


ULUSLARARASI
“KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE 

FIRSAT EŞİTLİĞİ” 
KONFERANS RAPORU

Yayına Hazırlayan: Ceyda Dedeoğlu

Bu yayın, Darüşşafaka Cemiyeti tarafından 150. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 
Uluslararası “Kaliteli Eğitime Erişimde Fırsat Eşitliği” Konferansı’nın Raporu olarak hazırlanmıştır.

Yayının içeriği, eğitim amaçlı olarak kaynak belirtilmesi koşuluyla izin alınmadan kullanılabilir.



1863’ten bugüne eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları
yetersiz binlerce öğrenciye, ortaokul 1. sınıftan liseyi bitirene kadar tam burslu, yatılı ve kolej seviyesinde
eğitim sunan Darüşşafaka Cemiyeti olarak 150. kuruluş yıldönümü kutlamalarımız çerçevesinde “Kaliteli
Eğitime Erişimde Fırsat Eşitliği” (Equal Opportunity in Access to Quality Education) başlıklı uluslararası
bir konferans düzenledik.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu ile Avrupa Eğitim Vakfı’nın (European Training 
Foundation) katılımlarıyla, 15-16 Kasım 2012 tarihlerinde TİM Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen 
konferansımızla maddi ve sosyal yönden dezavantajlı ailelerin çocuklarına mümkün olan en iyi kalitede
eğitime erişimde fırsat eşitliği sağlayacak sistemlerin geliştirilmesine katkı sunmayı amaçladık. 

Açılış konuşmasını yapmayı kabul ederek konferansımızı onurlandıran T.C. Milli Eğitim Bakanı Sayın
Prof. Dr. Ömer Dinçer’e teşekkür ediyoruz. Konferansımızda; Avrupa Birliği’ndeki genel yaklaşımın yanı
sıra Türkiye, Avusturya, İspanya, Makedonya ve Finlandiya örnekleri sunuldu. Ayrıca “Eğitimde Kalite”,
“Eğitime Erişim”, “Eğitime Destek Sistemleri” ve “Gelecekte Darüşşafaka” konularında grup çalışmaları
yürütüldü. 

Konferansın hazırlık ve düzenleme süreçlerine Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Emin Karip, Avrupa Eğitim Vakfı Yöneticisi Lida Kita, Avrupa Birliği (AB) Türkiye 
Delegasyonu Eğitim ve Öğretim Sektörü Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı ve Darüşşafaka Cemiyeti
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nur Otaran büyük destek verdiler. Kendilerine bu desteklerinden ötürü
teşekkür borçluyuz. Ayrıca  konferansımıza zenginlik katan konuşmacılara, atölye çalışmalarımıza katılan
kolaylaştırıcılara ve konuklarımız için konaklama desteği sunan (Eresin Taxim Premier Hotel, 
Best Western Eresin Taxim Hotel, LaresPark Hotel, Ramada İstanbul Taksim) otellere teşekkür ediyoruz. 

Konferansımızın her çocuğun kaliteli eğitim şansına sahip olduğu bir dünyanın yaratılmasına katkı 
sunması dileğiyle...

Saygılarımla,

Zekeriya Yıldırım
Yönetim Kurulu Başkanı
Darüşşafaka Cemiyeti 



İÇİNDEKİLER

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

KONFERANS PROGRAMI

YÖNETİCİ ÖZETİ

AÇILIŞ KONUŞMALARI:
• Zekeriya Yıldırım - Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı
• Javier Menendez Bonilla - AB Türkiye Delegasyonu Başkâtibi, 

Mali İşbirliği, Altyapı, Sosyal ve Bölgesel Projeler Bölümü Başkanı
• Prof. Dr. Ömer Dinçer - T.C. Milli Eğitim Bakanı
• Okan Uzelli - Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanlık Danışmanı

ANA KONUŞMACILAR:
• Lida Kita - Avrupa Eğitim Vakfı, Mesleki Eğitim ve Sosyal İçerme Uzmanı / 

İtalya Ülke Müdürü
• Prof. Dr. Emin Karip - T.C. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

PANEL OTURUMU: AB ÜLKELERİNDEKİ İYİ UYGULAMALAR
• Sandra Racionero Plaza - Eğitim Psikolojisi Profesörü, 

Uluslararası Katalan Üniversitesi
• Markku Pyysiainen - Helsinki Üniv. Helsinki Yüksek Okulu İdari Müdürü / 

Doğu Finlandiya Üniv. Yardımcı Öğretim Görevlisi
• Aferdita Haxhijaha Imeri - Sosyal Yenilik Laboratuvarı Kurucusu
• Monika Mott - KulturKontakt Austria Eğitim Departmanı Başkanı
• Soru - Cevap

GRUP ÇALIŞMALARI:

ATÖLYE ÇALIŞMALARI KOLAYLAŞTIRICILARI
• 1. GRUP - EĞİTİMDE KALİTE
• 2. GRUP - EĞİTİME ERİŞİM
• 3. GRUP - EĞİTİME DESTEK SİSTEMLERİ
• 4. GRUP - GELECEKTE DARÜŞŞAFAKA

KAPANIŞ OTURUMLARI:

KAPANIŞ OTURUMU ÖZETİ
• Ali Yurtsever - T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve 

Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik 
Programları Türk Ulusal Ajansı) Halkla İlişkiler Koordinatörü

• Zekeriya Yıldırım - Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı

GRUP ÇALIŞMALARI SONUÇLARI

SONSÖZ
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Darüşşafaka Cemiyeti

1863 yılında “eğitimde fırsat eşitliği”
misyonuyla kurulan, ülkemizin eğitim
alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu
Darüşşafaka Cemiyeti, 2013’te 150.
yılını kutluyor. Her yıl düzenlediği sı-
navda başarılı olan, annesi veya babası
vefat etmiş, maddi durumu yetersiz ve
yetenekli öğrencileri, on yaşında
ailelerinden emanet alarak, onlara 
ortaokul birinci sınıftan lise 
mezuniyetine kadar uluslararası 
standartlarda kaliteli bir eğitim fırsatı
sunan Darüşşafaka, 150 yıldır,
Türkiye’de bu özel misyonla hizmet
veren tek okul olma özelliğini 
koruyor.

Bugün, Darüşşafaka Eğitim 
Kurumları’nda, ülkemizin 68 ilinden 
954 öğrenci, tam burslu, yatılı ve 
İngilizce eğitim görüyor. 7 gün 24 
saatlerini geçirdikleri Darüşşafaka’da
yalnızca iyi bir eğitim almakla kalmıyor,
aynı zamanda kişisel ve sosyal beceri-
lerini de geliştirerek, ileride bulundukları
çevrelerde, Türkiye’de ve yurt dışında
lider konumuna yükselmelerini sağlaya-
cak vasıfları kazanarak yetişiyor. 

Öğrenciler için 7/24 yaşayan, 
canlı bir okul ortamı

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda, 
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayladığı
müfredat kullanılmakla birlikte, en yeni
eğitim yöntem ve araçları ile uluslararası
programlardan faydalanılarak, öğrenci-
lerin derste hayatı yaşayarak ve
araştırarak öğrenmeleri sağlanıyor.
Beşinci ve altıncı sınıf öğrencileri,
“Araştırmacı Çocuk Programı”na
katılarak araştırma becerilerini
geliştiriyor. Darüşşafaka’da, 11 fen 
laboratuvarı, kampüsün çeşitli nokta-
larında yer alan bilgisayar laboratuvar-
ları, donanımlı bir kütüphane ve ayrıca
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bir planetaryum ile gözlemevi öğrencilerin
hizmetindedir. Birinci yabancı dil olarak 
İngilizce eğitimi verilen Darüşşafaka’da öğren-
ciler, altıncı sınıftan itibaren Fransızca ya da
Almancayı ikinci yabancı dil olarak öğrenmeye
başlıyor. Darüşşafaka’da uygulanan akademik 
programın amacı, öğrencilerin sorgulama
yeteneği ve araştırma becerilerini geliştirerek,
onları hayata hazırlamak ve özgüven sahibi
bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Akademik çalışmaların yanı sıra öğrenciler, 
ilgi ve becerileri doğrultusunda yoğun olarak
sosyal kulüp faaliyetlerine de katılıyor. Bu yıl
Darüşşafaka’da, mekatronikten astronomiye,
Model Birleşmiş Milletler’den Destination
Imagination’a, 64 farklı kulüp çalışması
yapılıyor. Öğrenciler, cumartesi günleri 
kampüste spor, müzik, satranç, drama, resim
gibi faaliyetlerle ilgilenirken, pazar günleri ise,
kampüs dışında düzenlenen, tiyatro, müze
gezileri, buz pateni, balık tutma ya da
Boğaz’da yürüyüş gibi etkinliklere katılıyor.

Yaşam boyu öğrenen öğretmenler

125 öğretmen ve 27 belletmenin görev yaptığı
Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda, öğretmen-
lerin mesleki ve kişisel gelişimi ön planda 
tutuluyor.

Hayırseverlerin bağışlarıyla varlığını 
sürdüren Darüşşafaka

Darüşşafaka Cemiyeti bir sivil toplum kuruluşu
olarak kurulduğu günden bu yana, hayırsever-
lerin bağışlarıyla varlığını sürdürüyor.
Darüşşafaka öğrencilerinin eğitim, barınma,
beslenme, kıyafet, sağlık, kitap, kültürel 
aktiviteler, cep harçlığı gibi yaşam giderleri ve
aynı zamanda üniversite eğitimini sürdüren
Darüşşafaka mezunlarına sağlanan burslar da
dahil olmak üzere tüm giderler, hayırsever-
lerin, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden
kurum ve şirketlerin destekleriyle karşılanıyor.

Kurumların verdiği değerli desteklerle 
güçlenen Darüşşafaka

Darüşşafaka’nın en büyük kurumsal bağışçısı,
2008 yılından beri Türkiye İş Bankası’dır. 
“81 İlden 81 Öğrenci” projesi kapsamında,
Türkiye İş Bankası her sene Darüşşafaka 
sınavını kazanan 81 öğrencinin 
Darüşşafaka’daki eğitimleri boyunca tüm
eğitim ve yaşam giderlerini karşılıyor. Bu
destek Darüşşafaka’nın son beş yılda
Anadolu’da daha çok çocuğa ulaşabilmesini
sağladı. Projenin başladığı 2008’den beri, 
her yıl Darüşşafaka öğrencilerinin yaklaşık
%70’i Anadolu’dan geliyor. Darüşşafaka’nın
diğer önde gelen kurumsal destekçileri
arasında, Doğuş Holding, Procter & Gamble,
JP Morgan, HSBC, Mehmet Zorlu Vakfı,
Siemens, Microsoft, Datateknik ve TÜYAP 
yer alıyor.

İleri yaşlarındaki bağışçılar için 
Rezidanslar ve Özel Bakım Üniteleri

Darüşşafaka Cemiyeti, 150 yıllık varlığını
borçlu olduğu, misyonunu destekleyerek
çocukların yaşamlarının Darüşşafaka’da
aldıkları eğitimle değişmesine katkıda
bulunan hayırsever bağışçılarına 
duyduğu minnetin bir göstergesi olarak,
ileri yaştaki bağışçılarına, İstanbul ve
İzmir Urla’daki rezidansları ve özel bakım
üniteleriyle bakım hizmeti sunuyor.
Darüşşafaka rezidanslarının sakinleri, bir
yandan ülkemizin çocuklarının geleceğini
aydınlatırken, bir yandan da ileri yaşlarını
güvenli, konforlu ve huzurlu bir ortamda
geçiriyor.

Darüşşafaka, 1863’ten beri “Eğitimde 
Fırsat Eşitliği”nin sembolü ve öyle 
olmaya da devam edecek.
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ULUSLARARASI “KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ” KONFERANSI

Hoşgeldiniz Resepsiyonu 
Darüşşafaka Cemiyeti Merkez Binası- Maslak

14 KASIM 2012, Çarşamba

15 KASIM 2012, Perşembe (TİM Gösteri Merkezi / Ana Salon)

09:00 - 09:30

09:30 - 10:30

10:30 - 10:45

10:45 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 12:00

ULUSLARARASI “KALİTELİ EĞİTİME  
ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ” KONFERANSI

DARÜŞŞAFAKA - İSTANBUL / 14-15-16 Kasım 2012  / TİM Gösteri Merkezi, İSTANBUL

PROGRAM

19:00 - 21:00

KAYIT

SAYGI DURUŞU ve İSTİKLAL MARŞI

AÇILIŞ KONUŞMALARI

•Zekeriya YILDIRIM
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı

•Javier MENENDEZ BONILLA
AB Türkiye Delegasyonu Baş Kâtibi, Mali İşbirliği, Altyapı, 
Sosyal ve Bölgesel Projeler Bölümü Başkanı

•Prof. Dr. Ömer DİNÇER
T.C. Milli Eğitim Bakanı

“DARÜŞŞAFAKA: KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE 
FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SEMBOLÜ” SUNUMU

ÇAY / KAHVE MOLASI

ANA KONUŞMACI:
“Kaliteli Eğitime Erişimde Fırsat Eşitliği: AB Perspektifi & 
Diğer Ülkelerdeki Mekanizmalar”
Lida KITA, Mesleki Eğitim ve Sosyal İçerme Uzmanı, 
Avrupa Eğitim Vakfı (İtalya)

ANA KONUŞMACI:
“Kaliteli Eğitime Erişimde Fırsat Eşitliği: Türkiye’deki 
Politikalar ve Mekanizmalar”
Prof. Dr. Emin KARİP, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
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16 KASIM 2012, Cuma (TİM Gösteri Merkezi / Fettah Aytaç Salonu)

PANEL OTURUMU
“AB Ülkelerindeki İyi Uygulamalar”
Moderatör: Prof. Dr. Üstün ERGÜDER, Direktör, Eğitim Reformu Girişimi

Konuşmacılar:   

• Konu: "Başarılı Eğitim Uygulamaları: Herkes için başarıyı 
yakalamak amacıyla yapılan evrensel ve transfer edilebilir 
uygulamalar"

Sandra RACIONERO PLAZA, Eğitim Psikolojisi Profesörü, Uluslararası 
Katalan Üniversitesi (İspanya)

• Konu: “Finlandiya’nın Kaliteli Eğitim Sunma Sürecindeki Deneyimleri”

Markku PYYSIAINEN, Helsinki Üniversitesi Helsinki Yüksek Okulu İdari Md; 
Doğu Finlandiya Üniversitesi Yardımcı Öğretim Görevlisi (Finlandiya)

• Konu: "İçerme Aracı Olarak Okullar-Makedonya Örneği"

Afërdita HAXHIJAHA IMERI, Social Innovation Lab 
(Sosyal Yenilik Laboratuvarı) Kurucusu (Makedonya)

• Konu: “Mesleki Eğitimde Sosyal İçerme - Karşılaşılan Zorluklar ve 
Edinilen Dersler”

Monika MOTT, KulturKontakt Austria Eğitim Departmanı Başkanı (Avusturya)

DARÜŞŞAFAKA ÖĞRENCİLERİNİN GÖSTERİSİ

ÖĞLE YEMEĞİ

ATÖLYE ÇALIŞMALARI / 4 GRUP / TİM GÖSTERİ MERKEZİ 
ALT SALON

1. Grup - Eğitimde Kalite: Kaliteli eğitim nedir? Kaliteli eğitim sağlamak
için Türkiye’deki politikalar nelerdir? Güçlükler nelerdir? Nasıl aşılabilir?

2. Grup - Eğitime Erişim: Türkiye’de her çocuğun kaliteli eğitime erişimini
sağlayacak mekanizmalar var mı? Neler engelliyor? Nasıl aşılabilir?

3. Grup - Eğitime Destek Sistemleri: İhtiyacı olan çocuklara destek
mekanizmaları neler? Çocuklar hangi koşullarda bunlara erişebiliyor?
Herkesin kolaylıkla erişebilmesi için destek sistemi nasıl geliştirilebilir?

4. Grup - Gelecekte Darüşşafaka: Darüşşafaka eğitimde fırsat eşitliğinin
sağlanmasında politikaların ve uygulamaların geliştirilmesi için gelecekte ne
tür katkılar sağlayabilir?

DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI GEZİSİ 

AKŞAM YEMEĞİ (İST. ÜNİ. BALTALİMANI SOSYAL TESİSLERİ’NDE)

GRUP SUNUMLARI
ÇAY / KAHVE MOLASI
KONFERANS RAPORU & KAPANIŞ
ÖĞLE YEMEĞİ

12:00 - 13:15

13:15 - 14:30

14:30 - 16:00

16:30 - 17:30

19:30 - 21:00

09:30 - 11:30

11:30 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00
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YÖNETİCİ ÖZETİ

Darüşşafaka’nın 150. kuruluş yılı etkinlikleri kap-
samında Uluslararası Kaliteli Eğitime Erişimde 
Fırsat Eşitliği Konferansı, beş farklı ülkeden konuş-
macıların ve Türkiye’nin farklı illerinden Milli Eğitim
Bakanlığı temsilcileri, eğitimciler, akademisyenler,
sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yerel yönetimler-
den temsilciler, Darüşşafaka öğretmenleri, öğrenci-
leri, mezunları ve velilerinin katılımıyla
gerçekleştirilmiştir. Eğitimin iki temel sorunsalı olan
kalite ve erişim konularının farklı perspektifler
bağlamında tartışıldığı konferans, uluslararası
uygulamalar konusunda fikir sahibi olma imkanı
sağlamasının yanı sıra,  Türkiye’de yapılabilecekler
konusunda tartışma zemini oluşturmuştur. 

Konferansın ilk bölümünde, Milli Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Ömer Dinçer, Talim Terbiye Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Emin Karip ve Avrupa Eğitim
Vakfı adına Lida Kita’nın konuşmaları ve Eğitim
Reformu Girişimi Direktörü Prof. Dr. Üstün
Ergüder’in kolaylaştırıcılığında “Avrupa
Ülkelerindeki En İyi Uygulamalar” paneli gerçek-
leştirilmiştir. Avusturya’da bir sivil toplum kuruluşu
olan Kultur Kontakt’tan Monika Mott, Doğu 
Finlandiya Üniversitesi öğretim üyesi Markku
Pyysiainen, İspanya Katalan Üniversitesi öğretim
üyesi Sandra Racionera Plaza ve Makedonya
Sosyal İnovasyon Merkezi’nden Aferdita Haxhijaha
Imeri, ülkelerindeki eğitim kalitesi ve erişimde
hedefledikleri standartlara ulaşabilmek amacıyla
yerel uygulamalardan örnekler vermişlerdir.

Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr Ömer Dinçer konuş-
masında, eğitimde eşitlik ve kalite konularında
geleceğe yönelik yatırımlara dikkat çekmiş, eğitim
ve öğretim niteliğini arttırmak ve fırsat eşitliğini
sağlamak amacıyla okul öncesinden orta öğrenime
tüm seviyelerde başlatılan bilgi teknolojisi
araçlarının kullanımının önemine değinmiştir. 

İlk ana konuşmacı olarak Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Emin Karip, Türkiye’de eğitim
uygulamalarındaki mevcut durumu istatistiklerle
özetlemiş ve bakanlığın tüm çocukların kaliteli
eğitime erişiminin sağlanması için geliştirdiği kısa

ve orta vadeli politikalarını aktarmıştır. 2023 yılı
hedeflerine ulaşmak için, müfredat düzenlemesi,
okul sayılarının arttırılması ve öğretmen yetiştirme
stratejilerinin yenilenmesi konularını tartışmıştır. 

Avrupa Eğitim Vakfı adına katılan, ikinci ana konuş-
macı Lida Kita, kaliteli eğitime erişimin, Avrupa’nın
geleceğe yönelik planları, ekonomi ve istihdam
stratejileri için önemine değinmiştir. 2020 yılı strate-
jik hedeflerinden olan “eşitlik, sosyal birlik ve aktif
yurttaşlığı teşvik etmek” kapsamında eğitimin farklı
boyutlarında yapılması gerekenlerin altını çizmiş,
eğitimde kalite ve erişimin her çocuk için sağlanıp
sağlanmadığını sorgulamanın önemine dikkat çek-
miştir. Bu konuşmanın konferansın geri kalan çalış-
malarına yansıyan en önemli çıkarımlarından biri
eğitim konusunun istihdam ile paralel düşünülmesi
ve stratejilerin bu doğrultuda geliştirilmesi gerekli-
liği olmuştur. Monika Mott tarafından sunulan Avus-
turya örneğinde, eğitim kalitesi ile ülkenin
ekonomik rekabet gücü arasındaki ilişkinin önem-
senmesine ve bu vesileyle eğitimin iyileştirilmesi
konusunda sağlanan katkılara dikkat çekilmiş,
göçle artan nüfus ile Avusturya’da dezavantajlı 
gruplardaki çocukların, diğer çocuklarla eğitim fark-
larının kapatılması konusunun önemi üzerinde du-
rulmuştur. Avusturya’da, göç ile gelen gruplarda
ana dilin dışındaki eğitim sisteminin kavramsal an-
lamaya negatif etkileri göz önüne alınarak gelişti-
rilen ana dil destek programlarının, çocukların
performansını arttırmadaki etkisi önemli örnekler-
den biri olarak ortaya çıkmaktadır. Avusturya
örneği aynı zamanda, mesleki rehberlik ve istih-
dam konusunda kat ettiği mesafe ile de katılım-
cıların vizyonunu genişleten bir model
oluşturmuştur.

Finlandiya örneğinde, “eğitimde güven” kavramı
öne çıkmaktadır. Sunumu geçekleştiren Markku
Pyysianen, Finlandiya’da sistem içerisinde okul yö-
neticisinin öğretmenine, öğretmeninin öğrencisine
duyduğu güven ve öğretmenlik mesleğinin toplum-
daki statüsüne verilen değeri eğitimde kaliteyi
sağlayan temel unsur olarak tanımlamıştır. Fin-

“Uluslararası Kaliteli Eğitime Erişimde Fırsat Eşitliği Konferansı” 
Yönetici Özeti
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landiya örneğinde üzerinde durulan bir diğer konu,
öğretmenlerin eğitimi olmuştur. Öğretmenlerin, ekip
çalışmasına yatkın, sosyal becerileri kuvvetli,
mesleki gelişime dayalı öğrenme yaklaşımına
sahip,  tüm öğrencilerin başarısı için gerekli öğre-
tim uygulamalarındaki yetkinliklerle donatılmış
bireyler olarak yetiştirilmesinin Finlandiya öğretmen
yetiştirme programlarının temelini oluşturduğu
önemle belirtilmiştir.     

Sandra Racionero Plaza’nın geçekleştirdiği İs-
panya örneği sunumunda, eğitim ortamının iyileşti-
rilmesi için kaynakların kullanımında etkin ve
içermeci uygulamaların sağladığı olumlu etkiler 
üzerinde durulmuştur. Öğrencilerin başarı se-
viyelerine göre gruplandığı sistemlerin başarıyı 
getirmediği, heterojen ve küçük gruplarla yapılan
çalışmaların verimliliği örneklerle paylaşılmıştır.
Makedonya örneğinde ise, meslek eğitimine verilen
önemin eğitim-ekonomi bağlantısındaki yeri ve
mesleki eğitimde kalitenin geliştirilmesinin olumlu
sonuçları üzerinde durulmuştur. 

Aferdita Haxhijaha Imeri, mesleki eğitime verilen
önemin arttırılması ve bu alanın iş sektörleri ile
bağlantısının kurulmasının eğitime erişim ve kali-
teye olumlu yansımalarını ortaya koymuştur.
Sosyal dışlanma yaşayan ailelerin çocuklarının,
mesleki eğitimle topluma kazandırılmasının, Make-
donya’nın eğitimdeki geleceğine yönelik umutları
arttırıcı bir unsur olarak üzerinde durulduğu ve bu
modelin farklı ülkelerde de kullanılabileceği vurgu-
lanmıştır.

Avrupa örneklerinin ortaya koymuş olduğu stan-
dartlar ve göstermiş oldukları yol doğrultusunda,
Türkiye’deki eğitim sisteminin iyileştirilmesi için
neler yapılması gerektiği konusu dört paralel otu-
rumla gerçekleştirilen atölye çalışmalarında ele
alınmış, ilgili konular hakkındaki durum analizinin
ardından yapılması gerekenler ile ilgili öneriler 
verilmiştir. 

Gruplar sırasıyla Eğitimde Kalite; Eğitime Erişim;
Eğitimde Destek Sistemleri ve Darüşşafaka’nın
Geleceği konularına odaklanmıştır. Grup tartış-
maları sonucunda her konu başlığı altında öne
çıkan öneriler aşağıda özetlenmiştir. 

“Eğitimde kalite” konusunu çalışan birinci grup;
eğitim ortamlarında güvenin sağlanması üzerinde
durmuş, öğretmen eğitiminde kalitenin arttırıl-
masını en temel öğe olarak ele almıştır. Grubun

önerileri arasından yönetici ve öğretmenler için
performans değerlendirmesi yöntemlerinin gelişti-
rilmesi önceliklendirilmiştir.

“Eğitime erişim” konusunda çalışan ikinci grup, 
erişimin okula kayıtlı olmamak ve kayıtlı olduğu
halde devam etmemek olarak iki boyutta ele alın-
ması gerektiğini vurgulamıştır. Eğitimde kalitenin
ve okul sayısının arttırılması ve okulların sıcak/
cazibeli yerler haline getirilmesinin erişimi arttıra-
cağı kanaatine varılmıştır. Özellikle dezavantajlı
gruplar için bireylerin ve bulunulan coğrafyanın
ihtiyaçlarına uygun düzenlemeler yapabilecek
mevzuat ve sistemlere ihtiyaç dile getirilmiştir.
Dezavantajlı gruplar için çalışmalar yürüten kurum-
lar arası işbirliğinin önemi vurgulanmıştır. 

“Eğitimde destek sistemleri”ni çalışan grup, destek
mekanizmalarında koordinasyonun önemini vurgu-
layarak ortak bir platform oluşturulması önerisini
getirmiştir. Destek hizmetlerinde kalite arttırmaya 
ilişkin gerekliliğin vurgulandığı grup tartışmalarında
bu hizmetlerin standartları ve izleme-değer-
lendirme mekanizmalarına duyduğu ihtiyaç ön
plana çıkmıştır. 

“Darüşşafaka’nın geleceği”ni tartışan grupta önce-
likle, yatılı eğitim hizmeti sunan diğer kurumlarla
işbirliğinin arttırılmasının faydalı olacağı belirlen-
miştir. Hizmet kalitesinden başka grupların da fay-
dalanabilmesi için “Öğretmen Eğitim Merkezi” gibi
bir yapılanmanın öncü olacağı görüşüne varılmıştır.
Grupların görüşlerinin ve önerilerinin paylaşıldığı
kapanış oturumunda toplantının ele almış olduğu
iki temel kavramın, kalite ve erişimin, eğitim siste-
mindeki önemi bir kere daha vurgulanmıştır.

Katılımcılar; toplantıda ele alınan konu başlıkları 
ve önerilerin takibinin yapılmasının elzem olduğu
konusundaki görüşlerini iletmişlerdir. Sonuçların 
raporlaştırılması, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine
sunulması ve hayata geçirilen ve geçirilemeyen
önerilerin neler olduğu konusunda takip toplantıları
yapılması bundan sonraki hedefler olarak belirlen-
miştir. 

Toplantının çeşitli aşamalarında görev üstlenip
Darüşşafaka ruhu ve kalitesini örnekleyerek
katılımcıları kendilerine hayran bırakan
Darüşşafaka öğrencilerine teşekkürler ve tüm
öğrencilerin benzer olanaklara erişebilmesi temen-
nisi ile toplantı sonuçlandırılmıştır. 
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Açılış Konuşmaları

ZEKERİYA YILDIRIM
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı

JAVIER MENENDEZ BONILLA
AB Türkiye Delegasyonu Başkâtibi, Mali İşbirliği, Altyapı, Sosyal ve Bölgesel Projeler Bölümü
Başkanı



PROF. DR. ÖMER DİNÇER
T.C. Milli Eğitim Bakanı

OKAN UZELLİ
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanlık Danışmanı



Zekeriya Yıldırım
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı

Zekeriya Yıldırım, Darüşşafaka Cemiyeti 
Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Önde gelen yerli ve
uluslararası şirketlere 1998 yılından bu yana 
kurumsal finansman, yönetim ve strateji alanlarında
danışmanlık hizmetleri veren Yıldırım Danışmanlık
Hizmetleri A.Ş’nin de Yönetim Kurulu Başkanlığını
yürütmektedir. Ayrıca süs bitkileri alanında faaliyet
gösteren Ada Plant ile bankalara ve finans kuru-

luşlarına tapu işlemlerinde hizmet ve danışmanlık
veren FU Gayrımenkul Yatırım Danışmanlık 
Şirketi’nde ortaklıkları bulunmakta, Ada Plant’ın
Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır. Zekeriya
Yıldırım, Mayıs 2012’den beri Sabancı Holding
Yönetim Kurulu üyesidir. Yıldırım Danışmanlık’ı kur-
madan önce Doğuş Grubu’nda Yönetim Kurulu
Başkan Vekilliği ve İcra Komitesi Başkanlığı yaptı,
diğer özel sektör kuruluşlarının yönetim kurullarında
değişik görevler aldı, yerli ve yabancı kuruluşlara
danışmanlık yaptı. Kariyerinin başlangıcında Maliye
Müfettişi olarak dokuz yıl Maliye Bakanlığı’nda
çalıştı. 1977’de göreve başladığı T.C. Merkez
Bankası’nda uluslararası finans  konusunda uzman-
laştı. 1987 yılında Başkan Vekili iken Merkez
Bankası’ndan ayrıldı. Türk-Hollanda İş Konseyi
Eşbaşkanlığını 13 sene yürüten Zekeriya Yıldırım
halen TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık
Divanı üyesi, Ayhan Şahenk Vakfı ile Eğitim Gönül-
lüleri Vakfı’nın mütevelli heyeti üyesi ve Finans
Dünyası Yayın Kurulu Başkanıdır. Darüşşafaka 
Lisesi mezunu Zekeriya Yıldırım’ın İstanbul Üniver-
sitesi İktisat Fakültesi’nden lisans, Vanderbilt Üniver-
sitesi’nden (Nashville, Tennessee) M.A. dereceleri
bulunmaktadır.

AÇILIŞ KONUŞMALARI / ZEKERİYA YILDIRIM

Sayın Bakanım, Sayın Kaymakamım, AB Türkiye
Delegasyonu’nun değerli temsilcisi, Sayın İl ve İlçe
Milli Eğitim Müdürlerim, değerli müfettişlerim, Milli
Eğitim ailesinin değerli üyeleri, değerli konuş-
macılarımız, değerli konuklarımız, değerli basın
mensupları ve sevgili Darüşşafakalılar…
Darüşşafaka, mezunları, öğrencileri, bağışçıları,
üyeleri ve gönül verenleri ile büyük ve köklü bir aile.
Büyük ailemiz adına hepinize hoş geldiniz diyorum.

Darüşşafaka, Osmanlı'nın genç aydınları tarafından
1863 yılında kuruldu. O tarihte ne BM tarafından
eğitimin bir insan hakkı olduğu, kimsenin bu haktan
yoksun bırakılamayacağı ilkesini içeren İnsan Hak-
ları Evrensel Bildirgesi, ne çocuklara sunulacak
eğitimin onların yeteneklerine sonuna kadar olanak
tanıyacak nitelikte olması yükümlülüğünü getiren
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi yayınlanmıştı. Ne de,
UNICEF'in herkes için eğitim dünya bildirgesinin
üçüncü maddesinde yer alan "Temel eğitim bütün

çocuklar, gençler ve yetişkinler için sağlanmalıdır.
Bu amaçla, nitelikli temel eğitim hizmetleri yaygın-
laştırılmalı ve eşitsizlikleri azaltmak için tutarlı ön-
lemler alınmalıdır" hükmü vardı. Bir aydın girişimi
olarak başlayan Darüşşafaka, halkın tüm kesim-
lerinden destek buldu ve bulmaya devam ediyor.
Örnek bir sivil toplum projesi olarak, 150. yılına
ulaştı. 150 yıl boyunca Darüşşafaka, DNA'sını oluş-
turan geleneklerini korurken değişime açık oldu,
çağa ayak uydurmaya özen gösterdi. Öğrencilerine
eğitimden fazlasını verdi. Mezunları toplumun lider
kadrolarına katıldı. Onlar da küçük yaşta kendilerini
sahiplenen Darüşşafaka'yı zamanı gelince, imkân-
ları olunca sahiplendi. Hep birlikte bitmeyen bir
hikâye yazıldı 150 yılda. Darüşşafaka bu özellik-
lerinden dolayı, Sultan Abdülaziz'den, Sadrazam
Sait Paşa'ya, Zübeyde Hanım'dan Makbule
Atadan'a, sokaktaki vatandaşımızdan Sait Faik'e ve
Türkiye İş Bankası'na kadar uzanan geniş bir yel-
pazeden destek buldu. Kısacası Darüşşafaka halkın
çocuklarını kucakladı, toplumun her kesimi de onu. 

12 ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANSI



Biraz sonra yapılacak tanıtımda da göreceğiniz gibi
Darüşşafaka olarak son beş yılda büyük bir atılım
gerçekleştirdik. Bu süre içinde koşullarımıza uyan
her çocuğa ulaştık. Babası hayatta olmayan çocuk-
larımızın yanında annesi hayatta olmayanlara da,
tüzüğümüze göre başkanımız olan Başbakanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu salonda yap-
tığımız tüzük değişikliğine verdikleri desteklerle
kapılarımızı açtık. Fırsat eşitliğine derinlik
kazandırdık. Şu anda Darüşşafaka'da Türkiye'nin 
68 ilinden sınavla seçilmiş 954 babası veya annesi
hayatta olmayan, maddi durumu iyi bir eğitim al-
malarına olanak tanımayan, kız ve erkek öğrenci
okuyor. Darüşşafaka'nın öğrenci mevcudu, tarihinde
ilk kez bu sayıya ulaştı. Bilgi çağı olarak nitelendir-
diğimiz 21. yüzyılda büyük önder Atatürk'ün mil-
letimizden aldığı güçle kurduğu Cumhuriyetimizin
değerlerine sahip çıkmasını istediğimiz 
öğrencilerimizin küresel gelişmeleri de izlemelerini,
evrensel değerleri özümsemelerini ve bilişim
teknolojilerini kullanmalarını hedefliyoruz. Bildiğiniz
gibi, yaşadığımız dünyada eğitim, kişiler ve toplum-
lar arasında her zamandan fazla fark yaratır oldu.
Kaliteli eğitimin yanında, eğitimde fırsat eşitliği 
küresel bir hedef haline geldi. 10 yıl sonra
Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. 
100. yılımızı kutlarken Türkiye ekonomisinin
dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde olmasını arzu 
ediyoruz. Bu hedefi gerçekleştirmek için eğitimde
sağladığımız performansın OECD sıralamalarında
tırmanışa geçmesi gerekiyor. Bu düşüncelerle,
Darüşşafaka olarak 150. yılımızı kutlarken, 
deneyimlerimizi paylaşacağımız, uluslararası 
deneyimlerden yararlanacağımız, bunları yaparken
de Türk eğitim sistemine katkı sağlayabileceğimiz
bir konferans düzenlemeyi düşündük. Elbette
eğitimde fırsat eşitliği açısından yeryüzünde
Darüşşafaka dışında örnekler de mevcut. Özellikle
Avrupa Birliği, fırsat eşitliği açısından iyi örneklerin
çoğunlukta olduğu bir coğrafya. 

Konferansımızda AB Türkiye Delegasyonu, Avrupa
Eğitim Vakfı ve çeşitli Avrupa ülkelerinden uzman-
ların katılımlarıyla bu örnekler paylaşılacak. 150 yıl-
lık bir mirası yönetme gururunu taşıyan bizlere
düşenin, Darüşşafaka'nın gelecek 150 yılının
temelini oluşturmak olduğunu düşünüyoruz. Daha
fazla çocuğumuzun hayatına dokunmak temel
hedefimiz. Bunun için Darüşşafaka modelini
Anadolu'ya taşımak istiyoruz. Ayrıca, iyi bir eğitim

sisteminin iyi yetişmiş öğretmenlerin varlığına bağlı
olduğunun bilincindeyiz. Bu sebeple, bir başka
hedefimiz de, öğretmenlerin mesleki gelişimine
katkıda bulunmak için bir öğretmen akademisi kur-
mak. Son olarak, ortaöğrenimde yarattığımız kaliteyi
yükseköğrenime de taşıyabilmek amacıyla
Darüşşafaka Üniversitesi kurmak da hedeflerimiz
arasında. Ancak, atacağımız adımların sürdürülebilir
olmasının Darüşşafaka açısından taşıdığı yaşamsal
önemin de farkındayız. Büyük hedeflerimizi uygula-
maya koymak için toplumun her kesiminden bugüne
kadar Darüşşafaka'ya verilen desteğin artarak
sürmesini diliyoruz. Bu vesile ile Darüşşafaka'da
kendisine teslim edilen her kuruşu en verimli şekilde
kullanan ve hesabını da vermeye hazır bir yönetim
anlayışı olduğunu belirtmek isterim. Biz bir yandan
çocuklarımızın kaliteli eğitime erişmesini sağlamaya
çalışırken, çağdaş kurumsal yönetim ilkelerini de
uygulamaya özen gösteriyoruz. Kurumsal yönetim
derecelendirmesini alan ilk sivil toplum örgütü ol-
manın hazırlığını yapıyoruz. Bugüne kadar çok
şükür mahcup olmadık. Tüm kamuoyunu bundan
sonra da gönül rahatlığıyla Darüşşafaka'ya destek
olmaya davet ediyoruz. Bu konferansta çıkacak
sonuçların bize ışık tutmasını, 16 Kasım’daki ka-
panış oturumunda oluşacak görüş ve önerilerin Türk
eğitim sistemi için olduğu kadar, Darüşşafaka için de
yeni ufuklar açmasını bekliyoruz. Bu konferansa
katılarak bizi onurlandıran Milli Eğitim Bakanımız
Sayın Prof. Dr. Ömer Dinçer'e, Darüşşafaka ailesi
ve Sarıyer ilçemizin eğitim dünyası adına şükran-
larımızı sunuyoruz. Konferansın hazırlık ve düzen-
leme süreçlerine destek veren Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Emin Karip'e; Avrupa
Eğitim Vakfı’ndan Sayın Lida Kita'ya; AB Türkiye
Delegasyonu’ndan Sayın Prof. Dr. Mustafa Balcı'ya;
YK Üyemiz Sayın Dr. Nur Otaran'a; yurdun dört bir
yanından gelerek konferansımıza zenginlik katan İl
ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize; konuşmacılarımı-
za ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Ayrıca
konferansımızın düzenlenmesinde özverili bir
çalışma gerçekleştiren Visitur'a, konuklarımızın ağır-
lanmasına destek veren Eresin Taxim Premier
Hotel, Best Western Eresin Taxim Hotel, LaresPark
Hotel ve Ramada İstanbul Taksim’e ve bu organiza-
syonda görev alan çalışma arkadaşlarıma teşekkürü
bir borç biliyorum. 

Hepinize katılımınız için tekrar teşekkür ediyor,
saygılarımı sunuyorum.   
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AÇILIŞ KONUŞMALARI / PROF. DR. ÖMER DİNÇER

Çok değerli misafirler, hanımefendiler beyefendiler,
değerli basın mensupları, uluslararası “Kaliteli
Eğitime Erişimde Fırsat Eşitliği” konferansında
aranızda bulunuyor olmaktan dolayı çok mutlu
olduğumu ifade ediyor, hepinizi sözlerime
başlarken sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Sizlerin de bildiği gibi, 150. kuruluş yıldönümünü
kutlayan Darüşşafaka Cemiyeti, ülkemizin en eski
ve köklü eğitim kurumlarının başında gelmektedir.
Köklü bir geçmişin, büyük bir birikim ve tecrübenin
üzerinde yükselen bu değerli kurumumuz, kurul-
duğu günden beri kimsesizlerin kimsesi olmuştur.
Sanat, düşünce, bilim ve kültür alanında öne çıkan
sayısız isim bu değerli cemiyetin çatısı altında
yetişmiştir. Maddi imkânları yetersiz binlerce
öğrenci, bu şefkat evinin çatısı altında tam burslu,

yatılı eğitim hizmeti almıştır. Gerçekten
Darüşşafaka'nın çocuklarımızın hayatını değiştiren
hizmetlerinin anlamı ve önemi toplumumuz için çok
büyüktür. Bugün de bu değerli kurum, 150. kuruluş
yıldönümü kapsamında fırsat eşitliğinin önemini
öne çıkaran bir etkinlikle alanında yetkin ve önemli
isimleri bir araya getiriyor. Ümit ediyorum ki, bu 
buluşmadan bizlere ışık tutacak, yol gösterecek
önemli çözüm önerileri çıkacaktır.

Çok değerli misafirler, ülkelerin demokratik bir rejim
içinde kalkınması, kadın erkek tüm bireylerin
toplumsal ve siyasal hayata sadece eşit haklarla
değil, aynı zamanda eşit fırsatlarla katılmasına
bağlıdır. Bu çerçevede Türkiye'nin son 10 yılının en
önemli gündem maddelerinden biri eğitime erişim,
diğeri ise eğitimde kaliteyi yükseltmek olmuştur. 

Çok boyutlu ve sistematik bir mücadele ile başta
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Prof. Dr. Ömer DİNÇER
T.C. Milli Eğitim Bakanı

Erzurum Atatürk Üniversitesi "İşletme Yönetimi 
ve Politikası" Bölümü’nden 1978’de mezun oldu. 
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde 1980’de
"Personel Yönetimi ve Endüstriyel İlişkiler" yüksek
lisans programını, 1984’te “Örgütsel Davranış”
alanında doktorasını tamamladı. 1985 yılında 
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi’nde doçent, 1994 yılında profesör oldu.
1993 yılında, Drexel Üniversitesi’nde misafir
araştırmacı olarak çalışmalar yaptı. 

1992-95 yıllarında Marmara Üniversitesi Orta Doğu
Ülkeleri Enstitüsü’nde müdür yardımcılığı; 1995-99
yılları arasında Mahalli İdareler ve Yerinden 
Yönetim Programları'nda başkanlık yaptı. 1994-97
yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde,
belediye şirketlerinden sorumlu olarak danışmanlık
yaptı. Birleşmiş Milletler Habitat I Konferansı'nda
İBB koordinatörü olarak görev aldı. 

1999-2003 yılları arasında Beykent Üniversite-
si’nde Rektör Yardımcısı, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dekanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü
Müdürü olarak görev yaptı. 2003 yılında, "Kamu
Yönetiminde Yeniden Yapılanma" çalışmalarının
koordinasyonundan sorumlu Başbakan Baş
Müşaviri olarak atandı. 

2003-2007 yılları arasında, Başbakanlık Müsteşar-
lığı görevini yürüttü. 22 Temmuz 2007 tarihinde
yapılan seçimlerde 23. Dönem İstanbul Milletvekili
seçilen Ömer Dinçer, 60. Hükümette Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, 61. Hükümette Milli
Eğitim Bakanlığı’na atandı.



kız çocuklarımız ve özürlü çocuklarımız olmak
üzere, dezavantajlı kesimlerin eğitime erişimlerinde
ciddi anlamda ilerlemeler kaydedilmiştir. Eğitimin
tüm basamaklarında okullaşma oranları yükselmiş
ve çocuklarımızın eğitimde kalma süreleri uza-
mıştır.

Hükümet olarak temel hedefimiz nitelikli ve do-
nanımlı bireylerin yetiştirilmesine uygun eğitim
imkânlarının ve ortamlarının zenginleştirilmesi,
yaygınlaştırılması ve her vatandaşımıza ulaştırıl-
masıdır.

Bu kapsamda göreve gelir gelmez başlattığımız
eğitim seferberliği ile eğitim sisteminin en temel
ihtiyaçları olan derslik yapımı, öğretmen ihtiyacı,
eğitim materyalleri gibi fiziki altyapıyı güçlendirecek
yatırımlara öncelik verdik. Bütçeden eğitime ayrılan
payı 7,5 milyar TL seviyesinden alıp, 39 milyar
TL'ye yükselttik. 2013 yılı bütçesinde ise öngörülen
rakam 47 milyar 496 milyon lira olarak belirlendi.
2003 yılından 30.08.2012 tarihine kadar 34.465'i
hayırseverlerimiz tarafından olmak üzere toplam
181.419 dersliğin yapımı tamamlanarak, eğitim
öğretimin hizmetine sunuldu. Yine bu süreçte
358.000 öğretmenimizin ataması yapıldı. 

Hemen burada şunu da söylemek isterim doğrusu;
bu yıl özellikle ulaştığımız nokta itibarıyla, Doğu ve
Güneydoğu Anadolu bölgesinde, norm kadro-
larımıza göre öğretmenlik doluluk oranımız % 92'ye
çıktı. Diğer bölgelerimizde ise, yine norm kadrolara
göre, atanmış öğretmenlerin doluluk oranı % 85
civarında oldu.

"Eğitimde feda edilecek tek bir ferdimiz yoktur" 
anlayışıyla tüm çocuklarımızın eğitime erişimlerini
sağlamak üzere sayısız uygulamayı ve yeni hizmet
modellerini hayata geçirdik. "Haydi Kızlar Okula!"
gibi büyük projelerle şartlı eğitim yardımı, burslar
ve parasız yatılılık, taşımalı ilköğretim ve orta öğre-
tim uygulamaları, ilköğretim kurumları standartları,
erişim ve devamı izleme çalışmaları, aşamalı de-
vamsızlık yönetim modeli, yetiştirici sınıf öğretim
programı, ücretsiz ders kitabı dağıtımı gibi uygula-
malarla fırsat ve imkan eşitliğini sağlamaya yönelik
önemli adımlar atıldı. 

Yine bu süreçte özellikle kız çocuklarımızın okul-

laşması ve okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması
en temel önceliklerimizden oldu. Bir çocuğun gele-
ceğinin belirlenmesinde, hayata güçlü bir şekilde
başlangıç yapmasında okul öncesi eğitim gerçek-
ten de hayati bir öneme sahip. Bunun yanında
yaşıtlarından çok daha fazla dezavantajla karşı
karşıya olan çocuklarımızın önündeki engelleri
temizlemeye ve onlar için uygun ortamları hazırla-
maya ayrı bir önem veriyoruz.

Çok değerli katılımcılar, 2002 yılında her 100
çocuğumuzdan sadece 11'i okul öncesi eğitimden
yararlanabiliyordu. 2011-2012 eğitim-öğretim
yılında ise, 4-5 yaş grubunda net okullaşma oranı
% 44,04 oldu. 5 yaş grubunda ise net okullaşma
oranı % 65,69’a yükseltilmiştir.

Kuşkusuz okul öncesi eğitimi yaygınlaştırma çalış-
maları kadar çocuklarımıza verilen eğitimin niteliği
de bir o kadar önemlidir. Büyük ihtimalle bununla 
ilgili yaptığımız çalışmalar hakkında benden sonra
konuşacak Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli
arkadaşlarım daha ayrıntılı bilgiler sunacaklar 
sizlere.

Bu kapsamda, Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüz
tarafından, okul öncesi eğitim kurumları hizmet
sunucuları arasındaki farklılıkları en aza indirmek
amacıyla başlatılan standardizasyon çalışmaları
büyük bir hızla sürmektedir. Daha da önemlisi, Milli
Eğitim Bakanlığı'nda okullar arasındaki nitelik fark-
lılıklarının ortadan kaldırılması ile ilgili çalışmak
üzere, 3-4 ayrı genel müdürlüğümüzde özel grup
başkanlıkları kuruldu, okulların niteliklerinin
geliştirmesi ile ilgili olarak; “Eğitim Ortamlarının
Geliştirilmesi Grup Başkanlığı” adı altında. 

Dünyadaki gelişmelere baktığımızda da eğitime 
erişim sorunlarının kademeli olarak çözümlendiğini,
fiziksel erişimden çok kaliteyle ilgili kaygıların hep
ön plana çıktığını görmekteyiz.

Memnuniyetle ifade etmeliyim ki, Türkiye son 10
yılında eğitimin altyapısını önemli oranda
güçlendirmiş ve kaliteli eğitime erişimi birincil
eğitim meselesi olarak ortaya koymuştur. Maalesef
özellikle altyapı itibarıyla Türkiye'de İstanbul gibi
sürekli göç alan şehirlerimiz hariç; belki bu 
şehirlerimizde çözemediğimiz için maalesef 
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diyorum, diğer illerimizin pek çoğunda bugün
kendimizin belirlemiş olduğu stratejik hedeflere
ulaşmış görünüyoruz. Türkiye'nin 71 ilinde, altyapı
itibarıyla derslik başına 30 öğrencinin altına inmeyi
başardık. Çok az oranda ikili eğitim yapıyoruz. Ama
10 ilimizde -ki onların başında İstanbul geliyor-
hem ikili eğitim oranımız çok yüksek, hem de ders-
lik başına öğrenci sayımız Türkiye ortalamasının
üzerinde gözüküyor. Bunun için de özel tedbir
aldığımızı ifade etmeliyim. Sadece bu yıl sonuna
kadar İstanbul'da açacağımız okul, çıkacağımız
okul ihalesi 90'ın üzerinde; çok büyük ihtimalle
önümüzdeki 4 aylık, 6 aylık süre içerisinde; çünkü
İstanbul'u stratejik pilot il olarak da belirledik.
200'den fazla okulun belki ihalesini yapabileceğiz.
Geçtiğimiz yıl 4900 civarında yeni derslik
kazandırdık. Ama hemen şunu söylemeliyim,
aslında yeni yapılan derslikler belki de göç eden-
lerin ihtiyacını ancak karşılıyor. Bu açıdan
bakıldığında çok daha büyük destek ve çabaya
ihtiyaç görünüyor. 

Küreselleşme eğilimlerinin arttığı çağımızda, ulus
devletlerde erişimi öne çıkaran girdi odaklı sistem-
ler, yerini öğrenci kazanımlarının öneminin arttığı
çıktı odaklı sistemlere bırakmıştır. Bu çok önemli.
Yine başka bir değişim ve gelişim perspektifinden
bakıldığında, arz yönelimli yaklaşımlardan daha
çok, talep yönelimli eğitim hizmeti ihtiyacını

karşılama eğilimi ortaya çıktı. Bizim de nitekim bu
yıl yaptığımız eğitim sisteminde özellikle talep
odaklı eğitim anlayışını vurgulayan bir yaklaşım
sunuldu. Çıktı odaklılık konusunda ise şimdi
Bakanlıkta ayrıntılı bir şekilde çalışıyoruz; Avrupa
Birliği kalite çerçevesine uygun bir şekilde tüm
eğitim sistemimizi gözden geçiren ve stratejik
hedefler ortaya koyan bir hazırlık yürütülüyor. 

Geçmişte daha çok ulusal ihtiyaçları karşılamakla
yetinen eğitim sistemleri, artık tüm küresel
ihtiyaçlara uygun dünya yurttaşları yetiştirmek için
çabalamaktadırlar. Kuşkusuz bu çaba eğitimin 
içeriğinden yönetimine, amaçlarının revizyonundan
yöntemlerine, pek çok açıdan bir dizi reformu
gerekli hale getirmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeniden yapılandırıl-
masıyla başlayan eğitim sistemini 4+4 olarak
yeniden düzenleyen yasal düzenlemeyle sadece
günümüzün değil, geleceğin de öngörülebilen şart-
larını oluşturmaya başladık. 

Fatih projesi de, eğitim ve öğretim niteliğini arttır-
mak ve fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla başlat-
tığımız devrim niteliğinde bir adımdır. Bu proje ile
temel hedefimiz Bilgi Teknolojisi (BT) araçlarının
öğrenme-öğretme sürecindeki etkin kullanımı için
okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin tüm ders-
liklerinde LCD panel etkileşimli tahta ve internet
altyapısı, her okula çok amaçlı fotokopi makinesi,
doküman, kamera ile öğretmenlere tablet bilgisayar
ve örgün eğitimdeki 5-12. sınıf öğrencilerine tablet
sağlamaktır. 

Küreselleşmenin her alanda etkili olduğu, bireyler,
kurumlar ve uluslar için fırsatların yanında risklerin
de arttığı 21. Yüzyılda, yenilikçiliğe önem verilmesi,
bilim ve teknoloji kapasitesinin arttırılması, beşeri
sermayenin geliştirilmesi, bilgi ve iletişim teknoloji-
lerinin etkin biçimde kullanılabilmesi büyük önem
taşımaktadır.

Fatih projesi bir taraftan gençleri bilgi, teknoloji ve
dünyayla buluşturacak imkânlar içerirken, bir
taraftan da fırsat eşitliğine ve kalitenin arttırıl-
masına büyük katkı sağlayacaktır. Gerçekten de,
Fatih Projesini tüm okullarımıza yaygınlaştırmayı
başardığımızda, Türkiye'nin en ücra köşesindeki
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bir çocuğun eğitim öğretim için sahip olduğu
imkânlarla ülkenin en merkezinde ve en çok itibar
gören, kaliteli olduğu düşünülen okulundaki
çocukla aralarındaki fark oldukça kısalmış olacak. 

Temel hedefimiz, ülkemizin sahip olduğu genç 
nüfusu bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi, beceri 
ve değerlerle donatmaktır. Bunun için her şeyden
önce yeni yaklaşımlara, yöntemlere ve değişime
açık olmalı, eğitimin tüm birleşenlerinde kaliteyi 
arttırmanın gayreti içerisinde olmalıyız. 

Değerli Misafirler, sizlere genel hatlarıyla Bakan-
lığımızın yaşamakta olduğu büyük değişim ve
dönüşümden, fırsat eşitliği ve kalitenin arttırıl-
masına yönelik çalışmalardan söz ettim. Tüm bu
yasal ve uygulamaya dönük düzenlemeler önemli
olmakla birlikte, kaliteli bir eğitimin en temel unsu-
runun öğretmen olduğunun altını çizmek istiyorum.

Dünyanın pek çok ülkesinde eğitimin niteliği
sayısal verilerden çok, öğrencilere kazandırdığı be-
ceri, değer ve yeterliliklerle ölçülmektedir. Bu be-
ceri ve yeterlilikleri çocuklarımıza kazandıracak
olansa öğretmenlerimizdir. Milli Eğitim Bakanı
olarak göreve başlar başlamaz gereken çalışmaları
başlattım ve bu çalışmaların ışığında şekillenen
Ulusal Öğretmen Stratejisi Belgesi de son aşa-
masına geldi. 

Öğretmen eğitimi ve mesleki gelişime ilişkin sorun
alanlarının, amaç ve hedeflerin, öncelik alanlarının
ve alınacak tedbirlerin yer aldığı bu belgenin
önümüzdeki süreçte etkili ve güçlü bir şekilde 
hayata geçmesiyle eğitim sisteminin en temel un-
suru olan öğretmenlik mesleğini her boyutuyla
güçlendirmiş olacağız. 

Bizler, Türkiye'yi 2023 yılında bilgi ve teknoloji ihraç
edebilen ülkeler arasına sokmak için, yeni nesilleri
buna uygun olarak yetiştirme çabamızı hız kesme-
den sürdürüyoruz.

Başta Darüşşafaka Cemiyeti olmak üzere bu büyük
çabaya destek olan herkese ve her kuruma bu
vesileyle teşekkür ediyor, bizlere büyük güç veren
bu desteğin bundan sonra da artarak sürmesini
temenni ediyorum. Bugünkü konferansın başarılı
geçmesini diliyorum. Bu konferansa emeği geçen,
katkı sunan, başta Avrupa Birliği Delegasyonu

Türkiye Temsilcisi ve uzmanları olmak üzere,
kurum çalışanlarına, Milli Eğitim Bakanlığı 
mensuplarına, katkı sağlayan herkese ayrı ayrı
teşekkür ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selam-
lıyorum.  
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Sayın Bakan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve
Darüşşafaka Cemiyeti’nin değerli yöneticileri, 
kamu kuruluşları, özel kuruluşlar ve sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri, hanımefendiler ve 
beyefendiler; bir gelenek vardır, bir kişi konuşma
yapmak için bir yere davet edildiğinde genellikle
orada bulunduğu için ne kadar mutlu ve gururlu
olduğunu ifade ederek konuşmasına başlar. Bazı
konuşmalarda diğerlerinden daha yoğun bir duygu
hissedersiniz. Benim açımdan, bugün buraya
Darüşşafaka Cemiyeti tarafından davet edilmiş
olmak ve Cemiyetin 150. yılını bu açılış konuş-
masını yaparak kutlamak bende mutluluktan çok
daha ötede derin bir gurur duygusu yarattı. Avrupa
Birliği adına konuşmama bu sözlerle başlamak 
istiyorum. 

Düzenlenen konferansın başlığı aslında her şeyi
anlatıyor; eğitimin önemli unsurlarının hepsini 
olmasa da, önemli bir kısmını kapsıyor. Fırsat
eşitliği ve nitelikli eğitime erişimi akıllara getiriyor.
İyi bir eğitimin temel gereklilikleri olan eşitlikten ve
kaliteden bahsediyor. Konferans içeriğinde yer alan
bazı unsurlarla ilgili kısaca düşüncemi paylaşmak
istiyorum. Sonuncusuyla başlayalım. Eğitim; eğitim
temel insan haklarından biridir. Ancak, Avrupa 

Birliği çerçevesinde biz eğitimi aynı zamanda birey-
lerin güçlendirilmesi için kullanılan en etkili araç
olarak kabul ediyoruz. Eğitim sadece bireylerin
potansiyellerini en başarılı şekilde kullanmalarını
değil, aynı zamanda yaşadıkları toplumun da etkin
bir parçası olmalarını sağlıyor. Bu nedenle eğitim
Avrupa Birliği için önceliklidir. Avrupa’nın 2020
yılında olmak istediği yeri gösteren Avrupa 2020
Stratejisine baktığınız zaman bilginin bu yolda en
önemli araç olduğunu görüyoruz. 

Bilgi ve yeteneğin; etkin bir vatandaşın, çalışanın
ve sosyal bir insanın geliştirebileceği temel nitelik-
lerin birer parçası olduğu açıktır. İkinci unsur ise
kalitedir. Kalite konusunda önemli olduğunu
düşündüğümüz unsurlarla ilgili yorum yapmak 
istiyorum. AB açısından, eğitimde eşitlikte beş ana
unsur önemlidir. Başlangıç noktası öğrencilerin
sağlıklı olması, sağlıklı beslenmesi, katılımcı ol-
ması, eğitime açık olması, aileleri ve toplumları
tarafından desteklenmesi gerekmektedir. 
Buradaki örnekte, kimi zaman yeterince destek
veremeyen ailelerin yerini Darüşşafaka dolduruyor.
İkinci unsur ise bu eğitimin gerçekleştiği çevre 
faktörüdür. Bu durum sağlıklı, güvenli, koruyucu,
cinsiyete duyarlı çevreler ve bu eğitim anlayışına
yardımcı etkinlikler gerektirmektedir. Nitelikli
eğitimle ilgili akla gelen üçüncü - ve önemli faktör-
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lerden biri olan- unsur, içeriktir. Bu, ilgili müfredata
ve nitelik kazandırmak için gerekli olan maddelere
yansımıştır. Biz her zaman içeriği, matematiksel,
yazınsal beceriler ve temel yaşam becerileri kap-
samında düşünürüz. Fakat ilk bakışta yararlı
görünmeyen, ama insani boyut için çok önemli olan
pek çok başka konu da vardır. Tarafsız öğretilmesi
gereken ve yaşadığımız toplumda huzurlu bir
ortam oluşturmaya müsait olan, tarih gibi bir bilim
dalı düşünelim. Dördüncü unsur süreçtir;
metodoloji ve eğitimde çocuk merkezli olması
gereken yaklaşımla ilgilidir. 

Son olarak, bilgi, yetenek ve hatta yaklaşımların
etrafını saran sonuçlar gelir. Bunlar da çok önem-
lidir ve daha önce de söylediğim gibi, bunların etkin
bir vatandaşın hizmetine sunulabileceğinden ve
bütün toplumun iyiliğine katkıda bulunulacağından
emin olmalıyız. Yani görüldüğü gibi, eğitim çok 
kapsamlı bir kavramdır, daha geniş bir politik,
ekonomik ve sosyal bağlamın içindeki nispeten
karmaşık bir sistemdir. 

Eğitime erişim ve erişimde eşitliğe kısaca değin-
mek istiyorum. Burada Darüşşafaka örneği bence
sıra dışı bir örnek; 8-9 ay önce bir Darüşşafaka
Cemiyeti üyesinden bu cemiyeti duyduğumda,
Darüşşafaka hakkında hiçbir fikrim yoktu. Sonra bir
şeyler öğrenmeye, sorular sormaya ve
Darüşşafaka’nın misyonuyla ilgili daha fazla bilgi
edinmeye başladım. Gerçekten etkilendiğimi
söylemeliyim. Darüşşafaka’nın hikâyesi dikkate
değer. Dünyada onunla kıyaslanacak çok örnek
bulamayız. Geleneklere bağlı yaşanmış yüz elli yıl-
dan bahsediyoruz, Darüşşafaka’nın bir zaman
öğrencileri olan kişiler, bugünün öğretmenleri,
akademisyenleri, bilim insanları, yöneticileri vb.
Gerçekten dikkate değer bir hikâye, onu takip eden
diğer girişimlerin yolunu açabilir. Eşitlik ve kalite
Darüşşafaka’nın misyonunun her zaman
merkezinde olmuştur. Bunu konferansın başlığına
dâhil etmenin çok uygun olduğunu düşünüyorum.
Avrupa Birliği’nde, biz de bu iki unsura, hem erişim
eşitliğine hem kaliteye oldukça bağlıyız. Türkiye’de
insan kaynakları gelişimini destekleyen bir 
programımız var. Bu program 2007-2013
sürecinde, eğitim, çalışma ve sosyal içerme gibi
konuları desteklemek için beş yüz milyon avronun
üzerinde hibe almıştır. Bu miktarın yaklaşık beşte

biri erişim eşitliğine – erişimde fırsat eşitliği- ve
eğitim kalitesine ayrılmıştır. Hem eğitime erişim 
girişimlerini (özellikle ülkenin doğusundaki kızlar
için) hem de eğitim kalitesini (öğretmen eğitimi,
mesleki eğitim) desteklemeye yönelik programlar
için, AB yüz milyon Avro civarında bir bütçe ayır-
maktadır. Bu kesinlikle AB’nin nasıl bir yapıya
sahip olduğunu gösterir ve Türkiye’de gerçek-
leştirmeye çalıştığı misyonun merkezinde yer alır. 

Şahsi düşüncemle sözlerimi sonlandırmak istiyo-
rum. Türkiye çok genç bir nüfusa sahiptir. Bu çok
değerli bir servettir ve kesinlikle sürdürülebilir
gelişmeye katkıda bulunabilir. Ancak bunun
gerçekleştirilmesi için bu genç nüfusun çok iyi
eğitimli olması gerekir. Bu konferans, AB üyesi
ülkelerden ve Türk kuruluşlarından uzmanları ve bu
konuya ilgi duyan insanları bir araya getiren harika
bir fırsattır. Darüşşafaka Cemiyeti’ne ve Avrupa
Eğitim Vakfı’na bu konferansı düzenledikleri için
teşekkür etmek istiyorum. Sayın Milli Eğitim
Bakanı’na, Türkiye’de eğitim kalitesi ve eğitime 
erişim konusunda Bakanlık olarak bu sorumluluğu
üstlendikleri için minnettarlığımı sunarım. Bu iki
gün boyunca başarılı bir fikir alışverişi ve tartışma
süreci dilerim ve beni dinlediğiniz için teşekkür 
ederim.  
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Darüşşafaka Cemiyeti’nin kıymetli mensupları, ev
sahibi kurumların çok kıymetli yönetici ve çalışan-
ları, değerli genç arkadaşlar, hepinizi saygı ile se-
lamlıyorum. Bugün burada sadece uzun adıyla
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları
Merkezi Başkanlığı’nın değil, aynı zamanda Avrupa
Birliği Bakanlığı Müsteşarı sayın Haluk Ilıcak Bey’in
temsilcisi olarak huzurunuzdayım. Nazik davetinize
maalesef üzülerek icabet edemediler, iyi dileklerini
de sizlere bu vesile ile aktarmak isterim.

Darüşşafaka sunumum dört ana başlıktan 
oluşmaktadır.

• Darüşşafaka tarihi

• Darüşşafaka’nın mevcut durumu ve olanakları

• Darüşşafaka’da öğrencilik ve öğrencilerin 
özellikleri

• Darüşşafaka’nın ilke ve uygulamaları ve
akademik – sosyal çalışmalar

Darüşşafaka Cemiyeti, 1863 yılında dönemin
önemli matematikçisi, asker ve devlet adamı Yusuf
Ziya Paşa önderliğinde kurulmuştur. Amacı, 
Kapalıçarşı’daki esnaf gençlerin eğitimine kaynak
sağlamak olan Darüşşafaka Cemiyeti, böylelikle
eğitim alanındaki ilk sivil toplum örgütlenmesi 
olmuştur. Darüşşafaka, kuruluşunun ilk yıllarından
itibaren kaliteli eğitim ve üstün başarı anlayışına
sahip olmuştur. Kuruluş döneminde Darüşşafaka’da
uygulanan öğretim programı, Milli Eğitim Bakan-
lığı’na bağlı muadil okullarda uygulanan programa
göre yoğunlaştırılmıştır. 1894 yılına kadar
Darüşşafaka’yı bitirenler yüksekokul mezunu kabul
edilmiştir. 

1873-1894 yılları arasında okul, bir “telgraf fen
okulu” kimliğini kazanmış, Darüşşafaka mezunları,
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Okan Uzelli
Darüşşafaka Cemiyeti Yön. Krl. Başkanlık Danışmanı

Okan Uzelli ortaöğrenimini Darüşşafaka Lisesi’nde
tamamladı. 2005 yılında, İstanbul Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü lisans ve aynı
üniversitenin eğitim fakültesinde tezsiz yüksek
lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 2010 yılına
kadar Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda Felsefe,
Sosyoloji, Psikoloji, Mantık ve Bilgi Kuramı dersleri
öğretmeni olarak çalıştı. “Batılılaşma”, “Şiddet”,
“Popüler Kültür”, “Toplumsal Cinsiyet” ve “Sokratik
Sorgulama” alanlarında proje danışmanlığı yaptı, 

“Ayrımcılık” ve “Sosyal Haklar” konulu konferanslar
organize etti.  2010- 2012 yılları arasında
Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda Müdür Yardım-
cılığı ve Uluslararası Bakalorya Orta Yıllar Program
Koordinatörlüğü görevlerini yürüttü. Şu anda
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanlık
Danışmanı olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda İs-
tanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü Yüksek Lisans
ve Londra Middlesex Üniversitesi Organizasyon-
larda Koçluk, Danışmanlık ve Liderlik Yüksek
Lisans programlarına devam etmektedir.

Darüşşafaka: “Kaliteli Eğitime Erişimde Fırsat Eşitliğinin Sembolü”
Sunumu



çalışmaları ile Türkiye iletişim tarihinde önemli bir
rol oynamışlardır. 

1900’lü yılların başında, Darüşşafaka’da okutulan
Türk Dili kitapları, okuma yazma öğretiminde yeni
yöntemleri ile Türkçe okuma yazmanın yaygın-
laştırılmasına öncülük etmiş, Türkiye eğitim tarihi ve
halk eğitimi açısından önemli bir işlev edinmiştir. 

1927 yılında ilkokul öğretmeni yetiştirmek amacıyla
Darüşşafaka’da, “Öğretmen Okulları”nın dördüncü
sınıfıyla eşdeğer, ayrı bir “öğretmen sınıfı” açılmıştır.
Bu sınıfta öğrenimlerini tamamlayanlar doğrudan
öğretmenlik görevine başlamışlardır.

1939’da Erzincan’da deprem felaketine uğrayan
ailelerden, Darüşşafaka’nın öğrenci kabul
koşullarına uygun seksenüç çocuk okula sınavsız
olarak alınmıştır. Türkiye İş Bankası’nın eğitim mas-
raflarını üstlendiği ve kamuoyunda “Erzincan Yetim-
leri” olarak tanımlanan bu çocuklara,
Darüşşafaka’nın kucak açması, o günlerde
toplumda saygı uyandıran bir olay olarak büyük
yankı yapmıştır. 

O seksenüç çocuktan biri, 1945 yılı Darüşşafaka
mezunu Dursun Adalan’ın hatıra defterinden bir
bölümü paylaşmak istiyorum; “Erzincan’ın ücra bir
köşesinde, anasız ve babasız çırpınıp dururken, 
felaket günlerimizde bize rehber olan İş Bankası’nın
delaletiyle, kimsesizliğimizi unutturan bu kıymetli yu-
vadan, kardeş gibi havasını teneffüs ettiğimiz
Darüşşafaka’dan, talihin ve mukadderatın cilveleri,
bizleri birbirimizden ayırıyor.” 

1955-56 eğitim öğretim yılı Darüşşafaka için önemli
bir dönüm noktası olmuştur. Yeni bir düzenleme ile
İngilizce öğretim yapılan bir kolej statüsüne
geçilmiş, iki yıllık hazırlık sınıfı ile eğitim sekiz yıla
çıkarılmış, fen ve matematik dersleri İngilizce oku-
tulmaya başlanmıştır.

1957 yılında Anadolu’dan daha fazla çocuğa 
ulaşabilmek amacıyla, İstanbul’un yanı sıra Ankara,
İzmir ve Adana illerinde de Darüşşafaka Giriş Sınavı
yapılmaya başlanmıştır. 

1971 yılında Darüşşafaka, eğitimde fırsat eşitliğini
derinleştirmek için çok büyük bir adım atarak karma
eğitime geçilmesi kararını almış, 1971-1972 Eğitim-
Öğretim Yılı’nda kız öğrenciler de Darüşşafaka’da
eğitim görmeye başlamıştır.

1973 yılında Kıbrıs Barış Harekâtı’nda şehit olan

askerlerin çocukları, sınavsız olarak Darüşşafaka’ya
kabul edilmiştir. 

1994’te Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 
Maslak’taki yeni yerleşkesi hizmete girmiştir. Bu
modern yerleşkeye geçiş ile birlikte öğrenci kapa-
sitesi büyük oranda arttırılmıştır. 

1999 yılında, 17 Ağustos depremzedesi kırkbir
öğrenci, ayrıca 1997-2006 yılları arasında toplam
yetmişsekiz şehit asker ve polis çocuğu okula 
sınavsız kabul edilmiştir.

2007 yılında cemiyet ve okul yönetiminde köklü
değişiklik yapılmış, beş yıllık stratejik plan hazırlan-
mıştır. Bu stratejik planın en önemli uygulamaların-
dan biri 2008 yılında hayata geçirilen “Anadolu
Açılımı” projesidir. Bu proje iki ana uygulamaya
dayandırılmıştır.
1. Darüşşafaka’yı Anadolu’ya anlatmak 
2. Darüşşafaka Giriş Sınavı’nda değişiklikler 
yapmak

Darüşşafaka’yı Anadolu’ya anlatmak için, cemiyet
yönetiminden, Darüşşafaka mezunlarından ve
öğretmenlerden oluşan bir ekip, Türkiye’yi bölge
bölge, il il gezerek Darüşşafaka tanıtım faaliyetlerini
gerçekleştirmiştir.

Tanıtımların amacı, Türkiye’de Darüşşafakalı ola-
bilme koşullarına sahip tüm çocukların bu fırsattan
haberdar olmasını sağlamak, her bir çocuğa ulaşa-
bilmektir. 

Stratejik planın diğer uygulaması tam da fırsat
eşitliği ilkesine karşılık gelen, Darüşşafaka Giriş 
Sınavı’nda yapılan değişikliklerdir. Şehir merkez-
lerinin dışında yaşayan yetenekli öğrencilerin,
Darüşşafaka Giriş Sınavı’nda, büyük şehir merkez-
lerinden gelen öğrenciler ile daha eşit şanslara
sahip olması amacıyla, bilgi ölçümüne dayalı sınav
sisteminden zekâ, yetenek ve yaratıcılık ölçümüne
dayalı sınav sistemine geçilmiştir. 

Yine şehir merkezleri dışından katılımı kolaylaştır-
mak için Darüşşafaka Giriş Sınavı’nın yapıldığı il
sayısı yirmiye çıkarılmıştır.  

Tüm bu çalışmaların neticesinde, 2007 yılında
Darüşşafaka sınavına giren öğrenci sayısı
yediyüzkırkaltı iken, 2012 yılında ikibinonbeş
öğrenci sınava girmiştir ve bu öğrencilerin
binüçyüzyirmisi İstanbul dışı illerden başvuru yap-
mıştır.  
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2009 yılında, Mardin Bilge Köyü’nde yaşanan olay-
ların mağduru beş çocuk, okula sınavsız olarak
kabul edilmiştir. Şimdi bu çocuklardan üçü 6.sınıfta,
ikisi 7.sınıfta Darüşşafaka’da öğrenimlerini
sürdürmektedirler. 

2012 yılında Darüşşafaka Cemiyeti, çok önemli bir
tüzük değişikliği yaparak babası hayatta olmayan
çocukların yanı sıra annesi hayatta olmayan çocuk-
ların da Darüşşafaka’ya girmesine imkan tanımıştır.
Yapılan değişiklik, kamuoyunda Darüşşafaka’nın
sağladığı eşitlik yelpazesinin genişletilmesi için en
önemli adımlardan biri olarak kabul edilmiştir. Bu yıl,
Darüşşafaka’da onüç tane annesi hayatta olmayan
öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerimiz ile ilgili
eğitim öğretim yılının başlangıcından bu yana
yapılan gözlemler, izlenimlerimiz ve öğretmenleri-
mizin görüşleri, annesiz çocukların Darüşşafaka’ya
kabulü kararının doğru bir karar olduğunu göster-
mektedir. 

Darüşşafaka’nın değişim ve varoluş felsefesi, 
3 temel ilke üzerine inşa edilmiştir. 

Eşitlik: Darüşşafakalı olan tüm çocuklara öncelikle
eşitlik öğretilir. Darüşşafaka’da çocukların,
ailelerinden, sosyoekonomik özelliklerinden,
yaşadığı bölgenin farklılıklarından ve cinsiyete 
dayalı ayrımcılıktan dolayı kaynaklanabilecek eşitsi-
zlikler bertaraf edilir. 

Aidiyet: Darüşşafaka, öğrencilerini sahiplenmesi ve
öğrencilerinin Daraüşşafaka’ya duyduğu aidiyet
duygusu ile yaşamaktadır. Darüşşafaka, aidiyeti,
kardeşlik duygusuna dayalı, kimlik ve benlik
kazandıran, kültür ve ruh oluşturan bir değer olarak
kabul eder. Öğrencilerin, Darüşşafaka'ya aidiyet
kültürü ile yetişmeleri, 1863'ten bugüne devam
eden hikayenin önemli bir dayanağıdır.

Bilgelik: Darüşşafakalılar üstün başarı ve bilgili 
olmakla yükümlüdür. Bilgelik, sürekli öğrenme
içgüdüsü ile, kendilerinden başlayarak topluma
yayılan aydınlanmayı, bilmeyi ve yapmayı, harekete
geçmeyi anlatan Darüşşafaka değeridir.
Darüşşafaka öğrencilerinin, topluma katkı sağlama
ve sosyal sorumluluk duygularının gerisinde bilgelik
ilkesi bulunmaktadır. 

Bugün Darüşşafaka’da altmışsekiz farklı ilimizden
954 öğrenci öğrenimini sürdürmektedir. Bu öğrenci-

lerin, 409’u kız, 545’i erkek, % 47’si İstanbul’dan ve
% 53’ü İstanbul dışından gelen öğrencilerdir.

Özellikle vurgulamak istediğim, Türkiye’nin 
altmışsekiz farklı ilinden öğrencilerimizin olması,
eşitlikçi anlayışımızın pratiğidir. Öğrencilerimizin bir-
birlerinden öğrenmeleri ve farklılıkları yaşamaları
için bir araç olmaktadır. Darüşşafaka bu çok kültürlü
yapısı ile Türkiye motifi özelliğini taşımaktadır. 

Sunumum Darüşşafaka Maslak Yerleşkesi ile
devam edecektir. 

Darüşşafaka Maslak Yerleşkesi, çocukların iyi bir
eğitim almaları için uygun fiziksel ortamı sağlamak-
tadır. Tamamı yatılı olan öğrencileri için
Darüşşafaka bir okul olmanın ötesinde bir aile, bir
yuvadır. Bu anlayışla yapılandırılan yerleşkede,
yatakhaneler, bilgi ve dinlenme merkezleri, sanat
atölyeleri, yirmibeşbin kitaplı kütüphane, 
gözlemevi, planetaryum, spor alanları ve
yemekhane bulunmaktadır. Yerleşke, öğrencilerin
akademik ve sosyal olarak tüm ihtiyaçlarını karşıla-
mak üzere yapılandırılmıştır. 

Devam eden bölümde Darüşşafaka’da öğrencilik
üzerinde duracağım. Darüşşafaka’da öğrenci 
olmanın şartları; öğrencinin ilkokul 4.sınıfı bitirmesi,
anne ya da babasının hayatta olmaması, T.C.
Vatandaşı olması ve ailesinin maddi durumunun iyi
bir eğitim almak için yetersiz olmasıdır. Bu şartları
taşıyan öğrenciler, her yıl mayıs veya haziran
ayında Türkiye’de yirmi ilde yapılan Darüşşafaka sı-
navına girerler. Ortalama ikibin çocuğun başvur-
duğu bu sınavda Darüşşafaka’nın belirlediği
kontenjana göre başarılı kabul edilen öğrenciler,
sağlık ve maddi durum kontrollerinden sonra yeni
Darüşşafaka öğrencileri olmaya hak kazanır.  

Yeni Darüşşafakalılar, okula eğitim-öğretim yılının
başlamasından bir hafta erken davet edilerek
Darüşşafakalı olmaya ilk adımlarını 
atacakları uyum ve alışma programına alınırlar.

Öğrencilere Darüşşafakalılık bilinci, kültürü ve
değerleri anlatılır. Onların, bireysel özellikleri, 
farklılıkları, ilgi ve yetenekleri, öğrenme stilleri bu
dönemde öğrenilir. Amaç, yeni öğrencilerin
Darüşşafaka’da sunulacak akademik ve sosyal 
ortama hazırlanmasıdır. Her yeni öğrencimizin
hikayesi bizim için çok önemlidir, çünkü bize ilham
veren bu hikayelerdir.

22 ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANSI



Darüşşafakalı öğrencilerin özellikleri; evrensel
değerlere bağlı, sürekli öğrenen, toplumsal olaylara
duyarlı, zamanın ruhunu yakalayan, değişime açık,
özgüvenli, sorgulayıcı ve özgün olmalarıdır. 

Darüşşafaka’da uygulanan akademik ve sosyal 
program öğrencilere bu özelliklerin kazandırıl-
masına yöneliktir.  

Darüşşafakanın akademik programında:

Tüm derslerde, MEB öğretim programlarındaki 
becerilerin kazandırılmasına yönelik çalışmaların
yanı sıra, 4 ve 5. sınıflarda satranç ve drama ders-
leri, eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi
amacıyla “Düşünme Yolculuğu” dersi, bilimsel
düşünme ve araştırma becerilerinin geliştirilmesi
amacıyla “Araştırmacı Çocuk Programı” uygulan-
maktadır.

6 ve 10. sınıflarda Uluslararası Bakalorya Orta 
Yıllar Programı (MYP) uygulanır. Bu programın
yapısına uygun olarak, disiplinler arası planlama,
bütünsel öğrenme ve kriter odaklı değerlendirme
gözetilmektedir. Bu çalışmalara ek olarak 11 ve 
12. sınıflarda üniversite sınavına yönelik çalışmalar
başlatılmaktadır. 

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda,

• Her öğrenci başarabilir anlayışı,

• Üstün akademik başarı için sürekli motivasyon, 

• Bireyselleştirilmiş öğretim,

• Öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımı, 

benimsenmiştir.

Akademik olarak sınıfın gerisinde kalan öğrenciler
ile özel olarak ilgilenilmektedir. Her seviyenin bir
müdür yardımcısı ve bir psikolojik danışmanı vardır.
Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimi sistemli bir
şekilde takip edilmektedir. Aynı zamanda öğrenciler
ile yakından ilgilenilmesi için danışman öğretmen
sistemi uygulanmaktadır.

Darüşşafaka’da ilke ve uygulamaların mimarı,
kaliteli eğitimin kaynağı öğretmenler olarak kabul
edilmektedir. Öğretmenlerin mesleki ve kişisel
gelişimi için, yüksek lisans ve doktora eğitimleri
desteklenmekte, oluşturulan Darüşşafaka Yetkinlik
Modeline göre öğretmen seçimi yapılmaktadır. Yine
bu modele göre performans değerlendirme ve yılda
altmış saatlik hizmet içi eğitim programı gerçek-
leştirilir. 

Her öğrencimizin, yaratıcılık, takım çalışması, lider-
lik, iletişim, sorumluluk alma gibi becerilerinin
gelişmesi için akademik çalışmalar ile uyumlu bir
şekilde planlanan sosyal ve kişisel gelişim etkinlik-
leri yapılmaktadır. 

Darüşşafaka’da tüm öğrencilerden, bilimsel,
kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklere aktif
olarak katılmaları, okul içi ve okul dışında yapılan
etkinlikleri izlemeleri, sosyal sorumluluk projeleri
yürütmeleri, sanatın bir dalına yoğunlaşmaları, bir
enstrüman çalmaları ve bir spor dalı ile uğraşmaları
beklenmektedir. Darüşşafaka’da lisanslı spor yapan
altıyüzseksendört, enstrüman çalan 
altıyüzdoksan öğrenci bulunmaktadır.  

Seksenbir farklı öğrenci kulübü ürün odaklı çalış-
malarını yürütmekte, yoğun okul içi ve okul dışı
etkinlik programı bulunmaktadır. İstanbul dışından
gelen öğrencilerimiz için, 4.sınıftan 7.sınıfa kadar
her hafta sonu olmak üzere kulüp çalışmaları ve
okul dışı gezileri düzenlenmektedir. Tabii ki bu
yaratıcılık, ürüne dönüşür. Sunumumda sınırlayarak
belirtmek durumunda olduğum çalışmalarımızdan
bazı örnekler görülmektedir.

Bu başarılara, bu yılki üniversite giriş sınavı
sonuçlarını da ilave etmek istiyorum. 2012 yılı
üniversite giriş sınavında son sınıf öğrencilerimizin
% 96’sı dört yıllık bir lisans programına katılma
başarısını göstermiş, öğrencimiz Cemre Karaoğlan
İstanbul Teknik Üniversitesi’ne birincilikle girerek
Darüşşafakalıları onurlandırmıştır.  

Size, Darüşşafaka’nın eşitlik hayali ile başlayan
hikayesini anlatmaya çalıştım. Bu hikaye ile tüm
çocuklar için iyi bir eğitim hayal edenlere ilham
verdiğimizi düşünüyorum. Sunumumu, Prof. Ken
Robinson’un “Eğitim Devrimini Başlatmak” konulu
konuşmasından bir bölüm ile sonlandırmak istiyo-
rum. 
“Size W.B. Yeats’den bir şiir okumak istiyorum. Bunu sevgilisi
Maud Gonne’a yazmış. “Cennet işli kumaşlarım olsaydı, altın ve
gümüş renklerde yazmalı, mavi, donuk ve koyu renk kumaşları
gecenin, aydınlığın ve alacakaranlığın. Ayaklarının altına 
sererdim. Ama fakirim ve yalnızca hayallerim var; ben de hayal-
lerimi seriyorum ayaklarının altına; nazikçe bas çünkü hayalle-
rimin üzerine basıyorsun.” Her gün, her yerde, çocuklarımız
hayallerini ayaklarımızın altına seriyorlar. O hayalleri çiğne-
memeliyiz.”

Ken Robinson’un konuşmasındaki bu bölümü al-
mamın sebebi, Darüşşafaka’nın felsefesi ile birebir
uyuştuğuna dair taşıdığım inançtır. Beni dinlediğiniz
için teşekkür ederim.
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Gelişim Yönetimi alanında yüksek lisans derece-
sine sahip (ILO-Turin Üniversitesi) olan Lida Kita,
Arnavutluk’taki Tiran Üniversitesi’nden 1981 yılında

mezun oldu. Uzmanlık alanı Güneydoğu 
Avrupa’daki eğitim ve sosyal içermeyle ilgili kamu
politikalarıdır. 

Arnavutluk Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nda müfredat
uzmanlığı ve ders kitapları yazarlığı görevini
sürdüren Kita, aynı zamanda Tiran Üniversitesi’nde
öğretim görevlisidir. 1992’de AB’nin Tiran ofisine
katılmış, 1993 itibarıyla da Dünya Bankası’nın
Tiran ofisinde eğitim ve sosyal programlar yönetici-
liğini üstlenmiştir. 

Kita, 2001 yılından beri Avrupa Eğitim Vakfı’nda
(European Training Foundation) ülke yöneticisi
olarak görev yapmakta ve Batı Balkanlar ve
Türkiye bölgesi kapsamında eğitimde sosyal
içerme projeleri takım liderliği görevini yürütmekte-
dir. Kita, aynı zamanda Londra Üniversitesi, 
Finansal ve İdari Çalışmalar Merkezi, Kamu 
Yönetimi Bölümü’nde lisansüstü çalışmalarını
sürdürmektedir.
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Şu anda çok heyecanlıyım çünkü bu kadar kala-
balık bir topluluk karşısında konuşmaya alışık
değilim. Eskiden bir üniversitede öğretim
görevlisiydim ama kürsüden konuşmak yerine
öğrencilerin arasında olmayı seviyorum. 
Bu yüzden eğer biraz garip davranıyorsam beni
bağışlayın. Aynı zamanda Sayın Milli Eğitim
Bakanı’nın Türkiye’de yapılmakta olan tüm 
reformlar üzerine yaptığı etkileyici konuşma başta
olmak üzere benden önceki değerli konuşmaların
ardından yararlı ve anlamlı bir şey söylemeye
çalışmak da ayrıca zor olacak. Avrupa Birliği (AB)
Türkiye Delegasyonu’nun Türkiye’ye ilişkin ilerleme 
raporunda yazan etkileyici şeyler de konuşmamı
güçleştiren unsurlardan biridir. Darüşşafaka
Cemiyeti’nin muhtaç çocuklar için neler yaptığını
anlatan sunumun ardından da konuşmak kolay
değil. Türkiye nüfusunun çok az bir yüzdesindeki
öğrenciler için bile olsa, sayılar fark yaratmaktadır. 

Bizleri Darüşşafaka tarafından düzenlenen bu
önemli uluslararası etkinliğe davet ettiğiniz için size
teşekkür ediyor ve herkese güzel bir gün diliyorum.

İlk olarak, size kendiniz hakkında bildiklerinizden
daha fazlasını veremeyeceğimi söylemek isterim.
Dinleyicilere ve çevremizde bulunanlara bakarak
ve burada tanıdığım birçok kişiyi düşünerek, 
hepinizin bunu bildiği aşikâr. Sisteminizi biliyor-
sunuz. Söz konusu eğitim sektörünün gelişmesi
olduğunda uluslararası alanda neler yaşandığını
hepiniz görebiliyorsunuz. Ayrıca aranızdakilerin
birçoğu da eğitim sistemini herkes için daha adil ve
daha erişilebilir kılmayı amaçlayan ulusal düzeyde,
AB düzeyinde ve uluslararası düzeyde atılan 
adımlar hakkındaki tüm görüşlerin paylaşıldığı
uluslararası ağların bir parçasıdır. Sadece kendim
için değil, bu konferansta yer alan bütün uzmanlar
adına, bizleri davet ettiği için Darüşşafaka’ya
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teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bizler, farklı ülke-
lerde ve kurumlarda çalışan kişileriz. Ben AB Ajan-
sı’nda çalışıyorum ve ben işi AB çerçevesinde ele
alırken AB Üye Ülkelerinden gelen, hepsi içermeci
eğitim uygulamasının farklı süreçlerinde yer alan
meslektaşlarım da kendi ülkelerinin/kurumlarının
perspektifinden konuşacaklar. Bizler hem kendi 
kurumsal bakış açımızın kazandırdığı, hem de bu
alanda bireysel uzmanlar olmamızın verdiği
tecrübeyi yanımızda getiriyoruz. 

Söz konusu alanlarda hepimiz uzun yıllardan beri
çalışmaktayız. Hepimiz, bu forumun/etkinliğin bizim
sizlere neyin en iyi olduğunu ya da ne yapılması
gerektiğini söylememizden ibaret olmadığı
konusunda hemfikiriz. Bir şey öğrenmeye açık ol-
madığı sürece kimseye bir şey yapması söylene-
mez. Biz bu etkinliği meslektaşlar arasında bilgi
alışverişine dayalı etkileşimli bir öğrenme faaliyeti
olarak tanımlıyoruz. Bizler, AB Üye Ülkelerinde ve
bu ülkeler dışında uygulanan bazı faaliyetleri ve
alınan önlemleri size anlatabilir, size uyarlayabilir
ve Türkiye şartlarında faydalı ve verimli olabilecek
olanları sizlerle paylaşabiliriz. Bu önlem ve
faaliyetler özel bir kuruluş olan Darüşşafaka
Cemiyeti için verimli olabileceği gibi, kamu sektörü
için de oldukça önemli sayılabilir. Sonraki oturum-
larda konuşacak olan meslektaşlarımın çoğu kamu
eğitim sektöründe çalışmaktadır. 

Sayın Bakan’ın da söylediği gibi Türkiye,
ekonomisindeki gelişmeler sayesinde eğitim 
sektörüne hayli yatırım yapmaktadır. Birlikte
çalıştığımız ülkelerde ise durum böyle değil. 
Bu da bizi, geleneksel yaygın eğitim anlayışına
bazı katkıları olabileceği umuduyla, özel sektörün
eğitimdeki rolünü artırmanın yollarını aramaya
yöneltti. Bu katkıların ne kadarının 
gerçekleştirilebileceği, kamu ve özel sektör arasın-
daki işbirliğinin ne kadar iyi tasarlandığına, ülkenin
mevzuatlarının çizdiği çerçeveye ve hükümetin
özel sektörle aralarındaki anlaşmaları ve ortaklık-
ları yönetme ve geliştirme kapasitesine bağlıdır.
Darüşşafaka Cemiyeti’nin organize ettiği bu 
uluslararası etkinliğe katılımın oldukça önemli 
olmasının nedeni de budur. Politikalar ve önlemler
doğru şekilde uygulandığı takdirde, özel sektör 
verimliliği ve seçenekleri arttırabilir ve özellikle 

geleneksel eğitim yöntemlerinin yeterli olmadığı
aileler için eğitim hizmetlerine erişimi arttırabilir. 

Peki, ülkedeki kamu sistemiyle paylaşılabilen, 
kamuda benzeri yapılabilen ve yaygınlaştırılabilen,
Darüşşafaka Cemiyeti gibi özel kuruluşların ve
deneyimlerin unsurları nelerdir? İşte burada ben
devreye giriyorum. Naçizane konuşmamda daha
önceki konuşmacıların dikkat çektiği sorunlara 
herhangi bir çözüm öneremeyeceğim. Ancak 
sizlerle benden önceki konuşmacılar tarafından da
bahsedilen çerçeveyi, kapsamlı eğitim ve eğitime
erişimde eşitliğe ilişkin AB çerçevesini paylaşa-
bilirim. Biz, AB üyesi olmayıp AB üye devletleriyle
komşu olan ülkelerle çalışan bir AB ajansı olarak,
eğitimde kalite ve erişilebilirlik söz konusu
olduğunda çok sayıda zorlukla karşılaşıyoruz ve
Türkiye de bu konuda birlikte çalıştığımız ülkeler-
den biridir. Bazı rakamlar vermek istiyorum. 
Üzerlerine yorum yapmayacağım çünkü bu 
salonda bulunan herkes kendi ülkelerinin istatistik-
lerini nasıl okumaları ve analiz etmeleri gerektiğini
biliyor ve aynı zamanda Türkiye’deki eğitim ve
öğretim sisteminin mevcut durumu üzerinde nasıl
bir analiz uygulamanız gerektiğinin farkındasınız.
Avrupa Birliği’nde eğitim ve öğretimin devlet
idaresinde olduğunu hepinizin benden daha iyi
bildiğinden eminim. Yani her ülke kendi poli-
tikalarını tasarlar ve uygular. Fakat ülkeler, diğer
ülkelerin başarılarından esinlenirler ve birbir-
lerinden öğrenmeye çalışırlar. Birbirleriyle iletişim
kurarak reform sürecinde elde ettikleri bilgileri 
paylaşır ve kendilerine uyarlar. 

Ülkelerin kaydettikleri gelişmeleri, karşılaştıkları
zorlukları ve gelecekteki yol haritalarını birbirleriyle
paylaştıkları birçok bölgesel çalışma alanı ve 
platform mevcuttur. Avrupa Birliği’nin, ülkelerin 
birbirleriyle farklı düzeylerde (politika, uygulama 
ve kanıt/araştırma) paylaşım yapabilmesi için açık 
koordinasyon yöntemini veya akrandan akrana
etkileşimli öğrenme etkinliklerini/incelemelerini
desteklemesinin nedeni de budur. Ben de bu etkin-
liği aynen böyle görüyorum: Birlikte tartıştığımız ve
paylaştığımız, açık bir koordinasyon toplantısı. Biz;
yalnızca Avrupa ve AB ülkelerinde neler
yaşandığını sizlere aktarmak için değil, aynı za-
manda Türkiye’den de bir şeyler öğrenmek
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amacıyla burada bulunmaktayız. Ayrıca lütfen bu
toplantının; sizlerin de soru yöneltebileceği ve
yorum yapabileceği, etkileşimli bir platform ol-
masına katkıda bulununuz. Teşekkür ederim. 

Şimdilerde hangi ülkeye gitsek büyük reformlardan
bahsediliyor. Batı Balkanlar ve Türkiye’den söz 
ederken bu konuda daha emin konuşabiliyorum
çünkü bu bölgede çalışıyorum. Evet, bunlar
gerçekten büyük reformlar. Son yirmi yılda katılım
sayısının arttığını, eğitim kalitesinin yükseldiğini
görüyoruz. Ancak rakamlara baktığımızda özellikle
dezavantajlı gruplar söz konusu olduğunda biraz
daha farklı çıkarımlar elde ediyoruz. Ülkeleri biz
kıyaslamıyoruz, bu verileri ülkeler kendileri bize
sunuyor. Bu verileri analiz edip ülkelerin AB stan-
dartlarını ne kadar uygulayabildiğini gözlemliyoruz.
Siz de eğitim ve öğretim alanındaki AB standartları
hususunda Türkiye’nin nerede olduğunu kendi göz-
lerinizle görebilirsiniz. WBT (Batı Balkanlar ve
Türkiye) ülkelerinin nerede olduğunu ve bu 
ülkelerde eğitim alanındaki mevcut durumun ne
olduğunu kendiniz görebilirsiniz. AB 2020’den ayrı
olarak, ülkeler kendi stratejik önceliklerine sahipler.
Türkiye’nin bir 2023 stratejisi var ve Türk meslek-
taşlarımızla konuştuğumuzda Avrupa 2020 
hedeflerinde geçen birçok unsurun Türkiye 2023
Stratejisi’nde de var olduğunu görüyoruz. Örneğin;
içermeci büyüme stratejik önceliklerden biridir,
keza rekabet edebilirlik ve mükemmeliyet de öyle.
Yani birçok unsur her iki stratejide de mevcut.
Türkiye bütün AB programlarında oldukça etkin rol
almaktadır. Aslında Türkiye bu programları en çok
kullanan ve onlardan en çok faydalanan ülkelerden
biridir. İşte bu yüzden Darüşşafaka’nın AB Come-
nius Projesi’nde yer almasına şaşırmıyorum. Bu da
Türkiye’deki kamu kurumları ve özel kuruluşların
kapasitelerinin geliştiğini ve onların Avrupalı ortak-
larla bilgi alışverişine hazır olduklarını gösteriyor.
Bunların yanı sıra birçok AB tematik çalışma grubu
da mevcut olup, Türkiye bu alanlarda da kendini
göstermektedir. Örneğin; 2009’da AB’ye üye ülke-
lerle birlikte yine burada, Türkiye’de gerçek-
leştirdiğimiz etkileşimli öğrenme etkinliğini
hatırlıyorum da AB’ye üye devletler Türkiye’nin
yapmakta olduğu şeylere hayran kalmışlardı, özel-
likle de yoksullar için gezici kütüphane uygulaması

hususunda. Sonrasında ise çok sayıda AB üye
ülkesi bu model/uygulama hakkında daha fazla
bilgi edinerek bu modeli kopyalamak değil, (doğru
sözcük bu değil) kendi sistemlerine uyarlamak 
istemişti. Yine AB üye devletleriyle Türkiye’deki
yetkililer arasında bağlantı kurmalarına yardımcı ol-
mamız için çok sayıda talep almıştık. 

Benim anlatmaya çalıştığım şey şu ki; hepimizin
başkalarından öğrenecek ve başkalarıyla paylaşa-
cak bir şeyleri var. İşi daha iyi bilen taraflara/sis-
temlere bakmıyoruz. Hepimiz bir masanın etrafına
toplanmış ve birbirimizden öğrenebileceklerimizi
öğrenmeye çabalıyoruz. Türkiye’nin daha fazla
yararlanabileceği AB Eğitim ve Öğretim Genel
Müdürlüğü altında çalışmasını sürdüren başka 
programlar da var. Hem sadece kamu kurumları
değil aynı zamanda sizin gibi kuruluşlar da var.
Çünkü onlar da eğitim sisteminin bu yönünün
mükemmelliğini görmek istiyorlar.

Her şeyden önce, tanımlar ve sözcükler ile 
bunların farklı ülke ve kültürlerdeki tercümelerini 
ve karşılıklarını netleştirmemiz gerekir. Elbette 
İngilizce benim anadilim değil. “Erişim, sosyal
içerme ve hakkaniyet/adillik” sözcüklerini 
Arnavutçaya çevirmeye kalkarsam, sözcükler farklı
anlamlar kazanabilir. Tabii bir sözcüğün diğer dilde
bir tek karşılığı olmuyor. Esas olan sözcüklerin
ifade ettiği kavramlardır. Çünkü her kültürde, her
bağlamda, insanlar sözcükleri bir kavram ile bağ-
daştırır. Bu yüzden kimseye terimleri ve tanımları
öğretmeye çalışmayacağım ama şunu açıklığa
kavuşturmamız gerekiyor: Farklı kavram ve
sözcükleri kullandığımızda, bunların AB bağlamın-
daki tanımlarını kastediyoruz. Hepimiz eğitimin bir
insan hakkı olduğundan bahsediyoruz. Ancak bu
durum ülkeye ve ülkenin anayasasına bağlı olarak
değişkenlik göstermektedir. Peki, insan hakları
deyince neyi kastediyoruz? Kimin için insan hak-
ları? Cevabı size bırakıyorum, bunu siz tartışın 
lütfen. Hakkaniyetten bahsettik ama hakkaniyet
yalnızca bütçe, öğretmen sayısı, sınıf ve okul
sayısı gibi sisteme yapılan eklemelerden ibaret
değildir. Biz, uzmanlar olarak, sistemin getirilerini
inceliyoruz. Dün ve bugün Darüşşafaka Eğitim 
Kurumları’nın öğrencileri ve mezunlarıyla tanışma
zevkine eriştik. Kendi adıma, Darüşşafaka’nın
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kendi kişisel gelişimlerine ve toplumun tamamına
neler kazandırdığını gururla söyleyen profesyonel
insanlarla tanışmanın ve konuşmanın oldukça duy-
gusal olduğunu söyleyebilirim. İşte bizim ulaşmaya
çalıştığımız hedef budur ve yine bu, eğitim-öğre-
timde istenen sonuçlara ulaşılması demektir. 

İçermeci eğitim üzerine konuşuyoruz. Burada yine
verilen bağlamda içermecilikle neyi kastettiğimiz
konusunda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Kimin
için içermeci? Niçin? Bunlar meslektaşlar arasında
oldukça hassas tartışma konularına dönüşebilmek-
tedirler. Uzmanlar olarak biz dayatmaya değil,
sadece bu ülkelerde kavramın ne anlama geldiğini
daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Bu durumda, içer-
meci eğitim denince Türkiye’de ne anlaşılıyor? Şu
anda çevremizde gördüğümüz üzere burası, du-
rumu iyi olmayan ailelerden gelen en iyi ve en par-
lak çocukları seçip alan, içeren bir okul. Fakat ben
bunu sorgulayabilirim. Sorgulama yapmıyorum
ama bir uzman olarak soruyorum: Çocuğumun
gelişimindeki aşamalara ve gelişim düzeyine karar
veren kim? Çocuğun belli bir eğitim türüne
yöneltilmesi gereken yaşı kim belirliyor ya da
çocuğun burada eğitime devam edebilecek kadar
parlak olup olmadığına kanaat getiren kim? Ve yine
sizi sorgulamak maksadında değilim, bunlar
sadece kendimize sorduğumuz sorular: Neden bu
mükemmeliyet okuluna gelmeleri gerekiyor ve
neden bütün devlet okulları aynı mükemmelliği
herkese sunmuyor ve herkese hitap etmiyor? Bunu
yalnızca Türkiye için sormuyoruz. Bu soru ulus-
lararası bir düzeyde ve AB ülkelerinde sorulmakta
olan bir soru ve aynı zamanda bu soruların hepsi
biz uzmanların da anlamaya çalıştığı sorular. 
Devlet okullarını, bu mükemmel eğitimi HERKESE
sağlamaktan alıkoyan nedir? Eğitim sistemimizde
neden birçok öğrenciyi yitiriyor, okuldan terklere 
ne diyoruz? İşte içermeci eğitimden bahsederken
üzerinde durmamız gereken esas sorular bunlardır. 

Şunu da asla unutmamalıyız ki bizler eğitim ve
öğretimde kendi arzuları olan birer bireyiz. Bir
okula gitmeye başladığım zamanlardaki hâlime
bakıyorum, bir de şimdiki. Çok değiştim.
İhtiyaçlarım çok değişti. Sorum şu: Bir bireyin
sürekli değişen bu ihtiyaçlarına cevap verebilecek
ne tür bir sisteme sahibiz? Aynı zamanda yoksul

kesimden de söz ediyoruz. Hepimizin bildiği gibi
her ülke, toplumun hangi kesiminin yoksul
sayıldığını anayasasında ve idari hukukunda belir-
tir. Şimdi size bir şey söyleyeceğim: Krizin ardın-
dan Avrupa Birliği ve AB üye devletleri şu anda
yoksul kesimden insanlarla dolup taşıyor. Yani
bugün kalburüstü olup her şeye sahipken, yarın
sahip olduklarımızın birçoğunu ya da hepsini
kaybedebiliriz. Öyleyse sistem sürekli değişen
ihtiyaçlara nasıl cevap veriyor? Yine, kim bir birey
olarak bana nerede okumam gerektiğini söyleme
hakkını elinde tutuyor? Bireyler olarak hepimizin
eğitim alma, kaliteli eğitim ve eğitime tam erişim
hakkı vardır. 

Bu slayta; hakkaniyet, toplumsal bütünlük ve aktif
vatandaşlık gibi ana ilkeleri destekleyen, eğitim ve
öğretim 2020 stratejisi kapsamında Avrupa
Komisyonu ve Konsey tarafından yayımlanan
sonuçlar bildirgesini koydum. Bu ilkeler, AB sistem-
lerinin özellikle son yirmi yılda yaşanan değişimlere
cevap verebilmesinde yardımcı olmuştur. Çünkü
hem bizim hem de sizin en başta söylediği gibi
eğitim, insanların daha iyi bir duruma gelmesine
yardımcı olurken toplumların içermeciliğini ve
bütünlüğünü geliştirir. Kriz ve kısıtlı kaynaklar 
sebebiyle eğitim sektöründe bütçe kesintileri
yaşanmaktadır. Bugün AB’de görünen o ki 
içermeci eğitim için alınan destekleyici önlemlere
artık eskisi kadar kaynak ayrılmamaktadır.  

Bildiğim kadarıyla burası bir meslek okulu değil,
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yani birçok farklı alanda yetenekler kazandırmayı
amaçlayan bir okul. Ancak kendi ülkelerimize ve
Türkiye’ye baktığımızda, mesleki eğitim kurumları
toplumdaki en zayıf kesimlerden gelen öğrencilere
ev sahipliği yapmaktadır. Biz de bazı sorular sor-
maya karar verdik. Toplumun mesleki eğitime
biçtiği değer nedir ve mesleki eğitimin devlet 
politikalarındaki yeri nedir? Türkiye dışındaki bazı
ülkelerde yaptığımız gözlemlerde en yoksul ve
zayıf kesimlerin düşük performanslı okullara 
gittiğini ve bu okulların toplumdan dışlanmışlığın
yeniden işlendiği kurumlar hâline geldiğini fark
ettik. Bizler, eğitim sektöründeki uzmanlar olarak
kendimizi sorgulamak durumundayız. 

Kamu sektöründe ve sivil toplumda, bilginin olduğu
her yerde var olan bir baskı grubu olmalıyız.
Ülkelerimizdeki meslek okullarının bu dışlan-
mışlığını azaltmak ve onları geliştirmek için ulusal
düzeyde ne gibi uygulamalarda etkili olmalıyız?
Burada duyduğuma göre birçok öğrenci, hatta
öğrencilerin çoğunluğu sosyal yardımlaşma
faaliyetlerinden yararlanmış. Birçok avukat, doktor
vb. ile görüştüm. Sosyal yardımlaşma ve
dayanışma aslında hepimizin bir tutkusu, sadece
bir grup insanın değil. Buyurun size kendi kendi-
nize sormanız gereken bir soru daha: Neden
sadece bu mükemmeliyet merkezleri çocuklara
bunu sağlayabiliyor? Sadece Türkiye’deki değil,

diğer ülkelerdeki devlet eğitim sektörü neden bu
mükemmelliğe ulaşamıyor? 

Bu eşitsizliğin oluşmasında katkısı olan faktörler-
den bazıları üzerinde durmak istiyorum. Burada
öğrendiğimize göre öğrencileri, içinde ekonomik
sıkıntılar ve ebeveynlerden birinin hayatta olma-
ması gibi maddelerin de bulunduğu kriterlere göre
seçmektesiniz. Ayrıca yine adayların bir sınava tabi
tutulduklarını da öğrendik. Benim sorum ise şu: Bu
sınavı geçmek için çocuklar nasıl hazırlanıyor?
Eğer destek alıyorlarsa, neden sadece onlar alıyor
da diğer yaşıtları alamıyor? Tekrar söylüyorum; bu
sadece bu forum için sorulan bir soru değil, cevap-
lamamız gereken sorulardan bir tanesi. Bir sorum
daha var: Bu mükemmeliyet merkezlerinden yarar-
lanamayan yoksul öğrenciler için kamu kurumları
ne yapıyor? Türkiye’nin son on yılda ne kadar
büyük başarılara imza attığını biliyoruz. Ama hâlâ
sistemin dışında kalmış birçok çocuk var. Kârlı
çıkanlar yine her zamanki gibi parası olan insanlar.
Çocuklarına daha iyi bir eğitim sunabilenler hep
orta sınıf ve üst orta sınıftaki aileler. Ancak bizim
ülkelerimizde –Türkiye’den bahsetmiyorum, diğer
Batı Balkan ülkeleri için konuşuyorum– sayılar
düşük. Şu anda hepiniz ya birer anne-babasınız ya
da ileride olacaksınız. Çocuğunuzun en az iki yıllık
okul öncesi eğitimi alma fırsatına erişemeyecek ol-
masının size neler hissettirdiğini biz uzmanlar
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olarak soruyoruz. İşte burada şunu söyleyebilirim ki
adaletsizliğe yol açan unsurların bazıları da eğitim
sisteminin yapısı ve işleyiş tarzının yanı sıra sis-
temin sunduğu seçeneklerdir. Merkezî düzeyden
bölgesel düzeye kadar politika oluşturan Milli
Eğitim Bakanlığı çalışanlarının burada olması bizi
ziyadesiyle mutlu etmektedir. Onlar, politikaları 
belirleyenler ve vatandaşlar için eğitim politikasını
geliştirmekten sorumlu olanlardır.

Kavramlar değişiyor. Eğitim hizmetlerinin
sunumunda şehirler yavaş yavaş baş aktörler
oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın
da burada olması gerekirken başka sorumlulukları
sebebiyle gelemediği bilgisini aldım. Avrupa’da ve
başka ülkelerde ‘Şehir okulları’ adı verilen bir 
girişim gerçekleştirilmekte. Türkiye’de düzenlenen
daha önceki bir etkinlikte Milli Eğitim Bakanı’ndan
bu projede Türkiye’nin de yer aldığını duymak beni
fazlasıyla memnun etmişti. İstanbul’un dışında
Ankara ve birkaç şehir daha bu ağın bir parçası
olacak. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bir heyet de
bunu paylaşmak amacıyla yakında Çin’e gidecek.
Bu sayede sadece okul bazında, bölgesel ve ulusal
düzeylerin yanında şehirler için de göstergeler
geliştirilmiş olacak. Peki neden? Çünkü kendi
eğitim ve öğretim göstergelerini geliştirecek ve bu
standarda göre değerlendirilecekler. Sizin kuru-
luşunuzu da bu göstergelerin geliştirilmesine
katkıda bulunmaya davet ediyorum. Çünkü İstan-
bul gibi şehirler başlı başına bir ülke kadar büyük,
devasa kentlerdir. Her kesimden insanı burada bu-
labilirsiniz. Buralarda zengin kesimlerin yanı sıra
yoksul kesimler de bulunmaktadır. Bu sadece 
İstanbul’a has bir özellik değil, tüm büyük 
şehirlerde olan bir şeydir. Bunun sebebi fazlasıyla
hem iç hem de dış göç alıyor olmalarıdır. Farklı
mahalleler söz konusu olduğunda İstanbul’u da
içine alan bazı büyük kentlerde vahim bir tabloyla
karşılaşılıyor. 

Sistemler. Size sistemleri sıralayacak değilim
çünkü bu AB’ye üye devletlerden gelen temsilci-
lerin işi. Kendileri, araştırma sonuçlarına daya-
narak, sistemlerin okul düzeyinde, bölgesel ve
ulusal düzeylerde ne tür uygulamalar yapılmasını
sağladığından bahsedecekler. Ben de çalıştaylar
boyunca cemiyetinizde uygulamakta olduğunuz

sistemler hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmeyi
arzuluyorum. Hepimiz neler öğrenebilecek, neler
görebileceğiz? Türkiye’deki kamu sisteminde uygu-
lanabilecek unsurlar nelerdir? Biz de sizlerden
oldukça çok şey öğrenebilir ve sizin deneyimlerinizi
AB düzeyindeki ve AB üye devletleri bazındaki
tartışmalara taşıyabiliriz. 

Bu slaytta AB’ye üye devletlerden gelen uzman-
ların oluşturduğu AB uzman ağının hazırlamış
olduğu belli başlı araştırma ve raporlardan
derlediğim bilgileri sıraladım. Bunlar, söz konusu
ülkelerdeki eşitlik, erişilebilirlik ve içermecilik
ilkelerine bağlı olarak eğitim ve öğretim poli-
tikalarının, uygulamalarının ve sistemin getirilerini
gösteren istatistiklerdir. En sonuncusunun ismi
“Eğitim ve eşitsizlikteki sorunlara dikkat ediniz”dir.
Eğitimin çıktıları söz konusu olunca AB’ye üye 
devletler arasında çok sayıda farklılık göze çarp-
maktadır. Bu rapor gerçekleri göz önüne seren bir
belgedir. Genelde raporlar ulusal verilerin analizi
sonucunda oluşturulmakta ve bazen bu veriler
“saklanabilmektedir”. Farklı İBBS (İstatistikî Bölge
Birimleri Sınıflandırması) bölgeleri, eğitim ve 
öğretimde farklı yöntemler kullanırlar. 

Sözlerimin sonuna gelirken, burada bizim de sizler-
den bir şeyler öğreneceğimizi belirtmek istiyorum.
Eğer AB ve Avrupa’da uygulanan politika ve uygu-
lamalardan öğrenebileceğinizi düşündüğünüz
şeyler varsa, işte biz de bunları paylaşmak ve
tartışmak için buradayız. 

Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) tarafından desteklenen
Batı Balkanlar’daki sosyal içerme politikaları ağının
da içinde bulunduğu farklı ağlara katıldık. Biz buna
‘sosyal içerme ağı’ diyoruz. Burası; birbirimizle 
etkileşime geçebildiğimiz, deneyimlerimizi paylaşa-
bildiğimiz, sistemlerimiz hakkında konuşabildiğimiz
ve birbirimizden birçok şey öğrendiğimizi hisset-
tiğimiz bir platform. Aynı zamanda bu platformda
profesyonel bir birliktelik de mevcut. Hepimizin iste-
diği şey eşit bir eğitim sistemi.

Hepinize, beni dinlediğiniz için tekrar çok teşekkür
ederim. Çok fazla vaktinizi aldıysam beni affedin
ama bunlar sizlerle paylaşmak istediğim şeylerdi
ve sizden bir şeyler öğrenme fırsatını bize 
sunduğunuz için de size minnettarım. Teşekkürler. 
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Darüşşafaka Cemiyeti'nin çok değerli yöneticileri,
Avrupa Birliği Delegasyonu’nun temsilcileri ve 
çok saygıdeğer konuklar, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.

Öncelikle Darüşşafaka Cemiyeti'nin Kaliteli Eğitime
Erişimde Fırsat Eşitliği gibi önemli bir konuda,
ülkemizin geleceğini ilgilendiren ve geleceğimizi 
belirleyecek olan bir konuda, bu konferansı düzen-
lemiş olması bizim için son derece mutluluk veri-
cidir. Kaliteyi nitelik ve nicelik açısından birlikte
değerlendirebiliriz.  Ancak ben burada çok fazla 
istatistiklere girmeyeceğim, çok fazla sayılardan söz
etmeyeceğim. Kavramsal ve sayısal yönleriyle bazı
şeylere kısaca değinmek istiyorum. Fakat bunun
ötesinde, özellikle kaliteli eğitime erişimde fırsat
eşitliği açısından son günlerde Bakanlığımızın yap-
tığı çalışmalara değinmek ve bunları sizlerle paylaş-
mak istiyorum. 

Kalitenin birçok tanımını yapabiliriz. Yıllar önce
“kalite”yle ilgili bir tarama yaptığımda, o zaman
300'ün üzerinde farklı tanıma ulaşmıştım. Ama

sanırım şunu söyleyebiliriz, eğitimde kalite, güzellik
gibidir. Fark edilir ve takdir edilir. Kalitenin anlamı
kişiler için değişebilir, kurumlar için değişebilir.
Kalitenin bizim için ne anlama geldiği dünya
görüşümüze, paradigmalarımıza, dünyaya bakış
açımıza, insana verdiğimiz değere, insana bakış
açımıza göre değişebilir. Kaliteyi nasıl tanım-
ladığınız, bütün bunlara bağlı olarak değişir. Kaliteyi
nasıl tanımladığımıza bağlı olarak da kazananlar ve
kaybedenler olabilir. Çok fazla işin kuramsal
tarafıyla da ilgilenmeyeceğim bugün burada. Ama
hızlıca; Avrupa Birliği okul eğitimi kalitesinin 16
göstergesi var biliyorsunuz- bunların sadece 4 ana
başlığına değineceğim. Çünkü biraz sonra
Türkiye'de ne yaptığımızı konuşurken, bunu
kavramsal bir çerçeveye de yerleştirmemiz gereke-
cek. “Kazanımlar”la ilgili göstergeler; yani öğrenci-
lerin neleri öğrendikleri, neleri edindikleri,
kazandıkları. “Başarı ve geçiş”le ilgili; kademeler
arası geçişler, terk oranları. “Eğitimi izleme ve
değerlendirme” ile ilgili göstergeler ve kaynaklar,
“yapılar”la ilgili göstergeler. 

Bir diğer çerçeve, UNESCO'nun kabul ettiği

Kaliteli Eğitime Erişimde Fırsat Eşitliği, 
Türkiye’deki Politikalar ve Mekanizmalar
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çerçeve. Bu çerçevede de aslında, ben daha çok
kaliteyi sağlayan girdiler kısmının üzerinde dura-
cağım. Çünkü bizim daha çok müdahale edebile-
ceğimiz, politikaların geliştirilebileceği alanlar
kaliteyi sağlayan girdiler ve ortamla ilgili hususlardır.
Çünkü öğrenci özelliklerine çok fazla müdahale
edemeyebiliriz. Fakat orada da önemli müdahaleler
olabilir. Politikalarımızla çocuk doğmadan önce
başlayan süreçte -ki annenin bakımı, beslenmesi,
sağlık hizmetleri gibi pek çok şey öğrenci gelişimi
ve özelliklerini etkiler-; bunlar da politikalarla müda-
hale edilebilecek alanlardır. Şu anda biz Milli Eğitim
Bakanlığı olarak daha çok eğitim sisteminde kaliteyi
sağlayan girdiler ve ortam ile ilgili faktörlere odak-
lanıyoruz. Genelde kalite konuşulurken, çok fazla
ortam ya da öğretme-öğrenme sürecine de girilmez. 

Eğitimde kalite konuşulduğu zaman geleneksel
olarak ya girdiler ölçülür ya da çıktılar. Oysa kaliteli
eğitime erişimde ortam ve süreç çok önemlidir.
Çoğu zaman biz yoksulluğu eğitimle ilgili, erişimle 
ilgili istatistikleri aslında bireylerin hayatı ile ilgili bir
şey değilmiş de, sanki bunlar sayılardan ibaretmiş
gibi algılarız. Az önce Lida Hanımefendi ifade etti.
Şimdi biz genel istatistiklere bakıyoruz. Fakat o
ifade ettiğiniz %5, %10, %12 gibi sayısal değerler
basit bir istatistik değildir. Burada on binlerce yüz
binlerce çocuktan, gelecekten ve hayattan söz 
ediyoruz. Aslında bu hayatların her biri kendi içinde
bir değerdir. O çocukların hayalleri var. Eğitim
dediğimiz şey aslında her bir bireyin kendi yaşam
projelerini, kendi hayallerini hayata geçirme 
girişimidir. Bunun için fırsatlar oluşturmalıyız. Fırsat
eşitliği dediğimiz şeyi de artık birazcık niceliğin
ötesinde, belki bu yönleriyle ele almamız gerekiyor. 

Tüm öğrenciler için kaliteli bir eğitime erişimde 
politika ve mekanizmalar nelerle ilgili olabilir?
Öğrencinin öğrenmesine ayrılan süre bunlardan biri
olabilir mi? Buna bir göz atmak zorundayız. Yani
şunu daha baştan söyleyeceğim. Belki biraz daha
sonra söylemem gerekir ama baştan söylemeden
geçemeyeceğim. Lisede bir öğretim yılında, bir
çocuğumuza ortalama 16 -17 ders okutuyoruz.
Bunu niçin yapıyoruz? Nelerin öğrenilmesi önemli
ve öncelikli olmalı? Hangi derse, neden, ne kadar
süre ayırıyoruz? Toplam zorunlu eğitim süresince
öğrenmeye ne kadar süre ayırıyoruz? Bu süreleri

nasıl düzenliyoruz? Bütün bu düzenlemeler insan-
ların istediği, kendi yaşam projelerini hayata geçire-
bilmek için alabilecekleri eğitimi destekleyen ya da
engelleyen düzenlemeler olabilir mi? Bütün bu
düzenlemelerin kaliteli bir eğitime erişim hakkı ile 
ilişkili olduğunun fakında olmak zorundayız. Çünkü
eğitim politikası dediğiniz zaman, kimin neyi ne
kadar elde edeceğini belirliyoruz aslında. 

Öğretme yöntemleri, izleme ve değerlendirme, 
derslik, fiziki altyapı, bunlar daha çok işin materyal
boyutuyla ilgili. Finansal destek, burslar, taşıma,
insan kaynakları, öğretmen niteliği ve niceliği, öğre-
tim yönetiminin yapısı, eğitim yönetiminin yapısı,
öğretme ve öğrenme materyalleri gibi pek çok
etken, bunların her birinin yeterliliği, eşit ve adil
dağıtımı kaliteli bir eğitime erişimle ilgilidir. Bunların
tamamı bizim kaliteli bir eğitime erişim ile ilgili çok
kolaylıkla düzenleme yapabileceğimiz unsurlardır.
Kolaylıkla derken, bu kadar büyük bir nüfusta ve bu
kadar sorunları olan bir eğitim sisteminde o kadar
da kolay değil belki ama, müdahale edebileceğimiz
ve geliştirebileceğimiz alanlardır. 

Hep PISA tartışılır; dikkat ederseniz 2003 yılından
2009 yılına bizim üç farklı alanda 17 puan 20 puan
ve 30 puanlık artışlarımız var. Ama yeterli değil. Bu
bizim göreceli olarak konumumuzu değiştirmez.
Fakat bir şeyler yaparsanız değişebiliyormuş. Ve
bunun değişmesi için de birazcık bugüne kadar
yaptıklarımızı sorgulamamız gerekiyor. Öğrenmeye
ne kadar zaman ayırıyoruz? Neden bazı okullarda
öğrenmeye haftada 40 ders saati ayrılırken
bazılarında 30 ders saati ayrılıyor? Ders saati ile bir
saatlik zaman dilimini de hep karıştırırız biz. Oysa
uluslararası göstergelerde öğretime ayrılan süre ile
ilgili karşılaştırmalar hep saat üzerinden, yani 60
dakika üzerinden yapılır. Biz 40 - 45 dakikalık ders
süresini,  bir saatmiş gibi kabul ederiz. 

Öğretime ayrılan süreyi bazı okullarda esnek
bırakıp, bazılarında ise 30 ders ile sınırlandırmışız
bugüne kadar. Ve hatta bir adım daha ileri gitmişiz,
özel okullar 10 ders daha yapabilir demişiz. Resmi
okullardan imkanları ve şartları uygun olanlar neden
yapamaz? Hep birlikte, “eşitliğe aykırı olur” diye
düşünürüz. Peki, yoklukta mı eşit arayacağız, yoksa
daha iyi konuma getirmek için mi eşitlik araya-
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cağız? Biz ne yazık ki temel paradigmamızda
bugüne kadar, bunu toplum olarak, bunu bir kurum
olarak da söylemiyorum, ama toplum olarak adeta
yoklukta eşitlik üzerine bir bakış açısı oluşturduk.
Oysa yoklukta eşitlik değil, varlıkta eşitliği sağla-
maya çalışmalıyız. Daha azını öğrenene mi daha
çok zaman ve emek, kaynak sağlamalıyız; yoksa
daha fazla öğreneni mi yavaşlatmalıyız? Biz toplum
olarak diyoruz ki; “düzeni bozuyorsun, bak hızlı
gidiyorsun, biraz yavaşla”. Oysa fırsat eşitliği
demek, o daha iyiyi yakalayabilmek için benzer 
fırsatlar sunmak, ihtiyaca göre fırsatlar sunmak 
demektir. 

Sekizinci sınıfa kadar öğrenmeye ayırdığımız 
zamana baktığımızda, uluslararası karşılaştırmada
Avrupa Birliği ortalamasına göre, okuma-yazmada
200 saat (200 * 60 dakika) ortalamanın üzerinde bir
zaman ayırıyoruz. Ama matematikte 198 saat daha
az, fen bilimlerinde 115 saat az, sosyal bilimlerde
151 saat daha az, birinci yabancı dilde 90 saat
daha az, din, ahlak ve değerler alanında 169 saat
daha az, beden eğitimi ve sporda 215 saat, sanatta
112 saat daha az zaman ayırıyoruz. Ve bu eksik
kalan süreler ortalama bir yıllık öğrenme süresine
karşılık geliyor. PISA'da öğrenme düzeyini yine bu
ülkelerin öğrencileriyle karşılaştırdığımız zaman
şunu görüyoruz; bizim çocuklarımız ortalamanın
yaklaşık bir yıl gerisindeler. Hiç de sürpriz değil
sanırım, çünkü bizim çocuklarımız için sunduğumuz
öğrenme süresi diğer ülkelerdeki akranlarına göre
ortalama bir yıl daha eksik kaldı. Şunu söyleye-
bilirsiniz, öğrenme farkını sadece zamanla açıklaya-
bilir misiniz? 
Elbette ki sadece zamanla açıklayamayız, zamanın
nasıl kullanıldığına da bakmak zorundayız. Ama
zaman önemli bir etken ve göz ardı edilemez.
Zaman önemli ki, Türkiye’de fırsat ve olanakları
olan okullar ve aileler daha fazla zaman istiyor.  

12 yıllık zorunlu eğitim aslında birçok şeyi yeniden
düşünme fırsatı sundu bize. Bunlardan birincisi 
ortalama eğitim düzeyinin yükseltilmesi. Dünyadaki
çağdaşlarıyla rekabet edebilecek becerilerle 
donanmış bir kuşak yetiştirmek. Eğer 2023 
hedeflerinden ve vizyonundan söz ediyorsak, fazla
zamanımız yok. Yetişmiş insan gücü olmadan,
insan gücü niteliğimizi geliştirmeden bunu yapa-

mayız. Ve artık eğitim, özellikle ortaöğretim gibi
temel eğitim seviyesindeki bir eğitim, seçkinler için
eğitim olamaz. Nüfusun bir kısmı göz ardı edilemez.
Dolayısıyla herkese bu eğitimi sağlamak zorun-
dayız. 

Tartışmamız gereken şey, bu eğitimin niteliğinin ne
olacağıdır. İkincisi 21. yüzyıl becerilerinin geliştir-
ilmesi. Biz yetişkinler olarak, eğitim bilimciler olarak,
meslektaşlarım kusura bakmayın, çocukların ilgi ve
yeteneklerini belirleme ile ilgili söylemleri yıllarca
abarttık; ve ne yazık ki, bazı yöntemlere, bazı
tekniklere, psiko-metrik testlere çocukların ilgi ve
yeteneklerini belirlemede birazcık fazlasıyla görev
yükledik. Yetişkinler öğrencilere rehberlik etmeli,
ama bireyin kendi hayatı ve geleceği ile ilgili karar-
lar da kendisine ait olmalıdır. Bırakın çocuklar ilgi-
lerini ve yeteneklerini keşfetsinler. Öğrencilerimize
daha fazla seçenek ve fırsatlar sunmaya ihtiyacımız
var. Bir çocuk 22 yaşında ilk defa müzikle, sanatla
ya da daha önce hiç ilgilenmediği bir akademik
alanla ilgilenebiliyor. Ne diyecektiniz bu çocuğa?
“15 yaşında bir tercih yapmalıydın, geçmiş olsun,
geç kaldın”. Hayat devam ediyor. Ve insan hayatı
boyunca öğrenmeye, hayatı boyunca gelişmeye
açık olan yeryüzündeki yegâne varlıktır. O zaman
bu kapıları açmamız gerekiyor. O çocukların ilgi-
lerini ve yeteneklerini belirleme, ekonomik rasyonel-
lik ve insangücü planlaması gibi söylemlere
sığınarak onları belirli alanlara hapsetme yerine, bu
alanları, bu kapıları açmamız gerekiyor. Şimdi bu
konuda ortalama eğitim düzeyine baktığımız
zaman, bakınız OECD ortalamasında 25 - 34 yaş
ortaöğretim mezunlarının oranı % 80, 25-64 yaşta
71, bu bizde % 40 ve % 30. En son 2012 verilerinde
bu % 31 gözüküyor. Ama artık ihmal edebileceğimiz
bir alan değil. 12 yıllık zorunlu eğitim çağ nüfusunun
tamamının eğitim almasını sağlayacaktır. 

21. yüzyıl becerileri; bu becerilerin ne olduğunu
herkes biliyor. Peki, bu becerileri nasıl kazandırabili-
riz? Nasıl bir öğretim programı? Ne tür öğretim
uygulamaları? Öğretmenler ne yaparsa bu 
beceriler daha iyi kazanılabilir? Bir insanın
mühendis olmasından, teknisyen olmasından,
hizmet sektöründe, üretim sektöründe, şurada, bu-
rada, şu işi veya bu işi yapmasından bağımsız
olarak, hangi işi yapacağından bağımsız olarak;
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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir insanın, bir
hanımefendinin ve beyefendinin hangi matematik
becerilerine, hangi sayısal becerilere, hangi dil 
becerilerine, hangi fen bilimleri, sosyal bilimler, 
21. yüzyıl becerilerine, hangi değerlere ve tutumlara
sahip olmasını bekliyoruz? Bu soruların cevapları
herkesi ilgilendiriyor. Şu anda biz Bakanlık olarak
bu soruların cevaplarını bir kez daha düşünüyoruz.
Bakınız, bu soruların cevapları eğitimde eşitlikle
son derece ilişkili ve doğrudan ilişkili. Bu soruların
cevabını verirsek aslında temel eğitimin karşılığını
buluruz. Burada bütün bireyler için bu becerileri
kazandırmayı güvence altına alacak bir mekanizma
oluşturmamız gerekir. 

Biz ilkokullarda ve ortaokullarda öğretim program-
larını gözden geçiriyoruz. Çizelgeleri yeniden
düzenledik. Orta öğretim ile ilgili yapılması gereken
ciddi boyutta düzenlemeler var.  Bu düzenlemeler
hem orta öğretimin yapısı, hem öğretim programları
ile ilgili iyileştirmeleri kapsamaktadır. Bu çalışmalar
devam ediyor ve bütün bunlar eşitlikle, erişimle ilgili
düzenlemelerdir. Bizim matematikte öğretmenleri-
mizin en büyük şikâyetlerinden biri şuydu; zaman
yetmiyor. İçeriği ayrıca tartışalım. İçerikte olması
gerekenler, olmaması gerekenler bunları yeniden
düşünelim. Kimin neyi ne için öğreneceğini
tartışalım ama, burada ilköğretimde zorunlu 
derslerde bir takım değişiklikler var. Örneğin
matematik dersine ayrılan süre birinci sınıftan 
sekizinci sınıfa kadar haftada bir ders saati arttı.

Türkçede kademeli bir şekilde azalma var, birazcık
farklılık var orada. Fen bilimleri üçüncü sınıfa çekildi
ve toplam ders saati artırıldı. Yabancı dil öğretimi 
2. sınıfta başlıyor. Yöntemi, içeriği ayrı bir tartışma
konusu. Ama oyun ve fiziki etkinlikler dediğimiz,
çocukların sosyal becerilerini, iletişim becerilerini,
21. yüzyıl becerilerini geliştirmelerini sağlayacak,
aynı zamanda da fiziki olarak etkin olmalarını
sağlayacak bir ders var artık. İnsan hakları, yurt-
taşlık ve demokrasi dersi, hatırlarsanız o 16 göster-
genin içindeki göstergelerden birisiydi vatandaşlık;
8. sınıfta değil, 4. sınıfta yer alıyor yeni çizelgede.
Çünkü insan hakları, yurttaşlık ve demokrasinin
gerektirdiği kazanımlar daha çok değerlerle ilgili,
bilgi ile ilgili değil. Ve değerlerin kazandırılması için
de mümkün olduğunca erken yaşta bu dersin 
verilmesi gerekir. Seçmeli dersler alanında değişik-
likler yapıldı. 

Haftada 8 saatlik, çocukların ilgi ve yeteneklerini
keşfedebilecekleri, bir yıl alıp bırakabilecekleri,
vazgeçebilecekleri, tamamen farklı bir alandan ders
alabilecekleri 21 farklı ders var. Bu dersler çok
tartışıldı. Kamuoyunda çok gündeme geldi ama
şunu gördük ki, bu derslerin seçimi yapılıp rakamlar
ortaya çıktıktan sonra, aslında bu tartışmalar o
kadar da haklı tartışmalar değilmiş. Şimdi bakınız,
burada birkaç şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. İlgi
ve yetenek dediğimiz zaman, dikkat ederseniz şu
ortada sanat ve spor dediğimiz alanda, onun
yanında ders saatini gösteren sütunlarda iki paran-
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tez içinde 4 var. Bu şu anlama geliyor: Bir öğrenci
bu dersi 4 saat alabilir. Yine şu anda spor ve fiziki
etkinliklerle ilgili, müzikle ilgili, görsel sanatlarla ilgili
arkadaşlarımız çalışmalarını devam ettiriyor. 
Burada öğrencileri belirli bir tek tip etkinliğe ya da
bir sanat etkinliğine, spor etkinliğine mahkum 
etmemek, çocuk neyle ilgileniyorsa onu yapabilsin
istiyoruz. Spor ve fiziki etkinlikler dediğimizde
beden eğitimi dersinden söz etmiyoruz. Halk oyun-
ları ya da danslar da fiziki etkinliktir, yüzme de, 
atletizm de, hentbol da; çocuğun ilgisi hangisi
neyse onu tercih edebilsin istiyoruz. 

Müzik alanına da aynı şekilde bakıyoruz; halk 
müziği, sanat müziği, batı müziği ya da şu müziği
çalış demiyoruz. Bu seçeneklerin hepsi olmalı ve
öğrenci bu seçeneklerden hangisini almak istiyorsa
onu seçebilmelidir. Özellikle büyük şehirlerde
okullar arasında gruplar oluşturulabilir; sınıflar, farklı
sınıf düzeylerinde gruplar oluşturulabilir. Tabii bu
başlangıç olarak şöyle karşılanıyor: “Ya iyi de,
biliyor musunuz siz bizim okulun çatısı akıyor.”
Dünyanın hiçbir yerinde savaş halinde bile eğitim
durmaz. Çatı akıyor diye öğretim programlarını
geliştirmeyi erteleme, çatı akıyor diye eğitim öğre-
timi durdurma diye bir şey söz konusu değildir.
Çatının onarılması gerekir. Bu kez karşınıza başka
bir gerekçe çıkıyor; “siz biliyor musunuz bizim 55
kişilik sınıflarımız var”. Doğru. Ama 15 kişilik
sınıflarımız da var. 55 kişilik sınıflarda bazı etkinlik-
leri yapamıyorum diye 15 kişilik sınıfta da mı yap-
mayalım? Burada değişimi ve gelişmeyi
yapabileceklerimiz üzerine kurmamız, yapmamız
gerekenler için de bir strateji ve eylem planı oluştur-
mamız gerekiyor. 2003-2012 arasında 181.000 
derslik inşa edildi. Ama bu hızla ihtiyacı karşıla-
mamız mümkün değil. Yeni çözümler üretmek
zorundayız. Örneğin o çözümlerden birisinin şu
anda bütün yasal altyapısı hazır. Kamu-özel ortak-
lığı ile eğitim kampüsleri oluşturulması. Çünkü şehir
merkezleri içerisinde artık okul inşa edebileceğimiz
alan yok. Ve nüfus yoğun, genç nüfus var. Farklı
çözümler üretmek zorundayız. Özel sektörün elin-
deki kaynak, bu ülkenin elindeki kaynaktır. Şöyle bir
kampüs inşa edebilirsiniz: 6000 öğrencinin öğrenim
görebileceği. Ama bu 6000 öğrenciyi bir kapıdan
içeri sokup yönetilemez bir kargaşa oluşturmadan

bu eğitim kampüsünü düzenleyebilirsiniz. Şu anda
bununla ilgili yasal altyapı oluşturulmuş ve ilgili
teknik çalışmalar da belli bir aşamaya gelmiş du-
rumda. 

Öğrencilerin eğitim olanaklarından faydalanabilmesi
için şartlı nakit transferi uygulaması gerçekleşti-
rilmektedir. 2011 yılında 6.535.206 öğrenci şartlı
nakit transferinden yararlandı. Şartlı nakit transfe-
rine ayrılan kaynak miktarı sürekli arttı. Burs alan
öğrenci sayısı 234.000, 2011 yılı itibarıyla. Bugün
tabii ki bu imkânların arttırılması ve herkese 
erişilmesi gerekiyor. Esas sorun burada. Taşınan
öğrenci sayısı. Her öğrenciye erişmemiz gerekiyor
ama bazı yerlerde öyle bir durumla karşı karşıyayız
ki, 7-8 öğrenci var o yerleşim biriminde. Taşımak
zorundayız. Taşımalı eğitim ve birleştirilmiş sınıflar
gibi uygulamalar özellikle nüfus yoğunluğunun az
olduğu yerlerde, hemen hemen dünyanın her
ülkesinde bir zorunluluk olarak karşımıza çıkar. 

Şimdi birazcık içerikten söz etmek istiyorum. Çünkü
kaliteli eğitime erişimin önemli bir boyutu öğretim
materyalleri ile ilgili ve bu anlamda öğrencilerimize
paranın satın alabileceği her şeyi sağlayabilmemiz
gerekir. Bundan kastettiğim şu: Toplumda göreceli
olarak varlıklı olan, refah düzeyi daha yüksek olan
bir kesim, daha fazlasını alabiliyor. Ancak toplumun
geriye kalan kısmı çocuklarının ihtiyacı olan, farklı
öğrenme ihtiyaçlarına uygun öğretim materyallerine
erişme olanağından yoksun kalabiliyor. Özellikle
FATİH projesi kapsamında devam eden çalış-
maların temel amacı tüm öğrencilere eşit, adil ve
ihtiyaçlarına uygun fırsat ve olanaklar sunmaktır. Bu
kapsamda şu anda öğrenme materyalleri ve içerik-
ler üretiliyor. Elektronik ortamda erişime açık; öğret-
menler ve öğrenciler için dersler, öğretim
materyalleri oluşturuluyor. Aslında bir bütün olarak
baktığımızda e-müfredat uygulamalarından, bir
müfredat yönetim sisteminden söz ediyoruz. Siz
herhangi bir kazanımı seçtiğiniz zaman, o
kazanımla ilgili alternatif ve çok profesyonelce
üretilmiş öğretim içeriklerine erişebiliyorsunuz.
Bunu çok daha farklı şekillerde de geliştirebilirsiniz,
zenginleştirebilirsiniz. Bu aşamada henüz daha
geliştirme aşamasında olan bir takım içeriklerin de
burada ayrıntısına girmek istemiyorum. 
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Öğretmenlere hizmet içi eğitim;  biz yıllardır öğret-
menleri hizmet içi eğitim merkezlerine toplarız. Bu
yöntemlerle öğretmenlere eğitim vermeye kalkışır-
sanız, bir öğretmene 20 yılda bir kez sıra gelir. Biz
bu öğretim yılının başında, 468.000 öğretmene aynı
anda canlı yayınla, interaktif web tabanlı bir sistem
üzerinden hizmet içi eğitim sağlayabildik. 

Bilinçli, güvenli, yönetilebilir ve ölçülebilir bir BT ve
internet kullanımı. Öğretmenler önemli bir parçası
bu eğitimin. Öğretmen stratejisi şu anda karar aşa-
masında, yeterlilikler ile ilişkilendirilmiş bir kariyer
basamakları ama aynı zamanda yetki ve sorumlu-
luklarla ilişkilendirilmiş bir kariyer basamakları 
sistemi. Öğretmen yetiştirme ve istihdamı da
geliştirmede yeni stratejiler. Her çocuğumuzun
öğretmenlik eğitimi almış, nitelikli bir öğretmenden
eğitim almaya hakkı vardır, ve bunu sağlamak
zorundayız. Ve şu anda sabahleyin Sayın
Bakanımız da ifade etti, norm kadro doluluk oranı 
% 85’in üzerine çıkmış durumda. Bu öğretim
yılında, şu ana kadar bizim görevlendirdiğimiz,
ücretli öğretmen sayısı 12.000 civarında. Geçen yıl
bu sayı 70.000 civarındaydı. Ücretli öğretmen
görevlendirdiğiniz zaman nitelikleri kontrol etmeniz
çok zor. Şimdi işin en önemli kısımlarından birisi:
Hem FATİH Projesi kapsamında elektronik içerikler,
hem de basılı öğretim materyalleri açısından dünya 
standartlarında öğretim materyallerinin üretimi ve
öğrencilerin bu materyallere erişimlerinin sağlan-
masıdır. Bu materyallere erişmek, bunlara sahip
olmak her öğrenci için bir haktır. Ders kitapları ve
eğitim araçlarının geliştirilmesi, incelenmesi ve
değerlendirilmesinde uzmanlığın esas alınması,
Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan ders kitapları
ve eğitim araçlarının rekabetçi bir anlayışla özel
sektörle aynı kurallara tabi olması ve aynı şekilde
inceleme ve değerlendirmeden geçmesi bu alanda
atılan tarihi bir adımdır. Bundan sonra Bakan-
lığımızın herhangi bir birimi tarafından hazırlanan
bir ders kitabı da onay alamayabilir. Çünkü özel
sektör kitapları ile aynı koşullara bağlı olarak değer-
lendirilecek. 

Bugüne kadar ders kitapları ve eğitim araçlarının in-
celenmesinde, doğası gereği profesyonel olan bir
süreç zaman içinde rasyonellik adına aşırı dere-
cede mekanikleştirilmiştir. Mevcut inceleme ve

değerlendirme sistemi bizim ders kitapları ve eğitim
araçlarının kalitesini geliştirmemizin önündeki en
büyük engellerden biriydi. Peki, ne yapabiliriz? Bu
süreci profesyonelleştirebiliriz. Bu süreci daha
katılımcı, daha esnek bir model haline dönüştürebi-
liriz. Eğer bugün itibarıyla Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığının web sayfasına girerseniz, ana say-
fada TT-BS (Talim Terbiye Bilgi Sistemi) diye bir
pencere görürsünüz. O pencereyi tıklarsanız özel
sektör, kamu sektörü ayrımı yapmaksızın, bütün
öğretmenler, belirli deneyim ve eğitim kriterlerini
karşılamış olmak koşuluyla, o sisteme kayıt yaptıra-
bilirler. Yine bütün akademisyenler, alan eğitimcileri,
alan uzmanları o sisteme giriş yapabilirler. Sonra da
diyoruz ki, bu on binlerce insanın arasından -ki on-
lara bu inceleme işlemi yapmadan önce bir eğitim
de verilmesi söz konusu- bu on binlerce insanın
arasından biz dokunmadan, bir bilgisayar programı
aracılığıyla, random (rastlantısal) olarak, yansız
olarak inceleyici değerlendirici atayacağız. Hangi
kitabın kim tarafından inceleneceği kura yoluyla be-
lirlenecek, burada insan elinin oluşturabileceği yan-
lılıklar ortadan kaldırılmış olacak. 

Kitap sunumu, inceleme ve raporlama on-line
olarak yapılacak. Raporlar on-line olarak gelecek
ama nihai olarak panel üyeleri bir araya gelecekler, 
raporlarını tartışacaklar ve panel raporu oluştura-
caklar. Bakınız; Türkiye’nin genelindeki uzmanlıktan
yararlanmak istiyoruz. Birikimden yararlanmak 
istiyoruz ve katılımı sağlamak istiyoruz. Artı, yazılan
raporda öyle “öğrenci seviyesine uygun değil” de-
mekle yetinmeyecek. Çünkü inceleyenin de hesap
verebilir olması gerekir. Nedir bu uygun olmayan?
Profesyonelce bir değerlendirme yapılması gerekir.
Burada teknik ayrıntılar yerine, içerik ve tasarıma
odaklı bir değerlendirme yapılacak. Bir şey daha
yaptık biz arkadaşlar: Bu 12 Eylül 2012 tarihinde
çıkan yönetmelikte. Bir kitap, inceleme için gelir ve
yıllarca bekleyebilirdi. Bu her şeyden önce kaynak
israfı demektir. İnsanlar yatırım yapmış, bu yatırı-
mın karşılığını almaları ya da kitapları onaylan-
mamışsa bunu bir an önce bilmeleri gerekir.
Kendimize 4 ay gibi bir süre sınırı koyduk. Başvuru
tarihinden itibaren dört ay içinde bütün işlemler
tamamlanır. Kimsenin yaptığı yatırım orada atıl bek-
lememeli. 
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Nitelikli bir ders kitabı ya da eğitim aracı üretilmişse
kabul edilmeli. Böylece ne yapabiliriz biz; inceleme
değerlendirme sürecinden kaynaklanan nitelikle il-
gili sorunları aşabiliriz. 

Ders kitapları ve eğitim araçlarını inceleme ve
değerlendirme sürecinde yapılan değişikliklerle bir-
likte öğretim programlarını da yeniden gözden
geçiriyoruz. Bizim öğretim programlarımız ne yazık
ki çok sınırlayıcı ve bir örnek kitaplar, materyaller ve
öğretim uygulamaları üretiyor. Dünyanın en iyi kitap
yazarı olsanız, programı önünüze koyduğumuz
zaman siz özgün bir kitap yazamazsınız. Bunu
bizim kendimize yaptığımız bir özeleştiri olarak ala-
bilirsiniz isterseniz. Müfredattaki kazanım ve açıkla-
malar çok fazla ayrıntılı ve sınırlayıcı nitelikte. Bu
kadar sınırlandırıcı olamaz. Bu öğretim programı
değil, artık siz kitabı yazmışsınız. Yazara demişsiniz
ki “bu cümleyi söyle, başka da bir şey söyleye-
mezsin”. Burada da bir esnekliğin olması gerekir.
Orada hemen karşımıza şu soru çıkıyor. Ee, o
zaman soru nasıl sorulacak? Eğer soruyu cümleye
ve oradaki içerikteki bir tek ifadeye bağlarsanız
olmaz. Soruyu beceri temelli düşünürseniz, kavram
temelli düşünürseniz, bir beceriyi ya da kavramı
kazandırmanın birden fazla yolu vardır; farklı içerik-
lerle kazandırabilirsiniz. Ama öğrencilerimiz bugün
okudukları kitaplardan çok daha iyisini hak ediyor.
Ve bunu üretecek bir sistemi şu anda biz hayata
geçiriyoruz. Şimdi her bir panelde en az 3 öğret-
men, 3 öğretim elemanı bulunacak. Ne yazık ki bu-

rada uzmanlığı işe koşmazsanız, kitapları bilgi hata-
larıyla dolu bir şekilde yayınlamak zorunda 
kalabilirsiniz.  Uzmanlığın olmadığı yerde bütün
ders kitapları birbirine benzer. Öğrencilere sadece
belirli bir bakış açısını, perspektifi dikte etmeye hiç
birimizin hakkı yok, çocuklarımızı buna mahkum
edemeyiz. Bütün öğrencilerin nitelikli, kalitesi yük-
sek bir öğretim materyaline erişme hakkı vardır. 

Kitapların incelenmesi için görev alacak öğretmen-
ler için de belirli ölçütler oluşturuldu. Birinci öncelikli
olanlar alanında doktora derecesine sahip ve en 
az 5 yıl fiili olarak öğretmenlik yapmış olanlar,
ondan sonra yüksek lisans yapmış olanlar önceliğe
sahip olacaklar. Ama doktora yapmış olanlar 
dışındakilerde en az 10 yıl deneyim arıyoruz. Şu
ana kadar geçen hafta itibarıyla biz bu sistemi
başvuruya açtık. Bütün eğitim fakülteleri, güzel
sanatlar fakülteleri ile üniversitelerin ilgili bölüm-
lerindeki öğretim üyelerine, il milli eğitim müdürlük-
leri aracılığıyla öğretmenlere duyuru yapıldı. Şimdi
bakınız burada bütün bunları yaparken, biz artık
nitelik üzerinde odaklanıyoruz. Bunu ifade ettim.
Burada öğretmenlerin niteliğine odaklanıyoruz. 
Burada öğretim materyallerinin niteliğine 
odaklanıyoruz. Her çocuğun kaliteli bir öğretim
materyaline erişim hakkı var. 

Fiziki ortamlar. Şu anda bizim bakanlığımızın
yeniden yapılanmasında, eğitimin yönetimi ile ilgili
olarak, işlevsel bir yapılanma var. Girip şu anda
akıllı telefonlardan bakabilirsiniz. Örneğin Temel
Eğitim Genel Müdürlüğü’nün grup başkanlıklarının
adına şöyle bir bakarsanız şununla karşılaşırsınız:
Eğitim Politikaları, Eğitim Ortamlarının ve Süreç-
lerinin Geliştirilmesi, Öğretim Programları ve İçerik-
lerinin Geliştirilmesi, İzleme ve Değerlendirme.
Şimdi bu grup başkanlıklarının adı bir şey ifade
ediyor. Biz merkezi yönetim yapısını yeniden yapı-
landırırken şunu yapıyoruz aslında; o yapının
doğrudan doğruya okuldaki öğrencinin, sınıftaki
öğrencinin öğrenmesine katkı sağlayacak bir yapı
olması gerekir ve biz de birimleri bu şekilde yapı-
landırıyoruz. Merkezi yapının öğrencinin öğrenme-
sine odaklı olması gerekir. Merkezi yapının daha
küçük ama daha hızlı, daha etkili karar alabilen,
politikalar üretebilen, stratejiler üretebilen bir yapı
olması gerekir. Az önce ifade ettiğim grup başkan-
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lıklarının adına baktığınızda, bunların bakanlığın
eski yapısında hiç yerinin olmadığını görürsünüz.
Oysa Bakanlık yönetimi nihai olarak öğrenciler için
var. İşte o eğitim ortamlarının geliştirilmesi, öğretim
materyallerinin geliştirilmesi, içeriklerinin geliştir-
ilmesi bizim yapı ve işleyişte önceliklerimizi oluştur-
maktadır. Buna dönük işlevsel bir yapılanma var
burada. 

Eğitimde kaliteyi, kaliteli bir eğitime erişimi ve fırsat
eşitliğini geliştirmek için yukarıda ifade ettiğim
yapısal ve eğitimin içeriğiyle ilgili düzenlemeleri bir
an önce hayata geçirme gayreti içindeyiz. 
Öğrenmeye ayrılan süreye baktığınızda, içinizde
matematikçi olan, edebiyatçı olan ya da fen bilimleri
alanında olanlar, kendi kendine şunu sorsun: biz
her bir derse neden bugün ayırdığımız kadar süre
ayırıyoruz? Bunun cevabını bulabilir misiniz?
Örneğin Biyoloji dersine neden iki ders saati 
ayırıyoruz? Süreleri yeniden düşünmek zorundayız.
Biz okulda iki ders saati biyoloji veriyoruz ama
imkânları olanlar bunu dört saat alabiliyor, değil mi?
Eğer biyoloji dört saat alınacaksa, o dört saat, yani
daha fazla öğrenilecekse, o daha fazla öğrenme fır-
sat ve imkanının herkes için var olması gerekir.
Bakınız, ders çizelgeleri ile ilgili düzenlemeyi ya-
parken bir şey yaptık, biraz önce de ifade ettim; 10
ders saati özel okullara tanıdığımız bir ek alan
vardı. Etüt saati adıyla kullanılan bir 10 saatlik alan
vardı. Şimdi biz oraya 8 ders saatlik bir alan bırak-
tık. Bu 8 saatte bütün okullarda her türlü eğitsel, her
türlü sosyal, her türlü kültürel etkinlik için bu alan
kullanılabilir. Ama resmi okul, özel okul ayrımı yapıl-
madan kullanılabilir. Ve orada ne yaptığınız
konusunda da bizden izin almak zorunda değilsiniz.
Eğitim amaçlı kullanacağınız bir alandır orası.
Orada isterseniz çocuklarınız için sportif etkinlikler,
sanat etkinlikleri, isterseniz akademik alanlarla ilgili
etkinlikler düzenleyebilirsiniz. 

Öğretme yöntemleri ile ilgili ciddi anlamda sıkın-
tılarımız var. Bunlardan bir tanesi de örneğin ya-
bancı dil. Ve çoğu zaman gerekçemiz şudur: Türkçe
Ural-Altay dil grubundan olduğu için, Batı dillerinden
olmadığı için bizim çocuklarımız İngilizce öğrene-
mez. Acaba yöntemlerimizle, tekniklerimizle ilgili
olabilir mi? Türkiye’deki ortalama bir insanın bu
toplumda kültürlenmiş bir insanın zamanı ve

mekanı nasıl algıladığı ile ilgili olabilir mi? Evet,
farklı algılıyoruz. Ama bunu 
çözerseniz sanırım yöntemlerinizi farklılaştıra-
bilirsiniz. Yabancı dil öğrenmek şu anda sadece 
belirli sayıda çocuk için Türkiye’de bir ayrıcalık gibi
gözüküyor. Yabancı dil öğrenmek bir haktır ve
herkes için bir haktır. Şu anda 2. sınıflar için ya-
bancı dil öğretimini yeniden tasarlarken biz konuya
böyle bakıyoruz. Her okuldaki her çocuğun yabancı
dili nasıl öğreneceğine bakıyoruz. Sadece belirli
çocukların öğrenmesine değil. Öğretme ve
öğrenme materyalleri çok kolaylıkla geliştirilebilir;
çok kolaylıkla buradaki bakış açılarımızı değiştire-
biliriz. Birazcık zamanımızı alabilir. 

Lise eğitimi zorunlu artık ve herkes okula gidecek.
Artık sorunumuz şu: Her çocuğun okulda asgari
aynı şeyleri öğrenebilme fırsatına, imkanına sahip
olması ve bunun için bu kaynakları az önce ifade
ettiğim çerçevede sağlayabilmemiz. Darüşşafaka
burada yaptığı, bu çok önemli işte, sadece sınırlı
sayıda çocuğa erişebiliyor. Uzun dönemde şunu da
yapabilmemiz gerekiyor: Bütün çocuklara, benzer
durumda olan bütün çocuklara nasıl erişebiliriz?
Sanırım buradaki çalışma gruplarında bunlara
değinilecektir. Burada bu konuları çok iyi bilen
arkadaşlarımızın olduğu kanaatindeyim. Yine çok
farklı ülkelerden çok değerli birikimlere sahip
katılımcılar var bugün aramızda. Bizim kendi
içimizde de, Türkiye’de de bu konuyu tartışacak,
çözümler üretecek bilgiye, birikime ve vizyona sahip
yeterince nitelikli insanımız var. Ve onları bu sa-
londa görüyorum. Sizlere bu çalışmanızda başarılar
diliyorum. Ben bu oturumdan sonra hemen ayrıl-
mak zorundayım. Ama bu çalışmanın sonuç ra-
porunu gerçekten merakla ve heyecanla
bekliyorum. Eminim ki buradaki tartışmalar ve
sonuç raporu bizim için de yol gösterici olacaktır.
Hepinize saygılar sunuyorum ve başarılar 
diliyorum. 
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Panel

PANEL OTURUMU 
“AB ÜLKELERİNDEKİ İYİ UYGULAMALAR”

SANDRA RACIONERO PLAZA
Eğitim Psikolojisi Profesörü, Uluslararası Katalan Üniversitesi (İspanya)

Başarılı Eğitim Uygulamaları: Herkes için başarıyı yakalamak amacıyla
yapılan evrensel ve transfer edilebilir uygulamalar

PROF. DR. ÜSTÜN ERGÜDER
Eğitim Reformu Girişimi Direktörü

Moderatör



MARKKU PYYSIAINEN
Helsinki Üniv. Helsinki Yüksek Okulu İdari Md; Doğu Finlandiya Üniv. Yard. Öğretim Görevlisi
(Finlandiya)

Finlandiya’nın Kaliteli Eğitim Sunma Sürecindeki Deneyimleri

MONIKA MOTT
KulturKontakt Austria Eğitim Departmanı Başkanı (Avusturya)

Mesleki Eğitimde Sosyal İçerme-Karşılaşılan Zorluklar ve Edinilen Dersler

Afërdita HAXHIJAHA IMERI
Sosyal Yenilik Laboratuvarı (Social Innovation Lab) Kurucusu (Makedonya) 

Kaynaştırma aracı olarak okullar- Makedonya örneği



“Daha önce bu kadar büyük bir okul görmedim, dolaş dolaş bitmiyor. Masal gibi
bir okul, açtığınız her kapıdan sanki başka bir dünyaya çıkıyorsun. 
Özellikle fen laboratuvarı ve jimnastik salonunu çok seviyorum. Çünkü ben,
jimnastikle ilgileniyorum. Dürüşşafaka’yı bitirdikten sonra iyi bir üniversiteye
gidecek, büyük bir bilim adamı olacağım ve ilk icadımı da Darüşşafaka’ya 
armağan edeceğim.” (Tahsin Aladağ- 5/A)



PANEL / GİRİŞ KONUŞMASI PROF. DR. ÜSTÜN ERGÜDER

Avrupa ülkelerinde edinilen deneyimleri dinlemek için sabırsızlanıyorum. 
Bu sabah konuyu genel hatlarıyla tartıştık. Karşılaştırmalı yaklaşım konuyu

bütün olarak ele almamız açısından faydalı olacaktır. 

Çok teşekkür ederim.
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Sandra Racionero Plaza (İspanya)
Eğitim Psi. Prof., Uluslararası Katalan Üniversitesi

Sandra Racionero Plaza, Uluslararası Katalan
Üniversitesi’nde eğitim psikolojisi alanında öğretim

üyesi ve Avrupa’da düzenlenen 1. Uluslararası
Eğitim Bilimleri Bilimsel Semineri’nin direktörüdür.
Barselona Üniversitesi CREA’da (Eşitsizlikleri Gi-
dermeye Yönelik Teori ve Uygulamaları Araştırma
Merkezi) araştırmacı olarak görev yapmaktadır.
Avrupa’da önemli bir sosyal ve siyasi etki yaratan
INCLUD-ED adlı büyük bir araştırma projesinde
görev almıştır. Racionero, 
Wisconsin Üniversitesi’nden (Madison, ABD) eğitim
psikolojisi ve program dallarında çifte doktora dere-
cesi almış ve aynı zamanda bu üniversitede ho-
calık yapmıştır. 2011’de olağanüstü akademik
başarılarından dolayı
Wisconsin Üniversitesi’nden ödül almış ve bu
ödülü alan tek Avrupalı öğrenci olmuştur. Azınlık-
ların ve ailelerin toplumsal katılıma rolü, eğitim 
bilimleri, diyalog bazlı öğrenme gibi konularda
yayınları bulunmaktadır. Avrupa Eğitim Vakfı’nın
çeşitli konferans ve seminerlerinde aktif olarak
görev almaktadır. 

PANEL / SANDRA RACIONERO PLAZA

Herkese günaydın. Çocuklarda akademik başarının
nasıl arttırılabileceği konusundaki bilimsel 
araştırmanın sonuçlarını burada sizlerle 
paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum.
Sunumumun başlığı “Başarılı Eğitim Uygulamaları:
Herkes için başarının yakalanması amacıyla
yapılan evrensel ve transfer edilebilir uygulamalar.”

Daha önce Sayın Lida Kita, Avrupa Komisyonu
tarafından konseye gönderilen bir belgeden söz et-
mişti. Bu belgede değinilen konunun ana teması
Avrupa’daki eğitim sistemlerinin tüm Avrupalı
çocukların başarı sağlamasına ve sosyal içermenin
geliştirilmesine katkıda bulunabilmesi için, fırsat
eşitliği söyleminden, sonuçların eşitliği söylemine
geçmeleri gerektiğiydi. Başka bir deyişle, eğitimde
eşitsizliğin ortadan kaldırılması için aynı fırsatlara
sahip olunması, eğitim sürecinde bir okula

gidilebilmesi tek başına yeterli olmayıp; eğitimsel
kazanımlar bakımından en yüksek seviyeye ulaşa-
bilme olasılıklarının da eşit olması gerekmektedir.
Bu nedenle Avrupa Birliği, aynı zamanda etkililik ve
hakkaniyeti de destekleyen eğitim uygulamalarına
odaklanmaktadır. Bu,  tüm öğrencilerin eğitim
müfredatında mümkün olan en yüksek düzeye 
erişmesini teşvik eden eğitim uygulamaları demek-
tir; yalnızca gelir düzeyi yüksek sınıflardan gelenler
değil, toplumdaki en dezavantajlı kesimlerden 
gelenler de buna dâhildir. Eğitim sistemleri yalnızca
bazı öğrenciler için etkili olabilmektedir ya da
eşitliğe odaklanırken öğrencilerin toplumun ve
piyasanın beklentilerini karşılayabilecek kadar iyi
eğitilmesine özen göstermemekte ve mümkün olan
en iyi sonuçlar elde edilememektedir. Bu uygula-
maların Avrupa’daki sosyal içermeye katkıları olma-
maktadır. Peki, etkinliği ve hakkaniyeti teşvik eden
eğitim faaliyetlerini nerede bulacağız? Bu konuda

Başarılı Eğitim Uygulamaları: Herkes için başarıyı yakalamak amacıyla
yapılan evrensel ve transfer edilebilir uygulamalar
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uluslararası bilim camiası tarafından geliştirilen bil-
gilere ihtiyaç duymaktayız. Bilimsel bilgi kaynakları
oldukça çeşitlidirler ancak aralarından bir tanesi var
ki çok önemlidir. Bu da eğitim alanındaki en önemli
araştırma projelerini bulabileceğimiz Avrupa Birliği
Araştırma Çerçeve Programı’dır. Bu projelerden biri
“INCLUD-ED Projesi”dir (İÇERMECİ-EĞ). Avrupa
Birliği’nin finanse ettiği bu projelerden elde edilen
başlıca sonuçları sizinle paylaşacağım. 

“INCLUD-ED” projesi Avrupa Komisyonu tarafından
bugüne dek finanse edilen okul eğitimiyle ilgili en
büyük ve 6. AB Çerçeve Programı’nda (FP6) en
çok kaynak ayrılan araştırma projesidir. 2006
yılında başlayan ve Aralık 2011’de sona eren 
INCLUD-ED projesi, Barselona Üniversitesi’ndeki
CREA Araştırma Merkezi tarafından koordine
edilmiştir. INCLUD-ED konsorsiyumu 14 Avrupa
ülkesinden 15 ortakla oluşturulmuş ve bu projenin
konu aldığı araştırmanın cevaplamaya çalıştığı
temel soru; Avrupa bilgi toplumu düşünüldüğünde
hangi eğitim uygulamalarının toplumsal birlikteliğe
katkı sağladığı ve hangilerinin toplumdan dışlamaya
yol açtığı olmuştur. Gördüğünüz üzere bunlar
oldukça geniş kapsamlı sorulardır. Bu soruları 
irdelerken de gerçeğin farklı boyutlarına bakılmak-
tadır. Sisteme baktık, temsilcilerine baktık ve sosyal
politikaya baktık. Temsilcilerle bağlantılı olarak,
özellikle toplumda yer alan dezavantajlı, hassas
gruplara yöneldik ve onlara özel bir ilgi gösterdik.
Bu grupların içinde kadınlar, göçmenler, Romanlar
gibi etnik azınlıklar, gençler ve engelliler yer almak-
tadır. Bu sebeple bizim ilgi odağımız eğitimin bu
dezavantajlı gruplara mensup insanlar için başarı
ve sosyal içerme olanaklarını nasıl etkilediğini açığa
çıkarmak olmuştur. 

“INCLUD-ED Projesi” eğitim bilimlerinde çalışan
uluslararası bilim camiasının söyledikleriyle uyum-
ludur. Yani hâlihazırda toplumun birçok kesiminin
yaşamakta olduğu okulda başarısız olma ve
toplumdan dışlanma sorunlarında olduğu gibi; zaten
var olanları değil, olabilecekleri araştırmamız gerek-
mektedir. Bütün öğrencilerin kaynaşabilme (sosyal
içerme) ve yüksek başarı sağlayabilme hayallerini
kültür yoluyla ve bilimsel bilgi yoluyla gerçekleştire-
biliriz. Bu hususta INCLUD-ED Projesi’nin bize en
büyük katkısı, varsayımlara dayanan ve kanıtlara

ya da araştırma sonuçlarına dayandırılmayan
eğitim uygulamalarından, başarılı eğitim uygula-
malarına geçmemizi sağlamasıdır. Bunlar da bilim-
sel kanıtlara dayandırılarak yürütülen eğitim
uygulamalarıdır. Başarılı eğitim uygulamaları
kavramı, Avrupa Komisyonu tarafından desteklen-
mektedir; iyi uygulamalar ya da en iyi uygulamalar-
dan farklı olarak, başarılı eğitim uygulamaları,
birçok farklı bağlamda başarı ve sosyal içerme
konularında en iyi sonuçları veren uygulamalardır.
Bu da demek oluyor ki uygulamaların iki özelliğe
sahip olması gerekmektedir; evrensellik ve transfer
edilebilirlik (uyarlanabilirlik). 

Bağlamlar; sosyoekonomik statü yönünden, kültür
yönünden, dil yönünden ve ailelerin akademik
düzeyleri yönünden birbirlerinden oldukça farklıdır.
Bugün, etkinlik ve hakkaniyet açısından kendini
kanıtlayan bu başarılı eğitim uygulamalarından dört
tanesini sizlerle paylaşacağım. Ancak bunların
ayrıntılarına girmeden önce şunu sizlerle paylaş-
mak isterim ki başarılı eğitim faaliyetleri Avrupa Par-
lamentosu’nda hem 2009 hem de 2011 yıllarında
içerisinde Avrupa Parlamentosu mensuplarının,
Avrupa Ebeveynler Birliği temsilcilerinin, araştırma-
cıların, bilim camiası mensuplarının ve daha birçok
farklı alandan katılımcının da bulunduğu bir or-
tamda paylaşılmıştır. 

Avrupa Parlamentosu’ndaki farklı siyasi görüşleri
temsil eden tüm üyeler, Avrupa’daki eğitim sistem-
lerinin bütününde ihtiyaç duyulanın bu eğitim uygu-
lamaları olduğu konusunda fikir birliğine
varmışlardır. INCLUD-ED Projesi, Avrupa Komis-
yonu ve Avrupa Parlamentosu tarafından projenin
sonuçlarına dayanarak farklı öneriler geliştirilmesin-
den bu yana çok önemli sosyopolitik bir etki yarat-
mıştır. Bu nedenle başarılı eğitim uygulamalarını
temel alan politikaların farklı üye ülkelerde uygulan-
masını teşvik etmektedirler. Burada dört tanesini
paylaşacağım, ama pek çok uygulama var; 
ilgilenirseniz diğerlerini de daha sonra sizinle 
paylaşabilirim. Örneğin; bu belgelerde Avrupa 
Komisyonu’nun en azından Avrupa’daki sorunların
üstesinden nasıl gelineceği hususunda dile getirdiği
bir şey de amaçlarımıza ancak bu eğitim poli-
tikalarını sistematik kanıtlara dayandırırsak ulaşa-
bileceğimizdir. Bu sadece öğrenme toplumunun,
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okulların bilimsel olarak kanıtlanmış olan gerçekleri
nasıl uyguladıkları ve tüm çocuklar için sosyal 
içermede en iyi sonuçların nasıl elde edilebildiğiyle
ilgilidir.

Sizlerle paylaşacağım ilk başarılı eğitim uygula-
ması; kaynakların yeniden dağıtılmasıyla oluşan
ayrışık (heterojen) gruplardır. INCLUD-ED Proje-
si’nde sağladıklarımızdan biri, öğrenciler ve başarı-
daki etkilerine yönelik yeni bir tür gruplandırma
sistemi geliştirmek olmuştur. Öğrenciler beceri
düzeyleriyle ve kendi düzeylerine göre düzenlenen
müfredatı özümseyebilme yeteneklerine göre grup-
landırılabilmekte ve bu grupların her birine uzman
öğretmenler atanabilmektedir. 60’lı yıllardan beri
uygulanmakta olan öğrencilerin bu şekilde grup-
landırılması yöntemiyle bugüne dek dünyadaki
hiçbir okulun, öğrencilerinin akademik seviyelerini
arttırmayı başaramadığı saptanmıştır. Bunun ak-
sine, yüksek başarı sağlayabilenlerle başarısı
düşük olanlar arasındaki boşluk daha da büyümüş
ve alt düzeylerde, en düşük gruplarda bulunan
öğrencilerin yalnızca başarısız diye anılanlar ol-
mayıp aynı zamanda yoksul ve akademik geçmişi
olmayan ailelerden, göçmen ailelerden ya da etnik
azınlıklardan gelenler oldukları ortaya çıkmıştır.

Öğrencileri gruplandırmanın başka bir olanağı da
karma gruplar yapmaktır, yani bir sınıfta tüm öğren-
cileri, her türden öğrenciyi ve bir öğretmeni buluş-
turmak. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu da pek
başarılı bir gruplandırma yöntemi olmayacaktır;
çünkü bir öğretmenin 26-27 ya da daha fazla
öğrencinin tümünün gereksinimlerine cevap vere-
bilmesi oldukça güçtür. Bu durumda sorunları olan
ya da bazı gruplara ait olan öğrenciler genellikle
geride kalmaktadır. Öğrencileri gruplandırmadaki
tek başarılı alternatif kaynaştırma/kapsama/içer-
medir; Farklı gruplardan tüm öğrenciler aynı sınıfta
toplanıp, insan kaynaklarının yeniden organize 
edilerek, daha önceden seviyelere göre ayırmak
için kullanılan insan kaynağını ve yine toplumdan
elde edilen diğer kaynaklar kullanılarak tüm öğren-
cilerin en yüksek düzeyde eğitilmesinin sağlan-
masıdır. 

INCLUD-ED Projesi’nde en başarılı bulduğumuz
öğrenci gruplandırma türü, “etkileşim grupları”
olarak adlandırılmaktadır ve bu öğrenme ortamı

okul öncesi eğitimle birlikte ilköğretim, ortaöğretim
ve yetişkin eğitiminde uygulanmaktadır. Modern
çağda en etkili ve başarılı yöntem olan karşılıklı
iletişime dayalı öğrenme teorisini (dialogic learning)
temel alan bu gruplandırma türünün çalışma yön-
temi de şöyledir: Sınıfı akademik başarı, cinsiyet,
dil, kültür ve motivasyon yönlerinden mümkün olan
en heterojen ve içinde en çok gruptan öğrenci
barındıran 5’er - 6’şar kişilik gruplara ayırıyorsunuz.
Bu öğrencilere, ikinci öğretmen görevindeki ya da
toplumdan herhangi bir yetişkin gönüllü olarak
destek olur; bu kişi gruptaki öğrenciler arasındaki
destekleyici etkileşimi teşvik etmekten sorumludur,
öğrencilerin etkinliği diyalog ve motor yardım
yoluyla çözmesini sağlar. Bu etkinlikler kısa etkinlik-
ler olup her biri 20 dakika sürer ve öğrenciler bir
etkinliği bitirdiklerinde hemen diğerine geçer, farklı
bir yetişkinin yardımıyla müfredattaki başka bir
etkinlik üzerinde çalışırlar. Bu şekilde, bir buçuk
saat içinde sınıftaki tüm öğrenciler dört etkinliği
tamamlamış ve birlikte çalışma, dayanışma yöntemi
sayesinde de kültürler arası bağlar ve sosyal bağlar
daha da güçlenmiş olur. Bu yöntem, 
Vygotsky’nin öğrenme ve gelişmede başarıyı
garantileyen öğrenme teorisine dayanmaktadır. 
Vygotsky’e göre daha yüksek gelişim düzeylerine
ancak ve ancak yetişkin rehberliğinde ya da daha
becerikli çalışma arkadaşlarıyla işbirliği içinde
ulaşılabilir. Bu şartlar etkileşimli gruplarda yerine
getirilmektedir çünkü her grupta bütün öğrenciler bir
yetişkinin rehberliğinde çalışmaktadır ve yine daha
becerikli çalışma arkadaşlarıyla işbirliği içindedirler.
Bu sadece bir kez değil, sınıftaki etkileşim 
gruplarının sayısına bağlı olarak dört ya da daha
fazla sefer gerçekleşmektedir. Ayrıca bu yöntemle
sınıfa girmesi yasaklanan yetişkinlerin de etkin
katılımı sağlanmaktadır. Bu yolla etkileşim 
gruplarındaki çalışma ortakları ve gönüllüler de
sürece katılabilmektedir. 

Örneğin ikinci sınıf öğretmeni Amelia, sınıfta
müşterek çalışan ve destekleyici etkileşimleri teşvik
eden bu anneler hakkında “akademik dereceleri bu-
lunmamasına rağmen kesinlikle ne yerlerine
başkası konulabilir, ne de onlardan vazgeçilebilir”
demektedir. Bu türden yetişkinlerin yanında çocuklar
daha çok öğrenebilmekte ve okula devam etmenin
önemini gittikçe daha iyi kavramaktadırlar. Bunlar
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etkileşim gruplarını uygulamaya geçiren bazı
okullarda ulaşılan sonuçlardır. Gördüğünüz gibi,
müfredattaki en önemli alanlarda çocukların
başarısını arttırmayı başarmışlardır. Slaytta görülen
İspanya’dan bir okul ve bu okul öğrencilerinin 
İngilizcedeki bireysel başarısını arttırmakla
kalmamış, aynı zamanda ortalama bir Katalan 
Okulu’nun İngilizce dilindeki yetkinliğinin üstüne 
çıkmıştır. Bu sonuçların ardından, göçmenlerin
çocuklarının eğitimiyle ilgili Nisan 2009 tarihli Avrupa
Parlamentosu kararında, hiçbir kesimden hiçbir
çocuğun yetenek düzeyine göre ayrıştırmaya tabi
tutulmaması tavsiye edilmiştir. Çünkü bilimsel
araştırmalara göre böyle yapmak başarısızlık ve
toplumdan dışlanma dışında öğrencilere hiçbir şey
katmamaktadır. 

İkinci bir başarılı eğitim uygulaması ise etkileşimli
okumadır (dialogic reading) ki bunun anlamı okuma
ve yazma etkinliklerindeki etkileşimi arttırmak de-
mektir. Bu uygulama Mihail Bahtin’in okuma - yazma
kuramıyla da uyum içindedir. Bu etkileşimli okuma
yaklaşımını Avrupa’da uygulayan değişik okullar
olduğunu fark ettik. Örneğin; İngiltere’deki Lake Side
Avenue School’da bu yaratıcı ortaklık programı
uygulanıyor; ebeveynler sınıfta ve diğer öğrenme or-
tamlarında okuma gönüllüleri olarak görev almakta
ve bu sayede öğrencilerin başarılarının giderek art-
masına katkıda bulunmaktadırlar. Ayrıca “Etkileşimli
okuma toplantıları” isimli başka bir önemli ve başarılı
eğitim uygulaması daha gördük. Bu uygulamada
öğrenciler, evrensel edebiyat klasikleri içindeki en
önemli kitapları okumakta (örneğin Homeros’tan
Odysseia gibi) ve bu sayede bölgesel çapta yapılan
testlerde temel dil becerilerindeki başarılarını da art-
tırmaktalar. 

Başarılı eğitim uygulamalarının dördüncüsü aile
eğitimidir. Birçok uluslararası hizmet ortamında
çocukların başarısının ailelerinin akademik seviye-
sine bağlı olduğu dile getirilmiştir. Bütün bilimsel
araştırmalarda belirtildiği gibi okullarda uygu-
ladığınız aile eğitiminin türüne bağlı olarak yoksul
veya akademik dereceleri olmayan ailelerden gelen
öğrencilerin başarı düzeylerini arttırabilirsiniz. Örnek
vermemiz gerekirse, incelediğimiz okullarda, etkile-
şimli okuma toplantıları yoluyla ailenin diğer fertleri
dahi yerleşilen ülkenin dilini öğrenmiştir. Başka bir

örnek de Kafka’nın Dönüşüm’ünü okuyarak İspan-
yolca öğretilen bir okuldur. Bu, yalnızca aile ve
çocukları arasındaki iletişimin değişmesine katkıda
bulunmayıp; azınlık gruplarından gelen bu kadın-
larla ailenin diğer üyeleri arasındaki iletişimi de
geliştirmektedir. Başarılı eğitim uygulamalarından
öğrendiğimiz önemli bir şey, eğitimde fırsat
eşitliğinin sağlanması ve bütün öğrencilerin
başarısının artırılması için daha fazla kaynağa
ihtiyaç olmadığı, aynı kaynaklarla daha iyi
sonuçların alınabileceğidir. Bunların başarılması,
elinizdeki kaynakları nasıl kullandığınıza ve bu kay-
nakları düzenlemek için bilimsel kanıtlara başvurup
başvurmamanıza bağlıdır. Slaytta gördüğünüz yine
İspanya’dan, 2001-2002 eğitim öğretim yılında
öğrencilerinin sadece %17’sinin İspanya’nın Katalan
bölgesinde yapılan bir sınavda istenen düzeyde dil
yetkinliğine sahip olduğu bir okuldur. 2006-2007
eğitim yılında ise etkileşimli grupların, aile eğitiminin,
etkileşimli okumanın uygulamaya konması ve oku-
maya ayrılan sürenin okul saatini aşacak biçimde
uzatılması sayesinde öğrencilerin %85’i istenen
düzeyde başarı sağlamıştır. Bütün bunlar göçmen
öğrencilerin sayısı %12’den %46’ya çıkarken yaşan-
mıştır. Bazen okullardaki akademik başarının düşük
olmasında göçmen ailelerden gelen çocukların
sayılarının yüksek olması bir tartışma konusu ol-
maktadır. Bu durum yalnızca sayılardan oluşan bir
denklem değildir. Başarılı eğitim faaliyetleri
dünyanın her yerindeki birçok çocuğun, gencin ve
ailenin hayatını, bugünlerini ve geleceklerini
değiştirmektedir. İşte bu slaytta, İspanya’da bulunan
ve Avrupa’nın en dışlanmış Roman mahallelerinden
birinde yaşayan bir babayla birlikteyiz. 

Kendisi INCLUD-ED projesinin kapanış konferan-
sına katılmış ve orada, içlerinde Avrupa Parlamen-
tosu mensuplarının da bulunduğu 300 kişilik izleyici
kitlesinin karşısında konuşmuştur. Bu başarılı eğitim
faaliyetlerinin kendisi ve o çevrede yaşayan toplum
için ne kadar anlamlı olduğunu ifade ederken şu 
sözleri kullanmıştır: “Önceden üst sınıflardaki öğren-
ciler bile okuma konusunda zorluk çekiyorlardı. Bu
yılsa kreşe giden 5 yaşındaki çocuklar şimdiden
okumayı sökmüş durumdalar. Bu başarının ben ve
halkım için anlamı inanılmaz derecede büyüktür.”
Teşekkür ederim. 
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PANEL / MARKKU PYYSIAINEN

Finlandiya ve Helsinki’den size üç şey getirdim;
oradan ayrıldığımda hava 0°C civarındaydı. Kızım
ve ailesi Lapland’da yaşıyor ve orada neredeyse
50 cm kar var. Anlayacağınız, burada bulunmak
çok hoş. Ayrıca, Lida Kita bana slaytların 
elinizde olduğunu söyledi; o yüzden burada 
bütün slaytlarda yazılı olanları okumayacağım.

Finlandiya okullarındaki eğitimin yapısında
bahsedilmesi gereken iki unsur var. İlki, bütün
okullardaki sistemlerin amacının öğrenme
olduğudur. Öğrenmenin belli bir yerinin olmadığını,
okul dışında bile devam edebileceğini biliyoruz.
Ayrıca, öğrenme olmadan öğretim yapılabildiğini
de biliyoruz. Bu nedenle, genç neslin nasıl
öğrendiği üzerinde çalışmak çok önemlidir. İkincisi,
Finlandiya’daki ulusal müfredat. Finlandiya’da
bütün okullar aynı müfredatı takip ediyor. Bizim de
tüm okullar içinde oranı yaklaşık %10’u bulan bir-
takım özel okullarımız var; ancak onlar da tama-
men aynı müfredatı takip ediyorlar. Böylece
müfredat farkı ortadan kalkıyor. 

Şimdi Finlandiya eğitim politikasının küresel eğitim
hareketiyle karşılaştırmasını yapacağız. Pek çok
ülkede, çok fazla standartlaşma var. Finlandiya’da
öğrenimde esneklik ve çeşitlilikten yanayız. Yine,
pek çok ülkede temel bilgi üzerine yoğunlaşılır. Biz
kapsamlı bilgiyi savunur, kapsamlı öğrenim üzerine
yoğunlaşırız. Belki de üçüncüsü en önemlisidir.
Çoğu ülkede okullar müfettişler tarafından sıkı bir
şekilde takip edilir. Finlandiya’da, biz Finlandiya
okul sistemini tek kelimeyle anlatsak, “biz güvene
inanıyoruz.” İyi öğretmenlerimiz olduğuna ve on-
ların iyi iş çıkaracağına güveniyoruz.

Bunlar, Finlandiya eğitim politikasının temel taşları.
Uzun süreli ve tutarlı. Ayrıca, eğitimde güven
kültürü olduğunu, yani ülke çapında yapılan hiçbir
genel sınav olmadığını, müfettiş denetimlerinin ve
birbirleriyle yarışa sokulan okullar olmadığını
görüyorsunuz. Eğitimde eşitliğe inanıyoruz. Genç
neslimiz slaytta gördüğünüz bu beyaz şapkaları
lise eğitiminin sonunda Genel Yeterlilik sınavını
geçtikten sonra alıyor. Genel Yeterlilik Sınavı ülke
genelinde yapılan tek sınavdır. Bu sınava girmek

Finlandiya’nın Kaliteli Eğitim Sunma Sürecindeki Deneyimleri
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için daha zamanları var. Bunlar meslektaşlarımın
çocukları, bu şapkayı almaya 5-10 seneleri var. 

Anlayacağınız, Finlandiya’da çok vergi ödüyoruz
ama bize dönüşünü de görüyoruz. Hiç okul veya
harç ücreti yok, örneğin ücretsiz kitaplar, revirler ve
ulaşım araçları var. Finlandiya’da okula başlama
yaşı 7’dir, yani çoğu ülkeden daha geç olduğunu
söyleyebilirim. Ayrıca eğitim yılı 190 iş günü sürer
ve oldukça kısadır. Burada en uzun okul gününün
üçüncü sınıfta olduğunu görebilirsiniz. Dersler en
fazla 30 ile 45 dakika arasıdır. Ancak Finlandiya’-
daki çoğu okulda; örneğin, benim okulumda biz 75
dakikalık dersler yapıyoruz. Altı senedir bunu uygu-
luyoruz ve oldukça memnunuz. Yaş grubunun
yarısı liseye geçiyor ve sonra bahsettiğim Genel
Yeterlilik Sınavı geliyor. Sınavların dördünden
geçmek gerekmektedir ve zorunlu dil Fincedir.
Bununla ilgili daha fazla bilgiye bu internet sitesin-
den ulaşabilirsiniz. 

Finlandiya’da öğretmenler beş farklı kategoriye
ayrılmaktadır: Okul öncesi öğretmenleri, sınıf
öğretmenleri, branş öğretmenleri, özel eğitim öğret-
menleri ve mesleki eğitim öğretmenleri. Öğretmen-
liğin Finlandiya’da çok takdir edilen bir meslek
olması ve öğretmen yetiştirme okullarına başvuran-
ların sadece %10 veya 15’inin kabul edilmesi
bahsedilmesi gereken bir husustur. Birinci ve 6.
sınıfların dersine giren sınıf öğretmenlerinin yüksek
lisans derecesi vardır. Aslında Finlandiya’daki
bütün öğretmenler yüksek lisans yapmıştır. Branş
öğretmenleri temel eğitimde ve orta öğretimde 
7. sınıftan 9. sınıfa kadar eğitim verirler. Söylediğim
gibi, yüksek lisans derecesi gereklidir. Aynı za-
manda yan dal olarak, 6 kredilik pedagojik çalış-
malarımız da vardır. Bu çalışmalar kapsamında,
okulum Helsinki Üniversitesi’nin sorumlu olduğu
öğretim çalışmaları da vardır. 

Bu slaytta yüksek lisans derecesinin yapısını
görüyorsunuz. Araştırma temelli öğretmen
eğitimine inanıyoruz, bu yüzden yüksek lisans tezi
yazma zorunluluğu var. Pedagojik çalışmalarda da
küçük çapta tezler yazıyorlar. Burada eğitim çalış-
malarını da görüyorsunuz. 60 krediden oluşur, 40
kredisi teoriktir. Bu çalışmalar öğretmen yetiştirme
bölümünde yapılır; 20 kredi de Helsinki Üniversite-

si’nde bulunan iki öğretmen yetiştirme okulunda
doldurulur. 

Burada bu 60 kredilik pedagojik çalışmalarla ilgili
daha çok şey görüyorsunuz. Genellikle Avrupa’da
yapıldığı gibi, didaktik yöntemi benimseriz. 
ABD’deki yöntemin ise pedagojik olduğu
söylenebilir. Yani, öğretim çalışmaları, bu alanda
yapılan çalışmaların toplamının % 30’udur.

Bu, bizim Finlandiya okul sistemi ve öğretmen
eğitiminin sadece kısa bir açıklamasıdır.
Neredeyse tüm hayatım boyunca öğretmen eğiti-
minde çalıştım ve hala, bir sürü hevesli öğrencinin
öğrenmek ve öğretmen olmak için geldikleri bir
üniversitede öğretim görevlisi olmanın çok hoş
olduğunu düşünüyorum. 

Teşekkür ederim.
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“Darüşşafaka’ya ilk geldiğimde annemden ayrılacağım için üzgündüm fakat annemin 
yokluğunu hiç hissetmedim, çünkü Darüşşafaka’da değişik aktiviteler yapılıyordu. 
Mesela yüzmeyi burada öğrendim. Annemle konuşurken hiç ağlamadım. Hafta sonları
evciler çıkarken biz daimiler çok eğlendik, her hafta başka etkinliğe gittik. Okulum bana çok
şey kazandırdı. Büyüyünce okulumu bitirip annemi mutlu edeceğim.” 
(Ecem Dönmez -5/D)



Afërdita Haxhijaha Imeri (Makedonya)
Sosyal Yenilik Laboratuvarı Kurucusu (Makedonya) 

Pittsburgh Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesi
olan Afërdita Haxhijaha Imeri, Üsküp merkezli ve

kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olan Deside
ve “Social Innovation Laboratory” adlı bölgesel bir
girişimin kurucularındandır. 

Özellikle bölgedeki sosyo-ekonomik meseleler
hakkında geniş çaplı araştırma ve politika
geliştirme deneyimine sahip olan Imeri, on yılı
aşkın süredir, SEE kalkınma çalışmalarını 
yönetmiş ve kamusal paydaşların kapasitesini
artırıcı çeşitli projelerde görev almıştır. 

Uzmanlık alanı sosyal içerme ve politikalar olan
Imeri’nin çalışmaları, özellikle eğitim, Aktif İşgücü
Piyasası Önlemleri (Active Labour Market 
Measures) yoluyla dezavantajlı grupların ekonomik
olarak güçlendirilmesi, cinsiyet ve sosyal uyumla 
ilgili projeler üzerine odaklanmaktadır. Imeri aynı
zamanda, ilgili hükümet yetkililerine, AB ile uyumlu
sosyal içerme stratejileri ve kamu politikaları
geliştirilmesi hususunda danışmanlık hizmetleri
vermektedir.

PANEL / AFERDITA HAXHIJAHA IMERI

Herkese iyi günler. Burada olmaktan dolayı 
çok mutlu ve gururluyum. Bildiğiniz gibi, 
Makedonya’dan geliyorum. 

Makedonya çok küçük bir ülke. Türkiye’ye ben-
zeyen ve Türkiye’den farklı yönleri var. Türkiye’ye
benzer, çünkü Osmanlı 
İmparatorluğu’nun hâkimiyeti altında 500 yıl
geçirdik. Osmanlı’dan ayrıldığımızda neler
olduğunu biliyorsunuz. Diğer yandan, küçük bir
ülkeyiz ve nüfusumuz sadece 2 milyon. Herhalde
bu, İstanbul’daki bir mahallenin nüfusuna denk
geliyor. 

Size ülkemizdeki bir uygulamayı anlatmak istiyo-
rum. İyi ya da kötü diye yorum yapmadan, 
bir okul uygulamasından bahsedeceğim. 
Değerlendirmek ve sizin sisteminizde ne kadar
benimsenebilir veya yararlı olduğuna karar 
vermek size kalmış.

Makedonya’da eğitim sistemi şu şekildedir: okul
öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek
öğretim. İlköğretim zorunludur, ortaöğretim ise
2008 yılında zorunlu hale getirilmiştir. Bu önemli 
bir girişimdir. Çünkü bu, köylü çocuklar ve 
ortaöğretime kaydolma yüzdesinin daha düşük
olduğu etnik kesimlerdeki kızlar gibi dezavantajlı
grupların daha fazla eğitime erişmesi demektir.
Eğitim dili Makedonca, Arnavutça ve İngilizcedir.
Sınava gelince, sadece bir tane zorunlu yeterlilik
sınavımız vardır: State Matura veya School
Matura- bitirme sınavı. İsimleri, mezun olduğunuz
okulun türüne göre değişiklik gösterir. 
Ortaöğretimde iki tür program vardır. Biri düz 
liselerde verilen eğitim, diğeri ise meslek liselerinde
verilen eğitimdir. 

Makedonya, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nin
hâkimiyeti altındayken meslek liselerinin sayısı,
düz liselerin yaklaşık 2/3’ü kadardı. Ancak, eğitime

İçerme Aracı Olarak Okullar - Makedonya Örneği
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ayrılan ödeneğin sürekli azalması ve meslek
liselerinin uygulamalı çalışmalar, donanım ve labo-
ratuarlar için düz liselerden daha fazla bütçeye
ihtiyaç duymasından dolayı, pek çok meslek lisesi
düz liseye çevrildi. Oran şimdi yaklaşık 1/3, bu da
düz liselerin lehine bir durum. Şahsen ben 2/3’ün
iyi bir oran olduğunu düşünüyorum. Çünkü
ülkemiz; akademisyenlerin, bilim adamlarının ve
araştırmacıların yanı sıra nitelikli iş gücünü de
yetiştirmelidir. Günümüzde, ortaöğretimdeki öğren-
cilerin büyük çoğunluğu düz liseye kaydoluyor ve
yükseköğretime devam ediyor. Bunun sonucu
olarak, ülke hemen iş piyasasına girebilecek daha
az nitelikli iş gücüne sahip olurken, daha yüksek
seviyede eğitim almış olan ama iş piyasasının
ihtiyaçlarına uygun olmayan eğitimli insanlara da
sahip oluyor.

Ülkenin büyüklüğü söz konusu olduğunda, 
Makedonya’nın orta gelirli, 2.063.893 nüfuslu bir
ülke olduğunu belirtmek gerekir. İlköğretimde 990
okul, 201.914 öğrenci ve 16.946 öğretmen varken 
ortaöğretim sisteminde 114 okul, 92.848 öğrenci ve
7.197 öğretmen bulunmaktadır. Yine de, küçük bir
ülke olarak daha fazlasını başaramamış olmamız
akıllarda soru işareti bırakıyor. Ayrıca, benim
sunumumun meslektaşım Markku’dan sonra ol-
ması da ilginç bir durumdur. 

Genellikle, uluslararası değerlendirme toplan-
tılarına katıldığımızda, Finlandiya’nın tam zıt nok-
tasında bulunuruz. Eğer listenin başındalarsa,
Makedonya listenin sonundadır. Örneğin, Make-
donya 2003’te PIRLS (Uluslararası Okuma Beceri-
lerinde Gelişim Projesi), 2006 ve 2011’de TIMSS
(Uluslararası Matematik ve Fen Bilgisi Çalışması)
gibi toplantılara katılmış ve üçünde de listede en
altta yer almıştır. Yine de her zaman umut vardır,
değil mi?

Kayıt oranları bakımından, ülke ilköğretimde AB
standartlarına ulaşmıştır, ancak ortaöğretim için
bunu söyleyemeyiz. Ortaöğretime kayıt oranı özel-
likle Roman, Türk ve Arnavut topluluklarında AB 
ortalamasının altındadır. Sonuncusu ve en önem-
lisi, ülke için en büyük zorluk niteliksiz eğitimdir. Bu
da, şimdiye kadar durgun olan ve %31’lik yüksek
bir işsizlik oranına neden olan ekonomik 

gelişimimize yansımış ve olumsuz etkide bulun-
muştur. Diğer yandan, okullar için asıl sermaye 
devletten gelmektedir. Ortaöğretimde, özel okullar
ve devlet okulları var, ama devlet okulları hala başı
çekiyor ve öğrencilerin de ilgisi bu okullara yönelik-
tir. Ülke 2010’da eğitime GSYİH’nin % 4,5’ini
ayırdı. Bu büyük bir miktar gibi görünse de, hala
AB ortalamasının altındadır ve %95’i maaş
ödemeleri için kullanılmaktadır. Böylece, hiçbir
gelişim faaliyeti veya yenilikçi yaklaşım için yeterli
sermaye kalmamaktadır. 

Kısacası, eğitim sektörünün en büyük zorlukların-
dan biri de sermaye sağlayacak kaynak 
yetersizliğidir. Pek çok lise bu sorunla karşı
karşıyadır. Bu yüzden, engelleri aşmak, eğitimi
yüksek bir seviyeye getirerek öğrencilerin
akademik başarılarını arttırmak için yenilikçi bir
yaklaşım sergileyen bir okulun başarılı bir uygula-
masını sunmak istiyorum. 

Okulun adı “Boro Petrusevski.” Otomotiv ve otomo-
tiv ile ilgili diğer alanlarda teknik eğitim verilen bir
meslek lisesi. Nakliyat teknisyenliği, oto ve meka-
tronik teknisyenliği, oto mekanik, gövde mekaniği
ve oto elektrik mühendisliği gibi farklı mesleki alan-
larda eğitim vermektedir. Bu okula ve Makedonya’-
daki çoğu meslek lisesine kayıt yaptıran çocuklar,
sosyal dışlanma riski altında yaşayan fakir aileler-
den gelen çocuklardır. Bu çocuklar kısıtlı imkânlara
sahiptirler ve fakirlikten kurtulmak için tek şansları,
uygun bir iş ve iyi bir yaşam kalitesi sağlayacak iyi
bir eğitimdir. 

Okul, öğrencilerine bu şansı tanımaktadır. Eğitimin
yanı sıra, okul uzmanlaşma imkânı sunar. Bunun
dışında yeteneklerini geliştirme ve otomotiv
alanında pek çok meslekte diplomalı eğitim alma
imkânı verir. Motorlu araçların teknik kontrolü, 
onaylanması, araçların tamiratı ve bakımının
yapılarak satışa sunulması ve sürücü kursu alan-
larında çalışan çeşitli ticari şirketler kurularak
eğitim dışı ek hizmetler de sunulmaktadır. Bütün 
bu faaliyetler okul tarafından düzenlenir ve temel
müfredatın dışında yer alır. Bu ek faaliyetlerden 
ek gelir elde edilir. Bu gelirle de işletim maliyeti
karşılanır ve maaşlar ödenir, kâr ise eğitimdeki 
zorlukları ortadan kaldırmak amacıyla öğrenim

69ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANSI



faaliyetlerinde kullanılması için okula verilir.

Türkiye’de nasıldır, bilmiyorum ama Makedonya’da
bu eşsiz bir örnektir ve kendi ticari kuruluşunu oluş-
turan tek devlet okuludur. 

Okul iyi bir donanıma sahiptir. Öğrenim için kul-
lanılan donanım, Makedonya’nın normal şirket-
lerininkinden çok daha iyidir. Bu nedenle, okulun
gelecek için hazırlıklı ve yetenekli iş gücü
yetiştirdiğini söyleyebilirim. İster üretim bölümünde
kalabilir, ister yüksek öğrenime devam edip kendi-
nizi daha da geliştirebilirsiniz.

Okul teorik ve pratik çalışmalara eşit derecede
önem verir. Çünkü bunu yapabilecek imkânı ve
aracı vardır. Ayrıca, öğrenme ortamları küçük 
gruplar halinde düzenlenir. Ülkedeki ve AB
ülkelerindeki diğer okullarla iyi bir uluslararası
iletişim ağına sahiptir. Okul idaresinin öğretim 
personeline zorunlu koştuğu performans gereklilik-
leri Eğitim ve Bilim Bakanlığımızın gereklilik-
lerinden daha yüksektir. Bunun nedenlerinden biri
nitelikli eğitimi, öğrenci ve veli memnuniyetini daimi
kılmaktır. Öğretmenler ulusal standartların bile
biraz üzerinde maaş almaktadırlar. Ayrıca, bu
okulda öğretmenlere yönelik performans değer-
lendirme ve ödüllendirme sistemi bulunmakta ve
uzun yıllardır etkin bir şekilde uygulanmaktadır.

Bana göre, politik kesim ve diğer toplum kesimi
olarak bölünmüş, Makedonya gibi politikleştirilmiş
bir çevrede bulunmaya ve yaşamaya rağmen,
okulda hep aynı okul idare sisteminin olması ve
okulun 15 yıldır aynı müdür ve yardımcıları tarafın-
dan yönetilmesi belki de en önemli husustur. Bu
okul, 25 yıldır sadece iki kere müdür değişikliği
yapmıştır. Yani, bu okulun vizyon ve misyonu, 
zamanla yapılan birkaç değişikliğin dışında ilk 
kurulduğu şekilde kalmıştır.

Özet olarak, ülkede sadece bu okul böyle bir 
yaklaşımı benimsemiştir. Ortaöğretimde sunulan 
bu yüz yüze eğitim modelinin benimsenme olasılığı
açısından daha derine inersek, iki farklı ihtimal
görürüz. Meslek liseleri, bu yaklaşımı, fonksiyon
gösterdikleri alana uygun hale getirerek kolayca
hayata geçirebilirler. Diğer yandan, böyle bir 
yaklaşımın, liseler gibi genel eğitim verilen diğer
okullarda uygulanması daha zor olacaktır, çünkü
piyasada sunabilecekleri hizmetler çok sınırlıdır.
Diğer yandan, Makedonya’daki alım gücünün çok
daha düşük olduğu ve nüfusun çoğunluğunun ay
sonu gelmeden para sıkıntısı çekmeye başladığı
kırsal bölgelerde bulunan daha küçük okulların bu
modeli benimsemesine gelince başka sorunlar 
ortaya çıkabilir. Bu bölgelerde sistem düzgün 
işlemeyebilir ve böyle bir yaklaşım hedeflenen
sonuçları doğuramayabilir. Özel sektör ve kamu
alanının kaynaklarının ortak noktalarını bulma 
yolunda bir birleşime giden bu hibrit modelin,
Makedonya ve Batı Balkanlar’daki diğer ülkeler için
uygun olup olmayacağı daha fazla araştırma ve
kanıt gerektiren, cevaplanamamış bir soru olarak
önümüzde durmaktadır. 

Türk toplumunun oldukça girişimci olduğunun 
bilincindeyim ve bunun sizin için yararlı olduğunu
umuyorum.

Bu uygulamanın, sosyal yönden dışlanmış tüm
çocuklar için nitelikli ve uygun bir iş ortamı sağla-
masını diliyorum. 

PANEL / AFERDITA HAXHIJAHA IMERI SUNUM SLAYTLARI
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Monika MOTT (Avusturya)
KulturKontakt Austria Eğitim Departmanı Başkanı

Monika Mott, Avusturya Eğitim, Sanat ve Kültür
Bakanlığı adına Doğu ve Güneydoğu 
Avrupa’da eğitimde gelişim programlarını

destekleyen bir sivil toplum kuruluşu olan 
KulturKontakt Austria’nın Eğitimde İş Birliği biri-
minin yöneticisidir. Ayrıca ERI SEE (Education 
Reform Initiative of South Eastern Europe) 
(Güneydoğu Avrupa’da Eğitim Reformu Girişimi)
yönetim kurulu üyesidir. 

Öncelikli çalışma konuları arasında, eğitimde
değişim yönetimi, eğitimde sosyal içerme, kalite
geliştirme ve mesleki eğitimin işgücü piyasasındaki
işe yararlılığını artırma yer alıyor. 1999-2001 yılları
arasında, Güneydoğu Avrupa İstikrar Antlaşması
çerçevesinde Eğitim ve Gençlik Özel Ekibi’nin
(Task Force Education and Youth) sekreteryasının
yöneticiliğini yaptı. 

Ekibin Avusturyalı başkanına, eğitim politikalarını
geliştirenler ve eğitimciler ile bağlantı kurulmasında
destek vermekten sorumluydu. 1995-1998 yıl-
larında, Avusturya Eğitim Bakanlığı’nı temsilen Ar-
navutluk’ta Avusturya’nın eğitim koordinatörlüğünü
yaptı. 1990-1995 yıllarında Southampton, Ceske 
Budejovice ve Prag Üniversiteleri’nde çalıştı.

PANEL / MONIKA MOTT

Çok teşekkür ederim. Hanımefendiler ve 
Beyefendiler, burada sizlerle olmaktan ve eğitime
erişimde fırsat eşitliğinin arttırılması konusunda
Avusturya’nın ve KulturKontakt Austria’nın 
kurumsal deneyimini sizlerle paylaşmaktan büyük
şeref duyuyorum. Aynı şekilde Türkiye’nin geniş
deneyimleri ve diğer ülkelerin deneyimlerinden 
bir şeyler öğrenmek de mutluluk verici. 

Avusturya’daki eğitim sisteminin hâlen devam eden
gelişim sürecini şekillendiren ve özellikle de
eğitime erişim ile fırsat eşitliğinin arttırılması için
atılan adımlar ve belirlenen öncelikli hedeflerin
toplamına baktığımızda, aslında en önemli faktör-
lerden birinin ekonomik gelişmemiz olduğu
görülmektedir. Sanırım AB ekonomisinde rekabet

edebilmek için eğitimin temel unsurlardan biri
olarak görüldüğü bu sabah Avrupa Birliği Komis-
yonu tarafından da vurgulanmıştı. 

AB üyesi diğer birçok ülke gibi Avusturya da devam
etmekte olan ekonomik krizden etkilenmiştir, fakat
onlara göre bizim durumumuz biraz daha iyi 
gitmektedir. Şu anda AB’ye üye devletler içinde 
en düşük işsizlik oranı ve üçüncü en düşük genç
işsizlik oranı bizimkidir. Oldukça olumlu görünen 
bu durumumuzu korumak amacıyla, sanayi sek-
törümüz, sosyal ortaklarımız, okulu yarım bırakan-
ların sayısıyla ve de eğitim sistemimizin her
öğrenciye potansiyelini kullanabilmesi için gerekli
desteğin gerçekten verilip verilmediğiyle gittikçe
daha yakından ilgilenmeye başlamışlardır. Eğitime
erişim ve fırsat eşitliği artık yalnızca eşit şartlar ve
toplumsal bütünlük konularıyla ilgili olmaktan çık-

Mesleki Eğitimde Sosyal İçerme - Karşılaşılan Zorluklar ve Edinilen
Dersler
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mış, Avusturya’nın ekonomik rekabet kabiliyetinin
sağlanmasında da önemli unsurlar hâline gelmiştir. 

İkinci olarak, eğitimin gelişimine şekil veren un-
surlardan biri de her ne kadar giderek yaşlanmakta
olan bir toplum olsak da nüfusumuzun aslında art-
makta olduğu gerçeğidir. Bunun sebebi ise belirgin
oranda göç alıyor olmamızdır. Bu slaytta 
Avusturya’da yaşayan ve çalışan yabancı uyruklu
kişilerin yüzdelerini görüyorsunuz, ancak göç vası-
tasıyla gelmiş olan insanların yüzde oranı elbette
daha fazladır. Peki, bu durum okullara nasıl yan-
sıyor? Günümüzde Avusturya eğitim sistemindeki
öğrencilerin %18,4’ünün anadili Almanca değildir.
Oran, Viyana’da %43,3’e ve Viyana’daki zorunlu
eğitimde %50’nin üzerine çıkmaktadır. En başta
okullarımızın hepsi çok dillidir; ikinci olarak da
eğitim sistemindeki başarı seviyesine bakıldığında
açıkça görüleceği gibi eğitim diline hâkim olmak en
önemli unsurlardan biridir. Bu konu Avusturya
eğitim sisteminin uzun süredir irdelediği önemli bir
konu olup; üzerinde daha çok durulması gerek-
mektedir. Eğitim sisteminin nasıl oluşturulduğuna
baktığımızda, iki şey göze çarpmaktadır. Hepsin-
den önce, 4. yıla bakarsanız, eğitimde ilk çeşitlen-
menin başlangıcını (akademik ve genel ortaokul)
görebilirsiniz. 

Erken yaşta yapılan okul tür değişikliği, Avusturya’-
daki ailelerin sosyal statülerinin öğrencilerin başarı
seviyesi üzerinde etkili olmasının sebeplerinden
biri olarak görülmektedir. Kapsamlı bir okul modeli
olan, uzun süredir pilot uygulaması yapılan ve artık
halka tanıtılmaya hazır olan yeni ortaokullar erken
mesleğe yöneltmenin olumsuz etkilerini ortadan
kaldırmak için uygulamaya konmuştur. İkinci
olarak, 9. sınıftan 13. sınıfa kadar olan üst or-
taöğretim (lise) düzeyinde karşınıza gelebilecek
şeylerden biri ise mesleki eğitim sektörünün
oldukça büyük olmasıdır. Avusturya’daki üst or-
taöğretimdeki öğrencilerin yaklaşık % 80’i mesleki
eğitim almaktadırlar. Çoğu kimse, Avusturya’daki
genç işsizlik oranının diğer ülkelere kıyasla daha
az olmasının ve okulu yarıda bırakan sayısının da

yine daha az olmasının sebeplerinden biri olarak
bunu göstermektedir. Şimdi bile % 8,6’lık oranı-
mızla, Avrupa 2020 hedeflerinde (EU 2020) bu
alanda ulaşılması istenen % 10’luk göstergenin al-
tına inmiş durumdayız. “Ulusal Yaşam Boyu
Öğrenme Stratejisi 2020” hedeflerimizde, okulu
yarıda bırakanların oranını % 6’ya düşürme
hedefini de benimsedik. 

Öyleyse bu geniş çerçeve içerisinde, gelişmedeki
öncelikler nelerdir? Burada Avusturya eğitim siste-
minde fırsat eşitliğinin sağlanması hususunda
öncelik verilen gelişmeleri sıralamış bulunmak-
tayım. Geniş bir önlemler dizisi çocukluğun erken
yaşlarındaki eğitimi ve zorunlu eğitimi hedef almak-
tadır. Dili güçlendirme konusundaki önlemler de
burada ele alınmaktadır ki bunlar sadece Alman-
cada yeterlilik kazanılması değil, aynı zamanda
bireyin Almancadaki yeterliliğinin gerçek anlamda
arttırılabilmesi için bir ön koşul olarak görülen
anadiline hâkim olmayı da kapsamaktadır. Tabii ki
yetişkinlere yönelik bazı önlemler de mevcuttur.
Önlemler, okuma yazma becerisinden profesyonel
niteliklerin kazanılmasına kadar oldukça geniş bir
yelpazeye hitap etmekte, özellikle dezavantajlı 
gruplara yönelik ve ücretsiz olmaktadır.

Şimdi ise üst ortaöğretim düzeyinde neler
olduğunu ele alacak, özellikle de konunun mesleki
eğitim tarafı üzerinde duracağım. Avusturya’daki
mesleki eğitim sistemi diğer birçok ülkeden fark-
lıdır. Kısaca bahsetmek gerekirse; daha önce de
belirttiğim gibi üst ortaöğretim kademesindeki
öğrencilerin %80’ine yakını meslek okullarında
olup bu okullar çok geniş bir aralıktaki ihtiyaçlara
cevap vermektedir. Mesleki eğitim sistemi,
akademik ortaöğretim kurumu olan “gymnasium 1 ”
ile başarılı bir şekilde rekabet ettiğinden, yüksek
başarı sağlayan öğrencileri kendisine çekebilmek-
tedir. Bununla birlikte bu sistem, normal şartlar al-
tında okulu yarıda bırakabilecek öğrenciler için de
faydalı olmaktadır. Mesleki eğitim, Avusturya’da 
fazlasıyla cazip görülen bir eğitim sektörüdür. Bu
kadar cazip olmasının bir nedeni sosyal ortaklar ve
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1-Gymnasium; Almanya ve Avusturya gibi ülkelerde, yüksek başarı elde eden öğrencilerin gidebildiği, akademik eğitim odaklı ortaöğretim kurumlarıdır.
Buradan mezun olan öğrenciler üniversiteye devam eder. (ç.n.)
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sanayi sektörü ile aralarındaki yakın işbirliğiyken,
bir diğeri de iş piyasasında meslek okullarından
gelen vasıflı elemanlara her zaman ihtiyaç duyul-
masıdır. Diğer nedenler arasında öğrenciler için
farklı okullar arasında geçişkenliğin artırılması
konusuna daha fazla eğilmek ve sistemde geleceği
olmama sorununu ortadan kaldırmak gibi sistemin
sunduğu birçok farklı yol da sayılabilir. Öğrenci-
lerin, zorunlu eğitim biter bitmez ya da bitmeden
eğitimini sonlandırmak suretiyle eğitim sistemini
terk etmelerini önlemek için ne yapılması gerektiği
sorusu ise bu noktada kritik öneme sahiptir. İşte
eğitim ve öğretimde sosyal içermenin geliştirilmesi
çerçevesinde danışmanlık hizmetlerindeki kariyer
rehberliğinin geliştirilmesine büyük önem verilme-
sinin nedeni de budur. Zorunlu eğitimin yedi ve
sekizinci sınıflarında gençlere geliştirilmiş danış-
manlık hizmetleri sunulmaktadır. Dezavantajlı 
gruplar için ise danışmanlık dışında daha uzun
süreli koçluk ve mentorluk süreçlerinin uygulan-
ması gerekmektedir. Bu bağlamda karşılaşılan zor-
luklardan biri dezavantajlı gruplara nasıl
ulaşacağınız ve hangi iletişim yolunu seçmeniz
gerektiğine karar vermektir. Bu zorluğun üstesin-
den gelmek için 2012’den bu yana Avusturya’da
“genç koçluğu” yönteminin pilot uygulaması yapıl-
maktadır. Hedef gruplar 9. sınıftaki öğrencilerden
19 yaşındakilere; özel eğitime ihtiyacı olanlar için
ise 25 yaşına kadardır. Genç koçluğu, uzman-
laşmış kurumlar tarafından uygulanmakta olup;
okullar, öğrenciler ya da aileler de bu hizmete
başvurabilmektedir. Uygulama, her öğrencinin

bireysel ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan geniş çaplı
destek hizmetleri sunmaktadır. Avrupa Eğitim Vakfı
(ETF) ile birlikte KulturKontakt Austria (KKA) Aralık
ayında Viyana kentinde mesleki eğitimde sosyal
içerme üzerine bir çalıştay düzenleyecek ve bu-
radaki odak noktalarından biri de bu yeni uygulama
ve kullanımıyla ilgili ilk deneyimler olacaktır. 

Öğrenciler meslek okuluna girdikten sonra, ilk yıl,
hangi öğrencilerin dezavantajlı olduğunun ve nasıl
bir özel desteğe ihtiyaç duyduklarının en baştan
belirlenmesi amacıyla Almanca, matematik ve İn-
gilizcenin temel alanlarında bir çeşit değerlendirme
yöntemi uygulanmaktadır. Bu yöntem, daha
kişiselleştirilmiş bir öğrenme hedefine ulaşmada
genel gelişimle birlikte uygulanmaktadır. Genel
olarak, hedefimiz dezavantajlı gruplar için alınan
özel önlemleri yaygınlaştırmak ve okulu yarıda
bırakanların sayısı gibi, işin sosyal içerme boyutu-
nun da okulların kalite gelişim sürecindeki kalite
göstergelerinden biri olarak değerlendirilmesini
sağlamaktır. 2004 yılından bu yana “mesleki
eğitimde kalite” ilkesi Avusturya’daki mesleki eğitim
sisteminin her düzeyinde uygulanmaktadır. Bu 
girişim, her meslek okulunun genel kalite gelişim
sürecinde fırsat eşitliğinin arttırılması için gereken
önlemlerin yaygınlaştırılması olanağını bizlere sun-
maktadır. 

İkili sistemdeki durum biraz farklıdır çünkü öğrenim
sürecinin üçte ikisi şirkette, üçte biri okulda gerçek-
leşmektedir. Dezavantajlı öğrencilerin önündeki ilk
engel ise bir şirkete stajyer olarak girebilmede
yaşanan sıkıntıdır. Bu arayışta öğrencilere
amaçlarına uygun destek sağlanmaktadır. Bir şir-
kette stajyer pozisyonu bulamayanlar için eğitim
merkezleri kurulmuştur. “18 Yaşına Kadar Eğitim
Hakkı” garantisi altında her öğrenci eğitime katıla-
bilmektedir. Eğitim merkezleri bir yandan öğrenciyi
bir şirkete yerleştirmeye çalışırken, diğer yandan da
eğitim merkezinde profesyonel nitelikler kazanma
fırsatını da vermektedir. Öğrenciler şirketlere yer-
leştirildikten sonra zorluklarla karşılaşanlara 
“stajyerlik koçları” denilen kişiler yardım etmektedir.
Özel eğitime muhtaç olan öğrenciler için standart
staj sürecinde, eğitim süresinin uzatılması veya
kısmi yeterlilik gibi bazı küçük değişiklikler yapıla-
bilmektedir. Avusturya’da mesleki eğitimde sosyal

76 ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANSI



içerme konusunda yürütülmekte olan çalışmaları
genel olarak incelemiş olduk. Sosyal içerme,
eğitime erişim ve hakkaniyet (fırsat eşitliği), 
KulturKontakt Austria’nın kurumsal öncelikleri
arasındadır. Bizler Avusturya’da bu alanda etki
yaratan projeler uygularken aynı zamanda Güney-
doğu Avrupa’daki ortaklarımızla da işbirliği
içerisinde çalışmaktayız. Bu bağlamda, yaptığımız
işlerden edindiğimiz birkaç dersi de sizinle paylaş-
mak istedim. Aslında bu benden önceki konuş-
macının okulları nasıl daha içermeci
yapabileceğimiz konusundaki sorusuyla da yakın-
dan ilgilidir. Bana kalırsa en başta, öğretmenlerin
kendilerinin bile sahip olduğu klişeler ve önyargıları
da kapsayan mevcut dışlama mekanizmalarının
farkına varmanız ve bunları anlamanız gerekmekte-
dir. Bazı zamanlarda öğretmenlerin birer “Tabu-
laRasa”2 gibi olduklarını varsayarız ama öyle
değildirler. Bir okul, toplumun bir mikro kozmosu, bir
özetidir. Toplumda yer alan engeller ve dışlama
mekanizmaları sıklıkla okullarda da görülmektedir.
Öğretmenler de bunun farkında olmalı ve oynadık-
ları rollerin çok hassas ve zorlu olduğunu bilme-
lidirler. 

İkinci olarak, mevcut engelleri azaltmak için alı-
nacak önlemler “çoğunluğa” hitap etmelidir. Sıklıkla
sadece azınlığa, “problemli gruba” odaklanma
hatasına düşmekte ve dışlanma sürecinde çoğun-
luğun etkisini tamamen unutmaktayız. Bu nedenle
bütüncül yaklaşımlara ihtiyacımız vardır. Buna ek
olarak, ne kadar iyi niyetli olursanız olun, yafta-
lanma riskiniz oldukça yüksektir. Özellikle hâlâ ön-
yargı ve klişelerin hâkim olduğu bir okul ortamında
yaftalama oldukça yıkıcı sonuçlar verecektir. Deza-
vantajlı olan öğrenciler nispeten daha çok ayrım-
cılığa maruz kalacaktır. Ayrıca, edindiğimiz bir ders
daha var ki bunu hepimiz biliyoruz: Okullar
toplumun tüm sorunlarını çözemez. Özellikle deza-
vantajlı gruplarla çalışırken, okullar dışarıdan
desteğe ihtiyaç duyarlar. Toplumun, okullardan çok
fazla soruna çözüm bulmalarını beklemesi kesin-
likle bir sorundur. Avusturya’da sosyal ve eğitsel
açıdan dezavantajlı ailelerden gelen öğrencilerin

oranının yüksek olduğu çok dilli sınıflara sahibiz.
Okullar kendi başlarına tüm zorlukların üstesinden 
gelemezler. Birçok farklı yerden destek almak
zorundadır. Kamu yönetiminde çalışanlar olarak
biliyoruz ki başka bakanlık birimleriyle işbirliği
başlatmaya çalıştığınızda, işler oldukça karmaşık
bir hâl alabilmektedir. 

Son olarak, içermeciliğin arttırılması sürecinde, in-
sanların eğilimi dezavantajlı grupların bizzat kendi-
leriyle değil de onlar hakkında konuşmak
olmaktadır. Örneğin; Avusturya’da dezavantajlı
öğrencilerin velilerine ulaşabilmek bazen zor ol-
maktadır. Öğrencilerin ailelerinin anadillerinin farklı
olması durumunda önce dil sorunu baş göstermek-
tedir. Ancak bu yalnızca Türkçe ve Almanca gibi
farklı dillerin konuşulması sorunu değildir. Eğitim-
ciler kendi dillerinde konuşmaktadır. Velilere hitap
etmek istediklerinde ise ortak bir zemin, ortak bir dil
bulamamaktadırlar. Bunun sebebi ailelerin anlama
düzeylerinin düşük olması değil, öğretmenlerin kul-
landıkları dil ve kavramların tamamıyla farklı bir
kitleye hitap edecek şekilde olmasıdır. Velilerle ku-
rulan iletişim, özellikle de dezavantajlı kesimden
olanlarla kurulan iletişim, genellikle ciddi bir
diyalogdan çok tek yönlü, patronvari bir iletişime
benzemektedir. Bu “ortak dil” ve saygı yoksunluğu
dezavantajlı gruplardaki ailelere okul tarafından
ulaşılmasının zor olmasının sebeplerinden biridir.
“Edindiğimiz derslerden” paylaşmak istediklerimin
sonuncusu da sosyal içermenin geliştirilmesi için
tedbirlerin yaygınlaştırılması ihtiyacıdır. Bunun her
okuldaki kalite kültürünün bir parçası olması, oku-
lun yalnızca iyi öğrencilere hitap etmeyip bütün
öğrencilerin potansiyellerinin gelişmesini sağlaması
gerektiğinden oldukça önemlidir. Kalite göstergeleri
açısından sorulması gereken sorular şunlardır: Kaç
öğrenci okulu bırakıyor? Neden bırakıyorlar? Okul
bu konuda ne yapıyor? Bunlar sizinle paylaşmak
istediğim bazı derslerdi. İlginiz için çok teşekkür
ederim. Bu öğleden sonra çalışma gruplarında
yapılacak olan ve Türkiye’deki iyi uygulama örnek-
leri hakkında daha fazla bilgi edinebileceğimi um-
duğum tartışmaları merak ve ilgiyle bekliyorum.
Çok teşekkür ederim. 
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2-TabulaRasa; İnsan beyninin başlangıçta “boş bir levha” olduğunu öneren felsefi görüştür. (ç.n.)
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Yorum / Prof. Dr. Üstün Ergüder

Teşekkür ederim. Dinleyicilerin ve hepimizin adına
Darüşşafaka Cemiyeti’ne, bu konferansı 
düzenleyerek nitelikli eğitime erişimde eşitliği/eşit-
sizliği gündeme getirdiği için teşekkür etmek istiyo-
rum; çünkü bunun Türkiye’de çok önemli bir sorun
olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, şahsi tecrübe-
lerinizi dinlemek tabii ki çok ilgi çekiciydi. Umarım
bunlardan ders çıkarırız. Ancak, bazen biz bu farklı
deneyimleri sadece benimsiyoruz, yeni sisteme
alışmaya, onu uygulamaya çalışmıyoruz. Ne kastet-
tiğimi açıklamak için bir anımı anlatayım. Geçen
hafta, yükseköğretimle ilgili bir konferansta bir
meslektaşım Türkiye’de yüksek- öğretimde
harçların kaldırılmasını savunuyordu. İzlanda’yı
örnek verdi. Türkiye ve İzlanda birbirinden çok farklı
iki ülkedir. İzlanda 330,000 nüfusa sahiptir. Adada
insandan çok koyun var: 450,000 tane. Türkiye’nin
nüfusu ise yaklaşık 75.000.000 ve bu nüfusun
yarısı 28 yaşın altındaki bireylerden oluşuyor.

Başkalarının deneyimlerinden pay çıkarmanın çok
önemli olduğunu düşünüyorum. İzlanda örneğine
tepki gösterdim ama Türkiye’nin durumunun eşi
benzeri yok demek de istemiyorum. Demek iste-
diğim, rakamların ve durumların farklı olduğunu 
unutmamamız ve yükseköğretimdeki finansman
sorununu çözmek için yenilikçi çözümler
geliştirmemiz gerektiğidir. Yalnızca karşılaştırmalı
bir yaklaşım yenilikçi çözümler geliştirmemizi
sağlar. 

Bu sabah Kita’nın da söylediği gibi, İstanbul, bazı

ülkelerden bile daha büyük bir nüfusa sahip. 
15 milyon insanın yaşadığı bir şehirden 
bahsediyoruz.- Bununla birlikte, verdiğiniz mesajları
dikkatle dinlediğimde… Örneğin, Finlandiya’nın
deneyimi benim için büyük bir önem teşkil ediyor.
Umarım Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri de bu-
radadır ve dinliyordur. Çünkü Türkiye’de bizim
izlediğimiz yol ve düşünmeden yaptıklarımız her
şeyi bir merkezde toplamaya yöneliktir. Amaç
okullardaki değil, bakanlıktaki her sorunu çözüme
kavuşturmaktır. Bu nedenle; okullar, yerel çözümleri
üretmek yerine sadece başlarındakilerin çözüm bul-
masını bekliyorlar. Ancak, sisteminize, okullarınıza
güvenirseniz, yerel sorunlar için çözümler bulun-
abilir. Bu bağlamda, Finlandiya deneyiminin çok il-
ginç olduğunu düşünüyorum. Çözümler, fikirler
yerel girişimlerle üretilebilir. Bu konuyla ilgili uzun
uzun konuşabilirim. En iyisi kısa keseyim ve dinleyi-
cilere dönelim. Bu sadece dinleyicilerin akıllarındaki
soru işaretlerini gidermek içindi. Beş dakikamız
daha var. Dinleyicilerden yorumu veya sorusu olan
var mı?

S1/ Seyfi Özkan (Adıyaman İl Milli Eğitim Md)
Finlandiya’dan gelen meslektaşıma bir soru 
sormak istiyorum. Finlandiya’da eğitimin güvene
dayandığını söyledi. Güven temelli sistemi
sürdürmek için bir dürüstlük ortamına ihtiyacınız
var. Özgeçmişinizde ilahiyat okuduğunuzu gördüm.
Finlandiya’da güven ortamını nasıl sağladınız?
Neler yaptınız? Bundan kısaca bahsedebilir
misiniz?
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C1/ Markku Pyysiainen:
Tabii ki. Finlandiya’da 1970’lere kadar oldukça
merkeziyetçi bir eğitim sistemine sahiptik. Ancak
70’lerin başında, çok büyük bir eğitim reformu yap-
tık. Herkes için zorunlu kapsamlı okullar kurduk.
Eğitim 9 yıl sürüyor ve hiçbir öğrencimize ayrı
muamelede bulunmayız. Herkes aynı sınıflardadır,
kaynaşmış sınıflardan yanayız ve öğrencilerin bir-
birinden bir şeyler öğreneceğine inanırız. Aynı za-
manda, öğretmen yetiştirme sistemimizi de tekrar
düzenledik ve tüm öğretmenler için yüksek lisans
derecesini asgari zorunluluk olarak belirledik. O
süreç boyunca bu değişikliklerin başarılı olacağın-
dan şüphesi olan pek çok kişi vardı. 70’lerin başın-
daki o tartışmaları hatırlayacak yaştayım. Ancak
günümüzde, son 10-15 yılda hiçbir tartışma olmadı
sanırım. Bu sistemin bize uygun olduğu hususunda
Finlandiya’da fikir birliğine vardığımızı düşünüyo-
rum. Tabi ki küçük bir ülke olmamızın da etkisi var.
Ülkemizde yaklaşık 5 milyon kişi yaşıyor. Eskiden
çok göç almayan bir ülkeydik, ama şimdi durum
hızla değişiyor. Benzer şekilde, Finlandiya’da kilise
baskısı çok şiddetliydi. Bu durum da değişiyor ama
bu yolda daha çok gelişme kaydediyoruz. Fin
halkının çoğu doğru yolda olduğumuzu düşünüyor.

Yorum / Prof. Dr. Üstün Ergüder
Bir yorumda bulunmak istiyorum. İngilizcede bir
atasözü vardır. Sizin de bildiğinize eminim. “Trust
brings trust.” Türkçesi “Güven güveni pekiştirir.”
Ancak tam tersi de doğrudur. Güvensizlik de güven-
sizliği pekiştirir.

Yorum / Markku Pyysiainen
Yine de güvenden kastım devlet tarafından belirlen-
miş standart bir sınavın olmadığıdır. Aynı zamanda,
eğitim açısından da, ben ilke olarak öğretmenlerin
nasıl bir iş çıkardıklarını kontrol etmek için sınıflara
gitmiyorum. Onlara güveniyorum ve onlar da öğren-
cilerimize güveniyor. Böylece çalışmalarında
oldukça bağımsız oluyorlar.

S2
Sonuçta ülke çapında yapılan bir sınavınız var.
Bu yüzden herkes öğretmek ve öğrencilerin
belli bir standartta öğrendiğinden emin olmak
zorundadır. Böyle bir durum söz konusu mu?

C2 / Markku Pyysiainen
Hayır, bu tür standart bir sınavımız yok. Tabii ki,
bazı okullar kendi sınavlarını yapmak isteyebilir ve
bu onların tercihine kalmış bir şeydir. Ancak tek
standart sınav liseden mezun olmak için yapılan
Genel Yeterlilik sınavıdır. Üniversiteye gitmek için il-
gili üniversitenin giriş sınavını da geçmek gerekiyor.
Genel Yeterlilik Sınavı’ndan belli bir düzeyde puan
alınsa bile üniversiteye gitmek için başka bir sınava
girmek gerekiyor. 

Yorum / Prof. Dr. Üstün Ergüder
Uzun zaman önce, benim gençliğimde Türkiye’de
bu tür bir Olgunluk Sınavı vardı. Belki sizin
gençliğinizde de böyle bir olgunluk sınavı vardı. Siz
daha gençsiniz! Peki, başka yorumu veya sorusu 
olan var mı?

S3
Finlandiyalı meslektaşımıza da bir sorum ola-
cak. Finlandiya’da eğitimin 7 yaşında
başladığından bahsetti. Bunun nedeni nedir?

C3/ Markku Pyysiainen:
Evet, bizde de okul öncesi eğitim var ancak zorunlu
değil. Günümüzde çocukların yaklaşık 
% 90’ı 6 yaşında okul öncesi eğitimi alıyor. Ancak
çocuklar için özgür olmanın, evde olmanın da
önemli olduğunu, 7 yaşında eğitime başlansa da
öğrenmek için çok zaman olduğunu düşünüyoruz.
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GRUP ÇALIŞMALARI

1. GRUP - EĞİTİMDE KALİTE

KOLAYLAŞTIRICI: Yrd. Doç. Dr. Melike Türkan Bağlı

Kaliteli eğitim nedir? Kaliteli eğitim sunmak için Türkiye’de var olan 
politikalar nelerdir? Kaliteli eğitim sunmanın önündeki engeller nelerdir? 
Engelleri aşmak için ne tür politikalar önerilebilir?

2. GRUP - EĞİTİME ERİŞİM

KOLAYLAŞTIRICI: Uzm. Psk. Ceyda Dedeoğlu

Türkiye’de her çocuğun kaliteli eğitime erişimini sağlamak üzere var olan
mekanizmalar yeterli mi? Yetersizliklerin nedenleri nelerdir? Sorunları aşmak
için neler yapılabilir? Çözümü kolaylaştıracak unsurlar neler olabilir?
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3. GRUP - EĞİTİME DESTEK SİSTEMLERİ

KOLAYLAŞTIRICI: Av. Seda Akço

Finansal ve sosyal açıdan dezavantajlı çocukların kaliteli eğitime erişebilmesi
için okul dışında ne tür destek sistemleri (devlet, STK, vb.) var? Çocuklar ve
aileler bu sistemlere nasıl ulaşıyor; hangi koşullarda yararlanabiliyor? Ne tür
sorunlar yaşıyorlar? Var olan sistemler, tüm çocukların eğitime erişimini
sağlayabilme yönünde nasıl geliştirilebilir?

4. GRUP - GELECEKTE DARÜŞŞAFAKA

KOLAYLAŞTIRICI: M. Talha Çamaş

Önümüzdeki yıllarda Darüşşafaka kaliteli eğitime erişimde fırsat eşitliğine yönelik
politika ve uygulamalara katkıda bulunma konusunda nasıl geliştirilebilir?
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GRUP ÇALIŞMALARI / KOLAYLAŞTIRICILAR

1992’de Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik
Hizmetler Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını da bu
bölümde tamamladı. 1996’dan beri etkileşimsel öğretim yöntemlerine
dayalı olarak yürütülen insan hakları ve yurttaşlık eğitimi konulu 
projelerde danışman olarak ve düzenlenen eğitimlerde de eğitici olarak
görev almaktadır. Yurttaş Olmak İçin…’in (1998) ve Ben İnsanım: İnsan
Hakları İçin Eğitim Dizisi’nin (2001) yazarlarındandır. Yasemin Esen’le
birlikte, ilk Ders Kitaplarında İnsan Hakları Projesi kapsamında 
yayınlanan Ders Kitaplarında İnsan Hakları: İnsan Haklarına Duyarlı
Ders Kitapları İçin (2003) başlıklı kitabı derlemiştir. Ayrıca Toplum 
Gönüllüleri Vakfı’nın yürüttüğü “Demokrasi ve Haklarımız” projesi
çerçevesinde çocuklar için hazırlanan “Rengârenk” oyununun tasarım
ekibinde yer almıştır (2004-2005). Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
tarafından yürütülen Demokrasi ve Haklarımız programının (2011) ve
Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi tarafından
yürütülen Önyargılar, Kalıpyargılar ve Ayrımcılık: Sosyolojik ve Eğitimsel 
Perspektifler Projesi’nin (2012) danışmanları arasındadır. Hâlen 
Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görevlidir.

Melike Türkan Bağlı

1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.
Aynı üniversitenin Klinik Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisansını 
tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Araştırma ve Uygulama
Merkezinde çocuklar, gençler ve nöropsikolojik değerlendirme 
alanlarında terapist olarak, Güzel Günler Sağlık Merkezi’nde ise bilimsel
araştırmalar koordinatörü ve psikoterapist olarak çalıştı. 2006-2007 
yıllarında University of Illinois at Chicago’da Halk Sağlığı üzerine eğitim
alırken üniversitenin psikiyatri bölümüne bağlı Gençlik Araştırmaları 
Enstitüsü’nde görev yaptı. 2008-2012 yılları arasında UNICEF Türkiye
Ofisi’nde Çocuk Koruma Sorumlusu olarak çocuk bakım sistemleri,
çocuk adalet sistemi, çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi, çocuk hakları
alanlarında geliştirilen program ve projeleri yönetti. Çocuk hakları ve
çocukluk dönemi psikolojik bozuklukları üzerine çeşitli yayınları vardır.
Halen Doku Bireysel ve Kurumsal Danışmanlık Merkezi’nde psikoterapist
olarak çalışmaya ve Boğaziçi Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Doktora
Programı’na devam etmektedir. 

2. Grup: Eğitime Erişim Ceyda Dedeoğlu
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1. Grup: Eğitimde Kalite



GRUP ÇALIŞMALARI / KOLAYLAŞTIRICILAR

1989 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.
Avukatlık stajını İstanbul Barosu’nda yaptı. Yüksek lisans eğitimini 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Enstitüsü’nde
tamamladı. 1990 yılından itibaren İstanbul Barosu, British Council,
UNICEF gibi çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlarda çocuk hakları
alanında çalışmalar yürüttü. 1994 yılından bu yana avukatlar, hakim ve
Cumhuriyet savcıları, polis memurları gibi çeşitli meslek elemanlarına
yönelik meslek içi eğitimler düzenledi. Çocuk hakları ve insan hakları
alanında yayınları bulunmaktadır. 2010 yılında Bürge Akbulut ile birlikte
Hümanist Büro’yu kurdu.

Seda Akço

M. Talha Çamaş, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve
Eğitim Komisyonu Başkanıdır. 1950’de İstanbul’da doğan Çamaş, 
ortaöğrenimini Darüşşafaka Lisesi’nde, yükseköğrenimini İstanbul 
Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı. 1971’de turizm sektörüne
giren Çamaş, 1981’de ortağı ve yönetim kurulu başkanı olduğu Visitur
AŞ’yi kurdu. Özellikle kongre turizmi alanında ülkemizde uzmanlaşan ilk
yönetici olarak sektörde bu dalın gelişmesi için çalışmalar başlattı. 
HABİTAT II, AGİT, 10. Dünya Kulak Burun Boğaz Kongresi, Dünya
Satranç Olimpiyatları, NATO Zirvesi gibi birçok ulusal ve uluslararası
kongre, sempozyum ve toplantının fiilen yönetiminde bulundu. 
1993-1999 tarihleri arasında Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği
(TÜRSAB) ve Turizm Seyahat Acenteleri Vakfı’nın (TURSAV), kurucusu
olduğu Lütfi Kırdar İstanbul Kongre ve Sergi Sarayı’nın işletmeci şirketi
UKTAŞ AŞ’nin başkanlığını, İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’nun 
kurucu icra kurulu üyeliğini yaptı. Halen TABA (Türk-Amerikan İşadamları
Derneği), TURKAB (Türkiye-AB İşbirliği Derneği), Uluslararası SKAL,
ASTA (Amerikan Seyahat Acenteleri Birliği) ve JATA (Japon Seyahat
Acenteleri Birliği) aktif üyesidir. 

Abdi İpekçi-Türk-Yunan Dostluk ve Barış Ödülü ile Fransız Turizm Altın
Madalya Ödülü sahibi olan Çamaş’ın çeşitli makale ve deneyimlerini
topladığı “Dönence“ isimli bir kitap yayınlandı.

4. Grup: 
Gelecekte Darüşşafaka

M. Talha Çamaş

3. Grup: 
Eğitime Destek 
Sistemleri

85ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANSI



GRUP ÇALIŞMALARI / 1. GRUP / EĞİTİMDE KALİTE 

GRUP TARTIŞMALARI
Bu bölümde katılımcılar grup çalışması
çerçevesindeki sorulara ilişkin mevcut durumun
analizini yapmıştır. Bu analizde konu alanı ile il-
gili sık rastlanan uygulamalar, iyi uygulama 
örnekleri ve sorun alanlarına yer verilmiştir. 

Grup, çalışmasına “Kalite nedir?” sorusuna cevap
aradığı beyin fırtınası ile başlamış; daha sonra
tartışmaya “Kaliteli Eğitim Nedir?” sorusu ile devam
etmiştir. Katılımcılar kaliteli eğitimin zihinlerinde
çağrıştırdığı kavramları paylaşmıştır. Eğitimin “stan-
dartları ve kıstaslarının olması” ve “ihtiyaçlara cevap
veriyor olması” bu tanım ile en çok bağdaşan
kavramlar olarak ortaya çıkmıştır. Hemen ardından
gelen kavramlar, kaliteli eğitim sayesinde elde
edilmesi umulan sonuçları çağrıştırmaktadır: Sürekli
gelişim, mutluluk, fayda ve çağa uygunluk bunlar
arasında yer almaktadır. Bu sıralamayı, kaliteli
eğitimde olması beklenen dürüstlük, güven, plan ve
programlama gibi unsurlar takip etmiştir. 

Kaliteli eğitimin temel taşlarını oluşturduğu
düşünülen unsurlara dair Türkiye’deki uygulamaların
analizi ile çalışmaya devam edilmiştir. Bu bağlamda
Türk Milli Eğitim sistemi içerisindeki uygulamalar
masaya yatırılmış ve uygulamaların farklı boyutları
irdelenmiştir. Türkiye’deki iyi uygulamalar, sorun
alanları ve bunların giderilmesi için önerilen çözüm-
ler tartışılmıştır. 

Tartışmanın ilerleyen kısmı için katılımcılar gruplara
ayrılmıştır. Eğitimde kalite için önemli ana başlıklar
verilerek gruplardan bu başlıklardan birini seçmeleri
istenmiştir. Her bir alt gruptan beklenen, bu kavrama
dair uygulamalardaki olumlu ve olumsuz yönlerin
tespit edilmesi ve geliştirmeye yönelik önerilerin or-
taya çıkarılmasıdır. Buna ilaveten her bir grubun,
seçtiği konuyu ele alırken okul çağındaki bir çocuk
ile ilgili bir hikâye yazması beklenmiştir. Bu egzer-
sizdeki amaç, eğitim sistemi içindeki bireylerin bu-
lundukları bağlamdaki koşullarına daha yakından
bakabilmek, empati kurabilmek ve bu koşulları da
göz önüne alarak karşılaştıkları sorunları daha iyi

KONU: Kaliteli eğitim nedir? Kaliteli eğitim sunmak için Türkiye’de var olan politikalar 
nelerdir? Kaliteli eğitim sunmanın önündeki engeller nelerdir? 
Engelleri aşmak için ne tür politikalar önerilebilir?

KOLAYLAŞTIRICI: Yrd. Doç. Dr. Melike Türkan Bağlı

KATILIMCILAR: Farklı illerden Milli Eğitim il/ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilci-
leri, akademisyenler, yerel yönetimlerden temsilciler, öğretmenler ve Darüşşafaka 
mezunları.

ÇERÇEVE: Grup üyelerinin, kaliteli eğitim hizmeti sunmak için okullardaki öğrenme 
ortamlarına ve organizasyon yapısına odaklanmaları beklenmektedir. Ana tartışma 
konuları; müfredat, öğretmenler, ortam (fiziksel koşullar) vb. ile  bunların mümkün olan 
en iyi kalitede sunulabilmesi için Türkiye’deki mevcut durumun analizi olacaktır. Kaliteli
eğitimle ilgili olarak vizyon, amaçlar ve hedeflerin neler olması gerektiği ve bunlara nasıl
ulaşılacağı tartışılacaktır. 
Potansiyel sorun alanlarının gözden geçirilmesi, merkez ve yerelde yapılması gerekenler,
okulların yönetim yapısı, iş birlikleri, planları, iletişim stratejileri, izleme ve değerlendirme
stratejileri ile ilgili öneriler geliştirilmesi beklenmektedir.
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anlamaya çalışmaktır. Örneğin, bir çocuğun ailesi 
ve ekonomik durumunun, aldığı eğitimin kalitesine
etkisi dikkate alınmaya çalışılmıştır. Her grup yarat-
mış olduğu hikâye içerisindeki öğrencinin ya da
eğitimcinin karşılaşmasının muhtemel olduğu sorun-
ları irdelemiş, bunların giderilmesi için çözümler 
önermiştir. Sonuçta elde edilenler birleştirilerek tüm
ana kavramlarla ilgili durum tespiti ve öneriler bir

araya getirilmiştir. Bu çalışmada, eğitimde kalite ile
ilgili temelleri oluşturacağı düşünülen öğretmen,
müfredat, eğitim ortamı, yönetim ve öğretim yak-
laşımları konuları ana kavramlar olarak ele alın-
mıştır. Ele alınan başlıklar ve bunlara ilişkin grup
tartışmalarından elde edilen çıkarımların özeti
aşağıda yer almaktadır. 

Olumlu yönler

1. Müfredatın değişmekte ol-
ması,

2. Yeni müfredatın öğrenci
merkezli ve ezberci yak-
laşımdan uzak olması,

3. Müfredat içerisinde etkinlik-
lerin arttırılmış olması,

4. Öğrencinin katılımına önem
verilmesi,

5. Yoruma dayalı sınavların
başlaması.

Olumsuz yönler

1. Sınavlar ile müfredatın
örtüşmemesinin dershaneye
gitmeye zorluyor olması
(ekonomik yük getirdiği için
eşitsizliğe neden oluyor),

2. Müfredattaki yükün fazla ol-
ması,

3. Ders sayısı ve zorunlu ders
çeşitliliğinin fazla olması,

4. Müfredatın ihtiyaçlara göre
düzenlenmemiş olması ve
hizmet alıcıların görüşlerinin
yeterince alınmamış olması.

Öneriler

1. Müfredatta ders öğretmenle-
rine değişiklik yapabilecekleri
alan bırakılmalı,

2. Zorunlu ders sayısı azaltıl-
malı, seçmeli ders sayısı
artırılmalı,

3. Haftalık ders yükü 35 saati
geçmemeli.

I. MÜFREDAT

Olumlu yönler

1. Öğretmenlerin çoğunluğunun
genç olması ve özverili çalış-
maları,

2. Ders dışında da öğrencilerle
ilgilenmeleri.

Olumsuz yönler

1. Öğretmenlerin daha çok bilgiye
dayalı yetişiyor olması; çok
yönlü yetiştirilmemeleri,

2. Öğretmenlerin gelirlerinin
yetersiz olması,

3. Uygulama yeterliliğinin/ staj
uygulamalarının az olması,

4. Öğretmenlerin idealizmden
uzaklaşması,

5. Öğretmenliği sevmediği halde
iş olarak yapan kişilerin bulun-
ması,

6. Tecrübeli öğretmenlerin yeterli-
liğinden ve rehberliğinden
yeterince yararlanılmaması.

Öneriler

1. Öğretmenler meslekleri ile 
ilgili idealizm taşıyacak 
şekilde yetiştirilmeli,

2. Öğretmen yeterlilikleri iyi 
belirlenmeli ve ölçülmeli,

3. Öğretmenlerin koşulları 
iyileştirilerek, onlara duyulan
güven arttırılmalı (Finlandiya
örneğinde olduğu gibi).

II. ÖĞRETMEN
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GRUP ÇALIŞMALARI / 1. GRUP / EĞİTİMDE KALİTE

Olumlu yönler
1. Teknolojinin kullanılması,

2. Öğrencilerin teknolojiye
yatkınlığı,

3. Bina ve derslik sayısının 
artmış olması,

4. Okul ortamlarının halkın 
kullanımına açılması.

Olumsuz yönler

1. Okulların bütçelerinin yeter-
siz olması,

2. Okul tasarımlarının görselliğe
hitap etmemesi,

3. Sosyal donatıların eksik 
olması,

4. Okul ortamının öğrenci için
cazip olmaması,

5. Laboratuvarların aktif 
kullanılmaması,

6. Öğrencilerin bilgi teknoloji-
lerini etkin kullanmamaları,

7. Velilerden bağış alınması.

Öneriler

1. Güvenli ve estetik okul 
binaları yapılmalı,

2. Ortamın iyileştirilmesinde ve
düzeninin korunmasında veli-
öğrenci katılımı sağlanmalı,

3. Fiziki ortamın düzenlemesi
engeliler de düşünülerek
yapılmalı,

4. Bahçelerin tanzim ve 
tertibinin dinlendirici ve oyun-
lar için müsait olması sağlan-
malı,

5. Nüfus oranları ve yoğunluğu
dikkate alınarak binalar yapıl-
malı.

III. EĞİTİM ORTAMI

Olumlu yönler
1. Kıdem beklenmeden sınavla

genç yaşta yönetici 
olunabilmesi,

2. Türk toplumunun lider odaklı
olması dolayısıyla yönetici
otoritesinin dikkate alınması.

Olumsuz yönler

1. Yöneticilerin sınavla
seçilmesinin çeşitli sorunlara
neden olması,

2. Sınavın yöneticilik becerisini
ve performansını yeterince
ölçmemesi.

Öneriler

1. Sistem performansa dayalı
bir hale getirilmeli,

2. Yöneticinin yetkinliğinin
düzenli olarak sınanacağı bir
sistem oluşturulmalı.

IV. YÖNETİM
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Olumlu yönler

1. Proje odaklı eğitimin destek-
lenmesi,

2. Çoklu zeka yaklaşımının kul-
lanılması.

Olumsuz yönler

1. Proje odaklı öğretimin yeter-
ince yaygınlaşmaması, 

2. Laboratuvarların yeterince
kullanılmaması,

3. Öğretmenlerin yeni sistemleri
yeterince bilmemeleri,

4. Eleştirel düşünmeyi teşvik
eden yöntemlerin uygulan-
maması,

5. Soru bankalarının öğretmeni
ve öğrenciyi hazıra alıştır-
ması.

Öneriler

1. Kısa vadeli değil uzun vadeli
ve hayata hazırlayan öğretim
yaklaşımının benimsenmesi
gerekir,

2. Değerlendirmede çoktan
seçmeli sorularla öne çıkan
ölçme yaklaşımının açık uçlu
sorularla desteklenmesi
sağlanmalı,

3. Öğrencilerde görülmesi iste-
nen davranışların oluşturul-
ması hedefini öne çıkaran
davranışçı yaklaşım yerine
öğrencinin kendini gerçek-
leştirmesini ve kendi ilgi ve
yetenekleri doğrultusunda
yetişmesini sağlayan yak-
laşım kullanılmalı (Bu doğrul-
tuda öğretmenin rolünün
“dayatmacı” olmaktan
çıkarılıp “rehberlik” ile daha
çok ilişkilendirilmesi).

V. ÖĞRETİM YAKLAŞIMI

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Katılımcılar, mevcut durum analizi tartışmaları
sırasında tespit ettikleri sorun alanları ile ilgili öneri-
lerini iletmiş, önerilerin uygulanabilir olması için
gereken koşulları tartışmıştır. 

Grubun her bir temel unsur için üretmiş olduğu
çözüm önerileri mevcut durum analizinin yapıldığı
ana başlıklar altında verilmiştir. 

GRUP ÇALIŞMASINDAN ÖNEMLİ ÇIKARIMLAR

Grup katılımcıları tüm tartışmanın içerisinde elde
edilen çıkarımlardan öncelikli olarak ele alınması
gerektiğini düşündükleri unsurları belirtmiştir. 

Eğitimde kalitenin öneminin vurgulandığı grup
tartışmalarında bu konunun politikalar üstü bir se-
viyeye çıkarılmasının gerekliliği vurgulanmıştır.
Kaliteyi arttırmaya yönelik çalışmaların farklı ana
unsurların her birindeki sorun alanları ve önerilere
odaklanması gerektiği sonucuna varılmıştır. Müfre-
dat ve öğretmen konularındaki çalışmalara ayrı
önem verilmiştir. 

Öğretmenlerin koşulları ve eğitimlerindeki iyileştir-
menin sistemin birçok açıdan kalkınmasına temel
sağlayacak en önemli unsur olduğu belirtilmiştir.
Konferans içinde dinlenen Finlandiya örneğindeki
“güven” temelli eğitim anlayışı, tüm katılımcıların
hedeflediği ideal nokta olarak ön plana çıkmıştır. 
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GRUP ÇALIŞMALARI / 2. GRUP / EĞİTİME ERİŞİM

GRUP TARTIŞMALARI
Mevcut Durum: Bu bölümde katılımcılar grup
çalışma çerçevesindeki sorulara ilişkin mevcut
durumun analizini yapmıştır. Bu analizin içinde
konu alanı ile ilgili sık rastlanan uygulamalar, 
iyi uygulama örnekleri ve sorun alanlarına yer
verilmiştir. 

Grup çalışmasına, ev sahibi kurum Darüşşafaka’nın
sunmakta olduğu hizmetten ilham alarak
başlamıştır. Darüşşafaka modelinin dezavantajlı
konumdaki çocukların kaliteli eğitime erişebilmesi
için fırsat tanıyor olduğu vurgulanmıştır. Grup
üyeleri, çalışmaya, bu tip fırsatları yakalayamayan
çocuklara ne olduğunu düşünerek başlamıştır. “Bu
çocuklara ulaşmak için yollar var mı?”,  “Olan
mekanizmalar nasıl geliştirilebilir?” soruları tartış-
manın temel eksenini oluşturmuştur. 

Bu önemli soruların düşündürdükleri, grup
üyelerinde “kaliteli eğitim” ve “erişim” kavramlarına
ait tanımları netleştirme ihtiyacını doğurmuştur. Bu
ihtiyaç özellikle “çocukların bir şekilde eğitim
içerisinde var görünmesinin yeterli olmadığı, kaliteli
bir sistemin içerisinde tüm potansiyelleri ile ve gide-
bilecekleri son noktaya ulaşana kadar bulunmaları
gerektiği” noktalarının vurgulanması nedeniyle or-
taya çıkmıştır. Bu bağlamda grup, tartışmasında,
kaliteli eğitim ve erişim kavramlarının aşağıdaki
tanımlar çerçevesinde kullanılmasına karar ver-
miştir:

Kaliteli Eğitim: Çocuğun ihtiyaçlarını karşılayacak
ve potansiyelini ortaya çıkaracak her türlü koşulun

sağlandığı eğitim ortamı (Bu konu 1. Grubun
çalışma alanı olduğu için genel bir tanımlama
yapılmış, detaylı tartışmaya girilmemesi karar-
laştırılmıştır.) 

Erişim: Okula erişim kavramının iki boyutta ele alın-
ması kararlaştırılmıştır:

1) Hiç okula gelemeyenler: Okul çağında olmasına
rağmen hiç okula gelmeyen çocukları kaplamak-
tadır. 

2) Okulda sürekliliği sağlanamayanlar: Okul çağında
ve kayıtlı olmasına rağmen okula düzenli devam et-
meyen, devamsızlık oranları çok yüksek olan ya da
bir süre sonra terk eden çocukları kapsamaktadır. 

Tanımlamaların ardından grup üyeleri mevcut durum
irdelemesine okula erişemeyen çocuk gruplarının
hangileri olduğunu tarif ederek devam etmişlerdir.
Hangi zorlukların ya da zorluk gruplarının okula 
erişim ya da okulda devamlılık konusunda engel
teşkil ettiğini ortaya çıkarmak; böylelikle de yapıla-
cak öneriler ve geliştirilecek stratejilerin bu alanlara
odaklanmasının önünü açmak amaçlanmıştır. 

Eğitime erişemeyen gruplara ilişkin irdelemede,
ülkemizde eğitimin 12 yıl zorunlu olmasına rağmen
erişim sağlayamayan çocuklar olduğu olgusunun 
ortaya konulması gerektiği ve bunun kabulünün bu
alanda yapılacak çalışmalar için önemli olduğu 
vurgusu tüm katılımcılar tarafından önemsenmiştir. 

Katılımcılar, okula erişemeyen çocukların büyük
çoğunlukla aşağıda belirtilen gruplar altında küme-
lendikleri sonucuna varmıştır:

KONU: Türkiye’de her çocuğun kaliteli eğitime erişimini sağlamak üzere var olan mekaniz-
malar yeterli mi? Yetersizliklerin nedenleri nelerdir? Sorunları aşmak için neler yapılabilir?
Çözümü kolaylaştıracak unsurlar neler olabilir?

ÇERÇEVE: Grup üyelerinin tartışmalarında tüm çocukların (örn., kırsal kesimdeki çocuk-
lar, yoksul çocuklar, özel öğrenme gereksinimi olan çocuklar, kız çocukları vb.) kaliteli
eğitime erişimi üzerine odaklanmaları beklenmektedir. Çocukların okul sistemi dışında
kalmalarının nedenleri, özellikle de düşük sosyo-ekonomik seviyeden gelen çocuklar
açısından irdelenecektir. Sistemde hâlihazırda var olan kolaylaştırıcı unsurlar tartışılacak,
okul dışında kalan çocuklara ulaşabilmek için farklı yöntem önerileri geliştirilecektir.

KOLAYLAŞTIRICI: Uzm. Psk. Ceyda Dedeoğlu
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Erişemeyen Gruplar

Sosyo-ekonomik açıdan zorlukları olan çocuklar

Kız çocukları

Özel destek ihtiyacı olan çocuklar

Ana dili Türkçe olmayan çocuklar

Devamsızlık yapan çocuklar

Ulaşım koşulları zor olan çocuklar

Alternatif eğitim arayışı içindeki ailelerin çocukları

Çalışan çocuklar

Dezavantajlı gruplardaki çocuklar

Kayıt dışı çocuklar

Açıklama

Sosyoekonomik zorluklar, kaliteli eğitime erişimi
engelliyor. Sosyoekonomik açıdan iyi durumda
olanların ve başarılı çocukların diğer çocuklara göre
her zaman avantajlı olduğunu görüyoruz. Ebeveyn
kaybı, ebeveyn eğitim durumu gibi etkenler okul
erişiminde etkili oluyor.

Kız çocuklarının okullara erişimi ile ilgili (daha
öncesine göre iyileşmekle birlikte) sorunlar var; 
eriştiklerinde de erişebildikleri eğitimin standartı
aynı değil.

Fiziksel ve zihinsel olarak özel ihtiyaçları olan
çocuklar; fiziksel engeli olanlar, zihinsel becerileri
açısından özel eğitime ihtiyacı olanlar, üstün
yetenekliler gibi farklı ihtiyacı olan çocukların erişim
imkanları çok kısıtlı.

Ana dilde eğitim hakkının olmaması nedeniyle
eğitimden geri kalan çocuklar erişemiyor.

Okula kaydı olduğu halde erişemeyen (devam 
etmeyen çocuklar) var.

Okullara ulaşamayanlar; dağ köylerinde yaşayan-
lar, taşıma sistemleri sıkıntılı, zorunlu liseye 
kaydolup kalacak yurt bulamayanlar var.

Mevcut eğitim sistemini uygun bulmayıp 
alternatif yol arayanlar; dini eğitim alan ve
okullara devam etmeyen gruplar var.

Çalışan çocukların okula erişimi tartışılmalı; kayıtlı
görünseler de örneğin mevsimlik tarım işçileri yılın
büyük bir kısmını okul dışında geçiriyor.

Dezavantajlı gruplar; sokaktaki çocuklar, an-
neleriyle hapishanede olan çocuklar, uzun süre
hastanede tedavi gören çocuklar vb. eğitime 
erişemiyor.

Kayıt dışı kalan çocuklar; kimliği olmayanlar, 
herhangi bir resmi kaydı olmadığı için takibi 
yapılamayan çocuklar var.

91ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANSI



Yukarıda belirtilen grupların erişimlerinin önündeki
engellerin neler olduğu tariflerin içerisinde yer al-
maktadır. Grup üyeleri bu noktadan yola çıkarak
çözüm önerilerine odaklanmıştır. 

Bu bakış açısı ile, aslında sistem içerisinde fazlaca
iyi uygulama örneğinin olduğunun da farkına
varılmış ve bu önemli noktanın da altının çizilmesi
gerektiği vurgulanmıştır. Tartışılan iyi uygulama
örneklerinden bazıları aşağıda belirtilmiştir:

• Ulusal kampanyalar- Haydi kızlar okula, vb.

• Büyük projeler- Okullar Hayat Bulsun, vb.

• Okula devam ve sosyal gelişim konusunda yerel
yönetimlerin destekleri,

• Sivil toplum kuruluşlarının kendi bölgelerinde yap-
tıkları örnek çalışmalar. 

Grup üyeleri, yukarıda belirtilen ve burada bahsi
geçemeyen birçok küçük çaplı uygulama modelinin
çocuklara kaliteli eğitime erişim konusunda farklı
boyutlarda destek sağladığını belirtmişlerdir. Ancak
bu alandaki en büyük sıkıntının, iyi modellerin kap-
samının (büyük kampanyalar dışında) yeterince
geniş çaplı tutulamaması ve sürdürebilirliğinin
sağlanamaması olduğu belirtilmiştir. 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Katılımcılar, mevcut durum analizi tartışmaları
sırasında tespit ettikleri sorun alanları ile ilgili
önerilerini iletmişler, önerilerin uygulanabilir 
olması için gereken koşulları tartışmıştır. 

Katılımcılar, derinlemesine tartışmalar sonucunda
okula erişemediği tespit edilen grupların erişimini ve
okulda devamlılığını destekleyecek sistemlerin ve
düzenlemelerin neler olabileceği konusunda bir dizi
öneri geliştirmiştir. Bu öneriler, aşağıda dört alt
başlık altında özetlenmiştir. 

a. Eğitimde/okullarda kaliteyi arttırmak erişimi
de arttırır:

- Okulların yaşam merkezleri haline getirilmesi, can-
landırılması gerekmektedir; toplumun yüreğine
ulaşan yerler olduğu zaman okullar erişemeyenleri
de kapsayabilecek bir nitelik kazanacaktır.

- Okulların çocukların seveceği yerler haline 
getirilmesi gerekir; okul çocuk için cazibeli bir yer ol-
malıdır.

- Okulların, ailelerin de eğitildiği, faydalandığı
merkezler olması; şiddet gibi farklı toplumsal sorun-
ları da önleyici niteliğinin arttırılması yönünde çalış-
malar yapılmalıdır.

- Okulların ideolojilerden bağımsızlaşıp, herkesi kap-
sayan, dışlayıcı olmayan bir dil geliştirmesi gerek-
mektedir. Herhangi bir kişiyi/grubu/inancı dışarıda
bırakacak bir söylem okulla bağdaşmamalıdır. 

- Okulların birbirlerinin olanaklarından yararlanması
ile ilgili mevzuatın kullanılır hale getirilmesine ihtiyaç
vardır. Örneğin, birbirine yakın okulların spor 
merkezleri öğrencilere kullandırılmalıdır. Farklı 
kurumların olanaklarının kullanımı için de işbirlikleri
yapılması, eksikliklerin giderilmesine katkı sağlaya-
caktır. Böylelikle okulların çocuklar için çekici yerler
olması konusunda kaynaklar genişletilmiş olacaktır.

- Her okulun kendine ait bütçesinin olması gerekir.
Okullardaki insan kaynağının geliştirilmesi çocuklara
ulaşma konusunda okulların elini güçlendirecektir.

- Okul öncesi eğitimde kalitenin arttırılması gerek-
mektedir. Taşımalı/mobilize sistemler anaokulları için
de denenebilir.

- Bakanlığın okullar arası eşitsizliği giderecek çalış-
malar yapması gerekmektedir.

b. İnsan kaynağı 
- Nitelikli öğretmen ve yönetici yoksa çocuklar okula
devam etmez; öğretmen ve idarecilerin niteliğini art-
tırmaya yönelik çalışmalar yapılması gerekir.

- Dezavantajlı gruplarla çalışanlara yönelik farklı
uygulamalar geliştirilmeli, bu alanda çalışanlar teşvik
edilmelidir.  

- Eğitim fakültelerinin müfredat içeriğinin ihtiyaca
göre yenilenmesi elzemdir. 

c. Okul sayısının arttırılması
- Ulaşılamayan yerlere mevcutlar az da olsa okul
açılması gerekmektedir. Taşımalı sistemin buralarda
işe yarayamadığı görülmüştür. 

- Okul sayınının –niteliği göz ardı edilmeden arttırıl-
ması gerekir. (Özellikle kırsalda aile okulun çocuğa
(ekonomik) katkısını gözetiyor; bu durumun dikkate
alınarak planlama yapılması gerekmektedir).

- Okul açma ile ilgili kriterlerin gözden geçirilmesine,
çevrenin koşullarına göre uygun eğitim ortamını
sağlayabilmek üzere esneklik sağlanmasına ihtiyaç
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vardır (küçük beldelere okul açılamaması o bölgenin
sosyo-kültürel gelişimini de engelliyor).

- Özel eğitime ihtiyacı olanlara hizmet verebilecek
donanımda okulların yapılmasına ihtiyaç duyul-
maktadır.

- Yurtların arttırılmasına acil olarak ihtiyaç duyul-
maktadır. (Özellikle liseler için; eğitim zorunlu hale 
getirilmesine rağmen çocukların kalacak yer
sorunu nedeniyle sıkıntı yaşanmaktadır).

d. Erişemeyen gruplara ulaşma çalışmaları:

- Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sağlık
Müdürlükleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ve
belediyelerin erişemeyen çocuklara ulaşma
konusunda işbirliği yapmasına ve koordineli bir 
şekilde çalışma yürütmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

- Maddi yetersizlik nedeniyle okula gidemeyenlerin
tespiti için yerel yönetimlerin devrede olması,
muhtarların aktif çalışmasını sağlayacak modeller
oluşturulmalı ve izlenmelidir.

- Yapılan kampanyalarda devamlılığa dikkat
edilmesi gerekir.  Okula kayıt olmak değil devam
edebilmek önemlidir. Bu tip kampanyaların 
takibinin yapılması, izleme sistemlerinin oluşturul-
ması gerekmektedir. 

- Yerel koşullar göz önüne alındığında her yerde
sorunun şeklinin de yapılabileceklerin de farklılık
gösterdiği aşikârdır.  Bölgesel planların yapılması,
sorunlara daha gerçekçi çözümler getirmek ve 
kaynakların daha etkin kullanımı konusunda fayda
sağlayacaktır. 

- ADEY (Aşamalı Devamsızlık Yönetimi) uygula-
masının yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi de-
vamsızlıkla mücadele konusunda büyük ivme
kazandıracaktır. 

- Çalışan çocuklar için MEB-Çalışma Bakanlığı
işbirliğinde çalışmalar yapılmasına ihtiyaç duyul-
maktadır. 

Katılımcıları, durumun iyileştirilmesine yönelik
çözüm önerileri geliştirdikleri tartışmaların ardın-
dan, soruna yaklaşmada ilk ve hızlı adımların
hangileri olması gerektiği konusunda bir çalışma
yapmışlardır. Bu çalışma sonucunda ortaya çıkan
öneriler üç ana başlıkta toplanmaktadır. 

1) İhtiyaç analizi/sorun tespiti

Öğrenci, öğretmen, veli görüşlerine yönelik saha
araştırmaları ile sorunun boyutlarını ve nedenlerini
tespit etmek; iyi uygulama araştırmaları ve uzman
görüşleri ile yapılabileceklerin yelpazesini oluştur-
mak ve bölgeler arasındaki farkları tespit ederek
ihtiyaç analizi yapmak önemli başlangıç noktaları
olarak belirtilmiştir.

2) Okullar bazında yapılabilecekler

Okulları kapının önüne götürmek (ulaşılabilir kıl-
mak); mahalleliyle birlikte onların ihtiyaçlarına hitap
eden yaşam merkezlerine dönüştürmek; anne ve
babaların eğitim sürecine aktif katılımını sağlaya-
cak ulusal projeler oluşturmak; okullarda etkinlik
düzenleyerek aileleri bilinçlendirmek; okulların
kalitesini arttırıp halkla iç içe olmasını sağlamak bu
alanda yapılması gereken öncelikli adımlar olarak
belirlenmiştir.

3) Stratejik düzeyde yapılabilecekler

Öğretmen yetiştirme politikasının yenilenmesi ve
bütün illerde nüfus oranına göre okullar açılması
bu düzeyde yapılması gerekenler arasında öncelik-
lendirilmiştir. 

GRUP ÇALIŞMASINDAN ÖNEMLİ ÇIKARIMLAR

Grup katılımcıları tüm tartışmanın içerisinde elde
edilen çıkarımlardan öncelikli olarak ele alınması
gerektiğini düşündükleri unsurları belirtmiştir. 

Tüm tartışmanın sonucu olarak grup üyeleri aşağı-
daki noktaların vurgulanmasını önemsemektedir:

• Kalite erişimden ayrı tutulamaz,

• Okulların ve eğitim çalışmalarının çocukların
gereksinimlerine/ihtiyaçlarına göre düzenlenme-
sine öncelik verilmelidir,

• Okulların yaşayan yerler haline getirilmesi erişimi
sağlamak için kaçınılmazdır,

• Çözümlerin yerel koşullar gözetilerek oluşturul-
ması gerekmektedir,

• Kurumlar arası işbirliği ile erişemeyen çocukları
kazanmaya yönelik aktif çalışmalar yapılması
elzemdir.
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GRUP ÇALIŞMALARI / 3. GRUP / EĞİTİME DESTEK SİSTEMLERİ

GRUP TARTIŞMALARI
Bu grupta katılımcılar finansal ve sosyal açıdan
dezavantajlı çocukların kaliteli eğitime erişe-
bilmesi için sunulan destek hizmetlerine ilişkin
mevcut durumun analizini yapmaya
çalışmışlardır. Bu analizin içinde konu alanı ile 
ilgili sık rastlanan uygulamalar, iyi uygulama
örnekleri ve sorun alanlarına yer verilmiştir. 

Çalışma grubu, yukarıda belirtilen çerçeve içerisinde
kaliteli eğitime erişimde destek sistemleri ile ilgili
mevcut durum analizine hedef kitlenin tanımı ile
başlamıştır. Destek sistemlerinden faydalanma
gereksinimi olan kitleyi belirleyebilmek için “Hangi
çocuklar?” sorusu gündeme gelmiştir. Katılımcılar,
genel olarak tüm çocukların kaliteli eğitimden yarar-
lanmaya hakkı olduğu prensibinden hareketle her
çocuğun gereksinimi doğrultusunda desteklenmesini
benimsemekte ancak farklı özellikleri olan ve bir
şekilde özel desteğe gereksinim duyan gruplar
adına pozitif ayrımcılığın yapılmasının da önemli
olduğunu vurgulamıştır. Örgün eğitim sisteminin
yanı sıra destek hizmetlerinden yararlanmaya

gereksinimi olan çocuklar iki ana grupta
düşünülmüştür: 

1. Çocuğun özelliklerinden kaynaklanan sorun alan-
ları:
Bu grupta çocuğun bireysel özellikleri dolayısıyla
özel bir destek almasının gerekli olduğu durumlar
sıralanmıştır: Zihinsel engel, üstün zeka, dikkat ek-
sikliği ve hiperaktivite bozukluğu, özel öğrenme
güçlüğü, yaygın gelişimsel bozukluklar, davranış
bozuklukları ya da süreğen hastalıkları olanlar,
görme, işitme ortopedik engel gibi fiziksel engeli
olanlar vb.

2. Ailesel ve çevresel duruma bağlı olarak ortaya
çıkan sorun alanları: 
Bu grupta ise çocuğun doğrudan kendinden kay-
naklanmayan ancak yaşadığı ortama bağlı olarak
gelişen zorluklar dikkate alınmıştır: 

Sosyo-kültürel özellikler açısından dezavantajlı 
konumda olanlar ve ekonomik düzeyleri düşük
ailelerin çocukları, kimsesiz çocuklar, suçla ilişkilen-
miş çocuklar, çalışan çocuklar, sokaktaki çocuklar,

KONU: Finansal ve sosyal açıdan dezavantajlı çocukların kaliteli eğitime erişebilmesi için
okul dışında ne tür destek sistemleri (devlet, STK, vb.) var? Çocuklar ve aileler bu sistem-
lere nasıl ulaşıyor; hangi koşullarda yararlanabiliyor? Ne tür sorunlar yaşıyorlar? Var olan
sistemler, tüm çocukların eğitime erişimini sağlayabilme yönünde nasıl geliştirilebilir?

KATILIMCILAR: Farklı illerden Milli Eğitim Müdürleri ve Müdür Yardımcıları, sivil toplum
kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, yerel yönetimlerden temsilciler, öğretmenler ve
Darüşşafaka mezunları. 

ÇERÇEVE: Grup üyelerinin eğitime erişim için var olan farklı destek sistemleri ve 
kaynakları üzerinde durmaları; sistemlerin nasıl işlediğini ve etkililiğini değerlendirmeleri
beklenmektedir. Alternatif destek sistemlerinin neler olabileceği (finansal destek ya da
kaliteli eğitimde erişimi ve kaliteyi arttırmak için diğer destekler) ve destek sistemlerinin
nasıl geliştirilebileceği tartışılacaktır. İyi yapılandırılmamış destek sistemlerinin neden
olduğu sorunlar irdelenecek ve iyileştirilmeleri için öneriler geliştirilecektir.

KOLAYLAŞTIRICI: Av. Seda Akço
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vb. Grup katılımcıları, konuya bütünsel yaklaşımın
gereği olarak bütün çocukların kaliteli eğitime erişi-
mini sağlamak için bir sosyal politika geliştirilmesi
gerektiği konusunda hem fikir olmuştur. Öte yandan,
yukarıda belirtilmiş olan grupların desteklenmesi için
ayrıştırılmış hizmetlere ihtiyaç duyulduğu vurgulan-
mıştır. Etkili bir ayrıştırılmış hizmet ya da hizmetler
önerisinde bulunabilmek için öncelikle mevcut duru-
mun belirlenmesinin önemli olduğu ve bu sistemdeki
olumlu ve olumsuz yönlerin saptanmasının daha
sonra geliştirilecek olan özel stratejiler için gerekli
olduğu sonucuna varılmıştır. Halen yürümekte olan
sistem içerisinde belirtilen bu gruplara ilişkin sunulan
hizmetler, hizmet sunan gruba göre üç başlık altında
toplanmıştır: 

• Devlet / MEB / Okul kanalıyla verilen hizmetler,
• Özel Eğitim Kurumları kanalıyla verilen hizmetler
(Özel okullar, rehabilitasyon merkezleri, danışma
merkezleri, etüt merkezleri, vb.),
• Sivil Toplum Kuruluşları / Özel Sektör / bireylerce
verilen hizmetler

Bu destek sistemleri tarafından verilen hizmetler
topluca değerlendirildiğinde en önemli sorunun 
koordinasyon eksikliği olduğu yönünde bir sapta-
mada bulunulmuştur. 

Vurgulanan noktalardan biri de özellikle STK’lar,
özel sektör, bireylerce verilen hizmetler ve devletin
verdiği destek hizmetlerindeki eşgüdümsüzlüğe
dikkat çekilmiştir (Bkn. Tablo 1).

Tabloda da görüldüğü gibi hem devletin hem de özel
sektör/STK/bireylerin sunduğu hizmetlerde de
yaygınlık, kalite ve eşgüdümsüzlük temel sorun
alanları olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle yaygınlık
konusunda, Türkiye’nin farklı bölgeleri arasında
imkanlar ve yeterlilikler açısından uçurumlar ol-

masının iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması
konusunda engel teşkil ettiği tespiti yapılmıştır.
Ayrıca devletin ve özel sektör ya da sivil toplumun
sunduğu hizmetler arasında eşgüdüm ve güç bir-
liğine şiddetle ihtiyaç duyulduğu da önemle vurgu-
lanmaktadır. 

Hizmet Sunan 

Sunulan Hizmetler

Sorunlar

Özel Sektör, STK ve bireylerce
verilen hizmetler

Bağış

Bakım, barınma

Program geliştirme

Duyarlılık yaratma

Yaygınlık

Kalite

Eşgüdümsüzlük

Devletin destek hizmetleri

Aile eğitimi

Kampanyalar

Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY)

Ücretsiz kitap sağlama

Sosyal politika eksikliği

Yaygınlık

Kalite

Eşgüdümsüzlük

Hizmetlerin hak bazlı 
sunulamaması

Planlama eksikliği

KOORDİNASYONTABLO 1
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Sunulan hizmetlere yönelik genel durumun belirlen-
mesinin ardından grup tartışması, farklı alanlarda
sunulan hizmetlerin tek tek değerlendirilmesi 
üzerinden yürütülmüştür. 
Katılımcılar her bir alana ait uygulamaları örnekler
sunarak özetlerken, bu uygulamalara ait sorun alan-
larını belirlemiş ve çözümüne ilişkin somut öneriler
de getirilmeye çalışılmıştır. Katılımcıların ele aldığı
farklı destek türlerine göre analizler, bu raporda
özetlenmek üzere üç farklı ana başlık altında toplan-
mıştır;

1. Hali hazırda verilen destek hizmeti türleri 

• Ekonomik destekler

• Sosyo-kültürel destekler

• Eğitim/gelişime yönelik destekler

2. Milli Eğitim Sistemi içerisinde sunulan destek sis-
temleri: Bu başlıkta MEB tarafından verilen
hizmetlerden örnekler sunulmuştur. 

3. Farklı kurum ve kuruluşların sunduğu destek
hizmetleri. 

Yukarıda belirtilen alanlara ilişkin grup tartışmaların-
dan ortaya çıkan tespit ve öneriler aşağıda özetlen-
mektedir: 

I. NİTELİĞİNE GÖRE DESTEK ALANLARI:
A. Ekonomik destek
1. Burslar/Yardımlar ve Şartlı Eğitim Yardımı
(ŞEY) gibi nakdi yardımlar

Bu alan, en yaygın destek türlerinden biri olarak
nitelendirilmiştir.

Uygulama: Farklı miktarlarda burs ve eğitim desteği uygulamaları mevcuttur. 

1. Tüm yardımlar koordineli biçimde sunulmalı.
Destek hizmetlerinin türleri, duyurulmasının önemi
gibi konularda yönetici konumunda olanlar bil-
gilendirilmeli ve eğitilmeli,

2. Sunulan desteklerin herkes tarafından eşit olarak
bilinmesi sağlanmalı. Örneğin; destek hizmetlerinin
türleri, kimlerin yararlanabileceği ilçe milli eğitim
müdürlükleri tarafından okulların duyuru
panolarında duyurulabilir; bu konuya özgü bir portal
oluşturulabilir; vb.,

3. Nakit destek verildiğinde çocuğun eğitime erişimi
takip edilmeli ve bu takibi sağlayacak bir sistem ku-
rulmalı,

4. Nakit destekleri aynı zamanda aile eğitimi,
çocuğa psiko-sosyal destek sağlanması gibi ek
ihtiyaçları karşılayacak faaliyetler ile birleştirilmeli.

1. Kırsal kesimde yaşayan öğrenciye verilen
destekle kentte yaşayan öğrenciye verilen destek-
lerin aynı olmaması,

2. Gerçekten ihtiyaç sahibine ulaşıldığından emin
olunamaması, bursların dağınık bir biçimde 
verilmesi, kaynakların doğru yönetilememesi,

3. Alınan yardımın çocuğun eğitime erişimini
sağladığından emin olunamaması,

4. Yardımlara dair bilginin açık ve erişilebilir olma-
ması (Hangi alanlarda yardım yapılıyor, nerede
hangi alanda yardıma ihtiyaç var yeterince bilin-
miyor).

Sorun Öneriler
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2. Bağışlar

Bu alan da, en yaygın destek türlerinden biri olarak nitelendirilmiştir. 

B. Eğitim/Gelişim Destekleme

1. Özel Eğitim gereksinimi olan çocuklara yönelik destekler

1. Fiziksel koşullarla ilgili standartlar olmalı,

2. Okul yaptıran kişilere bu standartlara uyma
zorunluluğu getirilmeli,

3. Uygun olmayanlar kabul edilmemeli,

4. Bağışlanan malzeme ve araçların ne ölçüde kul-
lanıldığına ilişkin raporlama gibi kontrol sistemleri
oluşturulmalı,

5. Hangi bölgede ne türden eksiklerin olduğuna
yönelik bir ihtiyaç haritası oluşturulmalı.

1. Bağışlanan binaların çocukların ihtiyaçlarını
dikkate alan özellikte olmaması ya da bağış olarak
yapılan binaların inşasında bu noktaya dikkat
edilmemesi,

2. Bağışlanan eğitim malzemelerinin öğrenciye
ulaştırılmaması (örneğin, okula bilgisayar bağışı
yapılıyor ama bunlar yalnızca müdür ya da bir kaç
öğretmenin kullanımında ve kilit altında tutula-
biliyor).

Sorun Öneriler

Uygulama: Kişi ve kurumlar tarafından gerek eğitim sistemi içerisinde kullanılmak üzere gerekse doğrudan
öğrencilerin kullanımına açık olabilecek malzeme veya arazi/bina bağışları yapılmaktadır. 

1. Özel eğitim alanında uzmanlaşmış öğretmen 
istihdamı arttırılmalı,

2. Özel eğitim kurumlarının denetimi sağlanmalı,

3. İhtiyacı olan bazı çocuklar için rehabilitasyon
merkezleri özel eğitim okuluna dönüştürülebilir,

4. Sınıf öğretmenleri gerek üniversitede gerekse
hizmet içi eğitimler yoluyla farklı gereksinimi olan
çocuklar hakkında bilgilendirilmeli, müdahale yön-
temlerine ilişkin becerilerini geliştirmeye yönelik
çalışmalar yapılmalı,

5. İyi örnekler ödüllendirilmeli,

6. Ailelerin ne tip hakları olduğu konusunda 
bilgilenebilmeleri için medya kanalı kullanılmalı

1. Yaygınlık

2. Kalite

3. Denetimsizlik

Sorun Öneriler

Uygulama: Kaynaştırma uygulamaları, bireyselleştirilmiş eğitim programları, çocukların yeteneklerinin 
geliştirilmesine yönelik çalışma grupları, akademik destek grupları ve etütler, özel danışmanlık merkezlerinde
yapılan uygulamalar, rehabilitasyon merkezlerindeki uygulamalar, özel gereksinimi olan çocuklara yönelik 
okullar bu alandaki destek çalışmaları arasında değerlendirilmiştir. 
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2. Akran destek programları

C. Sosyal-kültürel destek

1. Sosyo-ekonomik ve kültürel nedenlerle gereksinimi olanlar çocuklar ve ailelerine yönelik destek
hizmetleri: 

2. Sosyal faaliyetler

1. Çocukları okul ve sosyal hayatlarında desteklemeye, okul erişimini arttırmaya yönelik
akran destek programları oluşturulmalı,

2. Çocukları farklılıklar konusunda bilinçlendirmeye ve farklılıklara saygı duymaya yönelik
olarak ders programının içine monte edilebilecek etkinlikler geliştirilmeli,

3. Kardeş okul uygulamaları geliştirilmeli.

1.İhtiyaç duyulan
alanlarda geliştir-
ilmiş, uygulan-
abilecek
programların 
olmaması,

2. Yaygınlaşma.

Sorun Öneriler

Uygulama: Çocukların eğitim/gelişimlerini desteklemek üzere akranları aracılığıyla sunulacak her türlü destek
bu kapsamda ele alınmaktadır. Bu uygulama çeşitli düzeylerde yapılmaktadır. Sınıf içinde ya da kardeş okul
uygulaması şeklinde, sosyo-ekonomik olarak avantajlı bölgelerdeki okullar dezavantajlı bölgelerdeki okullarla
eşleştirilmektedir. 

1. İhtiyacı olan tüm kesimleri kapsayacak
şekilde yaygınlaştırılması,

2. Sosyal yardımlar ile ilişkilendirilmesi.

1. Yeterince yaygın olmaması,
2. Sunulan desteğin kalitesi ile ilgili yetersizlikler,
3. Gerçekleştirilen çalışmaların etki analizlerinin yapılmaması,
4. Hizmetlerin sosyal yardımlar ile bağlantısının sağlanma-
ması. 

Sorun Öneriler

Uygulama: Anne-babalara yönelik eğitim programları, danışmanlık hizmetleri bu uygulamalara örnek olarak
gösterilebilir.

1. Kütüphane ve e-kütüphaneler yaygınlaştırılmalı,

2. Yerel yönetimler, okullar ve mahallelerde sosyal,
kültürel ve sportif alanları geliştirmeli.

1. Çocukların faaliyet gösterebileceği alanların
okullarda ve sosyal çevrelerinde yeterince yaygın
olmaması,

2. Var olan alanların çocukların ihtiyaçlarını
karşılayacak nitelikte olmaması.

Sorun Öneriler

Uygulama: Çocukların gelişimini destekleyecek her türlü sosyal ve sportif faaliyet alanı bu kapsamda ele 
alınabilir. 
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II. MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ İÇERİSİNDEKİ DESTEK MEKANİZMALARI

1. Bir destek sistemi olarak okul ve öğretmen

1. Öğretmen yetiştiren programların kalitesi arttırılmalı,

2. Eğitim fakültelerinin eğitim kalitesi gözden geçirilmeli,

3. Eğitim ortamlarının erişim üzerindeki etkisi dikkate alınmalı,

4. Öğretmen eğitimi ihtiyaçlar dikkate alınarak planlanmalı,

5. Öğretmenlerin yaşam koşulları iyileştirilmeli,

6. Öğretmenlerin farklı gelişen çocuklara yönelik bilgileri hizmet içi eğitimlerle tazelen-
meli;  öğrenilen stratejilerin sınıf ortamında uygulamaları açısından öğretmenlere
destek olunmalı ve ödüllendirilme mekanizmaları geliştirilmeli,

7. Okul ortamında görev alan psikolog ve psikolojik danışmanlar özellikle okul psikolojisi
ve önleyici rehberlik konusunda eğitimden geçirilmeli,

8. RAM’lardaki uzman personelin eğitim kaliteleri arttırılmalı.

Öğretmenlerin ve
eğitim ortamlarının
niteliği

Sorun Öneriler

Uygulama: Okul ve öğretmenler de aynı zamanda destek sistemi içinde yer almaktadırlar. Ancak bu konu
aynı zamanda bir kalite sorunu olduğu ve 1. Çalışma Grubunun çalışma alanına girdiği için ayrıntılı biçimde
ele alınmamıştır. 

2. Erişimi Destekleyici Hizmetler:

1. Taşımalı sistem tekrar bölgesel bazda gözden
geçirilmeli,

2. Özellikle temel eğitim çağında okulların evlere yakın
olması sağlanmalı.

1. Bazı bölgelerin fiziksel koşulları taşımalı sis-
tem için uygun değil, 

2. Eğitim kampüsleri yaklaşımı şehirlerde de
çocukları taşımalı eğitime zorlayacak ve 
taşımadan kaynaklanan sorunlarla karşı karşıya
bırakacak.

Sorun Öneriler

Uygulama: Çocukların eğitime erişmesini sağlamak üzere uygulanmakta olan taşımalı eğitim sistemi gibi
hizmetler bu kapsamda ele alınmıştır. 
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3. Eğitimde Ücretsiz Hizmetler

III. FARKLI KURULUŞLARIN SUNDUĞU DESTEK HİZMETLERİ

1. Yerel yönetimler

1. Devlet, temel hizmetleri sağlayacak ödeneğin okula verilmesini güvence altına
almalı,
2. Bunun dışında kalan haller için okullarca toplanacak bağışların denetimi bir
standarda bağlanmalı,
3. Kitapların kalitesi güvence altına alınmalı,
4. Kitaplar dışındaki tüm eğitim materyalleri de bütün öğrencilere ücretsiz
sağlanmalı,
5. Ulaşım ücretsiz olmalı,
6. Okulda sabah kahvaltısı ve öğle yemeği ücretsiz sağlanmalı,
7. Okul ortamında meydana gelen kazalar için sigorta olmalı.

1. Eğitim ücretsiz den-
mesine rağmen bağış
alınması,

2. Ücretsiz sağlanan 
kitapların kalitelerinin
yetersiz olması ve bu 
nedenle ek kitap alın-
masının gerekmesi, 

3. Kitap dışındaki her
şeyin ücretli olması.

Sorun Öneriler

Uygulama: Eğitim sistemi içerisinde ücretsiz sunulan hizmetler, örneğin kitapların ücretsiz sağlanması bu
kapsamda ele alınmıştır. 

1. Tüm belediyeler bu kapsamda destek sağlamalı,

2. Belediyeler, kapsadıkları bölgedeki nüfusun tamamını dikkate alarak bu çalış-
maları yapmalı,

3. Belediyelerin mahalleleri daha yakından tanıma avantajları kullanılmalı.

1. Yaygınlık (Belediye
ve ülke düzeyinde bütün
nüfusu kapsamıyor).

Sorun Öneriler

Uygulama: Yerel yönetimler, farklı şekillerde eğitim desteği sunabilmektedir. Bu hizmetler arasında etüt
sınıfları, okulların fiziksel koşullarının iyileştirilmesi, semt konaklarında öğrencilere ve velilere destek
olanakları, anaokulları ve meslek kursları türü uygulamalar sayılabilir. 

2. Sivil Toplum Kuruluşları

1. Vakıf kuruluş prosedürleri daha rahat bir çerçeveye oturtulursa yardımların
daha kolay yapılabilmesi mümkün olabilir,
2. STK’ların desteklenmesi kolaylaştırılmalı, 
3. Kamu kurumları hizmet veren STK’ları desteklemeli, 
4. Bu alandaki hizmetler arasında koordinasyon sağlanmalı.

1. STK’ların sayıları ve
ulaştıkları çocuk
sayısının az olması,
2. STK’ların kaynak
yaratma sorunu olması.

Sorun Öneriler

Uygulama: Eğitime destek veren STK’ların bir kısmı doğrudan eğitim desteği vermek için kurulmuştur. Bazı
STK’lar ise yan faaliyet olarak eğitimi de destekleyici çalışmalar yapmaktadır. STK’lar tarafından yürütülen
hizmetler arasında eğitimde kullanılmak üzere program ve materyal geliştirme, farkındalık yaratma (kamuoyu
oluşturmak), burs verilmesi, öğretmen eğitimi, anne baba eğitimleri, çocuklar için bakım/ barınma desteği
sağlama, etüt sınıfları oluşturma vb. faaliyetler sayılabilir.
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3. İş dünyası

1. Sunulan desteğin organize bir şekilde ve farklı mekanizmalar ile koordineli
olarak iletilmesi sağlanmalı,
2. Bütün iş dünyası için yaygınlaşmalı.

1. Özel sektör desteği
yeterli değil,

2. Organize değil.

Sorun Öneriler

Uygulama: Özel sektörde faaliyet gösteren firmalar kendi sektörlerine yönelik bilgilendirme çalışmaları
(kültürel destek), bağışlar (finansal destek), eğitim projelerini destekleme gibi yollarla eğitime katkı sağlaya-
bilmektedir. 

4. Üniversiteler

1. Üniversiteler ile iş birliğinin
arttırılması.

1. Örgün sistemde yapılacak değişimler ile ilgili olarak üniversiteden geniş
katılımlı görüş alınması,

2. Milli Eğitim çalışmaları ile eşgüdüm (örneğin bakanlık tarafından
geliştirilen müfredatın öğretilebilmesi için öğretmen yetiştirme konusunda
eğitim fakülteleri ile iş birliği gerekiyor).

Sorun Öneriler

Uygulama: Üniversiteler gerek mesleki eğitim vererek gerekse çocuk eğitimine yönelik yeni uygulamalar
geliştirmek suretiyle bu alandaki önemli kurumlardan biridir.

5. Medya-Sosyal Medya-İnternet

1. Eğitime erişim ile ilgili çalışmaları duyurma
konusunda destek sağlayabilirler,
2. Portal oluşturulabilir ve STK’lar burada
ihtiyaçlarına yer verebilir; destek verecek
kişilere bu yolla ulaşılabilir.

1. Yapılan uygulamaların halka duyurulması konusunda
medya kuruluşlarının isteksiz olması ya da prime-time za-
manında duyuru yapılmaması,

2. STK faaliyetlerini ve eğitimi destekleyici çalışmaların
sayıca az olması.

Sorun Öneriler

Uygulama: Eğitimle ilgili konuların kitlelere ulaştırılması konusunda önemli bir araçtır. 

6. Uluslararası Kuruluşlar

1. Daha geniş kitlelere ulaşmak için stratejiler
geliştirilmesi gerekir.

1. Programları yeterince geniş kitlelere ulaşamıyor,

2. Yardımlardan bireyler yeterince haberdar olamıyor.

Sorun Öneriler

Uygulama: Hibe ve destek programları ile önemli aktörler arasında yer almaktadırlar. 
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GRUP ÇALIŞMALARI / 3. GRUP / EĞİTİME DESTEK SİSTEMLERİ

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Katılımcılar, mevcut durum analizi tartışmaları
sırasında tespit ettikleri sorun alanları ile ilgili
önerilerini iletmişler, önerilerin uygulanabilir ol-
ması için gereken koşulları tartışmışlardır. 

Çalışma grubunda ortaya çıkan öneriler mevcut
durum analizi içerisinde ele alınan her bir alt
başlığa ilişkin olarak raporun diğer bölümlerinde
verilmektedir. 

GRUP ÇALIŞMASINDAN ÖNEMLİ ÇIKARIMLAR

Grup katılımcıları tüm tartışmanın içerisinde
elde edilen çıkarımlardan öncelikli olarak ele
alınması gerektiğini düşündükleri unsurları 
belirtmiştir.

Eğitim sistemindeki destek mekanizmaları ile ilgili
iyi uygulamalar, sorunlar ve çözüm önerilerinin ele
aldığı tartışmanın sonucunda katılımcılar aşağıda
belirtilen aşağıda belirtilen noktalara dikkat çek-
miştir.

Destek sistemleri konusunda;

• Faaliyetler arasında koordinasyon eksikliği,

• Hizmetlerin bilinirliği ve görünürlüğünün sağlana-
maması, 

• Birlikte, eşgüdümlü çalışma alışkanlığı eksikliği
temel sorun alanları olarak ortaya çıkmaktadır. Bu
sorunların giderilmesi ve kaliteli eğitimi destekleye-
cek sistemlerin işlerliğinin arttırılması için aşağıdaki
önerilerin uygulanması elzem ve öncelikli
görülmektedir:

• Sosyal politika olmalı ve kaliteli eğitime erişimi
desteklemek üzere bir plan hazırlanmalı, 

• Bu plan merkezi yönetim, yerel yönetim, STK’lar
ve bireyler dahil tüm toplumu kapsamalı,

• Bir eğitim portalı oluşturulup tüm destek hizmet-
lerinin tanıtımı sağlanmalı,

• Çocuklar ve gençler hakları ve hizmetler
konusunda bilgilendirilmeli.

Darüşşafaka tarafından düzenlenen bu önemli
toplantının amacına ulaşabilmesi için ise “İzleme
Toplantıları”nın yapılması; bu toplantılarda, ana
toplantıda alınan ilke kararlarının ne kadar uygu-
landığı ya da hangi nedenlerle uygulanamadığının
tartışılması önerilmektedir. 
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“Darüşşafaka hayata bir parçaları eksik başlayan öğrencileri, 1-0 öne geçirmektir. Daçka,
daimi, evci, danışman ağabey/abla, cici anne, çarşı ve buraya yazsam anlayamayacağınız
binlerce kelimeye Darüşşafakalı çok farklı anlamlar yükler. Darüşşafakalı olmak 
ayrıcalıktır.”  (Merve Koyuncu-10/B)



GRUP ÇALIŞMALARI / 4. GRUP / GELECEKTE DARÜŞŞAFAKA

GRUP TARTIŞMALARI
Bu bölümde katılımcılar grup çalışma
çerçevesindeki sorulara ilişkin mevcut durumun
analizini yapmaya çalışmışlardır. Bu analizin
içinde konu alanı ile ilgili sık rastlanan uygula-
malar, iyi uygulama örnekleri ve sorun alan-
larına yer verilmiştir. 

Çoğu bir şekilde Darüşşafaka ile ilişkilenmiş ve
gönül bağı kurmuş katılımcılardan oluşan çalışma
grubu Darüşşafaka’nın geleceği konusunu farklı
bakış açılarından etraflıca ele almıştır. Grup tartış-
maları sırasında vurgulanan konular dört ana
başlıkta toplanabilir. 

1. İyi örnek olarak Darüşşafaka

2. Darüşşafaka’nın halen yürüttüğü hizmetlerdeki 
iyileşme

3. Darüşşafaka’nın genişlemesi

4. Darüşşafaka’nın Türkiye’deki eğitim sistemine
katkısı

Bu başlıklara ilişkin grup tartışmalarının özeti ve 
her başlık ile ilgili ortaya çıkan öneriler aşağıda 
verilmektedir. Katılımcılar, yapılacak her türlü çalış-
mada Darüşşafaka’nın itibarını korumanın en önemli
temel kriterlerden biri olarak yer alması gerektiğini
düşünmektedirler. 

1. İyi örnek olarak Darüşşafaka: 

Tüm katılımcılar Darüşşafaka’nın ortaya koyduğu
modelin pozitifliği konusunda hemfikir durumdadır-
lar. Bu modeldeki en önemli öğelerin ortaya çıkarıl-
masının hem gelecekte yapılmak istenenlere hem
de eğitim sistemi içerisindeki diğer modellere ilham
kaynağı olabileceği düşünülerek, Darüşşafaka’yı iyi
model yapan unsurların neler olduğu üzerinde
tartışılmıştır. 

Darüşşafaka’nın uyguladığı modelin birçok özel-
liğinin başarılı olarak nitelendirilebileceği
düşünülmektedir. Ancak grup katılımcıları bu
başarının arkasında yatan birkaç temel noktanın al-
tını çizmişlerdir. Bunlardan bir tanesi ve
Darüşşafaka ile en çok özdeşleşenin “aidiyet duy-
gusu” olduğu vurgulanmıştır. Darüşşafaka’nın ileriye
yönelik çalışmalarında – bu genişlemek de olabilir,
başka okullar açmak da- kaybetmemesi gereken en
önemli özelliğinin okulda geliştirdiği aidiyet duygusu
olduğu kanaatine varılmıştır. 

Bir diğer önemli ve dikkatle korunması gereken
özellik olarak okulun “öğrencilere aşıladığı
özgüvene” dikkat çekilmiştir. Darüşşafaka’da verilen
eğitimin öğretimin çok ötesine geçmesi ve hayata
dair geniş bir vizyon verme yönündeki yaklaşımın,
özgüveni yüksek öğrenci yetiştirmeyi sağlayan un-
surların başında geldiği düşünülmektedir. Özgüvenli

KONU: Önümüzdeki yıllarda Darüşşafaka kaliteli eğitime erişimde fırsat eşitliğine yönelik
politika ve uygulamalara katkıda bulunma konusunda nasıl geliştirilebilir?

ÇERÇEVE: Grup üyelerinin Darüşşafaka modelinin kaliteli eğitime erişimde bir sistem
olarak yararlarını; katkılarını tartışması beklenmektedir. Önümüzdeki yıllarda
Darüşşafaka’nın misyonu ve vizyonu ne olmalı, kaliteli eğitime erişime destek olmak için
önerilebilecek yeni uygulamalar olabilir mi? Ne tür sorunlarla karşılaşılabilir; nasıl aşıla-
bilir?

KATILIMCILAR: Darüşşafaka mezunları, öğretmenleri, yöneticileri, öğrencileri, velileri/ aile
birliği üyeleri, öğretim görevlileri, çeşitli illerden Milli Eğitim Müdürleri 

KOLAYLAŞTIRICI: Talha Çamaş
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öğrenci profiline en güzel örneklerden birinin de
yürütülmekte olan grup çalışmasında görüşlerini
açıkça dile getiren öğrenci katılımcılar olduğu vurgu-
lanmıştır. 

Darüşşafaka’nın kalitesine damgasını vuran bir
diğer önemli unsur olarak “öğretmenlere verdiği
önem” gösterilmektedir. Darüşşafaka’da öğrencilerin
en önemli ihtiyacının etraflarındaki yetişkinlerin
kendi hayatlarına dokunması olduğu tespiti
yapılmış, kaliteli, öğretmeyi sadece ders vermek
olarak görmeyen, çocuklara sevgi ve değer veren,
onlar için zaman ayıran öğretmen profilinin başarı-
daki katkısı vurgulanmıştır. Öğretmenlerin
Darüşşafaka’daki öğrencilerinden memnuniyetleri ve
burada eğitimci olmaktan ne kadar gurur duydukları
belirtilmiştir. Darüşşafaka yönetiminin de öğretmen-
lerinin hayat kalitesini desteklemeyi öncelikli alan
olarak görmesinin bu tabloda önemli bir yeri olduğu
düşünülmektedir. 

Darüşşafaka’nın sağlamış olduğu hizmetlerin,
çocuklarını okula teslim eden velilere ne derece

güven verdiği; okulun sağladığı her bir unsurun, 
birimin, çalışanın veli memnuniyetini en yüksek 
şekilde tesis ettiği vurgulanmıştır. Bu yapıyı sağla-
manın yatılı okul düzeni için önemine değinilmiştir. 

Tüm bu unsurların Darüşşafaka’nın geleceği için de,
Darüşşafaka’yı örnek almak isteyecek diğer model-
ler için de önemli olabileceği ve hiçbir koşulda vaz
geçilmemesi gereken unsurlar olduğu sonucuna
varılmıştır. 

2. Darüşşafaka’nın halen yürüttüğü
hizmetlerdeki iyileşme

Her sistemde olduğu gibi, genel olarak çok iyi
olduğu düşünülen bu modelde de geliştirilebilecek
noktalar vardır. Katılımcılar, öğrencilerin aldığı
eğitimin daha da iyi bir noktaya çekilebilmesi için
okul içinde ya da okulun eğitim sisteminde yapıla-
bilecek düzenlemelere ilişkin fikirler geliştirmişlerdir.
Bu fikirlere ilişkin sorun alanları ve çözüm önerileri
aşağıda özetlenmiştir. 

Öğretmenler

Öğretmen değişimi: Güçlü yönlerde de belir-
tildiği gibi modelin en önemli unsurlarından
biri öğretmen kalitesidir. Darüşşafaka’da
öğretmen, çocuğa öğreten kişinin ötesinde bir
yakınlık ve bağ ile bağlıdır. Bu nedenle sık
öğretmen değişimi olması olumsuz etkiler
yaratmaktadır. Son yıllarda bu sorunun büyük
ölçüde önüne geçilmiştir. Bunun sürdürülmesi
gerekmektedir. 

Öğretmen kadrosunda istikrarın
mümkün olduğunca devam 
ettirilebilmesi için çaba gösterilmesi

Öğretmenlerin aktif rolleri: Darüşşafaka’da
okul bir nevi yuvadır ve Darüşşafakalı için
öğretmenlerinin yeri ayrıdır. Bu duyguyu
besleyecek şekilde eğitilmek, gelişmek ve
öğrenciyle iletişime girmek Darüşşafaka’daki
öğretmenlerden beklenendir.

Öğretmenlerin branşları dışında, 
öğrencilerin sosyal ve bireysel 
gelişimlerine katkıda bulunacak
faaliyetlerde yer almaları için 
desteklenmeleri 

Yönetim tarafından öğretmenlerin sürekli
gelişimi desteklenmektedir. Öğretmenlerin, 
yüksek lisans ve doktora yapmak dışında da
üniversitelerle araştırma bazlı ilişkileri arttırıla-
bilir. 

Öğretmenlerin üniversitelerle bağlan-
tıda olmaları ve araştırma yapmalarının
sağlaması

Geliştirilebilecek Alan Öneriler
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Yönetim

Okulun yönetim ve destek sistemlerinde
güçlendirme yapılabilir.

Her seviyede Müdür Yardımcısı ve 
Rehber Öğretmen istihdamı

Eğitim

Kulüp çalışmaları, Darüşşafaka eğitiminin çok
önemli bir parçası olarak görülmektedir.
Öğrenciler bu çalışmalarda yer almaktan
memnuniyet duymaktadırlar. Derslerinde geri
kalan öğrencinin kulüp çalışmalarından
alıkonulması şeklindeki yaklaşımın faydalı 
olmadığı, farklı sorunlara neden olabildiği 
vurgulanmıştır. 

Kulüp çalışmalarından alıkonulmanın
bir disiplin yöntemi olmaktan çıkarıl-
ması

Akademik ve sosyal yaşamın dengelenme-
sine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alandaki
destekleyici faaliyetlerin arttırılması gerekir.

• Öğrencilerin sosyal sorumluluk 
projelerinde yer almalarının sağlanması

• Akran desteği çalışmalarının arttırıl-
ması

Darüşşafaka’daki öğrenci odaklı sistem ve açık
yönetim anlayışı öğrenci temsilcileri aracılığıyla
ve/veya bireysel olarak her türlü dilek ve
şikayetin yönetim kademesine doğrudan
iletilebilmesini ve karar mekanizmalarında yer
almalarını sağlar niteliktedir.  Bunun biraz daha
geliştirilerek eğitim komisyonu toplantılarına da
doğrudan öğrenci temsilcilerinin katılımının
sağlanmasının, öğrenci ile yönetim arasındaki
bağı güçlendireceği düşünülmektedir. 

Eğitim Komisyonu Toplantılarına
Öğrenci Temsilcilerinin Katılması

Öğrencilere Cemiyet içerisinde yaşama
yetisinin kazandırılması için eğitim kurumu
kısmı ile diğer organların bağının
güçlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

• Cemiyet-Dernek-Eğitim Kurumu
arasındaki iletişim köprüsünün
kuvvetlendirilmesi

• Darüşşafaka Mezunları aracılığıyla
Darüşşafaka öğrencilerine mesleklerle
ilgili staj olanakları yaratılması

Geliştirilebilecek Alan Öneriler

Darüşşafaka öğrencileri için üniversite 
rehberliği ve öğrencilerin yurt dışı bağlan-
tılarını güçlendirmek için çalışacak bir
yapılanmaya gidilmesine ihtiyaç vardır. 
Uluslararası etkileşimin arttırılması yönünde
çalışmalar yapılmalıdır. 

• Yurt içi ve yurt dışı için üniversite
danışmanlığı biriminin kurulması

• Mesleki danışmanlık verilmesi

• Yurtiçi ve yurtdışı yaz okulları ve uzun
dönem değişim programları (British
Council Eğitim Müdürü Yardımıyla) için
danışmanlık verilmesi
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Eğitim

Darüşşafaka yatakhanelerinde -paravanla
ayrılıyor olsa da- koğuş sisteminden birkaç
kişilik oda sistemine geçilmesi, bu doğrultuda
yeni yapılanan diğer yatılı bakım sistem-
lerinden örnek alınması gerekmektedir. 

Yeni yapılacak kampüste bu konunun
değerlendirilmesi

Darüşşafaka’nın ulaşmak istediği eğitim stan-
dartlarının belirlenmesi ve bu hedeflerin sürekli
olarak güncellenmesi gerekmektedir. Her bir
alanda “Darüşşafaka ne noktaya gelmek is-
tiyor?” sorusu orta ve uzun vadeli planlarla ce-
vaplandırılmalıdır. 

Cemiyet tarafından başlatılmış olan
çalışmaların hızla geliştirilmesi

Geliştirilebilecek Alan Öneriler

Gelir getirme
hedefi

Anadolu’ya
yayılma
hedefi

Darüşşafaka’nın daha fazla öğrenciye hizmet götüre-
bilme konusunda önündeki en önemli engel, sunduğu
kaliteyi sürdürülebilir kılmak için gerekli olan sabit
bütçenin arttırılması ihtiyacıdır. Daha fazla öğrenciye
hizmet sunabilmek için Darüşşafaka’nın gelirinin art-
ması gerekmektedir. Genişleme hedefi ile gelir arttırma
hedefini bir araya getirebilecek model olarak özel okul
açılması düşünülmüştür.

Sabit gelir amaçlı Özel Okul
açılmasının seçeneklerden biri
olabileceği, bu konunun
etraflıca değerlendirilmesi

Daha çok çocuğa erişebilmek için Darüşşafaka’nın
sadece İstanbul’da değil, çocukların ailelerine yakın ol-
malarını da sağlayabilecek şekilde başka şehirlerde de
olması konusu tartışılmıştır. Darüşşafaka’nın İstan-
bul’da öğrencilere sunmuş olduğu vizyonun önemi,
Anadolu’da öğretim kalitesini tutturmanın zorluğu ve
Darüşşafaka geleneğinin bozulmaması düşüncesi ile
bu görüşe sıcak bakılmamıştır. 

• Darüşşafaka’nın tek okul
olarak kalması ve okul kapa-
sitesinin arttırılması 

• Öğrenci seçimi yapılırken
ulaşılabilen kitlenin arttırılması

Geliştirilebilecek Alan Öneriler

3. Darüşşafaka’nın genişlemesi

Darüşşafaka, bir dönem içerisinde Türkiye’de okula
kabul edilme potansiyeli olan (yaş grubu, anne/baba
kaybı ve sosyo ekonomik statü açısından kriterleri
karşılayan) yaklaşık 15.000 çocuk olduğu ve bun-
ların sadece 120 tanesine hizmet verebildiği
yönünde önemli bir tespit yapmıştır. Darüşşafaka
Cemiyeti Yönetimi’nin önümüzdeki yıllara ilişkin en

önemli hedeflerinden biri de bu oranda mümkün
olduğunca farklılaşma yaratabilmektir. Bu amaca
yönelik olarak Darüşşafaka, hizmetlerini genişletip
daha çok çocuğa ulaşabilmenin yollarını aramak-
tadır. 

Grup katılımcıları, bu yolların neler olabileceği
konusunda görüşlerini dile getirmişlerdir.
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Benzer 
kurumlarla

işbirliği

Öğretmenlere
yatırım

Darüşşafakalılar, özeleştirilerinde kapalı bir yapılanma
içinde olduklarını, kendi sistemleri dışındaki çalış-
maların içinde pek yer almadıklarını belirtmektedir.
Darüşşafaka deneyiminin başka kitlelere de örnek ola-
bilmesi ya da başka örneklerden Darüşşafaka’ya ne
gibi çıkarımlar yapılabileceğinin daha iyi
düşünülebilmesi için, özellikle de benzer şekilde yatılı
hizmet veren kurumlarla, bu kurumların oluşturduğu
iletişim ağı, dernek gibi oluşumlarla daha sıkı ilişkiler
içerisine girme ihtiyacı belirtilmektedir.

Diğer yatılı eğitim kurumları 
ile işbirliği sağlanması ve
deneyimlerin paylaşılması

Darüşşafaka’nın en güçlü yanlarından birinin öğretmen-
lerine verdiği değer ve eğitimcilerinin kalitesi olduğu
çeşitli şekillerde tekrarlanmıştır. Darüşşafaka’nın kendi
prensiplerini ve eğitim yaklaşımını başka kurumlara da
benimsetebilmesinin en sağlıklı yolunun eğitimcileri
eğitmek olduğu düşünülmektedir. Bu maksatla, öğret-
menlerin hizmet içi eğitimlerine kalitesi ile damga vura-
cak bir yapılanmanın Darüşşafaka tarafından misyon
olarak edinilebileceği konusunda hem fikir olunmuştur.
Bu yapılanmanın bir “Öğretmen Akademisi” formatında
olması konusu tartışılmış; akademi kelimesinin getire-
bileceği prosedürel zorluklar nedeniyle “eğitim merkezi”
adıyla bir yapılanmaya gidilmesi önerilmiştir. 

Öğretmen Eğitim Merkezi
(Öğretmen Akademisi) 
kurulması

Geliştirilebilecek Alan Öneriler

4. Darüşşafaka’nın Türkiye’deki eğitim sistemine
katkısı

Darüşşafaka hem eğitim sistemi içerisinde kanıt-
lamış olduğu başarı grafiği hem de150 yıllık birikimin
getirmiş olduğu tecrübe ile sadece kendi çalış-

malarını genişletmek için değil, farklı eğitim model-
leri içinde örnek teşkil edebilecek bir yapıya sahiptir.
Darüşşafaka deneyiminin Türkiye’deki eğitim sis-
temine en doğru katkıyı nasıl sağlayabileceği
konusunda öneriler geliştirilmiştir. 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Katılımcılar, mevcut durum analizi tartışmaları
sırasında tespit ettikleri sorun alanları ile ilgili
önerilerini iletmişler, önerilerin uygulanabilir ol-
ması için gereken koşulları tartışmışlardır. 

Grup tartışmalarında ortaya çıkan çözüm önerileri
mevcut durum başlığı altındaki ilgili alt başlıklarda
verilmiştir. 

GRUP ÇALIŞMASINDAN ÖNEMLİ ÇIKARIMLAR
Grup katılımcıları tüm tartışmanın içerisinde elde
edilen çıkarımlardan öncelikli olarak ele alınması
gerektiğini düşündükleri unsurları belirt-
mişlerdir. 

Grup katılımcıları, tartışmaları sonucunda ortaya
çıkanlardan en hızlı şekilde hayata geçirilmesi
gereken ve diğer çalışmalara temel teşkil edecek
nitelikte olanları aşağıdaki şekilde belirlemişlerdir:
1. Darüşşafaka Misyon ve Vizyonunun Gözden 
Geçirilmesi; 150. Yıl etkinlikleri kapsamında büyük
gruplar ile bir araya gelinerek katılımcı bir yöntemle
çalışma yapılması
2. “Eğitim-Öğretim Standartları”nın oluşturulması
için bir komisyon kurulması ve bu kapsamda uzun,
orta ve kısa vadeli hedeflerin belirlendiği bir stratejik
planın oluşturulması
3. Mezun Ofisi ve mezun veri tabanı oluşturulması 
4. Öğretmen Eğitim Merkezi çalışmalarının başlatıl-
ması

GRUP ÇALIŞMALARI / 4. GRUP / GELECEKTE DARÜŞŞAFAKA
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KAPANIŞ OTURUMU ÖZETİ

Konferansın kapanış oturumu, AB Eğitim ve Genç-
lik Programları Merkezi Başkanlığı adına Ali Yurt-
sever’in Avrupa’da Eğitim ve Gelişim Fırsatları
başlıklı sunumunun ardından grup çalışmalarının
çıktılarının paylaşılması ile devam etmiştir. Her bir
grup adına sunum yapmak üzere seçilen temsil-
ciler grup çalışmasındaki tartışmaların özetini ve
ortaya çıkardıkları önerileri tüm katılımcılarla pay-
laşmışlardır. Sunumları Eğitimde Kalite grubu
adına Kars Milli Eğitim Müdürü Sayın Yıldırım
Alkış; Eğitime Erişim grubu adına Adıyaman İl Milli
Eğitim Müdürlüğü’nden Sayın Sezai Yılmaz;
Eğitimde Destek Hizmetleri grubu adına İstanbul
Ticaret Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sayın Oya
Güngörmüş ve Darüşşafaka’nın Geleceği grubu
adına Darüşşafaka Eğitim Kurumları Eğitim Koordi-
natörü Sayın Nevzat Kulaberoğlu gerçekleştir-
mişlerdir.
Grupların sunumlarının ardından katılımcıların soru
ve katkılarının alındığı tartışma bölümüne
geçilmiştir. Bu bölümde, konferansın başarılı bir
şekilde tamamlanmış olmasından, somut ve önemli
önerilerin ortaya çıkmasından duyulan memnuniyet
dile getirilmiştir. Bu önerilerin politika yapıcılara
nasıl iletileceği ve takibinin nasıl yapılacağı sorusu
tartışmanın önemli noktasını oluşturmuştur. Aynı
zamanda Darüşşafaka’nın bir sosyal girişimcilik
merkezi rolünü üstlendiği vurgusu yapılarak, bu 
girişimin başka mecralara nasıl taşınacağına dair
düşüncelerin genişletilmesi talebinde bulunulmuş-
tur. Özellikle Avrupa’dan gelen katılımcılardan,
Türkiye’de uygulanmakta olan güzel örnekleri
yeterince öğrenemedikleri, bu örneklerin hem yurt
içinde hem de yurt dışında aynı sorunları yaşayan
kişiler için örnek teşkil edecek şekilde paylaşıl-
masına ihtiyaç olduğu yönünde talepler iletilmiştir.
Sunumlarda da belirtilen koordinasyon eksikliği,
öğretmenlerin güçlendirilmesi gibi noktaların altı
çizilmiş; bu alanlara ilişkin önerilerin öncelikle 
hayata geçirilmesi temennisinde bulunulmuştur. 
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Zekeriya Yıldırım, özellikle sonuçların 
takibine ilişkin soruları kapanış konuşmasında
yanıtlayacağını belirterek tüm katılımcılara
teşekkür etmiştir. 

Konferans, katkı sağlayanlara teşekkür plaket-
lerinin verilmesi ve Cemiyet Başkanı’nın kapanış
konuşması ile sona ermiştir. 
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Darüşşafaka Cemiyeti’nin kıymetli mensupları, ev
sahibi kurumların çok kıymetli yönetici ve çalışan-
ları, değerli genç arkadaşlar, hepinizi saygı ile se-
lamlıyorum. Bugün burada sadece uzun adıyla
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları
Merkezi Başkanlığı’nın değil, aynı zamanda Avrupa
Birliği Bakanlığı Müsteşarı sayın Haluk Ilıcak Bey’in
temsilcisi olarak huzurunuzdayım. Nazik davetinize
maalesef üzülerek icabet edemediler, iyi dileklerini
de sizlere bu vesile ile aktarmak isterim.

Böyle çok kıymetli konularda toplantılar her zaman
yapılmıyor ülkemizde. Biz de fırsatını bulduğumuz
anda gidip kendimizi bir göstermek ve orada Ulusal
Ajans vasıtasıyla ülkemizin eğitim camiasında
yaşanan olayları kendi penceremizden anlatmak
için bütün fırsatları değerlendirmek istiyoruz. Bu
bakımdan çok vaktinizi almadan küçük bir katkı
yapmakla onur duymuş olacağım. 2003 yılında 
kurulmuş bir kurum, kısa adıyla Türk Ulusal Ajansı.
Avrupa komisyonunun yaklaşık 25-30 yıldır yürüt-
mekte olduğu topluluk programlarından olan eğitim
ve gençlik programlarını Türkiye’de yürütmekten
sorumlu olan bir kurum. Önce Devlet Planlama
Teşkilatı bünyesindeydi, 2011 yılından itibaren ise
Avrupa Birliği Bakanlığı’nın bir ilgili kuruluşu olarak
çalışan bir kurum burası. Sanıyorum aramızda 
programlardan yararlanmış olan kıymetli katılım-
cılar vardır. Eminim onlar da çok kıymetli tecrü-
belerini paylaşmışlardır dünkü atölye
çalışmalarında. Ben kısaca programlarımızdan
bahsetmek ve bu programların ülkemize kattığı
değerlerden birkaç cümle ile söz etmek istiyorum.
İki ana program altında yürüyor Ulusal Ajans
faaliyetleri. Hayatboyu Öğrenme Programı ve
Gençlik Programı. Örgün eğitimi kapsayan bir 
program olan Hayat Boyu Öğrenme programı 
altında temel çatı programlar var. Pek çoğunuzun
malumudur eminim. Erasmus programı, Leonardo
da Vinci programı, Comenius programı ve
Grundtvig programı olmak üzere 4 ana programı
var Hayat Boyu Öğrenme Programı’nın. Kısa 
cümlelerle izah etmem gerekirse Comenius prog-
ramı ana sınıfından başlayan sürece hizmet eden
bir program. Ana sınıfındaki öğrenci ve öğretmen-
lerden başlayıp, lise son sınıfa kadarki bütün bu
süreç içerisindeki aktörlerin faydalanabildikleri, yurt
içi ve yurt dışındaki meslektaşlarıyla iletişim
halinde olmak üzere tecrübe değişimi, bilgi görgü
aktarımı gibi faaliyetler gerçekleştirdikleri, gerek
Türkiye’de, gerek onların ülkesinde yürütülen bir

Ali Yurtsever
T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı 
AB Eğitim ve Gençlik Programları Mrk. Bşk. 
(Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları Türk
Ulusal Ajansı) Halkla İlişkiler Koordinatörü

“Avrupa’da Eğitim ve Gençlik Fırsatları” Sunumu
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program. Bu program çerçevesinde süreç basit
esasında. Yıllık teklif çağrılarına çıkar Ulusal Ajans.
Hayatboyu Öğrenme programında başvurular
genel olarak bir keredir yılda. Bu çağrı
çerçevesinde eğitim kurumlarımız, eğitim aktörle-
rimiz, Ulusal Ajans’a projelerini sunarlar. Uygun
görülmesi durumunda da projelerini gerçekleştirir-
ler. Bir takım hareketlilikler söz konusudur bu pro-
jeler çerçevesinde. Kendilerinin belirleyeceği, yani
sizlerin belirleyeceğiniz ülkelerde belirleyeceğiniz
konular çerçevesinde Avrupalı meslektaşlarınızla
bir araya gelme imkânı sunar bu program.
Leonardo da Vinci programı ise tamamen mesleki
eğitime dönük bir programdır. Meslek deyince, 
son derece geniş bir çerçevesi var; her meslekten
insanın faydalanabileceği, yine buna eğitim 
camiası da dâhil olmak üzere, her kesimin 
faydalanabileceği bir program. Yine bundan da
uluslararası bir değişim, uluslararası bir hareketlilik
söz konusu. Herhangi bir meslek erbabından
veyahut da bir meslek okulundan öğrenciler ve 
hocalar yine kendi belirleyecekleri eğitim kurum-
larına Avrupa’da çeşitli ziyaretlerde bulunmak
üzere tecrübe paylaşımında bulunabiliyorlar. Bilgi,
görgü aktarımı ve deneyim paylaşımı gibi
faaliyetlerde bulunabiliyorlar. Bütün bu faaliyetler
çerçevesinde Ulusal Ajans bu masrafların
tamamını karşılıyor, karşılayan bir bütçe sağlıyor.
Tabi bunlar çok uzun, detaylı hususlar. Şu anda
vaktiniz almam doğru olmaz, sizi bu detaylarla 
boğmam doğru olmaz. Sadece şu an için önere-
bileceğim tek şey, şu anda 2013 yılının başvuru
dönemi açılmış durumdadır. Teklif çağrısı yayınlan-
mış durumdadır. www.ua.gov.tr  adresinden bütün
detayları almanız mümkün. 
Comenius ve Leonardo programlarının haricinde
Erasmus programı da yine ulusal ajans tarafından
yürütülmektedir. Elbette pratik bazda üniversiteler
tarafından yürütülüyor olarak bilinse de, temel
olarak ulusal bazda yürüten kurum Ulusal Ajans’tır.
Ulusal Ajans üniversitelere bütçelerini ayırır, aynı
zamanda Avrupa’daki üniversitelerle işbirliklerine
de yardımcı olur ve geri kalan süreci de yine bir-
likte götürür üniversitelerle. Erasmus, Comenius ve
Leonardo’nun haricinde bir de Grundtvig programı
var. Bu da yaygın eğitim alanı içerisinde bulunan

aktörlerin, yetişkin eğitimi konusunda Avrupalı
meslektaşları ile bir takım faaliyetler gerçek-
leştirmelerine imkân veren bir programdır. Yine 
burada da bütün masrafların karşılanmasını
sağlayan bir bütçe ile karşı karşıyayız. Hayatboyu
öğrenme programı kısaca böyle. 
Bir de gençlik programı var Ulusal Ajans tarafından
yürütülen. Adı Gençlik olmakla birlikte, tabi ki çok
kıymetli eğitimcilerin karşısında eğitim konusunda
konuşmak çok rahat bir husus değil ama yaygın
eğitimin, yani normal örgün eğitim kurumların
dışında kalan gençler ne olacak sorusunun cevabı
olarak oluşturulmuş bir program gençlik programı.
Temel aracı yaygın eğitim metotları. Bu program
çerçevesinde gençlik grupları veya gençlere hizmet
eden kurum ve kuruluşlar kısa süreli, uzun süreli
olmak üzere, kapsamları ve konuları çeşit çeşit
olmak üzere alt programlara bölünmüş vaziyette. 
Gençlik değişimleri yapmak, bu kurum ve kuru-
luşların yöneticileri arasında işbirliği sağlamak, kısa
süreli veya uzun süreli olmak üzere Avrupa Gönül-
lülük hizmeti gibi faaliyetler yapmak mümkün. Yine
bu program içerisinde bütçe olarak, bir gençlik
değişiminin, bir Avrupa gönüllü hizmetlerinin veya
benzer faaliyetlerin hemen hemen tamamının 
masrafını karşılayacak şekilde bir bütçe sağlar
Ulusal Ajans. 2012 yılına ait gerçekleşmeleri 
sizlerle paylaşmak isteriz, sıcağı sıcağına bilgiler
bunlar. 2012 başvuruları hemen hemen sonuçlan-
mış durumda. Şu ana kadar, 2003 yılından bu 
zamana kadar 500 milyon Euro civarında bir hibe
dağıtmış durumdayız. Sadece bu yıl 112 milyon
Euro’ya yakın bir hibeyi sizler gibi kıymetli eğitimci-
lerimizle ve gençlik kurum ve kuruluşlarına dağıt-
mış durumdayız. 3.500 civarında proje kabul edildi.
O proje sahiplerine yukarıda gördüğünüz bütçe
dağıtılmış durumda. Sayın bakanımız bu yıl bizim
için bir hedef öngörmüştü, 55.000 vatandaşımızı
faydalandıracaksınız diye. 2011’deki rakamımız
43.000 kişiydi. 55.000 kişiyi tutturur muyuz, tuttura-
maz mıyız tartışmaları devam ederken, yılın 
sonuna doğru geldik ve gördük ki bu sayı 60.000’i
geçti. 
Bu şunu gösteriyor. Bizim insanımız, bizim eğitim
camiasındaki insanlarımız bu konularda çok 
becerikli, yetenekli. Anadolu’nun hemen hemen

111ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANSI



KAPANIŞ OTURUMU / ALİ YURTSEVER

proje gerçekleşmemiş zaten ili kalmadı da artık
ilçelerde de bu projeler gerçekleşiyor. Bulunduğu
köyden ilçeye gitmemiş çocuklarımız artık Avrupa
başkentlerinde projeler yapar hale geldiler. Genç
insanlar için son derece önemli faydalar sağlayan
programlar bunlar. Bir gencin, programlar vesile-
siyle ki o gençlerle sürekli temas halindeyiz, bir
haftalığına dahi gitmesi durumunda döndükten
sonraki değişimleri anlatmasını istediğimizde, 
bambaşka bir insanla karşı karşıya olduğumuzu
görüyoruz. Kendisini dışarıda daha iyi tanıyor,
ülkesini dışarıda dahi iyi tanıyor, Avrupa’yı daha iyi

tanıyor. Ve en önemlisi kendisini orada Avrupalı
arkadaşlarına veya meslektaşlarına birebir birincil
elden ülkesini ve kültürünü anlatma imkânı buluyor.
Ulusal Ajans’ın insanımıza sunduğu imkanlar 
saymakla bitmez. Şu anda çok kıymetli vaktinizi
almak istemiyorum, sanıyorum benden sonra grup
sunumları olacak. Sunumların sonuna kadar bu-
rada kalmak ve değerli çıktıları dinlemek isterim.
Bu arada çay kahve arasında da buradayım. Soru-
larınız olursa memnuniyetle karşılarım. Hepinizi
saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim din-
lediğiniz için. 
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Değerli eğitim dostları, Darüşşafaka dostları,
sevgili arkadaşlarım… Açılış konuşmasında da
söylemiştim, Darüşşafaka büyük bir aile;
mezunuyla, öğrencisiyle, öğretmeniyle, yöneti-
cisiyle, bağışçısıyla, Cemiyet üyesiyle…

Böyle büyük bir aileye mensup olmak bizlere büyük
bir güç veriyor. Ama bu güç zaman zaman bir zaaf
haline de dönüşüyor. Biz birbirimize yeten bir aile
olduğumuzu görüyoruz; toplumla iletişim kurmak
her zaman aklımıza gelmiyor. İşte biz Darüşşafaka
olarak bu konferansı yaparken de, bu zaafımızı
giderecek yeni bir adım atmak ve yeni bir
başlangıç yapmak istedik. Hepinizin katkısıyla, çok
güzel bir başlangıç oldu. Diğer ülkelerden gelerek
bize katkıda bulunan çok değerli uzmanlar ufku-
muzu açtı. Kendilerine ve özellikle Sayın Lida Ki-

ta'ya teşekkür ediyorum. Konferansa sunduğu
değerli katkılarının yanında, uzman arkadaşların
buraya gelmesi için aracılık ederek grubun bir
araya getirilmesinde de büyük emeği geçti. Hep-
sine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine davetimizi
kabul ederek Türkiye'nin dört bir köşesinden, Kars'-
tan Nevşehir'e uzanan bir coğrafyada görev yap-
makta olan ve Türk eğitiminin bir yerde bekçileri
olan İl Milli Eğitim Müdürlerimize teşekkür ediyo-
rum. Bu konferansta aktif olarak görev yapan
kardeşlerime teşekkür ediyorum. Gerçekten bizleri
gururlandırdılar ve Darüşşafaka olarak ne anlat-
mak istediğimizi duruşlarıyla belli ettiler. Bu 
programın düzenlenmesinde Talim ve Terbiye Ku-
rulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Emin Karip'in de
büyük katkıları oldu. Gıyabında ona da tekrar
teşekkür ediyorum. Avrupa Birliği Türkiye Dele-
gasyonu’na teşekkür ediyorum. Talha Çamaş
kardeşime teşekkür ediyorum. Hem 150. yıl
komitemizin başkanı olarak yaptığı bu koordi-
nasyon dolayısıyla, hem de sahibi olduğu Visitur'un
bu toplantının organizasyonunda çok değerli
hizmetler vermesi dolayısıyla teşekkür ediyorum.
Öğretmen ve yönetici arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum. Hepsi kendilerine düşen görevi fa-
zlasıyla yerine getirdiler ve sonuçta çok başarılı bir
konferans ortaya çıktı. Doğrusu bu konferansı
düzenlerken bizler de bu kadar başarılı olacağını
tahmin edemiyorduk. 
Atölye çalışmasına katılanlar da çok zamanlarını
verdiler, kendilerini, beyinlerini, kalplerini kattılar.
Teşekkür ettiklerim arasına onları da ilave etmek
istiyorum. 

Evet, bundan sonra ne olacak? Özetler yapıldı.
Sayın Lida Kita çok güzel bir uyarıda bulundu. Ben
de dinlerken bunları nasıl değerlendireceğimizi
düşünüyordum. Galiba bunları biraz daha rafine et-
memiz, ayıklamamız ve izlenebilir bir paket çıkart-
mamız lazım. Sayın Ceyda Dedeoğlu bu görevi
bizim için yapacak. Bir sonuç bildirgesi çıkacak ve

Zekeriya Yıldırım
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı
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onun sonunda da sadece Darüşşafaka adına değil,
bu konferansa katılanlar adına izleyeceğimiz bir
önlemler paketi oluşturacak ve bunları izleyeceğiz.
Konferansın sonuç bildirgesini, sizlerle ve medya
üzerinden kamuoyuyla paylaşacağız. 

Bu konferanstan hepimiz bir takım, kendi işlerimi-
zle ilgili sonuçlar çıkarttık. Burada öğretmenler var,
İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri var; Darüşşafakalı
arkadaşlarım, yöneticiler, öğretmenler var. Önce
Darüşşafaka açısından baktığım zaman, bizim
bugüne kadar yaptıklarımızın başarılı görüldüğünü,
olumlu karşılandığını görmekten fevkalade mem-
nun kaldım. Herhalde benimle beraber bu sunumu
izleyen Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarım da
memnun kalmışlardır. Bu, bize gelecek için yeni
hamleler yapmak konusunda büyük bir cesaret
veriyor. Daha da önemlisi, sunulan önerilere bak-
tığımızda bunların aşağı yukarı %80-90'ının şu
anda gündemimizde olduğunu da size söyleye-
bilirim. 

Burada belki Türkiye'deki eğitim kalitesinin irdelen-
mesinde fayda olabilir. Size Darüşşafaka ile ilgili bir
küçük not ileteceğim. Biz, Türkiye'nin her köşesin-
den öğrenci almak için özel bir gayret gösteriyoruz.
Bunu değişik vesilelerle size ilettik. “Darüşşafaka
Eğitim Kurumları’nın Geleceği” başlıklı 4. Grup 
atölye çalışmasıyla ilgili olarak yapılan sunumda da
gösterildi. Geçen yıl, 78 ilden öğrenci Darüşşafaka
Giriş Sınavı’na girdi. Biz maalesef 40 ilden öğrenci
alabildik, ama 81 ilden öğrenci almak istiyoruz.
Hatta Türkiye İş Bankası ile yaptığımız ve bu sene
beşinci yılını doldurmakta olan projenin adı da “81
İlden 81 Öğrenci”. Her ilden öğrenci alabilmek için
bir pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Yetenek, mate-
matik ve Türkçeden oluşan bir asgari başarı puanı
tespit ediyor ve bu başarı puanını geçen il birinci-
lerinin hepsini alıyoruz. Maalesef sınava 78 ilden
öğrenci katıldığı halde, bizim belirlediğimiz eşiği
aşabilenler ancak 40 ilden öğrenciler olabildi. Yani
38 ilden sınava katılan öğrenciler bizim belirledi-
ğimiz asgari başarı eşiğini aşamadı. Tabii bu arada
Darüşşafaka için çıkarttığım bir başka sonuç da,
artık öğretmenlerimiz – mesela Matematik Bölüm
Başkanımız Bediz Gürel - bundan sonra eşof-
manını giyecek, öğrencilerle voleybol oynayacak.

Aslında bunların hepsinin özetini yaptığımız
zaman, benim çıkarttığım çok basit bir sonuç var.
Değerli konuşmacılarımız bize kendi ülkelerindeki
sistemleri anlattı. Avusturya'da farklı, Finlandiya'da
farklı sistem uygulanıyor. Ama ikisi de başarılı.
Baktığımız zaman, başarının öğretmen, öğrenci ve
veli üçgeninde olduğunu; bu üçlünün işbirliği ve
diyaloğuna bağlı olduğunu görüyoruz. Tabii, bun-
ların içerisinde öğretmenin ağırlığı çok daha fazla.
Bu konferans ve buna benzer çalışmalar
Türkiye'de eğitimi kamuoyuna daha fazla taşıyor.
Eğitim, önceliklerimizin arasında giderek daha
fazla baş sıralara yerleşiyor. Galiba burada eğitim
ordusunun mensupları olarak bize düşen, eğitimin
kamuoyunda her gün tartışılan bir konu olmasını
sağlamak. 

Darüşşafaka açısından çıkarttığım sonuca gelince,
dün açılış konuşmamda daha çok çocuğa ulaşmak
ve dokunmak gibi genel bir hedefimiz olduğunu
söylemiştim. Tabii bunu nasıl gerçekleştirebile-
ceğimiz, buradaki değerli fikirlerin katkılarıyla şekil-
lenecek. Bununla beraber, bizim elimizdeki imkân
ve kaynaklar da bu şekillenmede önemli rol oyna-
yacak. Ama daha bu imkânları bulmadan da yapa-
bileceğimiz şeyler olduğunu zaten düşünüyorduk,
bu konferansta da bu düşüncemiz perçinlenmiş
oldu. Belki öğrenci sayımızı kısa dönemde arttıra-
mayabiliriz. Belki yeni bir okul ya da yeni bir üniver-
site açamayabiliriz. Ama çocuklara doğrudan
dokunmak yerine, onları yetiştiren öğretmenler 
üzerinden dolaylı olarak yine eğitimde fırsat eşitliği
ve eğitimde kaliteyi arttırmak konusunda bir
rolümüz olabilir diye düşünüyorum. “Öğretmen
Akademisi” ismi kabul görmedi. “Öğretmen Eğitim
Merkezi” olarak adlandırılması istendi. Bu konuda
konferanstan önce ciddi düşüncelerimiz vardı.
Hatta büyük bir Amerikan üniversitesi ile bu konuda
bir görüşme başlatmış bulunuyoruz. Bu konuda da,
eğitim alanından gelmeyen biri olarak, sizinle
görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Çünkü burada
eğitim denildiğinde, eğitim fakültelerinden söz
edildi. Benim iş hayatımda gördüğüm kadarıyla
diğer mesleklerde okul eğitimi kadar, okul sonrası
eğitim de çok önemli. Daha çok bankacılığı biliyo-
rum. Başarılı bankacılar sadece mezun oldukları
okullardaki başarılarıyla değil, daha sonra aldıkları
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eğitimlerde gösterdikleri başarılarıyla da mesleki
başarıya ulaşırlar. Bizim de öğretmen eğitimini
sadece eğitim fakültelerinde alınan eğitim olarak
değil, daha sonra mesleğin devamı süresince alı-
nan meslek geliştirme eğitimleri de dahil olarak al-
gılamamız gerekir. Öğretmenler dünyasında da
öyle bir algılamanın artık yerleşmesi gerekir diye
düşünüyorum. 

Bu konferans bizim için belki de bir başka
başlangıç daha olacak. Biz 150 yıllık bir kuruluşuz.
Sivil toplum hayatında öncülük yaptık. Eğitimde
kendi yarattığımız ürünlerle öncülük yaptık. Artık bu
kendi yarattığımız ürünlerin dışında, Türkiye'nin
genel eğitimiyle de ilgilenmek, sivil topluma, diğer
eğitim kurumlarına da öncülük yapmak gibi bir
görevimiz de olduğu anlaşılıyor. Bunu da
arkadaşlarımla beraber değerlendireceğim ve en
iyi şekilde nasıl yapacağımızı düşüneceğiz. 

Bu konferansın bize bir diğer katkısı da gönüllü
kazanmak oldu. Bizim için Darüşşafaka gönüllüleri
çok önemli. Buraya geldiniz, Darüşşafaka'yı
tanıdınız. Nabızlarınız bizim gibi attı son iki günde.
Daha çok gönüllü kazandığımızı düşünüyorum.
Yurt içi ve dışında artık daha fazla gönüllümüz var.
Buraya gelen, bu konferansa katkıda bulunan İl ve
İlçe Milli Eğitim Müdürlerinden özellikle bir ricam
var. Biz, her yıl, yurdun değişik köşelerindeki,
Darüşşafaka'da okuma koşullarına uyan çocuklara
ulaşmak için bir çaba gösteriyoruz. Bu çabaların
başarıya ulaşması öncelikle sizin devrede ol-
manıza bağlı. Bunu yaşayarak gördük, öğrendik.
Özellikle ve özellikle rica ediyorum: Bizim için biraz
zaman ayırın. Öğretmenlerinizi, yöneticilerinizi
uyarın, onlardan rica edin. Bizim o çocuklara ulaş-
mamızda hepsinin, eğitim dünyamızın çalışan-
larının katkısını sağlayın. Darüşşafaka'ya
yapabileceğiniz en büyük yardım bu olacaktır.
Demin Kars İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Yıldırım
Alkış, 50 yaşından sonra nasıl Darüşşafakalı olu-
nabilir diye sordu. Darüşşafakalı olmak çok kolay.
Kendi imkânlarınız ölçüsünde Darüşşafaka’ya her
yönden yardım etmek yeterli Darüşşafakalı olmak
için... 

Evet, kapanış notları olarak benim ileteceklerim bu
kadar. Gönlünüz ferah olsun. Emeğiniz boşa git-

meyecektir. Bu konferansı en iyi şekilde değer-
lendireceğiz. Son mesajım budur. Katkılarınız için
hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize
iyi yolculuklar diliyorum. 
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Eğitimde Kalite, Eğitime Erişim, Eğitime Destek
Sistemleri, Gelecekte Darüşşafaka konularında
yürütülen grup çalışmalarında geliştirilen
çözüm önerileri aşağıda yer almaktadır. 

Birinci çalışma grubu “Eğitimde Kalite” konusunu
ele almıştır. “Kaliteli eğitim nedir? Kaliteli eğitim
sunmak için Türkiye’de var olan politikalar nelerdir?
Kaliteli eğitim sunmanın önündeki engeller 
nelerdir? Engelleri aşmak için ne tür politikalar
önerilebilir?” soruları çerçevesinde yürütülen tartış-
malar sonucunda aşağıdaki noktaların önemi vur-
gulanmıştır:

Öneriler

A. Öğretim programı ile ilgili düzenlemeler

- Öğretim programlarında öğretmenlere esnek alan
bırakılması

- Zorunlu ders sayısının azaltılarak seçmeli ders
sayısının artırılması

- Haftalık ders yükünün 35 saati geçmemesi

B. Öğretmenlere yönelik düzenlemeler

- Öğretmenlerin meslekleri ile ilgili idealizm taşıya-
cak şekilde yetiştirilmesi

- Öğretmen yeterliliklerinin iyi belirlenmesi ve
ölçülmesi

- Öğretmenlerin koşullarının iyileştirilerek, onlara
duyulan güvenin arttırılması 

C. Eğitim ortamı ile ilgili düzenlemeler

- Güvenli ve estetik okul binaları yapılması

- Ortamın iyileştirilmesinde ve düzeninin korun-
masında veli-öğrenci katılımı sağlanması

- Fiziki ortamların engellilerin de düşünülerek
düzenlenmesi 

- Bahçelerin tanzim ve tertibinin dinlendirici ve
oyunlar için müsait olması

- Okul binalarının nüfus oran ve yoğunluklarının
dikkate alınarak yapılması

D. Yönetim ile ilgili düzenlemeler

- Performansa dayalı sistemin geliştirilmesi
- Yöneticinin yetkinliğinin düzenli olarak sınanacağı
bir sistem oluşturulması

E. Öğretim Yaklaşımı ile ilgili düzenlemeler
- Kısa vadeli değil uzun vadeli ve hayata hazır-
layan öğretim yaklaşımının benimsenmesi
- Değerlendirmede çoktan seçmeli sorularla öne
çıkan ölçme yaklaşımının açık uçlu sorularla
desteklenmesi 
- Öğrencilerin bireysel ilgi ve yetenekleri doğrul-
tusunda gelişecekleri eğitim yaklaşımlarının kul-
lanılması 
- Öğretmenin ‘rehber’ rolünün geliştirilmesi
Grup tartışmalarının en önemli odağı eğitimde
güvenin sağlanması konusu olmuştur. Finlandiya
örneğinden yola çıkılarak varılan sonuçlarda bu 
unsurun önemine dikkat çekilmiştir. Öğretmen eğiti-
minde kalitenin arttırılması en temel öğe olarak ele
alınmıştır. Bu alandaki çalışmaların verimliliğinin
takibi için öğretmen ve yöneticilere yönelik perfor-
mans değerlendirmesi yöntemlerinin geliştirilmesi
öncelikli adım olarak benimsenmiştir. 

İkinci çalışma grubu, “Eğitime Erişim” konusunu
gündeme almıştır. Bu konu irdelenirken “Türkiye’de
her çocuğun kaliteli eğitime erişimini sağlamak
üzere var olan mekanizmalar yeterli mi? Yetersiz-
liklerin nedenleri nelerdir? Sorunları aşmak için
neler yapılabilir? Çözümü kolaylaştıracak unsurlar
neler olabilir?” soruları çerçevesinde yürütülen
tartışmalar sonucunda aşağıdaki noktaların önemi
vurgulanmıştır:   

Öneriler
A.  Eğitimde/okullarda kaliteyi arttırarak 
erişimin sağlanması
- Okulların, çocuklar için daha çekici, ailelerin de
eğitilebileceği yaşam merkezleri haline getirilmesi, 
- Okulların herhangi bir kişiyi/grubu/inancı dışarıda
bırakacak bir söylem geliştirmemesi,
- Okulların birbirlerinin ve diğer kamu kurumlarının
olanaklarından yararlanmasına ilişkin uygula-
maların geliştirilmesi, ilgili mevzuatın yeniden
düzenlenmesi,
- Her okulun kendine ait bütçesinin olması, bunun
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insan kaynağını güçlendirerek çocuklara ulaşmak
için kullanılması,
- Okul öncesi eğitimde kalitenin arttırılması, 
- Okullar arasında kalite farkını giderecek çalış-
maların yapılması. 

B. İnsan kaynağı
- Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini destekleye-
cek çalışmaların arttırılması,
- Dezavantajlı gruplarla çalışan öğretmenlerin
teşvik edilmesi, 
- Eğitim fakültelerinin öğretim programlarının
öğrenci ihtiyacına göre yenilenmesi.

C. Okul sayısının arttırılması
- Ulaşılamayan, taşımalı sistemin de etkin kul-
lanılamadığı yerlere okul açılması 
- Okul açma ile ilgili kriterlerin güncellenmesi, özel
eğitime ihtiyacı olanlara hizmet verebilecek do-
nanımda okulların yapılması.

D. Erişemeyen gruplara ulaşma çalışmaları
- Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sağlık
Müdürlükleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ve
belediyelerin erişemeyen çocuklara ulaşma
konusunda işbirliği yapması ve koordineli bir 
şekilde çalışma yürütmesi 
- Maddi yetersizlik nedeniyle okula gidemeyenlerin
tespiti için yerel yönetimlerin devrede olması,
muhtarların aktif çalışmasını sağlayacak modeller
oluşturulması ve izlenmesi
- Yapılan kampanyalarda devamlılığa dikkat
edilmesi; kampanyaların izlemesinin yapılması
- Bölgesel planların yapılması
- ADEY (Aşamalı Devamsızlık Yönetimi) uygula-
masının yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi 
- Çalışan çocuklar için MEB-Çalışma Bakanlığı
işbirliğinde çalışmalar yapılması 
Çalışma grubu, erişimle ilgili önerilerinin hayata
geçirilebilmesi için saha araştırmaları ve ihtiyaç
analizi yapılmasının, her bir okul bünyesinde
topluma ulaşmak için yapılabileceklere hız veril-
mesinin ve stratejik düzeyde öğretmen yetiştirme
politikasının yenilenmesinin öncelikli olduğu sonu-
cuna varmıştır. 

Üçüncü çalışma grubu, “Eğitime destek sistem-
leri” konusunu ele almıştır. “Finansal ve sosyal açı-
dan dezavantajlı çocukların kaliteli eğitime
erişebilmesi için okul dışında ne tür destek sistem-
leri (devlet, STK, vb.) var? Çocuklar ve aileler bu
sistemlere nasıl ulaşıyor;  hangi koşullarda yarar-
lanabiliyor? Ne tür sorunlar yaşıyorlar? Var olan
sistemler, tüm çocukların eğitime erişimini sağlaya-
bilme yönünde nasıl geliştirilebilir?” soruları
çerçevesinde yürütülen tartışmalar sonucunda
aşağıdaki noktaların önemi vurgulanmıştır:  

Öneriler
I. Niteliğine göre destek alanları:
A. Ekonomik Destek
1. Burslar/Yardımlar/Şartlı Eğitim Desteği
- Tüm yardımların koordineli biçimde sunulması 
- Destek hizmetlerinin türleri, duyurulması gibi
konularda yöneticilerin yetkinliğinin arttırılması
- Nakit destek verildiğinde, çocuğun eğitime erişi-
mini takip etmeyi mümkün kılacak bir sistem kurul-
ması 
- Nakit desteklerin aynı zamanda aile eğitimi,
çocuğa psiko-sosyal destek sağlanması gibi ek
ihtiyaçları karşılayacak faaliyetler ile birleştirilmesi

2. Bağışlar
- Bağışlanan malzeme ve araçların ne ölçüde kul-
lanıldığına ilişkin denetim sistemleri oluşturulması
- Hangi bölgede ne türden eksiklerin olduğuna
yönelik ihtiyaç haritası oluşturulması

B. Eğitim/Gelişim destekleme

1. Özel Eğitim gereksinimi olan çocuklara yöne-
lik destekler

- Özel eğitim alanında denetim ve uzmanlaşmış
öğretmen istihdamının arttırılması 

- İhtiyacı olan bazı çocuklar için rehabilitasyon
merkezlerinin özel eğitim okuluna dönüştürülmesi

- Sınıf öğretmenlerinin gerek üniversitede gerekse
hizmet içi eğitimler yoluyla, özel gereksinimi olan
çocukların eğitimi konusunda yetkinleştirilmesi

- Ailelerin özel eğitim konusunda bilgilenebilmeleri
için medyanın kullanılması
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2. Akran destek programları
- Çocukları okul ve sosyal hayatlarında destekle-
meye, okul erişimini arttırmaya yönelik akran
destek programlarının oluşturulması 
- Çocukları farklılıklar konusunda bilinçlendirmeye
ve farklılıklara saygı duymaya yönelik ders etkinlik-
lerinin arttırılması
- Kardeş okul uygulamalarının geliştirilmesi

3. Sosyal-kültürel destek
- Sosyo-ekonomik ve kültürel nedenlerle gereksi-
nimi olan çocuklar ve ailelerine yönelik destek
hizmetlerinin yaygınlaştırılması 

4. Sosyal faaliyetler
- Kütüphane ve e-kütüphanelerin yaygınlaştırıl-
ması,
- Yerel yönetimlerin, okullar ve mahallelerde
sosyal, kültürel ve sportif alanları geliştirmesi 

II. Milli Eğitim Sistemi içerisindeki destek
mekanizmaları
A. Bir destek sistemi olarak okul ve öğretmen
- Eğitim fakültelerinin eğitim kalitesinin arttırılması
- Eğitim ortamlarının erişim üzerindeki etkisinin
dikkate alınması
- Öğretmenlerin farklı gelişen çocuklara yönelik bil-
gilerinin hizmet içi eğitimlerle tazelenmesi
- Okullarda görev alan psikolog ve psikolojik danış-
manların okul psikolojisi ve önleyici rehberlik
konusunda eğitimden geçirilmesi
- RAM’lardaki uzman personelin eğitim kalitesinin
arttırılması

B. Erişimi Destekleyici Hizmetler:
- Taşımalı sistemin tekrar bölgesel bazda gözden
geçirilmesi
- Özellikle temel eğitim çağında okulların evlere
yakın olmasının sağlanması

C. Eğitimde Ücretsiz Hizmetler
- Devletin, temel hizmetleri sağlayacak ödeneğin
okula verilmesini güvence altına alması
- Okullarca toplanacak bağışların denetiminin bir
standarda bağlanması
- Kitapların kalitesinin güvence altına alınması

- Kitaplar dışındaki tüm eğitim materyallerinin de
bütün öğrencilere ücretsiz sağlanması 
- Okula ulaşımın ücretsiz olması
- Okulda sabah kahvaltısı ve öğle yemeğinin ücret-
siz sağlanması
- Okul ortamında meydana gelen kazalar için 
sigorta olması

III. Farklı Kuruluşların Sunduğu Destek Hizmetleri
A. Yerel yönetimler
- Tüm belediyelerin bu kapsamda destek sağla-
ması
- Belediyelerin, bölgelerindeki nüfusun tamamını
dikkate alarak bu çalışmaları yapması,
- Belediyelerin mahalleleri daha yakından tanıma
avantajlarının kullanılması

B. Sivil Toplum Kuruluşları
- Vakıf kuruluş prosedürlerinin daha rahat bir
çerçeveye oturtulması
- STK’ların desteklenmesinin kolaylaştırılması
- Kamu kurumlarının hizmet veren STK’ları destek-
lemesi
- Bu alandaki hizmetler arasında koordinasyonun
sağlanması

C. İş dünyası
- Sunulan desteğin organize bir şekilde ve farklı
mekanizmalar ile koordineli olarak iletilmesinin
sağlanması
- Bütün iş dünyası için yaygınlaştırılması

D. Üniversiteler
- Üniversiteler ile işbirliğinin arttırılması

E. Medya-Sosyal Medya-İnternet
- Eğitime erişim ile ilgili çalışmaları duyurma
konusunda destek sağlanması
- Portal oluşturulması ve STK’ların ihtiyaçlarına bu
portalda yer verilmesi; destek verecek kişilere bu
yolla ulaşılması

F. Uluslararası Kuruluşlar
- Daha geniş kitlelere ulaşmak için stratejiler
geliştirilmesi 
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Dördüncü çalışma grubu, Darüşşafaka’nın gele-
ceğini tartışmıştır. “Önümüzdeki yıllarda
Darüşşafaka’nın misyonu ve vizyonu ne olmalı,
kaliteli eğitime erişime destek olmak için 
önerilebilecek yeni uygulamalar olabilir mi? Ne tür
sorunlarla karşılaşılabilir; nasıl aşılabilir?” soruları
çerçevesinde yürütülen tartışmalar sonucunda
aşağıdaki noktaların önemi vurgulanmıştır:

Öneriler
A. Darüşşafaka’nın halen yürüttüğü
hizmetlerdeki iyileşme

1. Öğretmenler
- Öğretmen kadrosunda istikrarın mümkün
olduğunca devam ettirilebilmesi için çaba göste-
rilmesi
- Öğretmenlerin branşları dışında, öğrencilerin
sosyal ve bireysel gelişimlerine katkıda bulunacak
faaliyetlerde yer almaları için desteklenmeleri
- Öğretmenlerin üniversitelerle bağlantıda olmaları
ve araştırma yapmalarının sağlaması

2. Yönetim
- Her seviyede Müdür Yardımcısı ve Rehber Öğret-
men istihdamı
- Eğitim Komisyonu Toplantılarına Öğrenci Temsil-
cilerinin Katılması
- Cemiyet-Dernek-Eğitim Kurumu arasındaki
iletişim köprüsünün kuvvetlendirilmesi
- Darüşşafaka Mezunları aracılığıyla Darüşşafaka
öğrencilerine mesleklerle ilgili staj olanakları
yaratılması

3. Eğitim
- Kulüp çalışmalarından alıkonulmanın bir disiplin
yöntemi olmaktan çıkarılması
- Öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerinde yer
almalarının sağlanması
- Akran desteği çalışmalarının arttırılması
- Yurt içi ve yurt dışı için üniversite danışmanlığı
biriminin kurulması
- Mesleki danışmanlık verilmesi
- Yurtiçi ve yurtdışı yaz okulları ve uzun dönem
değişim programları için danışmanlık verilmesi
- Yatakhanelerin küçülmesi konusunun yeni yapıla-
cak kampüs için değerlendirilmesi

- Darüşşafaka’nın eğitim standartlarının belirlenme-
sine ilişkin başlatılan çalışmaların geliştirilmesi ve
kısa, orta ve uzun vadeli planların çıkarılması

B. Darüşşafaka’nın genişlemesi
- Sabit gelir amaçlı özel okul açılması seçeneğinin
değerlendirilmesi
- Darüşşafaka’nın tek okul olarak kalması ve kapa-
sitesinin geliştirilmesi
- Öğrenci seçimi yapılırken ulaşılan kitlenin arttırıl-
ması

C. Darüşşafaka’nın Türkiye’deki eğitim 
sistemine katkısı
- Diğer yatılı eğitim kurumları ile işbirliği sağlan-
ması ve deneyimlerin paylaşılması
- Öğretmen Eğitim Merkezi (Öğretmen Akademisi)
kurulması

Genel olarak, toplantı içerisindeki konuşmalar ve
grup tartışmaları, konferansın ana konusunu oluş-
turan eğitime erişim ve kalite konularının, bir
ülkenin eğitim sisteminin geliştirilmesi için temel
unsurlar olduğu, bu alanda yapılacak çalışmalara
hız verilmesi gerektiği ve bu çalışmalarda toplan-
tıda tartışılan unsurların dikkate alınması gerektiği
noktalarının üzerinde durmaktadır. Çalışmalara yön
verecek temel prensipler içerisinde eğitimin poli-
tikalar üstü bir yapıya kavuşturulması ve eğitimde
güven ortamı oluşturulması ön plana çıkmıştır.
Hem kalite hem de erişim konularında insan kay-
nağının önemine vurgu yapan katılımcılar, öğret-
menlerin sosyal ve akademik olarak
desteklenmesinin başarı için birincil öncelik taşıdığı
noktasında birleşmişlerdir. 
Darüşşafaka tarafından düzenlenen bu önemli
toplantının amacına ulaşabilmesi için ise “İzleme
Toplantıları”nın yapılması; bu toplantılarda, ana
toplantıda alınan ilke kararlarının ne kadar uygu-
landığı ya da hangi nedenlerle uygulanamadığının
tartışılması önerilmektedir.
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SONSÖZ

Kaliteli eğitime erişimde fırsat eşitliği konusunun
sadece Türkiye’de değil, diğer ülkelerde de üze-
rinde önemle durulan bir konu olduğu Konferans ile
birlikte bir kez daha gündeme gelmiştir. Avrupa
ülkelerindeki deneyimlere dair sunumlar ve konfe-
ransa katılan eğitimcilerin paylaştığı görüşleri,
kaliteli eğitime tüm çocukların erişebileceği eğitim
öğretim ortamlarını yaratmanın, bir ülkenin
eğitimdeki başarısında hayati bir role sahip
olduğunu ortaya koymuştur. 

Okulların çocuklar için daha cazibeli mekanlar ol-
ması, kaliteli eğitime erişimin önkoşullarından biri-
sidir. Okullar, sundukları fiziki ve sosyal atmosfer
ile çocukların ve gençlerin bireysel ilgi, ihtiyaç ve
yeteneklerine cevap verebilmelidir. Bu sebeple,
okulların bulunduğu coğrafyanın ve o bölgelerde
yaşayan öğrencilerin özelliklerinin dikkate alınması;
engellilik, öğrenme güçlüğü gibi dezavantajlara
sahip olan çocukların da kaliteli eğitime erişmeleri
için gerekenlerin öncelikle yapılması önemlidir.
Okullar, bir bölgede sosyal gelişmenin merkezi
olarak sunulup, yetişkin eğitimleri için değer-
lendirilebilir, kaliteli eğitim ve kolektif gelişim için
sağlam bir araç olarak okul ortamlarından yarar-
lanılabilir. 

Kaliteli eğitime erişim daha çok dezavantajlı
ailelerin çocukları için sorun olmaktadır. Bu konuda
konferans katılımcıları, aile eğitimlerinin yaygın-
laştırılmasını, mesleki eğitim ile üretim sektöründen
alınabilecek desteklerin arttırılmasını olası çözüm-
lerden bazıları olarak ifade etmişlerdir. Aile eğitim-
lerinin yaygınlaştırılması için önemli bir desteği sivil
toplum kuruluşları sağlayabilecektir. Bu noktada,
sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının koordineli
olarak gerçekleştirilmesi için girişimlerde bulunul-
ması, konferansta altı önemle çizilen başlıklardan
biri olmuştur. 

Kaliteli eğitime erişimde fırsat eşitliği sağlamak için
konferansta dile gelen bir diğer çözüm, güvene
dayalı demokratik eğitim öğretim ortamının oluştu-
rulması ve başta öğrenciler olmak üzere eğitimin
tüm paydaşlarının etkin katılımını sağlayacak içer-
meci politikaların üretilmesidir. Demokratik okul
uygulamalarının dünyadaki örneklerinin incelen-
mesi, Türkiye’de demokrasinin okul kültürünün bir

parçası haline getirilmesi, yöneticinin öğretmene,
öğretmenin öğrenciye, velinin okula güvenmesi
kaliteli eğitim için öncelikli rollere sahiptir.
Demokratik eğitim ve yönetim uygulamaları, sorgu-
layan, eleştirel düşünen ve gelişen öğretmen ve
öğrencilerin var olmasına katkı sağlayacaktır.
Öğretmen ve yöneticilerin yönetsel yetkinliklerinin
geliştirilmesi, performanslarının yüksek standart-
larda şeffaf ve belirli aralıklarla değerlendirilmesi
demokratik eğitim ortamını destekleyecek ve
kaliteyi arttıracaktır. 

Eğitimde başarının en önemli unsurlarından birisi
eğitim araştırmalarıdır. Araştırma, politika oluşturul-
ması için sağlam bir zeminin hazırlayıcısıdır ve ye-
nilikler için bilimsel dayanaklar oluşturur. Kaliteli
eğitime erişim konusunda Türkiye’de yapılan
araştırmalar oldukça sınırlıdır. Konferansın göster-
diklerinden birisi de; eğitimde eşitsizliklerin belirlen-
mesi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim
fakülteleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile
araştırma ve geliştirme birimlerinin kurulması,
araştırma sonuçlarından yola çıkılarak eylem plan-
larının oluşturulmasının Türkiye’nin eğitimdeki
öncelikli ihtiyaçlarından olduğudur. 

Darüşşafaka, 150 yıldır kaliteli eğitimde fırsat
eşitliği ilkesiyle Türkiye’nin farklı coğrafyalarından
gelen çocuklara iyi bir eğitim sunmaktadır.
Darüşşafaka deneyimi, çocukların iyi bir eğitim ile
kendi yaşamlarının yanı sıra ailelerinin ve böl-
gelerinin yaşamlarına önemli katkılar sağladığını
göstermektedir. Bu gerekçelerle Darüşşafaka, nite-
likli eğitimden ödün vermeden, daha fazla çocuğa
ulaşmalı, Darüşşafaka benzeri modeller çoğal-
malıdır. Sonuç olarak, kaliteli eğitime erişimde fır-
sat eşitliği konusunda geniş perspektifte
düşünülmesine, tüm paydaşların seslerinin dile
gelmesine ve iyi örneklerin paylaşılmasına olanak
sağlayan bu konferans, Türkiye’de benzer etkinlik-
lere önemle ihtiyaç duyulduğunu göstermiştir.        
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“Darüşşafaka anlatılması çok zor, kelimelerin yetmediği bir yer, bir sözcük benim için... 
2007 yılıydı sınava girdiğimde annem de benim kadar heyecanlıydı, daha dün gibi 
aklımda o günlerim... İkimiz de iyi bir geleceğin peşindeydik. Ayrılık herhalde bu
serüvenin ve bu güzelliğin en zor bölümüydü. Hayatım boyunca da bu böyle olacakmış
meğer. Şimdi ben bu yolculuğun tam yarısındayım. Darüşşafaka, benim için bir yuva, bir
anne, bir baba, bir gelecek, sevinç, üzüntü, heyecan, coşku, eğlence... Kısacası bir insanın
aklına hayatıyla ilgili ne gelirse... Darüşşafaka bir hayat, şehir içinde bir şehir,
Daçkalıların yüreği içinde bir şefkat ve sevgidir.” (İlknur Beken- Hz/A)
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