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“Ve Düş’ün Eğitim Kültür Dergisi olarak; 
eğitime gönül vermiş tüm eğitimciler, 
çözüm ortağı olan kurum ve kuruluşların 
buluşma noktasıyız”.

7. sayımızla birlikte Ankara’da tüm 
Özel Okullar, Bakanlıklar, Dernekler, 
Federasyonlar ve Vakıflar, D&R, Liman 
Kitap Kafe ….. daha birçok noktada varız.

Bakılacak değil, okunacak dergi 
arayanların elindeyiz. Dağıtım 
noktalarından araklanan dergiler 
sayesinde insanların evindeyiz.

Kulağımıza gelenlere göre yolculuğa 
giden okuyucularımızla birlikte 
seyahatteyiz… Ve buyurun gelin “evdeyiz” 
elbette bu satırları okuyorsanız tekrar 
karşınızdayız.

Yine bekleriz.

EDİTÖRDENhep dem

“

“
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“Eğer ki bu dergiyi okuyorsanız”

Çok değerli notları bu derginin içeriğine gizliyoruz. Hep birlikte paylaşmanın zenginliğini ve 
içtenliğini yaşayabiliriz.

Bildiğiniz üzere tüm düşüncelerimizi açıkça ifade etmekle birlikte, meseleye biraz gizem katmak 
istedik. Gizemli bir giriş yolu seçmiş olsak bile altını çizmek istediğimiz cümleleri, size çok net bir 
şekilde ifade etmeye çalışacağız. Dikkat çekmek istediğim konuları okumanızı rica ediyorum.

 “Teşekkür”

Bu satırları yazmak boynumun borcu. İlk sayımızda “Birlikte Düş’ün elim, Birlikte Düşleyelim” 

diyerek seslenmiştim buradan sizlere. Bu kez ise okunmuş bir derginin yayın yönetmeni olmanın 

keyfiyle eğitime bir nebze soluk olduk diyebilirim. Çünkü onca insandan gelen tepkiler bunu 

bize kanıtladı. Gerek bana ve yayın ekibimize, gerek değerli yazarlarımıza, gerekse reklam veren 

firmalarımıza gelen dönüşler ve yansımalar bizi çok memnun etti. Kimi gülümseyerek anlattı, 

kimiyse telefonda ifade etti hislerini. Hepinize ‘Düş’ün Eğitim Kültür Dergisinde emeği geçen 

herkes adına çok teşekkür ediyorum. Bu söylemek istediklerimin ilki ve hazinenin ilk ipucu olarak 

kayıtlara geçebilir

“Çorbada tuzu olanlar”

Teşekkür etmem gereken bir ‘dergi dolusu’ insan var önümüzdeki notlarda. Öncelikle bize 

güvenerek destek olan değerli reklam verenlerimize minnettarız. Bu dergi Eğitim-Kültür 

yayıncılığında “imece” nin en güzel örneği… İlk sayımızdan bu yana künyemizde yer alan veya 

dışardan dolaylı yollarla destekleyen tüm dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin sayesinde 

eğitim dünyası ‘takip edilen yeni bir yayın’ kazandı.

“Huzur ve Barış”

Dikkat çekmek istediğim bir diğer husus ise birazdan okuyacağınız sayfaların içeriği ile alakalı. 

Bildiğinizi üzere Düş’ün Kelebeği bu sayımızda sayfalarımızı gezecek. Rengi ise mavi… Gerek 

bu rengin simgelediği konular, gerekse küçük detaylarda ”mavi kelebeği” bulacaksınız derginin 

içeriğinde. Kelebeği mavi renkte düşünün hep. Çünkü mavi aklıma hep emek, huzur ve barıştı 

getirir.

Ülkeme barış, huzur ve bereket diliyorum.

Herkese sevgilerimle…



DÜŞ’ÜN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ   |   İNSANIZ BİZ
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Abdullah GündüzEğitimci - Araştırmacı

Sevmek işin en kolayıdır, en ko-

layımıza geleni, en zahmetsizidir. 

Severek her şeyi tamamladığımı-

zı sanırız hep ve buna kendimizi 

inandırırız. Seviyorum, deyince her 

şeyin çözüldüğünü, hallolduğunu 

düşünürüz. Hâlbuki sevgi, duygu, 

his, canlı olduğumuzu gösterir. 

Bizi diğer canlılardan ayıran bu 

sevginin ve bu duyguların diğer 

tamamlayıcı unsurlarıdır. Sorumlu-

luk, fedakârlık, anlama, anlamlan-

dırma ve bunlara göre hayatımıza 

yön verme güdülerini pek hesaba 

katmayız. Sevgiyi, duyguyu hisse-

debiliyorsak. Canlı, ama başka-

sının sevgisini duygusunu hisse-

debiliyorsak İnsan olduğumuzu 

görmeyiz.    

Sevginin, aşkın hep tarifiyle ilgi-

leniriz de, neleri kapsayıp neleri 

kapsamadığına bakmayız hiç. Tek 

unsur sevmekmiş gibi davranırız.

gerekliliklerini ve karşıya yansıma-

sını görmediğimiz sürece de hem 

üzen hem de üzülen oluruz.

Sevgi; yanındayken mutlu olduğu-

muzdur. Bizi  mutlu eden şeyleri 

severiz hep. Haz aldığımız yemeği, 

beğendiğimiz elbiseyi, huzur aldı-

ğımız doğayı… veya yanındayken 

kendimizi iyi hissediyorsak, kişi ol-

sun, konu olsun, yer olsun, her ne 

olursa olsun bunların bileşkesinin 

adıdır sevgi.

-Neden bu yemeği yemedin ? 

-Sevmedim.

-Neden bu kıyafeti giymedin ? 

-Sevmedim.

-Neden daha fazla konuşmadın o 

kişiyle? -Sevmedim deriz ya! İşte 

hislerimizi duygularımızı belirtiriz 

aslında. Hayvanlar aleminde de 

bitkiler aleminde de bu duygular 

var. Bir saksı çiçeği de yerini sev-

meyince solabiliyor veya gelişimi-

ni sevilen bir çiçeğe göre yavaşla-

tabiliyor. Sevildiğini hisseden  bir 

köpek karşılığında ömür boyu sa-

dakatini vererek gösteriyor.

Aşk ise; hayatımızdan çıkarmayı 

göze alamadığımızdır. Hayatı-

mızdan çıktığında; bedenimizde, 

ruhumuzda bir uzuv kaybı olaca-

ğını düşündüğümüz, eksildiğinde 

ömür boyu yerine getirilmeyecek 

bir şeyler olduğunu düşündüğü-

müz şeylerdir. Eğer yokluğu bu 

etkiyi oluşturmuyorsa tanımlaması 

aşk değildir. Çünkü aşk anlatılmaz 

ama anlaşılır… Ve güzelliğe hay-

ran, karaktere aşık olunur.

SEVMEK İŞİN EN KOLAYIDIR...

“İNSANIZ
BİZ”

Çok soru çözeni doktor yaptık içindeki sevgi 
şefkat duygusuna bakmadan çok çalışkanı yüksek 
makamlara getirdik içindeki insana saygı ve değer 

duygusuna bakmadan sonra da merhametten 
yoksun adaletle, sevgi ve şefkatten yoksun sağlıkla, 

insana saygı ve insana değerden yoksun makam 
mevkilerle yüzyüze kaldık. Tabii bunu söylerken 
idealist meslek erbabı kişileri tenzih ediyorum. 



Bizler sevgiyi aşk ile her ikisini de heves 

ile karıştırıyoruz sanki. Hepimiz ailemi-

zi de çocuklarımızı da çok seviyoruz ve 

onlar için elimizden ne geliyorsa yap-

mak istiyoruz. Onların sevdiğini, iste-

diğini, dile getirdikleri herşeyi pekte 

sorgulamadan yerine getirmeye çalışı-

yoruz. Mesela çok sevimli olan bir civ-

civi kendi çocuğumuz istedi diye onu 

kendi doğasından koparıp kendi ya-

şam olanaklarını elinden alıp bir karton 

kutuya ve evimizin küçüçük balkonuna 

hapsediyoruz. Halbuki yaşam hakkını 

elinden alıyoruz ve zaten çok kısa bir 

süre sonra ya ölmüş oluyor veya ço-

cuğumuzun hevesi kaçtığı için ne ya-

pacağımızı bilemiyoruz veya yine sev-

gi sandığımız heves uğruna bir kediyi 

veya bir köpek yavrusunu çocuğumuz 

ağlamasın diye sahiplenip yine hevesi-

miz geçince sokağa terk etmek zorun-

da kalıyoruz. Dilleri yok diye bu hakkı 

kendimizde nasıl görürüz ki onlarında 

bir canlı olduğunu, onlarında doğal ya-

şam haklarının olduğunu nasıl engelle-

yebiliriz ki.    

Halbuki yaşam sadece bizim hakkımız 

değil tüm canlıların hatta tüm varlıkla-

rın hakkıdır. Hayatı hatta Kainatı sey-

redebilsek bir kitabın sayfalarına ba-

kar gibi baksak konuşmayan hiçbirşey 

yoktur aslında. Yeter ki biz kainatın, 

doğanın, insanın ortak dillerini dinleye-

bilelim. Mesela dünyada ki herkes aynı 

dilde güler, aynı dilde ağlar. Duygular 

ve hisler hüzünler mutluluklar hep aynı 

dildedir. Çünki bizler akılla bakıp fikirle 

görürüz.

Bizler Sevgiyi de aşkı da  sadece  insa-

na verilesi bir şey olduğunu düşünüyo-

ruz, bu bile hayatın kedisine ne kadar 

sığ baktığımızın göstergesidir. 

Kendimize sorsak ne cevap alırız aca-

ba? Merkezimizde ne var? Diye. İnsan 

mı? sevgi  mi? öfke mi? hırs mı?  ihtiras 

mı? nefret mi? kıskançlık mı?  

Yaşadığımız Üzüntü mü yoksa Korku 

mu? Dış dünyadan gizlediğimiz veya 

gizlediğimizi sandığımız ama kendimi-

ze fısıldadığımız zaman merkezimizde 

ne var?

Gözümüz kapalıyken ne görüyoruz 

diye sormalıyız kendimize ve yine evre-

nin düzenindeki yerimiz ne diye sorma-

lıyız. Eğer aynalar duyguları gösterebil-

seydi bakabilir miydik acaba.  

Modern çağ ve entektüel bakış açısı 

belki dünyayı küçük bir köy haline ge-

tirdi. Her şey modern iletişim araçla-

rı ve modern taşıma araçları her  şeyi 

ayağımıza kadar getirdi, bizlere yak-

laştırdı ama bizi bir o kadar da kendi-

mizden uzaklaştırdı. Artık bizlerdeki  

tanımlamalar, adlandırmalar o kadar 

kolay olmuş ki çabucak adını koyabili-

yoruz sonrada çabucak kaldırıveriyoruz 

dünyamızdan, gündemimizden… İşte 

aslında bu bizim kendimizi ne kadar 

tanıdığımızı, kendimizi ne kadar anladı-

ğımızı, anlamlandırdığımızı gösteriyor

Hayatımızdaki her şeyi internet hızın-

da kabullenip, benimseyip, özümseyip 

sonra da yine internet hızında çıkara-

biliyoruz, atabiliyoruz. Böylece kendi 

hayatımızı, kendi yaşam alanımızı ko-

caman bir atık deposu haline dönüş-

türüyoruz. Olmaması gerekenlerle ve 

gerekli olmayanlarla o kadar dolduru-

yoruz ki, ihtiyaç olanlara ne yer kalıyor 

ne de aradığımızda yerli yerinde olu-

yor.

Çağımız, asrımız bizi  bilime ve ilime 

sürüklerken, somut olan görünen  elle 

tutulan ile meşgul etmekte tüm hadi-

seleri sebep sonuç ilişkisi içerisinde de-

ğerlendirmekte.  Sebeplerin sebebinin 

de keşfedilmesi gerekliliğini günde-

mimizde tutmamaktadır. Böyle olunca 

alim ariflikten, ilim irfandan uzaklaşıyor.

çok güzel konuşanı hukukçu yaptık için-

deki merhamet duygusuna bakmadan.

çok soru çözeni doktor yaptık içindeki 

sevgi şefkat duygusuna bakmadan çok 

çalışkanı yüksek makamlara getirdik 

içindeki insana saygı ve değer duygu-

suna bakmadan. Tabii bunu söylerken 

idealist meslek erbabı kişileri tenzih 

ediyorum. Sonra da merhametten yok-

sun adaletle, sevgi ve şefkatten yoksun 

sağlıkla, insana saygı ve insana değer-

den yoksun makam mevkilerle yüzyüze 

kaldık.

İstemenin sevmenin yeteceğini düşün-

dük hep. Eşit hakları savunduk ama 

Eşit sorumluluktan kaçtık hep. Yaptık-

larımızın nihayetiyle ve nasıl bir netice 

doğuracağına bakmadık. Daha çok 

çalışmayı daha çok kazanmayı daha 

çok başarmayı daha ileriye gitmeyi is-

tedik. Ama, bu –Daha! Daha! denilen 

kavramın  belkide bizi kendimizden 

Daha çok uzaklaştırdığını görmedik. 

Kaybetmekten hep korktuk. Dene-

mekten, tecrübe etmekten hep kork-

tuk. Halbuki Tecrübe öyle bir derstir ki 

önce sınav eder, sonra öğretir. Ve öyle 

bir sermayedir ki kazanmak için kaybet-

mek gerekir. Unutmayalım ki Para ucuz 

bir başarıdır. Uzaklaştığımız değerlerin 

de aslında mutluluk, huzur, sevgi ,te-

bessüm, kendimizle barışık bir yaşam 

olduğunu görmedik. 

İşte bu yüzden Hayatımızı  da ve haya-

tımızdakileri de filtrelemek gerekiyor. 

Daha Daha kavramını kontrol altına al-

mamız gerekiyor. Hayatımızın tıka basa 

doldurulası bir şey olmadığını anlama-

mız gerekiyor. Geriye kızgınlıkla bak-

mayıp, ileriye de endişe ile bakmamak 

gerekiyor. Sadece etrafa farkındalıkla 

bakmak gerekiyor. Çünki Hayatta en 

değerli şey zamandır. Bu yüzden kime 

hediye ettiğimize dikkat etmemiz ge-

rekiyor.

Çünkü İnsanız Biz…..

DÜŞ’ÜN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ   |   İNSANIZ BİZ





DÜŞ’ÜN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ   |   MİZMER

Mizaç dediğimizde aslında kişinin hem 
kendisiyle hem de çevresiyle kurduğu, 

sosyal, mesleki, aile yaşamına dair tüm iliş-
kilerinde; istek, yönelim, algı, motivasyon 
ve kararlarını belirleyip şekillendiren yapı-

sal bir koddan bahsediyoruz.



Enver Demirel YılmazPsikiyatr, Yazar, Mizaç Modelisti
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  İlk olarak kısaca sizi tanımak isteriz. Bize kendinizden 
bahseder misiniz? 
Merhaba ben Enver Demirel Yılmaz. 2002 yılında tıp fakültesinden mezun ol-

duktan sonra psikiyatri alanında çalışmaya başladım. Uzman psikiyatr olduk-

tan sonra çeşitli hastanelerin psikiyatri servislerinde görev yaptım ve İstanbul 

Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde dersler verdim. Bir psikiyatr 

için pek alışılmamış bir kariyer çizgim oldu. Meslek yaşamım boyunca klasik bir 

psikiyatr olmayı her zaman reddettim. Daima psikiyatrinin insanı daha çok psi-

kopatoloji/bozukluk odaklılık üzerinden değerlendiren bakış açısına bir itirazım 

oldu. Çünkü “insanı normal, normal altı (subnormal) ve normal üstü olabilen 

(supranormal) bütün potansiyeliyle bütüncül olarak ele almak ve anlamak” gibi 

bir derdim vardı. Hal böyle olunca “şikâyet etmek değil, yapmak lazım” diye-

rek kendimden başladım ve insan doğasını anlama amacıyla uzun ince bir yola 

çıktım. Bu meşakkatli yolculuk sonunda Dokuz Tip Mizaç Modeli doğdu. Kişisel 

bir yolculukla başlayan bu çaba, bugün 15’in üzerinde ulusal ve uluslararası 

akademik çalışma, 5 kitap ve pek çok eğitim, seminer ve çeşitli uygulama çalış-

malarıyla büyüdü. Şimdilerde geniş bir uzman ekibin titizlikle üzerinde çalıştığı, 

hem teorik hem pratik anlamda kendini ortaya koyabilen bilimsel bir modele 

dönüştü. Modelle ilgili çalışmaları desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla 

başkanı olduğum Dokuz Tip Mizaç Modeli Derneği kuruldu. Aynı zamanda bir-

çok şehirde, konsepti ve özgün fikriyle Türkiye ve Dünya'da bir ilk olan, Dokuz 

Tip Mizaç Modeli’nin multidisipliner uygulamalarının gerçekleştirildiği Mizaç 

Merkezleri (Mizmer) kuruldu.
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  Uluslararası kabul 
görmüş Dokuz Tip Mizaç 
Modeli çerçevesinde yapmış 
olduğunuz faaliyetlerden 
bahseder misiniz? 
a) Mizaç ve insanın hayatındaki yeri 
nedir? 

İnsan, doğası itibariyle tanımayı ve 

tanınmayı isteyen bir canlıdır. İnsa-

nın kendisini tanıma serüveni insanlık 

tarihi kadar eski olsa da Hipokrattan 

itibaren insanı tanıma ve anlama üze-

rine birçok kavram ortaya konmuş ve 

bir takım modeller oluşturulmuştur. Bi-

limlerin farklı disiplinlere farklı alanla-

ra bölünmesinin sonucunda da insanı 

tanıma farklı disiplinlerinin ayrı birer 

inceleme ve gözlem konusu olmuştur. 

Bu nokta da mizaç, aslında bizi biz ya-

pan yapısal kodumuzu ortaya koyan 

temel çekirdek kavram olduğu için, 

insanı tanıma, anlama ve davranışlarını 

yorumlama konusunda referans ala-

cağımız bir hiza taşı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Mizaç dediğimizde aslın-

da kişinin hem kendisiyle hem de çev-

resiyle kurduğu, sosyal, mesleki, aile 

yaşamına dair tüm ilişkilerinde; istek, 

yönelim, algı, motivasyon ve kararla-

rını belirleyip şekillendiren yapısal bir 

koddan bahsediyoruz. İnsan sosyal bir 

varlık olduğu için kendisini, çevresini, 

partnerini, arkadaş çevresini tanımak 

istiyor. Bu nedenle mizaç insan haya-

tında; “insan oluşumuz ve insanlığın 

ortak bir özelliği olarak tanıyıp anlama 

çabası içinde olmamız” itibariyle haya-

tımızın her alanında kendimizi ve çev-

remizi tanımamızı sağlayan anahtardır. 

b) İnsanların hangi ihtiyacını 
karşılamaktasınız? 

Türkiye’de çok güçlü bir insan potan-

siyeli var. Ancak bu güçlü potansiyeli, 

eğitim, insan kaynakları ve danışman-

lık alanlarındaki çalışmalarla; insanın 

varoluş amacına, motivasyonuna ve 

doğasına uygun bir biçimde eğitip 

geliştirerek açığa çıkarabilmek için 

“insana değer” 
şeklinde ideal bir 

sloganla yola çıkıyor, 
bir de bu ideali 

hakikaten pratik ve 
etkili uygulamalarla 
somutlaştırıyoruz. 

öncelikle insanın kaynağına inmek 

gerekiyor. Bugün hem eğitimde hem 

insan kaynaklarında hem de danış-

manlık süreçlerinde bireysel farklılık-

ların önemi neredeyse tartışmasız bir 

şekilde kabul ediliyor. Ancak uygula-

malara baktığımızda maalesef halen 

bireysel farklılıkları doğru, tutarlı ve 

bütüncül bir biçimde ele alacak kav-

ramsal alt yapı ve buna ilişkin model 

ve uygulamalar mevcut değil. Bireysel 

farklılıklar çoğunlukla insan yaşamının 

belirli bölümlerinde etkili olan “ilgi, 

yetenek, zekâ” gibi farklı parametreler 

üzerinden parçacı bir bakış açısıyla de-

ğerlendirilmeye çalışılıyor. Bu parçacı 

yaklaşım, insanın kaynağına inip bu 

farklılıkların insan yaşamında ne anlam 

ifade ettiğini “bütünüyle anlamamı-

za” yetmeyebiliyor. Dolayısıyla –biraz 

da mecburen- insanın potansiyeli, ih-

tiyaçları ve önceliklerindeki farklılıklar 

bütünüyle tespit edilip değerlendi-

rilmeden yapılan çalışmalardan etkili 

sonuçlar bekleniyor. Bir bakıma birbi-

rinden farklı özelliklere sahip bireylerin 

tümünden benzer çıktılar isteniyor. Bu 

durumu balığın uçmasını kuşun yüz-

mesini beklemeye benzetiyorum...

Nitekim kendi potansiyellerini fark 

edemeyen, ortaya çıkartamayan, ken-

disini gerçekleştiremeyen bireyler, 

hem öğrencilikte hem yetişkinlikte; 

sosyal yaşam, aile yaşamı ve iş yaşa-

mında mutsuz oluyor ve üretkenlikten 

uzaklaşıyorlar. 

Özetleyecek olursam, böyle bir tablo-

da Türkiye’de eğitimin, danışmanlığın 

ve insan kaynakları yönetiminin önce-

likli sorununun “insanı merkeze alma-

mak ve onun kaynağına inememek” 

olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle 

insanların en temel ihtiyaçlarının “bire-

yin ortaya koyabileceği potansiyeli” ve 

“onun biricik olan kişilik organizasyo-

nunun ihtiyaç, talep, beklentilerinin ne 

olduğunu bilmek” olduğunu düşünü-

yor ve bu potansiyelin ortaya çıkması 

adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

c) Hedef kitlenizi kimler oluşturuyor? 

İnsana meraklı ve onun doğasını an-

layıp geliştirmeye önem veren herkes 

bizim hedef kitlemizi oluşturuyor. Bu-

nunla birlikte insanı tanıyıp anlamayı 

merkeze alan eğitim, danışmanlık ve 

insan kaynakları gibi alanlar ise özel 

hedef kitlemizi oluşturuyor. İnsanı an-

lama konusunun, bu alanlarda hem 

hizmet sunan hem de hizmet alan bi-

reylerin tamamının –ister küçük ister 

büyük olsun- ödevi olduğunu düşünü-

yoruz. Bu çerçevede eğitim alanında; 

okul öncesinden üniversite son sınıfa 

kadar olan süreçte bu ekosistemin 

tüm paydaşlarının (öğrenciler, veliler, 

eğitimciler, yöneticiler, eğitim liderle-

ri), bireysel danışmanlık alanında; er-

ken çocukluk döneminden yetişkinliğe 

uzanan bir skalada danışmanlık ihtiyacı 

ile bize başvuran kişiler, iş dünyasında; 

kamu veya özel sektörde görev alan 

tüm çalışanlar ve yöneticilerle birlikte 

yaşamı daha anlamlı, verimli, üretken 

ve mutlu kılmaya çalışıyoruz.
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İşin güzel yanı; 
bugüne dek ister 
danışmanlık, ister 
eğitim, isterse de 
insan kaynakları 
alanında olsun 
“insana değer” 

verme ve ona yatırım 
yapma fikri bizi hiç 

yanıltmadı. 

ç) Bu kitle sizinle nasıl irtibat 
kuruyor? 

İçinde bulunduğumuz teknoloji ça-

ğında artık iletişim çok hızlı ve kolay. 

Bizimle irtibat kurmak isteyen veya 

çalışmalarımızı takip etmek isteyen 

kişiler web sitelerimizden, mobil uy-

gulamalarımızdan, sosyal medya he-

saplarımızdan bize ulaşarak irtibat ku-

rabiliyorlar.

d) Yaptığınız çalışmalar ile ortaya 
çıkan somut olumlu örneklerden 
bahseder misiniz? 

Uzun yıllar eğitim, insan kaynakları ve 

danışmanlık alanlarında çalışmalar ya-

pan bir ekip olarak yaptığımız çalışma-

ların binlerce somut olumlu örnekleri 

var. 

Bu soru geldiğinde inanın hangi alan-

daki çalışma sonuçlarından bahsetme-

ye başlayacağıma karar vermekte çok 

zorlanıyorum.

Bir danışmanlık odasında o güne dek 

kendisini veya eşini/ çocuğunu anla-

makta, yaşadığı sorunları çözmekte 

zorlanan bireylerin, yıllardır biriktirdiği 

düğümleri çözmelerini izlemenin ayrı 

bir keyfi ve mutluluğu var. Pek çok kez 

“her yolu denedik, bizim sorunumuz 

çözülmez” diyen birey veya çiftlerin 

“keşke daha önce gelseymişiz” dedik-

lerine şahit olduk. 

Diğer yandan her birinin potansiye-

lini çok kaliteli ve taze birer hamura 

benzettiğim öğrencilerle ilgili eğitim 

alanında gerçekleştirilen çalışmalar 

var. Oradaki süreç; eğitimdeki paydaş-

ların tümüne (öğrenci, eğitimci, yö-

netici, veli) önce “insan olmak” ortak 

noktasından bakıp her birinin bireysel 

farklılıklarına uygun bir eğitim ortamı 

organize etmeye odaklanıyor. Bu ça-

lışmaların sonunda aldığımız “bunca 

yıllık öğretmenim, kendimi tanımama 

bu kadar yardımcı olan bir model gör-

medim” geri bildirimleri mi yoksa “ba-

şarısız” denilen öğrencilerin bireysel 

farklılıklara uygun yaklaşım sayesinde 

“kendi potansiyelini açığa çıkartabilen 

mutlu bir birey olabilmesi” mi daha 

etkileyici bir sonuç, inanın karar vere-

miyorum.

İnsan kaynakları alanındaki sonuçlar 

ise biraz daha farklı. Zira herkesin iş-

levsel verimliliğe odaklandığı ve in-

sana neredeyse bir üretim makinesi 

olarak bakılan iş dünyasında “insana 

değer” şeklinde ideal bir sloganla 

yola çıkıyor, bir de bu ideali hakikaten 

pratik ve etkili uygulamalarla somut-

laştırıyoruz. Liderlerden, yöneticiler ve 

tüm çalışanlara varana kadar herkesin 

bireysel potansiyellerini analiz ediyor, 

elde ettiğimiz sonuçlara göre uygun 

eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunu-

yoruz. Sonuçta iş yerinde verim ve ku-

rumsal bağlılıkta artış, personel devir 

oranlarında düşme gibi somut sonuç-

lar ortaya çıkıyor. Tüm bunların merke-

zinde ise ne var biliyor musunuz? Pek 

çok araştırmanın da işaret ettiği gibi: 

Mutlu çalışanlar. 

İşin güzel yanı; bugüne dek ister da-

nışmanlık, ister eğitim, isterse de in-

san kaynakları alanında olsun “insana 

değer” verme ve ona yatırım yapma 

fikri bizi hiç yanıltmadı. 

e) Verilen eğitimler ve 
niteliklerinden bahseder misiniz? 

Eğitim, genellikle toplu uygulamalar 

şeklinde gerçekleştirilen ancak aslın-

da oldukça bireye özel bir konudur. 

Sanıyorum Dünya çapında eğitime 

aktarılan bütçelerin bu kadar fazla 

olup etkililik noktasında halen isteni-

len sonuçların elde edilememesi de 

bu “bireye özel” olma meselesinin 

henüz tam olarak çözülememesiyle 

ilgili. Buna ek olarak; eğitim ihtiyaçla-

rının daha çok “davranışsal çıktılara” 

göre belirlenmesi bizi yanıltıcı uygula-

malara götürüyor diye düşünüyorum. 

Örneğin; hata yapmak istemediği için 

detaylara takılıp işleri zamanına biti-

remeyen biriyle keyfine düşkünlüğün-

den dolayı işleri son dakikaya bırakan 

birine aynı içerikteki “zaman yöneti-

mi” eğitimlerini sunmak elbette her 

zaman etkili olmayabiliyor.

Araştırmalar, davranışsal çıktılara de-

ğil de o davranışın ortaya çıkmasına 

kaynaklık eden motivasyona yönelik 

yapılan müdahalelerin çok daha etkili 

sonuçlar verdiğini ortaya koyuyor. Bi-

zim eğitim çalışmalarımızın farkı ise; 

eğitim ihtiyaçlarını çıktılara göre belir-

lemekle yetinmeyip eğitim içeriklerini 

o çıktılara neden olan temel motivas-

yonel kaynağa yönelik olarak hazır-

layıp sunmamız diyebilirim. Nitekim 

nasıl ki tıpta aynı hastalığa sahip olsa 

bile herkese aynı reçeteyi yazmak iyi-

leştirici olmuyorsa; eğitim konusunda 

da “herkese aynı şekilde sunulan eği-

timler” yararlı olmuyor.

  Bize Mizmer den bahseder 
misiniz?
Mizmer işleyişi açısından bir ar-ge ve 

uygulama merkezidir. Eğitim, bireysel 

danışmanlık ve insan kaynakları alanın-



da sürekli araştırma ve geliştirme faa-

liyetlerinin yürütüldüğü, üretilen bilgi 

ve teknolojilerin ise modellenerek 

uygulamaya konulduğu Türkiye’de bir 

benzeri olmayan merkezlerdir. 

Mizmerde çalışanlar ise Mizmer’i bir 

kültür temsilciliği olarak tanımlarlar. 

Bunun altında ülkelerinin eğitim, da-

nışmanlık ve insan kaynakları alanında 

altyapı çalışmalarını bir kültür olarak 

geliştirip faydalı modellemeler ara-

cılığıyla topluma hizmet etme moti-

vasyonu yer alır. Bu motivasyonu pay-

laşan ve insanın “beden, psikoloji ve 

ruh bütünlüğü’nü” multidisipliner bir 

yaklaşımla inceleyen Mizmer ekibinde 

Psikiyatr, Eğitimci, Psikolog, İK. Uz-

manı, Mühendis, Doktor ve Yönetim 

Danışmanlarından oluşan uzmanlar 

yer almaktadır. Bugüne kadar eğitim, 

finans, satış, yönetim, insan kaynakla-

rı vb sektör ve alanlar da 100.000’den 

fazla kişiyle çalışmalar yürütmüş bir ku-

rumdur. 

 Eğitim ortamlarında 
yürüttüğümüz faaliyetlerden 
ve etkilerinden bahseder 
misiniz?
Eğitim alanı Mizmer’lerin en fazla 

önem verdiği uygulama alanlarından 

biri. Çünkü insanın gerçek potansi-

yelini keşfedip açığa çıkartabilen bir 

eğitim yaklaşım ve sisteminin bir ülke 

için nasıl kazançlar sağlayacağını çok 

iyi biliyoruz. 

Diğer yandan eğitim, çok fazla pay-

daşı olup (öğrenci, veli, eğitimci, yö-

netici, lider vb.) bütüncül bir biçimde 

organize edilmesi gereken çok özel 

bir ekosistem. Bu noktada “eğitimde 

bütüncül bir Dünya” sloganıyla ifade 

ettiğimiz; hem paydaşların bireysel 

farklılıklarını tespit ve gelişimsel sü-

recini izleme, hem sınıf popülasyonu 

belirleme ve sınıf içi oturma düzeni 

oluşturma hem de eğitim profesyo-

nelleriyle ilgili İnsan Kaynakları ve li-

derlik uygulamalarını içeren MİTERYA 

(Mizaç temelli eğitim ve rehberlik sis-

temi) bizlere özgün ve çok etkili bir uy-

gulama alanı sunuyor. MİTERYA’yı, en 

sade şekliyle; eğitim ortamını bireysel 

farklılıklara göre organize etmeyi sağ-

layan bir yazılım sistemi olarak tanım-

layabilirim. 

MİTERYA uygulamaları öncelikle eko-

sistem içindeki tüm bireylerin bireysel 

farklılıklarını mizaç temelinde online 

bir yazılım aracılığıyla  (yaklaşık 5-7 

dk içinde) tespit etmekle başlıyor. Ar-

dından her bir öğrencinin; zihin, kişi-

lik, sosyal beceri, küresel ve evrensel 

yaşam becerileri, değer farkındalığı, 

zeka-yetenek, mizaç temelli öğrenme 

stilleri ve çalışma alışkanlıkları gibi çok 

çeşitli gelişim alanlarındaki gelişimini 

yine online sistem üzerinden özel öl-

çeklerle değerlendiriyor. Detaylı ger-

çekleştirilen ölçümler sonucunda her 

bir alanla ilgili öğrenci için kritik olan 

bilgileri tek bir kartta özetleyip eğitim-

ciler ve velilere sunuyor. Aynı zaman-

da bu değerlendirmelerin sonucunda 

“nokta atışı” bir etkisi olan yaklaşım, 

etkinlik ve danışmanlık önerileri sağlı-

yor. 

En az öğrenciler kadar eğitimcileri de 

merkeze alan MİTERYA, eğitimcilere 

özgü değerlendirme, raporlama ve 

öneri kartları da sunuyor.

Aynı zamanda birbirinin gelişimini (mi-

zaç, akademik başarı, yetenek alanı vb 

açılardan) destekleyecek ve uyumlu 

olacak öğrencilerin bir araya geldiği 

zengin ve kaliteli bir sınıf popülasyonu 

oluşmasına katkıda bulunuyor.

Özetle bu şu anlama geliyor: Artık öğ-

rencilerin bireysel farklılıklarına temas 

etmek isteyen eğitimcilerin işlerini ol-

dukça kolaylaştıracak, gerçekçi, uygu-

lanabilir ve etkili bir sistem var.   

  Son soru olarak; geliştir-
diğiniz Dokuz Tip Mizaç Mo-
delinin Türkiye’nin gelecek 
vizyonunda önemli bir yere 

sahip olacağını söylemiştiniz. 
Modelin yaratıcısı olarak size 
bu güveni sağlayan şey nedir?
İnsanı anlamanın kodunu çözmek, 

o kodu doğru kullanan bir anlayış 

olmadan hiçbir derde deva olmaz. 

Dolayısıyla insanla uğraşmak bir an-

layış işi ise bu kodları insanın olduğu 

eğitim, öğretim, insan kaynakları ve 

danışmanlık alanlarında bütüncül bir 

bakışla uygulayacak, “neyi/ne adına 

yaptığını bilen ve gören insanlara” ih-

tiyaç vardır. Ayrıca tüm bu uygulama-

ların ayrı ayrı eğitim, insan kaynakları 

ve danışmanlık alanlarına özgü yön-

tem, teknik ve materyallerle daha da 

zenginleştirilmesi gerek. Her ne kadar 

bu konuda ben ve ekibimin yıllardır 

gece gündüz demeden sarf ettiğimiz 

emek, çalışmalarımızı uygulanabilirlik 

ve fayda açısından oldukça etkileyici 

bir noktaya taşımış olsa da, asla yolu 

tamamladığımızı iddia etmiyorum. 

Ancak doğru noktadan-insanın kay-

nağından hakikaten orijinal bir fikirle 

yola çıktığımızı çok iyi biliyorum. Sanı-

rım bana bu güveni sağlayan şey bu. 

Ayrıca buradan bakıldığında insanın 

doğasını anlamaya ihtiyaç duyan, bu 

topraklardan dünyaya açılacak evren-

sel bir modelin uygulayıcıları ve taşı-

yıcılarını içinde barındıran Bir ve Bü-

yük Türkiye görüyorum. Bir de en çok 

buna güveniyorum... 

MİTERYA’yı, en 
sade şekliyle; eğitim 

ortamını bireysel 
farklılıklara göre 
organize etmeyi 

sağlayan bir yazılım 
sistemi olarak 

tanımlayabilirim. 
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Son yıllarda ülkemizde ve dünyada özellikle 
siyasi ve ekonomik alanlarda cereyan eden küresel 
sorunlar, “liyakat” başlığını toplumların gündemin-
de en üst sıralara taşıdı. Dolayısıyla ülkemizde de 
her görüş ve çevreden siyasetçi, kanaat önderi ve 
pek çok aydın toplumsal sorunlara çözüm önerisi 
olarak liyakat çağrısı yapmakta, iç içe geçmiş onlar-
ca sorun başlığının karşısında, liyakate dayanan bir 
model arayışında çok büyük bir netlikle ortaklaş-
maktadır. Ancak her ne kadar toplumun her kesi-
minden yapılan bu ortak liyakat çağrısı ve model 
arayışları giderek güçleniyor olsa da talep edilen bu 
liyakatin tanımında henüz bir ortaklaşmaya varıla-
bildiğini söylemek çok güç.

Yaygınlaşan “liyakat gerekli” söylemlerine, 
liyakatle ilgili halihazırda yapılmış tanımlara, bir 
yandan da liyakatle ilgili mevcut uygulama sorun-
larına bakılacak olursa; bu kavramın kökten ele 
alınıp yeniden inşa edilme vakti geldi de geçiyor 
diyebiliriz. “Kaynak Benim” bu toplumsal talebe 
yanıt üretmeyi, liyakat mefhumuna işyeri düzeyin-
den ülke sathına, bireyden tüm toplumsal yapıya 
farklı ölçeklerde uygulanabilir, bütünlüklü, pratik ve 
bilimsel bir model sunmayı amaç ediniyor. Bilim-
sel, milli, özgün ve evrensel değerlere dayalı bir 
liyakat modeli doğuyor...

“Bir ve Büyük Türkiye” idealine ve onun gerektirdiği 
liyakete sahip nesillere yol göstermesi umuduyla...

Türkiye’nin “sorunları” 
Türkiye’nin büyüklüğü 
kadardır, “çözümleri” 
ise Türkiye’nin 
tarihinden yansıyan 
“Milli ve Evrensel” 
medeniyet birikimi 
kadar olacaktır... 
Türkiye’nin ilk ve 
tek özgün liyakat 
modeli ilk kez okurla 
buluşuyor.

Bütün kitapçılarda 
ve kitap satış sitelerinde!
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liyakat modeli doğuyor...

“Bir ve Büyük Türkiye” idealine ve onun gerektirdiği 
liyakete sahip nesillere yol göstermesi umuduyla...

Türkiye’nin “sorunları” 
Türkiye’nin büyüklüğü 
kadardır, “çözümleri” 
ise Türkiye’nin 
tarihinden yansıyan 
“Milli ve Evrensel” 
medeniyet birikimi 
kadar olacaktır... 
Türkiye’nin ilk ve 
tek özgün liyakat 
modeli ilk kez okurla 
buluşuyor.

Bütün kitapçılarda 
ve kitap satış sitelerinde!
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Belki de sadece çocukları anlamaya, dinlemeye 
başladığımızda değişecek bu dünya…

Var olma amacımıza ulaşmak için, sabah akşam yap-

tığımız savaşın hiçbir zaman galibi olamayacağımızı 

söyleseler, savaşmaktan vazgeçer miyiz? Bu amaç 

için savaşıyor ya da çabalıyor olmanın, aslında “ha-

yat” olduğunu söyleseler.

Bir kızım var… Zeynep. Zeynep deyince kendi ismimi 

söylediğimden çok daha fazla şey geliyor aklıma.

Varlığına şükürle dua ettiğim, herhangi bir konuda 

çelişki yaşadığımda önce fikrini sorduğum, yaptıkla-

rını bir şekilde saygı duymamı sağlayan ilkokul son 

sınıfa devam eden bir kız çocuğu.

Öyle ki; bir çocuğun enerjisine tanık olmak başka 

hiçbir şeyle kıyaslanamayacak bir süreç.

Herhangi bir ortama girdiğinde, iletişim kurmaktan 

çekinmeyen, kafasına koyduğu bir şeyi yapmak için 

elinden geleni yapan, sonuca mutlaka ama mutlaka 

ulaşan. Zaten olmuyorsa, olmadığını mantıklı bir şe-

kilde anlattığımda, gösterdiği anlayışı ile” aa boşuna 

bu kadar kaygılanmışım” dedirten bir mantık.

Bir gün kızımın arkadaşının annesi aradı beni, önce 

tedirgin oldum. Çocuklar arasında bir şey oldu 

ve şikayet için arıyor diye düşündüm. Dedi ki; “Siz 

Zeynep’in annesiymişsiniz, size teşekkür etmek isti-

yorum…” Şaşırdım tabii, “Buyrun” dedim. Zeynep, 

beni oğlumun yanında görünce yanıma geldi ve 

“Arkadaşımız bir kaç aydır mutsuz, diğer arkadaşları-

mız ona çok iyi davranmıyor, isterseniz bir konuşun” 

dedi… Evet fark ediyordum oğlumdaki değişikliği 

ama hiçbir şey anlatmadığı için anlamlandıramıyor-

dum. Bana fark ettirdi Zeynep…” Ah dedim şükürler 

olsun, empati duygusu olan, sadece kendisini dü-

şünmeyen bir çocuğum var.

Çocukluktan itibaren, bir diğerini düşünmek daha 

etik gelmiyorsa, bunu genel hayatta uygulamak da 

bir o kadar zor. “Bana ne!” sözünü kullanmayı yasak-

lasak, ne buluruz yerine?  Bir gün bile sürmez 

alternatifini üretmek.

İşte bu kadar yoksan, yoksulsan, yok-

lukla kavgalıysan… Kimsenin aklının 

ermediği bencillik oyunlarını hep 

baştan oynamak zorunda kalıyor-

san? Herkes kendi oyununun 

kurallarını kendisine göre ya-

zıyorsa. Ve düşündüm ken-

di kendime, hep karşısına 

yaptığı şeyin içtenliğini 

anlayabilecek kişiler çıka-

cak mı acaba?

Eğitim İletişimi Yöneticisi Seray Demir

DEĞİŞECEK
BU

DÜNYA

Ah dedim şükürler 
olsun, empati duygusu 
olan, sadece kendisini 

düşünmeyen bir çocuğum 
var.
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Ben de teşekkür ettim o güzel anne-

ye, bunu teşekkür konusu edebilme 

güzelliğinde bir insan olduğu için..

Kızım, bir akşam benden önce eve 

gelmiş ve markete gitmiş. Market 

oturduğumuz yapının içinde. “Anne-

ciğim, sana bir şey söyleyeceğim ama 

kızmayacaksın…” Bu tür cümleler çok 

önemli pazarlık cümleleridir, aslında 

kızmayacağımı bilir ama kendi yaptı-

ğının daha çok dikkate alınmasını ya 

da söyleyeceği şeyi pür dikkat dinle-

memi sağlamak için kullandığı… Zira 

video çekerken kırdığı yumurtalardan 

hiç bahsetmez, ben görmeden temiz-

lik uzmanı gibi kendisinden bekleme-

diğim bir itina ile eski haline getirir 

ortamı.

“Dinliyorum” dedim her zamanki gibi, 

çok uzatmadan mevzuyu… Nitekim 

hep yapılacak işler var şu hayatta ama 

sorsan kim için yaşıyorum? Çocuğum 

için…

“Köpek maması aldım ve sokağa koy-

dum…”

 “Ah dedim, ne? Tek başına mı yaptın 

bunu? Ödev miydi?”

“ Yoo” dedi, “Haftalık harçlığım ile 

markete gittim, kendime de bir don-

durma aldım.” Ne diyeyim… Kuzum-

mm diyebildim sadece, bana hatırlat-

tığı güzel şeyler için 

uzaklara dalarak.

Elbette ki, koy-

duğumuz kuralla-

ra uymama, kendi 

istediklerinde diret-

me, başarı yarışın-

da geride kaldığı 

alanlar var. Elbet-

te ki, dünyanın 

sadece kendi etrafında döndüğünü 

sanması için, yeterli şımartma eylem-

lerini gerçekleştirmişiz. Bir insanda ol-

ması doğal olan iyi, kötü, güzel, çirkin 

bir çok özellik gibi hepsini barındırıyor 

kişiliğinde. Ama anlatmak istediğim 

başka, bir çocuk üzerinden dünyayı 

anlamak belki de…

Bir gün yürüyerek süt almaya gittik, 

yürümek iyidir. Benim gibi oyun oyna-

mayı sevmeyen sabırsız bir anne için, 

en iyi rahatlama yöntemlerinden birisi. 

El ele de tutuşabilirsin, sarıla da bilir-

sin, yan yana da yürüyebilirsin, yarışa 

da bilirsin. Ama en güzeli de, doğa 

ile baş başa kalıp doğal olan her şeye 

dokunabilirsin.  Süt aldık, birkaç yere 

daha uğradıktan sonra dedi ki; “An-

neciğim, neden herkesle konuşuyor-

sun?”

“E hatırlarını soruyorum, yaptıkları işi 

seviyorlar mı merak ediyorum, yeni 

insanlarla tanışmaktan keyif alıyorum, 

hatta nasıl bir çocukluk yaşamışlar onu 

bile düşünüyorum, ay hiç düşünme-

dim Zeynep, ne bileyim niye konuşu-

yorum? Sen neden sordun?”

“Yani çok merak etmedim aslında se-

bebini ama, şimdi buradan taşınırsak, 

sen ben o insanları da özleyeceğim 

diye ağlarsan ya….” Ah senin nasıl 

bir dünyan var ve yaşadığımız her şey 

nasıl da etkiliyor senin duygu durumu-

nu?

Bahsettiğim 9 yaşında bir kız çocu-

ğu, belki bir gün üşenmezse… Kendi 

hayatını yazmak için oturur ama tüm 

bu anları hatırlayabilir mi bilemiyo-

rum. Hep bir şeyler başarmış ya da 

tecrübesi ile bize örnek olmasını iste-

diğimiz örnekleri okuyor, yazıyor, din-

liyoruz ya.. Belki de sadece çocukları 

anlamaya, dinlemeye başladığımızda 

değişecek bu dünya…

Hayal gücümüzle yarattığımız kahra-

manların hikayeleri yerine, gerçek ha-

yatın başrolünü doldurabilecek kadar 

cesur çocukları görmeye başladığı-

mızda.

Ülke için yapacaklarının hayalleri için 

onlara bir fırsat sunduğumuzda, Dis-

neyland’a gitmek yerine, Karadeniz’i 

görmek,  Mardin’de fotoğraf çekmek, 

Nemrut Dağında hayal kurmak, Titus 

tünelinde saklambaç oynamak, Dicle 

nehrinde deney yapmak için fırsat ya-

rattığımızda.

Kendilerini tanıyıp, mizaçlarını anlayıp, 

gerçekten doğru tanımlarla bilimsel 

verilerle kendilerini gerçekleştirebile-

cekleri yolların önünü açtığımızda…

Yaz döneminde kafamızdaki kural-

lardan, olması gerekenlerden, kendi 

dünyamızdan çıkıp onların dünyasına 

misafir olarak gitsek… Öğreneceği-

miz o kadar çok şey var ki. Nitekim, 

40 yaşına gelip sevmediğimiz yemek-

leri bilmediğinde ne kadar içerliyoruz 

oysa sevdiklerimize. Ya da gerçekten 

çok incindiğimizi anlamayıp kendileri-

ni haklı çıkarma heyecanı ile bizi yok 

saydıklarında. E peki hep biz mi kabul 

edeceğiz?

Hep beraber kabul ettiğimizde, de-

ğişecek nehrin yolu. O zaman çiçek-

ler açacak, o zaman yemyeşil olduğu 

masmavi olduğu için şükredebileceğiz 

belki doğaya. Doğalı anladığımızda, 

doğal olduğumuzda, doğalı anlatma-

ya vesile olan çalışmalara saygı duy-

duğumuzda…



Simya, madenlerden altın elde etme metodu ve 
ölümsüzlük iksirini bulma çalışmaları anlamına 
geliyor. Yani gelecek nesillerimizi yetiştirirken 

öğrencilerimizin içindeki keşfedilmeyi bekleyen 
cevherleri ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz bu 

yolculuk da ismimizle o kadar uyumlu ki eğitime 
bakış açımızı yansıtıyor.
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Selim BaysalSimya Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı 

İnsana Değer Katmaya Çalışan Kıy-
metli Eğitim Paydaşları;

Düş’ün Eğitim Kültür Dergisi olarak çağ-

daş eğitime dair sizlere yapmış olduğu-

muz önemli aktarımlara bir yenisini daha 

ekliyoruz. Bu sayımızda tüm enerjisini 

insana ve eğitime adamış bir eğitim ku-

rumunu “Değerlerimiz” köşemizde sizin-

le buluşturmayı planladık. Uzun yıllarını 

eğitime adamış profesyonel kadrosu ile 

“insana” ve onu mükemmelleştirme ça-

bası olarak kabul edilen “eğitime” değer 

katmaya çalışan Simya Eğitim Kurumla-

rını sizlerle baş başa bırakıyoruz. Değer 

katması dileğiyle…

Kıymetli Simya Ailesi

25 yıldır ülke çapında yüzü aşkın eğitim 

kurumunda insan yetiştiriyorsunuz. Ev-

rensel standartlarda eğitim hizmeti sun-

mak ve en iyi okul olmak gibi önemli bir 

vizyon ve dünya insanı yetiştirmek misyo-

nu doğrultusunda kararlı adımlarla eği-

tim faaliyetlerine devam etmektesiniz. 

Bu enerjinizi eğitim ve insana değer kat-

ma azmi içerisinde olan eğitim paydaşla-

rına taşımak istedik. Bu amaçla yapmak 

istediğimiz görüşmeyi kabul etmenizden 

dolayı kendim ve ekibim adına teşekkür 

etmek isterim. Öncelikle sizlerin dönü-

şüm ve sabrın sembolü Düş’ün(en) Kele-

beğimiz ile tanışmanızı istiyoruz.

Dergimizi, sizler gibi kıymetli eğitim pay-

daşlarının buluşma noktası olarak gör-

mekteyiz. Sembolümüz Düş’ün(en) Ke-

lebeğimiz yeryüzünde zaman ve mekân 

sınırı tanımaksızın eğitim amacına hizmet 

eden her türlü yolculuğa çıkabilme ve 

paydaşları buluşturabilme kabiliyetine 

sahiptir. Kelebeğimiz sizin kabulünüz 

ile mekânınızda bulunmakta ve sizlere 

ulaştırdığı soruların cevaplarını toplayıp 

paydaşlara ulaştırmak için heyecanla 

beklemektedir. Bu kapsamda izninizle 

görüşmemizi başlatmak isterim.
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Eğitimin öznesi 
öğretmendir. Öğretmen 

faktörünün öğrenci için olan 
öneminden yola çıkarak 
öğretmen kadromuzun 
alanında hâkim, öğrenci 

psikolojisini bilen, bilgisini 
profesyonelce aktarabilen 

kişilerden oluşmasına önem 
veriyoruz.

  Öncelikle sizi tanıyabilir 
miyiz?
İlk ve orta öğrenimi İskenderun’da ta-

mamladım. Üniversiteyi ise Ankara’da 

okudum. Evliyim ve bir çocuk babası-

yım. Simya Eğitim Kurumları İcra Kuru-

lu Başkanı olarak görev yapmaktayım.

  Bu ulvi yola çıkma 
amacınız ve sizi motive 
eden unsurlardan bahseder 
misiniz?
a) Kuruluşunuzda hangi ihtiyaç, 
problem, felsefe ya da düşünce yat-
maktadır?

Aile olarak eğitime çok önem veren 

ve daha çok öğretmenlik mesleğini 

tercih eden bir yönümüz var. Kardeş-

ler olarak ODTÜ, Ankara ve Hacette-

pe Üniversitesi gibi ülkemizin seçkin 

okullarını bitirdik. O dönemin eğitim 

koşullarında öğretmenlik mesleğinin 

daha iyi yapılabileceği alanlar oluştur-

mayı idealize etmiştik. Bunda öğret-

menlik mesleğinin doğal motivasyon 

gücü etken olduğu gibi Türkiye’deki 

eğitim konusundaki boşluklar da ülke-

mize hizmet etme ve istihdam sağla-

ma konusunda kamçılayıcı sebepler-

dir. 

b) Kutladığınız 25. Yıl dönümüne  
kadar yaşadığınız süreçten kısaca 
söz eder misiniz? 

Ekip olarak farklı içerikteki eğitim ku-

rumlarının kuruluşlarında her zaman 

öncü olduk. Daha iyisi, daha güzeli 

nasıl yapılabilir sorusunun cevabını 

aradık. Okulculuk ve yayıncılık faali-

yetlerimiz, gelecekte gerçekleştirmeyi 

hedeflediğimiz üniversite dahil birçok 

eğitim projesinin alt yapısıydı. Bu sü-

reçte önümüze zaman zaman engeller 

çıkmış olsa da bu engelleri emekle 

çalışarak aştık ve günümüz kolej kül-

türünün lokomotifi olan simya eğitim 

modelini oluşturduk. 

c) Amacınıza ulaşıp ulaşmadığınız 
hakkında neler söylemek istersiniz?

Öncelikli amacımız, değerlerini bilen 

modern çocuklar yetiştirmek, tabi ki 

teknolojiyi doğru kullanan akademik 

anlamda başarılı öğrencilerin yetiştiği, 

öğrencilere  iyi derecede yabancı dil 

eğitiminin verildiği, her çocuğun özel 

ve farklı yapıda olduğu göz önüne 

alınarak çocuğun ilgi ve yeteneğine 

göre yapılan sosyal-kültürel faaliyet-

lerle öğrencilerin kişilik gelişimlerine 

katkıda bulunulduğu okullar açmak. 

Bugün ulaştığımız noktada, Türkiye 

genelinde “Simya” adını taşıyan 40 

kampüsümüz 121  okulumuzda bu 

amacı gerçekleştirmiş olmanın mutlu-

luğunu yaşıyoruz.  

   Kurumunuz ve 
ekibinizden 
bahseder misiniz?
a) Simya ifadesinin anlamı ve sizin 
için önemini anlatır mısınız?

Simya, madenlerden altın elde etme 

metodu ve ölümsüzlük iksirini bul-

ma çalışmaları anlamına geliyor. Yani 

gelecek nesillerimizi yetiştirirken öğ-

rencilerimizin içindeki keşfedilmeyi 

bekleyen cevherleri ortaya çıkarmayı 

amaçlıyoruz bu yolculuk da ismimizle 

o kadar uyumlu ki eğitime bakış açı-

mızı yansıtıyor.

b) Yola devam ettiğiniz kıymetli 
ekibinizin kuruluşundan ve 
özelliklerinden bahseder misiniz? 

Çalışma ekibimiz, son derece dona-

nımlı arkadaşların oluşturduğu, uyum-

lu, sürekliliği olan ve işinde ciddiyeti 

ön plana alan bir ekiptir. Aramızda 

eğitim hayatına başladığımız günden 

beri bizimle birlikte olan deneyimli 

arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız 

ekibimize sonradan katılan üyeleri-

mize Simya kültürünü aktarmakta, 

onların da birer Simyacı olmaları ko-
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nusunda rehberlik etmektedirler. Ekip 

üyelerimizin en önemli özelliklerinden 

birisi, alanlarında çok başarılı olmaları 

ise diğeri de kurum aidiyet duygusu-

nun yüksek olmasıdır. 

Simya’da görev yapan tüm arkadaş-

larımız Simya’nın temel felsefesi olan 

“Önce insan, önce eğitim” anlayışına 

sahip insanlardır. Öğrenciyi merkeze 

alan bakış açılarıyla her zaman en iyisi-

ni yapmaya çalışırlar. Kurum aidiyetine 

çok önem verirler, gerektiğinde ku-

rum için her türlü fedakârlığı yaparlar. 

Açıkçası böyle bir ekiple çalıştığım için 

mutlu ve gururluyum. 

c) Kurumun genel yapısından 
yürütülen sistemden bahseder 
misiniz?

Kurumlarımızda “Simya Eğitim Sis-

temi”ni uyguluyoruz. Mutlu olması, 

“Önce insan, önce eğitim” 
anlayışına sahip insanlardır. 

Öğrenciyi merkeze alan 
bakış açılarıyla her zaman 

en iyisini yapmaya çalışırlar. 
Kurum aidiyetine çok önem 
verirler, gerektiğinde kurum 

için her türlü fedakârlığı 
yaparlar.

kitap okuması, nitelikli sosyalleşmesi 

için veliler çocuklarını Simya Okulları-

na gönül rahatlığıyla gönderebilirler. 

Eğitim sistemimizde zorlu aşama ola-

rak görülen 8. sınıfta yapılan LGS’nin 

hazırlığı Simya Okullarında 5. sınıftan 

itibaren başlıyor.  Kademeli olarak 

sınav sürecine kadar öğrencilerimiz 

zengin bir altyapıyla sınav grubu hâli-

ne geliyor. Deneme sınavlarıyla, etüt-

leriyle, ödevleriyle, nitelikli öğretmen 

kadrosuyla tüm kademelerde müthiş 

başarılar elde etmiş bir eğitim marka-

sıyız. Her kademeye uygun, kendimize 

özel yayınlarımız mevcuttur. Bu anlam-

da öğrencinin sadece okuluyla ba-

şarıyı yakalayacağını açık yüreklilikle 

söyleyebilirim. Burada 25 yıllık eğitim 

tecrübemizi çocuklarımıza aktarıyoruz. 

Kısaca Simya; en iyisini arayanlar için 

çekim merkezi olmuştur. 
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d) Toplumda kurumunuzun kabul 
görmesindeki önemli konulardan 
bahseder misiniz? Sizi veliler neden 
benimsiyor çocuklar neden severek 
geliyor?

Söylediklerinizle, yaptıklarınızla kar-

şınızdaki insanı değerli hissettirdiği-

nizde bu size güven ve sevgi olarak 

geri dönüyor. Biz en iyi bildiğimiz işi, 

en sevdiğimiz işi yapıyoruz. Çocuk 

üniversitesinden liseye kadar her bir 

öğrencimizi değerli bir cevher olarak 

görüyoruz. Bütün çalışmalarımızda 

“Önce insan, önce eğitim” anlayışıyla 

hareket ediyoruz. 

Eğitimin öznesi öğretmendir. Öğ-

retmen faktörünün öğrenci için olan 

öneminden yola çıkarak öğretmen 

kadromuzun alanında hâkim, öğrenci 

psikolojisini bilen, bilgisini profesyo-

nelce aktarabilen kişilerden oluşması-

na önem veriyoruz. 

Kendimize ait olan “Simya Eğitim Sis-

temi” ile her öğrencimizin başarısı için 

çaba harcıyoruz. İlkokulda “Ağırlıklı 

Program” uyguluyor, öğrencilerimizin 

1. sınıftan 4. sınıfa kadar her yıl farklı 

bir becerisini (Yüzme, Robotik Kodla-

ma, Satranç, Müzik…) geliştiriyoruz. 

LGS çalışmalarına 5. sınıftan itibaren 

başlıyoruz. Öğrencilerimiz 7. sınıfa 

geldiklerinde 7. sınıfın derslerine ek 

olarak 8. sınıf LGS konularını da görü-

yorlar. Lisede  ise TYT ve AYT konula-

rını ikişer kez bitiriyor olmamız, öğren-

cilerimiz sınav grubu olduğunda onları 

bir basamak ileriye götürüyor.

  Ülkemizde yapılan 
geçiş sınavlarının aile 
ve çocuklarımız başta 
olmak üzere eğitim 
paydaşlarını olumsuz 
etkilediği düşünüldüğünde 
kurumunuzun bu 
olumsuzlukları çözme adına 
yürüttüğü uygulamalar ve 
aldığı sonuçlardan bahseder 
misiniz?
a) Sınav kaygısı ile sosyal ve 
bedensel gelişim için zaman 
ayırabilme

Sınav psikolojisinin yarattığı olumsuz 

etkiden başta anne baba olmak üzere 

herkesin kurtulması gerekiyor. Bunun 

için de sektörde neler yapılabileceği 

sorgulanarak ortak akılla birlikte ka-

rarlar alınmalı ve sorunlar çözülmelidir. 

Çocuklarımıza oyunu ve iletişimi öğre-

terek özgüvenlerini kuvvetlendirecek 

sistemlerimizi yaşama geçirmeliyiz. 

Eğer sınavlar devam edecekse sınav-

larda çocukların becerilerine yönelik 

bölümler de olmalıdır. Sosyal ve kül-

türel alanlarda da çocuklarımızı de-

ğerlendirerek dünya çapında kaliteli 

isimler ortaya çıkartabiliriz. Çocukla-

rımız müzik aleti çalabilmeli, yüzmeyi 

bilmeli, spor yapabilmeliler. Yani be-

yinleri sadece fizik, matematik, edebi-

yat, sosyal dersleriyle kalıplaşmış hâle 

getirmemeliyiz.

Sınav kaygısı, sınav grubu birçok öğ-

rencinin ortak sorunudur. Ülkemizdeki 

sınav sisteminin zorlukları düşünüldü-

ğünde sınav kaygısı yaşamayan öğ-

renci sayısı yok denecek kadar azdır. 

Bu açıdan baktığımızda sınav kaygısı 

yaşayan bir öğrenciye “Kaygılanma” 

demek kadar yararsız bir şey var mıdır 

bilmiyorum. Çünkü kaygı, “Kaygılan-

ma” demekle ortadan kalkmaz. Ya-

pılması gereken yani biz eğitimcilere 

düşen, öğrencinin kaygısını tamamen 

ortadan kaldırmaktan çok kaygıyı yö-

netilebilir hâle getirmektir. Bu doğrul-
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tuda Rehberlik ve Psikolojik Danışma 

Birimlerimiz kullandıkları ölçme araç-

larıyla öğrencilerimizin sınav kaygıları-

nı ölçmekte ve bu konuda rehberliğe 

ihtiyacı olan öğrencilerimizle vakit kay-

betmeden bireysel ve grup şeklinde 

çalışmalar yapmaktadır.

Geçiş sınavlarıyla ilgili öğrencilerimi-

ze verdiğimiz profesyonel rehberlik 

desteğinin yanında öğrencilerimizin 

katılabileceği sosyal ve sportif faali-

yetlere de büyük önem vermekteyiz. 

Okullarımızda öğrencilerimizin sos-

yal ve bedensel gelişimlerine katkıda 

bulunabilecek birçok imkân bulunur. 

Geçiş sınavlarına hazırlanan öğrencile-

rimiz akademik çalışmalarının yanında 

sosyal ve bedensel gelişimlerine de 

yeterince zaman ayırabilmektedirler. 

Bu faaliyetlerin öğrencilerimizin hem 

beden, hem de ruh sağlığına önem-

li katkılar sağladığını tecrübe ederek 

görüyoruz. 

b) Var olan sınavlara hazırlanabilme 
adına yapılanların yeterliliği

Sınav hazırlığı noktasında Rehberlik 

Birimlerimiz çok profesyonel çalışma-

lar yürütmektedirler. Öğrenciye yol 

haritası belirleme bu çalışmaların ba-

şında gelir. Rehber öğretmenlerimiz, 

sorumlu oldukları tüm öğrenciler için 

sene başından itibaren yakın tanıma 

çalışmaları yapar, öğrencilerin eğitsel 

ve psikolojik ihtiyaçlarını tespit eder 

ve her öğrenci için kişiye özel bir yol 

haritası belirler. Öğrencinin kendisine 

nasıl hedef belirleyebileceği, zamanı 

nasıl daha etkin kullanabileceği, sınav 

kaygısıyla nasıl baş edebileceği, han-

gi derse nasıl ve ne kadar çalışması 

gerektiği,  günlük kaç soru çözmesi 

gerektiği bu kişiye özel yol haritasının 

bileşenleridir. 

Simya ailesi olarak bizler okulculu-

ğun yanında 25 yıllık bir yayıncılık de-

neyimine de sahibiz. Simya Yayınları 

bünyesinde ihtiyacımız olan tüm ma-

teryalleri aynı zamanda okullarımızın 

zümre başkanları da olan uzman bir 

yazar kadrosu hazırlıyor. Dolayısıyla 

öğrenciyi sınava hazırlama konusunda 

çok önemli bir yere sahip olan yayın 

konusu bizim en güçlü olduğumuz 

alanlardan biri. Yazılı ve görsel mater-

yal konusunda çok fazla yayın çeşitli-

liğimiz var. Ara sınıflarda, özellikle sı-

nav gruplarımızda uyguladığımız Yazılı 

Antrenmanları, Modül Kontrol Sınavla-

rı, Pressler, Check-Up, Deneme Sınav-

ları, kişiye özel testler öğrencilerimizin 

sınav yolculuğunda bütün eksiklerini 

kapatacak niteliktedir.  

Simya Eğitim Sistemimizdeki etüt işle-

yişiyle öğrencilerimizin öğrenme açık-

larını vakit kaybetmeden ve işlevsel 

bir şekilde kapatıyoruz. Etüt, öğrenci-

lerimizin akademik gelişimi açısından 

çok önemli çünkü yanlış ya da eksik 

öğrenme sınavlarda öğrencinin önüne 

önemli bir problem olarak çıkmakta 

ve müdahale edilmediğinde yanlış ya 

da eksik öğrenmeler kalıcı hâle gele-

bilmektedir. Bunu önlemek için rehber 

öğretmenlerimiz Online Bilgi Siste-

mi (OBS)  aracılığıyla titiz bir çalışma 

yaparlar. Sınavlar sonrasında OBS’ye 

yansıtılmış olan sonuçlar detaylı olarak 

analiz edilir ve öğrencinin hangi kaza-

nımlarda desteğe ihtiyacı olduğu sap-

tanarak öğrenciye  etüt yazılır.. 

  Bilindiği üzere 
denetlenmek ve farklı 
gözle değerlendirilmek 
kurumların gelişimine katkı 
sağlamaktadır. Bu anlamda 
kurumunuzda yürütülen 
iç/dış denetleme ve 
değerlendirmeler hakkında 
neler söylemek istersiniz?
Araştırmalarımız ve yoğun çalışmaları-

mız sonucunda geliştirdiğimiz “Simya 

Eğitim Sistemi”nin Türk eğitim siste-

minde oldukça özgün bir yapıya sahip 

olduğunu düşünüyoruz. Simya Eğitim 

Sistemi, öğrenciyi merkeze alan, di-

namik, kendisini yenileyebilen, hem 

Çünkü kaygı, “Kaygılanma” 
demekle ortadan kalkmaz. 

Yapılması gereken yani 
biz eğitimcilere düşen, 

öğrencinin kaygısını 
tamamen ortadan 
kaldırmaktan çok 

kaygıyı yönetilebilirhâle 
getirmektir.

süreç  hem de sonuç odaklı bir eğitim 

sistemidir. Biz, Simya Eğitim Sistemi’ne 

güveniyoruz. Bununla birlikte, güvenin 

denetlemeye engel olmadığını dü-

şünüyoruz. Eğer biz öz denetimimizi 

yapmazsak en önemli paydaşlarımız 

olan öğrenci ve velilerimizden geri-

bildirim almazsak muhtemelen aynı  

hataları yaparız ve yaptığımız şeylerin 

en doğru şeyler olduğunu düşünürüz. 

Bu da bize kendisini sürekli yenileyen 

çağdaş eğitim dünyasına uyum sağla-

yamamak ve başarısız olmak şeklinde 

geri döner. Bu durumu yaşamamak 

adına Simya Okullarında üst düzey 

bir denetim mekanizması mevcuttur. 

Öncelikle eğitim uygulamalarımız ve 

projelerimiz konusundaki tüm karar-

ları A Takımımızla birlikte konuşarak, 

tartışarak ve tüm olasılıkları değer-

lendirerek alırız. Bu yönümüzle kurum 

içerisinde son derece demokratik bir 

yapıya sahibizdir. Süreç içerisinde or-

taya çıkabilecek olası sorunlara vakit 

kaybetmeden müdahale edebilmek 

için düzenli toplantılar yaparız ve süre-

ci değerlendiririz. 

Paydaşlarımız olan öğrenci ve velileri-

mizin görüşleri de bizler için son dere-

ce önemlidir. Vermiş olduğumuz eği-

tim öğretim hizmetlerinin, aldığımız 

kararların ve uyguladığımız projelerin 

yararlılığını öğrenci ve velilerimizden 

aldığımız geribildirimlerle sık sık kont-

rol ederiz.     
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  Ülkemiz eğitim sistemi 
geneli düşünüldüğünde 
önemli bir paydaş olarak 
sisteme sağladığınız katkının 
ne düzeyde olduğuna ilişkin 
olarak neler söylemek 
istersiniz? Benzer katkılar 
sağlayan ya da sağlamak 
isteyenlere neler önerirsiniz?
Sistemler değişebilir, güncellenebilir 

önemli olan çocuğa vermiş olduğu-

muz eğitimin kapsamlı ve boşluksuz 

olmasıdır. Biz de “eğitim – öğretimde 

boşluğa yer yok”. Bu anlayışın ülkemi-

zin dört bir köşesinde var olması yeni 

nesil gençlerin yetişmesine olanak 

sağladığını biliyoruz

Eğitim sistemine katkı sağlamak iste-

yenlere öneri olarak şunları söyleye-

bilirim: Öncelikle hedef belirlemeliler. 

Sonra uygulanabilir fikirler üreterek 

planlar uygulamalılar. Havaalanında 

çok güzel bir söz görmüştüm: “Hava-

da uçan fikirlerin acilen bir hava lima-

nına ihtiyacı vardır. ”Süreklilik ve uy-

gulanabilirlik çok önemlidir. Tabi her 

şeyden önemlisi çok çalışmaktır. 

  Eğitim kalitesini artırmak 
adına kurumda işleyen eğitim 
sisteminin ve uygulanan 
eğitim programının 
geliştirilmesi hakkında 
yürütülen faaliyetler nelerdir?
Denetleme sistemimizden az önce söz 

etmiştim. Denetleme ekibimiz işleyen 

eğitim sistemimizin sağlıklı yürüyüp 

yürümediği konusunda genel mer-

kezden başlayarak tüm şubelere ka-

dar kontrollerini yapar, varsa eksikleri 

ilgili kişilere yazılı olarak bildirir ve sü-

recin takipçisi olur.  Bunun dışında bir 

de Ar-Ge ekibimiz var. Her biri kendi 

alanlarında uzman, yaklaşık 20 kişiden 

oluşan bu ekibimiz eğitimin kalitesi-

nin artırılması konusunda sürekli yeni 

programlar ve uygulamalar geliştirir.     

Ar-Ge ekibinin yapmış olduğu toplan-

tılar düşünce üretme tekniğinin ortaya 

konulduğu yerlerdir. Ortak akla gü-

venildiği için ve belli bir amacın ger-

çekleştirilmesi için toplantılar yapılır. 

Toplantılar ekip çalışmasının en önem-

li unsurudur. Toplantılarımız sırasında 

herkes düşüncelerini söyler,  bilgilerini 

paylaşır.  Uzlaşmacı bir anlayışla alınan 

kararlar, uygulanmaya başlanır. 

Çocuk üniversitesinde uyguladığımız 

“High Scope Modeli”, ilkokulda uygu-

ladığımız “Ağırlıklı Program”, ortaokul 

ve lisede uyguladığımız “Mikro Öğ-

retim Modeli” Simya Eğitim Sistemi-

nin temelini oluşturur. Bu programlar 

Ar-Ge ekibimiz tarafından geliştirilir. 

Simya Okullarında uygulanan bü-

tün programlar ve uygulamalar önce 

“Simya”nın Genel Merkezinde pilot 

uygulamaya tabi tutulur ve gerekli geri 

dönütler sağlandıktan sonra uygulan-

mak üzere şubelere aktarılır.  

  Kurumunuzun pek 
çok başarıya imza attığı 
bilinmektedir. Bu durumun 
önemli bir göstergesi olan 
en son almış olduğu VI. Altın 
Palmiye Ödülü’nden biraz söz 
eder misiniz?
a) Hangi özelliğiniz nedeniyle layık 
görüldüğünüz

Evet, bu yıl VI.sı düzenlenen Altın Pal-

miye Ödül sürecinde bizler için gurur 

verici bir heyecan yaşadık ve “Yılın 

Eğitim Markası” kategorisinde Altın 

Palmiye Ödülü’ne layık görüldük. Biz-

ler sağlam adımlarla yürüyoruz ve eği-

tim adına çok doğru işler yapmaya her 

zaman özen gösteriyoruz. Bu çabanın 

ülke çapında bir ödülle taçlandırılma-

sı bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı 

oldu. Ödülün birden fazla gerekçesi 

vardır ama ben en önemli gerekçenin 

ülkemizde var olan özel okul anlayışı-

na getirdiğimiz yeni soluk olduğunu 

düşünüyorum. Az önce detaylı olarak 

bahsetmiştim. Kurmuş olduğumuz 

Simya Eğitim Sistemi çocuk üniver-

sitesinden lise son sınıfa kadar öğ-

rencinin tüm akademik, psikolojik ve 

sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek 

düzeyde. Ülkemizin dört bir yanında 

Simya Okullarında sistemimiz kullanılı-

yor. Simya felsefesine uygun insanların 

oluşturduğu ekipleri kendimize pay-

daş olarak belirledik. Bugün ülke ça-

pında 40 kampüsümüz 121  okulumuz 

var ve bu sayı her geçen gün artıyor. 

Verdiğimiz nitelikli eğitimin yanında 

nicelik olarak da hızlı büyümemizin 

Altın Palmiye’de bizim için oy kullanan 

2 milyon kişinin de dikkatini çektiğini 

düşünüyorum.   

  Kurumunuzun eğitim 
adına geleceğe yönelik 
planları hakkında neler 
söylemek istersiniz?
Bizim eğitim anlayışımızda kontrolsüz 

büyüme yoktur.  Her adım çok dikkatli 

atılır ve hesaplanır. Eğitim kurumla-

rımızı açarken çok titiz davranıyoruz. 

Okul yerlerini görüyoruz. Özellikle 

kampüs olabilme niteliğini taşımasına 

önem veriyoruz. 

2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti’nin ku-

ruluşunun 100. yılı. Biz de 2023 yılına 

kadar 100 kampüs, 100 bin öğrenci ka-

pasitesine ulaşabilme hedefini belirle-



dik. Tabii bir de kapsamlı bir üniversite 

kurmak istiyoruz. Bunun için de gerekli 

altyapıyı oluşturuyoruz. Bir de İngilte-

re’de dil okulu açmayı planlıyoruz.

Yayıncılıkta ise yeni isimlerle alt mar-

kalarımızı genişletiyoruz. Boğaziçi VİP, 

BKM (Beyoğlu Kurs Merkezi), Uygar, 

Pera, Bilgi Gurup yayınlarımızı oluştur-

duk. 

  Kurumunuzun şube sayısı 
her geçen gün artmaktadır. 
Bunun nedenleri hakkında 
neler söylemek istersiniz?
Evet, şükürler olsun ki yaptığımız atı-

lımlarla çok kısa bir zamanda “Simya” 

ismini tüm Türkiye’ye duyurduk. Şu 

anda Simya, marka değeri çok yük-

sek bir isim. Bunun en önemli nedeni 

insanların bize duydukları güven. Bir 

kere gerçekten çok muntazam çalı-

şan bir eğitim sistemimiz var. Öyle bir 

eğitim sistemimiz var ki tamamen in-

san odaklı. İnsanlar bunu dışarıdan da 

çok net görebiliyorlar. Biz Simya ola-

rak doğru işler yaptıkça “Önce insan, 

önce eğitim” sloganını hayata geçir-

dikçe ve çocukların zihinlerine ve yü-

reklerine dokundukça kalpleri eğitim 

için atan eğitimci girişimciler de bizi 

buluyorlar.   

  Eğitim etkinliklerinde 
kullandığınız materyallerin 
niteliklerinden bahseder 
misiniz? 
Eğitim etkinliklerinde kullandığımız 

materyallerin büyük bölümü kendi 

yayınımız olan Simya Yayınlarından 

oluşur. Konu Anlatımlı Kitaplar, Soru 

Bankaları, Modül Testler, Kişiye Özel 

Testler, Deneme ve Check-up Sınav-

ları, Modül Kontrol Sınavları, Yazılı 

Antrenmanları, Pressler, Öğrenci Ka-

bul Sınavları bu kaynaklardan bazıla-

rıdır.  

Yayınlarımız öğrencilerimizin konu-

ları en kolay şekilde öğrenmeleri 

amaçlanarak hazırlanır. Tüm yayınla-

rımız zümre başkanlarımızın da için-

de oldukları uzman yazar kadromuz 

tarafından yazılır. Yazar kadromuz 

alan hâkimiyeti yüksek, müfredattaki 

değişiklikleri ve kazanımları yakın-

dan takip eden,  öğrenci psikolojisini 

bilen uzmanlardan oluşur.  

  Değerli vaktinizi bize 
ayırdığınız için minnettarız. 
Görüşmemizde değerli 
bilgiler edindik ve bu bilgileri 
eğitim paydaşlarına dergimiz 
aracılığı ile ulaştıracağız. Son 
olarak bizlere ve dolayısıyla 
eğitim paydaşlarına iletmek 
istediğiniz düşüncelerinizi 
öğrenebilir miyiz?
Eğitim olmadan bu dünyada hiçbir 

şey başarılamaz. Ülkemizin eğitimine 

yani geleceğine katkıda bulunan her-

kese şükranlarımı sunuyorum.  

Havaalanında 
çok güzel bir söz 

görmüştüm: “Havada 
uçan fikirlerin acilen bir 
hava limanına ihtiyacı 
vardır. ”Süreklilik ve 
uygulanabilirlik çok 
önemlidir. Tabi her 

şeyden önemlisi çok 
çalışmaktır.
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INGILTERE 
EĞITIM TARIHI1

“Düş’ün (en) Kelebeğimiz” bu
sefer öncelikli olarak tarihte

yolculuğa çıktı ve İngiltere Eğitim
Sistemi gelişim sürecini şimdiye

taşıdı. Katkı sağlaması dileğiyle...
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İngiltere Eğitim Tarihi I

Kıymetli Düş’ün Okurları

Ağır yıkımlara sebep olan dünya sa-

vaşları sonrası ülkeler kayıplarının tela-

fisi ve devamlılık adına kalkınma ham-

leleri başlatmışlardır. Bu hamlenin ülke 

yararına sonuçlanmasının eğitim ile 

ilişkili olduğunu fark eden ülkeler eği-

tim sistemlerini yeniden düzenleme 

ve geliştirme çabası içerisine girmiş-

lerdir. Bu savaşların önemli aktörü ola-

rak adını tarihe yazdıran İngiltere’de 

bu çaba içerisinde olan ülkelerdendir. 

İngiltere’nin günümüze kadar olan sü-

reçte eğitim sistemi adına yürüttüğü 

geliştirme faaliyetleri hakkında yapmış 

olduğumuz araştırmayı sizlerin dikka-

tine sunuyoruz. “Düş’ün (en) Kelebe-

ğimiz” bu sefer öncelikli olarak tarihte 

yolculuğa çıktı ve İngiltere Eğitim Sis-

temi gelişim sürecini şimdiye taşıdı. 

Katkı sağlaması dileğiyle…



Tarihi Süreç

Günümüz İngiltere Eğitim Sitemi temeli kabul edilen 1944 

Eğitim Yasası sistemin geliştirilmesine katkı sağlamış ve 

Eğitim Bakanlığı bu kanunla kurulmuştur. Ekonomik geliş-

me ve sosyal refah için önemli görülen eğitimin organize 

edilmesi adına mahalli konseyler kurulmuş, tüm çocukların 

bedelsiz olarak eğitime katılabilmeleri ve yiyecek, sağlık 

vb. imkanlar sağlanmıştır. Çocukların yetenekleri doğrul-

tusunda üst kademe eğitime devam edebilecekleri aka-

demik, mesleki ve modern olmak üzere 3 farklı okulu esas 

alan bir sistem geliştirilmiştir1. 

Sistem ihtiyacı ile 1944 yılında başlayan çalışmalar aratarak 

devam etmiştir. 1960’lı yıllarda mevcut sınav sistemlerinin 

değişimi ile eğitimde eşit fırsatlar sunulması çalışmaları ya-

pılmıştır. Etnik Eğitim Politikası Beyannamesi ile farklı kül-

türlerin bir arada yaşayabilmesi imkânı tanınmıştır. 1967 yı-

lında yayımlanan Plowden Raporu’nda geleneksel eğitimin 

aksine eğitimin merkezinde çocuğun olduğu ifade edil-

miştir. Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Whitehead, Dewey, 

Montessori, Rachel Macmillan, Piaget ve Bruner gibi ünlü 

eğitimcilerin çalışmalara çeşitli katkı sağlamaları ve geliş-

tirme çalışmalarını destekleyerek sadece İngiltere’de değil 

tüm dünyada eğitime öncülük etmişlerdir2. Raporda orta-

ya konulan çocuk merkezli yaklaşıma ilişkin olarak; oyun 

ve keşifin çocukların öğrenmesini teşvik etmek için hayati 

öneme sahip olduğu, bağımsız öğrenmenin teşvik edilme-

si gerektiği, ilköğretim eğitim programının öğrenme odaklı 

olarak geliştirilmesi gerektiği günümüzde halen geçerlili-

ğini yitirmeyen önemli eğitim konularıdır2. Rapor oldukça 

geniş kapsama sahip olmakla beraber sunulan bazı öneri-

ler şu şekildedir. 

Çocuk merkezli ve çok kültürlü eğitim yaklaşımı,

Anaokulu eğitiminin genişletilmesi,

Yeteneklere göre gruplama yapılmaması,

Ebeveyn katılımının artması,

Her bölgede okul seçimine izin verilmesi,

Toplumla iç içe okullar,

Eğitim öncelikli alanlardaki okullara pozitif ayrımcılık. 

Okullarda fiziksel şiddet uygulamalarının kaldırılması, 

Daha fazla öğretmen istihdamı,

Plowden Raporu, oldukça yoğun ve zengin içeriği ile eği-

tim araştırmacıları için önemli kaynak olması yanında günü-

müzde peşinden koşulan pek çok çağdaş eğitim unsurunu 

barındırması anlamında önemlidir. 
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Hız kesmeden devam eden ve pek 

çok tartışmayı da beraberinde geti-

ren eğitim sistemine ilişkin çalışmalar 

farklı kültürden toplumların dil soru-

nuna çözüm arama şeklinde devam 

etmiştir. Bu kapsamda yapılan çalış-

malar 1975’te yayımlanan “Yaşam İçin 

Bir Dil” Bullock Raporunda İngilizce 

öğretimi, geliştirilmesi, programa en-

tegrasyonu ve kazanımların izlenmesi 

konularında tavsiyelerde bulunmuştur. 

Esasen kültür çatışmasından kaynakla-

nan sorunların bu türden eğitim geliş-

tirme çalışmaları ile çözülebileceğini 

göstermektedir. Bu anlamda benzer 

sorun yaşayan ülkelere örnek teşkil 

edecek düzeydedir.

İngiltere eğitim tarihinde önemli yere 

sahip ve olan Ruskin Koleji’nde yapı-

lan “İngiltere’de ve Galler’de Eğitim” 

konulu konuşma yakın tarihte çeşitli 

bilimsel araştırmalara konu olmuştur3. 

1976 yılında gerçekleşen konuşmada; 

parasız eğitim, ebeveyn-öğretmen 

etkileşimi, çekirdek eğitim programı 

geliştirme, eğitimde standartlar ve 

eğitimin amacı konularına değinil-

miştir. Konuşma sonrası Performans 

Değerlendirme Birimi oluşturulması, 

standartlaştırılmış testleri ile ölçümler 

yapılmaya başlanması, eğitim prog-

ramı geliştirme çalışmaları vb. geliş-

meler yaşanmıştır1. Bu dönemde ele 

alınan sorunlarından biri de “Engelli” 

çocukların ve gençlerin eğitimine iliş-

kindir.  Özel ihtiyacı olan çocukların 

anaokuluna entegrasyonu, engelli ta-

nımının genişletilmesi, ebeveyn des-

teği verilmesi ve öğretmenlerin farkın-

dalığın artırılması konuları 1978 yılında 

yayımlanan Warnock Raporu’nda yer 

alan önerilerden bazılarıdır. Özellikle 

tanımın genişletilmesi önerisi birçok 

engelli çocuğa eğitime katılma hakkı-

nın teslim edilmesi adına önemli gö-

rülmektedir. 

Eğitimde kalite arayışları çeşitli çalış-

malar ile devam etmiş ve 1980 Eğitim 

Yasası ile tercih fırsatı sunmak, eğitim 

kalitesini ve okulların niteliğini artır-

mak amaçlanmıştır. Yerel eğitim oto-

ritelerinden kaynaklandığı düşünülen 

sorunların çözümü adına eğitim prog-

ramının ve öğretmen yetiştirmenin 

merkezileştirilmesi çalışmaları bu dö-

nemde yapılmıştır. Ele alınan konula-

rın çoğunlukla eğitim programı ve öğ-

retmen etrafında toplanması çözüme 

yönelik olarak program ve uygulayıcı 

etkileşimi ihtiyacı olarak değerlendi-

rilmektedir. Bu dönemin diğer geliş-

mesi olan azınlık toplumları çocukla-

rına ilişkin yaşanan eğitim sorunları 

için de yapılan çalışmalar da benzer 

öneriler ortaya konmuştur. 1981 yılın-

da “Rampton Raporu” öğretmenlerin 

azınlıklara karşı olumlu tutum takına-

rak topluma örnek olmaları, eğitim 

programlarında kültürel çeşitliliğin yer 

alması ve eğitimde fırsat eşitliği adına 

bu toplumdan öğretmenlerin istihda-

mı önerileri yer almıştır. “Herkes İçin 

Eğitim” çalışmaları sonrası yayınlanan 

Swann Raporu da (1985) benzer öne-

riler tekrar etmiş ve tüm öğrencilerin 

ihtiyaçlarının kapsamlı ele alınması, 

öğretmenlerin farkındalıklarının artırıl-

ması gerektiği vurgulanmıştır4.

Eğitim sisteminin geliştirilmesi adına 

yapılan ve raporlanan çalışmalardan 

bir tanesi de 1984 tarihli Ortaokulla-

rın Geliştirilmesi (Hargreaves Raporu) 

çalışmalarıdır. Çalışmada eğitim prog-

ramı uygulama yetersizliklerinden ve 

eğitim için kaynakların etkin kullanıl-

masından bahsedilmiştir. Okul Eğitim 

programına ilişkin olarak; bilgi, bece-

ri ve deneyim çeşitliliği, tüm alanları 

kapsaması ve yeterli zaman planla-

ması, yaşam ile ilişkili olması, bireysel 

farklılıklar ve yeteneklerin göz önüne 

alınması Raporda yer almıştır. “Daha 

Okul Eğitim 
Programına ilişkin 

olarak; bilgi, beceri 
ve deneyim çeşitliliği, 
tüm alanları kapsaması 

ve yeterli zaman 
planlaması, yaşam 
ile ilişkili olması, 

bireysel farklılıklar 
ve yeteneklerin 

göz önüne alınması 
Raporda yer almıştır.

“ 
“ 
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İyi Okullar” çalışması kapsamında okul 

eğitim programı ulusal hedeflerinin 

geliştirilmesi ile başlamıştır. Bu çalış-

malar Ulusal Eğitim Programı çalışma-

ları başlangıcı olarak kabul edilmiştir. 

Eğitim programı merkezli yürütülen 

bu çalışmalar eğitim sistemi problem-

lerinin bütün olarak ele alınması ile çö-

zülebileceğine işaret etmektedir. 

1986 Eğitim Yasası ile yönetim şek-

li değiştirerek okulları iyileştirmeye 

çalışılmış, yerel otoritelere ve okul 

idarelerine eğitim programı geliştir-

me sorumluluğu verilmiştir. Fiziksel 

şiddetin yasaklanması ve velilere okul 

yönetiminde rol verilmesi bu yasada 

yer alan diğer önemli hususlardan-

dır. Bu yasa ile ilk defa Ulusal Eğitim 

Programı şekillenmeye başlamış ve 

1987 yılında “Ulusal Eğitim Progra-

mı” danışma belgesi yayımlanmıştır4. 

Standartların yükseltilmesi adına okul-

ların öğrencilere sundukları eğitimden 

daha fazla sorumlu olması ve yerel 

otoritelerin okulları değerlendirme-

si öne çıkan hususlardandır. Eğitimin 

merkezi yönetilmesinden yerel olarak 

yönetilmesinin daha etkin sonuçlar ve-

receği bilinmekte ve pek çok ülkede 

uygulanmaktadır. 1986 eğitim yasası 

ile ortaya konulan program geliştirme 

sorumluluğunun okul idarelerine veril-

mesi merkezi uygulamalar ile çözüme 

kavuşmayan eğitim sorunlarının yerel 

olarak çözülebileceği anlamına gel-

mektedir. 

İngiltere eğitim sisteminde temel ola-

rak görülen 1944 Eğitim Yasası sonra-

sında çıkarılan ilk Temel Eğitim Yasası 

olan “Eğitim Reformu Yasası (ERA)” 

1988 yılında kabul edilmiş ve eğitim 

sisteminin tamamı üzerinde büyük bir 

etkisi olmuştur. Yasada yer alan amaç-

lardan bazıları; tüm eğitim kurumla-

rında eğitim kalitesinin artırılması, 

standartların yükseltilmesi, seçme öz-

gürlüğü sağlanması ve merkezi otorite 

yerine yerel yönetimin teşvik edilmesi 

Ulusal Eğitim Programının tanıtılması, 

yerel otoriteye ve baş öğretmenlere 

yürütme sorumluluğunun verilmesi 

şeklindedir4. Ulusal Eğitim Programı 

ile ülkede eğitim konularının bütün 

olarak ele alınmasının sağlandığı ve 

bir sistem kurulduğu söylenebilir. 

1992 yılında yayımlanan Üç Bilge 

Adam Raporunda öğretmenlerin uz-

manlaşması, öğrencilerin yetenekleri-

ne göre gruplandırılması, okuryazarlık 

konularının gözden geçirilmesi ve hiz-

met içi eğitim yapılması önerileri su-

nulmuştur. 1994 yılında yayımlanan ve 

Ulusal Eğitim Programının incelendiği 

Dearing Raporu ise programlarının 

basitleştirilmesi ve netleştirilmesi, içe-

rikte ve tanımlayıcı bölümde azaltma 
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Fiziksel şiddetin 
yasaklanması 

ve velilere okul 
yönetiminde 

rol verilmesi bu 
yasada yer alan 

diğer önemli 
hususlardandır.

“ “ 
ve daha uygulanabilir hale getirilmesi 

ele alınmıştır. Dönemin diğer çalış-

ması olan 1998 yılı Okul Standartları 

ve Çerçeve Yasasında tüm çocukların 

eğitim fırsatlarının geliştirilmesi çalış-

maları yapılmıştır. Sınıf mevcutlarının 

sınırlandırılması, eğitim imkanlarının 

çeşitlendirilmesi okul yöneticilerinin 

yetkilendirilmesi ve okulların bağım-

sızlığı yasada yer alan bazı önemli 

başlıklardır4. 

1997 yılında “Okullarda Mükemmel-

lik” temalı bir Beyaz Kitap çalışmasın-

da okulların 2002 yılına kadar ulaşması 

gereken hedefleri belirlenmiştir. Pay-

daşlar ile birlikte yapılan değerlen-

dirmede erken yaşta veya okul öncesi 

eğitim yoluyla iyi bir başlangıç yapma-

nın önemi “Sağlıklı Başlangıç” (Sound 

Beginning) ifadesi ile çalışmada yer 

bulmuştur. Erken Çocukluk Dönemi 

Eğitim Programı çalışmalarına temel 

oluşturan; 3-5 yaş aralığı çocuklar için 

hazırlık dönemi, erken yaş dönemi 

öğrenme hedefleri ve hazırlık eğitim 

programı kılavuzu geliştirilmesi konu-

ları tartışılmış ve 2000 yılında Eğitim 

Programı Kılavuzu yayımlanmıştır. Bu 

çalışmada Okullar Eğitim Programı 

ve Değerlendirme Kurumu tarafından 

(Schools Curriculum and Assesment 

Authority) ulusal çapta okuma, yaz-

ma, konuşma ve dinleme, matematik 

ve kişisel ve sosyal gelişim alanlarında 

değerlendirme yapılmıştır4. 

Özel Eğitim İhtiyaçlarının kapsamlı 

ele alındığı Yeşil Kitap isimli resmî ra-

porda sunulmuştur. Raporda özel ve 

örgün okullar arasında daha yakın iş 

birliği, daha fazla özel eğitim öğren-

cisinin örgün eğitime katılımı, ebevey-

nlere destek, uygulama kurallarının 

revize edilmesi, okullara erişim için 

finansman sağlanması, öğretmenle-

rin özel eğitim için eğitim görmeleri, 

etnik azınlıklar dahil herkese sağlık ve 

sosyal hizmet sağlanması, eğitim or-

tamlarında yaşanan etnik çatışmaların 

ve diğer sorunların izlenmesi ve çözü-

me kavuşturulması konularına değinil-

miştir. 

Herkes için Mükemmellik çalışması ile 

sosyoekonomik ve dezavantajlı bölge-

ler desteklenerek standartların yüksel-

tilmesi ve eğitim eşitsizliklerinin gide-

rilmesi amaçlanmış ve bu kapsamda 

Eğitim Eylem Bölgeleri (Education Ac-

tion Zones-EAZ) oluşturulmuştur. 2009 

yılına kadar Şehir Öğrenim Merkezleri, 

Uzman okullar, Öğrenme Destek Bi-

rimleri, Beacon Okullar ve Üstün Ze-

kalı ve Yetenekli Çocuklar çalışmaları 

yürütülmüştür.

“Eğitim Programı ve Değerlendiril-

mesi” öncelikli reformlardan kabul 

edilmiş ve öğrencilerin uzmanlaşması 

adına bir üniversiteye devam etme-

sinin çalışmaları başlatılmıştır. Yeni 

program ile öğrencilere daha kolay ve 

daha kapsamlı eğitim imkânı sağlama 

amaçlanmıştır. Program öğrenenin 

öne çıkarılması, öğrenme, uygulama 

becerileri ve akademik başarı gibi 

önemli Anahtar Becerilerin nitelik ka-

zandırılmasına odaklanmıştır. 

Eğitim öğretimin bir “meslek” olarak 

kabul edilmesi, onun sadece bir teknik 

beceri seti olmadığı ve aynı zamanda 

ahlaki ve sosyal bir amaç duygusu ge-

rektirdiği düşünceleri ile öğretmenlik 

mesleğinin de diğer mesleklerde ol-

duğu gibi bir organizasyona ve çer-

çeveye sahip olması gerektiği ifade 

edilmiştir. Bu kapsamda 1998 Eğitim 

ve Yüksek Öğretim Yasası ile İngiltere 

Genel Öğretim Konseyi (GTC) kurul-

muş ve Eylül 2000’den sonra yürürlüğe 

konulmuştur4. 

Kuruluşun amaçları;

Eğitim standartlarının ve öğrenme 

kalitesinin geliştirilmesine katkıda bu-

lunmak;

Halkın yararına, öğretmenler ara-

sında mesleki davranış standartlarını 

korumak ve geliştirmek olarak ifade 
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edilmiştir.

GTC, öğretmenlere ilişkin olarak; mes-

leki gelişim önerileri ve Davranış ve 

Uygulama Kuralları geliştirmiştir. Öğ-

retmenlerin okul içinde ve dışındaki 

kabul edilebilir davranışlar ve rol mo-

del olma konuları toplumda tartışma-

lara neden olmakla beraber kuruluşun 

ortaya koyduğu önemli gelişmelerden 

kabul edilmektedir. Diğer bir çalışma 

ise sonraki 10 yıl içerisinde performans 

yönetiminin oluşturularak öğretmen-

lerin değerlendirme sisteminin oluştu-

rulması hedefidir. 

2001 sonrasında eğitime ayrılan büt-

çede artış yapılmış ve teknolojik 

amaçlı yatırımlar ile okulların, kolej-

lerin, üniversitelerin, kütüphanelerin 

ve mümkün olduğunca çok sayıda 

toplum merkezinin çevrimiçi olması 

sağlanmıştır. 2001 Eğitim Kanunu ile 

orta öğretimde değişime öncülük et-

mek adına çeşitli hedefler ortaya ko-

nulmuştur. Okul çeşitliliği, okulların 

daha özgür hareket etmeleri, mesleki 

eğitime ve başarıya önem veren etkili 

bir eğitim programı geliştirilmesi, eği-

timde kalitenin yükseltilmesi ve etnik 

kökenlilere verilen imkanların genişle-

tilmesi bu hedeflerden bazılarıdır. 

Aynı dönemde yapılan çalışmalar ile 

Eğitim ve İstihdam Bakanlığı, Eğitim 

ve Beceri Bakanlığı olarak isim de-

ğiştirmiş ve gençlerin becerilerinin 

istihdam edilebilirliklerini artırmak 

için genişletilmesi gerektiği hazırla-

nan çalışmada ortaya konulmuştur. 

Bu kapsamda yeterlilikler çerçevesinin 

yenilenmesi çalışmaları başlatılmıştır. 

Önceki yeterliliklerin istenilen başarıyı 

getirmemesi bu çalışmada etken ol-

muştur. Çözümü adına dört düzeyden 

(Giriş, Hazırlık, Orta ve İleri Düzey) olu-

şan Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi oluş-

turulmuştur.

İlköğretimde öğrencilerin değerlen-

dirmesi adına Eylül 2002'de Hazırlık 

Aşaması Profili oluşturulmuştur. Oku-

ma, yazma, konuşma, dinleme, ma-

tematik ve kişisel ve sosyal gelişim 

olmak üzere tanımlanmış altı öğrenme 

alanı üzerinde Öğretmenlerin sürek-

li gözlemlerine dayanmaktadır. Her 

çocuğun tipik gelişimi ve başarıları, 

erken öğrenme hedeflerinden elde 

edilen değerlendirme ölçeklerinde 

kaydedilmiştir. 

Oluşturulan Sığınmacı ve Mültecilerin 

Eğitimini Destekleme Rehberi ile okul-

ların getirdiği özel ihtiyaç ve zorlukla-

rın nasıl ele alınacağına dair bir dizi 

öneri sunulmuş ve dışlanma ile mü-

cadele, öğretmen bilgisini arttırmak, 

öğrencilerin beklentilerini yükseltmek, 

kültürel içerikli müfredat geliştirmek, 

öğrencilerin sosyal ve duygusal ihti-

yaçlarını ele almak ve ebeveynleri okul 

sürecine dahil etmek şeklinde bazı 

stratejiler açıklanmıştır.

Çocuklara verilen önemin artışı kapsa-

mında 2007 yılında hazırlanan Çocuk 

Planında; öğrenme çıktılarını iyileştir-

me, çocuk sağlığını iyileştirme, gençler 

arasında rahatsızlık oranlarını azaltma 

ve 2020 yılına kadar çocuk yoksulluğu-

nu ortadan kaldırma gibi bazı hedefler 

ortaya konulmuştur.  ITT (Başlangıç 

Öğretmen Eğitimi) için QTS (Nitelikli 

Öğretmen Konumu) standartları yeni-

den hazırlanmıştır. Buna Göre;

Gençlerin başarısını ve refahını sağ-

lamaya katkıda bulunmak

Okul ekibinin bir parçası olarak iş 

birliği içinde çalışmak, 

Çocukların ve gençlerin refahı hak-

kında bilgi paylaşmak

Öğretmenin rolü için hangi bilginin 

hangi amaçla kullanılacağını anlamak.

Geniş kapsamlı olarak hazırlanan 2005 

Eğitim Yasasında okul denetimleri ve 

personel eğitimi konuları belirlenmiş, 

okulların sadece test sonuçları ile de-

ğil öğrencilerin ulaştıkları refah dü-

zeyleri ile de değerlendirileceği yer 

almıştır. 2006 yılında çıkarılan Eğitim 

Etnik kökenlilere 
ilişkin eşitsizliklerin 
giderilmesi daha 
geniş hedefleri 

karşılayabilme adına 
vatandaşlık programa 

dahil edilmiştir.

“ “ 
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ve Denetleme Kanunu ile güvenli okul 

olabilme, okulun kendi gelişimi konu-

sunda okul yönetiminin sorumluluk 

alması, diğer paydaşlar ile iş birliği ko-

nuları ele alınmıştır. Yasa ile istihdam, 

mülkiyet, atama, vb. sorumlulukların 

okul ve paydaşlar devredilmiştir. Ay-

rıca bu kanunda çocukların olumsuz 

davranışlarının kontrol altına alınması 

adına ebeveynlerin daha fazla sorum-

luluk almalarına ilişkin yasal statü ve-

rilmiştir. Dolayısıyla günümüz çağdaş 

eğitimin bireyin yaşam kalitesinin artı-

rılması amacı ile örtüşmektedir4.

2007 yılındaki İkinci Ulusal Eğitim 

Programı Reformu gerçekleştirilmiş-

tir. Bütüncül bir yaklaşımın dikkate 

alındığı çalışmalarda programlar arası 

yapılan incelemeler sonrası revizeye 

yapılmış 2008 yılında uygulamaya baş-

lanmıştır. Daha geniş hedefleri karşı-

laması, yüksek standardı sağlaması, 

“Her Çocuk Önemlidir” çalışmalarının 

gerçekleşme düzeyi, güçlü yönler ve 

geliştirilme alanları soruları program 

değerlendirilirken araştırılan konular-

dır. Çalışmalarda aşama sonları sınav-

ları (SAT, GCSE, vb.) eğitimin standart-

larına ulaşmanın göstergeleri olarak 

uygulanmaya devam etmiştir. Etnik 

kökenlilere ilişkin eşitsizliklerin gideril-

mesi daha geniş hedefleri karşılayabil-

me adına vatandaşlık programa dahil 

edilmiştir. Öğrencilerin hak ve sorum-

luluklarının bilincinde olan bilgili, dü-

şünceli ve sorumlu vatandaş olmaları-

na yardımcı olmak için tasarlanmıştır. 

Sonuç

İngiltere Eğitim Sistemi gelişimine 

ilişkin tarihsel sürecin oldukça yoğun 

çalışmalar ve bu çalışmaların detaylı 

anlatıldığı raporlar ortaya konularak 

otoritece yürütüldüğü görülmektedir. 

Yapılan çalışmaların eleştirilmesi ve 

düzeltilmesi de bu çalışmaların sürek-

liliğine işaret etmektedir. Yüzlerce say-

falardan oluşan ve İngiltere Eğitimine 

yön veren bu raporlar çok önemli ve-

rileri bünyesinde barındırmaktadır. Bu 

çalışmalarda yer alan önemli konuların 

günümüzdeki ülkelerin peşinden koş-

tuğu ve sistemine dahil etmeye çalış-

tığı konular ile aynı olduğu ya da ben-

zerlik gösterdiği söylenebilir. 

Çalışmalarda öne çıkan; kültürel fark-

lılıklar, eşit ve herkese eğitim, eğitim 

programı ve geliştirilmesi, öğretmen 

yetiştirme, nitelikli değerlendirme, ye-

tenek keşfi, aile okul etkileşimi, erken 

çocukluk dönemi eğitimi vb. konular 
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defaten ele alınarak sürekli geliştiril-

miş olduğu gözlemlenmiştir. Çalış-

malar çeşitli açılardan eleştirilmekle 

birlikte, tarihsel süreçte hız kesmeden 

ve istikrarlı devam etmesi ile olum-

lu sonuçlar elde edilmiştir. Bu açıdan 

eğitim sistemi geliştirme çalışmaları 

yapan tüm eğitim paydaşlarına istikra-

rı ile örnek teşkil etmektedir.

Eğitim programının tüm çalışmalarda 

yer alması, eğitime ilişkin sorunların 

çözümünde ve eğitim uygulamaların-

da bir organizasyona ihtiyaç olduğuna 

işaret etmektedir. Hedefe yönelik ola-

rak tüm unsurları bir araya getiren eği-

tim programları açık bir sistem olup, 

bütünü görme ve organize hareket 

etme vb. pek çok olumlu yönü bulun-

maktadır. Ulusal Eğitim Programı ça-

lışmaları bu kapsamdadır. Oluşturulan 

Ulusal Eğitim Programı temeli olan ve 

sürekli geliştirilen yapıya sahiptir. Di-

ğer bir ifadeyle programın tamamen 

değişmesi yerine oluşturulan temel 

üzerinden ihtiyaca göre geliştirilmesi 

söz konusudur. Çalışmaların çoğun-

luğunda programların uygulayıcıları 

olan öğretmenler göz ardı edilmemiş 

ve öğretmen program etkileşiminin 

çözüme yönelik olumlu katkıları çeşitli 

şekillerde gündeme gelmiştir. Sonuç 

olarak “temelleri olan bir programın 

sürekli geliştirilebilmesi ve bunun 

uygulayıcılar ile nitelikli olabileceği” 

benzer eğitim çalışmalarını yürütenle-

re katkı sağlayacaktır. 

Eğitim etkinliklerinin merkezi yürütül-

mesi yerine okullara yetki ve sorumlu-

luk verilmesi dahası okul yönetimine 

program geliştirme sorumluluğunun 

verilmesi yaşanan en önemli gelişme-

lerdendir. Esasen merkezi otoritenin 

denetlediği ve yerel yönetim ya da 

okulların yürüttüğü eğitim etkinlikle-

rinin ve program geliştirme çalışmala-

rının günümüz dünyasında çoğu ülke 

tarafından benimsenen bir uygulama 

olduğu söylenebilir. Bu anlamda sis-

temin işleyişinin incelenmesi önemli 

katkılar sağlayabilir. 

Eğitime dair yapılan çalışmalar ve 

önemli resmî kurumların oluşturulma-

sı, çalışmalara katkı sağladıkları tarih-

sel süreçte dikkat çeken diğer önemli 

husustur. Performans Değerlendirme 

Birimi, Okullar Eğitim Programı ve De-

ğerlendirme Kurumu, İngiltere Genel 

Öğretim Konseyi ve Eğitim Bakanlığı 

bu kurumlardandır. 

Değerli Eğitim Paydaşları

Savaş sonrası oluşan olumsuz tablo-

nun olumluya dönüştürülmesi ve ülke-

nin etkili bir eğitim sistemine sahip ol-

ması kolay olmamıştır. Yukarıda eğitim 

tarihini ortaya koymaya çalıştık. Sizleri 

pek çok tarihi belge ile tanıştırdık. Bu 

belgelerin zengin içerikleri ile sadece 

ait olduğu ülkeye değil aynı zamanda 

ihtiyacı olan tüm dünya ülkelerine ve 

özellikle araştırmacılara önemli bilgi-

ler sağlayacak nitelikte olduğunu söy-

leyebiliriz. 

İngiltere Eğitim Sisteminin günümüz 

halini, özellikle merkezi otorite-yerel 

okul yönetimi işleyişini, eğitim prog-

ramlarını ve öğretmen eğitimini bir 

sonraki sayımızda Siz Değerli Pay-

daşlarımıza sunmayı planladık. Tekrar 

buluşma noktamızda görüşmek dile-

ğiyle…
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KAYNAKÇA

Çalışmaların 
çoğunluğunda 
programların 

uygulayıcıları olan 
öğretmenler göz 
ardı edilmemiş ve 

öğretmen program 
etkileşiminin 

çözüme yönelik 
olumlu katkıları 
çeşitli şekillerde 

gündeme gelmiştir.

“ 
“ 
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İLKSÖZÜMÜZ!

Çocuk doğar, bir çiçek gibidir! KOKLARSINIZ…

Çocuk yürür, bir fidan gibidir! KORUR KOLLARSINIZ…

Çocuk koşar, bir uçurtma gibidir!

Rüzgâr yönüne savrulur, TUTAMAZSINIZ…

Ve çocuk büyür! Kendi yolunu çizmeye başlar.

Bu yolda; Çocuğumuza dokunmak gerekli,

Çocuğumuzu dinlemek, anlamak gerekli,

En önemlisi çocuğumuza rehber olmak gerekli!

Biz İngiliz Kültür Koleji olarak, çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıya sahip çıkıp, kendini 
gerçekleştirmeleri için ilgi ve yeteneklerinin farkına varmalarını amaçlıyoruz. 

Aklı, zekâsı ve hüneri ile BİLGİ, BİLİM, BİRİKİM, SANAT ve İNSANİ DEĞERLERİN ön planda 
tutulduğu çocuklar yetiştiriyoruz.
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Biz İngiliz Kültür Koleji olarak, 
çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıya sahip 
çıkıp, kendini gerçekleştirmeleri için ilgi 

ve yeteneklerinin farkına varmalarını 
amaçlıyoruz.
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“TEMEL AMACIMIZ 
ÇAĞDAŞ YETKİNLİKLERLE 
BÜTÜNLEŞMİŞ BİLGİ, BECERİ VE 
DAVRANIŞLARA SAHİP BİREYLER 
YETİŞTİRMEKTİR.”

21 yüzyılda bilim ve teknolojide yaşa-
nan hızlı değişim, bilgiye ulaşma ko-
nusunda yaşanan olumlu gelişmeler 
örgün eğitim kurumlarının vizyonunu, 
eğitim ve yönetim anlayışını gözden 
geçirmelerine ve güncellemeler yap-
malarına neden oldu. Bireyin ve top-
lumun değişen ihtiyaçları öğrenme 
öğretme sürecini de doğrudan etkile-
di. Bu etkilenme süreci bilgiyi üreten, 
hayatta işlevsel olarak kullanabilen, 
problem çözebilen, eleştirel düşünen, 
girişimci, kararlı, iletişim becerilerine 
sahip, empati yapabilen, topluma ve 
kültüre katkı sağlayabilen bireylerin 
yetiştirilmesini, topluma kazandırılma-
sını zorunlu hale getirdi. Okulumuz yu-
karıda bahse konu olan hususları esas 
alarak tüm eğitim süreçlerini planla-
makta ve hayata geçirmektedir.

“OKULUMUZDA İNGİLİZCE 
BİR DERS DEĞİL BİR İLETİŞİM 
ARACIDIR.OKULLARIMIZDAN 
MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZ 
İNGİLİZCEYİ ANA DİLLERİ GİBİ 
KONUŞURLAR”

Çift Dilli Eğitim

Günümüzde dünyanın birçok yerinde 
çok sayıda çocuk iki dili birden kulla-
narak büyümektedir. Günlük hayatla-
rında iki dili birden kullanan kişilere 
“iki dilli” bilingual adı verilmektedir . 
Bilingual Eğitim Sistemi, iki farklı dil-
de, aynı mekân ve aynı zamanda eği-
tim yapılması demektir. Hayatın doğal 
akışında ikinci bir dile maruz kalan 
öğrenciler, eğlenceli aktiviteler, farklı 
oyunlar, ilgi çekici etkinlikler ile İngiliz-
ceyi teoride değil, pratikte yaşayarak 
öğrenir. Bu aktif edinme süreci, dil öğ-
renimi süresini de oldukça kısaltmak-
tadır. Bu bağlamda öğrencilere “Şim-
di size İngilizce öğreteceğiz.” diyerek 
ders vermek yerine İngilizceyi doğal 

Hayatın doğal 
akışında ikinci 
bir dile maruz 

kalan öğrenciler, 
eğlenceli aktiviteler, 

farklı oyunlar, ilgi 
çekici etkinlikler ile 
İngilizceyi teoride 

değil, pratikte 
yaşayarak öğrenir. 
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Gelecek nesillerin 
bir dünya vatandaşı 

olarak yetişmesi, 
okulumuzun en 

öncelikli hedefleri 
arasındadır. Bunun 

için çalışmaya, 
üretmeye, tüm 

gelişmeleri takip 
etmeye devam 

ediyoruz.

yaşam akışında bir paylaşma süreci 
olarak sunulur. Bilingual Eğitim Siste-
mi sayesinde İngilizce bir ders değil 
bir iletişim aracı haline gelir. Çift dilli 
eğitim alan çocuklar üzerinde yapılan 
araştırmalar, çocukların bilişsel geli-
şimlerinin daha hızlı olduğunu ortaya 
koymaktadır. Ayrıca çocukların küçük 
yaşta böyle bir eğitim alması, aka-
demik gelişimlerinin yanı sıra, sosyal 
gelişimini de olumlu yönde etkilemek-
tedir. İkinci bir dilde iletişim kurabilen 
çocukların kendine güvenleri artarken, 
bu durum kişilik geliştirme sürecine de 
katkıda bulunur.

Bilingual Eğitim Sistemi okulumuzda 
anaokulundan başlayarak tüm sınıf ve 
kademelerinde, alanında uzman, bir 
branş ve bir İngilizce öğretmeni vasıta-
sıyla iki öğretmenin derse daimî olarak 
iştirak etmesiyle hayata geçirilmekte-
dir. Seminer döneminde yapılan ça-
lıştaylar sonucunda okulun ihtiyacına 
göre oluşturulan yıllık planlar İngilizce 
zümresi ile paylaşılır. Dil koordinatörü-
nün liderliğinde yıllık planlar içerisinde 
yer alan kazanımlar; program geliş-
tirme ve materyal hazırlama sürecine 
dahil edilir. Bu süreç gelişimsel, edi-
nimsel ve sarmaldır. Grubun ve bireyin 
ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırla-
nan eğitim girdileri sayesinde “bilin-
gual eğitim uygulayan okullumuzda 
öğrencilerimiz kademelerimizden me-
zun oluncaya kadar İngilizceyi ana dil-
leri gibi konuşurlar.”

Gelecek nesillerin bir dünya vatandaşı 
olarak yetişmesi, okulumuzun en ön-
celikli hedefleri arasındadır. Bunun için 
çalışmaya, üretmeye, tüm gelişmeleri 
takip etmeye devam ediyoruz.

 “1 Okul 2 Diploma / 2 Ülke 1 Okul “

Öğrencilerimiz 8. ve 12. sınıflarda 
uluslararası geçerliliği olan Dual Skills 
Diploma in English diploması almaya 
hak kazanırlar. İngiltere’deki eğitim 
modeline paralel hazırlanan özel ders 
müfredatı uygulanır. İngilizce iletişim 

kurma ve kendini ifade etmede maksi-
mum gelişme ve ilerleme sağlar.

Öğrencinin İngilizce seviyesindeki 
değişikliklerin izlenebilmesi için farklı 
dönemlerde seviye tespit sınavı yapı-
lır. Girişimcilik, inisiyatif alma, sosyal 
sorumluluk bilincini artırma, öğrene-
bilme yeteneği gibi öğrencilerin be-
cerilerini artıracak projeler geliştirilir.
Uluslararası yarışmalar, kültür sanat 
projeleri ve eğitim kulüpleri sayesin-
de öğrencinin farklı sosyal alanları 
keşfetmesi sağlanır. Meslek edinme 
ve üniversitede doğru tercih yapma 
gibi konularda özel eğitim koçuyla 
öğrencinin beceri ve kabiliyetine göre 
birebir öğrenci takibi sağlanır, kariyer 
planlaması yapılır.

 “DÜNYA VATANDAŞI ÇOCUKLAR 
YETİŞTİRYORUZ”

AVRUPA DİL PASAPORTU 

Avrupa Dil Portfolyosu, Avrupa Dil-
leri Ortak Çerçeve Programı’na (The 
Common European Framework) da-
yalı bir değerlendirme sistemidir ve 
okulumuz bu sisteme geçmiştir. “Öğ-
renen Özerkliği” ve “Kendini Değer-
lendirme” bu portfolyonun dayandığı 
eğitim kavramlarıdır. Her öğrencimiz 
bu sürece girer ve dil yeterliliklerini 
Avrupa Dil Portfolyosu’yla belgeler. İn-
giliz Kültür Kolejleri ülkemizde Avrupa 
Birliği onaylı bu programı uygulamaya 
yetkili az sayıdaki eğitim kuruluşundan 
bir tanesidir.

Avrupa Dil Pasaportu, Avrupa Birliği 
ülkelerinde serbestçe seyahat etme, 
oturma ve çalışma hakları kazandır-
mada büyük kolaylıklar sağlamaktadır. 
Dil pasaportu sahiplerine vize işlemle-
ri, vatandaşlık veya AB’de eğitim için 
başvurularda öncelik tanınmaktadır. 
Ayrıca, birden çok AB diline hakim 
olanlar, tek bir AB ülkesinin vizesiyle 
Avrupa’da turist olarak serbestçe do-
laşabilme imkanına sahiptir.
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Avrupa Dil Portfolyosu 3 bölümden 
oluşmaktadır:

1. Dil Pasaportu: Avrupa Dil Pasa-
portunda dil becerileri profili, dil öğ-
renimi ve kültürler arası deneyimlerin 
özeti, sertifika ve diplomaların kaydı 
bulunmaktadır.

2. Dil Geçmişi: Dil öğrenme sürecinin 
günlük şeklinde kaydedildiği bölüm-
dür. Bu yöntemle öğrencilerimiz dil 
öğrenim serüvenleri sırasında kendi-
lerini değerlendirebilmekte ve hedef-
lerini somut bir şekilde belirleyebil-
mektedir. Bununla birlikte dil geçmişi 
öğrencilerimize, kültürler arası dene-
yimleri ve dil gelişiminin grafiğini de 
sunar.

3. Dil Dosyası: Bu bölümde, portfol-
yo sahibinin sertifikaları ve diplomaları 
yer almaktadır.

“Okulumuz yaparak ve yaşayarak öğ-
renmenin olumlu davranış değişikliği-
ne ortam hazırladığına inanır.”

ATÖLYELER 

Okulumuz öğrencilerinin akademik 
ve bilişsel alanda ki gelişimleri kadar 
sanatsal alanda ki gelişimlerine bü-
yük önem vermektedir. Okulumuz 
öğrenmenin kalıcı hale dönüşmesin-
de yaparak ve yaşayarak öğrenmenin 
öneminin farkındadır. Bu bağlamda 
öğrencilerimizin farklı yeteneklerini 
keşfedecekleri ve geliştirecekleri atöl-
yeler eğitim-öğretim faaliyetlerinin 
ayrılmaz bir parçası haline dönüştürül-
müştür.

GÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ

(RESİM, KARAKALEM, KARIŞIK 
TEKNİK)

Görsel sanatlar; İnsan bilincini yeni-
den düzenleyebilecek kazanımları 
sağlayan duygusal gelişime katkıda 
bulunan, bireyin yaratıcılık ve üretken-
lik yönünü açığa çıkartarak sanatsal 
gelişimini teşvik eden, farklı fikirler 
ve kültürlerle iletişim kurarak onlara 
saygı duymayı öğreten, estetik değer 

yargılarının gelişimine katkı sağlayan, 
bireylerin görsel okuryazarlığı kazan-
ması, eleştirel düşünmesi ve problem 
çözmesi için eğitsel süreci organize 
eden bir alandır. Okulumuzda  bu ba-
kış açısını öğrencilerimize kazandıra-
bilmek amacıyla resim, karakalem ve 
karışık tekniklere yönelik çalışmalar 
haftalık ders saati içine yerleştirilmiş 
sabit bir program ile verilmektedir. Ay-
rıca bu alanda yapılan çalışmalar be-
lirlenen bir tema üzerinden işlenerek 
edinilmesi gereken genel eğitimsel 
kazanımlar içselleştirilmektedir.

EL SANATLARI ATÖLYESİ

Okulumuzda öğrencilerimiz duygu ve 
düşüncelerini yansıttıkları el sanatları 
dersinde; kullanmadıkları eski kıyafet-
lerini, keçe, kumaş gibi malzemelere 
iğne ve iplik kullanarak, hazır gereçleri 
süsleme, nakış, dikiş yöntemleri, bez 
bebek yapımı, kukla yapımı ve takı 
tekniklerini öğrenmiş olacaktır. Çalış-
maların alt yapısında mutlak suretle 
bir konu, fikir, kavram ve hikâye    bu-
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lunur. Çocuklar 2 boyutlu ve 3 boyutlu 
eserlerini ortaya çıkarırlar. Çocukları 
duygusal açıdan rahatlatıcı ve el be-
cerileri ile el göz koordinasyonunu ge-
liştirici özelliğiyle büyük önem taşır ve 
günlük yaşamdaki kişisel işleri yardım 
almadan yapabilir durumda olması 
hedefimizdir.

AHŞAP ATÖLYESİ

Yaratıcı marangozlar, yarı yapılandırıl-
mış ahşap malzemeleri kullanarak, özel 
tasarlanmış makinelerinde tornalama, 
kesme, delme, zımparalama teknikle-
rini kullanarak kendi ahşap ürünlerini 
üreteceklerdir. Günümüz yaşam şart-
larında çocuklarımız ve gençlerimiz 
teknolojinin hızıyla sabırsız ve tüketen 
bireyler olarak yetişmektedir. İngiliz 
Kültür ahşap atölyemizde, teknolojiyi 
kullanarak sabırla, günlük hayatında 
kullanabileceği eşya ve oyuncaklar 
üreterek, tüketen nesiller olmak yeri-
ne projelendiren, ekip çalışması ger-
çekleştirebilen, üretim sonrası başarıyı 
paylaşabilen, eğlenerek ve yaparak 
öğrenen gençler yetişeceklerdir.

TASARIM & GERİ DÖNÜŞÜM 
ATÖLYESİ

Çocuklarımız en  büyük problemle-
rinden biri de hızlı   tüketimdir. Çok 
severek aldığı oyuncağından ya da 
kıyafetinden çok çabuk sıkılmaktadır. 
Tasarım   dersin de bu kullanmadığı  
yada çok sıkıldığı eşyasından kendi 
el becerisiyle yeni ve sıkılmayacağı 
ürünler üretebilecektir. Çocuklar ya-
ratıcıklarını kullanarak artık kullanma-
dıkları eski eşyalarından, kartonlardan 
vb. malzemelerden ihtiyaçları doğrul-
tusunda yeni tasarım eşyalar üretecek-
lerdir.

“21.YÜZYIL BECERİLERİ İLE 
DONATILMIŞ NİTELİKLİ NESİLLER 
YETİŞTİRYORUZ!”

MAKER 

Maker kelimesi dilimizde; oluşturucu, 
yapıcı, yapan anlamlarına gelmekte-
dir. Maker Hareketi teknoloji ile “ken-
din yap” kültürünün birleşmesinden 
oluşan, dünya çapında hızla yayılan bir 

kültür ve akımdır. Örnek verecek olur-
sak, yemek yapmaktan, uçak modelle-
meye, elektronik devreler ve motorlar 
aracılığı ile yapılan bir model araçtan, 
3 boyutlu yazıcılar ile basılan ve üreti-
len her ürün, süs eşyası, takı, oyuncak 
aslında Maker Hareketi kapsamında 
ve ruhu olarak kabul edilir. Okulumuz 
olarak Maker atölyesi kapsamında 
gerçekleşecek olan etkinlikler ve eği-
timler, okulöncesi, İlkokul ve ortao-
kulda okuyan tüm öğrencilerin artık 
kendi ürünlerini üretebilmesine, geliş-
tirebilmesine ve bunu son kullanıcıya 
ulaştırabilmesine olanak sağlamak-
tadır. Sonuç olarak, bu eğitimi alacak 
olan öğrencilerin analitik düşünme, 
eleştirel düşünme, yaratıcılık, problem 
çözme gibi becerileri hızla değişip ge-
lişecektir. Artık, bir öğrenci “bunu al-
mam gerekiyor” cümlesi yerine “bunu 
nasıl yapabilirim?” cümlesini tercih 
edecektir. Maker atölyesi bünyesinde 
uygulanacak Scratch, MBot, micro:bit, 
Tinkercad, 3D Yazıcı ve Python etkin-
likleri ile çalışmalar bir eğitim yılında 
nitelikli ve donanımlı bir şekilde sür-
dürülebilecektir. 

Sonuç olarak, bu 
eğitimi alacak 

olan öğrencilerin 
analitik düşünme, 
eleştirel düşünme, 

yaratıcılık, 
problem çözme 
gibi becerileri 
hızla değişip 
gelişecektir.

Maker Hareketi 
teknoloji ile 

“kendin yap” 
kültürünün 

birleşmesinden 
oluşan, dünya 
çapında hızla 

yayılan bir kültür 
ve akımdır.
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HAYDİ TATİLE

Yaz tatili çocuklarımızla etkili ve 
nitelikli zaman geçirebileceğimiz 
çok önemli bir zaman dilimidir. Bu 
dönem çocuklarımızla mümkün 
olduğu kadar faydalı etkinliklerle 
çocuklarımıza model olabilece-
ğimiz, onların gerçek ilgi, istek 
ve ihtiyaçlarını daha açık görebi-
leceğimiz inanılmaz bir dönem. 
Aynı zamanda tatiller, ailece güzel 
anların yaşandığı ve güzel anıla-
rın biriktirildiği en tatlı zamanlar-
dır. Özellikle de aile içi iletişimin 

artmasını sağladığı için daha da 
önemli hale geliyor. Gündelik 
yaşamın koşuşturması ve zaman 
kısıtlamaları içinde ebeveynlerin 
büyük çoğunluğunun, çocuklarıy-
la sadece günün getirdiği rutin 
konularda kısa sohbetler ettiği 
görülmektedir. Öte yandan bu 
sohbetler ne yazık ki çocuklar için 
yeterli bir iletişim ortam sunmaz. 
Bu noktada tatil dönemi çocukla-
rımızı anlamak, dinlemek ve ara-
mızdaki iletişimi güçlendirmek için 
imkân sağlar.

Burhan GüneşYazar - Öğretmen

Tatil dönemi 
çocuklarımızı anlamak, 
dinlemek ve aramızdaki 
iletişimi güçlendirmek 

için imkân sağlar.
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TATİLDE ÇOCUKLARIMIZLA İLGİLİ 
NELER YAPMALIYIZ?

Tatil döneminde, çocuğunuzun yıl 
içerisinde alıştığı düzeni çok fazla 
değiştirmemeniz sağlıklı bir davranış 
olacaktır. Bunun yanı sıra onların ak-
ranlarıyla vakit geçirmesini sağlayınız. 
Çünkü akranlarıyla oyun oynamaları 
onların sosyal gelişimlerine olumlu 
katkı sağlayacaktır. Müze, park, açık 
hava gezileri yapmak, sinemaya, tiyat-
roya ve konserlere gitmek, birlikte akıl 
oyunları oynamakta yine güzel bir yol 
ola 

TELEVİZYON KULLANIMI: Yaz tatili 
dönemlerinde çocuklar çok televiz-
yon seyretme isteğinde bulunabilir-
ler. Öncelikle çocuğumuzun sınırlı ve 
kontrollü televizyon izlemesini sağla-
malıyız. Çocuğun televizyon karşısın-
daki geçirdiği izleme süresi kesintisiz 
bir saati aşmamalıdır. Özelliklede üç 
yaşındaysa 20 dakikayı geçmemelidir. 
Çok televizyon seyreden çocukların 

beyinlerinin sağ lobunun pasifleştiği 
görülmüştür. (Duman 2004)   Çocu-
ğunuzu pasif izleyicilikten, aktif izleyi-
ciliğe geçirmek için onlara, seyrettiği 
programlar hakkında değişik sorular 
sorabilirsiniz. Seyredilen programları 
gerçek hayatla bağdaşabilir ve tele-
vizyon izleme planı çıkarabilirsiniz.

BİLGİSAYAR-TELEFON-TABLET 
KULLANIMI: Bu iletişim araçları ve-
rimli değerlendirildiği takdirde çocu-
ğun, eğitim ve gelişimine olumlu katkı 
sağlar. Diğer taraftan bunlar ile aşırı 
vakit geçirmek ön beyin korteksinin 
görevlerinden olan planlama, organi-
zasyon, dikkat ve öz denetim üzerin-
de olumsuz etki yaratır. Birçok yararlı 
eğitim sitesi, eğitim uygulamaları ve 
eğitici oyunlara çocuklarınızı yönlen-
direbilirsiniz. İngilizce dil eğitiminin 
gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz.

UYKU DÜZENİ: Okul dönemi içeri-
sinde düzenli uykuya alışan çocuğun, 
uyku düzeninin bozulmaması gerekir. 
Elbette ki bir sonraki gün okul olma-

yacağı için uyku saatlerinde esneklik 
olabilir. Ama günlük uyku saatinde es-
neklik olmamalıdır. Yıl içerisinde 9-10 
saat uyuyan çocuk, yaz tatilinde de bu 
süreyi ihmal etmemelidir. Uyku düzeni 
çocuğun psikolojik sağlığı için önemli 
bir etkendir.

KİTAP OKUMA: Çocukların kitap 
dostu olması ebeveynlerine bağlıdır. 
Ebeveyn, her konuda olduğu gibi 
kitap okumada da modeldir. Kitap 
okuyan çocuklar beyninin sağ ve sol 
lobunu birlikte kullanır. Diksiyonu düz-
gün ve konuşması akıcı olur. Kelime 
hazinesi gelişir. Düşünme yeteneği ve 
buna bağlı olarak yaratıcı zekâsı geli-
şir. Kitap okumanın yararları saymakla 
bitmez. Her yerde her koşulda kitap 
okumayı alışkanlık haline getirmeliyiz. 
Bu güzel alışkanlığı çocuklarımıza aşı-
lamak için yaz tatilleri güzel bir fırsattır. 

Yaz tatillerini okul çağı çocuğu ile okul 
öncesi dönem çocuğunuzla yapmanız 
gerekenler acısından iki başlıkta de-
taylandırabiliriz. 
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OKUL ÖNCESİ DÖNEM: Çocukla-
rın, 0-6 yaş aralıklarını kapsar. Çalışan 
anne ve babalar için yaz tatilleri bu yaş 
grubu çocuğu olanlar için bulunmaz 
bir fırsattır. Bu yaş çocuklarınızla geçi-
receğiz zaman onun gelecek yaşantı-
sının temellerini oluşturacaktır.

Bu yaş çocukları kâğıt, kalem, makasla 
yeni tanıştıkları için bu araç-gereçlerle 
zaman geçirmeyi çok severler. Birçok 
internet sitesinden okul öncesi çocuk-
ları için yapılacak etkinlikler bulabilir-
siniz. Kâğıt katlama, kâğıttan şekiller 
yapmak, çamur, kil, oyun hamurlarıyla 
etkinlikler yapabilirsiniz.  Çocuğun an-
ne-babasıyla yapacağı bu etkinlikler 
hem akademik hem de sosyal ve psi-
kolojik yönden katkı sağlar. 

Onlarla her fırsatta matematiksel iş-
lemler yapmanız onların matematiksel 
düşünme yeteneği kazanmaları açı-
sından önemlidir. Örneğin merdiven-
lerden inip çıkarken sesli sesli sayınız. 
Ağaçları çiçekleri saydırabilirsiniz. Ge-
ometrik şekilleri tanıtabilirsiniz.  

Bu dönem çocukları çok soru sorarlar, 
merak duyguları çok fazladır. Çocuğu-
nuzla bol bol konuşup sorularına man-
tıklı cevaplar vererek dil gelişimine 
katkı sağlayabilirsiniz. Ona kitap oku-
yabilirsiniz. Büyük resimli masal kitap-
ları alıp, görselleri yorumlatabilirsiniz. 
Doğayı çevreyi tanıtabilirsiniz.

Çocuğunuzla yapacağınız her aktivite 
ve etkinlik, çocuğu televizyon, telefon, 
bilgisayar ve tabletten uzak tutacaktır. 

OKUL ÇAĞI DÖNEMİ: Yaklaşık sekiz 
ay ciddi anlamda akademik ağırlıklı 
eğitim alan çocukların bir anda uzun 
yaz tatili boyunca boşa düşmeleri ve 
tatili hiçbir şey yapmadan boşa geçi-
recekleri zaman olarak görmeleri, eği-
tim hayatının gerçekleri bakımından 
son derece tehlikelidir. Çünkü okul 
dönemi yeniden başladığında bu ço-
cukları tatil rehavetinden kurtarmak 
ve derslerine yoğunlaşmasını sağla-
mak neredeyse birkaç ayı bulabilir. 
Okul çağı çocuğu derslerden çok fazla 
uzaklaşmamalıdır. Günlük 20 dakika 

Çünkü akranlarıyla 
oyun oynamaları 

onların sosyal 
gelişimlerine 
olumlu katkı 
sağlayacaktır. 

Müze, park, açık 
hava gezileri 

yapmak, sinemaya, 
tiyatroya ve 

konserlere gitmek, 
birlikte akıl oyunları 
oynamak da yine 
güzel bir yol ola...
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ders tekrarı ve 20 dakika kitap okuma-
sı onun yıl içerisinde gördüğü eğitimi 
unutmamasını sağlayacaktır.

Ülkemizdeki sınav gerçeğinin de var-
lığı göz önünde bulundurulursa orta 
okul 7. Sınıftan 8. Sınıfa ve lisede 11. 
Sınıftan 12. Sınıfa geçilen yazlarda sı-
nava girecek olan çocuklarımızın plan-
lı ve programlı bir yaz geçirmesi özen-
dirilmelidir

YAZ OKULLARI VE İŞLEVİ

Eğitimin bütüncül (holistik) olmasının 
gerekliliği öğrenme dönemlerini ke-
sintisiz olması demektir. Yani öğrenci-
lerin yıl içindeki akademik eğitimlerine 
ilaveten yazın da sosyal ve psikolojik 
eğitimlerinin devam etmesidir.

Çocuğunuzu yönlendireceğiniz yaz 
okul programları, çocuğu psikolojik 
ve sosyal yönden desteklemelidir. Yaz 
okulları, evde tek başına uzun saat-
ler geçirecek bir çocuğun yaşıtlarıyla 
birlikte sosyal bir ortamda etkinlikler-
de bulunmasına ve sosyal becerile-
rinin gelişmesine yardımcı olacaktır. 
Çocuğun bireysel ihtiyaçlarına, ilgi 

alanlarına ve kişisel özelliklerine en 
uygun olan yaz okulunu seçmek için 
anne-babanın yaz okulu alternatifleri-
ni araştırması da bu açıdan önemlidir.

Ebeveyn olarak çocuğunuzun, ener-
jisini doğru yönlendireceği, kaslarını 
çalıştıracağını, kendisini ve sınırlarını 
test edeceği, arkadaşlıklar kuracağı, 
hoplayacağı, koşup oynayacağı, top-
la, toprakla, başka canlılarla haşir neşir 
olacağı aynı zamanda öğrendiklerini 
de unutmayacağı yaz okullarını bulup 
çocuğunuzun verimli bir yaz geçirme-
sini sağlayabilirsiniz.

YABANCI ÜLKEDE TATİL KAVRAMI

Avrupa Birliği ülkelerinden Amerika’ya 
ve Uzak Doğu ülkelerine kadar birçok 
ülkede yaz okulları, eğitimin devamı 
olarak düşünülür ve bu programlar 
bütüncül bir yaklaşımla uygulanır. Yani 
öğrenciler hiçbir zaman eğitimden 
kopmaz. Yaz okulu eğitim program-
larda öğrencilere akademik eğitimin 
dışında sosyal hayatta karşılaşacakları 
hayatın içinden dersler verilmektedir. 
Bu dersleri de toplumun içinden gö-

nüllü insanlar tarafından yapılmakta-
dır. İlkyardım derslerini doktor, hem-
şire, itfaiye memuru ve polis; yüzme 
derslerini, beden eğitimi öğretmeni, 
sahil güvenlik polisi, değerler eğitimi-
ni dini görevliler, drama dersini devlet 
tiyatro sanatçıları vermektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde Fres-
no Los Angeles’ta uygulanmakta olan 
“Yaz Önemlidir” (summer matters) 
araştırmasında kaliteli yaz okullarının 
genel olarak katılımcıların akademik 
becerilerini ve okuma becerilerini ge-
liştirmeye olumlu katkı sağladığı, ça-
lışma alışkanlıklarını ve öğrenen olarak 
kendi öz güvenlerini desteklemeye 
yardımcı olduğu ortaya koymuştur.

Gelişmiş ülkelerdeki akranları gibi 
ülkemizin çocukları da yaz tatilini bü-
tüncül acıdan ele alınıp, iyi bir şekilde 
planlanarak, sosyal ve psikolojik geli-
şimlerine katkı sağlanmalıdır. 

Yaz tatilinin kıymetinin bilincinde, her 
günümüzü tatil mutluluğunda yaşa-
manız dileği ile İYİ TATİLLER.

1.Bacalı H. (2003), Gelişim Öğrenme, Nobel Yayınları, Ankara  2.Yavuzer H. (1998), Çocuk Psikolojisi (15. Baskı) Remzi Yayınları, İstanbul  3.Yavuzer H. (1998), Çocuk Eğitimi El Kitabı Remzi Yayınları, 
İstanbul  4.Yavuzer H. (1993), Ana- Baba Okulu Remzi Yayınları, İstanbul  5.Atalay Yörükoğlu (1990) Çocuk Ruh Sağlığı Türkiye İş Bankası Yayınları İstanbul  6.Berka Özdoğan (1997) Çocuk Ve Oyun, Anı 
Yayınları İstanbul

KAYNAKÇA
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info@dusunegitim.com

Kıymetli Düş’ün Okurları/Eğitim Paydaşları

Düş’ün Dergisi yayımlanmaya başladığından bu zamana geçen 

süre içerisinde sizlerden pek çok dönüt geldi. Bu dönütler ile doğru 

yolda olduğumuzu ve daha nasıl faydalı olabileceğimizi söylemeniz 

çalışma azmimizi artırdı. Sizlerden gelen bu nitelikli dönütlerden 

daha etkili yararlanabilmek adına neler yapabileceğimizi tartıştık. 

Ekibimizle görüştüğümüzde herhangi bir anket veya görüş bildirme 

linkinin yeterli olmayacağını konuştuk. Dahası hazır ve yönlendirme 

yapabilen sorularında kısıtlayıcı olduğunu düşünerek bize uygun 

olmadığına karar verdik. Sizlere buluşma noktamızda bir sayfa ayı-

rarak samimiyet ve özgür ortam sağlayarak düşüncelerinizi almayı 

daha uygun bulduk. 

“Düşünceleriniz Bizim İçin Önemli” sayfamızda özgürce dergimize ve 

eğitime dair her fikrinizi paylaşmanızı umuyoruz. Değerli fikirleri-

niz aracılığı ile hepinizi derginin çalışanları olmaya davet ediyoruz. 

Düşüncelerinizi bu sayfa aracılığı ile bize iletmeyi unutmamanız 

dileğiyle…..
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Anadolu ve dolayısıyla dünya uygar-
lık tarihinin en derinlerinde “Göbek-
litepe” tapınağı karşımıza çıkar. Gü-
neşin bahçesi, denizin yüreği, Hatti 
ülkesi ve altıncı kıta olarak çeşitli mil-
letler tarafından adlandırılmış olan 
Anadolu coğrafyası üzerinde biçim 
ve içerik özellikleriyle yalnızca kendi-
sine benzeyen birçok kültürel miras, 
eser ve yerleşkemiz vardır. Kültür bir 

şeyin varlık nedeni olduğundan sanat 
eseri doğal olarak onun göstergesi 
olacaktır. Ve her kültürel birikimin te-
melini inanç oluşturur. İnsanoğlunun 
çoğunluğu ihtiyacı olanı yaratmakta 
her dönem gecikmediği gibi korku 
ve endişe kaynaklı tüm yaratımlarını 
da başlangıçta bir obje, ardından bir 
idol ve son olarak bir tapınak şeklin-
de biçimlendirmiştir.

Ali Canip OlgunluTürkolog / Anadolu Kültür Tarihçisi

GÖBEKLİTEPE

Güneşin bahçesi, denizin 
yüreği, Hatti ülkesi ve altıncı 

kıta olarak çeşitli milletler 
tarafından adlandırılmış 
olan Anadolu coğrafyası

“ “ 
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Dairesel bir plan “T” şeklinde ka-
yalardan yapılan tapınak alanının 
büyüleyici görünümleri, birçok hay-
van kabartması ve geometrik sem-
boller anlambilimsel olarak çözüm 
beklemektedir. Anlamlı olanı her 
zaman dönemine göre anlamlandır-
mak gerekir. M.Ö. 10 bin dünyasını 
anlayabilmek için yazılı belge elde 
edilemeyeceğinden dolayı gerek 
sembollerin yorumlanması gerekse 
de haklarında ileri sürülen bilgiler 
doğal olarak yetersizliğini korumak-
tadır. Her elli yıllık periyotlarda eski 
tapınağın oldukça uzak bir yerden 
getirilen toprakla kapatılarak bir 
başka tapınağın yapılmış olması Gö-
beklitepe için cevap bekleyen soru-
lardan bir tanesidir. Bize göre iki ta-
pınak arasındaki bu elli yıllık zaman 
farkı o dönem için bir kuşak dilimidir. 
Her kuşak kendi döneminin kahra-
manlarını yarattığından dolayı da 
tapınakların ortasında görülen “T” 
ler hayatlarını henüz kaybetmiş kah-
ramanları ifade eder. Bu heykellerin 
omuz hizalarındaki çukurlar ölünün 
öteki dünyada da içmesi gereken 
suyu biriktiren kaplar olarak yorum-
lanabilir. “T” şeklindeki kayaların 
suyu emme özelliği dikkate alınma-
lıdır. Hayattayken su ne kadar önem-
liyse öteki hayatta da o denli önemli 
görülmüştür. Bu bizi M.Ö. 10 binde 
insanların öteki hayat inanç dairesini 
oluşturduklarını veya nereden gel-
diklerini her dönem olduğu gibi kü-
çük bir azınlık tarafından hatırladıkla-
rını gösteriyor.

Öte yandan her tapınak bir önce-
kine göre çok daha büyük, daha 
biçimsel ve içeriksel olması gerekir-
ken küçültülerek devam ettirilmiştir. 

Yaklaşık 1000 yıl boyunca kullanılan 
bu tapınak alanında onlarca tapınak 
vardır ve her yeni yapılan öncekilere 
göre belirgin ölçüde basit ve küçül-
müştür. Yine bize göre bu tapınakla-
rın 1000 yıl boyunca küçültülerek inşa 
edilmesiyle inançlarının inandırıcılık 
değerinin kendisini koruması arasın-
da doğrudan bir paralellik vardı. Eş 
değişle inanç kuvvetliliğini korudu-
ğu ve devam ettirdiği ölçüde bunun 
göstergesi olan tapınaklar da daha 
büyük yapılacaktı. İnancın zamanla 
zayıflamasıyla birlikte bir sonraki ta-
pınak doğal olarak küçülmüştür. 1000 
yıl sonra da tamamen bu inanç daire-
sinden çıkan yeni kuşaklar tarafından 
da terk edilmiştir.

Her bir tapınağın zemin alanının su 
geçirmez bir malzemeyle kaplanmış 
olması önemli bir detaydır. Su veya 
kanla yaptıkları ritüellerin gösterge-
sidir. Ancak bu denli organizasyon 
isteyen bir iş bölümüyle yapılması 
mümkün olan tapınakların yine bu 
denli teferruatlı ritüellerle kullanıl-
mış olması bize geçmişi ve sürekliliği 
olan bir inancın bu tapınaklarda ifade 
bulmuş olması noktasına götürür. Bir 
anlamda M.Ö. 10 binde bu tapınak-
lar inşa edildiğine göre bu aşamaya 
gelene kadar sahip oldukları inancın 
uzun serüveni olması gereklidir. Bu 

aşamada din ezeli ve ebedidir. Yara-
dan dünyayı hiçbir zaman boş bırak-
mamıştır ve hiçbir zaman da kimseye 
kaldırmayacağı yükü yüklememiştir. 
Göbeklitepe’yi yaradansal takvimin 
başlangıcı olan ezeliyetle anlamamız 
ve anlamlandırmamız gerekir.

Bu heykellerin omuz 
hizalarındaki çukurlar 
ölünün öteki dünyada 

da içmesi gereken suyu 
biriktiren kaplar olarak 

yorumlanabilir.

“ “ 
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“Kendin yap” kültürü esasen 
toplumumuzda geçmiş dönemlerde 

var olan ancak teknolojinin amaç 
dışı kullanılması ve eğitimin önemli 
ilkelerinden olan yaparak yaşayarak 

öğrenme ilkesinin geçiş sınavlarına ağırlık 
verilmesi ile yeterince uygulanmaması 

nedenlerinden dolayı geri plana itilmiştir.

“ “  
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Murat KılınçAraştırmacı - Eğitimci

Kıymetli Düş ’ün Okurları;  

Ayhobby Model Uçak Kulübü olarak önceki sayılarımızda biraz bahset-
tiğimiz ve sizler için planlamaya alacağız dediğimiz “Maker Hareketi” 
konusunu sizler ile buluşturuyoruz. Esasen toplumumuzda ve özellikle 
geçmişte eğitim sistemimizde var olan bir konu olduğunu söylemek 
isteriz. İyi yapılandırıldığı takdirde teknolojinin çocuklarımız üzerinde-
ki olumsuz etkileri olumlu hale dönüştürülebilecek, geçmiş güzellik-
lerimizle tanıştırabilecek ve aile iletişimi adına katkı sağlayabilecek bir 
konu olduğunu anlatmaya çalıştık. Bununla birlikte, bu araştırmamız-
da; dünyanın buna neden gereksinim duyduğunu, nasıl bir konsept 
ile oluştuğunu, kapsamının neler olduğunu ve en önemlisi olan bizim 
bunu nasıl anladığımızı sizlerin dikkatine sunuyoruz. 

Umuyoruz ki geleceğe geçmişimizin güzellikleri ile dokunabilelim… 

MAKER
HAREKETİ



Maker Hareketi 

Maker Hareketi, teknoloji ile "Kendin 
Yap (Do-it-yourself)" kültürünün bir-
leşmesi ile toplumun inovasyona ve 
üretime katılmasını sağlayan ve dünya-
da hızla yayılan bir akımdır1. Bireylerin 
istediği bir şeyi inşa etmek için gerekli 
araçlara ve bilgilere erişebilmelerine, 
bu sayede tüketici olmaktan öte üre-
tebilmelerine imkân tanıyan Maker Ha-
reketi (Maker Movement) endüstriyel 
devrim olarak kabul edilmektedir2. 

“Yapma” kavramı ile ortaya çıkan ve 
devrim olarak değerlendirilen bu ha-
reket, çağın gereksinimi olan düşünme 
becerileri, sosyal beceriler ve el be-
cerilerinin tümüne sahip bireyi amaç-
lamaktadır. Diğer bir ifadeyle, Maker 
Hareketinin temel amacının “bireylere 
çağın gerektirdiği bu becerilerin kazan-

dırılması, yaratıcılığın geliştirilmesi ve 
buna bağlı olarak yapabilen ve ürete-
bilen bir toplum oluşturulması” olduğu 
söylenebilir. Yapabilme ve üretebilme 
yaşamın her alanında gerçekleşebil-
mektedir. Bu anlamda Maker Hareke-
tinin tüm toplumsal yaşamı kapsadığını 
söylemek yanlış olmaz. Dougherty’nin 
(2012) yemek yapma bahçe işleri ile 
uğraşma ya da örgü örme gibi yaşama 
dair herhangi bir becerisi olan kimsele-
ri Maker/Yapıcı olarak değerlendirmesi 
hareketin geniş kapsamına dikkat çek-
mektedir3. Bahsedilen amaca ulaşabil-
mek için yaşama dair çeşitli konulara 
ilişkin olarak, bireylerin fikir üretebile-
ceği, çeşitli üretimler yapabileceği ve 
kabiliyetlerini keşfedebileceği özgün 
ortamlar oluşturulmuştur. 

Esasen dijital dünyanın 
çocuklarımız üzerindeki 

olumsuz etkilerinin 
görüldüğü toplumumuzda 
maker hareketinin sadece 
dijital içeriği ile can simidi 
olarak öne sürülmesi ve 

karşılık bulması önemli bir 
çelişki olup, sorgulanması 
gereken bir husus olarak 

değerlendirilebilir.

“ 

“  
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Akademik eğitim yanı sıra 
nitelikli bir şekilde; spor, sanat, 

teknoloji, yaşam becerileri, 
düşünme becerileri, etkili 

iletişim, okul-aile ilişkilerinde 
nitelikli eşgüdüm, empati 

ve sosyal becerileri bütünsel 
olarak ele alan bir eğitim 

yapısı ile çocuklarımız daha da 
önemli olan duyarlı ve vicdan 
sahibi “Gönül Vatandaşları” 

olacaklardır.

“ 

“  
Maker Alanları (Makerspaces)

Maker Hareketinin fiziksel ortamları 
olarak kabul gören ve fikirleri gerçe-
ğe dönüştürülmesi adına altyapı ve 
üretim ekipmanı sağlamayı amaçlayan 
bu alanlar, bireylerin tasarım yapması-
na, deneyimlerini özgürce sergileye-
bilmesine ve paylaşabilmesine imkân 
sunmaktadır. Bu alanlar bireysel yete-
neklerin fark edildiği, geliştirildiği ve 
güçlendirildiği toplum yararına çalışan 
mekanlar olarak görülmektedir2. Bu 
mekânlarda sunulan imkanlar ile birey-
ler her şeyden önce “yapabildiklerini” 
keşfetmektedirler. Kendilerine özgü 
bu keşifleri ile özgüven kazanmakta 
ve daha neler yapabileceklerini fark 
edebilmektedirler. Özgün üretimler ya-
pılabilen bireyler el becerileri ve yara-
tıcılığın yanı sıra; tatmin, memnuniyet, 
iletişim, etkileşim, özgüven, vb. pek 
çok kazanım elde edilebilmektedir. 

Maker Hareketi ve Eğitim

Günümüz dünyasında yapma ve üret-
menin önemi Maker Hareketi ile ortaya 
konulmuştur. Bu önem her şeyin başı 
olan eğitimde de karşılık bulmuştur. 
Öğrenme sürecinde önemli bir yerinin 
olması nedeniyle yeni eğitim konsept 
ve uygulamaları yaygınlaşarak tasarım 
ve üretim faaliyetlerini içeren Maker 
Alanları eğitimde yer almıştır. Eğitim 
kurumları kurulan bu alanlarda pek çok 
farklı konuda uygulamalı çalışmalar ya-
parak örnek olmakta ve bireylerin ilgi 
alanlarına uygun olarak yeni fikirler ve 
teknoloji üretebilme, bu fikirleri paylaş-
ma ve geliştirme ve bunları yaparken 
de çeşitli beceriler kazanma fırsatları 
sunmaktadırlar. 

Geniş kapsamı gereği, ahşap, metal, 
süs eşyası, takı vb. konularda el sanat-
ları şeklinde olabildiği gibi, modelci-
lik türünden çeşitli hobi faaliyetleri ile 
de yürütülebilmektedir. Tüm dünyada 
kabul gören bu hareket; kapsamı, uy-
gulama alanları ve eğitimdeki yeri ile 
çeşitlilik arz etmektedir. Ancak, ülke-

mizde elektronik, kodlama eğitimi, ro-
botik kodlama 3D tasarım vb. eğitimler 
kurulan FabLab atölyeleri ile öne çık-
mıştır. Bu durum diğer ülkelerin Maker 
Hareketi anlayışının ve uygulamalarının 
ülkemizdekinden farklı olduğu şeklin-
de yorumlanabilir. Esasen dijital dün-
yanın çocuklarımız üzerindeki olumsuz 
etkilerinin görüldüğü toplumumuzda 
maker hareketinin sadece dijital içeriği 
ile can simidi olarak öne sürülmesi ve 
karşılık bulması önemli bir çelişki olup, 
sorgulanması gereken bir husus olarak 
değerlendirilebilir. Dahası bu hareke-
tin geçmiş yaşamımızda zaten var ol-
duğunu, ancak, teknolojinin olumsuz 
kullanılması ve yanlış uygulamalar ile 
kaybetmeye yüz tutan önemli değer-
lerimizden olduğunu söylemek yanlış 
olmaz.

Maker Hareketi ve Toplum

“Kendin yap” kültürü esasen toplumu-
muzda geçmiş dönemlerde var olan 
ancak teknolojinin amaç dışı kullanıl-
ması ve eğitimin önemli ilkelerinden 
olan yaparak yaşayarak öğrenme ilkesi-
nin geçiş sınavlarına ağırlık verilmesi ile 
yeterince uygulanmaması nedenlerin-
den dolayı geri plana itilmiştir. Bahse-
dilen dönemlerin çocukları bilgisayar-
da değil sokakta etkileşim içerisinde 
doğal öğrenme ortamında yaşamışlar 
ve kendi işlerini kendileri yapmışlardır. 

O dönemlerde her köşe başında ken-
di bisikletini tamir eden çocuklar, ağaç 
dalından kendine oyuncak yapanlar, is-
teyip elde edemediği bir oyuncağı so-
kaktan bulduğu malzeme ile üretenler 
ve benzer birçok işi kendi yapan birey-
ler görmek mümkündü. Geçmiş eğitim 
programlarında yer alan iş teknik, ev 
işleri, ev ekonomisi, teknoloji tasarım 
gibi dersler ve bu dersler kapsamında 
yapılan düğme iliği açmak, kanaviçe iş-
lemek, ahşap işi yapmak, halı dokumak 
vb. ortaya ürün koymaya yönelik pek 
çok etkinlik bu konuda olumlu bir geç-
mişimiz olduğunun göstergesidir. 
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Günümüz dünyasında Maker Hareketi 
olarak bilinen ve çeşitli kaynaklarda çı-
ğır, devrim, akım gibi önem artırıcı ifa-
deler ile anlam bulan bu kavramın en 
azından toplumumuz için yeni bir kav-
ram olmadığını belirtmek bu konuya 
bakış açısını daha netleştirecektir. Yeni 
bir kavram olmamakla birlikte yitirilmiş 
toplum dinamiklerinden olduğunu 
söylemek de yanlış olmaz. Değişimin 
kaçınılmaz olduğu dünyada bu değişi-
min bir şekilde toplumlar tarafından ka-
bulü ve uygulanması zorunluluk haline 
gelmiştir. Kimi toplumlar değişimden 
kaynaklı yeni olan konuların topluma 
faydasını göz önüne alarak bireylerine 
etkin bir şekilde bunu sunmuş, kimileri 
ise bunu doğal hali ile ve zararlarının 
topluma yansımalarını düşünmeksizin 
ve kontrolsüz bırakmıştır. 

Bu kontrolsüzlük toplumumuzda ço-
cuklara tablet, akıllı telefon ve kont-
rolsüz internet vererek baş göstermiş-

tir. Teknolojinin kullanımına ilişkin pek 
çok olumlu ve olumsuz örnek vermek 
mümkündür. Ancak mesele çocukların 
hayata hazırlanması olunca kontrolsüz 
teslim edilen bu cihazların en önemli 
örnek olarak öne çıkması söz konusu 
olmaktadır. Tüm bu türden teknolojik 
cihazların günümüz bilgi çağında bilgi-
ye ulaşma adına önemi tartışılmaz ise 
de bunun ebeveynlerin çocuklarını oy-
lamak için kullanması ve etkili iletişimin 
önünün kesilmesi adına kullanmaları 
çağın toplumsal vebası olarak değer-
lendirilebilir. Bu esasen toplumun te-
mel taşı olan ailenin sarsılması anlamı-
na gelmektedir. 

Benzer pek çok örnek vermek müm-
kündür. Yaşı uygun olmayan çocuklara 
içinde dünya olan tablet, telefon, vb. 
cihazlar teslim etmek başlarda olum-
lu gibi görünmekle birlikte şimdilerde 
toplumların çözemediği büyük sorun-
ları doğurmuştur. Zamanını boşa tü-

keten, arkadaş çevresi bile sanal olan, 
başkaları ile gerçek iletişim kurmayan 
ya da kuramayan, hayata hazırlanma-
da geç kalan ve bu gecikmeden dolayı 
toplumların dönüşü olmayan bir yola 
girdiği günümüzde, çocukların kendi 
işlerini yapamayan, üretemeyen bi-
rer robotlar haline gelmelerine neden 
olmuştur. Bu olumsuzluğun büyüklü-
ğüne bakıldığında “Maker Hareketi-
ne” çığır, akım ve devrim gibi devasa 
anlamlar yüklemek yanlış olmayabilir. 
Çünkü gerçekten devasa bir sorunun 
çözümü adına ortaya konulmuş bir can 
simidi konumundadır. Ancak biz bu 
“akımı” dünya toplumlarının anladığı 
gibi anlamamışız ve meseleyi sadece 
teknolojiye bağlamışız. Günümüzde 
ekonomik bir sektör haline gelen dijital 
becerileri farklı şekillerde ifade eden 
“FABLAB”, “Kodlama”, “Kodluyoruz 
Üretici Oluyoruz” gibi kavram ve slo-
ganlar ile eğitim sitemimize hızlı bir 
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şekilde uyarlamaya çalışıyoruz. Oysa 
dünya toplumları sorunun farkında ola-
rak meseleye tüm yaşam becerilerini 
katarak bakmakta ve uyarlama çabası 
göstermektedir. 

Bu anlamda geçmişimizde var olan ve 
çocuğun doğal ortamında zaten karşı-
lıklı etkileşimde bulunarak ihtiyaçlarını 
kendince giderdiği, ürettiği, girişimde 
bulunduğu ve benzer pek çok beceriyi 
doğal kazandığı hale geri dönmemiz 
gerektiği olarak algılanması gerekmek-
tedir. Eğitim kurumlarımızın bu olumlu 
algıya sahip olacak şekilde tasarlanma-
sı ve dijital beceriler üzerinden üretim 
yapma ve diğer pek çok toplumsal ya-
şam becerilerine sahip olarak üretim 
yapmayı birlikte ele almak zorundadır. 
İlki ile “dünya vatandaşı” adına olumlu 
sonuçlar alınabilir belki, ancak ikincisi-
ne önem verilmediği takdirde yetiştiri-
len bireyler mesleklerini icra eden ro-
botlar olacaklardır. 

“Maker Hareketine” bu perspektiften 
bakıldığında “nitelikli yaşanan geçmiş” 
ile “nitelikli yaşanan şimdi” topluma 
birlikte yansıtıldığında gerçekten “çı-
ğır” olacaktır. Bunun sağlanması adına 
eğitim paydaşlarına önemli görevler 
düşmektedir. Sınav baskısı ile köşeye 
sıkıştırılan çocuklar, çalışan ailelerin 
çalışmalarını bahane ederek etkili ileti-
şime kapalı olmaları, kontrolsüz tekno-
lojinin bilinen tüm zararları vb. pek çok 
sebebe bağlı bu devasa sorun çocuk-
larımıza tüm gelişim alanlarında geliş-
melerini sağlayacak imkanlar sunmak 
suretiyle düzelebilir. Akademik eğitim 
yanı sıra nitelikli bir şekilde; spor, sanat, 
teknoloji, yaşam becerileri, düşünme 
becerileri, etkili iletişim, okul-aile iliş-
kilerinde nitelikli eşgüdüm, empati ve 
sosyal becerileri bütünsel olarak ele 
alan bir eğitim yapısı ile çocuklarımız 
daha da önemli olan duyarlı ve vicdan 
sahibi “Gönül Vatandaşları” olacaklar-
dır. 

Yaşam becerilerini içine alan “Maker 
Atölyeleri” tasarımı bu soruna çözüm 

olabilecek niteliktedir. Bir ahşap atöl-
yesi kurduğumuzu düşünelim ve siz 
burada oluşturduğunuz emniyetli or-
tamda çocuğa uçurtma yaptırıyorsunuz 
ve aileyi hafta sonu davet ediyorsunuz 
bir uçurtma şenliği yapıyorsunuz. Ka-
zanımları hayal edilemeyecek kadar 
büyük olacaktır. Siz bu çalışma ile ebe-
veyne etkili iletişim vakti buldunuz, 
uçmayan uçurtmaya çözüm bulmaya 
çalışmakla çocuğa problem çözmeyi 
öğrettiniz, çocuğun grup çalışması ile 
sıra bekleme, yardımlaşma, iletişim 
kurma, paylaşma, üretme, düşünme 
vb. pek çok sosyal beceriyi söyleme-
den öğrettiniz, yapması ve yaşamasını 
sağladınız ve hepsinden önemlisi oyun 
ortamında kalıcı öğrenmeleri ve mutlu 
olmasını sağladınız. Bir kuş için yapılan 
bir kafes, 3 D tasarım ile yapılan bir an-
neler günü hediyesi kolye benzer pek 
çok kazanımı birlikte getirecektir. So-
nuç olarak toplum teknolojinin olum-
suzlukları ile kaybetmek üzere olduğu 
en değerli varlıklarını tekrar kazanacak-
tır. 

Kıymetli eğitim paydaşları buluşma 
noktamız dergimiz biraz duygusal bir 
anlatım ile eğitimimizin geçmiş gü-
zelliklerimiz ile renklendirileceğini ve 
dünyanın peşinden koştuğu ama biz-
de zaten var olanı sizlere hatırlatmaya 
çalıştık. Maker Hareketi yapısı itibarıyla 
eğitime katkı sağlayacak özellikler içer-
mektedir. Evet Maker Hareketi çığır ya 
da devrim olabilir hatta bu sıfatları hak 
edecek kadar önemli kabul edilebilir. 
Ancak etkili olabilmesi için yaşam be-
cerileri ve değerlerimizi de içerecek şe-
kilde “Bizce” olanı tasarlanmalıdır. Bu 
konuda önemli olan diğer bir husus da 
orijinal hali ile literatüre giren “Maker” 
kavramının bizce olanının kullanılma-
sı gerektiğidir.  Gelecek sayılarımızda 
“Beceri/Yetenek Atölyeleri” nin nasıl 
kurulması gerektiği ve dikkat edilecek 
hususlara yer vereceğiz.

Buluşma noktamızda tekrar görüşmek 
dileğiyle…
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Tüm bu türden 
teknolojik cihazların 

günümüz bilgi çağında 
bilgiye ulaşma adına 
önemi tartışılmaz ise 

de bunun ebeveynlerin 
çocuklarını oylamak 
için kullanması ve 

etkili iletişimin önünün 
kesilmesi adına 

kullanmaları çağın 
toplumsal vebası olarak 

değerlendirilebilir.

“ 
“  
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Sınavları hayatının dönüm noktası 
olarak gören öğrenciler, sınavda kayda 
değer bir puan alamazlarsa hayatlarının 

geri kalanında başarısız olacaklarını 
düşündükleri için kendilerini yoğun stres 

altına sokarlar.



Yoğun ilginiz, kaygıyla birleşmesin...Dikkat! 

Değerli anne ve babalar içgüdüsel olarak çocuklarınızı çok fazla koruma al-
tına almaktan vazgeçmeniz gerekiyor. Koruma güdüsüne hakim olamayan 
anne ve babalar maalesef yoğun kaygı ve özgüven problemi yaşayan çocuk-
lar yetiştirmiş olurlar. Öz güven ve kaygı problemi olan çocuklar, yaşamdan 
zevk alamadıkları için mutsuz olur.

Hayat boyu sizi takip eden bir çift göz ve  bir çift kulak sizinle beraber büyü-
yüp gelişiyor. Yaşadığınız  kaygı, korku, öfke gibi  davranış ve duygularınız 
doğrudan çocuğunuza yansıyor aslında. Kendi ellerinizle çocuklarınızı zehir-
lemeyenin lütfen...

Koşarak yaşadığınız bu hayatta yaşadığınız kişisel sorunlar çocuklarınızın ha-
yallerine engel olmasın...

Sınavları hayatının dönüm noktası olarak gören öğrenciler, sınavda kayda 
değer bir puan alamazlarsa hayatlarının geri kalanında başarısız olacaklarını 
düşündükleri için kendilerini yoğun stres altına sokarlar.

Peki, sınav kaygısının belirtileri neler?

Huzursuzluk, endişe, tedirginlik, sıkıntı, başarısızlık korkusu, çalışmaya istek-
sizlik, mide bulantısı,  titreme, ağız kuruluğu, iç sıkıntısı, terleme, uyku düze-
ninde bozukluklar, karın ağrıları vb. bedensel yakınmalar, dikkat ve konsant-
rasyonda bozulma, kendine güvende azalma, kendini yetersiz ve değersiz 
görme sık görülen belirtilerdir.

Psk. Zeynep Kaçmazzeynep@dusunegitim.com
pskzeynepk

BİRÇOK ÖĞRENCİNİN SINAV KAYGISI 
YAŞAMASININ TEMEL NEDENİ SINAVA 

YÜKLEDİĞİ ANLAMLARDIR.  
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Sınav kaygısını tetikleyen düşünceler;

•  Sınava hazır değilim.

•  Yeteri kadar çalışmadım.

•  Bu bilgiler ne işime yarayacak?

•  Konuları anlamıyorum.

Hafif düzeyde sınav kaygısı;

•  Kontrol edilebilir.

•  Dikkati arttırır.

•  Zamanı doğru kullanma becerisi geliştirir.

•  Motivasyon sağlar.

•  Hatırlamayı kolaylaştırır.

Yoğun kaygı ise sınav kaygısı olarak adlandırdığımız prob-
lem olan kaygı düzeyidir.

Yoğun sınav kaygısı;

•  Kontrol edilemez.

•  Unutkanlığa sebep olur.

•  Öğrenileni kullanamamaya 

•  Dikkatin fiziksel belirtilere kaymasına

•  Karar vermekte zorlanmaya

•  Konsantrasyon olmakta güçlüğe sebep olur. 

Sınav kaygısını aşmak için sınav öncesi neler yapılmalı?

•  Beslenmeye dikkat etmek

•  Düzenli ders çalışmaya özen göstermek

•  Hedefleri ulaşılabilir düzeyde tutmak

•  Zamanı doğru kullanmayı öğrenmek 

•  Mükemmeliyetçi tutumu bırakıp hata yapma hakkı ta-
nımak

Sınav kaygısıyla başa çıkma yolları nelerdir?

•  Öğrenci olumsuz düşünceleri ardarda  düşünmeye 
başladıktan sonra kendisine “DUR” diyerek bir anda dü-
şüncelerinin durmasını sağlayabilir. Burada ilk başta öğ-
renci zorlansa da birkaç denemeden sonra bu uygulamayı 
kolayca yapabilir.

•  Öğrenci sınav kaygısı yaşadığı zaman kendi kendine  
olumlu yönde cümleler kurabilir. “bu sınavı yapabilirsin.” 
gibi olumlu telkinlerde bulunabilir.

•  Yoğun kaygı duyduğu anda sınıf içerisinde dikkatini baş-
ka yöne çekebilir. Sınıfın boyasına, sıraların dizilişine, ma-
saya, perdeye dikkatini yönelterek sakinleşmesini sağlaya-
bilir.

•  Öğrenci iki bölümde tüm ciğerlerini dolduracak şekilde 
nefes alarak yavaş yavaş nefes vermesiyle fiziksel olarak dü-
zene girmesi sağlanabilir. 

•  Aşamalı olarak kas gevşetme tekniği kullanılabilir. Bura-
da ana kas gruplarını kasıp gevşeterek vücudun rahatlama-
sı amaçlanır. Alın, göz, ense, omuz, ön kol, arka kol, bacak, 
baldır, ayak kaslarını kasar ve gevşetir.

Sınav öncesinde ailelere öneriler…

 Huzurlu ve sakin bir ev ortamı hazırlayınız. 

Eleştiri ve emir verici ifadeler yerine espri ve yardım olu-
cu yaklaşınız. 

Çocuğunuzun yeteneklerini ve bilgi seviyesini iyi tanıyın. 

Çalışma ve öğrenme tarzını çocuğunuz ve aile bilmelidir. 

Zamanı ve mekanı kullanmada destek olunuz. Zaman 
çalıcılar, tv, bilgisayar, telefon, oyunların kullanımına dikkat 
ediniz. 

Çözdüğü soru adedine takılmak yerine, çözme tekniği-
ne ve yapamadığı sorulara odaklarınız. 

Kıyaslamayın.

Genelleme yapmadan, hatalarını ve eksiklerini bulması 
için ona fırsat tanıyın. 

Umutsuzluk ve öğrenmekten nefret aşamasına gelme-
yin. 

Bunalınca beraber yemek yapın, pazara gidin, araba yı-
kayın.... 

Her tv izlerken görünce söylenmeyin, program araların-
da tv’yi kapatın. 

Ondan gurur duyduğunuzu, onu önemsediğinizi hisset-
tirin. 

Çocuğunuzu üçüncü kişilere şikayet etmeyin, başkasının 
yanında eleştirmeyin. 

Sınavları çok iyi olsa bile bu konuda aşırı övme ve mem-
nuniyet göstermeyin. 

Her zamanki kadar yemek, uyku ve sağlığı ile ilgilenin.

KAYNAKÇA

1. http://www.okulistik.com/blog
2. www.bogaziciders.com
3. Dr. Leyla Benkurt Alkaş
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Kataraktta Çok İhmal Edilen Sorun: Astigmat

Op Dr Erhan Yılmazkurt

Göz içine yerleştirilen mercekler ile miyop, 

hipermetrop ve astigmatik görme problemle-

rinden kurtulmak mümkün. Gözlük ve kontakt 

lens kullanmak zorunda kalınan durumlarda, 

gözde bulunan doğal mercek çok özellikli 

mercek ile değiştirilebiliyor. Yüksek perfor-

manslı çok özellikli mercekler hastaları yakın, 

orta ve uzak mesafe görme sorunlarından 

sonsuza dek kurtarıyor. Op. Dr. Erhan Yılmaz-

kurt çok özellikli mercek tedavi yöntemiyle il-

gili bilgiler verdi.

Kırma kusuru 0,75’in üzerindeyse müdahale 

mümkün.

Normal şartlarda herkesin bir miktar astigmat 

kırma kusuruna sahip olduğunu belirten Dün-

yagöz Ankara’dan Op. Dr. Erhan Yılmazkurt, 

“göz hastalıkları arasında en sık karşılaştığı-

mız durumlardan birisi Astigmat kusurlardır. 

Katarakt ameliyatı olması gereken, genellikle 

0,75’e kadar astigmatı olan hastalarda “özel-

likli/astigmatlı göz içi mercek” önerilmemek-

tedir. Ancak, astigmatı bu eşiğin üzerindeki 

hastalara müdahale ederek bu problemleri 

kolaylıkla ortadan kaldırabiliyoruz. Bu noktada 

çok özellikli mercekler hem uzak hem yakın 

hem de astigmatik görme problemlerine çö-

züm getirebiliyor. Yapılan tetkikler sonucunda 

Yüksek performanslı çok özellikli mercekler 
hastaları yakın, orta ve uzak mesafe görme 

sorunlarından sonsuza dek kurtarıyor.



hastalarımızın göz yapısı uygun ise bu tedavi 

yöntemini öneriyoruz” dedi.

Astigmat çok önemli ancak çok da ihmal edi-

len bir durum.

Yapılan çok geniş katılımlı çalışmalarda, top-

lumda astigmat rahatsızlığının her 10 kişiden 

9’unda bulunduğu ve bununda en az yarısının 

tedavi edilebilir ya da tedavi edilmek zorunda 

olduğu belirlenmiştir. Ancak astigmat bilinci-

nin toplumda oluşmamış olması nedeniyle bu 

hastaların büyük bölümü tedavi edilememek-

tedir. 

Katarakt sıkıntısı ile doktora başvuran her has-

tanın astigmat derecesini doktoruna sorması 

ve aynı ameliyat sırasında bunun da düzeltil-

mesini istemesi önem taşımaktadır.

Uygun hasta seçimi önemli

Hastanın bu tedavi için uygun olup olmadı-

ğının belirlenmesi ve operasyon öncesinde 

detaylı bilgilendirilmesinin büyük önem ta-

şıdığını söyleyen Op. Dr. Yılmazkurt, “Hasta 

seçimi ve uygunluğunun belirlenmesi, özel-

likle kataraktı olan hastalarda çok önemli. Bu 

ameliyatın başarı ile tamamlanması için; göz 

tipinin uygun olması, uygun teknik, ameliyatın 

gerçekleştirildiği hastanenin kullandığı teknik 

altyapı, hijyen koşulları, hekimin tecrübesi ve 

doğru mercek seçimiyle yapılması olmazsa ol-

maz hususlardır. Tüm bunların yanı sıra, göze 

uygulanacak lensin cinsi, kalitesi, derecesi ve 

göze nasıl bir açıyla yerleştirileceğinin doğru 

olarak saptanması da operasyonun başarısını 

etkileyecek faktörler arasında yer alıyor” ifa-

delerini kullandı. 
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ÇOCUK GELİŞİMİNDE SPORUN ÖNEMİ
Çağımızın en önemli sorunlarından biri haline gelen spor ve fiziksel  aktivite azlığı, çocuklarımızda diyabet,  obezite ve dikkat 

eksikliği gibi sorunlara neden olmaktadır. Siz değerli veliler çocuklarımızın boş zamanlarının büyük çoğunluğunu  tablet, tv ve bil-
gisayar karşısında geçirmelerine izin vererek onların kronik hastalıklara yakalanma riskini arttırmış olacaksınız. Hareketsiz bir yaşam 
tarzının benimsendiği son günlerde çocukların bedensel ve zihinsel gelişim süreçlerinde hareket etmelerini sağlamak, sağlıklı bir 
şekilde büyüme evresi geçirmelerini ve aktif yaşam biçimini olumlu yönde etkiler. 

Beden eğitimi, spor ve oyun aktivitelerine katılımın çocuk, genç ve yetişkinler üzerindeki faydaları birçok  araştırmaya konu 
olmuştur. Öğrenme, dinleme, algılama anne karnında başlayan aile yaşantısı ile devam eden ve eğitim hayatı ile desteklenen sü-
reçlerdir. Çocukluk döneminde fiziksel aktivitelere katılımın çocuklarımız üzerinde bir dizi olumlu etkisi vardır. Spor çocuğun kişisel 
ve sosyal gelişimine katkı sağlarken, stresle baş edebilme özelliğinin de geliştirmesini sağlar. Spor yapan çocukların daha yüksek 
düzeyde konsantrasyona  sahip olduğu görülmektedir. Özgüven gelişimi  ve  kendini iyi hissetme sporun çocuklara sağladığı 

avantajlardan birkaç tanesidir. Eğer amaç çocuğunuzun profosyenel spor-
culuğa yönelmesini sağlamak değilse, çocuklarımız istediği her yaşta 

spora başlayabilirler. Ancak burda en önemli  faktör, çocuğumuza 
uygun branşın belirlenmesi  ve çalışma programının çizilmesidir.  
Seçilen branşa yönelik özel atrenmanlara erken dönemde değil, 
ilerleyen dönemlerde başlanmasına dikkat edilmelidir.

2-3 yaş çocuklarımız için koşma, zıplama, yakalama gibi temel 
hareketler yaptırılabilir. Dans, jimnastik, suda gözetim altında oyun 
oynama deneyimli kişiler eşliğinde olmalıdır.

Yiğit  YüregirAntrenör



4-6 yaş çocuklarımız için yüzme, jimnastik, bale, üç tekerlekli 
bisiklete binme sporları  idealdir. 

7-10 yaş  çocuklarımızı  hem bireysel hem de takım sporların 
da temel eğitim içeren çalışmalara yönlendirilebilirsiniz. 

Çocuğun profesyonel sporcu olması hedefleniyorsa, önce-
likle bunun çok zor ve uzun bir süreç  olduğunu  kabul etmek 
gerekiyor. Bu sürecin kötü yönetilmesi çocuğun spordan soğu-
masına ve uzaklaşmasına neden olabilir. Çocuklarımızın sürecin 
her aşamasında uzman eğitimciler ve siz aileler tarafından iyi 
desteklenmesi gerekmektedir. Birçok yabancı ülkede beden 
eğitimi ve spor dersleri  1. sınıftan 9. sınıfa kadar branş öğret-
meni tarafından uygulanırken Türkiye’de ise beden eğitimi ve 
spor dersleri ilkokul döneminde oyun ve fiziki etkinlik adı altın-
da tek branş öğretmen tarafından uygulanmaktadır.  Buda ço-
cuklarımızın gerek fiziksel aktivitelere katılımı gerekse  profes-
yonel spor eğitimi almaları durumlarında ailelerimizin üzerine 
düşen görev ve sorumluluklar katlanmaktadır.

Çocuklarımızın gelişim sürecini tamamlayıp sağlıklı bireyler 
olarak hayatlarını devam ettire bilmelerinde spor  yadsınama-
yacak kadar önemlidir. Bu nedenle çocuklarımızı doğru zaman-
da en uygun spor branşı ile tanıştırıp, sporu hayatlarının bir par-
çası haline getirebilirsek çocuklarımızın geleceğine en önemli 
yatırımı yapmış oluruz.

Spor yapan çocukların daha 
yüksek düzeyde konsantrasyona  

sahip olduğu görülmektedir. 
Özgüven gelişimi  ve  kendini 

iyi hissetmesi sporun çocuklara 
sağladığı avantajlardan birkaç 

tanesidir.

“ “ 
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Şili asıllı sonradan Brezilya’ya göç et-
miş ünlü sanatçı Jorge Selaron kendi 
halinde bir ressam ve seramik ustası. 
2008 yılında hergün evinin önündeki 
merdivenlerden geçerken kendi ka-
pısının girişini güzelleştirmek için kü-
çük bir mozaik yapıyor. Sanatçı ardın-
dan evin giriş kısmının daha belirgin 
hale gelmesi için kapısının hizasında-
ki merdiven basamaklarını Brezilya 
bayrağı renklerinde mavi, yeşil ve sarı 
renklerde mozaikle kaplıyor.

Bir gün Selaron’un kapısı çalan yan 

komşusu, mozaikleri çok beğendiği-
ni ve kendi kapısına kadar uzatmasını 
istiyor. Sanatçı komşusunu kırmaya-
rak mozaikleri iki ev hizasına uzatıyor. 
Ardından diğer komşular da teker 
teker aynı istekle gelince, 250 basa-
maklı merdivenin tümü ve duvarları 
mozaikle kaplanıyor. Selaron’un mo-
zaikleri sayesinde merdivenlere Esca-
daria Selaron yani Selaron Basamak-
ları adı verildi ve sokak ve sanatçının 
atölyesi akın akın turistlerin geldiği 
bir yer halini aldı.

ESCADARİA SELARON

Selaron’un mozaikleri sayesinde 
merdivenlere Escadaria Selaron 

yani Selaron Basamakları adı 
verildi ve sokak ve sanatçının 

atölyesi akın akın turistlerin geldiği 
bir yer halini aldı.

“ “ 

Gökhan Emre Akılgokhanemreakil

RUHUN
RENGİ

OLMAZ
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İYİLER
İYİLEŞTİRİR
SOSYAL
SORUMLULUK
PROJESİ
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“ 

Şöyle gözlerimizi kapatıp anılarımıza bir seyahat ettiğimizde en taze, en gü-

zel, en keyifli ve hala en etkilendiğimiz anılarımızın çocukluğumuz ve o döne-

min okul yıllarının olduğunu görebiliriz.

Çünkü yaşlarımız hayallerimiz, dünyamız, okullarımız ve sınıflarımız küçük 

olsa da, hedeflerimizde amaçlarımızda çok büyüktü.

Minicik ellerimiz ve ayaklarımız üşüse de kalbimiz sıcacıktı.

Hala hatırladığımız da yüzümüzde tebessüm oluşturan o dönemlere ait bir 

öğretmenin başımızı okşaması… bir komşumuzun hediye ettiği saç tokası… 

bir mahallelimizin hediye ettiği plastik top değil midir.

Bugünde hayalleri okullarından, emelleri köylerinden, istekleri sobalı evlerin-

den büyük olan çocuklar bizlerin yarınları olarak büyüyorlar.

Bizde Düş’ün ailesi olarak bu kez Bingöl’ün Karlıova İlçesine bağlı 7 köy oku-

lumuzu ziyaret ederek yarının büyükleri çocuklarımızın kalplerine dokunmaya 

gittik. Emeğini ve desteğini esirgemeyen tüm gönüllülerimize bin minnet  

Ayder Turizm

Mizmer 

İncek İngiliz Kültür Koleji

Ayka Global Enerji

Başat Yayınları

Katkıda Bulunanlar



Okulların İsimleri:

-Kümbet İlköğretim Okulu

-Molla Şakir İlköğretim Okulu

-Ilıpınar İlköğretim Okulu

-Kaşıkçı İlköğretim Okulu

-Viranşehir İlköğretim Okulu

-Suçatı İlköğretim Okulu

-Geçitli İlköğretim Okulu
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Durdu Tongut

GEÇMİŞTEN ESİNLEN GELECEĞİNİ TASARLA
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Ahşap ve Maker Atölyeleri Tasarımcısı

Bizim hikayemiz 2013 yılında başladı. O 
dönemlerde Ülkemizde obezitenin ko-
nuşulduğu, dikkat dağınıklığının arttığı 
ve uzak doğudan gelen oyuncakların 
kimyasal içeriklerin çokça haber kanalla-
rının yer aldığı dönemlerdi. Beden eğiti-
mi öğretmeni olmam vesilesi ile Ankara 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü 
çocuk oyunları projesinde yer aldım. Bu 
proje sayesinde ilkokul seviyesinde bin-
lerce çocuğumuzun oyun oynamasına 
vesile oldum. Çocukların gülen yüzlerin-
den ve oyun oynarken başka bir dünya 
da hayallerini gerçekleştirmelerinden 
feyz alarak yola çıktım. Yeni oyunlar 
araştırırken Erol Hıra ile tanıştım. Kendisi 

sınıf öğretmeni, kendi söylemiyle ‘gele-
cek tasarımcısı’. Bizim de geleceğimizi 
tasarlamıştı farkında olmadan, gelenek-
sel çocuk oyunları ve oyuncakları üze-
rine araştırmalar yapıyordu, Sayesinde 
eksik olan yönümüzü de görmüş olduk. 
‘Oyuncak’
Oyuncaklar çocukların eğlenme, oya-
lanma, kişisel gelişiminde önemli rolü 
olan objelerdir. İnsanlık tarihi ile birlikte 
var olduğu düşünülen oyuncaklar birçok 
oyunun da aracıdırlar. Geleneksel oyun-
caklar üzerine araştırmalar yaparken bir 
yandan da el yapımı oyuncak yapımına 
başladım. Bu sayede atölyemizin ilk te-
melleri 2014 yılında atıldı. O dönemde 

elime aldığım her ağacın gelişim süre-
cini ve oyuncağa bürünmüş son hali-
ni çocuklarla buluşturma heyecanı ile 
Atölyede yeni bir günü karşılardım. Ah-
şap oyuncaklar çocukla beraber büyür, 
hatta gelişir. Okul öncesi çocuklar çok 
daha sade ve basit oyunlar oynarken, 
daha büyük çocuklar aynı oyuncaklarla 
çok daha fazla hayal gücü gerektiren ve 
daha karmaşık senaryolu oyunlar kura-
bilirler. Çocuğun zihinsel ve fiziksel be-
cerileri geliştikçe oyuncak da gelişir. Bu 
yüzden diğer birçok oyuncağı için yaş 
sınırlaması gerekli, hatta zorunluyken, 
ahşap oyuncak böyle bir sınırlamaya sa-
hip değildir. Çok yönlü ve çok amaçlıdır, 



“ “ Atölye 
öğretmen ve 
öğrencilerin 

birlikte 
öğrenme 
alanlarıdır.
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oldukça geniş aralıkta yaş ve yetenek 
seviyesinde çocuğa hitap edebilir. Ar-
tık başlamıştık öğrencilerle oyuncaklar 
tasarlayıp yapmaya ama yine bir şeyler 
eksikti, araştırıyordum neler yapabilirim 
derken STEM ve Maker kelimeleri sü-
rekli karşıma çıkar olmuştu. Neydi bu 
STEM, Maker? Cevabı Prof. Dr. Gültekin 
Çakmakçı hocamla tanışınca öğrenmiş-
tim. Ve o günden bu güne, hatta yarınla-
ra eğitim yolculuğumuz başlamış oldu.

Atölyeler ve Ahşabın Eğitime katkısı 
nedir?
Ahşap Atölyesi, ahşabın doğallığını ço-
cukların hayal gücü, yaratıcılığı, el bece-
risi ve zekâsıyla birleştirerek katılımcıları 
öğrenmelerini destekleyen bütüncül 
bir yaklaşımdır. Çocuk ahşap tasarım 
ve marangozluk atölyesinde geçirdiği 
zaman sayesinde hayal dünyasındaki 
nesneyi gerçek bir ürüne dönüştürme 
hazzını yaşarken aynı zamanda ürün 
oluşturma sürecini kendisi yöneteceği 
için problem durumuna çözüm üret-
me, bekleme gibi alanlarda da destek-
lenir. Çocuk ahşaba dokunarak kendi 
çizgilerini oluştururken, yaratıcılığını 
da somut hale getirmenin hazzını ya-
şar. Eğitimi gerçek hayatla ilişkilendirir. 
Teori ile pratiği birleştirir. Öğrencilerin 
derslerde öğrendiklerini pekiştirir ve ka-
lıcı hale getirir. Öğrencileri evlerinde ve 
hayatta daha fazla sorumluluk almasını 
ve sebat göstermesini sağlar. Çocukla-
rımızın okul ve eğitim aidiyetini artırır. 

Öğretmenler kendilerini kendi alanında 
ve farklı alanlarda geliştirir. Atölye öğ-
retmen ve öğrencilerin birlikte öğrenme 
alanlarıdır.

Günümüzde 21 yy becerilere sahip bi-
reyler dediğimiz bir kavram var. Nedir 
bu kavramın içeriği dediğimizde pek 
çok şey söylenebilmekle birlikte; bilgi-
ye ulaşabilen ve kullanabilen, düşünme 
becerilerine sahip, İş birliği yapabilen, 
Girişimcilik, Sabır, iletişim vb. sosyal 
becerilere sahip, Üretebilen, Meraklı, 
İnovasyona açık bireyler olarak ifade 
edilebilir. 

Tabi ki bu bireyler için uygun alanların, 
daha doğrusu uygun ekosistemlerin 
oluşturulması gerekmektedir. Bu eko-
sistemler bütün eğitim sistemimizde yer 
alması gerekmekte ve desteklenmelidir. 
Bu tür atölyelerin her geçen gün ço-
ğalması için ailelerin çocukları için do-
ğal malzemeden üretilen oyuncaklara 
yönelmesi önemlidir. Toplumsal bilinç-
lenmenin arttırılması sağlıklı oyuncak 
üretimlerin çoğalmasını ve üretimlerin 
sürdürülerek atölyelerin yaşatılmasını 
sağlayacaktır. Atölyemizin kapısı gelen 
tüm misafirlere açıktır.

Neler yapıyoruz?
Gelişen teknoloji kullanılarak her yaştan 
( okul öncesinden, liseye kadar ) çocuk-
ların zekâ ve el becerilerini geliştirmek 
amacıyla iş güvenliği kavramlarını öğ-
renerek,  güvenli bir şekilde çalışabile-

cekleri atölye ortamları tasarlayıp, ku-
rulumunu gerçekleştirmekteyiz. İstekler 
doğrultusunda eğitimci olmamız avan-
tajlarıyla, geliştirmiş olduğumuz eğitim 
içerik ve materyalleri doğrultusunda, 
eğitmen eğitimi ve ya eğitimci desteği 
sağlıyoruz. Atölye çalışmalarına katılan-
ların, anlatılan konuları görerek ve uy-
gulayarak, deneyimleyerek öğrendikleri 
için dersler daha kolay algılanmaktadır. 
Katılımcıların kendi emekleri ile yap-
tıkları ürünler ortaya çıkması nedeniyle 
derse katılımları yanı sıra ekip çalışmaları 
da daha etkin olmaktadır. Katılımcıların 
ders içindeki bireysel katılımları artırarak 
özellikle çocuk ve rehabilitasyon ihtiyacı 
olan bireylerin psiko-motor gelişimleri-
ne katkı sağlamaktayız. Gelecekte Atöl-
yeleri huzur evleri, hastanelerin pediatri 
yada onkoloji servisleri, rehabilitasyon 
merkezleri gibi alanlara kurulumlarını 
gerçekleştirerek yetişkin ve çocukların 
sağlık yolculuklarına da katkı sağlama-
sını planlıyoruz. Son zamanlarda ise 
STEM MAKER FEST EXPO organizas-
yonu kapsamında çeşitli illerde mobil 
olarak atölye çalışmaları yaparken aynı 
zamanda mühendislik çalışmaları da 
yapmış olan Leonardo Da Vinci’nin çiz-
miş olduğu mekanizmaları ve makine-
lerinin birebir örneklerinin de sergisini 
yapıyoruz. Geçmişi günümüze taşıyarak 
eğitime ve dolayısıyla topluma “bizce” 
katkı sağlayacağımıza eminiz. Umarım 
faydalı oluruz…
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Sevgili okurlarımız,

Koca bir eğitim-öğretim yılının daha sonuna geldik. Yaz tatili başlıyor. Bu 
süreci öğrendiklerimizi unutmamak, pekiştirmek ve hatta geliştirmek için 
bir fırsat olarak değerlendirebiliriz. Boşa dememişler yabancı dil nankördür 
diye 

İngilizce günümüzde tüm dünyada en yaygın olarak kullanılan ve konuşulan 
dillerin arasında en başta gelir. İngilizce öğrenmek, gelecekte size yüksek 
getiri sağlayacaktır. Günümüzde internet, iş, eğitim ve bilim dünyasında kü-
resel ortak dil İngilizcedir.

Amerika ve İngiltere başta olmak üzere Kanada, Avustralya ve Yeni Zelan-
da’nın olduğu 53 ülkenin resmi dilidir. 

Genel olarak yurtdışı eğitim almayı isteyen öğrencilerin en çok tercih ettiği 
dil olan İngilizce, uluslararası geçerliliği olan dünyanın en saygın yükseköğ-
retim kurumlarından olan Oxford, Cambridge, Harvard, MIT, Tufts gibi üni-
versitelere erişiminizi sağlar. Aynı zamanda Cv nize ekleyeceğiniz İngilizce 
bilginiz ve düzeyiniz işverenler tarafından en çok talep edilen becerilerden-
dir ve iş bulmada kolaylık sağlayacağı aşikârdır.

Peki, İngilizce’yi nasıl kolayca öğrenebiliriz veya konuşabiliriz? Yaz tatili bir 
fırsat olabilir.

Ödül M. BıkmazAkademisyen
Yabancı Diller Koordinatörü
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Söyleyeceğim o ki, eğer dili
yaşayarak hayatınızın içine sokarak
öğrenme yolunu seçerseniz, keyif

alır ve eğlenirsiniz.
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Dil öğrenmek uzun vadeli ve asla bit-
meyecek bir serüvendir. Anadilimizde 
dahi her şeyi bildiğimizi söyleyemez-
ken, yabancı bir dil öğrenmek çok da 
kolay değildir. Burada kilit noktamız, 
yaşamımız boyunca sürekli olarak o di-
lin içinde olmamız. 

Dili geçilmesi mecbur bir merhale, 
okunduktan sonra bir daha yüzüne 
bakılmayacak bir kitap gibi görenler 
hem başarısız oluyor hem de işin zev-
kine varamıyor. Dili kullanmak, onu 
yaşamımızın önemli bir parçası haline 
getirmek, hatta onu bir yaşam biçimi 
haline getirmek durumundayız ki, o 
dili öğrenebilelim.

Gerek tecrübelerimden gerekse öğ-
rencilerimden aldığım dönüşlerle, yaz 
tatili sürecini zevkli, bir o kadar da ve-
rimli geçirebilmek için, yabancı dil öğ-
reniminde sizlere kolaylık sağlaması 
adına birkaç önerim olacak.

1- Cep telefonunuzun ve 
bilgisayarınızın dilini değiştirin.

Öncelikli olarak kullandığınız elekt-
ronik eşyaların işletim sistemini İngi-
lizceye çevirerek dili hayatınızın içine 
sokmuş olacaksınız. Yapacağınız bir iş-

lemi belirli bir sözcükle ilişkilendirmek 
bunu günlük olarak yapmak kelime 
dağırcığınızı geliştirecektir. 

2- Mobil uygulamaları kullanın.

Günümüz teknoloji çağı, dil öğren-
mek isteyenler için mobil cihazlar ve 
uygulamalar fırsatlarla dolu. Teknolo-
jiyi lehinize çevirip fırsat bulduğunuz 
zamanlarda telefonunuza yükleyece-
ğiniz ücretsiz bir kaç uygulama ile dil 
öğrenmenin keyfine varabilirsiniz. Bir 
kaç örnek verecek olursam,

•  duolingo.com

•  learnenglishbritishcouncil.org

•  esllab

•  busuu.com

3- İngilizce TV kanalları izleyin

Amerikan ve İngiliz TV kanallarından 
dizi, haber, yarışmaları izleyebilir, ori-
jinal seslendirmelerle kulak dolgunlu-
ğu elde edebilirsiniz. Diğer taraftan 
artık TV’ler de izlediğiniz programları 
dil seçeneğinden değiştirerek istedi-
ğiniz dilde seyretme şansına sahipsi-
niz. Baby TV, Disney Junior ve English 
Club kanallarından yararlanabilirsiniz.

4- Film veya dizi izleyin.

Öncelikli olarak film ve dizileri alt yazılı 
izleyebilirsiniz, alt yazı İngilizce ve dil 
İngilizce olursa, duyduklarınızı göre-
rekte pekiştirmiş olursunuz.  

5- İngilizce Programlar satın alabi-
lirsiniz.

Central English, GLOBED gibi okuma, 
telaffuz etme ve kelime bilgisine yö-
nelik çalıştıran programlar eğlenerek 
dili öğrenmenizi sağlayacaktır.

Birde her şeyiyle size İngilizce öğrete-
ceğini söyleyen  “Tell me more, Lets 
speak English, Rosetta Stones” prog-
ramları var.

Effortless English, adından da anlaşı-
lacağı gibi “çaba göstermeden İngi-
lizce”. Yapmanız gereken tek iş hikâye 
dosyalarını (mp3) müzik çalarınıza yük-
leme ve dinlemektir.

6- Podcast Dinleyin

Podcastlar, belirli bir konuda hazırla-
nan sesli ya da görüntülü kayıtlardır. 
Sevdiğiniz konular hakkında yayınları 
dinleme, anlamanızı artıracağı gibi bil-
ginizi artırmaya ve sizi motive etmeye 
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yardımcı olacaktır.

Ayrıca libricox.org, audible.com ve 
storytel sitelerinden sesli kitaplar din-
leyebilirsiniz.

7- İngilizce Günlük yazın.

İngilizce günlük yazmak gün içerisinde 
sizi İngilizce düşünmeye zorlayacaktır. 
Zor ve kompleks cümleler kurmak için 
kendinizi zorlamayın, elbette ki ana 
dilde yaptığınız tasvirler, kinayeler, 
atasözlerini İngilizce de kullanamaya-
bilirsiniz. Fakat kelime haznenizde bü-
yük gelişme olacaktır.

8- Kitap, Dergi veya Gazete oku-
yun.

Gazete okumak, ana dili İngilizce 
olanlar için bile göz korkutucu gele-
bilir fakat “Breaking NEWS English”, 
İngilizce haber okumak isteyen İngiliz-
ce öğrenenlere yönelik harika bir web 
sitesidir. Tercih ettiğiniz makaleleri se-
viyenize göre seçme fırsatı sunan ori-
jinal makaleleri bulacağınız çok güzel 
bir sitedir.

9- Yabancı hocalarla konuşma 

Son dönemlerde oldukça yaygın ola-
rak kullanılan skype üzerinden yurtdı-
şında bir hocayla ayarlayacağınız saat-
lerde buluşup karşılıklı pratik yapma. 
Amatörce birilerini bulabileceğiniz 
gibi profesyonel olarak bu işi yapan 
sistem ve kurumlarda mevcut.

10- Dili yerinde öğrenmek

Kulağa en hoş gelen ama maddi ola-
rak ta en külfetli olan yöntem. Yurtdı-
şında yaşamış biri olarak, yaşayarak 
öğrenmenin gücüne inanıyorum fakat 
bu şart değildir. Hatta size yurtdışına 
gitmeden daha etkili bir yöntem söy-
leyebilirim; ülkemizin turizm kentlerin-
de çalışmak, emin olun çok güzel pra-
tik yapar ve dilinizi geliştirirsiniz.

Daha birçok farklı yöntem vardır, dili 
geliştirmek ve pekiştirmek için kulla-
nabileceğimiz, ilk 10 unu sizinle âciza-
ne paylaştım. Yaşadığım hoş bir olayla 
yazımı sonlandırayım,  bir öğrencime 
telefonuyla ilgili sıkıntı yaşadığında 
müşteri hizmetlerini aratıp İngilizceyi 

tuşlatıp farz et Amerika’da yaşıyorsun 
problemini çöz diyip, dili yaşamasını 
hayatının içine sokmasını istemiştim, 
ah dedi vah dedi ama sorunu çözdü, 
belki Türkçe konuşsa 2 dakikada halle-
debilecekti ama 10 dakikanın ona öğ-
rettikleri paha biçilemezdi. Her karşı-
laşmamızda minnet duygusunu ifade 
eder.

Söyleyeceğim o ki, eğer dili yaşayarak 
hayatınızın içine sokarak öğrenme yo-
lunu seçerseniz, keyif alır ve eğlenirsi-
niz.

Bir öğrencime telefonuyla 
ilgili sıkıntı yaşadığında 

müşteri hizmetlerini aratıp 
İngilizceyi tuşlatıp farz et 
Amerika’da yaşıyorsun 

problemini çöz diyip, dili 
yaşamasını hayatının içine 
sokmasını istemiştim, ah 

dedi vah dedi ama sorunu 
çözdü, belki Türkçe konuşsa 
2 dakikada halledebilecekti 

ama 10 dakikanın 
ona öğrettikleri paha 

biçilemezdi.

“ 

“  
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Amacımız sadece çevrenin muhafaza ve koruması 
değil; aynı zamanda gençlere kültürler arası yaygın 

öğretimi sağlama ve tecrübe kazandırma, onları 
sosyal etkileşime teşvik etme, gençlerin aktif 

katılımlarını sağlama, dışarı aktiviteleriyle kendilerini 
ifade edebilme ve iletişimde yeni bir boyut 

kazanmalarını sağlamaktır.



Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim 
ve Gençlik Derneği (Third Eye 
Assosication of Mediterranean) 
Kasım 2009 yılında Mersin ilin-
de kurulmuş olup 2010 yılında 
Avrupa Gönüllü Hizmeti Eylem 
– 2 kapsamında projelere baş-
lamış, eylem – 2 kapsamında 
Türkiye Ulusal Ajans’ı tarafın-
dan koordinatör – ev sahibi 
-  gönderici kuruluş olarak ak-
redite olmuş, Uluslararası alan-
da faaliyet gösteren bir kuruluş 
olarak hizmetlerine devam et-
mektedir.

Derneğimizin en önemli amaç-
larından biri doğayı ve insan 
sağlığını korumak, insanlara 
doğayı koruma bilincini kazan-
dırmaktır. Bu bağlamda der-
neğimiz doğal yaşamın, yeşil 
alanların, kıyı şeritlerinin ve 
sahillerin korunması, nesli tü-
kenmekte olan hayvanların, ve 
özellikle Kazanlı sahilindeki De-
niz Kaplumbağalarının (Caret-
ta-Caretta ve Chelonia Mydas) 
ve yumurtalarının korunması, 
geri dönüşüm bilincinin kazan-
dırılmasına ve ağaç dikimine 

büyük önem vermektedir.

Derneğimizin bulunduğu ve ak-
tif olarak çalışma alanımız olan 
Mersin ili, 1 buçuk milyondan 
fazla nüfusa sahiptir ve % 80'i 
Türkiye'nin doğusundan olmak 
üzere göç yolları üzerindedir; 
son zamanlarda artan göç mik-
tarı ve mültecilerin de şehrimi-
ze gelmesiyle demografik yapı 
daha da çeşitlenerek artmıştır. 
Birçok genç daha iyi bir yaşam 
ve iş bulmak için şehrimize 
göç etmeye devam etmekte-
dir. Halk eğitim merkezlerinin 
yetersizliği ve az sayıda genç-
lik STK'sı var olması nedeniyle 
gençler Gençlik Programlarının 
ve gönüllülük kavramının far-
kında değiller. Gençlerin AB 
gençlik programları ve gönül-
lülük hakkında bilgi sahibi ol-
malarını sağlamak için aktif bir 
rol üstlenmekteyiz ve gençleri 
AB kuruluşlarına göndererek 
fırsatlardan yararlanmalarını ve 
topluma daha yararlı bilinçli 
bireylerin yetişmesine katkıda 
bulunmaktayız.

AKDENİZ ÜÇÜNCÜ GÖZ
EĞİTİM VE GENÇLİK DERNEĞİ

M. Seyhan AkdoğanAKDENİZ ÜÇÜNCÜ GÖZ EĞİTİM 
VE GENÇLİK DERNEĞİ   
Yönetim Kurulu Başkanı 
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Amacımız sadece çevrenin muhafa-
za ve koruması değil; aynı zamanda 
gençlere kültürler arası yaygın öğre-
timi sağlama ve tecrübe kazandırma, 
onları sosyal etkileşime teşvik etme, 
gençlerin aktif katılımlarını sağlama, 
dışarı aktiviteleriyle kendilerini ifade 
edebilme ve iletişimde yeni bir boyut 
kazanmalarını sağlamaktır.  

Projelerimizde ;
Çevre Koruma-iklim değişikliği tema-
larını işlemekteyiz. Bu kapsamda yerel 
gönüllülerin de katılımı ile gönüllüleri-
miz geri dönüşüm, enerji tasarrufu ve 
materyallerin yeniden kullanımı, Deniz 
Kaplumbağalarının yaşam döngüsü 

ve yok olma tehdidi ve korunmalarına 
yönelik alınacak önlemler konularında 
toplumu bilinçlendirici çalışma atöl-
yeleri, yaygın eğitim seansları, tiyatro 
gösterileri, flash-mob sunumları ve 
bilgilendirme çalışmaları gerçekleştir-
mektedirler. Demokrasi, Vatandaşlık, 
İnsan Hakları, Eşitlik gibi değerlerin 
hedef kitle üzerinde farkındalığının  
arttırılması; Avrupa Düzeyinde çok 
kültürlülük çalışmalarına katkıda bu-
lunulması da hedeflerimiz arasındadır.

AGH – AVRUPA GÖNÜLLÜ 
HİZMETİ NEDİR?
2019 Yılına kadar Avrupa Gönüllü 
Hizmeti adıyla Erasmus+ programla-

Deniz Kaplumbağalarının 
yaşam döngüsü ve 
yok olma tehdidi ve 

korunmalarına yönelik 
alınacak önlemler 

konularında toplumu 
bilinçlendirici çalışma 

atölyeleri, yaygın eğitim 
seansları, tiyatro gösterileri, 

flash-mob sunumları ve 
bilgilendirme çalışmaları 
gerçekleştirmektedirler.
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Farkındalık yaratmak 
adına yapmış olduğumuz 
çalışmalarda yerel halk ile 
gelen gönüllüler arasında 
kültürler arası boyutu ve 

Avrupa boyutunun önemini 
aşılamak, gönüllülerimizin 

yapacağı çalışmalarda 
çevre koruma bilincini 
olabildiğince arttırmak 
ve bunu geniş kitlelere 

duyurmak hedefindeyiz. 

rı kapsamında yer aldı; yeni dönem-
de European Solidarity Corps (ESC) 
programları kapsamında Gönüllülük 
Faaliyetleri adıyla projelere devam 
edilmektedir. Kısaca açıklamak gere-
kirse:

Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH); iste-
diğiniz bir AB ülkesinde sosyal içerikli 
bir projede 2 – 12 aylık süreler dahilin-
de yer almanızı sağlayan bir etkinliktir. 
Dil eğitimini de  (% 5) içeren Avrupa 
Gönüllü Hizmeti 18 – 30 yaş arasın-
daki tüm gençlere açıktır. Yeme-içme, 
konaklama ve ulaşım masraflarının 
tamamı Avrupa Birliği destekli Türki-
ye Ulusal Ajans’ı tarafından karşılan-
maktadır-ayrıca gönüllüye hizmetin 
gerçekleştiği ülkeye göre değişiklik 
gösteren cep harçlığı da sağlanır-  Av-
rupa Gönüllü Hizmetinin (AGH) ama-
cı, Avrupa birliğinin içinde ve dışında 
çeşitli şekillerdeki gönüllü faaliyetlere 
gençlerin katılımını desteklemektir. Bu 
eylem kapsamında gençler, bireysel 
olarak ya da gruplar halinde kar amacı 
gütmeyen kuruluşlarda, ücretsiz faali-
yetlerde yer alırlar. 

Projelerimiz genç Avrupa Birliği vatan-
daşlarına ve yerel gençlerimize diğer 
genç gruplar içerisinde dayanışma 
olanağı vermeyi ve bunun paralelinde 

gençlere bir hareketlilik ve evinden 
uzak bir yerleşim yerinde kendini tanı-
ma olanağı vermeyi, gençlik program-
larını yaygınlaştırmayı, karar verme ve 
sorun çözme mekanizmalarına gençli-
ğin katılımının sağlanmasını hedefle-
mektedir. 

Şu ana kadar derneğimiz bünyesinde 
koordinatörlüğünü yaptığımız 32 farklı 
projede 25 ülkeden 700 gönüllüye ko-
ordinatör ve ev sahibi kuruluş olarak 
hizmet verdik. Ayrıca Avrupa ülkele-
rinde hazırlanan projelerde sadece ev 
sahibi kuruluş olarak 25 gönüllüye ev 
sahipliği yaptık ve 60 Türk gencini Av-
rupa’nın çeşitli ülkelerine gönüllü hiz-
meti yapmaları için gönderen kuruluş 
olarak hizmet verdik.               

Farkındalık yaratmak adına yapmış 
olduğumuz çalışmalarda yerel halk 
ile gelen gönüllüler arasında kültür-
ler arası boyutu ve Avrupa boyutunun 
önemini aşılamak, gönüllülerimizin 
yapacağı çalışmalarda çevre koruma 
bilincini olabildiğince arttırmak ve 
bunu geniş kitlelere duyurmak hede-
findeyiz. 

Bu bağlamda; Erasmus+ programları 
kapsamında Türkiye Ulusal Ajans’ının 
destek ve hibeleriyle yürüttüğümüz 

projelerimizle Avrupa’nın farklı ülke-
lerinden gelen gençlere derneğimiz 
bünyesinde gönüllülük hizmeti ver-
mekte olup; kurumunuzdaki yerel 
gönüllülerle beraber Çevre Koruma 
ve Deniz Kaplumbağalarının yaşam 
döngüsü, önemi ve korunması; ayrıca 
derneğimizin çalışmaları ve Avrupa 
Gönüllü Hizmeti’ni tanıtımı ve yay-
gınlaştırılması konularında çalışmalar 
yapmaya ve yerel çevremizden baş-
layarak Dünya’yı daha yaşanılabilir bir 
gezegen yapmaya gayret ediyoruz. 

Her sene 5 Haziran Dünya Çevre Günü 
ve Mart ayının son Cumartesi günü 
WWF in düzenlediği Dünya Saati kap-
samında etkinlikler düzenleyerek Do-
ğal kaynaklarımızın bilinçli tüketilmesi 
atıklarımızın insana, doğal ve vahşi 
yaşama zarar vermemesi adına Far-
kındalık arttırmaya çalışıyoruz ve daha 
büyük kitlelere ulaşıyoruz.
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