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Değerli okurlar, bu ay sizlere Ankara’nın yarım 
asırlık, köklü özel okullarından biri olan ve 
yüksek eğitim kalitesiyle dikkat çeken Özel 

Tevfik Fikret Okullarını tanıtacağım. Okulun Genel 
Müdürü Ayşe Başçavuşoğlu ile okulun kuruluşu, eğitime 
bakışı, vizyonu ve bilgi ve iletişim teknolojilerini nasıl 
kullandıklarına ilişkin bilgi aldık.
Okul, 1964 yılında on dört üyenin katkısıyla kurulan 
Ankara Öğretim Derneği tarafından kurulmuş. 

Bir yıl sonra kamu yararına çalışan bir statüye kavuşan 
Dernek, Osmanlı Bankası’ndan alınan 86.500 lira 
krediyle “Özel Ankara Ortaokulu”nu açarak on yedi 
öğrenciyle öğretime başlamış; Fransız hükümetinden 
öğretmen ve laboratuar malzemesi sağlanmış ve bu 
arada 22 bin m2’ lik bir arazi satın alınmış. 

Özel Ankara Ortaokulu, ilk yıllarda Çankaya Farabi 
Sokak’taki kiralık bir binada eğitim ve öğretimini 
sürdürmüş.
1967’de lise sınıfları hizmete girerek “Özel Tevfik 
Fikret Lisesi” adını alan okulun ad babası, kurucu 
üyelerden (zamanın Başbakanlık müsteşarı) merhum 
Munis Faik Ozansoy’dur.  Okula bu adın verilmesinde 
ozan ve eğitimci olan Tevfik Fikret’in kişiliği ve Fransız 
edebiyatına yakınlığının büyük etkisi olmuş.1984’te ise 
Tevfik Fikret Eğitim Vakfı (TEFEV) kurulmuş. 
“Tevfik Fikretli” olmak yurtiçi ve yurtdışında pek çok 
avantaj sunuyor. Galatasaray Üniversitesi’ne giriş 
olanağı, Fransa’da burslu eğitim almak gibi pek çok 
olanağın yanı sıra Tevfik Fikret Lisesi mezunlarının 
sahip olduğu diploma, Fransız makamları tarafından 
“Bakalorya” eşdeğeri olarak tanınıyor.
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 Tevfik Fikret’te, 

“koşulsuz sevgiyle, evrensel bilgi” önemseniyor
Eğitim kurumları için BT programlarının ücretsiz olmasını öneren okul, 
BT dersi saatlerinin artırılması ve zorunlu olması gerektiğine inanıyor.

A nkara Özel Tevfik Fikret Okulları, 
kamu yararına çalışan Ankara 
Öğretim Derneği tarafından bilinçli, 
çağdaş ve Atatürkçü gençler 

yetiştirmek üzere 21 Ekim 1964’te kuruldu. 
Aynı amaçla 1 Eylül 1995’te İlköğretim Okulu, 
1 Eylül 1997’de anaokulu, 1980 yılında da İzmir 
okulu eğitim-öğretim yaşamına başladı. 
Okul öncesi 89, ilköğretim 999, lise 347 olmak 
üzere toplam 1435 öğrencisi bulunan okulun 
tüm kademelerinde, toplam 10 yönetici, 133 
öğretmen ve üniversitelerin “Bilgisayar ve 
Öğretim Teknolojileri” bölümlerinden mezun 
iki bilgisayar öğretmeni görev yapıyor. 

İki 

yabancı dille eğitim veren Tevfik Fikret 
Okulları’nda; lisede matematik, fizik, 
kimya ve biyoloji dersleri Fransızca 
okutuluyor. Fransız ve Fransızca bilen Türk 

öğretmenler tarafından okutulan derslerin 
bulunduğu programı tamamlayarak 
mezun olan öğrencilerin lise diploması, 
Fransız bakaloryasına denk (Bazı Batı 
ülkelerin yüksek okullarında, esas, bitirme 
sınavını vermeden yapılan bazı sınavlara 
bakalorya deniliyor.) Bu denklik, öğrencilere 
Türkiye’deki üniversitelerin yanı sıra 
Galatasaray Üniversitesi’nde, Fransa devlet 
üniversitelerinde ve Fransızca konuşulan tüm 
ülkelerde yüksek öğrenim görme olanağı 
sunuyor. Her yıl düzenlenen “Uluslararası 
Tevfik D’or Fransızca Tiyatro Festivali” gibi 
etkinlikler, öğrencileri yurtiçi ve yurtdışından 
Fransızca konuşan akranları ile buluşturup, 
onları dünya vatandaşlığına hazırlıyor. Ayrıca 
İngilizce öğrenmeye 6. sınıfta başlayan 
öğrenciler iki yabancı dil kazanarak öğrenme 
ufuklarını daha da geliştiriyorlar. 
Okulda tüm derslerde, bu derslerin hazırlık 
süreçlerinde ve okulda yürütülen tüm 
çalışmalarda bilgi ve iletişim teknolojileri 
kullanılabiliyor. Okulun ilk bilgisayar dersliği 
1985-1986 eğitim-öğretim yılında kuruldu. Şu 
an okul öncesi, ilköğretim ve lise kısımlarında 
üç ayrı bilgisayar dersliği bulunuyor. 182 
bilgisayarın 64’ü öğrencilerin kullanımı, 33’i 
öğretmen kullanımı ve 85’ü diğer birimlerin 
kullanımında. Okul öncesi beş yaş grubundan 
başlayarak beşinci sınıfın sonuna kadar bilişim 
teknolojileri (BT) eğitimi kesintisiz veriliyor.
Her öğrenci gerek bilişim teknolojileri 
derslerinde gerekse diğer derslerin bilgi ve 
iletişim becerileri içeren alanları ve ders 
aralarında öğretmen gözetiminde bilgisayar 

dersliklerindeki bilgisayarları kullanabiliyor. 
Ayrıca okulda yapılan ankete göre öğrenciler, 
okul dışında ağırlıklı olarak evde, anne 
ve/veya babanın işyerinde bilgisayardan 
yararlanıyorlar.
Tüm düzeylerin sınıf ortamlarında bilgisayar, 
yansıtıcı ve İnternet kullanımı mevcut. 
Ayrıca beşinci sınıftan başlayarak tüm 
düzeylerde başta Fransızca, Fen Bilimleri ve 
Sosyal Bilimler olmak üzere diğer derslerin 
araştırma ve uygulama alanlarında öğrenciler, 
gerek sınıf içinde gerekse bilgisayar 
dersliklerinde bilgisayar ve İnternet’i 
rahatlıkla kullanabiliyor.
Okul yöneticileri ve öğretmenlerin kişisel 
e-posta adreslerinin yanı sıra okul uzantılı 

e-posta adresleri de bulunuyor. Öğrencilerin, 
velilerinin gözetiminde kullanmaları önerilen 
kişisel e-posta adreslerinin yanı sıra bilişim 
teknolojileri dersinde öğretmen gözetiminde 
ilgili konunun öğretiminde kullanılan e-posta 
adresleri de var.
Ankara Öğretim Derneği’nin 1984’te 
kurduğu Tevfik Fikret Eğitim Vakfı (TEFEV) 
tarafından yönetilen okul; yetenekli ve istekli 
öğrencilerin yüksek bir akademik düzeyi 
hedeflemelerine, Fransızca, İngilizce ve 
anadillerinde akıcılık kazanıp bu dilleri en 
iyi derecede öğrenmelerine ve üniversite 
eğitiminde başarılı olmalarına olanak sağlayan 
bir akademik programı benimsiyor. Tevfik 
Fikret Vakfı Okulları,  öğrencilerin bilim, 
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kültür, spor ve sanatla beslenerek kendilerini 
keşfetmeleri, açık, içten ve yapıcı bir iletişim 
biçimini ve geniş bir uluslararası görüşü 
benimseyerek bu doğrultuda yeteneklerini 
geliştirebilmelerini sağlamayı amaçlıyor. 
Yaklaşık 15 bin metrekare alan üzerine 
kurulan okul binaları, öğrenci merkezli 
olarak tasarlanmış. Sınıflarda, yapılandırmacı 
yaklaşımla geliştirilen programlar 
uygulanırken, öğrencinin etkin olduğu bir 
eğitim-öğretim ortamı sunuluyor. Okul 
binası; fen ve teknoloji laboratuarları, 
bilişim teknolojileri derslikleri, öğrencinin 
yaratıcılığının keşfine yöneldiği görsel sanatlar 
atölyeleri, müzik ve hobi odaları, öğrencilerin 
her yönden gelişimlerine olanak sağlayan 
açık ve kapalı spor alanları, oyun bahçeleri, 
beslenme uzmanlarının denetimindeki 
restoran ve okul kafeteryası ile çağdaş bir okul 
yapısının tüm özelliklerine sahip. Bedensel 
engelli öğrenciler için de rampalı yol, asansör 
ve özel tuvaletleri eşit eğitim hakkının 
mimariye yansıması olarak gösterilebilir.
Değişik alanlarda 20 binden fazla Fransızca, 
İngilizce ve Türkçe kaynağa sahip okul 
kütüphanesinden aynı anda pek çok öğrenci 
yararlanabiliyor. Öğrenciler derslikleriyle 
aynı binada bulunan kütüphanelere okul 
saatleri içinde ve dışında kolaylıkla ulaşabilir; 
kitapların yanı sıra gazete, dergi gibi yerli-
yabancı süreli yayınları da izleyebiliyorlar.
Okulda birçok ders, “Talim ve Terbiye 
Kurulu”nun onayladığı Tevfik Fikret 
Okulları’na özgü programlarla veriliyor. 
Öğretmenlerin çalışmaları; program 
geliştirme, ölçme-değerlendirme, psikolojik 
danışma ve rehberlik servislerini içeren Ar-Ge 
birimleriyle yürütülen ve uzun yılların emeğini 
içeren saygın bir akademik birikime sahip. Bu 
çalışmalar, öğrencilere daha çağdaş, daha 
ilerici, daha yararlı öğretimi sunma amacıyla 
yapılıyor.

Tevfik Fikret’in akademik özgünlüğü bilimsel 
tutumundan kaynaklanıyor. Bu doğrultuda 
eğitim kadrosu; yetkin ve doktorasını 
tamamlamış Ar-Ge uzmanları ve üniversite 
işbirliğiyle yürütülen çalışmalarla sürekli 
güncellenen mesleki bilgisi, Tevfik Fikret’i 
farklı kılıyor. 
Okul yönetimi “Koşulsuz sevgiyle, evrensel 
bilgiye” vizyonu doğrultusunda, öğrenciler 
bilişsel ve duyuşsal özelliklerini geliştirmeleri 
için farklı etkinliklerde bulunmalarını yeni 
ilgi alanlarıyla karşılaşmalarını; yaparak, 
yaşayarak, görerek, deneyerek öğrenmelerini 
ve mutlulukla büyümelerini önemsiyor.
Okul yöneticileri, yazılım ve buna bağlı 
olarak donanımsal gereksinimlerin sık sık 
değişmesi ve bu değişime ayak uydurmanın 
yüksek maliyetli olması nedeniyle, teknolojik 
gelişmeleri takip etme konusunda belirli 
dönemlerde sıkıntı yaşıyorlar.
Okul yönetimi, “Bilişim teknolojileri dersi 
saatlerinin artırılmasının öğrenmeyi 
olumlu yönde etkileyeceğini” düşünüyor. 
Yönetim, her ne kadar okulda ilköğretim 
birinci kademede kesintisiz verilen bilişim 
teknolojileri eğitiminin ve bu dersin zorunlu 
olmasının yararlı olacağının altını çiziyor. 
Ayrıca bilişim teknolojilerinde kullanılan 
programların eğitim kurumları için ücretsiz 
olmasının öğrencilerin gelişimleri için yararlı 
olacağına işaret eden okul yönetimi, bu 
kullanım alışkanlığının üretici firma için farklı 
boyutlarda kazanç sağlayabileceğinin önemine 
dikkat çekiyor.
2011-2014 Stratejik Planı olan, ‘Eski 
öğrenciler bilgi bankası’ bulunan ve e-dergi 
çıkaran Okulun tanıtımı, haberleşmeleri, 
online (çevrimiçi) çalışmaları, duyuruları v.b. 
içeren web sitesine www.tevfikfikret-ank.k12.
tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.
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