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Özel  Ayşe Abla  Okullar ı

Değerli okurlar,
Bu ayki okul köşemize “Başkent Üniversitesi, Özel 
Ayşeabla Okulları”nı konuk ettik. 
Kolej Ayşeabla, 1946 yılında Neriman Hızıroğlu 
tarafından Ankara’da açılmıştır. Neriman 
Hızıroğlu, “Radyo Çocuk Kulübü” yönetmeni olarak 
“Ankara Radyosu”nda çalışırken “Ayşeabla” adıyla 
anılmış, daha sonra Kızılırmak Sokak’ta kurduğu 
okuluna aynı adı vermiş. Ayşeabla Çocuk Yuvası ve 
İlkokulu, 1984-85 Öğretim Yılından itibaren açılan 
“Orta Kısmı” ve “Lise Kısmı” ile “Kolej” statüsüne 
geçmiş. 
Kolej Ayşeabla 1992 yılında bugünkü adresinde 
kurulan yeni binaya taşınmış, anasınıfından liseye 
kadar olan eğitim öğretim hizmetini, çağdaş 
kampusünde bir araya getirmiş.
1996’da TSE-EN-ISO Kalite Belgesi alan kurum, 
1999’da aynı belgeye sahip,  Prof. Dr. Mehmet 
Haberal’ın kurduğu Başkent Üniversitesi 
bünyesine geçmiş. İlköğretim Okulu, Anadolu 
Lisesi ve Fen Lisesi açılarak “Başkent Üniversitesi 
Özel Ayşeabla Okulları” bütünlüğü sağlanmış.
Özel Ayşeabla Okulları bugün, bilgi çağının 
gerektirdiği yeniliklere açık politikasıyla 
birçok başarıya imza atmış bir eğitim kurumu. 
Kurumun başarısı, yönetim yapısı, bilgi ve iletişim 
teknolojilerini nasıl kullandığı gibi konularda 
bilgi almak üzere okul çalışanlarından Sümeyra 
Akçay (Bilgisayar Öğretmeni), Tolga Kıroğlu 
(Bilgi İşlem Sorumlusu), Yelda Özlem Özdoğan 
(İlköğretim Müdür Yard.) ile sizler için bir söyleşi 
gerçekleştirdik.
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Bilgi çağının gerektirdiği yeniliklere açık köklü eğitim kurumu: Ayşeabla Okulları

Özel Ayşeabla, 65 yıllık köklü kültürüyle, günümüzde Başkent Üniversitesi bünyesinde hizmet veren bir eğitim 
kurumu. 1946 yılında Neriman Hızıroğlu tarafından kurulan, günümüzde Başkent Üniversitesi bünyesinde hizmet 
veren okul, bilgi çağının gerektirdiği yeniliklere açık politikasıyla birçok başarıya imza atıyor.

Vizyon ve değerler…
Okul, “Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda hareket eden, bireysel farklılıkları dikkate alarak kendini ve toplumunu sürekli geliştiren; 
değişime açık, kendisiyle barışık, sağlıklı güven duygusu ve öz denetimi gelişmiş, ilişkilerinde dürüst ve hoşgörülü, kendisi ve dünya geleceği 
için sorumluluk almaya hazır bireyler yetiştirme” vizyonu ile kurulmuş.

İlişkilerde esneklik, ekip çalışmasının önemi,  insana saygı, ufku ve ufkun ötesini görebilme, öğrenci-veli-öğretmen birlikteliğinin önemi, kaliteli 
eğitim ve disiplin, problemlere duyarlılık, kalıcı çözümler üretme ve uygulama  “Biz” bilinci okulun değerleri arasında yer alıyor. 
Öğrencilere 9 yönetici ve 97 öğretmenle hizmet verilen kurumda; bilgisayar, İnternet, projeksiyon cihazları gibi tüm yönetici, öğretmen ve 
çalışanların kullanımında. Alanında lisans yapmış deneyimli öğretmenlerin yardımı ile öğrenciler bilgi ve iletişim teknolojilerini aktif bir şekilde 
kullanabiliyorlar. İnternet, okulun velilerle, dış çevreyle olan iletişimini ve bilgi alışverişini sağladığı için önemli bir yere sahip.
Okul ile Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü arasında hem veri hem ses iletişimi sağlayan geniş bant İnternet bağlantısı mevcut. Tüm 
kullanıcılar 7/24 İnternet’i kullanabiliyor.

Sağlam teknolojik altyapı…
Okulda iki adet bilgisayar laboratuvarı ve 150 adet bilgisayar 
var. 
Laboratuvarlarda bilgisayar masaları, ışıklandırma sistemi 
ve yer döşemesi değiştirilerek öğrenciler için daha sağlıklı 
bir çalışma ortamı hazırlanmış; bilgisayarlar da son 
teknoloji ile yenilenmiş. Ayrıca laboratuvarda kullanılmak 
üzere yeni kulaklıklar alınarak, etkileşimli ortamlarda 
öğrencilerin daha aktif yer alması sağlanmış.
1999’da yayınlanmaya başlayan okulun web sayfası (www.
ayseabla.k12.tr), çeşitli değişiklik ve yeni tasarımlarla 
bugünkü haline gelmiş. Bu sitedeki bilgiler gün aşırı olmak 
üzere sürekli güncelleniyor. Duyurular ve etkinlikler 
siteden duyuruluyor.
Anasınıfı öğrencilerinden başlayarak 5. sınıfa kadar tüm 
öğrenciler bilişim teknolojileri dersine giriyor. 6, 7, 8. 
sınıflarda ve lisede, bilişim teknolojileri dersi, seçmeli 
ders oluyor. Tüm yönetici, öğretmen ve öğrencilerin mail 
adresleri mevcut.
Bilgisayar derslerinde anasınıfında liseye kadar 
öğrencilere, bilgisayar ve İnternet kullanımı, kelime işlem; 
sunu hazırlama; hesap tablosu ile veri tabanı oluşturma; 
masaüstü yayıncılık programı, web sayfası oluşturma ve 
yayınlama; blog oluşturma; video ve ses işleme programı 
ve son olarak görüntü işleme programları öğretiliyor.
Okullarda eğitim ve öğretim sürecini olumsuz yönde 
etkileyecek teknolojik malzeme eksiği yok. Kurumun 
teknolojik donanımı günümüz ihtiyaçlarını karşılamada 
yeterli ve hatta kimi zaman gerekli seviyenin üzerinde.

MEB’den yazılım beklentisi…
Ayşeabla Okulları’nın, Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), 
“Adobe Yazılımları” konusunda bir talebi var. Devlet 
okullarına ücretsiz dağıtılan bu lisanslı programlardan, 
“Ayşeabla Okulları” da yararlanabilmeyi istiyor. TTNET 
Vitamin ile anlaşarak okul ve öğretmenlere sınırsız TTNET 
Vitamin paketi sağlanmışlar ancak öğrenciler, bu paketten 
yararlanabilmek için yıllık ücret ödemek zorunda. 

MEB’den, devlet okullarına ücretsiz dağıtılan “Adobe Yazılımları”ndan yararlanmayı talep eden Ayşeabla Okulları, 
özel sektördeki bazı eğitim kurumlarının da indirimli paketlerle, öğretmenlere eğitim vererek sertifika kazandırmalarını istiyor.
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Okullarda, bilişim teknolojileri konusunda her seminer dönemi bilgisayar öğretmenleri 
tarafından hizmet içi eğitimler veriliyor. Bu konuda Başkent Üniversitesinden de 
destek alınıyor. Ancak okul, özel sektördeki bazı eğitim kuruluşlarının da indirimli 
paketlerle, öğretmenlere eğitim vererek sertifika kazandırmalarını da istiyor.
1999’dan beri yürütülen ve gün geçtikçe gelişen otomasyon sistemi sayesinde veli 
ve öğrenciler, online (çevrimiçi) olarak öğrenci bilgilerini görebiliyor, müdahaleleri 
güncel olarak izleyebiliyorlar. Öğrenciler, öğretmenlerinin verdiği ödevlerinin 
takibini yine bu sistem sayesinden evlerinden yapabiliyor ve bazı ders bilgilerine 
(çalışma sayfaları, alıştırmalar gibi) yine İnternet üzerinden ulaşabiliyorlar.

 
Farklılıklar….
Kurumun başarılı eğitim politikaları, teknik donanımı ve kadrosu dışında onu diğer 
okullardan ayırt eden farklılıkları var. Bunlardan bazıları; öğrencileri kitap okumaya 
özendirmek amacıyla “Kitap Kurdu Aday Belgesi”, “Kitap Kurdu Diploması” ve “Kitap 
Dostu” belgeleri düzenleniyor. Akademik başarı ve davranış yönünden model olan 
öğrenciler, “Üstün Öğrenci Belgesi” ile ödüllendiriliyor. Düzenli çocuklar, her ayın 
son cuma töreninde tüm okul tarafından alkışlanıyor. Her yıl düzenlenen “proje” ve 
“bilim” şenliklerinde öğrenciler, bilimsel verilere dayanan ürünlerini sergiliyorlar.  
Avrupa’da 30 ülke olmak üzere dünya çapında toplam 49 ülkede uygulanan EKO-
Okullar Programı çalışmalarıyla  MEB İlköğretim Genel Müdürlüğünün, ilköğretim 
okullarındaki öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi 
ve okul çevrelerinin güzelleştirilmesi amacıyla başlattığı “Mavi Gök, Yeşil Bayrak” 
ödülü almaya hak kazanan okulda, öğrencilerin her biri “çevre gönüllüsü” olmanın 
bilincini taşıyor.  Haziran ayının ilk haftasında “Spagetti Günü” düzenlenerek tüm 
öğrencilerin “Kuşaklar Birleşiyor” anlayışıyla bir araya gelmeleri sağlanıyor.

Ayşeabla Okullarının “İletişim Bülteni”, “Okul Gazetesi”, “BİZ dergisi” ve “Our Voıce” 
adlı yayınları da bulunuyor.

http://www.bilisimdergisi.org/s132


