


Resmi ve Özel Kurumlara Yönelik
Danıșmanlık Hizmetler
Verimlilik
Motivasyon
Profesyonel Yöneticilik Eğitimi
İș Yerinde Etkili İletișim
İș Disiplini
Öfke Yönetimi
Çatıșma Çözme Becerileri
Kriz Yönetimi
Zaman Yönetimi
Liderlik
Zor Davranıșlarla Bașa Çıkma
Personel Seçimi ve Mülakat Danıșmanlığı
Çalıșan Destek Programları
Stresle Bașa Çıkma
Mesleki Rehberlik
Kariyer Danıșmanlığı
Mobbing ile Bașa Çıkabilme
Kurumun Misyon ve Vizyonunun Doğru Anlașılabilmesi
Unvan Grupları Arasında İletișim
Kurum ve Çalıșan Beklentileri
İș Hayatının Yapısı ve Kurum Kültür

Çocuk Ve Ergen
Danıșmanlığı
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
Çocukluk ve Ergenlik Dönemi
Depresyonu
Çocukluk Dönemi Korkuları
ve Kaygı Bozuklukları
- Sınav ve Performans Kaygısı
- Tikler
- Sosyal Kaygı
- Fobiler
- Takıntılar
Çocukluk Dönemi Okul Sorunları
- Okul Korkusu
- Okula Uyum Süreci
- Okulda Bașarısızlık
- Akran Zorbalığı
- Özgüven Eksikliği
Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Öfke Problemleri
Ergenlikte Bağımlılık
Travmalar
Dil ve Konușma Bozukluklar

Düș’ün
Sağlık

Klasik Akupunktur
YNSA Akupunkturu

Fitoterapi
Homeopati

Kupa terapi (Hacamat)
Ploroterapi
Ozonterapi
Mezoterapi

Hipnoterapi

Resmi ve Özel Kurumlara Yönelik
Danıșmanlık Hizmetler
Verimlilik
Motivasyon
Profesyonel Yöneticilik Eğitimi
İș Yerinde Etkili İletișim
İș Disiplini
Öfke Yönetimi
Çatıșma Çözme Becerileri
Kriz Yönetimi
Zaman Yönetimi
Liderlik
Zor Davranıșlarla Bașa Çıkma
Personel Seçimi ve Mülakat Danıșmanlığı
Çalıșan Destek Programları
Stresle Bașa Çıkma
Mesleki Rehberlik
Kariyer Danıșmanlığı
Mobbing ile Bașa Çıkabilme
Kurumun Misyon ve Vizyonunun Doğru Anlașılabilmesi
Unvan Grupları Arasında İletișim
Kurum ve Çalıșan Beklentileri
İș Hayatının Yapısı ve Kurum Kültür

Çocuk Ve Ergen
Danıșmanlığı
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
Çocukluk ve Ergenlik Dönemi
Depresyonu
Çocukluk Dönemi Korkuları
ve Kaygı Bozuklukları
- Sınav ve Performans Kaygısı
- Tikler
- Sosyal Kaygı
- Fobiler
- Takıntılar
Çocukluk Dönemi Okul Sorunları
- Okul Korkusu
- Okula Uyum Süreci
- Okulda Bașarısızlık
- Akran Zorbalığı
- Özgüven Eksikliği
Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Öfke Problemleri
Ergenlikte Bağımlılık
Travmalar
Dil ve Konușma Bozukluklar

Düș’ün
Sağlık

Klasik Akupunktur
YNSA Akupunkturu

Fitoterapi
Homeopati

Kupa terapi (Hacamat)
Ploroterapi
Ozonterapi
Mezoterapi

Hipnoterapi



Emniyet Mahallesi Silahtar Caddesi No: 43
06560 Yenimahalle / ANKARA

T: 0 (312) 213 14 10

info@dusunpsikoloji.com
www.dusunpsikoloji.com

Bireysel
Psikolojik
Danıșmanlık
Depresyon
Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları
- Fobiler (Agorafobi, Klostrofi vb.)
- Panik Atak
- Sosyal Kaygı Bozukluğu
Obsesif Kompulsif Bozukluğu
Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Kișilik Bozuklukları
Dürtü Kontrol Bozukluğu
Öfke Kontrolü
Uyku Bozuklukları
Yeme Bozuklukları
Bağımlılık
- Sigara Bağımlılığı
- Alkol Bağımlılığı
- Uyușturucu Bağımlılığı
- Kumar Bağımlılığı
Cinsel İșlev Bozuklukları
Kișisel Gelișim
İletișim Sorunları
Yas Süreci

Aile ve Çift
Danıșmanlığı
- Çift İlișkileri
- Evlilik Problemleri
- Evlilik Öncesi Danıșmanlık
- Aile Yașamında Değișiklikler
- Duygusal Bozukluklar
- Ebeveyn Çocuk İlișkileri
- Travma Sonrası Ailelere Destek
- Cinsel Terapi
- Eșler Arası Diyaloglar
- Çocuk ve Aile
- Boșanma Süreci



info@dusunegitim.com
www.dusunegitim.com

dusunegitim

DÜŞ’ÜN TÜRKİYE

İmtiyaz Sahibi
Düş Organizasyon Eğitim Danışmanlık Yayıncılık Ltd. Şti.

Genel Yayın Yönetmeni ve Yazı İşleri Müdürü 
Esra Başak ASLAN

Editör
Esra Başak ASLAN

Yayın Danışma Kurulu
Ödül M. BIKMAZ, Burhan GÜNEŞ,
Psk.Gizem DAĞLI, Psk.Sinem ÇAKMAK,
Serdar YALÇIN, Sosyolog İlknur YILDIZ, 
Murat KILINÇ, Gökhan Emre AKIL, 
Erdoğan YILMAZ, Aydın Gökmen GÜNER,
Hasan BAYRAM, Seray DEMİR,
Oğuz AFŞAR, Serap ÖZDOĞAN 

Kurumsal Strateji Planlama Koordinatörü
Hasan BAYRAM

Fotoğraf Editörü
Engin ERTEN, Stüdyo E Plus

Okur Temsilcisi
Cemre ERDOĞAN

Sosyal Medya Kurumsal İletişim
AFS MEDYA

Muhasebe
Serdar YALÇIN

Katkıda Bulunanlar
Bilal AKTAŞ, Zeliha AYDAN, Prof.Dr.Selçuk ÖZDEMİR,
Şafak YILMAZ, Serkan KARAKOÇ, Gözde VENEDİK,
Ömür GEDİK, Enis ONAT, Umut ÇINAR, Haluk TEKEREK 

Yönetim Yeri
Emniyet Mah. Silahtar Cad. No:43/A  
Yenimahalle/ANKARA  |  Tel: 0850 305 14 88

Baskı ve Grafik Tasarım
AFŞAR MEDYA MATBAACILIK SAN. TİC. A.Ş.
Ostim Osb Mah. 1424. Sk. Ostim Mega Center 8/2 
Yenimahalle / Ankara   |   Tel: 0312 394 39 22

Basım Tarihi
Haziran 2020

Yayın Türü
Yerel Süreli

Yayın Süresi
2 Aylık

Dağıtım
Düş Organizasyon

 

“Düş’ün dergisi, Düş Organizasyon Eğitim Danışmanlık Yayıncılık Ltd. Şti. tarafından TC yasalarına 
uygun olarak yayımlanmaktadır. Dergide yer alan yazı ve fotoğrafların her hakkı saklıdır. Kaynak 
gösterilmeden kullanılamaz. Köşe yazılarının sorumluluğu yazarlara aittir.”



y a p ı l a r ı n ı z  g ü v e n l i  e l l e r d e . . .w w w . y t d p r o j e . c o m

Ragıp Tüzün Caddesi No 106
Yen imaha l le  /  ANKARA
•  + 9 0  3 1 2  3 1 5  1 5  4 1



30
TEKNO BURJUVA: 

ÖĞRENMENIN KÖK 
HÜCRESI 

İYİLİĞE ATILAN EN
BÜYÜK ADIMRÖ

PO
R

TA
J

CREW RESOURCE 
MANAGEMENT- 

CRM
(EKIP KAYNAK 

YÖNETIMI)

10

RÖ
PO

R
TA

J

19

26RÖPORTAJ



RÖ
PO

R
TA

J

KADIM TEDAVILERIN 
BILIMLE BULUŞMASI 

48

60

ÇOCUKLAR GÜLEREK
UYUSUN DİYE

RÖ
PO

R
TA

J

02
16
24
36
38
44
56
62
70
74
78
82
89

DÜŞÜN PSİKOLOJİ

DÜŞÜN GRUP VE DÜNYA MARKALAR DERNEĞİ İŞ BİRLİKTELİĞİ

İYİLER İYİLEŞTİRİR

OYUN TERAPİSİ

AFRİKA’DA TEMİZ SUYUN ÖNEMİ

RUBICON YAPIM

LEARN ENGLISH

24 OCAK CUMA ELAZIĞ DEPREMİ

DRAMA

FİKİR KOLEJİ

EĞİTİM PROGRAMI & MÜFREDAT

ÖMÜR GEDİK

ENİS ONAT

GETAT 
UYGULAMALARI

64
DEPREMIN PSIKOLOJIK 

ETKILERI ULUSLARARASI 
DEPREM SEMPOZYUMU’NDA 

ELE ALINDI

K
Ö

ŞE
 Y

A
ZI

SI



Başak Aslan
basak@dusunegitim.com

dusunegitim

Sevgili Düş’ün okurları,

Buruk bir merhaba ile başlamak istiyorum. 9. Sayımız özel 

bir sayı! Yeniliklerle dolu iken bir dolu felaketi de içine 

aldı ister istemez.

Nerden başlasam… Nasıl gelişse… Ne kadarını sonuçlan-

dırsam bilemedim.

2020’ye orman yangınlarıyla başladık. Avustralya’ da hek-

tarlarca orman yandı. On binlerce hayvan canlı canlı ya-

narak öldü. Aylar sürdü kontrol altına alınması. Ciğerimiz 

yandı.

Peşinden Elazığ depremi… Binlerce ev yıkıldı. Onlarca, 

yüzlerce insanımız sokaklarda kaldı. Can kaybımızı yazmak 

bile istemiyorum. Yaraları nasıl sararız, ne yapmalı derken 

1. Uluslararası Deprem Sempozyumu yaptık. Deprem Uz-

manı Morivaki Yosinori ‘den tavsiyeler aldık. Sempozyum-

da çadırına canlı bağlandığımız ailemizi ziyarete Elazığ’a 

gittik. Orada tanıştığım minik Elif seni hiç unutmayaca-

ğım…

EDİTÖRDEN

“

“
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Hemen akabinde İdlib’de hayatını kaybeden Şehitlerimize yanarken, ailelerine elimizden ne gelir, yas 

sürecinde neler yapabileceğimizi düşündük. Düş’ün Psikoloji ekibi şehit yakınlarımıza ücretsiz terapi 

yapmak istediklerini duyurdular.

Son olarak Corona -Covid-19 dedikleri adını ömrümde ilk kez duyduğum tüm felaketlerden daha büyük 

bir virüsle tanıştım. Bütün dünyayı ele geçirdi. Tıpkı bilim kurgu filmlerindeki gibi insanlığı eve hapsetti. 

Evde kal dedik hep bir ağızdan. Evde kaldıkça epeyce düşünmeye, okumaya, izlemeye zaman bulduk. 

Öyle çok zaman bulduk ki durdukça düşündük …düşündük…düşündük…

Instagram da gezerken sevgili Gökhan Emre Akil ‘in çok beğendiğim bir yazısını okuldum. Sizlerle de 

paylaşmak isterim;

Bencilce tüketilen, katledilen, ötekileştirilen ve doğaya çok kötü davranan bir dünyaydı. Değişmesi ge-

rekiyordu. Bir türlü kabul edemedik. Yeryüzü küstü bize. Denizleri bulandırdık, havasını kirlettik, ağacını 

kuruttuk, hayvanlar korku içinde katledildi. Sonra bir virüs çıktı evlerimize kapandık. Nefes aldı doğa, 

mucize oldu dünya için, önce gökyüzü sislerinde feraha kavuştu, sonra denizler ve nehirler berraklaştı 

asıl sahipleri balıklar yerini aldı, hayvan özgürleşti, kuşlar özgürce uçmayı, ağaçlar nefes almayı hatırladı 

ve insanoğlu evinde kalmaya devam etti. Bir an egosundan kibrinden ve de bencilliğinden korkan in-

sanlar kendileri ile yüzleştiler çünkü özgürlükleri gitti. Önemli olan güzel vakit geçirmek, sahilde yürüyüş 

yapmak, denizi izlemek, nefes alıp vermek, bir kahve içmek, sokak hayvanlarını doyurmak bir sürü şey 

sayabilirim. İnsanoğlu umarım yaşadığı şu kısa hayatta, hayatın değerini, yemeğinin, suyunun, aşının 

kıymetini her şeyi anlar; yetinmeyi ve şükretmeyi öğrenir. 

Dünya bizim, hepimize yetecek kadar her şey var. Ama herkesin hırsına yetecek kadar yok maalesef. Bu 

genç yaşımda bir günde tüm dünyanın, kurallarının, düzeninin değişebileceğini deneyimledim. Bir be-

denin bütünsel ama ayrı parçaları gibiymişiz aslında. Mikronluk bir canlı tüm dünyayı tek amaç etrafında 

birleştirebilirmiş. Virüs dediğin uğrunda belki de kanların döküldüğü din, dil, ırk, mezhep siyaset, eko-

nomi, eğitim, cinsiyet, cahil, zengin ve sınıflaştırma tanımaz dinlemezmiş meğer. Gerek insanoğlunun 

gerek tüm canlıların yaşayacağı tek yer o mavi gezegenimiz olduğunu ondan başka bir evimiz olmadığı-

nı, onu daha fazla üzmememiz gerektiğini anladım.

Kimsenin sahip olmadığı, olamayacağı bir şeye sahipsin; 

Kendine…

Senin sesin, senin aklın, senin hikayen, senin bakış açın…

Öyleyse yaz, çiz, yarat, eğlen, dans et.

Ve yalnızca senin yaşayabileceğin, yalnızca senin sahip olabileceğin o hayatı yaşa. 
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Bilal Aktaş

Kıymetli Düş’ün Ailesi paydaşları

Türk savunma ve Havacılık sektöründe önemli 
işlere imza atan Sayın Bilal AKTAŞ bu sayımızda 
konuğumuz oluyor. Kendisi hali hazırda savunma 
sanayi sektörü test alt yapısını geliştirme kapsa-
mında TRTEST A.Ş. Genel Müdürü olarak çalış-
malarına devam etmektedir. 

Sayın AKTAŞ;

Başında bulunduğunuz kurum test alt yapı en-
vanterinin oluşturulması, yurtiçinde yapılamayan 
testlerin yapılabilirliğinin sağlanması ve üretim-
den doğrulamaya tüm ihtiyaçların ülkemiz ye-
tenekleriyle çözülmesi konularında faaliyet gös-

termektedir. Çalışma alanınızda dışa bağımlılığı 
azaltmak, farkındalık oluşturmak ve benzer kuru-
luşların organize edilmesini sağlamak gibi önemli 
görevleriniz bulunmakta. Bu anlamda üstlendi-
ğiniz bu ulvi sorumluluğu yerine getirirken siz 
ve ekibinizin başarısına katkı sağlayan kurumsal 
özellikleriniz ve bunun eğitim ile ilişkileri hakkın-
da sohbet etmek istedik. Bu amaç doğrultusun-
da eğitim, nitelikli iş gücü, eğitim ve kurumsallık 
ilişkisi hakkında sağlayacağınız etkili bilgileri pay-
daşlarımıza iletmeyi ve kurumsal eğitimlerin öne-
mi hakkında farkındalık oluşturma çalışmalarımız 
zenginleşecek. Müsaadenizle değerli görüşlerini-
zi almak üzere sözü size bırakıyoruz.

TR TEST Genel Müdürü

Çalışmayı prensip edinmiş insanlar 
kendilerini sürekli meşgul edecek bir uğraş 

bulmakta da becerikli insanlardır.
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1. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Kısaca 
kendinizden bahseder misiniz? 

Öncelikle misafirperverliğiniz için teşekkür 

ederim. 1973 yılında Ankara’da doğdum. 

İlk, orta ve lise eğitimimi Ankara’da tamam-

ladım. 1990 yılında başladığım Selçuk Üni-

versitesi Makina Mühendisliği Bölümünden 

1994 yılında mezun oldum. Mezun olur ol-

maz iş arayışım devam ederken Pedago-

jik Formasyon dersleri ve sertifikası aldım. 

Aynı yıl, bugün Karabük Üniversitesi olarak 

faaliyetlerini devam ettiren Zonguldak Ka-

raelmas Üniversitesi Karabük Teknik Eğitim 

Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak iş 

hayatına girdim. Akademisyenliğin verdi-

ği heyecanla 1995 yılında başladığım Gazi 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina 

Mühendisliği Ana Bilim Dalı’ndaki Yüksek 

Lisans Eğitimimi 1997 yılında tamamladım. 

Sanırım her Türk erkeğinde olan silah merakı 

akademisyen olma arzusuna galip geldi ve 

sınavlarında başarılı olduğum Savunma Sa-

nayii Başkanlığı (SSB)’na 1998 yılında kadro 

karşılıksız sözleşmeli personel olarak girdim. 

İş hayatında aldığım belki de ilk riskti, üni-

versitedeki sabit bir kadroyu bırakıp dünya-

sını bilmediğim farklı bir sektöre ilk adımımı 

atmıştım.

SSB’deki kariyerim sırasıyla uzman yardım-

cılığı, uzman, proje müdürü ve 2012 yılında 

Sanayileşme Daire Başkanı olarak devam 

etti ve Eylül 2018 yılında Savunma Sanayi 

Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü, TÜ-

BİTAK, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendir-

me Vakfı ve STM ortaklığında kurulmuş olan 

TRTEST Test Değerlendirme AŞ’nde Genel 

Müdür olarak göreve başladım.

Mesleki kariyerim süresince bireysel yetkinli-

ğimi artıracak kişisel ve kurumsal eğitimlere 

çok önem verdim. SSB gibi kurumsal ve çalı-

şanların gelişimine önem veren bir kurumda 

çalışmakta benim için büyük bir şans oldu. 

Çok nitelikli ve seviyeli bir çalışan profiline 

sahip SSB, çalışanlarına kurumsal bir bakış 

açısıyla sağladığı eğitim imkanları ile kişisel 

becerilerimizin gelişiminde karşılığı öde-

nemez bir fırsatlar zinciri sağladı. Mesleki 

kariyerim boyunca çalıştığım kurumumuzun 

sağlamış olduğu eğitimlerin hemen hemen 

hepsine katılmaya gayret ettim. Proje Yöne-

timi, Etkili Sunum Teknikleri, Müzakere Tek-

nikleri, Ekip Oluşturma, Liderlik ve Üst Düzey 

Yönetici Eğitimleri katılmış olduğum bir çok 

eğitimden hemen aklıma gelenlerden bir 

kaçı. 

 

a. İş yaşamınız ile aile ve sosyal çevre iliş-
kilerinizden bahseder misiniz? 

Üniversite sınavında neredeyse tüm tercih-

lerini Makina Mühendisliği üzerine yapmış 

birisi olarak savunma sanayine hizmet etmek 

büyük bir keyif vermeye devam ediyor. İşini-

zi severek yaptığınızda zamanın nasıl geçti-

ğini de anlamıyorsunuz. Mesleki kariyerim 

halen de yoğun bir tempoda geçmeye de-

vam ediyor. İş yoğunluğu çoğu zaman başta 

aileme olmak üzere sevdiğim insanlara az 

vakit ayırmama sebep oluyor, ancak çalıştı-

ğımız, emek verdiğimiz projelerin öneminin 

farkında olan başta eşim ve iki oğlum olmak 

üzere sevdiklerimiz aynı zamanda başarılı iş 

hayatımızın en önemli yapı taşlarından. Lakin 

zaman hızlı geçiyor ve aile ile geçirilemeyen 

her vaktin yerine konulamaz anlar olduğunu 

anlamak lazım. Çalışmayı prensip edinmiş in-

sanlar kendilerini sürekli meşgul edecek bir 

uğraş bulmakta da becerikli insanlardır. Göz-

lemlediğim, sohbet ettiğim başarılı insanla-

rın cümle aralarında “sevdiklerinize vakit ayı-

rın” dediklerini fark ettim. Bu yüzden hedef 

belirleyerek, planlı çalışma üzerine bir yaşam 

tarzı her ne kadar robotsu gibi görünse de 

haftalık, aylık ve yıllık olmak üzere sevdikle-
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rime vakit ayırarak onlarla birlikte olmak için azami gayret 

ediyorum. Hafta sonlarımı, okulların tatil olduğu dönemle-

ri birer fırsat olarak kullanmaya çalışıyorum.

Ayrıca, işimin gereği olarak çok sıklıkla yapmış olduğum 

firma, fabrika ziyaretleri ile sanayicilerimiz ve oralarda 

başta teknik insanlar olmak üzere çalışanlar ile tanışıyor 

ve reel sektörün sorunlarını ve beklentilerini sürekli not 

edebiliyorum. Bu ziyaretlerim sırasında tanıştığım insanlar 

ile de yaygın olarak kullanılan muhtelif profesyonel sosyal 

medya ağları ile de insanların teknolojik meraklarına ilişkin 

paylaşımlarını takip etmeye gayret ediyorum. 

 

b. Mesleki tercihiniz, bunda ailenizin etkisi ve benzer 
tercihe sahip gençlere ve bu tercihi yönlendirecek olan 
ailelere önerileriniz nelerdir?

Çocuklara mesleki tercihleri dikte etmek yerine gelişim 

çağlarında onlarda merak duygusunu uyandıracak oyun-

caklar ve faaliyetlere öncelik verilmeli diye değerlendiri-

yorum. Mesleki tercihte bence insanın kendine sorması 

gereken en önemli soru, “ne yapmak beni mutlu eder” 

olmalı. Mekanik işlerle uğraşmak basit makineler yapmak, 

bir aleti farklı amaçlar ile kullanmayı denemek benim çok 

sevdiğim şeylerdi. Yani severek yapacağınız işlere odak-

lanmalı ve o işi başarılı yapabilmek için “neyim eksik” so-

rusunu kendinize sormalısınız ve bu sorunun cevabı asla 

“evet, ben oldum, her şeyim tamam” olmamalı. Her şe-

yim tamam denildiği noktanın insanın en zayıf olduğu an 

olduğunu gözlemledim. Meslek seçimi anlamında henüz 

mesleki tercihlerini belirleyememiş gençlerimiz gelişen 

değişen dünya koşullarını iyi takip etmeli, teknoloji ve in-

san odaklı mesleklerin daha yaygın olacağı bir dönem öne 

çıkıyor. Bilgiye her zamankinden daha hızlı ve kolay erişi-

lebiliyor, insan nüfusunun artış hızı ile iş imkanlarının artış 

hızı maalesef aynı değil, o yüzden bireysel farklılıklarımızı 

daha iyi ortaya koyabilmeliyiz, yani rakiplerinden daha hız-

lı öğrenen ve öğrendiklerini hızlı icra edebilenler hayatta 

daha kalıcı başarılara imza atmaya devam edecekler. 

2. Uzun yıllardır savunma sanayi sektöründe çalışıyor-
sunuz. Savunma sanayinde çok yetkin ve nitelikli bir 
çalışan profili olduğunu biliyoruz. Genel olarak nasıl bir 
ruh hali hakim savunma sanayi sektör çalışanlarında?

Malum Savunma sanayi sektörü halkımızın moral ve mo-

tivasyonunu doğrudan etkileyen alanlardan birisidir. Son 

6-7 yıla baktığımızda yakın coğrafyamızda yaşanan savaş-

lar ve trajediler, ülkemizi doğrudan etkilemiş ve sorunların 

ülkemiz içine sirayet etmeden önlenmesi amacıyla sınır 

ötesine askeri müdahaleleri zorunlu kılmıştır. İçinden geç-

tiğimiz bu süreç birlik ve beraberliğimizin önemini öne çı-

karmıştır. Çok şükür ki milletimizin dış kaynaklı sorunlarla 

birlikte mücadele etme ruhu ülkemizi güçlü tutuyor sorun-

larla birlikte mücadele etme ruhunu besleyen en önemli 

faktörlerden biri de yerli ve milli savunma sanayimizdir.

Savunma sanayinde çalışan tüm bireyler ürettikleri ürün-

lerin öneminin farkında olarak mesai mefhumu olmaksızın 

gayretle çalışmaktadırlar. Çünkü ortaya çıkarılan ürünlerin 

harp sahasında  cansiperane savaşan askerlerimizin hayatı 

için ne derece önemli olduğunun farkındalar. İhtiyaç ma-

kamı kolluk kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının çoğu zaman acil 

olması, ürünleri zamanında yetiştirebilme baskısı olarak 

çalışanlara yansıyor. Yapılan işlerin gerçekleştirilen proje-

lerin askerimizin başarısına olan katkısının görülmesi çalı-

şanlarda da büyük bir moral ve motivasyon sağlıyor.

a. Mesleğiniz ve İçinde bulunduğunuz bu çalışmaların 
sizin için anlamından bahseder misiniz? 

Şunun farkında ve bilincindeyiz ki, dünya ile rekabet etmek 

zorunda olduğumuz bir alanda çalışıyoruz. Hasmınızdan 

bir düşük kalitede bir ürün ile mücadele etmeniz imkansız. 

Harp sahasında kullandığınız ürünler ile düşmanınızdan 

önce duymalı, önce görmeli, önce tetiğe basa bilmeli ve 

tetiğe bastığınızda o ürün yapması gereken görevini en 

etkin ve kullanıcısının emniyetini gözetecek şekilde yeri-

ne getirebilmeli. Bu yüzden test ve kalite denetimlerinden 

geçmeyen hiçbir ürünün askerimize polisimize teslimi ya-

pılmamaktadır, yerli ve milli diye kalitesiz hiçbir ürün kolluk 

kuvvetlerimize teslim edilmemektedir, bu noktada TRTEST 

üzerine büyük bir sorumluluk düşmektedir. TRTEST ailesi 

olarak bu sorumluluğun farkında olarak çalışmalarımızı de-

vam ettiriyoruz. 

Sadece askeri açıdan veya sadece ekonomik açıdan güçlü 

olmak tek başına barış ve huzurun sürekliliğini sağlayamı-

yor. Topyekün bir başarının sağlanması gerekli. Bu neden-

le, tüm bireylerin üzerine düşen görevi en iyisiyle yapması 
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gerekiyor. Atatürk’ün “Vatanını en çok 

seven görevini en iyi yapandır” sözü 

sürekli aklımdadır.

b. Çalışmalarınıza ilişkin olarak kar-
şılaştığınız ilginç olaylardan bahse-
der misiniz? 

Hayatımı yerli ve milli üretime adadım 

diyebilirim. İthal bir ürünün yerine 

yerli bir ürünü koyabilmek için o ürü-

nün ithalatçılarını aşarak, ürünün yerli 

kullanıcılarını ikna edebilmeye yönelik 

çok fazla sayıda olayla karşılaşıyorum. 

Bu kapsamda biliyorsunuz, TRTEST 

olarak öncelikli hedeflerimizden biri-

si de yurtiçinde yapılamayan testlerin 

yurtiçinde yapılabilirliğini sağlamak. 

Testler sırasında da en önemli hu-

suslardan belki de birincisi ise test 

talebinde bulunan kullanıcı ile üreti-

ci arasındaki güvenin tesis edilmesi. 

Göreve ilk geldiğimizde tespit etti-

ğimiz yurtiçinde yapılabilir olduğu-

nu değerlendirdiğimiz malzemelerin 

balistik mukavemetlerinin denendiği 

testler oldu. Daha önce yurtdışına 

giden bu testler, TRTEST’te istihdam 

edilen uzman personelin katkısı, test 

sürecine dahil olan üretici/kullanıcının 

güveni ile yurtiçindeki mevcut kabili-

yetlerin koordinasyonu ile Türkiye’de 

gerçekleştirilmeye başlandı. Yıllardır 

yurtdışında yapılan testlerin kısa sü-

rede Türkiye’de yapılmasını sağlamak 

güzel bir başlangıç olmuştu TRTEST 

için.

 c. Çalışmalarınıza ilişkin geleceğe 
yönelik planlarınız bulunmakta mı-
dır? Kısaca planlarınızdan bahseder 
misiniz? 

Yeni bir ürün geliştirmeye başladığı-

nızda ürünün segmentine göre test 

maliyetleri toplam geliştirme mali-

yetlerinin yüzde 30 ila yüzde 50’sini 

bulabilmektedir. Eğer, ülke olarak 

gerekli test kabiliyetine sahip değil-

seniz ve ürünlerinizi testler için yurt-

dışına gönderiyorsanız, yurtdışına 

giden sadece test maliyetleri değil 

aynı zamanda ürününüze ait bilgiyi de 

yurtdışı ile paylaşıyorsunuz demektir. 

Bu nedenle TRTEST, yerli test ekosis-

temi oluşturarak test talebi olanlar ile 

test yapabilme kabiliyeti olanları bir 

araya getiren bir Test Portali oluştu-

ruyor. Yakın bir gelecekte lansmanını 

yapmayı planladığımız bu portal yerli 

üreticilerimizin ihtiyaç duydukları tüm 

testler için uygun bir platform olacak. 

Ayrıca, TRTEST olarak ihtiyaç duyulan 

alanlarda test yatırımlarını belirleye-

rek kamu kaynaklarının doğru test 

yatırımlarına yönlendirilmesinde öncü 

oluyoruz. Yakın bir gelecekte özel sek-

törün yatırım yapmakta zorlanacağı 

bazı alanlarda kamunun finanse ettiği 

test altyapı yatırımlarının işletilmesin-

de TRTEST’in aktif bir rol oynadığını 

göreceğiz. 

d. Başında olduğunuz kuruma ve 
yürüttüğü faaliyetler hakkında ülke-
mizde nasıl bir bakış olduğuna iliş-
kin neler söylemek istersiniz?  

TRTEST, başta savunma sanayi olmak 

üzere tüm yerli geliştirilen ürünlerin 

yurtiçinde en güvenilir ve bağımsız 

bir şekilde ve yerli test cihazları ile 

gerçekleştirilmesini kendine misyon 

edinmiştir. Test faaliyetleri özgün ürün 

üretmeyen yani tasarımı kendine ait 

olmayan ürünleri üreten sanayinin var-

lığında çok öncelikli bir konu değildi. 

Ancak, ülkemizin son yıllarda ArGe’ye 

“ 

“ 

TR TEST, başta 
savunma sanayii 
olmak üzere tüm 
yerli geliştirilen 
ürünlerin yurt 

içinde en güvenilir 
ve bağımsız bir 
şekilde ve yerli 
test cihazları ile 

gerçekleştirilmesini 
kendisine misyon 

edinmiştir.
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verdiği önem ile ortaya çıkan özgün ürünlerin uluslararası 

standartlarda ve kalitede olma zorunluluğu test faaliyetle-

rini ve yatırımlarını öne çıkarmış durumda. 

Sadece askeri bir ürün olması şart değil, herhangi bir sek-

törde test ihtiyacı olan sanayicilerimiz sorunlarını ve talep-

lerini portal.tr-test.com.tr adresinden bizlere iletebilirler. 

Elimizde Türkiye’de mevcut 1800’den fazla test altyapısına 

sahip kurum/kuruluş/firmanın envanteri ve hangi testleri 

hangi standartlara göre yapabildikleri, akredite olup ol-

madıkları ve yetkinlikleri bilgisi mevcut. Bu bilgileri sürekli 

güncelliyoruz, bize ulaşan test taleplerini bu test merkez-

lerine yönlendiriyoruz. Kamu ve özel sektör firmalarının 

kabiliyetlerinden oluşan bu envantere yakın bir zamanda 

üniversitelerimiz ve araştırma enstitülerinin de test altya-

pısı envanterini ekleyeceğiz. Yerli test altyapısı envanteri 

oluşturulma çalışmalarının mazisi 8-10 yıla dayanıyor, son 

olarak da Cumhurbaşkanlığı 11. Kalkınma Planı’na bu hu-

sus dahil edilmiş durumda olması konuya verilen önemin 

ve TRTEST’ten olan beklentinin en önemli göstergesi. 

e. Alanınıza ilişkin eğitimlere ve yeterlilik düzeyine iliş-
kin neler söylersiniz? 

Geliştirilen, üretilen ürünlerin test edilmesi hususu en az o 

ürünü geliştiren uzman kadar bir bilgi birikimi gerektiriyor. 

20 kişilik bir ekibimiz olmasına rağmen sektör ve ürün yel-

pazesinin geniş olması,  nedeniyle TRTEST uzmanlık ge-

rektiren alanlarda kendisine çözüm ortakları belirlemiştir. 

Bugün itibarıyla 32 çözüm ortağı ile, balistik, çevresel, fun-

gus, EMI/EMC ve siber güvenlik alanlarından gelen test 

taleplerine cevap verebilmektedir.

Her test başarılı sonuç vermeyeceği için ve testler sırasın-

da üretilen ürünlerin çoğu zaman deforme yada zarar gö-

receği dikkate alındığında, test öncesi test planlamasının 

ve ilgili standarda uygun prosedürlerin taraflarca çok iyi bi-

linmesi gerekiyor. Test bilincini artırmak, doğru test plan-

laması yapmak yani test farkındalığı artırmak için TRTEST 

Eğitim Günleri adıyla bir dizi eğitimler planladık, ilkini ba-

listik alanında gerçekleştirdiğimiz bu eğitime konusunda 

uzman kamu ve özel sektör çalışanları katıldılar. Özellikle 

gelişen dijital teknolojiler akıllı evler, makineler, sanal ma-

ğazalardan alışverişler yeni bir tehdit alanını ortaya çıkardı 

ve siber güvenlik kavramı gündemimize girdi. Bu alanda 

yetişmiş insan kaynağı maalesef çok az, TRTEST olarak bu 

alanda sektörde yapılan eğitim ve konferans organizas-

yonlarına katkı ve destek veriyoruz. Katıldığımız konferans 

ve konuşmalarda Test Mühendisliği’nin bir mesleki kariyer 

olabileceğinin farkındalığını artırmaya çalışıyoruz. Yani illa 

tasarım ya da üretim mühendisi olacağım diye bir zorlama 

yerine ilgili sektörün test planlamalarını ve uygulamalarını 

yaparak belirli bir alanda uzmanlık oluşturulabilinir. Alanın-

da uzman test teknisyen, tekniker ve mühendisleri aranan 

eleman niteliğinde olup, konularına göre ortalama ma-

aşların üzerinde ücret alabilmektedirler. Artan ürün sayısı 

nitelikli testçi talebini de artırdığı için test, sertifikasyon ve 

belgelendirme eğitim pazarının da giderek artacağını de-

ğerlendiriyorum.

 

3. Çalıştığınız personelde olması gereken özelliklerden 
ve onları desteklediğiniz kurumsal hizmet içi eğitimler-
den bahseder misiniz? 

Şirketleri yöneten yöneticiler olarak her zaman aradığınız 

yetkinlikte insanlara ulaşamayabiliyorsunuz. Henüz ikinci 

yılında olan genç bir şirket olarak başta hizmet içi eğitim-

lere ağırlık veriyoruz. Çok tecrübeli personelimizin tecrü-

belerini genç arkadaşlara aktarabileceği ortamlar oluştu-

ruyoruz. Ekibimizin yeni oluşmaya başlıyor olması zaman 

zaman bazı güçlükleri de beraberinde  getiriyor, bu gibi 

durumlarda da dış kaynaklı hizmetleri ya şirketimizde ya da 

ilgili arkadaşlarımızı eğitimlere göndererek o yetkinliği şir-

ketimize kazandırmaya çalışıyoruz. Almış olduğumuz ISO-

9001 gereği her bir personelimizin gelişimine katkı sağla-

yacak eğitim konularını belirledik ve eğitimlere başladık, 

2020 yılı içerisinde planlanan eğitimlerin tamamlanmasını 

hedefliyoruz. Proje yönetimi, sertifikasyon, belgelendirme 

süreçleri ve siber güvenliğe yönelik eğitimler öncelik ver-

diğimiz eğitimler arasında. Takım ruhu oluşturma, pazar-

lama ve etkili iletişim teknikleri de bu yıl içerisinde almayı 

planladığımız eğitimler arasında.

4. Ülke savunmasına değer katan bir yapınız var ve ku-
rum olarak oldukça büyük bir sorumluluk üslenmekte-
siniz. Bu zor görevi yürütürken alanın yapısı gereği sü-
rekli gelişme içerisinde olma zorunluluğu bulunmakta 
ve bu da etkili bir AR-GE ile mümkün olabilmektedir. 
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Sizin kurum olarak bu konuda yü-
rüttüğünüz etkinliklerden bahseder 
misiniz?

Savunma sanayinde AR-GE çok 

önemli bir konu. Çünkü, bir ürünü 

satın almak istediğinizde paradan 

önce gelen bazı hususlar öne çıkı-

yor. Savunma sanayindeki ürünlerin 

neredeyse tamamı devletlerin üretim 

ve satış izinlerine tabi kalemler. Yani, 

çoğu zaman paranızla aramadığınız 

şeyler paranızla aldığınızda dahi, bu 

ürünü size satan ülkeler ya ürünün kul-

lanım kapasitesini  sınırlandırmakta, 

ya da kendi kullandığı ürünün kalite-

sinden düşük bir ürün satarak, satın 

alan ülkenin kendisine sürekli bağımlı 

kalmasını sağlamak istiyor. İşte bu tür 

uygulama ve kısıtlamalara  Çok 

fazla maruz kalan savunma sanayi sek-

törü kendi ürününü kendi AR-Ge’siyle 

dışa bağımlı olmadan kendi yapmak 

zorunda kaldı, yani bir bakıma kötü 

komşu, bizi mal sahibi yaptı. Uzun yıl-

lar ve yapılan milyarlarca dolar harca-

malar ile Türkiye, bugün kendi tüfeği-

ni, topunu, zırhlı araçlarını, gemilerini, 

helikopterlerini ve dünyada parmakla 

gösterilen çok az sayıda ülkenin sahip 

olduğu insansız hava araçlarını yaptı. 

Kısaca, AR-GE ve test birbirinden ay-

rılamaz iki faaliyet diyebiliriz. Testini 

doğru yapmadığınız hiçbir AR-GE fa-

aliyetinin başarıya ulaşması mümkün 

değildir. Biz şirket olarak daha çok AR-

GE faaliyeti içerisinde olan firmaları-

mız ile yakın diyalog içerisinde olarak 

tasarımın faaliyetinin de öncesinde 

yer alan gereksinimlerin belirlenmesi 

safhasında katkı vermeye başlıyoruz. 

Üretilecek ürün için doğru bir gerek-

sinim ve belirlenen gereksinim için 

doğrulama yönteminin nasıl bir test 

olacağı hatalı belirlenirse zaman ve 

maliyet açısından büyük kayıplar ya-

şanabilir. Bu farkındalığın savunma 

sektöründe oldukça yüksek olduğunu 

söyleyebilirim. AR-Ge’ye başlayan fir-

malarımızın, yüksek lisans, doktora ya 

da araştırma yapan akademisyenlerin 

ihtiyaç duyacağı test altyapılarına eri-

şimde ve  testlerin belirlenmesinde 

TRTEST olarak gerekli desteği verme-

ye her zaman devam edecektir. 

5. Değerli vaktinizi bize ayırdığınız 
için minnettarız. Görüşmemizde de-
ğerli bilgiler edindik ve bu bilgileri 
eğitim paydaşlarına dergimiz aracı-
lığı ile ulaştıracağız. Sizin soruların 
dışında anlatmak istediğiniz ve son 
olarak bizlere ve dolayısıyla eğitim 
paydaşlarına iletmek istediğiniz dü-
şüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Gerek yapmış olduğunuz yayın ve ge-

rekse faaliyetler ile ülkemize değer 

katan Düş’ün Eğitim Kültür Dergisi ai-

lesine bu güzel söyleşi için teşekkürle-

rimi sunuyorum. 

“ 
“ 

Türkiye, bugün 
kendi tüfeğini, 
topunu, zırhlı 

araçlarını, 
gemilerini, 

helikopterini ve 
dünyada parmakla 
gösterilen çok az 

sayıda ülkenin sahip 
olduğu insansız 
hava araçlarını 

yaptı.
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Umut ÇınarDünya Markalar Derneği Başkanı

DÜŞÜN GRUP VE 
DÜNYA MARKALAR 

DERNEĞİ İŞ 
BİRLİKTELİĞİ

Dünya Markalar Derneği olarak Düşün Psikoloji ile eğitim alanında yapmış olduğumuz dev 
birliktelik ile başta devletimizin savunma sanayi alanındaki tüm birlikte olduğu iştiraklerin 
check uplarını çekip ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktayız.

Ülkemizin en önemli konularından bir tanesi savunma sanayi ve  sağlık turizmi.

İki derneğimizin de Düşün Psikoloji ile yapmış olduğu bu büyük kapsamlı iş birlikteliğiyle 
amacımız ülkemizin eğitim ihtiyacını karşılamanın yanısıra yurtdışına açılmaktır.

Yurtdışından ülkemize gelecek firmaların checkup larını  en doğru şekilde çektikten sonra 
adaptasyonunu sağlayıp iletişim, psikoloji/sosyoloji, İK, CRM alanında nitelikli eğitimler 
sağlamayı amaçlamaktayız.

Bunun ilk adımını da birlikte düzenleyeceğimiz, 2020 Dünya Markalar Zirvesi Türkiye’de 
41 ülkeden gelecek olan uluslararası firmaların tüm kurumsal checkuplarının yapılmasıyla 
start verecektir.

Düşün Eğitim’in içerisinde eğitim başlıkları ile birlikte bir firmanın a dan z’ye tüm yönetim 
birimlerinin adaptasyonu sağlanabildiği gibi motivasyon konusunda da nitelikli eğitimler 
vermekteyiz. İnsan kaynakları başta olmak üzere şirketlerin marka değerlerinin maksimi-
zasyonu ve sürdürülebilir marka değeri yapılandırmaları yapılmaktadır. Aynı zamanda  ku-
rumsal olarak akademik eğitimleriyle birlikte tüm dizaynını Dünya Markalar Derneği ve 
Düşün Eğitim olarak bu yapılan protokol ile sağlayabilmekdeyiz.



YURTİÇİ VE YURTDIŞI KURUMLARA 
SAĞLANAN EĞİTİMLER

1. İLETİŞİM

1.1 Etkili İletişim

1.2 Sunum / Münazara Teknikleri

1.3 İş Yazışmaları

1.4 Unvan Grupları Arasında İletişim

1.5 Liderlik

1.6 Zaman Yönetimi

2. PSİKOLOJİ / SOSYOLOJİ

2.1 Öfke Yönetimi

2.2 İş Disiplini

2.3 Stresle Başa Çıkabilme

2.4 Mobing

2.5 Zor Davranışlar / Kişilerle Başa Çıka-
bilme

2.6 Çatışma Çözme Becerileri

2.7 Mesleki Rehberlik

3. İK

3.1 Kurumun Misyon ve Vizyon Anlayışı 

3.2 Personel Seçimi ve Mülakat Danış-
manlığı

3.3 Çalışan Destek Programları

3.4 Performans Artırma

3.5 İş Hayatının Yapısı ve Kurum Kültürü

3.6 Bireysel Farklılıklar / Kurumsal Ortak 
Hareket 

3.7 Kurum ve Çalışan Beklentileri

3.8 Kurum içi Riskler

3.9 Performans Değerlendirme

4.CRM

· Durumsal Farkındalık – Situational Awa-
reness

· İletişim – Communication

· Takım Çalışması – Team Management

· Liderlik – Leadership

· İş yükü ve Yorgunluk Yönetimi – Worklo-
ad Management

· Karar Verme – Decision Making

· Stres Yönetimi – Stress Management

· Kültürel Farklılıklar- Cultural Differences

· İnsan hataları-Human Error and Reliabi-
lity

· Şahsi Farkındalık, özgüven-Personality 
Awareness, Assertiveness

· Tehdit/Hata analizi ve yönetimi-Threat 
and Error Management

· İnsan performansı ve limitleri-Human 
Performance and Limitations

· Kümülatif yorgunluk ve bununla başa 
çıkma-Fatigue and Vigilance
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Haluk Tekerek

CRM (Crew Resource Management),  

Türkçe ifade ile uçuş ekibi kaynak yöne-

timi; güvenli ve etkin bir uçuş için elde-

ki tüm kaynakların doğru ve verimli bir 

şekilde kullanılması, bu şekilde stresi 

ve hatayı azaltıp verimliliğin arttırılması 

olarak tanımlanabilir. Havacılık tarihinde 

meydana gelmiş olan kazaların yaklaşık 

%80’inin insan kaynaklı hatalardan kay-

naklandığı bilinmektedir.

             CRM’deki amaç, insan ve çev-

resel faktörlerden oluşabilecek hataları 

ortadan kaldırıp olası havacılık kaza-

ların önüne geçmektir. Bunu önlemek 

amacıyla 1980’li yıllardan bu yana hava 

yolu şirketleri CRM ile ilgili üniversite ve 

psikologlarında katılımı ile CRM eğitim 

programları geliştirmiştir. Günümüzde 

ise CRM, sivil havayolu işletmelerinin 

vermek ve takip etmek zorunda olduğu 

bir eğitimdir. 

CRM’deki amaç, insan ve çevresel faktörlerden 
oluşabilecek hataları ortadan kaldırıp olası 

havacılık kazaların önüne geçmektir.

Kaptan Pilot & CRM Eğitmeni

CREW RESOURCE 
MANAGEMENT-CRM
(EKİP KAYNAK YÖNETİMİ)
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İlk CRM Çalışmaları

Dünya havacılık tarihindeki en ölümcül kaza ola-

rak bilinen Tenerife kazası, 27 Mart 1977 tarihin-

de, İspanya’nın Tenerife Adasında bulunan Los 

Rodeos Havalimanı’nda iki Boeing 747 uçağının 

yerde çarpışmasıyla oluşmuştur. Dünya havacılık 

tarihinin bu en büyük kazasında 583 kişi hayatını 

kaybetmiştir. Bu kazadan sonra, havacılık alanın-

da meydana gelen kazaları önlemek için ilk ça-

lışmalar 1979 yılında NASA tarafından yapılma-

ya başlanmıştır. O dönemde yapılan çalışmalar 

(Cockpit Resource Management) kokpit kaynaklı 

hataları önlemeyi amaçlamışsa da; ileri ki zaman-

larda kabin ekibi, uçuş dispatcher ve ekip planla-

ma gibi diğer şirket çalışanlarını da katarak  uçuş 

ekiplerinin tamamını kapsayan çalışmalar şek-

linde yürütülmeye başlanmıştır. Bu sayede tüm 

ekibin sağlıklı ve etkin bir biçimde görevlerini 

eksiksiz yerlerine getirmeleri amaçlanmıştır.

CRM Temel Bileşenleri Neler?

Yapılan araştırmalara göre bir uçuş ekibinin bir 

uçuş görevini emniyetli ve etkin bir şekilde icra 

edebilmesi için teknik, prosedurel ve teknik ol-

mayan beceri ve kabiliyetlere sahip olması gere-

kir. CRM’in temel bileşenleri genellikle pilotlar-

dan beklenen “NONTECH” (non technical skills) 

yani teknik olmayan kabiliyetler olarak da bilinir.

CRM’in temel bileşenleri şu şekilde listelenmiş-

tir;

,•  Durumsal Farkındalık – Situational Awareness

•  İletişim – Communication

•  Takım Çalışması – Team Management

•  Liderlik – Leadership

•  İş yükü ve Yorgunluk Yönetimi – Workload Ma-

nagement

•  Karar Verme – Decision Making

•  Stres Yönetimi – Stress Management

Bunun yanında CRM’in ilgilendiği diğer konular;

•  Kültürel Farklılıklar- Cultural Differences

•  İnsan hataları-Human Error and Reliability
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•  Şahsi Farkındalık, özgüven-Per-

sonality Awareness, Assertiveness

•  Tehdit/Hata analizi ve yöneti-

mi-Threat and Error Management

•  İnsan performansı ve limitle-

ri-Human Performance and Limi-

tations

•  Kümülatif yorgunluk ve bununla 

başa çıkma-Fatigue and Vigilance

Türkiye’de CRM 

 Ülkemizde, başta Türk Hava 

Yolları olmak üzere Sunexpress, 

Pegasus ve diğer  tüm havayolu 

şirketleri CRM çalışmalarını başa-

rılı bir şekilde yürütmeye çalışmak-

tadır. Uçak kazalarının önlenmesi, 

uçuşların düzenli takibi ve uçak 

kaçırma olaylarının yaşanmama-

sı için uzman ekiplerle çalışmalar 

yürütülmektedir. Uçuşlarda oluşa-

bilecek olağanüstü durumlara kar-

şılık iletişimi üst düzeyde tutarak 

çözümler üretilmeye çalışılmakta-

dır. Örneğin uçuş ekibindeki ast ve 

üst ilişkileri, cinsiyet farklılıkların-

dan meydana gelen sorunlar, yerli 

ve yabancı ekipler arasında ortaya 

çıkan kültürel farklılıkların çözüm 

yöntemleri yine CRM ile aranmak-

tadır.

CRM sayesinde tüm 
ekibin sağlıklı ve 
etkin bir biçimde 

görevlerini eksiksiz 
yerlerine getirmeleri 

amaçlanmıştır.
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 Dünya havacılık tarihindeki en ölümcül kaza olarak bilinen Tenerife kazası, 27 Mart 

1977 tarihinde, İspanya’nın Tenerife Adasında bulunan Los Rodeos Havalimanı’nda iki Bo-

eing 747 uçağının yerde çarpışmasıyla oluşmuştur. Dünya havacılık tarihinin bu en büyük 

kazasında 583 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu kazadan sonra, havacılık alanında meydana 

gelen kazaları önlemek için ilk çalışmalar 1979 yılında NASA tarafından yapılmaya baş-

lanmıştır. O dönemde yapılan çalışmalar (Cockpit Resource Management) kokpit kaynaklı 

hataları önlemeyi amaçlamışsa da; ileri ki zamanlarda kabin ekibi, uçuş dispatcher ve ekip 

planlama gibi diğer şirket çalışanlarını da katarak uçuş ekiplerinin tamamını kapsayan ça-

lışmalar şeklinde yürütülmeye başlanmıştır. Bu sayede tüm ekibin sağlıklı ve etkin bir bi-

çimde görevlerini eksiksiz yerlerine getirmeleri amaçlanmıştır.

 CRM (Crew Resource Management), güvenli ve etkin bir uçuş veya kurumsalda 

efektif bir operasyon için eldeki tüm kaynakların doğru ve verimli bir şekilde kullanılması, 

bu şekilde stresi ve hatayı azaltıp verimliliğin arttırılması olarak tanımlanabilir.

 Havacılık tarihinde meydana gelmiş olan kazaların yaklaşık %80’inin insan kaynaklı 

hatalardan kaynaklandığı bilinmektedir. ’’Havacılık kanunları kanla yazılmıştır’’ cümlesi in-

san kaynaklı hataların minimize edilebilmesi için yıllarca üzerinde çalışılan ve sürekli upg-

rade uğrayan CRM’in ciddiyetini göstermektedir. Bu anlamda 2010’ların başında kurumsal 

firmalar tarafından başta yöneticilere sonrasında şirket çalışanlarının tamamına bu eğitim-

lerin verilmesi hatta şirket prensibi haline getirilmesi verimliliği arttırdığı ve insan faktörü-

nün olduğu yerde hataları minimize edebilmek için kullanılmaya başlandığı görülmüştür.

 Halihazırda havayolu şirketleri dışında; Arçelik, Beko, Acıbadem, Enka, Borusan 

Otomotiv, Sahibinden, Turkcell, Vodafone, Türk Telekom, Petkim ve birçok kurumsal CRM’i 

insan kaynağına entegre edip şirket prensibi haline getirmiş durumdalar.

 İnsanın olduğu yerde hata her zaman vardır. Ancak CRM’in içerisinde bulunan eği-

tim programlarının etkin bir şekilde kullanılmasıyla hata payının sıfıra yakın bir noktaya 

çekilerek verimliliğin artırılması bütün kurum ve kuruluşlar için mümkündür.

HAVACILIK CRM’İ KURUMSALA ENTEGRE
EDİLEBİLİR Mİ?

Kurumsal Eğitim Uzmanı Psikolog İlkay Öner
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İYİLER İYİLEŞTİRİR

Mustafa Kemal mahallesinde küçük, sami-

mi bir ofiste sadece bir dergi olmadığını 

sonradan anladığım ve üzerine yaptığım 

mesainin her saniyesiyle gurur duyduğum, 

gelirinin büyük bir kısmıyla köy okullarında 

binin üzerinde çocuğun eğitim masrafları-

nın karşılandığı bir dergiyi tanımakla başla-

dı bu uzun maraton. İlk bakışta bu organi-

zasyonun misyonu ve vizyonundan oldukça 

büyülenmiştim. Her geçen gün aidiyet duy-

gusunun ailemden sonra ilk defa içime işle-

diğine süreç olarak tanık oluyordum.

“ “

Kurumsal Strateji Planlama
Genel Müdür Yardımcısı
hasan@dusunpsikoloji.com

Hasan Bayram
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İlk büyülenme sürecinin etkisinden 

çıktıktan sonra her bakışta hayran-

lığımı gizleyemediğim bu derginin 

mimarlarıyla tanışmaya başladım. 

İlk etapta Bir grup insanın toplanıp 

“insana ve insanlığa katkı” mot-

tosuyla gece gündüz demeden, 

maddi çıkar olmaksızın çalışmasını 

garipseme duygum yerini bugüne 

kadar gerçek motivasyonun ne ol-

duğu konusunda en ufak bir fikrim 

bile olmadığını düşünme sürecime 

bıraktı :)

Hedefi sadece “İnsana ve insanlı-

ğa katkı” olan bu ekibin en büyük 

kanayan yarası  ruhsal problemli in-

sanların toplum içerisinde yaşattığı 

ve süreç içerisinde ciddi artış gös-

teren kadın cinayetleri, cinsel istis-

marlar, aile mefhumunun değersiz-

leşmesi, çocukların gün geçtikçe 

artan ruhsal problemleri ve daha 

birçok can sıkıcı hadise... Bu amaç 

doğrultusunda en efektif yol bir 

ruh sağlığı merkezi olmaktan geçi-

yor ve Düşün Psikolojinin kurulma 

hikayesi bu temele dayanıyordu

Bu sürecin en güçlü kısmı ekip ol-

maktı. Hedefe giden yola o kadar 

mükemmel bir kadroyla çıkmıştık 

ki önümüze çıkan bütün engelleri 

bir bir aşıyorduk. ”İyiler İyileştirir” 

sloganının özneleri olabilmek için, 

sabrederek ve çok çalışarak Düşün 

psikolojinin temellerini attık..

Düşün Psikolojinin  baş aktörü, yol 

göstericim, sevgili dostum yol ar-

kadaşım ve desteğini her zaman 

hissettiğim, kalp temizliğinin yüze 

yansımasına birebir tanık olduğum 

tanımaktan şeref duyduğum ve 

bana öğrettikleri için hayatıma do-

kunan Yönetim Kurulu Başkanımız 

Değerli Başak Aslan’dan bahset-

meden edemeyeceğim İyilerin iyi-

leştireceği sözüne anlam katan ve 

sadece söylenmek için söylenmiş 

bir söz olmadığını her geçen gün 

idrak edip hayranlığımı gizleyeme-

diğim gizli kahramana selamlar..



Bir hayal ile çıkılan yolda bir anda milyon-

larca adım birikiverdi... meğer ne çok istek-

liydi insanlar iyiliğe yürümeye...

Teknoloji nasıl da istila etti tüm hayatımızı! 

Her şeyi kolaylaştırıyor artık elimizdeki bu 

küçük akıllı aletler. Bir tıkla alışveriş, bir tık-

la havale, bir tıkla mesaj, bir tıkla her şey… 

Yürümek? İşte ona çok da gerek kalmıyor...

Oysa dünya sağlık örgütü verilerine göre 

sağlıklı bir birey günde en az 10.000 adım 

atmalı!

E bu kadar kolayken teknolojiyle her 

şey neden yürüyelim ki?

Helpsteps tam da bu soruyu 

cevaplamak için tasarlanmış 

yüzyılın iyilik adımı olarak ha-

yatımıza girdi!

Günlük attığınız adımları bir 

tıkla HS adımına dönüştürüyor 

ve bu adımlarla bağış yapabili-

yorsunuz! Peki ama nasıl?

26

Gözde VenedikHelp Steps Kurucusu
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Çok basit!

Gün içinde atılan adımları her 

gün gece 00.00 dan önce 30 sn’lik 

bir reklam izleyerek tek tıkla HS 

(helpsteps)e dönüştürüyorsunuz. 

İzlediğiniz reklam gelirinin bir 

kısmı adımlarınıza geri tanımlanı-

yor. Böylece HS’lerinizin bir mali 

değeri oluyor! Şimdi ister biriktir 

ister harca ister BAĞIŞ YAP.

AHBAP platformu, KANSER-
SİZ YAŞAM DERNEĞİ, DİLSİZ 
DOSTLAR DERNEĞİ ya da bi-

reysel ihtiyaç sahibine adımlarını 

bağışlama imkânı HELPSTEPS 
ile akıllı telefon kullanan herkese 

sunuluyor. Tamamen ÜCRETSİZ 

olarak appstore ve googleplay 

store dan inidirilen uygulama ile 

tek yapmanız gereken gün içinde 

attığınız adımları biriktirip, istedi-

ğiniz dernek ya da ihtiyaçlıya ba-

ğışlamak.

1 adım bile olsa bağışlanan tüm 

adımlar birleşince ne mi olacak? 

Birlikten kuvvet doğacak ve 1 

adım bir hayat kurtaracak!

1 adım bile olsa bağışlanan tüm 
adımlar birleşince ne mi olacak 
birlikten kuvvet doğacak ve 1 

adım bir hayat kurtaracak

İYİLİĞE ATILAN EN
BÜYÜK ADIM



“İnsanların amaçları ve ihti-

yaçları kadim, bu amaçları 

yerine getirmek için kullan-

dıkları araçlar ise dönem-

seldir.” Dünyaya gelme anı 

itibariyle doğadaki en zayıf 

canlı olan insan, kendisi-

ni diğer canlılardan ayıran 

“düşündüğünü yapabilme” 

becerisi sayesinde bu deza-

vantajını avantaja dönüştür-

müş, hem doğaya hem de 

diğer insanlara karşı üstün-

lük sağlama yarışı içine gir-

miştir. İnsanlar dışındaki do-

ğadaki tüm canlılar ömürleri 

boyunca doğdukları anda 

sahip oldukları fiziksel ve 

ç e v r e -

sel özellikleri ile yaşamlarını 

sürdürürken, insan tarihin 

her döneminde doğuştan 

sahip olmadığı organların 

yerini tutacak araç-gereç-

ler üretmiş ve kullanmıştır.  

Yine, tarih boyunca, insan-

lar doğuştan getirdikleri 

yeteneklerini çevresel fak-

törlerle geliştirmişler ve 

belli alanlarda ustalaşarak 

o alanlarda kendilerinden 

önceki dönemlerde kullanı-

lan farklı araç-gereçleri yeni 

bilgilerle, kişisel yaratıcılık-

larıyla ve hayalleri ile har-

manlayarak “deneme-ya-

nılma-hatadan ders çıkarma 

ve tekrar deneme” yönte-

miyle ileri taşımaya çalış-

mışlardır. Buradaki ileri 

taşıma gayretini, belli 

alanda üretilecek 

olan mal veya 

hizmeti daha 

hızlı, daha 

ucuz ve daha 

kaliteli üret-

mek olarak 

düşünebili-

riz. Eflatun, 

Devlet isimli 

eserinde in-

sanların sahip 

oldukları bireysel becerilere 

ve üretim gücüne diğer in-

sanların ihtiyaç duymasın-

dan dolayı toplum içinde 

yaşadıklarını, böyle bir ih-

tiyaç olmasaydı yani birey-

ler tüm ihtiyaçlarını kendi 

başlarına karşılayabilseydi 

muhtemelen toplumsal ya-

şama gerek kalmayacağını 

belirtmiştir. Bireyin ortaya 

koyduğu üretimin değeri, 

o üretime toplumun ihti-

yaç duyma yoğunluğuna, 

üretimi yapmak için gere-

ken bilgi-beceri düzeyinin 

yüksekliğine ve o beceriye 

sahip olma sıklığına göre 

değişmiştir. Bu nedenle, bir 

değerin toplum tarafından 

ihtiyaç duyulma oranı artar-

ken, o değeri üretmek için 

gereken becerinin yüksek-

liği de artar fakat becerinin 

insanlarda bulunma oranı 

azalırsa, o değeri üretebilen 

insanların toplumdaki say-

gınlıkları ve gelirleri yüksek 

olur. 

Sanayi Devrimine, yani sa-

dece son iki yüz yıla kadar 

neredeyse bilinen tüm me-

deniyet tarihi boyunca bi-

reyler doğdukları ailelerin 

TEKNO BURJUVA: 
ÖĞRENMENİN KÖK HÜCRESİ
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mesleki alanlarında emek vererek 

hayatlarını sürdürmüşlerdir. Kişinin 

hayatını idame ettirmesi için gereken 

mesleki bilgi ve beceri okullarda de-

ğil aile içinde ve çeşitli meslek lonca-

larında işbaşında uygulamalı olarak 

sağlanmıştır. Yüz yıllar boyunca mes-

lek loncaları, kutsallarını korur gibi, 

başka mesleklerdeki bireylerin kendi 

alanlarına girmesine izin vermemiş 

ve meslekler adeta toplumsal sınıf-

landırma vazifesi görmüştür. Aileden 

genetik bir miras gibi aktarılan ve yıl-

lar içinde loncada çıraklıktan ustalığa 

geliştirilen mesleki becerilere sahip 

insanlar mal ve hizmetlerini beyin ve 

el fonksiyonlarını beraberce işe ko-

şarak basit araç-gereçlerle üretmiş-

lerdir. 

Meslek erbabının beyniyle ahenk 

içinde çalışan elleri ve kas gücü dö-

nemin üretiminin en önemli bileşeni 

ve katma değeri olmuştur. Bu ne-

denle Sanayi Toplumu öncesi çağ-

ların özellikle yüksek becerili ve sık 

bulunmayan meslek erbaplarının 

bulunduğu loncalar “ön kapitalist 

örgütlenme ” olarak adlandırılmıştır. 

Diğer insanların, ihtiyaçlarını karşıla-

mak üzere bu insanların tekellerinde 

tuttukları üstün niteliklere bağımlı ol-

ması bu meslek loncası üyelerini sos-

yal ve ekonomik olarak toplumda üst 

sıralara taşımıştır. Ancak, bir malın 

veya hizmetin gerçekleştirilmesinin 

az sayıda insanın tekelinde olması, 

bu mal ve hizmeti kullananların ve 

tüketenlerin maliyetini artıran bir et-

kendir. Bu nedenle, meslek loncaları 

kendi alanlarını korumak için çaba 

sarf ederken, toplumun geri kalanı 

erişmesi zor ve pahalı emeğin nite-

liğinin mümkün olduğunca yaygın ve 

sıradan olması için çaba göstermiştir 

her zaman. Birçok işin yapılmasını ko-

laylaştıran aletlerin geliştirilmesinin 

ve birçok ustanın çalışması ile ancak 

yapılabilecek işleri onlara gerek duy-

madan otomatik olarak yapan maki-

neleri yapma çabasının arkasındaki 

neden insan emeğine olan ihtiyacı 

azaltmak ve ihtiyaç duyulan emeği 

ucuzlatmaktır. Elbette yeni teknoloji-

ler ve yöntemler geliştirerek emeğin 

niteliğini sıradan ve yaygın kılmaya 

çalışmanın bir diğer önemli nedeni 

de o alanda üretilen değerin oluştur-

duğu kârı mümkün olduğunca az in-
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sanla paylaşma isteğidir. Sanayi 

Devrimi’nin başlangıcı sayılan 

buhar gücüyle çalışan tekstil 

makinelerinin devreye girme-

siyle birçok tekstil ustasının işsiz 

kalması ve işsiz bu kitlenin baş-

lattığı ünlü Luddite isyanları ma-

kineleşmenin getirdiği işsizliğin 

ve ucuz emeğin yarattığı dönü-

şümün sembolüdür. Yine Sanayi 

Devrimi’nin sembollerinden pa-

muk çırçırı makinesini geliştiren 

Eli Whitney, bir kölenin elleriyle 

üç saatte yarım kilosunu ayıkla-

yabildiği pamuğu iki misli hızla 

ayıklayabilen buluşu sayesinde 

dünyada pamuk ye-

tiştiriciliğini kökünden 

değiştirmiştir. Daha 

sonra, bu icattan esin-

lenen birçok mucit ve 

girişimci pamuk işinde 

insan emeğini en aza 

indiren çeşitli maki-

nelerin geliştirilmesi 

için para ve zaman 

harcamışlardır. Sadece 

iki makine, otomatik 

tekstil makinesi ve pa-

muk çırçırı makinesi, 

insan emeğine dayalı 

binlerce yıllık giyim sek-

töründeki kas gücü ve el emeği 

faktörünü sıradanlaştırmış ve 

her yerde bulunabilir hale ge-

tirmiştir. 

Yük arabalarından tren katarla-

rına; 1. Dünya Savaşı’nda ken-

dini ispatlayan kamyonlarından 

bugününün sürücüsüz kamyon 

geliştirme çabalarına kadar iş 

yapma süreçlerinde insan kas 

gücünü en düşük seviyede kul-

lanmak en büyük önceliklerden 

birisi olmuştur . İster zorla köle 

çalıştırsın ister özgür iradeli köy-

lüleri ücreti karşılığı çalıştırsın, 

tarım toplumlarında ülkeleri yö-

netenlerin, toprak sahiplerinin 

ve sermaye sahiplerinin zihin-el 

koordinasyonu marifetli meslek 

sahiplerine ve yalın insan kas 

gücüne hep ihtiyacı olmuştur. 

Ne kadar iyi teknik araçlar geliş-

tirilmiş olsa bile Sanayi Devrimi 

öncesi dönemlerde kas gücü 

ve marifetli eller ekonomi için 

dönemlerinin en önemli üretim 

aracı olmuşlardır. Bu nedenle 

18.yüzyıl öncesinde sermaye 

sahipleri ile emeğin sahiple-

ri karşılıklı olarak birbirlerine 

muhtaçtı ve ilişkileri devam et-

mek zorundaydı.  

Bugün ahlaksız olarak gördüğü-

müz kölelik, insanlığın erdem-

lerini geliştirmesi sayesinde 

değil kölelerin yaptığı işi daha 

hızlı, daha kaliteli ve daha ucuz 

yapan teknolojileri geliştirme-

siyle ortadan kalkmıştır. Buhar 

makinesi ile başladığı varsayı-

lan Sanayi Devrimi’yle beraber 

emek kavramında büyük bir 

değişim ve dönüşüm meydana 

gelmiştir. Mümkün olan bütün 

işlerde ustaların zihin-el koor-

dinasyonu marifeti ile yaptıkları 

işlerin aynısını yapabilen oto-

matik makineleri üreten ve bu 

iş süreçlerinin prensiplerini ta-

nımlayan Taylorism ve Fordism 

benzeri yöntemleri yaratan ser-

maye sahipleri emekte aranan 

niteliği düşürerek emeğin mal 

ve hizmet üzerindeki maliyetini 

azalttılar. 

Sıradan ve her yerde bulunabi-

lecek özelliklere sahip iş gücü-

ne rahatlıkla erişebilen sermaye 

sahipleri var olan sektörlerde 

otomasyona hız ver-

miş, otomasyonun art-

masıyla mal ve hizmet 

üretimi artmış, artan 

mal ve hizmet üretimi 

beraberinde sıradan 

da olsa yeni işgücü 

ihtiyacı ve yeni işler 

doğurmuştur.  Özellik-

le son 200 yıldır Karl 

Marx’dan Keynes’e 

birçok sosyolog ve 

ekonomist, çeşitliliği, 

işlevselliği, erişilebilir-

liği sürekli gelişen yeni 

teknolojilerin insanları 

işsiz ve işlevsiz bırakacağı yö-

nünde uyarılarda bulunmuşlar-

dır.  Teknolojinin emekte neden 

olduğu evrimsel ama daha çok 

devrimsel değişime/dönüşüme 

ayak uyduramayan çeşitli dev-

letler ortadan kalksa bile, birey 

bazında bakıldığında korkulan 

olmamış, insanların kurulan yeni 

devlet düzenleri içerisinde ya-

şam standartları ve gelirleri za-

man içerisinde yükselmiştir. 

Sanayi Devrimi öncesinde ai-

leler ve loncalar içinde zihin-el 
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koordinasyonuna sahip marifet-

li meslek erbapları yetişmiş ve 

meslek erbabı olamayanlar da ek 

teknik araç-gereçleri kullanarak 

kas güçleriyle topluma hizmet 

vermiştir. Sanayi Devrimi önce-

sinde Rönesans ve Bilimsel Dev-

rimler Çağı’nda açılan üniversite-

lerde yetişen az sayıdaki eğitimli 

insanın yürüttüğü teknolojik ve 

bilimsel arayışlar Sanayi Devri-

mi’ni ve makineleşmeyi tetikleye-

rek emek kavramında büyük bir 

dönüşüm yaratmıştır. Bu süreçte, 

meslek erbaplarının zihin-el koor-

dinasyonu marifetleri makinelere 

aktarılmış, böylece toplumdaki iş 

gücü niteliği mümkün olduğunca 

vasata çekilmiş ve hatta zaman 

içerisinde vasıfsızlaştırılmıştır. 

Buna rağmen, artan üretim ve 

hizmet miktarı insan kas gücüne 

hala ihtiyaç duyduğu için çok faz-

la sorgulamadan sadece önüne 

konulan işleri yerine getirebile-

cek, basit yönergeleri ve gelen 

yazılı iş emirlerini okuyabilecek, 

üretim ve hizmet sürecinde ihti-

yaç duyacağı temel matematik 

hesaplarını yapabilecek ortalama 

becerilere sahip bireylerin yetişe-

ceği temel eğitim, orta öğretim 

ve hatta yükseköğretim kurum-

ları hayata geçirilmiştir. Kısacası, 

insanlık tarihi boyunca toplumun 

oluşmasının temel nedeni olan 

bireylerin birbirlerinin emekleri-

ne ihtiyaç duyması ve insan eme-

ği, gelişen teknolojilere bağlı 

olarak dönüşüme uğrasa bile, 

hep var olmuştur… ta ki 2000’li 

yıllara kadar!

Tekno-Burjuva Doğuyor!

İş dünyasından, akademik alan-

dan ve sosyal hayatımdan, çev-

remdeki yüzlerce insanla yaptı-

ğım sohbetlerde, basılı-görsel 

ulusal medyada ve sosyal med-

yada rastladığım yorumlarda ve 

yazılarda Sanayi 4.0 kavramının 

Tarihe not düşmek ve 
eğitim camiasını geç 
kalmadan uyarmak 
için belirtmeliyim ki 

Sanayi 4.0, sanayiden 
ve üretimden 

önce doğrudan 
eğitimle ve toplumu 
oluşturan bireylerin 
bundan sonra nasıl 

eğitileceği ile ilgili bir 
kavramdır.



küçümsendiğini ve önemsenmediği-

ni görüyorum. Dünyada da özellikle 

eğitim bilimleri alanında çalışan aka-

demisyenlerin de şimdilik konuyla çok 

ilgili olduklarını söylemek mümkün 

değil. Tarihe not düşmek ve eğitim 

camiasını geç kalmadan uyarmak için 

belirtmeliyim ki Sanayi 4.0, sanayiden 

ve üretimden önce doğrudan eğitimle 

ve toplumu oluşturan bireylerin bun-

dan sonra nasıl eğitileceği ile ilgili bir 

kavramdır. Tarım toplumlarının aile ve 

meslek loncalarında ve sanayi devrimi 

toplumlarının da bugün halen varlıkla-

rını koruyan klasik okulculukla hayata 

hazırladığı yeni nesiller için Sanayi 4.0 

ve sonrası toplumları da yeni bir eği-

tim modeli geliştirmek zorundadır. 

Neden mi?

Almanlar tarafından Sanayi 4.0 olarak 

isimlendirilen bu dönem, hizmet ve 

üretim sektöründeki tüm iş süreçleri-

nin mümkün olduğunca “insansızlaş-

tırılmasını” hedeflemektedir. Eğitim 

seviyesi çok yüksek fakat hızla yaşla-

nan bir toplum için kas gücüne da-

yalı rutinleştirilmiş işlerin beceriden 

soyutlanarak kodlanabilir, robotlara 

ve akıllı cihazlara yüklenebilir hale ge-

tirilmesi çok akıllıca bir tercih. Hatta 

sadece rutinleşmiş el emeğine daya-

lı basit işleri değil, günümüzde mü-

hendislik, tıp ve hukuk gibi çok daha 

karmaşık alanlarda bile birçok iş akışı 

büyük veri ve yapay zekâ sayesinde 

rutinleştirilip akıllı cihazlar tarafından 

icra edilebilir hale gelmektedir. Son 

20 yıldır, Almanya’nın yanında batı ve 

uzak doğuda onlarca ülkenin üniver-

siteleri ve şirketleri beslenme, barın-

ma, bankacılık, ulaşım, inşaat, sağlık, 

enerji benzeri onlarca farklı sektörde 

işgücünü sıfırlayarak tüm süreçleri ta-

mamen insansızlaştıran otonom araç-

lar geliştirme yarışı içindedir. Otonom 

cihazların ötesinde, yaratıcı zekâsını 

dönemin üretim araçları ve teknolojisi 

ile harmanlayarak insanların farklı sek-

törlerde farklı ihtiyaçlarını karşılayan, 

yeni ihtiyaçlar yaratan, başkalarının 

yarattığı bir inovasyonu daha ileri taşı-

yan, bunu internetten hızla yaygınlaş-

tırabilen her bir birey bundan sonraki 

dönemin sermaye sahipleri olarak ad-

landırılacaktır. Üretim için büyük finan-

sal kaynaklara, arazilere ve makinelere 

ihtiyaç duymayan “tekno-burjuva” 

olarak isimlendirebileceğimiz bu ki-

şiler, yaratıcı zekâlarını ve makinelere 

emir verme becerilerini, yeteri miktar-

da temel ve sosyal bilim birikimi ile 

harmanlayarak hayal ettikleri yenilik-

leri tasarlayıp, üreterek topluma fayda 

sağlarken, geliştirdikleri teknolojinin 

sahip olduğu becerilere göre bir anda 

birçok insanı işsiz ve hatta işlevsiz bıra-

kabilecektir. 

Tekno-burjuva, toplumsal bir sınıflan-

dırmadan çok, icra edilen herhangi bir 

meslek bazında herhangi bir bireyin 

kurduğu yenilikçi bir hayali en azından 

diğer insanlara basit seviyede anlatıp, 

belki prototipleyip, gerekirse patentle-

yip, inisiyatif kullanıp, yaygınlaştırıp ve 

sürekli hale getirerek dönemsel veya 
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kalıcı sermaye gücü, prestij ve saygı ka-

zanmasını ifade eden bir tanımdır. Bil-

gisayar ve İnternet devrimiyle başlayan 

dönemde “bilişim ile üretim” beceri-

lerini temel bilimler, beşeri bilimler ve 

özellikle yaratıcı zeka, sorgulama (ön-

celikle kendini) ve duygusal becerileri 

ile harmanlayabilen bireyler herhangi 

bir fiziksel kapitale ve klasik üretim ara-

cına sahip olmadan ve büyük bir hızla 

yeni oluşmakta olan tekno-burjuva sını-

fında yer alabilecektir. Sanayi 4.0 dev-

riminin tekno-burjuva sınıfını, Sanayi 

Devrimi’nin burjuva sınıfından ayıran 

en büyük özelliği işçi sınıfının emeğini 

sömürmeyi hedeflemek yerine eme-

ğin tamamını makine/akıllı cihaz/yazı-

lım otomasyonuna devrederek insan 

emeğini tamamen anlamsız ve işlevsiz 

kılmayı hedeflemesidir. Bunun yanında, 

Sanayi 4.0 döneminin tekno-burjuvası, 

Sanayi Döneminin burjuvasının yıllar 

içinde elde ettiği tüm sermaye biriki-

mini çok kısa süre içerisinde ortadan 

kaldıracak ve bu sınıfı da işlevsiz kılacak 

potansiyele sahiptir. İşin paradoksal 

tarafı ise tekno-burjuvanın işlevsiz kıla-

cağı Sanayi Devriminin emekçi sınıfının 

ve burjuva sınıfının her bir ferdi aynı za-

manda potansiyel olarak Sanayi 4.0’ın 

tekno-burjuvazisinin bir üyesi olmasıdır.

Tekno burjuvazi, bireyler ve toplumlar 

için tehditler ve fırsatlar sunmaktadır: 

Birey, kendini çalışma hayatı boyunca 

sürekli yenilemez, değişimleri takip 

etmez ve buna yönelik gerekli bilgi 

ve becerileri kazanmaz ise bir sabah 

uyandığında kendini işsiz değil, işlev-

siz olarak bulabilir. Yani o güne kadar 

biriktirdiği tüm mesleki bilgi ve be-

cerinin işe yaramaz olduğuna şahitlik 

eder. Diğer taraftan, dönemin üretim 

araçlarının emek üzerinde yarattığı 

dönüşüme yönelik kendi bilgi ve be-

cerilerinde gerekli güncellemeleri ve 

yenilemeleri yapan bireyler dönüşen 

kendi mesleklerinde ilerlemeye de-

vam ederler veya başka mesleki alan-

lara geçiş yapabilirler. Benzer şekilde 

gelişmiş, gelişmekte olan veya geri 

kalmış toplumlar da benzer risklerle 

ve fırsatlarla yüzleşmeye hazır olma-

lıdır. Gelişmiş toplumlar her ne kadar 

dönemin üretim araçlarına hâkim ol-

dukları için emek kavramının dönüşü-

müne teknik olarak bir dönem karşılık 

veriyor olsa da eğitim sistemini en alt 

seviyeden başlatarak tüm bileşenleri 

ile bu dönüşüme göre güncelleye-

mez ve yenileyemezse ve yeni nesilleri 

önceki üretim araçlarının gerektirdiği 

bilgi ve becerilerle donatmaya devam 

ederse, kısa zaman içerisinde gerile-

meye başlayacaktır. Gelişmekte olan 

ülkeler, özellikle kas gücüne dayalı 

ekonomik sisteme sahip olanlar, Sana-

yi 4.0’ın getirdiği mutlak otomasyon 

nedeniyle kısa bir zaman içerisinde 

hiçbir üretimine (mal, hizmet ve bilgi) 

ihtiyaç duyulmaz hale gelecektir. 
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Ufuk Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirdikten sonra aynı üniversitede Gelişim ve 

Sosyal Psikoloji alanında Yüksek Lisans’ı bitirdim. Lisans eğitimi sırasında Gülhane 

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde stajımı yaptım. Ufuk Üniversitesi Yüksek Lisans 

eğitimi sürecinde ‘’Üniversite Öğrencilerinde Stresle Başa Çıkma Tarzları ve Kaygı 

Arasındaki İlişkiler’’ ile ilgili proje çalışması yürüttüm. Eğitim sürecinde Oyun Terapi-

si, Çocuk Değerlendirme Testleri, Evlilik ve Çift Terapisi, Cinsel Terapi ve Boşanma 

Terapisi eğitimlerini tamamlayarak uygulayıcı sertifikaları aldım. Meslek hayatıma 

Düş’ün Psikoloji’de Uzman Psikolog ve Oyun Terapisti olarak devam etmekteyim.

Düş’ün Dergisinin kıymetli okurları,

Bu sayıda sizlerle oyun terapisinin ne olduğu, çocuklar üzerindeki etkisi ve hangi 

problemlerde oyun terapisinin uygulandığına dair bilgilerimi paylaşacağım. 

Çocuklarımız karşılaştığı sorunların tamamını sözel olarak ifade ede-

meyebilirler. Yetişkinler gibi çocuklardan sorunlarını sözel olarak 

ifade etmelerini bekleriz ama unuttuğumuz en önemli nokta oyu-

nun çocuğun dili olduğudur. Çocuklar duygularını, sorunlarını, 

paylaşamadıkları durumlarını oyunlarla dışarı vururlar. Bu nok-

tada oyun terapisinin çocukların anlam dünyasını fark etme ve 

sorunlarına cevap bulabilme konusunda etkili olmaktadır.

Oyun Terapisi Nedir ?

Çocuklar oyun oynayarak kendilerini ifade ederler ve çocuğun 

oyunla kendini ifade etmesinin temel yolu oyun terapisidir. 

Oyun terapisinde oyun çocuğun evrensel dili oyuncaklar 

ise kelimeleridir. Oyun terapisi için en uygun 2-12 yaş ara-

lığıdır. Çocuklar oyun oynayarak, yaşadıkları problemleri 

dışarı atarlar ve dışarı attıkları duygular sonucunda çocuk-

ta duygularla yüzleşme, duyguları denetleme ve olumsuz 
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duygulardan uzaklaşma başlar. Duy-

gularını dışarıya atan çocuk psikolo-

jik olgunlaşma, rahatlama, kendisini 

düşünme ve karar verme gibi durum-

larda kendini güçlü hissetmeye başlar. 

Oyun terapisi çocuğun gelişimini et-

kileyen davranışsal, duygusal ve psi-

kolojik problemleri ortadan kaldırarak 

problemin ilerlememesini önler ve 

terapistin sağladığı güvenli ortamda, 

çocuklar davranışlarını etkileyen kor-

ku, hayal kırıklığı üzüntü, kızgınlık vb. 

duyguları oyunlarıyla yeniden canlan-

dırabilirlerken aynı zamanda bu du-

rumlarla başetmeyi öğrenirler. Oyun 

Terapisiyle çocuklarda sıkıntılarla baş 

etme ve çözüm üretiminin artması, ço-

cukların kendilerine olan güvenlerinin 

artması,  sorumluluklarını yerine getir-

me becerilerinde olumlu gelişmeler, 

duygularını ve düşüncelerini daha ko-

lay ifade etmesi, zihinsel ve sosyal ge-

lişimlerinin sağlanması yer almaktadır.

Oyun Terapisi Hangi Durumlarda 
Kullanılır ?

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Öfke 

Kontrol Bozukluğu, Bağlanma ve Ay-

rılma Problemleri, İstismarlar, Enüresiz 

(alt ıslatma) /Enkopresiz (kaka tutma- 

yapma zorlukları), Saç yolma, Parmak 

emme, Mastürbasyon, Seçici Konuş-

mazlık (Selektif Mutizm), Tıbbi nedeni 

olmayan bulantılar/baş ağrıları,Kardeş 

Kıskançlığı, Yemek Yeme Sorunları, 

Kaygı, Saldırganlık Ailede yaşanan ça-

tışma, boşanma ya da ayrılık, Uyku Bo-

zuklukları, Obsesif Kompulsif Bozuk-

luk, Depresyon, Korku, Evlat Edinilme, 

Kronik Hastalık, Sevilen Birinin Ölümü 

ya da Hastalığı, Aile içi Şiddete Ma-

ruz Kalma, Tırnak yeme, Sınır ve Kural 

Tanıma Problemleri, Özgüven ve Sos-

yal Beceri, Çekingenlik ve Utangaçlık 

Okul Problemleri, Özgül Öğrenme 

Güçlüğü vb. problemlerde oyun tera-

pisinin faydaları görülmektedir.

Unutulmamalıdır ki; Kuşlar uçar, balık-

lar yüzer ve çocuklar oyun oynar…

Uzman Psikolog Gizemnur Dağlı

Unutulmamalıdır ki; 
Kuşlar uçar, balıklar 
yüzer ve çocuklar 

oyun oynar…
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Temiz suya ulaşmanın mutluluğu.

Umarım her insan bu duyguyu yaşar. 

Hayatımın en güzel anlarıydı. Su en 

temel ihtiyaç. 

Su olmadan hayat olmaz. Su Abı ha-

yattır.. İnsanlar önce suya ulaşacaklar 

ki gün içinde düşünmeye çalışmaya 

birbirlerine faydalı olmaya zaman 

bulsun. Şu an İçin Afrika’nın en temel 

ihtiyacı..

Su demek zaman demek su demek 

düşünmek demek su demek iş yap-

madan önce vücudun en temel ihti-

yacını karşılamak demek..

30 ile 40 gün öncesinden kazılmaya 

başlayan tamamlandığında suyun 

ilk çıkış anını yaşamak insanların ar-

tık saatlerce yol yürümeden kendi 

köylerinde temiz suya kavuşabilme-

lerini görebilmek ve bu ana tanıklık 

etmek..Sanırım paha piçilemez bir 

mutluluktu benim için..

Gökhan Emre Akılgokhanemreakil

RUHUN
RENGİ
OLMAZ



23 Nisan’da yine bir çok çocuk ve yaşlıların yaşadığı 

bir Afrika ülkesinde su kuyusu açmak için çalışmaları-

mızı başlattık.. Bu projeyle binlerce Afrikalı ailemiz te-

miz suya kavuşacak ve bir eğitim atölyeside kuracağız 

çocukların gelişimi için eğitici kitaplar götüreceğiz.

Hem Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramını kutlarken 

hem de ramazanın iftarın sevincini huzurunu yaşaya-

cağız.

Bu arada heyecanımı gizleyemeyeceğim sanırım 

Düş’ün dergide seyahat hikayelerimi ve gerçek ya-

şanmışlıkları zevkle yazarken ve anlatırken..Bu ay 

içinde Ruhun Rengi Olmaz kitabımın 2.baskısı için 

Düş’ün aileme çok teşekkür ederim bana olan des-

tekleri için.. Daha gidecek çok yolumuz öğreneceği-

miz bir çok yaşamlar bizleri bekliyorken yine kitabın 

tüm gelirlerini Afrika’ya götüreceğim.

Toprak üzerinde yaşayan her çocuk mutlu olsun diye.

DÜŞ’ÜN EĞİTİM VE SEKTÖR DERGİSİ   |  AFRİKA’DA TEMİZ SUYUN ÖNEMİ 



41



Önce alnımıza sürdük, sonra koca 

pastayı yedik…  Hepimize yetti. Tatlı 

yiyelim tatlı konuşalım. Pastanın üs-

tünde Ruhun Rengi Olmaz yazıyor ya 

hemen anlatayım hikayesini.

17 yaşımda ilk Afrika ziyaretimde 

Uganda’dan başlamıştım bir tane kız 

çocuğu İngilizce bana senin ten ren-

gin ne kadar güzel senin gibi olmak 

isterdim demişti. Ben de ona sen gibi 

çikolata olmak isterdim demiştim, 

ruhlarımız aynı tenin ne önemi var.  

Senin rengin benden daha güzel ve 

özel demiştim. Sonra o kıza ben pas-

ta ısmarlamıştım. Elini elime sürdü 

sonra hani rengim değişmedi dedi. 
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Bende ona ruhun rengi olmaz demiş-

tim evet içlerimiz aynı demişti. Son-

ra pastaya parmağı ile dokundu ve 

alnıma sürdü gülümsedi. Bende ne 

güzel mutlu oluyor bütün çocuklara 

pasta alayım alınlarına sürüyüm son-

ra da pastayı yeriz mutlu oluruz diye 

düşündüm. 

O gün bugündür her Afrika seyaha-

timde yaş pasta yerim çocuklarla on-

lar benim alnıma ben onların alnına 

sürerim, herkesin alnına pasta sürül-

dükten sonra herkes elleriyle yer pas-

tayı. Ten renklerimizin farklı olması 

dünyanın ne kadar güzel bir coğrafya 

olduğunu gösteriyor. 

Bir amacı olmalı insanın her renkte, 

her dilde insan sevebilmeli.. Çocuk 

kalan herkes kahramandır. Teşekkür-

ler Afrika, çok şey öğrendim senden. 

Elimdekilerin kıymetini, yetinebilme-

yi, şükretmeyi ve en çokta merhamet 

duygusunu …

Sanırım yeni ayakkabıya gerek yok. 

Dolabımda giymediğim kıyafetle-

re yenisini eklememe ihtiyacım yok.  

Lüks bir arabam, kocaman bir evim 

olmasa da olur ama güzel bir seya-

hate hep ihtiyacım var; bir şarkıya, 

denize bakmaya, sohbete, bir canlıyı 

sevmeye, doyurmaya. Hayatın içinde 

olmaya.
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Hayatınızdaki en önemli
ilişki kendinizle olan ilişkidir.

Çünkü ne olursa olsun, daima
kendinle olacaksın.

Diane Von Furstenberg

“ “  

RUBICON YAPIM

Rubicon Yapım - Kurucu Serkan Karakoç
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“Rubicon’u geçmek” adını İtalya’da bulunan Rubicon nehrinden alan 

bir söylemdir. M.Ö. 49 yılında Jül Sezar, senatonun buyruğunu dinle-

meyip bu küçük nehri geçmiş, büyük bir başarı sağlayarak Roma’yı 

bile almıştır. O günden bu yana geri dönüşü olmayan kararlı bir dav-

ranış için “Rubicon’u geçmek” deyimi kullanılır. Biz de şirketimizi kur-

mayı hayal ettiğimiz ilk günlerde zorlu bir yola girdiğimizi ve kararlı 

davranmamız gerektiğini düşünerek bu ismi seçtik.

Rubicon Yapımdaki faaliyetlerimiz prodüksiyon ve eğitim başlıkları 

altında toplanıyor. Şu an var olan eğitim programlarımız diksiyon, be-

den dilinin doğru kullanımı, etkili iletişim ve yazma teknikleri üzerine. 

Bu çalışmaları günümüz koşullarında farklı denebilecek bir yaklaşımla 

uyguluyoruz. Aslında girdiğimiz yolun zorlu olduğunu düşünmemizin 

temel sebebi de bu. Filmlerin, dizilerin, sosyal medya paylaşımlarının, 

şöhretin, ilginç eğitimlerin, doğru yanlış bilgilerin, yepyeni kavramla-

rın, unutulmaya başlayan değerlerin, markaların, başarı hikâyelerinin, 

güç mücadelelerinin, doğruların, yalanların ve saymakla bitireme-

yeceğimiz daha pek çok şeyin akıl almaz bir hızla savrulup harman-

landığı, bambaşka çağrışımlarla karşımıza çıktığı böylesine günlerde 

insanlara işin gerçeğini söylemeyi amaçlıyoruz. Bizce bu gerçek, bir 



şeyi başarmanın en kısa, en doğru yo-

lunun yapmak istediğiniz işe gereken 

saygıyı göstermek ve bilgiye, tecrü-

beye yaslanarak çok çalışkan olmak-

tan geçtiğidir. 

İnternetin yaşamımızdaki yeri arttık-

ça, değişen dünyayla birlikte pek çok 

kimse bilgiye hızla ulaşıp öğrendikle-

rini bir an önce uygulamaya geçirmek, 

fazla emek vermeden paraya ve şöh-

rete ulaşmak istiyor. Öncesinde pra-

tiğe, aylar ve yıllar süren çalışmalara, 

düşe kalka öğrenme süreçlerine bağlı 

işler yalnızca yetenekle ilişkiliymiş de 

azıcık vakit ayırılınca kolaylıkla yapı-

labilirmiş gibi değerlendirilebiliyor. 

Ancak akademik okumalar ve uzun 

emekler sonucu belli bir düzleme 

oturtulabilecek öğrenme süreçleri, ki-

şisel gelişim kitaplarından edinilen iyi 

parlatılmış ıvır zıvırlarla bir tutulabili-

yor. Bu durum da kavramların içini bo-

şaltarak sanatın, sanatçının ve kültürel 

birikimin saygınlığını zedeliyor.

Biz böyle bir ortamda yalnızca uzman-

lığını kanıtlamış, yılların birikimiyle 

perçinlemiş, insanlara faydalı olabil-

me düşüncesini ön planda tutan isim-

lerle birlikte hareket ederek olması 

gereken eğitimi vermeyi önemsiyo-

ruz. Kimseye de inandığımız gerçe-

ğin dışında bir vaatte bulunmuyoruz. 

Yaklaşımımız, günümüz pazarlama 

teknikleriyle örtüşmemesine rağmen 

sorun yaşamıyoruz çünkü insanlar gü-

ven duyabilecekleri bir kuruma gel-

diklerini biliyorlar. 

Diksiyon, etkili konuşma ve hitabet 

derslerimizin tamamı çok değerli 

TRT spikerleri tarafından veriliyor. Bu-

gün her ne kadar yanlış kullanılsa da 

“spiker” yalnızca TRT sunucularına 

verilen bir unvandır aslında. Çünkü 

eğitmenlerimiz gibi deneyimli isimler 

uzun yıllara yayılan bir kurum kültürü-

nün yetkinliğini ve belirgin bir ekolün 

disiplinini taşırlar. Devlet kademeleri 

medyada dilin kullanımındaki yanlış-

lıkları düzeltmek için girişimde bulun-

duğunda TRT spikerlerine başvurur. 

Bugün, nice emeklerle yaratılan bu 

ekol yok olma tehlikesiyle karşı kar-

şıya. Biz yaşaması ve yeni nesillerle 

buluşabilmesi için elimizden geleni 

yapmayı hedefliyoruz. Çünkü popüler 

kültürün acayiplikleri hızla bilginin ve 

deneyimin yerini alıyor. 

Özellikle üzerine gittiğimiz noktalar-

dan biri de pek çok insanın diksiyon 

dersi almanın ağdalı, doğallıktan uzak 

bir konuşma biçimine yol açacağı ya-

nılgısı. Bu insanlar iş başa düşüp sos-

yal yaşamları ya da işleri dolayısıyla 

topluluk önünde konuşmak, belli bir 

sorumlulukla birilerine hitap etmek 

zorunda kaldıklarında dili doğru kul-

lanmanın öneminin farkına varıyorlar 

ancak ve eğitim almanın gerekliliğini 

anlıyorlar. Kurslarımıza katılarak kürsü 

konuşması, basın açıklaması, doğaç-

lama konuşma, röportaj ve metin de-

ğerlendirme gibi konuları uzmanların 
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yol göstericiliğinde öğrenebiliyorlar. 

Eğitmenlerimizle tanışan ve eğitim-

lerini tamamlayan öğrencilerimizin 

hemen hepsi bırakın iş yaşamını sev-

gilimizle, eşimizle, ebeveynlerimiz ve 

arkadaşlarımızla konuşurken bile dili 

doğru kullanmanın ne kadar önemli 

ve yararlı olduğunun farkına varıyor-

lar. Çünkü hitabet eğitimi almak yap-

macık bir konuşma biçimine neden 

olmaz, aksine kendi konuşma tarzını-

zı geliştirebilmenin yollarını açar. 

Kurmuş olduğumuz yapının aynı za-

manda bir sanat okulu, kültür mer-

kezi gibi özellikler taşımasını da arzu 

ediyoruz. Bu sebepten eğitim verdi-

ğimiz bir diğer alan da edebiyat. “Te-

mel Yazma Teknikleri” ve “Kurmaca-

nın Yapısı” isimli iki farklı programımız 

var ve çok değerli isimler bizimle bir-

likte çalışıyor. Yazma eğitimlerinde 

de temel prensibimiz aynı. Öğrenci-

lerimize hayal satmadan, usta isimle-

rin birikimlerini paylaşmasına olanak 

sağlamak ve sanata, kültüre, emeğe 

gereken saygıyı göstererek samimi-

yetle üretmeye çalışmak. 

Prodüksiyon alanındaki faaliyetleri-

mizde ise yalnızca kâğıda dökülmüş, 

belli bir amaç ve planlama sonucu 

ortaya çıkan işleri tercih etmeye çalı-

şıyoruz. Esas hedefimiz ise Ankara’da 

sinema filmi üretebilen ve üretmeye 

devam edebilecek güçte bir yapı ha-

line gelmek.

Rubicon’u bir kez geçerseniz artık 

ok yaydan çıkmış, Sezar’ın söylediği 

gibi zarlar atılmıştır ve ne olacağını 

bilemezsiniz. Yaptığımız işleri merak 

eden, ekibimiz ve eğitmenlerimiz-

le tanışmak isteyen ya da yalnızca 

kahve içip sohbet etmeyi arzu eden 

herkesi Ankara’daki adresimize bek-

liyoruz.

Kavaklıdere Mahallesi, Bestekâr Caddesi, 

30/16 Çankaya, Ankara

0312 426 65 54

0533 508 65 54

www.rubiconyapim.com

rubiconyapim@gmail.com

 info@rubiconyapim.com



Eğitim ile bireylerin karakter sahibi, 

barış ve refah içerisinde yaşama 

sahip olmalarını sağlamak
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Ankara Kukla ve Karagöz Atölyesi Şafak Yılmaz

2010 yılında üniversite için Ankara’ya ge-

lişimle birlikte, kent tiyatrosu serüvenim 

başladı ve bu ilgi zamanla geleneksel 

tiyatroya yönelmemi sağladı. İlerleyen 

dönemlerde öğrenci evimdeki bir oda-

yı atölyeye dönüştürerek, ustamdan da 

gördüğüm bilgi desteği ile Karagöz ve 

kukla çalışmalarımı burada sürdürdüm. 

2014 yılında Gazi Üniversitesi Türk Halk 

Bilimi Bölümü’nde yüksek lisans prog-

ramını kazanarak öğrenim hayatıma de-

vam ederken; 2016 yılında Ankara So-

mut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’nde 

gösteri sanatları alanında görev aldım. 

2018 yılında Altındağ Belediyesi Gençlik 

Merkezleri’nde “Kukla ve Karagöz Eğit-

meni” olarak mesleğimi sürdürme kararı 

alarak; atölyemi yine belediye bünyesin-

deki Altınköy Açık Hava Müzesi Çocuk 

Etkinlik Evi’ne taşıdım. Burada “perde 

kurup, ışık yakarak” Karagöz gösteri-

lerimi yapmaya başladım ve ziyaretçi 

grupların gölge oyunumuzu izlemeleri 

için çaba harcayıp, büyük küçük herke-

sin Karagöz izleyebileceği bir etkinlik 

alanı oluşturdum. Kış dönemlerinde 

ise seyyar olan Karagöz perdemi, talep 

eden okullara götürerek gösterilerimi 

sürdürürken, yine talep durumuna göre 

geleneksel çizgide olan ve özellikle ço-

cukların yaparken öğrenebileceği atölye 

çalışmalarını da taşınabilir hale getirdim. 

Yaptığım tüm bu çalışmaları sadece An-

kara ile sınırlamadan birçok şehre, hatta 

ülkeye ulaştırırken; zaman içerisinde ka-

zandığım sınavlarla da Kültür Bakanlığı 

bazında “Geleneksel Tiyatro Sanatçısı” 

unvanına layık görüldüm. Şu an için ge-

leneksel tiyatroya, özellikle de Karagöz 

ve kukla geleneğimize yönelik tüm ça-

lışmalarımı Altınköy Açık Hava Müzesi 

Çocuk Etkinlik Evi’ndeki “Kukla ve Kara-

göz Atölyesi”nde sürdürmekteyim. Tüm 

bunları tarihsel olarak sıralayabilmem 

birkaç satır tutsa bile geleneksel olanı 

günümüze adapte etmek adına oldukça 

yoğun ve yorgun süreçler atlattım.



Öncelikle gelenekselci olmakla, gele-

neksel tiyatroyu ayırmak gerekir ki ge-

leneksel tiyatrocu gelenekselci olmak 

zorunda değildir. Öte yandan sadece 

Karagöz perdesindeki tipi ya da tipleri 

güncelleyerek de modern zamana ta-

şımış ol(a)mayız. Bu cümlelerdeki ama-

cım mesleki alanımdaki bazı ön yar-

gıları törpülemektir. Kimilerine göre 

Karagöz özellikle çocuğun görmeme-

si, izlememesi gereken bir fobi tiyat-

rosu haline gelmiştir. Başlıca nedenler 

ise; Karagöz’ün Hacivat’a vurması, 

oyun içerisindeki kavgalar, argo keli-

meler, kadının konumu vs… Bu durum 

maalesef bir genelleme haline gelmiş 

vaziyette olup bizleri dolayısıyla da 

mesleğimizi etkilemektedir. Seyircide 

bu düşüncelerin oluşmasının temel 

sebebi oyunun ya da metninin eski ol-

masıdır, dolayısıyla bu durum oynatıcı 

kaynaklı bir problemdir. Hayalî denilen 

Karagöz ustasının güncel oyunlar yaz-

ması, eğer yazamıyorsa yerinde gün-

cellemeler yaparak seyirciyi perdeye 

çekmesi gerekir. Oyunlarımızın dilini 

ve ritmini seyirci belirlediği için bu 

noktada seyircinin iyi gözlemlenmesi 

gerekir. Karagöz ve Hacivat’ın birbirle-

rine “vurma” sebepleri ise geleneksel 

bir çizgidir ve aslında bu durum vur-

ma değil bir gölge oyunudur. Bu sırrın 

gösteri sonrasında uygulamalı olarak 

seyirci ile paylaşılması neticesinde, 

pürüzlerin ortadan kalktığı tecrübe ile 

sabittir. Öte yandan Karagöz oyunları-

nın kıssadan hisseyi aktarma ve doğru-

yu öğretme tekniği dramaturjik olarak 

biraz daha farklıdır. Karagöz, kötü du-

rumlarda ya da kötü huylu kişiler aracı-

lığıyla da olsa güldürmeyi hedefleyen 

bir oyundur ve neticenin iyiye, doğru-

ya, güzele bağlandığı sonuç kısmında, 

seyircisine oyun ile alakalı kıssadan 

hissesini verir. Fakat her oyunun “ba-

şına bir dert geldiğinde karamsarlığa 

kapılma, boşluğa düşme, oturup ağla-

ma ya da bir kurtarıcı bekleme. Kalk, 

çalış, çabala, uğraş ve üstesinden gel, 

bunu da ancak gülüp eğlenerek başa-

rabilirsin” gibi ortak bir mesajı vardır. 

Oyun içeriği bakımından değerlen-

direcek olursak Karagöz; toplumun 

aynası, hayatın ta kendisidir. Özellikle 

çocukların bu hayattan mahrum olma-

sı demek, onların gerçeklikten uzak, 

homojen bir fanusta hayat sürmeleri 

anlamına gelir. Karagöz ustası yani ha-

yalî olmaksa; bazen bir deri işlemecisi, 

bazen marangoz, bazen dramaturg, 

bazen ressam, bazen ışıkçı, bazen mü-

zisyen, bazen Egeli, bazen İranlı, ba-

zen hayvan, bazen de bir taş olmaktır. 

Tüm bunları yaparken seyircisine bir 

gösteri sunan ve bu gösteri yoluyla iz-

leyicisine bazen diş fırçalamayı, bazen 

el yüz yıkamayı, bazen doğayı koru-

mayı, bazen dürüstlüğü, bazen kitap 

okumayı öğreten bir ustaya ve gele-

neksel tiyatromuzun mihenk taşı olan 

Karagöz sanatına olabildiğince sahip 

çıkılması gerektiği düşüncesindeyim. 

Çünkü her ne açıdan bakılırsa bakılsın, 

Karagöz, kültürümüzün bütün unsurla-

rını içerisinde barındıran bir mozaiktir. 

Kendi açımdan, Karagöz ve kuklayı 

terazinin birer kefesine koyacak olur-

sam her ikisi de eşit ağırlık taşısa da 

kukla benim için bir gösteriden ziya-

de atölye çalışması olarak ön plana 

çıkmaktadır. Kukla kelimesinin “halk 

dilindeki karşılığı” tarihsel olarak Ka-

ragöz kadar eski değildir. Fakat terim-

ler, kapsamları ve bağlamları günden 

güne değiştiği için korkolçak denilen 

bez bebeklerin de kukla mahiyetinde 

değerlendirilmesiyle kuklanın geçmi-

şini çadır hayatımıza kadar dayandı-

rabiliriz. Cumhuriyet öncesinde Ana-

dolu’da bu bez bebek türlerinin yanı 

sıra araba kuklası denilen, oynatıcının 

at arabasının içinde kendisini kilimler 

yoluyla gizlemesi ve kollarına giydirdi-

ği kuklaları oynatmasıyla oluşan kukla 

Karagöz  
perdesindeki 

tipi ya da tipleri 
güncelleyerek 

de modern 
zamana taşımış                   

ol(a)mayız.
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oyunları da mevcuttur. Cumhuriyet ve 

sonrasındaki uluslararası etkileşim-

lerle birlikte günümüzün kuklaları da 

yavaş yavaş Avrupa’dan Anadolu’ya 

göç etmeye başlamıştır. Günümüzde 

ise bezden, çoraptan, tahta kaşıktan 

ya da ağaç dallarından yapılan bebek 

kuklalarını geçmişte bırakıp; pelüş ya 

da Çin malı kuklalara yönelmiş vazi-

yetteyiz. Fakat ikisi arasındaki fark, 

hiç de basite indirgenecek durumda 

değildir. Aslında geçmişe sadece o 

kuklaları bırakmadık; onların yapım, 

oynatım ve bozulduğunda onarım bil-

gisini de bıraktık. Dolayısıyla da satın 

almak zorunda kaldık ve çocuklarımızı, 

torunlarımızı yani geleceğimizi kendi 

yarattığımız bu furyaya mahkûm ettik. 

Geriye ise kuklanın sadece oyuncak-

çıda olduğunu, domatesin manavda 

yetiştiğini zanneden çocuklar bıraktık. 

Anne, baba ve diğer ebeveynlerin yo-

ğun olarak iş hayatında sürüklendiği 

mevcut düzen içerisinde, ihtiyacımız 

olanı en hızlı şekilde temin etmek gay-

retinde olduğumuz için bahsettiklerim 

kesinlikle suçlama mahiyetinde değil-

dir. 

Bu durumdan çıkış kapımız ise aşırı 

zaman harcamadan ya da çalışmayı 

programlı bir zamana yayarak kuklanın 

basit yapım ve oynatım tekniğini bilen 

bireyler oluşturabilmektir. Gerçek olan 

şudur ki; bir kuklacı olarak çocuklara 

muhteşem bir kukla gösterisi sunsam 

bile, bir çocuk için en iyi kukla oyna-

tıcısı kendisine daha yakın hissettiği 

ebeveynidir. Karagöz sanatı, kuklaya 

göre tecrübe ve birikim gerektirdiği 

için, Karagöz açısından aynı cümle-

yi kuramayız. Çünkü çocuk açısından 

düşünüldüğünde kukla bir oyun ya da 

Karagöz; 
toplumun 

aynası, 
hayatın ta 
kendisidir.
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çizgi film ise Karagöz sinema ya da 

tiyatro boyutunda nitelendirilebilir. 

Yani çocuk kukla kavramına oyun oy-

narcasına ya da evindeki televizyon-

da çizgi filme izlercesine bir sami-

miyetle yaklaşırken, Karagöz’e daha 

seviyeli bakar. 

Çocuklar kuklayı bir oyun gibi algı-

ladıkları için eğitim ve aktarım süre-

cine katılımları çok daha fazla olur 

dolayısıyla kuklalar yoluyla çocukla-

ra yemek, uyku, tuvalet alışkanlıkları 

kazandırabiliriz. Kukla her zaman için 

izleyicisinde daha çok duyuya hitap 

eder ve bu da oyun içerisinde anlatı-

lanları, kuralları hatırlamaları ve içsel-

leştirmeleri açısından kolaylık sağlar. 

El ya da parmak kuklaları yoluyla ço-

cuk konuşma dilini  akıcı ve anlaşılır 

bir şekilde kullanarak; kendisini rahat 

ifade etme becerisi kazanır. Her kukla 

türü çocuğa farklı boyutta düşünme 

becerisi kazandırır ve çocuk kukla ile 

empati kurarak bu becerisini güç-

lendirir. Sergilediğimiz oyunun ve 

durumun gidişatına göre şekillenen 

jest, mimik ve ses ritmi sarmalında 

duygu geçişlerini ve ifade biçimlerini 

öğrenir. Tüm bu katkıları göz önünde 

bulundurulduğumuzda, eş anlamlı 

kelimeleri, kesişen kümeleri, dik açı-

yı, ya da Cumhuriyet tarihini kukla ile 

anlatmak çok zor olmasa gerek.  

Tüm bu bahsettiğim kazanımlar işi-

min sadece gösteri tarafı olup; ma-

dalyonun bir de atölye kazanımı 

tarafı vardır. Bu tarz atölyeler günü-

müzde oldukça rağbet görmekte ve 

bu hususta çok ciddi projeler oluş-

turulmaktadır. Fakat benim alanım 

kukla yapımı ve kukla yapım atöl-

yesinden kastettiğim is derya deniz 

bir konudur. Bir atölye çalışması dü-

şünün ve evrene yönelttiğimiz soru 

şu: bundan kukla yapabilir miyiz? 

Bu dediğimiz şey bazen bir çay ka-

şığı, bazen buruşturulmuş bir kâğıt, 

bazen bir pet şişe, bazen bir kütük 

parçası ya da çamur olabilir. Aslında 

bu soru, büyük küçük herkesin hayal 

dağarcığının sınırlarını genişletme 

gayesindedir; ben bu soruyu katılım-

cı ilk kuklasını ortaya çıkardıktan son-

ra sormayı tercih ediyorum. Çünkü 

katılımcının ilk olarak kuklanın yapım 

tekniğini bilmesi gerekir. Kuklanın 

kafası, gövdesi, eklemleri, kıyafet-

leri, ipleri ve askısı nasıl yapılır, nasıl 

bağlanır; hangi alet hangi aşamada 

devreye girer gibi temel soruları ce-

vapladıktan sonra kukla nasıl yapılır 

sorusunu çözmüş oluyoruz. Bunu ya-

parken bazen ahşap, bazen plastik, 

bazen metal, bazense kâğıt malze-

meleri kullanıyor ve bunların nereler-

de, ne şekilde kullanılacağı bilgisine 

sahip oluyoruz. Zamansal açıdan 

baktığımızda ise bir gün içerisinde 

tamamlanan kukla atölyesi yapmak 

da haftalarca süren kukla atölyesi 

oluşturmak da mümkündür. Bu atöl-

yeler yetişkinlere özel, çocuklara özel 

ya da her ikisinin bir arada olduğu 

çalışmalar olarak tasarlanabilir. Sonu-

cunda ise çocuk da yetişkin de kuk-

lanın nasıl yapılacağı, nelerin kuklaya 

dönüşebileceği bilgisini edinmekte-

dir. Yapım atölyesinde el, göz, beyin 

koordinasyonu ve motor kaslarının 

kontrolünü gerektiren aşamalarda 

özellikle çocukların fiziki gelişimine 

katkı sağlanmaktadır. Çocuklar kulla-

nılan aletleri ve materyalleri tanıyarak 

bu malzemeleri hayatları boyunca 

hangi aşamada ne şekilde kullana-

bileceklerini öğrenmektedirler. Atöl-

ye çalışmalarımızda usta çırak ilişkisi 

kurulur ve bu ilişki sayesinde çocuk 

takıldığı noktada rahatça soru sorma 

ve destek alma isteğini, yönlendir-

meler neticesinde de engeli aşma 

yöntemlerini geliştirir. Çocuk bu atöl-

ye sonucunda oluşan kukla ile ön-

ceki satırlarda bahsettiğimiz birçok 

alışkanlığı edinerek, asıl hedef olan 

insani ilişkilerini olumlu yönde geliş-

tirir. Eğer katılımcı bir yetişkin ise; bi-

raz olumsuz düşünerek bahsettiğim 

katkılar da dâhil tüm kazanımları sı-

fıra indirgesek bile; kukla yapmayı ve 

oynatmayı bilen, bu bilginin taşıyıcısı 

olan birer ebeveyn olarak karşımıza 

çıkacakları gerçeği oldukça yeterli bir 

kazanımdır.

Sonuç olarak; geleneksel tiyatromu-

zun iki temel ögesi olan Karagöz ve 

kukla geleneği, hem ebeveyn hem 

de çocuklar açısından oldukça önem-

lidir. Bu önem gerek gösteri gerekse 

yapım aşamalarında seyircisine ya 

da katılımcısına kendisini hissettir-

mektedir. Kaldı ki yaptığım çalışma-

ların birey üzerindeki etkilerini bir 

eğitmen olarak değerlendirdiğimde 

başlangıç ve bitiş arasındaki olumlu 

ilişkiyi açıkça görmekteyim. Bunun 

en güzel örneğini ise mesleğime ilk 

başladığım yıllarda, arkadaşımın kı-

zının eğitim aldığı kreşte bir gösteri 

sonrasında yaşadım. Çocukların uyku 

saatinin hemen öncesinde, içerisin-

de kuklayı da barındıran bir Karagöz 

gösterisi sonrasında tüm malzeme-

lerimi toplamış çıkarken, arkadaşım 

beni yanına çağırdı ve bana hafif ara-

lıklı bir kapıdan, yarı aydınlık bir oda-

nın içerisinde uyuyan kızını işaret etti. 

Çocuğun yüzünde sanki uyumuyor 
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El ya da parmak 
kuklaları yoluyla 

çocuk konuşma dilini  
akıcı ve anlaşılır bir 
şekilde kullanarak; 

kendisini rahat 
ifade etme becerisi 

kazanır.

da uyuma numarası yapıyormuşçası-

na bir tebessüm vardı. Aslında o ve 

tüm arkadaşları çoktan uyumuşlardı 

ve o tebessüm hemen hepsinin yü-

zündeydi, hepsi adeta gülerek uyu-

yorlardı. İşte bu yüzden diyorum ki 

öncelikle varsa geleneksel tiyatroya 

karşı olan ön yargılarımızdan kurtu-

lalım, geleneğimizi gelecek kuşakla-

ra aktarmak adına elimizden geleni 

yapıp; bu gösterileri izleyebilsinler 

diye, kuklaların yapımını öğrenebil-

sinler diye ya da kendi deyişimle dile 

getirmem gerekirse “çocuklar gü-

lerek uyusun diye” tüm enerjimizle 

çaba harcayalım. Mesleğimizin varlı-

ğını sürdürebilmesi için; katkı sağla-

yabilecek tüm resmi kurum ya da ku-

ruluşlardan, yeni neslin mimarı olan 

öğretmenlerimizden, tüm ebeveyn-

lerden ve seyircilerimizden; kendim 

ve meslektaşlarım adına naçizane 

temennim bu yöndedir. Her ne kadar 

sürçülisan ettimse, affola. 

Saygı ve sevgilerimle, herkesin güle-

rek uyuyabilmesi ümidiyle…





Yıllardır İngilizce öğreniyor ve halen 

konuşamıyorsanız üzülmeyin yanlız 

değilsiniz. Çünkü her yazımda söy-

lediğim gibi geleneksel yöntemler-

den uzak kalmadığımız sürece dili 

öğrenemeyiz. Akıcı ve hızlı ingilizce 

konuşmak, konuşurken de rahat ve 

güvenli olmak istiyorsanız, öğrencile-

rimle deneyimlediğim ve paylaşaca-

ğım 4 kurala lütfen kulak verin. 

Kural 1

Kelimeleri tek başına çalışmayı bı-
rakın. Hani eskiden cebine kelimeler 

koyar arkasınada Türkçelerini yazar 

çıkarıp bakar bilirse diğer cebine 

geçirirlerdi öğrenciler. Hiç bir zaman 

tasvip etmediğim bir yöntem ve ba-

şarı da getiremedi. Çünkü ayakka-

bının ingilizcesini öğrendi, bağı da 

biliyor ama ayakkabı bağı/ ayakka-

bımı bağladım demeyi bilemiyen ve 

konuşamıyorum diye kıvranan kişiler 

var. İki kelimeyi biraraya getirmek 

diye buna denir. Kelimeyi öğrenirken 

phrase veya collacationlarıyla öğren-

mezsek sadece kelimeyi biliriz ama 

konuşamayız.

“Kelime öğrenirken yaptığımız diğer 
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bir hata kelime ezberlemek. 30.000 

ingilizce kelime çalıştım, sınava gir-

dim full çıkardım, kelime haznem 

çok iyi”..Kelimenin sözlük anlamını 

bilmek veya test için ezberlemek o 

kelimeyi öğrenmek demek değildir. 

Bir kelimeyi aktif belleğimize geçire-

bilmemiz için en az 5 kere maruz kal-

malıyız, okuduğumuz yazıda görerek, 

konuşurken-yazarken kullanarak vs.  

Kural 2

Dilbilgisi kurallarını kitap okur 

gibi okuyup ezberlemeyi 

ve konuşurken de bu 

olay geçmişte başla-

dı herhalde şimdi-

de devam ediyor 

hmm present 

perfect kullan-

mam lazım di-

yerek, zamanı 

boşa geçirme-

yin. Gramer 

kurallarına takılı 

kalmayın, elbet-

te doğru gramer 

ku l lanmal ı s ın ı z 

ama bu yöntemle 

doğru gramer kullan-

manız mümkün değil.  

Türkiyede en büyük sıkın-

tımız, öğrencilerimizin gramer 

bilgileri çok iyi çünkü maalesef 

sınav sistemi bunu destekliyor. Oysa 

dil 4 beceriden oluşur, okuma,yaz-

ma,dinleme ve konuşma. Dili öğren-

me amacımız zaten İletişim sağlamak 

değil midir?

Peki gelelim gramer çalışmadan na-

sıl konuşacağımıza; Present tense 

de hergün bir kısa hikaye dinleyin. 

Sonra aynı hikayeyi 10 yıl sonra ile 

başlıyarak geçmiş zamanda dinleyin. 

Dinlerken hissedin. Daha sonra aynı 

hikayeyi 2000 den beri şeklinde pre-

sent perfect hikaye olarak dinleyin, 

sonrasında next year diye başlıyarak 

gelecek zamanda dinleyin. Dinler-

ken içselleştirin.

Kısa hikayeler gramer öğrenmek için 

çok etkili bir yoldur. Çalıştığım ku-

rumlarda ana okul ve ilkokul öğrenci-

lerine ingilizceyi anadilimizi edin-

diğimiz yollardan öğretiyoruz motto 

sunu benimsemişimdir. Ve hikaye 

tabanlı gramer öğretilen çocuklar 

daha çabuk konuşan ve konuşurken 

hangi zamandı kavramı yaşamayan 

çocuklar olmuştur. 

Aynı hikayeyi değişik zaman kalıp-

larıyla tekrar tekrar dinleyiniz. Bir-

yerden bulma şansınız olmayacaktır 

fakat öğretmeninizden veya dile  ha-

kim bir arkadaşınızdan yardım alarak 

sesini kayıt ettirebilirsiniz.

Diğer bir yöntemde aynı kısa hikaye-

yi öğretmeninizden anlatmasını iste-

yin ve size kolay sorular sormasını..

Dikkatinizi çekmek istiyorum aynı hi-

kayeyi size değişik şekillerde anlatsın 

ve bir çok sorular sorsun ve sizde ce-

vaplayın. Kısa  hikayeler olabileceği 

gibi kısa makalelerden de des-

tek alabilirsiniz.

Kural 3

Üniversiteden bir 

öğrencim birkaç yıl 

önce Canada’ya 

taşındı. Dilbilgi-

sine (Gramer) 

çok hakim bir 

kızdı, hatta 

diyebilirim ki 

anadilimiz olan 

Türkçenin gra-

mer yapısından 

daha iyi biliyordu 

İngilizce grame-

ri. Gramer çalışarak 

daha doğrusu okuya-

rak çok iyi konuşacağına 

inanıyordu. Evet deli gibi 

gramer çalıştı ama gözleriyle 

çalıştı, okudu, kelime öğrendi. İngi-

lizcesinin çok iyi olduğunu sanıyordu 

ta ki Canadaya gidene kadar. 

Derslerde öğrencilerime hep anlatı-

rım, ilkokuldan beri İngilizce okudu-

ğumu hatta yabancı hocalardan eği-

tim aldığımı ve  Türkiye’de ingilizce 

eğitim veren üniversiteden mezun 

olduğumu buna rağmen Amerika’ya 

gittiğimde ilk ay çok zorlandığımı, in-

sanın gerçekle yüzleşmesi gerekiyor, 
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silkelenip kendine gelmesi için 

derim.. Söylerken de yaşadığım 

komik anılarım gelir hafızama..

Dönelim tekrar güzel kızımıza, 

Canadaya gittiği ilk hafta şok 

üstüne şok yaşadığını  ve orada 

bir dil okuluna kayıt olduğunu 

12 ay boyunca dili halletmeden 

lisans programına katılamayaca-

ğını düşündüğünü, 12 ay kursa 

devam ettiğini ve sonunda yine 

konuşamadığını farkettiğni ve 

birşeylerin yanlış gittğiğni boşa 

zaman geçirdiğini düşündüğünü 

yazan bir mail attı..ve mailin ko-

nusu hocam yardım şeklindeydi. 

Kendisi 2 ay kadar kısa bir süre 

dersimi almıştı, o zaman ki ko-

nuşmalarım aklında biryer etti ki 

destek istiyordu.

Dinleme yapmadan İngilizceyi 

anlayamaz dı ki, bir bebek dü-

şünün 2 yıl anadilimizde sesle-

re kelimelere cümlelere kısaca 

konuşmamıza maruz kalıyor, ne 

okuyor ne yazıyor nede dilbilgisi 

kurallarını biliyor ama 2 yılın so-

nunda konuşuyor öyle değil mi? 

Dinleme konuşmanın en önemli 

anahtarıdır. 

Mailinde detaylıca anlatmış ol-

masına rağmen  yaşadığı zorluk-

ları, karşılaştığı sıkıntıları benim 

çok yoğun bir dönemim oldu-

ğu için uzun uzadıya anlatma 

şansım yoktu ve sadece 2 cüm-

le  yazabildim “ start listening 

everyday”, “ Learn with your 

ears not eyes”. Çevirmem ge-

rekirse, hergün dinlemeye başla 

ve gözlerinle değil kulaklarınla 

öğren dedim.

O zaten benim ne demek iste-

diğimi benimle çalıştığı dönem-

lerden çok iyi biliyordu ve çok 

değil 2 ay sonra bir mail daha 

attı..”Teşekkür ederim hocam 

artık Kanadalı arkadaşlarım var 

ve okula başlayamaya da inan-

cım..”

Kural 4

4 yıldan fazla süredir ingilizce ça-

lışanlar vardır aranızda..Hala İn-

gilizce konuşulurken anlamakta 

zorlanıyor musunuz?

Neden? Çünkü sadece kitap-

lardan kitap İngilizcesi öğreni-

yoruz. Bize dinletilen cdler den 

farklı telaffuzları öğreniyoruz. 

Ama gerçek bu mu? Gerçek İn-
gilizce kitap ingilizcesi değil-
dir.

Konuşurlarken bir çok deyim, 

atasözü hatta argo deyimler ve 

günlük dili kısaltmalarla kulla-

nıyorlar. Amerikaya gittiğmde 

zorlandım demiştim ya, işte tam 

da bu sebeplerle.. Yol tarifi so-

ruyorum..Amerikalı amca bana 

Massachussets AVenue demek 

yerine Mas Av. dedi ve ben 1 

saat orayı aradım halbuki bulun-

duğum yer zaten Mass AV.di. :))) 

Gerçek konuşmalar dinleyin, 

buna en güzel örnekler filmler,-

diziler, haber programları, ger-

çek materyaller okuyun  roman-

lar, hikayeler, gazeteler, dergiler.

Hoş haber ingilizcesi biraz fark-

lıdır ama hiç yoktan iyidir. Yanı 

kısaca gerçek İngilizce ye maruz 

kalın. 

Lütfen bu tavsiyelere bir kulak 

verin, kimbilir belki birgün sizler-

den birinden de bir mail alırım.. 

“Hocam teşekkürler bu işi başar-

dım” diye...
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Binlerce yıllık 
geçmişe sahip 

geleneksel tedaviler 
bilimsel çalışmalar 
tarafından giderek 
daha güçlü kanıtlar 
ile desteklenmeye 

başlandı.



Son yıllarda her geçen gün 

daha da fazla sağlık profes-

yoneli ve hasta tarafından 

tercih edilen geleneksel ve 

tamamlayıcı tıp uygulamaları 

tıpta alternatif olmanın ötesi-

ne geçmiş durumda.

Binlerce yıllık geçmişe sahip 

geleneksel tedaviler bilimsel 

çalışmalar tarafından giderek 

daha güçlü kanıtlar ile des-

teklenmeye başlandı.

Türkiye’ de T.C Sağlık Bakanlı-

ğı tarafından uygulamaya da-

hil edilen başta akupunktur, 

fitoterapi, ozonterapi, kupa 

terapi ( hacamat), hirudotera-

pi, apiterapi, homeopati, os-

teopati … olmak üzere birçok 

tamamlayıcı tıp yöntemi mev-

cut. Kamu oyundaki genel 

kanının aksine GETAT uygu-

lamaları mevcut tıbbi tedavi-

lerin alternatifi değil bu teda-

vileri tamamlayıcı ve bilimsel 

çalışmalar ile de desteklen-

miş ve geliştirilmeye açık olan 

bilimsel uygulamalardır.

Bu yöntemlerden belki de en 

çok bilinen akupunktur yön-

temi Uygur Türklerine kadar 

uzanan 5300 yıllık bir geçmi-

şe sahip. Çin tıbbının teme-

lini oluşturan bu yöntemde 

anatomik planın aksine insan 

bedenindeki meridyen sis-

temleri temel alınır ve cilde 

uygulanan özel iğneler yardı-

mıyla bedenin kendi içindeki 

şifalandırma gücü harekete 

geçirilir.

Yine dünya üzerinde 5000 yıl-

lık bir geçmişe sahip bitkilerle 

tedavi yöntemi olan fitoterapi 

de özellikle ülkemizde ya-

bancısı olmadığımız genelde 

bir ailede ustasından el alma 

yöntemi ve çıraklık ilişkisiyle 

öğrenilen ‘’ocak’’ kültürün-

de sıkça kullanılan bir tedavi 

şeklidir. Atalarımızın binlerce 

yıl boyunca deneme yanılma 

yöntemiyle elde ettiği şifalı 

otlarla tedavi yöntemlerini biz 

şu an elimizdeki teknoloji sa-

yesinde kanıtlayabilmekteyiz.

Ozonterapi yöntemi binlerce 

yıllık bir geçmişe sahip olma-

sa da 1800lü yılların sonları-

na doğru keşfedilmiş, getat 

uygulamalarında hem tedavi 

hem de iyilik hali sağlama 

açısından en önde gelen ve 

başarı elde edilen yöntem-

lerden biridir. Süper oksijen 

olarak da bilinen ozon mole-

külünün uygulama esnasında 

bedende oluşturduğu tedavi 

edici etkisi, kanı oksijene do-

yurarak hastalık semptomla-

rını azaltması, iyilik hali oluş-

turması yoluyla olmaktadır. 

Kişiye özel dozlar seçilerek 

yapılan ve uygulayıcının yine 

kişinin duruma göre belirle-

diği kürler ile devam eden 

bir tamamlayıcı tedavi seçe-

neğidir. aynı zamanda bilinen 

en güçlü oksidan maddeler-

den biri olan ozon gazı çok 

kuvvetli bir dezenfektan et-

kiye de sahiptir. Bu noktada 

sadece kanın ozonlanması 

değil diyabetik enfekte yara-

lar, önemli bir mide mikrobu 

olan H.Pylori’nin tedavisinde 

ve daha birçok enfeksiyonun 

tedavisinde  kullanılmaktadır.

Kupa terapi daha yaygın bili-

nen adıyla hacamat ise hem 

İslam dini hem de yine Türkler, 

Hintliler, Çinliler olmak üzere 

özellikle doğu halkları arasın-

da bin yıllardır uygulanan bir 

tedavi yöntemidir. Son yıllar-

da yapılan bilimsel çalışmala-

rın artmasıyla da kupa terapi 

hakettiği saygınlığı kazanma-

ya başlamıştır. Akupunktur 

gibi bedenin kendi kendini 

iyileştirme mekanizmalarını 

hareketi geçirmesinin yanısıra 

toksinlere giderek daha çok 

maruz kaldığımız modern ha-

yatta bize kuvvetli bir detoks 

sağlayan bir tamamlayıcı te-

davi yöntemidir.

Beden bir bütündür ve kendi 

içinde mükemmel uyuma sa-

hip bir evrendir. Bu bütünlü-

ğün bozulması tüm sistemleri 

etkilemektedir. Geleneksel 

ve tamamlayıcı profesyonel-

leri bozulan bütünlüğü tekrar 

düzenlemek üzere bedenin 

kendi şifa gücünden fayda-

lanır.

Şifa kendi evrenimizde…

Dr. Çiğdem Şahin
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24 OCAK CUMA ELAZIĞ DEPREMI:
6,8 BÜYÜKLÜĞÜNDEKI SARSINTI
CAN KAYBI VE HASARA YOL AÇTI

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6,8 

büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 24 

Ocak Cuma akşam saatlerinde meydana gelen 

depremde, 35’i Elazığ’da, dördü Malatya’da 

olmak üzere en az 41 kişi hayatını kaybetti, 1.607 

kişi de yaralandı.

Derinliği 6,75 kilometre olan depremin ardından 

yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 

45 kişi enkazdan sağ çıkarıldı.

Depremden izleyen günler içerisinde 1000’den 

fazla artçı deprem yaşandı. Bu depremlerin en 

büyüğü 5,4 olarak ölçülürken, 4 üzerindeki artçı 

sarsıntıların toplam sayısı da 22 oldu.

Elazığ depreminden dört gün sonra Manisa’da 

yerel büyüklüğü (ML) 5,1; moment büyüklüğü 

(Mw) ise 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana 

geldi. Manisa’daki depremin ardından çok sayıda 

artçı sarsıntı kaydedilirken, can ya da mal kaybı 

olmadı.



Elazığ ve Malatya’da ise 87 bina yıkıldı; 1287 

binada ağır hasar, 56 binada orta ve 876 binada da 

az hasar tespit edildi. Acil olarak yıkılması gereken 

bina sayısı da 12 olarak açıklandı.

Deprem, Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır 

ve Tunceli gibi çevre illerde de hissedildi ancak bu 

kentlerde herhangi bir hasara yol açmadı.

Depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı 

Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 

ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bölgeye gitti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter 

üzerinden yaptığı açıklamada, gerekli tedbirlerin 

alındığını söyledi ve hayatını kaybedenlere 

başsağlığı diledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 

koordinasyonunda depremin hemen ardından 

başlayan kurtarma çalışmalarında, 21 farklı kamu 

kurumu, sivil kurum ve kuruluştan 3 bin 829 

personel, 22 arama kurtarma köpeği, 568 kara aracı 

ve beş hava aracı yer alıyor.



DEPREMIN PSIKOLOJIK ETKILERI

ULUSLARARASI DEPREM
SEMPOZYUMU’NDA ELE ALINDI

Farklı Yönleriyle Deprem Psikolojisi: Birey, Toplum ve Travma

Yerkabuğundaki kırılmalar sonucu yer yüzünün sarsılması olarak 
bilinen deprem, gerçekleştiğinde yıkım etkisi olan bir doğa 
olayıdır. Can ve mal kaybına sebep olabilecek bu önlenemeyen 
doğa olayı felaket olarak nitelendirilmektedir ve beklenmedik 
zamanda ortaya çıkan deprem, bireylerin yaşamları uzun süreli 
olarak alt üst etmektedir. 

Ülkemiz %93 oranında deprem bölgesinde yer almaktadır.  Bu 
denli yüksek oranda riskli bölgede yer alması, geçmiş deprem 
deneyimleri ve güncel bilimsel çalışmalar düşünüldüğünde, tam 
olarak zamanı belli olmasa bile ülkemizin gelecek dönemlerde 
de benzer depremler yaşayacağı söylenebilir. Bu anlamda 
“Deprem Bilinci” ve toplumsal farkındalık oluşmasının 

yaşanacak kayıpları azaltması önem arz etmekte ve depreme 
yakalanmadan bütünsel bir şekilde hazır olmamız gerekmektedir. 

Deprem ile birlikte yaşamaya hazır olmak fiziksel, teknik ve 
psikolojik olarak deprem öncesinde yürütülecek hazırlıklara 
bağlıdır. Fiziksel ve teknik çalışmalar yoğunlukta olmakla 
birlikte, psikolojik olarak depreme hazır olma yeterli düzeyde 
değildir.  Yapılacak hazırlık çalışmalarının bütün olarak ele 
alınması kayıpların önlenmesi adına önemlidir.  Özellikle 
deprem öncesinde farkındalık ve deprem esnasında sakin 
kalabilme adına psikoloji biliminin hazırlık çalışmalarına katılması 
diğer çalışmaların nitelikli hale gelmesi ile sonuçlanacaktır. 
Bu nedenle deprem öncesi hazırlıkların bütünsel olarak ele 
alınması ve farkındalığın artırılması adına psikoloji bilimi nin de 



dahil edildiği hazırlık eğitim programları geliştirilmeli, 
toplum farkındalık artırıcı eğitimlerle desteklenmeli 
ve depreme maruz kalanların yaşadıkları nedeniyle 
oluşan travmalar için diğer faaliyetler yürütülürken 
hemen hemen eş zamanlı olarak psikolojik desteğin 
de sunulması gerekmektedir.  Bu konuda 24 Ocak 2020 
tarihinde Elâzığ Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde 
meydana gelen depremde ülkemiz başarılı bir şekilde 
süreç yönetmiş ve eş zamanlı olarak psikolojik destek 
de sunulmuştur

AFAD koordinasyonunda depremin hemen ardından 
kurtarma çalışmaları başlatılmış, bu çalışmalara 21 
farklı kamu kurumu, sivil kurum ve kuruluştan 3 bin 829 
personel, 22 arama kurtarma köpeği, 568 kara aracı ve 
beş hava aracı katılmıştır. 41 vatandaşımızın yaşamını 
yitirdiği ve 1607 vatandaşımızın yaralandığı depremin 
ardından yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 
45 kişi enkazdan sağ çıkarılmıştır. Ekip acil olarak 
barınma ve gıda ihtiyaçlarını da etkili şekilde çözüme 
kavuşturmuştur. Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı Psikolojik 
Danışmanlık Ekibi tarafından deprem sonrası psikolojik 
destek çalışmaları yürütülmüştür.  Bu durum deprem 
hemen sonrası organize olmaya, kaos olmaksızın kriz 
yönetimi gerçekleştirmeye ve yukarıda bahsettiğimiz 
deprem sonrası yapılacaklardan bütünsel olarak ele 
alınmasına ve öncelik sırasına göre kurtarma, barınma, 
gıda ve psikolojik destek verilmesine olumlu örnek 
olarak gösterilebilir.  Diğer taraftan deprem gerçeği 
ile yaşamanın önemi ve farkındalık artırma çalışmaları 
başlatılmış ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülmüştür. 

Düş’ün Psikoloji tarafından 05 Şubat 2020 tarihinde 
düzenlenen Uluslararası Deprem Sempozyumu’nda 
“Depremin Psikolojik Etkileri” konusu ele alınmıştır. 

Sempozyuma, bürokratlar, akademisyeneler, resmi 
ve özel kurumlardan üst düzey yöneticiler, basın yayın 
kuruluşları ve pek dinleyici katılmıştır. Ayrıca konuşmacı 
olarak Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki 
ve Uzman Psikologlar katılmıştır. Düş’ün Psikoloji 
tarafından hazırlanan sempozyumda deprem psikolojisi 
ve deprem felaketlerini önleme konularına ve özellikle 
deprem öncesi ve sonrası çalışmaların bütünsel olarak 
ele alınması gerektiğine vurgu yapılmıştır. 

Düş’ün Psikoloji Yönetim Kurulu Başkanı Başak Aslan 
yaptığı konuşmada, deprem konusuna verdikleri 
önemi dile getirmiştir. Elazığ’da yaşanan depremi çok 
derinden yaşayıp hissettiklerini, deprem gerçeğinin 
kabul edilmesi gerektiğini ve kabul ettiğimiz takdirde 
önlem, kurtarma, yaraların sarılması vb. tüm çalışmaların 
bütünlük içerisinde ve hızlı olacağını belirtmiştir. 
Özellikle travmayı yaşayanlar için çok kritik bir 
süreç olduğu, bu süreci doğru yönetmek 
adına kurum olarak katkı sağlamaktan 
mutluluk duyacaklarını ifade 
etmiştir. Deprem ve benzeri 
toplumsal konularda birçok 
sosyal sorumluluk projesini 
yürüttüklerini ve buna devam 
edeceklerini dile getirmiştir.  



Sempozyumun onur konuğu olan konuşmacı olarak katılan 
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki ise Doğu Anadolu 
Fay Hattı’nın önemini belirmiştir. Japonya’da depremlerde 
Türkiye’deki gibi yıkım oluyor mu? sorusuna “Japonya’da 1975 
yılından sonraki yapılarda yıkım olmuyor” şeklinde yanıt vermiştir. 
Bu yanıt yukarıda belirtilen depremin kabulü ve deprem öncesi 
yapılaşma hazırlıklarının önemine dikkat çekmektedir.  Yapı 
Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Nazmi 
Şahin tarafından yapılan “Bizler depremden sonra önlem 
almaya başladık, depremden önce önlem alınması gerekiyor 
ve deprem değil binalar öldürür” şeklindeki açıklamalar Japon 

uzmanın açıklamalarını destekler olması ve eksik kalınan konuya 
farkındalığın varlığı açısından önemlidir.

Toplumsal bilinç kazandırma çalışmaları kapsamında 
sempozyum ve benzeri çalışmaların önemi şüphesizdir. Ancak 
elbette yeterli olduğu söylenemez. Bu kapsamda planlandığı ve 
sempozyumda ifade edildiği üzere, Düş’ün Psikoloji çalışanları 
uzman psikologlar tarafından Elazığ’da terapi desteği verilmiş 
ve benzer kuruluşlara örnek teşkil etmiştir. Meseleye farklı bir 
boyut kazandırma ve çalışmaların bütünlük arz etmesi anlamında 
önemli olan çalışmaların devamının gelmesi dileğiyle…
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Yakın tarihte 6.8 büyüklüğünde bir depremle 
sallanan Birçok binanın yıkıldığı birçoğununda artık 
içinde yaşam sürdürülemez denerek mühürlendiği 
aziz şehir Elazığ’a gittik. Burada gördüğümüz 
manzaralar karşısında hislerimiz ; Merkeze girer 
girmez başlayan ve şehrin her yerinde karşımıza 
çıkan manzaranın özeti; Yıkık binalar, hemen 
yanlarına Afad tarafından yapılan çadır kentler. 
Her 20 çadır için wc ve duş imkanı olan birer tane 
konteyner kondurulmuş. Gün içerisinde Kızılay 3 
öğün kumanya dağıtıyor. Çadırların içi yaklaşık 8-9 
m2 ve her çadırda yemek pişirmeye müsait sobalar 
mevcut. Gün içerisinde Afad ve yardımsever 
vatandaşlar tarafından odun, kömür dağıtımı 
yapılıyor. Buraya kadar her şey olması gerektiği gibi 
ancak işin trajik kısmı çadırın içine girince ortaya 
çıkıyor. Hissedilen hava sıcaklığı -15. Hava o kadar 
soğuk ki elini yıkadığında kurumaya kalmadan buza 
dönüşüyor. Sobalar sürekli yanmasına rağmen 
çadırların içi 15-20 derece arası helede çadırın 

altı o kadar soğuk ki depremzedelerin ayaklarının 
altı morarmış. Özellikle aklımızdan silemediğimiz 
şeylerden biride babet ayakkabısıyla ve çorapsız 
karların arasında top oynayan bir kız çocuğu. 
Biz söyleyene kadar ayaklarının üşüdüğünü 
hissetmiyordu bile. Ne deniyordu kuşlar uçar 
balıklar yüzer çocuklar oyun oynar. Ailesi yaşam 
mücadelesi verirken bile çocuklar oyun oynar. 
Bir babanın ağlayarak “Çocuklarım üşiler ben hiç 
birşey yapamim” haykırışına şahit olunca dünya 
bir anda gözümüzde. Biz kendi dertlerimizden 
utandık. Muhtemelen burada gördüğümüz 
manzaralar özellikle hayattan şikayetçi olduğumuz 
anlarda hatırımıza gelecek.

Elazığ seyahati kapsamında sempozyum 
programında facetime ile bağlandığımız 
aileyi ziyaret ederek sorunlarını dinledik. 
Derman olmaya çalıştık.

Elazığ programı dahilinde Vali Sayın 
Kaldırım ile görüşerek zarar görmüş 
2 devlet okulumuza özel proje yapma 
konusunda fikirbirliği sağladık
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Drama; araştırmacı, 
özgüvenli, empati 

yeteneği geliştirme, 
iletişim becerileri 
oluşturmada aynı 

zamanda kişi 
duygu, düşünce ve 

problem aktarımında 
rahatlama ve 
kolay anlatımı 
sağlamaktadır.



Drama’ nın en fazla uğradığı karmaşa dramatikle karıştırılması ondan daha 

mühim olanı’da dramatik trajedinin anlam karmaşası.

Drama, dramatik demek değildir. Dramatidasyon işte bir diğer karıştırma. 

Dramitdasyon; var olan bir olay, masal, senaryonun canlandırılmasıdır.

Drama Lideri Zeliha Aydan
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İşte geldik drama’ya. Drama bir metine bağlı olmaksızın 
lider’ in verdiği yönergelerle kişide var olan bilgi, duyu, de-
neyimlerin spontane olarak canlandırılmasıdır.

Buradaki hedefse farklı anabilim dallarının kullanım gerek-
liliğinde ulaşılması peraken sorun çözüm sürecidir.

Psikodrama; Psikoanaliz’de terapilerde özellikle terapisin-
de muazzam neticeler verir.

Yaratıcı drama: Sanat alanında hayal gücü, iletişim beceri-
leri, üretimde sağlıklı sonuç alabilmede faydalanılır.

Eğitim’de Drama ise

Eğitim bilimlerinin tüm ara bilim dallarında sınırsız kolaylık 
ve başarı sağlamaktadır.

Müze drama; insanlık tarihi bilgi edinme geldiğimiz nokta-
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ya kadar oluşan süreç. Özellikle çocuklarda teknolojik gay-
ret ve bilgi arayışına alt zemin oluşturmakta. Bireyin araştır-
macı, bilgelik yolunda aldığı süreç ise mutluluktur.

Özellikle Uzakdoğu savunma sporlarında drama yaygın 
olarak kullanılmaktadır.  Biz Anadolu Türklerinde ise bilinen 
en eski çalışma Kazım Karabekir paşa’nın askerleri ile yap-
tığı drama eğitim programıdır.

İnsanın insanla çalıştığı güvenlik kuvvetlerinde ise empati, 
iletişim, beceri ve kazanımları için polis eğitim okullarında 
kullanılmaktadır.

Drama; araştırmacı, özgüvenli, empati yeteneği geliştirme, 
iletişim becerileri oluşturmada aynı zamanda kişi duygu, 
düşünce ve problem aktarımında rahatlama ve kolay anla-
tımı sağlamaktadır.
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Muttalip Çapkan

Dekinsan grubun en önemli kurumların-

dan olan Fikir Koleji alışılmışın dışında bir 

eğitim anlayışı ile Ankara’da eğitim sektö-

rünün vizyonu, akademik, bilimsel, sanat 

içerikli, sportif faaliyetleri ile farklılık yara-

tan, teknolojiyi eğitimde kullanan, düşün-

sel becerileri geliştirmeyi ve uygulamaya 

dayalı olarak değiştirmeyi hedeflemekte-

dir. Ulusal değerlerden hiç ödün verilme-

yen okulumuzda her Fikirlinin öncelikle 

kendi kültür, medeniyet ve dillerinin bi-

lincinde olmalarını hedefliyoruz. Bu temel 

üzerine uluslararası dünya vatandaşı ola-

bilecek öğrenciler yetiştirmek üzere yeni 

bir yaklaşım inşa ediyoruz. Fikir Koleji’nde 

‘‘Herkesin aynı şeyi düşündüğü yerde hiç 

kimse bir şey düşünmüyor’’u göz önünde 

bulundurarak, ‘‘Ben varım, farklıyım ve de-

ğerliyim’’ diyebilen analitik sorgulamayı 

prensip edinmiş düşünsel becerileri yük-

sek, hayata pozitif ve proaktif bakabilen, 

İngilizce diline hakim, etkileme gücü olan, 

sezgileri güçlü, tasarlayan, değişimi görüp 

cesurca harekete geçen, sahip oldukları 

Dünya vatandaşı olabilecek öğrenciler 
yetiştirmek üzere yeni bir yaklaşım inşa ediyoruz.

Kurucu



güçlü sosyal değerler sayesinde çevresinde yarat-

tığı karizma ve tutarlı davranışlar ile diğer insanlar 

için etkin ve etik lider rol model olmalarını sağla-

yan inovatif eğitim anlayışı vardır. 

Fikir Koleji’nde düşünsel becerileri geliştirmek 

ön plandadır. Öncelikle düşünsel beceri kendi 

kendine öğrenmeyi ifade eder. Hepimiz çocukluk 

döneminde bir şeyi ilk kez yaparken beceriksiz-

likten veya deneyimsizlikten kaynaklı uzun sürede 

ve etrafımıza zarar vererek yapmaya çalışmışızdır. 

Büyüklerimiz de bu rahatsızlığı gidermenin en kes-

tirme yolunu bizlerin yerine yaparak farkında olma-

dan kendilerine bağımlı ve muhtaç duruma sokup 

kendi kendine öğrenme yetisinden mahrum bırak-

mışlardır (Örneğin ayakkabı bağcığını bağlama). 

Fikir Koleji olarak bizler sabırla ve rehberlikle ço-

cuklarımızın kendi kendilerine öğrenip ihtiyaçlarını 

bağımlı olmadan gideren bireyler yetiştiririz. Bazen 

bir olgunun tümüne odaklanıp parçaları gözden ka-

çırdığımız gibi bazen de parçalara odaklanıp bütünü 

göremeyebiliriz. Fikir Koleji olarak bizler parçadan 

bütüne, bütünden parçaya doğru çift yönlü analitik 

ve reel düşünerek, sınıflama ve kategorize etme-

lerini sağlamak için akıl oyunları, griceviz, tasarım 

atölyesi, 3D programlama, kodlama gibi derslerini 

vermekteyiz. 

Fikir Koleji’nde akademik öğretide Pisa* yaklaşımı 

göz önünde bulundurulur. Çünkü geçmişte bilgiye 

ulaşmak zor olduğundan (halk kütüphanesi, gaze-

telerin verdiği ansiklopediler) bilgiler ezberlenmek 

yoluyla öğrenilir ve girilen sınavlardaki sorular ya-

pılan ezbere göre sorulurdu. Günümüzde ise artık 

sınavlardaki sorularda bilgi ve formüller büyük ço-

ğunlukla veriliyor. Çünkü bilgiye erişmek çok kolay 

(internet, Google vs.). Öğrencinin verilen bu bilgi-

lere dayanarak, soruları analitik düşünerek, yorum 

ve sentez yaparak, kuantum düşünce yapısı ile çöz-

mesi bekleniyor. 
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*Pisa testi: Ekonomik işbirliği ve 

kalkınma örgütü (OECD) tarafın-

dan 3 yılda bir düzenlenen 15 

yaş grubu öğrencilerin katıldığı 

testtir. Türkiye 2018 Pisa testi so-

nuçlarında okuduğunu anlamada 

49. sıradan 40. sıraya, matema-

tikte 48. sıradan 42. sıraya, fen 

bilimlerinde 51. sıradan 39.sıraya 

yükseldi. Bütün bunlara rağmen 

ortalamanın hala altındayız.

Fikir Koleji’nde klasik eğitimdeki 

tahta, tebeşir, oyunlarla öğren-

me, kesme, katlama, örme gibi 

materyal ve eylemlerin çocukla-

rımızın sosyal, ruhsal ve fiziksel 

açıdan çok yönlü olarak geliş-

tirdiğine inanıyor ve bu yönde 

programlarımızı ayarlıyoruz. Fa-

kat unutulmamalıdır ki günümüz-

de bizler ne kadar istemesek de 

çocuklarımız okula başlamadan 

önce ya da eğitimleri süresince 

teknolojiyle tanışıp iç içe yaşı-

yorlar. Fikir koleji olarak eğitim 

programımızda teknolojinin kul-

lanılıp kullanılmayacağını değil 

nasıl kullanılacağını önemseriz. 

Dijital vatandaşlık, arttırılmış ger-

çeklik, sanal gerçeklik, 3D kopya-

lama, griceviz, robotik kodlama 

ve Apple school programımızla 

teknolojinin bireyi değil, bire-

yin teknolojiyi yönlendirmesini 

sağlıyoruz. Amacımız bilgisayar 

kullanmayı öğretmek değil, tek-

nolojiyi eğitimde kullanmaktır. 

Çünkü teknoloji verimli kullanıl-

dığında zaman, mekan sınırlama-

sı kaldırılarak eğitim ortamı daha 

ilgi çekici, motivasyon arttırıcı, 

zevk veren, oyunla karışık sınırsız 

bir kütüphane haline gelir.

Fikir Koleji’nde, ilkokulda sınıf 

öğretmeni ortaokul ve lisede her 

öğrencinin birebir takibinden 

sorumlu bir mentör öğretmen 

vardır. Üniversite-

ye başlayan her 

öğrenci kendisine 

rehberlik yapacak 

bir asistanla kar-

şılaşır. Bu asistan 

advisor (öğren-

ci danışmanı)dır. 

Daha önce böyle 

bir şeyle karşılaş-

mamış genç üni-

versiteli bir süre  

sonra  ders seçi-

minden tutun da 

karşılaştığı her so-

run için advisor’ın 

arkasında dolan-

maya başlar çün-

kü bilir ki sorunla-

rının çözümü için 

doğru adrestir. Adına ister advi-

sor, ister danışman, ister mentör 

diyelim, her öğrencimiz okula 

başladıktan kısa bir süre sonra, 

dersine giren ve diyaloğunun iyi 

olduğu bir öğretmenini mentör 

olarak seçer.

Mentör öğretmen, öğrencisini iz-

ler, tanır, yönlendirir ve elbetteki 

bunları yaparken okulun diğer 

paydaşları; dersine giren öğret-



menler, ölçme ve değerlendir-

me birimi, okul idaresi ve tabiki 

aileden bilgi alır ve bilgi verir. 

Öğretmenlerimiz, mentörlük ko-

nusunda haziran ve eylül semi-

ner dönemlerinde akademik da-

nışma kurulumuz ve ilgili eğitim 

uzmanlarından destek alır. Tabiki 

aklımıza ‘‘Kalabalık bir okulda bir 

mentör öğretmen kaç öğrenci 

ile ilgilenebilir? 

Zorlukları olmaz 

mı?’’ soruları dü-

şebilir. Bu soru-

nun cevabı Fikir 

Koleji’nin neden 

butik okul olmayı 

seçtiğinde gizli. 

Az sayıda öğrenci, 

nitelikli eğitimin 

olduğu, herkesin 

birbirini tanıdığı, 

merkezden gelen 

bir sistemle de-

ğil öğrenci yapı 

ve ihtiyaçlarına 

göre programla-

rını güncellemek-

te daha esnek ve 

hızlı olduğundan 

butik okul olmayı tercih ettik.

Günümüz dünyasında İngilizce 

bir zorunluktur. Fakat okulları-

mızda verilen İngilizce ders saati 

fazla olmasına rağmen yetinme-

yip dışarıdan kurs ve özel dersler 

ile yapılan takviyeler bile çocuk-

larımıza dil öğretmekte zorlanı-

yoruz. Çünkü dil öğretmekten 

veya öğrenmekten ziyade hep 

kurallara takılıyoruz. Asıl olanın 

cesur olup konuşmak ve iletişime 

geçmek olduğunu hatırlamamız 

gerekiyor. Okulumuzda öğrenci-

lerimize oyunlar ve çeşitli faali-

yetler ile kur sistemi göz önünde 

tutularak Cambridge, Oxford, 

National Geography gibi akre-

ditasyonlarla dil öğrenimini des-

tekliyoruz. 

Fikir Koleji olarak Türkiye’de-

ki eğitim sistemine tam uyum 

anlayışı ile 8. ve 12. sınıflardaki 

öğrencilerimize LGS, TYT, AYT, 

sınavlarında başarılı olmaları için 

ayrıca bir etüt merkezine veya 

özel derse ihtiyaç kalmayacak şe-

kilde bire bir dersler ve mentör-

lük sistemimizle sınav programı 

uygulanır. 

*Biz mimar ya da ressam değiliz 

ki arkamızda yapıtlar veya sanat 

eserleri bırakalım. Bizler eğitim-

ciyiz ve bırakabileceğimiz en gü-

zel eserler yetiştirdiğimiz çocuk-

larımızdır. 

    Ebeveynlerin en büyük hazine-

si çocukları,

    Çocukların en büyük hazinesi 

alacakları eğitim,

    Fikir Koleji’nin en büyük hazi-

nesi inovatif fikirleridir.
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Eğitim programını çevre etkileşimi ile 
başlayan eğitim sürecinin tamamlanması 

ve mükemmelleştirilmesi için okulda 
yürütülen yönlendirilmiş eğitim yaşantıları 

toplamıdır (Bobbitt, 1918). 

The Curriculum (1918)
John Franklin Bobbitt

“ “  

Murat KılınçAraştırmacı - Eğitimci

Kıymetli Paydaşlarımız

Düş’ün Ailesi olarak eğitime dair önemli gördüğümüz konuları ele almaya 
ve farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz. Bu sayımızda eğitim ile bir şe-
kilde ilgisi olan herkesin kullandığı “Müfredat” kavramı ya da fazla kullanıl-
mayan ve detayları bilinmeyen hali ile “Eğitim Programı” kavramlarını ele 
almayı düşündük. Bu kavramın eğitim kavramı ile ilişkisine, aslında kimsenin 
pek farkında olmadığı derin anlamlarına ve faydalarına birlikte göz ataca-
ğız.  

Eğitim Programı & Müfredat

Eğitim yaşam ile başlayan ve yaşam boyunca devam eden etkileşimli bir sü-
reçtir. Dewey (1930) tarafından yapılan “yaşa bakılmaksızın büyümeyi veya 
yaşamın yeterliliğini garanti altına alan koşulları sağlama girişimi” tanımı 
devamlılığa ve etkileşimli bir süreç olduğuna işaret etmektedir (s. 61). Yaşa-
mımızın ayrılmaz bir parçası olan bu eğitim süreci planlı ve plansız olarak iki 
farklı boyutta gerçekleşebilmektedir. Ancak ister planlı olsun ister plansız, 
bir davranış değişikliği söz konusudur. Ertürk (1975) eğitimi “bireyin davra-
nışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişim meydana 
getirme süreci” olarak tanımlamıştır (s. 12). Bu tanım hedeflenen davranış 
değişikliğinin önceden tasarlandığını ortaya koymaktadır. Yani hangi davra-
nışın kazandırılacağının önceden belirlenmesi ve plan dahilinde bir eğitim 
süreci yürütülmesi ise eğitim programı kavramını çağrıştırmaktadır.  

EĞİTİM PROGRAMI
&

MÜFREDAT



Eğitim programı tarihsel süreçte; izle-
nen yol (Curriculum), izlence, yetişek, 
program, müfredat, müfredat prog-
ramı, vb. farklı şekillerde ifade edilmiş 
ve tanımlanmıştır. Demirel (2017) tara-
fından derlenen tanımlardan bazıları şu 
şekildedir;

• Hedefler ve hedef davranışlar, içeri-
ğin seçimi ve örgütlenmesi, öğrenme 
öğretme süreci ve hedeflerin değer-
lendirilmesi öğelerinden oluşan öğren-
me planı (Taba, 1962),

• Sertifika ya da diploma almak için 
sistematik olarak sıralanması gereken 
dersler ya da konulardan oluşan bir lis-
te (Good, 1973) 

• Hem süreç hem de içerik olarak ta-
nımlamış ve okulun kontrolünde öğ-
rencilerin tüm yaşantılarının düzeni 
(Doll, 1986) (s. 4). 

Bazı tanımlarda sadece konu liste-
si olarak görülmekle birlikte, eğitim 
programının eğitim sistemini dinamik 
hale getiren bir yapıya sahip olduğu 
söylenebilir. Bu yapıyı oluşturan ve eği-
tim programı kavramına bilimsel anlam 
yükleyen önemli boyutlarının olduğu-
nu görülmektedir. Tyler (2014) eğitim 

programının eğitimin işlevsel aracı 
olarak düşünülmesi gerektiğini belirt-
miş ve etkili bir eğitim programında 
yanıtlanması gereken dört temel soru 
ile eğitim programı boyutlarına işaret 
etmiştir (Tyler, 2014, s. 1).

• Okulun ulaşmak istediği amaçlar ne-
ler olmalıdır?

• Amaçlara hangi öğrenme yaşantıları 
yoluyla ulaşılabilir?

• Öğrenme yaşantıları etkili şekilde na-
sıl düzenlenmelidir?

• Amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığını nasıl 
belirleyebiliriz?

Eğitim programı boyutları hedef, içe-
rik, öğrenme öğretme süreci ya da eği-
tim durumları ve ölçme-değerlendirme 
olarak ifade edilmektedir (Demirel, 
2017, s. 5). Hangi davranışın önem-
li olduğu ve kazandırılması gerektiği 
Hedef Boyutu ile ilgilidir. İçerik Boyutu 
bu davranışın kazandırılmasında yani 
hedefe ulaşmada hangi konuların öğ-
retileceğine ilişkindir. Eğitim Durumla-
rı ya da Öğrenme Öğretme Süreci ise 
istendik davranışın yani hedefin nasıl 
kazandırılacağına ilişkindir. Kullanılacak 

teknik, yöntem, materyal, eğitmen, or-
tam vb. tüm bileşenleri içeren boyuttur.  
Ölçme-Değerlendirme boyutu ise he-
deflere ulaşma düzeyinin belirlendiği 
ve eğitim programının kontrol edildiği 
boyuttur. Bunların dışında aslında tüm 
bu boyutların etrafında toplandığı Bağ-
lam Boyutu eğitim programının diğer 
bir boyutudur. Bu boyut eğitim felse-
fesini ve buna bağlı olarak programın 
oluşturulmasındaki temeller, ilkeleri, 
yaklaşım ve modelleri içeren boyuttur. 

Eğitim programının boyutları arasında 
dinamik etkileşim söz konusudur (De-
mirel, 2017, s. 5). Örneğin nasıl insan 
yetiştireceğimizi belirleyen bir felsefe 
ve öğrenme kuramı ortaya konuldu-
ğunda bu felsefeyi destekler nitelikte 
programa ihtiyaç vardır. Yapılandırmacı 
yaklaşımla eğitim tasarladığımızda, öğ-
renme öğretme sürecinde öğrencinin 
aktif katılan olmasını sağlmak zorun-
dayız. Bunu yaparak öğrenciyi merke-
ze almış isek öğrenciyi katılımına ilişkin 
olarak alternatif yöntemler kullanarak 
ölçebilmeliyiz. Benzer şekilde dinamik 
ilişkiyi açıklayacak pek çok örnek ver-
mek mümkündür. Örneklerden yola 
çıkarak, tüm boyutların birbirleri ile bu 
etkileşimi düşünüldüğünde, eğitimin 
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Eğitim programı, 
eğitimin işlevsel aracı 
olarak düşünülmesi 

gerekmektedir.        
‘‘Ralph Tyler’’

“ “  

John Franklin Bobbitt
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bir bütün ele alınmasının önemli ol-
duğu ve bu öneme istinaden eğitim 
programının bu bilimsel hali ile kulla-
nıldığında istenilen bütünlüğü sağlaya-
bileceği, eğitim etkinliklerini işlevsel ve 
daha etkin hale getirebileceğini söyle-
mek yanlış olmaz. Erden (1988) tarafın-
dan yapılan “eğitim etkinliklerini işlev-
sel hale getiren dinamik bir yapı (s. 2)” 
tanımı eğitim programının bir kavram 
olmaktan öte olduğuna hatta bazı ta-
nımlarda yer aldığı gibi bir konu listesi 
olarak ifade edilemeyecek kadar derin 
anlamlar taşıdığına işaret etmektedir.

Eğitim programı kavramının altyapısını 
oluşturan sadece bu boyutlar değil-
dir. Diğer bir ifadeyle eğitim progra-
mı; birtakım özellikleri, ilkeleri, türleri 
ve uygulamaları olan dünyada kabul 
görmüş önemli bir bilim dalıdır. Eğitim 
Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı 
olarak ülkemizde çeşitli yüksek öğre-
tim kurumlarında faaliyetlerine devam 
etmektedir. Bir bilim dalı olarak kabul 
gören eğitim programı kavramı ve de-
rininde yatan bilimsel altyapı yukarıda 
açıklandığı şekilde iken, yerine kullanı-
lan müfredat kavramına da değinmek-
te fayada bulunmaktadır. 

Müfredat ülkemizde bilimsel olan ol-
mayan her ortamda kullanılan yaygın 
bir kavramdır. Bu kavramın ne anlama 
geldiği konusuna bakacak olursak; 
Türk Dil Kurumu sözlüğünde “bir bütü-
nü oluşturan bireyler, ayrıntılar ve öğ-

retim programı” olarak iki farklı şekilde 
ifade edilmektedir (TDK). Etimolojik 
olarak arapça kökenli ve tekil” sözcü-
ğünün çoğulu olan kavramdır. Ayarıca 
müfredat ifadesi kavram olmaktan öte 
bir program yaklaşımı olarak eğitim ta-
rihimizde yer almıştır. Ülkemizde 1950 
li yıllara kadar konular listesi anlamına 
gelen müfredat programı yaklaşımı 
hâkim olmuştur. 1950 sonrası yerine 
yukarıda geniş olarak açıklanan Eği-
tim Programı yaklaşımına dönülmüştür  
(Demirel, 1992, s. 28). Ancak 2017 yılın-
da yapılan program geliştirme çalışma-
larında tekrar müfredat ifadesi kullanıl-
maya başlanmıştır (Coşkun, 2017, s. 7).  
Tekrar gündeme gelen bu yaklaşım ko-
nular listesi anlamı ile kullanılmakta ve 
eğitim programı boyutlarından içerik 
yani programda yer alması gereken ko-
nular listesine karşılık gelmektedir. Bazı 
kaynaklarda bir içerik temelli program 
türü olarak da kabul edilen müfredatın 
birbiri ile dinamik ilişkili ve bir eğitim 
sisteminin tüm bileşenlerini bünyesin-
de barındıran diğer tüm boyutları içer-
mediği ve farklı olduğu söylenebilir. 

Eğitim programı ve müfredat kavram-
larının anlamları, birbirleri ile ilişkisi ve 
eğitimdeki yeri hakkında verdiğimiz 
bilgileri toparlayacak olursak, bura-
da hangi kavramın kullanıldığından 
ziyade dünyaca kabul görmüş Eğitim 
Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı 
(Curriculum and Instructions) bilimsel 

gereklerini içerip içermediği ön plana 
çıkmaktadır. Eğitim programının ya da 
daha geniş anlamı ile eğitimin sadece 
içerikten ibaret olmadığı, eğitime iliş-
kin tüm planlamaların eğitim programı 
bağlam, hedef, içerik, süreç ve değer-
lendirme boyutların ile bütün olarak 
ele alındığında etkin olacağı söylene-
bilir. Hewitt (2018) tarafından yapılan 
“Birey, toplum ve kültür arası ilişkiyi 
sağlayan, okulun var oluş sebebi” tanı-
mı eğitim programının etkilediği hedef 
kitle itibarıyla bütün boyutlarıyla geniş 
kapsamda ele alınması gerektiğini des-
tekler niteliktedir.  

Eğitim programı ya da müfredat ifa-
delerinin gerçek bilimsel nitelikleri ile 
bilinmesi ve ayrımının yapılmasının 
eğitim sisteminin anlaşılabilmesi, ihti-
yaçların tespit edilebilmesi ve gelişti-
rilebilmesi adına önemli gördüğümüz-
den dolayı ele almaya çalıştık. Özellikle 
eğitim camiasından paydaşlarımızın 
dikkatine sunmaya çalıştığımız bu ko-
nunun detaylarından gelecek sayıları-
mızda bahsetmeye devam edeceğiz…
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Planım şu; her yeni gün 

yeni bir şey öğrenmek ve 

yaptıklarımı sürdürürken 

üzerine yeni bir şeyler 

katabilmek, yerinde saymadan 

ama olduğum yerden de çok 

uzaklaşmadan gelişmek.
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Ömür Gedik

Düş’ün Eğitim Kültür Dergisi “Değerlerimiz” Görüşme Formu

Kıymetli Düş’ün Ailesi paydaşları

Bir çoğumuzun beğeniyle izlediği, dinlediği ve okuduğu çok yönlü sanat-

çımız Sayın Ömür Gedik bu sayımızın değeri olarak karşınızda olacak. Si-
nema, müzik, televizyon, vb. pek çok alanda ve topluma değer katmaya 
devam emekte olan sanatçımız hayvan hakları çalışmaları ile dikkat çek-
miştir. Yaşamının bir döneminde okutmanlık yapan misafirimiz ile sanat 
eğitim toplum ilişkisi üzerine sohbet etmenin heyecanını yaşıyoruz. Fayda 
bulacağınıza ve katkı sağlayacağınıza eminiz. 

Sayın GEDİK;

Sanat alanında ilerlemek isteyen yetenekli gençlerimizin önünü açmak, sa-

natın topluma faydalarını anlatmak ve ailelerin yetenekleri doğrultusunda 

çocuklarına destek olmalarına ilişkin bilinçlendirme çalışmaları kapsamında 

her sanatçı değerimizle buluştuğumuzda önerilerini alıyoruz. Oldukça katkı-

ları olduğu ve okuyucularımızda farkındalık oluştuğunu gözlemliyoruz. Mü-

zik, sinema, televizyon, gazete, dergi vb. çalışmalarla yaşamı topluma katkı 

ile geçmiş ve hayvan sevgisi çalışmalarını zirveye taşımış sizin gibi bir değer 

ile birlikte olmak tüm ekibimizi memnun etti.  Bu görüşmeyi kabul etme-

nizden dolayı minnettarız. Sağlayacağınız değerli bilgiler ile sanata ilişkin 

olumlu farkındalık oluşturma çalışmalarımız zenginleşecek. Müsaadenizle 

değerli görüşlerinizi almak üzere sözü size bırakıyoruz
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1. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Ben kendimi öncelikle bir hayvan 

hakları savunucusu olarak tanımlıyo-

rum. Müzisyenlik, televizyonculuk ve 

gazetecilik ise yaptığım meslekler.

Sanata yönelişiniz ve bu yönelişte sizi 

motive eden unsurlar nelerdir?

Babam eğitimci, büyük amcam res-

sam, dedem dergi ve gazete sahibi 

bir edebiyatçı, ailede müzisyenler de 

var. Ailenin  ve genlerin  etkisi tabii 

ki vardır müziğe ve yazarlığa olan il-

gimde. Ama Erenköy Kız Lisesi’ndeki 

müzik öğretmenim Selçuk İşcan’ı da 

anmadan geçemem. Bana piyano 

dersi veren, koroda 6 yıl eğitim alma-

mı sağlayan kişidir kendisi. Çok eme-

ği ve etkisi vardır.

Sanat tercihinize ilişkin olarak aileni-

zin size olan tutumu hakkında neler 

söylemek istersiniz?

Okulda derslerim çok iyiydi, dere-

ceye giren bir öğrenciydim. Ailem 

konservatuvar sınavlarına değil üni-

versite sınavına girmemi istedi. Ben 

Boğaziçi Üniversitesi’ni kazandım, 

aklım konservatuvarda kalmadı de-

ğil ama ortaokul yıllarında başlayan 

müzik tutkum neyse ki üniversitede 

de devam etti. İlk gün okulun müzik 

kulübüne kayıt oldum. Çok sesli rock 

korosu Mavi Topluluk’ta söylemeye 

başladım. Ve kendi müzik grubumu 

kurarak konserler de verdim.

Aile hayatınız ve sanatçı kimliğiniz ile 

ilişkisi hakkında düşünceleriniz neler-

dir?

Evlenip çocuk sahibi olduğum yıllar-

da gazetecilik yaparken koro çalışma-

larım da devam etti. Ama o zamanlar 

evli olduğum eşimin desteğini hep 

hissettim. Çocuğa o bakarken ben 

koro çalışmalarına gitmeye devam 

ediyordum. Bu açıdan çok şanslı ol-

duğumu söylemem gerek. Profesyo-

nel müzik hayatına geçişim ise kızım 

Tayga büyüdükten sonra gerçekleşti.
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Benzer tercihe sahip gençlere ve bu 

tercihi yönlendirecek olan ailelere 

önerileriniz nelerdir?

Bir insanın içinde sanatın bir dalına 

ya da bir meslek dalına tutku ve aşk 

varsa bunun önüne kimse geçmesin. 

Ne kadar engellerseniz engelleyin bir 

gün geliyor su akıp yolunu buluyor. 

Sadece olacağı geciktirmiş oluyor-

sunuz. Engellemek yerine destekle-

yerek çok daha doğru bir şey yapmış 

olursunuz.

(Bu kısım, benzer tercihleri olan an-

cak ailelerinden destek alamayan 

gençlere örnek olabileceği düşüncesi 

ile detaylandırılmıştır. Bu düşünceye 

katkı sağlayacak ilave hususlar da bu-

rada dile getirilebilir). Hatta Babanız 

ya da bir yakınınızla olan olumlu bir 

yaşanmışlık olursa etkili olabilir.

2. Üniversite yıllarından itibaren müzik, 
sinema, senaryo çalışmaları ile başladı-
ğınız ve günümüze kadar çeşitli plat-
formlarda devam ettirdiğiniz gazeteci-
lik, TV programları, profesyonel müzik 
çalışmaları, festivaller vb. çok yönlü ça-
lışmalara imza atan birisi olarak bu farklı 
uğraşlarınız ve çalışmalarınızdan bahse-
der misiniz?

Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Filolojisi’n-

den mezun olduktan Marmara Üniversi-

tesi’nde İngilizce Öğretmenliği master’ı 

yaptım. Londra’da yaşadığı dönemde 

Film Akademisi’nde  sinema eğitimi al-

dım. Mavi Topluluk çok sesli rock korosu, 

İstanbul Avrupa Korosu, Ruhi Ayangil 

korosu, AG34, Ladies and Gentlemen 

müzik topluluğunda korist olarak yer al-

dıktan sonra profesyonel müzik hayatıma 

Teoman, Burak Kut ve Halil Sezai ile düet 

yaptığım bir maxi single ile başladım.

Dünyaca ünlü İtalyan sanatçı Al Bano ile 

bestesi Al Bano, sözleri Nazan Öncel’e 

ait ‘Neden Yoksun’ adlı parçada düet 

yapmak da ayrı bir mihenk taşı oldu 

kariyerimde. Aynı parçanın İtalyanca 

versiyonu ‘Liberta’yı da yine Al Bano 

ile birlikte seslendirdim. Müzik ve 

sinema hayatımda o kadar iç içe ki 

Tom Ford’un Gece Hayvanları fil-

minde yola çıkarak yazdığım, söz ve 

bestesi kendisine ait olan ‘Gece Hay-

vanı’ şarkısı bunun bir bileşkesi oldu. 

Yine söz ve müziğini yaptığım ‘Ölümsüz 

Aşk’ ve ‘Aramışsın’ adlı şarkılarla besteci 

ve söz yazarı kimliğime iyice ağırlık ver-

meye başladım. Sahne repertuvarımda 

sık sık Yeşilçam ezgilerine yer verirken 

veren ‘Kulakların Çınlasın’ coverı geldi. 

Ama 25 yılı aşkın süredir gazetecilik, si-

nema yazarlığı ve Hürriyet gazetesi köşe 

yazarlığı da devam etmekte tabii. 2004’te 

TV8’de başlayan ve Kanal D’de Cinema-

nia ile devam eden televizyonculuk ha-

yatım 15 yıldan fazla sürdü. O arada pek 

çok yerli yabancı yapımcı, yönetmen ve 

oyuncuyla röportajlar yaptım. Yabancılar 

arasında Brad Pitt, Robert DeNiro, Matt 

Damon, Oliver Stone, Woody Harrelson, 

Adam Brody, Harvey Keitel, David Carra-

dine, Gerard Depardieu, Kevin Costner, 

Daniel Craig ve Clive Owen gibi isimler 

de var.Hayvan hakları üzerine yaptığı ça-

lışmalarım da 2010 yılında kurduğum ve 

başkanı olduğun HAÇİKO’nun (Hayvan-

ları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Der-

neği) ile devam ediyor.

İçinde bulunduğunuz bu çalışmaların si-

zin için anlamından bahseder misiniz?

Yukarıda saydığım her iş her uğraş bir di-

ğeri ile ilintili ve birbirini besliyor. Müziğin 

içinde sinema, gazeteciliğin, yazarlığın 

içinde müzik, hayvan hakları var. 

Tüm çalışmalarınızı birlikte ele alacak 

olursanız, çok yönlü çalışmaların size kat-

kılarına, zorluklarına ya da yürütülebilirli-

ğine ilişkin neler söylemek istersiniz.



Farklı disiplinlerde üretmek, çalış-

mak insanı çok yönlü düşünmeye, 

pratik çözümler üretmeye alıştırı-

yor. Teknoloji de pek çok işi aynı 

anda yapabilmeme olanak sağlıyor 

neyse ki. Konsere giderken uçakta 

köşe yazımı yazabiliyorum. Hay-

van hakları mücadelemde kitlelere 

ulaşmak açısından gazetedeki kö-

şem ve yazılarım en büyük kayna-

ğım ve destekçim.

Çalışmalarınıza ilişkin olarak karşı-

laştığınız ilginç olaylardan bahse-

der misiniz? 

Çalışmalarınıza ilişkin geleceğe 

yönelik planlarınız bulunmakta mı-

dır? Kısaca planlarınızdan bahse-

der misiniz? 



Planım şu; her 

yeni gün yeni bir 

şey öğrenmek ve 

yaptıklarımı sürdü-

rürken üzerine yeni 

bir şeyler katabilmek, 

yerinde saymadan ama 

olduğum yerden de çok 

uzaklaşmadan gelişmek.

3. Sanata ve sanatçıya iliş-
kin olarak bir açıklama yapı-

lacak olsa siz bu iki kavramı 
nasıl açıklarsınız? 

Sanat sanat için midir toplum 
için midir sorusu yıllardır sorulan 
ve üzerİne kitap yazılsa da cevap-
lanması zor bir soru. Halk bunu 
istiyor diye kalitesiz işler yapmak 
kadar, sanat halktan üstündür di-
yerek kimsenin algılayamayacağı  
kadar sofistike eserler yapmak da 
gereksiz geliyor bana. Orta yolda 
buluşmak en iyisi sanırım.  Aslın-
da lafı uzatmadan şöyle söylemek 
isterim; sanat, sanattır, hiç bir şey 
“için” değildir.

4. Sanatın ve sanat eğitiminin 
toplumumuzun özellikle ailelerin 
nasıl algılandığına dair neler söy-
lemek istersiniz?

Eğitim düzeyi belli bir seviyenin 
üzerinde olan aileler eskiye oranla 
çocuklarının çok daha fazla sana-
ta yönlendiriyor. Bunu büyük bir 
mutlulukla karşılıyorum. Çocuğum 
doktor, mühendis olsun diyenler 
kadar mutlaka sanatın bir dalıyla 
uğraşsın, piyanist olsun, ressam 
olsun heykaltraş olsun diyenler 
de var. Daha da iyisi çocukları 
okul devam ederken piyano, gitar 

vs. derslerine göndererek bu eği-
timlerden mahrum bırakmayan ve 
ileriki hayatları için seçme imkanı 
sunan ailelerin sayısı da artmakta.

5. Toplumumuzda sanat etkinlik-
lerinin aileler tarafından kişisel 
gelişim adına yapılması gerektiği 
düşüncesininhâkim olduğu söyle-
nebilir. Sanatın bir meslek ya da 
yaşam biçimi olarak tercih edil-
mesine engel olan bu düşüncele-
rin değişmesi adına sanatçılar ta-
rafından yapılası gerekenler neler 
olabilir?

Ben sanat etkinliklerinin kişisel 

gelişim adına yapılmasının da bir 

faydası olduğunu düşünüyorum. 

Pek çok yetenekli çocuk bu sayede 

keşfediliyor ve sanatı bir meslek 

dalı olarak tercih etme noktasına 

gelebiliyor. Ama işte o noktada 

çocuğun önüne set çekmemek ge-

rek. Bu uğraş kişisel gelişim olarak 

kalsın sen başka, bizim istediğimiz 

eğitimi al diyen aileler büyük yan-

lış yapmış oluyorlar 

6. Bir dönem okutmanlık yaptı-
ğınızı düşündüğümüzde eğitimci 
bir yönünüz olduğunu söylemek 
yanlış olmaz. Dahası tüm faaliyet-
lerinizin bir eğitim yönü olduğunu 
ve sizi takip edenlerin çalışmala-
rınızdan çeşitli kazanımları oldu-
ğunu düşünebiliriz. Kendinizi de 
bir eğitimci olarak düşündüğü-
nüzde, toplumumuzdaki ve eğitim 
kurumlarımızdaki sanat eğitimine 
ilişkin uygulamalarhakkında neler 
söylemek istersiniz? 

Gerek konservatuvarlar gerekse 
de sanat merkezleri sanata düş-

kün gençler için güzel imkanlar. 
Ama ben sanat eğitiminin kon-
servatuvar dışındaki eğitim ku-
rumlarında da hak ettiği değeri 
bulmasını isterdim. Bu pek müm-
kün olmuyor ne yazık ki. Ve sanat 
önemsenmeyen seçmeli dersler 
arasında sıkışıp kalıyor.

Eğitim kurumları ve etkinliklerinin 

sanatçı yetiştirme adına yeterliliği-

ni değerlendirir misiniz?

Müzik sektöründe müzisyenler 

okullu ve alaylı diye ikiye ayrılıyor. 

Ve bazen alanda alaylılar eğitimli-

lerden daha iyi işler yapabiliyor. Bu 

noktada eğitim kurumlarının bazı-

larının yeterliliği sorgulanabilir. 

Bu konuda gençlere olumlu örnek 

olabilecek bir yaşanmışlıktan bah-

sede bilir misiniz?

Kendi hayatımdan yola çıkarak 

şunu söyleyebilirim; eğer bir ki-

şinin gönlünde sanatın bir dalı 

varsa, farklı bir alanda eğitim de 

alsa paralel olarak o sanat dalıy-

la uğraşmaya ve eğitim almaya 

devam etmeli. Üniversitede baş-

ka bir bölümde okurken korolar-

da eğitim almam, piyano çalmaya 

devam etmem ve kendi grubumu 

kurmam bugünlerimin yapı taşları-

nı oluşturdu. Gazetecilik yaparken 

de müzikten hiç uzaklaşma dım ve 

sonunda profesyonel olarak da bu 

işi yapmaya başladım. Ama geriye 

baktığımda uzun yıllardır bu mer-

divenlerin basamaklarını ördüğüm 

açıkça görülüyor.

7. Sanat dışındaki programlarda 
öğrenim gören öğrenciler bir sa-
nat dalından ders almasını önemli 
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gören ve uygulayan kurumlar bu-
lunmaktadır. Bu konuda neler söy-
lemek istersiniz?

Bu uygulamayı hayata geçiren ve 
öğrencileri bu yönde teşvik eden 
kurumları tebrik ediyorum. Eğitim 
ve öğretimin yan yana verildiği 
kurumlar çok değerli. Alanında 
uzman bir kişiler arasında sanatın 
herhangi bir dalıyla da uğraşan-
ların işlerinde çok daha başarılı 
oldukları kanıtlanmış bir gerçek. 
Kendi üniversitemden Boğaziçi’n-
den örnek verecek olursam, bizim 
okulun mezunlarının hayatta ve 
işlerinde başarılı olmalarında en 
önemli etken okulun sosyal faa-
liyetleri ve kulüp çalışmalarıdır. 
Sadece ders çalışmak değil, ders 
çalışırken sosyalleşmek, zihin de 
açan sanatsal faaliyetlerle insan 
olarak zenginleşmek, tamamlan-
mak çok çok önemli.

Doğru modeller belli aslında. Kam-

püs ortamına, sosyal faaliyetlere 

ve kulüplere önem veren kurumlar 

her zaman kazanıyor.

Farklı disiplinlerde eğitim aldıktan 

sonra sanattaki başarılarıyla alkış 

alan pek çok isim var. Mimar olan 

Erol Evgin, doktor olan Cüneyt Ar-

kın, Ferhat Göçer, Mustafa Altıoak-

lar bir kaç örnek.

8. Geçmiş eğitimci kimliğiniz ve 
topluma katkılarınızı eğitim bağ-
lamında düşündüğümüzde, eğiti-
me ilişkin bir değerlendirme ya-
pacak olursanız neler söylemek 
istersiniz?

Okul öncesi eğitimin ve devamın-

daki eğitime etkisi

Okul öncesi eğitimin ne kadar er-

ken başlarsa o kadar iyi olacağı bi-

liniyor. Erken çocukluk dönemi ola-

rak bilinen 0-8 yaş arasında doğru 

yetiştirilen çocuklar hayatlarının 

geri kalanını o dönemde sünger 

gibi aldıklarıyla şekillendiriyorlar. 

Okul öncesi eğitim aslında insanın 

bundan sonraki eğitiminin üzerine 

kurulduğu temel taşı oluyor yani. 

Aile ve eğitimci ilişkisi doğru ku-

rulduğundan bunun çocuğa katkısı 

büyük oluyor. Kızım Tayga’yı kolej 

sınavlarına hazırlarken Erkan (Ulu) 

Hoca’nın kursunda veliler olarak 

arka sırada oturur ve çocuklarımız-

la birlikte biz de not alırdık. Erkan 

Hoca’nın öğrencilerinin sınavlar-

daki başarı oranının yüksek olma-

sında velilerle kurulan bu etkileşi-

min önemi büyüktür. 

9. Kendi icra ettiğiniz sanatınız ve 
çalışmalarınız iletopluma ve özel-
likle eğitime sağladığınız katkının 
ne düzeyde olduğuna ilişkin ola-
rak neler söylemek istersiniz?

Hayatta nasıl bir yol izlemek ge-
rektiğini soran çocuklara ve genç-
lere sevdiğiniz işi yapın, çok çalı-
şır ama hiç yorulmazsınız diyorum. 
Ben çalışmanın, eğitim ve öğreti-
min hayat boyu sürdüğüne inanı-
yorum. Yıllardır şan dersi almaya 
devam ediyorum. Gazetecilik za-
ten sürekli okuma, araştırma ve 
yeni şeyler öğrenmeyi gerektiri-
yor. Okul yıllarımda nasıl yoğun 
çalışıyorsam şimdi de aynı yoğun-
lukta, hatta daha da fazla çalışı-
yorum. Gerek şarkı söylemek ge-

rekse de yazı yazmak beni hayata 
bağlayan şeyler. İşte bu yüzden 
herkese sevdiği mesleği yapma-
larını öneriyorum. O zaman çok 
çalışsanız da hiç çalışıyor gibi ol-
muyorsunuz ve mutlu bir hayatınız 
oluyor. 

10. Değerli vaktinizi bize ayırdı-
ğınız için minnettarız. Görüşme-
mizde değerli bilgiler edindik ve 
bu bilgileri eğitim paydaşlarına 
dergimiz aracılığı ile ulaştıracağız. 
Son olarak bizlere ve dolayısıyla 
eğitim paydaşlarına iletmek iste-
diğiniz düşüncelerinizi öğrenebilir 
miyiz?

Eğitimci bir aileden geliyorum ve 
öğretmenlerin değerini, kıymetini 
çok iyi biliyorum. İşini severek ve 
sorumluluğunu bilerek yapan tüm 
eğitimcilere teşekkür ediyorum. 
Geleceği emanet edeceğimiz ço-
cukları, gençleri şekillendiren, 
topluma kazandıranları alkışlıyor 
ve teşekkür ediyorum.
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Kıymetli Düş’ün Ailesi paydaşları

Moda dünyası ve tekstil sektörü ülke-
mizdeki öncülerinden bir konuğumuz 
olacak bu sohbetimizde. Sayın Enis 
ONAT Türkiye’de tekstil ve moda sek-
törünün Türkiye temsilcisidir. Konuğu-
muz ile içinde bulunduğu renkli dünya 
ve bu dünyanın eğitime bakışı ile me-
selenin psikolojik yönlerine ilişkin bir 
söyleşi gerçekleştireceğiz.  
Sayın ONAT;

Moda dünyası ve tekstil sektörü deni-
lince akla pek çok şey gelmesi muhte-
meldir. Ancak biz bu konuda ülkemiz-
de nasıl işler yürütülüyor? insanların 
bu konuya bakışı nedir? ve bu me-
selenin kültürel yönü hakkında neler 
söylenebileceği Vb. sorular ile hem bu 
dünyayı tanımak hem de bu dünyanın 
okurlarımız tarafından değerlendiril-
mesine imkân sunmayı hedefliyoruz. 
Meseleyi sanatın bir yönü olarak ele 
alacak olursak benzer bir alanda iler-
lemek isteyenlerin nelerle karşılaşa-
caklarını sizin anlatımınızla dinlemek 
isteriz. Sağlayacağınız değerli bilgi-
ler ile sanata ve kültüre ilişkin olumlu 
farkındalık oluşturma çalışmalarımız 
zenginleşecek. Müsaadenizle değerli 
görüşlerinizi almak üzere sözü size bı-
rakıyoruz.

1. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 

a. Kısaca kendinizden bahseder misi-
niz?

Ben İstanbul Üniversitesi iletişim Fa-
kültesi mezunuyum üniversiteye girdi-
ğim ilk sene Cumhuriyet gazetesinde 
çalışmaya başladım. Başladıktan iki 

hafta sonra bir haber yakaladım son-
ra kendimi geliştirdim. Başka haber-
lerde yakaladım ve yaklaşık beş sene 
Cumhuriyet Gazetesi’nde çalıştım aynı 
zamanda okuluma devam ettim. Son-
rasında Aktüel Dergisi’nde çalışmaya 
başladım sonra tekrar Cumhuriyet ga-
zetesine geri döndüm

b. Moda, tekstil ve Sanata yönelişiniz 
ve bu yönelişte sizi motive eden un-
surlar nelerdir? 

O dönem güzellik yarışmaları ve 
eventler başlamıştır. Cumhuriyetten 
ayrılmıştım Fashion TV Türkiye’ye gel-
mişti geleli 5-6 ay olmuştu. Number 1 
grubundaydı. Sahibi Ali Karacan beni 
çağırdı. Burada event yapalım diye 
oraya gittikten iki hafta sonra kanalın 
başına geçtim O zaman kanalda 2,3 
kişi çalışıyordu. Ama tabi Number 1 
grubu içeresinde büyük bir gruptur 
Öyle idare ediyorduk. Bayağı uğraş-
tım. İlk İstanbul Fashion Week’i yaptık 
2004 yılında bu çok önemlidir. O za-
man backstage çekimi bu tekstilcilerin 
bildiği şeyler değildi. Hiçbir şey yoktu 
bunu Türkiye’ye ilk getiren kişi benim.

c. Tercihinize ilişkin olarak ailenizin 
size olan tutumu hakkında neler söy-
lemek istersiniz? 

Annem babam rahmetli oldular ama 
o dönem çok desteklediler. Çok guru 
duydular özellikle Fashion TV başla-
dıktan sora Fashion TV’yi çok önemli 
yerlere getirdim. Tabi basında da çıkı-
yorsunuz onlar için guru verici şeylerdi 
çok şükür onlara bu gururu yaşattım. 
Ben bekarım ama tabi uzun süreli 
ilişkilerim oldu. Ciddi ilişkilerim oldu 

bizim sektörde mankenlerde iç içe ol-
duğumuz için çok anlayışlı bir kız arka-
daş olmak zorunda aksi takdirde çok 
kavga edersiniz

d. Aile hayatınız ve modacı ya da teks-
tilci kimliğiniz ile ilişkisi hakkında dü-
şünceleriniz nelerdir? (Katkıları, zorluk-
ları, küçük bir yaşanmışlık vb.)

Ben işimi çok düzgün yaptığım için 
önyargıyla yaklaşamıyorlar. Yaklaşır-
larsa da yapacak bir şey yok insanlar 
insanların arkasından konuşuyorlar. 
Küçük insanlar insanları büyük insanlar 
projeleri konuşur.

2. Uğraş içinde olduğunuz sektör 
çoğu insanımıza göre farklılıklar arz 
etmekte ve kabul etmek gerekirse 
çeşitli ön yargıları da taşımaktadır.  
Çalışmalarınızdan toplumsal yön-
den özellikle kabul yönünden de-
ğerlendirir misiniz?

a. İçinde bulunduğunuz bu çalışma-
ların sizin için anlamından bahseder 
misiniz? 

Ben yaptığım işe aşığım çok şanslıyım 
Allaha çok şükür. Sevdiğim işi yapıyo-
rum bu gerçekten ayrıcalık olarak dü-
şünülebilir. Benim için anlamı tabiki bir 
şey başarıyorsunuz ses getiriyor. Türki-
ye’nin ve Kıbrıs’ın tanıtımı için çok şey 
yaptım halen yapıyorum inşallah daha 
büyük şeyler yapacağım. Biz genelde 
yaptığımız büyük eventlerde bir sosyal 
sorumluluk projesi ekliyoruz. Mesela 
en son Fashion TV moda ödüllerinde 
200 şehit ailenin çocuğuna burs verdik 
ve 200 tane de şehit ailesine gelinlik 
verdik. Biz her zaman büyük işlerimize 
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bir sosyal sorumluluk projesi alıyoruz. 
Bu beni çok mutlu ediyor.

b. Tüm çalışmalarınızı zorluklarına ya 
da yürütülebilirliğine ilişkin neler söy-
lemek istersiniz?

Şimdi her işin kendine göre zorlukla-
rı var tabi ama bizim için de özellikle 
event anlamında zor bir iş. Stres de 
oluyor bazen bir de ben mükemmeli-
yetçiyimdir. Yani illa ki her şey çok iyi 
olacak. O yüzden zor. Eminim sizin 
işinizin de zorlukları vardır. Ne kadar 
planlı programlı hareket ederseniz bu 
zorlukları engellersiniz. Karşınıza çıktı-
ğında da o zorlukların üstesinden ge-
lirsiniz.

c. Çalışmalarınıza ilişkin olarak karşı-
laştığınız ilginç olaylardan bahseder 
misiniz? (Açıklamalar, değerlendirme-
ler, beğeni, eleştiri, zorluk, farklı bir 
yaşanmışlık vb.) 

Ya bu o kadar fazla ki yani hangi birini 
anlatayım.

d. Çalışmalarınıza ilişkin geleceğe yö-
nelik planlarınız bulunmakta mıdır? Kı-
saca planlarınızdan bahseder misiniz? 

Çok önemli projelerimiz var ama ben 
şu an bunları dile getirmek istemiyo-
rum. Bu COVİD-19 yüzünden maale-
sef projeleri ertelemek zorunda kaldık 
gerçekten bu covid-19 bir sürü planlı 
projeyi ertelemek zorunda bıraktı. 
Projeler oldukça söylesek daha iyi. 

3. Moda, tasarım, tekstil vb. alanı-
nıza ilişkin açıklama yapılacak olsa 
siz bu kavramları ve altında yatan-
ları toplum ile ilişkisi açısından nasıl 
açıklarsınız? 

a. Ne olduğu ne işe yaradığı ve toplu-
mun bunu nasıl algıladığı vb. konulara 
ilişkin olarak neler söylersiniz?

Şimdi moda tasarım ve tekstil hep-
si bir arada olan 3 önemli kavram. 
Sonuçta insanlık var olduğu sürece 
insanlar giyinmek zorunda olacaklar 
ve insanlar giyinmek zorunda olduğu 
sürece de moda ve tekstil olacak ta-
sarım olacak burada dinamikler son 
yıllarda değişti eskiden Armani Cavalli 
gibi pahalı markalar vardı. Daha sonra 
bunların yanına yine moda olan ama 
çok daha ucuza satılan H&M, ZARA 
gibi yeni oyuncular girdi. Sonuçta artık 
moda çok erişilebilir bir hale geldi. O 
yüzden bu toplumun algısını göz zev-
kini de ileri taşıyor. 

İyi olduğunu düşünüyorum. Eskiden 
pahalı şeyler vardı şimdi ucuza da mo-
dayı takip ediyorsunuz.

b. Bu sektör çalışanlarının kim olduğu 
ya da kim olması gerektiği (Toplumsal 
kabul ve topluma katkı açılarından ve 
sanat ilişkisi açısından) size göre nasıl 
tanımlanmalıdır? 

Bu sektöre çalışanların bir kere çok 
yaratıcı olması lazım sanatsal olması 
lazım sanatçı olması lazım. Ve dünya-
yı çok ama çok iyi takip etmesi lazım 
sonuçta siz bir moda yaratıyorsunuz 
ama bir de gündemdeki modayı takip 
ediyorsunuz. O yüzden algılarınızın 
çok açık olması lazım çok iyi yabancı 
dil bilmeniz lazım. Ve edebiliyorsanız 
seyahat edip yurtdışındaki Fashion 
Week’lere gitmeniz lazım.

c. Özellikle icra ettiğiniz çalışmaların 
toplumdaki yansıması ve kabulüne iliş-
kin neler söylenebilir? (Doğru ve yanlış 

tarafları, Nasıl olması gerektiği, vb.) 

Ben çok şükür Türkiye’de birçok ilke 
imza attım. Hep düzgün yapmaya ça-
lıştık bu yüzden de toplumda tepki 
gördüğümü pek hatırlamıyorum. Hep 
beğeni ve takdir gördüm çok şükür. 
Tabi doğru konumladık yani insanla-
ra bunu ince eleyip sık dokuyarak çok 
düzgün davranarak düzgün işler ya-
parak insanlara sunduk o yüzden çok 
tepki görmedim.

d. Bu sektörün ülkemizdeki geleceği-
ne ilişkin düşünceleriniz nelerdir?

Tekstil sektörünün geleceği ülkemiz-
de bu fasonun yurtdışındaki firmalara 
üretim yapıyoruz. Türkiye bu konuda 
sayılı ülkelerden bir tanesi. Korona 
yüzünden burun biraz daha artacağı-
nı düşünüyorum. Türkiye ucuz üretim 
yapmayı da öğrendi insanlar giyinme-
yi öğreniyorlar. Ben çok büyük gelece-
ği olduğunu düşünüyorum.  

4. Alanınızın eğitimi ve toplumumu-
zun özellikle ailelerin nasıl algılandı-
ğına dair neler söylemek istersiniz? 
a. Yeteneklerin keşfedilmesi ve yön-
lendirmelerin niteliği adına neler söy-
lemek istersiniz? (Yeterli düzeyde olup 
olmadığı, değilse nasıl olması gerek-
tiği?)

Şimdi televizyonculuğu kastediyorsa-
nız, televizyonculuk ailelerin onayladı-
ğı bir şey. Tekstili kastediyorsanız bu da 
ailelerin onayladığı bir şey mankenliği 
kastediyorsanız, bazı aileler sıcak bak-
mıyor olabilir özellikle kız çocuklarına 
ama bu algı da değişiyor. Özellikle 
dizilerin patlamasıyla artık birçok aile 
çocuğunun oyuncu olmasını istiyor. 

b. Çocukların isteklerinin aile ya da 
eğitim kurumlarınca dikkate alınması 
hakkında düşünceleriniz nelerdir? (Ye-
terliliği, değilse nasıl aşılabileceği)

Modellik ve oyunculuk konuşuyorsak 
bu başka. Eğer televizyon eğitimi ve 
tekstil eğitimi konuşuyorsak sonuçta 
tabi iyi bir okulu bitirmek önemli ama 
hem televizyonculukta ve gazetecilik-
te ve tekstilde etiğiniz olması lazım ve 
kendinizi adamanız lazım. Ek olarak 
da modellikte ve oyunculukta doğru 
insanlara rastlamaya çalışın mutlaka 
araştırın ortak tanıdıklarınız varsa so-
run çünkü piyasada maalesef çok yan-
lış insan var.
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5. Alanınıza ilişkin eğitim camiasına 
ve eğitim kurumlarımızdaki bu yön-
deki eğitimlere ilişkin uygulamalar 
hakkında neler söylemek istersiniz? 
a. Eğitim kurumları ve etkinliklerinin 
modacı ya da tekstilci yetiştirme adına 
yeterliliğini değerlendirir misiniz?

Şimdi bir sürü üniversitede bu tekstil 
ve moda bölümleri açıldı bu kadar. 
Bu kadar üniversiteyi besleyecek eğit-
men var mı bunu bilmiyorum mesela 
dünya modasının merkez ülkelerinden 
Milano’da ya da Fransa’da 1-2 tane 
okul var bizde çok okul oldu. Çok okul 
olması doğru mu değil mi bilmiyo-
rum. Ama bunun yanında kısa dönem 
kurslar da var işte altı aylık veya 1 yıllık 
onlar da aralarında iyi olanlar var ama 
burada en önemlisi çizime yeteneğiniz 
var mı ve o tasarım yeteneği var mı? 
Bu varsa işiniz kolay

b. Bu konuda gençlere olumlu örnek 
olabilecek bir yaşanmışlıktan bahse-
de bilir misiniz? (Teşvik edici yeni bir 
program, ailelerin ikna edilmesine iliş-
kin bir toplumsal proje, gençlerin ka-
ralılığını perçinleyecek bir yaşanmışlık 
vb.)

6. Çalışmalarınız ile topluma ve 
özellikle eğitime sağladığınız katkı-
nın ne düzeyde olduğuna ilişkin ola-
rak neler söylemek istersiniz? 
Az önce bahsettiğim gibi ciddi an-
lamda tekstil ve moda eğitim kursu 
veriyoruz. Burs olarak veriyoruz bun-
ları. Bunun ciddi bir katkısı olduğunu 
düşünüyorum onun dışında yaptığınız 
işlerde de modayı tekstili daha tanınır, 
sevilir hale getiriyoruz. Genç isimlere 
yer veriyoruz. Ama en azından insan-
lara tekstil ve moda bizim üzerimizden 
daha fazla gidiyor.

7. Bu zamana kadar başarılı birçok 
projeye imza attınız. Bu konuda sizi 
öne çıkaran ve alanımızı ilgilendiren 
zaman yönetimi ve bu kadar proje-
yi hayata geçirirken nasıl organize 
olduğunuza ilişkin neler söylemek 
istersiniz?

Şimdi ben genelde Türkiye’de yapıl-
mayan şeyleri yaptım yapılanları da 
çok farklı şekilde yaptım hep dünya 
standartlarına hatta dünya standart-
larının üzerinde yapmaya çalıştım. Bu 
tabi biraz çılgınca geliyor bazen ama 
sonuçta çılgın Türkler olduğumuz için 

zorlanmıyoruz diye düşünüyorum za-
man yönetimine gelince yani çok faz-
la mesai anlayışıyla çalışmıyorum yani 
iş başlıyorsa bitene kadar oradayım 
gece yarısı da olsa ertelemeyi sevmi-
yorum. Organize derken tabi işin bir 
kuruluş ve proje aşaması var. Kimlerle 
çalışacağız, teknik altyapı, sanatsal alt 
yapı, ekip seçimi normalde çok fazla 
insanla çalışmayı sevmiyorum birçok 
şeyi kendim yapmayı seviyorum çünkü 
bizim işte kalifiye insan bulmak çok ko-
lay değil. Genelde az kişiyle çalışmayı 
seviyorum. Öbür türlü bir insana bir iş 
verdiğiniz zaman bazen yapmıyor. Ve 
çok fazla insana verince çok fazla in-
sanı takip etmek zorunda kalıyorsunuz 
bu da yorucu oluyor.

8. Sizi sosyal medyadan takip eden 
vatandaşlarımıza önerileriniz neler-
dir?

Şimdi benim twitter hesabım var ora-
da çok politik şeyler yazıyorum. Ins-
tagram kendi hesabım var moda ödül-
lerinin hesabı var. Güzellik yarışması 
ve Fashion TV’nin tekstil koleksiyonu 
hesabı var. Buradan istedikleri gibi 
takip edebilirler, soru sorabilirler. So-
rulan soruların hepsine cevap veriyo-
rum. Buna zaman ayırıyorum ve bütün 
sorulara cevap veriyorum. 

9. 2020 projelerinizi bizlerle payla-
şır mısınız?

2020 projeleri paylaşmak için şu an 
erken ama moda ödülleri yapacağız 
yarışmayı yaptık bitti ve dünya ayağı 
kaldı. Onu yapacağız. Moda ödülleri 
tarihi gecikmesiyle beraber yapılacak. 
Yeni birkaç projemiz var yetişecek mi 
bakacağız. 

10. Biz düşün eğitim kültür dergisi 
olarak eğitimin evrensel olduğuna 
inanıyoruz sizlerin eğitime verdi-
ğiniz önem çalışmalarında başarılı 
projelerimizden oldukça belli oku-
yucularımıza neler söylemek ister-
siniz?

Eğitim çok önemli ama sahada olmak 
da çok önemli o yüzden mutlaka staj-
lar, çalışama fırsatları eğitim sırasında. 
O yüzden sahada olabileceğiniz her 
ortamı değerlendirin. Sahada ön cep-
hede olmak çok önemli.

11. Kitap ve film önerilerinizi alabi-
lir miyiz?

Kitap nutuk, Once Upon a Time in 
America ve the Gotfather filmi diyebi-
lirim.

12. Değerli vaktinizi bize ayırdığı-
nız için minnettarız. Görüşmemizde 
değerli bilgiler edindik ve bu bilgi-
leri eğitim paydaşlarına dergimiz 
aracılığı ile ulaştıracağız. Son olarak 
bizlere ve dolayısıyla eğitim pay-
daşlarına iletmek istediğiniz düşün-
celerinizi öğrenebilir miyiz?

Çok ciddi sorular hazırlamışsınız çok 
zorlandım teşekkür ediyorum ger-
çekten. Keşke yüz yüze bu röportajı 
yapabilseydik. Ne kadar güzel olurdu 
çünkü sohbet ortamında daha güzel 
oluyor.
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 Havacılık sektöründe kazanılan yılların 

birikimiyle yola çıkan Düşün Eğitim ailesi, hava 

yollarının her alanında hizmet vermiş deneyimli 

kaptan pilotların mentörlüğünde , çok değerli 

CRM eğitmenleri eşliğinde ve konusunda uzman 

psikologlarımızın eşgüdümünde; havacılık ile il-

gili her türlü danışmanlık, tamamlayıcı eğitim ve 

mülakata hazırlık eğitimleriyle hizmet vermeyi 

hedeflemektedir. 

 Havacılığa merakı olan, kariyerini havacı-

lık üzerine düşünen, havacılığa gönül vermiş ve 

hiçbir deneyimi olmayan herkese Düşün Eğitim 

ailesi olarak kapılarımız açıktır.

Başlıca eğitimlerimiz;

•  Genel Havacılık, sivil havacılık ve askeri ha-

vacılık hakkında merak edilen her türlü sorula-

rın deneyimli kaptan pilotlar ve deneyimli kabin 

amirleri tarafından cevaplandırılması.

•  Pilot adaylarına sivil havacılık, CRM ve şirket  

mülakatları hakkında bilgi vermek.

•  Kabin memuru adaylarına  sivil havacılık, CRM 

ve şirket  mülakatları hakkında bilgi vermek 

•  Ticari Pilot Lisansına sahip tecrübesiz pilot-

ların işe alım, Screening ve Assesment Test Ha-

zırlık, mülakat ve CRM süreçlerine katkı vermek

DÜŞÜN EĞİTİM
İLE KALKIŞA
HAZIRMISINIZ?

 
 

 
 



•  Havayollarına girmiş pilotlara eğitimleri sü-

resince prosedürel konularda yardımcı olmak ve 

eğitim süreçlerinde olumsuzluklar yaşamamala-

rını sağlamak.

•  Kaptan pilot adayı First Officer’lara adaptas-

yon, karar verme gibi süreçlerde yardımcı olmak.

•  Havayolu şirketlerine çalışan adaylara DLR ve 

Mollymawk Sunumları ve ipuçları

•  Hali hazırda havayolu pilotlarının, tip eğitim 

veya OPC-LPC hazırlıklarına ihtiyaç halinde eği-

tim desteği sağlamak

•  Adaylara MMPI (çok yönlü kişilik envanteri 

testi uygulamak)

•  Adaylara psikolog, deneyimlikaptan pilot ve 

deneyimli kabin amiri nezaretinde mülakat tec-

rübesi sağlamak

 Vereceğimiz tüm seminer ve eğitimler uz-
man psikologlar eşliğinde  deneyimli kaptan 
pilotların mentörlüğünde yüzde yüz CRM içe-

riklidir.

Gelin hayallerinizi birlikte gerçekleştirelim..

Şimdiden herkese iyi uçuşlar..

 

 
 

 
 




