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KÜLTÜR KOLEJİ’NİN ARMASINI
RESSAM RÜZİN GERÇİN
1960 TARİHİDE YAPMIŞTIR.

57 yılı geride bırakmak kolay olmasa gerek. Bir yandan sevinç duyulacak bir şey, 57 yıldır ayaktayım duygusu, zamana direnmenin hazzı.
Öte yandan kocaman bir geçmiş, o geçmişle hesaplaşma. İnsanlar
gibi kurumlar da 57 yılı devirdiklerinde arkalarında bıraktıkları zamana
bakma, geçmişi gözden geçirme ihtiyacı duyarlar. Bundan kasıt, papatya falı açar gibi başardım-başaramadım-başardım şeklinde bir liste
çıkarmaktan çok, genel bir durum değerlendirmesi yapmak ve geleceğe yönelik bir vizyon belirlemektir. Bu aşamada kimi kritik sorular
çıkar ortaya. Bunlara verilecek yanıtlar hayatidir.
Kuşkusuz, özellikle de Türkiye gibi son elli yılı çalkantılarla dolu, hiçbir şeyin kolay kolay kök salamadığı bir ülkede, kurum olarak ayakta
kalmak bile başlı başına bir başarıdır. 57 yılı geride bırakmış, binlerce
öğrenci mezun etmiş, halen binlercesini anaokulundan üniversiteye
kadar okutan bir sistem oluşturmuş bir kurum… Gurur duymamak elde değil.
Öte yandan, havada uçuşan rakamlar, üst üste
eklenen binalar ve giderek genişleyen bir etki
alanı göz kamaştırsa da, gerçekte 50 yılda neyin başarıldığını tam olarak göstermeye yetmezler. Çünkü emek yoğun bütün başarılarda
olduğu gibi, gelinen nokta sadece bir sonuçtur.
O noktaya adım adım, taş taş üstüne konarak
gelinmiştir ve sonuca bakıldığında o adımları,
o taşları görmek her zaman kolay olmayabilir.

HALİL AKINGÜÇ (1900 - 1957)
1900 yılında doğmuş olan Halil Akıngüç, İmalat-ı Harbiye
Okulu’nu bitirdi. Birinci Dünya Savaşı sırasında devlet tarafından Almanya’ya, mühendislik öğrenimine gönderildi. Almanya’da yedi yıl kalarak öğrenimini tamamladı ve
Elektrik Mühendisi olarak yurda döndü. Mecburi hizmeti
nedeniyle TCDD kurumunda, İstanbul ve Adana’da Elektrik
Mühendisi olarak, daha sonra da Eskişehir Lisesi’nde Almanca öğretmeni olarak çalıştı. 1932 yılında Eskişehir’de
Kültür Dersevi adındaki dershaneyi kurdu. Türkiye’nin
ilk özel dershanesi olan Kültür Dersevi’nde verdiği özel
derslerin yanısıra merkezi Berlin’de bulunan Fernschule
adındaki, mektupla mühendis yetiştiren okulun Türkiye
şubesini yönetti. 1943 yılında Kültür Dersevi’ni İstanbul’a
nakletti. 1957 yılında ölümüne kadar, İstanbul-Laleli’deki
Kültür Dersevi’nin kurucusu ve yöneticisi olarak çalıştı.
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Öyleyse değerlendirmeye belki bir soruyla
başlamak gerekir. Türkiye’de, elli yıl boyunca
sadece eğitim sektöründe kalarak, eğitimden
kazandığı parayı yine eğitim sektörüne yatırarak, anaokulundan üniversiteye ulaşan bir zincir kurmuş kaç özel kurum vardır?
Bu sorunun cevabını aramak, Kültür’ün geçmiş
elli yılını değerlendirmenin de anahtarı olsa gerek. Dileyen bu girişi, adına Türkiye denilen ve
kurumsallaşma konusunda müzmin sıkıntıları
olan bir ülkede, başarılı bir kurumsallaşmanın
nasıl gerçekleştirildiğinin öyküsü olarak okuyabilir. Kimileri de bir olimpiyat meşalesi, bir bayrak yarışı gibi kuşaktan kuşağa aktarılan eğitim

aşkı göreceklerdir bu 50 yılda ve her ikisi de
doğrudur.
Bugün, İstanbul Kültür Okulları deyince 50 yıllık bir geçmişten söz ediliyor doğal olarak, ama
Akıngüç ailesinin eğitim alanındaki macerası
çok daha eskilere uzanıyor. Bu yüzden geçmişe bakarken önce 1960’larda Kültür Koleji’nin
ilk binasının yer aldığı Bahçelievler’e değil de,
1930’ların Eskişehir’ine uzanmak gerekiyor.
Aslında her şey, imalat-ı Harbiye öğrencisi bir
gencin mühendis olmak üzere Almanya’ya
gitmesiyle başladı. Dünyada savaş vardı, Türkiye’de de... Halil Akıngüç, 1. Dünya Savaşı’nın kaotik ortamında Almanya’ya gitmiş,
orada yurtdışından ülkesinin Kurtuluş Savaşı’nı
izlemiş, bu arada mühendislik diplomasını almış ve geri dönmüştü.
Giderken bir imparatorluktan ayrılmıştı, şimdi geldiği ülkede ise bir
Cumhuriyet filizlenmeye çalışıyordu. Halil Akıngüç, önce Haydarpaşa garında elektrik mühendisi olarak görev yaptı. Adana elektrik
şebekesinin kurulmasında çalıştı. Bir ara da Yumurtalık kaymakam
vekilliği yaptı. Daha sonra da Cumhuriyet’in ilk yıllarında en önemli
merkezlerinden biri olan, Devlet Demiryolları’nın kalbi konumundaki
Eskişehir’e tayini çıktı.

HALİL EŞREF (AKINGÜÇ) BEY’İN, ALMANYA’DAKİ BERGMANNS FİRMASINDA STAJINI TAMAMLADIĞINI BELİRTEN
05.01.1917 TARİHLİ YAZI (Solda).
HALİL EŞREF (AKINGÜÇ) BEY’E, İMALATI
HARBİYE MÜDÜRİYETİ UMUMİYESİ TARAFINDAN VERİLMİŞ “MESLEK DİPLOMASI”. BELGE, 01.08.1920 (1336) TARİHİNİ TAŞIYOR (Sağda).

Halil Akıngüç, mesleği mühendislik olmasına karşın, o yıllarda Türkiye’nin en büyük meselesinin eğitilmiş insan kıtlığı olduğunu ilk
görenlerden biriydi. Eskişehir’e geldikten sonra önceleri Devlet De-

TÜRK KÜLTÜR CEMİYETİ GENEL MERKEZİ TARAFINDAN VERİLMİŞ OLAN VE HALİL
AKINGÜÇ’ÜN 1932’DEN 1936’YA KADAR
ESKİŞEHİR’DEKİ YATILI OKULDA “ALMANCA MUALLİMLİĞİ VE MUHASİPLİĞİ
VAZİFESİNİ MUVAFFAKİYETLE YAPTIĞINI”
BİLDİREN BELGE (Solda).
HALİL AKINGÜÇ’E ESKİŞEHİR KÜLTÜR DİREKTÖRLÜĞÜ’NDEN VERİLMİŞ OLAN VE
LİSE ÖĞRETMENİ OLDUĞUNU BİLDİREN
KİMLİK KARTI (Sağda)
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HALİL AKINGÜÇ’ÜN, ALMANYA’DAKİ FERNSCHULE’NİN TÜRKİYE MÜMESSİLLİĞİNİ ALMA
İSTEĞİ NEDENİYLE KÜLTÜR BAKANLIĞI’NA
YAZDIĞI İZİN DİLEKÇESİ (Solda) VE BU DİLEKÇEYE VERİLEN OLUMLU YANIT (Sağda).

miryolları Okulu’nda ders
vermeye başladı. Bu okul
kapandıktan sonra özel
ders vermeyi sürdürdü
ve kısa süre sonra Eskişehir Lisesi’ne Almanca
öğretmeni olarak davet
edildi. Bir yol ayrımına
gelmişti ve mühendisliğe
veda etti. İnandığı işe, öğretmenliğe devam kararı aldı ve Almanca
öğretmeni olarak Eskişehir Lisesi’nde çalışmaya başladı. Ancak eğitim davası için daha çok şey yapılması gerektiğinin farkındaydı ve
1932 yılında, Eskişehir İstasyon Caddesi’nde Türkiye’nin ilk özel dershanesini açtı. Adı Kültür Dersevi idi. Bununla da yetinmedi. Sadece
bir yıl sonra Berlin’deki Fernschule adındaki, mektupla mühendis yetiştiren bir okulun Türkiye temsilcisi oldu. Fernschule, daha sonra
Eskişehir’de kurulacak Açık Öğretim Fakültesi gibi uzaktan, mektupla mühendis yetiştiren bir okuldu. Kitaplar Almanya’dan geliyor, bu
kitaplarda öğretilen bilgiler üzerinden sınavlar yapılıyor, sınav kağıtları
Almanya’ya gidiyor ve oradaki merkez tarafından değerlendiriliyordu.
Halil Akıngüç, Almanca bilmeyen öğrencileri için, bu kitapları okuyup
anlayabilecekleri altı kitapçığı bizzat hazırlayıp çoğaltmıştı. Kısa süre
sonra Eskişehir Fernschule’nin 600 öğrencisi olmuştu. Bu, o günün
şartlarında çok önemli bir sayıydı. İnsanlar bilgiye açtı ve Türkiye’nin
her şeyden çok yetişmiş insan gücüne ihtiyacı vardı.

Eskişehir’den İstanbul’a göçtü. Halil Akıngüç, Eskişehir’deki her şeyini satıp, İstanbul Laleli’de, Azimkar Sokak No: 83/85’teki dört katlı
apartmanı satın aldı. Burada aile üst katta otururken, alt katta Kültür
Dersevi de faaliyete başladı.
Kültür Okulları’nın kurucusu Fahamettin Akıngüç’ün, öncelikle Halil
Akıngüç okulunda yetiştiği söylenebilir. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mühendislik öğrencisi olduğu yıllar boyunca, bir yandan da
Kültür Dersevi’nde Matematik, Fizik ve Kimya öğretmenliği yapıyordu. İTÜ’yü bitirdiğinde de Milli Eğitim Bakanlığı’ndan öğretmenlik
tayinini yaptırarak, Kültür Dersevi’nde Matematik öğretmeni olarak
çalışma olanağını elde etti.

HÜRRİYET, 26 EYLÜL 1960 TARİHLİ

Denilebilir ki, Fahamettin Akıngüç kendini bildiğinden beri eğitim-öğretim dünyasının içinde yetişmiş ve orada şekillenmişti. Mühendislik
ve müteahhitlik yaptığı on yıllık dönemde de, içindeki öğretmen hiç
ölmedi. Öyle ki, 1958 Ağustosunda yaşanan korkunç devalüasyondan sonra, o da babası gibi mühendisliği bırakıp yoluna eğitim sektöründe devam etmeye karar verdi. Yıl 1960’tı, Kültür Koleji, Bahçelievler’de eğitim sahnesindeki yerini alıyordu.
Tıpkı babası gibi, Fahamettin Akıngüç de eğitim-öğretim alanında çalışmaya başladıktan sonra, kendini yeni bir dünyanın eşiğinde buldu.
Müthiş olanaklarıyla önünde uzanan bu dünyayı keşfetmek için yola
koyuldu. O yıllarda özel okullardan söz edilirken “denize nazır, diplo-

FAHAMETTİN AKINGÜÇ’ÜN İSTANBUL
VALİLİĞİ‘NE VERDİĞİ, 02.05.1960 TARİHLİ,
KÜLTÜR KOLEJİ‘Nİ AÇMA DİLEKÇESİ.

Fernschule İkinci Dünya Savaşı’nın puslu siyasi manzarası içinde tarih
oldu ama Kültür Dersevi varlığını sürdürdü. Fahamettin Akıngüç’ün
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nin sınavını kazanması
ailenin tarihinde bir dönüm noktası oldu. O yıl (1943) Akıngüç ailesi

FERNSCHULE’NİN TÜRKİYE MÜMESSİLİ OLAN HALİL AKINGÜÇ’ÜN, ALMANYA’DAN GELEN VE KENDİSİNİN TÜRKÇE
AÇIKLAMALARIYLA ÖĞRENCİLERE GÖNDERDİĞİ KİTAPÇIKLARDAN BİRİNİN KAPAĞI VE İÇ SAYFALARINDAN ÖRNEKLER.
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN KÜLTÜR
KOLEJİ‘NİN AÇILMASI İÇİN VERDİĞİ
05.09.1960 TARİHLİ İZİN BELGESİ (solda)
VE KÜLTÜR KOLEJİ MÜDÜRÜ OLARAK FAHAMETTİN AKINGÜÇ’ÜN, KOLEJ’İN AÇILDIĞINI BİLDİREN YAZISI (Sağda).
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ma hazır” deyişi moda haline gelmişti. Kültür Koleji öncelikle bu kötü
imajı yıkmalıydı. İlk birkaç yıl, kaliteli bir eğitimci kadrosu oluşturmakla ve giderek artan öğrenci sayısını karşılayacak binaların inşasıyla
geçti. Bu arada Fahamettin Akıngüç sürekli okuyor, araştırıyor ve mühendislikten gelme alışkınlarından sıyrılarak eğitbilimin geniş ufkuna
yelken açıyordu.
Bu arayışlar onu yurtdışına götürdü. Ailesiyle birlikte seyahat ediyor
ve bu seyahatlerde mutlaka her gittiği yerde okullar geziyor, saatlerini kitapçıların eğitim bölümlerinde geçiriyor, bavullar dolusu kitabı
okulundaki eğitimcilere taşıyor ve yurt dışında gördüğü yenilikleri
Türkiye’ye transfer etmek için çabalıyordu.
Önce Test, sonra Rehberlik bürosunun ilk kez Kültür Koleji’nde kurulması, çeşitli üniversitelerle yapılan anlaşmalarla öğretmenlerin ve
velilerin eğitilmesi için yapılan çalışmalar, Türkiye’nin ilk özel okullar
kanununun çıkması için verilen mücadele hep bu arayışların sonucu
olarak gerçekleşti.
Bunların en önemlilerinden biri, neredeyse bütün özel okul sahiplerinin, okuldan para kazanmayı suç gibi algıladıkları bir ortamda, Fahamettin Akıngüç’ün bu işin bir sektör olduğunu ve bu sektörden
para kazanmanın utanılacak bir yanı olmadığını ortaya koyan tavrıydı.
Bu anlayışın sonucudur ki, Kültür Koleji, Türkiye Milli Eğitim tarihinde bir ilki ortaya koyarak, eğitimin çocukların hizmetinde olduğunu
söyleyen liberal bir anlayışla yönetiliyordu ve bu fark onun benzerleri
arasında öne çıkmasına yol açtı. Aynı yıllarda Akıngüç, Türkiye’de eğitimin bireysel ve bireye özgü bir iş olduğunu farketmiş nadir insan-

KÜLTÜR KOLEJİ, “ÖĞRENCİLERİN HİZMETİNDE” İLKESİYLE İLK YILLARDAN BAŞLAYARAK BİRÇOK YENİLİĞİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ. 1960’LI YILLARDA HAZIRLANAN VE KÜLTÜR KOLEJİ‘Nİ TANITMAYI AMAÇLAYAN
BU KİTAPÇIK, OKULDA NELERE ÖNEM VERİLDİĞİNİ
DE GÖSTERMEKTEDİR. DAHA O YILLARDA REHBERLİK VE TEST BÜROSU GİBİ YENİLİKLER KÜLTÜR KOLEJİ‘NİN UYGULAMALARI ARASINDA YER ALIYORDU.
KÜLTÜR KOLEJİ‘NİN İLK YILLARINDAN İTİBAREN
BAŞLATTIĞI BİR HİZMET DE ÖĞRENCİLERİN EVLERİNDEN ALINIP EVLERİNE BIRAKILMASINI SAĞLAYAN
TAŞIT SERVİSLERİYDİ. BU DA O GÜN İÇİN İLKLERDEN
BİRİYDİ.
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lardandı. Bu dönemdeki Kültür Koleji’ni anlatanlar, orada bugün kimi
üniversitelerde bile zor görülen özgür bir ortamdan ve çoşkulu bir
çalışma temposundan söz ediyorlar. Öğrencilerine kendi temsilcilerini seçme ve yönetime katılma hakkı tanıyan, öğretmenlerini sürekli
kendilerini geliştirmeleri için teşvik eden, velilerini bilinçlendirmek
için seminerler düzenleyen, öğrencilerini düzenli klasik müzik konserlerine götüren, onların yaptıkları resimlerle Bakırköy’de, Taksim
Meydanı’nda sergiler açan bir okul.
Bütün bunlar, Türkiye’nin belki de en çalkantılı yıllarında kurulup gelişen Kültür Koleji’nin hızla büyümesine yol açtı. 1960 yılında 123 öğrenciyle yola çıkan okul, 1978 yılında 3229 öğrenciye eğitim-öğretim
verir hale gelmişti. Bu arada biri daha başlangıç aşamasında iki darbe
ve sayısız ekonomik kriz görmüş, buna rağmen koşar adım gidişini
hiç kesmemişti. Ancak 1978 yılında okulda başlayan sendikal hareket ve Türkiye’de siyasetin bir korku tüneline dönüşmesi, yönetimle
öğretmenlerin karşı karşıya gelmesine yol açtı. Dönem sonunda Fahamettin Akıngüç okulu kapattığını açıkladı. 18 yıllık büyük bir çaba,
başdöndürücü bir macera, hiç umulmadık bir anda noktalanmış. Her
şey bitmişti.

GEÇEN YILLAR BOYUNCA KÜLTÜR KOLEJİ PEK ÇOK MEZUN VERMİŞ, PEK ÇOK
DEĞERLİ GENÇ YETİŞTİRMİŞTİ. KÜLTÜR
KOLEJİ DİPLOMASINA SAHİP GENÇLERDEN BİRİ OLAN İSMAİL ERDEN ÖZORAL,
DAHA SONRA KÜLTÜR KOLEJİ MEZUNLAR
DERNEĞİ‘NİN KURUCULARINDAN BİRİ DE
OLMUŞTU.
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Bu 18 yıllık süreçte Türkiye’de yaşananlarla Kültür Koleji’nde gerçekleştirilenler karşılaştırıldığında, küçük çapta bir mucizeden söz edilebilir. Kuşkusuz bunda çalışanların kalitesi ve özverisi kadar Fahamettin Akıngüç’ün geminin dümenini doğru tutmasının da rolü vardı.
Füzyon, günümüzün gözde kavramlarından biri. Birbiriyle ilgisiz şeyleri bir araya getirip ortaya yepyeni bir şey çıkartmak için kullanılıyor.
Türkiye Milli Eğitim tarihinde füzyonun Fahamettin Akıngüç’ün şahsında gerçekleştiği söylenebilir. Mühendislikten gelen, meselelere
mühendis kafasıyla bakan birinin, eğitim sektörüne girmesi kuşkusuz
bambaşka bir sinerji yaratmıştı. O, bunu aynı zamanda eleştirel bir akılla birleştirdi. Sürekli sorgulayan biri
oldu Akıngüç; yeni seslere, yeni fikirlere açıktı. Baştan
itibaren yerelden evrensele gidilmesi gerektiği konusunda kafası berraktı. Eğitimin bir bütün olarak değerlendirilmesi ve bunun uluslararası standartlar içinde
gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyor, eğitimin öncelikle insanların karakterlerini şekillendirmesi gerektiğini düşünüyordu. Akıntıya karşı yüzmeyi bilen ve
buna cesareti olan bir eğitimciydi. Zaten bütün bunlar olmasaydı, okulu kapandıktan sadece iki yıl sonra,
Şirinevler’de Kültür Okulları’nı sıfırdan kurmayı göze

alamaz, müthiş bir geri dönüş gerçekleştirerek anokulundan üniversiteye uzanan zinciri oluşturamazdı. Hepimiz zaman zaman, bir kişi
ne yapabilir, neyi değiştirebilir ki, diye düşünmüşüzdür.
Kültür Okulları’nın geldiği nokta, bir kişinin ne kadar çok şeyi değiştirmenin tetikleyicisi olabileceğinin kusursuz bir örneği olarak önümüzde duruyor. Statükoyu yıkmak, sorulmayan soruyu sormak, bildik
cevaplara direnmek.
Akıngüç bu sorgulamayı Türkiye Milli Eğitim tarihinde en derinden
gerçekleştiren kişi olarak öne çıktı. Mühendislikten getirdiği kendi
rijid dünyasını sorgulayarak başladı işe, sonra özel okulları, milli eğitimi, öğretmenleri, veli-öğretmen ilişkilerini sorgulayarak sürdürdü
yolculuğunu. Şu rahatlıkla söylenebilir: İstanbul Kültür Okulları’nın
başarısında, mayasındaki bu sorgulayıcı, eleştirel akıl çok önemli bir
yer tutuyor.
1980’li yıllar boyunca, İstanbul Kültür Okulları fiziki altyapı konusunda
müthiş işler başardı. Özellikle Ataköy’deki modern binanın tamamlanmasıyla birlikte yeni ve görkemli bir dönemin başladığı açıkça
görülüyordu. Kuşkusuz bütün bu gelişmelerin yaşanmasında Özal
iktidarının ve onun Türkiye’de estirdiği liberal rüzgarın da önemli bir
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KÜLTÜR OKULLARINDA
UYULMASI GEREKEN VE
UYGULANAN İLKELER,
KÜLTÜR OKULLARI’NIN
VİZYONU VE MİSYONU,
ALT BAŞLIĞI “KÜLTÜRLÜ OLMANIN ANLAMI”
OLAN “KÜLTÜR ANAYASASI”NDA BELİRTİLMİŞTİR. BU ANAYASA, HER KÜLTÜRLÜ ÖĞRENCİNİN, HER KÜLTÜRLÜ ÖĞRETMENİN VE HER
KÜLTÜRLÜ YÖNETİCİNİN KILAVUZUDUR.

KÜLTÜR KOLEJİ, BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİNİ BENİMSEYİP YAYGIN OLARAK KULLANMAYA BAŞLAYAN OKULLARIN BAŞINDA
GELİYORDU. BU TEKNOLOJİ ZAMANLA,
ANAOKULLARINDAN ÜNİVERSİTEYE KADAR
HER BASAMAKTA VE HER ALANDA VAZGEÇİLMEZ BİR YARDIMCI OLDU.

rolü vardı. Fahamettin Akıngüç’ün Özel Okullar Derneği başkanlığını
ikinci kez üstlendiği bu dönemde Özel Okullar Daire Başkanı Necdet
Özkaya ile yapılan çalışmalarla Türkiye’de özel okulculuk, kelimenin
tam anlamıyla altın çağını yaşadı.
O zamana kadar özel okullar, Türkiye Milli Eğitim sistemi içinde hep
üvey evlat muamelesi görmüşlerdi. 1985 sonrasındaki dönemde özel
okul açılması devlet tarafından teşvik edilmeye başlandı. Okul açan
girişimcilere vergi indirimi getirildi, düşük faizli kredi sağlandı, hazine
arazileri kiralandı, kendi sınavlarını yapma hakkı tanındı, okullar kendi ücretlerini kendileri belirlemeye başladılar. Özel okullarda görev
yapan öğretmenlerle resmi okullarda görev yapan öğretmenlerin kıdemleri eşitlendi.
Bu süre içinde Kültür Koleji’nin verdiği en büyük ve sürekli mücadelenin, öğretmenlik mesleğinin niteliğini geliştirmek ve öğretmen
eğitmek alanında olduğu söylenmeli. Fahamettin Akıngüç baştan
beri daha iyi bir eğitim verebilmek için öncelikle öğretmenlerin daha
iyi yetiştirilmesi gerektiğine inanmıştı. Eğitim-öğretim denilen şey
sınıfta, 45 dakikalık ders sırasında olup bitiyordu. Türkiye Milli Eğitim sisteminde öğretmenlerin neyi nasıl yaptığının denetimi ise çok
gevşekti. Diğer meslek alanlarında olan sıkı denetim ve meslekte
kademe kademe ilerleyiş öğretmenlik mesleği için geçerli değildi.
İnsan yetiştirmek gibi son derece sorumluluk gerektiren bir işi yapan
insanların yeterli mesleki denetimleri yoktu. Bu ister istemez öznel
yargıların dal budak salmasına yol açıyordu. Kültür Koleji döneminde,
önce Test Bürosu sonra Ölçme ve Değerlendirme Bürosu aracılığıyla
öğretmenlerin nesnel değerlerdirme yapacakları bir ortam yaratılmaya çalışılmış ve bunda belli bir noktaya gelinmişti. Böylece hep öğrencinin başarısını sorgulamaya alınmış sistem de, ilk kez öğretmenin başarısı da sorgulanmaya bağlanmıştı. Bu büyük bir paradigma
değişimiydi. Her büyük değişimde olduğu gibi bir çok sıkıntı yarattı,
çoğu kez yoğun bir dirençle karşılaşıldı
.
1980 sonrasında Kültür Koleji yeniden faaliyete geçtiğinde artık bilgisayar çağı başlamıştı. Okulun eski müdürü ve Türkçe öğretmeni Celil
Altın bu yıllarda ölçme ve değerlendirme için oluşturduğu yeni bir
yazılım programıyla geldi ve çalışmalar yeniden hızlandı. Test soruları
bankası oluşturuldu, sınav sonuçları nesnel bir biçimde değerlendirilmeye başlandı. Eğitbilim uygulamalarında öğretmenler arasındaki
uygulama, disiplin, anlayış, not verme, ölçme değerlendirme farklarını masaya yatırıp bu konular üzerinde tartışma olanakları yaratıldı.
Bunlar öğretmenler adına kurumiçi eğitim işlevi gördü. Orta Doğu
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Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile ilişki kuruldu, tek tek sınav izlemekten
çok bir Süreç Değerlendirme sistemi oluşturuldu ve öğretmenlerin
başarı grafikleri daha uzun ölçekte değerlendirilmeye başlandı.
Bu alanda en önemli hamle 1990’ların başında yine İstanbul Koleji’nden geldi. Önce 1991 yılında Taksim Marmara Oteli’nde 90 kadar
bilim insanın katıldığı “Eğitimde Arayışlar ve Nitelik Geliştirme Kongresi” gerçekleştirildi. Burada sunulan bildiriler, 1978 yılında kurulmuş
olan Yayın Basım Eğitim Araç ve Gereçleri Limited Şirketi (YA/BA) tarafından yayımlandı. Hemen sonrasında Türkiye Milli Eğitim tarihinde
bir ilk daha gerçekleştirilerek, ilk kez bir okulda Araştırma Geliştirme
Merkezi (AR-GE) kuruldu. ARGE’nin çalışmaları temel olarak üç ana
başlık altında toplanıyordu: Öğretmen eğitimi, tanıtım ve halkla ilişkiler, velilere yönelik çalışmalar...
Zaman içinde AR-GE’nin yanısıra, KÜGEM de (Kültür Geliştirme
ve Eğitim Merkezi) devreye girdi. Artık öğretmenlere okul içinde
ve sınıfta kullanılacak materyaller KÜGEM aracılığıyla sağlanıyordu.
Yurtdışında yapılan çeşitli anlaşmalarla Kültür Okulları öğretmenleri
gruplar halinde seminerlere, eğitim programlarına gönderildi. Benzer
uygulamalar bu gün de devam ediyor. Ayrıca her öğretmenin yıl içinde mutlaka belli seminerlere katılarak eksik yanlarını tamamlaması,
eğitimdeki yenilikleri, teknolojideki gelişmeleri izlemesi sağlanıyor.
Öğretmen eğitimi kadar önemli bir başka konu da velilerin de eğitim
sürecine katılmalarıydı. Okulda yaşadıkları günün ardından çocuklar
doğal olarak evlerine dönüyorlardı. Peki ama, ev ortamında neler
yaşanıyordu? Orada yaşananlara sırt çevirerek Türkiye’nin eğitim
sorununu çözmek mümkün değildi. Bu yüzden uzun yıllardır veliler
için ana-baba okulları kuruluyor, bu okullara katılanlara sertifika veriliyor. Alanında uzman kişiler, düzenlenen seminerlere davetli olarak
gelip Kültür Koleji velilerine değişik konularda konuşmalar yapıyor,
konferanslar veriyorlar. Bu toplantılarda velilerin ve çocukların temel
sorunları üzerinde duruluyor. Temel ebeveyn yanlışları konuşuluyor,
ergenlik çağındaki çocukların psikolojisi inceleniyor. Bunlara 100.
sayısını geride bırakan ve ne yazık ki alanındaki tek örnek olmaya
devam eden Yaşadıkça Eğitim Dergisi’ni de eklemek gerekiyor. Bu
dergi özellikle ilkokul çağında çocuğu olan veliler arasında bir efsaneye dönüşmüş durumda.
Kültür Koleji adına çok parlak geçen 1980’li yılların sonunda yaşanan bir diğer yenilik, 1989-1990 eğitim-öğretim yılında Haznedar’da
ilk Kültür Anaokulu’nun açılmasıydı. Kuşkusuz o zaman İstanbul’da
birçok kreş ve yuva vardı, ama bir eğitim kurumuna bağlı yuva olma

KÜLTÜR KOLEJİ İLK OLARAK HAZNEDAR’DA
AÇTIĞI ANAOKULU İLE OKULA BAĞLI İLK
ANAOKULU OLDU. DAHA SONRA SAYILARI
BEŞE ÇIKTI.
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atılmış durumda. Amaç, öğrencilerle-üniversite arasında sürekli bir
iletişim olanağı yaratabilmek. Böylece her öğrenci kendine ait e-mail
adresiyle sisteme girip, her türlü bilgiye kolayca ulaşabilecek. Bütün
Kültür Okulları’nda olduğu gibi İKÜ’de de temel hedef uluslararası
standartın yakalanması ve Rektör ile Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, bu hedefe varmak için çok sıkı ve programlı bir
çalışma yürütüyorlar.

ATAKÖY’DEKİ KEV SALONU,
YALNIZ KÜLTÜR KOLEJLİLERİN DEĞİİL, BULUNDUĞİU
ÇEVRENİN TÜM İNSANLARINA AÇIK BİR KÜLTÜR ODAĞI
OLDU. SALONUN AÇILIŞINI
9. CUMHURBAŞKANIMIZ YAPMIŞ, ŞEREF DEFTERİNE İZLENİMLERİNİ YAZARAK KÜLTÜR
KOLEJİ‘Nİ VE AKINGÜÇ AİLESİNİ ONURLANDIRMIŞTI.

özelliğiyle Kültür Anaokulu ilk örneklerden biriydi. Bu önemliydi çünkü çocukların, gelişimleri için en önemli çağlarında bilimsel bir şekilde geleceğe hazırlanmaları, iyi öğretmenler elinde, öğrenmeye
ilişkin, dünyadaki son bulgular çerçevesinde yetiştirilmeleri büyük
önem taşıyordu. Bu alanda da kısa süre içinde Kültür Anaokulları öne
çıktı ve sayıları artarak beşe ulaştı.
1990’lı yıllara da hızlı girdi Kültür Koleji. 1992-93 öğretim yılında bir ilk
daha gerçekleştirildi ve Kültür Fen Lisesi kuruldu. Bu, Türkiye’de bir
özel okulun kurduğu ilk Fen Lisesi’ydi. Laboratuvar çalışmalarına ağırlık veren, düşünüp sorgulayan bireyler ve geleceğin bilim insanlarını
yetiştirmeyi hedefleyen bu lise, kısa sürede öğrencilerin ve velilerin
gözdesi haline geldi ve hem proje alanında hem de üniversiteye giriş
sınavlarında büyük başarılara imza attı.

“KÜLTÜRLÜ, GERÇEĞE ULAŞMANIN HURAFE, SAPLANTI VE ÖNYARGILARDAN KURTULARAK; BİLİMSEL DÜŞÜNCEYE, AKIL VE
BİLGİYE DAYALI; SAĞLIKLI DÜŞÜNME YÖNTEM VE ANLAYIŞI İLE MÜMKÜN OLDUĞUNA İNANIR. BU İNANCIN YERLEŞTİRİLEREK
İÇSELLEŞTİRİLMESİNE VE SEZGİSEL GÜÇLE
BİRLEŞEREK GELİŞMESİNE ÖNEM VERİR.
HER KOŞULDA HEDEF NESNEL VE BİLİMSEL GERÇEKTİR. YANLIŞI BU ÖLÇÜTE DAYALI DOĞRUYLA, GERÇEKDIŞINI GERÇEKLE
AŞAR.”
Kültür Anayasası, Madde 21
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Sadece dört yıl sonra bu kez İstanbul Kültür Üniversitesi’nin (İKÜ)
kuruluş heyecanı yaşanıyordu. Akıngüç Ailesi’nin kurduğu Kültür Koleji Eğitim Vakfı’nın çabalarıyla, 1997 yılının 15 Temmuz’unda Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen kanunla İKÜ resmen kuruldu.
İki ay gibi kısa bir süre içinde aynı yılın Ekim ayında 157 öğrencisiyle
eğitime başladı. Fahamettin Akıngüç ve Prof. Dr. Önder Öztunalı’nın
çalışmalarıyla hayat bulan üniversite, tıpkı diğer Kültür Okulları’nda
olduğu gibi sağlam bir akademik kadroyla çalışmaya başlamıştı ve
büyük bir hızla altyapı sorunlarını çözmeye yöneldi. 2004-2005 yılında Ataköy’deki modern kampüsün devreye girmesinden sonra ivme
giderek hızlandı. Bu gün, Şirinevler, Ataköy ve İncirli’de bulunan üç
büyük yerleşkede, kuruluşundan yalnızca 20 yıl sonra öğrenci sayısı
15 bine ulaşmış durumda. Üniversiteler arasında yapılan son araştırmalar İKÜ’nün özellikle akademik araştırma konusunda kendine
önemli bir yer edindiğini gösteriyor. İKÜ bir yandan da sosyal projeler içinde yer alarak, üniversiteyle gündelik hayat arasında bir geçişkenlik sağlamayı hedefliyor ve bu alanda şimdiden önemli adımlar

Fahamettin Akıngüç bayrağı babasından devralmıştı, o da kızlarını
eğitim dünyasının içinde yetiştirdi ve bayrağı üç kızına devretti. Ful
Akıngüç Över, Lale Akıngüç Sevgen ve Dr. Bahar Akıngüç Günver,
uzun yıllar boyunca, bir aile işletmesi olan Kültür Okulları’nda çeşitli
görevler üstlendiler ve şimdi de bu kurumun yönetim kurullarında
başkanlık yapıyorlar. Üçü de çocukluklarından itibaren anne-babalarıyla yurtdışında okullar gezmiş, yurt dışında eğitim görmüş ve oralarda gördükleri yenilikleri Türkiye’ye transfer etmeyi ilke edinmişlerdi.
Ancak yurtdışında görülen güzel bir uygulamayı Türkiye’ye transfer
etmek göründüğü kadar kolay olmuyordu. En büyük zorluk da kurulu
bir sistemin içinde bir şeyi değiştirmekten kaynaklanıyordu. Aktarım
aşamasında büyük kayıplar yaşanıyor ve yapılması düşünülen bir yenilik, öğrenciye ulaşana kadar özünden çok şey yitirebiliyordu. Ful
Akıngüç Över, bu zorluğu şöyle ifade ediyordu: “Kültür Okulları’nı
büyük bir gemi olarak düşünün. Çok şey yapmak istiyorsunuz, bunun
için deli gibi çalışıyorsunuz, ama bütün uğraşlarınızdan sonra rotanın
çok az değişmiş olduğunu görüyorsunuz.”
Gerçekten de bu çapta bir kütleyi dönüştürmek bir zaman işiydi. Bu
yüzden Akıngüç Ailesinin ortak bir hayali vardı. Boş bir arazi üzerine, sıfırdan, eğitimde en çağdaş uygulamaların yer alacağı bir prestij
okulu kurmak. Uzun hazırlıklardan sonra bu hayal Kültür2000 Koleji’nin açılmasıyla gerçekleşti. Yurtdışında yöneticiler aranıp bulundu,
İstanbul’a çağrılıp görüşmeler yapıldı. Bir yandan akademik hazırlıklar
sürerken bir yandan da eğitim için doğru mimari konusunda Amerika’dan Türkiye’ye uzanan kapsamlı bir proje çalışması yapıldı. Bu, kâr
amacının bütünüyle ikinci plana itildiği bir projeydi. Öyle ki sadece
ilkokul birinci sınıfa öğrenci alınarak başlandı. İlk girenler ilerledikçe
ikinci, üçüncü, dördüncü sınıflar açıldı ve hayal edilen eğitimin niteliğinden asla taviz verilmedi. 20 yıl sonrasının insan profili araştırılıp
ona göre bir çalışma yürütülmesi planlanmıştı. Kültür2000, yeni dünyanın insanını şekillendirmeye talip oluyordu. İki dilli bir yapı kuruldu,
müfredat Amerikalı eğitbilimci Howard Gardner’in öne sürdüğü ve
dünyada yaygın kabul gören “çoklu zeka teorisine” göre düzenlendi.

KISA SÜREDE YURDUMUZDAKİ SEÇKİN
ÜNİVERSİTELER ARASINA GİREN İSTANBUL
KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ, AKADEMİK DÜZEYDEKİ ÇALIŞMALARI YANINDA, ÖĞRENCİLERE VE GENÇLERE YÖNELİK OLARAK DÜZENLEDİĞİ ÇEŞİTLİ SOSYAL ETKİNLİKLERİYLE
DE ADINDAN ÇOK SÖZ ETTİRMEYE BAŞLADI. BULUNDUĞU ÇEVREYE IŞIK VE CANLILIK
GETİREN BİR EĞİTİM KURUMU OLDU.
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Son yıllarda Uluslararası Bakalorya Örgütü’nün dünyanın birçok ülkesinde 11-16 yaş arasındaki öğrenciler için uyguladığı MYP (Middle
Years Programme) programı da uygulanmaya başlandı. Bütün bu nitelikleriyle Kültür2000, aradan geçen on yılda ilk mezunlarını vermeye başladı.
Bahçelievler’de ilk kazmanın vurulduğu tarihin 57 yıl sonrasında. Orada bir iki yıl, bahçe duvarları bile olmayan, sadece yarısı inşa edilmiş
bir okulla başlayan serüven, bugün üniversite ve on okulla sürüyor.
Bunlardan beşi anaokulu ve okul öncesi eğitim veriyor. İki ilköğretim
okulu ve iki Fen Lisesi olmak üzere dört lise var. Kuşkusuz her okulun
kendi içinde özel programları, özel hedefleri var. Ancak Kültür Okulları’nın genel vizyonu, salt Türkiye’de değil Avrupa Birliği (AB) içindeki
sayılı okullar arasında yer almak.
Bu hedefe ulaşmak tabii ki sözle olacak şey değil. AB’nin benimsediği bazı ölçüler var. Bu hedefleri yakalamak gerekiyor. Örneğin İngilizce öğretiminde yüksek bir standartı yakalamak. Bu A1, A2, B1, B2
düzeyinde belli tanımları olan konuşma, yazma, okuma ve dinleme
becerilerini kapsayan standartları yakalamakla mümkün. AB bunu
ölçmek için Cambridge ya da Toefl gibi uluslararası geçerliliği olan
sınavlar kullanıyor. Türkiye’deki öğrencilerin Avrupa’daki yaşıtları şu
anda kendi anadilleri dışında iki yabancı dil daha öğreniyorlar. Türkiye’de de AB yurttaşlığı, küresel yurttaşlık gibi kavramlardan söz edilecekse öğrencilere bu olanağın sağlanması gerekiyor.
AKINGÜÇ AİLESİ’NİN EĞİTİMLE İLGİLİ BİR
HAYALİ DE KÜLTÜR2000 KOLEJİ İLE GERÇEKLEŞTİ. MİMARİSİYLE, DONANIMIYLA GELİŞMİŞ ÜLKE OKULLARININ STANDARTLARIYLA
OLUŞTURULAN KÜLTÜR2000 KOLEJİ, EĞİTİM ALANINDA BİRÇOK YENİ UYGULAMANIN DA BEŞİĞİ OLDU.
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Kültür Koleji’nin vizyonunda sınav başarısına dayanan bir başarı kavramı yok ve bu en temel farklılıklardan birini oluşturuyor. Kültür Koleji’nde eğitimin bir süreç olduğuna inanılıyor. İlk hedef çocuğu bir üst
eğitim kurumuna hazırlamak ve onlara öğrenmeyi öğretmek. İkincisi
çocukları bir mesleğe hazırlamak, mesleklerin farkında olmalarını,
mesleklerin özelliklerini tanımalarını, kendi ilgi ve yetenekleriyle bu

meslekler arasında uyumlu bir birliktelik yaratıp yaratamayacaklarını
öğrenmelerini sağlamak.
Ancak varolan koşullarda sınavları gözardı etmek de olası değil. Günümüzde okullar yalnızca müfredatı uygulayan kurumlar niteliğini
yitirmiş, daha çok, velilerin ve öğrencilerin bir üst eğitim kurumu sınavlarında başarılı olma isteklerini karşılayacak kurumlara dönüşmüş
durumdalar. Oysa iyi bir eğitim-öğretim kurumu olmak istiyorsanız,
öğrencileri bir yandan sınavlara hazırlayacaksınız, bir yandan ilgi ve
yetenekleri doğrultusunda önce düşünmeyi, sorgulamayı benimsetecek ve ayrıca sanatın ya da sporun bir dalında bir şeyler yapmasını
sağlayacaksınız. Amacınız AB standartlarında bir okul olmaksa, takım
çalışması yapmayı bilen, girişimci, güvenilir, sorumluluk sahibi, arkadaşlık ilişkileri güçlü öğrenciler yetiştirmek zorundasınız. Salt sınav
başarısı bir okulun evrensel düzeyde olmasına yetmiyor.

“KÜLTÜRLÜ, BİREYİN DOĞUŞTAN GETİRDİĞİ BİRÇOK YETENEKLE DONANMIŞ OLDUĞUNU BİLİR, BU GÜCÜN ORTAYA ÇIKARILMASI İÇİN GEREKLİ OLANAK VE FIRSATLARI
YARATARAK DESTEKLER. ÖZEL BECERİ VE
YETENEK SAHİBİ ÖĞRENCİLERİ KEŞFEDECEK VE GELİŞTİRECEK İLGİ VE ÇABA GÖSTERMEYİ DOĞAL GÖREVİ SAYAR.”
Kültür Anayasası, Madde 18

Kültür Koleji’nin geçmişten devraldığı yapıyı ödün vermeden devam ettirmek gibi son derece önemli bir misyonu var. Burada etik
değerler ve eğitbilimin gerçekleri açısından bir çalışma yürütülüyor
ve çocuğun kendini keşfetmesi sürecine yatırım yapılıyor. Bilinmesi
gereken şey şu: Sınav kazandırmak on, on beş basamaklık büyük
bir merdivenin sadece ilk basamağı. Kültür Koleji’nin hedefi ise öğrencilerin sınavda başarılı olacakları, ama aynı zamanda kendi ilgi ve
yetenekleri doğrultusunda kendilerini özgürce geliştirebilecekleri,
gerçekleştirebilecekleri bir ortam, bir değerler ortamı yaratmak. Bu
entegrasyonu biri diğerinin önüne geçmeden yürütebilmek.
Kuşkusuz AB’yle entegrasyonun bir diğer önemli ayağı da teknolojik altyapı. Bunun için kimi uluslararası anlaşmalar yapıldı, standartlar
doğrultusunda teknolojik altyapı yenilendi, laboratuvarlar değiştirildi.
Bu kadar büyük ve kapsamlı bir kurumun; bunca yıl yüzlerce, binlerce
insanın emeğiyle yaratılmış, oluşturulmuş, geliştirilmiş bir kurumun
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kişilere bağlı olması, ancak onlarla ayakta kalabilmesi düşünülemezdi. O yüzden hem bir vakıf oluşturuldu hem de zamanın gereğine
uygun biçimde, aile işletmeleri incelendi. Bunun için de Amerika’dan
davet edilen danışmanlarla çalışmalar yapıldı ve bir Aile Anayasası
oluşturuldu. Amaç Kültür Koleji’nin birçok şirkette görüldüğü gibi kişisel sorunlar yüzünden sekteye uğramaması ve şu anda iş başında
bulunan 3. kuşaktan sonra 4., 5. ve daha sonraki kuşakların da bu
kurumu yaşatmasını sağlamaktı.
Uzun bir tarihten söz ediyoruz. 57 yıllık sürecin hangi noktasına bakarsak bakalım Fahamettin Akıngüç’ü bir önder ve her zaman elini
taşın altına koyan bir eğitimci olarak görüyoruz. Hep yenilikleri kovalayan, “daha iyisi nasıl olur?” diye soran, araştıran biri olarak. İstanbul Kültür Okulları gibi bir kurum oluşturabilmesinin de, kendisinden
sonra gelen kuşaklarla sağlam bir iletişim sağlayabilmesinin de sırrı
bu olsa gerek. Yaşı 90’i geçmişken bile, Kültür Koleji’nin 50. Yıl Yemeği’nde yaptığı konuşmada, “Hep başardıklarımızı konuşuyoruz, ya
başaramadıklarımız?..” sorusunu sorabilen biri...
Hiç kuşkusuz, Kültür Koleji’ne kalacak en büyük miras, bu düşünce
biçimi olacaktır.

FAHAMETTİN
AKINGÜÇ’ÜN
TÜM YAŞAMINI VE YAŞAMININ
ODAĞI OLAN KÜLTÜR KOLEJİ’NİN ÖYKÜSÜNÜ ANLATTIĞI BİR
“NEHİR SÖYLEŞİ” OLAN “EĞİTİM
MÜHENDİSİ FAHAMETTİN AKINGÜÇ KİTABI” İŞ BANKASI TARAFINDAN YAYIMLANDI VE KISA
SÜREDE 3. BASIMA ULAŞTI.
AYRICA 2016 YILINDA “FAHAMETTİN AKINGÜÇ, KENDİNİ EĞİTİME ADAMIŞ BİR MÜHENDİS”
ADLI BİYOGROFİK KİTABI DA YAYINLANDI.
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zorunlu olmuştu. Büyütülen binanın bir bölümü tamamen ilkokul bölümüne
ayrıldı.

KÜLTÜR KOLEJİ İLKOKULU’NUN İLK AÇILDIĞI 1960 YILINDA ÖĞRENCİLER, HENÜZ
ÇEVRE DUVARLARI YAPILMAMIŞ OKUL
BAHÇESİNDE EĞİTİM YAPIYOR, OYUN OYNUYORLARDI. ÇEVREDE ESKİ BİR BİNA DIŞINDA HEMEN HİÇ YERLEŞME YOKTU.

KÜLTÜR KOLEJİ‘NİN AÇILDIĞI İLK YILLARDA FAHAMETTİN AKINGÜÇ OKULUN HEM
SAHİBİ, HEM MÜDÜRÜ, HEM ÖĞRETENİYDİ. DAHA ÖNCE DE KÜLTÜR DERSEVİ’NDE
ÖĞRETMENLİK YAPMIŞTI, BİR DENEYİMİ
VARDI AMA EĞİTİM-ÖĞRETİM KONUSUNDA
YAPILACAK DAHA PEK ÇOK İŞ OLDUĞUNU
BİLİYOR, GÜNÜN KOŞULLARINDA EN İYİSİNİ
YAPMAK İÇİN GECELİ GÜNDÜZLÜ ÇALIŞIYORDU.
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Kültür Koleji’nin kuruluşunun ilk adımı, 1959 yılında atıldı. Okulun
inşa edileceği arsa, Bahçelievler’de, Atatürk’ün subaylarından Yüzbaşı Fikret Yüzatlı’dan satın alınmıştı. Bir yıl sonra, tasarlanan okul
binasının ilk aşaması bitirildiğinde –başlangıçta binanın yalnızca ilk
aşamasının yapılması planlanmıştı– bahçenin çevresine duvar yapılacak para kalmamıştı. O yıllarda E-5 yolu daha yeni açılmıştı. Çevrede, o dönemde sosisli sandviçi ve ayranıyla ünlü Ömür Lokantası
ile temelleri yeni atılmış Coca Cola fabrikası vardı. Bunlar dışında
seyrek olarak birtakım bahçeli evler –ki semte de adını bunlar vermişti– ile çayıra benzer, geniş boş alanlar uzanıyordu.
İncirli’den Topkapı’ya kadar elektrik direklerine, Kültür Koleji’nin
öğrencilerin hizmetine açıldığını bildiren afişler asılmıştı. O güne
kadar bir okulun öğrencilerin hizmetine hazır olduğunun belirtilmesi epeyce yadırganmıştı. Okula ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri alınıyordu. İlk yıllar yatılı öğrenci de alınmış, ancak daha sonra
buna son verilmişti. Fahamettin Akıngüç, okulun sahibi olmasının
yanısıra ilkokul ve lise kısımlarının müdürlüğünü de üstlenmişti. Bir
yandan okulun mali ve yönetsel sorunlarıyla uğraşıyor, bir yandan
da eğitbilim kitapları okuyor, eğitim sorunları üzerinde düşünüyor,
okulda eğitim-öğretimle ilgili ne gibi yenilikler yapabileceğini araştırıyor, bazı yenilikleri de hemen uygulamaya başlıyordu. Öğrencilerin evle okul arasında gidip gelmelerini kolaylaştıran servis işi de
yeni bir uygulama olarak bu dönemde başlatıldı.
O yıllarda pek kimse beklemese de Kültür Koleji’nin eğitim-öğretim alanındaki bu farklı yaklaşımının mayası tutmuştu. Hem ilkokul
hem lise bölümlerindeki eğitim-öğretim uygulamalarının niteliğine
velilerin duydukları ilgi ve güven öğrenci sayısını sürekli artırıyordu.
Bu nedenle okul binasına yeni ekler yapmak, binayı büyütmek de

Fahamettin Akıngüç, açılışından yedi yıl sonra,
Kültür Koleji’ndeki hızlı
gelişmeden kaynaklanan
işlere yetişemez olduğunda, ilkokul kısmının müdürlüğünü Osman Yalçın’a
verdi.
Osman Yalçın, Köy Enstitüsü’nden yetişenler kuşağındandı. Köy
Enstitülerinde öğretmenlik ve yöneticilik yapmış, eğitime gönül
vermiş, çalışkan bir kişiydi. Fahamettin Akıngüç’ün tam aradığı müdürdü. Göreve geldikten sonra uyguladığı eğitim-öğretim yöntemleri, öğrencilerle ve velilerle kurduğu yakın ilişkiler Kültür Koleji’ne
daha bir canlılık ve ivme kazandırdı. Bu dönemde çocukların eğitim-öğretiminin yanısıra velilerin de eğitbilim konusunda biliçlendirilmesi için çalışmalar yapıldı, hepsiyle mektuplaşıldı, toplantılar
düzenlendi. Osman Yalçın’ın çalışmaları, getirdiği yenilikler, yalnız
ilkokul bölümünü değil, tüm Kültür Koleji’ni etkilemişti.

KÜLTÜR KOLEJİ İLKOKUL MÜDÜRÜ OSMAN
YALÇIN, HER AN ÖĞRENCİLERİNİN YANINDAYDI (Solda). 1966 YILINDA İLKOKUL MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞLAYAN OSMAN YALÇIN,
YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN ARKADAŞLARIYLA
UYUM SAĞLAMIŞ, BİLGİ VE DENEYİMLERİNİ
ONLARLA PAYLAŞMIŞTI (Sağda).

İlkokul öğrencilerinin eğitim-öğretimleri yalnızca okulun dar çerçevesinde bırakılmıyor, öğrenciler servis araçlarıyla topluca sergilere,
konserlere, gezilere götürülüyor, şehrin sokaklarında, alanlarında
resim sergileri açılıyordu. Böylece öğrencilerin sosyalleşmesi de
sağlanıyordu. Çocuklar, birçok konuyu yaparak, görerek, deneyerek öğreniyorlardı. Tüm bunlar öğrencilerin başarı düzeylerini de
artırmıştı.
Okulun öğrenci sayısı ise öylesine yükselmişti ki, var olan binaya
ekler yapılmasına, kat çıkılmasına karşın ilkokul bölümü artık bu
binaya sığmaz olmuştu. Bunun üzerine, Kültür Koleji’nin yanındaki
iki arsa alınmış, buraya büyük bir okul binası daha inşa edilmişti.
İlkokul bölümünün tümü bu yeni binaya yerleştirilmiş, öbür bina
ortaokul ve liseye ayrılmıştı. Osman Yalçın, bu yeni binada da müdürlüğe devam etti ve 1978’de okul kapanıncaya kadar Kültür Koleji İlkokulu müdürü olarak başarıyla görev yaptı.
Fahamettin Akıngüç, iki yıl sonra, 1980 yılında Kültür Koleji’ni yeniden açmaya karar verdiğinde geride bıraktığı 18 yılın deneyim-
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leri ve birikimiyle yola çıkıyordu. Şirinevler’de, eskiden otel olarak
kullanılmış bir bina kiralanıp, gereken değişiklikler yapılarak okula
dönüştürüldü. Kültür Koleji İlkokulu 1980-81 ders yılında bu binada
yeniden öğretime başladı.

1980 YILINDA YENİDEN AÇILAN KÜLTÜR
KOLEJİ İLKOKULU’NA, DAHA ÖNCE OSMAN
YALÇIN’IN BAŞYARDIMCISI OLAN HASAN
DEMİREL MÜDÜR OLARAK ATANMIŞTI. O
DA YAŞAMINI EĞİTİME ADAMIŞ, ÇOCUK
SEVGİSİYLE DOLU BİR İNSANDI.

Fahamettin Akıngüç, yaşadığı deneyimlerle birlikte ilkokul üzerine
daha derinlemesine düşünme olanağı bulmuş, Türk Milli Eğitim
sistemi içinde, ilkokul gereken önemin daha fazla, daha duyarlı bir
biçimde verilmesi gerektiğini gözlemlemişti. Çünkü çocukların yetişmesinde her şeyin başlangıcı ilkokuldu, tohumlar ilkokulda atılıyordu. Bu nedenle ilkokul, eğitim-öğretim sürecinin temeli olduğu
açıktı. Çocukların daha ilköğretim çağından başlayarak evrensel ilkeler doğrultusunda yetiştirilmesi, o rekabete hazır hale getirilmesi
gerekiyordu.
Osman Yalçın artık emekli olmuştu. İlkokul müdürlüğüne, daha
önce Osman Yalçın’ın başyardımcısı olan ve yine onun gibi bir Köy
Enstitülü olan Hasan Demirel getirildi. İlkokul eğitim-öğretiminde
pek çok yenilikçi adımlar da bu dönemde atıldı.

Bu arada artık Akıngüç Ailesi’nin üçüncü kuşağı olan kızları Ful
Akıngüç Över, Lale Akıngüç Sevgen ve Bahar Akıngüç Günver de
Kültür Koleji’nin yönetimine katılmış, yönetimde görev üstlenmişlerdi. Onlar da babalarının açtığı yolu daha ilerilere götürme çabasındaydılar.

şanıyor ve Kültür Koleji de her zamanki gibi bu alanda öncü konumunu sürdürüyordu. 1986 yılından itibaren hem eğitim-öğretimde
hem yönetimde bilgisayar teknolojisinin olanaklarından yararlanılmaya başlanmıştı. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilgisayar kullanımı da okul içinde yaygınlaştı. Kültür Koleji’nde bütün birimlere
hizmet veren bir Bilgi İşlem Merkezi (BİM) kurulmuştu. Ölçme ve
değerlendirmeler de artık bilgisayar teknolojisiyle ve bu iş için geliştirilmiş özel programlarla yapılıyordu. Öğretmenlerin meslek içi
eğitimleri ve denetimleri konusundaki çalışmalara hız verilmişti.
Bu amaçla yapılan çalışmaların en önemlilerinden biri İngiltere’deki Hertfordshire Üniversitesi’yle yapılan anlaşmaydı. 1995 yılından
itibaren Kültür Koleji öğretmenleri 15-25’er kişilik gruplar halinde
ve iki haftalık programlarla Hertfordshire Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde eğitim almak üzere İngiltere’ye gönderiliyordu. Öğretmenler burada hem kuramsal bilgiler kazanıyorlar hem de bu
üniversitenin destek verdiği pilot ilkokullarda derslere girip uygulamalara katılıyorlardı. Yurda döndüklerinde de edindikleri bilgi ve
görgüyü Kültür Koleji’ndeki öbür öğretmenlerle paylaşıyorlardı. Bu
uygulama, öğretmenlerde büyük bir nitelik sıçramasına yol açtı.
İngitere’deki uygulamalardan transfer edilen birçok yenilik Kültür
İlkokulu’nda da gerçekleştirildi.

Bu süreçte Türkiye’de eğitim alanında bazı önemli değişimler ya-

Kültür İlkokulu’nda bu yükseliş süreci yaşanırken, Kültür Koleji zin-

Bunlardan biri ilkokul çağındaki çocuklara İngilizce öğretilmesiydi.
Ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatında o zamanlar böyle bir
ders yoktu. Dahası ilkokulda İngilizce öğretimi yasaktı. Bunun üzerine Kültür İlkokulu’nda İngilizce öğretimi kurs olarak düzenlendi.
Ders dışı faaliyet başlığı altında, çocuklar haftada 6-8 saat İngilizce
öğreniyorlardı.
Şirinevler’de bir zamanlarki kötü otellerin şöhretinden artık hiçbir iz
kalmamıştı. Kültür İlkokulu açıldıktan sonra semtteki durum daha
da değişmişti. Denilebilir ki Kültür Koleji Şirinevler bölgesine gerçekten kültür getirmişti. Çevredeki herkes çocuğunu Kültür İlkokulu’na vermek için yarışıyor, öğrenci sayısı giderek artıyordu. Bina
yine yetmez olmuştu. Yandaki bir bina da kiralanıp okula dönüştürüldü, 4. ve 5. sınıflar bu yeni bir binaya yerleştirildi. 1991 yılında
ise ilkokul bölümü bütünüyle İncirli’deki, Kültür Koleji için yeni yaptırılan okul binasına taşındı.
KÜLTÜR KOLEJİ İLKOKULU, BİRÇOK YENİLİĞİN İLK UYGULAYICISI OLMUŞTU. BUNLARDAN BİRİ DE YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE
TEKNOLOJİDEN YARARLANARAK KURULAN
DİL LABORATUVARIYDI. ÖĞRENCİLER BU
TEKNOLOJİ YARDIMIYLA, DERS SIRASINDA
ÖĞRETMENLERİYLE BİRE BİR İLETİŞİM SAĞLAYABİLİYORLARDI.
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BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİNİ DE İLK KULLANAN OKULLARDAN BİRİ KÜLTÜR KOLEJİ
İLKOKULU OLMUŞTU. BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ, İLK GÜNDEN BAŞLAYARAK, OKULDA
ÖĞRENCİLER TARAFINDAN OLDUĞU KADAR
YÖNETİMDE KAYIT İŞLEMLERİNDEN KARNE
YAZIMINA, MUHASEBEDEN ÖLÇME-DEĞERLENDİRMEYE KADAR HER ALANDA YAYGIN
OLARAK KULLANILMIŞTI.
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cirine bir İlkokul daha katılıyordu. Akıngüç Ailesi’nin nicedir kurduğu
bir başka düş de gerçekleşiyordu. Büyükçekmece’de geniş bir alan
içinde, binasından öğretim kadrosuna kadar yepyeni, uluslararası
standartlarda bir okul oluşturulmuş, Kültür2000 Koleji adı verilen
bu okulun ilköğretim bölümü 1998-99 dersyılında açılmıştı. ‘Eğitim
bireyseldir’ anlayışının ülkemizdeki öncü kurumlarından olan Kültür2000 Koleji, iki dilli eğitim, eğitim-öğretimin çoklu zeka teorisine
göre düzenlenmesi, uluslararası deneyime sahip öğretmenlerle
çalışılması gibi pek çok yeniliği barındırıyordu. Burada yaşanan ve
denenen bu yeni uygulamalar örnek oluyor, bazıları hemen Kültür
İlkokulu’na da aktarılıyor, burada da uygulanıyordu.
Kültür Koleji’nin kendi içinde, kendi sistemiyle gerçekleştirdiği bütün çağdaş atılımlar, yurdumuzda sekiz yıllık zorunlu eğitimin kabul
edilmesiyle, bir bakıma onaylanmış oldu. Kültür İlkokulları zaten
buna benzer bir dönüşüm içindeydi. Bunun resmileşmesi, yalnızca
çalışmaların daha rahat yapılmasını sağladı.

KÜLTÜR İLKOKUL VE ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ ÖĞRENİMLERİNİ, ONLARA YAŞAM
MUTLULUĞU VEREN MODERN DONANIMLI
DERSLİKLERDE VE LABORATUVARLARDA,
HER ŞEYİ YAPARAK, GÖREREK, DENEYEREK
SÜRDÜRÜYORLAR.
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8 yıllık zorunlu eğitime geçiş, yurdumuzdaki ilköğretimin geneline
bakıldığında, hiç de kolay bir süreç değildi, birtakım zorluklarla karşılaşıldı. Fiziki yapı değişiyor, ilköğretimdeki öğrenci ve öğretmen
sayısı artıyordu. Ayrıca bazı yönetsel sorunların da çözümlenmesi gerekiyordu. Bugün bunlar tüm yurtta çözüme kavuşmuşsa da
biraz zaman aldı. Kültür İlköğretim Okulu’nda ise bu geçiş süreci
herhangi bir uyum sorunu yaşanmadan atlatıldı, yeni düzen içine
hemen yerleşildi. Bu da Kültür Okulları’nın başlangıçtan beri doğru
adımları atmış olduğunu gösteriyordu. Kültür Okulları, öğretmenlerin bu sisteme hazırlanması için çok daha önceden büyük yatırımlar
yaptığı ve yapmaya devam ettiği için böylesine büyük bir dönüşümü sorunsuz gerçekleştirebildi.

ye, proje üretmeye, sunmaya, teknoloji kullanmaya uygun eğitim
programları hazırlandı.
Teknolojinin derslerde kullanımını yoğunlaştırmak için oluşturulan
“Net Sınıflar”da bilgisayar ve barkovizyonla ders işlemeyi desteklemek amacıyla “Teknoloji Uyarlı Müfredat” çalışmaları yapıldı.
Kültür Koleji öğretmenlerinin, kendilerine verilen eğitimle tüm bu
teknolojik gelişimlere ayak uydurmaları sağlandı.

Bu arada ilkokul, ortaokul ayrımı kalmadığı için, Kültür İlköğretim
Okulu’nun sekiz sınıfı bir araya getirilerek Ataköy’deki binaya yerleştirildi. Böylece eğitim-öğretimde öngörülen birleşme, fiziki olarak da sağlanmış oldu.

Eğitim-öğretimin planlı yürütülmesi ve içeriğinin belirlenmesi için
uzmanlara hazırlatılan Kültür Koleji Stratejik ve Taktik Planları doğrultusunda, okuldaki her akademik bölüm tarafından prosedürler
hazırlanıp, eğitim-öğretimi geliştirme ve planlama çalışmaları yapıldı.

Kurulduğu ilk günden beri klasik bir eğitim çizgisine saplanıp kalmamış ve hep yeniliklere, daha ileri olana yönelmiş olan Kültür Koleji’nde, geliştirme çalışmaları kapsamında yeni arayışlara gidildi.
Müfredat Geliştirme çalışmaları yapılarak müfredat zenginleştirildi.
Yapılandırmacı felsefenin ezbercilikten sorgulamaya, sorgulamadan yaratıcı düşünmeye, bilimselliğe ulaşma çizgisine, bilgiyi başka alanlara transfer etmeye, öğrenmeyi öğrenmeye, sorun çözme-

Uygulanan yapılandırıcı eğitim anlayışıyla, yapılan tüm etkinliklerin
öğrencilere ne kazandıracağı belirlendirdikten sonra konular buna
odaklanarak işleniyor. Dersler, “yöntem üretme, eğitim-öğretimin
vazgeçilmezidir” anlayışıyla, öğrencilerin konuya ilgisini çekmek,
işlenişe renk katmak, öğrenimi boyutlandırmak amacına yönelik
olarak konunun özelliğine, öğrencilerin düzeyine ve eğilimlerine
göre her derste farklı yöntemler uygulanarak işleniyor.
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KÜLTÜR KOLEJİ‘NİN ATATÜRKÇÜ ÖĞRENCİLERİ, CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSUNA
SAYGI VE SEVGİLERİNİ, SIK SIK YAPTIKLARI
ANITKABİR ZİYARETLERİYLE PEKİŞTİRİRLER.

KÜLTÜR KOLEJİ’NDE SPOR VE MÜZİK ÇALIŞMALARI, ÖĞRENCİLERİN ZORLAMAYLA
DEĞİL, EĞLENEREK KATILDIKLARI, BEDENSEL VE ZİHİNSEL SAĞLIKLARINI GELİŞTİRDİKLERİNİN BİLİNCİNDE OLDUKLARI ETKİNLİKLER OLARAK PROGRAMLANMIŞTIR.
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Artık başarıyı ölçmenin tek ölçütü bilgi düzeyi olarak alınmıyor,
kazanımlar ve bu kazanımların geliştirilmesi bilgiden önce geliyor.
Önemli olan çocuğun toplama çıkarmayı kağıt üzerinde yapması
değil, alışverişe gittiğinde kullanabilmesidir diye düşünülüyor. Kültür Koleji öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte alışverişe çıkıyorlar
ve aynı zamanda bilinçli tüketicilik konusunda da eğitim alıyorlar. Öğrencilerin her şeyi bire bir yaşayarak görmeleri sağlanıyor.
Öğrenciler ürünleri inceliyorlar, son kullanma tarihlerine bakıyorlar, alışverişten sonra fiş istemeyi öğreniyorlar. Bütün bunlar eğitim-öğretimin bir parçası sayılıyor.
Kültür Koleji’nde, daha birinci sınıfta, öğrenciler dergi hazırlıyorlar.
Bir konu belirleniyor, çocuklar o konuyla ilgili bilgi topluyorlar, topladıkları bilgileri kesip yapıştırarak bir düzenleme yapıyor, kendi dergilerini oluşturuyorlar. Bu dergi ortada duruyor ve bütün birinci sınıf
öğrencileri diledikleri zaman onu karıştırıyorlar. Bütün bunlar bilgiye
merak uyandırmayı amaçlayan çalışmalar, çünkü gerçek öğrenme,
merak olduğu zaman gerçekleşiyor.

Kültür Koleji 1960 yılında açıldığında, ilkokul ve lise öğrencileri aynı
binada öğrenim görüyorlardı. Öğrencilerin bir bölümü yatılıydı.
Derslikler ve yatakhaneler kışın sobayla ısıtılıyordu. Fiziksel koşullar çok yeterli olmasa da girişimin temelindeki amaç her şeyin üstündeydi: Öğrencilerin hizmetinde olmak, öğrencilere en iyi eğitimi
vermek.
Okulun sahibi de, müdürü de Fahamettin Akıngüç’tü. Yola çıkarken, ilkokul bölümünde genç öğretmenlere görev vermiş, lise bölümünün kadrosunu ise çevrenin devlet okullarındaki deneyimli ve
nitelikli öğretmenlerden yararlanarak oluşturmuştu.
1960 YILINDA KÜLTÜR KOLEJİ’Nİ KURAN
FAHAMETTİN AKINGÜÇ, İLK YILLARDA OKULUN HEM SAHİBİ HEM MÜDÜRÜYDÜ. AYRICA LİSELERE MATEMATİK DERSLERİNE DE
GİRİYORDU. MÜDÜRLÜK GÖREVİNİ 1973
YILINA KADAR SÜRDÜRDÜ.

ADNAN ÖZÜNAL, İLK YILLARINDAN BAŞLAYIP 1978 YILINA KADAR MÜDÜR BAŞYARDIMCISI OLARAK KÜLTÜR KOLEJİ’NE BÜYÜK
EMEK VERENLERDEN BİRİ OLMUŞTUR (Solda). CELİL ALTIN İSE ÖNCE TÜRKÇE ÖĞRETMENİ VE TEST BÜROSU YÖNETİCİSİ OLARAK, DAHA SONRA DA 1973 YILINDAN 1978
YILINA KADAR LİSE MÜDÜRÜ OLARAK KÜLTÜR KOLEJİ’NDEGÖREV YAPMIŞTIR (Sağda).
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İlk yıl, ilkokul ve lise bölümlerine toplam 143 öğrenci kayıt yaptırdı.
Ama daha birinci ayın sonunda bu öğrencilerin yirmi üçüyle, disiplinsizlikleri nedeniyle yollar ayrıldı. Fahamettin Akıngüç kararlıydı:
Kültür Koleji, özellikle Kültür Lisesi, “denize nazır, diploma hazır”
anlayışındaki özel okullardan olmayacaktı. Kendisi de bu amacını
gerçekleştirmek için yapılması gerekenleri araştırıyor, okuyor, düşünüyor, doğru bulduklarını uygulamaya çalışıyordu.
Birkaç yıllık deneyim kazanma sürecinin ardından okul, öğretmenler arasında eğitbilimin tartışıldığı, dünyayı izleyen, gelişmiş ülkelerdeki modern uygulamaları transfer eden, Rehberlik Birimi, Test
Bürosu gibi öncü uygulamalarıyla gerek diğer özel okullara gerekse
Milli Eğitim çevrelerine ışık tutan bir yapı kazandı. Öğretmen-öğrenci, okul-veli ilişkileri başka hiçbir eğitim kurumunda olmadığı kadar yoğun ve değişikti. Zümre çalışmalarıyla eğitim-öğretime belli
standartlar yerleştirilmeye çalışılıyor, öğretmen eğitimine büyük
önem veriliyordu. Veliler için de kurslar düzenleniyor, öğrencilerin
yönetime katılması teşvik ediliyor, şehrin çeşitli yerlerinde sergiler açılıyordu. Yöneticisiyle, öğretmeni ve öğrencisiyle, daha iyiyi,
daha güzeli yaratmak için adı konmamış bir yarışa girişilmişti.
Öğretmenlerin arasında Köy Enstitüsü çıkışlı birçok kişi vardı. Bunlardan biri olan İlkokul müdürü Osman Yalçın, Köy Enstitülerinde
yıllarca yöneticilik yapmıştı. Kültür Lisesi’nde Türkçe öğretmenliği
yapan ve Test Bürosu’nu yöneten Celil Altın,1973 yılından itibaren
Kültür Lisesi müdürlüğüne getirildi. O da bir Köy Enstitülüydü. Kültür Koleji’ne yapılan bu aşı, tüm öğretmenlerde coşkulu ve özverili
bir çabayı körüklemiş, öğrencilerin başarı düzeyi de her geçen yıl
biraz daha yükselmişti. Aşkla ve şevkle çalışılan ilk 18 yılda şube
sayısı toplam 13’ten 82’ye öğrenci sayısı ise 143’ten 3229’a yük-

selmişti. Bunun içinde lisenin şube sayısı 52’yi, öğrenci sayısı da
1976’yı bulmuştu. Lisedeki öğretmen sayısı ise 117 olmuştu. Kültür Lisesi, İstanbul’un en büyük ve en ünlü özel liselerinden biri
haline gelmişti. Okula ünlü sanatçılar ve sporcular geliyor, öğrencilerle söyleşiler yapıyor, yabancı ülkelerden gelen öğrenciler okulda
gösteriler sunuyor, Kültür Lisesi öğrencileri topluca konserlere ve
tiyatrolara gidiyordu. Öğrenciler tarafından Ekin adında bir okul dergisi de yayımlanıyordu. Okula her yandan övgüler yağıyordu. Ne
yazık ki bu koşu 1978 yılında, o dönemin siyasal çalkantılarına dayanamadı. Fahamettin Akıngüç, Kültür Koleji’ni, hem ilkokul hem
lise bölümünü kapama zorunluluğu duydu ve okul eğitim-öğretime
son verdi.
Kültür Koleji’nin ilk dönemi sayılabilecek yıllarda mayası bu denli
sağlam olmasa, kuşkusuz 1980’den sonra bir daha ayağa kalkması
da zor olurdu. Fahamettin Akıngüç de bu mayaya güveniyordu ve
1980-81 dersyılında Kültür Koleji’ni
yeniden açtı. 200 öğrenci ve yalnızca
ilkokul kısmıyla başlayan ikinci etap
ilkinden de hızlı yol aldı. Hemen bir
yıl sonra, Anadolu Liseleri modelinin
temel alındığı Kültür Lisesi de açıldı.
Kültür Lisesi’nde artık öğrenciler bir
yıl İngilizce Hazırlık Sınıfı’nda okuyor,
ondan sonraki sınıflarda da yabancı
dile ağırlık veriliyor, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji gibi temel Fen
dersleri, tıpkı Anadolu Liseleri’nde
olduğu gibi İngilizce yapılıyordu.

1960’LI YILLARDA ÇOK SAYIDA SANATÇI,
SPORCU VE BİLİM İNSANI, KÜLTÜR KOLEJİ’NİN KONUĞU OLARAK OKULA GELİYOR,
ÖĞRENCİLERLE SÖYLEŞİLER YAPIYORLARDI. OKTAY AKBAL (Soldan birinci), TURGAY ŞEREN (ikinci), YILDIZ KENTER (Üçüncü), ZİHNİ
KÜÇÜMEN (dördüncü), BU ÜNLÜ KONUKLAR
ARASINDAYDI.

KÜLTÜR KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ, İLK YILLARDAN İTİBAREN SOSYAL ETKİNLİKLER İÇİNDE
YER ALDILAR. ÇEŞİTLİ ALANLARDA GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ ETKİNLİKLER, ONLARA
YAŞAM DENEYİMİ DE KAZANDIRDI. KÜLTÜR
KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ, DÖNEMİN CUMHURBAŞKANI CEVDET SUNAY’I ZİYARETLERİNDE, OKULDA YAYIMLADIKLARI EKİN DERGİSİNİ DE KENDİLERİNE ARMAĞAN ETTİLER.
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Kültür Lisesi öğrencileri, Avrupa Birliği’ndeki öğrenciler gibi, kendi
anadilleri dışında iki dil daha öğreniyorlar. İlköğretimlerini tamamladıktan sonra Kültür Lisesi’ne kabul edilen öğrenciler, bir yıl Hazırlık
Sınıfı’nda okuyorlar. Hazırlık Sınıfı’nda, ileri teknoloji ile donatılmış
dersliklerde, İngilizce öğrenmenin yanında ikinci bir yabancı dil de
(Almanca ya da İtalyanca) öğreniyorlar. Bu sınıfta ayrıca Fen ve Matematik derslerinin de temelleri oluşturuluyor.
Kültür Lisesi’nde 2002 yılından beri EFQM Modeli aracı kullanılarak TKY (Toplam Kalite Yönetimi) uygulaması yapılmaktadır. TKY
ile hem yönetim hem de eğitim-öğretim süreçlerinde önemli gelişmeler sağlanmıştır. Bu arada Uluslararası Çevre Örgütü’nün
‘Eko Okullar Ödülü’ olan ‘Yeşil Bayrak’ı kazanılmış, hijyen ve temiz okulun simgesi ‘Beyaz Bayrak’ alınmıştır. TKY yolculuğunda
KALDER (Türkiye Kalite Derneği) ile işbirliği yapılmış, 2003 yılında
KALDER’e üye olunmuştur. Okul, Kalder’in verdiği dört yıldızlı Mükemmellik Ödülü ile de onurlandırılmıştır.

KÜLTÜR LİSESİ, 1991 YILINDAN İTİBAREN
ATAKÖY’DE YENİ İNŞA EDİLEN MODERN BİNASINA YERLEŞTİ. 1998’DE BİR SÜRELİĞİNE
İNCİRLİ’DEKİ BİNAYA TAŞINDI. SONRA YENİDEN ATAKÖY’DEKİ BİNAYA GEÇTİ. ATAKÖY
YERLEŞKESİ İÇİNDE YER ALAN TİYATRO SALONU İLE SPOR SALONU DA ÖĞRENCİLERE
HİZMET VERİYOR.

Kültür Lisesi’nin yanısıra, Kültür Fen Lisesi’nin, yeni binasıyla Kültür2000 Koleji’nin ve anaokullarının bu ana gövdeye eklenmesiyle
ve Ataköy’deki modern binanın devreye girmesiyle beş yıl gibi kısa
bir sürede Kültür Koleji’nin toplam öğrenci sayısı yine yükselmiş,
2463’e varmıştı. Kültür Lisesi de eski başarılı günlerine yeniden
dönmüş, velilerin ve öğrencilerin güven duyduğu bir eğitim-öğretim kurumu olarak, peş peşe yeni uygulamalar yapmaya başlamıştı.
Kültür Koleji kurulduğu günden beri kendini yenilemiş, birçok konuda öncü olmuş, Avrupa ve ABD’deki eğitim-öğretim uygulamalarını
yakından izleyerek, bunları ülke koşulları çerçevesinde bünyesine
almayı benimseyen bir felsefeyi savunmuştu.

KÜLTÜR LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, ÖNCE BİR
YIL HAZIRLIK SINIFINDA OKUYUP, FEN
DERSLERİNİ İNGİLİZCE OLARAK İZLEYEBİLECEKLERİ DÜZEYE ULAŞIYORLAR. OKULDA
UYGULANAN IB PROGRAMI, KÜLTÜR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİ AVRUPA BİRLİĞİ’NDEKİ
ÖĞRENCİLERLE AYNI DÜZEYE ULAŞTIRMA
AMACINI TAŞIYOR VE DENKLİK SAĞLIYOR.

KÜLTÜR LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, FEN DERSLERİNİ OKULUN LABORATUVARLARINDA
YAPARAK, DENEYEREK, GÖREREK İŞLİYORLAR. BU DA KAZANDIKLARI BİLGİLERİN YALNIZCA BELLEKLERİNE DEPO EDİLİP KALMAMASINI, BİLGİLERİN YAŞAMLARININ DOĞAL
BİR ÖĞESİ, BAŞKA KONULARA DA TRANSFER EDEBİLECEKLERİ BİR GÜÇ OLMASINI
SAĞLIYOR.

Kültür Koleji’nin bu yaklaşımı günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Kültür Lisesi Uluslararası Bakalorya (IB) gibi modern
eğitim-öğretim programlarını da uygulayan, yeniliğe açık, özgün
bir kuruluş olarak gelişmesini sürdürüyor. Tüm Kültür Okulları’nda
olduğu gibi Kültür Lisesi’nde de eğitim-öğretim etkinliği, mevcut
öğretim kadrosunun yanında, yurtiçi ve yurtdışında çeşitli üniversitelerde görev yapan danışmanlar, uzmanlar ve öğretim üyeleri
tarafından da destekleniyor. Bütün bunlar, Avrupa Birliği’nin ve gelişmiş ülkelerin standartlarına ulaşma hedefiyle yapılıyor.
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1963 yılı başında Türkiye çapında yapılan araştırma ve sınavlarla,
yeni kurulacak Fen Lisesi’nde görev yapabilecek Fen ve Matematik branşlarındaki öğretmenlerden oluşan 30 kişilik bir aday kadro
oluşturuldu. Bu öğretmenler 1963-64 öğretim yılı boyunca, dünyadaki yeni programlarla adaptasyon sağlamak için kurslara tabi tutuldular. ODTÜ ve Ankara Üniversitesi’den getirilen ve dünyadaki
en son gelişmeleri yakından takip eden uzmanlar, Fen Lisesi’ne
öğretmen yetiştirmek için kolları sıvadılar. Bir yıl boyunca yeni sisteme adapte olmak için çalışan öğretmenler yıl sonunda Fen Lisesi ders programını hazırlamak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne
götürüldüler ve 1964 yılının Haziran ayından itibaren 4 ay boyunca
bilimsel olarak işbirliği yapılan Florida State Üniversitesi’nde çalışmalarda bulundular. Kaynaklar incelendi, geliştirilmiş programlara
bakıldı, Fen Lisesi’nin ilk yılı için ders kitabı çalışmaları yapıldı ve
1964 yılının 12 Ekim’inde Türkiye’nin ilk Fen Lisesi Ankara’da açıldı.

ANKARA FEN LİSESİ PROJESİ İÇİN SEÇİLMİŞ ÖĞRETMENLER, İNCELEMELERDE
BULUNMAK VE İLK YIL OKUTULACAK KİTAPLARI YAZMAK ÜZERE HAZİRAN 1964’TE
AMERİKA’YA GÖNDERİLDİLER.

Fen Lisesi öğrencilerinden istenen temel özellikler şöyle sıralanıyordu:
1. Bilimin doğasını ve süreçlerini kavrayabilme. Günlük yaşamın
koşullarına bilim, teknoloji, toplum bütünlüğü içinde yaklaşabilme.
2. Sorunlara eleştirel, sorgulayıcı, yaratıcı çözümler bulabilecek düşünce yöntemlerini kullanabilme. Bağımsız ve verimli çalışabilme.
3. Kendi potansiyelinin farkına varabilme. İnsan ilişkilerini sağlıklı
temeller üzerinde sürdürebilme. İçinde yaşadığı toplumun ve uygarlığın değerlerini tanıyıp bunlara katkıda bulunabilme.
4. Akademik, bilimsel ya da teknolojik çalışmalara katılabilecek düzeyde temel bilgiyi ve beceriyi sergileyebilme.
Bu yeni okul öğrencilerini Türkiye çapında yapılan bir sınavla aldı.
Toplam 96 kişinin okuduğu okulda dört şube vardı ve her şube 24
kişiden oluşuyordu. Laboratuvar ve malzemeler ABD’den gelmişti.
Öğrenciler dörder kişilik gruplar halinde laboratuvarda çalışıyor ve
her şeyi bizzat yaparak öğreniyorlardı. Normal liselerden farklı olarak, Fen Lisesi öğrencileri son sınıfta Matematik’e ek olarak Fizik,
Kimya ve Biyoloji alanlarından birini seçiyor ve seçtikleri alanda ileri
düzeyde eğitim görerek mezun oluyorlardı.
Fen Lisesi, aynı zamanda Türkiye’de genel Milli Eğitim sistemini
dönüştürmek için yola çıkan bir lokomotifti. Bu okul için hazırlanmış
programlar, zaman içinde biraz daha hafifletilerek bütün Türkiye’ye

1991 YILINDA ABD’YE GİDEN KÜLTÜR LİSESİ ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİNİN KATILDIĞI AKADEMİK DECATHLON YARIŞMASI’NIN SONUÇLARI, KÜLTÜR FEN LİSESİ’NİN
KURULUŞUNUN İLK TOHUMLARINI ATMIŞTI.
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yayılmaya çalışıldı. Bir yıl boyunca önce dokuz Deneme Lisesi’nde
uygulandı. Ardından 100 lise ve 89 Öğretmen Okulu’nda denendi.
Bu okulların öğretmenleri Fen Lisesi’nde yaz kurslarına katılarak
kendilerini yetiştirdiler. Rehberlik bültenleri hazırlanarak öğretmenlere gönderildi. TÜBİTAK’ın katkısı ile bir proje çerçevesinde yedi
sekiz yıla yayılan bir deneme sürecinden sonra 1976 yılında büyük
bir değişim gerçekleştirilerek, Matematik ve Fen dersleri programları modern dünyaya uygun hale getirerek yaygınlaştırıldı.
1991 yılında, uzun yıllardır ABD okullarıyla temas halinde olan Kültür Koleji bir davet aldı. Kültür Koleji’nden, Amerika’da yapılacak
Akademik Dekatlon yarışmasında Türkiye’yi temsil etmesi isteniyordu. Kültür Koleji’nin en parlak dört öğrencisi seçildi. Fahamettin
Akıngüç, Bahar Akıngüç ve Ahmet Hamdi Özer, bu dört kişilik ekibi
San Diego’daki yarışmaya götürdüler. Ancak burada beklenildiği
kadar başarılı olunamadı. Türkiye’ye dönüşte, okuldaki yönetici ve
öğretmenlerle yapılan toplantılarda bunun üzerinde de duruldu, öğrencilerle bire bir konuşuldu ve Fen alanında son derece yetenekli
olan bu çocukların var olan eğitim sistemi içinde yeterince verimli
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ve mutlu olmadıkları anlaşıldı. Kültür Koleji’nde bir Fen Lisesi kurulmasının tohumları da bu toplantıda atıldı.
Bu süreçte Özel Okullar Derneği Başkanı olan Fahamettin Akıngüç ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Daire Başkanı Necdet
Özkaya’nın çalışmaları sonucu yapılan bir kanun değişikliğiyle özel
okulların da Fen Lisesi kurmalarının yolu açılmıştı.
Kültür Koleji de üst düzey Matematik ve Fen becerisine sahip çocukların beklentilerini karşılamak üzere bir Fen Lisesi açmaya karar
verdi. Bu, Türkiye’nin ilk özel Fen Lisesi olacaktı. Hemen harekete
geçildi. İşin planlaması yaklaşık iki yıl sürdü. Kadronun dörtte üçü
doğrudan Ankara Fen Lisesi’nin deneyimli öğretmenlerinden oluşturuldu. Baştan itibaren Fen Liseleri sürecinin içinde yer alan ve
Milli Eğitim Bakanlığı’nın açmış olduğu Fen Lisesi’nde uzun yıllar
Matematik öğretmenliği ve müdürlük görevlerinde bulunmuş olan
Ahmet Hamdi Özer de emekli olduktan sonra İstanbul’a gelmişti. Kendisiyle Kültür Koleji’nin Fen kadrolarına yardımcı olması için
ilişki kurulmuştu. Sonunda, 1992-93 öğretim yılında Kültür Fen Li-

20. ve 21. YÜZYILIN OKULU OLMAYI HEDEFLEMİŞ, ÖĞRENCİSİ, ÖĞRETMENİ VE YÖNETİCİSİYLE AKADEMİK HEDEFLERİ YÜKSEK
BİR ÖĞRETİM KURUMU OLMASI DÜŞÜNÜLEN FEN LİSELERİ, SADECE AKADEMİK
BAŞARI SAĞLAYACAK ÖĞRENCİLER DEĞİL,
DÜNYADAKİ DEĞİŞİM VE GELİŞİME DUYARLI
BİR ÖĞRENCİ PROFİLİNİ OLUŞTURMAYI DA
AMAÇLIYORDU.
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sesi, Bahar Akıngüç’ün müdürlüğünde eğitim ve öğretime başladı.

FEN LİSELERİNDE ÖĞRENCİLERİN LABORATUVARLARDA YAPACAKLARI ÇALIŞMALAR
BÜYÜK ÖNEM TAŞIYORDU. BU ÇALIŞMALAR ONLARIN ÇAĞDAŞ BİLİMİ HEM DAHA
İYİ ÖĞRENMELERİNİ SAĞLIYOR HEM DE
ONLARI YENİ BULUŞLARA GÖTÜRECEK
ADIMLARI ATMALARINA OLANAK VERİYORDU.

KÜLTÜR FEN LİSESİ’NDE HER ÖĞRENCİ MEZUN OLMADAN ÖNCE MUTLAKA BİLİMSEL
BİR PROJE YAPAR. ÖĞRENCİLERİN GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PPOJELERİ VE OLİMPİYAT ÇALIŞMALARI,
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ VE İSTANBUL’DAKİ DİĞER ÜNİVERSİTELERDE GÖREV
YAPAN ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNDEN OLUŞAN BİLİM KURULU VE OKULUN DENEYİMLİ
ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜR.
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Kültür Fen Lisesi’nde, yaşam boyu kendi kendine öğrenebilen,
Fen ve Matematik alanlarında öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında başarılı olabilecek ve bu alanlarda Türkiye’nin gelişimine katkıda bulunabilecek bireylerin yetiştirilmesi amaçlanıyordu.
Bu amaçla da öğrencilere, bilimsel çalışma yöntemini kullanabilme, rasyonel düşünebilme, iş üzerinde yoğunlaşabilme, başladığı
işi bitirebilme ve özellikle alanında ileri yükseköğretim kurumlarına devam etme başarısı gösterebilme özelliklerini kazandıracak,
çağdaş değerler ve uluslararası standartlar doğrultusunda bir eğitim-öğretim verilmeye başlandı. Öğrencilerin düşünsel, duygusal
ve bedensel yeterliliklerinin en üst düzeyde geliştirilmesi ve onların çağdaş değerlerle donanmış başarılı bireyler olarak yetiştirilmesi için çalışılıyordu.
İlerleyen yıllarda, Kültür Fen Lisesi’nde her öğrenci, mezun olmadan önce mutlaka Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Bilgisayar
ya da Astronomi alanlarından birinde bir bilimsel proje çalışması
yapmaya ve bu proje içinde aktif olarak yer almaya başladı. Okul
yönetimi bu projelerin yapılması için öğrencilere gerekli destekleri
sağlıyordu. Her öğrencinin mutlaka proje yapması Fen Lisesi’nin
en önemli uygulamalarından biri oldu. Müfredatta böyle bir ders
olmadığı halde, rehberlik saatlerinin bir bölümünden faydalanarak,
öğrencilere iki saatlik bir proje dersi alanı yaratıldı. Bu derslerde
öğrencilere bilimsel araştırma nasıl yapılır, kontrollü deney nedir,
tekrarlanabilir deney nedir bunlar öğretildi. Öğrenciler, genellikle
ikişer kişilik gruplara ayrılıp projelerini belirlediler. Aynı yıl içinde
35-40 ayrı projenin yürütüldüğü oldu. Öğrenciler,
gerçekleştirdikleri
projelerle, başta TÜBİTAK
olmak üzere, çeşitli kuruluşların açtığı ulusal ya da
uluslararası bilimsel proje
yarışmalarına
katıldılar.
Kültür Fen Lisesi öğrencileri katıldıkları bilimsel
yarışmalarda büyük başarılar elde edip pek çok
ödül kazandılar.

KÜLTÜR2000 KOLEJİ‘NİN KURULMASINA KARAR VERİLDİKTEN SONRA ABD’YE
GİDİLMİŞ VE MERKEZİ LOS ANGELES’TE
BULUNAN RNM İNŞAAT ŞİRKETİYLE KONUŞULARAK, DÜŞÜNÜLEN OKULLA İLGİLİ
BİR MİMARI PROJE YAPMALARI İSTENMİŞTİ. ANCAK BU ŞİRKETİN BİR SÜRE SONRA
HAZIRLAYIP GETİRDİĞİ ÜÇ PROJE UYGUN
GÖRÜLMEYİNCE, ANAOKULU İLE İLKOKUL
KISIMLARININ YER ALACAĞI BİNALARIN
PROJESİ Y. MİMAR REŞİT SOLEY’E YAPTIRILDI. SONRAKİ YILLARDA İSE YERLEŞKENİN
ÖBÜR BİNALARININ PROJELERİ Y. MİMAR
CİHAT FINDIKOĞLU TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kültür Koleji yöneticileri tarafından, Batı ülkelerindeki eğitim-öğretim kurumlarında görülen ve yararlı olacağı düşünülen birçok konu müfredat
programlarımıza uyarlanarak, Kültür Koleji’nde de uygulama alanına sokulmuştu. İşin zor olan yönü bu uyarlamayı yapmaktı. Bunun için öncelikle bir sistematik oluşturmak gerekiyordu. Ama çoğu kez bu da yeterli
olmuyordu. Yapılmak istenenler önce okulun yöneticisiyle paylaşılıyor,
yönetici bunu müdür ve müdür yardımcılarıyla paylaşıyor, onlar da öğretmenlere aktarıyorlardı. Amaç elbette bu uyarlamanın sınıftaki öğrenciye
yansımasıydı. Ancak o aşamaya gelinceye dek uygulamada büyük oranda fireler oluyordu.
Yeni bir okulun kurulmasına ilke olarak karar verilmesinden sonra, iki üç
yıl boyunca, uluslararası toplantılara, okuldaki bölüm başkanlarıyla gidildi.
Bölüm başkanları oralardaki çalışmalara katıldılar. Kültür Koleji yöneticileri
de yapılan yönetimle ilgili görüşmeleri izlediler. Arayışlarını sürdürdüler.

KÜLTÜR2000 KOLEJİ‘NDE UYGULANACAK
EĞİTİM MODELİNİN OLUŞTURULMASINDA,
ULUSLARARASI STANDARTLARLA TÜRK
EĞİTİM SİSTEMİNİ BAĞDAŞTIRMAK ÜZERE,
AMERİKALI BİR EĞİTİM YÖNETİCİSİ OLAN
DR. ELİZABETH LAROSE İLE UZUN SÜREN
ÇALIŞMALAR YAPILDI. BU ÇALIŞMALAR SÜRECİNDE ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEN UZMANLARIN DA GÖRÜŞLERİ ALINDI.
(Soldan sağa:Fahamettin Akıngüç, Ful Akıngüç Över,
Dr. Elizabeth Larose)
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Üçüncü yılın sonunda yeni açılacak okul için bazı adaylar belirlenmişti.
Adaylar İstanbul’a davet edildiler ve gelip yönetim kurulu üyeleriyle tanıştılar. Hepsi doktoralı, master yapmış ve uluslararası deneyimi olan,
farklı ülkelerde farklı sistemler kurmuş yöneticilerdi. İçlerinden, Amerikalı Dr. Elizabeth Larose adlı eğitim yöneticisiyle anlaşıldı ve okul açılmadan iki yıl önce kendisiyle sözleşme imzalandı. Henüz ortada okul binası
yoktu ama kuruluş çalışması başlamıştı. Türkiye’nin yabancı dil alanındaki, psikoloji ve pedagoji alanındaki, eğitim yönetimi alanındaki değerli
üniversite öğretim üyeleriyle de görüşüldü. Öte yandan Dr. Elizabeth
Larose aracılığıyla yurtdışında değişik ülkelerdeki kişi ve kurumlarla ilişki
kuruldu. Bir yandan akademik yapı için çalışılırken bir yandan da okulun
fiziki yapısı oluşturuldu. Mimarisi son derece modern bir okul binası inşa
edildi.
Öğrenciler için, her türlü donanıma sahip, her gereksinimlerini derslik
içinde karşılayabilecekleri mekanlar tasarlandı. Dersliklerin hepsi dubleksti. Her sınıfın kendi kitaplığı, minik bir dinlenme odası, öğrencilerin
kendi bilgisayarları ve internet bağlantısı vardı. Yaratıcı çalışmalar sırasında kullanılmak üzere dersliklere lavabolar konmuştu. Yere kadar camları
olan aydınlık ve gereken her türlü teknolojiyle donatılmış binalardan oluşan bir kampüs yaratıldı.

O aşamada ilkokulun bütün sınıflarını açıp öğrenci alınabilirdi. Ancak
bunun yerine yalnızca Anaokulu ile İlkokul’un birinci sınıfına öğrenci alınarak, bu yeni okulda öğrencileri sıfırdan yetiştirmek hedeflendi. Başlar
başlamaz öğrenci sayısını yüksek tutmak, tüm sınıfları birden açmak,
amaçlanan sistemden ödün vermek anlamına geleceği için, ticari amaç
bütünüyle ikinci plana itildi. Aşamalı bir kuruluş süreci seçildi. İlköğretimin sonraki sınıflarıyla Lise sınıfları, ilerleyen yıllarda kademeli olarak
açıldı.
Tamamen iki dilliliğin ve evrenselliğin baz alındığı, milli değerleri hiçbir
şekilde yok saymayan, ayakları Türkiye toprağına basan ama buradan
bütün dünyaya uzanan bir eğitim modeli oluşturuldu.
Düşünülen şuydu: Bu okula giren çocuklar, 12 yıl sonra liseden mezun
olacaklar, bunun üzerine beş yıl üniversite öğrenimi yapacaklar ve kendilerini yetiştirip iş hayatına atılmaları ortalama 20 yıl sonra gerçekleşecekti. Demek ki öncelikle 20 yıl sonrasının insan profili araştırılmalıydı.
Bu, Kültür2000 Koleji’nin, yeni dünyanın insanlarını şekillendirmeye talip
olduğunu gösteriyordu. Bu insanları yetiştirmek üzere, Amerikan-İngiliz
müfredatlarının bir sentezi, Türk eğitim sistemine entegre edildi. Califor-
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nia ve Hertfordshire Üniversiteleri Eğitim Fakültelerinin desteğiyle, yabancı dilin çok yoğun olduğu, bilgiyi ezberlemeye değil kullanmaya yönelik ve kendi kültürünü özümseten bir eğitim-öğretim süreci oluşturuldu.
Kültür2000 Koleji’nde her kademede iki ayaklı bir yapı kuruldu. Okulda
aynı yetkilerle donatılmş bir yabancı danışman ve bir Türk müdür vardı. Beş yaş grubundan başlayarak, her sınıf için bir Türk ve bir yabancı
öğretmen bulunuyordu. Anadili İngilizce olma şartı arandığı için yabancı
öğretmenler İngiltere, Avustralya ve Amerikalılar arasından seçiliyordu.
Yabancı öğretmenle Türk öğretmenin görevleri arasında bir ayrım yapılmadı. Yani, “yabancı öğretmen yalnızca yabancı dil öğretmekle yükümlüdür,” gibi bir düşünce olmadı. Çocuğun yetişmesinde, etik değerleri
kavramasında bütün öğretmenler eşit rol üstlendi. Bu epeyce zor bir işti
çünkü kural olarak her iki öğretmen de sınıf içinde kendi anadillerini kullanmak durumundaydı.
Boğaziçi Üniversitesi ile bir anlaşma yapıldı. Onlar, sınıftaki bu çok dillilik
uygulamasıyla ilgili bilimsel bir araştırma yaptılar ve öğretmenleri yönlendirdiler. İkinci dil eğitimi konusunda dünya çapında bir uzman olan
Boğaziçi Üniversitesi Dekanı Prof. Cem Alptekin, diğer ülkelerdeki uygulamalarla ilgili bilgiler verdi. Öğretmenlere Matematik, Hayat Bilgisi, Fen
ve Sosyal Bilgiler gibi derslerde İngilizce’nin nasıl kullanılacağına ilişkin
çalışmalar yapıldı, programlar hazırlandı.
Çocuklar, her şeyi hem Türkçe hem İngilizce öğreniyorlardı. Okulun kapısından girdiğiniz andan itibaren bütün yönlendirmeler, bütün mesajlar
İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki dilde yazılıydı. Böylece Kültür2000
Koleji’nin öğrencileri ilkokul üçüncü sınıfa kadar olan süreçte İngilizceyi
görüyor, duyuyor ve bu dili doğal olarak ediniyorlardı.
Kültür2000 Koleji kurulurken altı temel ilke belirlenmişti.
KÜLTÜR2000 KOLEJİ’NDE HER ÇOCUK TEK
VE ÖZELDİR. ANAOKULU’NDA UYGULANAN
HIGH-SCOPE PROGRAMI DOĞRULTUSUNDA
ÇOCUKLAR ÖĞRENMEYİ PLANLAMA, SORGULAMA, DENEME, İZLEME, PEKİŞTİRME
YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİRLER. ÇOCUKLARIN DÜŞÜNME YETİLERİNİ VE YARATICILIKLARINI HAREKETE GEÇİREN EĞİTSEL ORTAMLARDA, ONLARIN YAPARAK DENEYİM
KAZANMALARINA ÖNCELİK VERİLİR. ONLARIN, ÇAĞIMIZIN DEĞİŞEN GEREKSİNİMLERİ
DOĞRULTUSUNDA, ULUSAL TEMELDE VE
ULUSLARARASI ÖLÇÜTLERDE GEREK DUYACAKLARI BİLGİ, BECERİ VE DAVRANIŞLAR
EDİNMELERİNE ÇALIŞILIR.

38

KÜLTÜR KOLEJİ & KÜLTÜR2000 KOLEJİ’NİN ÖYKÜSÜ

Bunlar;			
Yüksek akademik performans,					
Çok dillilik, 							
l Çoklu zeka, 							
l Karakter eğitimi, 						
l Portfolyo değerlendirmesi,					
l Evrensellikti.
l
l

Okulun kuruluş felsefesinde Amerikalı eğitbilimci Howard Gardner’in
öne sürdüğü ve dünyada yaygın kabul gören çoklu zeka teorisi benimsendi. Bu teoriye göre insanlar sekiz tip zekayla dünyaya geliyorlardı. Eskiden eğitim sürecinde zeka denince sadece Matematik zeka önemseniyor, Matematik zekası olanlar el üzerinde tutuluyordu. Oysa Gardner,

bütün zekaların aynı derecede önemli olduğunu, eğitimcinin okul ortamında, gerek derslik içinde gerekse derslik dışında, çocukların öğrenmelerini sağlamak için bu sekiz zekayı da kullanması gerektiğini söylüyordu.
Öğrenme ortamının mutlaka bu sekiz zekaya göre zenginleştirilmesi
gerekiyordu. Kültür2000 Koleji’nin kuruluşundan itibaren, öğrenme tiplerinden üçü, görsel, işitsel ve bedensel öğrenme yöntemleri programda
kullanılmaya başlandı.
Kültür2000 Koleji’nde artık, doğrudan bireysel çalışmaya yönelik bir sistem uygulanıyor. Okula sonradan katılan ya da özel durumu olan çocuklar
için bazen iki kişilik sınıflar oluşturuluyor. O sınıftaki iki kişi, daha sonra bir
başka yere geçiyor ve orada üç kişilik bir sınıfta bir araya geliyorlar. Küçük
küçük odalarda, küçük küçük gruplarla çalışılıyor. Yani uygulamada çok
dinamik bir yapı gözetiliyor.
Kültür2000 Koleji’nde, her öğrencinin ayrı ayrı dosyaları var ve bunlar aylık olarak hazırlanıyor. Çocuklar gereken düzeye geldiği zaman beklemek
diye bir şey söz konusu olmuyor, bunlar hemen bir üst düzeye geçiriliyor. Aynı şey yöntem ve atmosfer için de geçerli. Bir öğrenci başka bir
okuldan geldiğinde, onun gruba katılması, kendi yetenekleri ve kimliği
doğrultusunda, varolan sistemin içine girmesi için çalışılıyor. Ara sınıflara
gelen öğrencilere hep ayrı ayrı programlar hazırlanıyor. Her düzey için
kimin ne yapacağı tanımlanmış durumda.
Kültür2000 Koleji’nde, başlangıçta iki dillilik hedefiyle yola çıkılmıştı. Bu
bir süre sonra yerini çok dilliliğe bıraktı. Öğrenciler ilköğretimin üçüncü
sınıfına geldikleri zaman, Cambridge Üniversitesi’nin hazırladığı bir yeterlilik sınavına girmeye başladılar. Yurtdışında paralı olan ve genellikle
çok seçkin öğrencilere uygulanan bu sınav, Kültür2000 Koleji’nde bütün
öğrencilere ücretsiz olarak uygulanmaya başlandı. Bu İngilizce sınavına
girip yüz üzerinden 80 puan alan öğrenciler, dördüncü sınıftan itibaren
Fransızca, Almanca ve İtalyanca dillerinden birini daha öğrenmeye başladılar. Bu puanı tutturamayanlar ise aynı öğrenime altıncı sınıftan itibaren
başlıyorlar.
Bu arada Uluslararası Bakalorya Örgütü’nün, dünyanın birçok ülkesinde
11-16 yaş arasındaki öğrenciler için uyguladığı MYP programı Kültür2000
Koleji’nde de uygulanmaya başlandı. Bu sistemin bir okul tarafından uygulanması için öngörülen üç yıllık olgunlaşma süresine, Kültür2000 Koleji
zaten bu altyapıya sahip olduğu için gerek görülmedi.

KÜLTÜR2000 KOLEJİ İLKÖĞRETİM OKULUN’DA, EN ÜST DÜZEYDE ÇAĞDAŞ YÖNTEMLER VE TEKNİKLER KULLANILARAK
MATEMATİK, FEN, ANADİLİ BİLGİSİ VE EN
AZ İKİ YABANCI DİLİN KAZANDIRILMASI,
ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK PERFORMANS
VE KAPASİTELERİNİN EN YÜKSEK DERECEYE ULAŞTIRILMASI VE DAHA SONRA GİRECEKLERİ TÜRK YA DA YABANCI OKULLARIN
GİRİŞ SINAVLARINDA BAŞARILI OLMALARI
HEDEFLENİR. KÜLTÜR2000 KOLEJİ İLKÖĞRETİM OKULUN’DA EĞİTİM-ÖĞRETİM, MERAKLI VE HEYECANLI BİR SÜREÇ OLARAK
YAŞANIR.

MYP (Middle Years Programme), Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun bir parçası olarak 11-16 yaş arasındaki öğrencilerin eğitimsel gereksinimlerini karşılamaya yönelik tasarlanmış bir program.
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Öğrenciler bu programda;
- Yaşam boyu öğrenme becerisine
sahip olma,
- Hızla değişen dünyaya uyum
sağlama,
- Problem çözme ve yaşam becerilerinde titizlik,
- Bireysel ve işbirliği içinde hareket edecek kapasite ve özgüven,
KÜLTÜR2000 KOLEJİ’NDE SPORDAN SATRANCA, MÜZİKTEN DANSA KADAR GENİŞ
BİR YELPAZEYİ KAPSAYAN PEK ÇOK ALANDA, ÖĞRENCİLERE YETENEKLERİNİ VE
BECERİLERİNİ GELİŞTİRECEK OLANAKLAR
SAĞLANMIŞTIR. BU NEDENLE YURDUMUZDAKİ VE YURTDIŞINDAKİ ÇEŞİTLİ YEREL,
ULUSAL VE ULUSLARARASI ETKİNLİKLERE
KATILAN KÜLTÜR2000 KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ, BİRÇOK DALDA BAŞARILI DERECELER
ELDE ETMİŞLERDİR.

language A
language B

humanities

physical
education

technology

sciences

mathematics
arts

40

KÜLTÜR KOLEJİ & KÜLTÜR2000 KOLEJİ’NİN ÖYKÜSÜ

- Küresel konularda farkındalık ve sorumlu davranmaya istekli olma,
- Taraflarla etkin iletişim kurabilme,
- Başkalarına saygı duyma, benzerlik ve farklılıkları takdir edebilme
gibi kazanımlar edinirler.
Kültür2000 Koleji’nin Lise bölümünden mezun olan öğrenciler, uluslararası alanda kolaylıkla başarılı olabiliyorlar çünkü, içinde bulundukları
eğitim sistemi, edindikleri alışkanlıklar yurtdışında uygulananlarla aynıdır.
Öğrenciler ödev hazırlıyor, öğrendiklerini yaşamsallaştırıyor, toplum projeleri yapıyor, hem istatistiksel hem de test türünde çalışıyor ama aynı
zamanda proje bazlı çalışma olanağı buluyorlar. Uluslararası Bakalorya
(IB) Diploma Programı doğrultusunda eğitim aldıkları için bilgi ezberlemiyor, bilgiyi yaşamlarının içine katıyorlar. Bu programı başarıyla tamamlayanlar, “Uluslararası Öğrenci” kimliğine sahip olarak, ulusal diplomanın
yanında bir de “Uluslararası IB Diploması” almaya hak kazanıyorlar.
Kültür2000 Koleji Lise öğrencileri, kendilerini tanıyabilme, yeteneklerini
keşfetme, bireysel hedeflerini belirleme, becerilerini geliştirme, serbest
zamanlarını etkili ve verimli değerlendirme amaçlarıyla okuldaki çeşitli
kulüp çalışmalarına katılıyorlar. Bunlardan biri olan MUN (Model Birleşmiş Milletler) Kulübü’nde, Birleşmiş Milletler’in yapısını, bu kuruluşun
konferanslarında kullanılan dili ve toplantı süreçlerini görsel-işitsel materyaller kullanarak tanıyorlar. Bunun yanında ciddi dünya sorunlarıyla
ilgili görüşmelerde tartışma kurallarını, İngilizce konuşma ve karar taslağı
hazırlamayı, ülkeler hakkında genel kültür edinmeyi, sorumlu bireyler olmayı, farklı toplumlara ve düşüncelere saygılı olmayı da öğreniyorlar.
Bunlar dışında zihinsel, ruhsal, bedensel sağlıklarını korumak ve geliştirmek, enerjilerini olumlu biçimde yönlendirmek amacıyla da öğrencilerin
spor, izcilik, dans, halk oyunları gibi çeşitli etkinliklere ve kulüp çalışmalarına katılma olanakları bulunuyor.

“DOĞAL YAPIM, İLGİ, MERAK VE ÖĞRENME GÜDÜLERİM, SIK SIK SORU SORMAMI
GEREKTİRİYOR. BUNLAR SİZE ANLAMSIZ
VE GEREKSİZ GELEBİLİR. BAZEN CANINIZI
DA SIKABİLİRİM AMA SORULAR, ÖĞRENME
VE OLGUNLAŞMA SÜRECİNİN BİR PARÇASI.
ONLARI BASTIRIRSANIZ, BU AYRI BİR KİMLİK GELİŞTİRMEMİ VE ÖZGÜR DÜŞÜNMEMİ
GÜÇLEŞTİRİR. BIRAKIN HER ŞEYİ SORARAK
ÖĞRENEYİM. SORAN VE SORGULAYAN BİREYİN DAHA ÜRETİCİ VE YARATICI OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?”

Anaokulu, modern zamanlarda ortaya çıkmış bir kurumdur. Çekirdek ailenin yaygınlaşması ve kadınların da
çalışma hayatına katılmalarıyla birlikte, önce gelişmiş,
sanayileşmiş ülkelerde, ardından da sanayileşmekte
olan tüm ülkelerde okulöncesi eğitim kurumlarına gereksinim duyulmuştur. Okulöncesi bu kurumlar, başlangıçta, çocukların bırakıldığı yuvalardı ve yalnızca
çocukların akşama kadar oyalanmaları gereken yerler
olarak görülüyordu. Ancak İkinci Dünya Savaşı sonrası
dönemde Batı’da çocuk sorunları çok daha kapsamlı ve
bilimsel bir bakış açısıyla ele alındı. Çocukların beyin gelişimi ve öğrenme
süreçleriyle ilgili birçok araştırma yapıldı. Sonunda okulöncesi eğitimin
belki de eğitim-öğretim sisteminin en önemli parçası olduğu ortaya çıktı.
Okulöncesi eğitimin yalnızca birtakım kişilerin açtığı özel çocuk yuvalarına
bırakılamayacağı anlaşıldı ve eğitim kurumları kendi bünyeleri içerisinde
anaokulları kurmaya başladılar.
Türkiye’de de, özellikle sanayileşmenin ve köyden kente göçün hızlanmaya başladığı 1970’li yıllarda, anaokulu sorunu da konuşulmaya başlandı. O
yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı da bu konuyu gündeme getirmiş ve 1973
yılında kabul edilen 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile okulöncesi
eğitim, örgün eğitim sistemi içine alınmıştı. Ancak bu, sorunun uygulamada da çözümlendiği anlamına gelmiyordu. Nitekim 1978-79 yıllarında
Milli Eğitim Bakanlığı yapan Necdet Uğur şöyle diyecekti: “Çağdaş ülkeler, kendi insanlarını ilk çocukluk yıllarında kuyumcu gibi işliyorlar. Oysa
biz yeteneklerin geliştirilebileceği, kişiliğin oluştuğu bu yıllarda çocuklarımızı raslantılara bırakmışız.”
1970’lerin başlarında, Fahamettin Akıngüç de okulöncesi eğitimin önemini fark etmiş, hatta bu konuda girişimde bulunmayı da düşünmüştü.
Bu amaçla yurt dışında anaokullarını gezmiş, ilgili kitapları alıp okumuş
ve okudukça bunun ne kadar önemli, ne çok sorumluluk gerektiren bir iş
olduğunu görerek bir anlamda çekinmiş ve bu işe girmekten vazgeçmişti.
Çekinmesinin temel nedeni, Türkiye’de o sıralar çocuk eğitimi konusunda uzmanlaşmış kadroların olmamasıydı.
Konunun bir kez daha Kültür Koleji’nin gündemine gelmesi, Bahar Akıngüç 1989 yılında ABD’den dönüp Kültür Koleji’nde çalışmaya başladıktan
sonra oldu. 1970’lerden sonra Türkiye’de köprünün altından çok sular
akmış, toplum yaşamında değişimler olmuş, çalışan kadın sayısı artmış,
bazı üniversitelerimizde okulöncesi eğitim konusunda eğitim verilmeye
ve eleman yetiştirilmeye başlanmıştı. Türkiye’deki yuva ve kreş sayısı da
giderek artıyordu.
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1989 yılında Kültür Koleji de bir anaokulu kurmak için hazırlığa başladı.
Bir eğitim kurumuna bağlı anaokulu olma özelliğiyle, Kültür Anaokulu ilk
örneklerden birini oluşturacaktı. Danışman olarak Robert Kolej’de Psikoloji öğretmenliği yapan ve aynı kurumun anaokulunu yöneten Sema
Ulcay’dan destek alındı ve 1989-90 ders yılında Kültür Koleji’nin ilk Anaokulu, Haznedar’daki, bu iş için düzenlenmiş ve donatılmış olan binada
hizmete girdi.
Okulöncesi eğitim, her çocuğun tek ve benzersiz olduğu ilkesine dayanıyordu. Elinizde bir hamur vardı ve siz bunu şekillendirecektiniz. Batı dünyasında konuyla ilgili olarak yapılmış pek çok araştırma vardı. Öncelikle
bu bilgileri Türkiye’ye taşımak ve bunları çalışacak öğretmenlere aktarmak
gerekiyordu. İnsan beyni konusunda yapılmış araştırmalar, çoklu zeka
araştırmaları, fen alanındaki gelişmeler taranıyor, öğretmenlere bu bilgiler
veriliyor ve onlardan, çocuklarla ilişki kurarlarken bu bilimsel verilere uygun
davranmaları isteniyordu. Çocuğu kendimize göre yönetip biçimlendirelim
yollu bir anaokulu anlayışından çok farklı, yoğun bir çalışma yürütülüyordu.
Kültür Anaokulu’nda çocuğa dıştan dayatılan katı biçimci bir eğitim anlayışı reddedilerek, çocuğun isteklerini öne alan ve onun özelliklerini ortaya
çıkarıp geliştirmeye yönelik bir bakış açısı yerleştirildi.
Çocuğun, her devresinde geliştirilmesi gereken bir yanı vardı. Örneğin
0-1 yaş arasında güven duygusunun geliştirilmesi gerekiyordu ve bunu
zamanında yapmazsanız, sonra ne yapsanız bu eksik giderilemiyordu.
Daha o yaşta çocukta ‘ben değerliyim, benim düşüncelerim var’ duygusu
uyandırılmalıydı. 3-6 yaş arasında ise en önemli şey, çocuğun özel ve özgün amaçlar geliştirmesi ve bu amaçlar için girişimde bulunup çalışmayı
öğrenmesiydi.
Anaokulu, çalışan ailelerin çocuklarının oyalanacağı bir yer değil, çocuğun
duygusal düzlemden bilinç düzeyine çıkarılacağı çok önemli bir sürecin
gerçekleştiği yer olmalıydı. Bunun için de öğretmenin çok iyi eğitilmiş olması gerekiyordu. Kültür Koleji Anaokulu’nda başlangıçta en çok üzerinde durulan konu öğretmenlerin eğitilmesiydi. Öğretmenin, anaokulunun
yaşamsal önemini anlaması ve çocuğa saygı duymayı öğrenmesi gerekiyordu. Öğretmenlerin görevi çocuklara ne yapacaklarını söylemek değil,
onları kendi eğilimleri ve etkinlikleri açısından yüreklendirmek ve içlerindeki o her çocukta var olan zengin güçlerin ve zengin gelişme kaynaklarının
farkına varmalarını sağlamaktı.
Bu süreçte en büyük zorluk, olumlu bir bakış açısı geliştirme konusunda
yaşandı. Türkiye’de insanlar genellikle kendi bildikleri doğrultuda yanlışa
ve eksiğe odaklanma eğilimindeydiler. Bazı öğretmenler ve veliler, ‘bu çocuk problemli’ diye düşünüp geçiyorlardı. Oysa böyle bakıldığında çocuğa yardımcı olmaktan çok onun sorununun büyüyüp derinleşmesine yol

KÜLTÜR KOLEJİ YÖNETİCİLERİ, ANAOKULU
AÇMAYA KARAR VERİRKEN, EĞİTİM ALANINDAKİ DENEYİMLERİNE GÜVENİYORLARDI.
KÜLTÜR ANAOKULU, KÜLTÜR KOLEJİ’NİN
AYRILMAZ, HATTA ZORUNLU BİR PARÇASI OLACAKTI. KÜLTÜR ANAOKULLARI’NIN
PROGRAMLARI, HER ÖĞRENCİYE AYNI ÖLÇÜDE BAŞARI SAĞLAMA OLANAĞI VERECEK, HER ÇOCUĞA BAŞARI DUYGUSUNU
TATTIRACAK VE TEK TEK HER ÇOCUĞUN
MUTLULUĞUNU TEMEL ALACAK YÖNDE DÜZENLENDİ. ÖZGÜRCE YARATMA VE
OYUN, ÇOCUKLARIN KENDİLERİNİ VE DÜNYAYI TANIMALARI İÇİN ZORUNLU BİR ETKİNLİK SAYILDI.

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EN ÇOK SEVDİĞİ ETKİNLİKLERDEN BİRİ DE GEZİLERDİR.
İÇİNDE YAŞADIKLARI ÇEVREYİ, BU ÇEVREDEKİ NESNELERİ VE VARLIKLARI GÖRÜP
TANIMAK, HATTA ONLARA DOKUNMAK YAŞAMLARINI ZENGİNLEŞTİREN, ONLAR İÇİN
BÜYÜK DEĞER TAŞIYAN DENEYİMLERDİR
ZAMAN İÇİNDE KÜLTÜR KOLEJİ’NİN FEN LABORATUVARLARI DA, MERAKLI ANAOKULU
ÖĞRENCİLERİNİN İLGİ ODAKLARINDAN BİRİ
OLDU.
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açılıyordu. Çünkü çocuğa neyi yapamıyor diye baktığınız zaman ona bir
mesaj veriyordunuz ve o, sizden gelen bu bilinçaltı mesajı alıyordu. Oysa
her durumda çocuğu olduğu gibi kabul edip, daha sonra uzlaşma arayışının yavaş yavaş, çok bilinçli ve belirlenmiş yollarla ona benimsetilmesi
gerekiyordu. Bu yüzden öğretmen seçiminde, çocukla duygusal bağ kurabilecek niteliğe sahip eğitmenleri bulmak, onlarla çalışmak önemliydi.
Eğitmen, eğer çocuğu gördüğü anda içtenlikle ve sevgi sözcükleriyle ona
sarılmıyorsa, daha sonra o çocukla iletişim kurmakta çok zorlanıyordu,
çünkü o yaştaki çocuk, zihinsel gelişim açısından daha başlangıçtaydı ve
ancak sizin duygusal ifadelerinizi anlayıp, sizinle öyle iletişim kuruyordu.
Çocuklara 6 yaşına kadar doğru bir eğitim verip onları geliştirirseniz ondan
sonra her şey çok daha kolay ilerliyordu. Bu da anaokullarının eğitim-öğretim sistemi içerisinde ne kadar önemli bir işlevleri olduğunu gösteriyordu.

KÜLTÜR ANAOKULLARI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM SONUCU, ÇOCUKLAR KENDİLERİNİ BİR ŞEYLER YAPABİLEN, BİR ŞEYLER ÜRETEN, OLUŞTURAN, GÜÇLÜ, ETKİN
VE SAYGIN KİŞİLER OLARAK ALGILARLAR.

İlk olarak Bahçelievler’deki Kültür Anaokulu’nda başlatılan okulöncesi
eğitim çalışmaları olumlu sonuçlar vermişti. İyi yetişmiş öğretmenler istenilen doğrultuda davranıyorlar, Kültür Koleji’nin eğitim anlayışına uyum
gösteriyorlar, kendilerini de bu yaş çocuklarının eğitimi konusunda her
gün biraz daha geliştiriyorlardı. Kültür Anaokulu kısa sürede anne-babaların çocuklarını emanet etmek için yarıştıkları bir eğitim yuvası oldu. Bu
durumu değerlendiren Kültür Koleji Genel Müdürlüğü, daha çok öğrenciye hizmet verebilmek için Ataköy’de Kültür İlkokulu’nun bulunduğu yeni
binasının bir bölümünü de Anaokulu olarak ayırdı. Yetişen öğretmen kadrosu artık okulöncesi yaştaki daha çok sayıda çocuğa eğitim verecek yeni
anaokullarının açılmasına olanak sağlıyordu.
Yeni inşa edilen Kültür2000 Koleji’nde de anaokulu için çok modern donanımlı alanlar ayrıldı. Kültür2000 Koleji Anaokulu, gelişmiş ülkelerdeki benzerlerini aratmayacak, onlarla eş düzeyde bir eğitim kurumu oldu. Daha
sonraki yıllarda ise Kültür 2000Koleji’nin Anaokulu’na bağlı olarak Bahçeşehir’de bir anaokulu daha açıldı. Kültür Anaokulları zincirine eklenen son
halka ise Florya’daki Kültür Anaokulu oldu.

“HER ÇOCUK BÜYÜK BİR DAHİ OLARAK DOĞAR, BUNUN FARKINA VARILDIĞI DURUMLARDA GERÇEKTEN DE DAHİ ÇOCUKLAR
YETİŞİR, GERİYE KALANLAR İSE HARCANIP
GİDERLER.”
Abraham Maslow, Psikolog
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Artık Kültür Anaokulları’nda görevli öğretmenlerin bilgi ve deneyimleri ilk
yıllara göre çok daha yüksek düzeyde. Boğaziçi, Marmara, Hacettepe gibi
üniversitelerin okulöncesi eğitim bölümlerinden mezun, alanlarında iyi
öğrenim görmüş öğretmenlerle çalışılıyor. Anaokullarının donanımlarına
da her bakımdan önem veriliyor. Çocukların beğeneceği ve onların yaş
düzeyleri gözetilerek, sağlıklarına aykırı olmayacak eşyalar ve oyuncaklar
kullanılması gözetiliyor, gösterişten çok çocukların eğitimine, onların gelişimine yararlı olanlar seçiliyor. Okulöncesi eğitimin gerekliliğine inanan
anne-babalar da her geçen gün, Kültür Anaokulları’nın eğitim anlayışına,
uygulamalarına daha bir güven duyuyorlar. Çocuklarını bu okullara gönderirlerken gözleri arkada kalmıyor.

KÜLTÜR KOLEJİ EĞİTİM VAKFI (KEV)
İnsan yaşamında rastlantıların rolü vardır. Ancak bu rastlantılardan
yararlanmak için aynı zamanda sürekli bir çalışma ve arayış içinde
olmak da gerekir. Önce Kültür Koleji Eğitim Vakfı’nın (KEV), sonra
İstanbul Kültür Üniversitesi’nin (İKÜ) ortaya çıkışı da biraz rastlantı
ama daha çok arayış, çalışma ve emek ürünüdür.

KÜLTÜR KOLEJİ EĞİTİM VAKFI’NIN KURUCULARI FAHAMETTİN AKINGÜÇ VE VAKFIN
BAŞKANI GÜL AKINGÜÇ.

Fahamettin Akıngüç’ün ilk üniversite girişimi Kültür Koleji belirli bir
aşamaya geldikten sonra, 1968 yılında gerçekleşmiştir. O sıralar çocuğu Kültür Koleji’nde okuyan bir veli, Av. Kemal Cansunar, aynı zamanda Özel İstanbul Kimya Mühendisliği Yüksek Okulu’nun (İKM)
hissedarlarındandır. Bir gün gelip, eğitim yönetiminden yeterince
anlamadığını söyleyerek, bu okuldaki hisselerini Fahamettin Akıngüç’e devretmeyi önerdi ve devretti. O sırada İKM’nin müdürlüğünü
yapmakta olan Prof. Dr. Önder Öztunalı ile Fahamettin Akıngüç o
günden itibaren bu okulu yeniden yapılandırmak için sıkı bir çalışma
başlattılar. Ancak kısa bir süre sonra özel yüksek okulların kapanması
ile İKM de kapandı. Kısa süren bu girişimden geriye kalan
belki de tek olumlu sonuç, Akıngüç ile Öztunalı’nın tanışmaları oldu.
Bu ilk girişimden yıllar sonra, 1980’lerin ortalarında Fahamettin Akıngüç o güne kadar yaptığı gibi eğitim alanına destek
sağlamak, ve olanakları kısıtlı başarılı öğrencilere burs vermek gibi bazı düşüncelerden hareketle bir aile vakfı kurmanın iyi olacağını düşündü. Sezgisel olarak sahip olduğu vizyona ulaşmak için vakfın gerekliliğine hem ailesini hem de
birlikte çalışma arkadaşlarını ikna etti, ilham verdi, heyecan
yaratarak harekete geçti. Böylece Kültür Koleji Eğitim Vakfı
(KEV), 1986 yılında Fahamettin Akıngüç ve ailesi tarafından
kuruldu. Vakfın amacı en genel anlamda, Türk çocuklarının
eğitim-öğretim gereksinimini karşılamak olarak belirlenmişti.
KEV uzun süre bu doğrultuda eğitim öğretim alanına yönelik
desteklerini sürdürdü. Öğrencilere burs ve indirim imkanları tanıdı, onların eğitim öğrenimlerine destek oldu. Pek çok
sporcu, ressam, müzisyen ve bilim adamının yetiştirilmesine
katkı sağladı. Bunun dışında Kültür Koleji’nin Ataköy’deki yerleşkesinin bahçesine, olimpik ölçülerde voleybol, basketbol,
yer jimnastiği, masa tenisi gibi olimpik sporların yapılabileceği bir Spor Salonu ile her türlü teknik donanıma sahip tiyatro,
konser, konferans ve çeşitli gösterilerin yapılmasına elverişli
450 kişilik bir Tiyatro Salonu (KEV Salonu) yaptırıldı. Bu iki
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tesis, 1995 yılında 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından
törenle açılarak, öğrencilerin hizmetine sunuldu.
Kültür Koleji Eğitim Vakfının çalışma ilkeleri ve ailenin temel aldığı
değerler ABD’de Unıversity of California, Los Angeles (UCLA) da
konunun uzmanı Prof. Alan Carsrud ile yapılan çalışmalarla olgunlaştırıldı. Üç kuşak eğitimci bir ailenin aile anayasası yazıldı.
Bu anayasada ailenin temel aldığı değerler, yaşam, gelecek ve eğitimle ilgili varsayımları öncelikli olarak belirlendi. Ailenin ve ailenin
kurduğu vakfın yapılan işe kendilerini yürekten adamaları, potansiyelin bütününü yaşama yansıtmalarına imkan verdi ve 1996 yılında
üniversite projesi gündeme geldi. Bunun üzerine KEV’in amaçları
arasına vakıf üniversitesi kurma hedefi ilave edilerek, üniversitenin
kuruluş işlemleri yürütülmeye başladı.

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İKÜ)
Vakıf üniversitesi olarak önce Bilkent kurulmuştu. Daha sonra YÖK,
birkaç vakıf üniversitesi daha kurulmasına izin verince, Fahamettin
Akıngüç de, yıllar önce yarım kalmış girişimini yeni bir başlangıçla ve
daha boyutlu olarak gerçekleştirmeye karar verdi. Böyle bir üniversite kuracaksa, bunun için arayacağı ilk kişi elbette Prof. Dr. Önder Öztunalı olacaktı. Prof. Dr. Önder Öztunalı o sırada İstanbul Üniversitesi
Rektör Yardımcısı görevini yürütüyordu ve emeklilik zamanı gelmişti.
Ona götürülen öneri üzerine Prof. Dr. Önder Öztunalı emekliye ayrıldı
ve onun da katılımıyla İstanbul Kültür Üniversitesi’ni kurmak için çalışmalara başlandı. Hazırlık çalışmaları iki yıl sürdü.
Önce Şirinevler’de yeni bir üniversite binası inşa edildi. Yine aynı
yerde, bir süre önce Kültür Koleji binasının yer aldığı, E5 üzerindeki
ve Sümbül Sokak’taki binalardan bazıları kiralandı ve bunlarda gerekli
mimari değişiklikler yapılarak üniversite için uygun bir yerleşke oluşturuldu. 1997 yılının 15 Temmuz’unda İstanbul Kültür Üniversitesi kuruluş kanunu TBMM’de kabul edildi. Ve İstanbul Kültür Üniversitesi
(İKÜ) 1997-98 ders yılında, 32 öğretim elemanı ve 157 öğrencisiyle
öğretime başladı.

1997-98 DERS YILI BAŞINDA, ŞİRİNEVLER’DEKİ YENİ YERLEŞKESİNDE ÖĞRETİME
BAŞLAYAN İKÜ’NÜN AÇILIŞ TÖRENİNDE BÜYÜK COŞKU YAŞANDI. AÇILIŞ KURDELESİNİ,
AKINGÜÇ AİLESİ VE REKTÖR PROF. DR. ÖNDER ÖZTUNALI İLE BİRLİKTE, TÖRENE ONUR
KONUĞU OLARAK KATILAN 9. CUMHURBAŞKANIMIZ SÜLEYMAN DEMİREL KESTİ.

Bu arada Kültür Üniversitesi’ne başvuran öğrenci sayısı da artıyor,
bunun için ihtiyacı karşılayacak daha büyük ve modern bir kampüs
arayışı da sürüyordu. Öğrenci sayısı kısa sürede beş bine yaklaşmıştı
ve artmaya devam ediyordu.
Ataköy’ün E5 yoluna bakan kısmında, Londra Camping adında bir
benzin istasyonu ve kamping yeri üniversite yerleşkesine dönüştü-

KÜLTÜR KOLEJİ & KÜLTÜR2000 KOLEJİ’NİN ÖYKÜSÜ 47

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ, İLK OLARAK ŞİRİNEVLERDE, YENİ YAPILAN BİNASINDA ÖĞRETİME AÇILMIŞTI. ÜNİVERSİTENİN
GİRİŞ KAPISI, AYNI ZAMANDA BU ÇEVREYE
AÇILAN BİR DEĞİŞİM KAPISI DA OLMUŞTU.
BUNU, ASFALTIN KARŞI YAKASINDAKİ ATAKÖY KAMPÜSÜ BÜYÜK YERLEŞKE İZLEDİ.

rülmeye uygun görünüyordu. Arazinin içinde, otel olarak yapımına
başlanmış, betonarme karkası bitirilmiş ve yıllardır öylece yarım bırakılmış yıldız biçiminde bir bina vardı. Üniversitenin Mütevelli Heyeti,
bu binayı satın alıp üniversiteyi buraya taşımayı düşündü. Ancak satın
almak mümkün olmadı. Bunun üzerine kiralama yoluna gidildi, mal
sahipleriyle konuşulup anlaşıldı ve bina 15 yıllığına kiralandı. Mimar
Ali Çiçek ile anlaşıldı ve betonarme halinde duran bina bir buçuk yıl
gibi kısa bir sürede deprem takviyeleri ile birlikte tamamlanıp
üniversite için hazır hale getirildi.
2004-2005 döneminde zemin
kat, birinci ve ikinci katlar açıldı.
2005-2006 yılında üçüncü ve
dördüncü katlar, 2006-2007 yılında ise beşinci ve altınca katlar
devreye girdi. 43 bin metrekare
kapalı alanı olan modern bir yerleşke çıktı ortaya.
Şirinevler’de 148 kişi kapasiteli
erkek, Yenibosna’da 211 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdu bulunmaktadır.
İstanbul Kültür Üniversitesi;
Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Mimarlık Fakültesi, Mühendislik
Fakültesi ve Sanat ve Tasarım
Fakültesi ile Adalet Meslek Yüksekokulu, İşletmecilik Meslek
Yüksekokulu ve Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu ile öğrenime devam etmektedir. Fen
Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal
Bilimler Entitüsü’nde doktora ve
yüksek lisans programları bulunmaktadır. Ayrıca 17 tane Uygulama ve Araştırma Merkezi ve
Retörlüğe bağlı 7 tane bölüm ve
birim bulunmaktadır.
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FAHAMETTİN
AKINGÜÇ, GENÇ BİR MÜHENDİS OLARAK ARTIK
ÇALIŞMALARINI EĞİTİM ALANINA YÖNELTME KARARI ALMIŞ VE
KÜLTÜR KOLEJİ OLACAK İLK BİNANIN TEMELİNİ ATARAK İNŞAATA BAŞLAMIŞTI.

KÜLTÜR KOLEJİ 1960 YILINDA AÇILDIĞINDA, OKULUN BAHÇE DUVARLARI BİLE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞTI.

Kültür Koleji’nin 50 yıllık serüveninin bir yanı eğitimse bir diğer yanı da
inşaattır. Bu hem Fahamettin Akıngüç inşaat mühendisi olduğu ve müteahhitlikten geldiği için böyledir hem de eğitim alanında elde ettiği birikimi yine okullarına yatırdığı, Kültür Koleji’ni büyük emekle ve adım adım
büyüttüğü için böyledir. Bu yüzden Kültür okullarının tarihi bir yandan da
bitmeyen inşaatların ve oradan oraya taşınmaların tarihidir.

si yöneticileri bir süre sonra binayı kamulaştırma yoluna
gittiler, uzun bir hukuk mücadelesi başladı, dava kazanıldı ama binayı geri almak mümkün olmadı. Kültür Koleji,
kelimenin tam anlamıyla tarih sahnesinden çekilmiş görünüyordu. İlk 18 yılın bütün emeği bir anda buharlaşıp
gitmiş gibiydi.

Kültür Koleji’nin ilk binası o zamanlar yeni kurulmaya başlayan bir semt
olan Bahçelievler’deydi. Fahamettin Akıngüç, 1959 yılında önce Bakırköy
civarında bir okul arazisi aramış, sonra rotasını Bahçelievlere çevirmiş ve
şimdiki Coca Cola binasının hemen arkasında bir arsa alarak okul inşaatına başlamıştı. Bina kağıt üzerinde daha büyük tasarlanmıştı, ama başlangıç aşamasında binanın ancak yarısının üç katı hazır edilmişti. Londra
asfaltı yeni yapılıyordu. Çocukların okula nasıl gelip gidecekleri bile belli
değildi. Böylece Türkiye’nin belki de ilk servis uygulaması devreye girdi.
O güne kadar öğrencileri evlerinden alıp okula getiren, okuldan evlerine
götüren bir servis uygulaması yoktu. Bu iş için bir minibüs satın alındı, bir
diğeri kiralandı ve 26 Eylül 1960’ta okulun açıldığı ilk günden başlayarak
çocuklar kapılarından alınıp, kapılarına bırakıldılar. Bu, gündüzlü olanlar için
geçerliydi elbette, çünkü o ilk yıllarda Kültür Koleji’nin yatılı bölümü de
vardı ve kız, erkek öğrencilerin bir bölümü yatılı olarak kalıyorlardı.

Ancak Fahamettin Akıngüç okul sevdasından vazgeçmiş değildi. Bir yandan başka işler yapmayı denerken
bir yandan da okul yapabileceği binaları gözüne kestirmeye çalışıyordu. Aradan iki yıl geçmiş geçmemişti ki aradığını Şirinevler’de bulacaktı. 1970’li yıllarda Şirinevler otellerle doluydu, bunlar daha
çok kamyon ve TIR şoförlerine hizmet veren, adı kötüye çıkmış yerlerdi.
Sadettin Tantan, 1970’lerin sonunda ahlak masasının başına geldiği zaman bu otellerin hepsini kapatmıştı. Binalar bir süredir boş duruyorlardı
ve bunlar için gelecekte de bir ışık gözükmüyordu. Fahamettin Akıngüç,
Londra asfaltı üzerindeki bu binalardan birini on yıllığına kiraladı ve hızla
restorasyon çalışmasına başladı. Merdivenler yıkıldı, otel odalarının banyoları kaldırıldı, odalar arasındaki duvarlar yıkılarak sınıflar oluşturuldu ve
kısa sürede mezbeleliği andıran bu otel kalıntısından pırıl pırıl bir okul çıktı
ortaya. Kültür Koleji küllerinden yeniden doğmaya hazırdı.

O ilk yıl Kültür Koleji’ne 143 öğrenci kayıt yaptırmıştı. Bunlardan 23’ü ile
ilk bir ay içinde, disiplinsiz davranışları nedeniyle yollar ayrıldı ama bu hayırlı bir ayrılıktı. Çünkü ciddiyet ve disipline gösterilen özen, okula talebin
hızla artmasına yol açtı ve bu da yeni bir inşaat için kolları sıvamak anlamına geliyordu. Öncelikle, 1964-65 dersyılı başlarken daha önce projesi
yapılmış ama yarısı kullanıma açılıp öbür yarısı yarım bırakılan üç katlı bina
tamamlanmış ve böylece binanın tümü devreye girmişti. Ne var ki bu
da ihtiyacı karşılamaktan uzaktı. 1966-67 dersyılına girerken okul binası,
yapılan eklerle dört kata çıkmış, çatı katında spor salonu, kitaplık ve resim
atölyesi devreye girmişti.

Şirinevler’de bir kez daha başlayan Kültür Koleji girişimi, tıpkı 1960’da
olduğu gibi hızla gelişti. 1980-81 dersyılına başlarken sadece ilkokul sınıflarına öğrenci alınmıştı. 1982-83 dersyılında Kültür Lisesi de devreye
girecekti. Bunun için ilk alınan binanın hemen yanındaki binanın da kiralanması ve okula dönüştürülmesi gerekiyordu. Bu da yapıldı. Bir yandan
da İncirli’de güzel bir arsa satın alınmış, buraya yeni bir okul binası inşa
etmek üzere hızla işe girişilmişti. Bu inşaat 1985 yılında tamamlandı ve
1985-86 dersyılında Kültür Lisesi tüm sınıflarıyla bu binada öğretime başladı.

Okul hızla gelişiyordu. 10. yıla yaklaşırken öğrenci sayısı bini geçmişti ve
eldeki binanın gelmekte olan öğrencileri karşılamaya yetmeyeceği açıktı.
Bunun üzerine okulun yanındaki bazı arsalar alınıp birleştirildi ve bu arsanın üzerine dört katlı, L biçiminde bir bina daha yapıldı ve ilkokul kısmı
bütünüyle bu yeni binaya taşındı.
Denilebilir ki 1978’e kadar olan 18 yıllık süreçte Bahçelievler ve Kültür
Koleji birbirleriyle yarışarak büyüdüler ve geliştiler. 1978 yılında sendikal
sorunlar nedeniyle okul kapandığında, Kültür Koleji’nin binası, bir süre
önce Sultanahmet’teki binası yanıp kül olan Yüksek Ticaret Akademisi’ne
kiralandı. Ancak başta yapılan anlaşmaya karşın, Yüksek Ticaret Akademi-
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Bu sırada Kültür Koleji’nin ilk, orta ve lise bölümlerindeki toplam öğrenci
sayısı da 2.463’e yükselmişti. Öğrenci sayısı öyle bir hızla artıyordu ki
onlara bina yetiştirmek mümkün olmuyordu. Yine 1988-89 yılında Haznedar’da bir bina alınıp okula dönüştürüldü ve hazırlık sınıfları burada
toplandı. Ama bu sadece bir yıllık bir çözümdü, çünkü bu arada Kültür
Koleji yönetim kurulu artık bir anaokulu açmanın zamanı geldiğine karar
vermişti. Bunun üzerine Haznedar’daki, bahçesi de çok uygun olan bina,
hızla anaokuluna dönüştürüldü ve 1989-90 dersyılında 150 öğrencisiyle,
ilk Kültür Anaokulu burada faaliyete geçti.

KÜLTÜR KOLEJİ’NİN İLK BİNASI, YAPILAN
EKLERE KARŞIN İHTİYACA YETMEYİNCE, YANINA YENİ BİR BİNA DAHA YAPILDI VE İLK
OKUL BÖLÜMÜ BU BİNAYA YERLEŞTİRİLDİ.

KÜLTÜR KOLEJİ İKİNCİ KEZ AÇILIŞINI ŞİRİNEVLERDE, LONDRA ASFALTI ÜZERİNDEKİ,
YENİLENEREK İLKOKULA DÖNÜŞTÜRÜLEN
BU BİNADA GERÇEKLEŞTİRDİ. KÜLTÜR İLKOKULU, 1980-81 DERSYILINDA EĞİTİM-ÖĞRETİME BU BİNADA BAŞLADI.

İş giderek genişleyip yayılıyordu. Artık bazı bölümlerin aynı çatı altına toplanacağı bir merkez gereksinimi kendini hissettiriyordu. O günlerde Emlak
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KÜLTÜR KOLEJİ’NİN, İNCİRLİDEKİ ARSA
ÜZERİNE, OKUL OLARAK PROJELENDİRİLİP
İNŞA EDİLEN BİNASI, LİSE ÖĞRENCİLERİNİ
ÇATISI ALTINA TOPLAYABİLECEK BOYUTLARA SAHİPTİ. BİR SÜRE İÇİN KÜLTÜR LİSESİ
BU BİNADA YER ALDI.

Bankası’nın Ataköy’de yaptırdığı yeni mahallelerin
ortasında, okul arazisi olarak ayırdığı alanlardan biri
bu iş için tam biçilmiş kaftandı. Bu alanlardan Ataköy 9. ve 10. Kısmın içinde yer alan 9 dönümlük bir
arsaya talip olundu. Bankanın yönetim kurulu arsayı satmaya karar verdi. Bunun için Milli Eğitim Müdürlüğü’nden de bir onay gerekiyordu. Ancak Milli
Eğitim yetkilileri, arsanın özel okula verilmesine
karşı çıkıyorlardı. Uzun uğraşlar ve Ankara’daki temaslar sonunda arsa alındı ve burada son derece
modern bir okul inşaatına başlandı. Bu, Kültür Koleji’nin tarihindeki en önemli dönüm noktalarından
birini oluşturuyordu. Kültür Koleji, 30. yılında çok
büyük bir adım atmayı başarmıştı. Modern bir okul
olarak tasarlanmış bu yeni bina hızla tamamlandı ve 1991-92 dersyılında
kapılarını öğrencilere açtı. İlköğretim kısmı İncirli’deki binaya yerleşirken,
lise bölümü Ataköy’deki yeni binaya yerleşti. Londra asfaltı üzerindeki
binalar terkedildi. Bu arada, bir süredir Türkiye’nin ilk özel Fen Lisesi’ni
açmak için yapılan hazırlıklar da son aşamasına gelmişti. Hemen bir yıl
sonra 1992-93 dersyılında, Kültür Fen Lisesi de Ataköy’deki yeni binada
öğretime başladı.
Bir süreliğine de olsa Kültür Koleji’nin bina gereksinimi karşılanmış görünüyordu. Arada yalnızca 1993-94 dersyılında Anaokulu Haznedar’dan
İncirli’deki binaya aktarıldı, okulların içinde bazı ufak tefek tadilat işleri yapıldı. Yine de bir yandan yeni projeler için hazırlıklar sürdürülüyordu.

KÜLTÜR KOLEJİ’NİN İLK ANAOKULU, HAZNEDAR’DAKİ İÇ DÜZENLENMESİ YENİDEN
YAPILAN BU BAHÇELİ BİNADA AÇILDI.
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1998-99 dersyılı, inşaat açısından son derece hareketli olacaktı. İlk önce
zorunlu bir değişiklik gerekti. İlköğretim sekiz yıla çıkıyordu, bunun üzerine sekiz yıllık ilköğretim bölümü Ataköy’deki binada bir araya toplandı ve
Kültür Koleji’nin Hazırlık ve Lise bölümü İncirli’deki binaya nakledildi. Aynı
yıl, üzerinde uzun süredir çalışılan Kültür2000 Koleji’nin A Blok’u da tamamlanmış ve okul 1998-99 ders yılında anaokulu ile ilköğretimin 1.ve 2.
sınıflarına öğrenci alarak eğitim ve öğretime başlamıştı. Bu bina başlı başına yeni bir projenin ilk adımıydı. Kültür2000 Koleji, eğitim ve öğretim anlayışıyla Türkiye’de bir ilk olacağı için, binasının da buna göre tasarlanmasına önem verilmiş ve yönetim kurulu üyeleri bunun için işin daha başında
kalkıp Amerika’ya giderek merkezi Los Angeles’ta bulunan RNM adlı bir
mimarlık bürosu ile görüşmüşlerdi. California’da birçok binanın tasarımını
yapan bu ünlü şirkete yeni okul projesi anlatılmış, mimarinin tamamen
bu yeni eğitim modelini karşılayacak biçimde olması gerektiği söylenmiş,
istenen detaylar belirtilmişti. Bir süre sonra şirket üç ayrı projeyle geldi.

Ancak Kültür Okulları yönetim kurulu bu projelerden tatmin olmadı. Bunun üzerine Yüksek Mimar Reşit Soley’le anlaşma yapıldı. Anaokulu ile
ilköğretim birinci ve ikinci sınıflarının
yer aldığı A Blok’un tasarımını Reşit
Soley yaptı. Sonraki yıllar, tüm ilköğretim ve lise sınıflarının da öğretim
göreceği Kültür2000 Koleji yerleşkesinin inşaatına devam edildi. Bu bölümlerin (B,C,D,E,F blokları) mimari
tasarımları ise Yüksek Mimar Cihat
Fındıkoğlu tarafından gerçekleştirildi. Bu tasarımların özelliği, her gereksinimin derslik içinde çözülebilecek biçimde ele alınmış olmasıydı.
Geniş, yere kadar inen cam yüzeylerle aydınlanan derslikler, bütünüyle
modern teknolojiyle donatılmışlardı. Derslikler dışında kapalı ve açık spor
alanları, toplantı salonları ve atölyeleriyle tasarlanmış yapı, modern bir
okulun tüm gereksinmelerini karşılayacak bir kompleks olarak inşa edildi.

ATAKÖY’DE İNŞA EDİLEN YENİ OKUL BİNASI, KÜLTÜR OKULLARI ZİNCİRİNE EKLENEN
ÖNEMLİ BİR HALKA OLDU. BİNA, ÇEVREYE
UYUMLU MİMARİSİYLE DE ATAKÖY’LE BÜTÜNLEŞTİ .

1999 ile 2004 yılları arasında, Kültür2000 Koleji’nin yerleşkesi, binaların
her yıl bir bölümü yapılarak tamamlandı.
2004-2005 dersyılında Ataköy’deki Genel Müdürlük binası ile spor salonu
ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan tiyatro salonu (KEV) ve
Kültür Koleji Florya Anaokulu aynı yıl
hizmete girdi. 2005 -2006’da Bahçelievler Anaokulu eğitim ve öğretime
açıldı. 2009-2010 dersyılında, yapılan
tadilatlarla İlköğretim ve Lise bölümleri Ataköy’deki binaya, Fen Lisesi de
Genel Müdürlük binasına taşındı.

ATAKÖY’DEKİ BİNANIN BAHÇESİNE
BİR SÜRE SONRA İNŞA EDİLEN GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI İLE SPOR
SALONU VE TİYATRO SALONU (KEV
SALONU) İLE BURASI TAM BİR EĞİTİM
YERLEŞKESİNE DÖNÜŞTÜ. BÖYLECE
KÜLTÜR KOLEJİ AYNI ZAMANDA ATAKÖY’ÜN BİR KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ DE OLUYORDU.
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merkezde, Coderdojo, Arduino, Skrecup, Robot Programlama, Algoritma ve Kodlama, Mobil Programlama,
Web Tasarım, Video Prodüksiyon, Grafik Tasarım, Müzik Tasarım, Dijital Fotoğrafçılık, Mimari, Endüstriyel
Tasarım, Moda Tasarım, Model Uçak, Model Gemi gibi
çeşitli eğitim programları ve atölyeler yer alıyor.
Kültür Koleji Da Vinci İnovasyon Merkezi bünyesindeki
eğitim programlarının pek çoğu İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yürütülüyor. Alanında
uzman akademisyenler tarafından verilen eğitimler,
öğrencileri farklı deneyim ve üniversite öncesi ön öğrenme yaşantıları kazandırmayı hedefliyor.
2015 Aralık ayında kurulan Radyo Kültür;

KÜLTÜR2000 KOLEJİ’NİN, PROJESİ Y. MİMAR REŞİT SOLEY TARAFINDAN YAPILAN
BİNALARI, GEREK DIŞ GÖRÜNÜMLERİYLE
GEREKSE İÇ DONANIMLARIYLA MODERN
BİR EĞİTİM ORTAMINA ÖRNEK OLACAK NİTELİKTEDİR.

KÜLTÜR2000 KOLEJİ’NİN BAHÇEŞEHİR’DEKİ ANAOKULU

54

KÜLTÜR KOLEJİ & KÜLTÜR2000 KOLEJİ’NİN ÖYKÜSÜ

l

Okul bünyesinde öğrencilerimize “radyoculuğu”
amatör olarak yaşatabilme,

l

Öğrencilerimize radyonun bir iletişim aracı olarak
toplum üzerindeki etkisini fark ettirebilme,

l

Gelişen teknolojik imkanlarla konuya ilgi duyan öğrencilerimize basit düzeyde radyo yayını yaptırabilme,

l

Kültür’ün iletişim kanallarıyla yayıldığı gerçeğinden
hareketle okulumuzun misyonu doğrultusunda öğrenci odaklı bir iletişim kanalı oluşturabilme,

İnovasyon Merkezi ve Radyo
Teknolojik gelişmeler, öğrencilerin analitik düşünme, tasarlama, üretme
ve girişimcilik becerilerini geliştirme imkanı sunuyor. Bu durum da, geleneksel eğitim uygulamalarının değişmesi anlamına geliyor. İstanbul Kültür Eğitim Kurumları da “yaratıcılık, üretim ve girişimcilik “ kültürünün en
üst düzeyde işlenebilmesi için bir inovasyon merkezi kurdu.
Şubat 2016’da kurulan Kültür Koleji İnovasyon Merkezinin hedefi, öğrencilerde üst düzey zihinsel becerilerin geliştirilmesine yönelik, yaratıcı
fikirlerin ürüne dönüşmesi, modelleme, ürün tasarım, inovatif bir bakış
açısı kazanma süreçlerinin kurgulanması. Merkezde; STEM Uygulamaları, Girişimcilik, Projeler, Yaratıcılık Atölyeleri, Teknoloji ve Tasarım için
gerekli atölye çalışmaları zengin bir yelpaze ve içerikle ilkokul, ortaokul, lise ve fen lisesi öğrencilerine
sunuluyor. Bu öğrenme yaşantılarının ardından girişimcilik becerisi gelişmiş bireyler olarak üniversite
seçimini yapacak öğrencilerin “kendini gerçekleştirme” anlamında ne istediklerini bilen ve küresel
anlamda üretebilen bireyler olmaları amaçlanıyor.
Kültür Koleji Da Vinci İnovasyon Merkezi; Tasarım
Fabrikası, Robotik Laboratuvarı ve Dijital Tasarım
Stüdyosundan oluşan bir kompleks. Bu bölümler,
ayrı ayrı ya da birlikte çalışma imkânı sunabiliyor.
400 metrekarelik özel tasarlanmış bir alana dağılan

Kısa vadede ağırlıklı olarak öğrencilerin görev aldığı bir
platform oluşturabilmeyi amaçlıyor.
Kültür2000 Koleji’nde de İnovasyon Merkezi ve Radyo
2016 Ağustos ayında kuruldu.

KÜLTÜR KOLEJİ’NİNDE AÇILAN DA VİNCİ İNOVAS-

YON MERKEZİ VE KÜLTÜR RADYO ODASI ÖĞRENCİLER İÇİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İLE DONATILMIŞ
BİR YER OLDU.
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