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Dergimizin ilk sayısında sizlere buradan ‘merhaba’ 
demekten büyük mutluluk duyuyorum…

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki; coşkulu ve heye-
canla yayımladığımız bu ilk sayı, ekibimizin ilk der-
gi tecrübesidir. İlk sayımızda hatamız olduysa hoş-
görünüze sığınırken bize bu yolda cesaret ve güç 
veren kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. 
Amaç olarak iletişimin kuvvetlenmesi adına baş-
lattığımız bu çalışma, okullarımız ve okullarımıza 
çözüm ortaklığı yapan tüm şirketlerimize bir köprü 
vazifesi görecek. Sektörümüzde gelişen olayları, 
kendimizi, kendi mecramızda sizlere anlatmanın 
heyecanını yaşayacağımız bu dergi ile okullarımız 
ve okullarımıza çözüm ortaklığı yapan tüm şirketler 
de seslerini duyurabilecek ve kendilerini anlatabi-
leceklerdir.

Böylece sizlerle aramızdaki iletişimi kuvvetlendirir-
ken, bizler paylaşmanın mutluluğunu ve sizin her 
sayımızı merakla bekleyeceğinizi umuyorum.

Bizlere destek verip katkıda bulunan herkese bura-
dan teşekkürlerimi sunar, siz değerli okuyucuların 
istek ve önerilerini de bekler, bir sonraki sayımızda 
görüşene dek sevgiyle kalmanızı dilerim…

Düş’ünün ilk sayısı oldukça 
yoğun çalışmayı gerektirdi. 

Hemen her adımını 
yaşayarak öğrendik. 

Hiç birimiz hazırlık 
aşamasında profesyonel 

değildik. 

Bilakis amatördük. 
Amatördük çünkü biliyoruz,

 amatörlükte amor yani 
aşk vardır.

“ 

“ 
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Birlikte “Düş’ün”elim Birlikte 
Düşleyelim.

Güzel bir gelecek düşünün. Bu 
hepimizin düş’ü. Düşler gerçek 
olsun. El ele vermek için en ge-
çerli sebep. 

Dünyadaki eğitim anlayışların-
dan Türkiye’deki ihtiyaç, istek 
ve taleplere uzanan bir yolculu-
ğa çıkalım sizlerle.Her sistemin 
en iyi uygulamaları, farklı dü-
şünce sistemlerinden seçilen 
öğretiler, yapılandırmacılığın 
en püf noktaları size hizmet an-
layışımızda.

7E modelinden eklektik yakla-
şıma; güvenlik ve disiplinden 

eğitim kalitesine; hazır bulu-
nuşluktan ön öğrenmeye; öğ-
renci ve veli memnuniyeti için 
sahip olunması gereken be-
cerilerden çevresel faktörlere; 
atölye çalışmalarından deney-
lere; kendi ürünleriyle çocuk-
larımızla  kişisel keşif yolculuk-
larına; öğrenmek için işin içine 
katacağımız duyu organlarımız-
dan, duygularımıza… Değinile-
cek, irdelenecek ne çok konu-
muz var.

Dünyadan haberimiz olsun; 
kendimizden, hele de birbi-
rimizden. İletişimin en muh-
teşem hali, dergi. Derlenmiş, 
tertiplenmiş, eğitim öğretime 

soluk olsun. Her bir sayısı, her 
sayısındaki her bir başlığı, her 
bir başlık altındaki her bir pa-
ragrafı, cümlesi, sözcüğü yeni 
düşüncelerin kapısını açmaya 
gönüllü anahtarlarınız. Elinizin 
altında bulunsun.

Biliyoruz ki, mutluluğun kayna-
ğı birlikteliğimiz.Her sayımızda  
memnuniyetle sizlere de yer 
vermek isteriz. Geleceğimiz 
için çocuklarımız, çocuklarımız 
için eğitim öğretim önceliği-
miz. İşte dileğimiz; “Zaman 
elimizde şekillensin, elinizde 
bereketlensin.”

Sevgiyle kalın, hoşça kalın!

Birlikte “Düş’ün”elim Birlikte Düşleyelim.

“ “ Dünyadan haberimiz olsun; 
kendimizden, hele de 

birbirimizden. İletişimin en 
muhteşem hali, dergi. Derlenmiş, 

tertiplenmiş, eğitim öğretime 
soluk olsun.

DÜŞ’ÜN EĞİTİM VE SEKTÖR DERGİSİ   |   EDİTÖR
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Bizi hayata bağlayan geleceğimizi şekillendiren hayallerimiz 

ve hayallerimiz doğrultusunda attığımız adımlarımız. Attığımız 

her yeni adımda, cesurca aldığımız her yeni kararda ailemizin, 

sevdiklerimizin yanımızda olmasını istediğimiz kadar, buna 

giden yolda  rehberlik edecek kişilere de  güvenmek isteriz. 

Eğitim her zaman insan hayatındaki en önemli mihenk taşı, 

geleceğine attığı ilk adım, hayallerini inşaa ederken attığı te-

meldir. Bu nedenledir ki ne kadar sağlam bir eğitim alırsanız, 

o kadar doğru adımlar atarsınız. 

DÜŞ’ÜN 
YURTDIŞI EĞİTİM 
DANIŞMANLIĞI

Eğitim her zaman insan hayatındaki en 
önemli mihenk taşı, geleceğine attığı 

ilk adım, hayallerini inşaa ederken 
attığı temeldir.
“ “ 
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Yurt dışında bulunan en iyi, en seçkin okullarla birlikte 
yürüttüğü çalışmaları ile öğrencilerine en kaliteli eğitim 

seçeneklerini sunan Düş’ün Yurtdışı Eğitimin en farklı yanı, 
sunduğu memnuniyet ’tir...
“ “ 

10



Hayatınızı planlarken atacağınız bu adımlar sizi çok daha iyi yerlere taşı-

yabileceği gibi, kariyerinizde kazanımlar sağlamanızı, vizyonunuzu geliş-

tirmenizi ve zorlukları daha kolay aşmanızı sağlar. Bu eğitimi yurtiçinde 

gerçekleştirebileceğiniz gibi sizi asıl geliştirecek ve bir “dünya insanı” ya-

pacak şey yurtdışı eğitimidir.

Yurt dışında bulunan en iyi, en seçkin okullarla birlikte yürüttüğü çalışma-

ları ile öğrencilerine en kaliteli eğitim seçeneklerini sunan Düş’ün Yurtdışı 

Eğitimin en farklı yanı, sunduğu memnuniyet ’tir.. Yürüttüğü tüm program-

larında öğrencilerinin 100% memnuniyetini hep ön planda tutan Düş’ün 

Yurtdışı Eğitim, yılların verdiği tecrübesiyle bugüne kadar binlerce öğren-

cinin yurt dışında, dünya standartlarında eğitim almasını sağlamıştır.

2013 yılından beri yurtdışı eğitim danışmanlığı hizmeti veren kurumumuz,  

danışmanlık kapsamında aşağıdaki programlara öğrenci yerleştirmekte, 

vize danışmanlığı ve konaklama ayarlama hizmeti vermektedir.

• Yurtdışı dil okulları

• IELTS- TOEFL sınavları hazırlık kursları

• 8-17 Yaş yaz okulları

• Yurtdışı üniversite ve yüksek lisans programları

• Dil+ lisans, dil+master paket eğitim programları

• Lisans tamamlama ( top- up) ve üniversite transferleri

• Yurtdışı sertifika ve diploma programları

• Yurtdışı lise yerleştirme

Yurtdışındaki dil okullarımızın tamamı ulusal ve uluslar arası akreditasyona 

sahip, kaliteli ve prestijli eğitim kurumlarıdır. Yurtdışında üniversite eğitimi 

almak kariyerinizi, vizyonunuzu, çevrenizi kısacası tüm geleceğinizi şekil-

lendiren şüphesiz en önemli kararlardan biridir. Üniversite eğitimi alacağı-

nız ülke, şehir, üniversite, program, part-time iş imkanı, konaklama, vb ko-

nuların  her biri başlı başına birer meseledir. Bu süreçte size rehber olmaya 

çalışıyoruz. Seçeceğiniz ülkeyi-bölümü; bütçeniz, kariyer hedefiniz ve di-

ğer önceliklerinizi göz önünde bulundurarak, en sorunsuz şekilde mutlu 

bir üniversite hayatı yaşamanızı amaçlayarak belirliyoruz. Üniversite sına-

vına girmenize gerek kalmadan dünyanın en prestijli   üniversitelerinde 

okuma fırsatı sunuyoruz. Üniversite yerleştirme hizmeti kapsamında; ülke, 
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üniversite bölüm seçimi, üniversite başvurularının yapılması, ka-
buller sonrası vize danışmanlık hizmeti, konaklama ayarlama ve 
ekonomik uçak bileti ayarlama hizmeti sunuyoruz.

Kurumumuz bünyesinde sadece genç öğrenci adaylarına değil, 
yetişkin profesyonellere yönelik programlarımız da bulunmak-
tadır. İş hayatına hali hazırda atılmış, kısa ve/veya uzun yurtdı-
şı sertifika ve diploma programlarıyla mesleki becerilerini art-
tırmak isteyen ve kendine artı değer katmak isteyen öğrenci 
adayları için pazarlamadan finansa, proje yönetiminden mutfak 
sanatlarına kadar bir çok program seçeneğimiz bulunmaktadır. 
Bu programlar için İngilizcesi yeterli olmayan öğrenciler için de 
İngilizce+sertifika şeklinde paket programlarımız da mevcuttur.

Düş’ün Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı genç öğrenciler ve çocuk-
ları unutmadı! 7-17 yaş yurtdışı yaz okulları programlarıyla hem 
İngilizce pratiğinizi geliştirebilir hem de dünyanın her yerinden 
yeni arkadaşlar edinebilir, İngilizceyi tenis, futbol, binicilik, mü-

Yurtdışı yaz okulları 
programlarımız kapsamında 

anne çocuk paketleri de 
mevcuttur. Dilediğiniz 

ülkede size uygun birçok 
yaz kampı seçeneği sizi 

bekliyor.

“ “ 
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zik, dansla birleştirebilir, bol gezi ve eğlenceyle dolu muhteşem bir yaz ge-
çirebilirsiniz. Yurtdışı yaz okulları programlarımız kapsamında anne çocuk 
paketleri de mevcuttur. Dilediğiniz ülkede size uygun birçok yaz kampı se-
çeneği sizi bekliyor. Yurtdışı yaz okulları için en çok tercih edilen ülkeler: 
İngiltere, Amerika, Kanada, İrlanda,  Malta ve Almanya’dır.

Yurtdışında lise eğitimi almak son yılların en popüler programlarından biri-
sidir. Öğrenciler, erken yaşlardan itibaren İngilizce’nin anadil olarak konu-
şulduğu bir ülkeye giderek lise eğitiminin bir kısmını veya tamamını orada 
alabilirler. Lise eğitimi için en çok tercih edilen ülkeler şunlardır:   İngiltere, 
Amerika, Kanada, İrlanda, Avustralya.  Daha erken yaşta daha global bir 
ortama uyum sağlamayı öğreniyorlar. Lise eğitimini yurtdışında tamamlayan 
öğrencilerin birçoğu üniversite eğitimlerine de yine yurtdışında devam edi-
yorlar. Ve tabiki başvuru sırasında Türkiye’de liseyi bitiren bir öğrenciye göre 
çok daha avantajlı oluyorlar. Eğitim ücretlerinin  Türkiye’deki özel kolejler-
le aynı ve hatta bazen daha ekonomik olduğu göz önünde bulundurulursa 
yurtdışında lise eğitimi almak çok cazip hale gelmektedir.

Düş’ün Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı ile seçenekler arasında boğulmadan 
tercihlerinize en uygun programa birlikte karar verebilir, istediğiniz prog-
rama en uygun fiyatlarla kayıt olabilirsiniz. Böylece okul kabulleri, vize iş-
lemleri, sağlık sigortası,  evrak tercümeleri, konaklama ayarlama, havalimanı 
transferleri, ekonomik uçak bileti, para transferi gibi bir çok detayla tek ba-
şınıza uğraşmak zorunda kalmayacaksınız. Yurtdışı eğitim danışmanlık hiz-
metimiz, yurtdışı eğitim süreciniz boyunca devam edecek olup, her zaman 
desteğimizi yanınızda hissedeceksiniz.

Düş’ün Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı, olarak sizin de memnuniyetiniz  için 
buradayız ve burada olmaya da devam edeceğiz. Gelin sizi de mutlu müşte-
rilerimizin arasına katalım ve hayallerinize ortak olalım.

İngiltere, Amerika, Kanada, İrlanda, Malta, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney 
Afrika, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Çin, Rusya, Ukrayna, Belarus, Ja-
ponya’daki dil okullarıyla ilgili detaylı bilgilere ulaşabilir, ilgilendiğiniz prog-
ramla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.





Günümüzde bazı ülkelerin hızla ilerlemeleri ve gelişmiş ülke 

sıralamasında en üst noktalara gelmelerinin temelinde eğiti-

min olduğu hepimiz biliyoruz. Bu nedenle bu ülkelerin eğitim 

açısından incelenmesi, varsa benzer sorunlara nasıl çözüm 

bulduklarının araştırılması, kendi sorunlarımıza çözüm üret-

memizde yardımcı olabilir. Bundan sonra her sayımızda bir 

ülkenin eğitim sistemi ile ilgili genel konularda bilgilendirme 

yapmaya çalışacağız.Bu sayımızı japonya eğitim sistemine 

ayırdık.

Öğrencilerin okul hayatının büyük bir kısmı dolaylı ya da do-

laysız olarak ahlaki davranışların ve karakter gelişiminin öğ-

renilmesi sürecidir. Okul müfredatları Japon toplumunun ve 

kültürünün temel değerlerinin öğretilmesine adanmıştır. Aynı 

zamanda Japon öğrencilerin akademik başarıları uluslar arası 

standartların çok üzerindedir. Sistemin temel karakteri yüksek 

okullaşma oranı ve derslere devam “zorunluluğudur”. Önemli 

bir yere sahip olan özel eğitim kurumları da aynı karakteristik 

özellikleri taşımaktadır.

JAPONYA EĞİTİM 
SİSTEMİ

Japonya’da okur-yazarlık oranı % 
99’dur. İlkokul düzeyinde bir öğretmene 

ortalama  25 öğrenci, orta öğretimde 
18 öğrenci, yüksek öğretimde 11 

öğrenci düşmektedir.

“ “ 
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Japonya’da okul yılı, 1 Nisan’da başlar ve 31 Mart’ta 

biter. Nisan – Temmuz ortası, Eylül – Aralık sonu ve 

Ocak – Mart sonu olmak üzere üç dönem halinde 

yapılır. Haftada 5,5 gün (cumartesi yarım gün) oku-

la gidilir. Yılda toplam 240 okul günü vardır. Okulun 

bitmesiyle ders çalışmak bırakılmaz öğrencilerin boş 

kalmaması için yüklü ev ödevleri ve proje çalışmaları 

verilir. Yaz tatili süresi 6 haftadır ve 2’şer haftalık kış ve 

ilkbahar sömestre tatilleri vardır ki öğrenciler bu ta-

tilleri de ödev ve diğer çalışmaları yaparak geçirirler.

Japonya’da okur-yazarlık oranı % 99’dur. İlkokul dü-

zeyinde bir öğretmene ortalama  25 öğrenci, orta 

öğretimde 18 öğrenci, yüksek öğretimde 11 öğrenci 

düşmektedir.

Japonya’da zorunlu eğitim 9 yıldır.

 Bunun ilk 6 yılı ilkokul, son 3 yılı da orta okuldur. Zo-

runlu eğitim 6-15 yaş arasındaki çocukları kapsar ve 

devlet okullarında parasızdır. Okullaşma oranları okul 

öncesinde % 65, ilkokulda %99,9 , ortaokulda % 99 , 

lisede %92 ve yüksek öğretimde %39’ dur.

Japon okullarında kadrolu bir müstahdem veyahut 

hizmetli yoktur. Bunun yerine okulun tüm işlerini öğ-

renciler ve öğretmenler işbirliği içerisinde yapar. Ja-

pon okullarında yer paspaslayan öğrenci, cam silen 

öğretmen görmek şaşırtıcı değildir. Hatta ve hatta 
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Haftada 5,5 gün
(Cumartesi yarım gün)

okula gidilir yılda toplam
240 okul günü vardır.
“ “ 



DÜŞ’ÜN EĞİTİM VE SEKTÖR DERGİSİ   |  JAPONYA EĞİTİM SİSTEMİ

tuvalet temizliğini bile öğrenciler yapar. Bu 

sebepledir ki öğrenciler okulu temiz tutma-

ya özen gösterir, nihayetinde kirletseler de 

temizleyecek olanın kendileri olacağını iyi 

bilirler. Japon okullarında müstahdem veya 

hizmetli yoktur.

9 yıllık eğitim süresi boyunca Japonya’daki 

tüm okullarda, öğrencilere devlet tarafın-

dan belirlenen ve okulda hazırlanan aynı 

öğle yemeği verilir. Öğretmenler ve öğren-

ciler aynı yemeği yemek zorundadır ve bu-

nun için bir yemekhane bulunmaz, öğrenci-

ler öğle yemeklerini kendi sınıflarında kendi 

sıralarında yer. Öğrenciler tabaklarında ye-

mek bırakmamaya teşvik edilir hepsi “Temiz 

Tabak Kulübünün” doğal üyesidir.

İlköğretim düzeyinde devlet okullarının 

çoğunda üniforma yoktur ancak ortaokul 

düzeyine gelindiğinde ise üniforma zorun-

ludur. Kılık kıyafetle birlikte davranış, tutum 

ve beklentilerde görülen değişiklikler orta-

okulların ciddiyetini göstermektedir.

Okulların % 90’ında jimnastik salonu,  % 

75’inde yüzme havuzu bulunmaktadır. Bü-

tün okullarda eğitim amaçlı Japon Televiz-

yon Kurumu (Nippon Hosa Kyokai) tarafın-

dan hazırlanmış radyo ve televizyon sistemi 

mevcuttur.

Japonya’da ortaokuldan liseye geçiş, Böl-

ge Eğitim Kurulları tarafından Mart ayın-

da yapılan ortak bir sınavla gerçekleştirilir. 

Ancak, bölgesel yapıya göre verilen testler 

değişebilir. Sınav soruları Japonca, İngilizce 

ve matematikten oluşmaktadır. Ancak bazı 

yönetimler, fen bilimleri ve sosyal bilimlerle 

ilgili konuları da sınav sorularına eklemişler-

dir. Soruların yarısı 3. sınıfta öğrenilen ko-

nulardan gelir. 9. sınıfın sonunda, eğitimle-

rine devam etmek isteyen bütün öğrenciler 

liselere başarılı bir şekilde yerleştirilir.

KAYNAKLAR

www.egitimhane.com/turkiye-ile-japonya-egitim-sis-
temi-arasindaki-farklar-k201-0.html

www.brightside.me/wonder-places/10-distinctive-fe-
atures-of-the-japanese-education-system-that-ma-
de-this-nation-the-envy-of-the-world-214655/

www.asialogy.com/japon-egitim-sistemi/
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Günümüzde yabancı dil eğitimi ve öğretimi giderek önem ka-

zanmaktadır. Bruner herkesin anlayabileceği şekilde yabancı 

dil eğitimi verilirse insanların her yaşta yabancı dil öğrenebi-

leceğini ifade etmektedir. Yabancı dil öğrenmede çocukların 

veya gençlerin yetişkinlere göre daha istekli oldukları görül-

mektedir. Yabancı dil öğrenen kişilerin yaşlarının, pedagojik 

yapılarının ve sosyo kültürel yapılarının dikkate alınması ge-

rekmektedir.

Hiç şüphesiz ki dil eğitiminde karşılaşılan zorluklar dil edini-

mini daha da zor hale getirmektedir. Öğrencilerin ilgisizlikleri, 

motive edilememeleri, pedagojik yapılarının dikkate alınma-

ması, uygun yöntemlerin öğretmen tarafından kullanılmaması 

yabancı dil edinimini olumsuz etkilemektedir. Buna ilaveten 

öğretmenlerin öğrencilerin yaşlarına uygun ders anlatmama-

ları, dil bilgisine dayalı eğitim vermeleri, okuma ve yazma be-

YABANCI DİL EĞİTİMİ
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Bruner herkesin anlayabileceği 
şekilde yabancı dil eğitimi verilirse 

insanların her yaşta yabancı dil 
öğrenebileceğini ifade etmektedir.

“ “ 
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Etkili bir yabancı dil edinimi için yabancı dil öğretmenlerinin 
yabancı dil öğretimiyle ilgili yöntem ve teknikleri bilmesi, 

sınıflarındaki öğrencilerinin nasıl öğrendiklerini ve bir dilin nasıl 
öğretilmesi gerektiğini bilmesi gerekmektedir. 

“ “ 



cerilerine önem verirken konuşma ve dinleme becerilerine 

gerekli önemin verilmemesi yabancı dil edinimini zora sok-

maktadır. Bu nedenle Yabancı dil öğrenme ve öğretmede 

yaşanılan zorlukların giderilmesi, dili sevdirmenin ve dile 

olan ilginin artırılması gerekmektedir. 

Etkili bir yabancı dil edinimi için yabancı dil öğretmenle-

rinin yabancı dil öğretimiyle ilgili yöntem ve teknikleri bil-

mesi, sınıflarındaki öğrencilerinin nasıl öğrendiklerini ve bir 

dilin nasıl öğretilmesi gerektiğini bilmesi gerekmektedir. 

Aynı zamanda öğrencilerin rahat bir sınıf ortamında hedef 

dile sürekli maruz bırakılması, pedagojik ilkelere uyulması 

ve teknolojiden yeterince yararlanılması gerekmektedir.

Buna göre, öğrencinin öğretime etkin katılımının sağlan-

ması ve başarılı bir şekilde güdülenmesi için dikkat edile-

cek hususlar şunlardır: 

• Öğrencilerin kendilerine güven duymalarının 

sağlanması,

• Öğrencilere eğlenceli bir öğrenme ortamı oluş-

turulması,

• Öğretilen şeyler öğrenci için anlamlı ve ihtiyaçla-

rına uygun hale getirilmesi,

• Öğrencide merak duygusunun oluşturulması,

• Öğrencilerin derse katılımlılarının sürekliliğinin 

sağlanması gerekir.

Kısaca, öğrencilere eğitmen tarafından gereken değer 

verilirse ve cesaretlendirilirse yabancı dile karşı öğrencide 

yüksek istek oluşacaktır. Bu da yabancı dil edinimini kolay 

kılacaktır.
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Haluk

basak@dusunegitim.com
dusunegitim Başak Aslan



  Öncelikle Haluk Levent’i kendi 
ağzından dinleyebilir miyiz?

Öncelikle Haluk Levent’i kendi ağzın-

dan dinlemek büyük bir cümle. Geç-

mişinden günümüze kadar yaptıkları 

var. Eksiklikleriyle fazlalıklarıyla insan 

evladından farklı bir şey değilim. Sa-

dece bütün insan oğlundan tek farklı 

yönüm tahmin ediyorum  sokakta yü-

rüyen yada bir yerde sohbet ettiğim 

bir insandan daha güzel şarkı söylü-

yor olmam, beste yapıyor olmam… 

Sıradan kendine has bir adamım…

  Şu anki hayatınızı nasıl özetler-
siniz. Hayatınızda olmazsa olmazla-
rınız neler?

Şuan ki hayatımı tecrübelerimle özet-

liyorum. Olmazsa olmazlarım diye 

hiçbir şey yok. Çünkü insan buldu-

ğuyla yetinmeli, yetinebileceği şey-

lerle yaşamalı diye düşünüyorum. 

  Siz eski sanatçılarımız arasın-
dasınız… Şuanda da sanatınızı icra 
etmeye devam ediyorsunuz… O 
zaman ki dönemle şu anki dönemi 
nasıl değerlendirirsiniz.

O zamanki teknoloji koşullarıyla şu 

anki teknoloji koşulları arasında tabii 

ki fark var. Ama bu farklar her zaman 

eksi sonuç vermez bence çok daha 

iyiye gidiyor. Herkes eskiler daha iyi 

der ama ben çocukken de dedemler 

eskiler daha iyi derdi. Yani herkesin 

yeni çağı yakalaması ve anlaması ge-

rek.

  Türkiye de ve dünyadaki sanat-
çılardan en çok beğenip takip et-
tikleriniz kimler?

Dünya müziklerinin hepsini dinlerim. 

24
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Ama Anadolu toprağından yetişmiş ozan-

larımızın ve onun devamında gelen Ana-

dolu rak kültürüne sahip Barış Manço’la-

rın, Fikret Kızılok’ların, Cem Karaca’ların 

her zaman aşığıyım ve dinleyicisiyimdir.

  Meslek hayatınızda hiç unutmadığınız 
bir anınız var mı?

Unutamadığım tabii ki çok anım var. Ama 

şuan buralara sığdırmak zordur. Zaten bir 

tane anınız olursa yaşamamışsınız demek-

tir. Onlarca yüzlerce anınız olmalı.

AHBAP İnternette dolaşan 
hasta yardım haberlerine 
baktıkça kimlerin güvenilir 
olup olmadığı şüphesi bizi 

AHBAP’ın kurulması için daha 
çok sorumluluğa itti.

“ “ 
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  Bize Sosyal Sorumluluk Pro-
jeniz olan AHBAP tan bahse-
der misiniz?

AHBAP eğlence amaçlı kuruldu. 

Ama mecburiyetten sürdürdük. 

Çünkü Türkiye de yardıma ihti-

yacı olan sıkıntıda olan devletin 

olanaklarından henüz yararlana-

mayan bürokratik işlere takılan 

o kadar çok insan gördük ki bu 

nedenle AHBAP ı kurmaya karar 

verdik hatta internette dolaşan 

hasta yardım haberlerine baktık-

ça kimlerin güvenilir olup olma-

dığı şüphesi bizi AHBAP’ın kurul-

ması için daha çok sorumluluğa 

itti. Şuanda AHBAP altı ayda beş 

yüz küsür aileye ulaşmış durum-

da bu ailelerin hepsiyle beraber 

görüşüyor. Onların dertlerini ya-

ralarını sarmaya çalışıyor. Yüze 

yakın öğrenciye burs veriyor. Me-

dikal araçlar alıyor. Akülü sandal-

yeler alıyor. AHBAP her gün her 

yerde artık.

 AHBAP başkanlığını bırakmayı 
düşündüğünüze yönelik haberler 
var!

Bırakmayı düşünmüştüm. Anket 

yapmıştım. 5 sanatçı çıkmıştı. 

Ama 5 sanatçıyla ayrı ayrı gö-

rüştüm fakat hepsi çok yoğun 

olduğundan dolayı AHBAP ı ben 

yürütmek zorundayım.

  Genç arkadaşlara müzikle 
ilgilenmeleri hususunda tavsi-
yeleriniz nedir?

Genç arkadaşlar müzikle ilgilen-

sinler. İlla ki sanatçı olacağım 

ünlü olacağım diye düşünme-

sinler. Sadece hobi olarak dü-

şünsünler. Ama aralarından bir 

tanesi öyle bişi çıkar ki kendisine 

de sürpriz olur. Güzel şeylerle 

karşılaşa bilirler.

  Dergimizle ilgili düşüncele-
rinizi alabilir miyiz?

İlk sayınızı inceledim biraz. Keyifli 

hayırlı olmasını diliyorum.

  Beslenme konusunda dikkat 
ettiğiniz hususlar var mı?

Sabah kahvaltımı çok güzel yapa-

rım. Öğle saatlerinde de ekmek-

siz yerim. Akşamları da kesinlikle 

ekmek yemem diyecektim ama 

yiyorum. Bu nedenle zayıflamak 

istiyorum. Hepimizin derdi sağ-

lıklı beslenmek ben sağlıklı bes-

leniyorum ama biraz fazla sağlıklı 

besleniyorum :) onun için biraz 

azaltmam lazım.

   Yeni albüm çalışmalarınız 
nasıl gidiyor?

Albüm çalışmaları son sürat de-

vam ediyor. Her an sürprizlere 

hazır olun .

 Üniversite hayatınızda fark-
lı üniversitelerde ve farklı bö-
lümlerde okumuşsunuz, sebebi 
nedir?

Evet üniversite dönemimde 

farklı bölümlerde okumuştum 

doğrudur. Bunun sebebi benim 

maalesef ama maalesef istikrar-

sızlığımdan kaynaklanıyor. Belki 

de neyi aradığımı bilmememden 

kaynaklanıyordu. Bu nedenle 

inanlar o yaşlarda bazen istikrar-

sız olabiliyorlar.

  Çevre bilinci yüksek bir sa-
natçısınız şuan ki çevre sorun-
ları olarak nelerden bahsede-
bilirsiniz?

Şuanda Türkiye’nin birinci so-

runudur. Yani yanan ormanlar 

vardır. Kamuya açılan arazi ve 

ormanlar vardır. Kamuya açılan 

taş ocakları için kamuya açılan 

araziler vardır. Termik santraller, 

nükleer santraller, avcılık yasa-

sı vardır… Yani vardır da vardır. 

Saymakla bitmez. Türkiye’nin en 

büyük sorunlarından bir tanesi 

çevre sorunudur. Bun nedenle 

bir yerden başlayamazsınız. Trak-

ya’ya gidersiniz Ergene sorunu 

vardır. Köşe’ye gidersiniz İğne 

ada sorunu vardır. Biraz daha gü-

neye inersiniz ibrice limanı soru-

nu vardır.  Birazcık daha gelirsiniz 

Çorludaki fabrikaların atıkları so-

runu vardır. İstanbul’a gelmeden 

sayfa bitti. Türkiye’yi dolaşmaya 

kalksak ansiklopedi olur. Tek is-

teğimiz çevreye duyarlılık başka 

bir isteğimiz yok.

  En son 2014 te albüm çı-
kardınız. Yeni albüm tarihiniz 
bellimi?

4 yıllık bir aradan sonra bu yıl 

içinde olacak.

  Sosyal medyayı çok iyi kul-
lanan birisiniz.  Sosyal medya 
ile alakalı düşünceleriniz…

Evet sosyal medya ile alakalı du-

rumum belli. Sosyal medya diye 

bişi yok. Bu bizim medyamız. 

Sosyal diye bişi yok. Yani gaze-

telerde çıkan haberler gibi bizle-

rinde haberleri buradan çıkıyor. 

Önceki zamanlarda gazetelerde 

köşe kapmaca oynardık bi habe-

rimiz çıksın diye. Şimdi kendi ga-

zetemizi kurduk beğenen alıyor 

beğenmeyen okumuyor…
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ÇAĞIMIZIN EN YAYGIN 
BOZUKLUĞU OLAN 
DİKKAT EKSİKLİĞİ 
VE HİPERAKTİVİTE 

(DEHB) 

“İyiler İyileştirir”

KONULAR
  Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğunun (DEHB)    

       belirtileri nelerdir?

  Çocuklarımızın en yakın çevre aile ve öğretmenlerimiz

       neler yapabilir?

  Veee hayat kurtaran birkaç detay nelerdir?

En sık duyduğumuz cümlelerden…

Çok çalışmasına rağmen sınavlarda düşük not alıyor.

Çocuğum derslere dikkatini veremiyor.

Ders çalışırken çok sıkılıyor ve 5-10 dakika sonra bırakıyor.

Bunları ayrıştırmak için görüşme süresi içersinde gözlemlerle 

birlikte farklı noktalara değinebiliyoruz ancak öncelikle belirt-

mek gerekir ki çocuklarda olan bu sorunları her ne kadar anne 

zeynep@dusunegitim.com
pskzeynepk Psk. Zeynep Kaçmaz
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baba gözlemliyor 

olsa da “tanı koy-

mak” gibi bir durum 

söz konusu olmamalı. 

Ailelerin şefkatli gözlemle-

ri bazı durumlarda çok gerçekçi 

ve doğruluk payı çok yüksek olsa da 

anne babaların beklentileri, çocuklarının 

gerçek potansiyellerini kabul etmemeleri, 

doğru bir değerlendirme yapmak için ço-

cukları ile doğru bir etkinlik içinde bulunma-

maları yanlış yönlendirmelere sebep olabiliyor. 

Hatta hekimlere aktarılan bilgilerin anne/babaların 

bu sevgi dolu, eksik ya da pozitif yanlı gözlemleri so-

nucu olması çocuklara verilen reçeteli dikkat ilaçlarının 

onların performanslarını düşürdüğü durumlar dahi olu-

şabilmektedir.

Dikkat eksikliği kavramı aslında tam olarak beynini kontrol 

edememe problemidir. Bu konuda Yale Üniversitesi’nden 

Dr. Thomas E. Brown, “Dikkat eksikliğindeki en büyük sorun 

bilişsel kontrolün olmamasıdır.” diyor ve bilişsel kontrolü bir 

orkestra şefine benzetiyor. Nasıl ki şef, müzisyenleri belirli 

sırayla ve müziğin gidişatına uygun organize eder bütünde-

ki ahengi korursa; benzer şekilde, beynimizin yeteneklerini, 

dürtülerini, arzularını, isteklerini ve önceliklerini bilişsel kontrol 

yeteneğimiz organize eder, sıralar, önceliklendirir, durdurur ve 

yönetir. Böylelikle beynimiz bizim başarılı ve mutlu olmamızı 

sağlar. Dikkat eksikliği olan bir çocuğun yapması gereken 

zihinsel etkinlikler karışır. Dürtülerini kontrol edemez 

ya da kısmi bir şekilde kontrol edebilir. Ders ça-

lışmak yerine film izler, oyun oynar veya 

sınıfta dalıp gider. Eğer dürtülerinin 

istekleri belirli düzeyin üstünde 

olursa da öfkelenir, iletişimi 

ve aile ilişkileri bozulur. 

Bunun haricinde aile-

lerin her aktif çocuğu 

hiperaktif olarak tanım-

laması gibi bir yanılgı 

da vardır.

7-12 yaş dönemi çocuk-

ları daha çok fiziksel aktivite 
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“Gerçek dikkatin özelliği 
şudur; Bir anda hiçi 

her şeye dönüştürür.” 
Wolfgong Ven Goethe

“ “ 

gerektiren oyunlar oynamaktadır. Bu dönemde çocukların hareketli 

olması normaldir. Ancak bu normalin sınırı nedir sorusunun ceva-

bı aileden aileye farklılık gösterdiğinden bir aileye göre sorun olan 

davranış başka bir aileye göre normal olabilmektedir. Çocuğun 

hareketliliği konusunda da ayrımın yapılması önemlidir. Gerçekten 

hiperaktif olan bir çocuk ne yapılırsa yapılsın belli bir durumda ya 

da pozisyonda 15 dakikadan fazla duramaz. Ama bir aile çocuk ile 

misafirliğe gidip çocuğunun iki saat yerinden kalkmadan durmasını 

istiyorsa ve duramadığında hiperaktif olduğundan endişeleniyor-

sa burada tanımlamada bir sorun vardır. Yetişkinlerin bile bu kadar 

uzun süre durmakta zorlandığı bir süreyi henüz bilinç ve iradesi ge-

lişmemiş tam bir çocuktan beklemek yanlıştır.
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DEHB üç temel belirti kümesinden oluşur:

DİKKAT EKSİKLİĞİ

  Dikkatsizlikten kaynaklanan hatalar yapma

  Belirli bir işe ya da oyuna dikkat vermekte zorlanma

  Dikkatin kolayca dağılması

   Başlanan işin yarım bırakılması

  Kendisiyle konuşulurken, dinlemiyormuş gibi görünme

  Görev ve etkinlikleri düzenlemekte zorlanma

  Ev ödevi, ders içi etkinlikleri gibi yoğun zihinsel çaba        

     gerektiren işleri yapmaktan kaçınma

  Etkinlikler için gereken eşyaları kaybetme

  Günlük etkinliklerde unutkanlık

AŞIRI HAREKETLİLİK:

  Gereksiz yere sağ sola koşturma, eşyalara tırmanma

  Oturduğu yerde kıpırdanma, ellerin ayakların oynatılması

  Belirli bir süre bir yerde oturamama, sürekli hareket etme

  Sakin bir biçimde oyun oynayamama ya da başka bir işle  

     uğraşma

  Çok konuşma

İMPULSİVİTE/DÜRTÜSELLİK:

  Sorulan soru tamamlanmadan yanıt verme

  Sırasını beklemekte güçlük çekme

  Başkalarının sözünü kesme ya da oyunlarında araya girme

  Sonucunu düşünmeden koşma, itme, çekme

Diğer yandan, DEHB bulunan çocuklar çok zaman sempa-

tik, şeffaf, yaratıcı, coşkulu ve empati sahibi olurlar.

DİKKAT EKSİKLİĞİ İÇİN…

Öğrenciyi:

  Sakin bir yerde oturtun.

   İyi örnek olabilecek bir arkadaşının yanına oturtun.

  Samimi olduğu çalışkan bir arkadaşının yanına oturtun.

  Not tutmada bu arkadaşının yardımını sağlayın.

  Sınıfta bütün sıraların arasındaki uzaklığı arttırınız.

  Verilen çalışmayı tamamlayabilmesi için ek süre veriniz.

  Dikkat süresi ile uyumlu olacak şekilde görevleri ya         

     da çalışma süresini kısaltınız.

  Kısa süreli hedefler belirleyin.

  Her seferinde bir tek görev veriniz.

   Ödevlerinin miktarını azaltınız.

  Açık ve kesin yönerge verin.

  Etkinliği sürdürmesi için uyarı-sinyal veriniz.

 HİPERAKTİVİTE İÇİN… 
  Soru yanıtlamak için el kaldırdığında övün.

  Çalışırken arada bir duraklamasını sağlayınız.

  Sırada oturmaya ara vermesi için fırsat tanıyınız.

  Görevleri arasında kısa molalar veriniz.

  Aceleci ve dikkatsiz çalışmışsa, yaptığı işi kontrol  

     etmesini öğretiniz.

  Küçük, uygunsuz davranışları görmezden geliniz.

  Uygunsuz davranışları ihtiyatlı kınayınız.

  Olumlu davranışları övünüz.

  Öğrencinin aç olmadığından emin olunuz.

  Gerektikçe el kaldırmasını, seslenmesini öğretin.

  Elini yalnızca amaca uygun durumda kaldırdığı 

zaman yanına gidin.

ANNE VE BABALAR NELER YAPABİLİR?

  Aşırı hoşgörü ve aşırı disiplinden kaçının

  Öncelikle dikkat dağınıklığı hakkında bilgi sahibi olun.

  Dikkati dağınık olan çocuk çok kolay dağılır, çabuk 

sıkılıp yorulur, verilen yönergeleri takip etmekte ve 

uygulamakta zorlanır, dinlemiyor gibi görünür, okul 

kurallarına uymakta sıkıntı yaşar.

  Çocuğunuzun davranışlarını   ya da derslerle ilgili ya-

şadığı sıkıntılarını yaramazlık veya tembellik olarak 

yorumlamayın.

  Evde vereceğiniz görevlerle dikkat yoğunluğunu ve 

süresini artırın.

  Dikkatli davranışlarını ödüllendirin.

  Çocuk kendisinden beklenilenin ne olduğunu tam 

anlamıyla bilmelidir. Beklentilerinizi açıklayın ve 

beklentilerinizde tutarlı olun.

  Dikkatini artırması için “bak oğlum/kızım …..” gibi 

başlayan cümlelerle nasihat etme yerine onu anla-

maya çalışabilir ,eksikliğini ona da fark  ettirebilir-

siniz.

  Çocuklarınıza aldığınız oyuncaklar ve oyunların on-

ların eğitimlerine katkıda bulunacak eğitim setlerini 

tercih edin. Mesela puzzle ve kelime oyunu gibi.

  Bilmece çözmek , resimleri eşlemek gibi hafıza ve 

dikkat üzerine olumlu etkiler yapacak  etkinlikler 

tercih edin. 

  Bir masa etrafında toplanıp son harf oyunu oynaya-

bilirsiniz.

  Belli bir süre içerisinde karmaşık harfler içinden iste-

nen kelimeleri bulma oyunu oynayabilirsiniz.

  Çocukları bilgisayarda öylesine oyunlar oynaması 
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için bırakma yerine ona eğitici ve öğretici oyunlar bu-

lup bunlarla oynamasını sağlayabilirsiniz. Örneğin in-

ternetten indirebileceğiniz oyunlardan “bu sesi tanı” 

“verilen ili haritada bul” veya “kelimeyi tamamla”  gibi 

oyunlar hem çocukları dikkatli olmaya davet eder .

  Evinize misafir geldiğinde çocukları bir odaya topla-

yıp onları kendi hallerine bırakmak yerine onlara oyun 

kurdurabilirsiniz. Hadi anlat bakalım ,isim-şehir oyunu 

gibi.

  Sevgili anne ve babalar bu tavsiyeler çocuğunuzun ya-

şadığı dikkat dağınıklığı probleminin şiddetine göre 

değişebilir. Dikkat dağınıklığının tedavi sürecinde özel 

eğitim programlarının uygulanması gerekebilir. Olum-

suz davranışların düzeltilmesi ve yerine olumlu davra-

nışların konulması için çeşitli destekleyici ve davranışçı 

tedavi uygulanabilir. Aile terapisi önerilebilir. Dikkat 

dağınıklığının çok yüksek olduğu durumlarda hekim 

kontrolünde ilaç tedavisi de söz konusu olabilir.

 VEEEE HAYAT KURTARAN BİRKAÇ DETAY 

Öncelikle çocuğunuzun dikkatini odaklamada ne den-

li zorluk yaşadığını tespit etmek ve onu geliştirmek için 

okuma çalışmaları yapabilirsiniz. Herhangi bir kitapta 

yaşına uygun bir hikâye seçip hikâyeyi sesli okuması-

nı isteyebilirsiniz. Bazıları çok hızlı okumaya çalışacak, 

bazıları kelimeleri yutacak, bazıları harfleri heceleyerek 

okuyacaktır. Okumasının konuşma hızında ve tonunda 

olması için onu destekleyin. Hikâyenin herhangi bir 

yerinde durdurup orada ne demek istediği konusun-

da sorular sorun. Eğer gerçekten dikkatini vermiyorsa 

tekrar okuma eğilimi artacaktır.

Çocuğunuzun sorunu dikkatle değil de öğrendiklerini 

hatırmakla ilgili olabilir. Bu nedenle yaptığınız bu çalış-

ma ile ilgili olarak 2-3 gün sonra sorular sorabilir, hangi 

kısımlarını hatırladığını değerlendirebilirsiniz.

Bu çalışmalara rağmen çocuğunuzun çalışma ve odak-

lanma performansı ile sınav performansı arasında 

bariz bir fark bulunması bu dikkat eksikliği dışındaki 

faktörlerden kaynaklı olabilir. Kaygı bunun en bilinen 

sebeplerinden biri olup dikkat eksikliğinden ayrı işle-

yen bir süreçtir. Bunun tespiti için okulunuzun rehber-

lik servisinden ya da tanıdığınız bir uzmandan bireysel 

destek alabilirsiniz.

Çocuğunuza gerçekten yardımcı olmak istiyorsanız 

hangi dersin hangi kısmında nasıl zorlanıyor iyi bilme-

niz gerekmektedir. Bunu bildiğiniz ve destek olduğu-

nuz hâlde bir ilerleme olmuyorsa biz uzmana başvur-

mak için daha fazla beklemeyin…

Mutlu bir yıl geçirmeniz dileğiyle…

Sevgiler

“Dikkat her şeyde, zevklerde 
bile vazgeçilmez. Hayatta 

yarına bırakmanın bizi daha 
çok başarıya götürdüğü 

olaylar gördün mü?” 
Epiktetos

“ “ 
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Müzik duygu, tasarım ve izlenimleri belir-
li bir amaç ve yöntemle, belirli bir güzel-
lik anlayışına göre birleştirilmiş seslerle 
işleyip anlatan estetik bir bütündür”(U-
çan,1997:10). 

Estetiğin kültürle yoğrulduğu bir eğitim 
anlayışı içerisinde müzik önemli dersler-
den biridir. Kendini dinleme ve kendiyle 
yoğrulduğu anlar olarak önem arz eden 
bu dersler, bireyin genel eğitim içerisinde 
davranış değiştirme ve geliştirme bakı-
mından önemli ve özgün bir yere sahiptir. 
Müziğin en temel öğesi sestir. Sesle tanı-
şan öğrenci müzik dersi kapsamında  sesle 

birlikte ritim, melodi, tını gibi birçok öğeyi 
hayatın akışı içerisinde  bütünleşerek kav-
rar ve söze döker. Hans Eisler’in belirtti-
ği gibi insanın içinde bulunduğu doğal, 
sosyal ve kültürel öğeleri bazen otomatik 
olarak çağrıştıran anlatımlar oluşturur .Bu 
şekilde ortak duygular oluşturarak önce-
den hazırlıklı olmayan biri bile müziğin et-
kisiyle bu ortak duyguları paylaşabilir(Fis-
cher,1985:204). Müzik eğitimi kapsamında 
öğrenci:  Şarkı söyleme, müziksel işitme, 
çalgı çalma, müziksel bilgi eğitimi, müzik-
sel duyarlılık gibi birçok kazanımı öğren-
mektedir. Çocukta müzik eğitimi doğal 
olarak gelişmektedir. Günümüzde gelişen 

Estetiğin kültürle yoğrulduğu bir eğitim 
anlayışı içerisinde müzik önemli derslerden 

biridir. Kendini dinleme ve kendiyle 
yoğrulduğu anlar olarak önem arz eden 

bu dersler, bireyin genel eğitim içerisinde 
davranış değiştirme ve geliştirme bakımından 

önemli ve özgün bir yere sahiptir

“ “ 

Yücel Can Şahin
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teknoloji ile bebeğin anne karnındaki 
tepkileri incelenerek müziğe karşı du-
yarlılığı keşfedilmiştir.  Müzik eğitimi 
çocukta anne karnında başlar. Bu ko-
nuda araştırma yapan Ürfioğlu çocuk-
ların anne karnındaki müzik gelişimin 
şu şekilde özetler: “Normal gelişim 
içinde olan bebekler 8. aydan sonra 
canlı ritimleri içeren müziklere karşı 
aktif davranışlarda bulunurlar. Artık 
dilin varlığını kavradıkları için müzi-
ği sadece pasif bir şekilde dinlemez, 
ona sesle cevap verirler. Bunu, müzikal 
olarak anlamsız bir şekilde belirtirler. 
Bebek dokuz aylık olunca müziğe kar-
şı verdiği tepkide bir kalite meydana 
gelir; müzikten zevk aldığını veya hoş-
lanmadığını belirtir (Ürfioğlu, 1989). 
Doğuştan kazanılan müzik duyarlılığı 
çocuğun var olan yetileriyle birleşerek 
kültürel değerler dünyasına ön hazırlık 
yapar.”Müzik ruhun gıdasıdır.” Atasö-
zünde söylenmek istenen aslında bu-
dur.  

Müzikle erken yaşlarda tanışma müzik-
sel öğrenmelerin gerçekleşmesi için 
gereklidir. Beynin müzik merkezinin 
gelişimi için kritik dönem dokuz yaş 
altıdır. Aynı zamanda müzikle erken 
yaşlarda tanışmak diğer bilişsel zekâ 
ve süreçlerin gelişimini ileri düzeyde 
geliştirir (Snyder,1997). Çocukluğun 
dokuz ile on ikinci yaşları arasını içine 
alan dönem, müzik davranış bilimci-
leri ve eğitimcilerince, müziksel güç-
lerin biçimlendirilmesi açısından çok 
önemli bir dönem olarak görülür. Bu 
durum, bu aşamadaki müzik eğitimi-
ne özel bir anlam ve önem kazandırır 
(Uçan, 1997). The New York Times In-

Kapsamlı bir müzik 
eğitimi alan çocuk, 

sanatsal eğitime 
hazır biçime gelir
“ “ 

ternational, Mayıs 1996’ daki bir yazıda 
Japonya, Kore, Taiwan ve Çin müziği-
nin eğitimdeki yeri ABD’ ye göre daha 
önemsenmektedir ve bu ülkelerdeki 
çocukların müziksel zekada ve sesin 
perdesini ayarlamada daha iyi oldu-
ğu ortaya çıkmıştır. Susan Black “The 
Musical Mind” yazısında yeni doğan 
bebeklerin sinirsel mekanizmasının 
müzik ile geliştiğini belirtmiştir ve bu 
çalışmanın gösterdiği en önemli veri 
de erken yaşlarda ve devamlı müzik 
eğitimi alan çocukların beyin gelişimi 
ve organizasyon yetilerine müziğin 
yardım ettiğidir. Langstaff ve Mayer’in 
yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre 
erken çocukluk yaşlarında müzik eği-

timinin müziksel-ritmik zeka gelişimde 
çok önemli bir yeri vardır. Rauscher, 
Shaw, ve Ky (1993) tarafından yapılan 
bir araştırmaya göre ise on dakika Mo-
zart’ın piyano sonatı K.448 dinleyen 
kolej öğrencilerinin IQ larında yüksel-
me gözlenmiştir. “Müziğe yatkınlıkla 
ilgili yapılan araştırma sonucunda ula-
şılan veriler şu şekildedir: “İlköğretim 
öncesi ve ilköğretim dönemi müzik 
eğitiminin önemini, hem gelecekteki 
müzik öğrenimi hem de beyni hareke-
te geçiren etkileşimsel aktiviteler için 
belirtmektedir (Snyder, 1997).”  Çoklu 
zeka kuramı içerisinde yer alan “mü-
zikal zeka” çocuğun bilişsel zekasının 
gelişiminde önemli bir yer tutmakta-
dır. Bu kurama göre pek çok çocuğun 
eğitimle sesini daha doğru kullanmayı 
öğrenebilerek,  güzel şarkı söylemeye 

başlaması; müzik aleti çalmaya hevesli 
ya da çalıyor olması, müzik dinlemeyi 
seviyor, okul dışında öğrendikleri şarkı-
ları söylemekten çok hoşlanıyor olma-
sı,  koro ya da buna benzer faaliyetle-
re katılmaktan zevk alması bunlardan 
“müzik zekası” ile ilgili olduğu bilin-
mektedir. “Kapsamlı bir müzik eğiti-
mi alan çocuk, sanatsal eğitime hazır 
biçime gelir, doğaçlamalar yolu ile 
yaratıcılığını  geliştirir, kendini müzik-
le (dil, hareket, müzik) ifade ederken, 
toplum içindeki yerini, görevlerini fark 
eder, iç ve dış disiplini gelişir, müziğin 
temel kuralları ve değişik çalgılarla ta-
nışır, (müziksel bilgi ve becerisi artar), 
şarkı söyleyebilir, uyumlu dans edebilir 
ve çocuğun ritm duygusu, sesini kulla-
nabilmesi ve müziksel işitmesi, müzik 
beğenisi vb. gelişir.”

Toplum içerisinde birey olma yolunda 
çocuğa bir çok artı katan müzik çocu-
ğun sosyalleşmesinde çok önemli bir 
yere sahiptir. “Örneğin, gurupla söyle-
me, sesini kullanmayı ve denetlemeyi 
keşfedeceği, uyum becerisini geliştire-
ceği, işbirliğine dair disiplin kazanaca-
ğı türden bir etkinlikken; bireysel çalgı 
çalması enerjini olumlu yönlendirebi-
leceği, kişisel doyum sağlayabileceği 
ve ritim-melodi duygusunu geliştirebi-
leceği türden bir etkinliktir.”

Kısacası, düzenli ve sürekli bir müzik 
eğitimi, çocuğun gelişiminde “dikkati 
/konsantrasyonu” arttırmaktadır. Ço-
cuğun  ana dilini, özgüvenini, karakte-
rini, ilgi ve yeteneklerini geliştiren mü-
zik doğru ellerde işlenirse geleceğe 

güzel tınılar bırakacaktır.
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NEDİR ŞU AKILLI 
TAHTA DEDİKLERİ?

İngilizce “Smartboard” tabirinden dilimize “Akıllı Tahta” ola-

rak çevrilen bu teknoloji harikası sayesinde tahtalar interaktif 

bir bilgisayar ekranına dönüyor. Akıllı tahtanın elektronik ak-

samı bazı modellerde üst köşelerden birinde olup kimi mo-

dellerde ise tahta yüzeyinin iç kısmında gömülüdür. Bu farklı 

modeller çalışma prensibi açısından değişik teknolojilere sa-

hipler.

Akıllı tahtaların temel fonksiyonu etkileşimli bir ortam sağlayıp 

dersin daha akılda kalıcı ve pratik bir şekilde anlatılmasını sağ-

lamaktır. Eski dönemlerdeki “tebeşir tozu” kavramı ve “tahtayı 

kim silecek?” sorusu tarihe karışmaktadır. İnternet konferans-

ları verebileceğiniz akıllı tahtalar power point sunularını, vide-

oları ve bilgisayarın oynatmakta olduğu her türlü dökümanı 

görsel olarak öğrencilere sunabilmektedir. Söz gelimi Türkiye 

Akıllı tahtaların temel 
fonksiyonu etkileşimli bir 

ortam sağlayıp dersin 
daha akılda kalıcı ve pratik 

bir şekilde anlatılmasını 
sağlamaktır.

“ “ 



coğrafyasını anlatan bir öğretmenin 

sahip olduğu sınırsız kaynağı bir dü-

şünün. Ya da açılar konusunu işleyen 

bir Matematik öğretmeninin işinin ne 

kadar kolay olacağını...

Bilgisayar kullanmayı bilen herkes 

akıllı tahtayı rahatlıkla kullanabilir. 

Çünkü akıllı tahta basit anlamda 

bilgisayar programlarının tahtada 

kullanılmasını sağlayan bir düzenek-

tir. Bilgisayarın faresi yerine eliniz-

de akıllı tahtanın kalemi bulunur ve 

bu kalemle Windows pencerelerini 

kapatıp açabilir, sağ sol tıklama ya-

pabilir dolayısıyla istediğiniz prog-

ramları çalıştırabilirsiniz. Tüm bunları 

bilgisayarın başına oturup yapmak 

zorunda değilsiniz. Akıllı tahta size 

bilgisayarınıza tahtadan hükmetme 

özgürlüğünü sağlar. Ders için hazır-

lanmış her türlü öğretim materyalini 

tahtanızda kullanabilirsiniz. Ayrıca 

akıllı tahta üreticilerinin hazırlamış 

olduğu özel yazılımlarla akıllı tahtada 

ders işlemek oldukça kolay. Buna ör-

nek vermem gerekirse; 1. sınıf öğret-

menleri el yazısı yazmak için kılavuz 

çizgili el yazısı satırları olan bir sayfayı 

yansıtarak yazılarını öğrencilerin yan-

lışlık yapmadan yazabileceği şekilde 

yazabiliyorlar. Aynı şekilde matema-

tik dersinde tahtanızı öğrencilerin 

defterleri gibi kareli, müzik dersinde 

notaları yazarken de müzik defteri 

şeklinde düzenleyebilirsiniz. Ülke-

mizde “Branş Derslikleri” maalesef 

yaygın olmadığından dolayı her türlü 

araç-gereci sınıflarımızda bulundur-

mak zor ama akıllı tahta yazılımları 

sayesinde matematik öğretmenle-

rimiz yazılımın açı-ölçeriyle istedik-

leri derecedeki bir açıyı çizebilirler. 

Coğrafya konuları işlenirken Google 

Earth adlı program kullanılarak dün-

yanın her tarafı kolaylıkla uydu fo-

toğraflarından görüntülenebilir. Akıllı 

tahtanın derslerde çeşitli şekillerde 

kullanılabilmesi biraz da sizin yaratı-

cılığınıza kalıyor.

Akıllı tahtada kullanılan bir çok yazı-

lımı tahtanız akıllı olmasa da beyaz 

tahtada kullanabilirsiniz. Daha önce 

de belirttiğim gibi akıllı tahta basit 

anlamda tahtadaki bilgisayar ekran 

görüntüsüne interaktiflik özelliği ka-

tıyor. Sizin tahtanız akıllı olmasa da 

aynı programları kullanabilirsiniz. 

Kontrolleri tahtada değil de bilgisa-

yarda yaparsınız.
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Akıllı tahtanın 
derslerde çeşitli 

şekillerde 
kullanılabilmesi 
biraz da sizin 
yaratıcılığınıza 

kalıyor.

“ “ 
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AKILLI TAHTANIN FAYDALARI

  Bilgisayar ortamında her türlü not ve dökü-

man üzerinde işlem yapabilir, bunları kayde-

dilebilir ve paylaşılabilir.

  Akıllı tahta kullanmak öğretmenlerin işini ko-

laylaştıracak ve artık dersi işlemek zevk haline 

gelecektir.

  Akıllı tahtayı aktif kullanan bir öğretmen öğ-

rencilerin öğrenmesini kolaylaştıracaktır.

  Öğretmen ve grup etkileşimini destekler.

  Öğrencileri yaratıcı düşünmeyi teşvik eder.

  Öğretmeni bilgisayar odaklı olmaktan kurta-

rır, böylelikle fiziksel olarak fikir ve eylemlerle 

katkıda tüm sınıf derse aktif katılabilir.

  Derslerin güçlü ve kalıcı etki yaratmasına yar-

dımcı olur.

  Renk, ses, sürükle-bırak etkinlikleri ile öğren-

cilerin derslerde ilgili, motive ve dikkatli ol-

ması sağlanır.

  KAZANÇ sağlar ; (zaman, donanım yatırımı, 

laboratuar yatırımları vb.)

  Kâğıt, tebeşir, mürekkep kullanımını minimize 

ederek idari maliyetleri düşürür.

  Sadece bir bilgisayar olan sınıflarda, akıllı tah-

ta ile sınırlı bilgisayar kullanımını maksimize 

edilebilir.

  Çeşitli resim ve görsel materyallerle görsel 

duyulara, ses efektleri, grup aktiviteleri işitsel 

duyulara, dokunarak tahtada uygulama ya-

parak etkili kinestetik duyulara hitap ederek 

öğrenme desteklenir.

  Kayıt altına alınan dersler, yazdırılabilir. E-pos-

ta olarak gönderilebilir. İnternet sayfalarında 

yayınlanabilir. Böylelikle tekrar kolay, öğren-

me kalıcı olur.

  Öğrenciler, öğretmenler ve veliler diledikle-

rinde tekrar derslere erişebilirler.

  İstediğiniz renk seçeneklerinde tahta rengi, 

kalem rengi ayarlama.

  Eğitim konusuna göre şekil seçenekleri.

  Sesli görüntülü kaydetme

  Geometrik şekil üretme, düz çizgi çizme

  Bilgisayar ekranından kesilen görüntüyü akıllı 

tahta sayfasına yapıştırma

  E-mail atma

  Uygulama tekrarı

 ÖĞRENCİ AÇISINDAN

  Yaratıcılığın ortaya çıkmasını sağlar.

  Sosyal iletişimde bulunma yeteneğini geliş-

tirir.

  Her öğrenciye, kendi hızlarında ve düzeylerin-

de ilerleme olasılığı verir.

  Kendine güveni arttırır.

  Problem çözme ve dikkatini bir problem üzeri-

ne yoğunlaştırma yeteneğini geliştirir.

  Öğrencinin öğrenme zamanından tasarruf 

sağlar.

  Belgeleme, dosyalama ve belgelere başvur-

ma alışkanlığı kazandırır.

  Önceki çözümleri araştırıp, bunları yeni bir çö-

züm için kullanabilme yeteneğini geliştirme 

ve yeni çözüm bulmasını sağlar.

  Matematik ve dil yeteneğini geliştirir.

  Paylaşım duygusunu geliştirir.

  Daha çok bilgiye ulaşma imkanı verir.

  Dersler kayıt edilebildiği için kaçırılan ders 

veya konulara ulaşabilir.

ÖĞRETMEN AÇISINDAN

  Bilgisayar ortamındaki her türlü görseli, eği-

tim materyali olarak kullanır.

  Zamandan önemli ölçüde tasarruf sağlar.

  Öğrencinin derse katılımını teşvik eder.

  Eğitimde görselliği geniş ölçüde kullanır.

  Kaliteli öğrenim sağlar.

  En sıkıcı dersleri kolay ve zevkli hale getirerek 

öğretmene yardımcı olur.

KAYNAKLAR

http://www.sanalalemci.com/akilli-tahta-nedir-ozellikleri-ne-
lerdir.html#footer
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Uçmak insanoğlunu cezbeden bir olgu olmuştur. Göklere 

hâkim olma düşüncesinden kaynaklanan uçma olgusu günü-

müzde “havacılık” tabiri ile kabul görmüştür. Havacılık, hava 

araçları ile uçmak için yapılan tüm etkinlikler olarak tanım-

lanmaktadır. Tarihte çeşitli zamanlarda uçmanın cazibesine 

kapılarak denemeler yapmış insanlar bulunmaktadır. İsmail 

Cevheri, Lagari Hasan Çelebi ve Hezarfen Ahmed Çelebi bu 

denemeleri gerçekleştiren tarihe geçmiş Türk bilginleridir.

ÖZEL OKULLARDA 
UÇURAN SIRADIŞI 

BİR FAALİYET
HAVACILIK VE MODEL 

UÇAK KULÜBÜ

www.ayhobby.com
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Diğer taraftan yakın tarihimize baktığımızda, havacılık alanında 

yerli girişimler de bulunmaktadır. Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ 

havacılığa gönül vermiş, kendi uçağımızı üretmek hayali ile yola 

çıkarak bunu başararak Türk havacılığına önemli katkıları olmuş 

şahıslardır.  

Çağımızda sürekli ve hızla ilerleyen teknolojik alanlarında biri 

olan havacılık, artık günümüzde hayatımızın birçok alanında yer 

almaktadır. Ulaşımdan iletişime, turizmden sinemacılığa, aske-

ri alanlardan arama kurtarma gibi daha akla gelebilecek birçok 

alanda kullanılan bu muhteşem dünyada; bilgili, yeterli, tasar-

layabilen, üretken, problem çözebilen, kullanabilen bireylere 

ihtiyaç duyulmaktadır.

Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ gibi havacılığa gönül verenlerin 

bıraktığı yerden devam edecek yetişmiş bireylere olan ihtiya-

ca katkı sağlamak amacıyla kurulmuş Havacılık ve Model Uçak 

Vecihi Hürkuş ve Nuri 
Demirağ havacılığa gönül 
vermiş, kendi uçağımızı 
üretmek hayali ile yola 

çıkarak bunu başararak Türk 
havacılığına önemli katkıları 

olmuş şahıslardır.  

“ “ 
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Kulübümüz, en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın uçma hayalini ger-

çekleştirmek adına yola çıkmıştır. Havacılığa gönül veren çocuklarımızın bu 

konudaki kabiliyetlerinin geliştirilmesi, temel uçuş becerilerini kazandırıl-

ması ve bu konuda yapılacak olan çalışmalara yaratıcı düşünceleri ile katkı 

sağlayacak geleceğin havacılarını yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.  

Havacılık ve Model Uçak Kulübü olarak; Çocuklarımızın sadece zamanını 

hoşça geçirmesi değil, güzel ve kaliteli bir şekilde yaparak, yaşayarak ve 

uygulayarak temel psikomotor becerilerini geliştirmek için varız. Havacılığı 

sevdirmek; böylece geleceğe ufku daha geniş, kendine özgüveni yüksek, 

bilimle ilgilenen bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olmayı amaç edindik.

Havacılık bilgi ve becerileri ile bireylerin gelişimini sağlarken yapılacak tüm 

etkinlikler güncel eğitim bilimine uygun olarak yürütülmektedir. Bireyler uy-

gun öğrenme ortamlarında duyu organlarının hepsinin işe koşulduğu, yapa-

rak yaşayarak öğrenme stili uygulanarak havacılığı öğrenirken çeşitli sosyal 

becerileri de kazanacaklardır. Ekip çalışması yapabilme, problem çözme, 

iletişim, sabır, emniyet ve kendini ifade edebilme bunlardan bazılarıdır.  

Çocuklar büyük bir özen ve dikkat isteyen, ince detaylarla dolu olan bu sü-

reçte;  üretir, ürettiğini çalıştırmanın zevkine varır, karşılaştığı problemleri 

çözebilir, zamanını etkili bir biçimde kullanır, sabreder, sırasını bekler, saygı 

duyar, grupla çalışabilir ve böylece öğrenirken sosyalleşirler. Diğer taraftan, 

uçağın üretim aşamasında araştırma, planlama, ölçme, hesaplama, çizim 

yapma vb. türden becerileri gelişir.

Havacılık ve Model Uçak Kulübü olarak eğitim programımızda; Temel Ha-

vacılık (Fizik ve Aerodinamik) Bilgileri, Planör Model Uçak Yapımı, Radyo 

Kontrollü Model Uçak Yapımı, Simülatör Eğitimi ve Uçuş Eğitimi safhala-

rından oluşmaktadır. Süreç sonunda çocuklar temel havacılık bilgilerine ve 

temel uçuş becerilerine sahip olurlar. Kendi ürettiği uçağı uçurmanın zev-

kine ulaşan çocukların bu coşkularını, yaratıcı düşüncelerine yansıtması ve 

geleceğin havacıları olmaları kaçınılmazdır. Dahası, kulübümüz faaliyetleri 

günümüz koşullarında çocuk ve aile birlikteliğinde yaşanan zafiyetin gideri-

lerek birlikte kaliteli vakit geçirilmesi adına önemli bir fırsattır.
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Bu alandaki uğraşlarınızı hem iç mekanlarda hem dış mekanlarda 

kolaylıkla yapabilirsiniz. Model havacılık, ülkemizde henüz henüz ol-

ması gereken seviyeye ulaşmamış, ancak büyük küçük her yaştan ve 

cinsiyetten hemen hemen herkesin ilgisini çeken bir uğraştır. “ 7’ 

den 77 ‘ye  “ ata sözümüz bu alanda uğraşanların  yaş aralığını tam 

olarak ifade etmiş denilse pek te yanlış olmaz. 10 yaşından itibaren 

hayatınız boyunca severek ilgileneceğiniz  tutkudur bu.

Ancak durum böyle olmasına rağmen gerek maliyetinin yüksek ol-

duğu gibi yanlış bir düşünceden, gerekse bu konuda teknik ve do-

nanımlı eğitmen ve imkanların çok az olmasından insanların bu he-

yecan ve istekleri çok kısa sürede yok olmakta.

İşte bu noktada Havacılık ve Model Uçak Kulübü olarak bizler yu-

karıda bahsedilen olumsuzlukları ortadan kaldırarak, alternatif, yerli, 

kolay ve ekonomik olarak bulunabilen malzemelerle bu faaliyetleri 

gerçekleştirmeye, isteyen her bireyin hayallerini uçurmasına imkan 

sunuyoruz.  Özel okullar olarak kulübümüz ile sizde fark yaratabilir-

siniz.

www.ayhobby.com

Havacılığa gönül 
veren çocuklarımızın 

bu konudaki 
kabiliyetlerinin 

geliştirilmesi, temel 
uçuş becerilerini 

kazandırılması ve bu 
konuda yapılacak 
olan çalışmalara 

yaratıcı düşünceleri 
ile katkı sağlayacak 

geleceğin havacılarını 
yetiştirmeyi 

hedeflemekteyiz.  
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Bir toplumun yapı taşı ailedir. Aile bireyleri arasındaki iletişim, çocuk-

ların yetiştirilme tarzı, sahip oldukları gelenek ve görenekler toplumun 

yapısını doğrudan etkiler. Bir toplumdaki aile bağları ne kadar kuvvetli 

olursa o toplum da o kadar güçlü olur. Sağlıklı bir aile ortamında büyü-

yüp yetişen çocuklar da o güçlü toplumun temelini oluşturur. Ama ne 

yazık ki günümüzde sağlıklı bir aile ortamına sahip olmayan çok sayıda 

çocuk bulunmakta. Bu çocuklarımıza devletimiz el uzatmakta, onları ço-

cuk evlerine yerleştirmekte ve gerekli her türlü imkânı sağlayıp, sosyal 

devlet anlayışını en üst düzeyde ve en verimli şekilde uygulamaktadır. 

Ama bu çocuklarımızın maddi destekten öte daha çok manevi desteğe 

BAĞIMIZ 
KANDAN ÖTE

elif@dusunegitim.com Elif Yazıcıoğlu
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Günümüzde sağlıklı bir aile ortamına sahip 
olmayan çok sayıda çocuk bulunmakta. 

Bu çocuklarımıza devletimiz el uzatmakta, 
onları çocuk evlerine yerleştirmekte ve 
gerekli her türlü imkânı sağlayıp, sosyal 
devlet anlayışını en üst düzeyde ve en 

verimli şekilde uygulamaktadır. 

“ “ 
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ihtiyaçları bulunmaktadır. Her çocuk büyür ama nasıl yetiştiği, ye-

tiştirildiği asıl önemli olandır. Bu nedenle hasar gören aile bağlarını 

onarmak için bize de fazlasıyla görev düşmekte. En başta kendimizi 

onların yerine koymamız, hayata zor şartlar altında başlayan çocukla-

rımıza bizim de elimizi uzatmamız, onları iç dünyalarında yaşadıkları 

her türlü olumsuzluktan bir nebze de olsa uzaklaştırmamız, onlarla 

kan bağımız olmasa da gönül bağıyla da aile olabileceğimizi göster-

memiz gerekiyor. Çocuklarımıza gönüllü anne, abla, abi olarak onları 

kendi iç yaşamlarındaki yalnızlıktan kurtarmak, sosyal yaşama daha 

hızlı entegre olmalarını sağlamak, bu gönül bağını yayarak ve daimi 

kılarak hayallere hayat vermek en önemli görevimiz. Unutmayalım ki 

çocuklar en büyük servetimiz..

Bağımız kandan da öte…

Gönüllü Olmak İçin Başvurulacak Adres: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 
Kızılay Mh., Anafartalar Cd. No:70, Ulus/ANKARA
İletişim Numarası: 0312 418 66 62

Bir toplumdaki aile 
bağları ne kadar 
kuvvetli olursa o 

toplum da o kadar 
güçlü olur.

“ “ 
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 Merhaba saygıdeğer hocam. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Merhaba. Ben Mahmure Sümer. 1952’de Samsun Boyabat’ta doğdum. 

1969’da Boyabat Öğretmen Okulu’ndan mezun oldum. 25 sene birçok devlet 

okulunda öğretmenlik, 3 sene anaokulu müdireliği ve ondan sonra 4 sene de 

özel okulda öğretmenlik yaptım. Evliyim ve 2 çocuk annesiyim.

 Şuan ki öğretmenlerimizin aldığı eğitim ile sizin eğitim gördüğünüz 
dönemdeki eğitim sistemini değerlendirebilir misiniz?

Açıkçası iki dönem arasında dağlar kadar fark var. Bizim dönemimizde okul-

dan tam donanımlı mezun olunurdu. Aldığımız eğitim sadece kültürel ders-

lerden ibaret değildi. Aynı zamanda teşkilat ve eğitimde psikolojiyle alakalı 

ÖĞRETMENİN SESİ

Mahmure Sümer

Öğretmen ülkesini sevmeli. Dersleri, konuları 
öğrencilerine ezberletmemeli, hayatın içinde 

kullanabilecekleri alanlarla bağlantılı anlatmalı, 
öğrencilerin seviyelerine inebilmeli, dersi 

interaktif işlemeli. 

“ “ 



da birçok ders görmekteydik. Bu dersler öğrencilere olan 

yaklaşımımda bana çok fayda sağladı. Okulumuz 6 yıldı 

ve son sene hem ders görür hem de köy okullarında staj 

yapardık. Bu da bize bilgilerimizi hem pratiğe dökme 

hem de değişik okullarda erken tecrübe kazanma imkânı 

veriyordu. Maalesef şimdi öğretmenler daha ezberci bir 

eğitim sisteminden mezun oluyor ve öğrencilere de aynı 

ezberci eğitimi aktarıyorlar.

 Peki, eğitimin daha kaliteli olabilmesi için öğret-
menlere tavsiyeniz nelerdir?

Öncelikle öğretmen ülkesini sevmeli. İyi bir donanımla 

yetiştirdiği her bir öğrencisinin bu ülkeye yapacağı en iyi 

yatırım olduğunu bilmeli. Sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü ve 

yaratıcı olmalı. Dersleri, konuları öğrencilerine ezberlet-

memeli, hayatın içinde kullanabilecekleri alanlarla bağ-

lantılı anlatmalı, öğrencilerin seviyelerine inebilmeli, dersi 

interaktif işlemeli. Deneylere, etkinliklere daha çok zaman 

ayırmalı. Teknolojiye ayak uydurmalı, her gün kendini 

daha da geliştirmeli. Eksiklerinin farkına varmalı ve bunu 

aşmak için çaba sarf etmeli. En önemlisi de sadece birkaç 

çocuğu değil bir toplumu yetiştirdiğini, mesleğinin ne ka-

dar kutsal olduğunu hissetmeli, hissettirmeli. 

 Bu süreçte öğrencilere düşen görevler nelerdir?

Aslında öğrencilerden önce ailelere yani velilere birçok gö-

rev düşüyor. Çünkü eğitim önce ailede başlıyor. Aile bilinçli 

olmalı, eğitimin önemini çocuğuna aşılamalı. Çocuğunun 

okuluyla, dersleriyle alakadar olmalı. Öğretmenleriyle sü-

rekli irtibat halinde olup okul ve evdeki eğitimin bütünlüğü 

sağlanmalı. 

Öğrenci de sorumluluklarının farkında olmalı, mutlaka 

derslerine ön hazırlık yaparak okula gitmeli ve öğretmenin 

işini kolaylaştırmalı. Mutlaka anlamadıklarını çekinmeden 

sormalı. Okulunun rehber hocası ile beraber bir çalışma 

programı hazırlamalı ve her gün bu programa uymalı, pra-

tik yapmalı, dersleri ezberlemekten ziyade anlamaya çalış-

malı.

 Eğitimde eşitlik için belli başlı adımlar atıldı. Bu 
eşitlik sürecinin daha da sağlıklı olabilmesi için öne-
rileriniz nelerdir?

Öncelikle dershanelerin kapatılmış olması, öğrencilere üc-

retsiz ders kitabı dağıtılması, özel okullar gibi devlet okul-

larında da yenilenen teknolojiye uygun altyapı desteğinin 

sağlanması eğitimde eşitlik için çok büyük ve çok doğru 

adımlar. Bu sayede çocuklarımızın tatlı rekabeti daha adil 

bir hale geldi. Ama bence özel okulların devlet desteği 

kontenjanı hala yeterli değil. Mutlaka daha da arttırılmalı. 

Böylece eğitimde eşitlik her geçen gün daha sağlıklı bir 

hal alacaktır. 

 Son olarak öğretmenlerin yer değiştirmeleriyle ilgili 
rotasyonu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bence kapsamlı ve özendirici bir model. Fiziki ve dona-

nımsal açıdan dezavantajlı okullarda çalışan öğretmenlere 

yönelik istihdam koşulları, ek ücret, hizmet puanı, lisansüs-

tü eğitime erişim, yer değiştirmeler ile yurtdışı eğitim ve 

görevlerde öncelik, konut desteği gibi destekler verilecek. 

Bu sayede hem yüksek nitelikli yetişmiş ve mesleğe uygun 

bireyler öğretmen olarak istihdam edilecek hem öğret-

menlerin kişisel ve mesleki gelişimleri dinamik olacak hem 

de öğretmenlik mesleğinin statüsü gelişecek. Ben doğru 

bir uygulama olduğunu düşünüyorum.

 Eğitim ve öğretime katkınız, değerli görüşleriniz 
için teşekkür ederim.

Asıl ben teşekkür ederim. Eflatun’un sevdiğim bir sözüy-

le sohbetimizi sonlandıralım isterim. “Yeryüzünde barışı 

sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. 

Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmel-

liği son mertebesine kadar geliştirmek demektir.”
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Merhaba sevgili okuyucularım.

Hepimizin en değerli varlıkları olan çocuklarımızı kalabalık 
ortamlardaki bulaşabilecek hastalıklardan nasıl koruyabili-
riz? Neler yapabiliriz?

Şimdi şöyle bir görüntüyü gözümüzde canlandıralım. Durgun 

suya bir taş attık ve merkezden dışa doğru halkalar oluştu. 

Merkezde çocuğumuz var. Hemen dışındaki en küçük çaplı 

halka bizleriz yani ailesiyiz ki bu üç kişilik bir aile de olabilir çok 

çocuklu yada teyzeli, anneanneli, dedeli büyük bir aile de ola-

saglik@dusunegitim.com Dr. Birol Tanyeli
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Her rahatsızlanmada hemen 
ilaçlara kendi kararımızla 

başvurmayacağız.“ “ 



bilir. Çocuğumuzu önce bu en küçük halkada korumaya 

başlayacağız. Dış ortamdan evimize virüsleri bakterileri ta-

şımamaya özen göstereceğiz. Taşımışsak ta eve girdiğimiz 

anda lavabo ve küvete akıtıp göndereceğiz hepsini. Sonra 

çocuklarımıza sevgimizi sunacağız, sarılacağız, öpeceğiz 

.Zira dışarıda topladığımız hastalık etkenlerinin bir çoğunu 

basit bir el yüz yıkama yada banyo ile kendimizden uzak-

laştırmış olacağız. Hala o en küçük halkadayız. Başka neler 

yapabiliriz? Çocuğumuzun doğumundan itibaren Sağlık 

Bakanlığımızın öngördüğü ve uyguladığı aşı programları-

na zamanında ve mutlaka uymaya özen göstereceğiz. Her 

rahatsızlanmada hemen ilaçlara kendi kararımızla başvur-

mayacağız. İleriki yazılarımızda söz edeceğimiz antibiyotik 

kullanımına ve ateşle mücadeleye çok dikkat edeceğiz. 

Sağlıklı ve dengeli besleneceğiz. Hem yeşil sebzeyi hem 

eti hem balığı hem de meyveyi eşit oranlarda tüketeceğiz. 

Fastfood beslenmeden uzak duracağız. Bol oksijenli or-

tamlara gezi planlamaları yapacağız.

Hadi artık ikinci halkaya geçelim. Çocuğumuzun okulun-

daki kreşindeki sınıfına… Etrafımız biraz daha kalabalıkla-

şıyor değil mi? Daha farklı ortamlardan gelecek farklı has-

talık etkenlerinin daha çoğalacağı sınıfımıza… Burada asıl 

görev sınıf öğretmenimizde elbette. İyi eğitim almış bilgili 

ve ilgili öğretmenimiz ikinci halkadaki en büyük koruyucu-

muz. Bu öğretmenlerimizi seçmek te okul idarecilerimizin 

yeteneği. Sınıf öğretmenimiz neler yapabilir? Beslenme 

saatlerinden çocuklarımızın maksimum seviyede yarar-

lanmasına dikkat edebilir, sınıfını sık sık havalandırabilir, 

bol su tüketimi gibi bazı alışkanlıklar edindirebilir, biraz 

rahatsız görünen çocuğumuza koruyucu önlemler alabilir, 

akut rahatsızlanan çocuğumuzun ailesiyle çabuk iletişime 

geçebilir. Yineliyorum iyi bir sınıf öğretmeni bilgili ve ilgili 

olmalıdır.

Üçüncü halkaya geldik; okulumuza… Çocuğumuzun sağ-

lığı açısından okul yönetimine düşen önemli görevler var. 

Önce ilgili ve bilgili bir ekip oluşturmak. Öğretmeninden 

temizlik elemanına, psikoloğundan yemekhane persone-

line, doktorundan servis şoförüne… Sonra binanın fiziksel 

koşulları çok önemlidir. Bol güneş alan, aydınlık, yüksek 

tavanlı, havalandırması kolay, olabildiğince yeşilliğe sa-

hip geniş bahçeli… Bir diyetisyence hazırlanmış ve kali-

teli malzeme kullanılmış bir beslenme listesi de çocukla-

rımızın hastalıklara direnç gösterebilmeleri açısından çok 

önemlidir. Okul yönetimi uzmanlar aracılığı ile öğretmen-

lerin, temizlik personellerinin, yemekhane personellerinin, 

ulaştırma görevlilerinin sık yinelenen hizmet içi eğitimlerle 

bilgi tazelemelerini sağlamalıdır. Okul halkamızı anlatırken 

aklımızdan çıkarmayacağımız bir konu da çocuklarımızın 

evinden ayrılıp okula başladıkları ilk yıl normal olarak daha 

Hem yeşil sebzeyi hem 
eti hem balığı hem de 
meyveyi eşit oranlarda 

tüketeceğiz.
“ “ 
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fazla hastalanabileceğine hazırlıklı olmamız... Zira kısmen 

steril bir ortamdan çok farklı bir ortama geliyor çocuğu-

muz. Farklı beslenmiş, farklı hastalıklar yaşamış, farklı özen 

gösterilmiş arkadaşlarıyla yakın temasa başlıyor. Çocuğu-

muz bu şekilde dış ortama uyum sağlamaya başlayacaktır. 

Bir çeşit direnç geliştirecektir. Hangi yaşta kreşe başlarsa 

başlasın ilk yılımız zor geçecektir. Ama unutmayın çocuğu-

muz okul öncesine gitmeden okul hayatına başladığında 

da aynı şekilde farklı ortama girmiş olacak. Çocuğum çok 

hasta oluyor diye aman paniklemeyin.

Ve son halka; en tehlikeli halka… Alışveriş merkezleri, res-

toranlar, sinemalar, eğlence merkezleri. Şimdi yazımızın 

başına dönelim. Birinci halkada kaç hastalık bulaştırıcı var-

dı? 3-5… İkinci halkada 20-30, üçüncü halkada 200-500… 

Son halkadaki sayıyı tahmin edebilir miyiz? Edemeyiz. Her 

gün sabahtan gece yarısına kadar yüzlerce binlerce kişinin 

olduğu, hastalık etkenlerini orada burada rahatça bırak-

tıkları ve bu etkenleri dokunma yada solunumla vücutları-

na alacak çocuklarımızın ne büyük tehlike altında olduğu 

tartışılmaz. Ee? Hiç bulunmayacak mıyız böyle ortamlar-

da? Eve mi kapanacağız hasta olmayalım diye? Elbette 

hayır. Ama azaltacağız. Özellikle viral salgınların çoğaldı-

ğı dönemlerde haftada üç gün gidiyorsak ayda üç güne 

düşüreceğiz. Mutlaka açık alanlardaki zaman geçirmelere 

yöneleceğiz. Hava soğuk ta olsa iyi giyineceğiz ama so-

luduğumuz hava, dokunduğumuz yüzeyin temiz olduğu 

yerlerde bulunacağız. Tamam biz buralardan mümkün 

olduğunca uzak duracağız da o yerlerin yöneticilerinin 

yapacağı hiç mi bir şey yok? Olmaz mı? Biraz önce okul 

yöneticilerin yapması gerekenleri biliyoruz. Bunun çok 

daha geniş kapsamlı önlemlerini AVM, restoran, sinema 

ve eğlence merkezi yöneticileri yapmalılar. Bu ortamların 

havalandırma sistemi çok iyi olmalı. Zira birçok virüs hava-

da asılı durumda kalarak hastalık yapacağı yeni bireyleri 

beklemektedir. Genel tuvaletler her zamankinden daha 

sık temizlenmeli. Oturma alanları ve tırabzanlar sık sık de-

zenfektan maddelerle silinmeli. Kurum personeli hijyen 

konusuyla ilgili sık sık eğitilmeli.

     Evet sevgili anneler babalar. En değerli varlıklarımız ço-

cuklarımızı hastalıklardan korumak için evde steril ortam-

da büyütmeye çalışmak ta yanlış, hasta olacaklar yada sık 

sık hasta oluyorlar diye okul öncesi kurumlarımıza gönder-

memek te yanlıştır. Sağlıklı günlerde yeniden buluşmak 

dileğiyle. Hoşçakalın. 
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  Arda Bey öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz?

1979 Ankara doğumluyum. Sırasıyla Gazi Üniversitesi 

B.E.S.Y.O, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi ve Anadolu 

Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümlerini bitirdim.2007 yılına 

kadar TED Ankara Kolejliler Spor Kulübünde çalıştıktan sonra 

2007 yılında TAI (Turkish Aerospace Industry) Spor Koordina-

törü olarak göreve başladım halen burada TAI Spor Kulübü 

Derneği ve TAI Sosyal Hizmetler bölümünde görev yapmak-

tayım.

  Çocuk gelişiminde sporun önemi nedir?

Sürekli gelişen teknoloji yüzünden çocuk gelişiminde Spor’un 

yeri tartışılmaz olmaktadır. Eskiden sokaklarda, park ve bahçe-

lerde okul sonrası oynanan oyunların yerini maalesef bilgisa-

yarlar ve oyun konsolları aldı.

Arda Zorba

Sürekli gelişen teknoloji 
yüzünden çocuk gelişiminde 

Spor’un yeri tartışılmaz 
olmaktadır.
“ “ 
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Koltuktan kalkmadan istenen tüm sporlara ulaşmak çok 

kolay ve yine koltuktan kalkmadan yenen yemek ve abur-

cuburlar da cabası.

İşte tüm bu kolaya ve hazıra alışkanlık evrimi çocuklarımızı 

tembel, Asosyal, obezite riski yüksek, psikolojik sorunlara 

açık, alerji ve hiperaktivite gibi sorunlara dayanıksız birey-

lere dönüştürüyor.

Sokaklarda arkadaşları ile oynamamış çocuk sosyalleşe-

mez, kendine güvenini kazanamaz, koşup oynamamış 

çocukların ciğerleri gelişmediğinden alerjik rahatsızlıklara 

yakalanma riskleri de oldukça yükselmektedir,

Artık çağımızda Spor doktorların reçetelerinde yer almaya 

başlamıştır.

Çocuklarımızın sosyal ve bedensel gelişimi ve ileride sağ-

lıklı bir yetişkin olmaları için spor yapmaları şart artık eskisi 

gibi bina aralarında boşluklar ve ya 3-5 arabanın geçtiği 

sokaklar maalesef yok.

Çevresel faktörlerden dolayı bu imkansızlıklar da bizi  Spor 

Okulları ve Kulüplerine yönlendiriyor.

Bu Konuda Aileleri bilinçlendirmek gerekiyor, öğretmen-

lerimiz çocukların hayatına ve gelişimine asıl karar verici ve 

yönlendirici olan aileleri sporun çocuk gelişimi üzerindeki 

yadsınamaz rolü hakkında bilgilendirmeli ve imkanlar da-

hilinde yönlendirmeye çalışmalıdırlar.

Spor yapmayan/yaptırılmayan çocuk mutsuz olacaktır.

  Çocukların sporla tanışma yaşı sizce ne olmalı? 
Branş seçimi kaç yaşında yapılmalı?

Okul öncesi çocuklarda yüzme ve jimnastik branşları en 

ideali olarak kabul görürken okul çağına gelmiş çocuklar-

da ise gelişen fizyolojik ve psikolojik yapıya paralel olarak 

bilimsel olarak yapılan yetenek seçimi testleri ile bireysel 

ve takım sporlarına geçiş yapılabilir.

Branş seçimi için ise zamana yayılan bilimsel testler ışığı 

altında yapılacak olan testler yardımı ile yapılabilir, burada 

unutulmaması gereken çocuğun yeteneği ve isteği olan 

spora yönlendirmeye çalışmak olmalıdır çünkü genelde 

Ailelerin yönlendirmeleri ışığında yapılan branş seçimi 

uzun vadede çocuk üzerinde olumsuz sonuçlar doğura-

bilir. (Futbolcu olmak isteyen fakat olamamış babanın 

oğlunda bu idealini gerçekleştirme çabasına karşın oğlu 

yetenekleri çerçevesinde belki harika bir basketbolcu ola-

bilecek iken bu yeteneğini yanlış yönlendirme sonucu kul-

lanamaması gibi).

  Okullarda spor eğitiminde dikkat edilmesi gereken 
hususlar nelerdir?

Maalesef ülkemizde bir çok okul gerekli altyapı ve imkan 

olmadığından spor eğitimine gerekli özeni göstermiyor 

ve bu yüzden de çocuklarımız birkaç branş dışında eğitile-

miyor bu da ülkemiz sporunun ilerleyememesinde büyük 

etken oluşturmaktadır.

İmkanlar dahilinde yapılacak olan tüm sportif çalışmalarda 

çocukların psikolojilerinin anlaşılması ve bu bağlamda ha-

reket edilmesi gerekir.

Örneğin ; kasa üzerinden takla atma hareketinden kor-

kan bir çocuğa bu hareketi zorla yapması,not korkusu ile 

zorlanması çocuğun spordan soğumasına hatta çok daha 
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büyük psikolojik sorunlara yol açmasına ihtimal verebilir.

Beden eğitimi öğretmenleri ve Antrenörlere büyük görev 

ve sorumluluk düşmektedir.

Her çocuk her branş veya harekete yetenekli olmayabilir 

önemli olan o çocuğun içindeki cevheri keşfedebilmektir.

  Her branştan başarılı okul takımları nasıl oluşturulur?

Başarılı okul takımı demek aslında başarılı öğrenci demek-

tir.

Eğer takımlardaki çocukların gelişimleri gözlendiğinde 

çocukların/sporcu adaylarının  dersleri, sosyal yaşantıları, 

fiziksel ve psikolojik durumları gelişmiş ise bu başarılı okul 

takımı demektir.

Takım sporcusu olmak programlı ve sistematik olmayı ge-

rektirir ,disiplinli bir şekilde yaşayıp sadece kendini değil 

başkaları içinde birlikte uyumlu bir şekilde varolmayı ge-

rektirir bunu öğrenip buna göre yaşayan bir çocukta er-

genliğe doğru daha sağlam adımlar atar.

Madalya ve şampiyonluk kazanmak tabi ki güzel bir duy-

gudur fakat ömür boyu devam edecek bu kazanımlar ise 

bir çok madalya ve kupadan daha geçerli bir akçe olacak-

tır.

  Ailelere mesajınız var mı?

Değerli ailelerimiz için en güzel mesajı atalarımız söyle-

miştir. ‘’Sağlam kafa Sağlam vücutta bulunur’’

Saygılarımla.
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Sayın Ahmet HAŞİMOĞLU merhaba;

  Kısaca sizi tanıyabilir miyiz?

Merhabalar 12 şubat 1964 Rize Çamlıhemşin doğumluyum.  Evli ve 2 

çocuk babasıyım. 1988 yılında tek bir araç ile servis taşımacılığı yap-

maya başlayıp, bugün otuz yıllık bir deneyime sahip olan Ayder Turiz-

min yönetim kurulu başkanlığını yapmaya devam ediyorum. 

  Ayder Turizmin  iş kollarından bahseder misiniz?

1988 yılında hizmete girmiş olan firmamız;  ilk olarak öğrenci taşı-

macılığı amacı ile kuruldu. Devamında bir çok üyelik ve belgeleri 

de alarak, Ayder Turizm Seyahat Acentası, Ayder Taşımacılık, Ayder 

Organizasyon, Ayder İnşaat, Haşimoğlu Otelcilik ve  Ayder Rent a 

Car’ı bünyemize ekledik. Bahsetmiş olduğum Grup firmamızın iş kol-

ları Yurtiçi ve yurtdışı turlar, otel rezervasyonları, uçak bileti, kongre, 

seminer, bayi toplantıları, fuar ve spor organizasyonları, öğrenci, per-

sonel ve turizm taşımacılığı, kurumsal filo kiralama, VIP transfer ve 

rent-a car, otelcilik ve inşaat & taahhüt alanlarında hizmet vermeye 

devam ediyor.  Antalya ve İstanbul’da var olan şubelerimiz ile bera-

ber de her geçen gün büyümeye devam ediyoruz.

ahmet.hasimoglu@ayder.com.tr
www.ayder.com.tr

Ahmet Haşimoğlu
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  Sizi diğer şirketlerden ayıran özellikler 
nelerdir?

Benim hep dile getirdiğim ve ilke edindiğim 

bir sözüm var “ya yaptığın işin en iyisini ya-

pacaksın yada bu işi yapmayacaksın”. Bir iş 

yapıldığında en iyisinin yapılması, sıra dışı ol-

ması, beğenilirliği olması lazım ki farkındalık 

yaratsın. Bizde yaptığımız işi bu ilke, bu görüş 

ile yapıyoruz. 1988 yılında okul araçları hizmet 

yönetmeliği yoktu.  Ama yaptığım işin önemi 

hassasiyeti ve ciddiyeti ile beraber şirketimi o 

zamandan bir yönetmelik varmışçasına hep bir 

düzen ve kurallar ile yönettim. Mesela, Şoför-

lerimizin kişisel bakımlarına özen göstermesi, 

kılık kıyafet tertipleri, araç içersindeki davranış-

ları, öğrenciler ile olan diyologları yaptıkları işi 

benimsemeleri ve en önemlisi kendi evlatları-

nı kardeşlerini taşıyor gibi. Hareket etmelerini 

istedim. Bununla beraber taşıma yaptığımız 

araçların belli güvenlik standartlarına uygun 

olmasını sağladım. Örneğin araç içi emniyet 

kemeri, kapıların otomatik ya da şoför kuman-

dalı olması gibi. 2002 yılında Servis Araçları 

Hizmet Yönetmeliği çıktı. Daha sonrada okul 

servis Araçları İç Hizmet Yönetmeliği Çıktı ve 

ben o yönetmeliği incelerken, kendi koydu-

ğum ve uyduğum kuralların 4 tanesinin bura-

da maddeleştirildiğini gördüm, bu beni çok 

mutlu etti, bu şekilde devam ettik. Bu süreçte 

benim yegâne hedefim ilk etapta para kazan-

mak değil, bizler çocuklarımızı yani Türkiye’nin 

geleceğini taşıyoruz. Belki yarının cumhurbaş-

kanını, başbakanını, akademisyenini, genel-

kurmay başkanını, iş adamını, iş kadınını taşı-

dığımızı düşünüyorum ve benimsediğim ilkem 
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Servis firması seçilirken, o servis firmasının referanslarına 
bakmak lazım. Hangi okullarda taşımacılık yapıyor bu 

okulun öğrencileri memnun mu, şoförleri eğitimli mi, en 
azından yapacağı işi tanıtması gerekli. 

“ “ 
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doğrultusunda şu an 25 bin personel ve 5000’e 

yakın öğrenci taşıyoruz.

  Servis Yönetmeliği hazırlanırken nelere 
dikkat edilmesi gerekir sizce?

Bu işi takip eden Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri 

Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı bulunmakta 

ama bununla birlikte servis yüklenicisinin de 

işin içinde olması gerekir.

Yeni bir yönetmelik yayınlandı, yönetmeliği 

inceledik Ticaret Odası olarak Milli Eğitim Ba-

kanlığı, Ulaştırma bakanlığından randevu iste-

dik, bu konuyla alakalı karşılaştığımız sıkıntıları 

yakın zamanda onlarla yapacağımız toplantıda 

paylaşacağız. 

  Çalışanlarınızı seçerken nelere dikkat edi-
yorsunuz ve  hangi tür eğitimler veriyorsu-
nuz?

Yaptığımız işin hassasiyetini göz önünde bu-

lundurduğum zaman bu hizmeti vermemizde 

aracı olan şoför ve hosteslerimizin bizimle aynı 

hassasiyete sahip olması, yaptıkları işi kendi-

işleri gibi benimsemelerini istiyoruz ve buna 

inandığımız personellerimizi işe seçiyoruz. 

Bunun ile beraber seçilen personel beni ve 

firmamı temsil edeceği için gerekli eğitimleri 

aldırmaya devam ediyorum. Her yıl hizmet içi 

eğitimler düzenliyoruz, bunun yanında rehber-

lerimize, şoförlerimize ve okullardaki ulaşım 

müdürlerine sizin gibi eğitim danışmanların-

dan eğitim aldırıyoruz onların uyacağı kurallar 

beliriyoruz. Bu kurallar dâhilin de bir servis ki-

tapçığı yaptık, okullar başladığı zaman öğrenci 

kayıtları alınırken mutlaka bu kitapçıklar velile-

rimize taktim ediliyor. 

Okulda öğrenci, 7 ila 10 saat arası eğitim gö-

rüyor. Bunun yanında ortalama 45 dk sabah 

45 dk akşam serviste geçiriyor. Bu geçirdiği 

zaman diliminin de eğitimin bir parçası oldu-

ğundan oradaki arkadaşlarımızın da eğitime 

hizmet etmesi gerektiğine inanıyorum. 

  Okullar servis firması tercih ederken ne-
lere dikkat etmesi gerekmektedir?

Başta servis hizmetleri yönetmeliğine uygun 

olan firma seçimi yapmalıdırlar. Bu servis fir-

ması seçilirken, o servis firmasının referansla-

rına bakmak lazım. Hangi okullarda taşımacılık 

yapıyor bu okulun öğrencileri ve velileri mem-

nun mu, şoförleri eğitimli mi, firmanın dene-

yimi geçmişi de en önemli etkenler arasında 

tabi. Özel okullara bakıyorum; öğretmenlerini, 

burslu öğrencilerini, okula giden yemek firma-

sının personelini, güvenlik görevlerini ücretsiz 

taşınmamızı istiyor, bunun yanında ayda belli 

bir miktar bağış istiyorlar, böyle bir uygulama 

maalesef mevcut ama doğru değil. Bu yüzden 

her yıl çoğu okul firma değiştirmek durumda 

kalıyor. Maalesef bu da firmaları kendi araların-

da inanılmaz rekabet içerisine sokuyor. Okullar 

unutmamalıdır ki tek hedefi iş almak olan firma 

değil de  yaptığın işin hakkını verecek olan fir-

mayı seçmektir esas olan. 

  Meslektaşlarınıza neler söylemek istersi-
niz?

Türkiye çok büyük bir ülke. Ankara da en büyük 

illerimizden biri gerek personel gerek öğrenci 

taşımacılığında oluşan ihtiyaç doğrultusunda 

da sektörün kaliteli ve güvenilir hizmet veren 

firmalara oldukça ihtiyacı var. Eğer bu sektör-

de gerçekten olmak istiyorsak sadece iş almak 

adına haksız rekabet ortamları oluşturmak 

yerine birbirimize destek olarak etik ve ahla-

ki değerlere uygun koşullarda rekabet ortamı 

yaratmamız gerekir. Ama bu bir kişi ile değil, 

bu işin içinde bulunan herkesin bu şekilde ha-

reket etmesi ile olur. Unutmayalım ki dürüstlük 

ve sorumluluk ilkesinden, iş ahlakı ve prensip-

lerinden ödün vermeden çalışan kazanır...
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