Cumhuriyet ve Eğitim

Ege Üniversitesi GVO CEO’su Faruk Tatar

Türkiye’yi emanet edeceğimiz

güçlü nesiller
yetiştirmek için
yola çıktık
Türkiye’nin 15 Temmuz’da
yaşadığı vahim olay ve
özellikle son dönemde
içinden geçtiği
konjonktürün eğitimin
ne kadar önemli
olduğunu ispatladığını
dile getiren Ege
Üniversitesi GVO
CEO’su Faruk
Tatar, “Bu noktadan
hareketle, Ege
Üniversitesi Güçlendirme
Vakfı Okulları olarak
bizler, öğrencilerimize
sunduğumuz çağdaş
eğitim sisteminin ve
özgür ortamın geleceğin
çağdaş bireylerinin
yetişmesine büyük bir
katkı sağlayacağını
düşünüyoruz.” diye konuştu.

G

eçmişten bugüne bir
değerlendirme yaptığınızda
Cumhuriyetin kuruluşunda
eğitimle ilgili belirlenen hedefler
ve bunların gerçekletirlme sürecini
nasıl değerlendiriyorsunuz?
İyi eğitim görmüş, bilinçli bir
toplumun varlığını, yeni inkılâpların ve
Cumhuriyet yönetiminin yerleşmesi
ve yaşamasının ön şartı olarak gören
Mustafa Kemal Atatürk; eğitim
sisteminin ülkemizin ihtiyaçlarına ve
çağın gereklerine uygun olarak yeni
baştan kurulmasını ve bu eğitimin
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aynı zamanda toplumun bütün
kesimlerine yaygınlaştırılmasını
gerekli görüyordu. Cumhuriyetin ilk
yıllarında bu yaklaşımla belirlenen
millî eğitim politikası, temelde üç
ana amaca yönelmiştir. Bunlar;
Millî kültür birliğinin sağlanması,
vatandaşlık eğitiminin ve ilköğretimin
yaygınlaştırılması, Türkiye’nin ihtiyaç
duyduğu eğitilmiş insan gücünün
yetiştirilmesi olarak özetlenebilir.
Bu amaçları gerçekleştirmek
için çok emek sarf eden Atatürk,
az zamanda çok iş başarmış; diğer
alanlarda olduğu gibi eğitim alanında
da ani ve çok etkili bir değişim
gerçekleştirmiştir. Bir aksiyon adamı
olan Atatürk, ideolojik önyargılardan
uzak, doğrudan doğruya hayattan
aldığı derslerle, aklın ve bilimin
rehberliğinde yapmış olduğu
çalışmalar ve gözlemler sonucunda;
eğitimimizin temel hatalarını görmüş,
Türk Milletinin yaşadığı hayat şartları
ve ülkemizin ihtiyaçlarına uygun bir

millî eğitim politikasını belirlemeye
çalışmıştır. Yani, ‘durumsallık’ eğitim
politikasının oluşturulmasında
belirleyici unsur olmuştur.
Atatürk’ün eğitime ilişkin görüş
ve direktifleri ve döneminin eğitim
uygulamaları dikkatle incelendiğinde;
Onun, ‘ansiklopedik bilgileri
ezberletmeye’ dayalı eğitime
karşı olduğu, teori ile uygulamayı
bütünleştiren bir eğitim programını
uygulamaya çalıştığı çok net olarak
anlaşılır. Bu noktada; Harf İnkılabı,
Millet Mektepleri ve Üniversite
reformu sonucunda oluşturulan yeni
kurumlar Cumhuriyetimizin ilerlemeci
mihenk taşını oluşturmuşlardır.
Cumhuriyeti Yaşatan Eğitim
Kurumları yola çıkarken eğitimdeki
hedeflerini nasıl belirlediler?
Eğitimin, toplumları geleceğe
taşıma sorumluluğu ve bireyi
geliştirme dinamiği, öğretim
programları yoluyla tasarlanan insan
yetiştirme projesi ile gerçekleşir.

Cumhuriyet ve Eğitim
Eğitimin toplum için çok büyük önem
taşıyan bu sorumluluğunu yerine
getirmesi, öğretim programlarında
öncelikle hedeflerin ortaya konulması
ve yaşama geçirilmesi ile mümkün
olur. Bu anlamda Türk eğitim
sistemi, toplumun ulusal ve evrensel
değerlerine uygun niteliklerle
donatılmış birey ve yurttaş yetiştirme
misyonunu, eğitim sisteminin
öncelikli hedefi olarak görmek ve bu
sorumluluğu yerine getirmek, biz
eğitimciler için en önemli görevdir.
Mustafa Kemal Atatürk’ün
gösterdiği hedeften hareketle, Ege
Üniversitesi Güçlendirme Vakfı
Okulları olarak bizler, vatanını
ve milletini seven, Cumhuriyetin
temel değerlerine ve milli
kültürüne yürekten bağlı, Atatürk
ilke ve inkılâplarını benimsemiş,
çağdaşlaşmayı ve her zaman
durmadan ilerlemeyi kendisine ilke
edinmiş, çalışkan, ahlâklı ve dürüst
dünya vatandaşları yetiştirmek için bu
yola çıktık.

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN EN
ÖNEMLİ YATIRIM EĞİTİMDİR
Bu hedeflere ilerlerken hangi
değer ve ilkeleri göz önünde
bulundurdular?
Çocuklarımıza yaptığımız en önemli
yatırım, onlara verdiğimiz eğitimdir.
Eğitimin yalnızca bir bireyin ya da
ülkenin değil, dünyanın değişiminde
nasıl etkiler yaratacağının bilinciyle
hareket eden bir eğitim kurumuyuz.
Bu nedenle en değerli varlıklarımız
olan çocuklarımıza eğitim ile en
kıymetli yatırımı yaparken; herkese
eşit mesafede olmak, çocuklarımızı
merkeze alarak her birinin farklı birer
birey olduklarının bilinciyle kişiye
özgü eğitim tasarımları belirlemek,
ülkemizin hemen her yerinde
açmayı planladığımız okullarımızda
eğitimde fırsat eşitliğini çocuklarımıza
sunmak öncelikle savunduğumuz
ilkelerimizdir.
Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı
Okulları olarak bizler; Milli Eğitim
Bakanlığımızca belirlenmiş ve “Millî
Eğitim Temel Kanunu”nda belirtilmiş
olan; genellik ve eşitlik, ferdin ve
toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilme,
yöneltme, eğitimde fırsat ve imkân
eşitliği sunma, süreklilik, Atatürk
ilke ve inkılâplarını benimseme,
demokrasi eğitimi, lâiklik, bilimsellik,
plânlılık, karma eğitim, okul ile ailenin

işbirliği ve her yerde eğitim temel
ilkelerini benimsedik.
Bununla beraber, Ege
Üniversitesi’nin 62 yıllık
yükseköğrenim bilgi birikimini
ilköğretime ve ortaöğretime
indirgeyerek bir ilke imza attık.
Çocuklarımızın özgüveni yüksek,
sorumluluk alabilen, çağdaş,
ilerlemeci, yenilikçi, erdem sahibi, millî
ve manevî değerlerle, tarihî ve kültürel
mirasa, Cumhuriyete, inkılâplara,
Atatürkçü düşünceye bağlı,
vicdanı ve fikrî hür, girişimlerinde,
görevlerinde, çevrelerinde dürüst,
çalışkan, bilgi ve teknoloji üreten ve
kullanan, cesur ve özverili vatandaşlar
olarak yetişmelerini ve bu nitelik
ve yeteneklerini sürekli geliştiren
dünya vatandaşları olmalarını
gerçekleştirmeyi ilke edindik.

kurumu olarak birincil hedefimizdir.
Çocuklarımızın bugün yaşadıkları
hayatın, toplum yapısının ve eğitim
gördükleri okulun da Atatürk’ün ilke
ve inkılâplarının bir ürünü olduğunu
kavramalarını sağlamak çok önemli.
Tarihimizi ve milli kültürümüzü
anlayabilecekleri en doğru yollardan
onlara aktarırken, geleceğin aydınlık
bireyleri olarak onlara çok daha
önemli görevler düştüğünü anlatmaya
çalışıyoruz. Eğitim programlarımızı
öğrencilerimizin çağdaş bireyler olarak
yetişmeleri için hazırlıyoruz. Çünkü
öğrencilerimizin eğitim hayatları
boyunca bizim onlara aktardığımız
cumhuriyet değerlerini sonraki nesillere
aynen aktaracaklarına inanıyoruz.

Bizler cumhuriyetin çocukları,
cumhuriyetin torunları olarak
bugünde, bundan sonraki
süreçte de ülkemizin bu
Eğitim aynı zamanda
Ulu
güzel değerlerini,
kuşaklar arasında
Önderimiz
Atatürk’ün bize
toplumsal,
Mustafa Kemal Atatürk,
gösterdiği muasır
kültürel vb
medeniyetler
eğitim sisteminin hedefini;
değerlerin
seviyesine
“Millî Eğitimin gayesi yalnız
aktarım
yükselme
hükümete memur yetiştirmek değil,
sürecini
hedefine
daha çok memlekete ahlâklı, karakterli,
de ifade
de, yine el
ediyor. Bu
cumhuriyetçi, inkılâpçı, olumlu, atılgan,
birliğiyle
çerçevede
başladığı işleri başarabilecek kabiliyette,
ulaşacağıEge
dürüst, düşünceli, iradeli, hayatta
mıza
GVO’da bu
inancımız
rastlayacağı engelleri aşmaya
süreç nasıl
tamdır
diyoruz.
kudretli, karakter sahibi genç
işliyor ve
Okullarımızda
yetiştirmektir.”
Cumhuriyetin
yetişecek bilgili,
diyerek bizlere yol
değerleri genç
kültürlü, donanımlı
nesillere nasıl
göstermiştir.
öğrencilerimizle,
aktarılıyor?
yeniden Türk milleti
Cumhuriyet, yalnızca
olarak dünyada her alanda en
halkın kendi kendini idare etmesi
önde olmayı hedefliyoruz. Ülkemizin,
demek değildir. Bundan çok daha
milletimizin bu güzel değerlerini bizden
derin bir anlama ve değere sahiptir.
sonra yetişecek olan çocuklarımız için
Cumhuriyet; eşitliktir, medeniyettir,
ilelebet yaşatacağız.
ilerlemektir, fikri ve vicdanı hür
ÖĞRENCİLERİMİZE EN
olmaktır. Birey olarak yaşama ve
VERİMLİ EĞİTİM MODELİNİ
yetişme hakkına sahip olmaktır. Milli
SUNUYORUZ
ve manevi değerlere sahip çıkmak,
Kolejler Çağdaş Türkiye ideallerine
farklılıklara saygı duymak, milli
nasıl katkı sunuyorlar?
birlik ve beraberlik içinde kardeşçe
Ülkemizde özel okulların gelişimi
yaşamak demektir. Ülkemizin ve
1980’lerden sonra büyük bir ivme
milletimizin bölünmez bütünlüğü
kazandı. Öğrenci velileri sağladığı
ile ulusal egemenliğimiz için
imkânlar nedeniyle özel eğitim
kenetlenmek, durmadan ilerlemek
kurumlarını tercih etmeye başladı. Özel
ve çağdaş medeniyet seviyesinin
okullar sundukları olanaklarla eğitim
üzerine çıkmak demektir. Böylesine
kalitesini arttırma odaklı bir çalışma
derin bir anlama ve büyük bir
sergiliyorlar. Bu durum tüm eğitim
değere sahip olan cumhuriyetimizi
kurumları arasında, her birinin kaliteyi
gelecek kuşaklarımıza aktarmak,
yükseltmesine yol açan bir rekabet
en küçüğünden en büyüğüne tüm
ortamı oluşturuyor. Yenilikçi ve modern
evlatlarımıza aşılamak bir eğitim
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Cumhuriyet ve Eğitim
eğitim kurumları Türkiye ideallerine ulaşmada şüphesiz
büyük rol oynuyorlar.
Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Okulları olarak bizler,
öğrencilerimize sunduğumuz çağdaş eğitim sisteminin ve
özgür ortamın geleceğin çağdaş bireylerinin yetişmesine
büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Biz Atatürk’ün
bizlere sunduğu çağdaş eğitim sistemini hep bir adım
ileriye taşıma felsefesini benimsedik. Ayrıca öğrencilerimizi
gelecekteki hayatlarına hazırlama konusuna oldukça önem
veriyoruz. Onların Cumhuriyet değerlerine bağlı, başarılı,
özgürlükçü ve çağdaş birer birey olması bizim için büyük
önem taşıyor. Bu sebeple de onlara gelecekte başarılı ve
aydın birer birey olabilmeleri için en verimli eğitim modelini
sunmaya çalışıyoruz.

olan okulların da; geleceğin dünyasına göre çocuklarımıza
kazanımlar sağlaması, bilimsel gerçeklerden faydalanarak
eğitim öğretim yapması ve çocuklarımızı buna göre
geleceğe hazırlaması gerekir.
Geleneksel yöntemlerin hayatımızın her alanında bizlere
yetmediği göz önüne alındığında, eğitim gibi geri dönüşü
olmayan bu yolda, kararlı ve yenilikçi adımlar atmak
gerekir. Günümüz dünyasında kaliteli eğitimin yolu artık;
yükseköğretim, ortaöğretim, ilköğretim ve okul öncesi
öğretimi tek bir çatı altında toplayarak yenilikçi ve idealist
bir eğitim anlayışı ile çocuklarımızı geleceğin dünyasına
göre hazırlamaktan geçmektedir.
Bu amaçla, bugün ülkemizin ve dünyanın en saygın
üniversiteleri arasında yer alan Ege Üniversitesi: “Ege
Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Okulları” ile nice başarılı
öğrenciler yetiştirmek üzere Ege Bölgesi’nden
başlayarak tüm Türkiye’de eğitimde daha çok
fırsat eşitliği getirmek adına yola çıktı.

Türkiye geçtiğimiz birkaç aydan bu yana kritik süreçleri
yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Bu süreci bir
eğitimci olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
Özgür bireyler yetişmesi açısından
eğitim sisteminin oynadığı
Yeni dünyada hüküm sürecek
rol nedir? Bu tür olayların
bilimsel eğitim öğretim
yaşanmaması için eğitimde
anlayışımız, güçlü akademik
nasıl bir yapılanma
yayınlarımız, yabancı
gerçekleştirilmeli?
Günümüzde birçok özel eğitim kurumu,
dil eğitimimiz, ihtiyaç
Cumhuriyet rejiminin,
ve beklentilere göre
çeşitli spor müsabakaları, bilimsel yarışmalar,
bütün vatandaşları kanun
tasarlanmış ezber
uluslararası iş birliği ile gerçekleştirdikleri
önünde eşit sayması,
bozan fiziki şartlarımız,
akademik eğitim programları ile ülkemizi temsil
onlar arasında hiçbir
eğitimde olmazsa olmaz
ayrıcalık tanımaması,
ediyor ve başarıları ile adını duyuruyorlar. Ege
olan güvenlik, sağlık ve
onların devlet
Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Okulları olarak bizler
beslenme anlayışımız ile
yönetimine eşit olarak
de ülkemizde ve dünyada çok önemli başarılara imza
tüm Türkiye’ye açılmanın
katılımını sağlaması,
gururunu yaşıyoruz.
atmak ve Türkiye’yi başarı ile temsil etmek için önemli
vatandaşların temel
adımlar attık. Henüz temellerini atmakta olduğumuz
hak ve hürriyetlerini
spor programlarımız, akademik programlarımız,
devlet teminatı altına
yeni neslin okulu olduğumuzu kanıtlayacağımız
alışı, millî birlik ve
beraberliğimiz açısından
teknoloji programlarımız ile hem ülkemizde
da birleştirici, pekiştirici
hem de dünya arenasında milletimizi
olmuş, millî sınırlarımız içinde
gururlandıracağımızdan hiç
hiçbir ayrıcalık yapmaksızın
şüphem yok.
bütün vatandaşlarımızın paylaştığı,
yararlandığı, bu nedenle korumaya ve
yaşatmaya kararlı olduğu bir idare haline gelmiştir.

ÜLKEMİZİ
HER ALANDA
GURURLANDIRACAĞIZ

Bu bakımdan, kurulan bu büyük eserin her yönü ile
gelişmesi, geliştirilmesi, doğabilecek her türlü tehlikeden
titizlikle korunması, Cumhuriyet kuşaklarının Atatürk’e
ve onun inkılâp arkadaşlarına borçlu olduğu kaçınılmaz
bir görevdir. Bizler, bu görevin bilinci içinde, bize bırakılan
emaneti daima koruyacak ve Türkiye Cumhuriyeti’ni
Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda ebediyen
yaşatacağız.
Burada en büyük görev şüphesiz ki biz eğitimcilere
düşmektedir. “Bir anne ve babanın çocuğuna
bırakabileceği en büyük miras onlara yaptığı eğitim
yatırımıdır.” Dün çocuk yetiştirmek zordu. Bugün
yaşadığımız dünyada değişim ve dönüşümden dolayı çok
daha zor!
Şu anda dünyada icra edilen mesleklerin %65’nin 10
yıl sonra olmayacağı bilim insanları tarafından ortaya
konulan bir gerçektir. Çocuk yetiştirmekte en önemli araç
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