‹çimizdeki
Lider
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“Liderli¤in özünde

etkileme vard›r.”

atatürk’ün kurdu¤u türkiye e¤itim derne¤i (ted), son
befl y›ld›r, son derece dinamik ve kal›c› bir örgütlenme modeli kuruyor.
bunu yönlendiren genel baflkan selçuk pehlivano¤lu, sosyal
kurumsal liderlikte fark yarat›yor.
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K›saca özgeçmiflinizi ana noktalar›yla
bize aktarabilir misiniz?
Liseyi Türk E¤itim Derne¤i Ankara Koleji’nde tamamlad›m. 1987 y›l›nda Ortado¤u Teknik Üniversitesi ‹nflaat Mühendisli¤i Bölümü’nü bitirdim. Bir süre Almanya’da ‹nflaat Mühendisi olarak çal›flt›m.
Daha sonra Sepe ‹nfl. Tic. ve San. Ltd.
fiirketi’nde Genel Müdürlük yapt›m.
1993 y›l›nda siyasete at›ld›m. 1999-2001
y›llar› aras›nda Anavatan Partisi Genel
Baflkan Yard›mc›l›¤› ve Yard›mc› Kurulufllar Baflkanl›¤›’n› yürüttüm. 2003 y›l›ndan
bu yana Türk E¤itim Derne¤i Genel Baflkanl›¤› görevini yürütmekteyim.
Bize Türk E¤itim Derne¤i hakk›nda
bilgi verir misiniz?
Türk E¤itim Derne¤i, Atatürk’ün ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran kadrolar›n
öncülü¤ünde 31 Ocak 1928 tarihinde
kurulmufl e¤itim alan›nda öncü ve köklü
bir sivil toplum örgütü. Genel Merkezimiz Ankara’da. Türk E¤itim Derne¤i’nde, yönetim kurulumuz ve genel
baflkana ba¤l› genel müdürlük alt›nda
pek çok birimimiz bulunuyor. Dernek
olarak faaliyetlerimizi üç ana alanda yürütüyoruz: Öncelikle, temel ifllevimiz
olan e¤itim ve ö¤retimi Türkiye’nin dört
bir yan›nda bulunan 22 okulumuzda
okuyan ö¤rencilerimize kaliteli bir e¤itim vererek sürdürüyoruz. Önceli¤imizi
tüm TED okullar›n›n e¤itim kalitesini
belli bir seviyenin üzerine tafl›maya vermifl bulunuyoruz. Bu konuda çok baflar›l›y›z, çünkü okullar›m›z bölgelerinin
en iyi okullar› konumundalar.
Türk E¤itim Derne¤i olarak farkl› illerde
okul açmam›z›n sebebi bulundu¤umuz
illerdeki e¤itim kalitesini yükseltmek.
‹kinci olarak, 80 y›l içinde 47 bin ö¤renciye ulaflt›¤›m›z çok iyi iflleyen bir burs
sistemimiz var ve bununla büyük gurur
duyuyoruz. Burslar›m›z üç ayr› sistemle
devam etmekte ve sivil toplum kuruluflu
kimli¤iyle yürüttü¤ümüz özgün projelerimiz var. Destekleme burslar›m›z var.
Bunlar devlet okulunda okuyan maddi
imkan› yetersiz çocuklara verilen karfl›-

bilgi ça¤›nda ‘bilgi’ bir güç konumuna gelmifltir.
dolay›s›yla bilgi ve liderlik gibi baz› özellikler
ekonomik gücün/maddi servetin önüne geçmifltir. bunun
en önemli kan›t› pek çok büyük flirketin art›k
profesyoneller taraf›ndan
yönetilmesidir.
l›ks›z nakti ayl›k yard›mlard›r. Tam destek burslar›m›z var. Bunlar da devlet
okullar›nda okuyan maddi imkan› olmayan çocuklara uzmanlar gözetiminde verilen akademik ve nakti yard›mlard›r.
Tam e¤itim burslar›m›z ise her y›l yap›lan s›nav, PDR testleri ve uzmanlar›n ev
ziyaretleri ile seçilen baflar›l› maddi imkan› az çocuklar›m›z›n, TED okullar›nda
cep harçl›¤› dahil akademik hayatlar› sonuna kadar tüm giderlerinin karfl›land›¤›
Türk E¤itim Derne¤i misyonu ile yetifltirildikleri burslard›r. Burs sistemimize
y›lda yaklafl›k üç milyon dolarl›k kaynak
yarat›l›yor.
Faaliyetlerimizi yürüttü¤ümüz üçüncü
alan ise özellikle son befl y›lda çok yol
ald›¤›m›z sivil toplum projelerimiz ve
çal›flmalar›m›z. Üniversiteye girifl sisteminden okul öncesine kadar tüm sorun
alanlar›n› çal›fl›yoruz. Bu noktada en büyük farkl›l›¤›m›z tarafs›z olmak ve sorunlar› belirlemekle kalmay›p çözüm

önerilerimizi de ortaya koymak. Bu
amaçla yapt›¤›m›z pek çok araflt›rma,
yay›nlad›¤›m›z kitap, düzenledi¤imiz bilimsel toplant› bulunuyor.
Türk E¤itim Derne¤i, e¤itim alan›nda
lider bir sivil toplum kuruluflu olma
özelli¤ini uzun süredir koruyor. Siz
bu baflar›s›n› neye ba¤l›yorsunuz?
Derne¤imiz 80 y›ld›r çok büyük bir sorumluluk ve adanm›fll›k gerektiren e¤itim sektöründe hizmet ediyor ve bu
alanda liderli¤ini sürdürüyor.
Baflar›m›z›n birkaç anahtar› var: Öncelikle; sistemin iflleyifli s›ras›nda rutin ifllerin do¤ru yap›lmas›yla yetinmeyip,
hep do¤ru ifller yapmaya çal›fl›yoruz. Bunu yaparken de baflar› ç›tas›n› sürekli biraz daha yükse¤e çekiyoruz. Sorgulay›c›
ama ayn› zamanda tamamlay›c› olarak
üstlendi¤imiz öncülük rolünü hakk›yla
yerine getirdi¤imize inan›yorum. Bir fark›ndal›k ve farkl›l›k yarat›yoruz. Bunu
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gerçeklefltirirken müdüründen ya da ö¤retmeninden hizmetlisine kadar tüm çal›flanlar›m›zda bir sahiplenme ve aidiyet
duygusu yarat›yoruz. Kurumu sahiplenmek, ifli sahiplenmeyi de beraberinde
getirir. D›flar›dan empoze edilerek baflar›ya ulaflman›n olanaks›z oldu¤unu düflünüyoruz. Mezunlar›m›z›n her zaman
söyledi¤i bir söz vard›r: “Böylesine büyük bir camian›n üyesi olmaktan gurur
duyuyoruz” derler.
Bir di¤er anahtar ise sürekli ö¤renebilmeyi baflarmak. E¤itim dura¤an bir sistem de¤il, iç dinamikleri aç›s›ndan sürekli yenilenmeye ihtiyaç duyan ve karmafl›k bir yap›ya sahip. Hangi sektör
olursa olsun, sa¤l›k, hizmet, ya da e¤itim kurumlar›n›n ayakta kalabilmeleri
ve lider olabilmeleri için de¤iflime ayak
uydurabilmeleri gerekiyor. Art›k öyle bir
ça¤da yafl›yoruz ki, hem sürekli bir bilgi
bombard›man› alt›nday›z, yani bir bilgi
kirlili¤i yafl›yoruz, hem de bugünün geçerli olan bilgisi yar›n eskimifl oluyor.
Türk E¤itim Derne¤i olarak biz sürekli
ö¤renebilen bir yap›ya sahibiz. ‘Yaflam
boyu ö¤renme’ 21. yüzy›l›n e¤itim slogan› haline geldi. Nas›l ö¤renemeyen kifliler de¤iflime ayak uyduram›yorlarsa, ö¤renemeyen kurumlar da ayakta kalmay›

baflaram›yorlar. Bizim baflar›m›z›n temelinde gerek TED çal›flanlar›, gerekse kurumun kendisinde sürekli bir ö¤renme
ve yenilenme iste¤inin olmas› yat›yor.
TED Genel Baflkan› olarak sizin liderlik anlay›fl›n›z nedir?
Son y›llarda liderlerde olmas› gereken
bireysel özelliklerin uzun listeler halinde
s›raland›¤›n› görüyoruz. Karizmatik olmak, vizyon sahibi olmak, çal›flma arkadafllar›n› motive edebilmek ve etkileyici
konuflabilmek bunlardan yaln›zca baz›lar›. Ben adeta reçete niteli¤inde sunulan
bu özelliklerin tek bafl›na yeterli oldu¤unu düflünmüyorum.
En iyisi budur fleklinde kesin ve tek bir
liderlik davran›fl›ndan söz edemeyiz. Bana göre liderli¤in özünde etkileme vard›r. Bulundu¤umuz ortam›n ya da sektörün yap›s› ve karmafl›kl›¤›, bizlerin
davran›fllar›n› belirliyor. Art›k yönlendiren-yönlendirilen ayr›m› ortadan kalkm›flt›r. Önemli olan tüm çal›flanlarla beraber ortaya belli bir sinerjinin ç›kar›labilmesidir.
Art›k 1+1=2 etmiyor, 1+1= 3 ediyor. Yani bir fleyin bütünü, tüm parçalar›n toplam›ndan daha büyüktür. Tüm parçalar›
toplay›n üst üste koyun belki bir toplam

ya da yekün elde edersiniz ama bütüne
ulaflamazs›n›z. Bu sinerji yakalanamad›¤›
zaman baflar›ya ulaflmak zorlafl›yor. Liderin önemi iflte burada ortaya ç›k›yor.
‹ster kurum, ister kifli olsun sektöründe
lider konumunda olanlara bakt›¤›m›zda
bunu baflarabildiklerini görüyoruz. Atatürk’ü baflar›l› bir lider yapan da bu
özelli¤i olmufltur. Yaln›zca parçalar› toplamakla yetinmemifl, bütünü oluflturabilmifltir. Bizim de bunu baflarabildi¤imizi
düflünüyorum. Ayr›ca bilgi ça¤›nda ‘bilgi’ bir güç konumuna gelmifltir. Dolay›s›yla bilgi ve liderlik gibi baz› özellikler
ekonomik gücün/maddi servetin önüne
geçmifltir. Bunun en önemli kan›t› pek
çok büyük flirketin art›k profesyoneller
taraf›ndan yönetilmesidir.
Türk E¤itim Derne¤i’nin baflar›s›na sizin katk›n›z›n ne oldu¤unu düflünüyorsunuz?
Öncelikle e¤itime e¤itimci gözüyle de¤il
de mühendis bak›fl aç›s›yla yaklafl›yorum. Bu da sorunlar› ele al›fl›mda bir
farkl›l›k yarat›yor. Mühendislik mutlak
do¤rular üzerine kuruludur. E¤itim ise
yap›s› gere¤i çok karmafl›k bir sistem ve
tek bir mutlak de¤erden söz edemiyoruz. Di¤er yönetim kurulu üyelerimiz
için de ayn› fley geçerli. Yönetim kurulu
üyelerimizin hepsi çok farkl› meslek
gruplar›ndan geliyorlar. Aralar›nda ifladam›, avukat, e¤itimci, profesyonel yönetici ve vali bulunuyor. Farkl› ve çeflitli
bak›fl aç›lar›n›n yarar›na inan›yoruz ve
farl›l›klar› avantaja döndürebiliyoruz. Bir
de ifllerin delege edilmesinin önemine
inan›yoruz. Bunun için alanlar›nda uzman kiflilerle çal›fl›yoruz.

bana göre liderli¤in
özünde etkileme vard›r.
bulundu¤unuz ortam›n ya
da sektörün yap›s› ve
karmafl›kl›¤›, bizlerin
davran›fllar›n› belirliyor.
art›k yönlendiren
yönlendirilen ayr›m›
ortadan kalkm›flt›r.
önemli olan çal›flanlarla
beraber ortaya belli bir
sinerjinin
ç›kar›labilmesidir.
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