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I. GENEL KURUL SEÇİM SONUÇLARI ve KURULLARIN OLUŞUMU: 
 
I.I  YÖNETİM KURULU ve GÖREV BÖLÜMÜ 
 

Berlin-Brandenburg Türk Veliler Birliğinin 10.03.2012’da, birlik merkezinde yapılan 27. Olağan Genel 
Kurulu sonrası, 17.03.2012 tarihindeki ilk Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı aşağıdaki gibi 
oluşmuştur : 
 
   Başkan    Mehtap Çağlar 
   Başkan Yardımcısı  Berin Arukaslan 
   Sayman    Yeşim Sarı 
   Yazman    Verda Selvi 
   Üye     Sevtap Korkmaz 
   Üye     Selami Ergüno 
 
I.II  DENETİM KURULU ve GÖREV BÖLÜMÜ: 
 

 Üye    Tülay Usta 
 Üye    Deniz Seyhun 
 Üye    Atamer Erol 
 Yedek Üye    İsmail Önder ( 27.07.2013 yedek üyelikten istfa etti.) 

 Yedek Üye   Rıza Kavasoğlu 
 
 
II. YÖNETİM KURULU SORUMLULUK ALANLARI 

 
   PROJELER: 
    1. Danışma, İletişim   Mehtap Çağlar 
        ve Buluşma Merkezi 
    2. Veli Aktif    Verda Selvi 
     Mehtap Çağlar 
    3. Eğitime Katılım Paketi-BuT- Yeşim Sarı  
     Mehtap Çağlar 
    4. Dil Eğitimi Anadili  Berin Arukaslan 
    5. Kamu Destekli İş Alanı  Mehtap Çağlar 
    6. Ev Ödevlerine Yardım   Selami Ergüno 
 ve Destekleme Kursları Berin Arukaslan 
    7. Küçük Kurbağa Yuvası  Yeşim Sarı 
 Okul Öncesi Eğitim  Sevtap Korkmaz  
    8. Mete-Ekşi-Fonu   MEF- YK Üyeleri : 

Berin Arukaslan – MEF’u Eş Başkanı 
     Memnune Yılmaz  
     Yeşim Sarı 
     Tülay Usta 
    9. Veli çalışması ve Kadınlar Sevtap Korkmaz 

 Kurulu    Verda Selvi 
   10. Sanal Mobbing, İletişim araçları Mehtap Çağlar 
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   İNSAN KAYNAKLARI 

     Personel    Mehtap Çağlar 
     Berin Arukaslan 
   ÇALIŞMA GRUPLARI 
     - Eğitimin Genel Sorunları  Berin Arukaslan, Verda Selvi 
     - Proje Geliştirme   Mehtap Çağlar, Dr.Mehmet Alpbek  

Berin Arukaslan, Turgut Hüner 
     - Dil Eğitimi   Berin Arukaslan, Verda Selvi 

        Anadili, Almanca’nın önemi, İki dilli eğitim,  
2. veya 3. yabancı dil olarak Türkçe 

 - Veli ve Üye Çalışmaları  Sevtap Korkmaz, Selami Ergüno 
     
 
Veli Aktif proje koordinatörü Turgut Hüner, sorumlu olduğu projenin yanısıra, Yönetim Kurulu ekibini 

aşağıdaki çalışmalarında önemli ölçüde desteklemiştir: 
- Danışma, İletişim ve Buluşma Merkezi 
- MEA 
- SAZ 
- Mete-Ekşi-Fonu 
- Sanal Mobbing, Dışlama 

 

2.1 Eğitim ve Öğretimde Berlin.- Brandenburg’ daki gelişmeler 
 
Mesleksel başarının ana ögelerinden birinin eğitim olduğu bilinmektedir. Eğitim; kişisel, toplumsal, 
maddi, dini ve etik (ahlaki) gelişim olanakların sağlayan bir anahtardır ve insanın kensdisinin belirlediği 
toplumsal ve siyasal yaşamın ana koşullarındandır. 
Siyasetin iyi çalışan bir eğitim sistemi sunması gerekmektedir. Fakat toplum aynı zamanda  gelecek 
kuşaklara eğitim ve oyunla öğrenme konusunda kültürel ve hümanist bir yaklaşımla destek olmalıdır.  
 
Almanya ve Berlin’de geçen yıllarda eğitim konusunda eğitim ve katılım paketi, çocuklara bir yaşından 
itibaren yuva yeri hakkı veren, yeni okul yasası ile gelen reformlar (Haupt/Real/Gesamtschule yerine 
bütünleştirilmiş orta dereceli okullar ve Gymnasiumdan oluşan ikili okul sistemi) temel değişiklikler 
oluşturmuştur.  
 
Almanya‘nın tüm eyaletlerinde bu günlerde ‘‘İnklusion‘‘ (özürlü çocukların da diğer çocuklarla birlikte 
okumaları) değişimi gerçekleştirimektedir. Berlin’de bu konuda görevlendirilen bir danışma kurulunun 
önerileri, bugün %70‘i ‘‘özürlüler okullarında eğitilen çocukların, (neredeyse) tümünün orta vadede genel 
okullara katılımını sağlamayı amaçlamaktadır. 
 
Öğretmenlik öğreniminin bachelor ve master sistemine dönüştürlmesi de en güncel değişikliklerdendir.  
 
Berlin Türk Veliler Birliği olarak son yıllardaki değişimleri dikkatle izlemekteyiz. 
Bu bağlamda Berlin eğitim senatörü Sandra Scheeres’in  pratiğe daha çok yönelerek, mesleklere daha 
yakın bir eğitimin gerçekleşmesi, yeni öğrenim modelleri ile eğitimin çekiciliğinin artırılması ve böylelikle 
öğretmen olmak isteyenlerin sayısının artması istemini desteklemekteyiz. Kuşkumuz, yeni öğrenim 
sistemindeki İSS ve Gymnasium öğretmenliği dallarının ayrılması ile İSS öğretmenliğine olacak ilginin 
azalmasıdır. .  
 
 

Gelecek okul yılında itibaren geçerli olacak en önemli değişiklikler şunlardır:   
 

 
1) Çocukların dil desteklenmesinde daha sert kuralların uygulanması 

Çocuklarını zorunlu dil testine ve gerekirse dil destekleme dersine göndermeyen anne-babalara 
2.500 avroya kadar para cezası verilebilecektir. Anne-babalarla önceden bilgilendirme tabii ilk 
tercihtir. 
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2) Gymnasium‘a öğrenci alama koşulları  

3,0 veya 3,0 kötü not ortalaması olan 6. Sınıf öğrencileri –ancak aile önceden bir 
danışmanla konuşursa- bir Gymnasium’a gidebilecektir. Bu danışma konuşması kayıt 
yapılacak lisede veya başka bir lisede yapılabilecek. Bununla deneme yılını 
başaramayanların sayısının azaltılması hedeflenmektedir.  
 

3) Kardeşler  
Kardeşlere orta dereceli okullara birlikte kayıt için öncelik tanınacaktır. Bu uygulama akraba 
olmayan fakat aynı ailede yaşayan çocuklar için de geçerli olacaktır. Yeterince yer yoksa bu 
çocuklara kura sistemine katılmadan okula kayıt hakkı tanınacaktır.   

4) Aynı ilçeden gelen çocuklara öncelik tanınması 
Okulun bulunduğu ilçede kayıtlı olan çocuklara, ikinci ya da üçüncü okul seçiminde öncelik 
tanınacaktır. Dil öğrenme günlükleri daha da geliştirileceklerdir  
Mevcut dil öğrenim günlükleri ( özellikle üç yaş altı çocuklar için olan bölüm) daha da 
geliştirilecektir. Ağustostan itibaren veliler kabul ederlerse- günlükler çocukların kayıt olduğu 
okullara verileceklerdir.  

5) Öğrencilere yurt dışında eğitim kolaylaştırılması  

Onuncu sınıfta bir yıllığına yurt dışına giden- ve MSA sınavına giremeyen çocuklar, 
döndükten sonra MSA yapmadan 11 sınıfa geçebilecekler ve 1. sömestiri başarı ile 
bitirirlerse otomatikman MSAya sahip olacaklardır. 

6) Sağlık muayeneleri 

Okul çağında olan çocuklar okula başladıktan en geç üç ay sonra bir okul hekimi tarfından 
muayene edilecektir.  

7) Özel okulların kurulması  
Yeni kurulacak özel okullar farklı bir şekilde Berlin eyaleti tarafından destekleneceklerdir. Daha 
önce okul açmış bir okul işletmesi; kamudan maddi destek alabilmek için en az üç yıl, en fazla 
okula ilk başlayan öğrencilerin mezuniyetine kadar beklemek zorundadır. Mevcut okul işletmeleri 
yeni açacakları bir okul için hemen kamu yardımı alma hakkına sahiptirler..  

8) Özel meslek okulları kurulması  

Devlet tarafından onanmış bir okul işletmesi aynı dalda bir meslek okulu kurma  ya da 
mevcut bir meslek okulunda benzeri bir branşta içerikler sunmak isterse, kamudan maddi 
destek alma hakkına sahiptir. Yeni bir meslek dalı söz konusu ise  kamu desteği alamaz.  

 
(http://www.rbb-online.de/politik/beitrag/2014/01/loesung-bei-streit-um-schulgesetz-in-sicht.html): 

  
 
Bunların hepsi temelde eleştirmediğimiz iyi gelişimlerdir, ancakl sonuçlarını gelecek yıllarda göreceğiz. 
Fakat ‘‘Almanya’nın eğitim sistemindeki‘‘ dışlamalar gibi önemli bir konuda ciddi bir çaba görmemekteyiz 
.  
Okul çocukların gelişim yolları için en etkin kurumlardandır. Toplumsal dengesizliklerden tek başına 
sorumlu olmasa da, okulun bu sistemde fırsat eşitliğini sağladığı, çocukları kişisel gelişme durumunlarına 
göre sınıfsal konumlar göz önünde tutularak desteklediği söylenemez. Okul başarısı halen daha 
öncelikle anne-babanın ekonomik ve eğitim durumuna bağlıdır.  
Berlin Türk Veliler Birliği olarak istemlerimiz arasında toplumsal dağılımın sınıf bileşimine de 
yansımasını, demokratik bir toplumdaki çoğulculuğa karşı saygıyı beklemekteyiz.    
 
Göçmen kökenli velilerin çoğunluğu çocuklarının başarısı için bir eğitim istemektedir. Kendilerine bu 
konuda destek gerekmektedir. 
Bu bağlamda okul öncesi eğitim kurumları ve okul, çok kültürlülük ve çok dillilik temelinde yeniden 
yapılanmalıdır. Türkçe gibi göçmen dilleri, kültürlerarası bir yaklaşımla birinci sınıftan itibaren  sınıf 
geçmesini belirleyebilecek ve karneye işlenecek dersler olarak ders programlarına alınmalıdır. İki dilli 
eğitim ve Avrupa devlet okulları geliştirilmelidir. Öğretmen ve eğitmen öğretiminde çok kültürlülük temel 
alınarak eğitim içeriklerinin niteliği geliştirilmeli ve göçmen kökenli öğretmenlerin sayısı artırılmalıdır. 
Göçmen kökenli ve sosyal açıdan zayıf olan çocuklara yönelik kişisel destekler geliştirilmelidir. Eğitim ve 
katılım paketi bu konudaki ilk adımlardan birisidir. Veliler ile yuva ve okulların iyi bir temelde ortak 
çalışmaları desteklenmelidir.  
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. PROJELERİMİZ 

   
2.2. Türk Veli ve Öğrencileri için Danışma, İletişim ve Buluşma Merkezi 
    (Treff, Beratungs- und Kommunikationszentrum für türkische Eltern und Schüler/innen) 

 
“Türk Veli ve Öğrencileri İçin Danışma, İletişim ve Buluşma Merkezi” 1991 yılından beri Sosyal İşler 

ve Sağlık Senatörlüğüne bağlı Berlin Senatosu Göç ve Uyum Görevlisi tarafından finanse edilmektedir. 
Bu projede Turgut Hüner proje koordinatörü, Dorothea Illi ve Filiz Çelebi-Tekin sosyal hizmetler uzmanı 
olarak çalıştılar. 06.02.2011 tarihinden itibaren, Filiz Çelebi-Tekin’ in hamilelik ve çocuk bakım süresine 
ayrılması nedeniyle sosyal hizmetler uzmanı olarak göreve başlayan Canan Yayla 31.12.2012 de 
projemizden ayrıldı. Projemize, veli çalışmalarımızın sürekliliğini sağlamak için 01.02.2013 tarinde İsmet 
Dertli alındı ve bu görevine 31.12.2013 tarihine kadar devam etti. 

 
Danışma, İletişim ve Buluşma Merkezi düzenli bir şekilde aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:  

 
a) Danışma hizmetleri 
 
1991 yıllından buyana aksamadan devam eden danışmanlık hizmetimizden öğrenciler, veliler, öğretmen 
ve ilgililer, 
 
Salı   günleri saat 14.00-18.00 arası doğrudan, 
Çarşamba günleri saat 10.00-12.00 arası telefonla veya 
 
belirtilen zamanlar dışında da randevu alarak faydalanmaktadır. 
 

Danışma veya görüşmeye gelenlere aşağıdaki konularda bilgi verilmiştir: 
 Çocuk yuvası yeri  ve yuva seçimi,  
 İlkokula kayıt ve okul seçimi, 
 Çocukların Almanca düzeylerinin düşük olması nedeni ile çıkan sorunlar (Almanca Artı-

Deutsch Plus ),  
 Ev ödevlerine yardım ve destekleme kursları, 
 Öğrenme engelli olan çocukların gittikleri okullar, 
 Veli ve öğretmenler arasında çıkan sorunlar, 
 Davranış bozukluğu ve göze batan davranışlar, 
 Aile ve çocuk pisikolojisi, 
 Çocuklarda dikkat yetersizliği (ADS), 
 Okulda başarısızlık, ilgisizlik, 
 Sınıf gezileri, spor dersi ve cinsel eğitim dersi, 
 Aile ve okulda kaba kuvvet, 
 Çocukları tarafından aileye uygulanan kaba kuvvet, 
 Yabancı düşmanlığı, dışlanma, ötekileştirme ve ırkçılık, 
 Orta dereceli okul seçimi, deneme dönemindeki sorunlar, 
 MSA-Orta Dereceli Okul Bitirme Sınavı, 
 İkinci yabancı dil seçimi, ikinci yabancı dil olarak Türkçe’ nin sunulduğu okullar, 
 Anadili ve iki dilli eğitimin sunulduğu okullar, 
 Velilerin okul yaşamına katılımında hak ve yükümlülükleri, 
 Disiplin cezaları ve önlemleri, 
 Okul ve sınıf değiştirme vb. 
 Üniversteye ve meslek okuluna geciş. Mesleki yönlendirme, danışmanlık 
  

Yılda yaklaşık 400 veli, öğrenci ve öğretmen, danışma saatleri içinde şahsen, 450 kadar kişi telefonla 
başvurarak, uzman danışmanlarımızdan bilgi almaktadır. Sorunların çokluğu ve yoğunluğuna paralel 
olarak göçmen kökenli veli sayısının giderek artması, velilerimizde eğitim ve öğretim konularında 
duyarlılık ve bilinçlenme sürecinin yaşandığı, ve sunduğumuz hizmetten memnun kalındığını gözlüyoruz.  
Bu gelişme kurumumuza, eğitim alanında yapılan reformların geçiş süresinde ve sonrasında daha fazla 
ihtiyaç duyulacağının göstergesidir. Hizmetlerimizin en iyi şekilde sunulmaya devam edilebilmesi için 
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hem yeni kadrolu çalışanlara hem de daha büyük büroya gereksinim duyulacaktır.  Bu konuya ilişkin ilgili 
makamlara müracaatımız oldu. 
 
 
b) Velilere yönelik bilgilendirme ve aydınlatma toplantı ve seminerleri 

 
Ağırlıklı olarak merkezimizde, çalışma yaptığımız yuva ve okullarda, ayrıca velilere yönelik çalışma 

yapan kurum ve kuruluşlarda, velilere yönelik sunduğumuz toplantı ve seminerlerin konu başlıkları 
aşağıdaki gibi sıralanmıştır: 
 
   Okul konularında: 
     - Okullarda veli hakları ve yükümlülükleri, 
     - Berlin Okul Yasası’na göre veliyi destekleme ve yönlendirme olanakları, 
     - Çocukların derslerinin denetlenmesi ve ev ödevlerine destek, 
     - Okula başlangıç dönemi ve karma sınıflarda öğrenim (JÜL), 
     - Okulda bir üst sınıfa geçiş, 
     - Eğitim ve disiplin uygulamaları, 
     - Berlin Okul Yasası’na göre  gerekli görülen çocuklara ayrıcalıklı pedagojik destek. 
 
   Çocuk gelişimi ve eğitimi konularında: 
    - Çocuk hastalıkları, 
    - Sağlıklı beslenme, 
    - Çocuklarımızı nasıl eğitmeliyiz? 
    - Çocuğum büyüyor, büluğ çağı, 
    - Çocuğun dikkat dağılımı, hiperaktiflik nedir?,   
    - Yeni kitle iletişim araçları ve şiddet. 
 
   Velilere yönelik kurslar: 
    - Güçlü Veli-Güçlü Çocuk, Çocuk Koruma ve Gözetme Derneğiyle ortak çalışma, 
    - Berlin Kreuzberg ilçesi halk okulu ile birlikte veliye Almanca kursu, 
    - Çocuğuma nasıl okuyabilirim? Annelere okuma kursu, 
    - Gezici/Sırt Çantası (Rucksack) Projesi, okul öncesinde ve okula başlangıç dönemindeki 
      çocukların dil gelişimine yönelik veli kursu,  

- Okullarımızda eğitim sözleşmeleri, BLK-Göçmeni Teşvik model programı desteğiyle  
   Veli Pedagogları (Çalışma Grubu). 
 

   Öğrencilere ve velilere yönelik diğer etkinlikler:  

Sınıf eğlenceleri, okul şenlikleri ve okul yaşamını anlamlı kılan diğer etkinlik ve çalışmaların 
düzenlenmesi; örneğin okul çağı dönemindeki  çocuklara ve/veya velilerine Şeker Bayramı ve Kurban 
Bayramında kahvaltı düzenlenmesi gibi. 

 
c) Almancanın ve Türkçenin öğrenimi için çalışmalar 
 
 

Yukarıda dile getirdiğimiz çalışmaların yanında Berlin düzeyinde çocuklarımızın hem içinde 
yaşadıkları yerli toplumun dili olan Almancayı hem de anadilimiz Türkçeyi en iyi şekilde öğrenmeleri için 
tüm olanaklar kullanılmıştır Çocuklarımızın iyi Almanca öğrenebilmeleri için erken yaşta yuvaya 
gönderilmelerine ilişkin veliler yönlendirilmiş ve teşvik edilmiştir. Yuvalara alınma koşulları doğrultusunda 
velilerimiz bilgilendirilmiştir. 

 
Buna paralel olarak Berlin’de yıllardır uygulanan iki dilli eğitimin ve ikinci yabancı dil olarak sunulan 

Türkçenin devamı ve gelişimi için gayretlerimiz, yönlendirmelerimiz sürdürülmüştür. Emekli olan veya 
farklı nedenlerle görevinden ayrılan Türkçe dersi veren göçmen kökenli öğretmenlerin yerine 
bekletilmeden atamaların yapılması, iki dilli eğitim ve ikinci yabancı dil olarak Türkçe programının 
sürekliliğinin aksamaması için, konu çatı kuruluşumuz TBB ile Berlin Eğitim, Bilim ve Araştırma 
Senatörlüğü’ne iletilerek, gereğinin yapılması istenmiştir.  
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Diğer taraftan, bazı yuvalarda, okullarda Almancanın dışında diğer dillerin, ana dillerin yasaklanması 
konusunda bizim de başvurumuz sonucunda, bilirkişi raporları doğrultusunda çağdışı, bilimden uzak 
uygulamalara karşı hukuksal mücadelemiz devam etmektedir. 
 
 
d) BB TVB’ne yapılan ziyaretler ve kamuoyu çalışmaları 

 
2013 yılında da BB TVB, yaptığı çalışmaları nedeniyle bir yandan Berlin’deki birçok kuruluş, 

üniversite, politikacı, eğitimci ve Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri, Türkiyeden üniverste temsilcileri, basın-
yayın kuruluşları, diğer yandan da Almanya’nın diğer eyaletlerinden ve diğer ülkelerden gelen çeşitli 
kuruluş temsilcileri tarafından ziyaret edilmiştir. Alman basın-yayın kuruluşlarının göçmen velilere 
ulaşmada başvurdukları öncü dernek konumundayız. Yönetim Kurulu ve çalışanlarımız, eğitimdeki 
yenilikleri içeren açık oturumlara katılarak ve ilgili konularda basın açıklamaları yaparak kamuoyunu 
bilgilendirmişlerdir. Bu nedenle Alman ve Türk basın kuruluşlarına verdikleri destekten dolayı teşekkür 
ederiz. 
 
 
2.3 “Veli Aktif” Türk Veliler Okula Gidiyor 
    ”Veli Aktif” Türkische Eltern gehen in  die Schule     

Proje süresi: 01.01.2016-31.12.2013 
 
Bu proje, Türk veli ve öğrencileri için “Danışma, İletişim ve Buluşma Merkezi” projemizin devamı olup, 

Berlin uyum ve göç görevlisinin de isteği doğrultusunda gözden geçirilerek okulların ve çağımızın 
koşullarına uyarlanarak “Veli Aktif - Türk Velileri Okula Gidiyor” adı altında yeni bir yapıya kavuşturulan 
bir projedir. Yeni konseptiyle 2006/2007 eğitim ve öğretim yılından bu yana özellikle okullarda, yuvalarda 
ve veli-aile merkezlerinde çalışmalara ağırlık verilmiştir.  

 
Veli Aktif projesi, velilerin de, çocuklarının okul yaşamına “etkili katkı” sağlayabilecekleri, eğitim ve 

öğretimdeki başarılarına “önemli ve kaçınılmaz” bir destek olabilecekleri düşüncesinden hareket edilerek 
geliştirilmiştir. Projenin amacı göçmen kökenli ailelerin, öğrencilerin ortak sorunlarına ve öğrenme 
zorluklarına etkin katkıda bulunmalarını sağlamak ve gerek duyulduğunda öğrencileri, okul hayatındaki 
bütün unsurlarla (eğitmen ve danışmanlar) hareket edip bireysel desteklemektir. 

 
Projenin içinde kültürel farklılıklardan doğan küçük-büyük, görünür-görünmez her türlü sorun okul 

yönetimi ile birlikte işlenmekte; iyi örnek ve yöntemler toplanıp okul-veli, veli-öğrenci arasındaki 
anlaşmazlıklara uygulanabilir çözümler getirilmeye çalışılmaktadır. Başka bir deyişle, niteliği geçen 
tarafların “kültürel becerileri”nden karşılıklı olarak faydalanılmakta ve destek verilmektedir. Okul-veli 
arasındaki “sağlıklı” ilişkinin kurulması ve devamı için diğer göçmen kuruluşlarının bilgi ve deneyimlerine 
de başvurulmuş, okul yönetimlerinin desteğiyle veli toplantıları düzenlenerek onlara bu bilgi ve 
deneyimler aktarılmıştır. 

 
Bu projemize, 2013 yılında iki okul daha katıldı. Bunlar: 
 

 Otto-Wels-İlkokul 

 Rosa-Parks-İlkokul 

 Aziz-Nesin-İlkokul 

 Carl von Ossietzky-Bütünleşmiş Ortaöğrenim Okulu 

 Ernst-Schering-Birleşik Ortaöğrenim Okulu 

 Robert-Koch-Lise 

 Graefe Schule- Birleşik Ortaöğrenim Okulu 
 

7 okulla Veli Eğitim Çalışması sözleşmeleri yaparak uygulanmaya başlanmıştır. Okul takvimine 
uyarlanmış, yeni kuşak velilerimizin de istekleri doğrultusunda okullarda şu konular sunulmaktadır: 

 Berlin Okul Teşkilat Yasası’na göre veli hak ve sorumlulukları, 
 Berlin Okul Teşkilat Yasası’na göre eğitimde yeni teşvik olanakları, 
 Orta dereceli okulları seçiş ve geçiş, orta dereceli okul tavsiyelerinin önemi, 
 İlkokula başlarken esnek giriş kademesi (JÜL), 
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 Eğitim ve disiplin yaptırımları, 
 Özel eğitim ve desteğe ihtiyacı olan öğrencilere sunulan imkanlar, 
 Okul Yasası’na göre ev ödevlerinin ve ders notlarının değerlendirilmesi, 
 Ergenlik çağına geçiş, 
 7. sınıfta deneme dönemi ve derslerin notlandırılması, 
 Orta Dereceli Okulu Bitirme Sınavı/ Mitlerer Schulabschuluss (MSA),  
 Ahlâk (Ethik) - zorunlu seçmeli olarak verilen bu yeni dersin içeriği ve 

    notlandırılması vb. 
 Eğitime katılım paketi –BuT- 

 
 
2.4 SAZ – Ev Ödevlerine Yardım ve Destekleme Kursları 

     SAZ - Schularbeitszirkel 

 

SAZ- Ev ödevlerine yardım ve destekleme kurslarımız için sağlanan finanz kaynakları, geçen yıllarda da 

olduğu gibi, öğrencilerimiz ve velileri için kullanıldı. 

Öğrencilerimize ev ödevlerine yardımda, destekleme kurslarında üniverstelerde öğretmelik veya pedagoji 

okuyan öğretmen adayları, öğretmenler ve yardımcı öğretmenler tarafından ders verildi. Kurslarımız, bu 

yılda haftada beş gün olarak, dernek solanlarında verilmiştir. Böylelikle 2013 mali yılında da 

03.01.2013.20.12.2013 bu desteğimizi sürekli verebildik. 

Öğretmenlerimizin ödentilerini, öğrencilerin öğrenim araç ve gereçlerini, öncelikle uzun yıllar üyesi 

olduğumuz Paritatische üzerinden DKLB-Deutsche Klassenlotterie’den, velikatkı paylarından ve kendi öz 

kaynaklarımızdan gerçekleştirdik. 

Bu yıl kurslarımızda calışan öğretmenlerimize, gecen yılda yaptığımız uyarlamadan sonra, 10 € saat 

üçreti ödeyebildik.  

 

Öğrencilerimize ve geçlere verdiğimiz destekleme derslerinde kendilerine yetecek, ‚öğrenmeyi öğrenme’ 

metotlarını öğreterek derslerinde nasıl uygulayacaklarını göstererek yardımcı olduk. 

Eğitim kurumlarında ve ailelerde çocukların kendi kendine ders çalışması, öğrenmesi yeterince 

geliştirilemediği için yeterince başarılı olamaktadırlar. 

 

2013 mali yılında kurslarımıza 18 öğrencimiz ilk okuldan, 85 öğrencimiz ortadereceli okulların 

Birleştirilmiş orta öğrenim okulundan ( Integrierte Sekundarschule) ve Liseden (Gymnasium) katıldılar. 

Böylelikle yılda 38 hafta ve haftanın 5 günü bu hizmeti sunabildik. Öğrencilerimizin büyük coğunluğu; 

kurslarımıza tüm ilcelerimizden kayıt alınmasına rahmen, derneğimize yakın ilçelerinden olan 

Friedsrichhain-Kreuzberg, Neukölln’den katılmaktadır. Genelde kurslarımıza günde ortalama 25- 30 

öğrenci katılmaktadır. Kurslara kayıtlı öğrencilerimizin, derslere özürsüz olarak iki hafta süresince 

katılmadıklarında, ailelerinle görüşülüp, gerektiğinde bire bir eğitim konuşması yapılmaktadır. 

 

Berlin’de eğitimde ve öğrenimde yapılan refomlar kapsamında tam gün okullarının sayısı artmıştır. 

Bütünleştirilmiş orta dereceli okullar ve Birleştirilmiş orta öğrenim okullarının nerdeyse tümü tam gün 

okulu olarak hizmet vermektedir. Beklentimizin dışında, kurslarımıza olan talep azalmamıştır. Göçmen 

kökenli aileler, coçuklarının öğrenim eksikliklerini gidermek için, saat 14:00-18:00 de sunduğumuz bu 

kurslara, tam gün okuluna giden öğrencilerimizide kayıt yaptırmaktadır. 

 

Genelde Ev Ödevleri Yardım Grubuna saat 14:00-16:00 arasında ilkokul öğrencilerimiz, saat 15:45-18:00 

arasında ise ortadereceli okullara giden öğrencilerimiz katılmaktadır. Belirtilen bu ana saatler esnek 

tutularak, öğrencilerin gerektiğinde kurs bitimine kadar dersahnemizde kalabilmekte ve birlikte ders 

çalışabilmektedirler. 
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BB TVB’nin bu yılda sunduğu kurslar, üç grupta toplanmaktadır:  

 

 Ev Ödevlerine Yardım Grubu: Çoğunluğunu ilkokul öğrencilerinin oluşturduğu gruba 

haftanın beş günü, saat 14.00 ile 18.00 arası yardım edilmektedir. 

 Deneme Dönemini Başarma Grubu: Özellikle ilkokuldan sonra liseye (Gymnasium) başlayan 

7. sınıf öğrencilerinin oluşturduğu 10-12 kişilik bir guruba, haftanın üç günü saat 16.00 ile 

18.00 arası yardım edilmektedir. 2012/2013 eğitim yılında bir yıla çıkan deneme süresine göre 

kursumuzun içeriği ve yapısı yeniden düzenlendi. 

 MSA - Orta Dereceli Okulu Bitirme Sınavına Hazırlık Grubu: 2005’den bu yana uygulanan 

bu sınav için de 10. sınıf öğrencilerinin oluşturduğu 10-12 kişilik bir gurubu, haftanın üç günü 

saat 16.00 ile 18.00 arası, yazılı Almanca, birinci yabancı dil (İngilizce/Fransızca) ve matematik 

sınavına, bireysel veya grup halinde yapılan sözlü sunum sınavına hazırlamaktayız. 

 

Kurslarımıza olan katılımı sağlamak için, birlikte çalıştığımız okullarda, velileri ve öğrencileri 

bilgilendirdik ve kurslarımıza kayıt yaptık. Türk basın ve medya kuruluşlarına zamanında yaptığımız 

basın acıklamaları ile okulların başlamasından hemen sonra kurslarımızda yeterli doluluğa ulaştık. 

 

SAZ- Ev ödevlerine yardım ve destekleme kurslarımıza katılan öğrencilerimize ayrıca tatillerde bazı 

etkinlikler düzenlendi ve katılımları sağlandı. Bunlar: 

 

- Nisan- 23.Nisan Uluslar arası çocuk şenliğine katılım 20.04-21.04.2013 

- April – Teilnahme am Internationalen Kindertag (23. Nisan), Stand des TEVBB mit unseren SAZ 

Schüler/Innen und deren Eltern vom 20.04-21.04.2013 

- Haziran- Tiyatro ziyareti 

- Haziran- Öğrenci ve aileleri ile ‚Tempelhofer Freiheit‘ parkında piknik 

-Aralık- Sinama izleme 

-Aralık- Zirk Roncali’ye katılım 

 

Tatil ve boş zamanları değerlendirme etkinliklerimize sosyo-ekonomik durumu zayıf aileler ve çocukları 

katıldı. Okul dışında sunduğumuz bu etkinlikler, öğrencilerimiz ve aileleri ile daha iyi iletişim kurmamızı 

sağladı, kurumumuza olan ilişkileri daha güçlendi. 

 

Bu kurslarımıza katılan veli ve öğrencilerimize düzenli aralıklarla organize ettiğimiz toplantı, seminer ve 

konferanslarla geniş ve güncel bilgileri aktardık. Velilerin okul-veli-öğrenci üçgenindeki konumlarını 

güçlendirmeyi ve sağlamlaştırmayı hedefleyen çalışmalar yaptık. 

 

Bu toplantıların konularından bazıları şunlardır: 

 25 Ocak 2013 - Yarı dönem karneleri ve çocuklarımızın başarılarının değerlendirilmesi 

 07 Şubat – Orta Öğrenim Okulu Seçimi, İstenilen birinci okula kaydını yaptıramayan velilerin 

hukuksal hakları 

 -18 Şubat 2013 – MSA- Merkezi Orta Öğrenim Okulunu bitirme sınavına hazırlanma, kazanma 

şarları, sınav tarihlari ve katılım  

 - 21 Şubat 2013 - Uluslararası Ana Dili ve Çok Dillilik Günü paneli. Ana Dili‘nin 

desteklenmesinin okul başarısı için önemi  

 - -15 Mart 2013 – „Eğitime Katılım Paketi / Das Bildung- und Teilhabepaket  

 

 Deneme dönemi nedir ve neler yapılmalıdır, 

 Mavi mektup nedir ve neler yapılmalıdır, 

 Yeni Okul Yasası, 

 Velilerin yasal hakları, 

 Kursumuza katılan öğrencilerimize ilişkin genel durum değerlendirmesi, 
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 Medya ürünlerinden verimli faydalanma yöntemleri, 

 Orta dereceli okula geçiş ve başvuruda dikkat edilmesi gerekenler, 

 İletişim araçlarının çocuklara etkileri, 

 Öğrenmeyi öğrenme ve teknikleri 

 Spor’un okul başarısındaki önemi 

 
BB TVB yaklaşık 28 yıldan bu yana en çok desteğe ihtiyacı olan bu öğrencilerimizin, velilerimizin bilgi, 
öğrenim eksikliklerini gidermelerinde yardımcı olmaktadır. Büyük bir özveriyle ve itinayla sunduğumuz 
kurslarımızda öğrencilerin başarılarının gözle görülür bir şekilde artması gurur kaynağımız olmakla 
birlikte, veli ve öğrenciler ile birlikte çalışmanın iyi sonuçları, bizleri hizmetimizin devamı için ayrıca 
güçlendirmektedir. Bu kurslarımızı, projelendirip birlikte çalıştığımız okullarda düzenleyip sunmaya 
başladık 

Destekleme kurslarımıza katılan öğrencileri, sayıları her eğitim yılanda artan, ağırlıklı olarak göçmen 
kökenli, sosyo-ekonomik durumu zayıf, kendi eğitim seviyesi düşük, eğitimi önemseyen ailelerin 
çocukları oluşturuyor. Okullarımızdaki öğretmen açığından, tam gün okulların işlevlerini iyi 
yapamadıklarından, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilmek bakımından en çok desteğe ihtiyacı olan bu 
çocuklarımızdır. Yapılan araştırmalar, ailelerin, eyaletlere bırakılmış olan eğitim sisteminin 
çarpıklığından/yetersizliğinden kaynaklanan problemleri çözmek için ekonomik durumlarına 
bakılmaksızın milyonlarca (Euro) Avro harcadıkları tespit edilmiştir. 

 
İşte, BB TVB yaklaşık 22 yıldan bu yana en çok desteğe ihtiyacı olan bu öğrencilerimizin bilgi 

eksikliklerini gidermelerinde yardımcı olmaktadır. Büyük bir özveriyle ve itinayla sunduğumuz 
kurslarımızda öğrencilerin başarılarının gözle görülür bir şekilde artması gurur kaynağımız olmakla 
birlikte, veli ve öğrenciler ile birlikte çalışmanın iyi sonuçları, bizleri hizmetimizin devamı için ayrıca 
güçlendirmektedir. Bu kurslarımızı, projelendirip birlikte çalıştığımız okullarda düzenleyip sunmaya 
başladık.  
 

Hizmetimizin malî kaynağının büyük bölümünü, uzun yıllar üyesi olduğumuz PW- Paritätische 
Wohlfahrtsverband e.V. üzerinden DKLB-Deutsche Klassenlotterie Berlin’den almaktayız. Aldığımız 
kaynağın 2/3’lük bölümünü öğrencilerimizin okulda gördükleri derslerin tümünde yardımcı olmaları, 
eğitmen ve öğretmenlerimiz için ayrılmış, 1/3’lük bölümü ise öğencilerimizin kendilerini başarıya 
götürecek, yetenek ve becerilerini arttıracak sosyal ve kültürel etkinlikler için kullanılmıştır. 

 
 Bu kaynaktan eğitmenler için ayrılmış bölümüyle, öncelikli olarak şu an üniversitelerde öğretmenlik 

veya pedagoji okuyan öğretmen adayları çalışmaktadır. Kendi öz kaynaklarımız ile az bir miktarda 
velilerden aldığımız veli katkı paylarıyla da teknik donanımımızı güçlendirmiş, kütüphanemiz özenle 
seçilmiş kitap ve yardımcı kitaplarla genişletilmiştir. 

 
Bu kurslarımıza katılan veli ve öğrencilerimize düzenli aralıklarla organize ettiğimiz toplantı, seminer 

ve konferanslarla geniş ve güncel bilgileri aktardık. Velilerin okul-veli-öğrenci üçgenindeki konumlarını 
güçlendirmeyi ve sağlamlaştırmayı hedefleyen çalışmalar yaptık. 

 
Bu toplantılarının konularından bazıları şunlardır: 
 7. sınıf ve ergenlik dönemi, 
 Deneme dönemi nedir ve neler yapılmalıdır, 
 Mavi mektup nedir ve neler yapılmalıdır, 
 Yeni Okul Yasası, 
 Velilerin yasal hakları, 
 Kursumuza katılan öğrencilerimize ilişkin genel durum değerlendirmesi, 
 Medya ürünlerinden verimli faydalanma yöntemleri, 
 Orta dereceli okula geçiş ve başvuruda dikkat edilmesi gerekenler, 
 İletişim araçlarının çocuklara etkileri, 
 Öğrenmeyi öğrenme ve teknikleri 
 Spor’un okul başarısındaki önemi 
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BB TVB’nin yılda, yaklaşık 38 hafta, ve haftanın beş günü, saat 14.00 ile 18.00 arasında öğrencilere 
sunduğu kurslar üç grupta toplanmaktadır:  
 

 Ev Ödevlerine Yardım Grubu: Çoğunluğunu ilkokul öğrencilerinin oluşturduğu gruba haftanın 
beş günü, saat 14.00 ile 18.00 arası yardım edilmektedir. 

 Deneme Dönemini Başarma Grubu: Özellikle ilkokuldan sonra liseye (Gymnasium) başlayan 
7. sınıf öğrencilerinin oluşturduğu 10-12 kişilik bir guruba, haftanın üç günü saat 16.00 ile 
18.00 arası yardım edilmektedir. 2012/2013 eğitim yılında bir yıla çıkacak olan deneme 
süresine göre kursumuzun içeriği ve yapısı yeniden düzenlenecektir. 

 MSA - Orta Dereceli Okulu Bitirme Sınavına Hazırlık Grubu: 2005’den bu yana uygulanan 
bu sınav için de 10. sınıf öğrencilerinin oluşturduğu 10-12 kişilik bir gurubu, haftanın üç günü 
saat 16.00 ile 18.00 arası,  yazılı Almanca, birinci yabancı dil (İngilizce/Fransızca) ve 
matematik sınavına, bireysel veya grup halinde yapılan sözlü sunum sınavına hazırlamaktayız. 

 
2012-2013 eğitim ve öğretim yılında, büyük çoğunluğu Friedrichhain-Kreuzberg, Neukölln ilçelerinden 

gelen çocuklarımızın 16’sı ilkokul öğrencisi, 70’ı ise ortadereceli okul öğrencisidir. Genelde kurslarımıza 
günde ortalama 25-30 öğrenci katılmaktadır.  

 
 
 
2.5 „Küçük Kurbağa“ Yuvasının 2013 Çalışma Raporu:  
 
Ekibimiz 

 
Yuva yöneticisi Gabi Axenbeck 
A. Ekibi- 1 ve 3 yaş grubu 

 Nicole Lüdeke, Selma Yıldız 

01.08.2012 tarihinden sonra: Nüket Kınavlı, Selma Yıldız,Nicole Lüders 
B. Ekibi- Temel Bölüm- 3 ve 4 yaş grubu 

Rıdvan Çelik, Nüket Kınavlı, Eliz Usta 

01.08.2012 tarihinden sonra: Dorina Linke, Kader Tabu 
C. Ekibi- Okul öncesi grubu 

  Dorina Linke 

01.08.2012 tarihinden sonra: Rıdvan Çelik 

Dil öğretme eğitmeni 

Gabrielle Breukel 

Mutfak ve Temizlik sorumlusu: 

I. Mualla Umar 
 

2 Küçük Kurbağa Yuvası’nın Doluluk Oranı 2013 

Ocak 40 Çocuk 

Şubat 40 Çocuk 

Mart 41 Çocuk 

Nisan 41 Çocuk 

Mayıs 41 Çocuk 

Haziran 41 Çocuk 

Temmuz  41 Çocuk 

Auğustos 38 Çocuk 

Eylül 38 Çocuk 

Ekim 40 Çocuk 

Kasım 40 Çocuk 

Aralık 40 Çocuk 
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Ocak 2014 40 Çocuk 

Şubat 2014 40 Çocuk 

Mart 2014 40 Çocuk 

Yuvamızın 2013 eğitim ve bakım yılında doluluk oranı sabit kalmıştır. Çocukların alışma 
dönemleri uzun sürdüğünden Ekim 2013 te yeniden tam doluluğa ulaştık. 
 

3 Çocukların ana dillerine göre dağılımı 2013 
Anadil Sayısal Yüzde 

Türkçe  20 50 

Arapça  4 10 

Almanca  9 22,5 

Arnavutca  1 2,5 

Kürtçe  6 15 

   

Toplam 40 100 

 
4.Kalite kontrolü ve geliştirilmesi 
Berlin eğitim programına göre kurum içi bilimsel eşlik 
 
Eyalet progaramının ‘Kitas Bewegen’ Yuvalar değişiyor/harekete geçiyor’ öngördüğü alan ve veriler 
aşağıdaki bölümlerde değerlendirildi: 
 
Bölüm: Yuvanın ve personelinin geliştirilmesi  
Konu: Karşılıklı saygı ve takdir kültürünün yaşanması  
Ulaşlacak hedef: Veliler ve eğitmenler eğitim birliği oluşturacak. Başarılı eğitim 
   çalışmalarının temelinde güven, birbirine saygılı davranışlar olmalıdır. 
 
Etkinlik: Ocak ve Mart 2013’te Tartışma, uzlaşma yönetimi seminerlerine/çalıştaylarına 

  katılım. 
Etkinlik: Mayıs 2013’te, “Velilerin yuva eğitim konseptine göre çalışması” seminerine katılım 
 Bu seminerler Paulo Freire enstütüsü tarafından düzenlendi ve finanmanı  
 QM Moabit Ost tarafından sağlandı. 
Etkinlik: Ağustos 2013 te Kültürel ve Etnik çeşitlilik uygulamalı seminerine katılım 
 
Bölüm: Uzmanlık yeterliliği 
Konu: Çalışma alanının düzenlenmesi 
Ulaşılacak hedef:  Yuvada .çalışma alanlarının çocukların becerilerini, yaratılcılığını kendi aktivitelerini 
geliştirecek şekilde düzenlenmesi 
 
Bizim de içselleştirdiğimiz gibi, yuvadaki çalışma alanlarının çocukların gelişimini destekleyecek şekilde 
düzenlenmesi, Berlin eğitim programı’ nın da atıfta bulunduğu gibi,bir grup’ta üçüncü eğitmen kadar 
önemli olduğudur.  
Böylelikle eğitim araç ve gereçlerin seçimi, çocukların çok yönlü gelişmesini sağlayacak şekilde 
olmaktadır.   
 

Berlin Eğitim Programı’nın dışarıdan bilimsel değerlendirilmesi Consen Management GmbH şirketi 
tarafından yapılıyor. Üç yılı kapsayacak olan bu proje tarafından değişik görev bölümleri araştırılacaktır. 
Çıkacak rapor doğrultusunda yeniden uyarlanarak geliştirilecektir. 
 
Değerlendirme bölümü I: 05.09.2013 
Değerlendirilen çalışma alanları: 

 Veli çalışmaları, 

 Çocukların yuvaya alıştırılması 

 Yuva-İlkokula geçiş 

 Demokratik katılım 
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Bu amacla, velilerimiz, kurumumuzdan Yeşim Sarı, tüm ekibimiz ve müdüremiz bir saat süren söyleşiden 
sonra çalışmalarımız değerlendirildi. Ayrıca sonucları kendi ekibimizle yeniden irdeledik. 
 
Erken Şans- Yuvalar-Bölümü 
Dil ve Uyum 
Temmuz 2011-Aralık 2014 
 
Yuvamızın konzepti- çalışma içeriği dil ağırlıklı ve destekleyecidir. Dillerin desteklenmesi, yuvamızda 
konuşulan tüm dilleri kapsamaktadır. Birinci dillin pedogojik olarak desteklenmesinin yanısıra, almanca 
dilinin de gelişiminin desteklenmesi ağırlıklı çalışmalarımızın içerisindedir. 
 
Gün boyunca yuvamızda bütünsel bir dil destesteği verilmekte. Bu destek çocukların pedagojik oyunları 
sırasında yaptıkları gözlemlerle, araştırmalarla ve deneyimleri esnasında bizim yönlerdirmelerimizle 
olmaktadır. 
Eğitim-öğretim ve bakımını yaptığımız çocuklarımızın dil gelişimleri için gerekli donanımı, gün akışı 
içinde, sözel, beden dilimizle ve hikaye kitapları okuyarak geliştiriyoruz.. 
 
Dil ağırlıklı konzeptimizin başarılı uygulanması temmuz 2011’ den beri federal bir proje olan’ Erken şans- 
Yuvalar bölümü-Dil ve uyum’ komisyonu tarafından desteklenerek bilimsel eşliği yapılmaktadır. Dil 
gelişimindeki kalitenin yükselmesi, geliştirilmesi yuvamızda olan dil eğitmenimiz tarafından 
desteklenmektedir. Dil eğitmenimiz yunanın ekibini bu konuda desteklerken aynı zamanda 
çocuklarımızın aileleri ile de bu gelişimi paylaşıp, onlarıda birlite çalışmaya yönlendiriyor ve bu konuyu 
kapsayan veli biıgilendirme toplantısı yapıyor. 
 

 Güncel yaşamda sözel dil öğretimi 

 Nisan 2013-Eylül 2014 
Meslek içi seminere katılım 
Katılanlar: Dil eğitmenimiz ve Yuva yöneticimiz 
 

Öğrenilen metotlar ve bilgiler yuva ekibiyle payaşılıp, uygulanmasına geçilerek, böylelikle dil 
gelişimindeki kaliteyi sürekli kılıyoruz. 
 

 Aktif Veliler 
 Eylül-Mayıs 2014 

 
Bu projede, çocukların en uygun şartlarda, aile içinde ve yuvada eğitilmesinin/desteklenmesinin metotları 
öğrenildi, uygulanmasına başlandı. Proje doğrultusunda yuvamızda olan veli kahvesi daha etkin 
çalışmaya başladı ve yuvamızda hoşgörü/ hoşgeldin kültürü giderek yükseldi. 
. 
Duymayı-Dinlemeyi Öğrenme 
Aralık 2012-Mayıs 2014 
 

Humboldt Ünivertesi’nin uyguladığı bu proje kapsamında, küçük yaş grubu çocuklarında müzik ve duyu 
yeteneklerinin geliştirilmesi, dil öğreniminin desteklenmesi, dil becerilerinin düzeltilmesi hedefleniyor. 

 

Meslek içi seminerler 
 

 Dil uzmanı’nın ekip içinde görevi, rolü- Gabrielle Breukel 

 Dinlemeyi, duymayı öğrenme-Ses uyumu, vurgusu desteklenerek harflerin iyi ifade 
edilmesi- Dorina Linke, Kader Tabu 

 Hareketle Eğitim/Pschomotorik/ Dil öğretimi ağırlıklı- Gabriele Breukel 
 Göz  Burun Ağız, Yuvarlak Kafa- Bir proje nasıl gerçekleştirilir?.- Nicole Lüdecke 

 Berlin eğitim ve öğrenim programının tanıtımı 
Nicole Lüdecke 

 Yönetici elemanların profesyonelleşmesi-Gabrille Axenbeck 
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Gabriele Axenbeck 

 İlk yardım kursu 
Dorina Linkle, Gabriele Axenbeck, Selma Yıldız, Rıdvan Çelik 

 Yaratıcı Kreş 
Gabriele Breukel 

 Eğitmen-Çocuk-İletişimi/İlişkisi 
Gabriele Breukel, Nicole Lüdecke 

 Bit, Kurbağa ve Kenguru- Hayvanlar, sen ve ben 
Gabriele Breukel 

 Duruma göre davranış, ben bunu bir kez duydum. Fakat bununla ne kastedildi? Selma 
Yıldız 
 

Ekip Seminerleri: 
 Uygulamalı çok kültürlü gruplarla çalşma  

 08.08. -09.08.2013  

 Yalnız oynanan oyunların pedagojik olarak önemi 
13.12.2013 

 

5. Veli Çalışmaları 
Her yıl olduğu gibi, velilerimizle bu yılda bizim için önemliydi. 
Onlara, çocuklarını yuvaya alış konuşmasından başlayarak, pedagojik konzeptimizi ve birlikte çalışma 
anlayışımızı anlattık. Yaptığımız tüm çalışmaları kendileri ile şeffaf bir şekilde paylaştık ve gün içindeki 
çalışmalarımızda birlikte hareket etmeye yönlendirdik. 
 
Veli Toplantıları: 
 

 Her yaş grubu için Grup veli akşamları Ağustos ve Mart aylarında düzenlendi, 
 Yaz kutlaması, Temmuz’ da velilerimizle bu kutlama için Germendorf’a gidildi, 
 Tüm gruplarda çocukların gelişim konuşmaları, velilerimiz ziyaret edilerek veya yuvamızda 

gerçekleşti. Bu ziyaretleri ramazan ve kurban bayramlarında gerçekleştirdik 
 Birçok yuvayla birlikte fener alayına katılım. QM-Moabit Ost ile birlikte, 
 Noel baba ile gruplar’da noel kutlaması,  
 Konulu iki veli bilgilendirme toplantısı yapıldı- Dudu Sönmezçicek uzman olarak katıldı, 
 Konular: İki dilli çocuklarda dil gelişimi, çocukların sınırlara ihtiyacı vardır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      15 

 

2.6 Pedagoglar, öğretmenler ve öğrenciler seminerlerde ve proje günlerinde 

Antisemitizm (Yahudi karşıtlığını) ve İslam karşıtlığını tartıştılar 
Proje süresi:01.06.2013-31.12.2013 

 

EVZ Vakfının programı olan ‚Kültürel Çeşitlilik İçinde Tarih(ler)‘ programı‚ 2009 yılından beri 

eğitim/öğretim ve biraraya gelme (tanışma) projelerini desteklemektedir. Bu projelerle, toplumda 

kültürlerarası birlikte yaşamı zorlayan, bazen az dikkate alınan, bazen tartışmalı olan toplu şiddet aynı 

zamanda sistematik  tarihsel haksızlık deneyimleri gibi konular işlenmiştir. Vakıf böylelikle Almanya‘da 

anımsama kültürünün gelişmesine katkıda bulunmaktadır. 

 

Proje; konulara yetkin olan (multiplikatörler), öğretmenleri, eğitmenleri, okul sosyal danışmanlarını, 

kamuda ve sivil toplum örgütlerinde danışmanlık yapan ve etkileme gücü yüksek olan kişileri ve 

öğrencileri tarihle yüzleşmek ve tartışmalarını sağlamak için biraraya getirmiştir. 

 

Hedef grupları dört günlük seminerlerde; Antisemitizm ve İslam karşıtlığı, İslamizm ve Müslümanlara 

karşı ırkçılık ve Türk milliyetçiliği konuları, bilirkişi ve konunun uzmanları tarafından işlemiştir. Paralel 

olarak, konu içerikleri hakkında bilgilendirilen gruplara, Antisemitizm ve İslam karşıtlığı konularında 

pedagojik önlem alma yöntemleri sunulmuştur. 

 

Toplam dört seminerde; öğrencilere yakın doğu gerilimi/çatışması, Müslüman ve Museviliğin tarihsel 

ilişkileri, İslam’da kültürel/etnik çeşitlilik, Antisemitzm, ekonomi eleştirisi ve de Nazi döneminde 

Yahudilere karşı uygulanan dışlanma ve şiddet gibi konular tartışmaya açılmıştır. Toplam 12 okul proje 

günü planlanmıştır. 

Sözkonusu olan konu başlıkları: Antisemitzm (Yahudi karşıtlığı), İslamizm, ırkçı Müslüman karşıtlığı ve 

Türk milliyetçiliğidir. Sunulacak olan seminerler ve meslek içi eğitimler ( KIGA ) Kreuzberg 

Antisemitizm Karşıtlığı Derneği ile ortaklaşa hazırlanmıştır. 

 

 

Projenin kapsamı 

 

 25 katılımcıya, 4 gün sürecek olan bilgilendirme seminerleri,  

 

 14 katılımcıya (okullarda, yuvalarda çalışan öğretmenler ve eğitmenler) 4 gün sürecek olan 

meslek içi eğitim seminerleri, 

 

 Sınıflarında uygulanan 12 okul proje günü.  

 

Belgeleme 

 

Proje broşürü ve çalışma raporu 01.05.2014 tarihinden itibaren TEVBB internet sayfasından 

yayınlanacaktır. 

 

Projeye bir süpervizör eşlik etmiştir 
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2.7 Mete-Ekşi-Fonu 
Kuruluş ve Amaçları 

 
1992 yılında Berlin-Brandenburg Türk Veliler Birliği e.V. ve Berlin Eğitim ve Bilim Sendikası olarak Mete-Ekşi-

Fonu’nu kurduk. 

Harekete geçme nedenimiz Mete Ekşinin korkunç bir şekilde yaşamını yitirmesidir. Mete Ekşi,Türk Veliler 

Birliğinde aktif görev alan ve yardımsever olan bir genç olarak bilinirdi. Güncel yaşama dair çatışmaların birinde 

(13.11.1991) Alman ve Türk gençleri arasında çıkan bir kavgayı önlemek amacıyla müdahale etmiş ve aldığı 

darbeler sonucu hayatını yitirmiştir. 

Amacımız şehirde oluşan gergin havanın her zaman bir neden olarak kullanılabileceği ve bir kıvılcımla gençler 

arasında ölümcül çatışmaların çıkabileceğine dikkatleri yöneltmekti. 

Mete Ekşi Ödülü bu korkunç çatışmaların bir daha yaşanmaması için konulmuştur. 

Yabancı düşmanlığı ve gençler arası şiddet günümüzde halen basında geniş yer tutmaktadır. Manşetlerin 

yoğunluğunu uygulanan şiddetle kıyasladığımız zaman ya da sorunlu okullardaki ortamı kıyasladığımız taktirde, 

sadece örnek projelerle bunun üstesinden gelmek pek mümkün görünmüyor. Medyadaki önemli alanı yabancı 

düşmanlığı ve şiddetle ilgili olumsuz manşetlerin kaplamasını istemiyoruz. 

Biz şunu da biliyoruz ki; güncel yaşamda farklı kimliklere sahip çocukların ve gençlerin birliktelikleri Berlin’de 

sorunsuz yürümektedir.  

Bunu okullarda, gençlik merkezlerinde ve ikamet ettiğimiz yerlerde yaşıyor ve görüyoruz. Şiddet olayları daha çok 

ön plana çıkartıldığı için barışçıl yaşam manşete taşınacak bir değere sahip olamıyor ve barışa yönelik çalışmalar 

arka planda kalarak kamuoyunun dikkatinden kaçıyor.    

Mete Ekşi Ödülü’nü ayrımcılığa karşı çalışma yapan, farklı kimlik ve kültürlerden gelen gençlerin barış içerisinde 

birelikte yaşamalarına katkı sunan gençlere veriyoruz. Bu ödül gençlere layık oldukları toplumsal değeri ifade 

etmek amacıyla verilmektedir. Fakat her şeyden önce basının da ödüllendirdiğimiz olumlu örneklere  daha güçlü 

bakmasını ve toplumsal barışa katkı sunan projeleri de görmelerini umut ediyoruz.  

Genç insanların örnek kişilere ihtiyacı vardır. Bunlar yetişkin ve aynı düzeydeki yaşıtları da olabilirler, yeterki 

kendilerini bunlarla özdeşleştirebilsinler. Mete, bu planını etkinlikleriyle farklı kimliklere sahip gençlerle 

gerçekleştiremedi. Ancak yeni yetişen başka gençler, ödülendirdiğimiz gençler bu yolda ilerlemektedirler.  

Mete Ekşi Fonu bugüne kadar ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı duran, “barış ve hoşgörü”yü destekleyen yaklaşık 70 

Proje’ye ödül vermiştir. 

Bu şehirdeki yaşamı barışın hakim olduğu bir alana yöneltmesi için bugüne kadar verilen ödüller kuşkusuz yeterli 

değildir. 

Aşağılık duygusunu, geleceğe yönelik öngörüyü ve şiddetin asıl nedeni biz yetişkinleriz. Ne yazık ki; çok az kişi 

yeni yetişen gençlere örnek olmaktadır.   

Dolayısıyla amacımız gelecekte şu olmalıdır: Barışa, saygı ve sevgi dolu bir yaşama yönelik yeni yetişen farklı 

kimliklere, dillere ve dinlere sahip geçlere kamuoyundan destek sağlamalıyız. Ayrıca Berlin’de barışa ve 

birlikteliğe katkı sunabilecek projelere Mete Ekşi Ödülü teşvik edici bir katkı olarak verilmelidir.  

Mete Ekşi Fonu Seçici Kurulu şu şahıslardan oluşmaktadır. 

Berlin’in eski uyum ve göç sorumlusu Prof. Dr. Barbara John , Gazeteci Halil Can 

Berlin Eğitim ve Bilim Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Norbert Hocke 

Schule ohne Rassismus–Schule mit Courage  Proje sorumlusu Sanem Kleff Gazeteci Athena Leosakou, 

Karikatürist ve Eğitim Bilimci Hayati Boyacıoğlu, Semt Menejeri Fadi Saad  

Gazeteci Sevim Ercan 

 

Mete Ekşi Fonu 2013 ödülünü alanlar: 

 

1. 2000,- Avroluk birincilik ödülü: Fichtelgebirge-İlk okulu’na 6a sınıfının medya sanatcısı Rainer Untch ile 

gerçekleştirdikleri ‘Elmalar ve Narlar – Benliğim senin dükkanından geçiyor  .- Hoşgörü aramak’ Äpfel 

und Granaten- Mein Ich geht durch deinen Laden – Toleranz suchen’ adlı Projeye verildi. 

2. 1000,- Avroluk ikincilik ödülü: Gebrüder- Montgolfier- Okulu (Lise)nun ‘Biz rengimizi biliyoruz- Biz 

tarafız – medeni cesaret için’/ Wir bekennen Farbe – für Zivilcourage’ Projesine verildi. 
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Komisyonlar, Çalışma grupları, Ortak Kurum ve Kuruluşlar  
 

BB TVB, Berlin Eyalet Meclisi Okul İşleri Komisyonu, Belediye Meclisleri okul komisyonları, PW, 
göçmenler ve sığınmacılar, Göçmen Danışma Meclisleri (Migrationsbeiräte), ilçe Veli Danışma Kurulları 
ve Friedrichshain-Kreuzberg ilçesinde özellikle bizleri ilgilendiren komisyonlarda, okul veli kurullarında 
velilerimiz temsil edilmişlerdir. Temsil, çalışan arkadaşlar, yönetim kurulu üyeleri veya aktif üye 
arkadaşlar tarafından yapılmıştır.  

 
Bu çalışmalara örnekler aşağıda sıralanmıştır: 
 ANE – a4k.de 8 dilde veli platform sitesinin kurulumu ve Türkçe bölümü moderasyonu 

kurslarına katılınması, 
 ANE – Veli Mektubu Çocuklarda dil gelişimi ve iki dillilik (0 – 6 yaş) 10 dilde hazırlanması, 
 DGB/VHS – “Berufsorientierungsbegleitung Eltern, Schüler:Tools” (BES:T) Projesinde Türkçe 

veli danışma bölümünün üstlenilmesi, 
 VHS – Friedrichshain-Kreuzberg Annelere yönelik okuma yazma ve Almanca dil edinimi 

kurslarının sunumu, 
 PW – Göçmen ve Sığınmacılar Çalışma Grubu ve Genel Kuruluna katılınması, 
 Ora 34 – Yönetim Kurulu toplantıları ve Genel Kuruluna katılıınması, 
   Friedrichshain-Kreuzberg Belediyesi Göçmenler Danışma Kuruluna katılınması, 

   Runder Tisch-Gemeinschaftsschule – Bütünleşmiş Okul Çalışma Grubuna katılınması, 

   Berliner Aktionskonferenz “Qualitätssicherung von Lotsenprojekten in Kita und Schule” 
toplantılarına katılınması,  

 Girlsday – Life e.V. Kız çocuklarını teknik meslekler alanlarında bilgilendirme ve yönlendirme 

etkinliklerine destek verilmesi, 
 Berliner Runde – BB TEV, TBB ve TGD/FÖTED projelerinin faaliyetlerini destekleme ve 

ortaklaşa yeni çalışmaların planlanması, 
 QM MoabitOst – Quatiertsrat – Bölge Danışma Kurulu. 
 LAPSR- Landesaktionsplan gegen Rasismus-Irkçılığa Karşı Eyalet Eylem Planı 
 MOG-Mütter ohne Grenzen – Sınırsız Anneler / Bu çalışma grubu 2012 yıllında çalışmalarını 

dondurdu 
 AWO Schuldner und Insolvenzberatung Kreuzberg – Kişisel Borç ve İflas Danışma Merkezi 

– Kreuzberg 
 Stiftung SPI, Mobiles Beratungsteam »Ostkreuz«  

NÜRTIKULTI - VIELFALT GESTALTET GRUNDSCHULE - İLKOKULA ŞEKİL VERECEK 
ÇEŞİTLİLİK - NÜRTIKULTİ Projesi 

 
Basın-Yayın çalışmaları 
 

Yaptığımız çalışmalarımızı basın-yayın organlarının desteğiyle Berlin dışında da geniş bir kitleye 
iletebildik. Özellikle yazılı basın, basın açıklamalarımıza önemli ölçüde yer vererek eğitim ve öğretim de 
yapılan olumlu ve olumsuz gelişmeleri velilerimize duyurmamızda bize büyük destek sağlamışlardır.  

 
TRT-Int ve TRT’nin Sesi radyosuna ve diğer Avrupa’ya yayın yapan televizyon kanallarında 

katıldığımız programlarda ve yaptığımız görüşmelerde okul öncesi eğitim, yuva seçimi, çocuğun 
gelişmesinde çok dilliliğin (Almanca ve ana dili olarak Türkçe’nin) önemi, orta dereceli okullara geçiş, 
ikinci yabancı dil olarak Türkçe’nin seçimi ve eğitimde yenilikler reformlar, Eğitim ve Katılım Paketi v.b. 
konular dile getirilmiştir. Ayrıca Metropol FM, RBB, Tip magazinine ve ha-ber.com sitesinde yapılan 
yayınlara katılarak velilerimiz ve ilgililer bilgilendirilmişlerdir. Bu duyarlılığın devamını diliyor ve 
desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. 

 
Uydu üzerinden yayın yapan bazı televizyon kanallarının Köln ve çevresine yerleşmeleri, bizim eğitim 

konulu programlara katılımımızı zorlaştırmasına rağmen, olanaklarımız ölçüsünde bu kanallara da katılıp 
eğitim konularında bilgiler verilmiştir. 
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Değerli Arkadaşlar! 
Sayın Üyeler! 
 
Eğitim ve öğretimde son yıllarda biz veliler olarak önemsediğimiz, desteklediğimiz kısmen on yıllardır 

beklediğimiz, yeniden yapılanmanın, reformların gercekleştirilme süreci içindeyiz. Tam da bu geçiş 
sürecinde okul öncesi eğitim kurumları olan yuvalarda, ilkokullarda ve orta dereceli okullarda da olduğu 
gibi uygulamadan kaynaklanan eksiklikler ortaya çıkmaktadır. 

 
Daha önceki yıllarda da belirttiğimiz gibi bunlar, yuvalardaki, okullardaki personelin bu reformları 

bizlerle birlikte gerçekleştirecek kişiler olarak; meslek içi hazırlık döneminin çok kısa olmasından veya bir 
çoğunun bu hazırlıktan geçmediğinden kaynaklanıyor.  

 
BB-TVB yuvalara alınma-kayıt koşulları olarak cıkan, 01.08.2013 tarihinde yürürlüğe girecek olan, bir 

yaşını dolduran çocuklar için yuva yeri hakkı (önceden üç yaşını dolduran çocuklar için yuva yeri hakkı 
gecerliydi) olan federal yasayı destekliyoruz. Diğer taraftan hükümet partilerinin cıkardığı, aile içinde 
bakım ve eğitim gören çocuklar için ailelerine verilmesi öngörülen bakım parasını cağdışı ve prodox bir 
uygulama olarak görüyoruz. Bu tam anlamı ile tüm çocukların ilk okula yerterli donanımla, bilgi ve dil 
gelişimi ile gelmesine karşıt bir uygulamadır. 

 
Orta eğitim okullarındaki reformlar bağlamında birleşik orta eğitim okulları tam gün okullarına ve her 

ilçede en az bir Gymnasium tam gün okullarına dönüştürüldü. Bu gelişimi yıllardır hem eğitim polıtikaları 
açısından hem de proje olarak istedik. Biz öğleden sonra hizmetlerimiz ile öğrencilerin en iyi şekilde 
dernekneğimizde ve birlikte çalışma yaptığımız okullarda desteklenmelerine olanak sağlamaktayız. 
Bununla birlikte, tam gün okullarındaki öğretmenlerde bir hoşnutsuzluk görülmektedir. Ve bu nedenle 
tamgün eğitim yapan okullardaki öğretmenlerde sürekli bir değişim ve yarım gün eğitim yapan okullara 
geçiş görülmektedir. Öğretmen ve eğitmenlerin okullarladaki çalışma koşullarının gözle görülür bir 
şekilde kötüye gitmesi veliler ve öğrencilerle çatışmalara yol açmaktadır. Sonuç olarak derslerde 
aksaklıklar çoğalmaktadır. Bize göre öğretmen ve eğitmenler için yeni çalışma saatleri uygulamaları ile 
(erken vardiya / geç vardiya uygulamaları gibi) başlatılan reformlar desteklenip başarıya ulaştırılabilirler.  
 

Daha önceki çalışma raporlarında belirtiğimiz gibi, BB-TVB’nin kuruluşundan günümüze kadar 
yaptığımız veli çalışmalarında, Berlin eğitim politikasında tüm velilerimizi temsil edecek kurumsallaşmış, 
profesyonel bir oluşumun eksikliği görülmektedir. Velilerimizin okul teşkilat yasası doğrultusunda 
fahri/gönüllü olarak okul, ilçe ve eyalet düzeyinde yapılanması gerekmektedir. Veli çalışmalarında, 
öğretmenlerde, eğitmenlerde olduğu gibi, biz velilerin hak ve sorumluluklarını örgütleyecek, savunacak 
yeni yapılanmalara gidilmesi gerekir. Şu andaki yapılanma okullardaki Genel Veli Temsilciliğinden Eyalet 
Veli Temsilciliğine kadar, geçici, amatör ve sürekli olmadığından çok yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle 
velileri profesyonel temsil edecek ve örgütleyecek; eyalet düzeyinde bir daireye, Eyalet Veli 
Sorumlusuna( Elternbeauftragte/er), İlçe Veli Sorumlularına ihtiyaç vardır. Aynı zamanda bu oluşumun 
içinde eğitim sisteminde çıkan problemleri daha hızlı çözmek için uzman kadroya ve ders notlarına itiraz 
etme durumda bilirkişi komisyonlarının kurulması gereklidir. Böylelikle çocuklarımızın eğitim ve öğretimini 
birlikte paylaştığımız eğitmen ve öğretmenlerle eşit düzeyde hak ve çıkarlarımızı savunabileceğiz. 
 

 
Özellikle halen süren göçten dolayı (örneğin evlilik ya da Roma ve Sintilerin göçü ile birlikte)  
danışmanlık hizmetleri ve ortak çalışma ile ''entegrasyon/uyum'' hedefi projelerimizin önemli ve gerekli 
bir parçası olmaya devam etmektedir.  
 

Genel Kurulumuzun başarılı geçmesini ve şimdiye kadar vermiş olduğunuz desteğinizi bundan sonra 
da esirgemeyeceğinizi umuyor, yukarıda belirtilen çalışmalarda görev almanızı, etkin katılımınızı 
umuyoruz. 
 
 
Mehtap Çağlar  
(Yönetim Kurulu Başkanı) 


