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HEDEFLER
BC kültür mozağine katkıda bulunmak,
toplumumuz içinde birlikteliği,
dayanışmayı geliştirmek üzere TürkKanada Derneği’nin
• Üye ve gönüllü sayısını arttırmak
• iletişimini arttırmak
• Etkinliklerini arttırmak
• Kurumsallaşmasına ağırlık vermek
• Mevcut tüzüğünü yeni BC Societies
Act’e uygun hale getirmek
TOPLUM | Eylül 2021 | 3

ALTIN BEYİNLERİN ZORUNLU GÖÇÜ | Ece Önder

ALTIN BEYİNLERİN
ZORUNLU GÖÇÜ
Ece Önder

Merhaba, ben Ece Önder ve arkadaşım Deniz
Çağın Özyurt İzmir’de lise öğrencileriyiz. İzmir
Özel Türk Koleji Fen Lisesinde okuyoruz. Öğretmenlerimizin de üyesi olduğu “Coğrafya Derneği” sayesinde International Conselence of Young
Social Scientists 2021 yarışmasından haberdar
olduk ve sosyoloji dalından katılmaya karar
verdik. Uluslararası bir proje olduğu için bütün
dünyayı ilgilendiren bir konu seçmek istedik.
Kadın hakları, sosyal medyanın akıl sağlığımıza
etkisi, ırkçılık ve cinsiyet eşitsizliği gibi birçok
konu aklımıza geldi. Ama biz en çok beyin göçü
nedenlerini araştırmaya karar verdik. Özellikle
son yıllarda binlerce öğrencinin eğitim ve yeni
kültürler tanıma, birçok insanın daha iyi çalışma
olanakları için yeni ülkelere gittiğini biliyoruz.
Biz de gelecekte kendimizi daha çok geliştirmek
ve daha iyi olanakları olan yerlerde yaşamak
için başka ülkelere gitmeyi çok istiyoruz. Bu
projedeki asıl amacımız ülkelerin kalkınmasında
büyük rolü olan yüksek nitelikli insanların neden çok istekli bir şekilde ülkelerini terk ettikleri
ve bu zararı en aza indirebilmek için ülkelerin
ne gibi politikalar geliştirilebileceğini araştırmak
oldu. İlk olarak Türkiye elemelerinden geçmek
için bir özet yazdık ve yolladık. Türkiye’deki
seçmelerde seçilen iki projeden biri olduk ve
uluslararası platformda sunum yapmaya hak
kazandık. Daha sonra asıl raporumuzu geliştirmeye başladık. Giriş kısmımızda beyin göçü
tanımlarından, beyin göçü nedenlerinden ve
amacımızdan bahsettik. Beyin göçünün asıl nedenleri olarak düşük maaşlar, işsizlik, şiddet ve
ayrımcılık, mesleklere yeterli değerin ve saygının gösterilmemesi, özgür düşünce ortamlarının
kısıtlı olması, yaşam olanaklarının herkes için
aynı olmaması ve geliştirilmesi gerekliliği olarak
belirledik. Araştırmamıza sayısal veriler oluştu4 | TOPLUM | Eylül 2021
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rabilmek için anket hazırlamaya karar verdik. Türkiye’de
yaşamış, çalışmak veya eğitim için yurtdışına giden nitelikli
insanlara hazırladığımız anketleri yolladık. Bu kişilere okulumuzun “Mezunlar Derneği” yardımlarıyla, Linked-in ve
Instagram üzerinden ulaşmayı denedik. Maalesef her anket
gönderdiğimiz kişi geri dönüş yapmadı ama yeterli sayıya
ulaşana kadar pes etmeden insanları araştırmaya devam
ettik. Her gelen geri dönüş bizim için çok önemliydi. Uzun
bir süre anketleri ulaştırmaya ayırdık ve bize destek olan
her kişi bizi çok motive etti, çok mutlu olduk. Anket sorularımızdan bazıları:
1-“ Gelecekte Türkiye’ye geri dönmeyi düşünüyor musunuz?”
Bu soruya anketi cevaplayan kişilerin %51’i hayır, %17’si
koşullar gelişirse geri dönebileceğini söyledi.
2-“Şu anda yaptığınız işin Türkiye’de yeterince saygı ve
önem kazandığını düşünüyor musunuz?” Bu soruya ise %52
hayır cevabı geldi. Bununla birlikte %30 evet cevabı geldi.

3-“Türkiye’de şu anda çalıştığınız yere benzer iş fırsatları bulabileceğinizi düşünüyor musunuz?” Bu sorunun sonucunda
ulaştığımız sonuç ise %59 oranında hayır oldu.

Raporumuzda daha düzenli bir şekilde gözükmesi için bu
sorulardan elde ettiğimiz cevapları tek tek pasta grafikleri
haline getirdik ve yorumladık.
Ayrıca anketlerimize ek olarak iki değerli kişiyle Zoom
üzerinden röportaj yapma imkanı bulduk. İlk röportajımız Londra’dan Bozok Yücel ile oldu. Gerçekleştirdiğimiz
röportaj sonucu elde ettiğimiz bilgiler bize araştırmamızı
genişletmemiz için çok yardımcı oldu. 2009 yılında yüksek
lisansı için Londra’ya giden Yücel, Türkiye’de mutlu olmadığını bu yüzden Londra’da kendi işini kurup çalışmaya
başladığını söyledi. Çalışma koşulları olarak Türkiye ile ne
gibi farklılıklar olduğunu sorduğumuzda ise “İnsanın değeri var. Çalışan olarak bana saygı duyuyorlar. Bu yüzden
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ben de işime saygı duyuyorum.
Ayrıca çalışma saatlerimiz Türkiye’ye göre daha esnek, daha
özgürüz, daha rahatız.” cevabını verdi. Beyin göçünü azaltmak için neler yapılabilir diye
sorduğumuzda ise “Zor. Bu iş
sadece gençlerin sorumluluğu
değil. Kolektif bir şekilde 7’den
70’e herkesin çabalaması gerek.
Bu sadece eğitim ve çalışma
hayatında değil, toplumun her
alanında böyle. Bir toplumun
geleceği kendi insanına umut
vadedebildiği kadar ayakta
kalır. Her insan daha çok kazanabileceği daha özgür olacağı
bir yere gitmek ister.” cevabını
verdi.
İkinci röportajımızı ise Kanada’daki Ryerson University
sosyoloji profesörü Mustafa
Koç ile gerçekleştirdik. Bize çok
yol gösteren bir sohbet oldu.
Uzun yıllar boyunca biriktirdiği
deneyimleri ve bize ışık tutan
fikirleri araştırmamıza çok şey
kattı. Profesör Koç’a “Türkiye’ye geri dönmeyi düşünüyor
musunuz?” diye sorduğumuzda
“Tabi ki dönerim. Göç edenlerin her zaman kafasında olan
bir soru. Geri dönmek sorusu
ne zaman, hangi koşullarda
ve nereye dönülmesi şeklinde
sorulmalıdır. Farklı dönemlerde
farklı kişiler için geri dönmek
sorusu hala cazibesini koruyor.
Ben mesela emekli olunca 6
ay Kanada’da, 6 ay Türkiye’de
yaşamayı düşünüyorum. Benim oğlum Kanada’da ondan
kopmak istemiyorum.” cevabını
verdi. Neden Toronto’ya göç
ettiğini sorduğumuzda ise “İş.
Toronto’nun belirli bir cazibesi
var. Toronto büyük bir kent.
Farklı farklı kültürlerden in6 | TOPLUM | Eylül 2021

sanlar bir arada yaşıyor. İzmir
gibi kozmopolit bir şehir. Farklı
kesimlerin bir arada olması
insana güzellik katıyor. Benim sokağım da öyle. Şu anda
Kanada ile Türkiye’yi karşılaştırırsam buradaki üniversitelerde
daha büyük bir düşünce özgürlüğü var. ” cevabını verdi. Beyin
göçü oranlarını azaltmak için
neler yapılabilir sorusuna ise
“En güzel şey Türkiye’de yaşayan insanların huzur ve rahat
içinde yaşadıkları, kendilerini
güven içinde hissettikleri bir
ülke haline getirmek. Eğer bu
koşulları sağlarsak dünyanın
her tarafından insanlar Türkiye’ye çalışmak için gelmek
isterler.” cevabını verdi. Biz de
sorduğumuz diğer sorulardan
ve aldığımız cevaplardan bazılarını raporumuza ekledik. Elde
ettiğimiz bu değerli görüşler
raporumuzu çok destekledi.
Sonuç olarak, üniversitelerde
eğitim olanaklarının aynı olmaması, ayrıca her ailenin ekonomik durumu geleceği parlak
çocuklarını üniversiteye göndermek için yeterli olmadığı
için daha fazla burs imkanları
sağlanması gerekmektedir.
-Her öğrencinin, özellikle yaratıcı ve gelecek vadeden proje
girişimlerinin üniversiteler tarafından desteklenmemesi öğrencileri başka ülkelere yönlendiriyor. Bunun önüne geçebilmek
için üniversiteler öğrencilerin
proje girişimlerini daha çok
desteklemeli veya geliştirmeleri
için ortam sağlamalıdır.
-Maaşlarını yetersiz bulan
nitelikli insanlar veya ekonomik sorunlar yaşayan aileler
farklı ülkelerde daha gelişmiş
koşullar peşinde koşmaktadır.

Bu sorunu engelleyebilmek için
yeni ekonomik politikalar ya da
çözümler düşünülmelidir.
-Türkiye’de insanların kendini
eşit hissedeceği ekonomik ve
siyasal politikalar geliştirilmelidir. Türkiye insan haklarına
daha uyumlu politikalar geliştirerek şiddeti ve ayrımcılığı en
aza indirecek değişimler yapmalıdır. Dünya da bu konuda
harekete geçmelidir.
Yetenekli insanlar göç ettiğinde
kendi ülkeleri gelişemiyor ve
yeni yaratıcı iş fikirleri ortaya
çıkmıyor. Bu da ülkenin kalkınma hızını yavaşlatmasına neden oluyor. Yetenekli ama işsiz
insanlar, maaşlarını ve çalışma
koşullarını yeterli bulmadıkları takdirde kendi ülkelerinde
çalışmak istemiyorlar. Almanya,
ABD, Japonya, Kanada, Çin
ve İngiltere gibi daha gelişmiş
ülkelerde yeni fırsatlar arıyorlar. Nihayetinde beyin göçü
oranlarını değiştirecek olan,
buna bağlı göç politikalarıdır.
Beyin göçü motivasyonlarını
belirlemek zordur, bu projede
bunlarla ilgili bulgular üretilmiştir. Beyin göçünün nedenleri
ortadan kaldırılmadıkça göçe
maruz kalan ülkelerin ekonomik, teknolojik ve sosyal olarak
gelişmesi mümkün değildir.
Ülkeler gelişmedikçe insanlar
göç etmeye devam edeceklerdir; bu sonsuz bir döngü. Bu
nedenler ışığında oluşturulacak
politikalar sonsuz döngüyü
değiştirecektir.
Projemizin en önemli kısmı
kesinlikle sunum kısmıydı.
Normalde Sırbistan’da dört gün
boyunca gerçekleşen, birçok
ülkenin birbirleriyle kaynaşmasını, öğrencilerin yeni kültürler-
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den arkadaşlar edinmesini
sağlayan bu proje; maalesef
bu yıl pandemi koşullarından dolayı online gerçekleşti. Bu kültürel kaynaşmayı sağlamak için projeye
katılan her öğrenci kendini
tanıttıkları kısa videolar
gönderdi. Ayrıca ülkeler
hakkında bilgi sahibi olabilmemiz için de her ülke
kendi kültürünü, şehirlerini, yemeklerini, turistik
yerlerini tanıttığı videolar
hazırladı. Bazı ülkeler milli
danslarını yaptı, bazı ülkeler şarkı söyledi, bazıları ise
müzik eşliğinde görseller
yardımıyla videolar hazırladı. Hepsi birbirinden
güzel ve enerjikti. Türkiye
olarak kültür videolarında
da üçüncülük kazandık.
Türkiye ekibi olarak hazırladığımız bu videoda Türkiye’nin doğal güzelliklerine,
yemeklerine, tarihi yerlerine yer verdik. Ne kadar bu
kültürel performansları yüz
yüze görmek, birbirimizle
canlı olarak tanışmak istesek de online olarak da birçok deneyim kazandık. Her
bilimsel proje basamağını
sırasıyla öğrendik ve uyguladık. Kaynakça oluşturmayı, bilimsel proje metotlarını uygulamayı ve doğru
şekilde aktarmayı öğrendik.
Uluslararası İngilizce olarak
ilk defa sunum yaptık. Yeni
bilimsel terimler öğrendik.
Anketlerimizi ulaştırdığımız
kişilerle tanışmış olduk ve
arkamızda büyük desteklerini hissettik. Projemizi en
iyi şekilde jürilere aktarabilmek için elimizden gele-

FORCED MIGRATION
OF GOLDEN MINDS
Introduction
If you had a chance to go abroad after
graduation, would you still like to live in
Turkey? Nowadays, brain drain has
become a huge problem in the world.
Looking into the emigration rates over
the last few years, it is possible to see
that in Turkey, brain drain is a
commonly encountered situation. In
contrast to the previous years, today it’s
obvious that there has been a sharp
increase in the brain drain rates. Brain
drain is essentially the migration of
skilled academics from their homeland
to other countries in search of a better
life and better job opportunities. Since
the beginning of the 1960s, the
phenomena of brain drain has become a
highlighted and critical issue. The
economic crisis and a huge wave of
globalization have given a golden
chance to the job searches and played a
vital role towards better and quality life.
Th e e con omi c cris is lea ds t o
unemployment. Unemployment is one
of the most significant factors in brain
d rai n. Th is res ear ch is ab ou t
investigating the reasons for the loss of
highly qualified manpower through
motivation to go. The aim of the
research is to raise awareness about
creating policies to prevent the loss of
highly qualified manpower, which has
the biggest role in the development of
the country.

Deniz Çağın ÖZYURT; Ece ÖNDER
İzmir Özel Türk Koleji Science High School, Turkey
denizcaginozyurt@gmail.com /ece-onder17@hotmail.com

Research
Methodology
In this research, 40 ITK Alumni
Association Members’ interview
results have been used. Therefore
this study is a qualitative research.
Phenomonology method was used in
the research. A questionnaire was
prepared and delivered to the
interviewers. Because of different
reasons such as living in different
countries and time differences the
structured questionnaire was formed
as an open-ended questionnaire to
understand interviewers’ brain drain
experiences in depth. Therefore the
research is quantified. This interview
was based on the people who went
abroad for their academic careers
and still have been living there. In
this interview questions about brain
drain reasons, the impact of the
academic staff situations towards
brain drain and their future plans
were directed to members. At the
same time, Zoom conferences have
been arranged with Prof. Dr. Mustafa KOÇ from Ryerson University
and Bozok YÜCEL from London.

The Results

Conclusion
University graduates cannot find the exact
circumstances to improve their careers;therefore they
search for new advanced opportunities in more
developed countries such as Germany, USA, China,
Canada. When skilled people emigrate, their own
country can’t develop and the new creative business
ideas never emerge and come true so subcontractors
will not be able to work either. If unemployed skilled
people do not find their salaries and work conditions
sufficient, they don't want to work for their homeland
companies and go abroad. That’s why when the
unemployment rates increase, brain drain rates will also
increase. It’s an endless loop. Turkey universities
should organize training programs in quality and social
justice.“Universities have been opened in every city and
their academic staff is not sufficient. They don't have
enough books. If there is no trained teacher, there is no
training. It is a pity for both children and teachers.”
said Mustafa Koç. Innovations that will require sectorial
development where the desired opportunities can be
found should be made.“Reducing brain drain is not just
the responsibility of young people. Everyone from 7 to
70 should strive collectively. The future of a society
remains as long as it can promise hope to its own
people. I do not think that people will return unless the
working conditions in general, the mentality of the
society, and this atmosphere change.” said Bozok Yücel. Brain drain motives are difficult to identify as the
findings of this project indicate. Unless the causes of
brain drain are eliminated, it is not possible for the
countries of origin to develop economically,
technologically and socially. Unless countries develop,
skilled people will continue to emigrate, this is an
endless loop. Policies created in the light of these
reasons will break the endless loop.
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ni yaptık. Jürilerin sorduğu sorular sosyoloji alanı için daha fazlaydı. Bu
bizi ilk başta strese soksa da konuşmaya başladıkça daha da rahatladık.
Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Diğer proje sunumlarından da birçok şey öğrendik. Ayrıca sunumumuzu destekleyen bir poster
hazırlamıştık. Normalde çok daha büyük formlarda hazırlanan posterlerin bu yıl küçültülmesi bizi biraz zorladı. İstediğimiz şekilde düzenleyemedik. Asıl raporlardan sonraki gün ise hazırladığımız posteri sunduk.
Bu süreci en iyi şekilde tamamlamak için çok uğraştık. Emeklerimizin
karşılığı olarak ise dünya üçüncüsü olarak bronz madalya almaya hak
kazandık. Bizim için çok değerli bir deneyimdi. Özellikle İngilizce olarak
yaptığımız bu araştırmalar ve projeler bizim özgüvenimizi artırdı. Projemizi ileride daha da geliştirmek istiyoruz. Hazırladığımız anket sorularını artırıp daha çok kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz. Daha başka ulusal ve
uluslararası projelere katılmayı planlıyoruz. Umarım bu projemiz ileride
yurtdışında okuma ve yaşama hayallerimizde bize yardımcı olur.
TOPLUM | Eylül 2021 | 7
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EĞİTİM ÜZERİNE DÜŞÜNMEK
Abdullah Can
BU
YA Z I Y I
BEĞEN
DİNİZ
Mİ ?

Bir konu insanların hayatında ne kadar çok yer alırsa,
insanlar da konu hakkında o kadar bilgi sahibi olduklarını
düşünürler.
Neredeyse herkes hayatının bir bölümünde, okulda, sınıfta bulunur,
öğretmenlerden dersler alır, hatta
izleyen yıllarda bu süreçlerin benzerlerini kendi çocuklarında yaşar.
Bu nedenle kişilerin; okul, öğretmen ve eğitim konusunda kişisel
deneyimlerinden kaynaklanan
bireysel fikirler üretmeleri hatta
bunları paylaşmaları doğaldır.
Bu yazının amacı, eğitim konusunda kavramsal bir çerçeve
oluşturarak, isteyen kişilerin,
eğitime ilişkin kendi düşüncelerini değerlendirmeleri için bazı
referanslar sunmaktır. Kapsamı
oldukça geniş olan eğitim konusundaki bu referanslar da çoğu
zaman tam olarak doğru anlaşılmayan konular ile sınırlıdır.

NEDEN EĞİTİM?

Merkezinde insan ve davranışları
olduğu için, eğitimin insanlıkla başladığını söylemek yanlış
olmaz. Ama şekli, yapılış biçimi,
insan topluluklarının geçirdiği
aşamalarla birlikte zaman içinde
değişiklikler göstermiştir. Avcılık
ve toplayıcılıkla uğraşan ilkel ve
göçebe topluluklardan, günümüzün gelişmiş, karmaşık modern
toplumlarına gelindiğinde; eğitim,
bu karmaşık yapının “toplumsal
kurumlarından” birisi olmuştur.
Burada, toplumsal kurum derken
toplum halinde yaşamanın ortaya
çıkardığı ihtiyaçları daha sistematik ve daha doyurucu bir şekilde karşılamak için oluşturulmuş
yapılanmalardan söz edilmektedir.
Örneğin, kişilerin nesillerini sürdürme istekleri ve temel biyolojik
ihtiyaçlarını karşılama arzuları

aile kurumunu ortaya çıkarırken,
uyuşmazlıkların adil biçimde çözümüne duyulan ihtiyaç da hukuk
kurumunu oluşturmuştur. Sınırlı
kaynaklarla, neredeyse sınırsız
olan insan ihtiyaçlarının karşılanması sorunu ekonomi kurumunu
ortaya çıkarırken, karmaşıklaşan
toplumların yönetimi sorunu da
politika kurumunu doğurmuştur.
Toplumlar da canlı organizmalar
gibi, çoğalarak ve yaşam koşullarını iyileştirerek varlıklarını
sürdürme eğilimindedirler. Bu
nedenle, topluma yeni katılan
bireylerin, toplumun bir üyesi
haline getirilmeleri de önemli bir
toplumsal gereksinimdir. Bu da,
ancak topluma yeni katılan bu
bireylere, toplumun sahip olduğu değerleri, normları ve ortak
yaşam biçimini kazandırmakla
mümkün olur. İşte, toplumların
varlıklarını sürdürebilmeleri için,
topluma katılan bireyleri toplumun bir üyesi yapma ve onlara
kültürel mirası aktarma ihtiyacı
da eğitim kurumunu ortaya çıkarmıştır.
EĞİTİM NEDİR?
İngilizceye “education” olarak geçen sözcüğün kökeninden yola çıkılacak olursa, Latince “educare”
sözcüğü; yetiştirmek, büyütmek,
bakmak, yönlendirmek, rehberlik
etmek gibi anlamlara gelir. Alanın
okullarında ise eğitim, çok kısa
olarak, “istenen yönde davranış
değişikliği” olarak tanımlanır ve
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bu şekilde öğretilir. Ancak uzun
yıllar, dünyayı etkisi altında tutan
“katı davranışçılık” ekolü yüzünden “davranış” kavramı eksik
olarak tanımlanmış, bu da eğitimin amaçlarını oldukça sınırlamıştır. Bu eksik kalan tanıma göre
“davranış”, organizmanın, etkiye
karşı verdiği gözlenebilir, ölçülebilir tepkileriydi. Davranışın bu
şekilde ele alınması da, doğrudan
gözlenebilir davranışların niteliğinin önemli belirleyicileri olan “o
davranışı sevme”, “o davranıştan
korkma”, “o davranışa önem
atfetme veya değer verme” gibi
doğrudan gözlenemeyen duyguları, tutumları göz ardı ediyordu.
Doğal olarak da, amacını bu tanımdaki davranışları kazandırmak
olarak belirleyen bir matematik
öğretmeni için, “bir denklemin çözüm kümesinin bulunması”, “öğrencilerin matematiği sevmelerini
sağlamaktan” ya da “matematik
korkusunu ortadan kaldırmaktan”
daha önemli ve öncelikli oluyordu. Her ne kadar günümüzde
öğretmenlere “duyuşsal amaçlar”
adı altında bu konular öğretiliyor

olsa da, eğitimin değerlendirilmesinde hâlâ bir yeri olmadığı
için pek çok öğrenci matematikten
nefret ediyor ya da korkuyor.
Eğitim, “istenen yönde davranış
değişikliği” şeklinde değil de,
“değiştirilmek ya da kazandırılmak istenen davranışın altındaki
değere dokunabilmek” olarak
tanımlanırsa, bu yaklaşımla yapılan eğitim süreçlerinde daha kalıcı
davranışlar kazanılır. Bu yaklaşım, aynı zamanda yaşam boyu
öğrenmenin de anahtarıdır çünkü
okul bittikten sonra, herhangi bir
zorunluluk olmadan öğrenmeye
devam etmenin tek koşulu öğrenmekten keyif almak, mutluluk
duymaktır.
DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ
NASIL GERÇEKLEŞTİRİLMELİ?
Her ne kadar bu konu, eğitim
süreçlerinde “yöntem”, “teknik”
ya da “model” başlıkları altında ayrıntılandırılmış olsa da, bir
canlı organizmanın herhangi bir
davranış sergilemesinin altında
genellikle haz ve tatmin duygusu

yer alır. Bilindik konudur, belki de
öğrenme kuramlarının en eskisi
sayılabilecek olan, Ivan Petroviç
Pavlov (1849-1936)’un Klasik
Koşullanmasında, Pavlov istediği zaman, bir köpeğe belli bir
davranışı sergilemeyi öğretmişti.
Normal koşullarda, düdük sesine
salya salgılayarak tepki vermeyen
köpek, Pavlov istediğinde, düdük
sesi aracılığı ile “salya salgılama”
davranışını sergilemeyi öğrenmişti. Dikkatle bakıldığında,
Pavlov; köpeğe haz veren, onun
açlık duygusunu tatmin eden
bir uyaran, bir parça et aracılığı
ile davranışı oluşturmuş, ardından
bunu düdük sesi ile ilişkilendirerek, düdük sesine tepki şekline
dönüştürmüştü.
Pavlov’un “koşulsuz uyaran” diye
adlandırdığı, organizmaya haz
veren, onu tatmin eden uyarıcı;
öğrenme ortamlarında, canlıyı bu
uyarıcıdan mahrum etme şeklinde de yer alabilir. Gerçekten
de, okullarda pek çok öğrenci,
sevdikleri dersler ve konular
dışında kalanları, ailelerinin ya da
çevrenin baskısından ve eleştiri-
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lerinden kurtulmak, bir an önce
okul ortamından uzaklaşabilmek
için de öğrenirler. Daha da ötesi,
pek çok eğitimci “ödül” ve “ceza”
adları altında bunu aşırı şekilde
kullanarak, öğrencilerine temelinde “rüşvet” veya “korku” olan
davranışlar kazandırır.
İşin aslı şudur; kimse kimsenin
yerine öğrenemeyeceğine göre,
öğrenme bireysel bir süreçtir ve
bu nedenle de kimse kimseye bir
şey öğretemez ancak birey kendisi
öğrenir. Bu iddialı gibi görünen
söylem de, akıllara şu soruyu
getirir. “O zaman, öğretmenlerin
kontrolündeki sınıflarda yetişen
başarılı öğrenciler, nasıl olup da
bu ortamlarda pek çok şey öğrenebiliyorlar?”
Bu konu, sınıftaki yeri tartışılmayacak kadar önemli olan
öğretmenin, olması gereken rolü
ile ilgilidir. Eğitimi bilen öğretmenler; asıl işlerinin “öğretmek”
değil, “öğrenmeyi gerçekleştirmek” olduğunu bilirler. Bunun
yolunun da öğrenilecek olan her
ne ise, onu öğrenen için ya önemli, ya öğrenenin bir ihtiyacı, ya da
öğrenene ilginç gelerek onun merakını cezbedecek bir şey hâline
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getirmek olduğunu bilirler. Çünkü
bir şey sizin için önemliyse, bir ihtiyacınızı gideriyorsa ya da merak
duygunuzu tatmin ediyorsa, onu
öğrenmek size keyif verecek, bundan da haz duyacaksınız demektir.
Diğer yandan, çabuk sonuç verdiği, zahmetsiz ve daha önemlisi
de çok kolay olduğu için; okulu
öğrenciler için cehenneme çeviren
ve bir an evvel kurtulunması gereken yerler hâline getiren öğretmenler de vardır. Bu tür süreçlerin
“eğitim” değil de “terbiye” olarak
adlandırılması daha doğru olur.
Eğitmek de terbiye etmek kadar
kolay olsaydı, sirklerde kamçı
kullanılmazdı zaten...
Günümüz eğitiminde söz konusu
değil ama geçmişteki uygulamalarının neden olduğu tahribat
hakkında düşünebilmek için
cezadan da söz etmek yerinde olacaktır. Öğrenme ortamlarında ceza
seçeneğine girmek, artık dönüşü
olmayan bir yola girmek gibidir.
Ceza ile konu çözülemezse (ki
çözümmüş gibi görünen durumlar
aslında çözüm değil, davranışın
-daha sonra daha da şiddetli biçimde ortaya çıkacak şekilde- bastırılmasıdır) geriye, cezalandıran

için iki, cezalandırılan için de tek
seçenek kalır:
Cezalandıran, ya cezanın şiddetini artırılacaktır ya da sıklığını.
Cezalandırılan için kalan seçenek
çok daha nettir: Öğrenilmiş çaresizlik... Öğrenilmiş çaresizlik, ne
olduğu ve sonuçları, burada bir iki
cümle ile geçiştirilemeyecek kadar
önemli ve ciddi bir konudur.
Oysa bugün eğiticiler, cezanın
ne yapılması gerektiğini değil,
sadece ne yapılmaması gerektiğini
gösterdiği için öğretici bir yanının
olmadığını biliyorlar ve bundan uzak duruyorlar. Bu arada,
olayları yaşamın gerçeklerinden
kopmadan değerlendirmek de
gerekir. Eğer istenmeyen davranışa, hemen, hatta anında müdahale
edilmediğinde; sonuçları itibarıyla
çok ciddi, hatta hayati öneme
haiz olumsuzluklara yol açacaksa, bu davranışa ceza ile müdahale
etmek normal karşılanabilir. Yani,
birilerinin yetişemediği bir uzaklıkta, annesinin metal örgü şişini
elektrik prizine sokmak üzere olan
bir ufaklığın, o anda anne terliği
ile yere indirilmesine, ceza karşıtı
olduğunu iddia eden her eğitimci
onay verir.
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EĞİTİMİN GERÇEK YAŞAM
İLE BAĞI NASIL SAĞLANMALI?
Okul başarısının hayat başarısının
ne kadar belirleyicisi olduğu pek
çok toplumda tartışma konusudur.
Hatta okul başarısı iyi olmadığı
hâlde hayatta çok başarılı olmuş
kişilerin varlığı bu tartışmayı daha
da derinleştirir. Daha da ötesi,
Avusturyalı yazar Ivan Illich,
1970’te yayımlanan “Okulsuz
Toplum” adlı kitabıyla modern
dünyada eğitimin rolünü ve uygulamasını eleştirir.
Eğitimle gerçek yaşam arası
bağın tartışma konusu olması,
hem “eğitimin felsefesiyle”, hem
“toplumun kültürüyle”, hem de
eğiticilerin “öncelikler hakkında
düştükleri bir yanılgı” ile ilgilidir.
Toplumsal bir kurum olarak eğitim, öncelikle “toplumun varlığının sürdürülmesine katkı getirecek” tipte bireyler yetiştirmek
ister. Bunun için de ideal bir birey
tipi öngörür ve topluma katılan
bireyleri bu tipte yetiştirmek ister.
Bu aşamaya kadar, bu felsefi yaklaşımda bir sorun yok gibidir ama
bu süreç, bazen de toplumdaki
bireyleri tek tip bireyler olarak
yetiştirme aşırılığına kaçar.
Eğitim politikaları, öğrenilecek
ortak temel konuların miktarında
ve süresinde sağlıklı düzenleme
yapmada yetersiz kalırsa, okullar ve eğitim kurumları, gerekli
gereksiz herkese her şeyi vermeye çalışan kurumlara dönüşür.
Bir balerin, kimya bilmeden de
sanatını icra edebilecekken, kimya
konusundaki başarısızlığı onun
gözde bir bale sanatçısı olmasını,
yani hayat başarısını engelleyebilir.
Oysa topluma yeni katılan her
bireyin doğuştan getirdiği birtakım yetenekleri ve sahip olduğu
potansiyeli vardır. Eğitimin amacı,
önce bireyi çok yönlü bir şekilde
tanıyarak yeteneklerini ve po-

tansiyelini belirlemek, ardından
da bireye, kendisini gerçekleştirebileceği, yeteneğini toplumun
yararına işe koşabileceği kanallar
sunmak olmalıdır. Bu felsefe aynı
zamanda gerçek öğrenmenin, yani
öğrenmekten haz duyulan süreçlerin de çoğalmasına vesile olur.
Bireyleri işini severek yapan bir
toplum, sadece başarılı değil, aynı
zamanda mutlu bir toplumdur.
Bazı kültürlerde, toplumsal iş bölümünün gerektirdiği uğraş alanları, yani meslekler, yapılan işin,
üretilen hizmetin niteliği ile değil
de, mesleğin o toplumda var olan
şablon statüsü ile değerlendirilir.
Bu tür değerlendirmeler ülkenin
hâkim politikasına da yansıdığı
için, şablon statüler, mesleklerin
maddi doyuruculuklarını da belirler. Bu tür toplumlarda, sonbaharda yollardaki kuru yaprakları
özenle temizleyen bir temizlik
işçisinin işine verilen değer, duyulan saygı, hiçbir zaman, yanlış
kararlar veren bir yargıca duyulan
saygının önüne geçemez. Bu nedenle toplum; çocuklarını yetenek
ve sahip oldukları potansiyeli
düşünmeden, sadece toplumdaki
şablon statüsüne göre mesleklere
yönlendirir. Belki çocuklar görünürde başarılı olur ama niteliğin
önemli bir önkoşulu olan mutluluk
ve mutlu bir toplumda yaşama
hayali elden gider.
Eğitimle gerçek hayat arasındaki
bağları zayıflatan diğer bir faktör
de eğiticilerin içine düştükleri
“amaç” “içerik” önceliğine ilişkin
yanılgıdır.
Eğitimde, süreç sonunda bireyin
kazanacağı davranışın ne olduğu, eğitimin amacı olarak ifade
edilir. Örneğin, “farklı yönlerde
gelişen ve farklı değerler alabilen
değişkenleri kontrol edebilme”
matematik dersinin; “ihtiyacı olan
kişilere yardım etmek” sosyal
bilgiler dersinin; “Geçmiş olaylardan dersler çıkarmak” da tarih
dersinin bir amacıdır. Ancak eğiti-

cilerin bu davranışları kazandırırken yararlanabilecekleri bilgilere
ihtiyacı vardır ki buna da eğitimin
içeriği denir.
“Farklı yönlerde gelişen ve farklı değerler alabilen değişkenleri
kontrol edebilme” amacı için iki
musluğu doldururken, üç musluğu
boşaltan bir havuzdan söz eden
havuz problemi bir içeriktir. “İhtiyacı olan kişilere yardım etmek”
gibi bir amaç, “yaşanmış bir afet
sonrası bir yardım kuruluşunun
yaptıklarına ilişkin bir gazete haberi” şeklindeki bir içerik aracılığı
ile kazandırılabilir. “Geçmiş olaylardan dersler çıkarmak” için de
Ankara Savaşı, özellikle de savaş
sürerken Anadolu beyliklerindeki
askerlerin saf değiştirmesi içerik
olarak kullanılabilir.
Öğretmenler, amaçlarını doğru
şekilde ifade etmezlerse, içeriğin amaca giden yolda sadece ve
sadece bir araç olduğunu gözden
kaçırırlarsa, amaç yerine içerikle
uğraştıklarının farkına varmadan
amaçlarını gerçekleştiremezler. O
zaman da, sadece, havuz musluk
bağlamında verilen değişkenlerle
işlem yapan ama analitik düşünemeyen, hangi yardım kuruluşunun kaç battaniye sağladığını
söyleyen ama sokakta karşılaştığı
görme engelli birisine yardım
etmeyi düşünemeyen, Ankara
savaşının yerini, tarihini kimler
arasında olduğunu bilen ama davranışları art arda kolayca suiistimal edilen bireyler yetişir.
Eğitim süreçleri sonunda “amacı” değil de “içeriği ne kadar
ezberlendiğini” belirleyen sınavlar, bu yanılgıyı besler ve eğitimi
gerçek hayattan koparır. Bir de
eğitimde ölçme değerlendirme,
gerçek yapılış amacından saparsa, çıkan sonuçlar yanıltıcı olur
ve sistemin niteliğini sorgulamak
olanaksız hâle gelir.
Eğitim, maliyeti olan bir süreçtir
ve ögesi olan insan çok değerlidir.
Dünyanın en değerli varlığı insaTOPLUM | Eylül 2021 | 11
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na, telafisi asla mümkün olmayan
tek kaynağı, zamanı kaybettirilirse, bu dünyanın en kötü israfı olur.
Bu yüzden eğitimde ölçme değerlendirmenin asıl amacı; öğrencileri başarılı başarısız diye kategorize etmek değil, aşağıdaki sorulara
gerçekçi yanıtlar bulmaktır.
1-Bu süreçte (bu derste, bu
dönemde), gerçekleştirilmesi
gereken amaçların ne kadarı
gerçekleşti, ne kadarı gerçekleşemedi?
2-Gerçekleştirilemeyen amaçlar
neden gerçekleştirilemedi?
3-Bu dönem gerçekleşmeyen
amaçların gerçekleşmesi için
izleyen dönemlerde neler yapılmalı?
Ölçme değerlendirme sisteminiz
bu sorulara yanıtlar verebiliyorsa, sisteminizi kontrol edebilir,
niteliğini yükseltebilirsiniz. Yoksa
öğreneni “geçti” “kaldı” diye etiketlemek sadece basit bir sonuçtur
ve bu sonuç eğitimin niteliğine
herhangi bir katkı sağlamaz.

“Öğretmen bir kandile
benzer, kendini tüketerek
başkalarına ışık verir. “
Mustafa Kemal Atatürk
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EĞİTİM SİSTEMLERİ NASIL
İNSAN YETİŞTİRMELİ?
İnsanoğlu, her ne kadar içinde
yaşadığı dünyayı değiştirebilecek,
doğaya kafa tutacak bir hâlde de
olsa, doğadaki aciz varlıkların başında gelir. Gelişmiş beyni ve onu
muhafaza eden kafatası nedeniyle
dünyaya adım atarken hem kendisini hem de annesini zorlar ve
uzun bir süre de bakıma muhtaçtır. Oysa çıktığı yumurtayı kıran
civciv, kuruduktan hemen sonra
annesini izlemeye başlar.
Ama o gelişmiş beyni, biyolojik
yönden aciz olan bu varlığı, dünyada yaşayan diğer varlıklardan
çok ama çok farklı bir yere koyar.
Onunla soyut düşünür, olmamışı zihninde tasavvur eder. İşte
bu soyut düşünme yeteneği onu
Afrika’da ceylan peşinde koşan bir
aslandan farklı bir yere koyar. Bir
ceylan sürüsüne dalan aç aslan,
karnı doyduktan sonra artık ceylan
öldürmez ama insan, elde ettiğinin
tükeneceği durumu düşünebildiği
için daha fazlasına sahip olmak
ister. Onun da bitebileceğini öngörebildiğinden daha sonrası için
daha da fazlasını arzular. İnsan
için bu döngünün sonu neredeyse
yoktur.

Eğitimin asıl işlevi, bu yapıdaki
insanı, değişen dünyada yaşamla
başa çıkabilmek için gereksinim
duyduğu yaşam becerileriyle donatmanın yanı sıra, istenmeyen
özelliklerinden, yani posalarından arındırıp RAFİNE EDİLMİŞ; aklını iyilik için kullanan,
ahlaklı, vicdan sahibi, empati
yapabilen, hemcinsleriyle iş
birliği içinde, çevreye ve doğaya
saygılı “kristalize edilmiş” bir
hâle getirmek de olmalıdır.
Çağdaşlığın, ilerlemenin, gelişmişliğin yolu demokrasiyi benimsemiş toplum olmaktan geçer.
Atatürk’ün davetiyle Türkiye’ye
gelen ünlü eğitimci ve filozof
John Dewey tarafından 1916’da,
ünlü dilbilimci ve politika yazarı Noam Chomsky tarafından
2007’de yazılan iki kitabın adlarının tıpa tıp aynı şekilde DEMOKRASİ VE EĞİTİM olması bir
tesadüf değildir.
Çağdaş demokratik toplumları;
bağımsız düşünebilen, bilimsel
çözüm yolları arayan, hoşgörülü,
açık fikirli, eleştirebilen ama eleştirilmeye de açık, karşı fikirlere ve
karşısındaki insana saygı duyan,
alçakgönüllü bireyler oluşturabilir
ve bu tür özellikler de bireylere
çoklukla eğitimle kazandırılır.

KÖY ENSTİTÜLERİ
Lemanser Sükan
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0-Ağustos 1920’de Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Türk Ordusu ülkeyi düşman işgalinden kurtarmış, 24-Temmuz 1923 tarihinde Lozan
Antlaşması imzalanmış, 29-Ekim 1923 tarihinde
Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Ancak,
yanmış, yıkılmış harap bir ülke, ve yüzde sekseni
köylerde oturan, cahil ve geri bırakılmış olan on
üç milyon midesi ve beyni aç, yoksul, çoğu kadın,
çocuk ve yaşlı erkeklerden oluşan bir halk ile... İşte
ülkenin durumu budur.
Mustafa Kemal Paşa’nın deyişi ile asıl büyük savaş
yeni başlamaktadır. Bekleme ve durma zamanı
değildir, hızla işe girişilir. Bilhassa eğitim alanında
önemli adımlar atılır. Hele de ilk üç milli eğitim
bakanımız Mustafa Necati, Dr. Reşit Galip ve
Saffet Arıkan zamanında büyük atılımlar yapılır.
Bunlardan en önemlileri Millet Mekteplerinin açılışı, üniversite reformu, öğretmenlerin özlük haklarının tanınmasıdır.
Elbette eğitim alanında yapılanlar yeterli değildir.
Hele köy ve köylü yaşamında çok büyük sorunlar vardır. Atatürk köy sorunlarının çözümü için
köylünün içinden gelen, askerliğini çavuş olarak
yapmış kişileri kullanma fikrini Saffet Arıkan’a
açar. Bu fikir benimsenir.
Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan “Köyün insanı,
öylesine canlandırılmalı ve bilinçlendirilmelidir
ki onu, hiçbir kuvvet kendi çıkarına ve insafsızca
istismar edemesin. Köyün sakinlerine köle ve uşak
muamelesi yapamasın. Köylüler bedava çalışan iş
hayvanı haline gelmesin.” [1] diye düşünen İsmail
Hakkı Tonguç’u İlköğretim Genel Müdürlüğüne
vekaleten atar. Bu işin gerçek erbabı bulunmuştur.
Çalışkan, dürüst, köyü ve köylüyü seven, makam
odasının duvarında “İŞ İNSANIN HEM MİMARI,
HEM MİYARIDIR” yazan kişidir İsmail Hakkı
Tonguç. İlk aşamada eğitmen yetiştirme işi ele
alınarak Eskişehir-Çifteler, İzmir-Kızılçullu, Kastamonu-Gölköy’de eğitmen kursları açılır. Daha
sonra bunlara Kırklareli-Kepirtepe, AdapazarıArifiye eğitmen kursları da eklenir.
İsmail Hakkı Tonguç kendisi gibi düşünen, idealist
arkadaşlarından kadrosunu kurar. Çalışmalar hız-

İsmail Hakkı Tonguç (1893 - 1960),
Köy Enstitülerinin kurucusu
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lanır. Ne yazık ki bu arada büyük kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk vefat etmiştir. Saffet Arıkan
da Milli Eğitim Bakanlığından ayrılmıştır. İsmet
İnönü Cumhurbaşkanı olmuş, yeni hükümette
Hasan Ali Yücel Milli Eğitim Bakanı olarak yerini
almıştır. Hasan Ali Yücel İsmail Hakkı Tonguç’u
İlköğretim Genel Müdürlüğüne asaleten atar.
Bu sırada toplumun %78 i okur-yazar değildi.
Okuma yazma bilmeyenlerin oranı köylerde %90’ı
bulmaktaydı. Eğitim sorunu acil çözüm beklemekteydi. Yetiştirilen eğitmenler işin bir ucundan yakalamış; okuma-yazma, biraz matematik ve Hayat
Bilgisi, Temizlik gibi ilk üç sınıfın bilgilerini vermeye başlamışlardı. Fakat köye öğretmen gerekliydi,
öğretmen yetiştirmek için açılmış üç köy öğretmen
okulu yeterli değildi. Bir an önce Köy Enstitüleri
Köy Enstitülerinde öğretmenler nasıl yetişkurulmalıydı.

tirilirdi?

Kuruluş
17-Nisan 1940 tarihinde Köy Enstitüleri’nin kuruluş yasası olan 3803 sayılı yasa Mecliste uzun
tartışmalardan sonra kabul edilir. Köy Enstitüleri
fikrine karşı olan milletvekilleri oylamaya katılmaz.
İsmail Hakkı Tonguç ve kadrosu hızla harekete
geçerler. Öncelikle Eğitmen Kurslarının olduğu
yerlerden başlayarak Aksu-Antalya, Akçadağ-Malatya, Arifiye-Adapazarı, Beşikdüzü-Trabzon, Cılavuz-Kars, Çifteler-Eskişehir, Dicle-Diyarbakır,
Düziçi-Adana, Hasanoğlan-Ankara, Gönen-İsparta, Gölköy- Kastamonu, İvriz-Konya, Kepirtepe-Kırklareli, Kızılçullu-İzmir, Ladik-Samsun,
Ortaklar-Aydın, Pamukpınar-Sivas, Pazarören-Kayseri, Pulur-Erzurum, Savaştepe-Balıkesir’de olmak üzere ülkenin her köşesinde 20 köy
enstitüsünü kurarlar.
Köy Enstitülerinin tam verimli yılları 1940-1946
yıllarıdır. Köy Enstitüleri 17321 köy öğretmeni,
1512 sağlık memuru ve ebe, ve 8756 eğitmen yetiştirilmiştir.[2]
Köy Enstitülerine sadece köylerden ilkokulu bitiren kız ve erkek köy çocukları alınırdi. Bu çocuklar
enstitülerde beş yıl enstitü programlarına göre eğitilerek öğretmen olarak yetiştirilir ve kendi köylerine veya köylerine yakın köylere öğretmen olarak
gönderilirlerdi.
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Köy Enstitülerinde yaparak yaşayarak öğrenme
yöntemi kullanılıyordu. Yapılan her işte ve uygulamada işe yarama ön koşuldu. Her üretilen, her
yapılan kullanılabilir ve yararlı olmak zorundaydı.
Çünkü bir emek verilmiş, bir zaman harcanmış
ve bir hammadde kullanılmıştı, çöpe atılamazdı.
Hatta hammaddenin artıkları, kırıntıları bile işe
yaramalıydı. Bunun için düşünüp projeler geliştirilmeliydi. Her başarılan işte en doğru, en güzel, en
sağlam, en çabuk, en ucuz ilkeler benimsenmeliydi.
İşte bu nedenle Köy Enstitülerinde
- İyi bir iş bölümü vardı.
- Öğrencinin sorumluluk bilinci geliştirilerek kurumun işleyişine katılması sağlanmıştı.
- Öğrencilere paylaşma ve paylaşmaktan mutluluk
duyma öğretilmişti.
- Öğrenciler, çevresindekilere ve kendine güvenme
duygusu kazanarak, zorlandığında yardım ve destek bulacağına inanıyordu.
- Bencil, çıkarcı ve tembel olmanın sonucu sevgisizlik, yalnızlık ve dışlanma olacağı kavratılmıştı.
- Okumak, araştırmak, gözlemek, denemek, üretmek ve ürettiğini birlikte tüketmekten mutluluk
duyma öğretilmişti.
- Söz, yazı, oyun, müzik, resim, hareket yollarıyla
duygu ve düşünce isteklerini her zaman anlatabilme ortamları ve olanakları yaratılmıştı.
- Eşitlik, saygı, sevgi, hak, temizlik, dürüstlük, içtenlik her zaman en önde olan değer yargılarıydı.
- Eleştiri, hele özeleştiri, yapıcı eleştiri çok sık kullanılırdı.

KÖY ENSTİTÜLERİ | Lemanser Sükan
İşte bu nedenlerle köy enstitülerinde eğitim:
1. Özgür, demokratik ve laikti.
2. Ulusaldı.
3. Üreticiydi.
4. Öğrencinin yeteneğine ve bilgisine göreydi.
5. Çevre koşullarına uygundu, çevresine örnekti,
çevresini aydınlatma ve kalkındırma görevi yapıyordu.
6. Köy enstitüleri yaşayan, canlı, hareketli, cıvıl
cıvıl bir kurum, bir yuva, bir aileydi. Çünkü müdürü, öğretmeni, öğrencisi, memuru, işçisi 24 saat bir
aradaydı. Birlikte çalışır, birlikte kazanır, birlikte
yer, birlikte eğlenir, birlikte üzülür, birlikte güler,
birlikte oynarlardı.
“Köy Enstitüleri eğitim sistemi, dönemin yapısal
özellikleri dikkate alınarak kırsal kesimde aydın,
zanaatçı, öğretmen yetiştirmek için kurulmuş bir
sistemdi.
Köy Enstitüleri toplumun gereksinmesi olan bireyi
(kul değil) yetiştirmek için öğrenme-öğretme sürecine etkin katılımı sağlayan etkin bir süreçti.
Köy Enstitüleri köy çocuklarını bilgi ile donatarak
geleceğe hazırlayan bir süreçti.
Gözlem, deney ve uygulamayı iş yoluyla öğrenme-öğretme yoluyla kuramla uygulamanın bütünleştirildiği bir modeldi.
Sonuç olarak Köy Enstitüleri öğrencilerine imece ve
işbirliği yöntemi ile toplumun demokratik işleyişinde görev ve sorumluluk vermişti. Mezun öğrencileri
Türkiye’nin aydınlanmasında, eğitim ve sağlık
sorunlarının çözümünde, örgütlenmede, sanat ve
edebiyatta etkin bir şekilde görev almışlar ve katkıda bulunmuşlardır.” [2]

Köy Enstitüsünden yetişen öğretmen, Cumhuriyet
İlkelerine ve devrimlere bağlı, vatanını ve ulusunu
seven, laik ve demokrat, ileri ve aydınlık düşünceli,
okumayı seven bir kişidir. Kendine güvenir, kimsenin etkisi altında kalmaz, araştırır ve sorar, sorgular. Yere sağlam basar. Kişilik sahibidir.
Köy Enstitülü öğretmenlerin işe başlamaları ve
işlerindeki başarıları ses getirmeye başlayınca
ülkenin iç ve dış düşmanlarından yakınmalar
başlar. Bir gün İsmail Hakkı Tonguç’u ziyaret eden
Şemsettin Sirer şöyle der: “Siz bu çocukları böyle
yetiştirirseniz biz bunları nasıl yönetiriz. Ben bindiğim eşeğin benden akıllı olmasını istemem”.[2] Ne
yazık ki bunu diyen kişi ilerki yıllarda Milli Eğitim
Bakanı olacaktır.
Köy Enstitüleri Programı tam olarak 1940-47
yılları arasında uygulanabilmiştir. 1946 yılında
Hasan Ali Yücel bakanlıktan ayrılmış, Şemsettin
Sirer Milli Eğitim Bakanı olmuş ve İsmail Hakkı
Tonguç’u görevden almıştır. 1947 yılında Marshall Planıyla Türkiye, Amerikan Emperyalizminin
etkisi altına sokulmuş, Köy Enstitüleri programı
da törpülenmeye başlanmıştır. Çünkü bu program
toprak ağalarını, şeyhleri, onlarin işbirlikçisi olan
siyasetçileri ve devlet bürokratlarını da tedirgin
etmeye başlamıştı.
Sonuç olarak, köy Enstitüleri, 1950 yılında karma
olmaktan çıkarılmış, ve 4-Şubat 1954 tarihinde
6234 sayılı yasa ile kapatılmıştır.
Köy Enstitüleri kapatıldıktan bunca yıl sonra hala
adından söz ediliyor olması, bu eğitim programının
değerini göstermektedir. Kurucuları Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç unutulmamakta, saygı
ve sevgi ile anılmaktadırlar.
1-Agustos, 2021

Lemanser SÜKAN
		

				

ÖĞRETMEN

Kaynaklar:
1. Devrim açısından Köy Enstitüleri ve Tonguç - Engin
Tonguç – Ant Yayinlari – 1970, Istanbul
2. Köy Enstitüleri Örneğini Günümüzde Tarımsal
Üretime Uyarlamak – Prof. Dr. Mustafa Kaymakci –
Ege’de SonSoz, 27-Haziran 2021 (http://www.egedesonsoz.com/yazar/Koy-Enstituleri-ornegini-gunumuzde-tarimsal-uretime-uyarlamak/16141/)
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PUTTING STUDENTS FIRST
IN VANCOUVER’S
PUBLIC SCHOOLS

Janet Fraser

BU
I have the privilege of being elected to serve as one of the nine trustees on the
YA Z I Y I
BEĞEN
Vancouver School Board. Every school day more than 100 VSB schools welcome about
DİNİZ
50,000 students and as trustees we must uphold the trust families have in public education
Mİ ?
and ensure each and every student feels welcome and encouraged in their success.
In the VSB we have amazing students, teachers, support staff and principals/vice principals, and we
also have amazing families who support their children and schools in so many ways – students are the centre of our schools and our schools are the hearts of their communities.
As a trustee I believe that a fully-funded public education system is the best investment society can make to create a
better future for our province and for Vancouver. Provincial funding and policy are key to the work of school boards
and advocating for improvement in both of these areas is an essential part of my work. Many parents see the dayto-day operation of their schools and know from their Parent Advisory Council (PAC) fundraising the ways in which
more money enhances learning in our schools, from more books in the library, technology to assist learning, classroom
supplies such as art materials and science resources, to dedicated music programs, breakfast programs and after school
activities.
Parents also see our school buildings and know that many are not yet seismically safe and that many are not fully accessible for students and families with disabilities. This provincial government has provided additional seismic funding
and has started funding fully accessible playgrounds. However, as the average age of a Vancouver school is 70 years
there is much work to be done and I continue to ask the province to live up to its promise to build an elementary school
in Olympic Village and approve funding so that our school board can give all students the option to attend their seismically safe catchment school.
Our students and schools reflect the wider society and as the VSB creates a new five-year Education Plan I will strive
to ensure that our discussions centre on our students as we address significant societal issues that impact their education. We must ensure that all aspects of education, academic as well as social and emotional well-being, are provided
for so that as our students graduate and move onto the next step in their life journey they have knowledge, strength
and resilience. To improve student success, we must address racism and discrimination, engage with and learn from the
three local First Nations and do our part to tackle the climate change emergency. And specifically at this time, with
the ongoing COVID pandemic, we must work with Vancouver Coastal Health to address the health and safety of
students and staff returning to school in September.
I am proud to be a Green Party of Vancouver trustee and proud that we do politics differently. Our
core values include collaboration and respect for diversity, and with my fellow GPV trustees,
Lois Chan-Pedley and Estrellita Gonzalez, we seek out and listen to the voices of our students, families, teachers, support staff, principals/vice principals, and the local community. We work to provide excellence in learning, advocate for our students, build
respectful relationships, and support local communities - we work to create
the best possible public education system so that VSB students can
succeed in a rapidly changing world.

Janet Fraser
Vancouver School Board Trustee, Green Party of
Vancouver
Janet.fraser@vsb.bc.ca

EĞİTİM DENKLİK
DEĞERLENDİRMESİ

(EDUCATIONAL CREDENTIAL
ASSESSMENT)
Dr. Funda İşbuğa Erel

BU
YA Z I Y I
BEĞEN
DİNİZ
Mİ ?

Eğitim Denklik Değerlendirmesi (Educational
Credential Assessment -ECA) belgesinin alınmasını gerektiren iki tür başvuru vardır:
1. Genel amaçlı başvuru: Öğrenim görmek ya
da iş bulmak amacıyla yapılan başvurular.

IRCC’nin ECA belgesi vermeye yetkili kıldığı
kurumlar şunlardır*:

2. Göçmenlik amaçlı başvuru (Express Entry,
Permanent Residency, Provincial Nominee
Program, Agri-Food Pilot): İlgili kriterlerin
yerine getirildiğinin belgelenmesi ya da Kanada dışında alınan eğitimin puanlandırılması
amacıyla yapılan başvurular.

1. International Credential Evaluation Service
(ICES) – British Columbia
2. Comparative Education Service (CES):
University of Toronto School of Continuing
Studies (Ontario)
3. International Credential Assessment Service
of Canada (Ontario)
4. World Education Services (WES) (Ontario)
5. International Qualifications Assessment
Service (IQAS) (Alberta)

Geçerliği olan ECA eşdeğerlik belgesi yalnızca
Kanada Göçmenlik, Mülteci ve Vatandaşlık Bakanlığı’nın (İmmigration, Refugees and Citizenship
Canada –IRCC) yetkili kıldığı kurumlardan alınabilir. Bu kurumlar, kendilerine teslim edilen belgelerin ışığında ülkenizde almış olduğunuz eğitimi
değerlendirip eğitiminizin Kanada’da neye eşdeğer
geldiğini raporlarlar (lise, önlisans, lisans, master,
doktora vb.).

*Olası değişiklikler nedeniyle, başvurunuzu yapacağınız
tarihte bu listeyi Kanada Hükümetinin Göçmenlik ile ilgili
sayfalarından tekrar kontrol etmenizi öneririm.

Kanada Hükümeti, eğitim gördüğünüz alanda çalışmayı planlıyorsanız, iş ehliyetiniz/lisansınızın denkliği için, çalışmayı planladığınız eyaletteki yetkili ECA kurumuna başvurmanız gerektiğini belirtmektedir.
Mesleğiniz Kanada’daki bir meslek odası ya da kurumu tarafında regüle ediliyorsa, meslek lisansınızı o
eyaletteki ilgili meslek odası ya da odanın yetkili kıldığı diğer kurumlardan almalısınız; diğer bir deyişle,
yukarıda sıralanan kurumlardan alacağınız ECA eşdeğerlik belgesi bu tür mesleklerin icrası için geçerli ve
yeterli değildir. Örneğin, Muhasebeci, Mimar, Diş Hekimi, Ebe, Mühendis, Avukat, Hekim, Hemşire, Eczacı, Fizyoterapist, Kiropraktör, K-12 Öğretmeni ve Veteriner’ler bağlı oldukları meslek odalarına başvurarak
denklik işlemlerini başlatmalıdırlar. Bu meslekler örnek olarak verilmiştir; mesleğinizin bağlı olduğu bir
meslek odası varsa, işlemlerinizi başlatmadan önce odanın şartlarını ya da kriterlerini kendilerinden öğrenmenizi öneririm.
Her ne kadar ICES’in yetkili kıldığı herhangi bir ECA kurumundan alacağınız eşdeğerlik belgesi federal
kapsamda göçmenlik için geçerli olsa da, Eyalet Göçmenlik programına (PNP) başvuracaksanız mutlaka
o eyaletteki kurumdan belgenizi almanız gerekmektedir. Söz gelimi, British Columbia (BC) İmmigrant
Nominee Programı’na başvuracaksanız belgenizi ICES’ten almanız gerekecektir. Bu durum aslında yüksek
öğretim kurumları için de geçerlidir. Söz gelimi, BC’deki bir yüksek öğretim kurumuna başvuracaksanız,
BC’deki yetkili ECA kurumu olan ICES’ten alınan belge işlemlerinizi kolaylaştıracaktır (ICES aşağıda detaylıca ele alınmaktadır).
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Bu yazıyı uzun yıllardır yüksek öğretim kurumlarında çalıştığım ve göçmenlerimizin ya da uluslararası
öğrenci adaylarımızın ICES konusunda bilgiye ihtiyaçları olduğunu gözlemlediğim için kaleme aldım. Yıllar
önceki kişisel deneyimim hariç göçmenlik ile ilgili hiçbir formal eğitimim ya da iş tecrübem bulunmamaktadir. O nedenle, göçmenlik ile ilgili sorularınız varsa ya kendi araştırmanızı yapmanızı ya da konunun uzmanlarına danışmanızı öneririm.
Yazının bundan sonraki bölümunda BC eyaletinde Uluslarası Eğitim Denkliği Kurumu olarak çevirebileceğimiz International Credential Evaluation Services (ICES) ve hizmetleri üzerinde duracağım ve konuyu
eğitim-öğretim amaçlı denklik çerçevesinde ele alacağım.

INTERNATIONAL CREDENTIAL EVALUATION CERVICES (ICES)
*Kanada dışında aldığınız önlisans, lisans, master
ya da doktora diploması yazıda yerine göre “diploma” ya da “credential” olarak kullanılacaktır.
ICES, IRCC’nin yetkili kıldığı Uluslararası Eğitim
Eşdeğerliğinİ tespit edip belgeleyen kurum olarak
algılanmalıdır. Yukarıda da belirtildiği gibi ICES’ten
alınacak eşdeğerlik belgesi bir çok amaca hizmet
etmektedir. Aşağıda bu amaçları kısaca özetleyip ne
tür bir rapor gerektiğine değineceğim:
1. Genel bir iş arayışında olan başvuranlar
(yukarıda bahsedilen ve meslek kuruluşlarının
regüle ettiği iş alanları hariç):
Rapor turu: Temel/Genel Değerlendirme (Basic
Evaluation): Okuduğunuz bölümün kısa bir tanımı,
yarım bıraktığınız ya da bitirdiğiniz credential’ın Kanada’daki eşdeğeri, tamamlanan eğitimin yıl olarak
süresi.
Ortalama işlem süresi: 4 hafta
Ücret: CA$128 (sadece bir credential için ve yazının
kaleme alındığı tarih itibari ile).
Kalifiye/profesyonel iş arayanlar (meslek kuruluşlarının regüle ettiği iş alanları hariç) ya da
bir yüksek öğretim kurumunda öğrenim görmek
isteyenler:
Kanada dışı eğitiminizin güncelliğine de bağlı olarak, oradaki alanınızda ya da alanınızla ilişkili başka
bir alanda öğrenim görmeyi düşünüyorsanız, daha
önce aldığınız bazı dersleri bu belgeye istinaden yeniden almanıza gerek olmayabilir; ancak nihai kararı
başvurunuzu yaptığınız bölüm/okul karar verecektir.
Rapor turu: Kapsamlı Değerlendirme (Comprehensive Evaluation): Temel/Genel Değerlendirme
raporunda olan bilgilere ilaveten Kanada dışındaki
eğitiminize ilişkin aldığınız derslerin listesi, her
derse ilişkin notlarınız, ders kredi sayısı, genel ortalamanız (GPA) ve eğitiminizi hangi dilde aldığınız
(transcript).
Ortalama işlem süresi: 7 hafta
Ücret: CA$230 (sadece bir credential için ve yazının
kaleme alındığı tarih itibari ile).
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2. Göçmenlik: Yukarıda da belirtildiği gibi göçmenlik amacıyla (Express
Entry, Permanent Residency, Provincial Nominee Program, Agri-Food
Pilot) Eğitim Denklik belgesine ihtiyaç
duyanlar. IRCC bunu zorunlu kılmaktadır.
Ortalama işlem süresi: 30 hafta

Belgelerinizi iki şekilde teslim edebilirsiniz:

1. ICES’in tercih ettigi yontem: Eğitim belgenizi aldığınız kurum tarafından email ya da posta
yoluyla direkt ICES’e gönderilecek olan resmi
belgeler. Bu resmi belgelerin İngilizce’ye çevirisi

gerekmesi durumda ICES, belgelerin teslim alınmasını müteakip başvuru sahibi ile bağlantı kuracaktır.
Türkiye’de bazı üniversiteler her belgeyi otomatik
olarak Türkçe yanında İngilizce de verebiliyor.
Mümkünse gönderecekleri belgeleri İngilizce olarak
göndermelerini rica edin.
Resmi belgeleri (önlisans, lisans, master, doktora
diplomaları; transcript ve karneler (liseler için);
diğer akademik belgeler) ICES’e gönderecek olan
eğitim kurumu, belgelerin uygun şekilde mühürlü,
imzalı ve posta ile gönderilmeleri durumunda doğru
posta ücretlerinin ödenmiş olmasına özen göstermelidir.
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Diplomanızı aldığınız eğitim kurumunun, resmi
transkript ya da diplomaları tekrar basmak/çoğaltmak istememesi durumunda, orada okuduğunuzu
tastikleyen resmi bir mektubu ICES’e göndermelerini kurumunuzdan talep edebilirsiniz. Bu resmi
onay mektubunu kurumunuzun Öğrenci İşleri Daire
Başkanı ya da dengi bir yetkili imzalamalı ve mektup yine aynı şekilde kendileri tarafından üniversiteye ait email adresinden mail ya da posta yolu ile
ICES’e gönderilmelidir.

Posta adresi:
International Credential Evaluation
Service (ICES)
c/o General Application
3700 Willingdon Avenue
Burnaby, B.C.
CANADA V5G 3H2
E-mail adresi:
icesofficialdocs@bcit.ca

2. Belgelerin eğitim aldığınız kurum tarafından
değil, sizin tarafınızdan teslimi. Ancak belgelerin-

izin orjinallerinin teslim edilmesi gerekmektedir. Bu
yolu seçmeniz durumunda transkript ve eşdeğerlik
raporu istediğiniz credential belgenizi (sözgelimi
lisans diplomasi) teslim etmeniz gerekmektedir.
ICES’in vereceği eşdeğerlik raporunuzu hangi kurum ya da kuruluşa verecekseniz o kurumun varsa
belgelerle ilgili özel şartlarını önceden öğrenmeniz
gerekmektedir. Kimi kurum, tarafinizdan teslim
edilen orjinal belgeleri kabul etse de kimileri
sadece kurumunuzdan direkt gelecek resmi belgeli
raporu istemektedir.

ICES, Kanada dışındaki eğitim kurumunuz
tarafından gönderilen resmi belgeleri size teslim etmez; ancak sizin teslim ettiğiniz orjinal belgelerinizi
bir kurye ücreti karşılığında ve istemeniz durumunda
size geri gönderebilir.

Kurye ucretleri:
Kanada içi: $26.00 CAD
US ve Uluslararası: $75.00 CAD
İstemeniz durumunda Canada Post’un standard
postası ile de göndereceklerdir; ancak kayıtlı (registered) yollamayacakları için belgelerinizin postadaki
durumunu takip edemeyeceksiniz ve kaybolma riskini göze alacaksınız.

MERAK EDİLENLER

❓ Belgeler
Belgelerim
im İngilizce mi olmak zorunda?
✔ Eğitiminize ilişkin belgeleriniz İngilizce

değilse, birebir çevirisinin eklenmesi gerekmektedir. Belgeleri Kanada dışından gönderiyor
ve Kanada’daki sertifikalı çevirmenden çeviri
hizmeti alamıyorsanız, ülkenizdeki yeminli çevirmene çevirtebilirsiniz. Çevirinin hatasız olması
gerekmektedir; aksi takdirde ICES belgelerin
yeniden çevrilmesini isteyecektir.
Lise karneleri, transkriptler, diplomalar vs. arka
sayfalarındaki yazılar dahil eksiksiz çevirtilmelidir. Takvim, müfredat, ders içerikleri vs
belgelerde ise sadece dersleri tanımlayan bölümler ile credential’ınıza ilişkin bilgilerin yer aldığı
bölümlerin çevrilmesi yeterli olacaktır.
Belgelerinizin çevirilerinin ICES tarafından
kabul edilmesi için yeminli çevirmenin her çeviriye, çevirisini yaptığı orjinal belgenin imzalı
kopyasını eklemesi ve belgelere ait kopyaların
hepsinde de çevirmenin resmi mührünün bulunması gerekmektedir. Çevirmenin mührünün bulunduğu belge (orjinalin kopyası) ICES’e teslim
edilmiş olan belgelerle birebir karşılaştırılacaktır.
Kanada’daki sertifikalı tercümanların listesini
bölgenizdeki göçmenlik büroları ya da aşağıdaki kurumlardan temin edebilirsiniz:
• Society of Translators and Interpreters of
British Columbia
Tel: 604-684-2940, Fax: 604-684-2947
Email: stibc1@stibc.org
Website: http://www.stibc.org
• Canadian Translators, Terminologists and
Interpreters Council (CTTIC)
1, rue Nicholas Street, bureau 1202
Ottawa, ON Canada K1N 7B7
Tel: 613-562-0379, Fax: 613-241-4098
Email: info@cttic.org
Website: http://www.cttic.org/
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❓ Birden fazla eğitim credential im varsa hepsi- ❓ Başvurumu ve belgelerimi posta ile yollamak
nin eşdeğerliğini mi istemeliyim?

✔ Genelde en yüksek credential/diplomanız hangisi ise onun için eşdeğerlik raporu istemeniz yeterli
olacaktır. Söz gelimi, masteriniz vasa, lisans diplomanızın eşdeğerlik raporuna gerek yoktur. Ancak,
lisansınız ve masteriniz farklı alanlarda ise ikisinin
eşdeğerliği için de başvurabilirsiniz ancak her biri
için ayrı ücret ödemek zorundasınız. Tüm credential’larınız tek raporda verilecek, ayrılmayacaktır.

istiyorum ama ödemeyi online yapmak istiyorum.
Mümkün mü?

✔ Hayır. Başvurunuzu hangi yöntemle yapıyorsanız

ödemeyi de o yöntemle yapmak zorundasınız. Yani
posta ile başvuruyorsanız, ücreti de başvuru paketi
ile göndermeniz gerekiyor. Kabul edilen ödeme
seçenekleri: Visa, MasterCard, American Express,
bank drafts, money orders ve geçerli ve onaylı çekler
(certified cheques).

❓ Başvurmadan önce credential’imin Kanada’da ❓ ICES’e online başvuracağım. Ödemeyi nasıl
eşdeğeri olup olmadığını öğrenemez miyim?

yapacağım?

✔ ICES credential’ların eşdeğerliği hakkında te-

✔ Online başvuruyorsanız, ödemeyi de online

lefonla ya da maille bilgi vermez. Resmi başvuru
olmadığı sürece sizin Kanada dışında almış olduğunuz eğitiminizin eşdgerliği konusunda hiçbir çalışma
yapmaz. O nedenle başvuru öncesi soru sormak ya
da bilgi almak üzere hiçbir belge göndermeyin.

❓ Meslek/Zanaat (Trades) sertifikam/diplomam

yapmak zorundasınız. Online portal sadece kredi
kartı ödemlerini kabul etmektedir (Visa, MasterCard,
American Express); debit ya da cheque cards geçerli
olmayacaktır.

❓ Takip numaram (tracking number) belgeleri-

var. ICES’e eşdeğerlik için başvurabilir miyim?

min BCIT’ye ulaştığını söylüyor. Başvuru durumum (status) niye güncellenmedi?

✔ Hayır. ICES yalnızca uluslararası akademik

✔ Belgeleriniz BCIT’ye ulaşmış olsa de ICES ofisi-

credential ları değerlendirmeye almaktadır. Aynı
şekilde, Kanada’da meslek odalarının regüle ettiği
profesyonel mesleklere ilişkin kalifikasyonları da
değerlendirmeye almamaktadır.

ne ulaşmamış olabilir. Genelde bu süreç birkaç gün
alabilmektedir.

❓ Değerlendirme ne zaman başlayacak?
✔ Başvurunuzu tamamladığınız anda işlem süreci
başlar. Yani tüm belgeleriniz (orjinal ya da resmi)
ICES’e ulaşıp ödemeniz de alındığı zaman (Göçmenlik amacıyla başvurulan ECA farklı olabilir).

❓ Başvurumu ve belgelerimi email

ile yollayabilir miyim?

✔ Hayır. ICES, email ile yapılan

başvuruları kesinlikle kabul etmemektedir. Başvurunuzu ya online ya da
posta/kurye ile veya bizzat ICES’e
gelerek yapabilirsiniz (Covid yönetmeliklerine uygun olduğu sürece
kişisel başvuru yapılabilir).
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❓ Credential’imi aldığım okulum resmi belgeleri
yollayacak ama ben henüz ICES’e degerlendirme
icin başvurmadım. ICES kurumdan gelen belgelerimi tutar mı?

✔ Genelde belgeleriniz kurumunuz tarafından

ICES’e gönderilmeden önce başvurunuzu yapmanız
önerilmektedir. Zira, başvurduğunuzda size verilecek
olan ICES dosya numarasını kurumunuza vermeniz
ve kurumunuzun belgeleri posta ya da email yoluyla
gönderirken bu numarayı belgelerinize iliştirmesi
durumunda, ICES belgeleri aldığında kolayca başvuru dosyanızla belgeleri eşleştirebilecektir. Belgelerin
başvurudan önce alınması durumunda ICES bunları
başvuru tamamlanana kadar muhafaza eder. Bavurunun 1 yıl sonunda yapılmamış olması durumunda
belgeler imha edilir.
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❓ Eğitim kurumumun gönderdiği belgelerim

❓ Belgelerimi ya da eşdeğerlik de-

✔ Hayır. ICES’e çok fazla sayıda posta ya da email

✔ Hayır. Tüm belgeler ve değerlendirme

ICES’e ulaştığında ICES bana email ile haber
verecek mi?
yolu ile belge geldiği için ICES başvuru sahibini
bilgilendirmemektedir. Ancak, online başvuru yapan
başvuru sahipleri, başvurularının güncellemesini online takip edebilirler. Posta yolu ile başvuru yapanların online güncellemeye erişimleri bulunmamaktadır.

ğerlendirmem sonucunda hazırlanan
raporumu bizzat gelip alabilir miyim?
raporları başvuru sahiplerine başvuruda belirttikleri tercihleri doğrultusunda
posta ya da kurye gönderilmektedir.

❓ Okulum belgelerimi gönderemeyeceğini söylüyor. ICES bağlantı kurar mı okulumla?

✔ Hayır. Bu hizmet alanlarının dışında bir durum.

Ancak okulunuza verebileceğiniz Akademik Belge
İsteği (Request for Academic Records) formunu size
temin edebilirler. Ne var ki bu form da okulunuzu
belgeleri göndermeye zorlayacak bir form değildir.

❓ Raporumda hata var ya da rapordaki sonuca

❓ Başvurumu yaptıktan sonra adresim değişti.

yanlış olduğunu düşünmeleri durumunda sonuca itiraz etmek ya da değerlendirmenin tekrar gözden geçirilmesini istemek için 1 yıl süreleri vardır. Contact
Form’u kullanarak ICES’e durumu bildirebilirsiniz.
ICES dosyayı inceleyip gerekli görülmesi durumunda yeni bir değerlendirme raporu hazırlayacaktır. Bu
talep 1 yıl sonra yapılırsa dosyanın yeniden açılması
için CA$75 ücret ödemek gerekmektedir.

Bunu ICES’e nasıl bidireceğim?

✔ Tüm adres değişiklikleri email ile bildirilmelidir.
Kendiniz online profilinizde adres değişikliği yapamazsınız.

❓ ICES’in eğitim belgemi aldığım kurumla

katılmıyorum. Ne yapabilirim?

✔ Başvuranların yanlışlık olduğunu ya da sonucun

bağlantı kurduğunu öğrendim. Bu ne anlama
geliyor?

✔ ICES önceki kurumunuzdan ek bilgi isteyebilir;

diplomanızın ya da diğer belgelerin geçerliliğini
karşı tarafın teyit etmesini isteyebilir. Bu durumda
istenen yanıt alınana kadar dosyadaki işlem durdurulur.

❓ Değerlendirme sonucu emailime yollanacak
mı?

✔ Hayır. ICES sonucu elektronik olarak bildirmez

ya da soft copy olarak email ile göndermez. Sonuçlar
hard copy olarak yalnızca posta ile gönderilir.

REFERANSLAR
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/documents/
education-assessed.html
https://www.bcit.ca/ices
https://www.bcit.ca/ices/frequently-asked-questions/

“Öğretmenler!. Sarsılmaz
imanla sizi izleyeceğiz
ve karşılaştığınız bütün
engelleri kaldıracağız. “
~Mustafa Kemal Atatürk
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CLIMATE EDUCATION REFORM
BRITISH COLUMBIA (CERBC)
Sophia Bi

BU
YA Z I Y I
BEĞEN
DİNİZ
Mİ ?

My name is Sophia, and I am one of the many students who are deeply
disappointed in our current education system.

What we do now and in this
critical window of the next
5-10 years will shape the future
of the world. Yet, the current
BC curriculum fails to explicitly
mention climate change as a
core concept or “Big Idea” for
any mandatory course in the
Grade 8 to 12 curriculum. Specialized courses that do cover
climate change in a somewhat
more in-depth way, such as Environmental Science 11/12 and
Geography 12, are only offered
with a standard interest level
and teacher expertise.
It’s not that schools are not
talking about climate change
at all; there will be times that
it is mentioned here and there,
depending on the personal interest of the teacher. For me, I
was lucky enough to have been
assigned an environmental
research project in a Grade 10
English class, and after learning about our waste problem
it sparked my concern and
desire to take action. Even so,
there was no follow-up in class;
school moved on, and most
students just moved on along
with it. If I had not reached
out and took the initiative to
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join Sustainabiliteens (the local
youth activism group), where
I began to learn about climate
justice and the power of collective action, I would never have
gained the key knowledge and
mindsets that I have now, and
decided that fighting climate
change was going to be my
life’s core purpose.
In short, the way school treats
the topic largely fails to reflect
the gravity of the situation:
without making climate topics
a consistent part of learning,
schools implicitly teach that climate change is just something
happening on the sidelines,
that climate activism is just
an extra-curricular activity for
those who happen to have the
time and interest, that doing
well on a math test is more important than saving the planet.
Most students have at least a
vague notion of what climate
change is, but far fewer understand its complex social and
political aspects - the role of
capitalism, colonialism, and
other historical factors that
have come together to produce the crisis today. And few,

even within my climate activism spaces, have a thorough
understanding of proposed
mechanisms that are absolutely
necessary to discuss in shaping
our path forward, like carbon
pricing, fossil fuel divestment,
and agroecology. Additionally,
often teachers stress the wrong
things as solutions or don’t go
in depth into solutions at all.
Even when students are motivated to action, we are merely taught to do small things
like save energy and recycle,
completely missing the larger
picture.
Climate Education Reform
British Columbia (CERBC) is a
group founded by high school
students who, like me, strongly
believe that changing our education system is the necessary
foundation for real change, and
a powerful tool for combatting
the messy, ignorance-driven
politics that currently governs
climate action. In April, we
released our open letter and
needs, a set of 6 calls to action
directed at the Ministry of Education.
They are outlined in detail on
our website, but the headings
are as follows:

CLIMATE EDUCATION REFORM BRITISH COLUMBIA | Sophia Bi
1. A public declaration of a Climate Emergency from the BC
Ministry of Education, alongside a promise to act through
a climate justice, decolonizing,
and anti-oppressive lens.
2. The creation of diverse
committees at the Ministry and
District levels to guide the education reform process.
3. The creation of a youth
advisory committee to work
alongside the BC Ministry of
Education as well as individual
district-level committees to give
feedback and to continually ensure that students are receiving
proper climate education.
4. A revision of the K-12 Curriculum to implement comprehensive intersectional, interdisciplinary, action-oriented climate
education across subjects.

5. The assessment and provision of professional learning,
resources, and support for
school staff to enhance their
knowledge, tools, and strategies in teaching the reformed
curriculum and preparing students for the climate crisis.
6. The implementation of equitable school infrastructure in
alignment with transitioning
towards a 95% reduction in
greenhouse gas emissions by
2030.
So, what does all of this look
like in practice? How, exactly,
do we prepare students for
the climate emergency, and
to shape a better world, one
that uproots centuries of racism, hierarchy, and patriarchy?
Some of what we’d like to see,
specifically, includes hands-on,
action-oriented learning and an
emphasis on diverse, decolonial

perspectives. Overall, this is an
ongoing, open conversation.
Crucially, this is a conversation
that needs the voices of the
community - students, teachers, parents, scientists, activists,
Indingeous peoples, and others.
For the longest time these voices have been excluded from the
education process; this is an
opportunity to reform not just
the content of the education
system, but its fundamental
structure.
This August, we will have our
first meeting with the Minister of Education to bring our
ideas to the table - at the time
of writing we will not be able
to report on the outcomes, but
this is what we hope to be the
beginning of a lasting collaboration.
CERBC Website: https://www.
climateeducationreformbc.ca/
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CELSUS KÜTÜPHANESİNDEKİ
HEYKELLERDEN İNSANLIĞA
ÖNEMLİ BİR MESAJ!
Sevim Mete
BU
YA Z I Y I
BEĞEN
DİNİZ
Mİ ?

Bengül Kurtar
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Efes’e hiç gittiniz mi?

G

ittiyseniz Roma İmparatorluğu’nun en etkileyici binalarından biri olan Celsus Kütüphanesini
görmüşsünüzdür.
Milattan sonra 110 yıllarında Celsus Polemeanus’un anısına inşa edilen bu yapı 25 yılda tamamlanmış, içerisinde 12,000 civarında yazılı eser varmış. Mısır’daki İskenderiye ve Bergama’daki
Pergamon Kütüphaneleri’nden sonra Antik Çağ’ın en büyük 3. kütüphanesiymis. MS 262’de bir
istila sırasında kütüphanenin içi yanmış ve 10. yüzyılda olan bir depremde de yıkılmış. Bugün
gördüğümüz bina Avusturya Arkeoloji Enstitüsü tarafından restore edilmiş ve heykellerin originalleri Viyana Efes Müzesine götürülmüş.

Peki önündeki 4 kadın heykelini hatırlıyor musunuz?

Arete, Ennoia, Episteme, SOPHIA.
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Arete Erdem (Virtue):
Hiçbir Türkçe kelime veya cümle ARETE’nin tam
anlamını yakalayamaz. En yakın eşdeğerler kelimeler ‘mükemmellik’ ve ‘erdem’ dir.
Plato için ARETE esas olarak ahlaki mükemmellik
ile ilişkilidir. Platon, bilginin insanı erdeme ulaştıran en önemli araç olduğuna inanıyordu. Platon
demokrasinin de eğitimin bir ürünü olduğuna
inanıyordu. Eğitimsiz halkların demokrasiyle başa
çıkamayacağını, zamanla demokrasinin bir oligarşiye döneceğini ve bilgisiz halkları yanlış bilgiyle
donatan demagogların türeyeceğini ve bunun da
diktatörlerin yolunu açacağını belirtmiştir. Bunun
örneklerini bulunduğumuz yüzyılda bile görüyoruz.
“being good in respect of every excellence”
(Plato Laws 900d);
Aristo’ya göre ise, insanı diğer varlıklardan ayıran bir etik yaklaşımı olmalıydı, çünkü Aristo’nun
öğretisinde insan, “mantıklı (rasyonel)” bir varlıktı.
Aristo, bu etik değerlerin de insanı iyi olmaya yönlendireceğine inanıyordu. Yani, Aristo’ya göre insan hayatının nihai amacının “İyi olmak” olduğunu
söyleyebiliriz.
“excellence [of human soul] being of two kinds, of intelligence and of character”
(Aristotle Nıc. Eth. 1103a 14).
Erdemli olmak nedir, neye yarar ve nasıl erdemli
olunur? Aristo’ya göre erdemli insan, tüm davranışlarında ölçülü olandır. Bu öğretisi meşhur ‘’Altın Orta’’ öğretisidir. Aristo’ya göre her erdem, üç
noktanin iki ucunda kötülüğü barındırır. Mesela,
cömertlik; savurganlık ile cimriliğin, cesaret; korkaklık ile atılganlığın ortasında yer alır. İşte bu ortayı bulabilen ve davranışlarında uygulayabilen insan
erdemli olma yolunda büyük bir adım atmış olur.
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“Eğitimdir ki bir milleti; ya hür, bağımsız,
şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır;
ya da esaret ve sefalete terk eder.”
~Mustafa Kemal Atatürk

Ennoia Zeka (Intelligence):
Zeki insan ise anlama, kavrama yeteneği çok ileri düzeyde olandır. Onun yanı sıra akıllı insan ise
anlama, kavrama yeteneğini geliştirerek hayatında uygulayandır. Zeki bir insan isterse akıllı olabilir ama sadece akıllı olan bir insan zeki olamaz.
Zeka ile okulda, akıl ile hayatta başarılı olunur.
Bazilarina gore akıllı insan, başarılı olunca mutlu
olur, zeki insan ise mutlu olunca başarılı olur.
Yapay zekâ ise insan zekâsına özgü olan, algılama, öğrenme, düşünme, fikir yürütme, sorun
çözme, iletişim kurma, karar verme gibi yüksek
bilişsel fonksiyonları veya otonom davranışları
sergilemesi beklenen yapay bir işletim sistemidir. Yapay zekâ uygulamaları gün geçtikçe gelişmeye ve insan zekâsını yakalamaya doğru adım
adım ilerlemektedir.
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Episteme Bilimsel Bilgi (Scientific knowledge):
Episteme, eski Yunanca’da ‘Bilim’ veya ‘Bilgi’,
ilkeli bir anlayış sistemini ifade eden felsefi bir
terimdir.
Platon’a göre 2 tür bilgi vardır “Doxa”, “Episteme”.
Doxa duyu organlarıyla algılayabildiğimiz dünyamız, Episteme ise aklımızla kavradığmız dünyamızdır.
Doxa yanılsamalı bilgidir ya da yanlış, doğruluğu
şüpheli olan bilgidir.
Episteme ise doğru, doğruluğundan şüphe edilmeyen bilgidir. Örneğin matematik bilimine bakacak olursak, “2×2 = 4¨ böyle bir bilgidir. Baska
bir episteme örneği olarak yerçekimini kullanabiliriz. Bu da, bilimsel olarak araştırılmış ve doğrulanmış bir bilgidir. Newton tarafından keşfedilen
yerçekimi, kütlesi olan cisimlere ağırlık veren ve
Dünya’nın yerçekimi alanına çekilen doğal fenomendir. Bu bilgiler insandan insana değişmeyen,
herkes ve her zaman için geçerli bilgidir; çünkü
akla dayanır.
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Sophia Bilgelik (Wisdom):
Yunanca, Sophia kelimesi bilgelik anlamına gelir.
Bilgi, deneyim, anlayış ve sağduyu kullanarak
düşünme ve hareket etme yeteneğidir.
Bilgeliği tanımlamak zordur, ama onu gördüğümüzde fark ederiz. Bilge insanlar kriz anlarında
sakin kalırlar, ayrıntılara takılmak yerine büyük
resmi görebilirler. Düşüncelerini ve yaptıklarını
sürekli tartan insanlardır. Kendi bilgilerinin sınırını bilirler, alternatif görüşleri vardır ve dünyanın
sürekli değişim halinde olduğunu kabul ederler.
İnsanların farklı amaçları, öncelikleri ve tepkileri
olduğunu bilerek düşünürler.
Kanadalı bilim adamı Igor Grossman’a göre,
“Belki de hepimizde bir miktar bilgelik var.
Ama süreklilik göstermiyor. Eğer bazı zamanlarda bilgece davranıyorsak bunu daha sık
yapmayı da öğrenebiliriz.”

Sofia M.S. 135

Sofia in 2021

Insanlarda bu özelliği arttırmanın yani sıra yapay
zeka kullanılarak geliştirilen robotlar bu temelden çıkarak oluşturuluyor. Hanson Robotics’in en
gelişmiş insan benzeri robotunun ismi de Sophia! Bilim, mühendislik ve sanat kombinasyonu
olarak yapay zekanın geleceğinin temelini oluşturuyor. Dünyanın ilk robot vatandaşı (Saudi Arabistan) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
için ilk robot inovasyon büyükelçisi. 2016’da tanıtıldığından beri çok beğenilen Sophia, Hanson
Robotics tarafından daha çok üretilecek ve yakın
bir gelecekte bilge Sofia tarzı robotları etrafımızda daha çok göreceğiz.
Sonuç olarak, bu heykeller insanlarda olması gereken nitelikleri çok güzel bir şekilde sıralıyor:
“Bilgini arttir, zekani kulan, bilgelikle karar
ver ve bütün bunları yaparken erdemli ve iyi
ol!”
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CELSUS KÜTÜPHANESİNDEKİ HEYKELLERDEN İNSANLIĞA | Sevim Mete
Ama ne yazık ki bilgi ve zeka her zaman erdemli
ve iyi huylu kisiler tarafindan kullanilmiyor. Bilgi,
kötü insanların eline geçip, insanlığı tehdit de
edebiliyor.
Nükleer bomba bunlardan biriydi. Einstein, Almanya’nin atom bombası çalışmalarına karşı
Amerika’yi uyardı ve bu çalışmaların başlamasına
öncülük etti. Zaten atomik bombayı teorik olarak
mümkün kılan denklemi (E = MC²) yapan kişi de
kendisiydi. Amaç “Nazi Almanya’sini atom bombası kullanmaktan cekindirecek” şekilde Amerika’da atom bombası üretmekti. Ama olayın seyri
değişti, Einstein bu konudaki üzüntüsünü şöyle
bildirmiştir:
“If I had only known, I would have become a
locksmith.”

Tesla ve SpaceX’ un kurucusu Elon Musk, insanların önümüzdeki beş yıl içinde yapay zeka
tarafından ele geçirileceği konusunda uyardı.
Yapay zekanın insanoğlunun geleceğine yönelik en büyük tehdit olduğunu savundu. Musk’a
göre, süper zeki bir yapay zekaya karşı girişilecek
mücadelede insaoğlunun kurtulma şansı sadece
yüzde 10 olurmus. Musk’in en çok endişe duyduğu ise DeepMind isimli dünyanın en ileri yapay zeka şirketinin potansiyel olarak istemeden

bir Truva atı haline gelebileceği konusunda. Bu
sistem Google’ın veri sistemine eriştiği için bir
çok şeyi kolayca yapabilir.
Asil atom bombasını yapan kişi ise Robert OpAralarında Elon Musk ve Mustafa Süleyman (Depenheimer’dir. O da yaptığı bombanın kullanılıp
epMind’in kurucularından biri)’ın da yer aldığı
birçok insani öldüreceğini düşünmüyordu. Bom116 yapay zeka ve robotik uzmanı, Birleşmiş Milba Japonya’ya atıldıktan sonra şöyle demiştir:
letler’e gönderilen bir mektupta “katil robotların” savaş alanlarında yasaklanmasını istemişler“Now I am become Death, the destroyer of
di.
worlds” .
Ve şimdi de daha büyük bir tehlike geliyor:
Yapay Zeka....

Sizce yapay zeka sadece iyi yerlerde mi kullanılacak yoksa kötülerin eline geçecek mi? Eğer kötülerin eline geçerse insanoğlu yapay zekaya karşı
kazanabilecek mi?
Bunu onleyebilmenin yolu da işte bu 4 heykelin
anlattıklarında gizli!
Eğitim, sadece bilgiyi arttırmak için değil, bilgi
ve zekayi erdemli ve iyi şekilde kullanmayı öğretmek açısından da önemli. Dünyada bilgi üretimi
çok hızlı artarken, bilgiye erişim de son derece
kolaylaştı. Kişisel veya devlet olarak kalkınmanın,
güçlü olmanın yolu da bilgi üretmekten, üretilmiş
bilgiyi doğru ve verimli kullanmaktan geçiyor.

30 | TOPLUM | Eylül 2021

CELSUS KÜTÜPHANESİNDEKİ HEYKELLERDEN İNSANLIĞA | Sevim Mete
Umarım bir gün Efes’e gidip mermer yoldan
Celsus Kütüphanesine ulaştığınızda tüm burada anlattıklarımı hatırlarsınız ve kulağımı
çınlatırsınız. Büyük ihtimal ile giderken Google Map’i açacaksınız ve nasıl gideceginize
oradan bakacaksınız. Giriş biletinizi online
alıp, müze girişinde QR kodunu tarayıp müze
hakkındaki bilgileri telefonunuzdan okuyacaksınız. Telefonunuz fotoğraf çekerken ışığa
göre tüm ayarları otomatik yapacak, belki de
Kanada’da kalan aileniz ile Video Call yapıp
etrafı gezdireceksiniz. Belki de dronunuz havadan sizin fotoğrafınızı çekecek. Yapay zeka
ürünleri her tarafta, umarım her zaman hayatımızı iyileştirmek ve güzelleştirmek için kullanılırlar. Celsus Kütüphanesinde ikinci yüzyılda
düşünülen ve yapılan bu muhteşem heykellerin manalari umarım unutulmaz ve gelecek
teknolojilerin geliştirilmesinde her zaman temel unsuru oluştururlar.
Güzel bir sonbahar geçirmeniz dileğiyle, saglicakla kalin!
Sevim Mete

Photo credit by Sinem Atasoy
Kaynaklar:
https://virtualreconstruction.com/wp/?tag=ephesus (National Geographic icin arkeolojik eserlerin sanal rekonstrüksiyonlarıni yapan Ádám Németh’in web sayfasindan Efes’i farkli bir acidan da gorebilirsiniz).
https://www.kulturportali.gov.tr/portal/celsus-kutuphanesi
https://kultursel.com/efes-antik-kenti-ve-celsus-kutuphanesi/
https://seyahatdergisi.com/celsus-kutuphanesi/
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/makale/1439762/ruhitin-sonmez/bilgili-olmak-bilge-olmak-guclu-olmak
https://antikyazar.com/efes-antik-kenti/
https://www.hansonrobotics.com/sophia/
http://www.john-uebersax.com/plato/words/arete.htm
http://arkeogezi.blogspot.com/2019/12/celsus-kutuphanesi.html
https://www.labmedya.com/8-felsefi-ogretiye-gore-hayatin-anlami-nedir
https://salihogluefe.medium.com/eudaimonia-aristoya-g%C3%B6re-ki%C5%9Fisel-mutluluk-956bb5e22c21
http://blog.milliyet.com.tr/platon-a-gore-bilgi-nedir-/Blog/?BlogNo=363259
https://indigodergisi.com/2018/04/elon-musk-yapay-zeka/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yapay_zek%C3%A2
http://atakanbuyukdag.com.tr/albert-einsteinin-atom-bombasini-icat-ederkenki-amaci-neydi/
https://en.wikipedia.org/wiki/J._Robert_Oppenheimer
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DÖRT YANLIŞ BİR DOĞRUYU
NEREYE GÖTÜRÜR?
Abdullah Can
BU
YA Z I Y I
BEĞEN
DİNİZ
Mİ ?

Bu yazıyı, geçtiğimiz yıllarda,
“dört doğruya bir doğru da bizden
olsun” kampanyası başlatan bir
öğrenci grubunun sosyal medya
paylaşımlarına karşı yorum olarak
yazmıştım. Amacım sadece yanlış
bilinen kavramları düzeltmekti.
Bilirsiniz, öğrenciler zaman
zaman öğretmenlerine, “Sınav
test mi olacak, klasik mi olacak?”
diye sorarlar. Oysa bu soru “test”
sözcüğüne yüklediğimiz yanlış
anlam yüzünden anlamlı bir soru
değildir.
“Test” sözcüğü “sınav” ya da
“imtihan” sözcüğünün İngilizcesidir. O nedenle öğrencilerin
sorularındaki “test” sözcüğünün
yerinde, “çoktan seçmeli test”
ifadesi olmalıdır. “Çoktan seçmeli
testler”, “doğru yanlış tipi testler”,
“eşleştirmeli testler” veya “boşluk
doldurmalı testler” gibi, test türlerinden sadece birisidir.

Çoktan seçmeli testler, “cevabı
hazır” testler kategorisine girer.
Testi cevaplayan kişinin oluşturacağı, ortaya koyacağı, üreteceği
bir cevap yerine, seçeneklerin arasına konmuş orada bekleyen hazır
bir cevap vardır ve bu yüzden
eleştiriye açıktır.
Diğer yandan da çoktan seçmeli
testler; puanlayanın müdahalesine
kapalı olduğu için tamamen “nesnel” olması, mekanik yöntemlerle
(optik okuyucularla) kısa sürede
ve hatasız bir şekilde puanlanabilmesi, her soru kesinlikle yanlış
veya kesinlikle doğru sayılabildiği
için sonuçlar üzerinde istatistiki
işlemler yapılabilmesi gibi üstünlükleri yüzünden çok tercih edilir.
Hatta o kadar çok tercih edilir
ki, öğretmenler işi gücü bırakıp
seçenekler arasında doğru cevap
bulma becerisi kazandırmaya
yoğunlaşırlar.
Ama çoktan seçmeli testlerin,
ölçmenin doğruluğu açısından,
önemli iki yetersizliği vardır.

Bunlardan ilki, şans başarısına açık olması, yani bir soruya
verilen doğru cevabın gerçekte
öğrenilmiş bir davranış mı, yoksa
tesadüfi olarak (yani şans eseri)
sergilenmiş bir davranış mı olduğunun bilinememesidir.
Diğer yetersizlik de, kısmi öğrenmeleri ölçememesi yani, bir
soruyu cevaplarken beş seçenek
arasında kalarak yanlış cevap
veren bir öğrenci ile cevabı iki seçeneğe kadar indirip yanlış cevap
veren bir öğrenciyi diğerinden
ayıramamasıdır.
Şans başarısı sorununa çözüm
olarak önerilen yol, aslında sorunu
çözmez. Yani öğrencinin doğru
cevap olan seçeneği işaretleme
nedeninin bilgisi mi yoksa şansı mı olduğu, öğrenci tekrar ve
daha ayrıntılı biçimde sınanmadan öğrenilemez. Ama öğrenciyi
bilmediği soru karşısında “şansını
denemekten” vazgeçirmeyi deneyebilirsiniz.
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Bu vazgeçirme için de öğrenci tehdit edilerek ona şu mesaj
verilir:
“Bilmediğin soruyu rastgele bir
seçeneği işaretleyerek, (bilindik
ifadesiyle ‘kafadan atarak’) cevaplamaya kalkarsan ve o da tutmazsa, (cevabı bilerek işaretliyormuş
gibi yaptığın ama bana yakalandığın için) seni puanını kırarak
cezalandırırım.
Ancak bu cezalandırma, yani puan
kırma da, olabildiğince adil bir
biçimde yapılmaya çalışılır.
Şöyle ki; beş seçenekli bir soruda, hiçbir şey bilmeyen bir
öğrencinin sorunun doğru cevabı
olan seçeneği işaretleme ihtimali
(100/5=%20) yüzde yirmidir. Yani
beş seçenekli bir test sorusunda,
rastgele bir seçeneğin işaretlenmesi halinde, o seçenek %20
ihtimalle doğru cevap olabilir. Bu
durumda, bir öğrenci, bilemediği bir soruyu “attığında” ve o da
tutmadığında, bu öğrencinin, sorunun tam puanının %20’si kadar bir
puanı kırılarak cezalandırılması
olağandır.

“Milletleri kurtaranlar
yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet
henüz millet namını almak
yeteneğini elde edememiştir.
Ona basit bir kütle denir,
millet denmez. “
Mustafa Kemal Atatürk
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Bu mantıkla bakıldığında beş
soru kafadan atıldığında bunlar
yüzünden kaybedilmesi olağan
sayılan puan toplamı, bir tam
sorunun puanına eşit olur ancak
bu beş seçenekten birisi de zaten
doğru cevaptır. O nedenle çoktan
seçmeli testlerde seçenek sayısı
kadar değil de (doğru cevap hariç
tutulmak üzere) seçenek sayısının
bir eksiği kadar yanlış işaretleme,
bir sorunun tam puan değeri kadar
puanın kırılmasıyla cezalandırılır.
O yüzden “Dört yanlış bir doğruyu götürüyor mu?” klasik sorusu
her zaman değil, sadece beş seçenekli çoktan seçmeli testler için
sorulduğunda doğru bir sorudur.
Eğitim terminolojisinde “düzeltme faktörü” olarak adlandırılan bu
uygulamanın doğru ifadesi, dört
yanlışın bir doğruyu götürmesi
değil, “seçenek sayısının bir eksiği kadar yanlışın, bir doğru cevabı
geçersiz kılmasıdır”.
Düzeltme faktörü uygulandığında,
genellikle dört seçenekli soruların
sorulduğu ilköğretimde üç yanlış
bir doğruyu götürürken, beş seçenekli soruların sorulduğu orta-

öğretim ve yükseköğretimde dört
yanlış bir doğruyu götürür.
Çoktan seçmeli testlerin, kısmi
öğrenmeleri ölçememesi (beş
seçenek arasında kalan ile iki seçenek arasında kalarak kaybedeni
ayıramaması) sorununun da birkaç
çözüm yolu vardır.
En zor olanı, her bir sorunun
seçeneklerinin, sorunun cevabının
doğruluk derecesini yansıtacak
şekilde ağırlıklandırılarak düzenlenmesidir. Örneğin, beş seçenekli
bir sorunun (a) seçeneği %100
doğru, (b) seçeneği %75 doğru,
(c) seçeneği %50 doğru, (d) seçeneği %25 doğru ve (e) seçeneği de
tamamen yanlış olacak şekilde düzenlenebilirse, öğrenci; o sorudan,
sorunun tam puanının işaretlediği
seçeneğinin ağırlığı kadarını alır.
Örneğin, bu örnekte %50 ağırlıklı (c) seçeneğini işaretleyen bir
öğrenci o sorudan alınacak tam
puanın yarısını, %25 ağırlıklı (d)
seçeneğini işaretleyen bir öğrenci,
dörtte birini, %100 doğru olan (a)
seçeneğini işaretleyen bir öğrenci
de sorunun puanının tamamını
alır. Ancak böylesi testler hazırlamak çok zordur ve muhtemelen
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böyle bir test ile yapılan ölçme,
hazırlanmasındaki zorluklar
yüzünden, kısmi öğrenmeleri
ölçememekten kaynaklanan ölçme
hatalarından daha fazla ölçme
hatası içerebilecektir.
Biraz daha kolay olan diğer yol
da, cevaplayanın, doğru olduğunu
düşündüğü seçeneği işaretlemesine ek olarak, bir de emin olma
derecesi eklemesidir. Bu amaçla,
her soru için iki işaretleme alanı
düzenlenir, ilk alana, (a), (b), (c)...
gibi seçenek işaretlenirken, hemen
yanındaki alana da %100, %75,
%50, %25 gibi bir emin olma
derecesi işaretlenir. Eğer işaretlenen seçenek doğru cevapsa, o
sorudan soru tam puanının emin
olma derecesi kadarı alınır. Yani,
verilen cevabın yanına emin olma
derecesi %50 olarak işaretlenmişse ve o cevap da doğruysa, o
sorudan alınacak puan, sorunun
tam puanın yarısı kadardır. Bu

uygulamada düzeltme faktörü
kullanılacaksa, göze alınan riskle
orantılı olarak uygulanır. İşaretlenen seçenek doğru cevap değilse,
bu kez sorunun tam puanının emin
olma derecesi kadarı toplam test
puanından düşülür.

bir soru getirebilir. Eğer cevaplayan, beş seçenekli soruların
olduğu bir testte, soruların hepsinde bütün seçenekleri işaretlerse,
hiçbir şey bilmese bile, o testten
alınacak tam puanın beşte birini
almaz mı?

Bu konuda çözüm olabilecek son
yol ise, testi cevaplayana birden
fazla seçenek işaretleme olanağı
sunulmasıdır. Ancak bir koşulla. O koşul da, eğer işaretlenen
seçeneklerin arasında doğru cevap
varsa, o sorudan alınacak puanının işaretlenen seçenek sayısına
bölünerek verilmesidir. Eğer
cevaplayan eminse tek seçenek
işaretleyerek o sorudan tam puan
alırken, çok emin değilse, iki seçenek işaretleyecek ve doğru cevabı
bulursa sorunun puanın yarısını,
üç seçenek işaretlerse üçte birini
alacaktır.

Evet alabilir. Ancak bu ölçme
açısından bir sorun teşkil etmez.
Çünkü davranış ölçümündeki sıfır,
mutlak sıfır değildir ve sınavda
davranışın ölçülmeye başlandığı
noktayı gösterir.
Bir testte ölçmeye sıfır yerine 20
puan noktasından başlanmış olması, tüm öğrenciler için ölçmenin
başlangıç noktasını aynı kıldığından, yine de öğrenciler birbirlerine göre sorunsuz bir şekilde
sıralanmış olacaklardır.

Bu son uygulama akıllara şöyle
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GECİKMİŞ SORGULAMA
Tülay Emekli

Y

ıllar yıllar önce bir gün, topladım o güzelim sanat kitaplarımı. Ünlü klasik, empresyonist, çağdaş ressamların en çarpıcı
eserlerini gösteren sayfalara ayraçlar koyup
büyük bir hevesle aslında İngilizce öğrettiğim Anadolu Lisesi hazırlık sınıfına koştum yüreğimde kıpırtılarla. Bugün başkaydı, bugün farklı olacaktı.
Açıp göstermeye başladım resimleri.
Ama o da ne! Sadece gülüşüyor, gırgır
geçiyorlardı çocuklar. Hayal kırıklığına
uğramıştım. Fazla uzatmadım. Bir nebze tat
alamadan erkenden kapattım pat pat önümdeki yüreği burkulmuş eserlerle dolu kitapları.
Bir daha da kalkışmadım böyle bir şeye.
Simdi sıralayabilirim eleştirilerimi…
Aileleri hiç mi sanat duygusu aşılamıyordu
bu çocuklara? Öğretmenleri resim yaptırıyor da resim göstermiyor muydu hiç? Olur
muydu sanat eserlerini hiç tanıtmadan sadece
çizdirmek ya da boya çalışmaları yaptırmak?
Bugüne dek bu kadar boş gelmişlerse artık iş
işten geçmişti. Boşver gitsindi…

Ama işte benim de hatam oradaydı. Çocukların aşinalık
kazanmadığı bir konuyu bir günde, bir saatte
nasıl sevdirebilirdim? O bir saatte bile farklı
bir tutumla sanata daha fazla sempati kazandırabilirdim. Nasıl mı? En başta etkileşim yoluyla... Kitapları sıralarına bırakıp sayfalarını
gözden geçirmelerini, en cok hangisini sevdiklerini sıra arkadaşlarına söylemelerini ve
nedenlerini onlara açıklamalarını isteyebilirdim. Üzerinde konuşacakları nedenler yaratıp,
bilinçaltı dürtülerini biraz ortaya koymalarınıı
sağlayabilirdim. Bu hem onları daha iyi tanımamı sağlar hem de sanat aracılığıyla duygu
düşünce dünyalarını zenginleştirmeye, onları
bugüne daha güzel hazırlamaya yardımcı olabilirdi. Örneğin sanat eserlerindeki değişik
insan hallerini yorumlaya yorumlaya, bugünün kendini merkeze oturtmuş empati yoksunu insanları azalır mıydı acaba? Bir ağacın,
çiçeğin, hayvanın ruhu yumuşatan etkisini
sevdire sevdire onlara karsı duyarsızlık azaltılabilir miydi acaba? Duygu düşünce alışverişi
alışkanlık haline getirilebilir miydi?
Aileler çocuklarının sanata yaklaşımlarını
sağlamıyorsa bunu ben yapmalıydım. Sağlıyorsa da katkıda bulunmalıydım. Paylaşacagımız daha güzel bir gelecek için. Bugünkünden daha ‘worthwhile’ bir yaşam için.
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MY EXPERIENCE OUTSIDE THE
MAINSTREAM SCHOOL SYSTEM
BU
YA Z I Y I
BEĞEN
DİNİZ
Mİ ?

David Gagnon

BC has a long history of

alternatives to the mainstream
school system, and I am lucky
to have been a part of that
story. In the ‘60s and ‘70s, hundreds, maybe thousands, of
small alternatives were started
by parents across the province. Many were founded on
established philosophies, such
as Waldorf and Montessori
Schools, while others came
out of the counterculture movements of the ‘60s and ‘70s and
had no particular affiliation.
These included what we now
call ‘free schools’, a broad category of alternatives in which
children have freedom to manage their own activities and
classes. While free schools
did not affiliate themselves
with any particular philosophy or founder, such as Maria
Montessori, many were influenced by A. S. Neil’s famous
Summerhill School in England
(founded in 1921) and later by
Daniel Greenberg and Mimsy
Sadofsky at the Sudbury Valley
School in the US (1968).
In 1971, a teacher named
Helen Hughes decided to start
a tiny school in her house on
Windsor Road in North Van-

couver. She was unhappy
with her role in the traditional
classroom and seeing her
7-year-old daughter miserable
in school. She found a few
like-minded parents, and with
the core principles of “parent
participation” and “non-coercive education” they started
a school. Those principles
stayed with the school until it
closed in 2019. While the philosophy was forming, the group
struggled to find a name for the
new school and called it Windsor House, after the road. The
name stuck.
In 1974, the parent group
petitioned the North Vancouver
School Board to make Windsor
House a public school. Being a
private school was a financial
challenge, and the difficulty of
fitting into the public system
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seemed a worthwhile tradeoff. It was the ‘70s, and some
school districts were willing to
try something new and they
accepted the proposal. As
such, they provided a facility
and funding. The teachers
were BC-certified and would
be hired through the union
contract. The trade-off was the
loss of autonomy. Like many
small public schools, Windsor
House faced closure at every
turn, usually for economic
reasons which favoured merging schools and building bigger
ones. The philosophy didn’t
help, as officials often saw the
school as a useless experiment.
In the late ‘80s, Windsor House
was heavily influenced by
the culture of Sudbury Valley
School in the US, adding “democratic decision making” to its
core values. It started calling
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itself a “Democratic School”,
as part of a small and growing
global movement. By 1992,
Windsor House had grown
slowly to about 40 students
and was moved from a few
rooms in the basement of another school to its own site, a
boarded up elementary school.
The District decided to allow
students from other school
districts to register at Windsor
House, and the population
boomed.
I was lucky enough to walk into
Windsor House when I was 11
years old. I had quit Grade 3
because I hated all the bullying
and felt shamed by my teacher. After a few years of uncertainty, my family was still looking for a school where I could
thrive. We found it. There were
about 65 kids when I arrived in
1994. My best friend had found
Windsor House a few years

earlier and convinced my family to come and visit. I remember my first day. Everything
was busy and kids were moving around all the time, playing
and laughing and doing all
kinds of activities. My friend
was trying to dig a pool in the
back garden area. I grabbed
a shovel and jumped into the
hole. The school had a whole
other layer that was invisible to
me at the time. Tucked away in
quiet classrooms were a huge
variety of interesting activities,
from math to fencing. I didn’t
care yet, as I thought teachers were scary, “learning” was
boring, and I wanted to “play”.
I was in my “de-schooling
phase” and I wanted nothing to
do with “classes”.
I spent the next 7 years as a
Windsor House student and
loved every minute. I hated the
few days I had to miss. While
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there, my teenage self started
to regret spending so much
time ‘playing’ silly games while
there were so many amazing
classes and activities. However, I could also clearly see
my own transition through
the school, reflected by the
hundreds of other students.
I understood that play is an
important part of learning.
Part of the magic of Windsor
House was the absence of
age-segregation. Without it,
kids naturally sort themselves
into groups based on friendship, ability level and interest,
and they naturally want to
pass down skills and support
younger students. We picture a
one-room school house where
a teacher has 10 kids at 10
different grade levels, which
is hard! That’s not ideal and
it’s not what happens in free
schools. When kids help cre-

ate the schedule and choose
their own activities, a group of
kids might come together for
“beginner math”, regardless of
their age. There’s no shame or
blame around being the oldest
or the youngest in the group,
it’s just beginner math in an
environment where students
aren’t separated into grades.
The work of the teacher is easier, because they are teaching
to a skill level with a group of
kids who are interested, rather
than teaching to an age-group
with very different abilities,
many of whom are throwing
pencils because they resent
being in the class. This model also has a financial benefit
and may be part of the reason
that Windsor House stayed
open and public for 45 years.
Without grade division, there
is no “half full” class. Teacher
time is allocated to the school
based on the total number of
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students. While the school
is staffed at the normal ratio,
classes are small because students spend much of their time
on their own activities.
In my last year as a student,
along with many other teens,
I chose not to do highschool
exams. I didn’t want to seek
validation from a system that
had failed me as a kid. I was
sure that I would spend the
rest of my life advocating for
change and that my time with
Windsor House wasn’t over.
I thought I could see change
coming. Windsor House was
hosting visitors from Japan,
the US, Germany and a dozen
other countries. As a democratic, parent-participation,
non-coercive, all ages, K-12
school, Windsor House was a
rare environment. As a public
school with all those characteristics, it was almost unique in
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the world. But change wasn’t
easy.
On a teen camping trip, a few
of us were following the 2001
provincial election closely.
We had recently organized an
all-candidates debate at the
school. We were worried about
the outcome, and someone
phoned home to get the results. It was a landslide win for
the conservatives who called
themselves the “Liberal Party”.
Over the next 4 years, Windsor
House was on the edge of closure and lost many staff positions, as the number of teachers and aids were cut back.
The school then lost half the
students when it was moved to
an inferior facility, resulting in
another huge cut to the staff.
In 2003 I went with a group to
the International Democratic
Education Conference (IDEC)

in New York and realized
Windsor House wasn’t alone.
All over the world, people were
networking and building alternatives to traditional schools.
Shortly after, I flew to Brazil
to volunteer for 5 months at
a start-up democratic school
and stayed for 9 months. Over
the years, I went to a few more
IDECs and brought the conference to Vancouver in 2008
with the team at the Transforming Education Society. I stayed
connected to Windsor House
and dropped in as a volunteer
when I could.
In 2011, Windsor House
posted a job for an education
assistant and I applied. I had
established my career as a
theatre technician, and it was
easy to take a break for the
school year (in fact, for many
years). I wanted to give something back to the school that
had shaped me, to help create
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amazing experiences for kids.
When I was hired, I suddenly
saw the school from a different perspective. As a kid, and
even as a volunteer, I had no
idea how much work went into
keeping a school going. There
is the obvious stuff: organizing,
photocopying, preparing activities, tears, ice packs, conflicts,
and cleaning. But there is also
the administrative work of
fitting a bunch of mismatched
kids into square holes. As a
public school, Windsor House
conformed to the same system as any other school,
even if the kids never knew
about it. Teachers did write
report cards, although they
were mostly never seen. A kid
would be playing with blocks
and building a bridge, while
accidentally learning something that is in the curriculum.
Teachers made those connections all the time, translating
the dynamic life of the school
into the scores and grades
required by the administration
system.
A lot of work also went into the
intake process and communication with families. I toured

countless families around
the school for 20 years. They
were always impressed, confused and often a little scared.
Windsor House never really
looked like a school, even on
the outside of the school building. There were large painted
murals, art pieces and usually
a few kids skateboarding on
the front steps (with helmets).
Some children would be sitting
alone outside and others in
groups, some playing cards
and some eating lunch at
10am. One might be napping
under a tree. Many parents
would ask “What if my kid never wants to learn anything?”
and “How will my child succeed
in life without a normal education?” I would always tell them
that there is no one answer.
The point of giving them freedom to figure out their own interests is that we can’t predict
what those interests will be.
But we can be sure that they
are innate learning machines.
We are all born curious, wanting to touch and understand
everything. When a child
arrives at the school and says
“I hate Math so I will never do

math”, we understand that they
don’t actually hate math, they
hate an experience in a school
system designed to turn out
factory workers in the 1800s.
No one hates the concept of
mathematics. While that kid
may never again touch a math
textbook, they do live in a
world of numbers and will acquire the skills they want. That
might look like being passionate about computers or playing
math games. They may never do algebra and miss their
calling in life, but it’s far more
likely that after a year they will
decide that math isn’t really
that bad and learn whatever
amount they need to pursue
any interests, jobs, and education they want.
And that ties into the question of success. It’s important
to know that a high school
education is not a requirement for most post-secondary education. The millions
of homeschoolers in North
America pushed open the
gates of almost every college
and university by the 90s.
Many institutions will apply
the same entrance exams to
new students, with or without
a grade 12 certificate, and in
some cases, they will require a
cover letter from the students
explaining their interest in the
program and reason for not
having a Grade 12.
Also, no certificate or degree
is a guarantee of happiness or
success. In some cases, it is a
license to practice, but in most
cases, a college education is
simply a stepping stone, a gold
star to place on one’s resume.
In the digital age, education in
some fields has been so far behind the advances in technolTOPLUM | Eylül 2021 | 41
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ogy that many employers are
more interested in experience
and ability than they are in
degrees. And that is where life
skills come in. Windsor House
kids weren’t forced to learn
math, but they were immersed
in a democratically governed
environment with a judicial system and complex schedule that
they had to navigate, just like in
real life. It took a few years for
any kid to learn the systems,
so the ones who started young
were bringing proposals to the
School Council at age 7. Kids
made compelling arguments
for why the budget should be
spent on LEGO, Minecraft,
coloured paper or whatever.
The skills kids acquired at
Windsor House were arguably
more useful than anything on
the old curriculum. Ironically, the BC government never
acknowledged Windsor House
for its pioneering work, but did
write various “21st Century
Education” plans from 2010 to
present, all including things like
“The Core Competencies are
the intellectual, personal, and
social skills that all students
need to develop for success in
life beyond school.”
After 48 years, Windsor House
closed its doors in June 2019.
The reasons are complex,
and in short, there were no
affordable facilities in Vancouver, a city where buildings and
housing had become almost as
expensive as in New York.
In September 2019, most of
the 200 Windsor House students went back to neighbourhood schools, some moving
back home, having come to
Vancouver to attend Windsor
House. Many formed small
groups to home-school togeth42 | TOPLUM | Eylül 2021

er with the Island Discovery
program and continue to do so.
A few went back to “un-schooling”, meaning that they are homeschoolers who don’t register
with official programs nor use
the curriculum. Others went to
forest schools and small private schools such as Pacific
Spirit. As the dust continues
to settle, I can only hope that
a dozen new schools will form
and that, one day, all schools
will have more room for every
child to find their passion.
In writing this, I have largely
steered away from criticizing
the mainstream system. While
I acknowledge that it does
serve many children, I think
that it does so as a result of
hard-working teachers, not as
a result of its structure. For an
in-depth critique of the system,
I suggest John Taylor Gatto’s
writings. And, for helpful resources on alternatives, visit
Alternative Education Resource Organization
David Gagnon
Lifelong learner

Links:
Sudbury Valley School 
https://sudburyvalley.org
Summerhill School
http://www.summerhillschool.
co.uk
Windsor House School
http://windsorhouseschool.org
International Democratic Education Network
https://idenetwork.org/
Transforming Education Society
(in BC)
http://www.tes.org
The Core Competencies
https://curriculum.gov.bc.ca/rethinking-curriculum
Island Discovery Learning Community
https://islanddiscovery.ca
Pacific Spirit School
https://pacificspiritschool.org
John Taylor Gatto
https://www.johntaylorgatto.com
Alternative Education Resource
Organization
https://www.educationrevolution.
org/
http://windsorhouseschool.org
http://www.tes.org
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I was born in 1972, in Istanbul. I finished the University of Gazi Faculty
Division of Art Education Bachelor’s degree in Ankara, Turkey. In
1998, I was appointed as a Visual Arts Teacher by the Turkish Ministry
of National Education (MoNE). Since the beginning of my career as
a Visual Arts Teacher, I have actively worked in education, science
and culture festivals, I also prepared, proposed, and implemented
various projects. I founded my personal art studio, in 2005, in Izmir
Turkey. There I worked with adults and young groups, as well as on
social responsibility projects. I also prepared EU project proposals in
my school and region, which were based on the outputs of the report
titled “Arts and Cultural Education at School in Europe”, published by
Eurydice Turkish. I moved to Canada in 2017. Between 2017- 2019 I
demonstrated art performances in MIKTA and Turkish Fest. Vancouver,
BC. I graduated from VCC Education Assistant Program, in Vancouver,
Canada.
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“Öğretmenler! Cumhuriyet fikren İlmen fennen bedenen
kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli
bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.”
Mustafa Kemal Atatürk
Adım Merve Taşdelen. 11 Şubat 1994 yılında, İzmir’de dünyaya geldim.
Ilkokul ve ortaokul eğitimimde okul korolarında yer aldım. 2008
yılında Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi’ni üçüncülükle kazanarak
müzik eğitimime ilk adımı atmış oldum ve 4 sene boyunca flüt/piyano
eğitimi aldım. Bu süre içerisinde Uluslararası Flüt Yarışması’nda
kendi kategorimde ikincilik ve Türkiye çapında düzenlenen Marsyas
Flüt Yarışması’nda iki kere birincilik ödülleri kazandım. 2012 yılında
liseden mezun olduktan sonra yetenek sınavlarını burslu kazandığım
Yasar Üniversitesi Sanat ve Tasarım fakültesi Müzik Departmanı
Flüt Anadalı’nda İngilizce hazırlık olmak üzere 5 yıllık eğitimime
başladım. Bu sürede yurt içi ve yurt dışı olmak üzere bir çok tanınmış
Flütistin Masterclasslar’ına aktif şekilde katılma fırsatı buldum
ve okul koromuzla bir çok festivale katıldım. Üniversite hayatımın
son yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Pedagojik Formasyon
programına katıldım ve bir yıl sonunda eğitimimi tamamladım.
Eğitim sürecim boyunca bir çok müzik okulunda Piyano/Flüt dersleri
verdim ve çeşitli orkestralarda flutist olarak yer aldım. Üniversiteden
2017 yılında birincilikle mezun oldum. Mezun olduktan sonraki bir yıl
özel derslerime devam ettim. 10 Ağustos 2018 yılında evlenip eşimle
birlikte Kanada’ya yerleştik. 2019 Nisan ayında Ava Music & Art
Center’da Piyano ve Flüt dersleri vermeye başladım. Derslerime hala
devam etmekteyim ve yüksek lisans için hazırlık yapmaktayım.
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Merhaba. Üniversite son sınıfında bir devlet okulunda yaptığım stajla
öğretmenlik maceram başladı. Okulu bitirince bir dershanede hem
PDR hem de felsefe grubu öğretmeni olarak çalışmaya başladım. 6
yıllık dershane tecrübesinden sonra özel okullarda Psikoloji, Sosyoloji,
Felsefe, Mantık, Ahlak Bilgisi, Vatandaşlık ve Demokrasi derslerini
verdim. Sosyal bölüm başkanlığı ve Felsefe, kitap kulübü, mezuniyet
ve tören komitelerinde yer aldım. Öğretmenliğe bütüncül bir bakışla
baktım hep, eğitimin, rol model olmanın, bilginin ve samimiyetin
önemiyle ders verdim. Bir öğretmenin kendini geliştirmesinin, yeni ve
günceli takip etmesinin öneminden hareketle, her yıl çeşitli seminer
ve konferanslara katıldım. Öğrendikçe, Sokrates’in dediği gibi ne
kadar az şey biliyormuşum, öğrenilecek binlerce konu hakkında,
bunu fark ettim. Onlarca kursa katıldım, öğrencilerimle sayısız
çalıştaylara ve panellere gittik. Ütopya, Etik, Estetik çalıştayları, İnsan
Hakları Panelleri, Sosyal Bilimler Yarışması, söyleyişiler ve Tübitak
çalışmalarıyla geçti tüm bu maceram. Ve şimdi binlerce kilometre
ötede, onlardan hala teşekkür ve anılma mesajları aldığımda,
emeklerim karşılık görmüş diyorum. Öğretmenlik, ana-baba olmak
gibi, gelip geçici bir şey değil, ömürlük ve ben hala öğrencilerimin
Funda Hocasıyım.
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TCS Toplum Dergisi şimdiye kadar 5 kere yayınlandı.
Eğer dergileri okuduysanız, yorumlarınızı
bekliyoruz. Sizden gelecek öneriler ve eleştiriler,
gelecek sayıları hazırlarken bize çok yardımcı
olacak.
Lütfen aşağıdaki linke basarak anketi doldurunuz.
Böylelikle emeği geçen gönüllülerin yüzüne bir
tebessüm konduracaksınız.
tinyurl.com/okuyucuanketi
Sevgilerimle,
Sevim Mete

ÜYELİK
TCS Yönetim Kurulu olarak daha önce aldığımız
31 Aralık 2020 tarihine kadar ‘Üyelik Ücreti’
alınmaması kararımızı Covid-19 pandemi
koşullarının devamı sebebiyle 2021 yılını da
kapsayacak şekilde uzatmış bulunuyoruz.
Üye olmak isterseniz aşağıdaki tuşa basarak online
üyelik formumuzu doldurabilirsiniz:

ÜYE OLMAK İSTİYORUM
tinyurl.com/TCSuyelikbasvuru

TCS’NİN TOPLUMU TANIMA
VE BEKLENTİLERİNİ
ÖĞRENME ANKETİ
Bu anketi toplumumuzun demografik yapısını
anlayabilmek, beklentilerine ve gereksinimlerine
daha iyi yanıt verebilmek amacı ile hazırladık.
Katılım tamamen isteğe bağlıdır. 20 sorudan
oluşmaktadır ve yaklaşık 10 dakikanızı alacaktır.
Anket formunu isterseniz anonim olarak da (isim
belirtmeden) doldurabilirsiniz. TCS etkinliklerine
katılmak isteyen tüm aile bireyleri tarafından ayrıca
doldurulmasi tavsiye edilir.
Soruları cevaplamak için lütfen aşağıdaki tuşa
basınız:

ANKETİ BAŞLAT
tinyurl.com/TCSanket

Pek Yakında;
• Türkçe kitap paylaşımı/kitap kulübü pek yakında
sizlerle! Bilgi için TCS sosyal medya paylaşımlarını
takip edebilirsiniz veya
executive@turkishçanadiansociety.org’dan bize
ulaşabilirsiniz. Kitap kurdu gönüllülerimizin gönüllü
desteğini bekliyoruz
• Çocuklarımız için Türkçe ders programımız
pek yakında TCS sosyal media sayfalarından ilan
edilecektir
• 29-Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamamız
için organizasyon komitemiz ilk toplantısını
yaparak çalışmalarına başlamıştır. Pandemi
şartlarında ulaşabileceğimiz en büyük katılımla
Cumhuriyetimize yakışır, görkemli bir kutlama için
desteğiniz her zaman kıymetli olacaktır
• VTFF organizasyon komitemizçalışmalarına
başlamıştır. Bu yıl da sizlere beğeni ile izleyeceğiniz
bir Türk filmleri seçkisi sunacağız
• TCS 2021 Genel Kurul Toplantısı Kasim ayı içinde
daha sonra ilan edilecek bir tarihte yapilacaktir
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