer sivil
toplum kuruluşlarıyla ve kamu kuruluşlarıyla ilişkilerini ve iletişimlerini artırarak, ağ geliştirmeye
yönelik bir toplantı. Şimdi bu konuda ben, TEVDAK olarak önce genel olarak sıkıntılarımızdan
bahsedeyim. Önce kamusal alanda karşılaştığımız sıkıntılardan. Şimdi bizim birinci derecede
hedefimiz, Milli Eğitim Bakanlığı ile iyi ilişkiler kurmak. Çünkü biz, okullara, eğitim kurumlarına hizmet
ediyoruz ve eğitim kurumlarımızın da bağlı bulunduğu bakanlık Milli Eğitim Bakanlığı. Milli Eğitim
bakanlığı içinde de Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. Şimdi bu proje 6 aydır devam ediyor, bu
İstanbul'da yaptığımız 2 günlük toplantı, projenin 6’ncı toplantısı. Daha önce Ankara ve İzmir'de de
benzerlerini yaptık. Değerli arkadaşlarım, bu konuda yani kamu ile Milli Eğitim Bakanlığı özellikle
ilişkilerimizde olumlu mesafeler kat ettik. Bu toplantılarımıza Bakanlığımızın Genel Müdürleri, eski
Genel Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürlerimiz hepsi katıldılar, şu anda da burada mesela 3 ilimizde
İzmir dahil Milli Eğitim Müdürlüğü yapan Ragıp Üye Bey var, 3 ilde Müdürlük yapan Yusuf Sezer Bey
var, yine İlçe Müdürlüğü yapmış arkadaşlarımız var. Dün de Cumhuriyet tarihinde en uzun süreli 10
yıl İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü yapan ve daha sonra da Öğretmen Eğitimi Genel Müdürlüğünü
yapan ve 9 yıl da Bakanlıkta çalışan Ömer Balıbey hocamız vardı. Şimdi biz, bu konuda güzel bir
mesafe aldık. Ortaöğretim Genel Müdürlüğümüz, Ankara'daki toplantımıza katılarak, bizim
çalışmalarımızı gördükten sonra TEVDAK'la ilişkileri yürütmek üzere bir daire başkanını atayacağım
dedi. Bu bizim için aldığımız güzel bir mesafeydi ve Daire Başkanımız Şükrü Gündemir Bey hem İzmir
toplantımıza hem de dün yaptığımız toplantıya katıldı. Şimdi bizim bu kamusal alanda bir sıkıntımız,
yasal mevzuatla ilgili sıkıntılarımız var. TEVDAK, Milli Eğitim Bakanlığının öncülüğünde kuruldu. Milli
Bakanı merhum Avni Akyol’un teklifi üzerine eğitim vakıflarını bir araya getirelim, dediler. Ve 80’li
yıllarda kurulan eğitim vakıflarının, ayrı ayrı çok farklı genel konularda netice alamayacağını
düşünerek, bunların daha etkili olması için bir birlik haline gelmesini önerdiler. Ve Feyyaz Tokar
başkanlığında 4 tane vakfımızın, bunlar da Galatasaray Lisesi Eğitim vakfı, Kadıköy Anadolu Lisesi
Eğitim vakfı, Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı ve bir de İstanbul Erkek Lisesi Eğitim Vakfı olmak üzere
4 büyük vakfımızın öncülüğünde TEVDAK kuruldu. Şu anda da bu vakıflarımızın temsilcileri ve
öğrencilerimiz var bu okullardan. Daha sonra hemen 1-2 yıl içerisinde diğer vakıflar da katılarak ve 15
vakfın ortaklaşa kurduğu Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi, sonrasında Türk Eğitim Vakıfları
Dayanışma Konseyi adını aldı ve 1997 yılında da dernekleşti. Tamamen yasal bir statüye, çerçeveye
oturdu ve bizim Milli Eğitim Bakanlığımıza yaptığımız bu çalışmalarda bakanlığımızın da destek
olmasıyla, bu okullara yönetici ve öğretmen atamalarında, camianın ve vakıfların görüşlerinin

alınması, bizim vakıflar da okullara hizmet ettiği için bağış alabileceği yönünde bize bazı kolaylıklar
sağlandı. Tevdak’a bakanlık onayıyla sağlanan bu imkanlar uzun yıllar kullanıldı. Ben, Ömer Balıbey
müdürümle hem Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak hem de daha sonra Vefa Lisesi Müdürü olarak
çalıştım. Aynı zamanda İl Milli Eğitimde de öğretmen atama komisyonunda Anadolu Liselerinde
çalıştım. Ömer Balıbey müdürümüzün bize verdiği direktif, öncelikle bu tarihi okulların öğretmen
açığını kapatın. Bunu yaparken okul müdürleriyle görüşün, hangi öğretmenleri tercih ediyorlarsa, o
öğretmenleri verin. Yani burada amaç şu tabi, bu okullarımız yıllarca Türkiye'nin iyi eğitim veren ve
kaliteli mezunlar yetiştiren, bu mezunlarıyla toplumumuza her alanda çok kaliteli insanlar
yetiştirdiler. Cumhuriyetin ilk kadrolarını bu okulların mezunları oluşturdu. Osmanlı döneminin son
döneminde kuruldular ve çok iyi eğitim aldılar. Eğer iyi eğitim almamış olsalardı, Cumhuriyetin
kuruluşu bu kadar kolay ve güçlü olmazdı. Değerli arkadaşlarım, bizim yasal yönden sıkıntımız var,
2005 yılında bir yasa çıkarıldı. Aslında eğitim vakıfları hedef alınarak çıkarılmadı. Bu yasa diğer bazı
kurumlardaki kamu kurumlarına ait eğitim vakıflarında bazı usulsüz, yanlış davranışlar görüldüğü için
genel bir karar alındı. Maalesef çok genelleme yapılmış, halbuki istisnaların olması lazım. Biz eğitim
vakıfları olarak o kanunla maalesef mağduriyete uğradık. Daha önce okullarımızla eğitim
vakıflarımızın ilişkileri daha sıkıydı. Çünkü okullarımızın her birinin okul içerisinde ofisleri vardı, her an
orada en azından 1-2 görevlileri vardı, okulun sorunlarını anında haber alıp, anında ve yerinde çözme
imkanları vardı. Bir defa okul çatısı altından okul eğitim vakıfları bir nevi uzaklaştırıldı, bu birincisi.
İkincisi okulların yani kamu kurumlarının isimlerini de kullanamazsınız, dediler. Neyse o konuda eğitim
vakıflarımız bir çalışma yaptı ve bunda TEVDAK'ın tabi büyük katkısı var. Bunun sonucunda 5-6 ay
sonra yasada ufak bir değişiklik yaparak, eğitim vakıflarının yine kurum isimlerini kullanabileceği
konusunda bir yetki verildi. Şu anda ve o arada okullardan aldığımız bağış, öğretmen ve yönetici
seçimindeki özellikli durum maalesef son zamanda kayboldu. 5072 sayılı kanunun yeniden gözden
geçirilip eğitim vakıflarının bu kanunun kapsamı dışında tutulmaları gerekir. Çünkü eğitim vakıfları
için özel bir yasa yok. Bir Vakıflar Kanunu var, biz de o kanunun içerisindeyiz. Halbuki eğitim
vakıflarının ayrı bir yasal statüsü olması lazım. Bundan sonraki dönemde bu projenin en önemli
görünen yararlarından birisi, Milli Eğitim Bakanlığı ile TEVDAK arasında çok güzel bir kurumsal ilişki
kurulmasıdır. Şimdi STK’larla ilişkilere gelince, bu konuda devamlı biz girişimde bulunuyoruz. Zaten bu
konudaki en önemli adımımız, 1993 yılında kurulan Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı TÜSEV’in 23 kurucu
üyesinden birisi olmamızdır. Hatta uzun yıllar yönetim kurullarında mutlaka bir TEVDAK üyesi
arkadaşımız da bulunmuştur. Vakıflar ve dernekler birliği olarak TÜSEV ve biz, çok sıkı ilişki
içerisindeyiz, sağ olsunlar. Suat Bey ile tanışmamıza da TÜSEV vesile oldu. Biz, bu ilişkilerimizi devamlı
diğer kurumlarla da artırmaya çalışıyoruz. Ayrıca bu arada eğitim alanında faaliyet gösteren başka
eğitim vakıfları varsa, onları da bünyemize kazandırmaya çalışıyoruz. Tabi kontrolsüz güç güç değildir,
rastgele de alamıyoruz. Bizim yapımızın bir özelliği var, bir tarihi okul olma özelliğimiz, ikincisi de
devlet okulu olma özelliğimizdir. Tarihi okul deyince daha önce başlangıçta 100 yılı baz alıyorduk ama,
şimdi 100 yıl değil 70-80 yıl, hatta 50 yıl bile bizim için bir değerdir. Bu konuda kurumsal kapasitemizi
geliştirme konusunda çalışmalarımız var. Şimdi basın ve medyayla ilişkiler konusunda, şahsım olarak
söylüyorum, 10 yıl İstanbul'da beraber çalıştığımız arkadaşlarımız var, basın ve halkla ilişkilerden
sorumlu Müdür Yardımcısı oldum ve çok iyi diyaloglarım var. Bunu emekli olduktan sonra da
sürdürdüm. Yani şu anda çoğunuzun tanıdığı, televizyonda da program yapan, büyük gazetelerimizin
eğitim editörleri ile de ilişkilerimiz var. Fakat maalesef bizim basınımız pozitif konularda pek fazla
haber yapmaz, gazetelerde yer almaz. Bu konudaki sıkıntı bizim kurumumuzla ilgili değil, bütün özel
sektörle ve STK’larla ilgili bir sorundur. Şimdi bu sorunların oluşmasında da bizim sıkıntımız,
kurumsallaşma sürecinin yeterince tamamlanamamış olması. Yalnız dün sevindirici bir şey

söyleyeyim, bunu da tahmin ediyorum sayın Dışişleri Bakan Yardımcımızın gelmesinin de büyük
katkısı oldu. Dün akşam bizzat NTV’de çok geniş bir şekilde toplantımızı verdiler, CNN, A Haber,
Anadolu Ajansı gibi kanallar da buradaydı, dün en az 5-6 tane televizyon kanalı vardı burada. Bu bizim
için güzel bir gelişme oldu. Ayrıca bazı vakıflarımız, dernek mantığıyla hareket ediyorlar, dernek
mantığından kurtulamıyorlar, onların mantalite değiştirmesi lazım, bu konuda da sıkıntı var. Özellikle
finansal anlamda sıkıntılar var. Çünkü bir vakıf dediğimiz zaman, belli bir amaca maddi imkan tahsis
eden kurum demektir, maddi imkanı olması, akarları olması lazım. Akarları oluşturamayan
vakıflarımızın maalesef bu tür finansal sürdürülebilirlikleri olmadığı için sıkıntıdalar. Bireysel katkılar
da bir yere kadar devam ediyor, ondan sonra devam etmiyor. O açıdan benim daha önce çalıştığım
Vefa Lisesi’nde çok değerli mezunlarımız vardı işadamı, fakat bunlar tabi yaşlandılar ve zaman içinde
ebediyete göçtüler. Dolayısıyla oradan gelen akarlar da kesilmiş oldu. Onun için mutlaka kurumun
kendi sabit akarları olması lazım. Ve şimdi bizim TEVDAK olarak en büyük problemlerimizden ve
amaçlarımızdan birisi, vakıflarımız arasında ve vakıflarımızın hizmet ettiği okullarımız arasındaki
eşitliği sağlayabilmek. Bununla ilgili de bazı düşüncelerimiz var. Dün benim çok dikkatimi çekti, dün
konuşan arkadaşlarımızdan birisi, eğitim müfettişi Yusuf Korkmaz Bey, benim düşüncemin aynısını
söyledi. Yani bu eşitlikte bir standart, TEVDAK standartları oluşturulsun, aradaki eşitsizlik kaldırılsın,
bunun için pansiyon olmayan okullara pansiyon yapılsın ve ayrıca da hazırlık artı 4 yıl olmayanları da
hazırlık artı 4 yıla çıkartılması gerekir. Ben ilkokuldan sonra öğrenci alan Anadolu liselerinde de
idarecilik yaptım ve şunu gördüm, yabancı dil öğretiminde % 50 kayba uğradığımızı. Biraz önce sayın
Suat Bey’in de belirttiği gibi genç yaşlarda daha hızlı öğrenme süreci vardır. Ve en sonunda 2005’te
hazırlık sınıfları kaldırıldıktan sonra, hazırlık sınıfı olan lise statüsüne geçtik, şimdi Türkiye'de 12 tane
var. Onun için hazırlık sınıfında okuyan öğrencinin de velisinin de farklı bir bakış açısı oluştuğunu
gördük. Daha önce teklif edip, yapamadığımız bazı etkinlikleri onların seve seve kabul ettiğini ve
gerçekleştiğini gördük. Teşekkür ederim.
SUAT KARDAŞ: Ben, bir soru sorabilir miyim? Şimdi konumuz sivil toplum kuruluşlarıyla
işbirliğini geliştirmek olduğu için aslında bu sivil toplum kavramı yerine ben “üçüncü sektörü”
kullanıyorum. Çünkü orada çok geniş bir yelpaze var. Sivil toplum örgütünün içine sendikalar, odalar,
gönüllü kuruluşlar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, vakıflar, dernekler hepsi giriyor. Burada anladığım
kadarıyla, daha çok eğitim vakıflarını kastediyoruz. Sizin şimdi bahsettiğiniz problemlere de bakınca,
işte kaynak problemi, bir takım sorunlarınızın bakanlık nezdinde çözülmesi problemi, okullarınızın
yönetici, öğretmen atamalarına katkı sunma talebi. Esasında diğer vakıfların da benzer şeyleri
olduğunu biliyorum ben. Bizi destekleyen 15-16 vakfın toplamda yaptırdığı 117 tane okul var. ERG’yi
destekleyen, bunlar Kadir Has Vakfı, Özyeğin Vakfı gibi büyük vakıflar, esasında benzer bir problem
oralarda da söz konusu. Dolayısıyla mesela o vakıflarla işbirliğini nasıl geliştireceğimize dair bir
sorumuz olabilir bu problemi bakanlık nezdinden görüşebilmek açısından. Diğer bir konu kaynak
konusu çok önemli. Dediğim gibi ben bir vakıf okulunda 2 sene yöneticilik yaptım, tahmin ediyorum
benzer vakıfların kaynaklarını, okullardan gelen kaynakları. Vakıflar bağış almakta, kaynak
geliştirmekte çok zorlanıyorlar benim gözlemim bu şekilde. Ona yönelik bir takım çözümler
geliştirilebilir mi? Bağış toplama kolay değil, hele böyle ekonomik kriz zamanlarında. Ama toplumun
önüne bağış, kaynak geliştirme talebiyle çıktığınız zaman da biraz kendi şeyinizin üstünde bir sesle ve
güçlü söylemle çıkmanız gerekiyor, orada bence TEVDAK'ın rolü kritik olabilir. Bu tür sorular
üzerinden esasında bu işbirliğinden beklentilerimiz neler? İşbirliği yapılacak kuruluşlardan neyi
kastediyoruz? O konularda biraz netleşirsek, bu sürece ve projeye daha çok katkısı olur. Bu konuda
söz almak isteyen var mı?

İLYAS TEKİN: Ben, 35 yıllık eğitimciyim yeni emekli oldum. Eğitimin hemen hemen her
kademesinde çalıştım. Yani öğretmen, müdür yardımcısı, okul müdürü, şube müdürü, 25 yıl kadar da
ilçe müdürlüğü yaptım. Şimdi Suat Bey, çok güzel konuştu, ben birkaç tanesini not aldım. Önce bu iyi
okul nasıl olur diye rapordan bahsetti ve aynen katılıyorum tabi. Birinci şart olarak iyi bir lider, iyi bir
müdür bence işin püf noktasıdır. Üniversite sıralaması yapan dünyada bazı kuruluşlar var, ben onların
bazılarını inceledim. Türkiye'de bu kadar üniversite var, dünya sıralamasında ilk 300’de yok, ilk 500’de
iki tane, ilk binde 8 tane. Diğerlerinde de üç aşağı beş yukarı aynı. Lise için bu sene 2 bin 500’ün
üzerinde öğrenci girdi sınava, önüne gelen mezun oluyor. Ortaokuldan kurulda bütün derslerden
kalanlar mezun oluyor. Eskiden öğrenci öğretmenden korkardı, şimdi öğretmen öğrenciden korkar
hale geldi, “aman bir iftiraya maruz kalır mıyım” diye. En son 1,5 yıl da muhakemeyle müdürlüğe
döndüğüm için öğretmenliğe verdiler. Yani bizzat işin içinden geliyorum, öğretmenlerin durumu kötü.
ÖSYM’nin sitesine girdiğiniz zaman kazananlar, kazanamayanlar var ama kazananları da incelediğimiz
zaman orada matematik, fizik, kimya, Türkçe, edebiyat neyse hepsinin ortalaması çok çok aşağıda,
istenilen seviyede değil. OECD ülkeleri işte Pisa araştırmalarında da Türkiye geride, yedi ülke kurmuş,
36 üyesi var. İşte 60 ülke katılıyorsa, Türkiye Türkçe’de diyelim 43’üncü, 44’üncü,45’nci sırada. Biraz
daha arttığı zaman 70’e çıktığı zaman 50’nin altına düşüyor. Yani sorun nerede; işte sorun o liderler,
müdürler. Ben şunu gördüm, 25 yıl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptım, özellikle Ümraniye’de başladığım
zaman 3 tane okulda 3’lü öğretim yapılıyordu, 40 tane bağış okulu yaptırdık. Verdiğim müdürleri
kendim seçerdim, siyasiler de işime karışmazdı, bazen konuşurduk “hocam siz en iyisini veriyorsunuz,
siz bildiğinizi yapın” şeklinde dönüşler alırdım. Şunu söyleyeyim size en berbat, en kötü okula iyi bir
müdür verdiğiniz zaman orayı bir senede adam ediyor. Hekimbaşı’nın dibinde Üsküdar, Beykoz,
Ümraniye sınırında Şehit Öğretmen Ahmet Onay diye bir okul vardı, Hakan Kıray diye genç bir
kardeşimizi verdik oraya, özel okul gibi yaptı ve Türkiye çapında orada program düzenledik. O zaman
Muammer Yıldız Talim Terbiyedeydi, geldi oraya. Dolayısıyla en iyi okula sorunlu, problemli birisini
müdür olarak verirseniz bugünlerde olduğu gibi, orayı en berbat okul haline getirir. En kötü okula da
iyi bir müdür verirseniz, orayı en iyi okul haline getirir. Ben bunu arkadaşlara söylerken hep şöyle
anlatırdım, örnek verirdim, baş vücutta neyse müdür de okulda odur. Bütün mesele baş meselesi, işte
bakın diğer öğretmenler arası ilişkiler, işbirliği, ders dışı etkinlikler falan hepsi müdüre bağlıdır. Öyle
okullar geliyor ki spor salonu yok ama Türkiye birincisi çıkarmış futbolda veya diğer dallarda. Ama
öyle okullar var ki, imkanlar içerisinde boğuluyor, konferans salonu var, laboratuvarı var, spor
salonları var, ama sonuçta bir şey yok. Bütün mesele baş meselesidir. Onun için Suat Bey’in söylediği
iyi bir lider, iyi bir okul müdürü görüşünü gerçekten çok önemsiyorum ve bunun üzerinde durulması
gerektiğini düşünüyorum. Eğer her okula liyakat, ehliyet, tecrübeye dayalı olarak iyi bir müdür
verilirse, bu eğitimin problemleri çeşitli imkânsızlıklar da olsa çözülür diye düşünüyorum.
SUAT KARDAŞ: Ağzınıza sağlık. İşbirliğinden beklentilerimiz ne, kimlerle etkin işbirliği
mekanizmaları kurulabilir?
ÖMER KOÇAK: Teşekkür ediyorum, hepinize saygılarımı sunuyorum. Ben, Beyoğlu Anadolu
Lisesi Vakfının uzun yıllar başkanlığını yapmış, aynı zamanda da baroda da eğitimci olan hukukçu bir
kardeşinizim, hocanızım öyle diyeyim öğrencilerimiz için. Ben merak ettim hocam, zatıalinize sormak
istiyorum. İyi bir lider yönetici olarak bir okulda ağırlıklı olarak etken olabilmesi yüzde 100’e yakın
mıdır? Yoksa altyapı, kurumlaşma da önemli. Eğer biz yanlış eğitim almadıysak, rahmetli Sıddık Sami
Onar’ı da burada saygıyla anacağım, müessese kurumlaşmak mı? Sivil örgüt, özel sektör adını ne
derseniz deyin, Milli Eğitimde kurumlaşmanın çok önemli olduğunu bize aşıladı. Şunu arz etmek
istiyorum, aslında iyi bir lider mutlaka geçerli ama tarifi altyapısı sınırlılığı ve asıl önemlisi de

kurumlaşmanın olup olmamasının can alıcı nokta olduğunu düşünenlerdenim en azından. Fazla
uzatmak istemiyorum, yarın gençlerimiz iş adamı, eğitimci olacak, özel sektörde şunu görecekler, 50
yıldır özel sektörde hizmet eden bir kardeşiniz olarak Türkiye'de hala büyük sorunun bence
kurumlaşmanın maalesef zayıf kalmasından kaynaklandığını düşünüyorum. En azından iş adamı
arkadaşlarımız da var burada, bu alakasız bir şey belki ama eğitimle ilgili olduğu için arz edeceğim.
Amerikalılar bu konuda ciddi bir araştırma yapmış, makaleler de çıktı. Türkiye'de şirketlerin ömrü 50
yıl falan ortalama, o da en başarılıları. Maalesef 200 yıllık şirket bulamıyorsunuz. Bunu da
kurumsallaşmanın olmamasına bağlıyorlar. Bilhassa müteahhit şirketleri, 35 yılı falan doldurmadan
gidiyor. Şunu arz etmek istiyorum, acaba öğretmen kalitemiz, çok saygıyla önünde eğildiğimiz bu
meslekteki insanların kalite ve eğitimlerini bakanlığımız daha ciddiye alıp, hak ve hukuklarını
zenginleştirip, geçim derdinden kurtarıp bunları göz ardı etmeden bir yol izlese. Çok önemli bir şey
söyledi İhsan Hocam, okul binalarının hakikaten eğitime rahatlık sağlayacak şekilde mimari
geliştirilmesi gibi konularda iyileştirmeler yapılarak, hizmet içi eğitimi de çok ön plana çıkararak, daha
faydalı olur mu diye merak ettiğim için zatıalinize bunu sormak istedim. Çok teşekkür ediyorum.
İLYAS TEKİN: Aynen katılıyorum ama müdür iyi olursa okula, öğrencilere, öğretmenlere bir
takım varlıklar yaratabilir, bunu demek istedim. Yani müdürün önemine vurgulamak istedim, sizin
görüşlerinize aynen katılıyorum.
SUAT KARDAŞ: Bu yönetişim kavramı çok önemli hale geldi hakikaten, bir kurumun
etkililiğinde çok önemli faktörlerden biri de yukarıdan aşağıya doğru yönetişim. Tabi ki liderlik de
önemli ama kurumsallaşma, liderin ekibiyle birlikte çalışması, iyi bir takım oluşturması bunlar çok
önemli faktörler. Gençlerden biraz aslında geri bildirim almak isterim ama var mı söz almak isteyen?
Bir arkadaşımız var orada.
KEMAL ŞAHKEMAL (Öğrenci): Öncelikle bilinirliğiniz çok az, toplantıya gelmeden önce ben
TEVDAK'ın T’sini duymamıştım. Çok az biliniyorsunuz ve şu müdür konusunda bir şey söylemek
istiyorum. Mesela müdür iyi olursa okul iyi olur, müdür kötü olursa okul kötü olur. Ama okul içi
öğrencilerin, öğretmenlerin yetkileri müdürle de baş ölçüşecek şekilde yapılabilirse, müdür kötü
olduğunda okul batmak zorunda kalmaz. Hani biz, müdürü sanki padişahmış gibi düşünüyoruz, okula
tümüyle hükmediyor gibi düşünüyoruz. Ama okula tümüyle hükmetmesi gerekmez, öğrencilerin ve
öğretmenlerin istemediği bir müdür o okulda durmamalıdır, teşekkürler.
İSMAİL ARDA ERGENE (öğrenci): Ben, biraz vakıfların gelir kaynakları üzerindeki noktaya
değinmek istiyorum. Mezunlar öldükten sonra vakfın gelir kaynağı azalıyor demiştiniz. Bunun için
vakfın gelirini maksimize ve giderini minimalize etmemiz gerekli ve kaynağı yatırım yapabileceğimiz
çeşitli alanlara yöneltmemiz gerekli. Yani çeşitli fabrikalara da yatırım yatırabiliriz elimizdeki kaynak
ile. Bunu katlayarak daha sonrasında kullanabiliriz.
YUSUF BİHAR ÖNAL (Öğrenci): Ben müdür konusunda bir şey demek istiyorum. Ben küçük bir
şehir olan Bingöl’den geliyorum ve fark ettiyseniz, Türkiye'de Bingöl’den sınavlarda çok fazla başarı
çıkmıyor. Bunun sebebi, oradaki eğitimin biraz düşük seviyede olması. Orada benim okuduğum bir
devlet okuluna yeni bir müdür gelmişti ve o müdür okulu çok iyi bir şekilde düzenleyerek, okuldan
benden daha önce de Galatasaray Lisesi’ne bir kişi çıkarmıştı. Ardından bütün Bingöl, çocuğunu o
okula göndermeye çalıştı ve artık ikametgah bile etki etmiyordu. Çünkü insanlar ikametgahını okulun
etrafına alıyordu, elektrik faturası, su faturasına kadar bir şeyler istenmeye başlandı. Ardından
siyasiler oraya çocukları alın şeklinde söylemlere başladı. O müdür de bunu yapmamak için istifa etti.

Ardından o okulda hiçbir öğretmen değişmemesine rağmen, sadece müdür değişmesine rağmen çok
büyük bir başarı düşüşü görüldü ve ben son sene o okuldan ayrıldım. O yüzden müdürün okulu çok
değiştirdiğine şahidim.
RECEP ŞENTÜRK: Merhabalar, şehirlerin sultanı, sultanların şehri Edirne'den geliyorum.
Edirne'nin incisi Edirne Lisesi Müdürüyüm. Müdürlerden biraz çokça konuşuldu, bir söz almak
istedim, diğer okul müdürü arkadaşlarım da herhalde burada yok. Şimdi başarıyı tek bir parametre
üzerinden değerlendirmenin doğru olacağını düşünmüyorum. Ama aynı zamanda okul müdürünün
okulla ilgili çok da önemli bir değişken olduğunu düşünüyorum. Başarı üzerindeki etkisini kesinlikle
yok sayamayız ama değerli hocamın da dediği gibi kurumsallık çok daha önemli. Eğer bir okul müdürü
değişimiyle bir okul çok üst seviyelere çıkıyorsa ya da başarısı çok az seviyelere düşüyorsa kurumsallık
sağlanamamış demektir. Hedefin de aslında bunun sağlamanın olması gerekir. Sistemin kurum
kültürünün her zaman kişilerden önemli olması gerekir ki bu müdür olsa bile. Ve TEVDAK üyesi
okulları düşünürsek, bence bu çok daha önemli. İşbirliklerini nasıl artırabiliriz, neler yapabiliriz?
Aslında bununla ilgili aklıma gelen bazı fikirler var. Şimdi 15 TEVDAK üyesi okuldan bahsediyoruz.
Bunların hepsi 100 yılı aşkın bir tarihe sahip ve bu tarihi boyunca içinde bulundukları coğrafya, milli
kültür, o 100 yıldır sıralarında okuyan öğrencilere, o okulda görev yapan öğretmenleri, idarecileri,
dernekleri, vakfıyla kendilerine özgü bir kurum kültürü oluşturan okullar bunlar ve çok şanslı olan
okullar. Bir okulun gerçekten etkin bir derneği olması muazzam bir şey. Ben Edirne Lisesinde görev
aldığım ilk günden itibaren, gerçekten bunu hissediyorum. Vakıflar arasında aslında güzel bir etkileşim
var, burada iki gündür katıldığımız 3’ncü oturum bu ve özellikle vakıflar arasındaki ilişkinin güçlü,
etkileşimin üst düzeyde olduğunu görüyorum. Ama bu 15 okulun birbirlerine, kültürlerine,
tecrübelerine aktarabilmek için de aslında öğrencileriyle, öğretmenleriyle ve idarecileriyle de birlikte
farklı programlarda veya farklı yöntemlerle zaman geçirmesinin çok katkısı olacağını düşünüyorum.
Hani farklı ziyaret programları olabilir, az sayıda öğrenci, öğretmen, idareciyi kapsayan ama 15
TEVDAK üyesinin de en azından bir idarecisinin, bir öğretmeninin ya da birkaç öğrencisinin diğer 15
okulu da görebileceği etkileşimde bulunacağı programların tasarlanmasının çok önemli olacağını
düşünüyorum. Yine burada bu 3’ncü oturuma kadar şunu gördüm, bu 15 okul içerisinde vakfının
kaynakları çok güçlü olan okullar var ve kaynakları yeterince güçlü olmayan okullar var, bu da bana
sorarsanız önemli bir konu. Bakanlıkla işbirlikleri güçlendirmeye çalışılırken, aynı zamanda TEVDAK
üyesi okulların vakıflarının da güçlendirilebileceği farklı yollar tespit edilip, bakanlıkla bu konularla da
ilgili görüşmelerin yapılabileceğini düşünüyorum. 3 gündür gerçekten bana olan katkısı ve okuluma
götüreceğim birikimle buradan dolu dolu döneceğim, aynı zamanda bunu da söylemek istiyorum,
teşekkür ediyorum.
MÜCELLA PAMAY: Bir şey söyleyebilir miyim? Bu 15 okul var vakfı olan, dün ama salonda bu
15 okuldan görebildiğim bizim öğrencilerimiz, Kabataş Lisesi, yani biz 15’er öğrenciyle katılması diye
bir yazı geldi ama bu 15 vakfı olan okulun 15’er tane öğrencilerini göremediğimi düşünüyorum. Siz
Edirne'den getirdiniz mi 15 öğrenci?
HAKAN KAYA: Ben Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, bize
gelen yazıda öğrenci istenmedi. İstanbul içindeki okullar için sanıyorum bu yazı.
MÜCELLA PAMAY: Herhalde konaklama ve ulaşım giderleri açısından düşünüldü. Şimdi böyle
bir araya gelmek, bir proje hazırlamak açısından nasıl yapacağız? Hadi biz yatılı okuluz, diyelim

gelecek öğrencileri ağırlayabiliriz veya tatil dönemi derken, şu bir haftalık bir ara tatil var mesela bu
toplantıları öyle bir ara tatilde yaparsak, yatılı kısmı olan okullarda barındırma imkanımız olabilir.
RECEP ŞENTÜRK: Aslında benim aklıma gelen ara tatiller değil, çok küçük gruplarla süreklilik
arz eden bir döngü sağlamak. Yani işte 15-20 öğrenciyle katılmak yerine, 3 veya 4 öğrenci, bir
öğretmenle katılarak ama süreklilik ve bu süreklilik içerisinde öğrenci ve öğretmenleri değişim
sağlayarak sürekli bir etkileşim daha iyi olacaktır. 15 okulun bir arada olduğu bir konseyde 15 öğrenci,
birkaç öğretmenle yapacağınız bu tür etkileşimler, hem okullara bindireceği ekonomik yük hem de
beraberinde getireceği barınma ve ulaşıma yönelik sorunlar nedeniyle biraz zor olabilir diye
düşünüyorum.
MÜCELLA PAMAY: Şimdi şöyle, her ilde yatılı okul var. Turizm Meslek Yüksek Okulları
uygulamalı olduğu için oralarda veya öğretmen evlerinde kalma imkanları var. Bakanlıkla iletişim
halinde olduğunuz zaman, öğretmen evlerinde de ücretle kalınabilir. Yani 2 günlük ama 15 kişi bence
çok değil, az da değil.
HAKAN KAYA: Türk Kültür Vakfı’nın böyle bir projesi var yaklaşık 3 yıldan beri “Türkiye
Kardeşliği” Projesi adında. Türk Kültür Vakfı’nın bir üyesiyim aynı zamanda, Ankara'daki toplantıda
ben bunu önermiştim, okullar arasında 5’er kişilik öğrenci gruplarının karşılıklı olarak birbirlerinin aynı
haftada belirlenen bir haftada herkes seçildiği ile gidiyor, o ildeki ailelerde kalıyor. Buradaki o ailenin
kültürünü görüyor, onlarla birlikte o ailenin bireyi olarak bir hafta yaşıyor. Gündüz okula derslere
giriyor, akşamlarını da aileyle birlikte paylaşıyor. O haftanın sonunda bütün öğrenciler, bütün iller,
İstanbul'da buluşuyor bir gün kahvaltıda ve izlenimlerini anlatıyor tüm öğrenciler. Böyle bir
organizasyon yapabiliriz, yani aileleri de işin içerisine katarak. Bunu Ankara'daki toplantıda
önermiştim ve yol masraflarını sadece ilgili vakıflar karşılıyor. Yani TEVDAK sadece buraya gelen
öğrencilerin bir günlük kalma ve yemeğini karşılayacak. Masraf olmayacak, o evde ne pişiyorsa onu
yiyecek. Sonuçta 5 günlük bir durum.
MÜCELLA PAMAY: Zaten yurtdışına gittiğimiz projelerde bu şekilde evlerde kalındığı için
sıkıntı olmuyor. Ama ben 5 kişiyi az buluyorum.
DR. SAKİN ÖNER: Şimdi değerli arkadaşlar, gerçekten çok güzel katkılarda bulundunuz. Şimdi
bizi TEVDAK'ı ilgilendiren bazı konular olduğu için açıklama yapmak durumundayım. Birincisi, biraz
önce Edirne Lisesi Müdürümüzün söylediği tarzda TEVDAK olarak tarihimiz içerisinde 4 tane büyük
kültür ve sanat haftası yaptık ve 3 de büyük yarışma yaptık ve bunların üçünü kitap haline getirdik
biliyorsunuz. Bu sene de 19 Mayısın 100’ncu yılı dolayısıyla bir hazırlık içerisindeyiz fakat onu henüz
kitaplaştıramadık, bu da 4’ncü kitabımız olacak. İstanbul'un kültür başkenti olması üzerine ama
İstanbul dışında da okullarımız olduğu için “Benim Şehrim” adıyla herkesin kendi şehrini anlattığı bir
çalışmamız, ilk kitabımız oydu. Sonra gençliğin sosyal sorumluluk projesi üzerine geliştirdiğimiz bir
yarışmayı da yine “Sessiz Çığlık” adıyla kitap haline getirdik. En son kitabımız da Çanakkale'nin 100.
yılında bastırdığımız “100 Yıl Önce Biz De Oradaydık” kitabıdır. Şimdi bunları devam ettirebiliyoruz.
TEVDAK'ın kendisi vakıf değil, bir vakıflar birliği. Vakıfların verdiği aidatla TEVDAK yürütüyor, bu aidat
da mütevazı bir miktardır. Yani şu var vakıf olursak daha iyi olur düşüncesiyle dernek yerine vakıf
kuran okullarımız da var içimizde. Bunların da güçlendirilmesi konusunda diğer vakıflarımızla birlikte
TEVDAK olarak bir organizasyon yapıp, bu okullarımıza destek olmamız, en azından rehberlik görevi
yapmamız gerekiyor. Şimdi öğretmen eğitimi konusunda da, o zaman bazı kaynaklarımız vardı ve çok
ciddi bir ücret ödeyerek Boğaziçi Üniversitesi’nin Eğitim Fakültesi hocalarıyla bizim özellikle fen ve

matematik hocalarımızı bir araya getirerek 2-3 hafta boyunca, TEVDAK okullarından öğretmenler
istedik ve dediğiniz gibi pansiyonlu okullarda yatırdık. 2000 yılının başlarında gerçekleşmişti bu
çalışma. Mücella Hanım’ın somutlaştırdığı, yani karşılıklı öğrenci gruplarının, karşılıklı okullara gitmesi
konusu, artı pansiyonlu okullarda kalması. Şimdi pansiyonlar konusunda sorun var, okullarımızın
hepsinde pansiyon yok, yarısında varsa yarısında yok bu birincisi. İkincisi ise pansiyonlu görünen
okullarımızın bir kısmının pansiyonları şu anda inşaat halinde, örneğin Kabataş Lisesi’nin pansiyonu
inşaat halinde olduğu için erkek öğrenciler Üsküdar'da ve her gün şehir hatlarının bir motoru ile
sabah buraya getiriliyor, akşam da gidiyorlar. Kız öğrenciler de bir başka Kız Meslek Lisesinin
pansiyonunda kalıyorlar. Hatta belki bir kısmı da evlerde şu anda, akrabalarında kalıyorlar. Aynı şey
İstanbul Lisesi için de geçerli. İstanbul Erkek Lisesi’nin pansiyonu da 2-3 yıldır kapalı, deprem riski
dolayısıyla yıkıldı. Şu anda bir hayırseverin bağışı olarak yeniden inşa edildi. Mezunlar tefrişatını
yapmaya çalışıyorlar. Öğrenciler Mezunlar Derneğinin kiraladığı binalarda kalıyorlar. Yani pansiyon
konusunda sıkıntı var. Sadece Vefa Lisesi’nin bir kız pansiyonu var 120 kişilik, Kadıköy ve
Haydarpaşa'da da pansiyonlarımız var. Ben hem eğitimci olduğum için hem de uzun süre TEVDAK’ta
olduğum için yakından takip ediyorum ve okullarımızın durumunu biliyorum. Şimdi inşallah Mücella
Hanım’ın söylediği bu projeyi biz gündeme getirelim. İnşallah önümüzdeki yıl için 2020 yılında bunları
gündeme alalım. Zaten burada yönetim kurulunda üyelerimiz de var, komisyon kuralım. Şimdi gelelim
hoca hanımın söylediği konuya. Şimdi arkadaşlar ben bürokrasiyi bildiğim için, hem okul müdürlüğü
yaptım İstanbul'da hem de 10 yıl kadar da 2 dönem milli eğitim müdür yardımcılığı yaptım.
Okullarımızın ve müdürlerimizin sıkıntısını bildiğim için, onların da elini kolaylaştırmak için valilik
onayı aldım. Dünkü tarihi biz, tespit etmedik onu söyleyeyim, çünkü biz bir Avrupa Birliği’nin
fonundan desteklenen bir projeyi yürütüyoruz. Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı, bu projenin bir
toplantısına katılmak istemiş ve kendisine en uygun tarih olarak 12 Kasım gününü belirtmiş. Buradan
Edirne'ye gitti , toplantıda konuşması onun için öne alındı ve erken ayrıldı. Sayın Faruk Kaymakcı, aynı
zamanda Avrupa Birliği Başkanı ve yıllarca da yurt dışında Brüksel’de Avrupa Birliği Temsilciliğimizi
yaptı. Dün yaptığı toplantı, çok güzel interaktif bir toplantı oldu. Şimdi açıkçası dün biz aslında hep
vakıflarımızın sorunlarını görüşelim diye düşünüyoruz ama dikkat ederseniz bu 3’ncü toplantı da dahil
eğitim konusu hep öne geçiyor. Çünkü bütün bu toplantıların amacı eğitim, kaliteli eğitim. Şimdi sizin
söylediğiniz konuda okul müdürü olarak dedim ki, bir okula fazla yük olmayalım, 30’ar kişi gelsin
desek olmaz. Şimdi iki tane minibüs gelmesi lazım, İstanbul’da trafik var, sorun var. Kolaylaştıralım,
bir minibüsle gelecek sayıda öğrenci ve öğretmen isteyelim. 15 öğrenci, bir idareci, bir öğretmen
arkadaş rica ettim ve valilik onayı aldım. Bizzat Milli Eğitim Müdürlüğü ile de yazıştık ve kendisinden
rica ettim biraz bu süreci hızlandıralım diye. Sağ olsun, takip ediyorum dedi ve gerçekten de
zamanında onayladı. İşte biraz önce konuştuğumuz konuya geliyoruz. Suat Beyden başladık, birçok
arkadaşımız da o konuya değindiler, okul müdürü çok önemli. Çünkü biz, bu okullarımız için yapıyoruz
tüm bu etkinlikleri arkadaşlar. Bir de bu işi tabana indirmek, öğrencilerimize, öğretmenlerimize de
katkı yapmak istiyoruz. Tabi şunu da gördük biraz önce Edirne Lisesi Müdürümüzün dediği gibi
TEVDAK’ı bugüne kadar yeterince tanıtamamışız. Bu bizim hem eksikliğimiz hem imkansızlığımızdan
kaynaklandı. Ama ikincisi, okul müdürlerimizin bazıları bu konuyu ciddiye almışlar, bizzat
konuştuklarım da oldu ama hepsinin mazereti bu hafta sınav haftası. Eğer tarihi biz belirleseydik,
zaten bu haftayı seçmezdik onu söyleyeyim eğitimci olarak. Ama ben, özellikle müdürlerimiz de dahil
çoğu yeni değiştiği için dikkat ederseniz, yazılarda TEVDAK’ı kısaca tanıtıyorum, amacını söylüyorum,
ondan sonra ricamızı ve isteğimizi iletiyoruz. Toplantımıza katılan okullarımıza, öğrencilerimize ve
öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu konuda Kadıköy Anadolu Lisesi’ne de teşekkür ediyorum.
Onlar dün gelemediler, bana söylediler.

SUAT KARDAŞ: Teşekkürler. Güzel bir öneri çıktı burada okullar arasında özellikle öğrencilerin
işbirliği yapmasına dair projeler yapılması konusunda. Böyle ortak çalışma alanlarında olabilir, ne tür
işbirliği önerileri geliştirilebilir? Önce beyefendiye, sonra size söz vereceğim.
MEHMET ATA TANSUĞ: Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı’ndan katılıyorum. Aslında
TEVDAK’ın tanınması diye bir problemi yok, şöyle yok. Bu vakıflar arası bir konsey. Daha ziyade
tanınması gereken her okuldaki vakfın kendi öğrencileri arasında tanınmasıdır. Benim esas ilgiyi
çekmek, üzerinde durmak istediğim nokta şu: Genel olarak TEVDAK okulları, yüksek puanla öğrenci
alan okullar. Ve bunlar yapılan bütün araştırmalarda da şu; geliyorlar, 4 senelik bir aradan sonra, 3
senelik bir aradan sonra son sınıfta tekrardan çalışmalarına devam ediyorlar ve iyi üniversitelere
gidiyorlar. Yani ne oluyor diye merak ettiğimizde, bunun bir intibak hali düşünülmüş, proje okulları
denmiş bu okullara. Proje okullarında da Türkiye’deki diğer okullardan farklı olarak iki sınıfta daha
rahat ve geliştirici bir eğitim kurgulanıyor kağıt üstünde. Bu bazı yerlerde gerçekleştiriliyor, bazı
yerlerde gerçekleştirilmiyor. Aslında bizim vakıflar olarak bu proje okulları, yani bunların eğitimine
katkıda bulunacak bir seviyede olmamız gerekiyor. Burada ilginç bir durum var. Galatasaray’dan gelen
arkadaşlar hazırlıktan, Kadıköy Anadolu’dan gelenler ise 10’uncu sınıftanmış genellikle. Yani 10’uncu
sınıf öğrencileri, daha ziyade şu anda proje okulu ne demek ve kendilerine, vakıflara nasıl destek
olurum bilincinde olan öğrenciler. Bir konuyu daha aktarmak istiyorum. Şunu gözünüzde büyütmeyin.
Yeni lider tipi, koçluk dediğimiz lider tipidir. Bu Türkiye’de şu anda münakaşa edilmeyen bir konu,
fakat yakında çok duyacaksınız. Amir CEO’lar yerine Koç CEO’lar gelecek. Teşekkür ederim.
SUAT KARDAŞ: Ben de teşekkür ederim, ağzınıza sağlık.
İSMAİL ARDA ERGENE (Öğrenci): Şimdi şöyle bir durum var kendi okulum için. Bizim okulda
60’a yakın kulüp var ve genellikle belirli bir grup öğrenci idareye gittiğimizde, bunun önünde
durmayarak istediğimiz kulübü açabiliyoruz, yani tabi belli koşullar altında. Hani siz esnek alan
demiştiniz ya, bu tam olarak da öyle. Şimdi okulumuzun alanı büyük ama o kadar çok kulüp olduğu
için etkin bir şekilde oda verilmesi veya herhangi bir etkin bir alan söz konusu olmuyor. Sanat
kulüpleri de var, zamanla akademik anlamda geliştirilen kulüpler de var, olimpiyatlar, girişimci
kulüpleri falan. Bununla beraber bence sizin dediğiniz ve uygulamada olan bir sınıf modeli var ya işte
sınıfı dönüştürmekle alakalı. Bunlar bence çok kulüplü olan okullara lazım olan şeyler. Kulüplerde
bazen en basitinden bir bilgisayar veya bir internete ihtiyaç oluyor, çünkü bir araştırma yapılması
gerekiyor. Sonuç olarak biz, orada okulu temsil edecek herhangi bir şey yaptığımızda, bunun bütün
her şeye uyması gerekiyor. Onun dışında mesela vakıflara fon sağlamak... Genel olarak idareler bize
yardımcı oluyor ama bu sadece izin konularında yardımcı olma durumları var. Biz, mesela öğrenciler
olarak vakıflara gidip, bir fon istiyoruz kulübe ya da etkinliğe. Ya da kendi eforumuzla yani sponsor
buluyoruz veya bulamıyoruz. Yani reddedilen kişiler okullar değil, öğrenciler oluyor otomatik olarak…
Ama bizim aldığımız fonlar direkt okulun ismine yazılarak kullanılıyor ve okula da belli bir miktar
maliyet geliyor sonuç olarak. Mesela ben, şöyle düşünüyorum kendi açımdan, bir vakıf okulun bütün
kulüplerine veya öğrenci aktivitelerine yardım edeceğini onaylarsa yani belirli koşullarda, öğrenciler
de bu fonu oluşturabilirler. Mesela biz sponsorluk için gittiğimizde herhangi bir firmaya önce
okulumuzu duyduklarında zaten otomatik olarak bizi çağırıyor. Çünkü çoğu okul red yiyor. Yani
bildiğimiz anlamda böyle bir sunum hazırlamamız, işte o sunumun detaylarını vermemiz, tarihi, şusu
busu her şeyini bilip, oraya gitmemiz gerekiyor. Ve bunlara idare yardım etse de bütün sorumluluk
yine bizde oluyor. Çünkü bir etkinlik başarılı olursa, okulun ismi ama başarısız olursa, direkt bizim
üstümüze kalıyor. Ve ben şöyle diyorum kendi açımdan, mesela biz, başarı odaklı öğrencileriz zaten,

başarı odaklı öğrenciler olmasak, bu okullara giremezdik. Yani o anlamda bir öngörümüz var. Mesela
kendi okulum için çoğu kişi yüksek puanı alarak geliyor ama diğer okulları tercih etmiyor, çünkü sosyal
imkanlarının daha fazla olduğunu düşünüyor. Bu sosyal imkanlar için geliniyorsa bu okula, bunların
daha çok geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü herkes başarılı olmak için zaten çaba sarf
etmeye açık insanlar. Başlangıçta da yapmışız, şu anda da yapabiliriz. Ama belli koşulların sağlanması
gerektiğini düşünüyorum başarının arttırılması için, yani sadece akademik bir başarıyla bir araya
gelinebileceğini düşünmüyorum kendi açımdan. Vakıflarda bulunmamız için de öyle olduğunu
düşünüyorum. Çünkü mesela okuldan bir insan, vakıftan fon alıp, bir etkinlik yaptıysa ve mezun
olduğunda da o vakfa bir fon vermek isteyecektir bunu kullandığı için diye düşünüyorum. Teşekkür
ederim.
MÜCELLA PAMAY: Bir şey söyleyebilir miyim? Çünkü ben, okulumda sosyal etkinlikler ve
kulüplerden sorumluyum. Onun için sıkıntılarım var benim, öğrenciye de katılıyorum. Mesela sosyal
etkinlikler yönetmeliğinde diyor ki, katılım ücreti kesinlikle talep edilmeyecektir. Veya ücret karşılığı
etkinlikler yapılmayacaktır öğrenciden. Mesela BM konferansı düzenleniyor, bu konferansa katılım
ücreti dünyanın her tarafında alınıyor. Amerika’ya gittiğimiz de Harvard’ın, LR’ın düzenlemiş olduğu
konferanslarda bir katılım ücreti ödüyoruz. Bunun kadar doğal bir şey olamaz. Bu katılım ücretine
konaklama dahil, o dahil, bu dahil. Fakat yönetmelikte diyor ki, kesinlikle para istenmeyecektir. Yani
böyle bir konferansa katılırken, bir katılım ücretinin ödenmesi gerektiğini, işte konaklamanın nerede
olacağını bilip, orada konaklama, konaklama şartları, bir servise binerken nasıl bineceksin, nasıl
ineceksin, yani bir de eğitimi var bu işin. Ama buna karşılık diyor ki, para talep etmeyeceksin. Vakıf ne
kadar yardımcı olacak, sponsor ne kadar yardımcı olacak, bunlar hep zaman alıyor. Büyük sıkıntımız
var bu konuda. Bir de bu etkinlikleri okullarımızda düzenlerken izin konusu var. Okuldan izin alındı,
Okul Müdürümüz onayladı. İlçeye, İle, İlden Ankara’ya, her birisi 15’er gün masasında tutma yetkisi
olduğunu söylüyor, çok haklı. Ama takdir edersiniz ki okullarımızda da bir çalışma planı yapılmasına
rağmen son dakika golleri de oluyor, son dakika etkinliklerimiz de oluyor. Bunun için iki ay bekleme
süremiz var. Bence bu sürelerin değiştirilmesi, daha kısa bir süreye alınması gereklidir. Eğer bir okul
müdürü, bu etkinliğin düzenlenmesini onaylıyorsa, zaten okul müdürünü devlet atıyor ve kendisi
onaylıyorsa bence yeterli. Bu kadar incelemeye girmeye gerek yok. İki ay sonra, 4 Ekim’de İle
gönderdiğim izin yazımın cevabı daha gelmedi. Olumlu mu olumsuz mu, yanlışım var mı yok mu,
eksiğim var mı yok mu; bilemiyorum. Tabi okulun yani Galatasaray Lisesi olarak Ankara’da o tarafta,
bu tarafta ilişkilerimizin olduğu kişiler var. Onların yardımlarıyla işimi rahat takip edebiliyorum ama
bir yere geliyor, tıkanıyor. Diyor ki tıkandığı yer, 15 gün tutma hakkım var. Nasıl tutarsın, niye
tutuyorsun? Yanlış varsa, hemen ara beni de ki, şunları şunları düzelt ve öyle gönder. O da yok. Ama
bunun yanında hep de olumsuz değil, gerçekten çok ileriye gittiğimizi de görüyoruz.
SUAT KARDAŞ: Ben arkadaşımızın söylediği şeyi çok önemsedim. Yani bu okullar, çok yönlü
okullar. Benim kızım da bir TEVDAK Lisesinde öğrenci, Ankara Atatürk Lisesi’nde ve 10’a gidiyor. O da
çok arkadaşımızın dediği gibi aynı şeyleri söylüyor, bu okullara gelen gençler, gerçekten başarı odaklı,
hedef odaklı gençler. Ama bu okulların sınav başarısı ya da yanlış bir şekilde kodlanan akademik
başarı yanında çok yönlü olmak gibi bir iddiası da var benim gözlemlediğim kadarıyla. Benim kızım
halk oyunları oynuyor, Çince öğreniyor. Yurt dışına turnuvalara gitmek istiyorlar. Oralarda hep
söylediğiniz gibi işte süre problemi, fon bulma problemi hep onun da bana aktardığı problemler.
Dolasıyla TEVDAK bu konuda da aslında bir işte mekanizma veya bir destek mekanizma kurulmasına
vesile olabilirse, bence hayırlı bir şey yapmış olur. Buyurun.

ATIL ERMAN: Efendim, iyi günler diliyorum. Edirne Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı’yım, ismim Atıl
Erman. Eski bir öğretmenim, eğitimin çeşitli kademelerinde görev yaptım. Anlatılanları öncelikle hoca
hanımın şikayetlerini büyük bir dikkatle dinledim. Zamanında bakanlıkta da çalışmış bir eski
meslektaşınız olarak ben, bilirim o izin meselesini. Uzun yıllar önce bir tesisteki bir görevlimiz Hacca
gitmek için yurt dışına gidecek ama adamcağızın o zaman bakanlıktan izin alması lazım, yani devlet
memuru, çok eski yıllardan bahsediyorum. Şimdi bir çok şey değişmiş olabilir. Ama benim önüme
evrak geldiğinde hac vakti bitmişti. Adamın hacca gitmesi filan söz konusu olmadı. Yani bir öğretmen,
kendi parasıyla yurt dışına çıkacağı vakit çalıştığı bakanlıktan izin almak zorundaydı pasaport
alabilmesi için. Bunların hepsini yaşadık. Şimdi nispeten çok daha iyi gelişmeler oldu, bu sevindirici.
Ancak şimdi genç evlatlarım, böyle zannediyorlar ki bu vakıfların hepsinin sonsuz imkanları var. Eski
bir tabir var, kendisi muhtacı himmet bir dede, kaldı ki gayriye nasıl himmet ede. Ne demek bu?
Kendisi yardıma muhtaç bir kişi veya kurum, nasıl bu istekleri cevaplandıracak? Gerçekçi olmak gerek.
Bir olması gerekenler var, canı gönülden onu destekliyoruz, onun için çaba sarf ediyoruz. Ama bir de
hayatın gerçekleri var, bir realite var. Bugün Türkiye’de bilmiyorum sayısını ama herhalde 2000’in
üzerinde Anadolu Lisesi vardır tahmin ediyorum. Bunlardan sadece taş çatlasa 17, 18 tanesinin vakfı
vardır. Diğerlerinde vakıf da yok. Mezunlar Derneği de yoktur. Şimdi bu defa bu TEVDAK okullarının
bir araya gelmesinin ana sebebi vakıflarının olmasıdır. Şunu açıkça ifade edeyim ki bu 15 okuldan
tahminen 4 vakıf okulun vakıflarının biraz geliri vardır ki onun başında da Kabataş ile Galatasaray
gelir. Diğer vakıflar biraz önce söylediğim eski söz gibi kendilerini idare edemiyorlar. Bakın burada bir
şikayet dile getirildi dün de. Okulların içinde eskiden vakıfların bir vakıf odası vardı, onu kaldırdılar
kanunla ve şimdi kendilerine ofis tutacak gücü yok bu vakıfların bir kısmının akarları yok. Sadece
senden, benden nazımızın geçtiği üç beş arkadaştan yardım toplayarak, katkıda bulunmaya
çalışıyoruz. Ki biz, Edirne Lisesi Eğitim Vakfı olarak ortada olan vakıflardan biriyiz, iyi kötü bir akarımız
var ama öyle zannedildiği gibi yıllık elde ettiğimiz gelirler milyonlar filan değil. Ama gücümüzün yettiği
kadar çeşitli aktiviteler yaparak, gelir elde etmeye çalışıyoruz. Bir defa biz, diğer vakıflar da onu
yapıyordur eminim toplamda 36 öğrenciye burs veriyoruz. Bu da ciddi bir rakam ifade ediyor bir araya
geldiği zaman. Öğrenci etkinliklerine hanım kızımın söylediği etkinliklere destek vermeye canı
gönülden çalışıyoruz. Niye? Çünkü ben, öğrencilik yıllarımda o öğrenci kulüplerinde öğrendiğim
şeylerin fizikten, kimyadan daha da önemli olduğu kanaatine sahibim. Bu sosyal kulüpler insanların
gelişmesini, oluşmasını sağlar. Yoksa pısırık tipler olarak böyle eski tabirle hafız gibi ezberlemiş
dersleri şeklinde bir öğrenci olursunuz. Tamam, öyle arkadaşlarımız olmadı mı; her dönem iftiharla
geçmiş, teknik üniversiteyi de birincilikle bitirmiş ama en ufak bir şey yapamayan, en sonunda devlet
dairesinde bir yerde memur olup, 25-30 sene sonra emekli olmuş, evde oturan, sokağa bile çıkmayan
tipler oluyor. Onun için bu öğrenci kulüpleri çok önemli. Ona destek vermeye de gayret ediyoruz vakıf
olarak ama işte gelirimizle orantılı olacak, bu çok zor bir şey. Şimdi mesela bizim vakıflarımız, devlete
vergi verir. Yani nasıl vergi verir? Okulda şöyle bir laboratuvar kuralım, kuruyoruz. 100 bin lira para
harcadık. Ama her şeye KDV ödüyoruz, değil mi? Yani zaten kıt kanaat geliri olan kurumlar, bir de
devlete katkı yapmaya çalışıyorlar. Tabi biraz önce söylenilen konu gibi yani okulda eskiden bir yeri
vardı, şimdi yok. Ne yapıyoruz? Ayrı bir bina kiralıyoruz, o binada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ama
ben, 80 yaşına geliyorum, hala vakıfta bir insan çalıştırmıyoruz. Çayı kahveyi de biz kendimiz
yapıyoruz, temizliği de biz yapıyoruz. Niye? Bir çocuğa daha fazla burs verelim diye, bütün mesele o.
Yani zannedilmesin ki bu 15 okulun vakfının hepsinin imkanları Galatasaray Vakfı veya Kabataş Vakfı
gibi değildir. Onun için bir defa gerçeği görelim, kendimizi kandırmayalım. Biz, eğitim vakıflarımızı
belirli bir seviyeye getirme mecburiyetindeyiz. Ondan sonra diğer detayları konuşmaya hakkımız var.

SUAT KARDAŞ: Teşekkür ederiz. Söz alacak varsa sırayla söz hakkı verebiliriz. Zamanımız
azalıyor.
RAGIP ÜYE: Ben Ragıp Üye, emekli İl Milli Eğitim Müdürü. En son İzmir Milli Eğitim
Müdürüydüm. Müsaade ederseniz, başlıklar halinde değinmek istiyorum. İzmir’de katıldığım
toplantıda İl eski Milli Eğitim Müdürü olarak 19-20 maddelik bir rapor arz etmiştim. Mevcut durum
nedir, sorun nedir, sorun neyse çözülmemesi nedir diye. Genel Sekreterimiz, onları not etti. Aşağı
yukarı bu konuşulan konular, orada yer almıştı. Burada yöneticiler gündeme geldi. TEVDAK okuluna
atanan yöneticiler, genelde üç yıllık, beş yıllık öğretmen olmamalı. Buralar büyük puanlarla öğrenci
alan okullar, dolayısıyla bu okullara en az 15 yılı tamamlamış, puanı yüksek müdürler, tecrübeli
müdürler atanıyordu. Kaynaklar konusu gündeme geldi. Malumunuz bazı şeyleri yaparken, kaynak
çok önemli. Öğrenciden üç kuruş, beş kuruş, veliden aidat toplamayla bu işler olmaz ve uzun süreli
olmaz. Dolayısıyla farklı kaynaklar yaratmak gerekiyor. Bakanlıkla işbirliği söz konusu, Genel
Sekreterimiz olsun, Genel Müdürümüz olsun, arkadaşlarımız olsun, tam bir işbirliği sağlandı. Buradaki
işbirliğinden beklentiler nedir, çalışan yöneticilerimiz, “ben, 4 sene sonra gidiyorum” dememeli, en
azından burada bir 8 sene, 10 sene, 12 sene çalışabilmesi için yönetmelikte değişiklik yapılmasını
istiyoruz, bekliyoruz. Bunun için de bir gayret var. Dolayısıyla TEVDAK’ın müdürlerinden başlıyorum.
Yani 4 sene sonra gidiyorum işte neyse olur, olmaz... En az burada 2 dönem, 3 dönem, yani 12 yıl
çalışabilmeli. Bunun dışında yardımcısını kendisi tespit etmeli. Biz, Sakin Bey ile Milli Eğitim Müdür
Yardımcılığımda iken öğretmen atamalarında o zaman şimdiki gibi puanlı değildi, okul müdürlerinin
istekleri doğrultusunda öğretmen atamasına yardımcı oluyordu. Bunu da bakanlıktan sağlayalım
istiyorum, bu tür çalışmalar devam ediyor. Bu tür okullara nasıl bir farklı kaynak olabilir? Benim şahsi
düşüncem şu: hayırsever okulları var. Halen hayırseveri zengin, eli üzerinde olan mesela İzmir’de
Cihat Kora Bey vardı. Üç, beş okulu yaptırmıştı, ziyaretine gittim. Her seferinde de büyük maddi
kaynaklar yaratıyor. Sivil toplum kuruluşlarıyla mutlaka işbirliği yapma mecburiyetimiz var. Yoksa biz,
dört köşeli musluklara benzeriz. Eğitim böyledir. Bunlarla işbirliği yapmalıyız. Bütün maddeleri
masaya yatırıp, uzun uzun görüşmek gerekiyor. Bu okullarımız zaten tarihi ve başarılı okullar. Ben de
hasbelkader bu TEVDAK okullarının birisinin öğrencisiydim, Müdür Muaviniydim, ondan sonra oranın
İl Müdürü oldum, Erzurum Milli Eğitim Müdürü oldum. Burada çalışma şansı yakaladım. Kayda değer
okullar, yöneticisi de kayda değerdi, öğrencisi de öyleydi. Hala daha da öğrencileri, öğretmenlerimiz,
yöneticilerimiz de mutlaka öyle, görüyorum. Yöneticilik yaptığım dönemde ilk beşte derece alıyordu,
Türkiye üçüncüsü olmuştu bizim Erzurum Lisesi o zaman. Gurur duyduk. TEVDAK okullarını hepsinin
tarihinde bunlar var. Bir de çok önemli bir şansımız var. Ben, bu arkadaşları İzmir’de tanıdım. Ama
hepsinin eğitim sevdalısı bir yönetimi var, vakıfların da derneğin de, hepsinin. Ve hepsi cebinden
çıkarıyor, harcıyor. Tabi bu böyle devam etmez, buna kaynak yaratmak gerekiyor. Bu arkadaşlarımız
yarın yok olursa, ne olacak diye düşünelim. Hepinize saygılar sunarım.
SUAT KARDAŞ: Osman Bey, buyurun.
OSMAN ERDOĞAN EVREN: Kabataş Eğitim Vakfının kamu düzeyinde Ankara’da temsilcisiyim.
Ben, sadece eğitimden değil, kaynaktan bahsedeceğim. Bizim hepimizin ihmal ettiği veya da
göremediği bir kaynak var. Kamu yararına çalışan vakıflar, şöyle bir kaynak yaratabiliyorlar. Serbest
meslek erbabı veya da şirketlerde yıllık safi kazancının yüzde 5’i kadarını kamu yararına görev yapan
vakıflara vergi için hibe edebiliyorlar. Ankara’da yaşamam dolayısıyla ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne
gidip geldiklerinde şunu gördüm ki, okul, kamu yararına çalışıyorum diye orada öğrencilerin
yurtlarının binalarını yapıyorlar. Bunlar belli müteahhitler, belli gelir sahibi kişiler. Ben, serbest ticaret

yapıyorum, 54 yıldır şahıs firmasıyım. Bu sene vakıf başkanımın da izniyle araştırma yaptım. Emsal
göstermek üzere Edirne’de, Zonguldak’ta, İstanbul’da baktığımızda, yılda gayri safi gelirin yüzde 5’i
kadarını kamu yararına çalışan vakıflara bağış yapabilirsiniz. Ben, daha önce vakıf kurucunuz İbrahim
Bey’e de konuyu anlatmıştım. Bir örnek proje hazırlamak için Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı,
geçen sene de bu düzeyde bir hazırlık yapmışlar, şu anda da Bakan Beyimiz, o okuldan mezun olduğu
için onların okuldaki vakıfla da iletişime girdim. Ankara’daki belli firmalardan Ankara Atatürk Lisesi
Eğitim Vakfına 2018 yılında bağış yapılmış. Bunları emsalliyerek, vakıflar genel müdürlüğünde sadece
eğitim vakıfları derken, burada her türlü vakıflar var. Diğer vakıflar, bunları gayet iyi kullanmışlar. Ama
kamu yararına görev yapan bizim gibi vakıflar, henüz bununla hiç ilgilenmemişler. Ben, takdirlerinize
sunuyorum. Bir de hoca hanım, söyledi, ailelerin yanında öğrenciler kalacak. Proje okulları,
Türkiye’nin okulları, bu okullarda birçok vilayette öğrenciler var. Onları getirdiğimiz zaman Siirt’teki
arkadaşımın evine nasıl öğrenci yollayacağız? Hepinize saygılar sunuyorum.
SELMAN KÜÇÜK: Kabataş Erkek Lisesi Okul Müdürüyüm. Öncelikli olarak değerli eğitimciler,
sevgili öğrenciler, okulumuza hoş geldiniz. Sizleri burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
Eski öğrencilerimi görünce, ayrı mutlu oldum. Niye buradayız öncelikli olarak onu söyleyeyim. Altıncı
toplantıyı yaptığımızı söyledi Sakin Hocam. Şöyle bir durum aslında, biz bazı şeyleri tespit edip, o
tespitlerin üzerinden yürürsek, daha spesifik konularda netice alabiliriz diye düşünüyorum.
Öğrencilerimizi bu okullara girerken, TEVDAK okullarının birçoğu böyle üst segment okullar, vakfı
olsun ya da olmasın. Vakıflı okul olarak değerlendiriliyor ama Türkiye’de eğitime yön veren, nefer
olan okullar. Bu çocukları biz, genel itibarıyla şöyle tanımlıyoruz, işte Galatasaray, Kabataş, Kadıköy
Anadolu ve bu segment okulların tamamı için bunu söyleyebilirim. Güdümlü mermi gibisiniz. Yani
kendinize bir hedef koyuyoruz ve bu hedefe ulaşmak anlamında o hedefe giderken, o öğrencinin
önünde ya durursunuz, ya o hedefe gitmek anlamında önündeki engelleri kaldırırsınız ya da bertaraf
olursunuz, işin özü bu. O yüzden burada bulunan tüm vakıf yetkililerini şunu söylemek istiyorum,
genelde vakıfla ilgili konuşmalardan şunu hissettim iki, üç gündür. Sanki bir para kaynağı vakıf ve bu
paraların sağlıklı olarak yönlendirilmesi noktasında öğrencilerin de ve velilerin de ya da bu
paydaşların bir çoğunda bir takım beklentileri var. Aslında vakıfların asıl görevleri ve asıl güçlerinin
vakıf yöneticileri farkında, bunu tabana çok fazlasıyla aktaramadıklarını görüyorum. Vakıf denilen
kavram şu aslında; gönül vermiş insanların bir araya gelerek, kendi yetişmiş oldukları alanlarda
nesilden nesle oraya aktarılmasını sağlayan bir kurum ya da kuruluş olarak değerlendirin. Sayın
Müdürüme de katılıyorum. Bazen yönetmede çok fazlasıyla sorunlar yaşıyoruz ama bu segment
okullarda çalışıyorsak, bizim aslında öncelikli olarak şunu bilmemiz gerekiyor; öğrencilerimiz gibi
olmalıyız, yani güdümlü mermi gibi olmalıyız. Hedefe ulaşmak noktasında önümüzde gelecek olan 15
gün bekletme süresi ya da gelmeme süresi ya da bunlarla alakalı olabilecek sorunların tamamı yıllar
içerisinde zaten karşılaştığımız sorunlar. Her şeyi bakanlıktan beklememiz gerektiği inancındayım. İşte
vakfı olan okullarız, işte Galatasaray Lisesi, bunu çözemeyecek gibi bir durum söz konusu değil ya da
Kabataş Lisesi için bir sorun yok. Çünkü o kadar çok mezunumuz, bu paydaşlarda farklı alanlarda yer
alıyorlar ki sadece bir telefona bakıyorlar. Ya da sevgili öğrencimin ifade ettiği gibi başarı okulun
oluyor ama başarısızlık bize mal ediliyor, diyor. Aslında şunu bilin, tüm okulların varlık sebebi gençler.
Siz varsınız diye biz, buradayız gençler, öğretmeni de kapıdaki güvenliği de vakfın yetkilisi de vakıf
başkanım da. Siz yoksanız, biz de yokuz. O yüzden bunun en öz noktada merkezde olmasında her
zaman fayda var. İkinci bir konu, vakıflarla alakalı şimdi burada konuştuğumuz TEVDAK, 15 tane
vakfın bir araya gelmesiyle kurulan bir oluşum. Türkiye’de 100 yılı aşkın gerçekten vakfı olan daha
nice eğitime yön vermiş okul da var. Aslında TEVDAK’ın gücünü arttırmasındaki temel paydaşlardan

biri o vakıfların da TEVDAK’ın içerisinde haberdar olmasından kaynaklı. Ben, Sakin Müdürümden almış
olduğum o afişi sosyal medyamda paylaştım. Daha sonra 15-20 gün içerisinde birçok İstanbul’dan ve
Anadolu’dan okulun müdürüyle muhatap olmak durumunda kaldım. Hocam, siz Kabataşlısınız, bizi
saymıyor musunuz? Niye? Hocam, işte bir şeyi paylaştınız, şu okullar var. Bizim haberimiz yok, biz
toplantıya gelmeyecek miyiz? Dedim, bunu biz Kabataş Erkek Lisesi olarak yapmıyoruz. TEVDAK bir
kuruluş, bir vakıf birliği, 15 tane okul var ama sizin böyle bir talebiniz varsa, ben vakıf yetkililerimize
iletirim, diğer toplantıları bu şekilde yaparım. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz, öncelikli olarak ne için
toplanıyoruz, hedefimiz ve amacımız ne? Bu amaca ulaşmak anlamında neler yapmamız gerekiyor?
Bunları konuşmakta fayda var. Ne konuşursak konuşalım, çocuklarımız bu anlamda özür dileyerek
söylüyorum, günümüzün dünyası böyle biraz konformist ve pragmatikler haklı olarak, çünkü sonuç
alabiliyorlarsa bu onlar için değerli, sonuç alamıyorlarsa biz ne kadar konuşursak konuşalım, şu
toplantıdan çıktıktan sonra eğer bir öğrencimiz bir kulübe yardım, katkı ya da bir amaç edinmemişse,
şu kapıdan çıktıktan sonra bu toplantının hiçbir amacı yok onlar için. Yani daha doğrusu bir hedefe
ulaşamadıkları hissiyatı oluşacağı için çok anlam ifade etmeyecektir. Çocuklara da şunu söylemek
istiyorum. Buradaki bütün abileriniz, büyükleriniz, kurumlardan mezun olan herkes sizler için var. Siz
doğru bildiğiniz yoldan şaşmayın. Bu vakıflar olmamış olsa gerçekten sizin bu tarz yapmış olduğunuz
kulüpler, çalışmalar, etkinlikler bu kadar sıklıkla ve bu kadar rahat yapılmayacaktır. Onlara da bu
anlamda hem gönül desteği hem de yaptığınız çalışmalarla en azından bir teşekkürü hak ettiklerine
inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.
SUAT KARDAŞ: Çok teşekkürler. Burada kapatalım. Bence hem ortak çalışma alanlarının
konuşulması hem de işbirliği önerilerinin konuşulması açısından verimli bir toplantı oldu. Herkese çok
teşekkür ederim katkısı için. Özellikle gençlere toplantımıza renk kattılar görüşleriyle ve katılımlarıyla.
Tekrar teşekkürler.
DR. SAKİN ÖNER: Suat Kardaş Beyefendiye çok teşekkür ediyorum, çok güzel bir oturum oldu.
İnteraktif bir toplantı oldu. Özellikle bu toplantıya gençlerimizin çok katkısı oldu ve bu toplantının
rengi oldular. Genç arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinize tekrar katıldığınızdan
dolayı teşekkür ediyorum, sağ olun.

13 KASIM 2019 – SAAT 13.30-15.30 -- III OTURUM
KONU: ORTAK ÇALIŞMA ALANLARINDA PROJE FİKİRLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE KAPANIŞ
OTURUM BAŞKANI: Burak KILANÇ (İstinye Üniversitesi Genel Sekreteri-İstanbul Erkek Liseliler Eğitim
Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi)
DR. SAKİN ÖNER: Saygıdeğer STK ve eğitim vakıfları yöneticilerimiz, değerli eğitimcilerimiz,
eğitim yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve sevgili gençler, bugün iki gündür devam etmekte olan
TEVDAK’ın Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Ağ Geliştirme Toplantısının son oturumundayız. Bu oturumu
yönetecek değerli konuğumuz Burak Kılanç Bey, şu anda İstinye Üniversitesi’nin Genel Sekreteri,
İstanbul Erkek Liseliler Vakfının da Yönetim Kurulu Üyesi ve ayrıca İELEV Okullarının Başdanışmanıdır.
Kendisi özellikle liseden üniversiteye geçiş sistemi üzerinde otorite olan ve üniversite giriş sınavları
döneminde televizyonlara sık sık konuşmacı olarak katılan değerli bir eğitimci. Ben, sözü Burak Kılanç
Bey’e bırakıyorum.

BURAK KILANÇ: Sakin Hocam, çok teşekkürler. İyi bir gün diliyorum. Çok kıymetli STK
temsilcileri, vakıflarımızın yöneticileri, eğitimciler. Açıkçası ben, gençlerle karşılaşacağımı bilmiyordum
ama gençlerin olması ayrı bir dinamizm ve farklı bir boyut kazandırıyor genellikle bu toplantılara,
onları görmek de beni çok mutlu etti. Sizleri de sevgiyle selamlıyorum. İki günlük bir etkinliğin son
kapanış oturumu. Bu oturumun amacı STK’lar ile TEVDAK okulları ve TEVDAK üyesi vakıfların ortak
projelerini tespit etmektir. Ancak sanıyorum, şu anda ilgili yöneticilerin iş yoğunluğundan kaynaklı
olsa gerek STK temsilcilerinden bazıları bulunmuyor. Öyle olduğu için projenin üzerinde konuşmanın
ötesinde belki önceki oturumlarda gelinen noktaları birazcık daha ileriye götürmek, pekiştirmek, far klı
fikirler varsa katılımcılardan onları kayıt altına almak anlamında önemli dakikalar olacak önümüzdeki
dakikalar. Şimdi dediğim gibi gençler olduğu için arada sırada interaktif soru cevap şeklinde de
ilerleyebiliriz. Arkadaşlar galiba Galatasaray Lisesi’nden, doğru mu? Karşımda oturan kravatlı, gri
ceketli arkadaşıma sorayım. Arkadaşım, sen Galatasaray Lisesi öğrencisi olmaktan gurur duyuyor
musun?
İSMAİL ARDA ERGENE (Öğrenci): Tabi ki de her zaman.
BURAK KILANÇ: Ailen gurur duyuyor mu? Neden?
İSMAİL ARDA ERGENE (Öğrenci): Tabi ki! Galatasaraylı olmak öncelikle hakkı verilmesi
gereken bir ayrıcalıktır. Bulunduğum kurumun kültürü, geçmişi benim için çok değerli ve bunların
farkında olarak buraya geldim. Her zaman bundan dolayı gurur duyuyorum.
BURAK KILANÇ: Çok çalıştın mı sınavda başarılı olmak için?
İSMAİL ARDA ERGENE (Öğrenci): Evet. Çok çalışmaktan ziyade verimli çalıştım diyebilirim.
BURAK KILANÇ: Şimdi sen de hani Türkiye derecesine girmiş çocukların, televizyon
röportajlarında verdiği gibi yanıt verdin esasında ama doğrusu çalıştın, hakkını verdin. Ailen fedakarlık
etti mi? Senin Galatasaray’ı kazanman için çok büyük bir çaba harcadı mı?
İSMAİL ARDA ERGENE (Öğrenci): Tabi ki de buraya gelmem için çaba harcadılar. Onun
haricinde lise hayatımı ailemin yanında da geçirmedim. Ama tüm şeylerden fedakarlık vermem
gerekliydi kendime bir şeyler katabilmek için.
BURAK KILANÇ: Başka bir şehirden mi geldin?
İSMAİL ARDA ERGENE (Öğrenci): Evet, Tekirdağ’dan geldim.
BURAK KILANÇ: Tekirdağ’dan geldin, çok güzel, peki.
İSMAİL ARDA ERGENE (Öğrenci): Ailemden ayrılmak verdiğim en büyük fedakarlık diyebilirim.
BURAK KILANÇ: Peki, çok teşekkürler. Kız öğrencilerden devam edelim. Mesela sen ne yaptın,
yani Galatasaraylı olmak için çok çalıştın mı?
ÖĞRENCİ: Çok çalışmadım diyenlerin zaten doğru şeyler söylediğine inanmıyorum. Herkesin
çalışması gerekiyor. Tabi ki çok çalıştım. Bir sürü fedakarlık yaptım, hem arkadaşlarımla görüşmemi
daha da azalttım, ailem bir sürü fedakarlıklar verdi, ben de İsmail abi gibi yatılıyım.

BURAK KILANÇ: Şimdi sana bir şey soracağım. Yani elinden Galatasaraylı olmayı alacak
olsalar, neyle değiştirirsin?
ÖĞRENCİ: Hiçbir şeyle değiştirmem. Mümkün değil.
BURAK KILANÇ: Değiştirmezsin, yani bu kadar kıymetli. Yani sonuçta Galatasaraylı öğrenciyle
konuşuyoruz ama emin olun bütün TEVDAK okullarının şu anda öğrencileriyle konuşuyor olsak,
herhalde o okulların öğrencisi olmayı hiçbir şeyle değiştirmezler. Net.
RECEP ŞENTÜRK: Siz değiştirir misiniz? İstanbul Erkek Liselisiniz herhalde.
BURAK KILANÇ: Ben, gerçekçi bir adamım şöyle söyleyeyim. İstanbul Erkek Liseli olmanın
avantajlarını da defolarını da gayet iyi biliyorum. Şimdi genellikle bu gibi liselerden mezun olunca,
dünyayı değiştireceğinizi zannedersiniz ama bu liselerden mezun olurken, bir takım defolarınız da
olur. Çünkü bazen biraz Türkiye’nin gerçeklerinden uzak yetişirsiniz o fanus içinde. Öyle olunca, bunu
ben kendi camiam içinde de hep söylerim. Onun için yani çok ilginç bir yerden söylediniz, değişmem,
İstanbul Erkek Liseli olmayı hiçbir şeye değişmem, gurur duyuyorum.
RECEP ŞENTÜRK: O zaman biraz soru şekli sert oldu da zaten çocuklar değişmez yani.
BURAK KILANÇ: Değişmez. Şunu söylemek istiyorum. Geçen hafta sonu Zonguldak
Ereğli’deydim. Ve orada TED Koleji vardır, orada iki gün boyunca bir vizyon söyleşisi şeklinde ben ve
iki öğretim üyesi arkadaşımla birlikte orada 9, 10, 11, 12’nci sınıflardan öğrencilerle bir araya geldik.
Güzel ve verimli geçti. Oradaki öğretmenlerimizden birisi TEVDAK okullarından biri olan Zonguldak
Mehmet Çelikel Lisesi mezunuydu. Açık söylemek gerekirse eski mezunu, o lisenin mezunu olmayı
aynı bu arkadaşlar gibi hiçbir şeye değişmez bir yapıdaydı. Ama artık o lisenin Türkiye’de şu anda
orada okuyan öğrencilerin kolay kolay değiştiremeyeceği bir yapıda olmadığının farkındaydı. Yani şu
anda Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi’nde öğrenci olmak o kadar da önemli bir şey değil.
RECEP ŞENTÜRK: Bu sistemden kaynaklıydı herhalde. Sistemden… Hocamın dediği gibi, eskiyi
yeniden yakalamak amacıyla mücadelemizi yapamıyoruz.
BURAK KILANÇ: Değerli arkadaşlar, Galatasaray Lisesi şu anda çok önemli, İstanbul Erkek
Lisesi çok önemli ama gelecekte ne olacağını bilemeyiz. Onun için bizim bu liseleri korumamız
gerekiyor. Sahip çıkmalıyız. Yani başka bir yolu yok. Yoksa yarın öbür gün ya eskiden işte bir İstanbul
Erkek Lisesi vardı, çok da iyiydi, ben de oradan mezunum. Vallahi bak, çok iyiydi torunum diye
anlatmak istemiyorum. Sizin de ya bir Galatasaray Lisesi vardı diye torununuza anlatmamanız
gerekiyor. Onun için bir şeyler yapmak gerekiyor. Onun için bu liselerin bu toplumun gözündeki
olağanüstü hak ettikleri yeri gelecekte de koruyabilmek için uyanık olmak gerekiyor. Tehditlerin ne
olduğunu gayet iyi sezmek, tespit etmek gerekiyor. İşte esasında bu projede bu anlamda atılmış bir
adım, bulunuş amacımız bu. Gençlere açıkçası konuyu biraz hissettirmek için sert söylemlerle girdim.
Şimdi arkadaşlar, bundan yaklaşık bir ay kadar önce belki 40 gün olmuştur, tarihini şu anda ezbere
hatırlayamıyorum, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı çalışma ofisinde iki gün arka arkaya önemli
toplantılar yapıldı. Bu toplantılarda Türkiye’nin en büyük 200 şirketi ya da holdinginin insan kaynakları
direktörleri bir araya geldiler. Bu toplantıda ben de bulunuyordum, masada oturuyordum. Ve bu
ülkenin gençlerinden iş dünyasının ne beklediğini konuşup, notlar almak istedi devletimiz. Çok ilginç
bir takım saptamalar var, onları paylaşmak istiyorum sizlerle. Bir defa şu anda tabi hani sizler de
büyük ihtimalle bazı önemli kuruluşların temsilcileri olabilirsiniz, belki benzer şeyleri sizler de

konuşageliyorsunuz. Bahsetmiş olduğum bu arada şirketlerden örnekler vermek istiyorum. İşte Koç
Grubu, Sabancı Grubu, Zorlu Grubu, Bosch, Siemens, Mercedes… Çok fazla İstanbul Erkek Liseli vardı
orada gördüm. Söyledikleri şu: Artık biz, üniversite mezunlarından beklediğimiz hiçbir şeyi
bulamıyoruz. En iyi üniversite mezunları bile bizim istediğimiz nitelikte gelmiyorlar. Üniversitelerin
çok ciddi bir şekilde dönüşüme ihtiyaçları var, dönüşmek zorundalar. Dijital dönüşüm diye bir şey var,
yapay zeka diye bir şey var. Hizmet sektörüne, sanayi sektörüne, kuruluşlara zaten girdi, hayatımızda
şu anda. Her şeyi değiştiriyor ama şu anda bu ülkenin beşeri sermayesini, insan kaynağını yetiştiren,
geliştiren okullar, üniversiteler, buna ayak uyduramıyorlar, dönüşemiyorlar. Öyle olduğu için de acaba
biz, kendi üniversitemizi mi kursak diye düşünüyoruz. Çok farklı yetkinlikler aranıyor artık diye
söylediler. Genç işsizliği bu ülkede artıyor ama ilginçtir sanayide, hizmet sektöründe şirketlerin
eleman bulamadıkları pozisyonların sayısı da artıyor, dediler. Bir başka ifadeyle okullardan,
üniversitelerden mezun olanlar, iş dünyasının beklentisini karşılamadığı için bunlar, buraya bir şekilde
yerleşemiyorlar. Burada da sıkıntı var. Burada bekleyenler olduğu için burada da sıkıntı var. Böyle
olduğu için üniversitenin dönüşmesi lazım. Şu önemli bir saptamaydı. Dediler ki, biz eskiden şu şu
üniversitelerden mezun olanları tercih ederdik. Artık bu saplantıdan vazgeçtik. Çünkü gördük ki
okullar bir araç, iş kişinin kendisinde bitiyor. Yani bir kişi geldiğinde iş dünyasına, benim için o adam, o
pozisyon için gerekli olan yetkinliklere sahip mi, becerikli mi, uygun mu biz bunlara bakıyoruz.
Nereden mezunmuş artık çok önemli değil. Yani Boğaziçi’nden mezun olmayı bazı şeylerin garantisi
olarak görmüyoruz, evet bir avantaj ama garanti değil, hayat bize bunu öğretti, diyorlar. Dünya
değişiyor arkadaşlar, bambaşka bir gelecek var. Yani sizi daha liseden itibaren bizlerin yetiştirmemiz
gerekiyor. Çok farklı bir şekilde, farklı bir geleceğe yetiştirmemiz gerekiyor. Şimdi Cuma ve Cumartesi,
Karadeniz Ereğli’de yapmış olduğumuz bu toplantıda söyleşilerde iki tane nispeten genç ve bu
gelecekle ilgili dijital dönüşüme yatkın hocamız vardı. Onlardan böyle bir vizyon sunumu yapmalarını
istemiştik. Oradaki bir iki hoca da konuşuyor, biz biraz böyle konuşmayı dinlerken dedik ki, “ya bu
gelecekte biz nasıl var olacağız?” Gerçekten nasıl var olacağız? Bize biraz uzak gibi gelebilir, yani daha
doğrusu bizlere gerçekten uzak geliyor, gençlere bile belki uzak gelebilir ama çok uzak değil, gençleri
ona göre hazırlamamız lazım. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, gene tam bir sene önce
İstanbul’da bu 2023 eğitim vizyonuyla ilgili toplantı yapmıştı, belki katılmışsınızdır. O toplantıda bir
şeyden bahsetti, tekillik çağı, singleton çağı geliyor dedi. İlk dalgayı 2035’te hissedeceğiz, 20452050’lerde bitmiş olacak dedi. Arkadaşım, 2035’te kaç yaşında olacaksınız siz?
ÖĞRENCİ: 30.
BURAK KILANÇ: 30, ah keşke 30 yaşında olsam şu anda. 30 yaşında olacaksınız. Singleton
nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Çiplerin yapay organların insan vücuduyla bir araya gelmiş olduğu
bir yaşamdan bahsediyoruz. Bakın, Milli Eğitim Bakanı dedi ki, insanların beynine, gözüne, koluna,
şuraya, buraya çeşitli çipler ya da işte uzuvlar eklenecekler, bu çok olağan ve çok normal olacak. Biz
şu anda Milli Eğitim Bakanlığında böyle bir gelecek için Türkiye’de ne yapmalıyız diye düşünüyoruz.
Buna hazırlıklı olmak gerekiyor. Bütün bunlar, toplumdaki her türlü değer yargısını masaya
yatırmamıza sebep olacak. Evlilik, din, her şey… Yapay zeka, derin öğrenme hep bunlar konuşuluyor.
Rutin işlerin hepsi de bilgisayarlarda yer alacak diyoruz. Sadece rutin işler değil, örnek verildi işte çok
maharetli bir şef, hazırlamış olduğu yemeklerin özel reçeteleri var, parmaklarınızı yiyorsunuz, hatta
işte çok ciddi şekilde paralar veriliyor. O şefi bir şekilde işte tezgahının üzerinde yaklaşık iki, üç hafta
boyunca gözlemleyen bir bilgisayar, o şefin üretmiş olduklarının hepsini bir şekilde öğrenebilir ve
yapabilir. Yani bir takım özel yeteneklere sahip olmak da işin garantisi değil, bambaşka bir gelecek
geliyor. Bunları niye söylüyorum? Biz, TEVDAK okulları olarak gelecekte var olmak istiyorsak,

gelecekte de yani işte Endüstri 4.0 mı diyoruz, hatta 4.0 bitiyor, 5 gelecek diye konuşuluyor? O zaman
İstanbul Erkek Lisesi, 4.0’dan bahsetmemiz lazım, Galatasaray 4.0’dan bahsetmemiz lazım, Kabataş,
4.0’dan bahsetmemiz lazım. Biz gayet güzel o okullardan mezun olduk, bir takım evrensel doğrularla
ilgili bu okulların vazgeçemeyeceği doğrulara yüzyıllar boyunca belki sahip olacağız ama teknoloji
ilerliyor, ona göre bizim de bir şekilde dönüşmemiz gerekiyor, bu da belki bizim “challenge”mız. Bu
arada şunu da söylemek istiyorum, bir başka çok önemli nokta, geçtiğimiz hafta Salı günü, YÖK’te bir
toplantı yapıldı. Toplantının başlığı “Geleceğin Meslekleri, Mesleklerin Geleceği” idi. Gelecek
meslekleri biraz da böyle popüler olarak kullanılan, hatta medyatik olarak kullanılan bir ifade, daha
doğrusu mesleklerin geleceğidir. Çünkü pek çok meslek, varlığını sürdürecek gençler ama bunlar
dönüşecekler, bu dijital dönüşümlü yapay zekaya dönüşecekler. Katılımcılar, üniversite rektörleri, bazı
akademisyenler, iş dünyası temsilcileri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, YÖK Başkanı. Açılış konuşmasını
yaptılar ama Türkiye’deki özel sektörün temsilcisi olarak söyleyebileceğimiz TOBB, TÜSİAD ve
MÜSİAD’ın başkanlarıydı. Öğleden sonra da sağlık bilimleri, fen, mühendislik bilimleri ve sosyal
bilimlerde geleceğin meslekleriyle özel kapalı oturumlar yapıldı. Yani geleceğin meslekleriyle ilgili
Ankara’da bir takım arayışlar var. Orada bir şey söylendi. Dendi ki, eskiden işte bu klasik bir laf, bir
üniversiteye gidiyorsunuz, bir mesleğiniz oluyor ve bu mesleğinizi de yaşamınızın sonuna kadar idare
edebiliyorsunuz. Hatta iddialı olmak isteyenler işte kendilerini o meslekte arada sırada güncelliyorlar.
Şimdi sevgili gençler, gelecekte çok büyük bir ihtimalle birkaç defa meslek değiştireceksiniz. Almanya,
ilgili bakanlıklar şu anda bir proje üzerinde çalışıyorlar. 35 yaş ve üzerindeki özel sektör çalışanlarının
belli bir süre işlerinden alınmaları, tekrar üniversiteye gitmeleri, üniversitede tekrar o bilgilerinin
güncellenmesi ve ondan sonra tekrar işlerine geri dönmeleri ya da başka pozisyonlarda çalışmaya
başlamayla ilgili yeni bir iş modeli üzerinde ülke bazında çalışıyorlar. Büyük ihtimalle siz, 100 yaşın
üzerini göreceksiniz. Artık tıp gelişti, önleyici tıp, tedavi edici tıp, yaş beklentisi git gide uzuyor. Öyle
olduğu için ülkelerdeki nüfus daha da yaşlanacak. Ve emeklilik yaşı 65 değil, belki 75-80 olacak. Çünkü
devlet bütçesi, genç yaşta emeklilik maaşı bağlamayı kaldıramayabilir. Ayrıca insanlar, daha ileri
yaşlara kadar da dinç bir şekilde ekonomiye katkıda bulunabilirler. Onun için sizin yaşam boyu
öğrenmeyle ilgili bir geleceğe hazır olmanız gerekiyor. Şimdi bütün bunları konuştuk. Gelecekle ilgili
eğer böyle açılımlar Ankara’da, YÖK’te, Milli Eğitim Bakanlığında, dünyada konuşuluyorsa, bundan
kaçmak ya da kafayı kuma gömmek gibi bir şansımız yok. Bu çerçevede bence bu projemizin de
önemli ayaklarından bir tanesi okullarımızı dönüştürebilmeyi, yani dönüştürmeyle ilgili alt konular
olmalıdır diye düşünüyorum bu projemizde, belki raporlarımızda. Çünkü biz dönüşmezsek ve en
aşağısından bu dönüşüme ciddi şekilde emek harcayan olursa ve dönüşürse, bir takım özel okullar gibi
işte o zaman bizim parıltımızı alıp götürebilirler. Bazı çok paralar sayılan, dökülen özel okullar
olduğunu şimdi de biliyoruz. Bu okulların kaliteli bir eğitim ve yabancı dil eğitimi vermesinin ötesinde
o verilen paraya karşılık sundukları önemli hizmetlerden bir tanesinin öğrencilerin yurt dışındaki
üniversitelere gönderilmesiyle iyi danışmanlıklar, iyi bir network sağlaması olduğunu da biliyoruz.
Yani şu özel liseye çocuğumuzu gönderirsek, zaten çocuk Amerika’da şu üniversiteye gider, çünkü
orada çok iyi bir eğitim danışmanı var. Belki bazılarımızın çocukları, torunlar vs. bu okullarda
okuyorlardır şu anda. Yabancı söylemler, duymadığımız şeyler değil. Ben mesela bizim okullarımızda
yani TEVDAK okullarında Kabataş’ta, İstanbul Erkek’te, Galatasaray’da bu kadar etkin bir kariyer
yönlendirmesiyle ilgili danışmanlık verildiğini görmüyorum. Ülkede de çok fazla görmüyorum. Hani
bırakın işte bu popüler olanları, yani o 15 okulumuzun şu anda öğrenci girdisi anlamında en tepedeki
öğrencileri alanlar var, onlarda bile yoksa diğerlerinde de olduğuyla ilgili çok böyle ciddi bir öngörüm
yok. Yani gelecekteki 2030’da, 2040’ta Kabataş’tan mezun olacak bir öğrencinin profilinin ne olacağını
bir şekilde bizim tespit etmemiz gerekiyor, bunu aramamız lazım hocam. Yani İstanbul Erkek

Lisesi’nden 2040’ta mezun olacak bir mezunumuzun ne profilde mezun olacağını bizim öngörmemiz
gerekiyor. Ki ona bir şekilde dönüşelim, ona göre gerekleri yapmaya başlayalım. Siz, ona göre plan
programınızı yapın. Şimdi arkadaşım sen, şu anda kaçıncı sınıftasın? Liseden ne zaman mezun
olacaksın?
ÖĞRENCİ: 2024.
BURAK KILANÇ: 2024’de, demek ki 2028, 2029’da üniversiteden mezun olacaksın. İş
dünyasına atılacaksın büyük ihtimalle. O zamanları şu anda ön görüyor olman lazım, birilerinin sana
bunu öngörmenle ilgili yol gösteriyor olması lazım. Kendini keşfetmen lazım, bizim de bununla ilgili bir
şeyler yapmamız lazım diye düşünüyorum. Kusura bakmayın konuşuyorum, çünkü son bir aydır
dediğim gibi Dolmabahçe’deki o özel sektör temsilcileriyle bir araya geldik, söylenilenler,
konuşulanlar çok etkiliydi. İşte mezun olduğumuz liseyle, üniversiteyle övünüyoruz, artık o kadar
parıltılı değil, kusura bakmayın sadece o lisenin arkasına dayanarak ya da okulların isimlerinin
arkasına dayanarak biz adam almıyoruz, dediler. Haklılar, doğru. İşte YÖK’e gidiyorsun, YÖK’te
Almanya’nın 35 yaşın ötesindeki insanları hani üniversiteler vardır ya hoca çalışır, ders verir, sürekli
output ama bir kendi kendine kalıp, kendisini nadasa bırakıp, birazcık dolması gerekir, onun için böyle
izin verirler. İş dünyasında böyle modellerin şu anda geliştirilmesinden bahsediyor. Bambaşka
dünyadan bahsediyoruz. Milli Eğitim Bakanı diyor ki, gelecekte insanların vücuduna çipler, uzuvlar bir
şekilde konulacak, 3 metre zıplayan işçiler olacak belki gerektirdiğinden dolayı. Onun için bunları
özellikle sizlerle paylaşmak istedim. Mesela yabancı dil konusunu önemsiyoruz değil mi? Fransızcayı
öğrendim, çok iyi, su gibi bilirim. Fransızcayı öğrenmek için nereye gitmek gerekir; Galatasaray’a
gitmek gerekir. Almanca öğrenmek için nereye gitmek gerekir; İstanbul Erkek’e gitmek gerekir
deniliyor ya. Şu konuşuluyordu geçen hafta gerek var mı ki önemli olan bir dilde iyi iletişim becerisi.
Çünkü artık yapay zeka, bilgi işlem teknolojisi, bilgisayar proseslerinin işlem kapasitesi o kadar arttı ki
biz, 10 sene sonra belki hepimiz bir lens takacağız, bir takım takılacak duyargalarla bir şeyler
söyleyeceğiz ve gözümüzün önüne Google Search direkt olarak gelecek. Ya da diyeceğiz ki işte
Kabataş’a en yakın İstinye Üniversitesi’ne ne kadar sürede giderim diye sorduğunda hemen gözünün
önündeki lenste görecek ve bunu herkes belki kullanıyor olacak. Buna benzer şekilde yabancı dile
bağlamak istiyorum. Artık simultane tercüme yapabilen yazılımlar şu anda da çok gelişti biliyorsunuz,
giriyorsunuz internete bir sürü aplikasyonlar var. Ama o kadar hızlı bir şekilde gelecek ki burada
basacaksınız, Çince diyeceksiniz ve siz kendi ana dilinizi iyi ifade ediyorsanız, karşıya direkt olarak
konuştuğunuzu Çince bir şekilde anında tercüme edecek. İhtiyaç var mı bu durumda? Şarjınız
bitmediği sürece yabancı dil bilmeye ihtiyacınız yok. Şarjınız bittiyse, tabi ki ihtiyacınız var. Ya da o
yazılımı geliştirecekseniz, ihtiyacınız var. Çok farklı şeylerden bahsediyoruz. Bambaşka bir gelecek bizi
bekliyor ve çok hızlı bir şekilde buraya doğru yol alıyoruz. İşte bu dönemde bizim 2040, 2050 model
liselerimizin ve mezunlarımızın ne olduğunu bir düşünüp, taşınıp, yazmamız ve aksiyonlarımızı buna
göre almamız gerekiyor diye ben bir özetleyeyim. Üniversiteye geçiş sistemini, yükseköğretim
konularını Sakin Hocam söyledi, gençlerin böyle bir soruları olursa onları ayrıca yanıtlamaya çalışırım.
Eminim bir buçuk günde burada yapılan oturumlarda oluşan düşünceler çerçevesinde STK’larla
TEVDAK vakıflarının, okullarının ve bu proje kapsamında STK’ların katkısıyla ilgili pek çok fikir ortaya
atılmıştır. Onların pekişmesiyle ilgili de herhalde sözlerimiz de olacaktır. Çok teşekkür ederim. Evet,
söz almak isteyen var mı? Belki gençlerden de soru sormak isteyenler olabilir. Bu çerçevelerde
okullarımızdan, vakıflarımızdan beklentileri olan, beklentilerini belki kafalarında şekillenmiştir.
Gençlerin kafası çok hızlı çalışıyor, şimdi ben bir şey söylüyorum, bunun on kat derinli bir şekilde
kafalarında oluşturdular. Hatta belki dediler ki, hocam zaten biz bunları biliyorduk, internetten

görüyoruz. Büyüklerimiz de bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama biz zaten geleceğin ne olduğunu
görüyoruz şurada burada. En son Amerika’nın desteklediği bir projenin ürünlerini gördüm. Savaşlarda
kullanılmak üzere robot çıtalar geliştirmişler, gördünüz mü, vardı internette. Esasen baktığımızda sihir
gibi geliyor da biraz statik, mekanik biliyorsanız üniversitede hakikaten bunları bir şekilde
hesaplayabilirsiniz, yapabilirsiniz. Yapılmayacak şeyler değil. Eskiden belki zor geliyordu ama artık
yapabiliyoruz böyle şeyleri. Bambaşka bir tarafa doğru gidiyoruz. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar, siz,
gelecekle ilgili ne düşünüyorsunuz?
ÖĞRENCİ: Böyle sizin söylediğiniz şeylerin çoğu bilim sanatlarla yapılıyor. Bilim sanat
okullarında, BİLSEM’lerde… Ama şöyle bir durum var, BİLSEM’leri veliler çok fazla bilmiyorlar. Hani
insanların çoğuna BİLSEM dediğinizde ne olduklarını bilmiyor, o konuda biraz sıkıntı var.
BURAK KILANÇ: Hemen bir ekleme yapabilir miyim BİLSEM ile ilgili? Şimdi gene bu çatı
altında ama iki kat aşağıda yapmış olduğumuz bir toplantı vardı. O toplantıda BİLSEM’ler gene
gündeme geldi. Ben de BİLSEM’leri bilmiyordum. Ama niye şimdi biliyorum? Çünkü benim oğlum da
BİLSEM sınavını kazandı, gitmeye başladı. Daha üçüncü sınıfta… Sen BİLSEM’li misin bu arada? Bilim
Sanat Merkezleri ki Milli Eğitim camiasında olan hocalarımız çok daha iyi bilir, eksiğim olursa lütfen
tamamlayın. Bununla ilgili ayrıca bir yönetmelik var. Belli kriterleri sağlayan başarılı öğrencilerin
okullarının dışında özellikle bilim ve sanat konusunda hızlı yol almaları için imkanlar sunan ortamlar.
Çok güzel başlamış bir açılım, ancak ülkemizde gözlemlediğimiz, duyduğumuz kadarıyla her BİLSEM
okulu aynı seviyede değil. Hani İstanbul’da da baktığımızda, bir Ataşehir’den bir de Beşiktaş’tan
bahsediliyor. Diğerleri eh işte falan filan diye söyleniyor. İstanbul dışındakilerin ne olduğunu çok fazla
bilmiyorum. Ama şöyle bir şey var, BİLSEM faydalı mı; gözlemlediğim kadarıyla çok faydalı. BİLSEM’in
daha faydalı olması için ne yapmak gerekir? Çok basit ve hızlı düşünüyorum. Bir, çok nitelikli
öğretmenlerin orada olmasını sağlamak lazım ki bununla ilgili büyük çaba var. Üniversitenin katkısını
sağlamak lazım. Artı TEVDAK okulları olarak da biz, niye çocuklarımızı BİLSEM’e göndermek zorunda
kalalım ki! Biz, kendi BİLSEM’lerimizi kendi okullarımızda yapmak durumundayız. Şimdi mesela
Beşiktaş BİLSEM Müdürü ile bir sohbetimiz sırasında Kabataşlı öğrencinin geldiğinden bahsetti.
İstanbul Erkek’ten birkaç kişinin olduğundan bahsettiler. Bence her TEVDAK Lisesi öğrencisi, BİLSEM
imkanlarından faydalanmayı hak ediyor. Bakın ben çok net söylüyorum. Ümit ediyorum hani kırıcı bir
söylem olmaz ama ki bunu geçen gene buradaki toplantıda yemek sırasında da bahsetmişim.
Maalesef ülkemizin şu anda akademik kalitesi çok yüksek değil üniversitelerde. Bir takım sebeplerle
son üç-beş gündür hatta sosyal medyada da vardı, basına da yansıdı, işte doçent, profesör çöplüğü
oldu vs. gibilerinden haberler, belki kulağınıza çalınmıştır bu haberler. Ben çok iddia ediyorum, işte
Galatasaray, Kabataş, İstanbul Erkek gibi liselerimizden hakkını vererek mezun olmuş diyeyim ilk 1015 öğrenci, Türkiye’deki pek çok akademisyenden bilimsel anlamda daha açık fikirli ve zengin
altyapıdadır. Çok net söylüyorum. Yani çok üzücü bir şeydir. Nitelikli olanlar da kalmıyor. Evet, onlar
da Türkiye’de kalmıyorlar. Türkiye’den belli yerlere gitmeye çalışıyorlar haklı olarak yani. Ama
arkadaşlar, siz eğer Galatasaray’ı hakkıyla bitirecek olursanız, hakkını verirseniz Galatasaray öğrencisi
olmanın, garanti ediyorum üniversitelerdeki hocaların yüzde 70, 80’inden daha nitelikli bir şekilde
mezun olacaksınız.
RECEP ŞENTÜRK: Edirne Lisesi Müdürüyüm. Şimdi hemen BİLSEM’e girmeden önce aslında
hocamın dediği ve uzun süredir benim de hep aklımda olan düşünceler, hep müzakere ettiğim,
düşündüğüm konularla ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Sayın Bakanımız, 2023 Eğitim Vizyonu
lansmanında bir gelecek öngörüsünde bulundu ve bu bir gerçek. Hatta bu bütün dünyanın farkında

olduğu bir gerçek. Bugün ona 2035 diyoruz ama belki bu daha yakın. Çünkü gerçekten gelişim hızı da
her gün artarak, devam ediyor. Buradan üç ya da beş yıl sonra gerçekleşmesini öngördüğümüz bir
şey, bir dahaki yıl önümüze çıkabiliyor. Ve bizim bir eğitim sistemimiz var. Bu sistem ve program,
içerik, bu ihtiyacı karşılar mı? Bu öğrencilerin, öğretmenlerin, okulun düzenlemelerinden daha çok
belki de hazır olma anlamında üst düzenlemeleri gerektirecek bazı değişiklikler gerektiriyor.
Öğrencimiz dedi ki BİLSEM… BİLSEM, gerçekten klasik eğitimden çok farklı bir eğitim sistemi, özel
eğitim değil, yaygın eğitim değil, örgün eğitim değil. Ve en güzel tarafı da şu, her öğrencinin programı
kendine özel, onun ilgi ve yetenekleriyle ve onun hızıyla alakalı. Yani bir BİLSEM öğrencisi bu sene
bireysel yetenekleri fark etme programındaki gelişimi, kendinin farkına varması, ilgisinin ve
yeteneklerinin farkına varmasıyla bir daha ki seneye şekillenebilen ve içeriğinin dahi öğrenciye özel
olarak ayarlanabildiği bir program. Yani bir BİLSEM öğretmeni önünde hazır bir içerik bulamıyor.
İçeriği o öğrenci ve gruba göre şekillendiriyor. Ve hatta sınıf seviyelerinden öte farklı yaş seviyelerinin,
dolayısıyla farklı sınıf seviyelerinin katılabildiği gruplar var. Her sınıf seviyesinde her öğrencinin
matematik yeteneğinin ya da bilgisinin eşit olduğunu düşünemeyiz. Ama biz, onu eşit şekilde
ilerletiyoruz. Ama BİLSEM’de böyle bir gereklik de yok. Herhangi bir alanda daha yetenekli olan
öğrenci veya daha hızlı ilerleyebilen öğrenci, farklı sınıf seviyeleri ve yaş gruplarıyla birlikte kendi
yeteneği ve ilgisi doğrultusunda ilerleme olanağı bulabiliyor. Ve program sürekli ona göre şekilleniyor.
Alanlar, öğrenciye göre belirleniyor ve içerik öğrenciye göre oluşturuluyor. Bu bizim örgün eğitim
kurumlarında gerçekleştirmemizin çok da olağan olmadığı şeyler. Ama belki de işte bahsettiğiniz
gelecek öngörüleriyle ilgili ve bizim yetiştirmemiz gereken öğrenci, belki de böyle bir sistemin ürünü
müdür diye düşünüyorum açıkçası. Teşekkür ederim.
RECEP ŞENTÜRK: Bir soru yöneltebilir miyim? Bu arkadaşların hepsi Türkiye birincisi… Neden
BİLSEM’e hepiniz katılmıyor musunuz? Çok basit.
ÖĞRENCİ: Sınav yapılıyor normalde. Ben, Adıyaman’dan geldim mesela buraya.
RECEP ŞENTÜRK: Böyle özgün bir şeye hepiniz katılmak istersiniz aslında. Yani
bilmediğinizden dolayı mı katılmadınız?
ÖĞRENCİ: Benim Ortaokulda bulunduğum ilçede BİLSEM merkezi yok. Yani çok uzaktı.
RECEP ŞENTÜRK: Müsaade ederseniz şunu özetleyeyim, zaman fakiriyiz bildiğim kadarıyla.
Bilim, sanat, eğitim, beceri. Burada A okulu, B okulu, C okulunun öğrencilerini alıyorlar, yeteneğine
göre bir kurumda toplanıyor. Bunların yeteneklerini geliştiriyorlar. Konu bu… Dolayısıyla siz, soru
sorduğunuz çocuğa, siz niye almadınız dersiniz. Çocuk, çok başarılı ama hangi alanda başarılı? Yani
diyor ki, resimde çok yetenekli, biri müzikte çok yetenekli, matematikte yetenekli öğrenciler bu
kurumda toplanıyor. Buna öğretmenler, doğrudan doğruya eğitim veriyor. Hemen biraz farklı bir şeye
girmek istiyorum. Bizim tek şansımız şu. Ben, İzmir’de bu kurumu açtım, Bakanlıkla diyalog kurdum.
Beklentimiz şuydu, buraya farklı öğretmenler verilmesi. Farklı öğretmen veremiyorsun. Üniversiteyle
işbirliği yapalım dedik. Üniversite de iş birliğine geliriz, dedi. Ama bizden devamlılık istersen, valilikten
onaylı sözleşme yaparız dedi. Devamlılık istersen, bizim ders ücretlerimiz şu kadar dedi. Yani öğretim
görevlisi geldiği zaman ders ücreti istiyor. Bizim bakanlığımızdan da yönetmeliğimizde öğretmenlere
ücretli deme şansımız yok. Dolayısıyla bizim öğretmenlerle kurmuş örgün eğitim kurumudur bunlar.
Yani kısacası yeteneğine göre öğrenciler toplanıyor. Burada branş öğretmenleri, resim öğretmeni,
müzik öğretmeni gibi bir sürü alanda öğretmen mevcut ve resim öğretmeni resme yetenekli olan
öğrenciyi, müzik öğretmeni ise müziğe yetenekli olan öğrencilere öncelik tanıyor. Öğrenciler sürekli

oraya gitmiyorlar zaten, haftanın belirli günleri orada bulunuyorlar. Okulunda okuyor, haftanın iki
günü ise oraya gidiyor. Dolayısıyla İstanbul’da da şöyle bir girişimimiz oldu. Fakat Bakanlıktan üstün
yetenekli öğrenciler okulu mu açıyorsunuz diye bir dönüş oldu ve onay alamadık. Aynı şey,
yeteneklerine göre seçiyorlar, topluyorsun. Alan da yetenekli, o da alanlara göre yetenekli, sonuç
itibarıyla bakanlığımızın yönetmeliğine uygun değil. Uygun olmadığından mevcut öğretmenlerimizle
biz, bu işi yürütüyoruz.
BURAK KILANÇ: Okul Aile Birlikleri mesela burada çok kritik. Çünkü bunlara tahsis edilen
bütçe çok fazla değil. Ve sizin örneğin resimle ilgili, seramikle ilgili ya da bilim dalıyla ilgili yetenekli
öğretmeniniz varsayalım, doktora yapan ya da yapmakta olan orada görevli, bir takım deney setleri,
bilgisayar laboratuvarları yapalım diyor ama bütçe işini ayarlayamadığımızdan dolayı eğer güçlü bir
aile birliği varsa, bu aile birliğinin bağış yapma gücü varsa ve iyi yönetiliyorsa, o zaman o bilgisayarın
geldiğini görüyoruz mesela. Hocam doğru mudur?
RECEP ŞENTÜRK: Doğrudur. BİLSEM’lerin bizim eğitim sistemimizin içerisinde yer almasından
bu yana süreç içerisinde evrildi ve bazı değişimler geçirdi diyebilirim. Şu gün itibarıyla Bilim Sanat
Merkezleri, üç farklı yetenek alanında öğrenci alıyor. Ve bu üç yetenek alanına ilişkin sınav süreci
bakanlığımız tarafından yürütülüyor. Bunlardan en önemlisi genel yetenek alanıdır. O bir süreçle
alınır, aşamalı süreçler vardır. Birinci aşamayı geçen öğrenci, farklı bir değerlendirmeye tabi tutulur ve
bunun sonrasında uluslararası zeka ölçekleri uygulanır. Ve öğrencinin BİLSEM’e kabul edilebilmesi için
130’un üzerinde IQ’sü olması gerekir. BİLSEM’e kabul edilir. Bir de bunların içerisinde 150’nin
üstünde çocuklar vardır. Özel yetenekli öğrencilere örgün eğitim veren ARGEM öğrencisi olmaya da
adaydır 150 üzeri olanlar. Veya BİLSEM eğitim süreci içerisinde fark yaratanlar diyebiliriz. Yani
ARGEM, gelecekte bu ülkenin en önemli değerlerini yetiştiren okullar arasında olacaktır diye
düşünüyorum. Öğretmen konusu ise şöyle. Bakanlık, nasıl öğrenciyi seçerek alıyorsa, artık BİLSEM de
öğretmenini seçerek alıyor. Onlar için de iki aşamalı bir değerlendirme sistemi var şu anda. Önce bir
form üzerinden değerlendirme var. Öğretmenin yüksek lisans yapmış olması, doktora yapmış olması,
yayınlarının olması onun başvuru puanını üstlere çıkarıyor. Ve başvuru puanı üstüne çıkamazsa,
bakanlıkta mülakata dahi giremiyor. Çünkü mevcut kadroyu sadece üç katı kadar öğretmenin puan
sırasına göre bakanlıkta mülakata girmeye hakkı var. Eskiden BİLSEM’ler için ciddi bir sorun olan
eğitimci kaynağı bugün için büyük oranda çözülmüş diyebilirim. Yani mesela genel anlamda sanat
merkezleri için söyleyeyim, yüksek lisanslı olmayan hiçbir arkadaşım atanmadı. Bazı arkadaşlarımın
alanında yayınları vardı. Genelde verimli arkadaşlar, bakanlığın sağduyuyla yapmış olduğu atamalar
olduğunu düşünüyorum. Tabi ki BİLSEM’lere özel bir bütçe yok sanıldığı gibi. Ama BİLSEM’lerin şöyle
bir avantajı var, bugün TEVDAK okullarında nasıl eğitim gönüllüleri daha aktifse, BİLSEM’lerde de
öğrenci velileri, oradaki eğitim sürecine katkı sağlama anlamında daha gönüllüler diğer eğitim
kurumlarından. Bu nedenle kaynak sorunu birçok bilim sanat merkezinde olmuyordur diye
düşünüyorum. Hızla artan BİLSEM sayısı var. İstanbul için çok özel sorunları olduğunu biliyorum
sayıyla ilgili, eğitim çağında olan nüfusu çok fazla, çok aday var. Dolayısıyla bu adayların içerisinden
sıyrılarak, BİLSEM’i kazanan da çok öğrenci var. Ama BİLSEM sayıları da sınırlı, bu yüzden dolup
taşıyor BİLSEM’ler. Dolup taşan BİLSEM de misyonunu tam anlamıyla gerçekleştiremiyor. Çünkü
BİLSEM programına bakarsanız, bazı eğitim programlarının sadece iki öğrenciyle açıldığını, bazılarının
4, bazılarının 8, maksimum sadece destek eğitimi seviyesinde 12 öğrencili grup oluşturabildiğini
gözlüyorsunuz. Ama İstanbul gibi başka şansı olmayan şehirlerde o 12 öğrenciyle kalamıyor, yönerge
aşılıyor, daha yüksek sayılara ulaşılıyor. Daha yüksek sayı da ne; işte 2 kişilik bir programa siz 10
öğrenci alırsanız, o programın tam olarak yürütemeyeceğiniz anlamına da geliyor. Bugün itibari ile

bakanlığımızın uyguladığı BİLSEM eğitim modelinin, BİLSEM’de uzun süre çalışmış biri olarak şunu
söyleyebilirim, gerçekten belki de bizim örgün eğitimimize de bazı alanlarda model olabilecek, örnek
alınabilecek bir içeriğe sahip olduğunu düşünüyorum. Mesela öğretmenin bir içeriğe tamamen
hapsolmadan bir eğitim süreci yürütebilmesinin muazzam dönüşler çıkarabildiğini gördüm. Belki de
tam aksi şeyler de ortaya çıkarabilir. Hız alan, hız alarak ilerleyen bir programın gerçekten öğrenci için
daha tatmin edici sonuçlar verdiğini gördüm. Bunlar benim için çok önemli gözlemlerdi. Teşekkür
ederim.
DR. SAKİN ÖNER: Değerli arkadaşlar, bu konu üzerinde ben de birkaç cümleyle görüşlerimi
açıklamak istiyorum. Şimdi Türkiye’de özel eğitim dediğimiz zaman maalesef Milli Eğitim Bakanlığı,
sadece engelli çocukların eğitimini anlıyor. Bugüne kadar bu alanda çalışma yapıldı. Halbuki dünyada
gelişmiş ülkelerde üstün zekalı çocuklar için de özel eğitim okulları var. Türkiye, bunu ihmal etti
yıllarca. Ben, Milli Eğitim Bakanlığı’nda bütün Milli Eğitim Şuralara katıldım. 12’nci şuradan itibaren
19’uncu şuraya kadar. Şimdi buralarda da ifade ettim, dedim ki, bu ülkenin üstün zekalı çocukları için
özel okullar yok. O zaman bu Anadolu Liselerinin ve Fen Liselerinin başarısız olanlarını normal liseye
dönüştürün. O zaman Sosyal Bilimler Liseleri yoktu, üstün zekalı çocuklar için bırakalım, bu okula
devam etsin. Ama tam tersini yaptılar, bütün okulları Anadolu Lisesine dönüştürdüler, biliyorsunuz.
Aslında biraz önce de konuşulduğu gibi her okulun BİLSEM fonksiyonunu da ifa etmesi lazım. Özellikle
bizim gibi iddialı olan büyük okulların kendi bünyesinde bu sorunu çözmesi lazım. Özel yetenekli
çocukları için, vakıflarımız ve mezunlarımız devreye girmeli ve özel hocalar tutarak, uzman kişilerden
de faydalanarak müzik, yabancı dil, resim gibi alanlarda özel eğitimler verilmelidir. Maalesef biraz
önce hocam söyledi. Aslında belli kriterler konulmuş, yüksek lisanslı öğretmenlerle çalışmış, güzel.
Benim kızım Lisede İngilizce Öğretmeni. Tayin istedi Yalova’ya, iyi bir hoca ama herhangi bir sınavdan
geçmeden, normal tayin sırasında tayinini istedi ve çıktı BİLSEM’e. Fakat son anda Yalova’ya
gitmekten vazgeçti ve neticede İstanbul’da kaldı. Türkiye’de özel eğitim öğretmenini daha yeni yeni
yetiştirmeye başladılar. İlk önce Eskişehir’de başladı. Türkiye’de maalesef okul öncesi eğitimde de
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlar için söylüyorum, burada iki tane İl Müdürlüğü yapmış
arkadaşımız da var bilirler, maalesef okullarımızın ya bodrum katlarında ya giriş katlarında, hijyenik
olmayan mekanlarda yetişmiş öğretmenler ve o şekilde çalışan birçok öğretmen var. Engelli
çocukların eğitiminde de maalesef problemler öğretmenleri veya cezalandırılan öğretmenleri özellikle
görevlendiriyorlar. Çünkü normal öğretmeni veremiyorlar veya benimseyemiyor öğretmenler, başka
bir göreve geçmek için her türlü argümanı kullanıyorlar. Bakın, ne dendi biraz önce BİLSEM’in
Ataşehir ve Beşiktaş için iyi eğitim veriyor. Yani yeterli öğretmen kadrosu olmadığı için, her kurumun
eğitim kalitesi o okulda görevli öğretmen kadardır. Ülkenin eğitimi de öyledir. Ve neticede Türkiye’de
bu özel yetenekli çocukların eğitimine daha yeni yeni bakanlığımızda, BİLSEM’lerle bir çözüm
getirmeye çalışılıyor. Ama henüz daha şu anda öğrenci ihtiyacına göre yeterli eğitim kurumu
açılmadığı için ve öğretmen yetiştiremediği için maalesef o 12 kişiyi geçmemesi gereken kontenjanlar
24’e kadar çıkıyor. Daha sonra ileride bu STK’larla eğitim vakıflarıyla işbirliği konusunu konuşacağım.
RECEP ŞENTÜRK: Evet STK meselesi. Şimdi biz, doğru bir çizgide mi gidiyoruz, yoksa eğri bir
çizgide mi gidiyoruz? BİLSEM’i falan bilmiyorum, nasıl gelindiğini de bilmiyorum bu noktaya. Ama
şurada şu nokta var ki biz, çocuklarımızın daha müteşebbis olacakları gerçeğinden kalkınarak, proje
okulları olmanın iyi bir şey olduğunu zannediyoruz. Oysa ki her şeyin denendiği Türkiye’de başka bir
yandan da deneniyormuş. Ve oradan şöyle iyimser bir nokta da efendim, işte STK’larla eğer işbirliği
sağlarsak, çocuklarımızın da projelerine destek de buluruz mantığındaydık. Ama ne yazık ki olay başka
yöne doğru kayıyor.

BURAK KILANÇ: Şimdi proje okullarıyla ilgili mevzuata baktığımızda, yani gene Milli Eğitim
camiasından olan sayın hocam, bir hata varsa düzeltsinler ama proje okulunun mevzuatta tanım kısmı
çok önemliydi, yani orada esas içerik belli olur. Orada benim hatırlayabildiğim kadarıyla proje okulu,
müfredat anlamında proje kabul edilebilecek bir farklı müfredatı uygulayan okul olarak da geçiyor.
Doğru mu yani sizce bu?
RECEP ŞENTÜRK: Sayın Hocam, hayır aslında bizim burası da bir Anadolu Lisesi. Aslında aynı
programı uyguluyoruz proje okulu olmayan okullarda. Seçmeli ders anlamında tabi ki tercihlerimiz
bizim biraz daha alana yönelik, farklı liselerin alanı daha çok sosyal etkinliklere yönelik çalışmalarla
veya notla değerlendirilmeyen seçmeli derslere ilişkin ama proje okulları yönetmeliğinde aslında bizi
proje okulu yapan şey proje geliştiren, üreten ve yürüten okullar olmamızın varsayılmasıdır ya da
istenmesidir. Hani bu anlamda proje okulları nitelikli öğrenciyi alarak, bu öğrencilerle proje üreten
okullardır genel itibarıyla diye düşünüyorum. Kendi okulum veya TEVDAK üyesi diğer okulların bu
anlamda verimli okullar olduğunu düşünüyorum.
ATIL ERMAN: Şimdi iyimser ifadeler kullanmak işte değişik isimler yaratmak, niteliği
arttırmıyor. Proje okulu, bu TEVDAK’taki 15 okuldan 12’si proje okuluydu yanılmıyorsam. Bu sene
hepimiz proje okulu olduk. Ben, bir toplantıda sordum. Sizin projeniz ne? Öyle bir proje yok dediler.
Peki, Galatasaray’daki projeniz nedir? Proje okulu nereden çıktı? Bir isim bulamadıkları için. Hani bir
zaman maarif kolejleri vardı. Efendim bir zamanlar biliyorsunuz, maarif koleji modası vardı. Böyle
dönem dönem moda esen bir şey. Mesela ondan vazgeçtik. Kolej Fransızca gibi yabancı bir tabir diye
hoş olmadı, o çünkü zamanın bir bakanının hoşuna gitmedi. Anadolu Lisesi dedi. Trakya’daki de
Anadolu Lisesi. O da tam olarak karşılığı değil. Şimdi proje lisesinde bende bıraktığı izlenim bu ve
Bakanlık temsilcisiyle sohbetimde Ortaöğretim Genel Müdürü ile bu yaz Ankara’da bir sohbet ettim.
Diyor ki, bir çok proje lisesi var. Biz zannediyoruz ki proje lisesi olunca, bizim 15 tane okul gibi bu
standartta hepsi ama değil ne yazık ki, bilmem ne ilçesindeki lise de proje lisesi şu anda. Kendimizi
kandırmayalım, proje lisesi filan değil. TEVDAK okullarının bir özelliği ve ortak noktası, en azından
gelenekleri oluşmuş, eski kurumsal okullar olmasıdır. Ama sabah oturumunda bir arkadaşımız dedi ki,
müdür çok önemlidir. Tamam, müdür çok önemlidir, hepimiz de okul müdürlüğü yaptık çeşitli
kademelerde müdürlük de yaptık ama şimdi ama Galatasaray Lisesi’nin Müdürünü alın götürün
bakalım Hakkari Lisesi’nde o ortamı, başarıyı yaratsın. Çok sevdiğim biridir Kabataş Lisesi Müdürü.
Sohbet arasında bir 200 küsur etkinlik yapıyoruz dedi, evet çok iyi. Peki bunu Taşlıtarla Lisesi neden
yapamıyor? Çünkü bunun arkasında Kabataş Eğitim Vakfı var, öbürünün arkasında ise o yok. Milli
Eğitim Bakanlığı’nın bu Bilim Kültür Sanat Merkezi durumu da bu. Aslında her okulda kültürel, bizim
öğrencilik yıllarımızda kol çalışması denilen, son zamanlarda moda tabirle kulüp çalışması denen
uygulamalar var. Çocuk istesin ya da istemesin müfredatta neyse onu uyguluyor derste. Ama kulüp
çalışmasında çocuk, nereye ilgi duyarsa oraya gidiyor. Aslında en fazla önem vermemiz gereken bu
ama birçok okul da bunu yapamadığı için Milli Eğitim Bakanlığı, ben kulüp çalışmalarını belirli bir
merkezde toplayım, ona da bir isim bulayım, hevesli çocuklar oraya gitsin diyor. Oysa ki benim
anlayışıma göre TEVDAK okulları artık belirli bir düzeye geldiyse, bunların hepsinde o Bilim Sanat
Merkezindeki etkinliklerin bulunması lazım. Ve biz, Edirne Lisesi’nde bunun için gayret sarf ediyoruz.
Bilimsel mi şey yapacağız, maker atölyesi mesela, tamam kurduk, resim çalışması mı yapılacak,
tamam. Nedir; şu lazım, bu lazım diye tespit edildi ve görsel sanatlar atölyesi kurduk. Müzik alanı için
de aynı şekilde. Geçen söylemiştim herhalde senfoni orkestrası kuruyoruz. Ama şimdi en büyük sıkıntı
burada bu konuda uzman öğretmen bulamıyorsunuz, bu birincisi. İkincisi ise 30 sene, 40 sene önceki
fedakar öğretmenler yok artık. Herkes dersini bitirecek ve o öğretmen kalacak, voleybol takımını ya

da basketbol takımını çalıştıracak altıya, yediye kadar, keman dersi verecek. Artık öyle bir şey yok,
öğretmenler bunu da yapmak istemiyorlar. Mesela robotik atölyesi kurduk, bilgisayar öğretmeni yok
bizim okulda şu an. Trakya Üniversitesi’ndeki Rektör bizden mezun olduğu için yalvardık yakardık,
oradan yararlanarak bir şeyler yapıyoruz. BİLSEM’lerde benzer durum var. Öğrenci, çok da yaygın
olmayan bir enstrümanla çalışmak istedi, yeteneği o yönde. İşte onun hocasını arayın ki bulun. Yani
bütün mesele burada, biz vakıf olarak uğraşıyoruz bu değerleri okulumuza kazandıralım diye. Ama
hocasını bulamıyorsunuz, bulsanız ödeneğini ödeyemiyorsunuz, bir sürü atraksiyonlar yapıyoruz.
Allahtan bizim bir avantajımız var, üniversiteyle çok yakın ilişki içindeyiz. Yani rektör emir verdiği vakit
ötekilerinin de bize yardım etmemesi mümkün değil. O açıdan avantajlıyız ama yine de bu şekilde de
olmuyor.
BURAK KILANÇ: Şimdi proje okulu dendi, arada sırada böyle bilgilerimizi tazelemekte fayda
oluyor. Okuyorum mevzuatta, kimler proje okulu olabilir diye. Tarif etmiş ve diyor ki, bunlardan iki
tanesini haizseniz, yani birincisi okulun açılış tarihi, yapısı ve yetiştirdiği devlet adamları itibarıyla
tarihi nitelik taşıması, ikincisi merkezi sınavlarda kendi türünde başarı ortalamasına göre il genelinde
ilk beş dereceye sahip olması.
DR. SAKİN ÖNER: Şu anda onlar uygulanmıyor.
BURAK KILANÇ: Ama işte orijinalinde böyle. Şu anda uygulamada neler uygulanıyor, bir onun
üzerinden gitmemiz gerekir. Eğer böyle olursa zaten baştan biz proje okuluyuz. Maddelere bakacak
olursak;
1. Bakanlığın kabul ettiği uluslararası yetkili kurum ve kuruluşlarca akredite edilmiş olması.
2. Alana ait bir dal programında eğitim yapan mesleki ve teknik öğretim kurumu olması. Demek
ki Meslek Liseleri de esasında proje okulu olabilir diye söylüyor.
3. Kamu kurum kuruluşları, organize sanayi bölgesi, serbest ticaret bölgesi, ilgili alanda büyük
ölçekli işletme veya sivil toplum kuruşlularıyla görev alanına uygun kendine has uygulamalar
ve kapsamlı çalışmayı içeren konularda protokol yapması.
4. Bakanlıkça ulusal ve uluslararası düzeyde yeni ya da farklı bir program veya projeyi uygulayan
veya uygulanması planlanan okul olması.
5. Uygulanacak projenin niteliğine uygun kendi türünde fiziki altyapıya, donanıma, insan
kaynağına vs. sahip olması ya da insan kaynağı olarak ön plana çıkması
Gibi maddeler mevcut. Bir de tabi dezavantajlı okulları da işin içine katmışlar. Peki, şu anda
en başta öngörülen bunlardan hangileri uygulanmıyor Sakin Hocam?
DR. SAKİN ÖNER: Çoğu uygulanmıyor.
ATIL ERMAN: TEVDAK’ta proje lisesi olmayan üç okuldan birinin Vakıf Başkanıydım ben,
bunun için çok uğraştım. Bu yönetmelikteki aranan niteliklerin de hepsine sahip olmamıza rağmen
Ankara’da yapılan değerlendirme, seçme komitesinde nasıl kurulacağı bu yönetmelikte yazılı ve orada
diyor ki, hangi ilin okulu görüşüldüyse, o ilin İl Milli Eğitim Müdürü de katılır. Bu komisyonda da bizim
okulumuz kabul edilmesine rağmen son dakikada Bakana onaya sunuluyor. O listeden çıkartılıyoruz.
Kimseye bir şey soramıyorsunuz. Şunu sormak lazım, aldığı puan diyor değil mi, Edirne lisesinin taban

puanı o sene 447. Bizi listeden çıkartıyor ilgili müsteşar, yerine Uzunköprü’den bir Endüstri Meslek
Lisesini koyuyorlar. Taban puanı sadece 95 olan bir lise.
BURAK KILANÇ: İşte o ikinci maddedeki dezavantajlı lise…
DR. SAKİN ÖNER: Yalnız ben, o konuyu çok iyi inceledim. 34 ilde hiçbir Anadolu Lisesi proje
okulu yapılmadı, sonradan ilaveler yapıldı sizinle beraber. Yani geçen yıla kadar 34 ilde hiç Anadolu
Lisesi yoktu.
ATIL ERMAN: Yani bu süratle dejenere oluyor bu isim de. Yani şu anda doğru duydum ise,
400’ü aşkın proje lisesi olduğu söyleniyor.

BURAK KILANÇ: Gözüken o ki projenin öznesi değil de projenin nesnesi olan liseler seçilmeye
başlanmış. Yani proje üretecek değil de, kendisinin kurtarılması, proje olacak liseler tercih edilmeye
başlanmış bakanlık gözünde, ben açıkçası hani öyle yorumladım. Açıkçası STK temsilcilerinden de bu
proje kapsamında katkılarını sunmamız önemli bu oturumun amacına ulaşması için. Söz vermeden
önce son bir noktaya değinmek istiyorum. Gözüken o ki BİLSEM, faydalı bir model gibi gözüküyor.
TEVDAK okullarından birinde sayın müdürüm, bu konuda çok tecrübeli. Bu anlamda belki biz,
öğrencilerimizin ders saatleri dışında ya da hafta sonu sanki BİLSEM’e gidiyorlarmış gibi gelişmelerini
sağlayacak bir TEVDAK Akademi projesini hayata geçirebiliriz. Aklıma böyle bir fikir geldi, bizim
öğrencilerimiz bunu hak ediyorlar. Bakın, tabiat boşluğu affetmez biliyorsunuz, doldurur. Eğer biz,
ülkenin çok kıymetli beyinlerini eğiten okullardaysak, bu beyinlerle ilgili bir boşluk yarattığımız anda
bunların kariyerlerini başkaları planlar. Bu başkalarının da ne olacağını Allah bilir, yani hiç
istemediğimiz şekillerde de kariyerleri planlanabilir. Öyle olduğu için ben, bu TEVDAK Akademinin bu
çok kıymetli bize emanet edilen gençlerimizin kariyerlerini planlama anlamında boşluğu doldurma
doğal görevine sahip olduğunu düşünüyorum. Hocamızın da Edirne Lisesi’nin kurucusu olması
gerçekten çok büyük fırsattır. Hocamız, 15 okulumuzdan birinin müdürüyken, kendisindeki o bilgi
birikimini kullanmak bizim faydamıza olacaktır diye düşünüyorum.
YUSUF SEZER: İl Milli Eğitim Müdürü’yüm. İstanbul’da çeşitli liselerde müdürlük yaptım. Şimdi
biz, eğitimde maalesef önce ateş ediyoruz, sonra nişan alıyoruz. Ya da yola çıkıyoruz, göçü de arkadan
topluyoruz. Bilim Sanat Merkezleri bunun bir örneği. Ben, Kastamonu Milli Eğitim Müdürü iken, Bilim
Sanat Merkezi’ni açtık ve çok büyük faydalarını gördük. Sonra Düzce İl Milli Eğitim Müdürü oldum ve
dedim ki, burada da açalım bir Bilim Sanat Merkezi. Başladık ve IQ’sü en yüksek olan çocukları aldık,
malzeme iyi ama üretecek usta yok. Ancak ben emekli olduktan sonra kadroları atayabildiler. Mevcut
okullardan öğretmen arayışı içerisinde olduk. Hangisi daha verimli olur burada? Hangi şartlarda aldık
bu öğretmenleri? Okulundaki ücretli ders şartlarında aldık biraz önce izah edildiği gibi. Dolayısıyla
şimdi bizim proje okullarımız dediğimiz ve eğitimde başarıyı yakalamış olan okullarımız, neden
başarılılar? Hiç ondan bahsetmiyoruz, malzeme çok. Hep liderden bahsediyoruz, müdürden
bahsediyoruz, malzeme çok iyi. Şimdi bu okulların binde 10, 15, 20 seviyesinde öğrenci aldığını
düşünün. Yani Türkiye’nin en kalbur üstü öğrencileri bu okullara geliyor. Bu okul başarıya mecbur,
başka şansı yok. Peki, biz bu okulların kadrosunu kurarken ne yapıyoruz? Eskiden bir mülakat sistemi
vardı, biz okul müdürü olarak atandığımız zaman bakanlıktan bizi Ankara’ya çağırdılar. Sayın
Müdürüm de Sakin Bey de çok iyi bilir, beraber gittik. Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür filan aldılar
bizi sırayla, hepsi tek tek sorguladılar. İçimizden uygun olmayanlarını elediler. Bundan da müdür olur
dediler. Ne yanımıza, ne yönümüze, ne de düşünce sistemimize, hiçbir şeyimize bakmadılar. Biz de
okul müdürlüğümüz döneminde hep bunlara baktık. Ama şimdi bu okullarımız, yani başarılı olan

okullarımızın öğretmenleri nasıl; bir de ona bakmak lazım. Hizmet puanı en yüksek olan, en başarılı
öğretmen midir size sorarım. Öyle bir genç öğretmen var ki onların on tanesini cebinden çıkartıyor,
zehir gibi. Bir dönem Anadolu Liselerine öğretmen atamalarında bir sınav sistemini getirdiler, şimdi
kaldırıldı. Daha önce sınavla kaliteli öğretmenleri getiriyorduk. Ben, Anadolu Lisesinde de müdürlük
yaptım. Okuldan sonra çocukları aldık, o zaman ilkokul sonrasında alıyorduk. Çocuklara bir sene
hazırlıkta zehir gibi İngilizce öğrenecekler diye bekliyoruz. Peki, birinci sınıfa geldiler, orta bire
geldiler, fen bilgisi öğretmeni, matematik öğretmeni kim geldi? Üç ay kursa gitti, çocuklara
matematik, İngilizce öğreteceğini düşündü öğretmen adayı. Kendisi İngilizceyi bilmiyor ki matematiği
nasıl öğretecek? Çağırdım, evlat sen burada yapamazsın, nereye gitmek istiyorsun? O zaman böyle bir
yetkimiz vardı. Bakıyoruz, burada sen rezil olursun. Öğretmeni deniyoruz bir, bir buçuk ay sonra sen
nereye gitmek istiyorsun dedik, falanca ilçeye gönder beni müdürüm dedi ve tamam sen git dedik.
Şimdi müdürün böyle deme şansı yok. Müdür, lider tabi ki çok önemli. İdareciliğin tanımını yapmış bir
düşünür, demiş ki; idarecilik, bir kahve içimi kadar beraber olamayacağınız insanları yönetme
sanatıdır. Şimdi proje okullarından bahsediyoruz. Bir defa seçilmiş öğrenciye seçilmiş öğretmen lazım,
seçilmiş yönetici lazım ki bu çocuklar heder olmasın. Özellikle bu okullara öğretmen atamalarına bir
sistem getirmek gerekir. Kaliteli öğrenciyi bir yere topluyorsan, onu kaliteli öğretmenlerle
yetiştireceksin. Ve kaliteli yöneticilerle eğiteceksin. Tabi yönetici, tek başına ne yapacak ki, yani bir
ekibi yoksa kendi başına hiçbir şey yapamaz yönetici. İyi yönetici, iyi bir ekip kurar, tabi ona iyi bir ekip
kurma şansı vereceksin, onlarla beraber çalışma şansı vereceksin. Bilim Merkezleri de böyledir. Bilim
Sanat Merkezlerini açtık ve açtıktan 3 sene sonra kadrolu öğretmenler atanabildi. O süre zarfında biz,
taşıma suyla değirmen çevirmeye çalıştık. Birçok yerde de bu böyle. Ne oluyor, o zaman işte
İstanbul’da Beşiktaş’ta ve Ataşehir’de olanların dışındakiler, istenilen randımanı vermekte uzakta
kalıyorlar. Teşekkür ediyorum.
BURAK KILANÇ: Sakin hocam, bu süre zarfında mutlaka önemsediğiniz bazı konular olmuştur.
Onunla ilgili yönlendirmeniz olacaktır.
DR. SAKİN ÖNER: Değerli arkadaşlar, şimdi eğitim vakıflarının açılımını sağlayabilmek,
toplumla bütünleşerek, amacına uygun faaliyetleri daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için
düşündüğüm bazı önerilerim var. Onu burada tartışmak istiyorum. Bu da bugünkü bizim etkinlik
konumuzla da ilgili, network ile de ilgili. Birincisi, mutlaka eğitim vakıflarımızın hizmet ettiği okulların
üniversitelerle işbirliğini sağlayalım. Şimdi şu anda 81 ilin 81’inde de en azından bir tane devlet
üniversitesi var. Kalitesi şudur budur onu tartışmayalım ama üniversite, üniversitedir. Onları
akademik havayla buluşturalım. Özellikle ben, Milli Eğitimde iken de Ömer Balıbey hocam, İstanbul’a
yeni geldiği zaman benim de branşım edebiyat olduğu için Türkçe ve Edebiyat öğretmenlerinin
İstanbul’daki tamamı ile “Edebiyat Günleri” yaptık. O zaman 5 bin Türkçe ve Edebiyat Öğretmeni
vardı ve biz 5 bin öğretmeni güzel bir program çerçevesinde dört ayrı salonda bir araya getirdik. Ben
de o zaman üniversiteyle iş birliği kurdum. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin hocalarıyla
bizim hocaları yeniden buluşturduk. Çünkü yeni yöntemler var edebiyat dersini konusunda, bunları
hocalara aktardık. Şimdi üniversitelerle yapılan işbirliğinde hem öğrenci açısından hem de
öğretmenlerle ilgili çalışmalar yapılabilir. Eğitim fakülteleri de var çoğunda, özellikle eğitim
fakülteleriyle işbirliği yapmamızda fayda var. İkinci olarak STK’larla daha sıkı iletişim ve ilişki
kurulabilir. Ben şunu gördüm, biz 92 tane sivil toplum kuruluşuna TÜSEV’den de destek alarak,
kendilerine davetiye gönderdik. Dünden itibaren toplantılarımıza 8-10 tanesi katıldı. Bu da bir
başarıdır diye düşünüyorum. Daha önce bu kuruluşlar bizi tanımıyorlardı. Şimdi ben şunu anladım,
demek ki bizim bu konuda eksiğimiz var, yani TEVDAK olarak biz, yeterince sivil topluma kendimizi

tanıtamamışız dedim. Bundan sonraki çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. STK’larla mutlaka işbirliği
yapmak lazım. Özellikle eğitim alanında çalışan STK’larla. Bir başka konu yerel yönetimlerle işbirliği
yapmak lazım. Şimdi gerek okul yöneticisi, gerekse vakıf yöneticileri, mutlaka kendi öz kaynaklarını
zaten tahsis etmişler. Ama bu yeterli olmayabilir veya başka çalışmalar için yedekte tutmak lazım. Bu
yüzden kurum dışındaki kişi, kurum ve kuruluşların imkanlarından faydalanmak gerekir. İşte
bunlardan biri STK’ların da desteğini alabiliriz, sanatla ilgili kurumlarla onlardan eğitim desteği de
alabiliriz. Örneğin burada Eğitimci Sanatçılar Derneği var, ben de onların üyesiyim. Profesyonel
tiyatrocu arkadaşlar, müzisyenler, şairler, yazarlar var. STK’lardan para alamasak bile eğitim desteği
alabiliriz veya başka konularda işbirliği yapıp, ortak projeler yapılabilir. Yerel yönetimler çok önemli ve
yerel yönetimlerle mutlaka işbirliği yapılması lazım. Bu hitabım hem okul müdürü arkadaşlarımıza
hem de vakıf yöneticilerimize, hepsinin de bunu değerlendirmesi lazım. Meslek Odaları, Ticaret ve
Sanayi Odaları ve Mühendisler Odası gibi diğer konulardaki meslek odaları ile işbirliği yapabiliriz.
Mesela çevre bilinci konusunda Orman Mühendisleri Odası varsa onlarla işbirliği yapılabilir, Mimarlar
Odasıyla işbirliği yapılır. Onlarla ortak çalışmalar yapılabilir, öğretmenlerimizi de alanlarına göre
onlarla ilişkilendirebiliriz. Ayrıca büyük firmalar ve iş adamlarıyla işbirliği yapıp, onların da desteğini
sağlayabiliriz. Bazı konularda onlara ortaklık teklif edebiliriz ve birlikte çalışma yapılabilir.
İletişim kurmak konusunda iki türlü yöntem var, en etkili yöntem bildiğiniz gibi birebir yüz
yüze yapılan iletişimdir. En etkili iletişim birebir gidip, ziyaret etmekle yapılan iletişimdir. Yani
telefonla, mektupla, maillerle yapılan iletişim de önemli, fakat etkisi zayıf oluyor. Onları kendi
mekanlarımıza veya bizim belirlediğimiz mekanlara davet edip, onlarla birlikte ortak toplantı yapmak,
işte bir kahvaltıda buluşup, birlikte neler yapabiliriz diye fikir alışverişinde bulunmak gerekiyor. Tabi
şuna da dikkat etmek lazım, bulunduğumuz şehirlerde bir veya birkaç tane yerel televizyon da, yerel
gazetede de var. Onları da yanımıza almamız lazım, yani yerel medyayı da ihmal etmemek lazım.
İstanbul’da bu biraz zor oluyor ama Anadolu’da bu daha kolay oluyor. İkili ilişkilerle, basın ilişkileri
doğrudan doğruya birebir ilişkiye dayanır yani dostluğa dayanır. Maddi çıkara dayanmaz, maddi
çıkara girerse reklama girer, o da yanlış bir şeydir. Onun için halkla ilişkiler dediğimiz, paraya
dayanmadan kullanılan ilişkidir. Bu açıdan yerel basını, medyayı da yanımıza alıp onlarla ilişki
kurmamız lazım ki, onlar bizim projelerimizi, başarılarımızı, düşüncelerimizi toplumla paylaşabilsin. Bu
konuda benim söyleyeceklerim bu kadar.
MEHMET DAĞISTANLI: Teşekkür ederim. Ben Mehmet Dağıstanlı, Eğitimci Sanatçılar Derneği
Başkanıyım. İki günden beri ben de buradayım. Ben, bir Erzurum Lisesi mezunuyum. 15 liseden bir
tanesi ama aynı zamanda 35 yıldır da Edebiyat Öğretmenliğim var. Fakat benim şanslı tarafım şu, ben
şimdiye kadar okulların dört beş tanesi hariç diğerlerinin mesela bir tanesi Diyarbakır’da Dicle
Öğretmen Okulu, Köy Enstitüsünden Öğretmen Okulu olan bir okul ve müthiş bir okuldu. İlk
öğretmenin öyle bir okula gidip, orada çalışması benim için büyük bir zevkti. Çünkü o okulun
binalarını o okulun öğrencileri yapmış, ağaçlarını onlar dikmişler. Biz, onların yaptığı pansiyonlarda
kalmıştık. Sonra Erzurum Lisesi’nden mezun olmuştum. Üsküdar’da Kandilli Kız Lisesinde çalıştım
mesela o da tarihi bir okul. Kadıköy Kız Lisesinde çalıştım. Ama az önce, Faruk Bey muhafaza
edemediğimiz o geleneksel okulları söylemiştiniz. Ben iddia ediyorum, dünyada da Türkiye’de de
çalıştığım okullar içerisinde Kandilli Kız Lisesi’ne gittiğimde orada öğrenciler öğretmenlerine asla
öğretmenim veya hocam demiyorlardı. Çok garip gelmişti bana. Ben, mesela Edebiyat derslerine
girdiğimde, bana “efendim, ben tahtaya kalkabilir miyim?” dedi bir öğrenci. Çok şaşırdım. Efendim,
bir saray geleneğidir. Üzülerek söylüyorum değerli eğitimciler, o efendim kelimesi o okul
geleneğinden silindi, o kadar üzüldüm ki ona. O okulun üniforması, o gelenekle de birlikteydi. Yani

karşı olmuştum, Öğretmen Kurulu toplantısında hayır, bu okulun bir üniforması var bu üniforma
kalsın, İngiltere’deki, Almanya’daki bazı okulların üniformaları 100 yıldan beri devam ediyor. Biz
üniformayı değiştirdik ve onu değiştirince efendim kelimesi de değişti. Şimdi zaten o da kalmadı.
Böyle tarihi okullarda çalıştım. Şimdi bir de bizim bir Eğitimci Sanatçılar Derneği var. Sizin vakıflarla
beraber şöyle bir çalışmamız da olabilir. Gerçekten bünyemizde heykeltıraş, ressam, tiyatro, oyuncu
arkadaşlarımız var. Hatta şu anda okullara, bütün Türkiye’deki okullara özellikle tarih derslerinde
etkili olabilecek ve katkı verebilecek bir milli mücadele dizisi, tiyatro dizisi başlattık. Ben Kazım
Karabekir, Ben Nezahat Onbaşı, Ben Kara Fatma, Ben Fevzi Çakmak… Bu oyunlar 90 dakika olabilir
ama 90 dakika içerisinde 4 tarihi kimliği sergileyeceğiz. Sizin vakıf okullarında belki bizim tiyatro
oyunlarımız sergilenebilir, belki sizinle beraber böyle ortak bir çalışma yapabiliriz. Söylemek istediğim
buydu, teşekkür ediyorum, sağ olun.
TURAN KAYA: İsmim Turan Kaya, Gaziantep’te oturuyorum. Devlet planlama teşkilatından
emekliyim. 13 tane kitabım var. En sonuncusu “Türkiye’de İsrafın Boyutları ve Tasarruf Rehberi”.
Dolayısıyla 73-74 yılında İstanbul Sultanahmet İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi mezunuyum. Şimdi
Sakin Hocam ile tanışıyor olmamız uzun zamanlara dayanmaktadır. Ben, iki veya üç gün önce
kendisini tesadüfen aradım. TEVDAK’tayım dedi. Ben, TEVDAK’ın açılımını bilmiyordum şahsen. Adres
istedim ve kendisiyle bir görüşeyim, dedim. Buraya geldim, kendisiyle görüştüm. İşte bu eğitim
projesinden bahsetti. Ama bildiğim kadarıyla bu faaliyet, bu açılım, amaç ve gaye güzel, fakat bence
çok kısır. Yani tam olarak yeterli değil. Öncelikle buranın bir stratejik planı olması gerekli, ikincisi,
madem burası bir dernekse kamu yararı alması lazım. Vakıfların “kamu yararına çalışan vakıf”
statüsünü kazanmasının çok yararları vardır. Rüçhan hakkı, öncelik hakları var, bir takım imtiyazları
vardır, onlardan yararlanabilirsiniz. Sonra Koç’un “meslek lisesi memleket meselesi” diye bir
sloganıyla bir kitapçığını da okumuştum yıllar önce. Şimdi gerçekten beşeri sermayemiz çok kıymetli,
çok güzel, fevkalade. Fakat ben, isterdim ki böyle bir toplantıyı ikinci bir defa yapılsın yine yakın
tarihlerde, Milli Eğitim Bakanı da gelsin, Genel Müdürler de gelsin, onlarla yüz yüze bunları konuşalım
ve tartışalım. Yani çok eksikliklerimiz var. Mesela bir fabrikadasınız, bir fabrikanız var veya bir AR-GE
çalışmanız var. Siz, YÖK’ten müthiş bütçe alabiliyorsunuz ve YÖK size üniversiteden profesör
gönderiyor, kadrosu üniversitede ama fiiliyatta o sanayide çalışıyor. Aynı modelin aynı örneğinin Milli
Eğitimde de olması gerekiyor. Neden yani Sanayi Bakanlığı ile ya da TÜBİTAK’la Milli Eğitim Bakanlığı
bir protokol hazırlamış olmasın. Bu çok önemli. Zaten Hz. Ali efendimizin bir sözü var, “iki gündür
misafiri olan zarardadır” diyor. Yani her sene aynı müfredat, aynı program olmamalı. Madem biz, 30,
40 yıl geleceğin stratejilerini, planlamasını yapıyoruz, bunun Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK’ün,
üniversitenin de böyle bir protokole acilen ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Biz KOSGEB’in uygulamalı
girişimcilik eğitimi veriyoruz. Şu ana dek 960 kişiye sertifika verdik. Dolayısıyla eğitim her şeyin başı,
yani eğitimsiz hiçbir şey olmaz. Onun için önce bu TEVDAK’ın güzel bir yapılanmaya gitmesi lazım.
Peki, teşekkür ediyorum.
BURAK KILANÇ: Çok değerli hazirun, başka söz almak isteyen var mı? Tabi, buyurun.
MÜCELLA PAMAY: Buradaki buluşma amacımız TEVDAK okullarını nasıl güçlendiririz,
aralarındaki ilişkiyi nasıl geliştirebiliriz? Nacizane birkaç önerim olacak. TEVDAK okulları arasında bilim
şenlikleri, ortak bilim şenlikleri, ortak sanatsal gösteriler, sportif karşılaşmalar sadece geçen yıl oldu.
Biz, Zonguldak olarak bir birincilik aldık İstanbul okulları içerisinde, bundan dolayı da çok gururluyuz.
İllerde ufak çapta bilim şenlikleri oluyor okullarımızda, biz vakıf olarak çok destek veriyoruz. Spor
salonumuzda bütün öğrencileri, biyoloji, kimya, fizik gibi her dalda projelerini sunuyorlar. Bunları biz,

TEVDAK okulları olarak kendi aramızda yapabiliriz mesela, merkez İstanbul olur. Dışarıdan katılan iller
zaten az kişi, biz zevkle, istekle geliriz. Bu tip çalışmalar öğrenciler arasındaki bağlılığı güçlendirir, hem
birbirlerine çok değer katar hem de TEVDAK’ın güçlenmesine neden olan etkinlikler olur diye
düşünüyorum. Ayrıca ortak Anıtkabir gezisi yapabilir. Koskoca Fenerbahçe, bütün illerdeki örneğin
üniversiteli Fenerbahçeliler olarak yaklaşık 1000 kişi, bir anda Anıtkabir’e gidiyor. Biz neden TEVDAK
okulları olarak her okuldan 10’ar kişi veya 20’şer kişi Anıtkabir’i ziyaret etmeyelim, Çanakkale gezisi
düzenlemeyelim. Bunlar da TEVDAK’ın güçlenmesi, birbirine bağlanması açısından önemli faaliyetler
diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum katkılarınız için.
İLYAS TUNAOĞLU: Biz, 9 Kasım’da Kabataş Eğitim Vakfı olarak 25-30 kişi İstanbul’dan, Ankara
katılımıyla Anıtkabir ziyareti yaptık. 10 Kasım da çok kalabalık olduğundan dolayı bir gün öncesini
düşündük.
MÜCELLA PAMAY: Onu biz de yaptık. Benim söylemek istediğim o değil, bireysel değil.
TEVDAK okulları bir arada. Yani siz, Kabataş Lisesi olarak yaptınız, biz Çelikel Lisesi olarak yaptık. Ama
hep birlikte yapılması için bir organizasyon gerekiyor.
OSMAN ERDOĞAN EVREN: Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı’nın Ankara’daki yetkili kişisiyim.
Anıtkabir’e çok yakın ve onlarla da diyaloglarım çok iyi. Anıtkabir Derneği’nin de kurucu kurul
üyelerinden biriyim. Belli günlerde örneğin milli günlerden bir hafta öncesinden bir hafta sonrasına
kadar tören yapılamıyor çok kalabalık olduğu için. Onların dışında belirli bir gün TEVDAK olarak
belirlenirse, Anıtkabir’i törenle ziyaret edebiliriz. Seve seve destek olurum.
MÜCELLA PAMAY: Yani bizim tek ziyaretimiz ses getirmez, TEVDAK olarak gitmemiz
gerekiyor. Yani biz, kendi okulumuzun maliyetini karşılarız, her okul, kendi maliyetini karşılar ama
grup adı altında gidersek, daha fazla ses getirir.
OSMAN ERDOĞAN EVREN: Bu konuda tek söyleyeceğim şey şudur. Anıtkabir’de tören
zamanlarında Atatürk ve Türk bayrağından başka bir flaması olmuyor. Ancak bunun çözümü
şapkalarla, fularla veya kaşkollarla yapılabiliyor. Ankara’da ben şapka hazırlamıştım. Şapkalara
uzanarak, hem grubu dağıtmadık hem de rehberimiz bizi gezdirdi. Böyle bir dizaynda vakıflar olarak,
TEVDAK olarak flama değil, şapka vs. aksesuar üzerinde rahatlıkla gidilebilir. Teşekkür ederim.
BURAK KILANÇ: Çok değerli katılımcılar, başka söz almak isteyen yoksa ben sözü sayın Genel
Sekreterimize devredeceğim. O iki gündür burada olduğu için özetleyerek, oturumu kapacaktır. Bir de
stratejik planla ilgili galiba bazı eklemeler yapacak. Ben, kendi adıma ve temsil etmiş olduğum
İstanbul Erkek Lisesi Eğitim Vakfı adına çok teşekkür ediyor ve saygılar sunuyorum.
DR. SAKİN ÖNER: Önce değerli konuşmacımız, toplantı oturum başkanımız Burak Kılanç Bey’e
teşekkür ediyorum. Güzel bir toplantı oldu farkındaysanız, sabahleyin Suat Kardaş Bey, öğleden sonra
da Burak Kılanç Bey, birbirini tamamlayan eğitimdeki son gelişmeleri, yenilikleri hepimize aktardı. Bu
hem vakıflarımız için hem okullarımız için çok faydalı oldu. Bizim de ufkumuz yeniden biraz daha
sarsıldı ve açıldı ve vizyonumuz biraz daha gelişti diye düşünüyorum. Şimdi dünden bu yana yapılan
toplantılar gerçekten çok kaliteli geçti. Her biri birer bilimsel sempozyum havasındaydı. Dün bildiğiniz
gibi Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanımız geldi, konuşma yaptı. Dışişleri Bakan Yardımcımız, oldukça
güncel ve gençlerimizi ilgilendiren Avrupa Birliği’nin geleceğiyle ilgili çok güzel burada interaktif bir
program yaptı. Arkasından Galatasaray Lisesi müdürümüz Prof. Vahdettin Engin Bey, eğitim

tarihimizle, tarihi okullarımızla ve onların önemleriyle ilgili güzel bir konuşma yaptıktan sonra Ömer
Balıbey hocamız dünkü oturumu kapattı. Öğleden sonra yine Ömer Balıbey başkanlığında yapılan
toplantıda yine eğitimin çeşitli yönleri konuşuldu. Ve özellikle biz, o oturumda TEVDAK’ı tanıtmaya
çalıştık. Ve diğer arkadaşlarımız da eğitim vakıflarının kendi kurumlarını tanıttılar ve eğitim vakıfları
hakkında bilgi verdiler. Bugün yapılan oturumlarda sabahleyin ortak çalışma alanları konusunda
görüşüldü ama gençlerin de olması dolayısıyla Suat Bey biraz formatı değiştirdi, gençlere yönelik
interaktif bir çalışma yaptı. Daha çok eğitimle ilgili konular görüşüldü. Şimdi bu oturumda da yine
eğitimin sorunları dile getirildi. Tabi neticede bütün etkinliklerin hedefi eğitimi nasıl nitelikli, kaliteli
hale getiririz? Burada da yeri gelmişken, Burak Beyden gerek YÖK ile gerekse Milli Eğitim Bakanlığı ile
sık sık temasta olduğu için bir eğitimci olarak ricam var. 44 yıl bilfiil eğitimcilik yapmış bir kardeşiniz
olarak lütfen Milli Eğitim Bakanlığı, bu nitelikli okul, niteliksiz okul kavramlarını kullanmayı kaldırsın
öncelikle. Her okulu nitelikli yapmak zorunda olduğumuz bilinci içerisinde hareket ederek, okullar
arasındaki eşitsizliği kaldırsın. Bir de benim en çok takıldığım konu, proje okulları konusu. Aynı şey için
vaktiyle bir il veya ilçeden yetişmiş olan bir politikacı, benim kazamda şu okul türü de olsun diye
ihtiyaç yokken okullar açtırdılar. İşte benim okulum da, benim ilçemdeki okul da proje okulu olsun.
Arkadaşlar, bütün liselerin Anadolu Lisesi yapılması, bu okulları amacından saptırdı. Ama açıkça
söylüyorum, o süreçten hazırlık artı 4 yıl olabilen okullarımız, kısmen çıktılar. Çünkü Anadolu
Liselerinin bir kuruluş amacı var. Şimdi lise yönetmeliğinde tek madde vardır, yükseköğretime öğrenci
hazırlamak diye. Anadolu liselerinin yönetmeliğinde ise ikinci bir madde vardır, bilimsel ve akademik
düzeyde yapılan neşriyatı takip edebilecek düzeyde yabancı dil öğretimi yapmak. Rahmetli Hasan
Celal Güzel Bakanımızın bir güzel lafı vardı. Dedi ki, “bir ülkenin yüzde 10 insanını iyi lisan bilen olarak
yetiştirirsek, o ülkenin ihtiyacını karşılar.” Şimdi Anadolu Liseleri, kısmen bunları karşılıyordu ama şu
anda yozlaşmış vaziyette.
Bu çalışmalarımızın aslında bütün amacı biraz önce Turan Kaya arkadaşımızın söylediği gibi
kendisi planlamacı olduğu için bize de stratejik plan önerdi. Ama zaten bütün çalışmanın hedefi,
sonunda varacağı nokta stratejik bir plana bağlanması. Biz, şimdi bu 6 toplantıda yapılan bütün
konuşmaları kayda alıyoruz ve bunlar deşifre edilecek. Son olarak da bunlara dayanılarak da bir
stratejik plan hazırlanacak. Bu plan muhatabımız olan Milli Eğitim Bakanlığına, ilgili birimlere
sunacağız. En az 5 yıllık bir stratejik plan yapmanın yararlı olacağını, düşünüyoruz. Ben, bugüne kadar
bu toplantının yürütülmesinde görev alan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca
oturumları yöneten ve doğrudan doğruya TEVDAK üyesi olmayan ama dolaylı olarak TEVDAK
okullarından mezun olan Burak Kılanç gibi arkadaşlarımız var ama olmayan Suat Kardaş gibi
arkadaşlarımız, Ömer Balıbey gibi genel müdürlerimiz var. Bu toplantılar sonucunda kamuyla olan
ilişkilerimizin olumlu bir noktada geliştiğini gördük. Milli Eğitim Bakanlığımızla güzel bir diyalog
içerisindeyiz. Ben, özellikle bu 4 yıllık okullarımızın ve vakıflarımızın yöneticilerine okullarını Hazırlık
artı 4 yıllık statüye geçmek isterlerse rehberlik yapabilirim. Öncelikle bizim okullarımızın hepsinin 5
yıllık olmasını düşünüyoruz. Çünkü dediğim gibi, 5 yıllık olduğu zaman okulun öğrencisinin de velinin
de öğretmeninin de mantalitesi, vizyonu değişiyor. Çünkü hayatının bir yılını feda eden çocuk ve veli
daha bilinçli olarak eğitime yaklaşıyor ve gelişmelere açık oluyorlar. O açıdan da birçok konuda daha
çok destek oluyorlar maddi ve manevi olarak.
Değerli arkadaşlarım, hep birlikte el ele verirsek, hem okullarımızı hem de ülke eğitimini daha
da güçlendiririz diye düşünüyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.

TOPLUMUN OKULLARI - TOPLUM DESTEKLİ OKULLARIN KAPASİTESİNİN
GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ NETWORK GELİŞTİRME ETKİNLİĞİ
(STK Temsilcileri Çevrimiçi Toplantısı - 16.10.2020)
BURAK KILANÇ: Değerli katılımcılar, TEVDAK’ın yürüttüğü TOPLUMUN OKULLARI (Toplum
Destekli Okulların Kapasitesinin Güçlendirilmesi) projesinin Ankara’daki STK temsilcileriyle
yapacağımız TEVDAK Network Geliştirme Etkinliğine hoşgeldiniz. Aslında bu toplantıyı Ankara’ya
gelerek yüz yüze yapmayı planlamıştık. Fakat maalesef koranavirüs salgını nedeniyle Zoom üzerinden
çevrimiçi yapmaya karar verdik. Toplantımızda ilk sözü TEVDAK Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın M.
Erol DEMİRDÖVEN’e veriyorum. Başkanımız sizlere (Tevdak ve Eğitim Vakıflarının Eğitime Katkıları)
konusunda bilgi verecek.
M. EROL DEMİRDÖVEN: Değerli katılımcılar toplantımıza hoşgeldiniz. Katılımınızdan dolayı
teşekkür ederim. Sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Sizlere öncelikle kuruluşumuzu ve
yürüttüğümüz Toplumun Okulları Projesini tanıtmaya çalışacağım.
Kısa adı TEVDAK olan kuruluşumuzun adının açılımı Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi
Liseleri Derneği’dir. Bu dernek ülkemizdeki 15 tarihi devlet lisesinin Eğitim Vakıflarının oluşturduğu bir
çatı kuruluştur. Çoğunuzun da isimlerini bildiğiniz bu tarihi liselerin mezunları, hayattaki başarılarına
kaynaklık eden bu okullara sahip çıkmak, onları kurumsal özellikleri ve akademik başarılarıyla gelecek
kuşaklara taşımak amacıyla bir araya gelerek, 1980’li yıllarından itibaren eğitim vakıfları kurmaya
başlamışlardır. Bu vakıflar, 1991 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı rahmetli Avni Akyol öncülüğünde
bir araya gelerek, dönemin Kabataş Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı merhum Feyyaz Tokar başkanlığında
bir araya gelerek Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi adıyla bir platform oluşturdular. Bu
platform, 1997 yılında rahmetli Cahit Kocaömer başkanlığında Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma
Konseyi Liseleri Derneği adını almıştır. Bir dernek olarak yasal statü kazanılması da Milli Eğitim
Bakanlığının isteği doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.
TEVDAK’ı oluşturan üye eğitim vakıflarını ismen de olsa tanıyalım. Ankara Atatürk Lisesi
Eğitim Vakfı, Beyoğlu Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı, Edirne Lisesi Eğitim Vakfı, Erzurum Lisesi Eğitim
Vakfı, Eyüp Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı, Galatasaray Lisesi, Haydarpaşa Lisesi Eğitim Vakfı, İstanbul
Erkek Lisesi Eğitim Vakfı, İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı, Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı, Kadıköy
Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı, Nişantaşı Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı, Pertevniyal Lisesi Eğitim Vakfı, Vefa
Lisesi Eğitim Vakfı ve Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi Eğitim Vakfı’dır.
Görüldüğü gibi Türkiye’nin Edirne’den Erzurum’a kadar birçok bölgesinde tarihi okullarımız
mevcuttur. TEVDAK bünyesindeki tarihi liselerin öğretmen ve öğrencileri Çanakkale savaşlarına ve
Kurtuluş savaşlarına katılmışlar ve çoğu da şehit olmuşlardır. Bu okullar, Osmanlı devletinin son
döneminde ve Türkiye Cumhuriyetinin ilk döneminde ülkemizin eğitimli ve nitelikli insan gücünü
yetiştirmiş ve bugün de halen yetiştirmeye devam etmektedirler. TEVDAK bünyesinde olan eğitim
vakıflarımız, bu liselerimizin eğitim ve öğretim kalitelerini, kurumsal kimliklerini korumak ve
geliştirmek, öğrencilerimizi Atatürk ilke ve inkılaplarına, milli ve manevi değerlerimize bağlı, evrensel
değerlere saygılı bireyler olarak yetiştirmek, kaliteli bir eğitim alarak, bilgi toplumunun seçkin bir
üyesi olmalarını sağlamak amacıyla öğrencilerimize her türlü maddi ve manevi katkıyı yapmaktadırlar.
Eğitim vakıflarımız ayrıca okullarımızın fiziki mekan ve onarım ihtiyaçlarını, çağdaş eğitim teknolojisi,
araç ve gerek eksikliklerini, personel ihtiyacını, öğretmenlerimizin hizmet içi eğitim imkanlarını,

öğrenci kulüplerinin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleriyle proje çalışmalarını
desteklemektedir.
Eğitim vakıflarımız arasında eşgüdümü sağlamak ve milli eğitim bakanlığıyla ilişkilerimizi
yürütmek amacıyla kurulan TEVDAK, kurulduğu tarihten bugüne kadar bakanlığımızla işbirliği içinde
eğitim sempozyumları düzenlemiş, eğitimle ilgili görüş ve önerilerini paylaşmış, hizmet verdiğimiz
liselerin öğretmenlerine ihtiyaç duydukları alanlarda hizmet içi eğitim vermiş ve öğrencilerin arasında
sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve yarışmalar düzenlemiş bu konuda yayınlar yapmıştır.
Ayrıca Rumeli Türkleri Kültür ve Eğitim Vakfı (RUTEV) ile özellikle tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan
Balkan ülkelerinden öğrenci ve öğretmenler getirerek, ülkemizin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtan
geziler düzenledik ve onlara konunun uzmanlarınca Türkiye ile Balkanlar arasındaki tarihi ve kültürel
bağları anlatan seminerler verdik.
Son olarak TEVDAK’ın çalışmaları, bünyemizdeki eğitim vakıflarının eğitime katkılarını, tarihi
okulların eğitim hayatımızdaki yerlerini toplumumuza daha etkin tanıtmak amacıyla Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı fonunca desteklenen Toplumun Okulları konulu bir proje düzenledik.
Toplumun okulları projesinin bir amacı da Avrupa Birliği müktesebatına, kriterlerine ve normlarına
uygun kaliteli eğitimle Türkiye’yle AB topluluğu arasındaki diyaloğu ve uyumu sağlamada köprü görevi
görmektir. Böylece eğitimin her seviyesinde kaliteli yabancı dil öğrenen öğrenci sayımızı arttırarak
Türkiye ve Avrupa ülkeleri okulları arasında karşılıklı anlayış ve sürdürülebilir işbirliğini arttırmayı da
amaçladık. Bunun için okullarımızda çok iyi düzeyde yabancı dil eğitiminin verilmesine önem
veriyoruz.
TEVDAK’ın ve üyesi olan eğitim vakıflarının kurumsal kapasitelerini geliştirmek amacıyla
hazırlanan Toplumun Okulları Projesiyle ülkemizin en ücra köşelerindeki orta ve dar gelirli ailelerin
zeki ve başarılı çocuklarına ulaşarak, onların bu okullarımızda eğitim vakıflarının desteğiyle kaliteli
eğitim almalarını sağlamak da öncelikli amaçlarımızdandır. Okullarımızın çoğunda kız ve erkek
pansiyonları bulunmaktadır. Okullarımızı kazanan ihtiyaç sahibi yatılı veya gündüzlü öğrencilerimizin
burs, yemek, kitap, servis gibi her türlü sosyal ihtiyacı eğitim vakıflarımız tarafından karşılanmaktadır.
Bu proje çerçevesinde 1 Nisan 2019 tarihinde bu yana Ankara, İstanbul ve İzmir’de 6 toplantı
düzenledik. Bu toplantılarda eğitim vakıflarımızın ve okullarımızın eğitim ve yönetim kadroları dışında
başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere STK’lar, akademisyenler, iş insanları, basın ve medya
temsilcileri, ebeveynler, öğrenciler ve kısacası eğitimin bütün paydaşları olarak bir araya geldik.
Proje kapsamında yaptığımız bu toplantılarda ortaya konulan görüş ve öneriler çerçevesinde
TEVDAK ve üyesi eğitim vakıflarının kapasitelerinin her yönden güçlendirilmesi amacıyla 5 yıllık bir
stratejik plan hazırladık. Önümüzdeki günlerde bu çalışmalarımızla ilgili hazırladığımız rapor, broşür
ve kitap gibi yayınları, sosyal medya hesaplarımız ve kısa metrajlı tanıtım filmleriyle kamuoyunun
dikkatine sunacağız.
Bugün sizlerle yaptığımız bu toplantıyı 2020 yılı Mart ayı sonunda Ankara’da kamu kurumları
ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle yapmayı planlıyorduk. Ancak Covid 19 salgını nedeniyle
ertelemek zorunda kaldık. Salgının devam etmesi üzerine de bu toplantıyı bugüne kadar
gerçekleştiremedik. Projenin sona erme süresinin yaklaşması nedeniyle bu toplantıyı zoom üzerinden
online olarak yapmaya karar verdik.

Sizlere TEVDAK’ı ve üyelerimiz olan eğitim vakıflarının çalışmalarını, yürüttüğümüz Toplum
Okulları Projesi kapsamında yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi verdim. Amacımız sizlerle de
geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin çağdaş ve kaliteli eğitim alabilmesi için ortak çalışmalar
yapmak ve projeler yürütmektir. Bu konuda görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. inşallah Covid 19
salgınından en kısa zamanda tamamen kurtularak, sizlerle yüz yüze görüşme imkanı buluruz. Bu
duygu ve düşüncelerle katılmanızdan dolayı hepinize tekrar teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı
sunarım.
BURAK KILANÇ: Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, sayın
başkanımızın vermiş olduğu bilgiler çerçevesinde açıkçası bende şöyle bir fikir oluştu. 15 tane liseden
bahsediyoruz. Tarihi liseler bunlar, 11 tanesi daha Osmanlı döneminde kurulmuş, 4 tanesi Cumhuriyet
döneminde. Bir başka ifadeyle bu coğrafyanın geçmişi, toplumsal hafızası, bir başka ifadeyle Türkiye,
bu okullar esasında Türkiye’yi temsil ediyor. Birçok başarılı insan bu okullardan mezun oldu. Benim
mezun olduğum ve temsil ettiğim İstanbul Erkek lisesi mezunlarından üç tane başbakan var. Diğer
okullarımızdan da çok kıymetli devlet büyükleri çıktı, iyi insanlar çıktı. Bu proje, bu çalışmalar, bir
anlamda Türkiye’ye sahip çıkma projeleri, Türkiye’nin geleceğine bu okullarımızı hazırlama projesi. Bu
anlamda katılımınız için bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Şimdi Edirne Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı
Atıl Erman Hocamıza sözü aktarmak istiyorum.
ATIL ERMAN: Teşekkür ediyorum. Eski bir söz vardır. Her nesil, kendinden sonra gelen nesiller
için fedakarlıkta bulunmalıdır. Ana ilkemiz budur. Bu anlayıştan hareketle bizler, mezun olduğumuz
okulda bizden sonra okuyacak olan öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla bu vakıfları
meydana getirdik. Edirne Lisesi Eğitim Vakfı 1 Ağustos 1990 tarihinde 53 Edirne Lisesi mezunu
tarafından kurulmuştur.
Bizi yetiştiren bu okullara biz, kendimizi borçlu saydığımız içindir ki mezun olduğumuz
okulların gelecekteki öğrencilerine katkıda bulunabilmek amacıyla bu vakıfları kurduk. Ve bu vakıflarla
hem okulumuz öğrencilerine hem okulumuz yönetimine, hatta zaman zaman ilimize bir takım
destekler vererek, yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Özellikle lisede okuyan, ekonomik yönden zayıf
olan öğrencilerimize destek veriyoruz. Ayrıca yükseköğrenime devam eden mezunlarımıza da
öğrenimleri boyunca burs desteği vermekteyiz. Vakfımız son 10 yıldır bu burs işlerine büyük önem
vermekte, 10 kişiyle başladığımız bu sayıyı bu ders yılında 40’a çıkartma imkanımız oldu. İnşallah
önümüzdeki yıllarda daha fazla gelir elde edersek, daha çok gencimizi desteklemek amacımızdır.
Bugüne kadar vakfımız, bir taraftan okulun ihtiyaçlarına cevap verirken, diğer taraftan da bir
takım araştırmalar yaparak, acaba okulumuza daha fazla ne yenilikler yapabiliriz diye incelemelerde
bulunduk. Hatta bendeniz, bu amaçla Londra’ya giderek, Londra’daki dünya eğitim teknolojileri
fuarını inceleyerek, buradaki diğer ülkelerin gençlerinin yararlandığı imkanları kendi ilimizin, kendi
okulumuzun öğrencilerine de getirmeye gayret ettik. Bu nedenle bir 3D teknoloji laboratuvarı kurduk,
yabancı dil laboratuvarı kurduk. En sonunda bir robot laboratuvarı kurarak, çocuklarımızın bu dijital
yarışta geride kalmamaları için onları destekledik. Bütün diğer kardeş vakıfların da amaçlarının
hepsinin üç aşağı beş yukarı bizim gibi. Bu ülkenin gençlerine yeniliklerle tanıştırmak ve yeni imkanlar
tanımak için gayret ettiklerini biliyorum. Hepsine çalışmalarında başarılar diliyorum. Katılanlara
saygılar sunuyorum.
BURAK KILANÇ: Atıl Hocaya çok teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Şimdi de Sayın Genel
Sekreterimiz Sakin Öner hocamızdan konuşmasını bekliyoruz.

DR. SAKİN ÖNER: Çok değerli katılımcılar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz, hoş geldiniz
oturumumuza. Sayın Başkanımız sizlere TEVDAK’ı ve eğitim vakıflarının ülkemiz eğitimine yaptığı
katkıları tanıttı. Ben, 44 yıllık eğitimcilik hayatımın 40 yılında yönetici olarak çalıştım. En son Vefa
Lisesi’nde ve İstanbul Erkek Lisesi’nde müdürlük yaptım. Tarihi okulların diğer okullardan farklılıklarını
ve eğitim vakıflarının bu okullara katkılarını yakından gördüm. Ben de sizlere Tevdak bünyesindeki
okullarımızın özellikleri konusunda size bilgi vereceğim. Okullarımızın toplumumuzca genel olarak
tanındığını düşünüyoruz. Ama biz, bu okulların özellikleri ve farklılıkları hakkında toplumu biraz daha
bilgilendirmek gerektiğine inanıyoruz.
Biz bu Toplumun Okulları Projesini hazırlarken bu okullarımızın toplumumuzca daha iyi
tanınmasını ve devletimizin desteğiyle aralarındaki farklılıkların giderilmesini amaçladık. Bu proje
kapsamında güzel çalışmalar yapıyoruz. Şu anda iki kısa tanıtım filmi çektiriyoruz, bir broşür
hazırladık, şu anda sizlere gösteriyorum. Bu broşürde kısaca okullarımızı ve eğitim vakıflarımızın
yaptığı çalışmaları tanıttık. Bunları sizlere de bütün katılımcı arkadaşlarımıza da göndereceğiz.
Ben, sadece birer cümleyle alfabetik sırayla okullarımızın diğer okullardan farklılıklarını ortaya
koymak istiyorum.
 Ankara Atatürk Lisesi, 1886 yılında kurulmuş, Atatürk ismini taşıyan ilk lisemiz.
 Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi, 1849 yılında yabancı misyon çocukları için kurulmuş, fakat daha
sonra milli eğitime aktarılmış bir okulumuz, ilk kolejlerimizden. Tevdak okulları içinde tek Kız
Anadolu Lisesi.
 1857’de kurulan Edirne Lisesi, Trakya’nın ilk lisesi.
 Erzurum Lisesi, 1889 yılında kurulmuş. Şu anda vakıf başkanımız Sayın Prof. Dr. Adnan Okur
Bey de katılımcılar arasında. Bu lisemiz de Doğu Anadolu’nun ilk lisesi.
 Yine Haliç’in eğitim çınarı ve iki cumhurbaşkanını Fahri Korutürk ve bugünkü
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yetiştiren Eyüp Anadolu Lisesi, 1911 yılında
kuruldu.
 Galatasaray Lisesi, 1868 yılında Galatasaray Mekteb-i Sultanisi olarak kurulmuş. Ama bazı
kaynaklarda bu okulumuz, 1481’de Galatasaray-ı Hümayun Mektebi’ne dayandırılıyor. Bu
okulumuz da ülkenin ünlü diplomatlarını yetiştirmiş bir okul.
 Haydarpaşa Lisesi, 1934’te Atatürk’ün emriyle kurulan bir lise.
 İstanbul Erkek Lisesi, 1884’te ilk özel lise olarak kurulmuş, daha sonra devlete intikal etmiş ve
Türkiye’de 1911 yılında “Lise” ismini kullanan ilk okulumuz.
 1888’de kurulan İzmir Atatürk Lisesi, Ege bölgesinin ilk lisesi.
 Yine Boğaz’ın incisi dediğimiz, aşiretlerdeki zeki çocukların okuduğu Aşiret Mektebi’ne
dayanan Kabataş Erkek Lisesi, 1908’de eğitim hayatına başlamış.
 Kadıköy Anadolu Lisesi Türkiye’nin ilk maarif kolejlerinden, 1955 yılında kuruldu. Biliyorsunuz,
o tarihte Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 6 kolej kuruldu. Bu okullar iki yüz önce kurulan
yabancı kolejlere karşı devletimizce Türk çocuklarının yabancı dil örenmeleri kuruldular.
 Nişantaşı Anadolu Lisemiz de Türkiye’nin ilk kolejlerinden, İngilizce eğitimi yapan
okullarından, 1905’te kurulmuş.
 Pertevniyal Lisesi, 1872’de Pertevniyal Valide Sultan Vakfı tarafından kurulmuş. İlk vakıf lisesi
diyebiliriz. Eski ismi Valide Mektebi. 1930’da Bakanlar Kurulu kararıyla Pertevniyal Lisesi adını
almış.

 Benim de 15 yıl müdürlüğünü yaptığım Vefa Lisesi, 1872 yılında ilk mülkiye lisesi olarak,
Mülkiye Mektebi’nin lise kısmı olarak kurulmuş. Aynı zamanda ilk Türkçe öğretim yapılan lise
olarak eğitim tarihine geçmiş bir okulumuz.
 Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi, Türkiye’de ilk yapılan bağış liselerinden biri. Şu anda devlet
okullarımızın üçte biri bağış okullarıdır. İşte bu okullar içinde Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi
de ilk bağış okuldur.
Şimdi ben, sizlere kısa kısa okullarımızın ortak özellikleri ve farklılıkları hakkında da bilgi
vermek istiyorum. TEVDAK liselerinin tamamı yabancı dil ağırlıklı öğretim yapan Anadolu Lisesi
statüsündedir. TEVDAK liselerinin 14’ü karma eğitim yapmaktadır. Beyoğlu Anadolu lisesi, sadece kız
öğrenci almaktadır. Okullarımız içerisinde tek kız öğrenci alan okuldur. TEVDAK liselerinin tamamı
Proje Okulu olup, sınavla öğrenci almaktadırlar. Yabancı dil durumuna geldiğimiz zaman okullarımızın
12’si İngilizce, 1’i İngilizce ve Almanca (Kabataş Erkek Lisesi), biri Fransızca (Galatasaray Lisesi), biri de
Almanca (İstanbul Erkek Lisesi) ağırlıklı öğretim yapmaktadır. Bu okullarımızın bazıları uluslararası
diploma da vermektedir. Bu açıdan ele aldığımızda Galatasaray Lisesi Bakalorya, İstanbul Erkek Lisesi
de Abitur diploması vererek, öğrencilerimizi uluslararası geçerliliği olan bir diploma sahibi
yapmaktadır. Dolasıyla bu okulların öğrencileri, aynı anda hem Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim
Bakanlığı lise diploması hem de bu uluslararası lise diploması almaktadırlar. Bu arada Vefa Lisesi ve
Kabataş Erkek Lisesinde IB programı uygulanmaktadır.
Okullarımızın öğretim süreleri konusunda da bazı farklılıklar var. Türkiye’de 12 tane
(Hazırlık+4 yıl), toplam 5 yıl öğretim süreli Anadolu Lisemiz var. Bu okulların 8’i TEVDAK Lisesidir ve 7
tanesi ise 4 yıl öğretim süreli Anadolu Lisesi statüsündedir. Şimdi okullarımıza LGS (Lise Giriş Sınavı)
sonuçlarına göre baktığımızda, TEVDAK liselerinin 10 tanesi, lise tercihlerinde yüzdelik 0-3 dilimi
arasında öğrenci almaktadır. Diğer 5 okulumuzda ise yüzdelik dilim 5-10 arasındadır. Bu farklılığın
sebebini incelediğimizde, en önemli farklılığın öğretim süresinde olduğunu, yüksek puanlı öğrencilerin
beş yıl öğretim süreli okulları tercih ettiklerini gördük. Dolayısıyla bu okulların üniversiteye
yerleştirme oranları da yüksek oluyor. Biz şu anda TEVDAK ve eğitim vakıflarımız olarak okullarımız
arasındaki statü farklılıklarını ortadan kaldırarak hepsini Hazırlık+4 yıl, yani 5 yıllık öğretim süreli
okullar haline gelmeleri için bir çalışma yürütüyoruz.
Okullarımızın 9’unda pansiyon bulunuyor. Edirne Lisesi, Erzurum Lisesi, Galatasaray Lisesi,
Haydarpaşa Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Kadıköy Anadolu
Lisesi, Vefa Lisesi. Diğer okullarımızın pansiyonu bulunmamaktadır. Pansiyonlu okullarımız, sadece
bulundukları şehrin değil, aynı zamanda Türkiye’nin bütün zeki çocuklarına kucak açmakta ve bu
şekliyle Türkiye’nin okulları durumuna geçmektedir. Zaten bu projemizin bir amacı da Anadolu’ya ve
kamuoyuna okullarımızı ve vakıflarımızın hizmetlerini tanıtarak, ücra köşelerdeki zeki ve başarılı
çocuklarımızın bu okullara gelip, pansiyonlarında kalıp ve burada vakıfların da desteğiyle kaliteli
eğitim almalarını sağlamaktır, projenin en ön emli amaçlarından biri budur.
Ayrıca üniversite yerleştirme oranına gelince de TEVDAK liselerinin 2020 verilerine göre
üniversitelere öğrenci yerleştirme oranı ortalaması yüzde 85’dir. Peki, bu okullar bu kadar başarılı da
niye yüzde 15’i yerleşememiş derseniz, bir kısmı aldığı puanla yerleşeceği okulun beklentisini
karşılamayacağını düşünerek bir yıl daha beklemeyi göze almaktadırlar, bir kısmı da yurt dışına
eğitime gitmektedirler. Yurt dışına eğitime giden öğrencilerin yerleşme oranı YÖK’ün listesine
yansımamaktadır. Bu nedenle yüzde 85 oranındadır.
Ben, sizlere okullarımız hakkında bu bilgileri verdim. İnşallah ortak çalışmalar yaparsak, bu
konuda sizin de katkılarınızla okullarımızın eğitim kalitesini daha çağdaş ve daha üst bir düzeye taşırız
diye düşünüyorum. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum, sevgiler, saygılar sunuyorum.

BURAK KILANÇ: Sakin Hocam, çok teşekkür ederim. Dr. Sakin Öner’in benim için de çok çok
önemli bir tarafı vardır. Eski görev yapmış olduğu TEVDAK okullarından da bahsetmem gerekiyor.
Kendisi hem Vefa Lisesi’nin hem de İstanbul Lisesi’nin geçmişte müdürlüğünü yürütmüştür, bunu
özellikle vurgulamak istiyorum.
Ben de bazı görüşlerimi aktarmak istiyorum değerli katılımcılara. Bir de tabi üyesi olduğum
İstanbul Erkek Lisesi Eğitim Vakfı hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Sayın Başkanımın da
söylediği gibi 1980’lerden sonra tüm bu liselerin mezunlarının yavaş yavaş okullarına hizmet edecek
eğitim vakıflarını kurduklarını görüyoruz. İstanbul Erkek Lisesi Eğitim Vakfı da 1984 senesinde kuruldu.
Ben de vakfımızın burs vermeye başladığı zamanki ilk bursiyeriyim, 1987’de ilk defa öğrencilere burs
veriyorlardı. Ben de o zaman lise müdürümüz, aynı zamanda kurucu vakıf mütevellilerinden Mahir
Yeğmen hocadan bursumu almıştım. Bu bağlamda tabi şu anda orada görev alıyor olmanın getirmiş
olduğu farklı bir haz var benim açımdan.
Şimdi tüm ülkeler, şu anda bir yetenek yönetimi yarışı içinde. Çünkü yetenek az bulunuyor ve
yetenekli çocuklar, kolay kolay dünyaya gelmiyor. Bu yetenekli çocuklar, özellikle akademik anlamda
başarılı olacak çocuklar. Baktığımız zaman da Türkiye’de on yıllar boyunca TEVDAK liselerinde eğitim
gördüler ve Türkiye’ye başarılı hizmetler verdiler. Yetenek o kadar kıymetli ki dünyada şu anda
ülkelerde bakanlık seviyesinde olmasa bile çoğunlukla devlet başkanlığına bağlı ofisler şeklinde
yetenek, ülkenin beşeri sermayesinin çekip çevirdiği, planlandığı, başka ülkelerdeki yetenekleri o
ülkelere cezbedip, davet etmeye çalışıldığı bir takım çalışmalar yürütülüyor. Bir başka ifadeyle
Türkiye’de doğan, büyüyen, yetişen gençlerimizin mutlaka dünyaya faydası olacaktır. Günün sonunda
yetiştikleri topraklara faydalı olmaları lazım. Türkiye Cumhuriyetine, yetiştiği ülkeye geri dönmeleri ve
burada faydalı olmaları anlamında da TEVDAK okullarına büyük görevler düşüyor.
TEVDAK okullarına bizler, Türkiye’nin en yetenekli çocuklarını alıyoruz. Evet, LGS’de bazı özel
okullar var, bazı yabancı okullar var ama TEVDAK okulları da var. Çok başarılı çocuklar TEVDAK
okullarına geliyorlar ve burada yetişiyorlar. Bu anlamda da eğer Türkiye Cumhuriyeti, gelecekte dünya
üzerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün göstermiş olduğu doğrultuda kendi ayakları üzerinde durarak,
tam bağımsız bir şekilde ilerlemek istiyorsa, bu yetenekleri çok iyi eğitmek zorunda, yetiştirmek
durumunda. Tabi bunların devlet okulu olması itibarıyla kaynakları da belli oranlarda kısıtlı kalabiliyor.
İşte vakıflar da bu noktada çok önemli bir rol üstleniyorlar, üstlenmeleri gerekiyor. Vakıflar, bu eğitim
vakıfları neden güçlü olmalılar? Neden bir arada bir sinerji yaratmalılar? İşte bunun için, Türkiye’nin
çok kıymetli zihinlerini, beyinlerini, yeteneklerini bu okullarda daha iyi eğitecekleri, öğretimlerini daha
iyi imkanlarda sürdürebilecekleri bir şekilde bu okulları geliştirmek için bu anlamda da işbirliği
yapmak zorundalar. Ben, bu yetenek yönetimi savaşının, ülkeler arasındaki bu yetenek kazanımına
yönelik savaşında ülkemizin başarılı olması adına TEVDAK okullarının bu başarıya gitmesinde onlara
destek olacak vakıfların, bu vakıfların da geleceğe bir stratejik plan çerçevesinde de yaklaşması
anlamında bu AB projesinin çok çok önemli olduğunu açıkçası düşünüyorum.
Bu okulları çok fazla bilmeyen, tanımayan, bu projenin ne olduğunu bilmeyen tanımayan siz
değerli katılımcılara kendi bakış açımdan ekstra bilgiler vermeye çalıştım. Umarım sayın başkanımın
ve değerli yönetim kurulu üyelerimizin de doğru bulduğu şeyler söylemişimdir. Tabi İstanbul Erkek
Liseliler Eğitim Vakfı olarak sadece burs vermiyoruz, aynı zamanda İstanbul Erkek Lisesi’nin fiziksel
bakım, onarım, ihtiyaçlarının yanısıra bir de personel eksiklerinin, hizmetli eksiklerinin karşılanması,
bunun finanse edilmesini ve eğitim öğretim anlamında bir takım projelerde lisemizin

desteklenmesine gerçekleştiriyoruz. Pek çok projeye giriştik, pek çok yardım bulmaya çalışıyoruz.
İstanbul Erkek Lisesinin yürüttüğü sosyal, kültürel faaliyetlere vakıf olarak desteğimiz sürüyor. Bu
anlamda iyi bir performans gösterme çabası içindeyiz. Bizi biz yapan lisemizin tüm ihtiyaçlarına daha
sonra mezunlar ve mensuplarımızın kurmuş olduğu bir vakıf olarak destek olmaya çalışıyoruz.
Erzurum Lisesi Vakıf Başkanı Prof. Dr. Adnan Okur Hocamız da herhalde bize bir şeyler söylemek
isteyecektir. Buyurun hocam, söz sizde.
PROF. DR. ADNAN OKUR: Bu toplantıda uzun zamandan beri bir araya gelemediğimiz vakıf
başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimizle bir aradayız. Ayrıca Ankara’daki STK temsilcileriyle bir
arada bulunmaktan memnuniyetimi ifade etmek isterim. Katılımcıları tekrar saygıyla selamlıyorum.
Başkanımız Erol Bey, Sakin Bey, Burak Bey, her şeyi o kadar güzel anlattılar ki, söylenecek söz yok.
Erzurum Lisesi Vakfı olarak 1986 yılından beri faaliyet göstermekteyiz. Uzunca bir dönemdir
başkanlığını yürütüyorum. Erzurum Lisesi, diğer tarihi liselerimiz gibi 1889 yılında kurulmuş bir tarihi
lisemiz. Lisemiz pansiyonuyla beraber zeki ve yetenekli lise çağındaki binlerce öğrenciyi toplamış ve
yetiştirmiş, mezun etmiştir. Tabi TEVDAK’ın kuruluşu bizleri belli bir disipline sokma amacıyla önemli
rehberlik gösteriyor. Bunun için kendilerine bu çalışmalarından dolayı tekrar teşekkür ediyorum.
Sakin Beyin de belirttiği gibi okullarımızın statülerini eşitlememiz gerekiyor. Mesela Erzurum Lisesi,
yabancı dil eğitimi şu anda veremiyor. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca bütün tarihi okullarımızın
ve vakıflarımızın TEVDAK gibi Avrupa Birliği projeleri hazırlayarak öğrencilerimizin farklı açılımlarla
yetiştirilmesine katkı sağlayacak çalışmalar yapmamız gerekir. Herkesi saygıyla selamlıyorum.
BURAK KILANÇ: Adnan Hocam, çok teşekkürler. Evet, TEVDAK tarafından sanıyorum
aktaracağımız bilgiler bu kadardı. Ancak tabi ki diğer katılımcılarımızın da soruları ve katkıları olabilir.
Kaldı ki bu AB projesinin amaçlarından bir tanesi sivil toplum örgütlerinin bu konuda görüş, önerilerini
ve taleplerini bir şekilde ortaya çıkartmak. Bu anlamda mikrofonumuz herkese açıktır, kim arzu
ederse, lütfen sorusunu, görüşünü iletebilir.
MUSTAFA KORÇAK: Burak Bey, bir şeyler söyleyebilir miyim?
BURAK KILANÇ: Elbette, buyurunuz efendim.
MUSTAFA KORÇAK: Efendim, teşekkür ediyorum, hepinizi selamlıyorum. İsmim Mustafa
Korçak. Ben, Ankara Yüksek Öğretmen Okulu mezunuyum ve Elmadağ Kalkınma Vakfı’nın da
başkanıyım. Aynı zamanda da öğrenci okutuyoruz, yani annesi ya da babası olmayan öğrencileri
okutuyoruz. Bu güzel faaliyetlerinizden dolayı ben, herkesi kutluyorum. bir defa. Ankara’da biraz önce
Atatürk Lisesi geçti. Tabi Ankara’daki başarılı liseler arasında Gazi Lisesi de var, Cumhuriyet Lisesi de
var, Kurtuluş Lisesi de var, Yıldırım Beyazıt Lisesi de var. Ankara’nın bir talihsizliği sermaye birikiminin
olmaması ve dernekten öteye geçememesi köklü liselerin, bu açmazı var. Bu nasıl vakıf haline gelir?
Tabi Hükümetin de son zamanlarda bu vakıf faaliyetleriyle ilgili çok aşırı sınırlamalar getirmesi,
zorlaştırmaları da bu derneklerin v Yani şu anda vakıf yöneticisi olduğum yaşıyorum bu olayları. Buna
engel olgunlaşmasını engelliyor. Tabi bir tek TED, bu arada sadece gelişti ve belli bir seviyeye geldi,
başarı sağladı.
Benim burada söylemek istediğim hadise şu: Tabi ki her şeyden önce eğitim sistemine bir
bakmamız lazım. Türkiye’de maalesef köklü kuruluşlar, köklü eğitim sistemlerinin içerisinde daha
rahat yeşerir. Ama maalesef baktığımızda, sürekli eğitim sistemimizde değişimler olmakta. Son 18
seneye baktığımızda, her gelen milli eğitim bakanı, sistemi yeni baştan değiştiriyor. Bir sınav

sistemine bakın, üniversite giriş sınavına, ne demek istediğimi gayet iyi anlarsınız. Bir fabrikayı
kurarsınız, eğer yanlış bir fabrika kurdaysanız, zararınız o fabrikaya harcadığınız para kadar olur. Ama
yanlış bir eğitim sistemini kurduğunuz zaman nesilleri kaybedebiliyorsunuz. Eğer bir devlet gelişirse,
kurumlarıyla gelişir. Mesela bakanlıkların ismi kolay kolay değişmez, eğitim kurumları da kolay kolay
değişmez. Ben, fen fakültesi mezunuyum. Yani o taş binaya girdiğim zaman huzur duyuyorum. Ama
gidiyorum, rastgele binalar üniversite olmuş durumda Türkiye’de.
Eğitim sistemlerinin sık sık değişmemesi gerekir. Daha önceki bütün sistemlerimiz, gerek fiziki
alt yapımız gerekse öğretmen altyapımız bizim 5+3+3 sistemine göre yapılmıştı. Ama biz, ne
yapıyoruz, bir gecede bütün sistemi hemen değiştiriyoruz. Halbuki eğitim sistemimiz yeni sisteme
adapte değil, fiziki alt yapılar ona adapte değil. Onun için büyük sıkıntılar oluyor. Onun için ilk önce
eğitim sisteminin köklü olması lazım. Kurumlarımızın köklü olması lazım. Zaten biraz önce saydığınız
kurumlar da köklü kurumlar.
Burada ben, iki noktaya temas edeceğim. Türkiye cumhuriyetinde eğitim sisteminde iki
önemli proje yürütülmüştür. Birincisi köy enstitüleridir, ikincisi de yüksek öğretmen okullarıdır. Çok
iyi olan iki eğitim kurumunu da sonradan kapattılar. Onun için ben, TEVDAK’a şunu tavsiye ediyorum.
Yüksek öğretmen okulları sistemini bir inceleyin. Orada bütün öğretmen okullarının beş yıl boyunca
başarılı ve disiplinli öğrencileri, kapasitesi yüksek, zeki öğrencileri seçilerek gelir, liseyi okur,
üniversiteye girerler, hepsi üniversiteyi kazanırdı bu öğrencilerin. Mesela ben, Ankara Yüksek
Öğretmen Okulu’ndan 1969’da mezunum. 1969’da 203 mevcudumuz vardı, 203’ü de üniversiteyi
kazanmıştı. Yani o zaman belki üniversiteyi kazanmak kolaydı, ama o okulları kazanmak zordu. Benim
burada söylemek istediğim, Tevdak olarak yüksek öğretmen okulları sistemini inceleyin. Bunun
çalışmalarınıza çok ışık tutacağına inanıyorum. Ve sizlere başarılar diliyorum. Beni dinlediğiniz için de
teşekkür ediyorum.
BURAK KILANÇ: Çok çok teşekkürler Sayın Korçak. Bu arada tabi söz alacak diğer
katılımcılarımızdan da özellikle hem kendilerini tanıtmalarını hem de TEVDAK ve bu proje bağlamında
bir takım öneriler ve işbirliği anlamında çeşitli açılımınız varsa paylaşmanızı rica ediyorum. Ergun Bey
buyrun söz sizde.
ERGUN BAL: Ergun Bal Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesiyim, sizleri
Sayın Başkanım Canan Hanım ve diğer yönetim kurulu üyeleri adına da saygıyla selamlıyorum. Bizim
daha önce Ankara'da yaptığımız toplantı 6 Ağustos 2019’da yapıldı, orada da güzel görüşler vardı,
okullarımızı daha iyi tanıtalım diye. Aslında orada bizim eksiğimiz de oldu, Ankara'ya gelen
misafirlerimizi kendi okulumuzda ağırlayamadık, öyle bir organizasyonsuzluğumuz oldu, onun için de
üzüntülüyüz. Ama oradaki görüşmelerden daha sonra işte Edirne'ye veya daha başka okullara da
gidilip, oradaki yapılanları görmeyi planlıyorduk, bence bu projenin de amaçlarından biri oydu. Yüz
yüze, fiziki ortamları da görerek fikirlerimizi paylaşmaktı, maalesef pandemi nedeniyle o da olmadı. O
nedenle de sanal ortama taşındı toplantılar. Umuyorum bu projenin devamı gelir ve dediğim gibi yüz
yüze okullarımızı da ziyaret ederek, birbirimizden daha güzel katkılar alırız. Ankara Atatürk Lisesi
adına bu organizasyon için ve bu projedeki destekleri için başta Sayın Başkan, Dr. Sakin Öner olmak
üzere tüm yöneticilere teşekkürlerimi sunuyorum, saygılar sunuyorum.
BURAK KILANÇ: Çok çok teşekkür ediyorum Ergun başkanım. Evet, katılımcılardan acaba söz
almak isteyen var mı? Buyurunuz Mücella Hanım.

MÜCELLA PAMAY: Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesiyim.
Öncelikle tüm katılımcılara sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Bu toplantının aslında tam amacını
anlamış değilim. Konuşmacılar daha önce konuşulan şeyleri konuşuyorlar. Ben, bu projenin hangi
aşamada olduğunu, projenin sonuçlarını duymak isterdim. Bir de Erol Bey, sanıyorum unuttu, Nisan
ayı içerisinde vakıf başkanımızı kaybettik, kendisini rahmetle anıyorum. Ama yeniden oluşumumuzu
gerçekleştirdik. Biz bu toplantıda sadece Toplumun Okulları projesinde hangi aşamaya gelindiğini,
projenin sonuçlarını dinlemek istiyorum. Teşekkür ediyorum.
BURAK KILANÇ: Çok teşekkürler Mücella Hanım, ben, başkanıma hemen sözü aktarayım,
kendisi ziyadesiyle faydalı bilgiler verecektir.
M. EROL DEMİRDÖVEN: Evet, tekrar hepinize merhaba. Şimdi tabi ki bu projeye başladığımız
zaman pandemiyi düşünmüyorduk. Aslında hep beraber yüz yüze görüşmek üzere planlanan
toplantılarımız, pandemi nedeniyle yüz yüze görüşme imkânımız ortadan kalktı. Ergun Bal kardeşimin
belirttiği gibi süre de fazla uzatılamadı. Proje aslında 15 ayda bitecekti. Ancak iki sefer uzatma aldık,
Kasım ayı sonunda projemizi tamamlayacağız. Bugüne kadar yaptığımız toplantılarla ilgili kamera
çekimlerini yaptırdık, konuşmaları deşifre ettiriyoruz. Bu toplantılarda ortaya konan görüş ve öneriler
de göz önünde bulundurularak bir Stratejik Plan hazırlanıyor. Bitince hepinize tekrar yazılı olarak
vereceğiz. Şu anda aktivite olarak okullarımızı ve vakıflarımızı tanıtıcı iki film çekimi yaptırıyoruz. Film
çekimlerimizi yapan firma görevlileri önümüzdeki hafta Zonguldak, Ankara ve İzmir’deki okullarımıza
gelecekler. Gelmeden önce sizleri de bilgilendirecekler, okullarımızı ve vakıfları tanıtacak filmlerimizin
biri 5 dakikalık biri de 45 saniyelik olacak. Bunları çeşitli ortamlarda, sosyal medyamızda, Türkiye
genelinde yayınlamayı düşünüyoruz. Öbür taraftan da Sakin Hocam belirtti, bir broşür hazırladık. Bu
broşürde TEVDAK liselerinin kısa bir tanıtımı, okullarımızın kısa tarihçeleri var. Bunları da ilgili yerlere
dağıtacağız, sadece sizlere değil, Türkiye'nin her yerine dağıtacağız.
Amacımız sadece sizlerle karşılıklı konuşma değil, bu projeyi Türkiye'ye tanıtmak. Bizim
okullarımız her ne kadar tanınsa da, bu vakıfların kapsamı yeteri kadar kavranmış değil. Toplantılarda
bazı arkadaşlar zaman zaman “ya biz zaten çok tanınan okullarız” gibi serzenişte bulunuyorlar, ama
ben aynı kanaatte değilim. Çünkü bir anımı anlatayım burada. Ben, Kabataş Lisesi Eğitim Vakfı
Başkanlığım sırasında telefon geldi. Dediler ki, “başkanım sizi bir veli görmek istiyor.” Gelebilir, dedim.
Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, yanında oğluyla geldi ezik vaziyette. Elazığlı bir arkadaşımız
“Başkanım dedi, benim oğlum Kabataş’ı kazandı. Ben Devlet Su İşleri’nde memurum. Buraya da borç
alarak, yol parası alarak geldim. Oğlum çok istedi Kabataş'a kaydolmayı. Ben de dayanamadım
çocuğumu kıramadım, geldim. Fakat buraya kaydını yaptırmaya geldiğim zaman, yatılı okuyacağı için
yatılı pansiyon ücreti isteniyor. Ben bu ücreti veremiyorum, şimdi geri döneceğim” dedi. Biz de dedik
ki, “Beyefendi, bu çocuklar bize lazım, sınavı kazanıp geldiyse, onların bizim başımızın üzerinde yeri
var.” Biz o çocuğu kazandık, her türlü imkanlarını sağladık, yatılı paralarını verdik, arkadaşlarından
eksik olmayacak, her türlü imkanı verdik. Bu projenin esas amacı, Türkiye'nin genelinde eğitimde
eşitlik sağlamak, esas amacımız budur, yoksa birbirimizle tabi karşılıklı konuşma değil. Başka başarılı
okullarımız da var ama biz TEVDAK okulları olarak örgütlenmişiz, tarihi liseler olarak örgütlenmişiz. Bu
liselerde becerikli, akıllı, zeki, çalışkan ve kendilerine hedef koymuş olan çocuklarımızı alıp, onlara
kaliteli ve çağdaş eğitim, çağdaşlarıyla eşit düzeyde yetişmesini sağlamaktır.
Son olarak şunu söyleyeyim, kitap hazırlıyoruz. 15 vakfımızı ve bağlı okulları tanıtan. Aşağı
yukarı 300-350 sayfalık bir kitap olacak. Kapsamlı, güzel bir eser olacak. Bunu da bütün vakıflarımıza,

okullarımıza ve milli eğitim camiasına, konuyla ilgili olan, ilgi duyan herkese, Türkiye’ye dağıtacağız.
Bunu da aktarmış olayım. Projenin sonunda mümkün olursa İstanbul’da vakıf başkanlarıyla ve okul
yöneticileriyle yüz yüze bir kapanış toplantısı tapmayı düşünüyoruz. Ondan sonra da bu projenin
yazımını tamamlayıp, kitap halinde Stratejik Plan halinde göndereceğiz. Ben, burada tabi Dışişleri
Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Merkezi Finans Birimine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onların
sağlamış olduğu bir imkanla sizlere ulaşıyoruz. Bir şey daha söyleyeyim, doğru da bir iş yaptılar,
neden? Sakin Hocam, söyledi, bu üniversiteye yerleşmeyen öğrencilerin içerisinde önemli bir bölümü
AB ülkelerine veya Amerika’ya gidiyorlar. Yani bize bu finansmanı sağlayan ülkenin finansman
kaynaklarıyla oradaki okullara gidiyor çocuklar. Bunlar yarın ülkemizin hizmetinize girecekler.
Dolayısıyla bu bakımdan da baktığımız zaman tercihimiz doğru bir iştir. Tekrardan sizlere çok teşekkür
ederim, sağ olun.
BURAK KILANÇ: Evet, başkanım, çok teşekkürler. Söz almak isteyen başka değerli katılımcımız
var mı?
SİNEM BÖLÜKBAŞI: Ben de bir şey söyleyebilir miyim?
BURAK KILANÇ: Buyurun Sinem Hanım.
SİNEM BÖLÜKBAŞI: Herkese merhaba, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığından katılıyorum. Bu
Toplumun Okulları Projesinin de izleme uzmanıyım aynı zamanda. Ben, bir şeyi merak ediyorum.
Şimdi TEVDAK’ın altındaki üye vakıflar da, sivil toplum kuruluşları da, her biri de birbirinden değerli
vakıflar. Bu vakıfların daha önce hiç AB projesi oldu mu, uyguladı mı, merak ettim ya da önümüzdeki
dönemde uygulamayı planlıyorlar mı? AB ya da başka bir fona başvurmayı düşünüyorlar mı? Çünkü
bu projenin çıktılarından bir tanesi de fon kaynaklarının geliştirilmesi stratejik planıydı. Dolayısıyla bu
planın stratejik planın size yol gösterecek şekilde bir çıktı olması lazım. Dolayısıyla böyle planlar var
mı, onu merak ettim. Teşekkür ederim.
BURAK KILANÇ: Sayın Başkanım herhalde yanıt verecektir.
M. EROL DEMİRDÖVEN: Biz, tabi bu Merkezi Finans Birimine çok teşekkür ederiz tekrardan.
Çünkü bize böyle bir imkan sağladılar. Projemizi başladığı 1 Nisan 2019’dan, pandeminin ülkemizde
görüldüğü Mart 2020’ye kadar başarıyla götürdük. Yüz yüze altı toplantı gerçekleştirdik. Ancak
pandemi dolayısıyla bir takım sıkıntılar oldu. Ama projemize devam ediyoruz ve başarıyla
tamamlayacağız. Yüzümüzün akıyla çok da güzel ürünler çıkararak. Ayrıca bu arada Ulusal Ajansın
açmış olduğu Erasmus ile ilgili bir öğrencilerin karşılıklı kültürel, sanatsal etkinliklerini birbirine tanıtıcı
bir fona bir proje dosyası hazırlığı yapıyoruz. Ama nihai hedefimiz, Ulusal Ajansın desteğiyle burada
bütün okullarımızı, bütün Türkiye’ye hitap edecek bir İnovasyon Merkezi kurmaktır. Bunu
yapabilirsek, bu inovasyon merkezini kurabilirsek mutlu olacağız. Çünkü böyle bir merkezin
finansmanı ciddi bir iş. Ama bu merkezi kurabilirsek, burada bütün okullarımıza proje üretebiliriz.
Bütün okullarımıza bu konuda hizmet verebiliriz. Bu yönde bir beklentimiz var. Bunu bütün
vakıflarımızla birlikte yapacağız. Bunun için de sizlerle karşılıklı konuşacağız. Okullarımızın, AB ile ilgili,
Erasmus ile ilgili, diğer fonlarla ilgili birim birim kendi aralarında girişimleri var. Ama TEVDAK olarak
biz, ilk defa böyle bir fonu kullanıyoruz. Ulusal Ajansın da çıkarmış olduğu fon da kabul edilirse, ikinci
olacak. İnşallah daha sonra sizden AB Merkezi Finanstan da daha kapsamlı fon alarak, bu Türkiye’nin
gençlerine, çalışkan, zeki ve başarılı genç kardeşlerimize daha iyi hizmet etme imkanı bulacağız. Çok
teşekkür ederim.

BURAK KILANÇ: Sayın Başkanım, çok teşekkürler. Ben, tabi web sitemizi hatırlatmak istiyorum
“tevdak.org” gerek TEVDAK, gerek TEVDAK okulları ya da diğer tüm bilgileri “tevdak.org” adlı web
adresinden ulaşabilirsiniz. Orada bize ulaşabileceğiniz posta adresi de yer alıyor. Buradan bize
sorularınızı da gönderebilirsiniz. Ya da önerilerinizi, eleştirilerinizi, katkılarınızı… Sanıyorum, başka söz
almak isteyen yok. Süremizi de tamamladık. Katılımınız için herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bu
projeyle ilgili tüm detayları daha sonra web sitemizden ayrıca takip edebilirsiniz. Herkese iyi günler,
sağlıklı günler.

TOPLUMUN OKULLARI - TOPLUM DESTEKLİ OKULLARIN KAPASİTESİNİN
GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ NETWORK GELİŞTİRME ETKİNLİĞİ
(Kamu Kurumları Temsilcileri Çevrimiçi Toplantısı - 19.10.2020)
BURAK KILANÇ: E- hazirun toplantımıza hoşgeldiniz. Hepinizi Tevdak yönetimi adına saygıyla
selamlıyorum. Bu toplantımızda kamu kurumları temsilcilerimize, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerimize
ve vakıf yöneticilerimize yürüttüğümüz Toplumun Okulları Projesi ile ilgili yaptığımız çalışmalar
hakkında bilgi vereceğiz ve işbirliği imkanları üzerinde duracağız. İlk sözü TEVDAK Yönetim Kurulu
Başkanı Sayın Erol Demirdöven‘e bırakıyorum.
M. EROL DEMİRDÖVEN: Değerli katılımcılar, toplantımıza hoşgeldiniz. Hepinizi sevgi ve saygı
ile selamlıyorum. Sizlere önce kuruluşumuz TEVDAK’ı, bünyemizde yer alan Eğitim Vakıflarının
çalışmaları tanıtacağım. Sonra da sizlerle işbirliği içinde ortak etkinler yapabilme ve ortak projeler
yürütebilme imkanları üzerinde duracağım.
TEVDAK, (Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi Liseleri Derneği)’nin kısaltılmış adıdır.
TEVDAK, 11’i Osmanlı döneminde, 4’ü Cumhuriyet’in ilk yıllarında kurulmuş, 6 ilimizdeki 15 tarihi
lisemizin mezunlarının kurdukları Eğitim Vakıflarının çatı kuruluşudur. Bu okullarımız, kurum kültürleri
ve gelenekleri oluşmuş, kaliteli ve çağdaş eğitimiyle temayüz etmiş ve başarılı mezunlarıyla toplum
hayatımıza her alanda etkili olmuş, eğitimimizin anıt okullarıdır.
Bu okullarımızın mezunları, yetişmelerine ve hayattaki başarılarına kaynaklık eden bu
okullarına sahip çıkmak, onları kurumsal özellikleri ve akademik başarılarıyla gelecek kuşaklara
taşımak amacıyla bir araya gelerek 1980’li yıllardan itibaren Eğitim Vakıfları kurmaya başladılar. Bu
vakıflar, 1991 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol’un öncülüğünde bir araya gelerek,
Kabataş Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı merhum Feyyaz Tokar başkanlığında Türk Eğitim Vakıfları
Dayanışma Konseyi adıyla bir eğitim platformu olarak örgütlenmişlerdir. Bu platform, 1997 yılında
merhum Cahit Kocaömer başkanlığında “Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi Liseleri Derneği”
adıyla yasal statü kazanmıştır.
TEVDAK’ı oluşturan Eğitim Vakıflarının hizmet verdikleri tarihi liselerimiz şunlardır: Ankara
Atatürk Lisesi, Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi, Edirne Lisesi, Erzurum Lisesi, Eyüp Anadolu Lisesi,
Galatasaray Lisesi, Haydarpaşa Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi,
Kadıköy Anadolu Lisesi, Nişantaşı Anadolu Lisesi, Pertevniyal Lisesi, Vefa Lisesi, Zonguldak Mehmet
Çelikel Lisesi.
TEVDAK bünyesindeki tarihi liselerin öğretmen ve öğrencileri Çanakkale Savaşlarına ve
Kurtuluş Savaşlarına katılmışlar ve çoğu da şehit olmuşlardır. Bu okullar, Osmanlı devletinin son
döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk dönemlerinde, ülkemizin eğitimli ve nitelikli insan gücünü
yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam eden okullardır.
TEVDAK üyesi olan Eğitim Vakıflarımız, bu liselerimizin; eğitim ve öğretim kalitelerini,
kurumsal kültür ve kimliklerini korumak ve geliştirmek, öğrencilerimizi Atatürk ilke ve inkılâplarına,,
milli ve manevi değerlerimize bağlı, evrensel değerlere saygılı bireyler olarak yetiştirmek, kaliteli bir
eğitim alarak bilgi toplumunun seçkin bir üyesi olmalarını sağlamak amacıyla öğrencilerimize her türlü
maddi ve manevi katkıyı yapmaktadırlar. Eğitim Vakıflarımız ayrıca, okullarımızın fiziki mekân ve

onarım ihtiyaçlarını, çağdaş eğitim teknolojisi, araç ve gereç eksikliklerini, personel ihtiyacını,
öğretmenlerimizin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını, öğrenci kulüplerinin sosyal, kültürel, sanatsal ve
sportif etkinlikleri ile proje çalışmalarını desteklemektedirler.
Eğitim Vakıflarımız arasında eşgüdümü sağlamak ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ilişkilerini
yürütmek amacıyla kurulan TEVDAK, kurulduğu tarihten bugüne kadar, Bakanlığımızla işbirliği içinde
Eğitim Sempozyumları düzenlemiş, eğitimle ilgili görüş ve önerilerini patlaşmış, hizmet verdiğimiz
liselerin öğretmenlere ihtiyaç duydukları alanlarda hizmetiçi eğitim verdirmiş ve öğrencilerimiz
arasında sosyal , kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve yarışmalar düzenlemiş, bu konuda yayınlar
yapmıştır. Ayrıca Rumeli Türkleri Kültür ve Eğitim Vakfı (RUTEV) ile özellikle tarihi ve kültürel
bağlarımız bulunan Balkan ülkelerinden öğrenci ve öğretmenler getirerek, ülkemizin tarihi ve kültürel
değerlerini tanıtan geziler düzenledik ve onlara konunun uzmanlarınca Türkiye ile Balkanlar
arasındaki tarihi ve kültürel bağları anlatan seminerler verilmesini sağladık.
Son olarak TEVDAK’ın çalışmalarını, bünyemizdeki Eğitim Vakıflarının eğitime katkılarını, tarihi
okulların eğitim hayatımızdaki yerini toplumumuza daha etkin tanıtmak amacıyla Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı fonunca desteklenen “TOPLUMUN OKULLARI” konulu bir proje düzenledik.
“TOPLUMUN OKULLARI” Projesinin bir amacı da, Avrupa Birliği müktesebatına, kriterlerine ve
normlarına uygun kaliteli eğitimle Türkiye ile AB toplumları arasındaki diyaloğu ve uyumu sağlamada
köprü görevi görmektir. Böylece Üniversite öncesi eğitimin her seviyesinde yabancı dil öğretim
kalitesini geliştirmek amacıyla Türkiye ve Avrupa ülkelerinde okullar arasında karşılıklı anlayış ve
sürdürülebilir işbirliğini arttırmaktır. Bunun için okullarımızda çok iyi düzeyde yabancı dil öğretiminin
verilmesine önem veriyoruz.
TEVDAK’ın ve Eğitim Vakıflarının kurumsal kapasitesini güçlendirmek amacıyla hazırlanan
“TOPLUMUN OKULLARI” projesi ile ülkemizin en ücra köşelerindeki orta ve dar gelirli ailelerin zeki ve
başarılı çocuklarına ulaşarak, onların bu okullarımızda, Eğitim Vakıflarının desteğiyle kaliteli eğitim
almalarını sağlamak da öncelikli amaçlarımızdandır. Okullarımızın çoğunda kız ve erkek pansiyonları
bulunmaktadır. Okullarımızı kazanan ihtiyaç sahibi yatılı veya gündüzlü öğrencilerimizin burs, yemek,
kitap, servis gibi her türlü sosyal ihtiyacı Eğitim Vakıflarımız tarafından karşılanmaktadır.
Bu proje çerçevesinde 1 Nisan 2019 tarihinden bu yana Ankara, İstanbul ve İzmir’de altı
toplantı düzenledik. Bu toplantılarda Eğitim Vakıflarımız ve okullarımızın eğitim ve yönetim kadroları
dışında, başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere STK'lar, akademisyenler, iş insanları, basın ve medya
temsilcileri, ebeveynler, öğrenciler ve kısacası eğitimin tüm paydaşları ile bir araya geldik.
Proje kapsamında yaptığımız bu toplantılarda ortaya konulan görüş ve öneriler çerçevesinde,
TEVDAK ve üyesi eğitim vakıflarının kapasitelerinin her yönden güçlendirilmesi amacıyla üç yıllık
stratejik plan hazırladık. Önümüzdeki günlerde bu çalışmalarımızla ilgili hazırladığımız rapor, broşür
ve kitap gibi yayınları, sosyal medya hesaplarımız ve kısa metrajlı tanıtım filmleriyle kamuoyunun
dikkatine sunacağız.
Bu proje bağlamında yedinci toplantımızı da 2020 yılı Mart ayı sonunda Ankara’da kamu
kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile yapmaya hazırlanırken Covid-19 salgını nedeniyle
ertelemek zorunda kaldık. Salgının devam etmesi üzerine bu toplantıyı bugüne kadar
gerçekleştiremedik. Projenin sona erme süresinin yaklaşması nedeniyle bu toplantıyı zoom üzerinden
online yapmaya karar verdik.

Sizlere buraya kadar TEVDAK’ı ve üyemiz olan Eğitim Vakıflarının çalışmalarını, yürüttüğümüz
“TOPLUMUN OKULLARI” projesi kapsamında yaptığımız çalışmalar hakkında bilgiler verdim.
Amacımız, sizlerle de geleceğimizin teminatı olan geçlerimizin çağdaş ve kaliteli eğitim alabilmeleri
için ortak çalışmalar yapmak ve projeler yürütmektir. Bu konudaki görüş ve önerilerinizi bekliyoruz.
İnşallah Covid-19 salgınından yakın bir gelecekte tamamen kurtularak sizlerle yüz yüze görüşme
imkanını buluruz. Bu duygu ve düşüncelerle katılımınızdan dolayı hepinize tekrar teşekkür eder, sevgi
ve saygılarımı sunarım.
BURAK KILANÇ: Sayın Başkanım çok teşekkür ederim. Şimdi sözü Dışişleri Bakanlığı AB
Başkanlığı Mali İş Birliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü Proje Uygulama Daire Başkanı Sayın
Hakan Atik’e bırakıyorum.
HAKAN ATİK: Değerli katılımcılar, hepinizi selamlıyorum. Biz AB Başkanlığı olarak sivil toplum
diyaloğuna çok önem veriyoruz. Bunun için Sivil Toplum Destek Programını oluşturduk. Sivil toplumun
kapasitesini güçlendirmek için bu programı hazırladık. Bu programa bağlı olarak bazı projeleri hayata
geçirmeye başladık. Tabi kamunun sivil toplumla ilişkilerini bir program proje çerçevesinde kalıcı hale
getirmek, bizim için gerçekten önemli önceliklerden bir tanesiydi. Nitekim uyguladığımız Sivil Toplum
Destek Programlarını da bu anlayışla kurgulamaya gayret gösterdik. Eğitim gibi hemen hemen her
ülkeyi, dünyayı olduğu gibi bizi de yakından ilgilendiren bir soruna parmak basacak, bunu toplumun
tüm kesimlerinin farkında olacağı şekilde duyurabilmek, bir proje vasıtasıyla bu konuya dikkat
çekebilmek gerçekten önemli bir faaliyet. Bu açıdan TEVDAK'ı huzurlarınızda kutlamayı görev
biliyorum. Eğitim bizim her zaman için öncelikli alanlarımızdan. Tabi ki toplumun tüm kesimlerini,
sektörlerini kucaklayacak, onların sorunlarına çare, çözüm arayacak bir yaklaşımla çalışıyoruz. Ama
eğitim bundan bağımsız olarak hepimizin fert olarak toplumsal anlayışla çözmeye gayret ettiğimiz,
etmemiz gereken bir alan. Dolayısıyla bu projeye, tüm projelerimizi birbirinden ayırmak istemeyiz,
ama bizim için ayrıca da bir önem vermek kaçınılmazdı. Dolayısıyla TEVDAK'ın bu proje altında
gerçekleştirdiği faaliyetler de ayrıca takdire şayan. Ülkemizin hakikaten en itibarlı, en köklü eğitim
kurumlarını bu çatı altında bir araya getirmek ve eğitimin karşı karşıya olduğu sorunlara kalıcı stratejik
bir yaklaşımla çözüm bulma arayışı, projenin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gözler önüne
seriyor.
Bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetleri, umarım projenin asıl hedefini gerçekleştirecek,
bunu sağlamaya yönelik ilave zenginleştirici çalışmalarla süslemek, önümüzdeki dönemde hepimiz
için aynı zamanda ödev, bu gözle bakıyoruz. Biz, Avrupa Birliği Başkanlığı olarak önümüzdeki
dönemde yine Avrupa Birliği’nden mali yardımları sağlayarak, her alanda, her sektörde projeleri İLO
programlarını uygulamak suretiyle desteklemeyi hedefledik. Bu yöndeki çalışmalarımızda ilk
aşamasını tamamladık. Umarız Avrupa Birliği tarafından bizim bu alanda yaptığımız çalışmalar, hak
ettiği değeri, karşılığı bulur ve biz yine çeşitli faaliyetlerle sivil toplum sektörümüzün her alanda, her
alt temada uygulayacağı projelerle sizlerle birlikte olma fırsatı buluruz. Tabi eğitim hakikaten çok
önemli. Sizler, bu işe gönülden bağlı üstatlar, bizim sizin yanınızda bu anlamda çok söz hakkımız yok,
ama hepimizin geliştirmeye, sorunlarını çözmeye daha medeni, modern dünyanın bir parçası olma
yönünde gençlerimizi eğitmeye yönelik faaliyetleri; bunlar tüm alanların önüne geçecek hususlar.
Sadece Avrupa Birliği’nden sağlanan mali kaynaklar, imkânlarla tabi ki bu projeleri uygulamak,
sonuçlarını almak çok mümkün değil.

Kamunun olabildiğince dikkatini çekmek, desteğini almak, sayın başkanımızın da ifade ettiği
gibi bürokrasinin bu konudaki inceliklerini yeniden şekillendirmek de gerekiyor. Olabildiğince tabi
finansal kaynak sorununu çözmek zorundayız. Her alanda olduğu gibi ama parayla, maddi kaynaklarla,
imkanlarla çözülemeyecek sorunların var olduğunu da biliyoruz. Burada işte kamu ve STK’lar arasında
yakın işbirliği ve diyalog zeminini tesis etmemiz lazım. Bu konuda üzerimize düşen fert olarak ne
geliyorsa yapmamız lazım. Biz Avrupa Birliği Başkanlığı olarak tüm imkânlarımızı bu doğrultuda
seferber etmeye hazırız her zaman olduğu gibi. Tabi sizlerin Avrupa Birliği’nden sağlanan Erasmus
Plus gibi yine yetişkinlere, öğrencilere, eğiticilere, eğitmenlere yönelik çok güzel imkânları olduğunu
da biliyorsunuz. Ben, sizlere bu yönde de Türkiye Ulusal Ajansımız nezdinde gerekli girişimlerde
bulunmanızı naçizane tavsiye edebilirim. Önümüzdeki 2021-2027 yıllarını içeren Avrupa BirliğiTürkiye Mali İşbirliği çerçevesinde 20 küsur milyar Euro’luk bir önemli bir kaynak var. Tüm aday
ülkelere ya da üye ülkelere yönelik kullandırılabilecek, bu yönde takipçi olmak, birazcık ilişkilerimizi
bu yönde geliştirmek de önemli. Avrupa Birliği Başkanlığı çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye
Ulusal Ajansı da sizlerle işbirliği yapmaktan memnuniyet duyacaktır. Bizler bu süreçte üzerimize
düşen herhangi bir görev varsa tabi ki yerine getirmeye hazırız. Ben, projenin uygulamasında emeği
geçen tüm eğitmenlerimize teşekkürlerimi sunmak istiyorum. İnşallah bundan sonraki faaliyetlerimizi,
alışık olduğumuz gibi yüz yüze sizlerle birlikte el ele vererek yapma fırsatı da buluruz. Sizlere sağlıklı
günler diliyor, huzurlarınızda tekrar teşekkürlerimi ifade ediyorum, sağ olun.
BURAK KILANÇ: Sayın Hakan Atik’e çok çok teşekkür ediyoruz. TEVDAK Genel Sekreteri Dr.
Sakin Öner, haziruna okulları hakkında bilgiler aktarmak üzere program gereği şu anda zoom
mikrofonumuz sizde efendim.
DR. SAKİN ÖNER: Değerli katılımcılar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şimdi ben,
öncelikle biraz önce konuşmalarıyla bizleri onurlandıran Sayın Avrupa Birliği Başkanlığı Daire
Başkanımız Hakan Atik Bey’e teşekkür ediyorum ve pilot projemize verdiği destekten dolayı Avrupa
Birliği başkanlığına da ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi sizlere TEVDAK liselerinin statüsü, özellikleri,
öğretim süreleri ve pansiyon durumları ve dolayısıyla aralarındaki farklılıklar hakkında bilgi vermek ve
bu farklılıkların giderilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına önerilerimizi sunmak istiyorum.
1. TEVDAK LİSELERİ’nin tamamı Proje Okul statüsündedir. Bakanlığımızın, orta öğretimde yeni
eğitim projeleri uygularken TEVDAK LİSELERİ’ni model okul olarak değerlendirmesi uygun
olacaktır.
2. Bakanlığımızın bu okullara, 1990’lı ve 2000’li yıllarda olduğu gibi, idareci ve öğretmen
atamalarında Eğitim Vakıflarımızın da görüşlerini almalarında yarar bulunmaktadır.
3. TEVDAK LİSELERİ’nin tamamında, yabancı dil ağırlıklı eğitim yapılmaktadır. Bakanlığımızca bu
okulların yabancı dil öğretiminin güçlendirilmesi amacıyla; Yabancı Öğretmenle takviyesi, bu
okulların Yabancı Dil Öğretmenlerinin yurt dışına gönderilerek yabancı dil öğretimindeki
yenilikleri takip etmelerine imkan sağlanması,
4. Bu okulların öğrencilerinin Bakalorya ve Abitur gibi uluslararası lise diploması, IB gibi
uluslararası lisan diploması kazandıracak programlarla desteklenmesi uygun olacaktır.
5. TEVDAK LİSELERİ’nin 8’i (Hazırlık+4 Yıl) 5 Yıl, 7’si 4 Yıl öğretim sürelidir. Bakanlığımızca 7
okulumuzun da (Hazırlık+4 Yıl) 5 Yıl öğretim süreli statüye geçirilmesi, hem okullarımızın

homojenliğini sağlayacak, hem bu okullarımızın tercih düzeyini yükseltecek, hem de
akademik başarısını arttıracaktır.
6. TEVDAK LİSELERİ’nin 9’unun Pansiyonu bulunmakta olup, 6’sının Pansiyonu
bulunmamaktadır. Okul Pansiyonları, kurumsal kültürü yaşatan, okul arkadaşlığının en üst
düzeyde yaşandığı yerlerdir. Pansiyonlu okullar, sadece bulundukları yerin değil, Türkiye’nin
okullarıdır. Bugün tarihi okulların, Mezunlar Derneklerinde ve Eğitim Vakıflarında görev
alanların çoğu, Pansiyonlarda kalan mezun öğrencilerdir. Bu sebeple (Ankara Atatürk Lisesi,
Pertevniyal Lisesi, Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi) gibi fiziki yapısı müsait olan okullarda da
Pansiyon kurulmasında yarar bulunmaktadır.
7. 2020 LGS verilerine göre TEVDAK LİSELERİ’nin 10’unun lise tercihlerinde yüzdelik dilimi 0-3
arasındadır. Bu okullardan 7’si (Hazırlık+4 Yıl) 5 Yıl öğretim sürelidir. TEVDAK LİSELERİ’nin
5’inin lise tercihlerinde yüzdelik dilimi 5-10 arasındadır. Bu okullardan Beyoğlu Kız Anadolu
Lisesi, 2018-2019 öğretim yılında 5 Yıllık statüye geçmiş olup, henüz kamuoyuna
duyuramamıştır. Diğer 4 okul (Edirne Lisesi, Erzurum Lisesi, Eyüp Sultan Lisesi, Zonguldak
Mehmet Çelikel Lisesi) ise 4 Yıl öğretim sürelidirler. Bu okullar da 5 Yıllık statüye geçirilirse,
tercih yüzdeleri yükselecektir.
8. Bakanlığımızdan kurumsal olarak bazı dileklerimiz var:
 TEVDAK (Tevdak Lİseleri Eğitim Derneği) olarak Milli Eğitim Bakanlığı’ndan
dileklerimiz; Eğitim sistemi ile ilgili düzenlemelerde TEVDAK’ın da görüşlerinin
alınması,
 Karar alma süreçlerine TEVDAK’ın da katılımının sağlanması,
 Başta Milli Eğitim Şûraları olmak üzere orta öğretimle ilgili yapılan Panel, Sempozyum
ve Çalıştay gibi bütün etkinliklerde TEVDAK’ın da temsil edilmesinin sağlanmasıdır.
9. Vakıflar mevzuatı ile de ilgili hükümetimizden, Maliye Bakanlığından ve Vakıflar Genel
Müdürlüğünden de bazı isteklerimiz var:


Devlet okullarına hizmet amacıyla kurulan Eğitim Vakıfları ile diğer vakıfların arasında çeşitli
yönlerden farklılıklar var. Bu nedenle Vakıflar mevzuatı ve maliye mevzuatında bazı
düzenlemeler yapılmalıdır. Bu bağlamda;
 Devlet okullarına hizmet amacıyla kurulan Eğitim Vakıflarının bazılarına “kamuya
yararlı” statüsü tanınmıştır. Diğerleri de bu statüye sahip kılınmalı, böylece Eğitim
Vakıfları arasındaki ayrıcalık ortadan kaldırılmalıdır.
 Mali mevzuatımızda vatandaşların eğitim ve sağlık bağışlarında, %100 vergi muafiyeti
sağlanmaktadır. Eğitim Vakıflarına da vergi muafiyeti tanınmalıdır. Çünkü Eğitim
Vakıflarının eğitime hizmet amacıyla burs vererek, yurt yaparak, okulların fiziki, araçgereç ve personel ihtiyaçlarına destek olarak devlet bütçesine dolaylı bir katkı
sağlamaktadırlar.
 Devlet, Eğitim Vakıflarına bilimsel veya sosyal amaçlı “proje üretimleri” için maddi
katkı sağlamalıdır. Bu konuda AB Fonundan ve Türkiye Ulusal Ajansından Eğitim
Vakıflarının projelerine destek olmalarını beklediğimizi ifade ediyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

BURAK KILANÇ: Sakin Hocam çok çok teşekkürler. Tabi bir detay da paylaşmak gerekiyor,
Sakin hocamız esasında TEVDAK okullarının ihtiyaçlarını çok iyi bilecek bir kişi. Çünkü iki önemli
TEVDAK okulunda, İstanbul Erkek Lisesi ve Vefa Lisesi’nde okul müdürlüğü yapmış bir kişi. Bu
bağlamda da çok çok teşekkür ediyorum katkılarına Sakin hocamın. Şimdi uzun yıllar İstanbul Milli
Eğitim Müdürlüğü görevi yapan Ömer Balıbey’i konuşmasını yapmak üzere zoom mikrofonuna davet
ediyorum.
ÖMER BALIBEY: Ben bütün katılımcılara selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Tabi burası 15
tarihi okulun eğitim vakıflarının çatı kuruluşu Tevdak. Vakıflar hayır kurumlarıdır, hizmeti karşılıksız
yaparlar. TEVDAK’ın da bu yönden diğer derneklerden farklı bir yapısı vardır. Başta biraz önce
konuşan değerli başkanımız olmak üzere 15 vakfımız da 15 tarihi lisemize kayıtsız şartsız destek
vermektedirler. AB Başkanlığı Proje Koordinatörü Daire Başkanı Sayın Hakan Bey’e de yaptığı güzel
konuşma için eski bir bürokrat olarak ben de çok teşekkür ediyorum.
Ben, konuya biraz daha farklı bir yönden bakmak istiyorum. İstanbul’a 1996 yılında Milli
Eğitim Müdürü olarak gelmiştim. Daha önce Hatay ve Yozgat’ta Milli Eğitim Müdürlüğü yapmıştım.
Ama hep duyardık, İstanbul’da Kabataş Lisesi var, Galatasaray Lisesi var, buradaki vakıflar o okullara
destek veriyorlar, hizmet veriyorlar. İstanbul’a gelince ilk ziyaret ettiğim okullar da bunlardı. Robert
Koleji gibi, Üsküdar Amerika Lisesi gibi marka yabancı kolejler vardı, ama Kabataş, Galatasaray,
İstanbul Liseleri gibi marka devlet liselerimiz de vardı. Sonra buradaki vakıf başkanlarıyla yakın dost
olduk.
Hayretime şu mucip olmuştu, mesela Kabataş Lisesi’nde devletin atadığı öğretmen ve
personel dışında 60 tane de ücretli öğretmen, memur, hizmetli çalışıyor. Bunların tamamının ücretini
vakıf karşılıyor. Bu konuda bakanlığın bir katkısı yok. Galatasaray Lisesi de öyle. Bu liselerin
tamamında okulun mezunları vakıflar kurmuşlar, bu masrafları karşılıyorlar. Böylece devletimizin
büyük bir yükünü alıyorlardı. İkinci bir boyutu da yurt dışından gelen eğitim bakanları veya diğer
yabancı devlet yöneticileri Ankara’da Bakanlığı ziyaret ettikten sonra bakanlarımız, onları mutlaka
İstanbul’a gönderirlerdi. Ben de bu misafirlerimizi gurur duyarak mutlaka bu okullarımıza, örnek okul
olarak buralara götürürdüm. Yani Kabataş Lisesi’ni, Galatasaray Lisesi’ni, İstanbul Lisesi’ni görürlerdi.
Buralar bizim yüz akı okullarımızdı. Gelen misafirler bu okullar hakkında bilgi ve bize “böyle tarihi
okulları nasıl muhafaza ettiniz” diye soruyorlardı. Biz, bu okulların işleyişini, özellikle vakıfların
işleyişini bunlara anlatıyorduk.
İşte TEVDAK, bu okullarımızdan eğitim vakıfları olan 15 tanesini bünyesinde topluyor. Ben
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden ayrıldıktan sonra sekiz yıl da bakanlığımızda genel müdür
olarak görev yaptım. Tevdak yünetimi bu sürede ve emekli olduktan sonra da benden “bu okullar
üzerinden elinizi çekmeyin” diye rica ettiler. Ben de bu konuda kendilerine her türlü desteği
veriyorum. Sayın Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk Bey ile de uzun süre beraber çalıştık. Kendileri de
bu okullara çok değer veriyorlar. Tevdak yönetimi ve ben bu toplantılara bütün bakanlık yetkililerini,
eski genel müdür ve milli eğitim müdürlerini davet ediyoruz, sağolsunlar onlar da bu davetimize
icabet ediyorlar. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi Ankara, İzmir, İstanbul’daki her toplantıya mutlaka
bakanlıktaki arkadaşlarımız teşrif ettiler ve bize destek verdiler. Ve bu destekleri devam edecektir.
Biraz önce Tevdak Başkanı Erol Bey bir Erasmus projesi hazırladıklarını ifade etti, buna çok
memnun oldum. Başkan bize de bir ipucu verdi. Ben, özellikle Erzurum Lisesi’nin, bir Edirne Lisesi’nin,
bir Zonguldak Lisesi’nin öğrencilerinin bu Erasmus projesi kapsamında yurt dışına gidip gelmelerini

arzu ediyorum ve önemsiyorum. Bu kapsamda projelere devam etsinler, müracaat etsinler. Zaten
Sayın Başkan da ifade ettiler. Hakan Bey söyledi, o da destek verecek, bizler de destek vereceğiz.
Bunlar devam etmeli. Kendi içimize değil, dışa dönük çalışmalar yapmalıyız. Görüyorum ki 15 eğitim
vakfı bu tarihi misyonu yerine getiriyor. Çok yakından tanıyorum bunları, bu okullarımız.ı İstanbul’da
görevliyken bunları gözüm gibi korurdum. Çünkü bu okullar hakikaten marka okullarımız. Değerli
arkadaşlar, bizim başka marka okullarımız yok Türkiye’de. Bütün eğitimcilere soralım, marka
okullarımızı sayalım diyelim, Kabataş’tır, İstanbul Lisesi’dir, Pertevniyal’dir, Haydarpaşa’dır. Demek ki
bunlar bizim marka okullarımızdır. Bu marka okullarımızı korumamız lazım.
Biraz önce Sakin Bey ifade etmişlerdi. Biz, bunları burada bakanlarla yaptığımız toplantılarda
değerlendirdik. Ben, buraya müdür atarken, öğretmen atarken, çok hassas davrandım, hala da
atarken konuşuyorum. Bakana da söylüyorum, arkadaşlara da söylüyorum. Yani burayla ilgili en ufak
bir şeyde milli eğitim müdürü arkadaşlarımızla da konuşuyorum, bu okullar korunmalı, yani iyileri
daha iyiye götürmeliyiz. Altta kalanları da bu okulların seviyesine getirmeliyiz, yani bizim görevimiz
bu. Diğerlerini bu seviyeye getirmek için çalışmalıyız, yani buraları yok etmek yerine daha çok zirveye
taşımalıyız. Bu okullar Türkiye’deki marka okullardır. Bir üniversitedeki Sorbonne gibi, Chambridge
gibi, Harvard gibi okullar. Bizim liselerimiz de hakikaten yüz akı okullarımızdır. Okulların devamını
inşallah getireceğiz hep beraber. Ben, tekrar vakıf başkanlarıma, bütün arkadaşlarıma - çünkü bu
hizmet gönüllülük esasına dayanır - okul müdürlerimize, arkadaşlarımıza, bakanlığımıza ve değerli
başkanımız Hakan Beye çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.
BURAK KILANÇ: Sayın Balıbey, çok çok teşekkür ediyoruz. Planlı konuşmalar şu anda sona
erdi. Bundan sonra soru-cevap ya da görüş-öneri anlamında değerli katılımcılar da söz alabilirler.
M. EROL DEMİRDÖVEN: Burak Bey, ben de bir ekleme yapabilir miyim?
BURAK KILANÇ: Elbette Başkanım, buyurunuz.
M. EROL DEMİRDÖVEN: Bu Erasmus konusu açıldığı için konuya tekrar giriyorum. Ulusal
Ajanstan bir bilgilendirme geldi, buraya katılır mısınız, dediler, öneride bulundular. Biz de bu Erasmus
projesine katılmaya karar verdik, hala da dosyamız hazırlanıyor. Türkiye’deki Edirne, Erzurum, İzmir,
İstanbul’da Kabataş, Vefa, Haydarpaşa Liselerini dahil ediyoruz. Yurt dışında Makedonya’dan Köprü
Derneği ile Hollanda ve İspanya’dan sivil toplum örgütünü dahil ediyoruz. Burada çocuklarımızı
hazırlıyoruz. Altışar kişilik öğrenci, birer kişi öğretmen ve bir de TEVDAK’tan yönetici arkadaş olmak
üzere yedi sekiz kişilik gruplar halinde yurt dışına gidecekler. Bu gruplar sanatsal ve kültürel konularda
çalışmalar yapacaklar, akranlarıyla, çağdaşlarıyla bilgi alışverişinde bulunacaklar. Bu bir bir değişim
projesi olacak. İnşallah özellikle Erzurum, Zonguldak ve Edirne’deki okullarımızın bu çalışmadan çok
büyük faydalanacağına inanıyorum. Bu konuyu açıklamak istedim, çok teşekkür ederim.
BURAK KILANÇ: Çok teşekkürler Sayın Erol Başkanım. Evet, söz almak isteyen varsa, zoom
mikrofonu açıktır. Buyurun Abdullah Şahin Bey.
ABDULLAH ŞAHİN: Öncelikle hepinize selam ve saygılarımı iletiyorum. Ben toplantıya Ulusal
Ajans’ı temsilen katılıyorum, orada proje uzmanıyım. Ömer Bey’i gördüm, çok memnun oldum. Onun
zamanında ben, Milli Eğitim Bakanlığı’nda görevliydim. Erasmus çok konuşuldu. Sadece bir takım
bilgiler vermek istiyorum, zaten daire başkanım verdi. Erasmus’un altında bir çok program var.
TEVDAK okulları olarak bu program altındaki okul eğitimi programının tamamına katılabilir, proje

yapabilirsiniz. Okul eğitimi programı kapsamında hem hareketlilik, hem stratejik ortaklıklar
yapabilirsiniz. Bunların altını çizerek söylüyorum. Mesleki eğitim altındaki hareketlilik ve stratejik
ortaklık projelerine katılabilirsiniz TEVDAK okulları olarak. Genelde liseler 18 yaş civarında olduğu için
Ulusal Ajansı’n yürüttüğü gençlik programlarının tamamına katılabilirsiniz. Akredite kurmuş olursanız,
yurt dışından gençleri Türkiye’ye getirip, Türkiye’den gençleri yurt dışına gönderebilirsiniz bir sene, iki
sene, bu imkanlarınız var. Şimdi Ömer Hocam, Daire Başkanım, diğer büyüklerim konuşurken, bu
okulların alt yapılarının çok iyi okullar olduğunu ifade ettiler. Ben de gezdim, biliyorum bu okulları.
Akredite olabilirsiniz vakıf olarak. Akreditasyon alırsanız, her yıl başvurmak yerine faaliyetlerinizi yedi
yıllık süreler içerisinde talep ederek, yapabilirsiniz. Her yıl proje sürmenize de başvurmanıza da gerek
yok. Bir başka şey söylemek istiyorum. Bu okulların kapasitesinin iyi olduğunu düşünüyorum. Ve bizim
AB başkanlığının ve Ulusal Ajansın yürüttüğü merkezi projelerimiz var Erasmus kapsamında. Biz, alt
yapısı iyi olan kurumlarımızı merkezi projelere yönlendirmek istiyoruz. Nedir bu? Bilgi ortaklıkları
projesi, diye geçiyor. 1 milyon Euro onun bütçesi, üniversite-sanayi işbirliği, üniversite-iş dünyası
işbirliği, yani altı ortaklı yapılıyor. En az iki tane üniversite olması gerekiyor. Üniversitedeki teorik
bilgilerin sisteme, sistemdeki uygulamaya yönelik bilgilerin de üniversiteye aktarılmasına yönelik bilgi
ortaklıkları projeleri, şiddetle tavsiye ediyoruz. Bunun dışında bir network oluşturmak istiyorsunuz.
Zaten bir network var, bu projelerin kapsamında network yapabilirsiniz. Mesleki eğitim alanında
sektörel beceri ortaklıkları diye yine ulusal ajansın yürüttüğü merkezi bir proje var. 1 milyon 400 bin
Euro onun bütçesi. Herhangi bir sektördeki bir problemi tüm sektörün yararlanacağı şekilde çözmek,
bir ürün geliştirmek. Bir proje sizi marka yapar. Stratejik ortaklık dediğimiz projeler, Avrupa
tarafından tescillendiği için bu kurumlar ayrıca Avrupa tarafından tescillenmiş olur ve marka
olursunuz. Bu projeler marka, öyle marka ki mesela doktora yapıyorsanız, profesörlüğe
yükselecekseniz, akademik olarak size 50 makale puanı getiren projeler bunlar. Yani Avrupa’da
standartları yakalamak, Avrupa’nın da sorununu çözmek, Avrupa ile bir network kurmak, ülke
içerisinde üniversitelerle işbirliği kurmak, network kurmak, Erasmus’da bunların tamamı mümkün.
Tabi AB Başkanlığımız, Sayın Başkanım da ifade ettiler, biz, size hizmet etmeye hazırız. Ne zaman
bizden bir talepte bulunursanız, eğitim de vermeye, hatta şu anda pandemiden dolayı ziyaretçi
alamıyoruz, pandemi biterse inşallah yüz yüze görüşmeye de hazırız. Biz hazırız. Ulusal Ajansın
sayfasına girip, mesleki eğitim, okul eğitimi ve gençlik programını incelemenizi şiddetle tavsiye
ediyorum. Bütün arkadaşlarıma, ayrıca Ömer Balıbey hocama da saygılarımı iletiyorum, eski bir milli
eğitimci olarak saygılarımı sunuyorum.
BURAK KILANÇ: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Şahin. Evet, başka katkı sağlamak isteyen var
mı? Bu arada gerçekten ben de kendi okulum adına da pek çok not aldım bir TEVDAK okullu olarak.
Aklımda da pek çok olası proje gelişti, teşekkürler.
ÖMER BALIBEY: Çok mutlu oldum tekrar sizi görmekten Sayın Şahin. Biz, Milli Eğitim
Bakanlığı’nda görevliyken Ulusal Ajans ile çok güzel işler yaptık. Ben, eğer uygun görürseniz, vaktiniz
olursa, Kabataş Lisesi Eğitim Vakfı’na sizi davet etmek isteriz. Görüşmelere ben de katılırım. Ben, bu
işe tabi fahri dışarıdan destek veriyorum kardeşlerime. Onun için geldiğiniz gün ben de şerefle
gelirim, beraber oluruz.
ABDULLAH ŞAHİN: Ben de hocam. Ben eski projeciyim, Ulusal Ajansın da projecisiyim.
Davetinizi kabul ediyorum, gelirsem, ziyaretinize geleceğim, saygılarımı sunuyorum efendim.
ÖMER BALIBEY: Teşekkür ediyorum, sağ olun.

BURAK KILANÇ: Başka söz almak isteyen var mı acaba? Erol Başkanım sesiniz gelmedi,
konuşuyorsanız.
M. EROL DEMİRDÖVEN: Başka bilgi almak, eksik kalmış bilgimiz varsa TEVDAK olarak o
konuda bilgi vermeye hazırım, onu ifade etmek istedim.
PROF. DR. ADNAN OKUR: Burak Bey, ben konuşabilir miyim?
BURAK KILANÇ: Adnan Hocam, buyurunuz.
PROF. DR. ADNAN OKUR: Teşekkür ediyorum. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi emekli
öğretim üyesiyim, ve Erzurum Lisesi Kültür Eğitim Vakfı Başkanıyım. Bugün burada kamu
katılımcılarının ağırlıklı olduğu bu toplantıda gerçekten hepimize yürek veren sözleriyle Ulusal
Ajans’tan Abdullah Beyi ve sayın Daire Başkanı Hakan Atik Beyi konuşmalarından dolayı tebrik
ediyorum. Bize yürek verdiler, çok teşekkür ediyorum. Belki çok konuya yakın olmasa bile eğitim
vakıflarını sıkıntıya sokan bir legal düzenleme 2005 yılında yapılmıştı. Dernek ve vakıfların kamu
kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerine dair 5072 sayılı kanun. Sakin Hocam, gerçi biraz değindi eğitim
vakıflarına “kamuya yararlı” kuruluş statüsü tanınması için. Ancak eğitim vakıflarının 2005’den sonra
elini, kolunu kesen bu yasanın, yeni regülasyonlarla hiç olmazsa eğitim vakıflarını hariç tutacak şekilde
yeniden düzenlenmesi hayati önem taşımaktadır. Özellikle Anadolu’daki eğitim vakıfları. Buna
kesinlikle muhtaçtır. Ne kamu binalarını ne kamu yöneticilerini kullanamadığımız için gücümüz
oldukça düşmektedir. Kamu yetkililerinin olduğu bir platformda bunu tekrar dile getirmek istedim.
Hepinize tekrar teşekkür ediyorum, sağ olun.
BURAK KILANÇ: Adnan Hocam, çok çok teşekkürler. Evet, efendim. Planlanan süremiz bir
saatti, o süreyi doldurduk. Bence çok etkin bir toplantı oldu. Süresinde biten toplantı Türkiye’de fazla
olmuyor biliyorsunuz. Ancak kamu temsilcilerini yakalamışken, TEVDAK yöneticilerinin veya
liselerimizin yöneticilerinin kafasında oluşan sorular varsa onları da soralım. Söz almak isteyen var
mı?
DR. SAKİN ÖNER: Özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızdan çok sayıda temsilci var toplantıda,
onların da katkılarını bekliyoruz. Bu konudaki düşüncelerini paylaşırlarsa memnun oluruz.
BURAK KILANÇ: Şu anda görüldüğü gibi Milli Eğitim Bakanlığı temsilcilerimizden herhalde bir
katkı ya da soru gelmeyecek, öyle gözüküyor. Tüm katılımcılara TEVDAK olarak çok teşekkür ediyoruz.
Ümit ediyorum yapmış olduğumuz bu çalışmalar çerçevesinde sizler de bilgi sahibi olmuşsunuzdur.
Ben, geçen toplantımızda da hatırlatmıştım. Web sitemiz yayına girdi, web sitemizde bu proje de
dahil olmak üzere en güncel bilgilere sahip olmak ziyaret sırasında mümkün oluyor. Bu projenin
ilerleyen safhalarında atılacak adımlar ve yapılacak, üretilecek dokümanları da ileride web sitesinden
takip edebilirsiniz. Tekrar katılımınız için çok çok teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyoruz efendim.
Hoşça kalınız.

TOPLUMUN OKULLARI - TOPLUM DESTEKLİ OKULLARIN KAPASİTESİNİN
GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ KAPANIŞ ÇEVRİMİÇİ TOPLANTISI (27.11.2020)

BURAK KILANÇ: Covid 19 pandemi sebebiyle sizlere e-hazirun olarak hitap ediyorum.
Sanıyorum bu hitap bile çok olağanüstü bir dönemden geçtiğimizi bizlere bir kez daha hatırlatmıştır.
Türkiye’miz için çok önemli olduğuna inandığımız bir projenin bugün kapanış toplantısı için bir araya
geldik. Bu proje, Osmanlı’nın son döneminden sonra da Cumhuriyetimizin bütün tarihi boyunca
eğitim dünyamıza -tabiri herhalde doğru olacaktır- damga vuran tarihi liselerimizin geleceğe
açılımında çok önemli rol oynayacak olan TOPLUMUN OKULLARI projesi. Projenin tam ismi “Toplum
Destekli Okulların Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi”. Bugün bu projenin kapanış toplantısı için
burada bulunuyoruz. Programımız gereği saat 14.30-15.30 arasında birlikte olacağız. Şimdi açılış
konuşmalarının ilkini yapmak üzere TEVDAK Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erol Demirdöven’i
mikrofona davet ediyorum. Konuşmasından sonra da ufak bir video gösterimi olacak.
M. EROL DEMİRDÖVEN: Saygıdeğer Konuklarımız, TEVDAK’ın iki yıldır yürütmekte olduğu
‘Toplumun Okulları’ projesinin kapanış toplantısına hoşgeldiniz. Hepinizi sevgi ve saygı ile
selamlıyorum.
TEVDAK, (Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi Liseleri Derneği), İstanbul, Ankara, İzmir,
Edirne, Zonguldak ve Erzurum’daki 11’i Osmanlı döneminde, 4’ü Cumhuriyet’in ilk yıllarında
kurulmuş, 15 tarihi lisemizin mezunlarının kurdukları Eğitim Vakıflarının 1991 yılında dönemin Milli
Eğitim Bakanı Avni Akyol’un öncülüğünde oluşturdukları, eğitim alanında faaliyet gösteren bir çatı
kuruluşudur.
Eğitim Vakıflarımız arasında eşgüdümü sağlamak ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ilişkilerini
yürütmek amacıyla kurulan TEVDAK, kurulduğu tarihten bu yana kuruluşuna vücut veren Eğitim
Vakıfları ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak iki Ulusal Eğitim Sempozyumu
düzenlemiştir. Milli Eğitim sistemi değişikliklerinde görüşleriyle Bakanlığa katkılar yapmıştır. 15 Eğitim
Vakfımızın hizmet verdikleri okullarımızın öğretmen ve öğrencileriyle ortak Kültür, Sanat ve Spor
Şenlikleri, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlenmiş, başarılı şiir ve kompozisyonlar kitap halinde
yayımlanmıştır. Basketbol-voleybol ve masa tenisi müsabakaları düzenlenmiş, başarılı takımlar ve
öğrenciler ödüllendirilmiştir.
Ayrıca TEVDAK olarak Rumeli Türkleri Kültür ve Eğitim Vakfı (RUTEV) ile özellikle tarihi ve
kültürel bağlarımız bulunan Balkan ülkelerinden öğrenci ve öğretmenler getirerek, ülkemizin tarihi ve
kültürel değerlerini tanıtan geziler düzenledik ve böylece Türkiye ile Balkanlar arasında kültür
köprüleri kurmaya çalıştık. Bu amaçla konunun uzmanlarınca tarihi ve kültürel bağları anlatan
seminerler verilmesini sağladık. TEVDAK üyesi olan Eğitim Vakıflarımız da, bu liselerimizin ve
öğrencilerimizin sorunlarının çözümüne yardımcı olmaya çalışmışlar, ihtiyaçların karşılanması
konusunda her türlü maddi ve manevi katkıyı yapmışlardır.
TEVDAK ve bünyesindeki Eğitim Vakıflarının çalışmalarını ve hizmetlerini, eğitim tarihimizin
anıt okulları olan 15 tarihi devlet lisesinin eğitim hayatımızdaki yerini, toplumumuza daha etkin
tanıtmak amacıyla, 2018 yılında Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın finansal desteğiyle
“TOPLUMUN OKULLARI: Toplum Destekli Okulların Kapasitesinin Güçlendirilmesi” adı ve ‘Geçmişin

birikimi, eğitimin geleceği’ sloganıyla bir proje hazırladık. 2019 Yılında kabul edilen 15 ay süreli bu
projenin açılış ve tanıtım toplantısı 22 mayıs 2019 tarihinde İstanbul’da Kabataş Lisesi Kültür Merkezi
Konferans Salonu’nda yaptık.
Projemizin ana amacı: TEVDAK ve 15 üye Eğitim Vakfının idari kurumsallaşma, iletişim, kaynak
yaratma, aktif destek ve finansal sürdürülebilirlik kapasitelerinin güçlendirilmesi, toplumdaki
tanınırlıklarının arttırılması ve bu kuruluşların eğitim alanındaki politika ve karar alma süreçlerine
daha aktif katılımını sağlamaktır. “TOPLUMUN OKULLARI” Projemizin bir amacı da, Avrupa Birliği
müktesebatına, kriterlerine ve normlarına uygun kaliteli eğitimle Türkiye ile AB toplumları arasındaki
diyaloğu ve uyumu sağlamada köprü görevi görmek ve devletimizin “Avrupa Toplumu” olma yolunda
attığı adımlara katkıda bulunmaktır.
Projemizin hedefleri ise ulusal ve uluslararası düzeylerde sürdürülebilir bir sivil diyalog için
TEVDAK bünyesinde uzun vadeli kurumsal ve stratejik planlar oluşturmak; TEVDAK ve üyelerinin
finansal kapasitesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve
artırılması konusunda stratejik plan geliştirmek; TEVDAK ile diğer yerel ve yurtdışı STK’ların,
kurumların ve ilgili aktörlerin iş birliğini ve diyaloğunu güçlendirmektir.
TEVDAK Projemizin bu amaçları ve hedefleri doğrultusunda;
 26-27 Haziran 2019 tarihinde İstanbul’da ve 06-07 Ağustos 2019 tarihinde Ankara’da uzun
vadeli stratejik plan hazırlama toplantıları,
 18-19 Eylül 2019 tarihinde İzmir’de ve 25-26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’da kapasite
geliştirme toplantıları,
 12-13 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da network geliştirme toplantısı yaptık.
Bu toplantılarda Eğitim Vakıflarımız ve okullarımızın eğitim ve yönetim kadroları dışında,
başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere STK'lar, akademisyenler, iş insanları, basın ve medya
temsilcileri, ebeveynler, öğrenciler ve kısacası eğitimin tüm paydaşları ile bir araya geldik.
25-26 Mart 2019 tarihinde Ankara’da sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları temsilcileri
ile network geliştirme toplantısı yapmayı planladık. Nisan ayında da Brüksel’i ziyaret ederek Avrupa
Parlamentosu ile Belçika’daki eğitimle ilgili kamu kurumları ve STK temsilcileri ile görüşerek işbirliği
imkanları üzerinde çalışma yapacaktık. Çünkü 30 Haziran 2020 tarihinde projemizin uygulama süreci
sona eriyordu.
Maalesef ilk koronavirüs vakası Türkiye'de 11 Mart 2020 tarihinde görüldü. Bunun üzerine 16
Mart 2020 tarihinden itibaren her dereceli okullar tatil edildi, uzaktan eğitime geçildi, topluma çeşitli
yasaklar getirildi, yurt içi ve yurt dışı seyahat yasakları uygulamaya geçirildi. Bu durumda bu
toplantıları planladığımız tarihlerde yapmamızın mümkün olmadığını görerek, proje süresinin üç ay
ertelenmesini teklif ettik ve bu teklifimiz Avrupa Birliği Başkanlığınca onaylandı. Fakat koronavirüsün
yaygınlaşmaya devam etmesi üzerine proje süresini son olarak iki ay daha uzattık.
Covid-19 salgınının devam etmesi nedeniyle Ankara’daki network geliştirme toplantısını, yüz
yüze yapmamız mümkün olmadığı için 16 Ekim 2020 tarihinde sivil toplum kuruluşları ile 19 Ekim
2020 tarihinde de kamu kurumları temsilcileri ile gerçekleştirdik. Eğer salgın devam etmeseydi,
Edirne, Zonguldak ve Erzurum’da da network geliştirme toplantıları yapmayı düşünüyorduk, ama
mümkün olmadı. Bugün de projemizin kapanış toplantısını sizlerle gerçekleştiriyoruz.

“Toplumun Okulları” Projesi kapsamında yaptıklarımızı ve elde ettiğimiz sonuçları şöyle
özetleyebiliriz:
 Yaptığımız toplantılarda ortaya konulan görüş ve öneriler çerçevesinde, TEVDAK ve üyesi
eğitim vakıflarının kapasitelerinin her yönden güçlendirilmesi amacıyla 2021-2025 yıllarını
kapsayan 5 yıllık stratejik plan hazırladık.
 Toplantılarda konuşmacıların ortaya koydukları görüş ve önerilerle ilgili bir rapor hazırlıyoruz.
 Tevdak’ı, vakıflarımızı ve okullarımızı tanıtan bir broşür hazırlayıp bastırdık.
 Tevdak ve okullarımızı kapsayan 2021 yılı takvimi hazırlattık, basımı yapılmak üzeredir.
 Web sayfamızı bütün etkinliklerimizi kapsayacak şekilde yeniden düzenlettik. Bu bağlamda
çeşitli sosyal medya hesaplarımızı oluşturduk.
 Web sayfamızda ve sosyal medya hesaplarımızda yayımlamak üzere kurumsal tanıtımımızı
etkinleştirmek amacıyla iki kısa metrajlı tanıtım filmi hazırlattık.
Saygıdeğer Konuklarımız, bütün çabamız, çocuklarımıza ve gençlerimize kaliteli eğitim
verilmesini sağlamaktır. Çünkü eğitim, ülkemizin geleceği ile yakından ilgilidir. Atatürk’ün eğitim
konusundaki şu uyarısını hiçbir zaman unutmamalıyız: “Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, şanlı ve
yüksek bir toplum olarak yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder.”
Bu süreçte eğitimin paydaşı olan siz değerli kurum ve kuruluş temsilcileri ile tanıştığımız ve
birlikte olduğumuz için son derece mutluyuz. Bundan sonraki dönemde de sizlerle eğitim alanında
ortak etkinlikler ve projeler yapmayı, işbirliğimizi sürekli hale getirmeyi düşünüyoruz. Bu konudaki
görüş ve önerilerinizi de her zaman bekliyoruz.
TEVDAK ve üyesi olan Eğitim Vakıflarının çalışmalarının ve hizmetlerinin toplumda daha iyi
tanınmasına, eğitimin paydaşları ile tanışmalarına ve işbirliğine, kurumsal kapasitelerinin
güçlenmesine büyük imkan ve fırsat veren bu projeyi finanse eden Avrupa Birliği Başkanlığımızın ilgili
birimlerinin yönetici ve elemanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Koronavirüs salgınından en kısa
zamanda kurtularak sizlerle yüz yüze görüşme imkanı bulmamız dileğiyle katılımınızdan dolayı
hepinize teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım. Sözlerimi hazırlatmış olduğumuz 45 saniyelik
tanıtım filmimiz ile bitirmek istiyorum. Teşekkür ederim.

BURAK KILANÇ: Çok teşekkürler, sağ olun Sayın Başkan. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği
Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Sayın Bülent Özcan, sizin konuşmanızı
heyecanla bekliyoruz.
BÜLENT ÖZCAN: Çok teşekkür ediyorum. Saygıdeğer Başkan Erol Bey, TEVDAK’ın çok değerli
yönetim kurulu üyeleri, İstanbul’da, aynı zamanda Türkiye’nin farklı şehirlerinde programa katılan çok
değerli temsilciler, hepinizi Avrupa Birliği Başkanlığı adına saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak
istiyorum. Yaklaşık 3 yıl önce kıymetli başkanımız Erol Beyle Kabataş Erkek Lisesi’nde TEVDAK’ın
ofisinde bir kahve içerek, yaptığımız sohbetin 3 yıl sonra bir proje kapanışında sizlerle bir araya gelme
fırsatını vermiş olması benim için gerçekten çok büyük bir onur, gurur ve aynı zamanda da çok büyük
bir keyif. O gün güzel bir bahar gününde TEVDAK kuruluşuyla tanışmıştık. Ben, TEVDAK’ı duyduğum
zaman gerçekten inanılmaz derecede etkilendim. Türkiye’nin çok önemli hem Osmanlı döneminden
kalan hem de Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulmuş, pırıl pırıl gençleri yetiştiren, Türkiye’deki hem özel
sektöre hem kamuya hem sivil hayata çok ciddi anlamda yöneticiler yetiştirmiş önemli liselerin bir
araya geldiği ve kurduğu bir dernek ve çok değerli bir organizasyondu. O zamana kadar bir çok proje
yürütmüş, ama AB projeleriyle çok tanışmamış bir yapıydı. Biz, o gün Erol Bey ve ekibiyle
oturduğumuzda kafa kafaya verip, neler yapılabileceğini konuşmuştuk ve ondan sonra kendi
aralarında yaptığı bu toplantıdan sonra, bu görüşmelerden sonra bu proje fikri ortaya çıktı. Ve bizim
yürütmüş olduğumuz bir hibe programına yaptıkları başvuru da kabul gördü ve bugüne kadar da
geldi. Kıymetli başkanımız, proje içinde yapılan organizasyonlar ve faaliyetlerle ilgili çok güzel bilgi
verdiler. Ben, bunun çok detayına girmek istemiyorum. Ama şunu da çok net söyleyebilirim ki,
TEVDAK’ın yürütmüş olduğu, TEVDAK’ın ve ortaklarının yürütmüş olduğu bu projede Türkiye’nin çok
kıymetli liselerinden gençlerle, öğretmenlerimizle, yöneticilerimizle, aynı zamanda bu liselerin bugün
de aramızda bulunan yöneticileri, vakıfları üzerinde de sizlerle tanışmış olmak ve birlikte çalışmış
olmak gerçekten bizim için çok büyük bir onur ve çok büyük bir keyifti.
Gerçekten Türkiye’de eğitim vakıfları çok önemli. Çünkü yaptıkları her iş Türkiye’de gençlere
yatırım, Türkiye’nin geleceğine yatırım ve pırıl pırıl bu öğrencilere yapılan yatırımlar olarak bizim
karşımıza geri dönüyor. Nitekim bu projede de çok güzel çalışmalar yürütüldü. Ve bu noktada da artık
kapanış zamanına geldik. Tabi gönül isterdi ki pandemi olmasaydı, sizlerle hep beraber yüz yüze bu
organizasyonları yapabilseydik. Ama şuna seviniyoruz, bu programın açılışını kıymetli bakan
yardımcımızın da katılımıyla TEVDAK üyesi olan okullardaki öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle
beraber yapma fırsatına sahip olmuştuk ve orada sizlere bir anlamda vermek istediğimiz mesajları da
vermiştik. Neydi onlar; belki hatırlamakta fayda var, hatırlatmakta var.
Bugün baktığımız zaman Türkiye-AB ilişkileri çok iyi gitmiyor çeşitli sebeplerden dolayı, bunun
çok detayına girmeye gerek yok. Ama iyi giden noktaları da var. Yani iki tarafın birlikte çalışabildiği
alanlar da var. Bunlar içerisinde de en önemlisi AB’nin Türkiye’ye sağladığı fonlar geliyor. Bu fonlar,
çok farklı alanlardan Türkiye’ye tahsil ediliyor. Baktığımız zaman aslında iki tane temel öncelik
alanımız var. Bir tanesi bir aday ülkeyiz. AB üyelik süreci içerisindeyiz ne olursa olsun. Bu kapsamda
aday ülkelere tahsis edilen fonlar var. Biz, buna kısaca katılım öncesi mali yardım diyoruz. Bunun
altında hem eğitim alanında hem de sivil toplum örgütleri alanında fonlar var.

Dolayısıyla bir; TEVDAK, kendisi bir eğitim kurumu olarak, iki; bünyesindeki bütün liselerin
vakıfları, üç; bünyesindeki bütün liseler, bu kaynaklardan yararlanabilirler. TEVDAK, bir öncülük yaptı,
bir sivil toplum programı çerçevesinde bu kaynağı, bu projeyi yürüttü. Bu bütün üye okullarına, üye
okulların vakıflarına örnek olacaktır. Ve sizlerin bu çerçevede buna benzer önümüzdeki dönemdeki
programları takip etmeniz önemli olacaktır.
Şimdi katılım öncesi mali yardım dediğimiz, IPA adını verdiğimiz kaynakta yeni bir döneme
gidiyoruz. Avrupa Birliği, 7 yıllık dönemlerde bütçelerini yapar. 2014-2020 dönemini bitiriyoruz, 20212027 dönemine başlayacağız. Bu dönem içerisinde gerek eğitim alanında gerek sivil toplumun
desteklenmesi alanında birçok kaynak, birçok destek ortaya çıkacak. Yani sizlerin bunları takip
etmenizi, bu çerçevede özellikle bu proje kapsamında oluşturulmuş olan ve AB kaynaklarıyla ilgili
sizlere yol gösterecek olan fon geliştirme stratejisi belgesini, dokümanını iyice inceleyip, önümüzdeki
dönemde yapılacak olan bu projeleri takip etmenizi tavsiye ediyoruz.
Bu bir başlangıç projesiydi adını verdiğiniz gibi… Eminim ama hem TEVDAK hem bünyesindeki
okulların liderliğinde buna benzer çalışmalar daha da fazla artacaktır diye düşünüyorum. Ama
baktığımız zaman sadece AB fonları bunlarla sınırlı değil. Biz aynı zamanda Avrupa coğrafyasında bir
ülkeyiz ve Avrupa Birliğinin bütün ülkeler için geliştirmiş oldukları, Avrupa coğrafyası için geliştirmiş
oldukları bazı programlara da katılım sağlıyoruz. Yani ülke olarak para veriyoruz, bedel ödüyoruz ve
bu program içerisindeki proje imkanlarından ülkemizdeki kuruluşların faydalanması için de fırsat
sağlıyoruz. Biz, bu programlara “birlik programları” adını veriyoruz. Dolayısıyla katılım öncesi mali
yardımdan farklı olarak ikinci bir fon kaynağı bu programlar aracılığıyla Türkiye’ye geliyor. Bunlar
içerisinde en yaygını Erasmus programı. Eminim hepiniz eğitim camiasının içinde olduğunuz için
öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz, okul yöneticilerimiz de Erasmus’u gayet iyi biliyorlar. Erasmus, iyi
bir öğrenci değişim programı. Ama sadece öğrenci değişim programı değil. Erasmus’un altında 6 tane
konu var: yetişkin eğitimi, okul eğitimi, meslek eğitimi, yükseköğrenim, spor ve gençlik. Okullarımızın
bünyesinde 13-30 yaş grubu olan ki 13 yaşından itibaren bütün okullar lise olduğu için öğrenci
gruplarının tamamı Erasmus programından, okulu haricinde yararlanabilirler. 4 öğrenci, bir araya
geldiği zaman proje yapabilirler. Yani okullarınızdaki bütün kulüpler, kurdurmuş olduğunuz bütün
kulüpler, Erasmus fonundan öğrenci başına yararlanabilirler. Yani çocukların girişimcilik becerilerini,
proje geliştirme becerilerini ortaya çıkarıp öğretmenlerimizle beraber rahatlıkla okul bünyesinde
yararlanabilirler.
Meslek eğitimi, yetişkin eğitimi, yani velilere yönelik bir çalışma yapmak isterseniz, yetişkin
eğitimi. Okuldaki öğretmenlerin becerilerini güçlendirmek isterseniz, meslek eğitimi. İş dünyasıyla
okulları bir araya getirmek isterseniz, yine meslek eğitimi. Gençlerle ilgili farklı konularda bir çalışma
yapmak istiyorsanız, gençlik programı, size ERASMUS’un altında imkanlar sağlıyor. ERASMUS sadece
bir okul değişim programı değil, bunun haricinde de içinde imkanlar var. Bütün okullarımızın,
okullarımızın eğitim vakıflarının bu minvalde düşünerek, ERASMUS’a bakması gerekiyor. Yine 7 yıllık
dönemde ERASMUS, yeniden programlanıyor. 2021-2027 dönemi olacak. 34 ülke faydalanıyor. 22
milyar Euro’luk bir fon olacak ERASMUS’un bünyesinde. Dolayısıyla bu fondan maksimum
yararlanmak adına hepimizin fazla proje geliştirmesi gerekiyor. Nitekim Türkiye, bugün ERASMUS’dan
en iyi yararlanan ülkelerden bir tanesi. En çok projeyi biz üretiyoruz.
Bütün ERASMUS açısından baktığımız zaman tüm Avrupa coğrafyasında en çok yararlanan
ülkelerden bir tanesi biziz. Ciddi bir rekabet var ama bu TEVDAK bünyesindeki okulların, vakıflarının

ve aynı zamanda TEVDAK’ın kendisinin ERASMUS perspektifini biraz daha geliştirmesi ve yeni
dönemde bu kaynaklardan yararlanması açısından da iyi bir fırsat sağlıyor. O yüzden de buna
dikkatinizi çekiyorum. Ama birlik programları sadece ERASMUS’dan ibaret değil. Bizim katıldığımız
başka programlar da var. Örneğin teknoloji, inovasyon ve ar-ge alanında önemli bir program var.
2021-2027 döneminde uygulanacak “Ufuk Avrupa” yaklaşık 90 milyar Euro’luk bir program olacak.
Ülke olarak biz de bir katılım bedeli ödeyeceğiz buna katılabilmek amacıyla. Özellikle okulların
teknoloji altyapısı ya da öğrencilerin teknolojiyle ilgili olan girişimleri, girişimcilik becerilerini
arttırabilmek adına okulların içerisinde inkübasyon merkezleri, kuluçka merkezleri kurabilmek gibi
çalışmalar açısından “Ufuk 2021” sizlere önemli fırsatlar sunabilecek içinde çağrıları barındırabilecek.
O yüzden bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Bunun gibi başka programlar da var, her birinin
detayına girmeyeceğim.
Bugün vakti tabi ki iyi kullanmak zorundayız ama birlik programları da sizler için önemli bir
fırsatı içinde barındırıyor. Sonuç itibarıyla her ne kadar AB-Türkiye ilişkileri iyi gitmese de fonlar
aracılığıyla teknik işbirliği hala devam ediyor. Birlikte çalışabilme kültürü hala devam ediyor. Ve bu
kaynaklardan bizim yararlanmamız için de önemli bir fırsat için de yeni bir dönem başlıyor. 2021-2027
döneminde Türkiye ile AB arasındaki bu mali işbirliği de devam edecek. Dolayısıyla da sizlerin bu
alandaki fırsatlardan iyi şekilde yararlanmanız, iyi şekilde kullanmanız önemli. Çünkü bünyenizde çok
kıymetli okullar var, bünyenizde çok kıymetli bir kültür var, bir geçmiş var. Ama en önemlisi
Türkiye’nin en gözde, en pırıl pırıl öğrencileri, öğretmenleri ve yöneticileri bünyenizde… Bunların bir
nokta daha ileriye gitmesi, Avrupa ile bağlantıların artması ve özellikle ülkemize de katma değer
sağlayabilecek projelerin geliştirilmesi açısından da fırsatlar var. Bunları çok rahat görebiliyoruz. O
yüzden de bu kaynakları en iyi şekilde kullanmanızı sizlerden bekliyoruz.
Bu proje de bir öncü proje oldu. Bu vesileyle ben, öncelikle Erol Başkanıma, Erol Başkanın
ekibine, yönetim kuruluna ve proje boyunca sizlerin göstermiş olduğu sahipliğe Avrupa Birliği
başkanlığı olarak bir kez daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bundan sonraki dönemde de
yapacağınız tüm çalışmalarda her zaman için bizler destek vermeye hazırız. Her ne kadar Tevdak
bünyesindeki okullardan birinden mezun olmasam da beni de bünyenizin içerisinde varsayabilirsiniz,
aileden de varsayabilirsiniz. O yüzden de sizlere verebileceğimiz bir destek olursa da memnuniyetle
bu yapı içerisinde beni de düşünebilirsiniz. Bu vesileyle bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.
Bugün inşallah güzel bir organizasyon olur ama önemli olan önemli bir projeyi sonlandırıyoruz. İyi
uygulanmış güzel bir projeyi sonlandırıyoruz. Sizler için önümüzdeki dönemlerde de bol projeli günler
diliyorum ama en önemlisi de tabi ki sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.
BURAK KILANÇ: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama
Genel Müdürü Sayın Bülent Özcan’a çok teşekkür ediyoruz. Bülent Bey’i ben, Antalya’da dinlemiştim,
TÖZOK kongresinde. Ne zaman Bülent Bey’i dinlesem, büyük bir heyecan hissediyorum. Daha ne
yapabiliriz hissi taşıyorum. Okul olarak, vakıf olarak, okullar olarak bu anlamda da Bülent Bey’in
ülkemiz adına okulları, gençleri, kurumları heyecanlandırma, motive etme anlamında büyük bir
kazanç olduğunu şahsen ifade etmek isterim. Programımızın bundan sonraki bölümünde ufak bir
değişiklik yapmamız gerekti. Milli Eğitim Bakanlığı emekli Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürü, aynı zamanda İstanbul eski İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer Balıbey hocamızın
konuşmasını öne aldık. Ben, şimdi Ömer Balıbey Hocamızı mikrofona davet ediyorum.

ÖMER BALIBEY: Ben Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Tevdak’ın kuruluş
felsefesini ve tarihi okullarımızın eğitimdeki önemini çok iyi ifade ettiğiniz için gerçekten çok mutlu
oldum. Ben, İstanbul’da 10 yıl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptım. Tevdak’ı ve bu okulları burada çok
yakından tanırım. Zaten İstanbul’a daha önce diğer illerde müdürlük yaptıktan sonra geldim. İlk
merak ettiğim, ilk görmek istediğim okul, bu okullardı. Kabataş Lisesi, Galatasaray Lisesi, Pertevniyal
Lisesi, İstanbul Lisesi, Haydarpaşa Lisesi, Vefa Lisesi gibi. Çünkü bunlar tarihi okullardı. Gelmeden de
ben, buradaki örnek çalışmaları hep merak ederdim. Çünkü bu vakıflar, okullara destek veriyorlar,
yardımcı oluyorlar. Bu okulların çok nitelikli mezunları var. Bu okullara çok başarılı çocuklar geliyor.
Dolayısıyla bu okulları merak ediyordum.
İstanbul’da 10 yıl burada beraber çalışma imkanı buldum. Burada görev yaparken bu okullara
öğretmen atamasında okul müdürlerinin, müdür atamasında vakıflarının da görüşlerini alırdım. Çünkü
Türkiye’nin en zeki çocukları sınavlarda en yüksek puanları alarak bu okullara geliyorlar. Türkiye’ye
bunlar ileride yön verecek, çok nitelikli insanlar olacaklar. O zaman bu okullar fark yaratan okullar
olduğu için bizim de bu fark yaratan okullara sahip çıkmamız lazımdı. Bu hususu ben, bakanlarla da
genel müdürlerle de konuşuyordum. Bizim 10 bin civarında okulumuz var şu anda Türkiye’de
ortaöğretimde. Ama bu okullar farklı okullar. Vakıfları sahip çıkıyor ama bizim de bakanlık olarak
sahip çıkmamız gerekir. Sekiz yıl Milli Eğitim Bakanlığında Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürüydüm.
O görevdeyken de bu okullara desteğim ve ilgim devam etmiştir.
Bakanlara, Tevdak bünyesindeki liseleri herhangi bir A lisesi, B lisesi gibi değerlendirmeyiniz,
bu okullara sahip çıkmamız gerekir diyordum. Sayın Başkanımız Erol Beyin ifade ettiği gibi bu okullar,
fark yaratan okullar. Bu okulların kapasitesinin güçlendirilmesi lazım. Bu proje bu açıdan çok yararlı
olmuştur. Ben, bu okullara destek olmak için bakanlığımızla koordine görevini yapıyorum. Ufak bir
sıkıntı olduğu zaman bakanlığa arz ediyorum, genel müdür kardeşlerimle konuşuyorum, il müdürü
arkadaşlarımızla konuşuyorum. Yani bu okulların bu desteğe layık olması için elimizden geleni
yapıyoruz.
Şimdi tabii çok önemli bir konu var. Biraz önce sayın genel müdürümüz, ERASMUS projesine
dikkat çekti. ERASMUS projesini bizim çok iyi sahiplenmemiz lazım. Biz, Milli Eğitim Bakanlığında da
buralara çok öğrenci gönderdik, öğretmen değişimleri yaptık. Kendi içimizde yapacağımız çalışmalar
ancak Türkiye’nin geleceği içindir. Ama büyük Atatürk’ün dediği gibi biz, muasır medeniyet seviyesine
gelmek istiyorsak, yönümüzü batıya dönmeliyiz ve burayla ilgili neler var, onları görmeliyiz. Orada da
AB genel müdürümüzün ifade ettiği gibi destek veriyorlar, fonlar var ve devletimiz buralara büyük
paralar yatırıyor. Biz de Eğitim Bakanlığı olarak büyük paralar yatırdık. Bizim yapacağımız projelerle bu
paraların karşılığını almalıyız. Maalesef bir zamanlar projeler hazırlayarak bu fonlardan yararlanma
oranımız çok düşüktü. Bulgaristan bile yüzde 30, yüzde 40 faydalanırken, biz, sadece yüzde 13-15
faydalanıyorduk. Ama bugün bu konuda bilinç gelişti.
Önce Avrupa Birliği Bakanlığımızın, bugün Avrupa Birliği Başkanlığımızın proje fonlarından
yararlanma konusunda epey mesafe aldık, katılım giderek arttı. Tabii bunların önderi de sizler
olacaksınız değerli genel müdürüm. Avrupa Birliği Başkanlığında sizin ve projeler dairesindeki
arkadaşlarımızın, projeler konusundaki çalışmalarını takdir ediyoruz. İnşallah başkanlığımızın bu
çalışmalarıyla okullarımıza ve vakıflarımıza daha çok destek vereceğine inanıyoruz. Ben, onun için
sizlere tekrar teşekkür ediyorum.

Tevdak’ın yürüttüğü Toplumun Okulları projesinde ne oldu, ne değişti? Ben, bu konudaki
gelişmeleri ve katkıları uzaktan da olsa görüyorum. Bu proje sayesinde okullarımız, vakıflarımız,
mezunlarımız bir takım oldular. Saflar daha sıklaştı, herkes birbirlerine daha çok sahip çıktılar.
Bakanlığımız da Tevdak’ın potansiyelini ve hizmetlerini fark etti. Yusuf Büyük kardeşimiz döneminde
Ortaöğretim Genel Müdürlüğündeki Şükrü Gündemir adında bir daire başkanı, TEVDAK’la
koordinasyonu sağlamak üzere görevlendirildi. Şimdi yeni bir genel müdür kardeşimiz geldi. Onunla
da konuştum, ona da söyledim. TEVDAK ile ilgili mutlaka bir daire başkanının görevlendirmesi gerekir.
Tevdak okulları, tarihi kimlikleri, kurumsal kültürleri ve gelenekleriyle diğer okullardan
farklıdırlar. Ayrıca akademik başarılarıyla diğer okullarımıza örnek olacak başarılı okullardır. Milli
Eğitim Bakanlığı olarak diğer okullarımızı da bu okulları seviyesine getirmemiz lazım. Onların da bu
seviyeye gelmesi için bu okulları bir laboratuvar olarak kullanmamız gerekir. Bunun için Milli Eğitim
Bakanlığı üç yıl önce Proje Okulları uygulamasına geçti. Bu okullarımızla birlikte bazı okullar seçilerek
Proje Okulları kapsamına alındılar. Fakat bu uygulamanın seçilen okulların başarı düzeyini ne kadar
değiştirdi, henüz belli değil. Aslında örnek alınacak okullar, TEVDAK okulları. Onların nasıl başarılı
olduğu araştırılsa ve diğer kurumlara uygulansa daha iyi sonuç alınır.
Tevdak Liselerinin çoğu, Osmanlı döneminde Sultan Abdülaziz ve Sultan 2’nci Abdülhamit
döneminde, bir kısmı da Büyük Atatürk döneminde kurulmuş okullardır. Tarihin bize emanet ettiği ve
başarılarıyla kendilerini kanıtlamış olan bu okulları korumak, geliştirmek ve sahip çıkmak gerekir. Bu
konuda AB fonlarını yapılacak projelerle değerlendirmek gerekir. Bu konuda Tevdak’la birlikte bütün
eğitim vakıflarımıza ve okul müdürlüklerimize de görev düşmektedir. Bunun için öğretmenlerimizin
ve öğrencilerimizin de teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerekir. Yurt dışına öğrenci göndermemiz
lazım, öğretmen göndermemiz lazım, bu nitelikli okulların sayısını da arttırmamız lazım.
Tevdak Liseleri, ortaöğretimimizdeki marka okullardır. Galatasaray Lisesi bir markadır,
ülkemizin birçok diplomatını yetiştirmiştir. İstanbul Lisesi bir markadır, üç tane başbakan
yetiştirmiştir. Eyüp Lisesi, iki tane cumhurbaşkanı yetiştirmiştir. Kabataş Lisesi markadır, Vefa Lisesi
bir markadır, Haydarpaşa Lisesi bir markadır, Pertevniyal Lisesi bir markadır. Bu okullardan da ülke
yönetiminde üst düzey insanlar yetişmiştir. Erzurum Lisesi, Edirne lisesi, Ankara Atatürk Lisesi, İzmir
Atatürk Lisesi, Zonguldak Çelikel Lisesi bir markadır. Toplumun Okulları projesiyle bu okulların eğitim
ve toplum hayatımızdaki önemli yerlerine kamuoyu nezdinde dikkat çekilmiştir. Toplumda daha çok
tanınmaları sağlanmıştır.
Bu projenin hazırlanması ve başarıyla yürütülmesi konusunda başta TEVDAK Yönetim Kurulu
adına Erol Demirdöven başkanıma çok teşekkür ederim. Ayrıca proje ile ilgili toplantıların organize
edilmesinde gösterdiği başarıdan dolayı Sakin Öner Beye de teşekkür ederim. Bu konuda hiçbir
karşılık beklemeden gönüllü olarak eğitime destek veren vakıf yöneticilerimiz ve destek veren okul
müdürlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ziya Selçuk’a, Bakan
Yardımcımız Sayın Mustafa Safran’a ve Ortaöğretim Genel Müdürümüz Sayın Cengiz Mete’ye
teşekkür ediyoruz ve bu okullara desteklerinin devam etmesini bekliyoruz.
Sayın Genel Müdürümüz Bülent Özcan Beyden de Tevdak’ın, vakıflarımızın ve okullarımızın
hazırlayacakları AB Başkanlığı ve Ulusal Ajans projelerini desteklemelerini bekliyoruz. Tevdak şu anda
yeni hazırladığı bir ERASMUS projesi ile Ulusal Ajans’a başvurmuştur. Bu konuda da sizin desteğinizi
ve yardımcı olmanızı bekliyorum. Ben, bütün katılımcıları, bütün dostlarımızı, arkadaşlarımızı
sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.

BURAK KILANÇ: Değerli hocam, çok teşekkür ediyorum. Şimdi sözü “Eğitim vakıflarının
finansal kapasitelerinin güçlendirilmesiyle ilgili öneriler” başlıklı konuşmasını yapmak üzere İstanbul
Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Genel Müdürü Sayın Atilla Öztuna’ya bırakıyorum.
ATİLLA ÖZTUNA: Değerli TEVDAK yönetim kurulu başkanım, değerli yönetim kurulu üyeleri ve
son derece değerli katılımcılar, bugün STK’larda fon yaratma konusunda daha önce yapmış olduğum
sunumumu sizlere özetleyerek hatırlatmak istiyorum.
Bu sunumda bağış toplama, fon yaratma konusunu dört ana başlık altında toplayacağım.
Öncelikle bu konuda oluşturulan 13 maddelik bir teoriden bahsedeceğim. Bu Amerika’da Fun Days In
School’un kurucusu Henry Rousso, bu konuyla ilgili epey kafa yormuş ve bir teori silsilesi oluşturmuş.
Daha sonra finansal sürdürülebilirlik konusunda duracağım. Biliyorsunuz STK’ların maalesef kaynakları
çok sınırlı. Üçüncü bölümde de size İELEV ile ilgili bir takım somut çalışmalardan ve durumdan
bahsedeceğim. Bir de bu konuda çok yararlı olan bir web portalimizi (sarisiyahdestek.com)
aktaracağım.
Şimdi tabii ki STK’lar için bağış çok önemli. Özellikle Amerika’da STK’ların bağış kaynaklarını
çok iyi kullanabildiğini biliyoruz, ama maalesef Türkiye’de durum aynı şekilde değil. Dolayısıyla bir
STK’nın bağışı doğru, başarılı şekilde sonuçlandırabilmesi için bu 13 maddelik döngüyü başarılı bir
şekilde uygulaması gerekiyor. Şimdi burada maddeleri tek tek belirtmek istemiyorum. Öncelikle
STK’nın yapacağı bağış kampanyasının bu kurumun amacına uygun olması gerekiyor, örtüşmesi
gerekiyor. Ve ihtiyacın doğru belirlenmesi gerekiyor ve tabii ki doğru hedef kitleye ulaştırılması
gerekiyor. Yani bir tabir vardır ya “Müslüman mahallesinde salyangoz satmak” diye. O tür bir bağış,
daha doğrusu hedef grup olursa bağış konusunda tabii ki başarılı olunması da çok zor. Bu arada tabi
doğru bağış yönteminin seçilmesi çok önemli. Doğru bağışçılara ulaşılması ve bunun iletişiminin de
başarılı ve etkin bir şekilde yapılması çok önemli.
Şimdi burada dikkatimizi çeken herhalde 12’nci madde, bağış isteyin. Yani biz, bağış isteyene
kadar yapmamız gereken 11 tane teorik aşama var. Ancak bu aşamaları başarılı geçebilirsek,
isteyeceğimiz bağış da tabi ki başarıyla sonuçlanır. Aslında bir 13’üncü madde daha var, “hesap verin
ve bağışı yeniletin” konusu. Bence bu 13’üncü madde diğerleri kadar hatta diğerlerinden daha da
önemli bir madde… Çünkü bu bağışı yapanlar, yapmış oldukları bağışın sonucunu görmek isterler. Ve
gerçekten doğru yere kullanılmış mı; bunu görmek isterler. Aynı zamanda bu bağışı yapanları mutlaka
bir psikolojik de olsa, manevi de olsa ödüllendirmek gerekebilir. Bu bir plaket olabilir, bir teşekkür
mektubu olabilir ama mutlaka bağışın sonrasında daha sonraki bağışlara açık kapı bırakabilmek için
bağış sahiplerini memnun etmemiz, mutlu etmemiz, tatmin etmemiz gerekir. Tabi ki yönetim kurulu
burada bir lokomotif pozisyonunda aslında. Çünkü eğer yönetim kurulundaki, o STK’nın yönetim
kurulundaki üyeler, yöneticiler, burada önderlik yapıyorlarsa, lokomotifin arkasından da diğer
vagonlar gelecektir. Yani öncelikle yönetim kurulu bu kampanyaya inandığını göstermek durumunda.
Şimdi bununla ilgili daha sonra bir, iki tane örnek vereceğim zaten. Şöyle bir genel
değerlendirme yapılmış, bu Amerika’daki bir çalışma. Neden bağış yapıyorsunuz? İlk 4 madde aslında
ilginç. “Bağışımın fark yaratacağına inanmam ve kişisel tatmin” diyenler yüzde 73, “Topluma borcumu
geri ödemek” diyenler yüzde 62, bunlar oldukça yüksek oranlar. Dolayısıyla şöyle düşünebiliriz, bağış
yapmak, insanları mutlu ediyor, tatmin ediyor. En altta “vergi avantajı sağlama” yüzde 34, sadece 100
kişinin 34 kişisi vergi avantajını düşünerek de yaptığını söylemiş. Ama bu çok düşük bir oran…

Dolayısıyla bağış yapanların öncelikle bir takım şeyleri geri vermek, topluma borçlarını geri ödemek ve
mutlu olmak, kendilerini iyi hissetmek istemelerinin öncelikli neden olduğunu burada görüyoruz.
STK’ların finansal sürdürülebilirliği gerçekten çok zor, çünkü kaynak sıkıntıları mevcut, bu
Türkiye’de özellikle çok yaygın. Şöyle düşünelim, bu STK’ların sürdürülebilirliğinin temel kaynakları
nelerdir diye bakarsak, öncelikle bir STK’nın eğer bir akarı varsa, yani bir intifa geliri olabilir ya da kira
geliri olabilir, bunlar düzenli bir gelirdir ve faaliyetlerin düzenli olarak sürmesini sağlayabilir. İkinci
önemli kaynaksa, o STK’nın bir iktisadi işletmesi ya da bir şirketi olması, dolayısıyla faaliyetlerini
düzenli olarak bu şirket üzerinden yapması tabi ki. Bu ikisi olması durumunda STK’nın
sürdürülebilirliğinin garantisi olduğunu söyleyebilirim. Ama bir üçüncü ek kaynak var ki maalesef bir
ve ikide yoksun olan STK’lar, bütün ağırlıklarını üçüncü bağış geliri yaratma şekline ağırlık veriyorlar.
Tabi ki işin gerçeğini söylemek gerekirse, bağış geliri yaratmak bunlar arasında belki de en zoru.
Çünkü bir kere, iki kere yapabilirsiniz ama sürekli bu bağışı, bağış gelirini sağlamak oldukça güç. Çok
güçlü bir STK ve toplumun çok inandığı bir STK olmanız gerekir. Aksi takdirde belirli konularda eğer
örneğin işte dinsel faaliyetleri olabilir ya da bir takım başka politik faaliyetleri olabilir, bu konularda
görev yapan STK’lar değilse, kendilerini mutlu etmek isteyenlerden bağış toplamanın oldukça güç
olduğu bir toplumdayız. O bakımdan bağış geliri yaratmak da son derece güç.
Şimdi ben, size biraz somut olarak İELEV’in kaynak yaratma çalışmasından örnekler vermek
istiyorum. Öncelikle ismi üstünde İstanbul Erkek Liseleri Eğitim Vakfı, bildiğiniz gibi ana amacı
eğitimdir. Dolayısıyla bu yönde faaliyetleri var. İstanbul Erkek Lisesi, sürekli destek verdiğimiz
okulumuzdur. Bunun dışında İELEV eğitim kurumları A.Ş. moderatörümüz Burak Kılanç’ın da genel
müdürü olduğu İELEV Eğitim Kurumları A.Ş. okullarının faaliyetleri var, dolayısıyla oradan bir geliri söz
konusu. Ama her şeyden önemlisi İELEV’in bir takım varlıkları söz konusu. Hatırlayacaksınız, Alman
Hastanesi olarak bilinen yapı, şu anda Kent Üniversitesi, İELEV okul binaları ve bunun gibi birkaç tane
daha gayrimenkul sayesinde İELEV’in akar geliri mevcut. Buradan gelen gelirleri de tabi ki verdiği
desteklerde kullanıyor. Öncelikle İstanbul Erkek Lisesini destekliyor, çeşitli konularda burs veriyor.
Ama tabi ki bağış gelirleri de önemli bu arada. Bağış gelirlerine baktığımızda, iki tür genellikle
bağış var. Bir ayni bağışlar ki bunlar çok sık rastlanan bağışlar değil. Yani belli bir malın o vakfa ya da
STK’ya bağışlanması, bizim vakfımızda da zaman zaman oluyor ama çok nadir, bir arsa bağışlanıyor ya
da bir ev bağışlanıyor. Ama genellikle küçük miktarlı maddi, daha doğrusu mal bağışları olabiliyor.
Ama bağışların en büyük, en önemli bölümü tabi ki nakdi bağışlardan geliyor. Bu bağışları biz,
genellikle İstanbul Erkek Lisesiyle ilgili kampanyalar için topluyoruz ya da İELEV okulları için de zaman
zaman bazı kampanyalar yapabiliyoruz.
Peki, bu bağışlarda bizlere kim destek veriyor? Yani bağışçı profilimiz kim diye bakarsak,
öncelikle bakın, az önce de bahsetmiştim, yönetim kurulu üyelerinin buradaki rolü çok önemli. Çünkü
yönetim kurulu üyeleri, lokomotif pozisyonundalar ve inandıklarını göstermek durumundalar. Tabi
bundan sonra mütevelliler var, vakfın mütevellileri, camia üyeleri, camianın kurumları, mesela
İstanbul Erkek Liseli yönetici ve iş insanları platformunun burada ciddi desteklerini görüyoruz.
Velilerimiz var. Bakın, veliler aslında gizli bir potansiyel ama sizlerin iyi işler yaptığınızı gören veliler,
gerçekten kaynakları eğer müsaitse, durumları müsaitse, destek olabiliyorlar. Tabi bir başka kaynak
da iş ortaklarımız, her ne kadar bu corona döneminde iş ortaklarımız şu anda tabiri caizse kan ağlıyor
durumunda olsalar da her şeyin iyi gittiği dönemde iş ortaklarımızdan da ciddi destekler aldığımızı
söyleyebilirim.

Bir de camia dışı bağışlar var ki bunlar kapalı camialarda çok fazla değil ama birkaç kere bazı
medyatik kampanyalarda az sonra size göstereceğim “sarısiyah destek” platformunun üzerinde
camiayla hiç alakası olmayanların da destek verdiğini gördük. Evet, nakdi bağış kampanyası türleri,
neler yapıyoruz; onlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Burs bağışları çok önemli. Burada yine kişi ve
kuruluşlar, düzenli olarak burs bağışı yapıyorlar. Düzenli derken, onların adına bir burs oluşturuyoruz
ve o bursu her yıl tekrar ediyoruz. Dolayısıyla yani şu çok iyimser bir şey, diyelim ki birisi bize bağış
yapıyor. O yine bizim kapımızı çalsın, “ya ben, size yine bağış yapmak istiyorum” desin. Bu aslında çok
iyimser bir yaklaşım. Biz, her sene yeniden o bağış yapanlara gidiyoruz. Daha önceki bağışlarıyla ilgili
bilgi veriyoruz. Hatta zaman zaman eğer burs verdiğimiz kişiler de, çocuklar, gençler de bunu kabul
ederse, onlarla iletişim kuruyorlar, hatta onlardan mentörlük desteği alıyorlar. O bakımdan faydalı
oluyor. Böylece iki taraf da kazan-kazan durumunda oluyor.
Bunun dışında okullarımız için yaptığımız kampanyalar var. Mesela bir işte inşaat yapımı
sırasında ya da bir tefrişat finansmanı sırasında ciddi olarak destek alıyorsun. Bir örnek vereyim size,
İstanbul Erkek Lisesinin yeni pansiyon binası yapıldı. Bu yine bir İstanbul Erkek Lisesi mezunu
hayırsever tarafından yaptırıldı bu bina. Ama kaba inşaat olarak yapıldı, teslim edildi. İçeride tefrişatı
yapılmamıştı. Bununla ilgili bir duyuru yaptık. Hani az önce sizlere söylemiş olduğum o 13 maddelik
silsileyi doğru olarak uyguladığımızı düşünüyorum ki hedefimiz 1 milyon liraydı bu kampanyada. Fakat
gelen diğer bağışlarla, yani mal olarak verilen bağışlarla beraber 2 milyon lirayı geçtik. Bu bizim
beklentimizin de çok üstünde bir aslında bağış toplamı. Tabi bunun aslında başarısında bakın, en altta
görüyorsunuz, (sarisiyahdestek.com) portalı diyor. Bunun çok büyük önemi var, çünkü bu çok şeffaf
bir portal. Her bağış yapan direkt bu portal üzerinden o projeyi buluyor ve oradan online olarak para
gönderebiliyor, kredi kartıyla gönderim yapabiliyor ve bunu yaptıktan sonra da kendi ismini ve yaptığı
miktarı bağışçılar arasında görüyor. Dolayısıyla bu herkese açık olduğundan siz isterseniz, isminizi
anonim olarak da gösterebilirsiniz. Ben, bunu özellikle diğer vakıflarımızda da böyle potansiyeli olan
vakıfların bu tür bir portalı kullanmalarını şiddetle önermekteyim. İsterseniz, daha sonra bu konuyla
ilgili size eğer özel ilginiz olursa, destek de verebilirim.
Bunun gibi bir takım kampanyalarımız var. İşte konferans salonu, mesela İstanbul Erkek Lisesi
için değil, bu defa İELEV okulları için “yarına adım” diye bir kampanya yaptık. O 125. Yıl okulumuz
içinde konferans salonuna… Şu anda İELEV özel lisesinin yeni konferans salonunu yaptık, onun içinde
adınız var olsun diye bir kampanya yapıyoruz. Burada nasıl bağış topluyoruz? Aslında mesela işte ön
sıralara daha yüksek fiyattan isim çakarak, arka sıralara, koltuklara daha düşük rakamlardan isim
çakarak, bağış veya fon kaynaklarını sunuyoruz. Onlar da desteklerini veriyorlar. Burada özellikle
önemli olan, bizi sevindiren, sadece mütevelli camiasından değil, mütevelliden değil, aynı zamanda
İELEV velilerinden de destek gelmiş olması, katılım olması bizleri çok sevindirdi. Bunun gibi bir takım
başka işte amfilere, sınıflara, kütüphanelere, dersliklere isim verilmesi gibi çalışmalar var.
Bir başka örnek, İstanbul Erkek Lisesi için “Sarısiyah Gece” yapıyoruz. Bu gece için davetiye
satıyoruz, açık arttırma yapıyoruz öğrencilerin ürettiği şeylere. İşte 3D nesneler üretmişler, onları açık
arttırmayla satıyoruz. Onun dışında çok klasik kitap, stiker, DVD… Bu tür ürünleri de pazarlıyoruz.
Bunlar aslında ufak şeyler ama belli bir dönem sonrasında ciddi birikimler yaratabiliyor.
Şimdi size çok kısa çok kısa olarak bir portalimizi de size göstermek istiyorum. Şu anda
görebiliyorsunuz zannediyorum. Bu sarı siyah destek, burada projelerimiz var. Mesela şu anda
burslarla ilgili... Bakın, az önce söylemiş olduğum burada kişilerin verdiği burslar bu şekilde. Ne

kadarlık hedef olduğu… Mesela bir öğrencimizi kaybettik maalesef depremde, Ege Ilgaz Yüksel
kardeşimiz. Onun için yirmi kişiye burs vermek, onun adını yaşatmak için bir burs programı projesi
oluşturduk. Şu anda bunun yüzde 84’ü toplanmış vaziyette. Şu yan taraftaki sarı butonlara basılarak
mesela bağış yapılıyor ve daha sonra bağışçılar, isimlerini burada gördüğünüz gibi herkes ne kadar
bağış yapmışsa, görebiliyor. Dolayısıyla son derece şeffaf bir yapı olduğunu düşünüyoruz.
Bunun gibi çok farklı konular var. Yine az önce bahsetmiş olduğum son olarak şu İstanbul
Erkek Lisesi’nin tefrişatıyla ilgili bir proje, bakın, orada da… Mesela burada fotoğraflarını koyuyoruz,
isteyen fotoğraflara bakabiliyor. Daha sonra şu ana kadar 87 bağışçı buraya gelmiş. Burada da büyük
bağış sahipleri oldu yine. Mesela 10’ar bin liralık bağış yapanlara bir odaya isim verdik. Bu şekilde
onları gururlandıracak, onurlandıracak bir takım çalışmalar da yapıldığında, sonucunda bu bağışlar,
başarıyla toplanabiliyor ve kampanya başarıyla sonuçlanabiliyor.
Bu arada bu sunumun daha uzun bölümünün bir bölümünde ben, Vehbi Koç Vakfının Genel
Müdürü Erdal Koç’un “Bana Yönetim Kurulunu Söyle, Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim” adlı kitabından
faydalanmıştım. Bu arada onu da sizlere belirtmek isterim. Eğer o kitabı alma imkanınız olursa, içeride
STK’lar için, STK yönetimleri için çok faydalı bilgiler var. Yapı Kredi yayınlarından Erdal Koç’un kitabı.
Bu şekilde zannediyorum süreyi fazla aşmadan toparlamış oldum, sevgili moderatörüm. Bu arada
Sakin hocaya da bu çalışma sırasındaki değerli katkılarından dolayı ayrıca ben, teşekkür etmek
istiyorum.
BURAK KILANÇ: Sayın Öztuna, çok teşekkür ediyoruz. Tabi ki STK’lar için kaynaklar çok çok
önemli. Bu anlamda bu bilgiler bir kez daha bizlere çok şeyler hatırlattı ve öğretti, teşekkür ediyoruz.
Şimdi projemizin kapanış toplantısının son konuşmasını yapmak üzere TEVDAK Genel Sekreteri,
eğitimci, yazar, İstanbul Erkek Lisesi’nin de bir dönem müdürlüğünü yapmış olan Dr. Sakin Öner
hocamızı “Toplumun Okulları projesi sonrasında yapılacak çalışmalar” başlıklı konuşması için davet
ediyorum. Sözü Sayın Dr. Sakin Öner’e bırakıyorum.
DR. SAKİN ÖNER: Değerli konuklar, TEVDAK’ın yürüttüğü, Avrupa Birliği Sivil Toplumu
Destekleme Programı-2 tarafından fonlanan ve desteklenen ‘Toplumun Okulları: Toplum Destekli
Okulların Kapasitesinin Artırılması’ isimli projemizin kapanış toplantısına hoşgeldiniz.
1 Nisan 2019’da başlayan ve 30 Kasım 2020 tarihinde sona erecek olan projemiz büyük
ölçüde amaç ve hedeflerine ulaşmıştır.
1. Projenin öngürdüğü 9 toplantının 6 tanesi yüz yüze, 2 tanesi zoom üzerinden online yapılmış,
yurt dışında yapılacak 1 toplantı ise pandemi dolayısıyla gerçekleştirilememiştir.
2. Tevdak yöneticileri ile Eğitim Vakıfları ve okul yöneticilerimiz bu süreçte en az iki ve üç defa
bir araya gelmişlerdir. Bu durum, Tevdak üyeleri arasında kurum kültürünün ve ortak çalışma
kültürünün gelişmesine yol açmıştır. Tevdak ile Vakıflar arasındaki iletişimin artırılmasıyla
birlikte kuruluşlarımızın üretici gücü artacak, okullara sağlanan desteğin kalitesinde yükseliş
ve yeni projeler gerçekleştirmek için gerekli temel sağlanmış olacaktır.
3. Bu süreçte Tevdak ve üye Eğitim Vakıflarının eğitim alanındaki çalışmaları ve hizmetleri,
eğitimin paydaşı olan kamu kurumları ve eğitimle ilgili STK’lar ile eğitim basını ve dolayısıyla
kamuoyu tarafından daha iyi tanınması sağlanmıştır. Bu durumun ileride bu paydaşlarla ortak

etkinlikler ve projeler yapma imkanlarını sunacaktır. Bu nedenle Kamu kurumları ve STK’lar
ile ağlar geliştirilecektir.
4. Tevdak ve üye Eğitim Vakıflarının Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğinin daha düzenli
yürütülmesi için Orta Öğretim Genel Müdürlüğünce Öğrenci ve Sosyal İşler Daire Başkanı
Koordinatör olarak görevlendirilmiştir. Bundan sonraki dönemde Bakanlığımızın eğitimle ilgili
karar alma süreçlerine diğer paydaşlarla birlikte Bu süreçte çalışmalarımıza büyük destek
veren 10 yıl İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve daha sonra uzun yıllar Öğretmen Yetiştirme
ve Geliştirme Genel Müdürlüğü yapan Sayın Ömer Balıbey, Özel Öğretim Kurumları Genel
Müdürü Sayın Dr. Muammer Yıldız ve Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürü Sayın Yusuf Büyük,
eski Talim ve Terbiye Kurulu Bakanı Sayın Prof. Dr. İrfan Erdoğan ile Ankara, İstanbul ve İzmir
Milli Eğitim Müdürlerine ayrı ayrı teşekkür ederiz.
5. Bu süreçte Tevdak ve üye Eğitim Vakıfları ile tarihi okullarımızın toplumdaki tanınırlığını
arttırmak için yeni web sayfası düzenlemiş, sosyal medya hesapları açılmış, iki kısa metrajlı
tanıtım filmi yaptırılmış, “Toplumun Okulları” isimli bir kitapçık ve bir takvim bastırılmıştır.
6. Bu süreçte Tevdak ve üye Eğitim Vakıflarının kurumsal yapıları masaya yatırılmış, yapılan swot
analizleri ile zayıf ve güçlü yönleri, imkan ve fırsatları somut olarak tespit edilmiştir. Bu
bağlamda; Eğitim Vakıflarının ayrı yasal statüye tabi olmaları, vergi istisnaları ile mali yönden
desteklenmeleri konuları ele alınmıştır. Bu çalışma ile TEVDAK’ın ve vakıfların asıl amacı
korunarak değişen koşullara uyum sağlamaları hedeflenmiştir.
7. Bu süreçte Tevdak üyesi Eğitim Vakıflarının destek hizmeti verdikleri 15 tarihi devlet lisemizin,
liselerimize giriş sınavları sonucu tercih durumları, üniversiteye giriş sınavları sonucu
başarıları, statüleri, yatılılık durumları ele alınmış ve aralarındaki farkındalıklar ortaya
konulmuştur.
TEVDAK Liseleri’nin tamamı Anadolu Lisesi ve Proje Okulu statüsünde ve sınavla öğrenci
almaktadır. 14’ünde karma eğitim yapılmakta olup 1’i (Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi) sadece kız
öğrenci almaktadır. TEVDAK Liseleri’nin 8’i (Hazırlık+4 Yıl) 5 Yıl (Ankara Atatürk Lisesi, Beyoğlu
Kız Anadolu Lisesi, Galatasaray Lisesi, Haydarpaşa Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Erkek
Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Vefa Lisesi), 7’si 4 Yıl öğretim sürelidir (Edirne Lisesi, Erzurum
Lisesi, Eyüp Sultan Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi, Nişantaşı Lisesi, Pertevniyal Lisesi, Zonguldak
Mehmet Çelikel Lisesi). Bu okulların 9’unun Pansiyonu bulunmakta (Edirne Lisesi, Erzurum
Lisesi, Galatasaray Lisesi, Haydarpaşa Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi, Kabataş
Erkek Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Vefa Lisesi), 6’sının pansiyonu bulunmamaktadır (Ankara
Atatürk Lisesi, Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi, Eyüp Sultan Lisesi, Nişantaşı Lisesi, Pertevniyal
Lisesi, Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi).
Okullarımızın aralarındaki bu farkındalıkların Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak
giderilmesine karar verilmiştir.
8. Bu süreç sonucunda 2021-2025 yılları arasını kapsayan 5 yıllık bir Kurumsal ve Stratejik Plan
hazırlanmıştır. Bu planla; ulusal ve uluslararası düzeylerde sürdürülebilir bir sivil diyalog
sürecinin oluşturulması, TEVDAK ve üyelerinin finansal kapasitesini ve sürdürülebilirliğini
sağlamak için fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve artırılması, Tevdak Liseleri arasındaki

farkındalıkların giderilmesi konusunda çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır. Bu Stratejik
Plan çerçevesinde; Tevdak ve üyesi Eğitim Vakıfları ortak kapasite geliştirme eğitimleri,
çalıştaylar ve izleme çalışmaları yapılarak amaç ve hedeflerine ulaşması sağlanacaktır.
Projemizin Tevdak ve üyesi Eğitim Vakıflarının gelişmelerine ve güçlenmesine katkıda
bulunacağı inancıyla hepinize sevgi ve sağılar sunuyorum.
BURAK KILANÇ: Sayın Dr. Sakin Öner’e çok teşekkür ediyoruz. Şu anda programımız
çerçevesinde tüm konuşmacılarımızın konuşmalarını dinlemiş olduk. Bundan sonraki aşamada değerli
katılımcıların görüş ve önerileriyle katkılarını almak isteriz. Bu anlamda söz almak isteyen varsa,
buyurunuz efendim.
İHSAN TUTUM: Ben, İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Başkanıyım. Biz, TEVDAK bünyesinde
görev almaktan, TEVDAK’ın bir üyesi olmaktan çok mutluyuz, gurur duyuyoruz. Bu çalışmalardan da
bugüne kadar çok yararlandık. En azından böyle bir finalde bile bu işe gönül vermiş, eğitime ve insan
yetiştirmeye önem vermiş arkadaşları hep bir arada görmek bizleri çok mutlu etti. Biz, TEVDAK’ın
bundan sonraki projelerinde de yer alarak, elimizden gelen katkıyı vermeye gayret edeceğiz. Bu
camiaya yürekten katıldığımız için çok mutluyuz. Emeği geçen herkesi kutluyorum, teşekkür
ediyorum, saygılar sunuyorum.
BURAK KILANÇ: Çok teşekkürler Sayın Tutum. Evet, başka söz almak isteyen var mı? Adnan
Hocam, buyurunuz.
PROF. DR. ADNAN OKUR: Erzurum Lisesi Kültür Eğitim Vakfı Başkanıyım. Bu proje
kapsamında önemli kazanımlarımızı Sayın Başkanlarım, sizlere aktardı. Ben, çok daha önemli
bulduğum bir kazanımı bildirmek istiyorum. Bu da namütenahi kaynaklara sahip Avrupa projelerinin
kapısına ilk anahtarı soktuk ve kapıyı açtık tespitidir. Bunu çok önemli buluyorum. Sayın Genel
Müdürüm Bülent Özcan’ın da bu konuda bize verdiği destekleri ve vereceği destekleri şimdiden
görüyor ve heyecanlanıyorum. Kapanışını yaptığımız bu proje, bize bu önemli ufku açmış oldu. Emeği
geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
BURAK KILANÇ: Değerli Hocam, çok çok teşekkürler.
TUNCER SUSAM: İsmim Tuncer Susam, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Projeler Dairesinde
çalışıyorum. İkinci toplantınıza katıldım, bir önceki toplantınıza da katılmıştım. Güzel bir çalışma
yapılmış, bir proje haline getirilmiş ve kapanış haline getirilmiş. Bir önceki toplantınızda şu dikkatimi
çekmişti. İşte bu okullarımızda bazı özel program, özel müfredat ve benzeri çalışmalar yapılmasıyla
ilgili bir konu konuşulmuştu. Şimdi 2023 Vizyon Belgemizde biliyorsunuz, esnek ve modüler müfredat
adı altında bir başlık var. Biz, yıllardır zaten bunu kendimiz de savunuyorduk, özellikle lise boyutunda,
herkese aynı menünün verildiği değil, farklı seviyelerde yabancı dilde olduğu gibi A1, A2, B1, B2, C1,
C2 gibi nasıl yabancı dil dersleri varsa ve bunlar geçildiği sürece işte bir üst kura geçilerek, daha
başarılı insanlar yetiştirilebiliyorsa, aynısı fizik, kimya, biyoloji, matematik ve diğer sözel ve sayısal
alanlarda da yapılabilir felsefesiyle bu 2023 Vizyon Belgesine girdi. Bir sonraki projelerinizde ben,
bunun da sıkı takip edilerek, ne yapıldığı, hangi aşamaya gelindiği konusunda ciddi ilerleme
kaydedileceğine inanıyorum. Çünkü esnek ve modüler bir müfredatta kur sistemi gibi bir bilimsel
eğitim modeline geçebilirsek, şayet o zaman bu zaten bahsettiğiniz başarılı okullar, kendi çapında
öğrencisiyle merdiven basamaklarından çok daha hızlı çıkabilecek, çok daha hızlı bu alanda bilim

adamı, sanat adamı, edebiyat adamı yetiştirme şansımız olacaktır diye bir katkı sunmak istedim.
Teşekkür ediyorum.
BURAK KILANÇ: Tuncer Hocam, çok çok teşekkürler. Gerçekten bu özel okullarda özellikle çok
fazla gündemde olan bir konu ama TEVDAK okullarında da oraya almış olduğumuz pırlanta
değerindeki Türkiye’nin en kıymetli öğrencilerinin bu anlamda önlerini açacak bir yaklaşımdır. Bu
anlamda da katkılarınıza çok çok teşekkür ediyorum ben.
MEHMET ATA TANSUĞ: Ben, bir şey söyleyebilir miyim?
BURAK KILANÇ: Elbette buyurunuz efendim.
MEHMET ATA TANSUĞ: Stratejik plan çalışması da yapılıyor. Şu konu önem kazanmaya
başladı. Pandemiden sonra yepyeni bir dünyaya açılım yapacağız. Burada daha iyi ve daha programlı
bir öğretim alanı yaratabilmek için bir TEVDAK Akademi kurularak, aynı şekilde eğitim verebilen
kurumlar yaratabilmeliyiz. Bu konunun bir akademiyle halledilmesi süreklilik için zorunlu olduğundan
dolayı bunu teklif ediyorum.
BURAK KILANÇ: Çok teşekkür ediyorum. Hassasiyetle not aldık efendim. Buyurunuz.
ERGUN BAL: Merhabalar, ben, Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı yönetim kurulu üyesi Ergun
Bal. Bu pandemi koşullarında ancak bu kadar başarılı yürütülebilir ve sonuçlandırılabilirdi bu proje. O
nedenle ben de TEVDAK başkanı ve yönetim kurulunu candan tebrik ediyorum. Bu projenin
devamının gelmesini bekliyorum. Bu salgın süreci olmasaydı, belki fiziksel olarak da biz, ziyaretler
yapabilecektik ve birbirimizden alacağımız çok şey olduğuna vakıflar olarak, okullar olarak
inanıyorum. Bundan sonraki aşamada da böyle bir gelişim olursa, fiziki olarak da böyle yüz yüze
gelebilirsek, fikir alışverişinde bulunabilirsek, çok yararlı olacağını düşünüyorum. Tekrardan herkesi
candan kutluyorum. Teşekkür ediyorum.
BURAK KILANÇ: Sayın Ergun Bal, çok çok teşekkürler. Gördüğüm kadarıyla projenin başarısı
Sayın Bülent Özcan’ın çok motive edici yaklaşımı tüm okullarımızda geleceğe dönük olarak bir büyük
heyecan ve beklenti yarattı. Bu güzel olumlu havaya gelmişken, izniniz olursa, yavaş yavaş
toplantımızı sonlandıralım. Sayın Erol Başkanım, son bir sözünüz var mı?
M. EROL DEMİRDÖVEN: Çok teşekkür ederim size tekrar. Bu olumlu sözleri duymakta da
büyük kıvanç duydum. İnşallah daha iyi projeler yapacağız. Yolumuz açık olsun.
BURAK KILANÇ: İnşallah efendim. Evet, çok değerli e-hazirun, “Toplumun Okulları-Toplum
Destekli Okulların Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesinin kapanış toplantısının sonuna gelmiş
bulunuyoruz. Bu vesileyle katılımınıza çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz. Bundan sonraki
projelerde inşallah tekrar birlikte olmayı ümit ediyoruz. Hoşçakalınız.

