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Düş’ün ailesi olarak; dergimizin yeni sa-
yısı ile sizlere ulaşmanın sevincini ya-
şıyoruz. Yayın hayatımıza başladığımız 

günden bu yana okuyucularımıza doğru ve 
faydalı bilgiler sunmanın heyecanını hiç yitir-
meden yayınlarımızı sürdürebildiğimiz için tüm 
ekibimiz ve kendi adıma mutluluk duyuyorum. 
Bilineceği gibi eğitimcilerimiz ve okuyucuları-
mız arasındaki ilişkilerin sağlanmasında ve bil-
gilerin paylaşılmasında dergimiz köprü olmuş-
tur. Bu çerçevede sektörümüze bir nebze ışık 
tutarak, değerleri önemseyerek ve ilkelerine 
bağlı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Siz değerli okuyucularımızla birlikte, ilke ve 
değer yargılarımız doğrultusunda yolumuza 
devam etmekte kararlıyız. Tüm bilgi, birikim 
ve tecrübelerimizi sizlerle paylaşmaktan her 
sayımızda ayrı heyecan duyuyoruz. Milletimi-

zin gerçek değerlerini temsil ettiğini düşün-
düğümüz yazıya dökülen bilimsel çalışmaların, 
küreselleşen bir zaman diliminde, insanlığın 
kronikleşmiş sorunlarına çözüm getireceğine 
inanıyoruz. Geleceğe bir nebze ışık tutarak, 
aydın yarınlara hep birlikte ulaşmak dileğimiz. 

Geçmiş sayılarımızda olduğu gibi, bu sayımız-
da da eğitim ve eğitimcilere ışık tutmak adı-
na birçok konuyu siz değerli okuyucularımızın 
takdirlerine sunmuş bulunuyoruz. Dergimizde 
yer alan her bir yazı, makale, gerçeği kaynak-
larından araştırarak siz değerli okuyucularımıza 
yeni bilgiler sunmayı amaçlamıştır. Dergimizin 
bu sayısı da oldukça kapsamlı çıkmıştır.

Bu sayının çıkmasında emeği geçen tüm ya-
zarlarımıza Düş’ün ailesi olarak teşekkürler. Bu 
sayının da okuyucularımıza faydalı olması ve 
sonraki sayılarda buluşmak temennisiyle…

DÜŞ’ÜN EĞİTİM VE SEKTÖR DERGİSİ   |   EDİTÖR



Başak Aslan
basak@dusunegitim.com
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Bazı tesadüfler vardır ki; karşılaştığınız kişi ya da kişiler ilerleyen süreç-

te yaşamınızı altüst eder ve o günü hatırlamak istemezsiniz. Ama bazı 

tesadüfler vardır keşke çok daha önce karşılaşsaydık dersiniz. Çünkü 

aynı düşünce aynı amaç ve aynı duygularla yaşıyor çaba göstermeye 

çalışıyorsunuzdur. Benim düş’ ün dergi ailesiyle tanışmamda aynen 

bu duygu ve düşünceleri kapsamış olacak ki ilk görüşmemizden bir 

gün sonra Genel Yayın Yönetmeni Esra Başak Aslan ile bir görüşme 

daha yaptık. Yaptığımız bu samimi görüşme sonrasında hocam sizin 

de düş’ ün yayın grubunda olmanız ve düşüncelerinizi bizlerle pay-

laşmanız bizleri çok mutlu edecek karşılığını aldım… Bu samimi teklif 

beni de çok mutlu etti ve birlikte yol almaya karar verdik.

DÜŞ’ ÜN 1 
MÜZİĞİN DİLİYLE,

GÖNÜLDE OLMAK…

Genç bir nüfusa sahip olan ülkemizde 
eğitimde fırsat eşitliği tam anlamıyla 

uygulanmalıdır. Yani doğu Anadolu da 
ki bir çocukla Batı Anadolu da ki çocuk 

aynı kalitede aynı şartlarda eğitim 
almalıdır.

“ “ 

Ersan Petekkaya
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Bundan sonra ki süreçte sizlerle han-

gi konu başlıklarında yazılarımı pay-

laşacağımı kısaca anlatmak isterim.  

İçinden geçtiğimiz sürece şöyle bir 

baktığımızda ne çok olumsuzluk 

ve kötüye gidiş var diye düşünme-

den yapamıyoruz değil mi?  Evet 

bölgemiz itibarıyla yanı başımızda 

savaşların olduğu ve bu savaşlarda 

binlerce masum insanın öldüğünü 

görmek-duymak ister istemez ülke-

miz insanlarının da psikolojik yapısını 

olumsuz yönde etkiliyor ve etkileme-

ye devam ediyor. Ve yine bu savaş-

tan kaçıp ülkemize sığınan 4 milyonu 

aşkın sığınmacı artık bizimle beraber 

yaşamak durumunda. Gerek kültürel 

gerekse eğitimsel farklılık bu iki insan 

grubunu ister istemez karşı karşıya 

getirmektedir. İşte bu karşı karşıya 

gelişler ilerleyen dönemlerde çok 

vahim ve tehlikeli sonuçları berabe-

rinde getirecektir. Verilen rakamlara 

göre 0-15 yaş aralığın da 800 bin ço-

cuk olduğu ve bu çocukların yeterli 

eğitim alamadıkları düşünüldüğünde 

durumun ne kadar vahim olduğunu 

sanırım gözler önüne seriyor.  

İşte tamda burada toplumların eği-

timli ya da eğitimsiz olmalarından 

çıkacak sonuçları önümüze koyma-

mız gerekiyor. O yüzden önümüzde 

ki süreçte Milli Eğitim Bakanlığının 

uygulayacağı eğitim politikaları, plan 

ve programları çok önem arz edi-

yor. Genç bir nüfusa sahip olan ül-

kemizde eğitimde fırsat eşitliği tam 

anlamıyla uygulanmalıdır. Yani doğu 

Anadolu da ki bir çocukla Batı Ana-

dolu da ki çocuk aynı kalitede aynı 

şartlarda eğitim almalıdır.

Diyelim ki tüm bu şartları tamamladı-

ğımızda ( azıcık hayal ettim ) eğitim-

de yapılacaklar bitiyor mu sizce? Tabi 

ki hayır…

Buradan itibaren benim konum olan 

müziğin ve sanatın eğitimde ki yeri 

geliyor. Ben hangi eğitim branşı olur-

sa olsun verilecek eğitimin anlaşılır 

yalın bir dilde ve gönülden olması 

gerektiğine inananlardanım. Yani her 

işte olduğu gibi yaptığınız işin içinde 

sevgi var ise harcında başarı kaçınıl-

mazdır. 

32 yıllık mesleki yaşamımın, 20 yılı-

nın çok özel bir kısmını kaplayan bir 

bölümdür “ Özel Gereksinimli Ço-

cuklar.” Onlarla birlikte olmak, on-

larla birlikte öğrenmek ve bu öğren-

diklerimizi sahnede yüzlerce kişiyle 

paylaşmak mutluluğun en büyüğü 

olmuştur benim için ve tabi ki öğren-

cilerim için. 

Bana ayrılan bu sayfada bundan son-

ra müziğin yaşamımızda ki yerinin 

yanı sıra özellikle bu konuyu” Özel 

Gereksinimli Çocuklar” konusunu iş-

leyerek farkındalık yaratmaya çalışa-

cağım. Bu farkındalık çalışmamızda 

sizlerde katkı sunmak, düşüncelerini-

zi paylaşmak isterseniz lütfen bizimle 

iletişime geçiniz. 

Yazımın ikinci paragrafı biraz iç ka-

rartıcı olsa da sondan ikinci paragraf 

asıl olandır. Bu düşüncelerle yaşama 

sarılmak ve çalışmak gerek.  

Dergimizin bu sayısından itibaren 

Müziğin Diliyle Gönüllerinizde olur-

ken çocuklarımızın eğitiminde müzi-

ğin ve sanatın ne tür faydaları olaca-

ğını paylaşacağım.

Sevgiyle kalın…

Şartlar ne olursa 
olsun yani tüm 
olumsuzluklara 

rağmen aramızda 
hala iyi insanlar var. 
İşte bize düşen bir 
diğer görevde bu 

iyi ve güzel insanları 
bir araya getirerek 

ülkemizin güzel 
çocuklarına güzel bir 

gelecek bırakmak 
değil mi tüm 

çabamız?    

“ 

“ 

DÜŞ’ÜN EĞİTİM VE SEKTÖR DERGİSİ   |   DÜŞ’ ÜN 1 MÜZİĞİN DİLİYLE, GÖNÜLDE OLMAK…



Eğitim camiasına yeni bir soluk getiren Düş’ün Eğitim ve Sektör Der-

gisi, siz okurlarıyla gelişmeye devam ediyor. Ben Cemre Erdoğan, 

okur temsilcisi olarak bu özel derginin bir parçası olmaktan heyecan 

duyuyorum.

Dergimizle ilgili her türlü görüş, düşünce ve önerilerinizi elektronik 

posta adresimize iletebilirsiniz…
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Siz değerli okurlarımızın katkılarıyla 
büyümekte olan Düş’ün Eğitim 
ve Sektör Dergisi okuyucularının 

desteği ile geniş kitlelere ulaşmayı 
hedeflemektedir.

“ “ 

Okur Temsilcisi
cemre@dusunegitim.com

Cemre Erdoğan





İngiltere’nin Kültür ve Eğitim İlişkilerinden sorumlu uluslararası kuruluşu British Council, 

Türkiye genelinde 22-25 yaş arası 4 bin 816 gence yurtdışında eğitim hakkında ne dü-

şündüklerini sordu. İnternet üzerinden yapılan anketin sonucu gençlerin hayalini yurtdışı 

eğitimin süslediğini gösteriyor. Gençlerin yüzde 95’i yurtdışında eğitim almak isterken, 

yüzde 96’sı da yurtdışında eğitim aldıkları takdirde iyi bir iş bulacaklarına inanıyor.

Neden gençler yurtdışında okumak istiyor, Türkiye’deki eğitim dü-
zeyini yeterli bulmuyorlar mı? Yoksa iyi bir kariyer yapabileceklerine 
inanmıyorlar mı? 
Bizde öğrencilerimizden Gökhan ÇİFTÇİ ve Emre ŞAŞMAZ’ la bu konuda bir röportaj 

gerçekleştirerek sizlere ışık tutmak istedik.

DÜŞ’ÜN YURTDIŞI 
EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

Neden gençler yurtdışında okumak 
istiyor, Türkiye’deki eğitim düzeyini yeterli 

bulmuyorlar mı? Yoksa iyi bir kariyer 
yapabileceklerine inanmıyorlar mı?

“ “ 

hasan@dusunegitim.com Psk. Hasan İslamoğlu
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Ukrayna’da lisans ve master eğitimini tamamladıktan 

sonra Ulusal Beşeri Bilimler akademisi direktörünün asis-

tanlığı yapmakta olan Gökhan Çiftçi yurtdışında okuya-

cak öğrencilere okuyacakları bölümün kendi ilgi ve be-

ceri alanlarında olmasını tavsiye ediyor.

Su anda ki kariyerinizden ve yaptığınız 
isten bahseder misiniz?
Şu anda aralarında Uluslararası  Kuruluşların  bulunduğu 

Ukrayna’ın  en buyuk diş kliniğinde olan Üniversite  direk-

törünün asistanlığı yapmaktayım.

14

Bana göre yurtdışında eğitim 
almanın kişiye sağladığı en 

önemli artılardan biri insanin 
özgüvenine olan inancını 

arttırması. Kendisine güvenen bir 
bireyin iyi bir eğitimin ardından 

yeterince istemesi şartı ile 
açamayacağı bir kapı olduğunu 

sanmıyorum.

“ “ GÖKHAN ÇİFTÇİ



DÜŞ’ÜN EĞİTİM VE SEKTÖR DERGİSİ   |  DÜŞ’ÜN YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

Yurtdışında nerede ne eği-
tim aldınız?
Lisans eğitimi mi Internatıonal Hu-

manitarian Üniversitesinde diş he-

kimliği üzerine, yüksek lisansı mi 

da Devlet diş  Üniversitesinin Diş 

hekimliğini tamamladım. Ayrica 

part-time olarak University Interna-

tıonal Humanitarian  de Diş Kliniği 

üzerine part-time olarak ikinci bir 

master programına devam etmek-

teyim.

Yurtdışında eğitim almaya 
nasıl karar verdiniz? 
Lise 2. sınıfta okurken ilk yurtdı-

şı eğitim tecrübemi İngiltere ye 1 

aylığına dil eğitimi için gittiğimde 

yaşadım. Yaşadığım bu erken sayı-

labilecek tecrübeden sonra yurtdı-

şında eğitim almanın insana neler 

katabileceği hakkında daha net 

fikir sahibi oldum. Türkiye ye dön-

dükten sonra planlarımı tamamen 

değiştirip çalışmalarımı yurtdışı 

odaklı sürdüğüm ve lise eğitimi mi 

tamamladıktan sonra zaman kay-

betmeden Ukrayna’ya geldim.

Gideceğiniz okulu nasıl 
seçtiniz? 
Ingilterede ki dil eğitimi tecrü-

bemden sonra basta iklim şartları 

olmak üzere ingiltere’nin üniversi-

te eğitimi almak için benim istedi-

ğim yer olmadığına karar verdim. 

Geriye kalan alternatifler arasın-

dan Ukrayna ve Amerika arasında 

karar vermeye çalışırken malum 11 

Eylül saldırıları sonrasında Amerika 

alternatifini de eleyip Ukrayna’nın 

Odessa şehrinde karar kıldım. Bu 

süreçte Düş’ün eğitim danışman-

larının sağlamış oldukları bilgi ve 

destek için kendilerine teşekkürü 

bir borç bilirim. Düş’ün danışman-

larının o zamana kadar hakkında 

çok az şey bildiğim bir ülke olan 

Ukrayna ile ilgili aklıma gelen her 

turlu soruya tatmin edici cevap 

vermeleri benim Ukraynaya ya ka-

rar vermemdeki en önemli etken-

lerden birisi oldu.

Yurtdışında eğitim almış ol-
mak size nasıl kapılar açtı?
Bana göre yurtdışında eğitim al-

manın kişiye sağladığı en önemli 

artılardan biri insanin özgüvenine 

olan inancını arttırması. Kendisine 

güvenen bir bireyin iyi bir eğitimin 

ardından yeterince istemesi şartı 

ile açamayacağı bir kapı olduğunu 

sanmıyorum. Şuan itibariyle çalış-

mış olduğum şirkete full-time öğ-

rencilik surecinin ardından zaman 

kaybetmeden girebilmiş olmak 

sanırım yurtdışında eğitimin şuana 

kadar bana açtığı kapıların en so-

mut örneği olarak gösterilebilir. 

Yurtdışında yaşadığınız 
çevreyi,  edindiğiniz dost-
lukları anlatır mısınız? 
Zengin kültürü olan ülkelerinden 

biri olan Ukrayna da eğitim almış 

olmak size dünyanın dört bir yanın-

dan onlarca dost edinme imkanını 

da beraberinde getiriyor. Bugün 

geldiğim noktada edindiğim dost-

lukları kısaca anlatmam gerekirse 

dünyanın hemen herhangi bir ül-

kesine seyahat ettiğimde tanıdık 

bir dost/arkadaş bulabilmek ger-

çekten özel bir ayrıcalık.

Hiç unutamadığınız bir 
anekdotunuz var mı?
2013 yılı Şubat ayında Internatıonal 

Humanıtarıan Üniversitesini tem-

silen Macquarie Üniversitesinde 

ımplant teknolojıleri seminerine 

katılmıştık. Ukrayna’dan Avustralya 

ya dönüş yolunda 3 gün içerisinde 

yaşadığım 55 derecelik isi farklı 

(Odessa -20 derecelerdeyken Syd-

ney +35 dereceydi ) ve Sydney’e 

ayak bastığımda eve değil doğru 

üniversiteye gidip sabahtan aksa-

ma kadar derse girmiş olduğum 



anları unutamıyorum, yaklaşık iki haf-

ta kendime gelememiştim.

Yurtdışında okuyacak öğren-
cilere neler tavsiye edersiniz?
Bu konuda tavsiyem kısa ve öz olacak; 

son dönemlerde yurtdışında eğitim 

için araştırma yapan öğrencilerin bu-

yuk bir kısmının okuyacakları bolum 

tercihine eğitim alacakları ülkenin 

göçmenlik programlarına bakarak 

karar verdiğini görmekteyim ki bana 

göre bu hiçte sağlıklı bir tercih me-

todu değil. Burada dikkat edilmesi 

gereken nokta su; sizin eğitim almaya 

başladığınız sene örnek olarak muha-

sebe bolumu mezunları eğitim alaca-

ğınız ülkede oturum hakki alabiliyor 

diye siz aslında ilgilenmediğiniz bir 

bolum olan muhasebeyi tercih eder-

seniz ve eğitiminizi tamamlamadan 

göçmenlik kuralları değişirse almış ol-

duğunuz eğitim hiç bir amaca hizmet 

etmemiş oluyor. Bu bahsettiğim duru-

mu bizzat yasayan arkadaşlarım oldu 

ve gerçekten hoş bir durum değil. 

Kısaca, yurtdışında okuyacak öğren-

cilere tavsiyem okuyacakları bolumu 

kesinlikle kendi ilgi ve beceri alan-

larından seçip göçmenlik ve diğer 

faktörleri ikinci plana bırakarak tercih 

yapmaları yönünde olacaktır. 

Cape Town’da dil eğitmini tamamla-

yan  Emre Şaşmaz,  daha önce yurt 

dışında bulunmuş özellikle eğitim al-

mış birinden bilgi almak ve danışma-

nımın beni doğru yönlendirmesiyle 

en sağlıklı sonucu alıp sonuna kadar 

her şey çok organize bir şekilde de-

vam etti.  Düş’ün eğitime ve Hasan 

bey’e tekrardan çok teşekkür ederim.

Su anda yurtdışında nerede 
ne eğitimi alıyorsunuz?                                                              
Cape Town’nun Johannesburg  şeh-

rinde bulunan Star College okulunda 

9 ay İngilizce eğitimi aldım.

Türkiye’de Hangi okullarda 
öğrenim gördünüz? Türki-
ye’de dil eğitimi aldınız mı?                                    
Psikoloji bölümü  ve Pamukkale Üni-

versitesi mezunuyum. Lise ve üniver-

site dışında herhangi bir yerde dil 

eğitimi almadım.

Yurtdışına gitmeye nasıl ka-
rar verdiniz?                                                                                
Yüksek lisans ve doktora için İngiliz-

ce benim için çok önemliydi. Benden 

önce birçok arkadaşım özellikle Cape 

Town’da dil eğitimi almışlardı ve hep-

sinin referansı olumlu yöndeydi. Ve 

yurtdışında eğitim alma fikri her ge-

çen gün aklıma yatmaya başlamıştı.

Gitme kararı verirken ve gi-
deceğiniz okul ve ülkeyi se-
çerken zorlandınız mı?                                                         
En önemli konu ise gitme kararı ver-
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dikten sonra gideceğim ülke ve son-

rasında okul seçimiydi. Açıkça söyle-

mek gerekirse Düş’ün den önce bir 

başka danışman firmayla görüşmeye 

başlamıştım. Birçoğunun da cevabını 

bildiğim sadece karşı taraftan güven 

duygusu almak istediğim için çok ba-

sit, net, anlaşılır olan sorular sordum 

ancak danışman firmanın vermiş 

olduğu cevaplar beni tatmin etme-

mişti. Daha sonra Düş’ün de Hasan 

bey’le görüşmeye başladım. Yurtdı-

şına dil eğitimine gitmek isteyen her 

öğrencinin istediği gibi sorularıma 

net cevaplar alabiliyor ve güven du-

yabiliyordum. Böylece hemen ertesi 

gün işlemlerimi başlattım ve sonuna 

kadar her şey çok organize bir şekilde 

devam etti. Düş’ün’e ve Hasan bey’e 

tekrardan çok teşekkür ederim.

Şehir ve bölge seçimini nasıl 
yaptınız?  
Gideceğim şehrin ılıman bir iklime 

sahip olmasını istedim. Düş’ünün ve 

arkadaşlarımın tavsiyesi sonucu Cape 

Town’un Johannesburg  şehrini seçtim 

ve gittiğimde doğru bir karar verdiğimi 

anladım. Star College ise Johannes-

burg şehrine gitmek isteyenlerin gerek 

eğitim kalitesinden gerekse kampüs 

ortamından dolayı kesinlikle tercih et-

meleri gereken bir okul.

Yurtdışına gittiğinizde karşı-
laştığınız zorluklar neler old
u?                                                       
İşimden dolayı daha önce 4 sene 

yurtdışında bulunduğum için herke-

sin yaşadığı zorlukları yaşamadım. 

Benim için en büyük sıkıntı aile yanı 

konaklama olmuştur. Ailedeki herkes 

iyi niyetli insanlardı ancak akşamları 

arkadaş ortamından kopup eve git-

mek biraz zor oluyor. Dolayısıyla çok 

fazla zaman kaybetmeden okul yur-

duna yerleştim daha sonrada arka-

daşlarla öğrenci evi kiraladık.

Gittiğiniz ülkenin en çok dik-
katinizi çeken ya da hoşunu-
za giden yanları neler ?                                          

Genel olarak bakarsak Cape Town 

çok düzenli, neredeyse kusur bula-

mayacağımız bir ülke. Yasal olarak 

çalışma izninin olması, öğrencileri 

maddi açıdan önemli ölçüde rahat-

latmaktadır. Johannesburg ise tam 

bir öğrenci şehri. Brezilya, Kolombi-

ya, Fransa, İsviçre, Kore, Japonya ve 

Katar gibi birçok ülkenin bulunduğu 

Güney Amerika, Avrupa, Asya ve Af-

rika kıtalarından öğrencilerinin ço-

ğunlukla burayı seçiyor olması bunun 

en büyük kanıtıdır. Şehiriçi ulaşımının 

kolay ve rahat olması, gece hayatının 

renkli olması, küçük bir şehir olması-

“ “ 

Tamamen dil eğitimine 
odaklanılması ve 

öğrenilenlerin günlük 
yaşamda pratiğe 

dönüşmesi açısından 
yurtdışında eğitim 
almak avantajlı bir 

durum.

na rağmen birçok aktivitenin düzen-

leniyor olması,  ayrıca gerek okulun 

gerekse öğrencilerin hemen hemen 

her gün bir parti veya aktivite düzen-

liyor olması tatil havasında bir dil eği-

timi alınmasına vesile oluyor.

Yurtdışına çıkmak isteyen öğ-
rencilere tavsiyeleriniz neler 
olabilir?                                            
Tamamen dil eğitimine odaklanılma-

sı ve öğrenilenlerin günlük yaşamda 

pratiğe dönüşmesi açısından yurtdı-

şında eğitim almak avantajlı bir du-

rum. Dolayısıyla yurtdışına çıkmak 

isteyen öğrencilere bunların hepsini 

bir paket olarak tavsiye edebilirim. 

Başlangıçta aile yanı konaklamadan 

çok okul yurdunda konaklamak daha 

sonra birkaç arkadaş ile ev kiralayıp 

devam etmek gerek maddi gerekse 

rahatlık açısından çok uygun olacak-

tır. Dünyanın birçok ülkesinden yeni 

arkadaşlar edinmek ve herkesin bir-

birlerini kendi ülkelerine davet et-

mesi yurtdışında eğitim almanın en 

güzel yanlarından birisi. Kesinlikle 

göz korkutacak bir durum yok, anlat-

tığım her şeyin yapılabilirliği burada 

cümlelere dönüşmesi kadar kolay 

şeylerdir.



KURUMSAL
KOÇLUK 

VE DANIŞMANLIK
(KURUMSALLAŞMA

SÜRECİ) 

Ramazan BAYAR

Bir kuruluşun, faaliyetlerini yönetici ve çalışanların varlığına bağlı olmadan sürdürebilmesini 
ve geliştirebilmesini sağlayan bir yönetim ve organizasyon yapısının oluşturulmasıdır. Kurum-
sal çalışmalar 4-6 aylık çalışmalar halinde planlanmaktadır ve eğitimler kurum ve danışmanlık 
şirketi ile ihtiyaca göre düzenlenir.

Kurumsal Check Up Analizi

Mevcut durum analizi - Analiz raporu (İyileştirme Önerileri) -Yol haritası

Yönetim Danışmanlığı

Yöneticilere ve kuruluşlara, yönetim ve işletme sorunlarını çözüme kavuşturarak, yeni fırsat-
ları tespit ederek ve kullanarak, öğrenmeyi ve değişiklikleri uygulamayı geliştirerek, kuruluş 
hedeflerine erişmelerinde yardım sağlayan profesyonel danışmanlık hizmetidir.

Markalaşma

Kalite ve süreklilik, İmaj,  Güven,  Fiyat, Kullanım kolaylığı, Tercih, Memnuniyet, Beklenti
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Öğretmenlere Yönelik 
Eğitimler 

• İmaj, Dış Görünüm 

• Kendine Güven ve Sorumluluk

• Oturuş, duruş, genel tavır

• Konuşma, Hitap Etme

• Centilmen, Kibar ve Nazik Olma

• Aile içi İlişkiler ve Çocuklar

• Meslektaşlarla İlişkiler, sorunlar 
ve çözümleri

Öğretmenlerle ve yönetim ile alınan 
kararlar vasıtasıyla öğrencinin her 
alandaki gelişiminin en üst düzeye 
çıkarılması hedeflenmektedir. Öğret-
menlere yönelik çeşitli konularda bil-
gilendirme toplantıları ve seminerler 
yapılmaktadır.

• DEHB  bozukluğu olan 
öğrencileri tespit ve yaklaşım

• Teknoloji ve Madde bağımlılığı 

• Kariyer rehberliği (meslek seçimi, 
sınav sistemi vb.) 

• Ergenlerde Sınıf Yönetimi ve 
Disiplin 

• Ergenlerle İletişim

• Öğrencilerin sosyal ve kültürel 
etkinliklere yönlendirilmesinin 
ders başarısına etkisi 

• Sınav kaygısı

• Okullardaki spor faaliyetlerinin 
öğrencilere benimsetilmesi 

• Okulda ilk yardım

• Öğrencilere çevre bilinci 
kazandırma 

• Etkin sınıf yönetimi etkin okul 
yönetimi 

• Değişen okul rolleri (Okulların 
halka açılması, hayat boyu 
öğrenme)

• Orta öğretim okullarında kriz 

yönetimi

• Şiddetin nedenleri ve şiddete 
karşı alınabilecek önlemler

• Eğitimde zaman yönetimi ve 
akademik başarı

• Okul çevre güvenliği 

• Değerler Eğitimi 

• Kaynaştırma Eğitimi 

• Bireyselleştirilmiş eğitim 
programları 

• Kapsayıcı eğitim 

• Öğrenci Devamsızlığının 
Azaltılması için alınacak tedbirler 

• Güncellenen Öğretim Programları 

• Çocuğa yönelik ihmal ve 
istismarın önlenmesi

Öğrencilere Yönelik 
Eğitimler 

Öğrencilerin içinde bulunduğu geli-
şim dönemlerine uygun olarak yıl bo-
yunca çeşitli seminerler düzenliyoruz. 
Öğrencilerin ihtiyaçları ve gelişimsel 
özellikleri dikkate alınarak yıllık çalış-
ma planları düzenlenir, öğrencilerin te-
mel yaşam becerileri kazanmaları için 
bilgilendirici  çalışmalar yürütülür.

• Dikkat Güçlendirme Teknikleri ve 
Egzersizleri

• Öfke Kontrolü

• Hızlı Okuma Eğitimi 

• Akran Zorbalığı

• Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma

• Sınav Yaklaşırken 

• Matematik Kaygısını Azaltmak

• Olumlu Kişilik Özelliklerini 
Geliştirmek 

• Serbest Zamanları 
Değerlendirme

• Test Çözme Teknikleri

• Ergenlik Dönemi Özellikleri

• Mesleki Eğilim Belirleme

• Stres Yönetimi 

• Zaman Yönetimi 

• Motivasyon 

• Hedef Koçluğu 

• Etkili Sunum Teknikleri 

• Etkili Okuma Teknikleri 

• Etkili Dinleme Teknikleri 

• Takım Çalışması 

• Beden Dili Ve Etkili İletişim

• Kişisel Ataleti Yenme Ve 
Özgüven Geliştirme 

• Verimli Ders Çalışma Teknikleri 

• Aile İle Etkili İletişim

Velilere Yönelik 
Eğitimler

Öğrencilerimizin kişisel gelişimini des-
teklemek ve okul-aile iş birliğini sağ-
lamak amacıyla gelişimsel, akademik, 
sosyal ve duygusal ihtiyaçları doğrul-
tusunda, uzmanların tarafından veli 
eğitim seminerleri düzenlenir.

• Ailenin Okula Uyumu

• Nasıl Bir Disiplin

• Gelişim Dönemleri Seminerleri 

• Veli Paylaşım Toplantıları

• Çocuk ve Yetişkinlerde Öfke 
Kontrolü

• DEHB (Dikkat Dağınıklığı 
ve Hiperaktivite Bozukluğu) 
Semineri

• Cinsel İstismar Aile Bilgilendirme

• Etkili ebeveyn tutumları

• Sınav Kaygısı ve Ergenlik Dönemi 

• Anne ve Baba Eğitimi 

• Psikodrama ve Etkili İletişim

• Problem Çözme

HİZMET İÇİ
EĞİTİMLERİ

Psk. Zeynep KAÇMAZ
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Kıymetli Düş’ün Okurları, Dünya ülkeleri eğitim sistemlerinin 

tanıtılması ve sizlerin karşılaştırmalar yapabilmesi adına, bu 

sayımızda resmi adıyla Kore Cumhuriyeti ya da bilinen adıy-

la Güney Kore’nin eğitim sistemini ele almayı düşündük. Ko-

re’nin, Ulu Önder Atatürk’ün Cumhuriyetin 10. Yılı kutlamala-

rında söylediği gibi az zamanda çok ve büyük işler yaptıklarını 

söylemek yanlış olmaz. Az zamanda yaptığı çok ve büyük işler-

de eğitimin payını ortaya koymaya çalışacağız.   

Eğitim Sistemi Tarihsel Gelişimi ve Reform 
Uygulamaları
Kore Savaşı sonrasında oldukça kısa sürede çok hızlı bir şe-

kilde gerçekleştirdiği ekonomik büyümesi ile bilinen Kore 

Cumhuriyeti “Han Nehrindeki Mucize” olarak anılmaktadır1. 

1945-1995 yılları arasında Resmi Kalkınma Yardımı (Official De-

velopment Assistance-ODA) organizasyonundan yardım alan 

ülke konumunda iken, 2010 yılında ekonomik büyümesi ile 

OECD Kalkınma Yardımları Komitesi (Development Assistan-

KORE CUMHURİYETİ 
EĞİTİM SİSTEMİ

Öğrencinin bireysel farklılıkları ve ilgi 
alanları göz önüne alınarak; kariyer gelişim 

planları yapılması ve yönlendirilmesi, 
okul eğitimi ve iş piyasası arasındaki 
uyumsuzluğun giderilmesi, yaratıcılık 

ve karakter eğitimi, güvenli okullar inşa 
edilmesi, okulda şiddetin önlenmesi 

programları vb. gibi kalite artırma 
çalışmaları yapılmaktadır.

“ “ 
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ce Committee-DAC) üyesi olmuş ve 

bağışçı ülke sıfatı kazanmıştır2.  2012 

yılında yeni bir başarıya imza atarak, 

nüfusu 50 milyonu aşan ve kişi başına 

geliri 20.000 dolar üzeri olan ülkeleri 

ifade eden ve “20-50 Kulübü” olarak 

adlandırılan seçkin ülkeler arasına 

katılmıştır3.  Aynı zamanda Kore, Eko-

nomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 

(OECD) ve G-20 üye ülkesidir.

Kore’nin bu başarılarında eğitim sis-

teminin önemli bir yeri bulunmakta-

dır. Savaş sonrası 1980’li yıllara kadar 

eğitim sistemi geliştirilmesi adına 

yürütülen eğitim politikaları sayesin-

de bu önemli başarıyı yakalayabil-

mişlerdir. 1980 ve sonrasında bilgi 

tabanlı ekonomi gereksinimlerinin 

karşılanması amacı ile yükseköğre-

tim ve yaşam boyu öğrenme eğitim 

politikalarında önemli hale gelmiştir. 

Öncelikli olarak eğitime erişim ele 

alınmış ve bunun gerçekleştirilme-

si adına çalışmalar yapılmıştır.  Okul 

erişimi kapsamında yapılan çalışma-

lardan birisi ortaokul giriş sınavının 

kaldırılmasıdır. Bunun sonucu olarak 

ortaokul erişim düzeyi 1980’li yıllarda 

% 95e ulaşmıştır. Eğitim kalitesi ge-

liştirme çalışmaları kapsamında sınıf 

ve öğretmen başına düşen öğrenci 

sayısı azaltılmıştır. Ayrılan bütçeler-

de düzenli artış sağlanarak günümü-

ze kadar sıralı bir yaklaşımla eğitim 

sisteminde nicel ve nitel gelişimler 

sağlanmıştır. Liselerin eşit eğitim se-

viyesine getirilmesi çalışması da özel 

okul harcamalarının düşürülmesi ve 

ücretsiz kaliteli eğitim verilmesi adı-

na önemli gelişmelerdendir1. 

1990’lardan itibaren, ilköğretimin 

odak noktası öğrencilerin refahına 

kaymıştır. Öğrenci merkezli öğretim 

yaklaşımının tanıtılması, eğitim prog-

ramlarının çeşitlendirilmesi ve çeşitli 

okul sonrası programların sağlanma-

sı, öğrencilere gerekenleri sağlama-

ya yönelik çabalardır. Ayrıca, sadece 

bilişsel gelişim için değil, aynı za-

manda karakter ve yaratıcılık gibi bi-

lişsel olmayan gelişim için de fırsat-

lar sunan bir Bütünsel Kişilik Eğitimi 

Yaklaşımı(Whole - Person Education) 

benimsenmiştir1.

Kalkınma planlarında mesleki eğitim 

ile nitelikli iş gücü oluşturma hedef-

lenmiş, bu hedef doğrultusunda 

1980’lere kadar meslek liselerinde 

çelik, gemi inşa, makine ve petrokim-

ya vb. alanlarda eğitimler verilmiştir. 

1990 sonrası bilişim teknolojileri, 

tasarım vb. çağın gereksinimlerine 

göre şekillendirilmiştir. Günümüz 

koşullarında ise, yetişmiş nitelikli in-

san gücü ihtiyacını karşılamak için iş 

dünyasının da katkısı ile eğitim prog-

ramları sunmak üzere 2008 yılında 

Mesleki Uzmanlık Okulları (Vocatio-

nal Meister Schools) kurulması plan-

lanmış ve 2010 yılında uygulamaya 

geçirilmiştir4. 

Ortaöğretimin kalitesini artırma ça-

baları, nicel genişlemeden sonra 

da devam etmiştir. 1995 yılında dü-

zenlenen Devlet Başkanlığı Eğitim 

Reformu Konseyi (The Presidential 

Council for Education Reform) tara-

fından; öğrenci merkezli eğitim sis-

temi, eğitim çeşitliliği, okul özerkliği 

ve eğitimde bilişim teknolojileri gibi 

yenilikçi politikalar gündeme gelmiş-

tir. Özellikle, 21. yüzyıl okul modeli-

ne yönelik olarak, okul yönetiminin 

etkinliğini ve verimliliğini artırmak 

için Eğitim Yönetimi ve Bilgi Sistemi 

(Education Management and Infor-

mation System-EMIS) başlatılmıştır. 
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Öğrencinin bireysel farklılıkları ve ilgi 

alanları göz önüne alınarak; kariyer 

gelişim planları yapılması ve yönlen-

dirilmesi, okul eğitimi ve iş piyasası 

arasındaki uyumsuzluğun gideril-

mesi, yaratıcılık ve karakter eğitimi, 

güvenli okullar inşa edilmesi, okulda 

şiddetin önlenmesi programları vb. 

gibi kalite artırma çalışmaları devam 

etmektedir1. 

Benzer kalite artırma çalışmaları yük-

seköğretim düzeyinde de çeşitli ça-

lışmalar ile yürütülmüştür. İlk olarak 

üniversite eğitimine erişim konu-

sunda genişleme gerçekleştirilmiş 

ve 1990 sonrasında yükseköğretim 

kurumlarının araştırma kapasiteleri 

ön plana çıkmıştır. Bu konunun ge-

liştirilmesi adına politikalar gelişti-

rilmiş ve çeşitli projeler uygulamaya 

konulmuştur(Brain Korea 21 project 

(BK21), the Advancement of College 

Education Project-ACE vb.). Günü-

müzde bu türden kalite geliştirme 

çalışmaları ve projeleri Eğitim Ba-

kanlığı kontrolünde kurumlara arası 

işbirliği içerisinde devam etmektedir. 

Bu çalışmaların, Kore’deki üniversite-

leri dünyadaki yüksek performanslı 

üniversiteler arasına taşıdığı söylene-

bilir1.

Tüm ülkelerce kabul görmüş ve ül-

kelerin eğitim sistemlerine entegre 

etme çabası içerisinde oldukları Ya-

şam Boyu Öğrenme Kore eğitim sis-

teminde gerçekleştirilen en önemli 

gelişimler arasındadır. Tarihsel süreç 

içerisinde çeşitli şekillerde destekle-

nen yaşam boyu eğitimin etkin kılın-

masına yönelik olarak; 1982 yılında 

yürürlüğe giren Sosyal Eğitim Yasası 

ve 1999 yılında kanunlaştırılan Yaşam 

Boyu Eğitim Yasası ile konuya ilişkin 

yasal çerçeve oluşturulmuştur. Ko-

re’nin yaşam boyu eğitim politikası-

nın genel amacı, her vatandaşın her 

zaman ve her yerde eğitim fırsatları 

ile birlikte verildiği bir yaşam boyu 

öğrenme toplumu oluşturmaktır. Bu 

amaç doğrultusunda ülkede 2000-

2017 yılları arasında 3 farklı “Yaşam 

Boyu Öğrenme Geliştirme Planı yü-

rürlüğe konulmuştur1. 

Kore’nin günümüzde ulaştığı başa-

rının eğitim reformları ile oldukça 

ilişkili olduğu söylenebilir. Ancak, 

reform yapılma süreci gelişim için ilk 

basamak olmakla beraber yeterli de-

ğildir.  Yapılan reformların uygulan-

ması, sürekli olması, takip edilmesi, 

kurumlar arası işbirliği, değişen yö-

netimlere göre farklılık göstermeme-

si, değerlendirme ve düzeltmelerin 

yapılması vb. birçok faktör reformla-

rın topluma olumlu yansıması adına 

önemlidir.  Kore toplumu,  bu ikinci 

husus olan uygulama safhasını et-

kili yürüterek başarıya ulaşmıştır. Bu 

şekilde süreklilik arz eden ve etkili 

“Dünya ile Uyumlu 
Kore Eğitimi” 
sloganı altında 

yürütülen projeler 
ülkenin vizyon sahibi 

olduğu, işbirliği 
gibi günümüzün en 

önemli olgusunu 
göz ardı etmedikleri 

ve dünya ile 
bütünleşmede 

başarılı oldukları 
anlamına 

gelmektedir.

“ 

“ 
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işleyen uygulama safhasının, eğitim-

den sorumlu kurumların bağımsız, 

bilimsel ve etkili şekilde çalışması ile 

mümkün olduğu söylenebilir. Bu ku-

rumlardan bazıları şunlardır. 

Kore Eğitim Bakanlığı 
(Ministery of Education-
MOE) 
Kore Eğitim Bakanlığı(Ministery of 

Education-MOE) eğitime dair tüm 

çalışmaların yürütülmesinden so-

rumlu kurumdur. İnsanların değişim 

ve yenilik ihtiyaçlarını karşılayacak 

yeni bir eğitim sistemi inşa etmeye 

çalışmaktadır. “Her çocuk kendi ço-

cuğumuzdur (Every child is one of 

our own)” felsefesine uygun olarak; 

herkes için adil bir öğrenme ortamı 

oluşturma, bireysel farklılıkların ön 

planda tutulması ve her çocuğun hak 

ettikleri mutlu bir hayata kavuşmaları 

hedefleri doğrultusunda faaliyetler 

yürütmektedir5. 

Kore Eğitim Geliştirme 
Enstitüsü (Korean 
Educational Development 
Institute-KEDI) 

Kore Eğitim Geliştirme Enstitüsü (Ko-

rean Educational Development Insti-

tute-KEDI) 1972’de kurulduğundan 

bu yana eğitim politikası geliştirilme-

si ve uygulanmasında lider bir kurum 

olarak hizmet vermektedir. Eğitim 

sorunlarını ele alan KEDI, eğitim kali-

tesinin arttırılması için eğitim sistemi-

nin yenilikçiliği konusunda rehberlik 

sağlamaktadır. OECD, UNESCO ve 

Dünya Bankası gibi uluslararası ku-

ruluşlarla birlikte çalışan ve dünya 

çapında eğitim politikası geliştirme 

araştırma enstitüleri arasında yer 

alan bir kurumdur6. 

Kore Eğitim Programları ve 
Değerlendirme Enstitüsü 
(Korean Institute For 
Curriculum and Evaluation-
KICE)
Kore Eğitim Programları ve Değer-

lendirme Enstitüsü (Korean Institute 

For Curriculum and Evaluation-KICE), 

hem ulusal hem de okul düzeyinde 

eğitim programı geliştirme, uygula-

ma ve değerlendirme faaliyetlerine 

ilişkin çalışmalar yürütmektedir. Öğ-

retmenler ve okul yöneticilerinin; 

programı etkili şekilde uygulaması ve 

program geliştirenlere programların 

iyileştirilmesi konusunda güvenilir bil-

giler sağlamak için araştırmalar yürüt-

mekle görevli kurumdur7. 

Kore eğitimine ilişkin birbiri ile uyum-

lu ve eş güdüm içerisinde çalışan pek 

çok kurumdan söz etmek mümkündür. 

Kore Eğitim Geliştirme Enstitüsünün 

1972 yılından itibaren faaliyetlerinin 

devamlılığı,  yönetim değişikliklerin-

den yürüttüğü eğitim politikalarının 

olumsuz etkilenmediği ve bir çeşit 

üst kurum niteliğinde çalıştığı şeklin-

de yorumlanabilir.  Ayrıca, Kore Eği-

tim Programları ve Değerlendirme 

Enstitüsü de oldukça dikkat çekicidir. 

Bilindiği üzere eğitim programları sü-

rekli yenileme ihtiyacı olan ve eğitim 

sisteminin sağlıklı işletilebilmesi adına 

en önemli ve öncelikli bileşenlerden-

dir. Böyle bir kurumun varlığı sürekli 

değişen dünyada eğitim sisteminin 

yenilenme ihtiyacını karşılama adına 

önemlidir. Kore Eğitim Bakanlığı ko-

ordinesinde oluşturulan eğitim politi-

kaları ve politikalar doğrultusunda bu 

önemli kurumlarca yürütülen projeler 

şu şekildedir. 

Tüm ülkelerce kabul 
görmüş ve ülkelerin 
eğitim sistemlerine 

entegre etme çabası 
içerisinde oldukları 

Yaşam Boyu Öğrenme 
Kore eğitim sisteminde 

gerçekleştirilen en 
önemli gelişimler 

arasındadır.

“ “ 
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Eğitim Politikaları
Herkes için eşit, kapsamlı ve iyi eği-

tim en temel eğitim politikasıdır. 

Kore toplumu öğrencilerinin ilgi 

alanlarını takip ederek; yeni fikirler 

üretmeleri ve yaratıcılık konularında 

destekleyen eğitime büyük önem 

vermektedir. Öğrencilerin mevcut 

potansiyellerini keşfetmesine ve 

gelecekte toplumun gerektirdiği 

yeterlilikler ile mesleki bilgileri ge-

liştirmesine olanak tanıyan yeni bir 

eğitim paradigması oluşturmayı he-

deflemektedirler. Bu hedef doğrultu-

sunda eğitim politikaları oluşturula-

rak uygulamaya konulmuştur. Eğitim 

Politikaları sloganlar şeklinde ifade 

edilmiştir. Bu politikalar ile ortaya ko-

nulan Projeler/Temel Görevler(Major 

Tasks) bulunmaktadır5.

“Tüm öğrenciler için Mutlu Eğitim”  
(Happy Education for All Students)

• Serbest Dönem (Free Semester)

• 2015 Yılı Yeniden Düzenlenmiş 

Eğitim programı(2015 Revised 

Curriculum)

• Karakter Eğitimi ve Güzel Sa-

natlar / Beden Eğitimi

• Genel Liselerde Yeterliliklerin 

Desteklenmesi

• Güvenilir ve Saygın Öğretmenler

• Okul Eğitimini Yansıtan Üniver-

site Giriş Sistemi

“Toplum için Zeki Öğrencileri Yetiş-
tirme” (Raising Intelligent Learners 

for Society)

• Üniversitelerde Yapısal Re-

formlar

• Ortaöğretimin Toplumun Bek-

lentilerini Karşılamak için Yeni-

den Düzenlenmesi

• Üniversite Öğrencilerinin Baş-

langıç ve İstihdamlarına Destek

• Çalışma-Eğitim İkili Sistemi

• Önce İstihdam, Daha Sonra 

Üniversiteye Geçiş

“Hiçbir Çocuğu Geride Bırakma-
yan Eğitim” (Education that Leaves 

No Child Behind) 

• Eğitim – Bakım Hizmeti

• “Nuri” Eğitim Programı (Nuri, 

Korece dilde “dünya” anlamına 

gelmektedir ve tüm çocukla-

rın mutlu yaşamalarına ve tüm 

umutlarını ve hayallerini gerçek-

leştirmelerine yönelik bir dilek 

anlamında kullanılmıştır).

• Dezavantajlı Geçmişe Sahip 

Öğrenciler İçin Eğitim Desteği

• Okul Bırakmalarının Önlenmesi

• Eğitim için Kolaylaştırılmış Ma-

liyet Yükü

“Güvenli Okul Ortamı” (Safe Scho-

ol Environment)

• Çocuk İstismarının sonlandırılması

• Güvenli ve Keyifli Okul Ortamı 

Yaratmak

• Okul Şiddetinin Önlenmesi

“Dünya ile Uyumlu Kore Eğitimi” 

(Korean Education that Harmonizes 

with the World)

• Uluslararası İşbirliği Yoluyla 

Eğitim Rekabetçiliğini Artırma

• Küresel Vatandaşlık Eğitimi

• Resmi Kalkınma Yardımı (Of-

ficial Development Assistan-

ce-ODA) Organizasyonunun 

Genişlemesi ve Küresel Yetkili 

Kişilerin Değişimi
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Okul Sistemi
Kore’deki okul sistemi 6+3+3+4 yıl 

şeklinde düzenlenmiştir. Bu sistem 

okul çeşitlerine göre farklılıklar ol-

makla beraber, altı yıllık ilkokul, üç 

yıl ortaokul, üç yıllık lise ve dört yıl-

lık üniversite eğitimini kapsamakta-

dır.  Öğrenciler ortaokul eğitiminin 

sonunda akademik veya meslek 

liselerini tercih edebilmektedirler. 

Yükseköğrenim kurumları ise; 4 yıllık 

üniversiteler, 2-3 yıllık yüksekokullar 

ve lisansüstü okullardan oluşmakta-

dır. 9 yıl zorunlu eğitim bulunmakta-

dır. Devlet tarafından oluşturulan bir 

sistem ile zorunlu eğitim döneminde 

ulusal eğitim programlarına uygun 

olarak tasarlanmış kitaplar bedelsiz 

olarak devlet tarafından karşılanmak-

tadır. %98 okur-yazar oranına sahip 

olan bu ülkenin öğrencileri günde 

yaklaşık 12-14 saat eğitim görmekte-

dirler5. 

Okul Öncesi Eğitim
3-5 yaş dönemi çocukları kapsayan 

eğitimdir. Erken çocukluk eğitimi 

için hazırlanan “Nuri Eğitim Prog-

ramı”, eğitim ve öz bakımın birleş-

tirilmesinden oluşturulmuştur.  Bu 

hem anaokullarında hem de gündüz 

bakım merkezlerinde çocuklar için 

uygundur. Program sayesinde, tüm 

okul öncesi kurumlarda kaliteli erken 

çocukluk eğitimi sağlanmış, kurumlar 

arası kalite farkını azaltılmıştır. Ülke 

genelinde anaokulu katılım oranında 

sürekli artış gözlenmektedir. Prog-

ram; zihinsel ve fiziksel olmak üzere 

çocukların dengeli gelişimini des-

tekleyecek beş temel alanda (fiziksel 

egzersiz, sağlık, iletişim, sosyal ilişki, 

sanatsal beceriler, doğa araştırması) 

tasarlanmıştır. Teşvik amaçlı olarak, 

ailelere devlet desteği bulunmakta-

dır5 

İlköğretim
6 yıllık zorunlu ve ücretsiz eğitim 

kapsamında olan ilköğretim, sonraki 

düzeylerin temelini oluşturan eğitim 

olarak kabul edilmekte ve önemli 

görülmektedir. İlköğretimde amaç, 

çocuklara temel eğitim vermektir. 

Okullaşma oranı %99,9 ve sınıf mev-

cutları ortalaması 35 civarıdır. Okula 

başlama yaşı 6 olmakla beraber, ye-

terli olduğu tespit edilen 5 yaşındaki 

öğrencilerin de ilköğretime başla-

ması mümkündür.  İlköğretim Prog-

ramlarında ahlak eğitimi, Kore dili, 

toplumsal beceriler, matematik, fen, 

müzik, resim, el sanatları, beden eği-

timi, dersler ve İngilizce eğitimi bu-

lunmaktadır5. 

Orta Öğretim(Ortaokul/Lise)
3 yıllık zorunlu ortaokul ve 3 yılık 

lise eğitimini kapsamaktadır. Ortao-

kul eğitim programı 3-6 sınıfı ilkokul 

programı ile aynı olup ilave olarak 

teknik eğitim/ev ekonomisi uygula-

malı dersleri vardır. Ortaokul için gi-

riş sınavı bulunmamaktadır. 12-14 yaş 

arası ortaokul ve 15-17 yaş arası lise 

düzeyidir. Ortaokul düzeyi mesleki 

yönlendirmelerin yapıldığı dönem-

dir5.

Ortaokullardan mezun olan ya da bir 

yeterlilik sınavı ya da benzer değer-

lendirme sınavını geçenler, liselere 

kabul edilirler. Genel Liseler, Özel 

Amaçlı Liseler, Meslek Liseleri ve 

Özerk Liseler olmak üzere; dört tür 

lise vardır. Öğrenci seçimi okullara 

göre farklılık göstermekle beraber, 

genellikle akademik başarı düzeyi 

ve giriş sınavı puanlarına göre seçilir. 
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Liseler zorunlu eğitim kapsamında 

olmadığından, öğrenciler giriş üc-

retlerini ve harçlarını ödemek zorun-

dadırlar. Lise mezunu öğrenci oranı 

%97’dir5. 

Genel Liseler, her tür lisenin önemli 

bir kısmını oluşturan çeşitli alanlarda 

genel eğitim sağlamaktadırlar. Özel 

Amaçlı Liseler, fen, yabancı dil, sanat, 

vb. özel alanlarda profesyonel eğitim 

sunmaktadırlar. Meslek liseleri, ye-

tenekli öğrencilere; tarım, endüstri, 

sanayi, ticaret, denizcilik, vb. mesle-

ki alanlarda eğitimler vermektedir. 

Özerk liseler ise, eğitim programında 

ve okul yönetiminde belirli düzeyde 

bağımsız olan liselerdir5. 

Yüksek Öğretim 

Üniversiteler, öğrencilerin kişisel ge-

lişimini sağlamak, toplumun ihtiyacı 

olan ileri düzey bilgiler öğretme ve 

araştırma amaçlı kurumlardır. Alanla-

ra göre çeşitlilik göstermekle birlikte; 

mezuniyet için yüksekokullar/Kolej-

lerde (Junior College), 2-4 yıl, üniver-

sitelerde 4 yıl ve tıp fakültelerinde 6 

yıl süre gereksinimi bulunmaktadır. 

Programı başarı ile bitirenlere li-

sans düzeyi diploma verilmektedir. 

Kore’de 2015 verilerine göre; üni-

versite giriş oranı % 71, doktora de-

recesi elde edenlerin sayısı 1300 ve 

bilimsel yayın sıralamasında 180 ülke 

içerisinde 12. olarak gerçekleşmiştir. 

Bilimsel çalışmalardaki başarı dünya 

çapında dikkat çekmektedir5.

Öğretmen ve Öğretmen 
Eğitimi
Kore eğitim sisteminde öğretmenle-

re ilişkin politikalar ön planda tutul-

muştur. Bu politikalar oluşturulurken, 

öğretmen adaylarının seçilmesi, eği-

timi ve belgelendirilmeleri, öğretim 

değerlendirme standartlarının güç-

lendirilmesi ve öğretmenlik mesleği-

nin iyileştirilmesi göz önünde bulun-

durulmuştur1.  

Aday ilkokul öğretmenleri temel ola-

rak 4 yıllık lisans programı veren Ulu-

sal Eğitim Üniversitesi tarafından eği-

tilmektedir. Mezunlar, sadece verilen 

programı bitirdikten sonra ilkokul öğ-

retmeni sertifikası alabilmektedirler. 

Bu sertifika yapılan derecelendirme-

de 2. derece konumundadır. Öğret-

menlerin 1. dereceye çıkabilmeleri 3 

yıllık deneyim ve yeterli krediye ulaş-

ması sonrasında gerçekleşebilmek-

tedir. Ortaokul öğretmenleri, ulusal 

ve özel öğretmen yüksekokullarında, 

eğitim bölümlerinde, kapsamlı üni-

versitelerde öğretmen eğitim kursla-

rında ve lisansüstü eğitim okullarında 

sunulan çeşitli programlarda eğitil-

mektedir. Öğretmenlerin ülkedeki 

yüksek itibarı ve istikrarlı ekonomik 

statüsü nedeni ile öğretmen yetiş-

tirme yüksekokulları ve üniversiteler 

yüksek oranda tercih edilmektedir. 

Sertifikalandırıldıktan sonra, öğret-

menler devlet okullarında çalışmak 

için Kamu personeli Seçme Sınavını 

(Public Recruitment Examination) 

geçmeleri gereklidir1.

Öğretmen maaşı, eğitim sisteminin 

verimliliğini sağlayan faktörlerden 

biridir. Koreli öğretmenin maaşı, kı-

dem ve akademik kimliğe göre be-

lirlenmektedir. Bazen, yüksek kıdeme 

sahip bir öğretmen, daha az kıdeme 

sahip bir müdür yardımcısından veya 

müdürden daha fazla ücret alabil-

mektedir. Koreli öğretmenlerin maaş 

seviyesi diğer OECD ülkelerindeki 

orandan nispeten daha yüksektir. 

Öğretmen maaşı iyileştirilmesinde 

performansa dayalı değerlendirme 

sistemini uygulanmaktadır1. 

Öğretmenlere yönelik hizmet öncesi 

eğitim, temel eğitim süreci iken, hiz-

met içi eğitim, öğretmenin profesyo-

nelleşmesi adına sürekli gelişim için 

fırsatlar sağlamaktadır. Kore’de, öğ-

retmenlerin mesleki gelişimi için hiz-

met içi eğitim, enstitü eğitimi, okul 

temelli eğitim ve bireysel eğitim gibi 

eğitim enstitülerine göre kategoriler 

bulunmaktadır1.

Kore’de, öğretmenlere sosyal olarak 

saygı duyulmakta ve yasal statüleri 

garanti edilmektedir. Bu durum, ye-

tenekli gençlerin öğretmenlik mesle-

ğini tercih etmelerine neden olmak-

tadır. Öğretmenlerin akademik bilgi 

ve mesleki uygulama becerilerinin 

geliştirilmesi için sürekli çaba sarf 

edilmektedir1. 

Geçiş/Sınav Sistemleri
Kore’de ortaokuldan liseye geçişte 

merkezi geçiş sınavı uygulanmakta-

dır. Liseye geçişte her sene yapılan 

sınavdan elde edilen puan ve orta-



okuldaki yetenekleri ile akademik 

seviyesi liselere kabulde önem arz 

etmektedir. Meslek liselerine devam 

etmek isteyen öğrenciler için ortao-

kul verileri önemlidir. Genel liselere 

gitmek isteyenler ise yaşadığı bölge-

deki okullara kabul edilmektedir1.

Kore’de üniversiteye giriş sınavı ola-

rak düzenlenen Akademik Yeter-

lik Testi (College Scholastic Ability 

Test-CSAT), sadece üniversiteye gi-

rişi değil, aynı zamanda ilk ve orta 

öğretimin değerlendirilmesi adına 

güvenilir ve nesnel ölçme-değerlen-

dirme aracı olarak ifade edilmekte-

dir. Sınav soruları rekabetçi bir ortam 

yaratılmasını önlemek için yeterince 

zorlayıcı olarak hazırlanmakla bera-

ber, ulusal eğitim programını tamam-

layan öğrencilerin çözebilecekleri ve 

yüksek CSAT puanı elde edebilecek-

leri şekildedir5.  

Zorunlu olan ve her sene yapılan bu 

sınav; Kore Dili, matematik yabancı 

dil (İng.), sosyal bilimler/fen bilimleri/

mesleki eğitim(öğrenciler bu üç ders-

ten birini seçerler) ve ikinci yabancı 

dil / Çince karakterler ve Klasikler 

olmak üzere 5 bölümden oluşmakta-

dır1. Sınav sistemlerinin öğrencilere 

ilave yük getirmekte olduğu ve öğ-

renciler ile aileleri olumsuz etkilediği 

Kore Toplumunda tartışılmaktadır. 

Öğretim Programları
Eğitim ve İnsan Kaynakları Geliştir-

me Bakanlığı, herkese eşit eğitim 

fırsatı sağlamak ve eğitim kalitesi-

ni korumak amacıyla, İlköğretim ve 

Ortaokul Eğitim Kanunu’nun 23. 

maddesi ile belirlenen ulusal okul 

eğitim programlarını denetlemekten 

sorumludur. Ulusal Eğitim Programı 

ve bölgesel rehberler, her okulun be-

lirli özelliklerine ve amaçlarına uygun 

olarak, okullara esneklik sağlayacak 

şekilde oluşturulmuştur. Ulusal eği-

tim programları; yeni eğitim taleple-

rini, değişen toplumun ortaya çıkan 

yeni ihtiyaçlarını ve akademik disip-

linlerin yeni sınırlarını yansıtacak şe-

kilde periyodik olarak gözden geçi-

rilmektedir8.

Eğitim Programları standartları, her 

okuldaki eğitim içeriği ve ders kitabı 

geliştirme için temel teşkil etmekte-

dir. Kore’de eğitim programları yeni 

gelişmeler ve toplumun ihtiyaçları 

doğrultusunda günümüze kadar top-

lam 7 kere revize edilmiştir. Yedinci 

eğitim programı, geçmiştekilerden 

farklı olarak bireysel yetenek, bece-

ri ve yaratıcılığı vurgulayan, öğrenci 

odaklı bir programdır8.

Ulusal ve okul düzeyinde eğitim 

programı geliştirme, uygulama ve 

değerlendirme faaliyetleri Kore Eği-

tim Programları ve Değerlendirme 

Enstitüsü tarafından yürütmektedir7. 

Bu kuruma bağlı olarak 2009 yılında 

teşkil edilen Ulusal Eğitim Program-

ları Bilgi Merkezi(The National Curri-

culum Information Center-NCIC) Eği-

tim programları ve Değerlendirme 

Enstitüsü tarafından yönetilen Kore 

ve yabancı ülkelerin eğitim program-

ları hakkında bilgi paylaşım yapılan 

web tabanlı sistemidir. Araştırma ve 

program geliştirme etkinliklerinin yü-

rütülmesinde ihtiyaç duyulan bilgiler 

bu sisteme yüklenmekte ya da elde 

edilebilmektedir8.  

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2015 

yılında revize edilmiş Ulusal Eğitim 

programı kamu eğitiminin normal-

leştirilmesi için merkezi hedeflerin 

bir parçası olarak yaratıcı ve bütün-

sel özellikli öğrenciler yetiştirmeyi 

amaçlamıştır. Bu program, öz-yöne-

tim yeterliliği, bilgi-bilgi işleme be-

cerileri, yaratıcı düşünme becerileri, 

estetik-duygusal yeterlilik, iletişim 

becerileri ve vatandaşlık yetkinliği 

gibi yaratıcı ve bütünleştirici öğren-

cilerin edinmesi gereken temel ye-

terlilikleri öğrenmeye odaklı olarak 

Her çocuk kendi 
çocuğumuzdur 

felsefesine uygun 
olarak; herkes için adil 

bir öğrenme ortamı 
oluşturma, bireysel 

farklılıkların ön planda 
tutulması ve her 

çocuğun hak ettikleri 
mutlu bir hayata 

kavuşmaları hedefleri 
doğrultusunda 

faaliyetler 
yürütmektedir

“ 

“ 
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hazırlanmıştır. Geleceğin yaratıcılık 

temelli toplumuna öncülük edebile-

cek öğrenicileri yetiştirmek için Ya-

zılım/Kodlama (Software) eğitimini 

desteklemektedir5.

Akademik Başarı
Birey ve toplumun eğitim konusun-

daki beklentilerini karşılamak üzere 

geliştirilen eğitim sistemi, ülkenin 

sadece ekonomik gelişimine kat-

kı sağlamamış aynı zamanda öğ-

rencilerin yüksek düzey akademik 

başarılar elde etmesini sağlamıştır. 

Ülkelerin eğitim sistemlerinin değer-

lendirilmesi amacıyla OECD tarafın-

dan düzenlenen Uluslararası Öğrenci 

Değerlendirme Programı’nda  (Prog-

ramme For International Student As-

sessment (PISA) üst düzey başarılar 

elde edilmektedir. Elde edilen başa-

rılar OECD ülkeleri ortalaması üzerin-

de gerçekleşmiştir9. 

Bazı Aksaklıklar
Eğitim Bakanlığı güncel verilerine 

göre, ülkede özel okula devam eden 

öğrenci oranı % 0,2 olarak gerçekleş-

miştir5. Bu durum, devlet okullarının 

özel okul ihtiyacını ortadan kaldıra-

cak kalitede olduğu anlamına ge-

lebilir. Ancak, özel okul oranı düşük 

olsa bile, öğrenciler özel dershanele-

re yönelmiş durumdadır. 

Eğitim sisteminin bu başarılı hali dik-

kate değer olmakla beraber, Kore’de 

özellikle geçiş sisteminin öğrenciler 

getirmiş olduğu bu yük, sistemin 

eleştirilen yönü olarak ifade edil-

mektedir. Okulda geçirilen zamanın 

yanı sıra, çoğu öğrenci geçiş sınav-

larına hazırlık amacıyla dershanele-

re(Hagwons) devam etmektedir. Bu 

durum, öğrencilerin yaşam tatmin-

sizliğine sebep olmakta ve onları 

olumsuz etkilemektedir. PISA başarı-

sının sınav sisteminin getirdiği ezber-

ci anlayıştan kaynaklandığı eleştirileri 

bulunmaktadır10

Bu olumsuz durumun farkında olan 

yetkililer çeşitli çözümler üretmişler-

dir. Dershane bağımlılığını azaltmak 

amacıyla, Eğitim Yayın Sistemi (EBS) 

televizyon ağı ve İnternet portalı tüm 

öğrencilere ücretsiz olarak sunulan 

ek eğitim materyalleri genişletmişler 

ve 2010’dan bu yana, CSAT soruların 

% 70’i EBS çalışma kitaplarına bağ-

lanmıştır11

OECD tarafından 2016 yılında yapı-

lan Kore Eğitim Politikası Görünümü 

(Education Policy Outlook Korea) 

araştırmasında, üniversite giriş sınavı 

algılaması nedeniyle dershanelere 

oluşan talebin örgün eğitim sistemini 

ve öğrenci motivasyonunu olumsuz 

etkileyebileceği ifade edilmiştir. Öğ-

rencilerin daha az stres yaşadıkları ve 

bilişsel becerilerin ötesinde, tüm ih-

tiyaç ve motivasyonlarına göre, tüm 

potansiyellerini geliştirebilecekleri 

bir eğitim ortamı sağlama tavsiyesin-

de bulunulmuştur11.

Sonuç ve Değerlendirme
Kore eğitim sistemi ulusal ve ulus-

lararası başarılara imza atmış bir 

sistemdir. Özellikle, savaş sonrası 

yapmış olduğu reformları tavizsiz uy-

gulaması, eğitim sistemi ve program-

larının geliştirilmesi adına faaliyet 

gösteren kurumlar başta olmak üze-

re bu konuda çalışan tüm kurumların 

varlığı(MOE, KEDI, KICE, NCIC vb.), 

etkili çalışmaları ve eşgüdümleri, tüm 

eğitim kademelerine ait eğitim prog-

ramlarının sürekli geliştirilmesi ve bu 

konuda oluşturulan bilgi paylaşım 

sistemi, uluslararası gelişmeler ve 

yenilikleri sürekli takip ederek siste-

me entegre etmesi, ortaya koyduğu 

bilimsel yayınlarda öncü olması(180 

ülke arasında 12. sıra) vb. birçok ko-

nuda öne çıkmaktadır.  

Günümüz toplumlarının ihtiyaçlarının 

karşılanması adına eğitim sisteminin 

güncel olması gereklidir. Kore eğitim 

sistemi, ortaya koyduğu yenilikçi po-

litikalar ve bu kapsamda yürüttüğü 

projeler ile başarı sağlamıştır. Öğret-

men eğitimi ve desteklenmesi, öğ-

renci merkezli eğitim, eğitim çeşitlili-

ği, okul özerkliği, bilişim teknolojileri 

eğitimleri,  10. Sınıf Kariyer Eğitim 

Yarıyılı, bireysel farklılıkların dikkate 

alınması, Mesleki Uzmanlık Okulla-

rı, Eğitim Yönetimi ve Bilgi Sistemi, 

etkili okul öncesi eğitim programı 

uygulamaları (Nuri Curriculum) vb. 

bunlardan bazılarıdır. 2016 yılında uy-

gulamaya konulan ve eğitim sistemi 

paydaşlarının mutluluğu hedeflenen 

Serbest Dönem(Free Semester) pro-

jesi de bunlardan bir tanesidir. Ser-
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best dönem; ortaokullarda, katılımcı 

öğretim, farklı öğrenme deneyimleri 

ve esnek eğitim programları aracılı-

ğıyla hayalleri ve yetenekleri keşfet-

me fırsatlarını vererek öğrencilerin 

mutluluğunu ve refahını arttırmayı 

hedefleyen bir dönemlik bir sistem-

dir. Sonuçlar elde edilmiş ve katkısı 

ispatlanmış bu ve benzeri halen de-

vam eden birçok proje bulunmakta-

dır. Takip ve devamlılığın sağlanması 

ile bu projelerin topluma olumlu yan-

sıdığı söylenebilir.

“Dünya ile Uyumlu Kore Eğitimi” slo-

ganı altında yürütülen projeler ülke-

nin vizyon sahibi olduğu, işbirliği gibi 

günümüzün en önemli olgusunu göz 

ardı etmedikleri ve dünya ile bütün-

leşmede başarılı oldukları anlamına 

gelmektedir. “Küresel Vatandaşlık 

Eğitimi (Global Citizenship Educati-

on (GCED)”  bu projelerden birisidir. 

Proje, bireylerin dünya barış, insan 

hakları, kültürel çeşitlilik ve benzeri 

gibi evrensel değerlerini anlamala-

rına ve uygulamalarına yardımcı ol-

mayı amaçlamaktadır. Proje Kore’nin, 

dünyaya entegre olma konusunda 

başarılı olduğu düşüncesini destek-

ler niteliktedir.

Ülke, dünya literatürüne “Han Neh-

rindeki Mucize” sloganı ile geçmek-

le birlikte, her sistemde olduğu gibi 

Kore eğitim sisteminde de aksaklık-

lar olduğuna bazı kaynaklarda yer ve-

rilmiştir.  Bu konuda öne çıkan sınav 

sisteminin getirdiği olumsuzluklardır. 

Elde edilen başarıya gölge düşme-

mesi adına, otoritenin farkındalığı 

ve yenileme çabaları bulunmaktadır. 

PISA gibi uluslararası değerlendir-

melerde elde edilen başarının varlığı 

sınav sistemi olumsuzluğu ile birlikte 

düşünüldüğünde çelişkili görünebi-

lir. Ancak, ortaya konulan çalışmalar 

ile sürekli sistemin yenilenmesi ve is-

tikrarlı takip edilmesi çözüme yönelik 

olarak bu çelişkiyi giderebilecek nite-

liktedir ve Kore’nin başarıya ulaşma-

sında en önemli faktördür.  Çözüme 

açık olmaları bu sorunun mevcut ba-

şarıyı etkilemesine müsaade etmeye-

cekleri anlamına gelebilir. 

Tüm bunlar ile Kore; özellikle eğitim 

politikalarını oluşturma, istikrarlı bir 

şekilde bunları yürütme, değerlen-

dirme ve karşılaştıkları sorunlara çö-

züm bulma konularındaki yeterlilikle-

ri ile örnek alınması gerekli en önemli 

ülkelerden olma vasfını kazanmıştır.
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Düş Organizasyon olarak; okullarımızın tüm organizasyonlarında 

alanında uzman ekibimizle sizlere hizmet vermekteyiz.

Açılış kokteyli, Sahne kurulumu, Animasyon, Bina süsleme, İnsert 

Dağıtım 

Düş Organizasyon; reklam, tanıtım 
ve dağıtım müşterilerimizin ihtiyaç ve 

beklentileri doğrultusun da, iş ahlakı ve 
felsefesine uygun olarak profesyonel bir 
çalışma ile sürekli hizmet vermekteyiz. 

Böylelikle kendini sürekli olarak 
yenileyen, geliştiren ve hedef ortaya 
koymuş, süreklilik arz eden bir firma 

olmayı başarmıştır.

“ “ 

levent@dusunegitim.com
Düş’ün Eğitim Organizasyon Koordinatörü Levent Düztaş
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Ödül M. Bıkmaz

Dünyada öğrendiğimiz her dil 
iletişim bağlarımızı güçlendirirken, 
sosyal ve kariyer hayatının birkaç 

adım öne taşıyor.
“ “ 

Dünya dönüyor sen ne dersen de. Evet dünya dönüyor ve döndükçe değişi-

yor, globalleşen ekonomide artık eskisi gibi sınırlar kalmadı. İletişim çağında 

yaşıyor olmamız ile tüm ülkelerle artık çok rahat bağlantı kurabiliyoruz. Bu 

yüzyılda sadece bilgi birikimi ve deneyim yeterli olmuyor, bir yabancı dil bil-

mek zorunluluk iken, 2 yabancı dil bilmek gerekliliklerin neredeyse başında 

yer alıyor.



Tek başına İngilizce bilmenin ayrıcalık teşkil etmediği ve 
işverenlerin artık İngilizcenin zaten bilindiğini kabul edip 2. Ve 
hatta 3. Yabancı dil bilgilerine bakıyor olması, herkesin aklında 

benzer sorular çağrıştırıyor
“ “ 
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Bu küçülen dünyada öğrendiğimiz her dil 

iletişim bağlarımızı güçlendirirken, sosyal ve 

kariyer hayatının birkaç adım öne taşıyor.

Yapılan istatistiklere göre 359 milyondan 

fazla insanın anadili İngilizce olmasının yanı 

sıra pek çok ülkede iş dünyasının dili de İn-

gilizce.

Tek başına İngilizce bilmenin ayrıcalık teşkil 

etmediği ve işverenlerin artık İngilizcenin 

zaten bilindiğini kabul edip 2. Ve hatta 3. 

Yabancı dil bilgilerine bakıyor olması, her-

kesin aklında benzer sorular çağrıştırıyor “ 

İngilizce dışında başka hangi dilleri öğren-

meliyim?”

Farklı bir dil öğrenmek isteyen ancak hangi 

dile yönelmesi gerektiği konusunda karar 

veremeyen birçok kişi var. Bu kararsızlığı 

ortadan kaldıracak tek şey öğrenme ama-

cınızın ne olduğudur. Örneğin: iş hayatına 

destek olması mı?, iyi iş kapıları aralaması 

mı? Dile ilgi duymanız mı?, dilin konuşuldu-

ğu ülkenin kültürünü merak etmeniz mi? ….

Anadil olarak dünyada en çok konuşulan dil 

Çincedir. Mandarin lehçesi yaklaşık 1.5 mil-

yar insan tarafından konuşulmaktadır. Çin’in 

1 milyarı aşan nüfüsü göz önünde bulundu-

rulduğunda rakam çok da şaşılır değildir. 

Tayland, Malezya, Singapur, Filipinler gibi 

ülkelerde önemli ve etkili bir dildir. Her keli-

menin 4 farklı telaffuzu olması sebebiyle en 

zor öğrenilen dildir.

Çin gelişen ekonomisiyle önemli duruma 

gelmiştir.  Bu yüzyılın kaçınılmaz küresel 

bir varlığı ve ticaret kalesi konumundadır. 

Üretim ve ticaret anlamında tek başına tüm 

dünyayı yönlendirme durumuna gelmiş va-

ziyettedir. Sadece ticarette değil, son yıl-

larda eğitime ağırlık vermesi ve öğrenci 

yetiştirmesi Çin’de inanılmaz bir akademik 

hareketlilik sağlamıştır.

Kısaca Çince uluslararası işlerde, ticaret ve 

bankacılık alanında çalışmak isteyenlerin 

tercih nedeni olmalıdır. Her geçen gün eko-

nomik anlamda dünya çapında çok daha 

büyük yer edindiği için bu dile olan talepte 

gittikçe artış göstermektedir.

Gelelim Türkiye’de önemli bir yere sahip Al-

mancaya… (Yazın gelen Almancılara) 2000 li 

yıllara kadar Türk eğitim sisteminde yetişen 

her birey devlet okullarında lise eğitimi bo-

yunca, özel okullarda ortaokuldan başlaya-

rak büyük olasılıkla 2 yabancı dil olarak Al-

manca dersi almıştır. Bir dönemin ilk ve tek 

2.yabancı diliydi Türkiye’de.

Alman ekonomisi, Avrupa Birliği içerisinde 

en güçlü ve istikrarlı yerlerden birine sa-

hip olmakla birlikte Avrupa’nın en kalaba-

lık ülkelerinden biridir. Almanca, yaklaşık 

100milyon kişi tarafından anadil olarak ko-

nuşulmaktadır. Almanca konuşulan diğer 

Avusturya, Belçika, Danimarka, Hollanda, 

Linteştayn, Lüksemburg ve İsviçre ülkelerin-
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de de Almanca konuşanların sayısı belirli bir ortalamanın üzerin-

dedir. Bu da Almancayı Avrupa’nın en çok konuşulan dillerinden 

biri yapıyor.

Mühendislik, biyokimya, astronomi, psikoloji, sanat tarihi gibi 

alanlarda çalışmak yada gelişim göstermek isteyenlerin tercih ne-

deni olabilir.  Audi, Mercedes gibi Alman markalarının bünyesinde 

çalışmak için Almancanın ön koşul olduğunu hatırlatmak isterim. 

Ayrıca yapılan araştırmalarda Almanca bilenlerin arandığı işlerin 

genellikle yüksek maaşlı işler olduğu da göze çarpmaktadır.

Roman dilleri ailesinden İspanyolca, dünya çapında Mandarin 

den sonra en fazla yerde konuşulan 2.dildir. 406 milyondan fazla 

insanın anadilidir.  44 ülkede yaygın şekilde konuşulmakta olup 

yaklaşık 20 ülkenin resmi dilidir.ABD de İngilizceden sonra en 

çok konuşulan dil olması da önemini bir kat daha artırmaktadır. 

İspanyolca, özellikle Amerika’da kariyer düşünenler için mutlaka 

göz önünde bulundurulmalıdır. ABD ve Latin Amerika’da, müş-

teri ilişkileri, tedarikçi ilişkileri alanlarında çalışmak isteyenler için 

bu dili bilmek büyük avantaj sağlayacaktır.

Farklı bir dil öğrenmek isteyen 
ancak hangi dile yönelmesi 
gerektiği konusunda karar 

veremeyen birçok kişi var. Bu 
kararsızlığı ortadan kaldıracak 

tek şey öğrenme amacınızın ne 
olduğudur.

“ “ 
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Ziraat, bankacılık, işletme, iletişim, inşaat, gazetecilik, öğretmenlik gibi alan-

lar kariyer hedefleriniz arasındaysa İspanyolcayı 2. Yabancı dil olarak tercih 

edebilirsiniz. Tabii futbolla ilgilenenlerinde favori dili olduğunu söylemeden 

geçemeyeceğim.

İş dünyasının bir diğer önemli dili ise Fransızcadır. Dünyada yaklaşık 74 mil-

yon insanın anadilidir. İngilizcenin bu günkü konuma gelmesinden önce 

tüm dünya için ortak dil Fransızcaydı. Ayrıca diplomatik anlamda Fransızca, 

İngilizce ile beraber uluslararası organizasyonlarda çalışmak için önkoşuldur. 

Bugün de dünyanın çeşitli bölgelerinde yaygın olarak kullanılıyor. 29 Ülke de 

resmi dil olarak kullanılmaktadır.  Kanada, Afrika kolonileri düşünüldüğünde 

hala ikinci yabancı dil olarak Fransızca on planda yer almaktadır. Afrika sa-

nılanın aksine dünyanın en zengin maden ve tarım kaynaklarına sahiptir, bu 

kıtaya yatırım yapmak isteyenler için Fransızca ön plana çıkmaktadır.

Güzel sanatlar, Mimarlık, sinema, mutfak kültürü, dans, inşaat mühendisliği, 

moda, edebiyat, müzik, felsefe, telekomünikasyon ve Tiyatro alanlarında kari-

yer hedefi olanların tercihi Fransızca olabilir. Bunun yanı sıra amacınız sadece 

turistik dahi olsa, bilseler dahi hiçbir şekilde İngilizce konuşmayan Fransızlara 

bir şey sormanız gerektiğinde, Fransızcayı az çok bilmeniz dahi işe yarayacak-

tır. En azından Paris sokaklarında kaybolma riskiniz olmayacaktır.

Ve son olarak Slav dilleri ailesinden Rusça ya değinmek isterim. İstatistiklere 

göre 160 milyon insanın anadili Rusçadır ve konuşan insan sayısı geniş bir 

coğrafi alana yayılmış durumdadır. 

Yeni yatırım ve iş olanaklarına acık bir ülkedir fakat Rus İş adamları genellikle 

iyi İngilizce konuşamıyor ve hatta çoğu sadece Rusça konuşabiliyor.  Yatırım 

fırsatları fazla olan ve iş imkânı gittikçe artan Rusya’da başarılı olmak için 

Rusça bilmek gerekiyor. İnşaat, mimari ve turizm alanlarında çalışmak iste-

yenler için avantajlı bir dildir.







  Resul’ü kendi kaleminden tanımak 
isteriz.

Artvin’in Hopa ilçesinde doğdum, bü-

yüdüm.Yaklaşık 25 yıl kadar memlette 

yaşadım, müziğe ilk o topraklarda başla-

dım; besteler, ilk sahne deneyimleri orda 

oldu hep. Akabinde İstanbul’a geldim ve 

2008 yılında Karmate grubunun kurucu-

luğunu, solistliğini üstlendim.Karmate ile 

“Nani” ve “Nayino” adlarıyla iki albüm 

çıkardık.2012 yılındaysa gruptan ayrılma 

kararı aldık; dört müzisyen arkadaşla bir-

likte.Kendi müzik yolculuğum da burdan 

itibaren başlıyor. ”Divane” ve “Dalgalan 

Karadeniz” adlı iki Karadeniz albümü ve 

hayalim olan “Aşk-ı Meşk” ile Türk Sanat 

Müziği albümü yaptım... Aralarda single 
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Bugün beni ben yapan her 
şeyin temel taşında, o günki 

aile ortamımdan aldığım 
değerler yatıyor.
“ “ 
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eserlerim de oldu keyifle okuduğum.

Müzikle yaşamaktan büyük mutluluk 

duyduğum, doğaya ve tüm canlılara 

sarıldığım bir hayat diyelim…

  Hikayeniz nasıl başladı?

Biraz klasik olacak ama kendimi bil-

dim bileli müzik hep var hayatımda.

Annemden dinlediğim kadarıyla, 

beşikte mırıldanarak kendi sesimle 

uyurmuşum mesela.Yani müziği his-

setmem doğumumla başlıyor.Son-

rası zaten memleketteki sahnelerle 

başlayıp, İstanbul’a gelmem ve Kar-

mate grubunu kurmamızla başlıyor.

  Aile ve okul yaşantınızdan bah-
sedebilir misiniz?

Beş kardeşli bir aileyiz, bir abim, iki 

erkek kardeşim, bir kızkardeşim var.

Sevgi dolu bir ailede büyüdüm ve 

bu yüzden oldukça şanslıyım sanırım.

Bugün beni ben yapan her şeyin te-

mel taşında, o günki aile ortamımdan 

aldığım değerler yatıyor.

Okul yaşantıma gelince, hayalim hep 

müzik zemininde olduğu İçin kariyer 

hedefim olmadı, sadece müzik vardı.

  Çocukluğunuzda da size “bu 
çocukta ışık var müzisyen şarkı-
cı olur” diyorlar mıydı? 

Özellikle dedem karşısına alır, sev-

diği türküleri söyletirdi bana, okulda 

öğretmenlerim de aynı şekilde.Ço-

cukluğumda sık sık dağdaki baraka-

mıza kaçar, sesimi keşfetmek için yal-

nız kalıp şarkılar söylerdim.Büyük bir 

keyifti benim için :)

  Öğrenci arkadaşlarımıza bura-
dan neler söylemek istersiniz?

Öncelikle kendilerini dinlemelerini 

ve tanımalarını öneriyorum.Meslek 

seçimlerinde, ilgi alanlarını doğru 

belirlemeleri şart çünkü.Yaşamla-

rı boyunca varolma nedenlerini en 

doğru yansıtabilecekleri, kendilerine 

ve çevrelerine faydalı olabilecekleri 

bir yön çizmeleri gerektiğini hatır-

lamalılar hep.Çünkü ancak kendini 

aydınlatabilen ışık, etrafına da ışık sa-
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çabilir.Önce kendilerini beslemeli ve geliştirme-

liler.Doğayı tanımalı ve ordan öğrenecekleri çok 

şey olduğunu bilmeliler ve tabii ki koruyarak.

  Daha önce bir gurubunuz vardı “Karma-
te” neden ayrıldınız?

Karmate bir gruptan ziyade bir oluşumdu, ya-

şam biçimini ifade edişti benim için ama 8 farklı 

müzisyenin bir arada müzik yapabilmesi ve bunu 

sürdürebilmesi gerçekten zordu.Müziğe, haya-

ta aynı yerden bakamadık bir noktadan sonra, 

huzursuzluklar fikir ayrılıkları başladı.Ben kendi 

adıma, misyonumu tamamladığımı düşündüm.

Sadece ben değil 4 müzisyen arkadaşım ile bir-

likte ayrıldık Karmate grubundan.

  Sonrasında “Divane” albümüyle çıktınız… 
Ki biz ailece hayranıyız hikayesi nedir?

Divane, gruptan ayrılış sürecimde inançlarımı,ü-

mitlerimi, heyacanımı yüklediğim; tek başıma 

çıktığım yoldaki ilk dayanağım, Karadeniz’e ilk 

yalnız yolculuğumdu.Bu yüzden yeri biraz daha 

özeldir.18 esere yer vermiştim o albümde.Türk-

çe eserler dışında; Lazca, Hemşince ve Gürcüce 

eserler de yer alıyor.Esen müzik etiketiyle 2013 

yılında çıkmıştı o albümüm.

   Siz Karadeniz şarkıları söyleyen bir sanat-
çıyken Türk Sanat Müziği albümü yapma-
ya nasıl karar verdiniz?

Aşk-ı Meşk, yani bir sanat müziği albümü yapmak; 

benim müzik yolculuğuna başladığım günden 

beri kurduğum en büyük hayalimdi.Bu anlamda 

yeri çok özel, heyecanı çok başka.Sanırım tüm 

albümlerim arasında, kendim için yaptığım bir 

albüm olduğu için de hissiyatı bu kadar derin.Re-

pertuarını özenle hazırladığım, eserleri okurken 

dinlediğim üstadları hissettiğim ve gerçekten de 

maziden tat alarak sazlarla meşk ettiğim, aşkı bir 

de bu eserlerle yaşayayım dediğim, dinleyicimle 

buluşturmaktan sonsuz mutluluk duyduğum bir 

albüm oldu benim için…Her sahnemde mutlaka 

yer verdiğim eserler oluyor.

  Sizi çoğunlukla Kazım Koyuncu’ya benze-
tiyorlar. Bununla ilgili siz ne düşünüyor-
sunuz?

Aynı kültürün sesi oluşumuzdan kaynaklanıyor 

büyük ölçüde.Kazım Koyuncu bizlere ve daha 

nice gelecek nesillere açtığı yolla ayrı bir yerde-

Her sesin tınısı, her yüreğin 
sesi farklıdır.“ “ 



43

dir gönüllerimizde, tektir bu anlamda.Benzetiliyor olmak 

Karadeniz’in doğasından, aynı topraktan gelmemizden, 

aynı suyu içmişliğimizdendir, e bi de sevgidendir bence.

Ama kimse kimsenin yerine geçmemeli, geçemez de za-

ten bu haksızlık olur. Her sesin tınısı, her yüreğin sesi farklı-

dır.Benzer belki ama aynı olamaz hiçbir zaman. 

  Karadeniz’in sizdeki tanımı nedir?

Sadece bir coğrafi bölge değil, bütünüyle bir yaşam biçi-

mi; gerek duygusu, gerek karakteristik yapısıyla insanıyla, 

doğasıyla, kültürü ve müziğiyle çok şey anlatan ve öğreten 

bir bütündür bence Karadeniz.Beni var eden; yüreğime 

işleyen, çocukluğum, sevdam, sesim, gurbetim, memleke-

tim, varlığım, zenginliğimdir Karadeniz ve daha birçok şey... 

  Son olarak dergimizi nasıl buldunuz?

Toplumsal gelişmeye ve bireysel farkındalığa güzel bir bakış 

açısı özellikle derginin ismi, pozitif çağrışımlar yapıyor.Düşün-

menin, düş kurmanın eğitimsel süreçteki katkısını perçinliyor, 

bu yüzden de herkes tarafından takip edilip okunması gere-

ken bir dergi olmuş, tekrar hayırlı olsun diyeyim :)



Mutluluk

hayatınızda

bir ömür boyu

sürmesi

dileği ile...
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Epikür’e göre; mutlu olmak için 
insanın üç şeye ihtiyacı vardır: 

‘’Dostluk,özgürlük ve  
düş’ün mek.’’
“ “ 

Mutluluk her, insanın sahip olmak istedi-
ği birkaç temel ihtiyaçtan biridir. İnsanlar 
mutluluklarını şartlara bağlarlar. Her istek 
bize ebedi mutluluk sunacakmış gibi ko-
nuşur. Oysa mutluluk; hiçbir şart öne sü-
rülmezse sahip olunabilecek birşeydir.

Mutluluk; yaşamımızın temel amacıdır. 
Tüm çabalarımız onun içindir. Gezmek, 
eğlenmek, para kazanmak, arkadaşlarla 
olmak, yemek yemek, ibadet etmek, bir 
amaç için çabalamak, kendimizi geliş-
tirmek vs. tümünün altında bize verdiği 
mutluluk vardır. Sadece olumlu davranış-
lar değil, olumsuz davranışlar ve yaşan-
tılar da mutluluk amacına hizmet eder.  
Taziye görevini yerine getirmek, hastaya 
bakmak, inancı ya da düşüncesi için zor-
luklara katlanmak vb. gibi.

Mutlu olmak isterken hayatın gerçekle-
ri acı tarafları da göz ardı edilmemelidir. 
Sadece olumlu duyguya odaklanan kişi, 
hayatın yapısı gereği karşılaşacağı her 
olumsuz durumda kaçmayı veya yok say-
mayı deneyecektir. Oysa yok sayarak veya 

kaçarak hayatı yaşamak mümkün değildir.

Çağımızda çok para kazanmak, güzel ye-
mekler, güzel arabalar, güzel ilişkiler, kon-
forlu yaşam, her türlü imkana sahip olmak 
vb gibi unsurlar mutluluğun kaynağı gibi 
görülmektedir. Oysa bunlar mutlu eden 
değil, bizi mutluluğa götüren araçlardır. 

Mutluluğun parayla ilişkisi doğru orantılı 
değildir. Para size, mutlu olmak için im-
kan, güvenlik, sağlık ve konfor verir. Pa-
ranın bir noktadan sonra mutlu etmesi 
mümkün olmaz. İstediğin kadar aktivite-
lere katılın, harcayın, yiyin, için, gezin. As-
lında bunların tümü hayattaki mutluluğu 
arama çabasının denemeleridir. 

Mutsuz olan kişilerle konuştu-
ğumda en çok duyduğum;

“ Ben istemez miyim mutlu olmak? 
Ama…..”, “ Ben istemez miyim mutlu 
bir ilişki yaşamak, bir aile kurmak? Ama 
……..”, “ Ben istemez miyim zengin ol-
mak? Ama……”.
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Haklılar. Elbette bilinçli zihinlerinde is-
tiyorlar ama bilinçaltında  “Ben yeter-
sizim. Ben değersizim. Ben sevilmiyo-
rum. Ben hak etmiyorum.” diyen bir 
yazılım işlerken, bu pek de mümkün 
değil. Burada önemli olan doğduğu 
aileyi, çevreyi, geçmiş deneyimlerini, 
dünyanın gidişatını suçlamayı daha 
doğrusu bahane bulmayı bırakıp, 
kendinde yaratacağı dönüşümle bir-
likte hayatının değişebileceğini fark 
etmesi, anlaması ve inanmasıdır.

Çok çalışmak mutluluğu de-
ğil, mutlu olmak başarıyı ge-
tiriyor. 

• Haftada üç gün yürüyün: Haftada 
3 gün en az 20 dakika yürüyün. 
Beyin ve kalp sağlığı için en ge-
rekli egzersizlerden biri yürümek-
tir. Asla bundan vazgeçmeyin.

• Günün analizini yapmak: Neil 
Pasricha  gün içinde yapılan 
olumlu işlerin, mesai sonrası da 
sizi gülümsetmeye devam ediyor. 
Olumlu deneyimleri hatırlamak 
ve bunları yazmak mutluluğu 3 
kat daha iyi pekiştirdiği, hafta 
sonu bunları okuduğunuzda iş 
yerinize daha iyi adapte olacağı-
nız söyleniyor.

• İyilik yap iyilik bul: İyilik yapmak 
için hiçbir sebep aramamalı ve 
çalışma günlerinizde her gün en 
az bir iyilik yapın. Bu bir asansör 
kapısını açmak yada kendi sıranızı 
ihtiyaç gördüğünüz birine vermek 
gibi olabilir. Neil Pasricha iyilik ya-
pan bir kişinin kendi ile gurur du-
yar ve önce kendine saygı göster-
meye başladığını söylüyor.

Ailesine maddi ve/
veya manevi yük 

olduğu, sevilmeye 
değer olmadığı 

inancıyla büyüyen 
çocuk, hayat boyu 
ne yaparsa yapsın 

arzu ettiği başarıda 
ve doyumda 

kendini görmez, 
hissetmez.

“ 

“ 
Birçok insan mutluluğu 

insandan daha yüksekte ararlar, 
bazıları da daha alçakta. 

Oysa mutluluk insanın boyu 
hizasındadır

“ “ 
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Kaynak: St Clementes University’’Mutlu Olmanın Yolları’’ by Timur TUNA

• Gözlerinizi kapatın ve sessizce 
oturup, derin nefes alın: Buna 
meditasyon da deniyor ama bize 
göre bu bir kafa dinleme. Aslında 
kişinin kendini dinlemesi de de-
nilebilir. Günde 20 dakika bunu 
yapmak, dikkat dağınıklığını gi-
deriyor ve işinize daha iyi sarılma-
nızı sağlıyor.

Mutluluk Detayları 
• Etrafınızı pozitif ve sizi yukarı çe-

ken insanlarla doldurun.

• Mutluluk bulaşıcıdır.

• Yardımsever olun.

• Yapmayı sevdiğiniz şeylerin bir 
listesini çıkarın ve daha çok onları 
yapmaya çalışın.

• Hayatınıza mutlaka fiziksel aktivi-
teyi ekleyin. 

• Hayallerinizi hatırlayın ve onların 
en azından bir kısmına ulaşmak 
için hemen bugün harekete ge-
çin.

• Hayatınızda öğrenmeye yer açın. 

• Başkalarını yargılamayı bırakın.

• Etrafınızdakilere teşekkür edin.

• Çevrenizde hayvan bulundurun.

• Tanıştığınız ve tanıdığınız herkese 
karşı iyi insan olun. 

• Güzel bir kitap okuyun. Güzel bir 
film seyredin. Güzel bir şarkı ile 
dans edin.

• Bol bol gülün ve eğlenceli ortam-
lara katılın.

• Öğrenmeye hiç ara vermeyin.

“ “ Para ile satın 

alınan mutluluk

daha fazla 

para karşısında 

yenilir!
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Gökhan Emre Akıl kimdir, neler yapar?

Merhabalar çocukluğum babamın mes-
leğinden dolayı Atina’da geçti. Daha 
sonra ilköğretim lise ve üniversite ha-
yatımı Ankara’da geçirdim. Ankara Gazi 
üniversitesi Beden eğitimi öğretmenli-
ği mezunuyum aynı zamanda Anadolu 
üniversitesi kamu yönetimi mezunuyum. 
Şu sıralar yine Gazi üniversitesi beden 
eğitimi bölümünde yüksek lisans yapı-
yorum.13-14 yaşlarımdan itibaren nat-
geo belgesellerinden ve insanların yüz 
ifadelerinden etkilenerek fotoğrafçılığa 
hobi olarak başlamıştım. İlk fotoğraf ma-
kinemi posta kutularına broşür dağıtarak 
aldım.

Toplamda 82 ülke oldu. Her zaman dik-
katimi çeken belgesellerden yola çıkarak 
yolculuğumu gerçekleştiriyorum. Bazı 

insanlar bir gördüğü yeri bir daha gör-
mek istemiyor… Özellikle ben ama Afri-
ka ve Hindistan’a her gittiğimde yine en 
büyük hayalim bir daha oralara gitmek 
oluyor. İnanılmaz etkilendiğim yerler 
arasında diyebilirim. Avrupa kıtası, Asya 
kıtası, Afrika kıtasının tamamı gezdiğim 
ve hissettiğim yerlerdi.

Seyahat etme tutkum çocuk yaşlarımda 
izlediğim belgesellerden geliyor. Nor-
mal bir çocuk değildim oyuncaklarım fi-
lan yoktu ya da herhangi bir şeyler ilgili-
mi çekmiyordu. İzlediğim belgeseller ve 
çevremde olan insanlardan daha farklı 
yüzler ve kültürler hep ilgimi çekmişti ve 
ailemden yardım istedim doktor mühen-
dis savcı olmayacağım fotoğrafçı olup 
dünyayı gezeceğim demiştim. Gülüm-
süyorlardı, çünkü hedefim ve hayallerim 
aileme bile çok gelebiliyordu. Sonra ben 

Yıllar geçer manzara değişir ama bir 
insanın yüz ifadesinin fotoğrafını çekersiniz 

artık o arşiviniz değil ömür boyu sizin 
hikayeniz olmuş olur… Fotoğraf tamamen 

gerçek ve görsel bir tarihtir...

“ “ 

Gökhan Emre Akıl
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bir işe girdim fotoğraf makinesi alabilmek için.13 yaşlarımda posta kutularına bro-
şür dağıtarak ilk fotoğraf makinemi aldım. O dağıttığım broşürlerin üzerinde 
Hindistan turları, Afrika turları, Roma-Paris turları vardı. Bir turizm firması-
nın broşürleriydi. Aslında ben broşür dağıtırken de dünyayı gezmeye 
başlamıştım.

Seyahat etmenin en güzel yönü kendinizi çok hafif hissedi-
yorsunuz ve inanılmaz alçakgönüllü bir insan oluyorsunuz 
yaşadığımız ve boğulduğumuz şu hayatta. Aslında ha-
yatı çokta ciddiye almamayı öğreniyorsunuz. Her ül-
kede yeni bir ben ile tanıştım. Aslında seyahatin 
bana kattığı en güzel şey kendimle tanışma fırsa-
tı yakaladım. Hiç unutmam ilk seyahatim Ugan-
da’ya 17 yaşımda gitmiştim. Bildiğim tek şey 
what is your name… my name is Gökhan 
Emre demekti. Sanırım fazla çılgınmışım. :)

Hindistan’ın Varanasi şehrinde Ganj 
nehrinde bir ucuz otelde kalıyorum. 
Plansız gezdiğim için en ucuz nereyse 
orda kalıyorum hep. Gece varmıştım 
Varanasi’ye ve otellere sora sora gez-
dim neyse ucuz bi otel buldum kapısı 
olmayan bir oda verdi bana görevli. 
Neyse inanılmaz yorulmuşum yattım 
uyudum sabah saatimi Ganjın gün 
doğumuna kurdum. Sabah uyan-
dığımda 6-7 kişilik kız-erkek teyzeli 
amcalı bir aile yanımda yatıyor. 2-3 
kişi solumda    3-4 kişi sağımda ben 
tam ortadayım  Gözümü açtım ben 
şok tabi… Neyse bir daha kapattım 
gözümü belki rüyadır diye… Tam 5 
dakika sonra yeniden açtım yine ya-
nımdalar… Sonra seyahat etmenin ver-
diği bir hisle dedim “Gökhan vur kafayı 
yat şurada 2 saat sonra kalkıp Ganj’da 
fotoğraf çekeceksin… Hayatı çok fazla 
ciddiye alma... Kimsenin öldüğü yok yaşa-
dığı da herkes biraz var o kadar” dedim… 
Uyandım hiç bir şey olmamış gibi o yanlışlıkla 
da olsa yattığımız aile ile Ganj’da kayık kiraladık 
ve gün boyu beraber gezdik resmen ailemle yatıp 
ve gezmiş gibi hissetmiştim kendimi…

 Sözün özü dünyada ‘büyülü’ olarak adlandırılabilecek 
bir yer varsa o da sanıyorum Varanasi’dir. Sokakların da kay-
bolunmalı, sonra yanaşan ufacık veletlere para verip yol tekrar 
bulunmalı, genişliği 2-3 metreyi geçmeyen sokaklarda köpek ve 
maymun sürüleri birbirini yerken yolun ortasına serilmiş dünya umu-
runda olmayan öküzün üzerinden atlanmalı; tütsü, esrar ve ölü kokusu-
nun birbirinin içine girdiği yeni bir günde Ganjda duş keyfi yapanların selamı 
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alınırken, Hindistan’in öbür tarafından yakınını yakmak için getirmiş insanlara selam 
verilmeli.

Afrika’yı tek bir cümle ile özetleyebilirim… Afrika benim kara sevdam..

13 yaşlarında bir kız ile tanıştım ismi jess… Etiyopya Omo vadisi 
üzerinde Karo kabilesinden bir kız. Otostop çektiğim araba-

nın aynasından hayatında ilk kez kendini görmüştü saat-
lerce ağlamıştım gururuma yedirememiştim, insanlığım 

kustu ağladı… Arabanın içinde makinenin objektifini 
silerken ve çocuklara şeker çıkartmaya çalışırken 

çantamdan… arabanın aynasından sürekli elini 
yüzünü tanımaya çalışan 13 yaşında bir kız... 

ama mutlaka bir gün yine gideceğim oraya 
ve jess’e ayna hediye edeceğim… ben seni 

hiç unutmadım jess...

Seyahat eden insan bir yere varmak is-
ter ve orayı gezer… Önceden araştırır 
ki bende araştırırım... Seyahat eden in-
san gittiği bölgenin en bilindik yerle-
rini görmek ister. Örneğin o şehrin en 
iyi yerden manzarasını izler. Yapılarını 
inceler. O ülke ve bölge ye ait ye-
mek kültürlerini öğrenmek görmek 
belki de tatmak ister. Ama fotoğraf 
çekmek çok başkadır. Ben kendi 
açımdan özetleyecek olursam. Bir 
yere gittiğimde amacım manzara 
yapı görmek olmuyor çünkü ilgimi 
çekmiyor. Ben bir bölgeyi manzara 

müze ya da yapı çekerek anlatmayı 
sevmiyorum. Orada yaşayan insanları 

ve genelde yerlilerin yanına gidiyorum. 
Mutlaka aile ve dini sohbetlerine katılıp 

onlardan biri gibi oluyorum ve daha son-
ra hikayelerini fotoğraflıyorum..

Fotoğraf görsel bir tarihtir aslında ve bir 
bölgenin fotoğrafını çekiyorsam ben orada 

yaşayan insanların yüz ifadesinden de anlatabili-
rim… Yıllar geçer yeni bir bina yeni bir heykel yeni 

bir yapı dikilir… Yıllar geçer manzara değişir ama bir 
insanın yüz ifadesinin fotoğrafını çekersiniz artık o arşi-

viniz değil ömür boyu sizin hikayeniz olmuş olur… Fotoğ-
raf tamamen gerçek ve görsel bir tarihtir..

Önümüzdeki kasım ayında Kolombiya – Peru - Bolivya ya gitmek 
istiyorum… Yine kültür, yine insan portreleri beni o kıtaya çağırıyor… 

Her gün bunun heyecanı ile uyanıyorum… Okuyucularımıza tek tavsiyem 
gezin kendinizi mutlaka bulacaksınız…





KODLAMA EĞİTİMİ

Sizlere Ayhobby Model Uçak Kulübü olarak, 
model uçak eğitiminin çocuklara kazanımlarından 

bahsetmiştik. Anlattığımız modern eğitim 
kazanımlarını sağlayabilen önemli temalardan 
birisi de kodlama ya da daha bilinen adı ile 
programlamadır. Model uçak kadar önemli 

kazanımlar sağlayan ve günümüz toplumlarında 
popüler hale gelen kodlama eğitimi hakkında yapmış 

olduğumuz araştırmayı sizlerle paylaşmak istedik. 
Bu sayımızda, kodlamanın ne olduğu, faydaları, 

ülkelerdeki çeşitli organizasyonlar, eğitim programları 
ile ilişkisi ve ülkemizdeki durumundan bahsedeceğiz. 

Faydalı olması dileğiyle….

“ 

“ 
Günümüzde yaşanan gelişmeler ve deği-

şimler karşısında mevcut olanın güncel-

liğini yitirme süreci oldukça kısalmıştır. 

Bu hızlı değişimin eskittiği mevcutlardan 

olan bilgi, bireyin ve toplumların zaman 

kaybetmeksizin güncellemesi gerekli 

hale gelen en önemli olgudur. Öyle ki bu 

güncellemeyi yapamadığında ülkelerin 

rekabet gücü, nitelikli bireyler, kalkınma 

vb. bir çok açıdan kayıplar yaşamaları ka-

çınılmazdır. Bu durumun önüne geçebil-

me ancak yeni bilgilerin güncellenmesi 

ile mümkün olabilecektir. 

Bilgiye hızlı bir şekilde ulaşma ve güncel 

bilgileri elde edebilmenin çeşitli yolları 

olmakla beraber, bilişim teknolojileri ve 

buna bağlı olarak hayatımıza girmiş tüm 

cihazlar bu ihtiyacı giderebilen en önem-

li aracılar konumundadır. Öyle ki, zaman 

ve mekan sınırı olmaksızın bilgi edinme 

imkanı sunmaktadırlar. Tabi, bu türden 

bilişim teknolojileri ve teknolojik cihazlar, 

bilgi edinme aracı olmaktan öte hemen 

her alanda toplumların vazgeçilmezi ha-

line gelmiştir.  Kazanmış olduğu bu vaz-

geçilmezlik vasfı ile bilgisayar ve benzer 

tüm teknolojik araçlar artık sadece kul-

lanan olarak değil aynı zamanda üreten 

olarak bireyleri ve toplumları ilgilendir-

meye başlamıştır. 
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Toplumların vazgeçilmezleri olan 

bilgisayar sistemleri; fiziksel yapısını 

oluşturan donanım ve verilen görevi 

yapabilmelerini sağlayan program-

lar olan yazılım olarak iki farklı bile-

şenden oluşmaktadır. Bu iki bileşen 

birbirinin bütünleri konumunda olup 

tek başlarına hiçbir anlam ifade et-

mezler. Özellikle bu teknolojik cihaz-

lara ne yapması gerektiğini söyleyen 

yazılımlar oldukça önemli hale gel-

miş ve programlama ya da kodlama 

olarak bilinen yazılım oluşturma sü-

reçleri ön plana çıkmıştır.

Bilgisayar programlama ya da onun 

önemli bir alt aşaması olarak bilinen 

kodlama; bir bilgisayarın belirli bir 

görevi yerine getirmesini sağlamak 

için çeşitli komutlar geliştirme ve uy-

gulama süreci olarak tanımlanmak-

tadır1. Temelde bu komutlar İnsanlar 

ile hayatımızın her alanında yer alan 

programlanabilen tüm teknolojik 

araçlar arasında iletişim kurmakta-

dırlar2. Tanımlardan da anlaşılacağı 

üzere cihazlara istediklerimizi yaptı-

rabilme gücü sağlayan programlar, 

önceleri konunun uzmanları tarafın-

dan yapılmakta iken, günümüzde 

programlama eğitimine erken dö-

nemlerde başlanması ve toplumun 

her kesimi tarafından yapılabilmesi 

önemli görülmektedir.  Bazı toplum-

lar bu durumun daha erken farkına 

vararak bilgisayar teknolojilerinin te-

meli olan kodlama konusuna ayrı bir 

önem göstermişlerdir. Toplumlardaki 

oluşan bu farkındalığa örnek göste-

rilebilecek pek çok organizasyon ve 

uygulamalar bulunmaktadır.

Kodlama Olimpiyatları(USA Com-

puting Olympiad) organizasyonu 

1989 yılından itibaren bu konuda 

faaliyet gösteren önemli uluslararası 

organizasyonlardandır. Lise düzeyin-

de gerçekleşen Uluslararası Bilişim 

Kodlama derslerine 
ilişkin çeşitli eğitim 
programları, eğitici 

eğitimleri sağlanmakta 
ve 180 farklı ülkede 

50 farklı dilde hizmet 
sunulmaktadır.  

Etkinlikler arasında 
olan “Kodlama 

Saati” etkinliği on 
milyonlarca öğrenciye 

ulaşan küresel bir 
harekettir.

“ 

“ 
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Olimpiyatı (IOI), 1989 yılında, Birleş-

miş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 

Örgütü (UNESCO) tarafından baş-

latılmıştır. Organizasyonun hedefi, 

öğrencilerin kodlama ve problem 

çözme becerilerinin geliştirilmesine 

katkı sağlamaktır. 20 yılık bir tarihe sa-

hip organizasyon çeşitli aşamalardan 

geçerek USACO eğitim web sayfası 

olarak günümüzdeki halini almıştır. 

Hedefi doğrultusunda, dünya çapın-

da 90’dan fazla ülkeden on binlerce 

öğrenciye algoritmik problem çöz-

meyi öğretmeye yardımcı olmuştur3.

9 Aralık 2013’de Bilgisayar Bilimi 

Eğitim Haftası(CSEdWeek),  etkin-

likleri kapsamında Amerikan Başkanı 

Barrack Obama bilgisayar bilimle-

rinin öğrenilmesinin önemini ifade 

etmişlerdir. Bilgisayar yazılımlarını 

yazabilme yeteneği olarak bilinen 

kodlamanın becerisi ile insanların 

teknoloji tüketicisi olmak yerine onu 

üreten bireyler olma kabiliyetini elde 

etmektedirler4.  

2013 Yılından itibaren Avrupa Birliği 

10-18 Ekim tarihlerini Avrupa Kod 

Haftası(CodeWeek) olarak belirtmiş-

tir. Programlamanın daha fark edile-

bilir olması, bireylerin bu konudaki 

becerilerinin ortaya çıkarılması ve 

bu konuda motive olmuş bireylerin 

organize edilmesi amaçlarını ger-

çekleştirmek için Avrupa Genç Dijital 

Gündem Danışmanları(Young Ad-

visors for the Digital Agenda Euro-

pe) tarafından başlatılmıştır. Benzer 

amaçlı organizasyonları destekle-

mekte olan bu organizasyon, dünya 

çapında 50 ülkeden bir milyon katı-

lım sağlayarak etkinliklerini gerçek-

leştirmiştir5. 

Dünya teknoloji devlerinden olan 

Apple tarafından, kodlamanın tekno-

loji dili olduğu ve kodlamanın önemli 

bir beceri olduğu ifade edilmekte-

dir. Problem çözme, yaratıcılık ve 

birlikte çalışma kodlama ile birlikte 

öğrenilen diğer becerilerdir. Kodla-

ma ile bireyler, fikirlerini hayata ge-

çirme adına uygulamalar oluşturma 

fırsatı yakalamaktadırlar. Apple, bu 

becerileri kazandırma adına “Swift” 

programını tasarlamıştır. Program 

ile anaokulundan üniversiteye kadar 

kodlama öğretebilecek “kodlama 

Öğretim Programları” oluşturulabil-

mektedir6.

2013 yılında kurulan “Code.org” or-

ganizasyonu, okullarda bilgisayar 

bilimlerine erişimi genişletmeyi ve 

öğrencilerin bilgisayar bilimlerini 

öğrenme fırsatı sunmayı hedeflemiş 

bir sivil toplum kuruluşudur. ABD ve 

diğer dünya ülkelerinden geniş katı-

lımlı etkinlikler gerçekleştirmektedir-
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ler. Kodlama derslerine ilişkin çeşitli eğitim programları, eğitici 

eğitimleri sağlanmakta ve 180 farklı ülkede 50 farklı dilde hizmet 

sunulmaktadır.  Etkinlikler arasında olan “Kodlama Saati” etkin-

liği on milyonlarca öğrenciye ulaşan küresel bir harekettir7. 

Bu türden uygulamalar ve organizasyonlar ile oluşan farkında-

lık, ülkelerin kodlama eğitimini eğitim programlarına yansıtma-

larına sebep olduğu söylenebilir. Estonya’da 2011, İngiltere’de 

2014 ve yılından itibaren eğitim programlarında yer almakta ve 

çeşitli düzeylerde uygulanmaktadır8. Güney Kore ve Finlandi-

ya’da Her iki ülke de son yıllarda eğitim programlarında yapılan 

önemli değişiklikler sonrasında kodlama eğitimi zorunlu ders 

olarak programa entegre edilmiştir9. 20 AB ülkesi ve İsrail olmak 

üzere toplam 21 ülkenin 16 tanesinde, kodlama eğitimi, farklı 

isimlerde ve mantıksal düşünme, problem çözme vb. farklı he-

defler doğrultusunda eğitim programlarına entegre edilmiştir10. 

Kodlama eğitimi ile bireylere 
kazandırılabilen diğer 

bir beceri ise öğrenmeyi 
öğrenme ya da yaşam boyu 

öğrenmedir.

“ “ 
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Kodlama eğitiminin ülkelerin eğitim programlarına entegre edilmesi ve 

gün geçtikçe artan popülaritesinin, toplumlara ve bireylere sağladığı fay-

dalardan kaynaklanmaktadır. Bilgi toplumu bireylerinin üreten bireyler ol-

ması gereksinimini karşılayan becerilerden olduğu söylenebilir. Ancak, bu 

kabiliyetin insanlara kazandırdıkları sadece yazılım üretebilme becerisiyle 

sınırlı kalmamakta aynı zamanda bireylerin farklı becerileri de kazanmasına 

yardımcı olmaktadır.  Günümüzde bu beceriler 21. yüzyıl becerileri olarak 

adlandırılmaktadır. Yaratıcılık ve yenilikçilik, eleştirel düşünme ve problem 

çözme, İletişim, işbirliği, bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı ve BİT (Bil-

gi, İletişim ve Teknoloji) okuryazarlığı bunlardan bazılarıdır11.  

Özellikle problem çözme becerisinin, kodlama ile ilişkili en önemli beceri ve 

kazanım olduğu söylenebilir. Bir çeşit problem çözme yöntemi olarak kabul 

edilen kodlamada12, öğrenciler verilen bir probleme çözüm üretmek zorun-

dadırlar13.  Bir problem ve buna bulunması gereken çözüm algoritma ifade-

sini ortaya koymaktadır. Mantıksal akıl yürütmeyi içeren bilişsel bir düşünce 

süreci olan bilişimsel düşünme ile bunun alt kavramlarından olan problemin 

analiz edilip, çözümlerin uygulanması ve bir sonrakinde yeni bir çözümün 

üretilmesi süreci olarak tanımlanan algoritmik düşünme14 kodlama eğitimi 

ile bireylere kazandırılabilmektedir.

Kodlama eğitimi ile bireylere kazandırılabilen diğer bir beceri ise öğrenmeyi 

öğrenme ya da yaşam boyu öğrenmedir. MIT profesörü Mitchel Resnick’in, 

“çocuğunuzu programlama öğretmekle, sadece kodlamayı öğrenmekle kal-

mayıp, aynı zamanda öğrenmeyi kodladığı”15 ifadesinin, kodlamanın erken 

yaşlarda öğrenilmesinin, gelecekte bireylere yaşamları boyunca ihtiyaç duy-

dukları her şeyi öğrenebilme becerisi kazandırdığı anlamına gelmektedir. 

Günümüzde yaşanan gelişmeler ve bilgi toplumu olmanın gereksinimleri 

göz önüne alındığında ve faydaları düşünüldüğünde, ülkemiz eğitim sis-

teminde kodlama eğitiminin yer alması kaçınılmaz olmuştur. Bu kapsamda 

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 05.09.2012 tarih ve 150 sayılı 

kararında Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinin 5. ve 6. sınıflarda 2 ders sa-

ati zorunlu; 7. ve 8. sınıflarda 2 saat seçmeli olarak okutulacağı belirtilmiştir. 
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Program incelendiğinde, kodlama 
ve yazılım geliştirmeye yönelik olarak 
“Problem Çözme, Programlama ve 
Özgün Ürün Geliştirme” bölümün-
de kodlama konusuna yer verilmek-
le beraber,  yalnızca sosyal kodlama 
ortamlarının kullanılması tavsiye edil-
mektedir16.

Diğer taraftan 2017 yılında Bilişim 
Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğre-
tim Programını güncelleme amaçlı 
olarak taslak program yayımlanmış-
tır. Araştırmacılar tarafından yapılan 
değerlendirmeler sonucunda, yazı-
lım projesi geliştirme ve yürütmeye 
yönelik kazanımlar bulunmadığı gö-
rülmüştür17. MEB Talim Terbiye Kuru-
lu Başkanlığı tarafından 2018 yılında 
yayımlanan 5 ve 6. Sınıflar Bilişim 
Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğre-
tim Programında Problem Çözme 
Ve Programlama bölümünde prog-
ramlama ve programlama araçlarını 
kullanır ifadelerine yer verilmiştir.  
Bilgisayar Bilimi Dersi Öğretim Prog-
ramında ise; programlama, robot, 
web ve mobil programlama konula-
rına yer verilmiştir18. 2018 programla-
rında programlama ve kodlama ko-
nularında olumlu farklılıklar olduğu 
ve diğer ülkelerin kodlama eğitimi 
konusunda yaptığı çalışmaları ya-
kalama çabası olduğu söylenebilir.  
Tabi programlarda yer verilen bu ko-
nuların uygulamalarının ne düzeyde 
gerçekleştiği, uluslara arası çalışma-
ları yakalayabilme konusunda ölçüt 

olacaktır. Bu nedenle uygulamalara 
ilişkin olarak, takip edilmesi ve araş-
tırmalar yapılmasının önemli olduğu 
söylenebilir.

Bunların dışında farklı zamanlarda bu 
konuda farkındalık oluşturma çabası 
gösteren bir takım etkinlikler yapıl-
mıştır. Programlama Çocuk Oyun-
cağı, öğrencilerinin, kullandıkları 
bilgisayar ve internet teknolojileriyle 
program yazabileceklerini fark etme-
leri adına düzenlenen bir etkinliktir. 
Hedef kitleye kullandıkları teknolojik 
aletlerin değer yaratma araçları oldu-
ğu algısı kazandırma amaçlı düzen-
lenmiştir19. Bu Yaz Kod Yaz etkinliği 
ile yaz tatilinde olan gençlerin bilgi-
sayarla üretim yapmalarına, problem 
çözme ve değer yaratma aracı olarak 
farkındalıklarının artmasına imkân ta-
nıyan kodlama eğitiminin verilmesi 
hedeflenmiştir20. 

Türkiye Bilişim Derneği tarafından 
4-5 Mart 2017 tarihinde “Çocuklar 
İçin Kodlama Semineri” düzenlen-
miştir. 7-17 yaşında çocukların da-
vet edildiği seminerde, çocukların 
bilişimsel ve algoritmik düşünme 
becerilerini geliştirmelerini, bilgi ve 
iletişim teknolojilerinin aktif birer kul-
lanıcısı olmalarını, bilişimsel araçların 
yazarı olmalarını, fikir üretebilen ve 
fikirlerini teknoloji kullanarak hayata 
geçirebilen, üretken bireyler olarak 
yetişmeleri konularından bahsedil-
miştir. Çocuklara yönelik bu etkinlik, 

Çocukların bilişim 
teknolojilerine 

ayırdığı vakti kendileri 
ve toplum adına 
daha yararlı hale 
getirebilmenin 

çocuklara uygun bir 
yolu olma özelliklere 

sahip kodlama 
eğitiminin, birçok 
ebeveynin kontrol 

edemediği bu önemli 
sorunun çözülebilmesi 

adına göz ardı 
edilmemelidir. 

“ 

“ 
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eğitimin önemine ilişkin olarak katı-
lımcılarda farkındalık oluşturma anla-
mında önemlidir21. 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
tarafından 24 Mart 2018 tarihinde 
“Çocuklara Yönelik kodlama Eği-
timi” etkinliği düzenlenmiştir. Hızlı 
gelişen teknolojiyi takip etmeleri ve 
kodlama konusunda öz yeterlilikle-
rini keşfetmelerini sağlamak amaçlı 
düzenlenmiştir. 7-11 yaş grubuna 
hitap eden etkinlikte dünyaca ünlü 
code.org platformu kullanılarak katı-
lımcılar kendi oyunlarını oluşturabile-
cek kabiliyet elde etmişlerdir22.

Bu ve benzeri pek çok etkinlik, kurs, 
eğitim vb. üniversiteler, resmi ve özel 
kurumlar tarafından yürütülmekte-
dir. Popülaritesinde hızlı bir artış ya-
şanan kodlamaya ilişkin olarak bazı 
kaynaklarda gereksizliği konusunda 
açıklamalar bulunmaktadır. “Kodla-
manın çocuklara öğretilmesinin eski 
Yunanca öğrenmelerini sağlamak ka-

dar yarasız olduğu ve Kellogg School 
of Management İnovasyon profesörü 
Robert Wolcott, kodlamanın öğre-
nilmesinin faydalarının abartıldığı23  
(Gibbson, 2017)” ifadeleri bunlardan 
bazılarıdır. Bunlara ilave olarak, Her-
kesin aynı işi yapmasının mümkün 
olmadığı, verilme yaşının çok erken 
olduğu, ülkelerin iş çevrelerine ait çı-
karları doğrultusunda abartılı olarak 
popüler olduğu vb. türden gerekçeler 
öne sürülmektedir.  Ancak, gelecekte 
dijital ortamların hayatımızda vaz ge-
çilmez olabileceği düşüncesi, erken 
yaş döneminde bu türden eğitimle-
rin verilmesi için önemli bir gerekçe 
olarak kabul edilebilir. Diğer taraf-
tan, kodlama eğitimi ile kazandırılan 
beceriler öğrenenlerin ve dolayısıyla 
toplumların yaşam boyunca faydala-
nacağı türden becerilerdir. 

Herkesin yazılım uzmanı olması el-
bette mümkün olmayabilir. Ancak bir 
dereceye kadar haklılıkları olsa bile, 
bu ve benzeri argümanlar ile kod-

lama eğitimini gereksizliğini ortaya 
koymak, en basit hali ile çocuklara ka-
zandırmak için yöntem arayışı içerisin-
de olduğumuz 21. Yüzyıl becerilerini 
kazandırmaktan vazgeçmek olacaktır. 
Buna ilave olarak; çocukların tekno-
lojik araçları aşırı kullanmalarından 
kaynaklanan sorunların çözümüne 
katkı sağlayabileceği söylenebilir. Ço-
cukların bilişim teknolojilerine ayırdığı 
vakti kendileri ve toplum adına daha 
yararlı hale getirebilmenin çocuklara 
uygun bir yolu olma özelliklere sahip 
kodlama eğitiminin, birçok ebevey-
nin kontrol edemediği bu önemli so-
runun çözülebilmesi adına göz ardı 
edilmemelidir. 

Çoklu Zekâ Kuramı Kurucusu Howard 
Gardner’ın “Çocuklarımızı bundan 
sonra bilgisayarlı makinelerin yapa-
mayacağı işler, becerilerle donatma-
lıyız, aksi takdirde ileride onları çok 
sıkıntılı günler bekliyor” ifadesi dün-
yada ve ülkemizde dikkate alınmıştır.  
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MARDİN MİDYAT



BAĞIMIZ KANDAN ÖTE
Bir yetişkinin diğer yetişkinden daha az olanaklara sahip olması 
adaletsizlik olarak algılanmamalı; işin içinde çalışkanlık, zekâ, fır-
satlar gibi birçok etken olduğu da düşünülmelidir. Lakin hayatının 
en başında olan çocuklardan birinin diğerinden az olanağa sahip 
olmasının o çocuğun beceriksizliğinden kaynaklanan bir neden 
olarak düşünülemez. İşte burada adaletsizlik ve eşitsizlik başlar. 
Her çocuk eşit şartlarda ve imkânlarda yaşama ve eğitim görme 
hakkına sahiptir. Ne yazık ki ülkemizde bazı çocuklarımız maddi 
imkânsızlıklar nedeniyle bu hakkından faydalanamamaktadır. Ama 
unutulmamalıdır ki çocuğa yapılan yatırım ülkeyi refaha kavuştura-
cak en köklü ve en güzel yoldur.  Çocuklarımızın eğitimi önündeki 
taşların kaldırılması ekonomik refah, bağımsız ve özgür bir toplum, 
medeniyet, mutlu ve kaliteli bir yaşam için tek yoldur. Ve bu taşları 
kaldırmak hepimizin en önemli ve en değerli vazifesidir. 

Çocuk okursa, çocuk araştırırsa, çocuk sorgularsa, çocuk gülerse 
değişir dünya. İşte o zaman eşitlik başlar. İşte biz de bu bilinçle 
çıktığımız bu yolda minik kalplere dokunabilmek için 19 Mayıs’ta 
Mardin Midyat Kutlubey İlköğretim Okulu’ndaydık. İmkânları sınırlı 
olsa da gözlerinde okuma aşkı olan, hedefleri ve hayalleri büyük 
birçok cevherimizle tanışma, yakından ilgilenme fırsatı bulduk. 
Onların yanında olmanın, hayallerine ulaşmaları için bir nebze de 
olsa yardımcı olabilmenin yaşattığı mutluluğun başka hiçbir şeye 
değişilmeyeceğini daha iyi anladık.

Elif Yazıcıoğlu

61

elif@dusunegitim.com

eliffyazicioglu



Sizlerin de desteğiyle Mardin’deki okulumuzdaki tüm çocuk-
larımıza çanta, ayakkabı, kırtasiye malzemeleri götürdük. As-
lında hiç tanımadığımız bu çocuklarımıza ayakkabılarını giydir-
diğimizde, çantalarına kırtasiye malzemelerini koyup sırtlarına 
taktığımızda o yüzlerindeki mutluluk, o içten sarılmaları bu 
çocuklarımızı daha öncesinde tanımasak bile artık gönül ba-
ğıyla birbirimize bağlandığımızı gösterdi bize. Belki bu des-
teğimiz tüm eşitsizliği bitirmeye yetmeyecek ama en azından 
bu çocuklarımıza zorlu hayat şartlarında yalnız olmadıklarını, 
bağımızın kandan da öte olduğunu, belki hiç görmedikleri şe-
hirlerde yaşayan ama dünyayı bu cevherlerin değiştireceğine 
inanan ablaları ve abileri olduğunu anlayacaklar. Ve her şey-
den de önemlisi onlar da bu zincirin bir parçası olacaklar. İler-
de birgün onlarda hiç tanımadıkları kardeşleriyle gönül bağı 
kurmak, onlara eşit eğitim imkânı yaratmak için bu projeyi çok 
daha geliştirerek ellerini taşın altına koyacaklarından hiç şüp-
hemiz yok. 

Bizim desteğimiz denizde bir damla. Ancak damlalar birleş-
tikçe okyanusları yaratabiliriz. Düş’ün ailesinin değerli fertleri 
olan sizlerin desteğiyle ülkemizin her şehrindeki çocuklarımıza 
ulaşabilmek, okyanuslar yaratabilmek için bu sosyal sorumlu-
luk projemize devam edeceğiz.

Taner Özgün, Yılmaz Batur, Ertuğrul Onur, Alparslan Arslan, 
Selim Altuntaş, Tuğba Esmer, Tuğçe Yalçın, Yakup Yalçın, Rey-
han Karnal, Bedia Müge Erol, Özlem Şen, Serdar Yücel, Sebi-
le Bayık, Zeynep Demir, Nail Ergün Arcı, Hüseyin Güngördü, 
Alparslan Acımert, Ali Beyazıtoğlu, Evren Demirtaş, Yusuf Te-
mel, Ayla Değer Çocuk Akademisi, Başkent Doktorlar Kreşi, 
Keçiören İlkYuvam Anaokulu, Balarısı Kids Kreş ve Gündüzba-
kımevi, Aden Akademi Velileri, Molla Oltu Çağ Kebap, Bloom 
Studio.
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Gittim zaman makinemle
Geleceğe
Baktım icatlara
Baktım teknolojiye

Uçan arabalar vardı
Uçuyordu gökyüzünde
Bulutlara kadar çıkıyor
Oyun oynuyorlar

Robotlara baktım
Her yeri metal
Bize yardım ediyorlar
Güzelim robotlar

Zaman makinem geldi
Bitti zaman dedi
Hemen bindim makineye
Gittim geçmişe.

Şimdi size çocukları tanıtıcam da hepimiz biliyoruz hatta şu anda çocukluğumuzu 
yaşıyoruz. Çocukluk merhametli, dürüst belki biraz yaramaz insanlardır ama akıllıdır. 
Bazı çocuklar aç, susuz, fakirdir. Biz bu çocuklara yardım edelim. Keşke bir zaman 
makinem olsaydı. O çocukları alıp başka yere götürsem susuzluk olmayan, açlık 
olmayan,  fakirlik, savaş olmayan yerlere…
İnsanların o küçük masum çocuklara bakabileceği yere…

Zeynep Demir

ÇOCUKLAR

GELECEK
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 Halil Bey merhaba, sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Merhaba, 14 Temmuz 1973 Bulgaristan Kırcaali doğumluyum. Bulgaristan 

da köylerden oluşan bu bölgede dünyaya geldim. :)  Evli ve 2 erkek çocuk 

babasıyım. Ben evin en küçük çocuğuydum. Aileme yardım amaçlı inekle-

rimizin bakımlarını yapardım. Yine ufak tefektim o zamanlar da… :) İnekle-

rin peşinden koşarken komşumuz ve  ilk antrenörüm İbrahim Erman hoca 

9 yaşımda aklıma girdi. “Halterci olur musun” dediğinde “evet” dedim 

ama ne olduğunu bilmiyordum :):):) Hatta esprisini hep yaparız “komşu-

muz basketbolcu olsaydı karşınıza karşınıza basketbolcu olarak çıkardım” 

yani tamamen tesadüf :) Ailemi de ikna ederek 10 yaşımda spor hayatıma 

başladım. 

basak@dusunegitim.com
dusunegitim Başak Aslan
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 Bulgaristan da nasıl bir hayatı-
nız vardı?

Mütevazı bir ailenin çocuğuydum. 

Bulgaristan şartlarında kıt kanaat 

geçinen fazla seçeneği olmayan bir 

bireydim. Okulda öğretilen kadar 

Bulgarca ve rakamları biliyorduk fa-

kat Bulgarca konuşamıyorduk. Öğ-

retmeni anlıyorduk ama öğretmene 

derdimizi anlatamıyorduk. Beni hal-

ter sporuna cezbeden kısım; “Bul-

garcayı öğreneceksin ve çok güçlü 

olacaksın” sözü oldu.

 İlk madalyanızı kaç yaşında al-
dınız?

Sadece bireysel anlamında madalya 

dersek Bulgaristan da bir tane 3.’ lü-

ğüm var. 14 yaşımda ilk madalyamı 

aldım. Fakat daha sonra bizim için 

şöyle bir süreç başladı. Bulgaristan 

da Türk asıllı sanatla, sporla uğra-

şan kişiler o alanlardan uzaklaştırıldı. 

Sadece eğitim hakkımız kaldı. Ta ki 

Aralık 1988 yılında Türkiye ye gelene 

kadar. 16 yaşımda 1990 Eylül ayında 

Sakarya da yapılan Uluslararası yapı-

lan bir turnuvada madalya almıştım. 

Bilerek isteyerek ve hak ederek almış 

olduğum madalyaydı. 

 Aldığınız diğer ödül ve madal-
yalarınız…

Ben ilk madalya kazandığımda benim 

için ilk ve son olacağını düşündüm. 

Sonrasında ben hariç etrafımdaki her-

kes benim başaracağıma inanıyorum. 

Bende çalışmadan olmayacağını bili-

yordum. Çooook çalışmam gerekiyor-

du. 1994 te ilk büyükler dünya şam-

piyonu oldum. İstanbul da ve tarihe 

kimsenin yapamadığını yaptım. 7 dün-

ya rekorunu tek yarışmada kırdım. Ara-

daki farklar ise yarımşar kilo değil 15 

kilo birden artırmıştım. 1994 ten 2008 e 

kadar yarışmış olduğum her yarışmada 

kazandım. 14 yıl zirvede kaldım. 

 Ailelere şunları söyleyebilir mi-
yiz? “Çocuklara kendilerini keş-
fetmelerine izin verin”

Onu aslında eğitimin yapması lazım. 

Bir spor salonuna gittiğimiz zaman 

“ne olacak şampiyon olacak mı?” 

diye sorduğumuz zaman hata etmiş 

oluyoruz. Öncelikle “sporcu olacak 

mı?” diye sormamız gerekli. Beden 

eğitimi derslerinde keşfedilmeli ço-

cuklarımızın yetenekleri. Bilinçli aileler 

bile çocuklarını keşfedemezler. Ancak 

çocukların derslerini takip edebilirler. 

Beden eğitimi gibi sanat spor dersle-

rini çoğaltarak, spor salonu olmayan 

okullara salon yaparak çocukların keş-

fedilmelerine imkân sağlanabilir. 

 Spor alanında genel olarak ba-
şarılı olabilmeleri için öğrenci-
lerimize ve ailelerimize tavsiye-
leriniz nelerdir?

Kendi üzerimden örneklendireyim… 

İlk önce sporcu olmak gerekir. Çok 

kişi çalışır ama bir kişi şampiyon olur. 

Bu demek değildir ki onuncu olan 

kişi senden daha az çalışmıştır. Belki 

onuncu olan kişi senden daha faz-

la emek sarf etmiştir. Kendi yetenek 

ve becerileri doğrultsun da çocuk-

larımızı doğru alanda yönlendirirsek 

çocuklarımız gerçekten neden orada 

olduklarını bildikleri zaman zaten ba-

şarı er ya da geç gelecektir. Dolayı-

sıyla çocuklarımıza zaman ve fırsat 

tanımak gereklidir.  Bazen şampiyon-

lar daha az çalışıp daha çok başarılı 

olabilirler o yetenektir. Ama benim 

için asıl şampiyon olan çok çalışandır. 

 Buradan sizi okuyacak çocuk-
larımıza iletmek istediğiniz ha-
yata spora dair son olarak bir 
notunuz var mıdır?

Her zaman spor sağlık, ahlak, sabır ve 

paylaşmak demektir. Sağlıklı bir nesil 

yetiştirmek istiyorsanız… Bütün genç-

lerimiz için spor alanlarını bizlerin ço-

ğaltmasını gençlerimizin de o alanları 

doldurmaları gerektiğini düşünüyo-

rum. Şu anda en genç nüfusa sahip 

ülkelerden biriyiz ama çok faydalana-

mıyoruz. Devlet büyüklerimizden rica-

mız gençlerimize spor alanları oluştu-

rarak teşvik etmelerini istiyorum…

 Dergimiz hakkında ne düşünü-
yorsunuz…

İlk önce eğitimle ilgili bir dergi çıkar-

dığınız için sizi yürekten kutluyorum. 

Genel içerik açısından baktığımda 

her sayınızda spor kısmınızın da ol-

ması beni derinden etkiledi. Başarılar 

dilerim….
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 Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? caner özen kimdir?

1949 yılında Bitlis’in Mutki ilçesinde dünyaya geldi. İlk orta ve lise 
eğitimini Bitlis’te tamamladı. Yüksek öğrenimini Fransa’da Univer-
cité Lille III Üniversitesinde tamamladı. Bununla yetinmeyen Ca-
ner Özen Gazi Üniversitesi Fransızca öğretmenliği bölümü o yılın 
birincisi olarak kazandı ve tamamladı.

Mesleki hayatı sınıf öğretmeni olarak başlasa da eğitimin her ka-
demesinde uzun yıllar boyu idareci olarak da çalıştı. Mesleğine 
bağlı idealist bir öğretmen olma coşku ve heyecanını hayatının 
hiçbir döneminde kaybetmeyen Caner Özen ülkemizin unutul-
maya yüz tutmuş fakir köylerinde bir çok tahsilli genç filizlerin ye-
tişmesine vesile oldu. Aynı köy okulunun kuruluş aşamasında da 
devletini temsilen bir fiil bulunmuştur. Beş yıl süresince, Fransa’nın 
Lille şehri Eğitim Ateşesi temsilcisi olarak ülkesini temsil etmiştir.

Caner Özen Eğitim Kurumu Kurucusu 
Yönetim Kurulu Başkanı

Caner Özen

Evrensel bireyler yetiştirmenin bir 
diğer olmazsa olmazı da müzik, 

görsel sanatlar, dans, halk oyunları, 
spor eğitimi gibi sosyal etkinlik 

derslerine verilen önemdir.

“ “ 
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Mesleki hayatını sayısız ödül ve takdir-

namelerle ile 1995 yılında noktalayan 

Caner Özen “Eğitim ömür boyu süren 

ve asla bitmeyen bir yolculuktur…” 

parolası ile yayıncılık ve kırtasiyecilik 

sektörüne adım attı. Edindiği yıllara 

dayanan tecrübelerini idealist yeni 

filizler yetiştirebilmek adına CANER 

ÖZEN EĞİTİM KURUMLARINI kurdu 

ve yönetim kurulu başkanı oldu.

 Peki, 50 yılı eğitimle iç içe, dolu 
dolu geçen bir hayat hikâyesin-
den sonra isminizi taşıyan bir 
de eğitim kurumu açmış olma-
nız sizin için ne ifade ediyor?

Sanırım sadece eğitimci olmaya 

özel bir duygudur bu. Öğretmenlik 

sadece bir meslek değildir. Ömür 

boyu süren bir özveridir. Hayatınızın 

her aşamasında ilk gün ki heyecanı 

duyabiliyorsanız, gencecik filizlere 

bir şeyler verebilmenin mutluluk ve 

hazzını 50 yılı aşkın bir eğitimcilik 

geçmişinden sonra dahi halen yaşa-

yabiliyorsanız gerçek bir eğitimcisi-

nizdir. Caner ÖZEN Koleji’nin doğuş 

hikayesi de böyle başlıyor. Yıllara da-

yanan tecrübemi, çağımızın tüm ge-
reklerine vakıf, dinamik bir kadroyla 
birleştirerek, çocuklarımıza kaliteli bir 
öğrenim sunmak, aynı zamanda ha-
yatla iç içe, özgüveni yüksek nesiller 
yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 Hayatla iç içe nesiller yetiştir-
mek konusunu biraz açabilir 
misiniz?

Kanaatimce ülkemizdeki eğitime ba-
kış açısından en büyük eksiğimizdir 
bu; çocuklarımızın akademik ve teknik 
anlamda gelişimlerini titizlikle takip 
ederken, onların birer birey oldukla-
rını unutuyoruz. Bakınız toplumlar bi-
reylerden oluşur ve eğer ki ülke olarak 
hedefimiz çağdaş ve duyarlı bir top-
lum meydana getirmekse, çevresine 
karşı duyarlı, doğaya ve bileşenlerine 
saygılı, insan olabilme gereklerine sa-
hip bireyler yetiştirmek eğitimciliğin 
en büyük sorumluluğudur.

 Caner özen kolejinin sizce en 
büyük ayırt edici özelliği nedir?

Caner ÖZEN Koleji olarak öncelikle 
okulumuzda sicak ve samimi bir aile 

ortamı oluşturduğumuzdan bahset-

mek isterim. Özel eğitim kurumları-

nın en büyük handikaplarından biri-

sidir bu. Eğitim kurumu kimliğiniz mi 

yoksa ticari kurum kimliğiniz mi ön 

planda sizin için? Kurumumuzun en 

büyük hassasiyeti bu konu üzerine-

dir. Biz bir eğitim kurumuyuz. Bakınız 

Caner Özen Koleji’nde aileler arası 

gelir farlılıklarının çocuklar üzerine 

yansımalarını ortadan kaldırdık. Öğ-

rencilerimizin tüm temel ihtiyaçlarına 

ücretsiz olarak ulaşabilmelerini sağ-

ladık. Kantin işletmemiz yok mesela. 

Bunun yerine diyetisyenler ve gıda 

mühendisleri nazeretinde hazırlanan 

üç öğün yemeğimiz var. Yine aynı ko-

nuyla ilişkili olarak kurumumuz, tüm 

öğrencilerinin yıl boyu kullandıkları 

kitap ve kırtasiye materyallerini ücret-

siz olarak karşılamaktadır. Hafta sonu 

sosyal etkinlik kurslarımız, dil kursla-

rımız, etüt ve özel ders imkânlarımız, 

yine tüm öğrencilerimizin eşir yarar-

lanabilmeleri adına ücretsiz olarak 

verilmektedir. Bütün öğrencilerimize 

eşit hassasiyet ve ciddiyetle yaklaş-

maktayız.
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 Bize biraz hedeflerinizden ve 
eğitim programınızdan bahse-
der misiniz?

En büyük hedefimiz, çağın gerekle-

rine, evrensel değerler ve donanım-

lara sahip vizyon sahibi bireyler ye-

tiştirebilmek. Evrensel vizyona sahip 

bireyler yetiştirebilmenin ilk kaidesi, 

uluslararası geçerliliği olan bir veya 

birkaç dil öğretebilmektir. Üzerinde 

hassasiyetle durduğumuz konuların 

başında dil eğitimi gelir. Kurumumuz-

da haftada 12 saatlik 2 yabancı dilde 

eğitim veriyoruz. Ayrıca çocuklarımızı 

uluslararası bütün okullarda geçerli-

liği olan Cambrıdge Üniversitesi’nin 

sınavlarına hazırlıyoruz. Alt sınıflarda 

yabancı dil eğitimine başladığımız ço-

cuklarımızı 8.sınıftan mezun ederken 

anadillerine hakim oldukları kadar İn-

gilizceye hakim olarak mezun etmeyi 

hedefliyoruz. En az yabancı dil kadar 

önemli olan ve üzerinde hassasiyetle 

durduğumuz bir diğer konu da robo-

tik kodlama eğitimidir. Yine anaoku-

lundan itibaren haftada 2 saat robotik 

kodlama eğitimi veriyoruz. Önümüz-

deki eğitim-öğretim döneminde oku-

lumuzda ayrıca bir robotik kodlama 

sınıfımızı faaliyete geçireceğiz.

Evrensel bireyler yetiştirmenin bir 

diğer olmazsa olmazı da müzik, gör-

sel sanatlar, dans, halk oyunları, spor 

eğitimi gibi sosyal etkinlik derslerine 

verilen önemdir. 

Önümüzdeki sene okulumuzda mü-

zik derslerimiz eş zamanlı olarak 2 

öğretmenle verilecektir. Müzik dersi 

saatlerinde  sınıflar keman ve piyano 

grubu olarak ikiye ayrılacak ve çocuk-

larımızın daha verimli bir enstrüman 

eğitimi almaları sağlanacaktır.

Görsel sanatlar dersimizde prog-

ram dahilinde yapılan çalışmalara ek 

olarak her ayın bir sanatçısını belirli-

yoruz ve bütün bir ay boyunca o sa-

natçıya ait eserler mercek altına alıp 

çocuklarımıza bu eserlerin bazılarının 

reprodüksiyon çalışmalarını yaptırı-
yoruz. Salvador Dali, Picasso, Mimar 
Sinan… Evrensel anlamda iz bıraka-
bilmiş tüm sanatçıları çocuklarımızla 
tanıştırıyoruz. 

Beden eğitimi derslerimizde çocuk-
larımıza çeşitli spor dallarını, halk 
oyunları ve danslarını öğretiyoruz.

Cumartesi günleri de öğrencilerimi-
zin tercihleri doğrultusunda açtığımız 
sosyal etkinlik kurslarımızla (keman, 
piyano, gitar, halk oyunları, jimnastik, 
basketbol, karakalem, el becerileri…) 
tüm bu faaliyetleri pekiştiriyoruz.

Tabi hepsinden de önemlisi çocuk-
larımızın etkin bir şekilde sosyal pro-
jelerin içerisinde olmalarını sağlayıp 
yer küremize karşı sorumlu bireyler 
olabilmelerini sağlamalıyız. Evrensel 
vizyona sahip bireylerin evrenle barı-
şık olmaları gerekir.

 Peki nedir bu sosyal projeleri-
niz?

Öncelikle okulumuz eko okullar pro-
jesine dahil bir okuldur. Biz insanlara 
sunulan imkan ve nimetleri en verimli 
şekilde kullanmayı bilmeniz gerekir.

Doğayla barışık çocuklar yetiştirmeli-
yiz. Okulumuz ilk senesinde öğrenci-
leriyle beraber bir hatıra ormanı oluş-
turdu. Çocuklarımız kendi  elleriyle 
diktiler fidanları, ilk can suyunu onlar 
verdi. Bu bizim çok kıymetlidir.

Sahipsiz hayvanlar barınağıyla söz-
leştik ve her gün öğle yemeğinden 
sonra barınağa ait yetkililer, çocukla-
rımızın elinden artan yemekleri tes-
lim alıp sevimli hayvan dostlarımıza 
götürürler. Sahipsiz hayvanlar için 
önümüzdeki sene yeni projeler de 
hayata geçireceğiz.

Daha yaşanılası bir dünya için bi-
linçli nesiller yetiştirebilmek, eğitim 
kurumlarının en önemli sorumlulu-
ğudur. Tabii burada ebeveynlere de 
büyük bir sorumluluk düşüyor. Bu 

konuda da ebeveynlere destek ola-
bilmek adına okulumuzda yıl boyun-
ca belirli periyotlarla “ANNE BABA 
OKULU” ismi altında seminer faali-
yetleri düzenliyoruz.

 Bu keyifli sohbet için sizlere te-
şekkür ediyoruz. caner özen’i 
ve aynı isim altındaki eğitim 
gönüllülerini yakından tanımak 
bizim için bir ayrıcalıktı.

Bilmukabele. Sizlerle tanışmış olmak 
ve bu vesileyle yeni dostlar kazan-
mış olmak da benim için son derece 
keyifliydi. Emekleriniz için kurumum 
adına sizlere teşekkür ederim.

Toplumlar bireylerden 
oluşur ve eğer ki 

ülke olarak hedefimiz 
çağdaş ve duyarlı 

bir toplum meydana 
getirmekse, çevresine 
karşı duyarlı, doğaya 

ve bileşenlerine 
saygılı, insan olabilme 

gereklerine sahip 
bireyler yetiştirmek 

eğitimciliğin en büyük 
sorumluluğudur.

“ 
“ 
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Çocuğun gelecek yaşamını etkileyecek 
olan okul öncesi eğitimde kalıcı kazanımlar 
şüphesiz ki süreçteki tüm kaynakların etkin 

kullanımı ile söz konusudur.
“ “ 

OKULÖNCESİ EĞİTİMİ 
VE AİLE-OKUL 

İLİŞKİLERİ
Kıymetli Düş’ün okurları;

Bu sayımızda; çocuklarına mükemmel bir gelecek sağlamak isteyen 

sizlerin, onların okul hayatına katılımını ele almak istedik. Onların ilk 

öğretmenleri olarak sizler, verdiğiniz eğitimin devamı olan okul eği-

timinde de onlara ve eğitimlerinden sorumlu olan kurumlar ile öğ-

retmenlere destek verdiğiniz sürece “mükemmel geleceği” suna-

bileceksiniz. Yazımızda aile katılımı hakkında farkındalık oluşturmayı 

amaçladık. Daha çok aile ve eğitim kurumunun bu konunun önemini 

fark etmesi geleceğimiz çocuklarımızın daha özenli yetiştirilmesi an-

lamına gelmektedir. Yararlı olması ümidiyle...

M. Sait DeğerAyla Değer Çocuk Akademisi Müdürü
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İnsan Hakları Evrensel Beyanname-

si’nde Aile’nin, toplumun tabii ve 

temel unsuru olduğu, toplum ve 

devlet tarafından korunmak hakkının 

bulunduğu ifade edilmektedir1. Ana-

yasanın 41.maddesinde belirtilen 

“ailenin Türk toplumunun temeli ol-

duğu”  ifadesi ile ailenin önemi vur-

gulanmaktadır2. Toplumların devamı 

ve kültürün yeni nesillere aktarımı 

aile kurumunun sağlıklı işlemesi ile 

mümkündür. Bu da, aile bireylerinin 

birbirleri, toplumun diğer bireyleri ve 

kurumları ile güçlü ilişkisi ile müm-

kündür. Özellikle bu ilişkide ana-ba-

banın çocuk yetiştirme ve çocuğa 

sunulacak tüm imkânlar açısından 

önemli görevleri bulunmaktadır. Bu 

görevlerin en önemlilerinden birisi 

şüphesiz eğitimdir. 

Eğitim, bireyin davranışında kendi 

yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak is-

tendik değişim meydana getirme sü-

recidir3. Bu eğitim süreci ailede baş-

lamakta ve çocuk gelişimine paralel 

olarak eğitim kurumlarında devam 

etmektedir. Ailede başlayan eğitim-

de paydaşlar ebeveynler iken, eğitim 

kurumu ve öğretmen de çocuğun 

eğitimi adına aileye katılan yeni pay-

daşlar konumundadır. 

Örgün eğitim başladığında bu pay-

daşların ön plana çıktığı ve çocuğun 

eğitiminden sorumlu olan ebeveynle-

rin arka planda kaldığı düşünülebilir. 

Bunun, örgün eğitimin doğasından 

ve okul ya da öğretmenin kontrolün-

de yürütülen eğitim etkinliklerinde 

ailelerin bulunmamasından kaynak-

landığı ve normal bir süreç olduğu 

söylenebilir. Aslında her bir paydaş; 

eğitim programlarının öğrenme-öğ-

retme süreci boyutunun önemli un-

surlarıdır. Bu süreç, tüm kaynakların 

işe koşulduğu ve hedefler doğrultu-

sunda ürünün oluşturmaya çalışıldığı 

boyuttur4. Dolayısıyla ailenin, süreç 



DÜŞ’ÜN EĞİTİM VE SEKTÖR DERGİSİ   |   RÖPORTAJ

boyutunun önemli unsuru olarak 

örgün eğitim sürecinde arka plan-

da kalmadığı, aksine diğer önemli 

unsurlar olan eğitim kurumu ve öğ-

retmen ile bir çeşit görev paylaşımı 

yaptıkları ya da yapmaları gerektiği 

söylenebilir.  

Merkezinde öğrenci ve etrafında 

da aile bireyleri, eğitim kurumu ve 

öğretmenin bulunduğu bu ortaklık 

döngüsünde paydaşların dinamik 

etkileşimi söz konusudur. Eğitim et-

kinlikleri eğitim programlarında be-

lirtildiği şekilde planlı ve organize 

olarak yürütüldüğünde, paydaşların 

olumlu etkileşiminin ortaya çıkması 

ve nihai hedef olan öğrencideki ka-

lıcı istendik davranışın elde edilme-

si beklenmektedir. Bu hedefe ulaş-

mada aile katılımı ya da okul-aile 

işbirliğinin önemi büyüktür.  Uygu-

lanan eğitim programı sonucunda 

başarı elde edilmesi aile desteğiyle 

mümkün olmaktadır5. 

Aile katılımı; ailenin eğitimi, etki-

li okul-aile iletişimi, iletişimin sü-

rekli olması, iletişimden tarafların 

olumlu etkilenmesi, etkinliklerin 

zenginleştirilmesi, bilgi paylaşımı, 

davranışlarda tutarlılık, vb. birçok 

konuda katkılar sağlamaktadır6.  

Çocuğun eğitim hayatına uyumu, 

çok yönlü kazanımları ve okul ile 

aile eğitiminin birbirini bütünle-

mesi konuları da ailelerin eğitime 

katılımı ile sağlanan önemli husus-

lardandır6. Ekici(2013)tarafından ya-

pılan çalışmada; okul öncesi eğitim 

kurumlarında yapılan aile katılım 

çalışmalarına katılan ailelerin katıl-

mayan ailelere göre, genel sosyal 

becerilerinin daha yüksek düzeyde 

ve problemli davranışlarının düşük 

düzeyde olduğu sonucu elde edil-

miştir7. Aile katılımının önemli so-

nuçlar verdiği bunun gibi pek çok 

ulusal ve uluslararası çalışmada or-

taya konulmuştur.

Birçok faydası olan okul–aile işbirli-

ği konusunda önemli olan hususlar-

dan birisi de sürekli olmasıdır. Aile 

katılımı Ulusal Ebeveyn-Öğretmen 

Derneği(The National Parent Tea-

cher Association-PTA) tarafından, 

“çocuğun doğumundan yetişkinli-

ğe kadar eğitimi ve gelişimi konu-

larında ailelerin her yönüyle çocu-

ğun eğitimine katılmaları” şeklinde 

tanımlanmıştır8. Tanımdan da anla-

şılacağı üzere, ailenin çocuğun eği-

timine katılımı eğitim hayatı boyun-

ca yürütülmesi gereken bir süreçtir. 



Ancak, erken çocukluk döneminin bu hususta ayrı bir önemi bu-

lunmaktadır. 

İnsan yaşamında önemli bir yeri olan ve en hızlı gelişimin ya-

şandığı erken çocukluk dönemi, çocukların doğuştan sekiz(0-8) 

yaşına kadar olan ve sağlıklı olarak zihinsel, duygusal ve fiziksel 

gelişimlerini tamamladıkları kritik dönemdir9. Pek çok araştırma 

bu kritik dönemde eğitim alabilme fırsatı yakalamış çocukların; 

sosyal becerileri gelişmiş, davranış problemleri görülmeyen ve 

akademik olarak başarılı bireyler olduğunu ortaya koymaktadır10. 

Bu önemli kazanımların elde edildiği okul öncesi eğitim süreci 

çocuğun güvenli aile ortamından ilk ayrıldığı zamandır. Burada 

alacağı eğitimin sağlıklı yürütülebilmesi adına her şeyden önce 

çocuğun okula uyumu ve sonrasında da devamı önemlidir. Bun-

ların da, evde elde ettiği güven ortamını okulda bulması ile ger-

çekleşebileceğini söylemek yanlış olmaz. İşte bu önemli noktada 

çocuk ailesini yanında ister ve güven oluştuğunda okul hayatına 

verimli bir şekilde devam edebilir.

Çocuğun gelecek yaşamını etkileyecek olan okul öncesi eğitim-

de kalıcı kazanımlar şüphesiz ki süreçteki tüm kaynakların etkin 

kullanımı ile söz konusudur. Ancak unutulmamalıdır ki, okul ve 

ailenin özellikle bu dönemdeki etkili ve kontrollü işbirliği çocukta 

oluşması istenilen davranışın kalitesini ve kalıcılığını etkileyecek-

tir.  Temel hedefi, ailedeki eğitimin okuldakiler ile örtüşmesi ve 

ikilemin engellenmesi olan okul-aile işbirliği sonucunda çocuğun 

ve toplumun kazanımları yanı sıra, aile ve eğitim kurumlarının ka-

zanımları da bulunmaktadır. Burada daha önce de ifade edildiği 

gibi dinamik ilişki söz konusudur. Örneğin, ailelerin çocuklarının 

eğitiminde uyguladıkları hatalı ya da eksik davranışlar, eğitim ku-

rumunun düzenleyeceği görüşme, seminer, toplantı, bilgilendir-

me, ziyaret vb. türden etkinliklerle düzeltilebilmektedir. Aynı za-

manda ebeveynin de okula bazı girdileri söz konusudur. Bu çeşit 

düzeltmeler ya da girdiler ile okulda verilen eğitimin kalıcı olma-

sı, evde devam ettirilmesi ve öğretmen ile velinin aynı davranış 

içerisinde olması sağlanmaktadır.  Yani hangi paydaş ya da ortak 

olursa olsun bu ortaklıktan kazançlı çıkmaktadır. Diğer taraftan, 

aile katılımının faydaları konusunda paydaşların ve özellikle ebe-

veynlerin farkındalığı olup olmadığı ve gerçekten etkin uygulanıp 

uygulanmadığı araştırmalara konu olmuştur. 

Yapılan bazı araştırmalarda ailelerin katılımını ve öğretmenlerin 

uygulamalarına ilişkin olarak; 

• Yönetici, öğretmen ve velilerle yapılan görüşmelerde so-

runların çözümlerine yönelik birçok ortak görüşlerin bu-

lunduğu ancak işlevsel hale getirilmesinde her iki tarafın-

da yönlendirme beklediği için sorunların devam ettiği11

• Zaman, iş, imkân, kaynak yetersizliği ve katılım yöntemle-

rinin uygulanmasında problemler olduğu12,

• Etkili ve dengeli iletişim kurulamadığı13,
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Eğitimden sadece okulun 
sorumlu olmadığı ve 

aile katılımı konusunda 
ailelerin bilinçlendirilmesi 
gerektiği14 sonuçları elde 

edilmiştir.

“ “ 
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• Eğitimden sadece okulun so-

rumlu olmadığı ve aile katılımı 

konusunda ailelerin bilinçlen-

dirilmesi gerektiği14 sonuçları 

elde edilmiştir.

• Bu ve benzer sonuçları or-

taya koyan pek çok çalışma 

bulunmaktadır. Bu sonuçla-

ra bakıldığında, aile katılımı 

konusunda belirli düzey-

de farkındalığın olduğu, bu 

farkındalığın yüksek eğitim 

seviyesine sahip velilerde 

daha fazla olduğu ancak, uy-

gulamada bazı problemle-

rin yaşandığı görülmektedir. 

Özellikle iletişim sorunu ele 

alındığında, tüm paydaşların 

organize olabileceği ve bu 

konuyu etkin yürütebileceği 

bir organizasyon ihtiyacı oldu-

ğu ya da var olan çalışmaların 

daha organize hale getirilebi-

leceği söylenebilir. Organize 

şekilde aile katılımı etkinlikleri 

yürütüldüğünde karşılaşılan 

problemlerin çözüleceği ve 

etkin uygulama sağlanacağı 

düşünülebilir. 

Milli Eğitim bakanlığı bünyesindeki 

okullarda bulunan Okul Aile Birliği 

organizasyonları ülkemizde aile ka-

tılımı konusunda önemli resmi orga-

nizasyonlardır. Bu organizasyonların 

varlığı ve çalışmaları olumlu olmakla 

beraber, işlevselliği konusunda çalış-

malar yapılması gereksinimi olduğu 

söylenebilir. Çınkır & Nayır, (2017) ta-

rafından yapılan çalışmada “velilerin 

okul aile birliği seçimlerinden haberi 

olmadığı ve okul aile birliklerinin eği-

time katkısının olmadığını düşündük-

leri15” sonuçları, çalışma yapılması 

fikrini destekler niteliktedir. 

Ulusal Ebeveyn-Öğretmen Derne-

ği(The National Parent Teacher As-

sociation-PTA) tarafından yapılan 

çalışmalar aile katılımı konusunda 



yürütülen önemli faaliyetlerdendir.  

PTA tarafından oluşturulan Ulusal 

Okul-Aile İşbirliği Standartları Uy-

gulama/Değerlendirme Kılavuzu 

(PTA National Standarts for Family – 

School Partnership Implementation/

Assesment Guide), eğitim kurumları, 

aileler, okullar ve toplum arasındaki 

işbirliği ve öğrenci başarısını des-

tekleyen programlar, uygulamalar 

ve politikaların uygulanmasına yar-

dımcı dokümandır16. Bu dernek ve 

dokümanları aile katılımı konusunda 

organizasyon oluşturma/yenileme 

adına incelemeye değer sivil toplum 

kuruluşu olarak görülebilir.

Sonuç olarak, aile katılımının etkili 

yürütüldüğü sürece toplumlara kaza-

nımları göz ardı edilemeyecek kadar 

büyük olacaktır. Okula çocuklarını 
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KAYNAKÇA

gönderen ebeveynlerin eğitime iliş-

kin sorumluluğu sadece okula yükle-

memeleri17 ve eğitim kurumlarının da 

ebeveynlerin okulla iletişime geçme-

sini teşvik etmesi ve sürekliliğini sağ-

laması sonucunda, aile katılımından 

beklenen ve tüm paydaşların kazan-

dığı anlamına gelen “Kazan Kazan” 

ifadesi anlam bulacaktır.  “Ne eker-

sen onu biçersin” atasözünde yer 

alan ekme ifadesi bu sorumluluğu 

hatırlatmaktadır. Aile katılımı da ai-

lenin çocuğu için yapacağı ekme 

faaliyetleri kapsamında değerlendi-

rilmelidir. 

Değerli Düş’ün okurları, yazıda aile 
katılımının ne olduğuna, faydalarına, 
önemine ve yaşanan problemlere 
az da olsa değinmeye çalıştık. Uma-
rım farkındalık oluşmasına katkısı 
olmuştur. Önemine istinaden aile 
katılımının nasıl yürütüleceği konu-
sunu farklı bir sayımızda ele almayı 
planladık. Sonraki sayıda görüşmek 
dileğiyle…
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