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ÖZET 
 
MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nun yapmış olduğu 
çalışmaları öğretmenlerle paylaşmak, paylaşılan 
çalışmaların değerlendirilmesi ve merkez-öğretmen, 
öğretmen-öğretmen arasındaki iletişimi sağlamak 
amacıyla “Öğretmenler için Öğretmenlerle El Ele” 
sloganı altında "TTKB ÖĞRETMENLER 
PORTALI" adlı web sitesi kurulmuştur. 
 
Bu bildiride Portalın eğitim sistemine getirdiği 
yenilikler ve eğitim üzerine etkileri anlatılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Portal, Öğretmen, 
Yeni Müfredat, Yenilenen Öğretim Programları, 
Linux, Açık Kaynak Kod 
 
ABSTRACT 
 
The Board of Education (BoE) of Ministry of 
National Education MoNE) set up a web site named 
"Teacher Portal of The Board of Education" with a 
motto called "Hand in Hand With Teachers for 
Teachers" in order to share the studies it carried out 
with teachers, to evaluate the knowledge shared and 
to regulate the communication between the 
headquarter&teacher and teacher&teacher.  
 
In this article  the innovations and the impact of  the 
portal over education will be presented. 
 
 
1. GİRİŞ 
 
İnternetin devlet çalışmalarını hızlandırdığı mutlak 
gerçektir. TTKB ÖĞRETMENLER PORTALI 
çalışması da; öğretmenler arasındaki iletişimi 
arttırmakla birlikte MEB Merkez – Öğretmen 
arasındaki iletişim kanallarını açmıştır. Portal 
tamamen kendine özgü bir sistem içinde; Mandrake 
Linux dağıtımı üzerine Apache web sunucu, Mysql 
veritabanı sunucu, Phpmyadmin veritabanı yönetim 
arayüzü, Postfix mail sunucu, SquirrelMail 
webmail arayüzü, dosya transfer sunucu ve 
Mailman mail liste sunucu Açık Kaynak Kod ile 
kurulmuştur. Portal “php” tabanlı Php-Nuke portal 
sistemi üzerine adapte edilmiştir. Dinamik portal 

sisteminin kullanılma gerekçesi ise kurumun 
dinamik yapısını dışa dönük hızlandırmaktır. 
 
Portal öncelikli olarak kurumun yaptığı 
çalışmalardan olan program geliştirme 
çalışmalarının ilk olarak uygulandığı pilot okullarda 
kullanılmaktadır. 
 
Pilot okullarda görev yapan öğretmenlere yeni 
müfredata uygun kitaplar verilemediği için yeni 
müfredata uygun materyaller haftalık olarak Portal 
üzerinden verilmekte olup öğretmenin yeni 
müfredata yönelik bilgilerini ve uygulamalarını 
arttırmaktadır. Pilot olarak uygulanan öğretim 
programları 1 sene sonra bütün ülkede 
uygulanılmaya başlanıldığı için bir önceki sene 
pilot okullara hitap eden materyaller bütün ülkeye 
hitap etmeye başlayacaktır-başlamıştır. 
 
 

Şekil 1. TTKB Sunucu Şeması 
 
 

2. BÖLÜM 2 
 
Millî Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı çalışmaların 
öğretmenlere hızlı bir şekilde ulaşamamasının 
doğurduğu öğretmenlerdeki bilgisizlik ve bunun 
sonucunda oluşan verimsizliğin artması 
Başkanlığımızı bu alanda öğretmenlere yönelik bir 
çalışma yapmaya zorladı. 
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Bu çalışma Bakanlık ile öğretmenler arasındaki 
iletişimi arttırdı ve hızlandırdı. Öğretmenler de 
kendi aralarındaki iletişimlerini arttırdı. 
 
Çok taraflı iletişimin ve etkileşimin artması, 
eğitimde demokratikleşmeye büyük katkı 
sağlamıştır. 
 

Tablo 1.Geleneksel Öğretmen – Yenilikçi 
Öğretmen1 

 
Geleneksel Devlet-

Öğretmen E-Devlet-Öğretmen 

Pasif Öğretmen Aktif Öğretmen 

Kağıt temelli İletişim Elektronik İletişim 

Dikey/Hiyerarşik 
Yapılanma 

Yatay/Koordineli Ağ 
Yapılanması 

Yönetimin(Merkezin) 
Veri Yüklemesi 

Taşranın(Öğretmenin) 
Veri Yüklemesi 

Memur Yanıtı Otomatik Posta, Çağrı 
Merkezi vb. 

Memur Yardımı Kendi kendine Yardım / 
Uzman Yardımı 

Merkez temelli Denetim 
Mekanizması 

Öğretmen temelli 
Denetim Mekanizması 

Tek tip Hizmet Kişiselleştirilmiş/Fark-
lılaştırılmış Hizmet 

Bölümlenmiş / Kesintili 
Hizmet 

Bütünsel / Sürekli / 
Tek-duraklı Hizmet 

Fazla zaman Az zaman 

Verimsiz Büyüme Verimlilik Yönetimi 

Tek Yönlü İletişim Çok Yönlü İletişim - 
Etkileşim 

Uyruk İlişkisi Katılım İlişkisi 

Bilgiye Kapalı 
Öğretmen 

Bilgiye Açık 
Öğretmen 

 
Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere Bilgiye 
açık öğretmen yetiştirmek demokratikleşme süreci 
ile olmaktadır. Demokratikleşmenin başlamaya en 
uygun olduğu yerde internettir. TTKB Öğretmenler 
Portalı Türk Millî Eğitim sistemindeki büyük bir 
açığı kapatmak için atılmış küçük bir adım olmakla 
birlikte önemlidir. 
 
Öncelikle Başkanlığımıza ait 1 pc üzerine yukarıda 
belirtilen şema ile sistem kurulumu Linux 
Kullanıcıları Derneği’nin desteğiyle yapıldı. Kurum 
içinde e-posta hesapları açıldı. Öğretim Programları 
Geliştirme Özel İhtisas Komisyonları adına e- 

                                                 
1 E-Devlet, E-Demokrasi ve E-Yönetişim Modeli: 
Bir İlkesel Öncelik Olarak Bilgiye Erişim 
Özgürlüğü - Özgür Uçkan 

posta listeleri oluşturuldu. Php-Nuke portal sistemi 
adapte edilerek TTKB ÖĞRETMENLER 
PORTALI kuruldu. Portal içerisinde Forumlar 
oluşturularak öğretmenlerin Yenilenen Öğretim 
Programları hakkındaki görüşleri paylaşıma açıldı. 
Hem Başkanlığımızca hem de öğretmenlerin kendi 
aralarındaki bilgi paylaşımı arttırıldı. Öncelikle 
Özel İhtisas Komisyonlarının hazırladığı Öğretim 
Programları kamuoyuna duyuruldu daha sonra 
Yenilenen Öğretim Programlarına yönelik ders 
planları, etkinlik örnekleri vb. birçok materyal 
öğretmenlerin kullanımına sunuldu. 
 
İlköğretim Okullarında çalışan 399.025 öğretmene, 
Genel Liselerde çalışan 93.209 öğretmene portal 
üzerinden bilgi alış-verişi yapma imkanı sağlandı.2 
 
TTKB ÖĞRETMENLER PORTALI’nda 1 Ekim 
2005 tarihi itibariyle kayıtlı 7.724 kullanıcı 8 editör 
bulunmaktadır. Portal 8 Ekim 2004 tarihinden 1 
Ekim 2005 tarihine kadar 7.118.380 sayfa izlenimi 
almıştır. Toplam 764 adet dosya 3.087.414 defa 
indirilmiştir. 19 Forum, 145 Konu başlığı altında 
913 Mesaj,  2.603.999 defa okunmuştur. 3 
 
Ankara, Bolu, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir, 
Kocaeli, Samsun ve Van olmak üzere 9 pilot ilde 
120 pilot okulun öğretmenleri; 84.431 öğrenci 
üzerinde uygulanan Yeni Müfredata yönelik bilgi 
ve belgeleri TTKB ÖĞRETMENLER PORTALI 
üzerinden takip etmektedirler. 
 
 
3. BÖLÜM 3 
 
Bu bölümde TTKB ÖĞRETMENLER 
PORTALI’nın işlevleri ve işleyişi Öncelikle 
Yönetim Menüsü daha sonra Kullanıcı Menüsü  
üzerinden anlatılacaktır.  
 

YÖNETİM MENÜSÜ 
 

Portala haber ekleme modülü. 
Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığı ve yaptığı çalışmalar 
ile ilgili Öğretmenleri 
ilgilendiren konularda duyuru 
yapmak ve bilgi vermek 
amacıyla kullanılan modüldür. 
 
Portalda bulunan bütün veriler 
ve yapı veritabanı üzerinde 
tutulur. Bilgilerin güvenliği 
açısından veritabanı sık sık 

                                                 
2 http://apk.meb.gov.tr 2004-2005 Millî Eğitim 
Sayısal verileri 
3 http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen istatistik bilgileri 
(1 Ekim 2005) 

 
Haber Ekle 

 
Veritabanı 

Yedekle 



 
Bennerlar 

yedeklenir. Bu işlemi yapmak üzere kullanılan 
modüldür. 
 

Kurum dışında bulunan fakat 
tanıtımlarını portal üzerinden 
yapmak isteyen kurumlara 
açılan bir bölümdür. Site 
yöneticisi veya hak verilen 
kurumlar tarafından 

yönetilebilir. 
 
Portal içinde bulunan menü 
blokları veya portala özgü blok 
oluşturmaya ve yönetmeye 
yarayan modüldür. 

 
Farklı kategoriler altında daha 
çok yazı ağırlıklı belgelerin 
yayınlanması ve yönetilmesini 
sağlayan modüldür. 
 
Sunucu üzerinde bulunan 
dosyaların portal ile 
ilişkilendirmesini yapmak ve 
yönetmek amacıyla kullanılan 
modüldür. 
 
Portal üzerinde yönetici 
olacaklara ait işlemlerin 
yapılmasını sağlayan modüldür. 
 
 
Portala kullanıcı eklemeye veya 
kayıtlı kullanıcı bilgilerini 
düzenlemeye yarayan 
modüldür. 
 
 
Bilinmesi gereken kavram ve 
terimleri açıklamak üzere 
kullanılan modüldür. 
 
 
Belli günlerde görüntülenmesi 
istenilen mesajları eklemek ve 
düzenlemek için kullanılan 
modüldür. 
 
 
Portal içeriği veya yapılan 
çalışmalar ile ilgili sık sorulan 
soruların ve cevapların 
düzenlendiği modüldür. 
 
 
Öğretmenlerin kendi aralarında 
ve merkez teşkilatı arasında 
fikir alış-verişi yaptıkları 
alanları düzenleyen modüldür. 
 

Web üzerinden portala bağlantı 
veren sitelerin tespit edildiği 
bölümdür. 
 

 
 

Ana sayfada yayınlanmak 
istenilen kısa süreli mesajların 
düzenlendiği modüldür. 
 
 
 
Portal içerisinde bulunan 
modüllerin düzenlendiği 
bölümdür. 
 
 
Portal ile ilgili haber ve 
duyuruların kullanıcıların e-
posta adresine gönderilmesini 
sağlayan modüldür. 
 
 

Portalın kullandığı veritabanının zaman zaman 
optimize edilerek daha verimli 
çalışmasını sağlayan modüldür. 
 
 
Portalda bulunan dosya, yazı, 
bağlantı vb. ile ilgili görüşlerin 
düzenlenmesi amacıyla 
kullanılan modüldür. 
 
 
Portal içerisinde konu tabanlı 
bölüm ve içerik yönetimi 
yapmayı sağlayan modüldür. 
 
 
 
Portal ile ilgili bütün teknik 
ayarları yapmaya yarayan 
bölümdür. 
 
 
Yönetici dışında portala 
gönderilen haber yönetiminin 
yapıldığı modüldür. 
 
 
 
Portala Araştırma/Anket ekleme 
ve düzenlemeye yarayan 
modüldür. 
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Portala eklenen haberlerin konu 
yönetiminin sağlandığı 
modüldür. 
 
 
 
Portal üzerinden aktarılan web 
bağlantılarını yönetildiği 
modüldür. 
 
 
 
Portal yönetiminden çıkış 
yaptırır. 
 
 
 

KULLANICI MENÜSÜ 
 

 
Kullanıcı bilgilerini 
değiştirmeye yarayan 
modüldür. 
 
 
 
Kullanıcının anasayfada 
kendine özel menü 
oluşturmasını sağlayan 
modüldür. 
 
 
Kullanıcının portal içinde 
yaptığı yorumlara yönelik 
ayarlamaları yapabildiği 
modüldür. 
 
 
Portal kullanıcıların kendi 
aralarında mesajlaşabildikleri 
bir yapıya sahiptir. Bu modül 
mesajların yönetimini sağlar. 
 
 
Kullanıcının kendine özgü 
portal arabirimi seçmesine 
imkan tanıyan modüldür. 
 
 
Portal yönetiminden çıkış 
yaptırır. 
 
 
 

 
 

TTKB Öğretmenler Portal’ı Başlığı 
 

4. SONUÇLAR 
 
TTKB ÖĞRETMENLER PORTALI; Türk Millî 
Eğitim Sisteminde yapılan en büyük 
değişikliklerden biri olan Müfredat değişikliğinin 
başarı ile devam etmesinde çok büyük rol 
oynamıştır-oynayacaktır. 
 
Ayrıca, Öğretmenlerin kendilerini ifade etmelerinde 
ve fikirlerini rahatça paylaşmalarında bir motor 
görevini görmüştür. 
 
Bir kez daha internetin, e-devlet ve e-öğrenme 
uygulamalarına sınırsız faydası gözler önüne 
serilmiştir.  
 
Bu faaliyetlerin Açık Kaynak Kod programları 
üzerinde yapılması da ülkemizin öz kaynaklarının 
verimli kullanılmasıyla büyük işlerin 
başarılabileceğini göstermiştir. 
 
“Değişim temelli bir e-eğitim modeli, ancak, 
katılımcı bir anlayışla, çok-taraflı paydaşlıklar ve 
işbirliğine dayalı ortaklıklar temelinde, yatay 
koordinasyon içinde, yerel ve bölgesel 
uygulamalarla hayata geçirilebilir.” İlkesi ile TTKB 
Öğretmenler Portalı bir motor vazifesini görmüştür-
görecektir. 
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