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BBOM Derneği Genel Çemberi Yapılanma Süreci

BBOM Derneğinin hayalini kurduğu dünyada öğrenmenin yolu toplu-
luk olmaktan, topluluk olmak ise katılım ve barıştan geçiyor. Bu vizyonu 
hayata geçirmek için bugüne kadar yaptığımız çalışmaların yanında, 
organizasyonel ve idari süreçlerin tamamını da özenle yürütmeye 
gayret ediyoruz. Daha popüler bir söylemle, özlediğimiz dönüşümün 
kendisi olmak da bu vizyonu yaşatmanın bir parçası.

2020 yazından bu yana derneğin 10 yıllık deneyiminden getirdikleri 
ve ihtiyaçları doğrultusunda, kendini yenilediği bir süreçten geçtik. Bu 
süreç içinde eşdeğerli, yatay, sürdürülebilir ve verimli bir yapı kurabilme 
çabası ile hem çok şey öğrendik hem de bir öğrenme topluluğu olma 
yolunda büyüdük ve geliştik.

Bu sürece dair deneyimi paylaşmak, en az süreç boyunca öğrendik-
lerimiz kadar kıymetli. Bu yazı da, BBOM Derneği olarak yürüttüğümüz bir 
çalışmanın deneyimini aktarma niyetiyle hazırlandı. 
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1. ARKA PLAN

BBOM Derneği vizyonunu hayata geçirmek için kuruluşundan bu yana 
karar alma, iş bölümü, anlaşmazlık çözümü ve iletişim gibi konularda 
değerleri ile uyumlu bir yapı kurma niyetiyle çeşitli yöntemler denedi. 
Denedikçe de katılımı, topluluk olmayı, barışı, eşdeğerliliği, bağlantıyı, 
şefkati, öğrenmeyi ve aynı zamanda yanılmayı, anlaşmazlığı ve kırılmayı 
da içeren birçok deneyim biriktirdi. Bu deneyimlerle geçen 10 yılın BBOM 
Derneğine hediyesi kendini dönüştürmek oldu. 

Biriktirdiğimiz bu deneyimlerimizden artık biliyoruz ki, öğrenmenin 
gerçekleşmesi için katılım yollarının açık olması şart. Ayrıca, öğrenme 
etkin bir topluluk deneyimi ile beslendiğinde sürdürülebilir hale geliyor ve 
güçleniyor. Bununla beraber bu topluluğun uyum, ahenk ve huzur yani 
kısaca barışçıl bir ortama da ihtiyacı var. Bunun için bu topluluğun birbi-
riyle nasıl ilişkilendiği, nasıl iletişim kurduğu, nasıl iş bölümü yaptığı, nasıl 
karar aldığı, nasıl şeffaflaştığı, anlaşmazlıklarını nasıl çözdüğü gibi konu-
lar net ve herkes tarafından bilinebilir olması gerekiyor. BBOM Derneği 
işte tam da bu öğrenmeleri vizyonunu yansıtarak, çocuklara ilişkin tüm 
öğrenme ortamlarının ve bu ortamda bulunan insanların “katılımcı ve 
barışçıl öğrenme toplulukları”na dönüşmesine destek olmayı hedefliyor. 

BBOM Derneği, vizyonu ile ortaya koyduğu katılım ve barış değerlerini, 
yaptığı her işte olduğu gibi organizasyon yapısında da hayata geçir-
mek üzere topluluk araçlarından destek alıyor. Bu araçlardan biri olan 
Sosyokrasi’yi ise 2017 yılından bu yana, şeffaf, hesap verebilir, katılımcı, 
eşdeğerli ve ihtiyaca göre değişip dönüşebilen bir organizasyon yapısı 
kurmak üzere uyguluyor.

Daha fazla bilgi için bkz:

http://dernek.baskabirokulmumkun.org/calisma-bicimimiz/

a. Neden Buna İhtiyaç Duyduk?

BBOM, Sosyokrasi’nin ilke ve yöntemlerini organizasyon yapısını oluş-
tururken kullanmaya başladığından bu yana hem her açıdan büyüdü 
hem de çalışmaları derinleşti. Derneğin kuruluşunun 10. yılı olan 2020 
yılında, büyüyen ve derinleşen halinin ihtiyaçlarına cevap verecek, 
yeni bir organizasyon yapısı üzerine çalışma kararı aldı. Bu karar hem 
sosyokrasinin ilke ve yöntemlerine göre organizasyon şemasını yeni-
den oluşturmayı hem de misyon, odaklar ve hedefler üzerine çalışmayı 
içerdiğinden, sürecin tamamının ismi Genel Çember (GEÇ) Yapılanma 
çalışması oldu.
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Yapılanma üzerine çalışmaya başladığında 
BBOM derneğindeki çemberler yukarıdaki şekildeydi.

Eski şemada, derneği vizyon, misyon ve hedefleri ile uyumlu çalışa-
bilmesini sağlayacak şekilde alanlar yani çemberler halihazırda vardı. 
Şeffaf, izlenebilir, özerk, geri bildirime açık, birbiri ile ilişki içerisinde bir 
şema mevcuttu. Bununla beraber bu şemada işlemeyen kimi yerler 
vardı.

Şemada ismi gözüken Model Geliştirme (MG) Çemberi kapanmıştı, 
ancak aktif çalışan iki alt çemberi vardı. Bu alt çemberler (Ekoloji 
Çemberi ve Demokratik Yönetim Çemberi) geçici olarak doğrudan 
Genel Çember’e bağlı çalışmaya başlamıştı. Bu geçici değişiklik için 
öngördüğümüz süre 3 aydı. Yine de 3 ayın sonunda yeni bir MG kurula-
mamıştı. Bu durumda, hem MG’nin alanında olan konuların büyük kısmı 
boşluğa düşmüş hem de Genel Çember içindeki çemberler arasında 
bağlantı, uyum ve ahenk konusunda farklılıklar doğmuştu.

Büyük BBOM topluluğunda bağlantıyı ve iş birliğini sürdürmenin 
araçlarından biri olması niyetiyle kurulmuş olan Kooperatiflerle İletişim 
Çemberi, kurulurken hedeflenen ivmeyi yakalayamamış, özlenilen 
bağlantı ve iş birliği kurulamamıştı.

Yine topluluğun bir diğer öznesi olan BBOM Modeli Uygulayan 
Okullar’da çalışan öğretmenler bu yapıda temsil edilememiş, kurulmak 
istenen çembere aktif katılım olmamıştı.

Bu uzun vadeli tıkanıklıkların yanında dernek, önüne koyduğu vizyon 
doğrultusunda misyonunu yeniden ele almak, mevcut durumu ile 
uyumlu bir organizasyon yapısı kurarak sürdürülebilirliğini sağlayacak 
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adımlar atmaya ihtiyaç duyuyordu.

Bu ihtiyaçlar, 2020 yılının Ağustos ayında, yani derneğin ilk 10 yıllık 
yolculuğu tamamlanırken, yeni 10 yılın odaklarını ve hedeflerini belirle-
meye çalışırken görünür oldu. Bu çabanın içinde kimi açılardan tekrar 
eden sorunlar olduğunda ortaklaştık. Bu tekrar eden sorunlar, mevcut 
organizasyon yapısı ile çözülebilir gözükmüyordu. Geldiğimiz yerde kimi 
ufak düzenlemeler yapmanın ihtiyaca cevap vermeyeceğinde hemfikir 
olundu ve BBOM Derneği 10. yılını tamamlarken, organizasyon yapısını 
da yeniden kurmaya karar verdi.

b. Yöntem ve Süreç 

Grafik Dernek Genel Çemberi’nin beraber yürüttüğü çalışma saatini gösterir. 
Genel Çember Yapılanma sürecine 81 saati toplu buluşmalar olmak üzere 

yaklaşık 120 saatlik bir çalışma zamanı ayrılmıştır.

ı. Katılım

Sürecin tamamını BBOM Derneği Genel Çemberi yürüttü. Derneğin 
karar alıcı organı olan bu Genel Çember, yönetim kurulu üyelerinin hari-
cinde, dernekte yapılan tüm işleri doğrudan koordine eden ve yürüten 
profesyonel çalışanlar ve gönüllülerden oluşuyor. 
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Yapılanma süreci derinleşme ve odaklı çalışmayı gerektirdiğinden, 
yapılanma sürecinde Genel Çember’e bağlı alt çember üyeleri sürece 
aktif katılamadı. Yeterli bir planlama yapmadığımızdan aktarım ve geri 
bildirim süreci, yapılanma çalışmasının tamamlanmasından sonraya 
bırakıldı.

ıı. Karar Alma

BBOM Derneği olarak, katılımı artıracak ve herkesin eşdeğerliliğini 
gözetecek karar alma süreçlerini, Genel Çember’in çalışma düzeninin 
ayrılmaz bir parçası olduğundan, bu süreçte de işlettik. Üzerine çalış-
tığımız konular, yıllar içinde biriktirdiğimiz tıkanıklıklar olduğundan, 
geliştireceğimiz yöntemler ve alacağımız kararlarda denemediğimiz 
yeni yollar aramak istedik. Herkesin düşüncesi, önerisi ve deneyimlerini 
duyacağımız bir alanı beraber tutarken, bu uzun süreçte aynı sayfada 
kalabilmemizin alanını açacak şekilde ilerledik. O yüzden çok konuştuk, 
çok soru sorduk ve çokça düşündük. 

Süreç tamamlandığında, 16 ay boyunca sözü edilmiş hiçbir konu 
havada kalmadı. BBOM Derneğini yeniden yapılanması için netleştir-
memiz gereken tüm konular ya yerini buldu, ya yol haritası çizildi, ya da 
bu konuların ne zamana kadar erteleneceğine karar verildi. 

ııı. Beklentiler ve Odaklar

Yapılanma çalışmasının içinde yolumuzu kaybetmeden, savrulma-
dan çalışmak için, bunu yaparken de beraber nasıl çalışmak istediği-
mizde ortaklaşmak için aşağıdaki listeyi oluşturduk.

Odaklar:

•   Vizyonunu sürdürecek çeviklikte ve işlevsellikte bir Genel Çember

• Değerlerimizle uyumlu bir organizasyon yapısı oluşturmak

• Birikmiş tıkanlıklıklarımızı aşmamızı kolaylaştıracak alan tanımları 
yapmak

• Birlikte öğrenmek ve büyümek

• GEÇ sorumlulukları ve iş tanımlarında netleşmek

• Destek mekanizmalarını oluşturmak

• Birbirimize bağları güçlendirmek

• Masa sürecinin çıktılarını ve Model Geliştirme çıktılarını ele almak

• Arabuluculuk sistemi olması

• Kaynak geliştirmeden değerlendirme ve yaygınlaştırmaya kadar 
olan tüm süreçlerde bütüncül ve uyumlu planlamak

• Vizyonda ortaklaşmak
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• Stratejik kararlar alan ve işleten uzun vadeli planlar yapan bir GEÇ

• Potansiyel işbirliklerini oluşturabilmek için BBOM evrenindeki 
bağların daha net hale gelmesi

• Kooperatiflerle bağın netleştirilmesi (Protokolün güncellenmesi ya 
da yeni mekanizmalar)

• Finansal sürdürülebilirlik için yaratıcı çözüm önerileri

• Karar alma süreçlerimizde verimlilik (Daha hızlı karar almak)

• Vizyona yönelik hedef ve çalışma planlarını oluşturmak

• Model araştırmasının sonuçlarını ele almak

• Çalışma süreçlerinde değerlendirme ve geri bildirim süreçler

• Genel Çemberin karar vericilikle ilgili işlevlerinin artması

• İş birliğinin artması

• Aynı bütünün parçası olduğumuza bilincin ve eylemin artması

• Birlikte politika ve strateji geliştirme becerilerimizi arttırmak

• Ortak çalışma kültürünün oluşması, çalışırken kullandığımız araç-
ların netleşmesi, ortaklaşması

• Yatay örgütlenmeyi kurmak, geliştirmek

• Model araştırmasının sonuçlarından ilhamla stratejiler geliştirmek 
karar almak

Beraber Nasıl Çalışmak İstiyoruz?

• Kapsayıcı

• Deneme cesareti ile

• Yeniliklere açıklıkla

• Akışa güvenerek

• İnteraktif

• Var olanları görünür kılarak

• Panikle değil sakinlikle, 
derinleşerek

• Hakikilikle

• Süreç odaklı

• Rutin geri bildirimlerle

• Planlama ve süreçte 

ortaklaşarak

• Sık ve çeşitli “öğrenme” 
hasadı yaparak

• Birbirimizle bağlantı içinde

• İyi örneklerden ilham alarak

• Huzurlu

• Açık ve şeffaf bir iletişimle

• Tutarlılıkla

• İhtiyaç odaklı

• Deneyimleyerek ve deneyim-
den öğrenerek
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ıv. Araçlar

BBOM Derneği olarak uzun yıllardır uzaktan çalışma yöntemlerini 
kullanıyoruz. Yine de pandemiye kadar stratejik çalışmalar için genel-
likle BBOM Öğretmen Köyü yerleşkesinde yüz yüze çalışmalar yapmayı 
tercih ettik. Yapılanma sürecinde de süreç hem uzun aylara yayıldığın-
dan hem de mevcut pandemi koşulları sebebiyle buluşmalarımızın biri 
hariç hepsini çevrimiçi gerçekleştirdik. Çevrimiçi buluşmalarımız için 
Zoom kullandık. 

Bu yoğun çalışma temposu içinde verimliliğimizi, odağımızı koruya-
cak ve katılıma alan açacak araçlar seçtik. Bu çevrimiçi araçlar içinde 
en sık kullandığımız Mural oldu. 

Tüm süreci iki büyük Mural kanvası üzerinde çalıştık.
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2. BAŞLANGIÇ: DURUM DEĞERLENDİRME 

Derneğin 2020 Eylül itibari ile çalışma düzeni hakkında gündem ele 
alınırken, dernek çemberleri arasında ve bütününde, iletişim iş birliği ve 
eşgüdüm konuları gündeme geldi

Yapılanma gündemi ile yaptığımız bir buçuk saatlik bir çalışmadan 
şu ihtiyaçlar çıktı:

• Bütünlüklü ve akışkan iletişimin olduğu bir GEÇ

• İş birliği alanlarını netleşmesi

• Birbirimize aktif geri bildirim verebileceğimiz kadar bağlantıda 
olmak

• Verimli ve aynı zamanda sade olmak

• Aralarındaki senkronizasyonun verimli olduğu bir alan ayrımı

• Alanın yeniden tanımlanması (GEÇ hangi ana alanlara sahip?)

• Model Ar-Ge sonuçlarını görmek, o zamana kadar da kısa vadeli 
strateji geliştirmek

Bu ihtiyaçlara verimli ve gerçekçi bir yol haritası çıkarabilmek, orga-
nizasyon yapısını ihtiyaca cevap verecek şekilde değiştirmek için bir 
yol haritasına ihtiyaç duyduk. Ekim ayında bu yol haritası üzerinden 
öncelikleri belirlemek ve süreç tasarımını yapmak üzere 9 aylık bir plan 
oluşturduk.

Süreci genel koordinasyonun kolaylaştırdığı, Genel Çember içinden 
iki kişinin yapılan ön hazırlıklara aktif geri bildirim verdiği ve Topluluk 
Araçları Çemberi’nin durum değerlendirme çalışmaları için atölyeler 
tasarlayacağı şekilde iş bölümü yapıldı. 

Bu planlamanın ardından yapılanma buluşmaları iletişim, karar alma 
ve eşgüdüm başlıkları altında bir durum değerlendirmesi ile başladı. Bu 
durum değerlendirmesinde; genel işleyişe dair büyük ve kritik bir sorun 
tanımı çıkmazken, aşağıdaki alanları güçlendirmeye dair ihtiyaçlar öne 
çıktı:

• İletişim, değerlendirme ve geri bildirim yöntemleri

• BBOM Topluluğundaki diğer bileşenler ile bağlantı ve eşgüdüm ile 
ilerlemek

• Derneğin uzun vadeli hedeflerini ve göstergelerini belirlemek
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Bu çalışmanın ardından varmak istediğimiz yerin ana hattını çizebil-
mek için bir öngörü çalışması yapıldı. 2021 yılı içinde aşağıda başlıklarda 
varmak istediğimiz yer üzerine çalıştık.

BBOM Öğrenme Yaklaşımı: Öğretmen Destek, Model Araştırma, Üretim

Sürdürülebilirlik: Hukuki, Finansal, İdari 

Çalışma Yöntemleri: Karar, İletişim, İş birliği

İnsan Kaynağı: Personel, Gönüllü

Dış Paydaş: Marka, Görünürlük, İş birliği

Hem mevcut duruma hem de varmak istediğimiz yere dair çizdi-
ğimiz bu çerçeveler, BBOM Derneğinin yapılanma sürecinde üzerine 
çalışacağımız konular açısından belirleyici nitelikteydi. Bundan sonraki 
aşamada değerlendirmede ortaya çıkan başlıklarda derinleşmek üzere 
çalışmalar başladı.
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3. DERİNLEŞME: TIKANIKLIKLAR VE STRATEJİK KARARLAR

Nisan Genel Çember toplantısında, önceki çalışmalardan çıkanların 
yerleşimi ve yeni alan tanımlarından oluşan ilk taslak şema sunuldu. 
Bu taslak sürdürülebilirlik, dış ilişkiler, vizyon-politika, BBOM öğrenme 
yaklaşımı olarak 4 ana alandan ve bu alanın altında konumlanan kimi 
çemberlerden oluşuyordu.

Bu ilk tasarıma dair taslak, henüz, üzerine çalışmak için kapsamlı bir 
çerçeve sunmuyordu, bu sebeple Genel Çember içinde kabul görmedi. 
Bu alanları tanımlamak için önce kimi tıkanıklıkları derinlemesine çalış-
mak gerekiyordu. 

Mayıs ayı itibari ile tıkanıklık olarak tarif ettiğimiz alanlar üzerine 
çalışmaya başladık. Önce bir liste oluşturduk. Bu listede derneğin kuru-
luşundan bu yana defalarca gündeme gelmiş ve kalıcı çözümler bula-
madığımız, bulduğumuz yöntemlerin bir biçimde işlemediği konular yer 
alıyordu. Bu konular içinde bir başlıklandıma ve sıralama yaparak üç 
ana başlığı önceliklendirdik. 

• BBOM Modeli Uygulayan Okullar ile ilişkiler

• BBOM Eğitim Kooperatifleri ile ilişkiler 

• Model Geliştirme çalışmaları

Pek tabii bu başlıkların altında yıllar içinde biriktirdiğimiz deneyimle-
rin getirdiği pek çok alt başlık bulunuyordu. Hepsini incelikle ele almak, 
bunu alırken odağımızı kaybetmemek ve nihayetinde bir çerçeve çıka-
rabilmek önemliydi. Bu yüzden çalışmaya sorun tanımlamakla başladık. 
Tıkanıklığın ana kaynağını görebilmek ve net tanımlamalar yapabilmek 
için Değişim Teorisi’nden ilhamla şu sorular etrafında çalıştık:

• Çözmeye çalıştığımız tıkanıklığın temeli?

• Bu tıkanıklığın paydaşları kimler?

• Bu paydaşlara ulaşmak için başlangıç noktası neresi?

• Değişim için gerekli adımlar neler?

• Bu değişimin etkisini ne olursa görürüz?

• Bütün BBOM topluluğuna etkisi ne olur?

• Uzun vadede bu konuda hedefimiz ne?

Ardından, tanımladığımız bu tıkanıklıklara dair ne yollar çizebileceği-
mizi çalışmaya, Neden-Ne-Nasıl sorularının izinden, her bir başlık için bir 
çerçeve oluşturarak başladık.
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Her bir konuda incelikle çalışırken, derneğin çalışmaları ve çalışma 
biçimine dair yöntem geliştirmeyi sağlayacak stratejik kararlar ve bu 
kararları uygularken hangi temelin üzerine inşa edeceğimizi göstere-
cek prensip kararlar alınması gereken konular ortaya çıktı. Çalışmalar 
boyunca bu konuları ve konuşulmasını önemli bulduğumuz tüm detay-
ları not aldık. Çerçevelerin çıkmasının ardından, tek tek bu konular 
üzerine içermeci karar alma yöntemi ile kararları oluşturarak nihai hale 
getirdik. 

Bu kararlar, yeniden ele almaya ve geri bildirime her zaman açık 
olmakla beraber, temelde derneğin yapılanmasını yeniden kurarken ve 
hedeflerini belirlerken izlek olması niyetini taşıyordu.

a. Model

• BBOM Derneğinin vizyon ve misyonunu hayata geçirmesi için 
yaptığı çalışmaların merkezinde BBOM Modeli yer alır.

• BBOM Modeli, okul öncesi ve ilkokula dair yaklaşımlar ile sınıf ve 
okul uygulamalarından oluşur. Tüm bunların teorik arka planını da 
içeren bir çatı kavramdır.

• BBOM Modeli’nin gelişmesi, yaygınlaşması için, dernek, bütüncül 
bir Model Geliştirme süreci yürütür ve derneğin tüm alanları Model 
Geliştirme çalışmaları ile ilişkilenir.

b. Yaygınlaşma

• BBOM Derneği BBOM Modeli’ni geliştirirken, modelin uygulama 
alanlarını tanımlar. BBOM Modeli’ni uygulama, geliştirme ve yaygın-
laştırma için mevcut stratejisi (BBOM Eğitim Kooperatiflerince 2021 
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yılına kadar kurulmuş BBOM Okulları) dışında başka stratejileri de 
bütüncül olarak geliştirir, kullanır. 

• BBOM Derneği yeni bir BBOM Eğitim kooperatifi ve bu koopera-
tiflerce açılacak yeni BBOM Modeli uygulayan okulların kurulma 
sürecini desteklemez. Bu kararı Model’in stratejileri doğrultusunda 
iki yılda bir günceller.

c. Değerler

• BBOM Derneği’nin web sitesinde yayınlanan BBOM değerlerini, 
BBOM adını kullanan tüm bileşenler kabul eder.

• BBOM Derneği yaptığı tüm çalışmalarda katılımcı ve barışçıl 
yöntemler kullanılır.

d. İlişkiler (Genel)

• BBOM Derneği için, BBOM Bileşenlerinden olan dernek, okullar, 
kooperatifler birbirine BBOM Modeli ile bağlanan, değerler ve iş 
birliği kanallarında ortaklaşmış, farklı odaklar ve amaçlarla ayrıla-
bilen topluluklar bütünüdür. 

• BBOM adını kullanan yapıların, iş birliğini canlı ve karşılıklı tutmak 
odağı ile GEÇ içinde temsiliyet alanı vardır ve bu yapılar bu alana 
davet edilir

• BBOM Derneği BBOM adını kullanan diğer topluluklarla işbirliğini 
anlaşmalar yoluyla kurar. BBOM Eğitim Kooperatifleri / BBOM Modeli 
uygulayan okullar, “kooperatifler” veya “okullar” olarak adlandırı-
labilecek bütüncül bir yapıdan ziyade, her biri ile ilişkilenirken tek 
tek ve ihtiyaç odaklı anlaşma gerektiren yapılardır.

• Dernek Genel Çemberi, BBOM Modeli uygulayan okulların kendi 
arasında ve kooperatiflerin kendi arasında deneyim paylaşımını 
ve öğrenmeleri kıymetli bulur. Bu yapıları kendi aralarında dene-
yim paylaşmaya, etkileşime davet eder. Bu süreçleri o topluluklar 
kendi aralarında yürütür.

e. BBOM Eğitim Kooperatifi-Dernek İlişkileri 

• BBOM Eğitim Kooperatifleri ile iş birliği kanalları genel hatları ile 
şöyledir:

◊ BBOM Modeli çerçevesinde okullar ile iş birliğini kolaylaştırma, 

◊ BBOM adını kullanırken görünürlükte ortak yol çizme,

◊ Eğitim kooperatifleri üzerinden BBOM Modeli’ni uygulama 
kapsamında Özgün Finansman ekseninin geliştirme/
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güncellenmesine katkı sunma.

• Kooperatiflerin özerk yapılar olmasının yanında, BBOM Eğitim 
Kooperatifleri ile derneğin ilişkisinin çerçevesi BBOM Modeli geliş-
tirme sürecinin ihtiyaçları üzerinden belirlenir, yürütülür.

f. Dernek- BBOM Modeli Uygulayan Okul İlişkileri

• BBOM Modeli uygulayan okullar ile iş birliği kanalları genel hatları 
ile şöyledir:

◊ BBOM Modeli çerçevesinde araştırma-geliştirme, 

◊ Uygulama, 

◊ Yaygınlaştırma,

◊ İzleme faaliyetleri.

• BBOM Derneği Model Geliştirme süreçlerinde, 2021’e kadar BBOM 
Eğitim Kooperatifleri tarafından açılmış ve BBOM Modeli’ni uygu-
layan okullarla, çeşitli iş birlikleri kurmayı hedefler ve iş birliğinin 
çerçevesini okullarla belirler. Kooperatifin sorumluluğu bu iş birli-
ğini kolaylaştırmaktır.

• Bu iş birliği, Model’in gelişmesi ve yaygınlaşması odaklı geliştirilen 
stratejilerden birisidir.
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4. TASARIM: MİSYON, HEDEFLER, ŞEMA TASARIMI VE GEÇİŞ SÜRECİ

Ağustos ayında yaz döneminin son buluşmasını gerçekleştirdik. 
Pandemi sebebiyle 1,5 yıldır çevrimiçi yaptığımız toplantılar yerine, bu 
kez 2 gün boyunca bir arada çalışma fırsatı bulduk. BBOM Öğretmen 
Köyü’nde yaptığımız bu Genel Çember toplantısı, o dönemde bölgede 
devam eden yangınların kaygı ve yorgunluğunun yanında, birbirimizi 
görebilmek ve yan yana çalışabilmenin özlemi ile doluydu. Bu uzun çalış-
mada, aldığımız stratejik kararları son haline getirdik. Dernek misyonu 
üzerine çalıştık ve misyon şu şekilde güncellendi:

Türkiye’de okul öncesi ve ilkokul ölçeğinde çocukların öncelikli yararını 
gözeten katılımcı ve barışçıl eğitim modelini gerçekleştirmek ve uygu-
lanmasını desteklemek. 

Derneğin 2021-2022 yılı hedefleri şu başlıklarda belirlendi:

• Model Teori ve Arka Plan

• Model Program Uygulama Geliştirme ve Destek

• Modelin Araçları

• Yaygınlaşma

• Kaynak Geliştirme

• Kapasite Geliştirme

• Kurumsallaşma

Yaz döneminin kapanması ile Genel Çember yapılanma sürecinin 
ilk fazını tamamladık ve ekim ayında çalışmaya devam etmek üzere 
çalışmalara iki ay kadar ara verdik. Bu arayı hem vardığımız yer üzerine 
demlenme hem de yeni yıl planlarına yer açmak için değerlendirdik. 

Ekim ayında tekrar yapılanma çalışmalarını başlatarak, şemayı oluş-
turmaya başladık. Yeni yapıda yer alacak çemberlerin vizyon, misyon ve 
çalışma alanı, çemberin aktif çalışmaya başlaması için ihtiyaç duyulan 
kaynaklar üzerine çalıştık. Özellikle derneğin tüm çalışmalarının merke-
zinde yer alan Model Geliştirme ve Öğretmen Destek çalışmalarının yeni 
yapılanmada nasıl bir şema ile yer alacağı üzerine odaklanarak BBOM 
Derneğinin yeni organizasyon şemasının ilk versiyonunu oluşturduk. Bu 
versiyon, aşamalı bir geçiş sürecini içeren, misyon, stratejik kararlar ve 
hedefler ile uyumlu, tüm yapılanma çalışmasının birikimini içeren bir 
tasarım oldu.
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Genel Çember Yapılanma Süreci Geçiş Adımları. 

Bu tasarımla beraber geçiş sürecinin nasıl işleyeceği üzerine de çalış-
tık ve takvimlendirdik. Ocak 2022 itibari ile, bu çalışmanın sonuçlarını 
geniş topluluk ile paylaşmak, BBOM Eğitim Kooperatifleri ile anlaşmala-
rımızı yenilemek, kurmayı planladığımız çemberlerin kurulum süreçlerini 
başlatmak ve bunlardan da önce ihtiyaç duyduğumuz insan kaynağı 
ve maddi kaynağı aramak üzere geçiş sürecini aşamalandırdık.
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5. BUNLAR OLURKEN

Yapılanma çalışması, 16 ay boyunca sürerken, BBOM Derneği için 
başka stratejik ve kritik konular da gündeme geldi. Bu konulardan ilki ve 
gidişat için en belirleyici olanı maddi kaynak arayışında değişen ihtiyaç 
ve stratejilerimiz oldu. 2021-2022 çalışma dönemi için planlanan iş birliği 
ve kaynaklarda yaşanılan değişiklik, bizi kaynak geliştirme konusunda 
bir acil durum planı yapma ve hayata geçirmeye yöneltti. Derneğin hibe 
ve gelir kaynaklarını çeşitlendirmek üzere çalışmalar başladı.

Bir yandan BBOM Derneğinde 2019’dan bu yana BBOM Derneği çalı-
şanları olarak deneyip geliştirdiğimiz maaş skalasının revizyonu üzerine 
çalıştık. Dernek içindeki tüm çalışanların, genel bütçe içinde insan 
kaynağına ayrılan kısmı adil ve dengeli bir biçimde paylaşmak üzere, 
maaşlarını beraber belirlediği bir sistemi ifade eden maaş skalası, 2021 
içinde bir önceki yılın geri bildirimleri ile yeniden hazırlandı.

Bu çalışmalar Genel Çember yapılanmasına paralel olarak yine tüm 
Genel Çember olarak beraber yürüttüğümüz iki temel konuydu.
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6. DEĞERLENDİRME

Genel Çember’in yeniden yapılanma sürecinin tasarımını tamamlayıp, 
uygulamaya geçmeden önce süreç değerlendirmesi yaptık. Yaptığımız 
değerlendirmede öne çıkan kimi düşüncelere bakmak gerekirse:

a. Neler İyiydi?

• Patinajları fırsata çevirip sorunları tespit etmekten kaçınmamak.

• Eski tartışmalara yeni bakış açıları getirme gayreti.

• Tıkanıklıkları öğrenmeye dönüştürmek.

• Konuştuğumuz konuların sürecin sonunda nerelere bağlandığının 
net olması.

• Süreci önden tasarlayarak ve yolda ihtiyaçlara göre tasarım 
değiştirerek ilerlemek.

• Tüm sürece herkesin katılım gösterebilmesini kolaylaştıran bir 
yöntemle çalışmak.

• Odaklı ve yoğun planlamayla kamp şeklinde çalışmak ve görünür 
adım atmak.

• Sürecin uzun yıllardır dernekte olanlar ve yeni gelenler arasında 
bilgi eşitlenmesine hizmet etmesi.

• Zamana yayılması, durabilmek, derinleşebilmek, geçiştirmemiş 
olmak.

• Tüm ön hazırlıklar için geri bildirim vermeye hazır ve gönüllü ekip 
arkadaşları.

• Mevcut halde çalışmayan yerler sürecin kendisinde de görünürdü 
hiçbirine sırtımızı dönmeden devam ettik. Büyüme gelişme odağı.

• Parçadan bütüne ilerlemek.

• Somut adımlarla süreci tamamlamak.
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b. Ne Olsa Daha İyi Olurdu?

• Süreçte aramızdan ayrılan arkadaşlar da başladıkları işin neye 
vardığını görebilseydi

• Sürecin belli adımlarında ara raporlandırma yapıp köy, koopera-
tifler gibi bileşenlere bilgi aktarsaydık

• Toplantılarda eksiksiz olsaydık 

• Tüm sürecin kolaylaştırıcılığını paylaşsaydık

• Birden fazla gün üzerine odaklandığımız çalışma kamplarının sayı-
sını arttırıp yekün süreyi kısaltsaydık

• Stratejik kararlar gibi somut ara çıktıları görünür kılıp süreç içinde 
bileşenlerle paylaşsaydık

• Süreci, sürecin içindeyken de GEÇ dışına görünür kılsaydık

• Okul ve Kooperatiflerden daha çok insanın katkısı olsaydı süreç 
zenginleşebilirdi

• Sürecin ara raporu gibi bir şeyi olup geri bildirime açabilseydik

• İlk değerlendirme ve öngörü geliştirme çalışmaları için daha odaklı 
çalışmalar yapsaydık

• 16 ay diğer bileşenlere aktarabilmek için uzun bir süreç. Ara dönem-
lerde geri bildirim alabileceğimiz ya da halimizi aktarabileceğimiz 
paylaşım alanları yaratsaydık

• Yapılanmada aldığımız kararlar ve ihtiyaçlarımızı gerçekleştirmek 
için tüm kaynaklarımız yeterince olsaydı

• Yapılanmayı hayata geçirebilmek için esnek bütçe ve zaman 
olsaydı

• Yapılanmanın devamında yıllık planlama ve kaynak geliştirme 
konularında da yoğun odak koymamız gerekmeseydi 

Genel Çember’in yeniden yapılanma süreci, sadece organizasyon 
yapısında kimi değişiklikler için çalışmalar silsilesi değil aynı zamanda 
tüm Genel Çember üyeleri için de öğrenme alanı oldu. Katılım, aidiyet, 
eşdeğerlilik, deneme cesareti, sebat gibi benimsediğimiz pek çok değeri 
bizzat yaşadık. Yatay örgütlenme üzerine böyle kapsamlı bir tasarımı 
beraber istikrarla sürdürdük. Bundan sonraki süreçte önümüzde, tasarı-
nın hayata geçmesi için belirlediğimiz adımları atmak var. 

Bu tasarının yaşayan canlı bir yapıya dönüşmesini heves ve merakla 
bekliyoruz. Bir topluluk olarak beraber üretmek ve öğrenmenin şükranı 
ile….

Pelin İpek Boyacı
BBOM Derneği Genel Koordinatörü


