Ersin Bey, öncelikle bize gelismis dünyada egitim/ögretim politikalarinin ana
yönelislerini özetler misiniz? Ögretimin, egitimin bilgi çaginda özel bir önem, yeni
özellikler kazandigini söyleyebilir miyiz?
Sayin Bursali,
Hepimiz biliyor ve seziyoruz ki, dünya yepyeni bir medeniyetin esigindedir. Bu yeni
medeniyet için en önemli unsur, artik, “bilgi ve hatta bilginin üretim hizidir”. Daha temiz
bir dünya, daha çok baris, daha sihhatli ve uzun insan yasami, daha çok insan mutlugu
ancak insani eksen alan; daha çok bilgi ile saglanabilecegi anlasilmistir. Yakin gelecekte
ülkeler “dünya bilgi stoguna” katkilari oraninda sayginlasacak ve adeta bu oranda mutlu
yasam hakki elde edebileceklerdir. Bu yaklasim dogru ise; ki dogrudur; ülkelerin birbirleri ile
rekabeti sanayi toplumlarinda görüldügü gibi “daha çok mal üretmekten”, “daha çok ve
hizli bilgi üretimine” kaymaktadir. Bugünkü tanimlama ile “bilgi toplumlari” dogmakta ve
yeni medeniyetin ilk isiklari bu toplumlarda gözlemlenmektedir. Bilgi toplumu tanimina giren
toplumlarin bazi sosyoekonomik parametrelerine bakildiginda su özellikler dikkati
çekmektedir. Bu ülkelerin milli gelirleri kisi basina 20.000 dolari asmistir. Arastirma-gelistirme
için son 10 yilda ayirdiklari pay, yilda ortalama, milli gelirlerinin %3’ünden fazladir. Ülkede
okur-yazarlik seviyesi %100 ve hatta üstüdür. “Bilgi-okur yazarligi” diger kelimelerle,
bilgisayari isinde kullanabilen nufus toplam çalisan nufusun %40’indan fazladir. “Bilim okur
yazari”, diger kelimelerle egitim-arastirma ve gelistirme sektöründe çalisan nufus, toplam
nufusun %5’ini asmistir. Yüksek ögretimde okullanma orani %60’in üstündedir. Bu gibi
toplumlarda yeni bilgi olusturma hizinin yilda %10’dan fazla oldugu gözlenmektedir. Bugün
“bilgi toplumu” niteligini kazanmakta olan ülkeler arasinda Amerika Birlesik Devletleri,
Japonya, Almanya, Fransa basi çekmektedir.
Egitimde en büyük reform (yaklasik 1700&lerde) basili kitaplarin egitimde kullanilmaya
baslamasidir. Eger egitim tarihi dikkatle incelenirse yaklasik 1750 ila 1850 yillari arasinda
yukarida sayilan toplumlarda ikinci bir egitim reformunun gerçeklestirildigi de görülecektir.
Söyle ki: Egitimde firsat esitligi tanimak ve yetenekli gençlere egitimle sosyal siniflarini
degistirme olanagi yaratmak. Egitim amaçlari ve sorunlari farkli farkli olmasina ragmen, bu
ülkeler asagi-yukari tarihin ayni döneminde benzer bir reformu basarmislardir. Bilgi toplumu
niteligine ilk ulasmakta olan ülkelerin elde ettikleri bu sonuç tesadüf degildir.
Bilgi toplumlarinda, egitimin önemi ve özelliklerine gelince: Bilginin gerçek sermaye ve
zenginlik yaratan baslica kaynak haline gelmekte oldugu bir ekonomide, egitimin performansi
ve sorumlulugu için yeni taleplerin dogmasi dogaldir. “Egitimli insan” nasil bir kimse
olmalidir sorusu üzerinde dikkatle durulacagi ve önümüzdeki yillarda çok tartisilacagi
kesindir. Bilgi stogunun ve yorumlarinin hizla degismesi “okur-yazar” niteliklerini
degistirecektir. Biraz önce tariflerini verdigim “bilgi-okur yazarligi ve daha ötesi “bilim-okur
yazarligina” büyük talep dogacaktir.
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Bilgi toplumlarinda “egitim sektöründe” büyük degisimlerin, ihtilal anlaminda reformlarin
görülmesi kesin ve dogaldir. Tüm degisimleri ve bunlarin sürelerini bugünden tahmin etmek
olanaksiz olabilir. Fakat genel degisim egilimleri üzerinde fikir yürütmek mümkündür. Bunlari
söyle siralayabiliriz: Okul, önemini ve islevini sürdürürken “ögretmek”, “ögrenmeye”
yönelenecektir. “Ögrenme” eylemi ögrenci ile birlikte akademik kadroyu ve veli’yi de
kapsayacaktir. Yeni yüzyilda okul; mekanik islev gören bir kurum degil “ögretmen-ögrenciveli” üçlüsü ile topluca bir “ögrenen” organik bir sisteme dönüsecektir. Ögretmen;
“ögreten” pozisyonundan çikarak, yol gösteren-yardim eden-ögrencinin kisiligine
kavusmasini saglayan ve çocugun tüm psikolojisi ve ögrenme profilini kavrayarak ailesi de
dahil olmak üzere rehberlik görevi üstlenen sevgi yüklü bir rehber olacaktir. Bugünkü egitim
sistemlerinin hepsi çocuklarin zayif taraflari üzerinde durmakta ve bu zayif yönleri gidermeye
çalismaktadirlar. Ancak insan basarisi, üretkenligi üzerinde bilgiler arttikça görülmektedir ki,
insanlarin performansi ve yaraticiligi onlarin güçlü yönlerinin etkin kullanilmasi ile
artmaktadir. Yeni yüzyilin okullarinin bütün dikkati, çocugun güçlü yönlerini ortaya çikarmak
ve çocugun bunlari etkin olarak kullanma yollarini ögrenmesini saglamaktir. Yeni yüzyilda;
bilginin çoklugu, degiskenligi nedeni ile egitim sonlu bir süreç olmaktan çikacak; hayat boyu
devam eden bir eylem haline dönüsecektir. Bu nedenle okullar “ögrenmeyi ögretme”
hedefli olacaklardir.
Bilgi toplumunda bireylerin çogu “bilgi isçilerinin” olusturdugu bütünlük içinde
“yönetenler” durumuna gelecektir. Çalisma gruplarinda, sirketlerin içinde, toplumda liderlik
de etmek durumunda kalacaklardir. Bu nedenlerle okullarda “lider” yetistirme egitimi önem
kazanacaktir. Diger önemli bir degisim “bireylerin toplumda yüklenecekleri sorumluluk”
duygusunda görülecektir. Suskun toplum, soran, sorgulayan, sorumluluk tasiyan topluma
dönüsecektir. Orhan bey, belki bu sorunuza cevabim çok vaktimizi aldi ama, bu sorunuza
cevabimi önemli bir konunun altini çözerek tamamlamak istiyorum. Bilgi toplumlarinda
“erdemin” diger kelimelerle ahlaki degerlerin büyük önemi olacaktir. Bilgiyi kullanmadasaklamada-üretmede erdem kavraminin niteligi tartisilacaktir; fakat bireyin normal degerlerle
egitimi ve ahlaki degerlere, erdemli olmaya bagliligi büyük önem tasiyacaktir.
Ülkemizde egitim kurumlarimizin durumunu nasil görüyorsunuz? Ülkemizde
çocuklarin çok büyük çogunlugu devlet okullarina gittigine göre, buralarda verilen
egitim ve ögretilen bilgiler, çagin ve ülkenin gereksinimlerine uygun düsüyor mu?
Bugün nufusumuzun yaklasik %54’ü (35 milyon) 0 – 24 yas gruplari arasinda. Yine bu
nufusun %43’ü (15 milyon) ilk ve orta ögretim talep etme yasindadir. Ilkokula yaklasik 7.5
milyon ögrenci, ortaokullarda yaklasik 2 milyon ögrenci ve liselerde 1.7 milyon ögrenci
oldugu düsünülürse okul talep eden ögrencilerimizin yaklasik 11.2 milyonu astigi görülür.
Demekki ilkokul nufusunun %110’u, ortaokul nufusunun %52’si, lise nufusunun %40’I okula
kavusmustur. Ilk ve orta egitim ögrencilerinin %98.6’si (11 milyon) kamu egitim kurumlarinda
egitim görmektedir ve bu egitimin kisitlari bilinmektedir. Yaklasik %1.4’ü (200.000 ögrenci)
özel egitim kurumlarindan faydalanmaktadir.
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Ülkemizdeki egitim kurumlari maalesef yeterli düzeyde degildir. Özellikle bilgi çagina yetisme
sancilari çeken bir ülkeyi o düzeye tasiyacak durumda ise hiç degildir. Ögretim elemani, fiziki
mekan, araç-gereç, egitim programi ve okul ile aile isbirligi politikalarindaki yetersizlikler Milli
Egitim kalitemizi olumsuz olarak etkilemektedir.
Bugün nitelikli egitim derken, bu kapsamda neleri düsünüyorsunuz?
Nitelikli egitim unsurlari nelerdir?
Sayin Bursali,
Bana göre nitelikli egitim kavrami, en genel anlamda, nitelikli insan yetistiren ve ülkedeki
nitelikli insan sayisinin gittikçe artmasini saglayan çok yönlü, çok asamali ve devamli kendini
yenileyen egitim programlarinin yer aldigi sistematik bir süreçtir. Bu süreç dogrudan insan
düsüncesini etkiler ve gelistirir.
Bugün dünyada kalite kavrami her türlü insan faaliyeti için vazgeçilmez bir tanim haline
ulasmistir. Kaliteli is, ancak kaliteli insanlar tarafindan üretilir. Hatta bir ülkede egitimli ve
kaliteli insan sayisi belli bir orana ulasmadikça, o ülkedeki üretimin kalite ve verimliligini
saglamak mümkün degildir. Öteyandan bilgi toplumunda, insana düsen sorumluluk gittikçe
artmaktadir. Basariyi sürekli kilan ve kaliteyi yönlendiren gelismis insani, “kalite insani”
olarak tariflemek istiyorum.
“Kalite insani”, biraz önce bahsettigim sürekli, sistematik, bütüncül egitim programlari içinde
yetisebilir. Bu egitim programini üç asamada özetlemek mümkündür :

1. Yasamin ilk gününden baslayip aile içinde çerçevelenen egitim,
2. Okullarda somutlasip sekillenen egitim,
3. Is hayati içinde derinlik ve etkinlik kazanan egitim süreçleri
Sorunuz eger somut olarak okul egitimine yöneliyorsa, nitelikli egitim, kisinin ögrenme
yetenegini ortaya çikaracak ve gelistirecek bir egitim sisteminin isletilmesidir. Burada
Galile’nin güzel bir özdeyisine deginmek isterim.
“Insanlara genelde bir sey ögretemezsiniz; ama içindekileri ortaya koymasina, kendini
biçimlendirmesine ve ifade etmesine yardimci olabilirsiniz.”
Bu genel çerçeveyi nitelikli egitimin unsurlari açisindan daha da açmak gerekirse; söyle bir
özet yapilabilir. Hür bir düsünce ve akademik ortam; çagdas altyapi ve donanima sahip bir
bina; yeterli alana sahip kampüs; takim halinde çalisabilen, devamli ögrenen, sevgi ve bilgi
yüklü, dünyanin gelecegini kavramis bir egitim-ögretim kadrosu; hevesli ve içten duygularla
okuluna bagli bir ögrenci toplulugu; okul ile ögrencinin verimli yetismesinde siki isbirilgine
hazir veliler.
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Devletin bilerek ve isteyerek nitelikli egitimden elini ayagini çekmeye basladigini
söyleyebilir miyiz? Yoksa buna gücü mü yok?
Sayin Bursali,
Hiçbir devlet bilerek ve isteyerek “nitelikli egitim benim politikam degildir” diyemez. Bu
konuda “gücüm de yoktur” diyemez. Devletin gücünün olmasi gerekir: Hatta devlet nitelikli
egitim konusunda “örnek kurumlar” olusturarak liderlik yapmalidir. Mevcut egitim sistemini
sürekli gelistirerek, ülke ihtiyaçlarina uyarlamalidir. Peki devletin adeta “nitelikli egitimden
elini ayagi çeker” bir görünüm sergilemenin sebebi nedir? Heryesden önce yeterli finansal
kaynagin, açikça yeterli paranin bu konuya tahsis edilmedigini düsünüyorum son yillarda.
Bütçemizden kamu egitim harcamalarina yaklasik milli gelirimizin %2.7 (yükde iki nokta
yedi)’si ayrilmaktadir. Egitimin “kalitesini” saglamak için bu deger en az iki misline
çikarilmalidir. Diger taraftan genç nufusu çok olan bir ülkeyiz. Önümüzdeki 15-20 yil daha,
yiginlar halinde egitim talep eden nufus, okullarin kapisina gelecektir. Bu nedenle ögrenci
basina egitim giderlerini sabit tutmak gerekeceginden, önümüzdeki yillarda egitime daha da
çok kaynak ayrilmasi gerekmektedir. Hükümetler bu konuda isterlerse finansman
yaratabilirler. Rasyonel bir kamusal hizmet planlamasi akil disi “kayiplari önleyerek yalniz
egitim için degil, egitim ve saglik hizmetleri için gerekli fonlari yaratabilir. Fakat finansman
yoklugundan daha olumsuz bir gerçek; demokratik sistemimizin vazgeçilmez unsuru olan
partilerimizin hiçbiri henüz “tutarli ve çagdas”, gelecegi kuacaklayan bir “egitim politikasi”
gelistirerek tartismaya açmamistir. Bugün gerek parti programlarinda, gerekse hükümet
programlarinda milli egitimimiz için söylenen veya yazilanlar genel, yuvarlik söylemlerden
ibarettir ve tutarli bir egitim politikasi olma niteliginden çok uzaktir.
Devletin bosaltmaya basladigi nitelikli egitim alanini, öncelikle ilk ve orta egitimde,
özel sektör ne derece doldurmaya aday? Nitelikli egitimi gerçeklestirebiliyorlar mi?
Veya ne derece gerçeklestirebiliyorlar?
Bugün ülkemiz ilkögretiminde genel olarak 3 maddede özetlenebilecek egitim modelleri
sunulmaktadir.
1.ci model : Ikili ögretim yapan, kalabalik sinifli; fiziki yapilari ve çevre sartlari, araç-gereçleri
yetersiz; aile-okul iliskisi saglikli bir yapida kurulamayan okullarda sunulan
egitim.
2.ci model : Hedefini, ögrencilerini belirli bir koleje hazirlama olarak belirleyen, dershane
kimlikli “yaris sever” okullarda verilen egitim.
3.cü model : “Hayat bu kadar sikintiya degmez; çocuk gülsün, oynasin, biraz birseyler
ögrensin, diploma yeter” felsefesine sahip okullardaki egitim.
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Tabii bu genel bir degerlendirmedir ve 1.ci model daha çok kamu okullarinda, 2.ci ve 3.cü
model ise özel okullarda yaygindir. Bunun disinda, özellikle ögretim kadrosunun olaganüstü
özverisine dayanan, ciddi bir egitim ve ögretim vermeye gayret eden, olumlu sonuçlar
alabilen kamu ve özel okullari da mevcuttur. Yalniz bunlarin sayilari çok azdir. Bu okullarda
elde edilen olumlu sonuçlar saglam bir egitim felsefesinden çok veli-ögrenci-ögretmen
üçgeninde taraflardan birinin veya bir kisminin veya tümünün iyi niyetli ve özverili
gayretlerine dayanmaktadir. Sonuç olarak çagimizin tarifledigi nitelikli egitimden henüz çok
uzagiz.
Sayin Bursali,
Simdilik çok parlak olmayan bu tabloya ragmen, ben gelecekten ümitliyim. Çünkü Türkiye’de
“egitim günlük gündeme” girmistir. Olumlu elestiriler yapilmakta ve soruna dogru teshisler
konulmaktadir. Ayrica konu üzerinde eylem bazinda ve birbirini tamamlar gayretler
olusmaktadir. Olusacak rekabet ortamini devlet de dogru yönlendirir ve ortami iklimlendirirse,
partilerimiz konunun yasamsal önemini kavrarsa ve “egitim reformu-felsefesi olabileck
çalismalar önderlik ederse” gelecek yüzyilda ihtiyacimiz olacak insan profiline ulasabiliriz
inancindayim.
Egitim alanina girerken, egitim sisteminin resmi ve özel genis bir elestirisini yaptiginiz
anlasiliyor. Irmak Ilkögretim Okulunun özellikleri neler olacaktir? Burada ilkelerinizi
özetler misiniz?
Irmak Ilkögretim Okulu, egitim ve ögretimde evrensel iyileri hedeflemistir. Amacimiz bugünün
en iyisini yapmak ve kisa sürede Milli Egitim kanunlarimiz çerçevesinde yeni özgün egitim
modelleri yaratmaktir. Sürekli geliserek daha iyiye yönelmek, okulumuzun vazgeçilmez
misyonudur.
Biz, Irmak kuruculari olarak, her insanin benzersiz bir varlik oldugu ve “yasamini sürdürmekazanma ve gelistirme” yetenekleri ile donatilmis olarak dünyaya geldigine inaniyoruz.
Diger bir anlatimla, her insan kendine özgü degisik yeteneklerle dünyaya gelir ve yasamini
sürdürür. Kurumumuzun amaci; “yasamalarini kazanmakta ve gelistirmekte mahir,
toplumuna ve çagina sorumlu, mutlu ve güçlü Türk gençlerini” yetistirerek Türk Milli
egitimine hizmet vermektedir.
Bu dogrultuda ilkelerimiz söyle özetlenebilir:
[
[
[
[
[

Egitim için; hür bir düsünce ve akademik ortam olusturmak.
Saglikli bir altyapi ve donanimli bir bina içinde egitim vermek.
Kampüsün essiz dogal ortaminda yaygin sportif faaliyetler, tabiati tanima programlari
yapmak.
Okul ögretim kadrosu-ögrenci-veli üçlüsünü “topluca ve birlikte ögrenen” bir sistem
haline getirmek.
Yakin çevre ve kardes kurum ve kuruluslarla bütünleserek okulu bir “kültür merkezi”
yapisina kavusturmak.
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Ögrencilerinize, diger okullardaki egitimin yanisira ve onlarin disinda hangi özellikleri
kazandirmaya yöneleceksiniz?
Sayin Bursali,
Ögrencilerimize diger okullardan farkli su nitelikleri vermeye gayret edecegiz. Bir kere egitim
“ögrenci merkezli” olacaktir ve çocugun zayif taraflarina degil, kisiliginin güçlü taraflarina
yönelik olacaktir. Güçlü taraflarinin daha da güçlendirilmesi esas alinacaktir. Irmak okulunda
çocuklarin okuyan, düsünen, soran, arastiran paylasan ve uygarca bir arada çalisabilen ve
tartisabilen bireyler olarak yetistirilmesine özen gösterilecektir. Ögrencinin güzel türkçemizin
inceliklerini ögrenmesi, kendisini ve fikirlerini rahatça yazili olarak veya sözlü ifade
edebilmesi saglanacaktir.
Derslerde belki Türkiye’de ilk defa ilkokullarda ihracattan ve ihracatin ülke için öneminden
Irmak okulunda bahsedilecektir. Yaratici düsünce üretme metodlari tartisilacaktir. Çocuklarin
rakabeti bir “oyun” olarak algilamalarina özen gösterilecektir.
Sanatsat faaliyetler, spor faaliyetleri için okulda genis olanaklar yaratilmistir. Ikinci dil
ingilizce’nin etkin kullanma yöntemleri çocuklarimiza gösterilecektir.
Sayin Bursali,
Özetlersek Türk çocuklarina evrensel standartda egitim ve ögretim olanagi sunulmaktadir.
Bugünkü milli egitim müfredatini nasil uygulayacaksiniz? Bunun yanisira ögrencilere
vereceginiz bilgilerde izleyeceginiz bir yöntem var mi?
Bugünkü, Türk egitim müfredati özünde per çok degeri içermektedir. Ancak ülkemiz için
gerekli egitimli insan profili açisindan yetersizdir. Diger önemli bir husus da müfredat
içeriginin ögrenciye aktarilmasindaki aksakliklardir.
Dolayisiyla okulumuzda milli müfredatin özündeki tüm ilkeler ve gerekli akademik bilgi en iyi
sekilde; iyi fiziksel ortam, etkin araç-gereç, program ve yüksek vasifli ögretmenler ile
aktarilacaktir. Bunun yaninda ögrencilerimiz için topluma, okula ailesine, arkadaslarina ve
özellikle kendine karsi her türlü davranista sorumluluk bilincinin ileri düzeyde gelistirilmesine
yönelik su vasiflari üzerinde durulacaktir.
[
[
[
[
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Çaliskan olmak.
Dürüstlük ve ahlaki degerlere baglilik.
Detayda titizlik.
Dikkat yogunlastirma.
Ortak mali kullanmada itina.
Kisisel basari için özveri istegi.
Okuluna, daha sonra yer alacagi is dünyasina ve topluma hizmet istegi.
Hayatin firsatlarini görebilme ve degerlendirebilme yetenegi.
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Bu hususlar ögretmenlerimiz ve akademik kurulumuzun müsterek çalismalari ile
metodlastirilmaktadir. Bu görünen ve görünmez müfredat metodlarinin olusturulmasi,
okulumuzda devamli bir süreçtir. Sonuçlar ölçümlenerek yeni metodlara dönüstürülecektir.
Fakat uygulanacak metod için çok basit bir yöntem gelistirilmistir. Özetlenirse, çocuga soru
sormak, çocugun zamanla kendi kendine soru sormasini saglamak, sorulan veya kendi
sordugu soruya cevabin yeni çocuk tarafindan verilmesini gerçeklestirmek. Cevaplari birlikte
tartismak, alternatif cevaplar aramak. Dogrulari bulmak.
Ögrencilerinizi, Türkiye’deki ezberci, kalipçi, yaratici olmayan sinav maratonlarinin
disinda nasil tutancaksiniz? En azindan liseyi bitirdikten sonra?
Bu konuda iki güvnecemiz olacak. Birinci güvence “Irmak” okulunda egitim ve ögrenim
görmüs bir ögrenci için, her türlü sinav; kendisini sinamak için “zevkli bir oyun” olacak.
Sinavda basarili olmasi için gerekli bilgiler kendisine kalip halinde degil, ezbere gerek
birakmasizin ögretilmis olacagindan ve ögrenmeyi ögrenmis oldugundan, hiçbir kimsenin
yardimina ihtiyaç duymaksizin kendi kisiligine en uygun bilim dallarini kazanacak puanlari
elde edecektir. Irmak okulunda yalniz ulusal sinavlar degil, uluslararasi sinavlar hakkinda da
ögrencilere bilgiler verilecek ve bu sinavlarda ögrencilerin kendilerini sinamalari tesvik
edilecektir. Irmak ögretisinde; sinav kazanmak veya kaybetmenin yasamsal bir anlam ifade
etmedigi; esas hedefin “hayatini mutlu kilacak güçlü bir kisilik” oldugu yer almaktadir.
Ögrenciler gelecekte ulusal ve uluslararasi keskin bir rekabet ortaminda yasayacaklardir. Bu
nedenle ögrencilerimiz okuldaki egitim-ögrenimlerinde hayata hazirlanirken rekabetin günlük
rutin ve yasama heyecan veren bir oyun oldugunu; rekabetin uzun soluklu oldugu ve yasam
boyunca sürecegini; rekabette oyunun kaidelerinin ve rakiplerin performanslarinin iyi
kavranmasinin basariyi çok etkiledigini ve rekabet alaninda her an hazirlikli olmanin
gerekliligini ögreneceklerdir. Bu nedenle ögrencilerimiz diledigi sinava stressiz, rutin ve
kendine güvenerek kendi metodlari ile rakiplerinin performansini inceleyerek, sinav
kaidelerini de kavrayarak gireceklerdir. Böyle bir uzun soluklu psikolojik hazirlik onlari güçlü
ve dolayisi ile basarili kilacaktir. Onlar sinav rekabetini maraton degil, entellektüel bir oyun
olarak algilayacaklardir.
Ikinci güvence Irmak, zamani geldiginde, lise ve muhtemelen üniversite egitimi de verecektir.
Okulunuzu bitirmis ortalama bir ögrencinin hangi özellikleri kazanarak mezun olmasini
düslüyorsunuz? Ve bu ögrencinin hayattaki rolü ne olacaktir?
Okulumuzu bitiren ortalama ögrenci, yasitlari için belirlenen evrensel çizgide ve standarda
[
[

Temel becerilere ve
Akademik bilgiye sahip olacaktir.

Ama daha önemlisi bu ögrenciler yüksek kisilik degerleri de kazanarak topluma katilacaktir.
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Bu genç insanlarin toplumda güven veren, içten, dürüst, çevresindeki olumsuz sorunlari
çözmeye hevesli, olumlu gelismelere katki koyan kisilikleri ile “hayatlarini kazanmakta ve
gelistirmekte mahir olacaklarini; toplumuna ve çagina sorumluluk bilinçleri ile kendisiailesi-ülkesi ve dünya için mutluluk yaratmayi bileceklerini; güçlü Türk gençleri olarak
ülkemize bilgi çagina tasiyacaklarini” diliyor, umuyor ve düslüyorum.
Sayin Bursali,
Genelde her okulda ögrencilerin akademik geçmisi için ciltler dolusu istatistik bilgi tutulur.
Fakat ayni ögrencilerin hayattaki davranisi ve toplumda oynadigi roller için geri besleme
bilgileri tutan okul hatirlamiyorum. Irmak okulunda mezunlarin hayattaki rollerinin de takip
edilmesi planlanmaktadir.
Son söz olarak ögrencilerimizin, hayattaki rollerinin “kalite insani” olarak sekillenecegini
ifade etmek istiyorum. Buraya kadar dile getirdigimiz söylemin iddia tasiyan iyi neyitli bir
gayret ve utopia oldugu zannedilmemelidir. Bu söylem yeni degildir. Yasanmis, denenmis ve
sonuçlari alinmis bir metodlar zincirinin genis çapli eylemidir. Ilginize, sabriniza tesekkürler.
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