
iş arayanlar, iş verenler
siz gönderin biz yayınlayalım

info@dusunegitim.com



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

info@dusunegitim.com
www.dusunegitim.com

dusunegitim

DÜŞ’ÜN TÜRKİYE

İmtiyaz Sahibi
Düş Organizasyon Eğitim Danışmanlık Yayıncılık Ltd. Şti.

Genel Yayın Yönetmeni ve Yazı İşleri Müdürü 
Esra Başak ASLAN

Editör
Esra Başak ASLAN

Yayın Danışma Kurulu
Psk. Zeynep KAÇMAZ
Oğuz AFŞAR
Av. Fırat ARSLAN
Psk. Hasan İSLAMOĞLU
Elif YAZICIOĞLU
Huriye ÖNDAĞ
Serdar YALÇIN

Hukuk Danışmanı
Av. Alparslan ARSLAN

Fotoğraf Editörü
Engin ERTEN
Stüdyo E Plus

Okur Temsilcisi
Cemre ERDOĞAN

Sosyal Medya Uzmanı
Filiz Kılıçoğlu 

Katkıda Bulunanlar
Ümit Kalko, Murat Kavuncu, Burak Bak, Baha, 
Şahika Çağlar, Ayla Değer, Ömer Uğur Ata, Mert Akay, 
Ünzile Yaman, Mahir Güzelad, SMMM Yusuf Kara

Yönetim Yeri
Mustafa Kemal mah. 2141. Cd Anka İş Merkezi 19/15 
Çankaya/ANKARA
Tel: 0850 305 14 88

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

Basım Tarihi
Mayıs 2018

Yayın Türü
Yerel Süreli

Yayın Süresi
Aylık

Dağıtım
Düş Organizasyon 

 

K
U

N
YE



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

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



DÜŞ’ÜN 
YURTDIŞI

EĞİTİM 
DANIŞMANLIĞI

FİNLANDİYA 
EĞİTİM

SİSTEMİ

29
27

09

15

BAHA

RÖ
PO

R
TA

J
K

Ö
ŞE

 Y
A

ZI
SI

K
Ö

ŞE
 Y

A
ZI

SI

RÖ
PO

R
TA

J



AYHOBBY HAVACILIK VE 
MODEL UÇAK KULÜBÜ 
MODELCİLİK 

VE EĞİTİM

33
37
45
51
57
65

E-TAKİP SİSTEMİ

SOSYAL SORUMLULUK

BEN BİR KÜÇÜK KIZIM

YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ EĞİTİMİ

ÖĞRETMENİN SESİ

YAMAN ŞİRİNLER

K
Ö

ŞE
 Y

A
ZI

SI

21

47

61

43

MEKTEBİM SPOR

SANAT

RÖ
PO

R
TA

J

RÖ
PO

R
TA

J

FARKEDİL-
MEYEN 
SORUN!
AKRAN 
ZORBALIĞI…

39

RÖ
PO

R
TA

J

RÖ
PO

R
TA

J



Değerli okuyucularımız;
Düşün eğitim olarak sizlere 
merhaba dediğimiz ilk sayımıza 
gösterdiğiniz ilgiye teşekkür 
ederiz… Sektörümüze bir nebze 
olsun beraber yön vermek, 
sorunların üzerine gitmek, yeni 
çalışma metotları göstermek 
ve istihdam yaratmak amacını 
yansıtan bu mecrayı sizlerin 
desteği ile daha 
ileriye taşıyacağımızı 
göstermiş oldunuz. 

“ 

“ 



Başak Aslan
basak@dusunegitim.com

dusunegitim

KLASİK Mİ ‘O’!!!

Editör yazılarının başına gelen en 
kötü şey bu damgayı yemek olmalı. 
İçerik başlıklarını sırayla metinlere 
sığdırıp klasik bir editör yazısı yaz-
mayı bugüne dek çok denedim fakat 
“söyleyeceklerim” hep ağır bastı. 
Dergiyi okumadan önce çok zama-
nınızı almadan, “dikkat çekici ve işe 
yarar” birkaç satır not düşmek istiyo-
rum.

İşinizi kolaylaştırmak için anlatmak 
istediklerimi zor da olsa birkaç kısa 
not haline getirmeyi başarabildim. 
Hap bilgiler halinde okuyabilir, es 
geçebilir, söylediklerime geri dönüş-
leriniz için e-posta gönderebilirsiniz. 
Hani şu unuttuğumuz mektuplar da 
kabulümüz…

NOT 1: “TEŞEKKÜR”

İlk notu affınıza sığınarak yine teşek-
kürlere ayırdım.

Bu sayımızda tam 8 yazarımız düşün-
celerini ve paylaşımlarını bizler için 
hazırladı. Her birisine teker teker si-
zin adınıza teşekkür ediyorum.

Yine alanlarında donanımlı 4 farklı uz-
manımız, çok değerli görüşlerini ve 
bilgilerini siz değerli okuyucularımızla 
paylaştı. Hepsine çok teşekkürler.

Çorbada tuzu olanlar hiç bitmedi. 
Öyle gözüküyor ki hiç bitmeyecek. 
Derginin bilinirliği için çabalayan onca 
dostumuza da ayrıca teşekkürler.

2. Sayısını elinizdeki bu dergiyle bir-
likte çıkartmış olan Düş’ün Eğitim ve 
Sektör Dergisi, Sosyal Sorumluluk 
Projeleriyle de çalışmalarına devam 
ediyor…

Bununla ilgili çalışmaları 3. Sayıda 
okuyacaksınız.

NOT 2: BU DERGİDE “IŞIK” VAR

Düş’ün Eğitim ve Sektör Dergisi bu 
sayıda eğitime ışık tutabilecek bir 
çok konu işledi. Biz keyifle hazırladık, 
sizin de keyifle okumanızı dilerim.

Konu başlıklarını kısaca özetlemek 
gerekirse; 

Yurt dışı eğitimi ve yaz kampları hak-
kında… 

Finlandiya Eğitim Sistemi… 

Değerli Psikoloğumuz ve kıymetli dos-
tum Zeynep Kaçmaz’ın kaleme aldığı 
akran zorbalığı hakkındaki yazısı… 

Öğretmenin Sesi köşemizi yazan bu 
mesleğe gönül vermiş çok kıymetli 
bir öğretmen Şahika Çağlar…

En minik yazarımız Zeynep Demir… 

Eğitim-sağlık, gibi sosyal içerikli ko-
nulardaki yazılar…  

NOT 3: BENİM “IŞIĞIM”

Sözlerimi benim için ışığın ne an-
lama geldiğini söyleyerek bitirmek 
istiyorum. Yakından tanıyanlar anne 
tarafından bir Karadenizli olduğu-
mu bilirler. Memleketimin insanı ço-
cuklara “çona” diye seslenir. Lazca 
bir kelime olan bu sevgi ifadesinin 
anlamı beni hep düşündürmüştür. 
Candan ve bir o kadar da yüreğiyle 
yaşayan Karadenizlilerin “çocuklara” 
seslenişi de yine bir o kadar candan 
ve yürekten… Kelimenin anlamı, “ışı-
ğım…” Bir toplumda yaşlılar edindi-
ği bilgi birikimi ile ne kadar değerli 
ise, çocuklar da saflıkları ve yaşam 
sevinçleri ile bir o kadar değerli ben-
ce. Onlar seslendiği zaman, kulak ka-
bartmalıyız. Bizim hissedemediğimiz 
birçok şeyi fark etmiş olabilirler. Basit 
bir sorusundan bir paragraf ders bile 
çıkartabiliriz.



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



09

YENİ BİR TATİL DÖNEMİNE GİREREKEN… 
Bilgisayar internet oyunları gelişen teknolojinin bir meyvesi-

dir. Teknoloji, yaşamı çok kolaylaştırdığı gibi, her tür bilgiye 

ulaşmayı da çok kolaylaştırmıştır. Teknoloji yaşamımıza önemli 

katkılar sağlamakla birlikte, çocukların ve gençlerin bilgisayar 

oyunları yaşamlarında farklı etkiler de oluşturmaktadır.

DÜŞ’ÜN 
YURTDIŞI EĞİTİM 
DANIŞMANLIĞI

Teknoloji yaşamımıza önemli katkılar 
sağlamakla birlikte, çocukların 
ve gençlerin bilgisayar oyunları 

yaşamlarında farklı etkiler doğurur
“ “ 

hasan@dusunegitim.com Psk. Hasan İslamoğlu



Günümüz dünyasında akıllı cihazların içine sıkışan 
çocuklarınızı bir nebze olsun yalnız dünyalarından, 

oyunlarından kurtarıp yaşıtlarıyla birlikte sosyal hayata 
adapte olmalarını sağlayabiliriz.

“ “ 
10



Çocuklar bilgisayar ile artık çok erken yaşlarda tanışmaktadırlar.  Ço-

cuklar ve gençler zamanlarının büyük çoğunluğunu bilgisayar oyunları 

başında geçirdiklerini biliyoruz. Kullanım arttıkça, çocukların gelişimle-

rindeki değerler de değişmektedir. Ebeveynler, çocuklarının ödevlerini 

yapmaları, eğitimlerine katkıda bulunması, zihinsel gelişimlerini zengin-

leştirmeleri amacıyla bilgisayar almaktalar. Ancak bilgisayar oyunlarını 

ve kullanımını programlayamama ya da gerekli sınırlandırmaları yapa-

mama durumunda çocuklar üzerinde olumsuz etkilerin artması, hatta 

bağımlılık geliştirmeleri ile de karşı karşıya kalmaktadırlar. Özellikle yak-

laşan yaz tatiliyle birlikte bu tehlike daha da artmaktadır.

Günümüz dünyasında akıllı cihazların içine sıkışan çocuklarınızı bir neb-

ze olsun yalnız dünyalarından, oyunlarından kurtarıp yaşıtlarıyla birlikte 

sosyal hayata adapte olmalarını sağlayabilir ve bunu yaparken yabancı 

dillerini geliştirmelerine, yeni şeyler öğrenmelerine olanak sağlayabi-

lirsiniz.

Uzun ve yorucu geçen bir eğitim döneminin ardından çocuğunuza 

verebileceğiniz en iyi karne hediyesi onu yaşıtlarıyla birlikte eğlenebi-

leceği aynı zamanda da eğlenirken öğrenebileceği iyi bir yaz okuluna 

yazdırmak olacaktır. Bu şekilde hem çocuğunuzun dil eğitimine katkıda 

bulunmuş olacak hem de bu sosyal aktivitesi  bol yaz okulları sayesinde 

sosyal ve  psikolojik acıdan kendini geliştirmiş daha da bir özgüvene 

sahip bir bireyle karşılaşacaksınız.

Şüphesiz ki günümüzde yabancı dil öğrenmek bir öğrenci için olmazsa 

olmazlardan bir durumdur. İş dünyası artık üniversite mezunu bireyler-

den yalnız bir yabancı dil bilme şartını bile yetersiz görmekte iş tale-

binde bulunan gençlere basta İngilizce olmak üzere en az iki dil şartı 

aramaktadır. Bu durum da gelecek ve iş kaygısı yasayan gençlerin dil 

öğrenme zorunluluğunun ne kadar önemli olduğunu da ortaya koy-

maktadır.

Düş’ün  educatıon olarak bizler   her yıl binlerce  öğrenciyi dil eğitimi 

için farklı ülkelere  yurtdışı dil eğitimine gönderiyoruz. Yurtdışı yaz okul-

ları öğrencilerin dil seviyelerini geliştirirken birçok sosyal aktivite imka-
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nı sunmaktadır. Öğrenciler eğlenirken öğreniyor ve 

kendilerini geliştiriyorlar. Farklı yaş gruplarına göre 

hazırladığımız  kurslar öğrencilerin pratik yaparak 

İngilizcelerini geliştirirken kendilerini daha rahat his-

setmelerini ve birbirleriyle kolaylıkla kaynaşmalarını  

da amaçlamaktadır.

Hazırladığımız Yaz kampları yabancı dil becerilerini-

zi geliştirmek için uygun olan rahat ve keyifli ortamı 

sunuyoruz. Yabancı dil öğrenmeye yeni başlayan ço-

cuklarla birlikte birçok yaş grubuna özel yurtdışı yaz 

kampı seçeneklerimiz mevcut. Tüm kamplarımız ye-

nilikçi öğretim teknikleri ve deneyimli eğitmenleriyle 

size hizmet vermeye hazırlar. Dersler dışında dünya-

nın birçok yerinden gelen yeni arkadaşlarınızla bir-

çok aktiviteye katılmanız mümkün. Farklı ülkelerden 

Hazırladığımız Yaz kampları 
yabancı dil becerilerinizi 
geliştirmek için uygun 

olan rahat ve keyifli ortamı 
sunuyoruz.

“ “ 
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arkadaşlıklar edinip, bir yandan dil eğitimi alırken diğer yandan sıra dışı bir 

yaz okulu tecrübesi sahibi olacaksınız.

Hazırladığımız yaz kampları ile 9-18 yaş aralığındaki birçok öğrenci bu de-

neyimi yaşamaktadır. Belki ilk defa çocuklarından ayrı kalacak aileler, çocuk-

larının kişisel sorumluluk duygularının gelişmesine fırsat tanımış olacaklar. 

Bu adım ne kadar erken atılırsa kazanımları o kadar fazla olacaktır.  Her yıl 

birçok ailenin tercih ettiği  yaz okullarımız yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında 

da farklı ülke seçenekleriyle faaliyet göstermektedir. Ağırlıklı olarak 7 ile 18 

yaş arası öğrencilere hitap eden bu programlar sayesinde çocuğunuz özgü-

venini tazelerken yeni dünyalar da keşfetmeye başlayacaktır.

Uluslararası çapta oldukça fazla tercih edilen yaz okulu programlarımız  öğ-

rencilerimizin farklı milletlerden, farklı kültürlerden arkadaş edinmelerine ve 

kalıcı dostluklar kurmalarına olanak tanırken aynı zamanda İngilizce başta 

olmak üzere farklı dilleri öğrenmelerini, geliştirmelerini ve dünyaya bakışla-

rını değiştirirken, vizyonlarını genişletmelerini sağlayacaktır. İçinde İngiltere, 

Amerika, Almanya, İtalya, Malta, Kanada gibi pek çok ülkenin bulunduğu bu 

yaz okulları yalnızca sosyalleşme ve dil üzerine değil çocuğunuzun yetenek-

lerine paralel birden fazla eğitime de imkan sağlamaları açısından yurtdışın-

da seçebileceğiniz en iyi yaz okullarıdır. 

Yaz okulu programlarımız tamamen güvenliğin en ön planda olduğu bir 

programdır. Eğitim kalitesi güvencesine sahip uzman eğitim kurumları ve 

danışmanlar tarafından programlar takip edilmekte ve denetimden sorumlu 

gözetmenler aracılığı ile de kalite korunmaktadır. Yurtdışı Eğitimcisi olarak 

öğrenci adaylarımıza en uygun eğitimi sağlamak görevimizdir. Yaz okulla-

rında seçenekler çok fazla olduğu için, bu programların detayları da ülke-

lere göre değişkendir. Yaz okulları hakkında merak ettiğiniz konularda da-

nışmanlarımıza ulaşmanızı tavsiye ediyoruz. Yaz okulu danışmanlarımız size 

en doğru bilgilendirmeyi yaparak, çocuğunuza ve size, ailenize en uygun 

gelecek ülke, şehir ve okula yönlendirecektir…





Toplumların varlığını devam ettirebilmesi bulundukları top-

lumla barışık, değerlerine sahip ve toplumun ihtiyaç duyduğu 

yetişmiş bireyler ile mümkün olabilmektedir. Bu nitelikler bi-

reylere eğitim etkinlikleri ile kazandırılmaktadır. Açık bir sis-

tem olan eğitim sistemini oluşturan unsurların uyumlu olması, 

hedeflere ulaşabilmesi ve böylece eğitim kurumlarının üslen-

diği nitelikli birey yetiştirme görevini layıkı ile yürütebilmesi 

beklenmektedir. Ancak,  günümüz dünyasında yaşanan sürekli 

ve hızlı değişimler eğitim sisteminin de sürekli geliştirilmesini 

zorunlu hale getirmiştir. Diğer taraftan, eğitim sisteminde ya-

şanan çeşitli sorunlar da bu zorunluluğun diğer önemli sebe-

bi olarak görülmektedir. Gerek olağan geliştirme çalışmaları, 

gerekse yaşanan problemlere çözüm arayışları, farklı ülkelerin 

eğitim sistemlerinin incelenerek problemlere çözüm üretme 

ve sistemi geliştirme adına önemli görülmektedir.

Dünya ülkelerinin eğitim sistemlerinde temelde benzerlikler 

olmakla beraber, uygulamada farklılıklar gösterebilmektedir. 

Ülkelerin eğitim sistemlerinin incelenerek, benzerlik ve farklı-

FİNLANDİYA EĞİTİM 
SİSTEMİ

Finlandiya Eğitim Sisteminde kabul 
gören temel eğitim politikası, tüm 
vatandaşlara eşit, yüksek kaliteli ve 

bedelsiz eğitim sunmaktır. 

“ “ 
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lıklarının tespit edilmesi olarak tanımlanan1 karşılaş-
tırmalı eğitim çalışmaları ile diğer ülkelerin eğitimine 

ilişkin veriler elde edilmekte ve bu veriler doğrultu-

sunda eğitim sistemi geliştirebilmekte ya da yaşa-

nan problemlere çözüm üretilebilmektedir. Ülkelerin 

eğitim sistemlerinde karşılaştıkları benzer sorunlara 

karşılaştırmalar yoluyla çözüm yolları önerilebilmesi 

için yapılan araştırmalar karşılaştırmalı eğitim kapsa-

mındadır. 

Eğitimde dünya çapında başarıya sahip Finlandiya 

dikkat çekmektedir. Finlandiya eğitim sisteminin bu 

uluslararası başarının nedenlerinin bilinmesi ülkemiz 

eğitimine katkı sağlayacaktır. Bu amaçla, Finlandiya 

Eğitim Sistemi dikkat çekici uygulamaları güncel hali 

ile ortaya konulmaya çalışılacaktır. Farklılıkların ortaya 

konulmasının tüm eğitim sistemi paydaşlarına katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir.

Finlandiya Eğitim Sisteminde kabul gören temel eği-

tim politikası, tüm vatandaşlara eşit, yüksek kaliteli ve 

bedelsiz eğitim sunmaktır. Eğitim sistemi bu politika-

yı gerçekleştirme adına yapılandırılmış ve vatandaş-

larının istediği eğitim etkinliğine ulaşmasında eko-

nomik sınırlamaların kaldırılması ön plana çıkmıştır. 

Özellikle günümüzde tüm gelişmiş ülkelerde önem 

verilen yaşam boyu öğrenme kapsamında da önemli 

16

Eğitimde dünya çapında 
başarıya sahip Finlandiya 

dikkat çekmektedir.
“ “ 
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bir politika olduğu söylenebilir. “Eğitim sis-

teminde çıkmazın olmadığı”(No dead-en-

ds in the Education System) ifadesi, birey-

lerin istediklerinde daha üst düzey eğitim 

fırsatlarından yararlanabildiği ve alanında 

ilerleyebildiği anlamına gelmektedir. 

 2015 yılında kabul edilen eğitim sistemi 

geliştirilmesine dair 10 yıllık hedefler; öğ-

renme çevrelerinin modernize edilmesi, 

dijitalleşme, yeni pedagojik yaklaşım, lise 

kademesi mesleki eğitiminde reform, okul-

dan ayrılma oranlarının azaltılması, araştır-

ma, yenilikte kalite ve etkinliğin artırılması 

şeklindedir2. Hedefler incelendiğinde ülke-

de yürütülen eğitim etkinliklerinin güncel 

ihtiyaçların karşılanması adına önemli bir 

revizyonden geçtiği ve sürekli gelişim içeri-

sinde olduğu gözlemlenmektedir2.

Finlandiya Eğitim Sisteminde göze çarpan 

dikkat çekici konuların başında “Öğret-

menler” gelmektedir. Öğretmnelerin eği-

timleri yüksek lisans düzeyinde gerçekleş-

mektedir. Ülkede öğretme ve öğretmenlik 

mesleği diğer mesleklere nazaran cazibe-

si olan meslek olarak kabul görmektedir. 

OECD 2013 verilerinde; öğretmenlerin 

%90 oranında mesleklerinden memnun ol-

dukları, %85’inin tekrar aynı mesleği seçe-

cekleri ve %60’ının da toplumda meslekle-

rinin saygınlığının olduğunu ifade ettikleri 

belirtilmiştir. 2016 verilerine göre ortalama 

öğretmen maaşları ortalama 3800 Euro ola-

rak gerçekleşmiştir. Bu değer ülkede çalı-

şan doktor ve avukatlar ile kıyaslandığında 

düşük olmakla beraber, tercih edilen mes-

lekler sıralamasında diğerlerinden önde 

gelmektedir2. 

Ülkede eğitim etkinliklerinin yürütülmesin-

deki temel yaklaşım Pedagoji Yaklaşımıdır. 

Yapılandırmacı Pedagoji Yaklaşımı(Cons-

tructive Pedagogy Approach) olarak da 

ifade edilen bu yaklaşımda eğitim etkin-

likleri öğrenen merkezli yürütülmektedir. 

Öğrenen kendi öğrenme sürecinde aktiftir. 

Öğrenmesini kendisi tasarlamaktadır. Öğ-

renme konsepti olarak kendi öğrenmeleri-

ni gerçekleştiriken öğrenenler; öğretmen, 

diğer öğrenciler ve öğrenme çevresi ile 

etkileşim içerisindedirler. Öğrendiklerini 

önceki bilgilere dayalı olarak yorumlamak, 

yapılandırmak ve kalıcılığını sağlamak öğ-

renenin kontrolündedir. Tüm bu süreçler 

ulusal eğitim programı çerçevesinde yürü-

tülmektedir3.  

 

2015 yılında kabul edilen eğitim sistemi geliştirilmesine dair 10 yıllık hedefler; öğrenme 

çevrelerinin modernize edilmesi, dijitalleşme, yeni pedagojik yaklaşım, lise kademesi mesleki 

eğitiminde reform, okuldan ayrılma oranlarının azaltılması, araştırma, yenilikte kalite ve 

etkinliğin artırılması şeklindedir2. Hedefler incelendiğinde ülkede yürütülen eğitim 

etkinliklerinin güncel ihtiyaçların karşılanması adına önemli bir revizyonden geçtiği ve sürekli 

gelişim içerisinde olduğu gözlemlenmektedir2. 
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maaşları ortalama 3800 Euro olarak gerçekleşmiştir. Bu değer ülkede çalışan doktor ve 

avukatlar ile kıyaslandığında düşük olmakla beraber, tercih edilen meslekler sıralamasında 

diğerlerinden önde gelmektedir2.  

Ülkede eğitim etkinliklerinin yürütülmesindeki temel yaklaşım Pedagoji Yaklaşımıdır. 

Yapılandırmacı Pedagoji Yaklaşımı(Constructive Pedagogy Approach) olarak da ifade edilen 

bu yaklaşımda eğitim etkinlikleri öğrenen merkezli yürütülmektedir. Öğrenen kendi öğrenme 

sürecinde aktiftir. Öğrenmesini kendisi tasarlamaktadır. Öğrenme konsepti olarak kendi 

öğrenmelerini gerçekleştiriken öğrenenler; öğretmen, diğer öğrenciler ve öğrenme çevresi ile 

etkileşim içerisindedirler. Öğrendiklerini önceki bilgilere dayalı olarak yorumlamak, 



Öncelikli olarak, okul öncesi yaşta olan tüm 

çocukların yararlanabildiği yerel yönetimler 

tarafından sağlanan “Erken Çocukluk Dö-

nemi Eğitim Sistemi” bulunmaktadır. Erken 

çocukluk dönemi eğitimi “EduCare” model 

olarak adlandırılan ve bakım, eğitim ve öğ-

retimin birleşiminden oluşan bir yaklaşımla 

yürütülmektedir. 2015 yılında çıkan bir kanun 

ile erken çocukluk dönemi bir parçası olan 

Okul Öncesi Eğitimi zorunlu eğitim kapsamı-

na alınmıştır. Okul Öncesi Eğitimi Ulusal Çe-

kirdek Programı ve buna göre şekillendirilmiş 

yerel programlara dayalı olarak yürütülmek-

tedir. Eğitim programı 2016 yılında yeniden 

yapılandırılarak, erken çocukluk, okul öncesi 

ve temel eğitim bütünsel olarak ele alınmış-

tır2.

Temel eğitimin amacı, çocukların insani ve 

ahlaki değerlere sahip toplum ile bütünleşen 

ve yüksek düzey bilgi-beceri sahibi bireyler 

yetiştirmektir. 9 yıllık zorunlu eğitim 7-15 yaş-

ları arasındaki öğrencileri kapsamaktadır. 6 yıl 

ilkokul ve 3 yıl ortaokul olarak uygulanmak-

tadır. Okula yerleşim genellikle ikamet edi-

len bölgeye yakın okula kayıt olma şeklinde 

yürütülmektedir. Tüm okullar “Ulusal Eğitim 

Programını” uygulamak zorunda olmakla 

beraber, bu program çerçevesinde kalmak 

koşulu ile kendi programlarını da oluşturabil-

mektedirler2.

Diğer taraftan ülkede yer alan “Yetişkin Eği-

tim Politikasının” hedefi iş çevrelerinin ihtiya-

cı olan eğitilmiş bireylerin kazandırılmasıdır 

ve temel eğitim politikasını destekler nitelik-

tedir. Çalışma yaşamının desteklenmesi, is-

tihdam oranının artırılması, verimin artırılması 

ve yaşam boyu öğrenme koşullarının gelişti-

rilmesi olarak ilave kazanımlar da hedefler 

arasındadır2. 

Kademeler Arası Geçiş Sistemi açısından 

Finlandiya eğitimi ele alındığında, “Eğitim 

Sınavdan Ziyade Öğrenme üzerinedir - Edu-

cation is On Learning Rather Than Testing” 

anlayışı hâkimdir. Temel eğitim sonrası or-

taöğretime geçişte ulusal/merkezi sınav uy-

gulaması bulunmamaktadır. Bunun yerine, 

eğitim programında belirtilen hedefler doğ-

rultusunda öğretmenler tarafından öğrenci-

lerin bireysel olarak takip edilmesi ve süreç 

boyunca değerlendirilmelerine ilişkin bir sis-

tem bulunmaktadır2.

Zorunlu eğitimi tamamlayan öğrenciler ge-

nel lise ve meslek lisesi olmak üzere iki farklı 

liseye devam edebilmektedir. Her ikiside 3 yıl 

sürmekte ve yükseköğretime devam etmeye 

imkân tanımaktadır. Teknoloji, iletişim, ula-

şım, sağlık ve spor alanları başta olmak üzere 

%40 oranda meslek lisesi tercih edilmektedir. 

Öğrenci seçimi zorunlu eğitim bitirme dere-

cesine ve zorunlu eğitim sürecinde tutulan 
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yapılabilmekte ve ayrıca zorunlu eğitim sürecinde öğrencilerin ilgilendilkleri etkinlik ve 

hobileri göz önüne alınmaktadır2. 

Sonuç olarak; zorunlu eğitim, eğitim kademeleri, süreleri, eğitim etkinliklerinin eğitim 

programı çerçevesinde yürütülmesi, yaşam boyu eğitim, aile/okul etkileşimine önem verilmesi 

ve program geliştirme çabaları ülkelerde benzerlik gösteren önemli konulardır.  Pedagojik 

yaklaşım, öğrenen merkezli eğitim, etkili süreç değerlendirmesi, sınavdan ziyade öğrenmenin 

asıl olduğu, sürekli program geliştirme, öğretmen eğitimi vb. çağdaş eğitim uygulamaları ve 

elde ettiği uluslararası başarılar ile Finlandiya Eğitim Sistemi öne çıkmıştır. OECD tarafından 

2015 yılında yapılan “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” PISA sınavında 

Finlandiya 72 ülke arasından 5. Sırada yer almıştır4. Ayrıca daha önceki yıllarda yapılan 

sınavlarda OECD ortalamalrı üzerinde başarı göstermiştir. Bu yüksek başarı düzeyi, eğitim 

sistemi unsurları arasında uyum olduğu, sürekli değerlendirildiği ve geliştirildi konularını 

destekler niteliktedir. 

 

 Şekil – 1 Finlandiya Eğitim Sistemi (Finnish National Agency For Education) 
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 Ümit Bey sizi tanımak isteriz? 
Eğitim alanına yatırım yapma 
süreciniz nasıl gerçekleşti? 

1983 Ankara doğumluyum. Yak-

laşık 20 sene Ankara’da yaşadım. 

Liseye başladığım yıl babamı kay-

bettim. Babamın vefatından son-

ra annemle birlikte İstanbul’a, o 

zamanlar Çapa Tıp Fakültesi’nde 

doktor olan abimin yanına geldik. 

Liseyi abimin desteğiyle İstan-

bul’da tamamladım. Bu dönem-

de aile bütçemize katkı sağlamak 

ve harçlığımı çıkarabilmek için bir 

müddet çalıştım. Sonrasında Gazi 

Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 

Bölümü’nü kazandım ve Anka-

ra’ya geri döndüm. Akabinde yerel 

yönetimler üzerine yüksek lisans 

yaptım. Şu an ise yönetim ve or-

ganizasyon alanında doktora ya-

pıyorum. Eğitim sektöründeki ça-

lışmalarıma 2006 yılında başladım. 

Üniversite yıllarımda kaymakam 

olma hayalim vardı. Gazi Üniversi-

tesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’n-

de okuyordum. Bu süreçte ders 

vererek eğitim işiyle ilgilenmeye 

başlamıştım.  Girdiğim bütün sı-

navları kazandım. Son aşama olan 

İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı yazılı 

sınavı iki puanla kaybettim. Aile-

min yanına İstanbul’a dönüp bir 

sene sonra daha iyi çalışıp kaza-

nabileceğimi düşündüm. Ancak 

bir sene boyunca sadece sınava 

hazırlanmak ve çalışmamak bünye-

me uygun olmadığından yeniden 

çalışmaya ve ders vermeye karar 

verdim. Bu sebeple açık öğretim 

KPSS kurslarında part-time olarak 

Hukuk, Ekonomi dersleri vermeye 

başladım. Sonrasında çalıştığım 

kursta çok kısa sürede eğitim koor-

dinatörlüğü, kurs müdürlüğü gibi 

pozisyonlara yükseldim, ancak 6 ay 

sonra haksız bir şekilde işten çıkar-

tıldım. Bu haksız yere işten çıkarıl-

ma hayatımın dönüm noktası oldu. 
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Haksızlığı kendi içimde hazmedemediğim için de 

o kursun karşısına dershane açmaya karar verdim. 

2006 yılında (Ümit Eğitim Kurumları) açıköğretim, 

serbest muhasebecilik, KPSS gibi kurslarıyla girdi-

ğim eğitim sektörüne bugün Mektebim ile devam 

ediyorum. Ümit Eğitim Kurumları’nın Çorlu, Silivri, 

Büyükçekmece ve Avcılar’da şubeleri vardı. Kurslar 

devam ederken belediyelerle eğitim alanında ça-

lışmalarım oldu. İstanbul Büyükçekmece, Ankara 

Mamak, Antalya Kepez gibi ilçe belediyelerinin eği-

tim işlerini üstlenerek Bilgi Evleri’ni kurdum. Eğitim 

alanında Avrupa Birliği projeleri hazırlayarak çalış-

malarıma devam ettim. Daha sonra eğitim sektörü 

içerisinde yer almanın, insanlara faydalı olabilmenin 

bana verdiği mutluluğu fark ettiğimde artık okul-

culuk için bir adım atmam gerektiğini düşünerek 

Türkiye’nin ilk sağlık meslek liselerinden biri olan 

Büyükçekmece Sağlık Meslek Lisesi’ni kurdum. Bu 

kampüsün ardından Mektebim markasını yarattık 

ve bugün 65 kampüs, 204 okul ve 30 bine yakın öğ-

renciyle eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 2006 

yılında açtığım kurs 4 sınıflık butik bir kurstu, yakla-

şık 100 öğrencimiz vardı. 2011 yılında ilk kampüsü-

müzü açtığımızda ise 150’ye yakın öğrencimiz vardı. 

Ayrıca ilk açtığımız kursta 5 kişi istihdam ediyorduk, 

şu an çalışan sayımız 6 bin civarında… 
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 Eğitim alanında başarının sırrı nedir?

Eğitim sektöründe özellikle kampüs ortamlarının daha modern ve 

teknolojiye uygun olmasına önem gösteriliyor. Çocukların sınav ba-

şarısı kadar yaşam başarısı da elde edebilmeleri için sosyo-kültürel 

alanların arttığını, fiziksel gelişim için sportif faaliyetlere daha fazla 

önem verildiğini görüyoruz. Yeni eğitim modellerinin oluşturulması, 

dünyadaki gelişmeye ve değişime ayak uyduracak teknolojik sis-

temlerin eğitim sitemlerine dâhil edilmesi, inovasyon ve girişimcilik 

gibi konulara önem verilmesi son zamanlarda gördüğümüz olgular. 

Uluslararası işbirliklerinin artırılması ve öğrencilerin bir değil iki ya-

bancı dili öğrenmesi gerekiyor. Biz Mektebim olarak çalışmalarımızı 

bu yönde sürdürüyor. Geleceğin insanını yetiştirebilme için eğitim 

modellerimizi ve sistemlerimizi bu yönde kurguluyoruz.

 

 Mektebim’deki yeni eğitim uygulamalarına “yeni nesil eği-
tim” modeli diyebilir miyiz? 

Günümüzde farkındalığı yüksek bir nesil var. Yaratıcılık, kritik düşün-

me becerileri, iletişim becerileri geçmişte de önemli olan kavram-

lardı. Fakat günümüzde ve gelecekte bu kavramlar çok daha farklı 

bir işleyişe sahip oluyor. Çünkü farkındalığı yüksek bir nesil eğitim 

öğretim içinde olduğu için yöntem ve tekniklerde de dünyanın ne-

reden gelip nereye gittiğini göstermemiz gerekiyor. Ülkemizde ve 

bulunduğumuz coğrafyada bazı devrimleri geriden takip etmek zo-

runda kaldık. Öğrencilerimize bu gelişmelerde neden geç kaldığı-

mızı, bundan sonraki değişimlere geç kalmamak için ne yapmaları 

gerektiğini gösteriyoruz. Ayrıca gelecek çağın geresinim duyduğu 

beceriler çok daha farklı olacaktır. Örneğin data okuryazarlığı, akıllı 

yazılım üretimi gibi alanlarda yetkinliği fazla olan bireyler ön pla-

na çıkacaklardır. Ders içeriklerimizde anaokulundan liseye kadar bu 

gereksinimleri karşılayacak beceri eğitimleri yer alıyor. Mektebim 

bu doğrultuda gelenek ve göreneklerine hâkim, vatan ve millet sev-

gisi yüksek aynı zamanda yeni çağın tüm gereksinimlerine sahip, 
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bilgi ve beceri bakımından donanımlı, yabancı dil bil-

gisi yüksek bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Türkiye’de 

faaliyete devam eden eğitim kurumları, eğitimin tüm 

paydaşlarıyla iş birliği yaparak, ülkenin ve dünyanın 

geleceğine değer katan, üretken ve yenilikçi nesiller 

yetiştirmek amacıyla çalışmalıdır. Çocuklarımıza vatan, 

millet ve bayrak sevgisini veremez, değerlerine gele-

nek ve göreneklerine sahip çıkacak bir nesil yetiştire-

mezsek gelecekte kaybımız büyük olacaktır ki bunun 

örneğini darbe kalkışmasında gördük. Eğitim kurum-

larının üslendiği misyonlarının ne kadar önemli oldu-

ğunu bir kez daha anladık. Eğitim sadece dört duvar 

arasında verilen bir şey değildir. Eğitim yaşam boyu 

devam eden bir süreçtir. Tabi ki eğitim kadronuz, sis-

temleriniz ve eğitim ortamlarınız çok önemli. Öğren-

cilerimizi sadece sınav başarısına odaklı yetiştirirsek 

yaşamda başarısız bir nesil ortaya çıkabilir. Yaşam boyu 

devam eden eğitim sürecinde çocuklarımızı sınavlar ve 

akademik başarılar kadar yaşamda da başarılı bireyler 

olarak yetiştirmeliyiz ki geleceğimizi onlara emanet 

edebilelim. Türkiye geneline baktığımızda güncelle-

nen eğitim politikası ve teşvik mekanizmalarıyla özel 

eğitim kurumlarına olan ilginin artığını görüyoruz. 

Geçtiğimiz yıllarda %2’lerde olan özel okullaşma ora-

nı bugün %10’lara gelmiş durumda. Bakanlığımız 2023 

yılında bu rakamın %15’lere çıkmasını planlıyor. Ben 

%25’lere yükseleceğini düşünüyorum. Özel okul yatı-

rımcılarına bu süreçte çok fazla iş düşüyor.  Bu süreçte 

yapılacak yatırımlar çok önemli. Okulların çocuklarımı-

zın fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak gelişimlerine 

uygun olarak tasarlanması alt ve üst yapı olanaklarının 

en iyi şekilde planlanması gerekiyor. Eğitim sisteminin 

düzgün şekilde işleyebilmesi için yeterli fiziki alanın ve 

istihdamın olması gerekiyor.

 Eğitim modeliniz kademelerde nasıl uygulanıyor? 

Bu yıl Endüstri 4.0’ın teknolojik unsurlarını 21.  yüzyıl 

becerileriyle entegre ederek müfredatına dahil eden 

Mektebim, eğitimde teknoloji kullanımı, yabancı dil 

eğitimi ve tabi ki ülkemizin gerçeği olan sınavlara hazır-

lık çalışmaları ile fark yaratıyor. Okul öncesinden liseye 
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kadar uyguladığı “Yenilikçi Eğitim Programları”nı eğitim içeriklerini 

entegre eden Mektebim, okul öncesinde Kritik Düşünme Becerileri, 

M+ Station ve İnovasyon derslerini, ilkokulda Finansal Okuryazar-

lık, Küresel Farkındalık ve Kodlama derslerini, ortaokulda STEM, 3D 

ve Kodlama uygulamalarını, lisede ise tüm gruplarda Kodlama ve 

M-LEAD derslerini girişimcilik, inovasyon üzerine yoğunlaşarak uy-

guluyor. STEM ve Endüstri 4.0 süreçlerini Bütünsel Eğitim Modeli ile 

kesintisiz olarak tamamlayan öğrenciler, ulusal ve uluslararası alanda 

önemli başarılara imza atıyor. Eğitim modelleri, teknoloji uygulama-

ları, yabancı dil eğitimi ve sosyo-kültürel faaliyetleriyle fark yaratan 

Mektebim, dünyanın her yerinde kendini cesurca ifade edebilen, 

takdir gören, liderlik yönü güçlü, yabancı dil ve teknoloji uygulama-

ları konusunda donanımlı bireyler yetiştiriyor. Mektebim kampüsle-

rinde çocukların bedensel, ruhsal ve psikolojik gelişimini destekle-

yen kapalı yüzme havuzları, spor salonları, dans ve bale salonları, 

buz pisti, cep sineması, konferans salonu, müzik ve güzel sanatlar 

atölyesi, 3D laboratuvarları ve branş laboratuvarları yer alıyor. 

 Geleceğe dönük hedefleriniz neler? 

Mektebim’in İstanbul Silivri, Büyükçekmece, Beykent, Beylikdüzü, 

Bahçeşehir, Avcılar, Atakent, Bahçelievler, Bakırköy, Fatih, Kartal, 

Kurtköy, Ümraniye, Ataşehir ve Pendik’te, Ankara Oran, Etimesgut, 

Batıkent, İncek, Eryaman, Yaşamkent, Mamak ve Keçiören’de, İzmir 

Çiğli, Bornova, Güzelbahçe ve Buca’da, Tekirdağ Merkez ve Çor-

lu’da, Balıkesir Edremit’te,  Adana Çukurova ve 100. Yıl’da, Samsun, 

Trabzon, Yalova, Bursa, Antalya, Diyarbakır, Şırnak, Afyon Merkez ve 

Sandıklı, Konya, Manisa Merkez ve Turgutlu, Kütahya, Ordu, Kırkla-

reli Lüleburgaz’da, Çanakkale’de, Elazığ, Ağrı, Mersin ve Kayseri’de 

kampüsleri bulunmaktadır. Türkiye genelinde 65 kampüsü, 204 oku-

lu, 6 bine yakın personeli ve 30 binin üzerinde öğrencisi bulunan 

Mektebim, ülkemizin en büyük ilk 3 eğitim kurumu arasında yer 

almaktadır. Türkiye genelinde Mektebim bayrağını her ilde dalga-

landırmak istiyoruz. Ayrıca hazırlıklarına başladığımız ve İstanbul’da 

açmayı planladığımız Mektebim Üniversitesi’nin çalışmaları da hız-

la devam ediyor. Yurtdışı projelerimize Londra’dan start vereceğiz. 

2017 yılı itibariyle uluslararası platformda eğitim için küresel bir mo-

del olmak amacıyla yola çıkarak “Mektebim Internationals Schools” 

(MIS)’u kurduk. Mektebim’in uluslararası markası olan MIS, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin gerçek değerlerini ve dinamiklerini dünyaya doğru 

anlatarak, ulusal değerleri evrensel düzeyde tanınır ve benimsenir 

hale getirmek için çalışmalarını sürdürecek. Okul öncesinden liseye 

kadar her kademenin yer aldığı ve ülkelerin eğitim sistemlerine pozi-

tif yönde katkı sağlayacak kampüsler açmayı planlıyoruz. Ayrıca Tür-

kiye’de eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren öğrencilerin yabancı 

dil gelişimlerine katkı sağlayacak dil okulları ile de hizmet vereceğiz. 

İlk yurtdışı projemiz olan ve İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçek-

leşecek kampüs yatırımımız için imzaları attık. Maarif Vakfı ile işbirliği 

içerisinde çalışmalarımız sürdürüyoruz.

Türkiye genelinde 65 
kampüsü, 204 okulu, 6 bine 
yakın personeli ve 30 binin 
üzerinde öğrencisi bulunan 

Mektebim, ülkemizin en 
büyük 3 eğitim kurumu 
arasında yer almaktadır.

“ “ 
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Toplumumuzun her kesiminin sofrasına giren ve nimet kelime-

siyle özdeşleştirilerek kutsal kabul edilen ekmeğin israfı; çiftçi-

nin buğdayı yetiştirirken, fırıncının ekmeği üretirken  harcadığı 

emeği, özveriyi, çabayı tüm yönleriyle görebilen Federasyo-

numuzu derinden üzmektedir.

Dünya’nın her yerinde açlıkla mücadele edilirken, israf edilen 

her dilim ekmekte dünyadaki aç insanların hakkının bulunduğu 

da dikkate alınmıştır. Ülkemizde Dünya standartlarında büyük 

mücadele yapmış akademisyenlerimizle, Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO) ve Birleşmiş Milletler Gıda Ve Tarım Örgütü (FAO) ile   

birlikte bir komisyon kurduk. Bu komisyonun araştırmalarında 
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Dünya’nın her yerinde açlıkla 
mücadele edilirken, israf edilen 
her dilim ekmekte dünyadaki aç 
insanların hakkının bulunduğu da 

dikkate alınmıştır.

kavuncu_murat

“ “ 

Murat Kavuncu

Ekmek Üreticileri 
Federasyon Başkanı



dünyada en çok ekmek tüketen millet 

biziz, ekmeğe önem veren biziz. Ay-

rıca en çok ekmek israfını yapan Türk 

milletinin olduğunu gördük. Bizlerde 

fırıncıların sesi nefesi olarak, Türkiye 

Ekmek Üreticileri Federasyonu olarak 

ekmeğimizin, sektörün daha çok bir 

ivme kazandırmak için çalışmaları sür-

dürdük. Ve gördük ki Türkiye de 120 

milyon ekmeğin sabah saat 04.00’ten, 

saat 15.00’e kadar üretildiğini, üreti-

len 120 milyon ekmekten % 10’u yani 

12 milyon ekmeğin israf edildiğini 

gördük. Ve bu 12 milyon ekmeğin 

israfından dolayı ülkemizin gayri safi 

milli hasılasından 1,5 milyar TL’nin 

çöpe gittiğini gördük. 1,5 milyar dola-

ra 400 yataklı 80 tane devlet hastane-

si, 500 km otoyolun ve 500 tane ilköğ-

retim okulunun ve onlarca köprünün  

yapılabileceği paranın çöpe atıldığını 

gördük. Bu yapmış olduğumuz çalış-

malarla 3 milyon ekmeğin israfını en-

gellemiş olduk. 

Eğitim kurumlarının ekmek israfı ko-

nusunu yeni yetişen neslimize en iyi 

şekilde aktararak, çocuklarımıza ek-

meğimizin önemini benimsetmeleri 

konusunda Federasyon olarak tam 

destek veriyoruz. Çünkü biliyoruz; Ço-

cuklar bizim geleceğimizdir…

Dönemin Başbakanı şimdiki Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

Tarım Bakanlığımız ve Toprak Mahsul-

leri Ofisi (TMO) ile  Ekmek Üreticile-

ri Federasyonu olarak birlikte büyük 

bir çalışma başlattık. Bu çalışmaları 

projelendirme içerisine koyduk ve 

kampanyalar başlattık. İsraf konusu-
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nun geniş kapsamda ele alındığı ça-

lışmada, ekmek israfının boyutları ve 

israfa etki eden faktörlerin yanında; 

ülkemizdeki ekmek tüketim miktarı, 

israfın biçimi, oluştuğu yer ve oluşma 

nedenleri ile halkımızın ekmeğe bakış 

açışı, tercihleri ve ayrıca ekmek tüke-

timiyle ilgili tutum ve davranış biçim-

leri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu 

bağlamda ekmeğin üretildiği ve tüke-

tildiği mekânlar araştırma kapsamına 

alınmıştır. “Türkiye’de Ekmek İsrafı 

Araştırması” kapsamında, ülke gene-

linde; 252 fırın, 53 personel yemek-

hanesi, 53 öğrenci yemekhanesi, 611 

lokanta ve otel yetkilileri ile kurumlar-

da yemek yiyen 552 kişiyle görüşül-

müştür. Ayrıca 1.589 hanede toplam 

5.662 aile bireyinin öğünlerini nerede 

yedikleri ve ekmek tüketimi hakkında 

bilgi toplanmıştır.  Ekmek, zengin ve 

yoksul ayırt etmeden her sofraya giren 

ve herkes tarafından tüketilen temel 

gıda ürünü olduğundan kampanyada 

hedef kitle, genelde toplumun bütü-

nüdür. Özelde ise araştırmaya göre 

israfın yoğun olarak yaşandığı fırınlar, 

lokantalar, oteller, yemekhaneler ve 

hanelerdir.

Ekmek israfı önleme kampanyası ile 

İsraf konusunda toplumsal duyarlılık 

yaratmak, İsrafı, üretim ve tüketim aşa-

malarında önlemek, ekmeğin ihtiyaç 

kadar alınmasını ve doğru muhafaza 

edilmesini sağlamak, bayatlayan ek-

meklerin değerlendirilme yöntemleri 

konusunda toplumu bilgilendirmek, 

israfın önlenmesiyle ülke ekonomisine 

katkı sağlamak, Hayvan beslenmesin-

de kullanılan ekmeğin de israf oldu-

ğuna dikkat çekmek, Özde ekmeğin 

israfına, genelde ise tüm israfa vurgu 

yapmak amaçlanmaktadır. Aynı za-

manda kampanyayla, topluma daha 

sağlıklı beslenme alışkanlığının kazan-

dırılması amacıyla “tam buğday ekme-

ği” tüketilmesi teşvik edilmektedir.



basak@dusunegitim.com
dusunegitim

Başak Aslan



 Öncelikle merhaba :) sizi ta-
nımak istiyoruz. Baha kaç ya-
şında… Ne mezunu… Kaç kar-
deş… nereli… gibi   

Merhaba... 01/09/1969 Kayseri Bün-

yan doğumluyum. Dört kardeşin en 

küçüğüyüm. İki ablam ve bir ağa-

beyim var. Ankara  Gazi üniversitesi 

Gazi eğitim fakültesi Müzik eğitimi 

bölümü mezunuyum.

 Eğitim hayatınız nasıldı? Hep 
Müzikle mi ilgilendiniz

 Sanırım ben şanslıydım bu konuda...

Eğitim hayatım gerçekten sevdiğim 

ve ilgi duyduğum konuyla, müzikle 

ilgili olduğu için çok keyifliydi. Ayrıca 

profesyonelliğe giden bir de futbol-

culuk dönemim oldu bununla bera-

ber. Fakat sonrasında bir tercih yap-

mam gerekti. Ben de müziği seçtim. 

Müzisyen kimliğim dışında başka bir 

meslekle ilgilenmedim sonrasında.

 Uzun zamandır hayatınızı ses-
siz ve sakin sürdüğünüzü bili-
yoruz. Yakın zamanda ‘Aşka 
Devam’ albümünüz çıktı. Trt 
de ‘Müzik Bahane’ Tv Prog-
ramı yapıyorsunuz… Şuan ki 
hayatınızı nasıl değerlendiri-
yorsunuz

Ben zaten sakinliği seven bir insanım:) 

Ayrıca, işim gereği yıllardır; genelde 

gece sahne aldığım için yeterince 

tempolu bir hayatın içinde oldum 

hep.  Bu yüzden insan bir zamandan 

sonra, sessizliği de özlemiyor değil. 

Arada tadını çıkarıyorum hayatın; 

doğayla, dost muhabbetleriyle, sev-

diklerimle :) Albüm ve sahne şu ana 

kadarki rutinlerimdi. Fakat tv prog-

ramı, benim için oldukça yeni ve hoş 

bir tecrübe oldu. Tepkiler de olum-

lu olunca değmeyin keyfime:)) şuan 

istediğim şeyleri yapabilme şansım 

olduğu ve gerek ailem gerekse se-

venlerimle zaman geçirebildiğim için 

kendimi mutlu hissediyorum. Ayrıca 

yaptığınız işin takdir görmesi de iç 

huzurunuzu tamamlıyor. Bir de unut-

mayalım; sahip olunabilecek en de-

ğerli şey sağlık..O konuda da şimdilik 

bir sorun yok; daha ne olsun:) 
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 Siz müziğe uzun yıllardır emek 
veren bir sanatçısınız. Dünden 
bugüne düşüncelerinizi göz-
lemlerinizi paylaşır mısınız.

Valla kitap yazarız bu konuda, çok 

detaylı bir konu ama:) Kısaca; şu nok-

tadan girmek lazım gibi durum tes-

pitine, çok önemli bence. İnsanların 

zamanla, özellikle büyük şehirlerde  

duygularını, değerlerini ellerinde 

olmayarak, şartlar doğrultusunda yi-

tirdiklerini düşünüyorum. Daha me-

kanik, bireysel hayatlar yaşanmaya 

başlandı son dönem teknolojileriyle. 

Gerçek müzisyen ve sanatçılar çok 

zor yetişiyor. Hep kolayına kaçılıyor 

işin ve bir magazin toplumu yaratı-

lıyor maalesef. İnanılmaz yetenekli 

gençlerimiz var fakat doğru yönlen-

dirilemiyorlar. Şöhret ve para ağırlıklı 

beklentiler oluyor ve sonu hayal kı-

rıklığı. Gerçek sanat bir süreç, emek, 

fedakarlık ve  sağlam bir duruş ister. 

Samimiyet ve tevazu temel olandır. 

Kalıcı ve değerli olan da budur. O 

yüzdendir ki hayatlarını mesleklerine 

vermiş o kıymetli söz yazarı ve beste-

cilerin şarkıları hala dillerdedir ve eski  

şarkıların yeri bir başka denir. Çünkü 

her biri yaşanmışlıktır. Günümüzde 

ticari işlerin ön planda olduğunu dü-

şünüyorum. Olumlu bir tablo çizmek 

isterdim ama; maalesef ülke medya-

sına, sunulan kimliklere baktığımda 

bulunulan yerlerin hakedilmiş yerler 

olmadığını düşünüyorum.

 Unutamadığınız bir anınızı 
paylaşır mısınız

…Gitar çalmaya başladığım ilk za-

manlarda çok ilginç bir anım oldu:)Ba-

bam inşaat işleri yapardı. Yaz tatilinde 

ağabeyimle fırsat buldukça biz de 

O’na yardıma gider çok da eğlenirdik. 

Yine öyle bir zamanda, öğle yemeği 

için alışverişe giderken, üzerimde bo-

yacı kıyafetleriyle, iki genç kız gördüm 

ellerinde gitarlarla bir apartman bah-

çesinde. Hotel California şarkısını çal-

maya çalışıyorlardı. Kulak misafiri ol-

dum. Ama şarkının bir yerindeki akoru 

hep yanlış basıyorlardı:) Fark ettim 

ben de. Bir muziplik yapayım dedim 

ve bahçe kapısına uzanıp ‘arkadaşlar 

orada si minör yerine si majör dene-
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Genç kardeşlerime ilk 
tavsiyem; kendilerini 
müzikal kimliklerinin 

yanında, kişisel 
olarak da sürekli 

geliştirmeleri!

“ “ 

yin’ dedim. Yüzlerindeki şaşkınlık ifadesini görmeniz lazım-

dı aha aha. Ve sokaktan geçen boyacı çocuk doğru akoru 

söylemişti. Manzarayı düşünsenize :))))) sonra tabi arkadaş 

olduk ve  onlar da bunu unutulmaz bir anı olarak her fırsatta 

anlatmışlar. 

 Size ‘Aşkın Prensi’ diyorlar :) Peki ‘Aşkın Prensi’ 
Türkiye’de ve Dünyada en çok hangi sanatçıları 
beğeniyor ve takip ediyor?

Cihat Aşkın seslendirdiği eserleri çok dinlediğim, önemli bir 

keman virtüözüdür. Paco de lucia ve Elvis presley favorilerim.

 Sosyal sorumluk projeniz var mı? Varsa nedir?

Ara ara katıldığım projeler oluyor imkanlar dahilinde. En 

son babamın hastalık döneminde,  evlerdeki kullanılmayan, 

son kullanım süreleri dolmamış ilaçların toplanarak, ihtiyaç 

sahiplerine  dağıtılması konulu çalışmada, hastane ekibine 

dahil olup, hastane genelinde bir çalışmaya katılmıştım ;)

 Buradan eğitimcilerimize ve müzikle ilgilenen 
genç arkadaşlara tavsiyeleriniz nelerdir?

Eğitimcilerimiz zaten her konuda bilinçli ve akademisyen-

lerdir. Kişilikli bireyler yetiştirmek noktasındaki hassasiyet-

leri  bence çok önemli. 

Genç kardeşlerime ise tavsiyem; kendilerini müzikal kim-

likleri yanında, kişisel olarak da sürekli geliştirmeleri.

 Yeni projeleriniz var mı? Neler 

Yeni albüm hazırlığı başladı. Tv programı devam ediyor. Önü-

müzdeki dönemlerde sürpriz gelişmelerle görüşmek üzere:)

 Sosyal medya hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Şu an insanların yoğun yaşadıkları bir alan bence. Hatta 

bazen abarttıklarını bile düşünmüyor da değilim. Açıkçası 

bana biraz uzak, çok aktif değilim. Fakat ciddi bir iletişim 

ağı olduğunun da farkındayım. İşimle ilgili olabildiğince il-

gilenmeye çalışıyorum. Teknik konularda ise ekip arkadaş-

larımızın yardımını alıyorum.
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Dünya her geçen gün değişiyor ve 

yenileniyor. Peki ya eğitim sistemi bu 

değişim içerisinde kendisine nasıl yer 

buluyor? Eğitim maalesef uzun yıllar 

boyu değişime direndi. Öyle ki ülke-

mizde doksanlı yıllara kadar etkin bir 

rehberlik servisinden bile söz etmemiz 

mümkün değil. Dijitalleşen dünya her 

şeyi olduğu gibi eğitimi de hızla değiş-

tirdi. Artık eğitim dijital çağın gereksi-

nimlerine göre kendini yeniliyor. Son 

yıllarda fatih projesi ile eğitimde dijital 

bir devrimi yaşıyoruz. Akıllı tahtalar, 

tabletler ve bunlarla gelen pek çok 

interaktif eğitim programı hayatımıza 

girdi. Fakat öğrenme halen sihirli bir 

değnek yardımı ile bir anda gerçekleş-

miyor. Etkin öğrenme için konuyu belli 

aralıklarda tekrar etmeye ihtiyacımız 

var. Tabii bu henüz işin başlangıcı… 

Süreç içerisinde öğrenilen bilgiyi sına-

mak için soru çözmeli ve sonraki tek-

rar aşamasında sınav sonuçlarına göre 

programlamalıyız. Öğrenme süreci sa-

dece insanın kendi öz disiplini ile değil 

ailesi ve okulu gibi pek çok değişken 

ile alakalı bir süreçtir. Öğrencinin ve 

diğer ana aktörlerin; aile, öğretmenler, 

sıkı bir iletişim ve veri aktarımı içinde 

olması gerekli. Okullarımızda bu işi 

koordine etmek için rehberlik servisleri 

bulunuyor. Fakat öğretmen başına dü-

Nusret Sert

Öğrenme süreci sadece insanın 
kendi öz disiplini ile değil ailesi ve 

okulu gibi pek çok değişken ile 
alakalı bir süreçtir.
“ “ 

E-TAKİP SİSTEMİ



şen öğrenci sayısındaki fazlalık, velilerin okula az uğraması, branş hocaları-

nın yeterli bilgi paylaşımı yapamaması rehberlik servislerinin etkin bir takip 

yapmasını güçleştiriyor. Sonuç olarak ölçme, değerlendirme, tekrar gibi 

bütün konuları öğrencinin sırtına yüklemiş oluyoruz. Yani elimizde yönetile-

meyen bir süreç var. Yönetim bilimci Peter Drucker konu ile ilgili şöyle diyor 

“Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol demez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi 

yönetemezsiniz.”

Öğrenci takip sistemi ile amaçladığımız öğrenci, branş öğretmenleri, veli 

ve rehberlik servisi arasında bilgi akışını temin etmek. 

Sistem öğrenci modülü, veli modülü, öğretmen modülü, rehber öğretmen 

modülü, okul yönetimi modülü olarak bütün ana aktörleri bilgilendirecek. 

Sistem genel hatları ile öğretmenlerin ve öğrencilerin yaptığı veri girişin-

den elde ettiği başarı grafiğini temel alıyor. Böylece her birim kendisini 

ilgilendiren durumdan haberdar olacak. Böylece yüz yüze görüşmelerde, 

eldeki gerçekçi bilgiler üzerinden hızlı ve doğru tespitlerin yapılasına ola-

nak sağlayacak. Biraz daha detaylandırmak gerekirse sistem farklı türdeki 

kullanıcılarına şu olanakları tanıyor:

Öğrenci modülü, öğrencinin sistem üzerinde bir nevi ajandasını görece-

ği kullanım alanıdır. Öğrenci ajandasından yaptığı tekrarları ve ertesi gün 

yapacağı tekrarları görebilir. Ayrıca verilen ödevlerin takibi de bu modül 

üzerinden gerçekleşir. Öğrenci tekrar ve konu çalışması haricindeki ek ça-

lışmalarını da sisteme girebilir. İlerlemesini de sistem üzerinden görebilir. 
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Nasıl ki bir yiyeceğin sindirimi bir süreç 
gerektiriyorsa, kalıcı öğrenmede bir 

süreç gerektirir“ “ Nasıl ki bir yiyeceğin sindirimi bir süreç 

gerektiriyorsa, kalıcı öğrenmede bir süreç 

gerektirir. Bunun içinde sistematik tekrar ol-

mazsa olmazdır. Uzmanların genel görüşü; 

ertesi gün, bir hafta sonra, üç ay sonra ve 

altı ay sonra tekrar edilen konuların kalıcı 

bir şekilde öğrenileceğini yönünde. Öğren-

ci takip sistemi de bu görüşü temel alarak, 

öğrencinin konuyu ilk çalışma gününü gir-

mesinin ardından otomatik olarak tekrar 

günlerini belirlenir. 

Veli modülü ise tamamen velileri bilgilen-

dirmek için tasarlanmıştır. Veli öğrencinin 

ödevlerini, konu çalışmalarını, tekrarlarını, 

derslerindeki başarı durumunu, sınav ba-

şarılarını, deneme başarılarını veliye bildirir. 

Şayet öğrenci tekrarını veya ödevini o gün 

içinde yapmazsa sistem tarafından öğrenci-

den mazeret istenir. Öğrencinin girdiği ma-

zeret bütün kullanıcılar tarafından görülür 

ve bu sayede etkin bir denetim sağlanır.  

Sistemin önemli bir ayağı olan öğretmen 

modülü; öğretmenin öğrencinin genel ba-

şarı durumu hakkında bilgi sahibi olduğu 

bir alan ile kısıtlı değildir. Öğretmen aynı za-

manda yaptığı sınavların sonuçlarını, dene-

me sonuçlarını, quizleri vs. sisteme girerek 

öğrencinin başarı grafiğine etkide bulunur. 

Böylece sistem hem okul içi başarıyı hem 

de evde yapılan çalışmayı kıyaslama ola-

nağı sağlayarak ortaya çıkması muhtemel 

aldatmacaların önüne geçer. Ayrıca verilen 

ödevler de sisteme öğretmen tarafından 

girilir ve takibi yine sistem üzerinden yapılır. 

Rehber öğretmenleri ise aylık takip rapor-

larıyla öğrencileri takip edecek. Başarı du-

rumu düşük veya ilerleme kaydetmeyen 

öğrencileri yakın takibe alabilecek. Sistem 

bu sayede öğrenci ile yapılan ikili görüşme-

lerde daha etkin bir çalışma yolu belirlen-

mesine katkıda sağlayacaktır. Okul yöneti-

miyse her sınıfın başarısını, çalışma durumunu 

grafikler üzerinden takip ederek okulun genel 

başarı durumundan net veriler ile haberdar 

olacaktır. 

Sistemimiz bunlar ve daha fazlasını kullanı-

cılarına sunuyor. 







SOSYAL SORUMLULUK

Eğitim yolundaki taşlardan 
birini de sen kaldır.“ “ 

Yardımlaşma ve paylaşma değerleri beşeri 
ilişkilerin olumlu olarak gerçekleşmesinde 
ve bu ilişkilerin nesiller boyu kalıcı olmasın-
da önemli bir etkiye sahiptir. Paylaşma ve 
yardımlaşma toplumun en çok ihtiyacı olan 
değerleridir. Bu değerlerin toplumda yerleşik 
hale gelmesinin sağlanması ise ancak eğitim-
le gerçekleşir. İyilikte yollar açarak, çocukları-
mızın hayallerine umut olarak, geleceklerine 
ışık tutup onları kitaplarla buluşturarak…

Her çocuğun eşit nitelikte eğitim hakkına sa-
hip olması gerekirken, ne yazık ki bazı çocuk-
larımız maddi yetersizliklerden dolayı bu eşit 
eğitim hakkından faydalanamamaktadır. Kali-
teli eğitim, temel bir insan hakkı olmanın ya-
nında toplumsal eşitsizliklerin azaltılmasında 
da çok büyük bir potansiyele sahiptir. Bu yüz-
den daha çok okumak, daha çok araştırmak, 
daha öğrenip bilgi sahibi olmak isteyen bu 
çocuklarımızın kısıtlı imkânlarından dolayı bu 

haklarından vazgeçmelerine göz yummama-
lı, onların yolundaki engelleri kaldırmak için 
elimizi taşın altına koymalıyız. Özellikle köy 
okullarımızdaki cevherlerimizi maddi imkân-
sızlıklardan dolayı yitirmemeli, ellerinden tu-
tup daha da parlamalarını sağlamalıyız. Kal-
kınmış, refah içinde ve güçlü bir Türkiye’nin 
araştıran, sorgulayan, okuyan çocuklara bağlı 
olduğunu unutmamalıyız. 

Bizde Düş’ün ailesi olarak bu minik kalple-
re dokunmak, hayallerine bir nebze de olsa 
hayat olabilmek, bu eşitsizliği giderebilmek 
adına en azından bir yerlerden başlayıp üstü-
müze düşen görevi yapabilmek, geleceğimiz 
olan çocuklarımızın geleceklerine ışık tutabil-
mek, ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve en önem-
lisi motivasyon  sağlayabilmek için 19 Mayıs’ta 
Mardin Midyat Kutlubey İlkokulu’ nda olaca-
ğız. Ve bu ailenin değerli fertleri olan sizlerden 
de desteklerinizi beklemekteyiz.

elif@dusunegitim.com

eliffyazicioglu
Elif Yazıcıoğlu



Şakalaşma ve oyun dışında çocukların birbiri ile uğraşması 
çok rahatsız edici boyutlara ulaşabilir ve çocuklar birbirlerine 

karşı çok acımasız da olabilirler.“ “ 
DÜŞ’ÜN EĞİTİM VE SEKTÖR DERGİSİ   |   AKRAN ZORBALIĞI
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FARKEDİLMEYEN SORUN!
AKRAN ZORBALIĞI…

“İyiler İyileştirir”

Öncelikle akran zorbalığının tanımına bir bakalım beraber; 

Çocuk ve ergenlerin benzer yaş gurubu çocuk ve ergenlerden 

fiziksel, duygusal ve cinsel olarak maruz kaldıkları örseleyici 

kötü muamelelerin tümüne verilen ad. Fiziksel özellikleriyle 

dalga geçme, isim takma, dışlama, şiddet... Okullarda, sosyal 

alanlarda, bazen aile içinde de çocukların birbirine yönelttiği 

bu davranışlara akran zorbalığı deniyor. Okullarda fark edil-

meyen ve önemsenmeyen sorunlardan biri.  Hem zorba, hem 

mağdur çocuğa yardım edilmezse, bu durum psikolojik so-

runlardan, okuldan ayrılmaya kadar pek çok olumsuz sonuca 

yol açıyor.

Zorbalık hangi şekilde olursa olsun aşağıdaki 3 özellik mutla-

ka mevcuttur:

GÜÇ DENGESİZLİĞİ
Zorba daha büyük, daha güçlü, daha sözel, daha kalabalık, daha 

üst hiyerarşik gruptadır.

zeynep@dusunegitim.com
pskzeynepk Psk. Zeynep Kaçmaz
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ZARAR VERME NİYETİ
Zorba fiziksel ve psikolojik 

olarak zarar vermeyi ister 

ve bundan zevk alır.

• Karşıdakinin daha fazla 

saldırganlık ile tehdit 

etme.

ZORBALIK İLERLEYİNCE 
DÖRDÜNCÜ FAKTÖR DE EK-
LENİR
• Zorbalık, baskınlık kurmak ve korkut-

mak amacıyla uygulanan sistematik bir şiddet-

tir. Hedefte yoğun korku hissi uyandırmak bir 

amaçtır.

ZORBALARIN  ÖZELLİKLERİ

• İnsanları yönetmeyi, onlar üzerinde baskı kur-

mayı ve onları kullanmayı severler.

• Diğer insanların bakış açısı ile olayları değerlen-

diremezler.

• Yetişkinler yokken zorbalık yapmayı tercih ederler, 

zayıfları hedef alırlar, sorumluluk kabul etmezler.

• Genelde zorbalar fiziksel olarak güçlü çocuklardır.

UYARAN BELİRTİLER

• Yorgunluk, uyku 

değişiklikleri, kaygı

• Eve geldiğinde 

tuvalete sıkışmış olma.

• Okula gitmeyi istememe.

• Farklı bir yoldan veya şe-

kilde gitmeye çalışma.

• Derslerde düşüş

• Yalnız kalmayı isteme.

• Okuldan sonra aç olma.

• Evden para alma.

• Telefonuna vs baktıktan sonra mutsuz, sinirli, 

kaygılı olma.

• Karakterinden farklı davranışlar gösterme.

• Arkadaşları ile ilgili aşağılayıcı şeyler söyleme

• Arkadaşlarından veya günlük aktivitelerinden 

söz etmeyi bırakma.

• Kıyafetleri bırakma, yırtılması vs,

Sözel ve ilişkisel zorbalık yapan bir çok çocuk “şaka” 
yaptıklarını iddia ederler. Bazı çocuklar, gençler, aileler ve 
okul personeli de şaka ve dalga geçme arasındaki farkı 
bilmez. Oysa dalga geçme bir aşağılama biçimidir ve 

kesinlikleeee şakadan ayrılmalıdır.

“ “ 
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Yönlendirmemiz  sana vurana sen de vur ke-

sinlikle olmamalı. Bu durumda çocuğun biz 

de özgüvenini zedelemiş oluyoruz. Sen bir 

şey yapamadın demiş oluyoruz diğer taraftan. 

Çözüm kesinlikle bu değil. Çözüm hep birlikte 

hareket ediyor olmak ve bunun çok ciddi bir 

konu olduğunu bilmektir.

Akran zorbalığı ile karşılaşan çocuk eğer bun-

dan ailesine bahsediyorsa  ailenin bütün de-

tayları öğrenip mutlaka okul ile iletişime geç-

mesi gerekiyor.

Okulda, sınıf öğretmeni ve rehber öğretmen-

le görüşmek, nasıl tedbir alınacağına dair 

yöntemleri ve bütün detayları konuşmak ge-

rekiyor. Akran zorbalığı yaşayan çocuklar çoğu 

zaman korktukları için ailelerine konudan bah-

setmeyebilirler; ancak ailenin çocuklarına ait 

konuyu önemseyerek  iyi değerlendirmesi 

gerekli.

Dikkat edin…Okul başarısı düşen, odasına 

kapanan, okuldan mutsuz gelen, okula dair 

hiçbir şey anlatmayan, hiçbir arkadaşıyla gö-

rüşmeyen, okuldan hoşlanmadığını dile geti-

ren çocuklar akran zorbalığına maruz kalıyor 

olabilir. Ayın şekilde öğretmenlerin ve okul 

psikolojik danışmanın da dikkatli olması gere-

ken konulardan biridir. Öğretmenler çocukları 

hem derste, hem ders dışındaki zamanlarda 

dikkatle gözlemlemeli, gruplaşmaları ve izole 

durumdaki öğrencileri incelemeli, gerekirse 

psikolojik danışmanlık vermelidir.

Çocuklar arasında yaşanan akran zorbalığında 

bireysel mücadele yetersiz kalabiliyor. Yani bu 

durumda çocuktan yaşadığı olumsuzlukların 

kendi başına üstesinden gelmesinin beklen-

memesi gerekiyor. Yani burada okul yönetimi-

ne ve ailelere çok iş düşüyor… Çocuklardan 

gelen bu gibi şikayetleri önemsemelidirler.

Aile ve Okul El Ele...
“Sana Vurana Sen de Vur”

Asla Demeyin!
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Sanatı kelimelerle anlatmak ne kadar zor olsa da genel olarak 
sanat, insanların, duygu ve düşüncelerini çizgi, renk, biçim, 
ses, söz, ritim gibi belli araç ve yöntemlerle bir amaç doğrul-
tusunda belli bir güzellik anlayışına göre etkili ve özgün bir 
biçimde ifade etme eylemi olarak geçer. Genellemenin dışı-
na çıkıldığında ise anlamı tüm basma kalıp anlamlarla çelişir 
ve insanın iradesinin biçim kazanabilmesi için araç olup tüm 
yazılı kuralları yıkar. 

 Benim için ise sanat sadece anlamı olan bir eylem de-
ğil, yaşam biçimidir. 

Sanat yaşadığımız dünyanın yaşanabilir kılınması için en 
önemli eylemlerdendir. Bireyin topluma bırakabileceği en 
değerli mirastır. Yaşamı yüceltmek, yaşantımızı daha da an-
lamlı kılmak sanatla olanaklıdır. Sanat o yüzdendir ki yaşamı 

1987 yılında Ankara’da doğdu. 
Lise eğitimini A.T.A.M. ve M.L.’de 
tamamladıktan sonra 2006 yılında 

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Seramik Bölümünü kazandı. 
2013 yılında Hacettepe Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik Bölümü 
yüksek lisans eğitimine başladı ve halen 

eğitimine devam etmektedir. 8 yıldır sanat 
eğitmeni olarak özel yetenek sınavlarına 
öğrenci yetiştirmektedir. Şuan Ankara’da 

Siyah Kalem Resim Kursu’nda sanat 
eğitmenliğine devam etmektedir.

“ 

“ 

Burak Bak
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instagram.com/burkbk
instagram.com/siyahkalemresim



güzelleştirir, insanlığa ve çevresine değer katar. Bireylere 
ve bireylerin oluşturduğu toplumlara bambaşka bir bakış 
açısı sağlar. Sanat bireyin çevresi ile daha da sosyalleşme-
sini ve olup biten olmakta olan yada olabilecek olana daha 
duyarlı olmasını iradesini özgür kılabilmesini ve kendini 
özgürce ifade etmesini sağlar. Bu sebeptendir ki Atatürk 
“Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir 
millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki, 
o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.” der ve ekler“Sa-
natsız kalmış bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş 
demektir.” der. 

 Sanat ve sanat eğitimi tüm insanlığımız için çok 
önemlidir. 

Sanat eğitimi düşünmeyi öğretmenin ilk adımıdır ve kuş-
kusuzdur ki yaratıcılığı geliştirir. Bu nedenle sanat eğitimi 
duygusal, sosyal, zihinsel, kas ve sinir gelişiminin olgun-
laştığı dönem olan okul öncesi eğitim döneminde başlar. 
Çocuğun ince motor hareketlerinin gelişmesinin, problem 
çözebilme becerilerinin artmasını düşünce ve duygularını 
tanıyabilmesinin ve bunları ifade edebilme becerilerini ka-
zanmasını sağlar. Bu kazandığı beceriler sayesinde çocuk 
daha özgüvenli, mutlu, yaratıcı, yenilikçi ve cesur bir birey 
olma yolunda ki ilk adımlarını atmış olur. Lakin görsel sa-
natlar derslerinin boyama, kesme, yapıştırma gibi kalıplaş-
mış müfredatlarının içine hem ülkemiz hem de dünyadan 
sanat eserlerini inceleme çalışmaları katarak çocuklarımızın 
dikkatini sanata daha çok çekebilir ve belli bir farkındalık 
katabiliriz. Bir çocuğumuzun bir kaç sanatçıyı bu şekilde ta-
nıyıp incelemesi, onun hayatında bir çok şeyi değiştirecek-
tir. Okul öncesi sanat eğitimi sadece sanat yapan bireyler 
değil, aynı zamanda sanatı seven bulunduğu dünyayı hatta 
evreni merak eden, hatta kültürleri algılayan bireyler yetiş-
tirilmesinde katkıda bulunur.

Sanat ile bireyin yolu hayatın belirli zamanlarında kesişir. 
Kimi zaman sanat bir terapi olur kimi zaman bir hobi olur 
kimi zaman ise bireyin düşüncelerini ifade etmesinde araç 
olup o düşünceyi sanat eğitimi ile ölümsüzleştirir. Doğru 
bir sanat eğitimi almış estetik kaygıları ve zevkleri gelişmiş 
bir birey canlı ve cansız hiç bir şeye kolay kolay zarar vere-
mez. Tüm dünya ülkelerinin özellikle ülkemizin bu yapıya 
fazlası ile ihtiyacı vardır. 

İngiliz şair ve yazar Herbert Read’in 1943’de yayınladığı 
makalesinin bir bölümünde şöyle der; “Birey sanatı kav-
rayış tarzına göre yaşam şekli geliştirecektir. Gerek mesle-
ğinde gerek mesleği dışında ki eylemlerinde bu anlayışın 
izlerini rastlanacak ve özellikle kendi için daha sonra da 
çevresi için daha anlamlı daha yoğun daha mutluluk verici 
bir yaşam ortamı yaratabilecektir.”

Varlığımızı devam ettirebilmek, tarihte kalabilmek uygar 
bir toplum çatısı altında yaşayabilmek için sanata ihtiyacı-
mız vardır. Tüm kötülüklerin sanat ile yok olması dileği ile 
sanat dolu günler dilerim...

Sanat eğitimi düşünmeyi 
öğretmenin ilk adımıdır ve 
kuşkusuzdur ki yaratıcılığı 

geliştirir.

“ “ 
DÜŞ’ÜN EĞİTİM VE SEKTÖR DERGİSİ   |  SANAT



Ben bir küçük kızım
Yeşil gözlü kısa saçlı
Bazen mutluyum bazen üzgün
Çoğunlukla mutluyum
Ben bir küçük kızım
Var benim görünmez arkadaşlarım
Hayal ve Eda
Onlar benim en iyi arkadaşlarım
Okulumu çok çok severim
Öğretmenlerim arkadaşlarım
Rehberliğim, müdürlüğüm
Onları çok severim
Ben bir küçük kızım
Hep gözlük takarım
Pembedir gözlüğüm
Var benim beyaz tenim
Okulum Yükselen Koleji
Bugün beden eğitimi
Futbol, basketbol, voleybol
Hepsini severim
Ben bir küçük kızım
Kısa boylu mutlu
Yedi cücelerin mutlusuyum
Ben bir küçük kızım
Ben bir süper kızım 
İyilik kahramanı
Kötülerin düşmanı
Ben bir küçük kızım

Ben Bir
KüçükKızım

Zeynep Demir
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AYHOBBY HAVACILIK VE MODEL 
UÇAK KULÜBÜ 

MODELCİLİK VE 
EĞİTİM 

Kıymetli “Düş’ün” Okurları; Ni-

san 2018 sayımızda Ayhobby 

Havacılık ve Model Uçak Ku-

lübü olarak tarihimizde önemli 

olan havacılık çalışmalarından, 

bu çalışmaların mimarlarından 

ve günümüzde Türk Havacılı-

ğının ulaştığı başarılardan az 

da olsa bahsetmiştik. Kulü-

bümüz faaliyetleriyle değerli 

varlıklarımız çocuklarımızı Yüce 

Atatürk’ün “İstikbal Göklerde-

dir” hedefine ulaştırmayı ve 

böylece toplumumuza değer 

katmayı amaç edindiğimizi de 

ifade etmiştik. Bu sayımızda 

ise, amacımıza hizmet edecek 

faaliyetlerimizin çağdaş eğitim 

ile ilişkisine değinmeyi düşün-

dük.  

Eğitim bir topluma ait kültü-

rün aktarılması ve devamlılı-

ğın sağlanması ile görevli en 

önemli sistemdir. Bu sistemin 

işlevini yerine getirmesi adına 

bileşenleri bulunmaktadır. Bu 

bileşenlerinden olan eğitim 

durumları diğer tabir ile eğitim 

programının bir boyutu olan 

öğrenme öğretme süreci1 öğ-

retmen, okul, yönetim, aile vb. 

birçok paydaş ve girdinin aynı 

amaç doğrultusunda bir araya 

Eğitim bir topluma ait kültürün 
aktarılması ve devamlılığın sağlanması 

ile görevli en önemli sistemdir“ “ 



geldikleri süreçtir. Bu süreçte okul ya da eğitim kurumları toplu-

mun istediği özelliklerde birey yetiştirmeye çalışırlar. Aynı doğ-

rultuda toplumların en tabi ve temel unsuru olarak ifade edilen 

aileler2 de en değerli varlıkları olan çocuklarının faydalı bireyler ol-

malarını istemektedirler. Çocuklarının faydalı bireyler olması adına 

ailelerin eğitim kurumlarından bazı beklentilerinin olması kaçınıl-

mazdır. Geleceğe/yaşama hazır, başarılı,  ahlaklı, becerikli, duyarlı, 

sabırlı, kendini ifade edebilen, problem çözebilen, iletişim bece-

rilerine sahip ve ekip çalışması yapabilen bireyler yetiştirildiğinde 

bu beklentilerin karşılanmış olacağı söylenebilir. 

Ancak, günümüz koşullarında özellikle ülkemizde geçiş sınavları-

na hazırlığın eğitimde öncelik kazandığı düşünüldüğünde, eğitim 

sisteminin toplumun ve ailelerin beklentilerini karşılamada yeterli 

olmadığı söylenebilir. Şüphesiz ki sınavların, sınav hazırlıklarının 

akademik başarı adına önemi vardır. Ancak, bu amaçla öğrenme/

öğretme ortamlarında yapılan çalışmaların beklentilerin karşılan-

Çocuklarımızın faydalı 
bireyler olması adına 

ailelerin eğitim 
kurumlarından bazı 

beklentilerinin olması 
kaçınılmazdır

“ “ 
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masında zafiyet oluşturduğu söylenebilir. İşte bu noktada eğitim kurumları-

nın çocukların her türden gelişimine katkı ve akademik başarılarına olumlu 

etki sağlayacak bir takım etkinlikler düzenlemesi ve teşvik etmesi oluşan 

zafiyeti giderme adına önemli görülmektedir. Sivil Havacılık ve Model Uçak 

Etkinlikleri güncel ve çağdaş eğitim beklentilerini karşılayabilen, öğretim 

ilke, yöntem ve tekniklerine uygun öğrenme öğretme ortamı sağlanması 

adına önemli özellikler taşımaktadır.  

Öğrenmenin gerçekleşebilmesi adına öğretim faaliyetlerinin belirli ilke-

ler doğrultusunda yürütülmesi gerekmektedir. Bazı kaynaklarda farklılıklar 

göstermekle beraber bu ilkeler genel olarak; öğrenciye görelik, bilinenden 

bilinmeyene, somuttan soyuta, yakından uzağa, ekonomiklik, açıklık, etkin 

katılım(iş ilkesi), hazırbulunuşluk, hayata yakınlık, bütünlük, sosyallik ve bilgi/

becerinin güvence altına alınması şeklinde sınıflandırılmaktadır3. Modelcilik 

eğitimleri tüm bu ilkeler göz önünde bulundurularak yürütülmekle beraber 

özellikle;

• Öğrenenin özelliklerinin göz önüne alındığı Öğrenciye Uygunluk(-

Görelilik – Öğretimin Bireyselleştirilmesi)

• Okulun yaşamın kendisi olduğu ve öğretilenlerin gerçek hayat ile 

ilişkilendirilmesini önemseyen Hayata yakınlık(Yaşama Uygunluk – İş-

levsellik),

• Ne kadar çok duyu organını öğrenmede etkin kılınırsa o kadar kalıcı 

öğrenmelerin gerçekleşeceği Etkin Katılım(Aktivite – İş İlkesi/Yapa-

rak Yaşayarak Öğrenme) ilkeleri modelcilik etkinliklerinde öne çıkan  

ilkelerdir. 

Dolayısıyla modelciliğin bireye kazandıracağı tüm öğrenmelerin kalıcılığı ve 

gerçek hayata uygulanabilir olması söz konusudur. Modelcilik faaliyetlerin-

de birey tüm duyu organlarını kullanarak bizzat kendisi bilgiye ulaşmakta, 

kullanmakta ve üretmektedir. Diğer bir deyişle birey etkin öğrenmektedir. 

Bireysel farklılıkları göz önüne alınarak, yaparak yaşayarak öğrenme ilkesine 

uygun, etkin öğretim yöntemi doğrultusunda planlanmış,  görsel ve işitsel 
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araçlar ile tüm duyuların işe ko-

şulduğu, eğitim etkinlikleri;  bi-

reyin istenilen bilişsel, duyuşsal 

ve psiko-motor becerileri ka-

zanmasına neden olacaktır(He-

defler / Beklentiler). Havacılık 

Ve Model Uçak Kulübü içeriği 

ve yapısı itibarıyla, her üç alan-

da da kazanım sağlayabilecek 

niteliktedir.

Eğitim bilimlerine ilişkin eğitim, 

öğrenme, öğretim ilkeleri ve et-

kin öğrenme ile kulübümüz fa-

aliyetlerinin uyumlu olduğunu, 

bireylerin kazandıkları ile yaşa-

ma hazırlandıklarını ve toplu-

mun istediği bireyi yetiştirmede 

önemli katkılarının olduğunu 

dile getirmeye çalıştık. Hızla 

değişen günümüz dünyasında 

tıpkı modelcilik eğitiminde ol-

duğu gibi, bilgiye deneyimler 

ile kendileri ulaşabilen, kendini 

geliştirebilen, bilgilerini güncel 

tutabilen ve bu özellikleri ile 

günümüzde tüm ülkelerin başat 

eğitim politikaları haline gelmiş 

Yaşam Boyu Öğrenmeyi içsel-

leştirmiş bireylerin yetiştirilmesi 

adına sizleri çalışmalarımızda 

görmekten onur duyarız.

Sevgili Ebeveynler; Çocuğunu-

zun yaşama hazır olması adına 

yapacağımız çalışmalara çocu-

ğunuzla birlikte sizleri de bekle-

mekteyiz.
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Günümüz dünyasında gerçekleşen anlık değişiklikler ve gelişmeler so-

nucu bilginin bu değişim hızı oranında eskidiği ve yenilenmesi gerekti-

ğini söylemek yanlış olmaz. Bireylerin bu değişim süreci sonucu ortaya 

çıkan her koşula uyumu ancak değişimin getirdiği yeni bilgilerin elde 

edilmesi ile mümkün olabilmektedir. Değişimin sürekli olduğu göz önü-

ne alındığında, bireylerin bu değişim sürecine uyumu da sürekli eğitim 

ile mümkündür. Değişimden kaynaklı bilgi açığının giderilmesi yaşam 

boyu öğrenmeyi ön plana çıkarmaktadır.

Çeşitli şekillerde tanımlanan yaşam boyu öğrenme; en basit hali ile ço-

cukluktan emekliliğe kadar sürekli öğrenme olarak ifade edilmektedir1. 

YAŞAM BOYU ÖĞRENME 
VE ERKEN ÇOCUKLUK 

DÖNEMİ EĞİTİMİ

www.ayladeğercocuk.com Ayla Değer

Değişimin sürekli olduğu göz önüne 
alındığında, bireylerin bu değişim sürecine 
uyumu da sürekli eğitim ile mümkündür.“ “ 
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Günümüzde ülkelerin başat eğitim politi-

kaları haline gelen yaşam boyu öğrenme, 

mevcut sistemin yeniden yapılandırılması-

nı amaçlayan ve her türlü eğitim faaliyetle-

rini kapsamına alan bir kavramdır2. Yaşam 

boyu öğrenmede zaman, mekân ve diğer 

sınırlılıkların ortadan kaldırarak bireyin ihti-

yaç duyduğu eğitime ulaşabilmesi, kendisi 

yölendirebilmesi ve bunu kendisi ile top-

lumu adına kullanabilmesi söz konusudur.

Yaşam boyu öğrenmenin tarihçesi 1800’lü 

yıllara dayanmasına rağmen, UNESCO, 

OECD ve AB gibi uluslararası örgütlerin 

1970’li yıllarda dikkatini çekmeye başla-

mış3 ve çeşitli aşamalardan geçerek gü-

nümüzdeki ülkelerin ön planda tuttuğu 

eğitim politikası haline gelmiştir.  Bu ulus-

lararası örgütlerden olan AB tarafından 

yaşam boyu öğrenme kapsamında temel 

stratejiler ve yeterlikler ortaya konulmuş-

tur. Günümüzde ülkeler tarafından uygu-

lamaları yapılmakta ve çeşitli araştırmalar 

ile izlemeler yapılarak güncellenmeleri 

sağlanmaktadır. 

Ülkemizde yaşam boyu öğrenme kavra-

mı 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 

esasları doğrultusunda 1977 yılında Yay-

gın Eğitim Genel Müdürlüğü kuruluşu ile 

hayat bulmuş ve çeşitli yapısal değişiklik-

lere uğrayarak 2011 yılında bugünki Hayat 

Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü teşkil 

edilmiştir4. Avrupa Birliği üyelik süreci ile 

önem kazanan yaşam boyu öğrenme-

de verimliliğinin artırılması ve farkındalık 

oluşturulması amacıyla farklı dönemlerde 

strateji belgeleri ve eylem planları hazır-

lanmış, yürürlüğe konulmuş ve değerlen-

dirilmeleri yapılarak gelişimi sağlanmıştır. 

2014 yılında T.C. Kalkınma Bakanlığı Yük-

sek Planlama Kurulu tarafından hazırla-

narak yürürlüğe konulan “Türkiye Hayat 

Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eylem 

Planı (2014-2018)” ile hayat boyu öğren-

Yaşam boyu 
öğrenmeye 

ilişkin en önemli 
konulardan birisi 
de beceriler ve 
yeterliliklerdir

“ “ 

me etkinliklerine ilişkin olarak vatandaşla-

ra; farkındalık, verimlilik, erişim kolaylığı, 

danışmanlık, izleme ve değerlendirme 

hizmetleri sunulması hedeflenmiştir5. MEB 

tarafından yaşam boyu öğrenme etkinlik-

leri bu hedefler doğrultusunda yürütül-

mekte ve sürekli değerlendirmeye tabi 

tutulmaktadır6.

Yaşam boyu öğrenme kapsamında ilk-

lerden olan Yaşam Boyu Öğrenme Me-

morandumu Avrupa Birliği Komisyonu 

tarafından 2000 yılında yayımlamıştır. Me-

morandumda yaşam boyu öğrenmenin 

genel çerçevesi belirlenmiş ve gerekli ol-

duğu değerlendirilen6 temel strateji 7;

• Herkes için yeni temel beceriler,

• İnsan kaynaklarına daha fazla yatırım,

• Eğitimde yeniliklerin ve yeni yön-

temlerin geliştirilmesi,

• Her türlü eğitime değer verilmesi/

belgelendirilmesi,

• Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri-

nin yeniden gözden geçirilmesi,

• Eğitimin mümkün olduğunca öğre-

nenlere yakınlaştırılması olarak belir-

tilmiştir.



Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin en önemli konulardan bi-

risi de beceriler ve yeterliklerdir. AB tarafından belirlenen 

ve 2006 yılında yayımlanan Yaşam Boyu Öğrenme Anah-

tar Yeterlikleri; ana dilde iletişim, yabancı dillerde iletişim, 

matematiksel yeterlik ve fen ve teknolojide temel yeterlik-

ler, dijital yeterlik, öğrenmeyi öğrenme, sosyal ve beşeri 

yeterlikler, girişim ve girişimcilik anlayışı ve kültürel bilinç 

ve ifade şeklindedir8. 

Yaşam boyu öğrenme için yapılan “kişisel ya da profes-

yonel nedenlerle yaşam boyu, gönüllü ve kendi kendini 

motive eden bilgi arayışları9” tanımlamasında da belirtil-

diği üzere, bireyin bilgi arayışında iç motivasyon ön plana 

çıkmaktadır. Diğer bir deyişle, bu iç motivasyona sahip 

bireyler kendi eğitim ihtiyaçlarını belirleme ve elde etme 

konususnda kimsenin yönlendirmesine gerek kalmadan 

davranış gösterebilecektir. 

Yaşam boyu öğrenmenin tüm eğitim etkinliklerini kap-

sadığı bilinmektedir. Özellikle örgün eğitimin her ka-

demesinde bireye bu yeterliklerin kazandırılması adına 

çalışmalar yapılmaktadır. Erken yaş döneminde yapılan 

çalışmalar ileri dönemlerde çocuğun öğrenmelerini kendi 

yönetebileceği anlamında önemlidir. Diğer bir deyişle er-

ken çocukluk döneminde çocuklara yaşam boyu öğrenme 

yeterlikleri kazandırıldığında bunun bireye ve içinde bu-

lunduğu topluma faydası olacağı söylenebilir. İnsan yaşa-

mında önemli bir yeri olan ve en hızlı gelişimin yaşandığı 

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

yaşına kadar olan ve sağlıklı olarak zihinsel, duygusal ve 

fiziksel gelişimilerini tamamladıkları kritik dönemdir10. Bu 

dönemde çocuklara sunulan imkânlar da aynı derecede 

önem arz etmektedir. Yapılan araştırmalar erken çocukluk 

döneminde bir eğitim programına dahil olan çocukların 

gelecek hayatlarında daha başarılı olduğunu göstermek-

tedir. 

Anne Çocuk Eğitim Vakfı(AÇEV) tarafından yapılan ve yak-

laşık 22 yıl süren “Erken Müdahalenin Erişkinlikte Süren 
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Etkileri” araştırması en kapsamlı araştırma olarak dikkat çekmek-

tedir. Elde edilen bulgulara göre; 

• 1982-1986 yılları arasında yapılan araştırmada erken çocuk-

luk dönemi eğitim ile karşılaşan çocukların zekâ gelişimi ve 

okul başarısının eğitim almayanlara göre oldukça yüksek 

düzeyde olduğu, 

• 1992 yılında çalışmaya katılanlara ergenlik döneminde ula-

şıldığı ve erken çocukluk eğitiminin olumlu etkilerinin hala 

sürdüğü, 

• Son olarak 2004 te erken çocukluk dönemi eğitim progra-

mının ileri etkilerinin belirlenmesi adına yapılan çalışmada 

aynı çocuklara 25-27 yaşlarında ulaşılarak durumları incelen-

miştir. Üniversite okudukları, yüksek statülü işlerde çalıştık-

ları çağdaş, sosyal ve ekonımik yaşama katılımlarının yüksek 

olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır11.

Erken çocukluk döneminde eğitim programına katılan çocukların 

zekâ, pratik düşünme, el-göz koordinasyonu, duyma ve konuş-

ma becerilerinde daha yüksek düzeyde gelişme gösterdiği ve 

okumaya hazır oldukları görülmektedir. Sınıf tekrarlama, okulu 

bırakma oranları daha az iken, okul başarıları daha yüksek ve ileri 

düzey eğitime devam etme ihtimalleri yükselmektedir12.  İncele-

nen çalışmalardan anlaşılacağı üzere, okul öncesi eğitimi fırsatı 

yakalayan bireylerin yaşamları ve toplumların da devamlılığı adı-

na önemli kazanımlara sahip oldukları söylenebilir. 

Toplumların önde gelen eğitim politikaları haline gelmiş yaşam 

boyu öğrenme ile okul öncesi eğitim hakkında ortaya konulan 

bulgular birlikte düşünüldüğünde, insan hayatının en önemli ve 

kritik zaman dilimi olarak kabul edilen okul öncesi dönemin ya-

şam boyu öğrenme yeterliklerinin kazandırılması adına başlangıç 

noktası13 olması oldukça doğru bir yaklaşımdır. 

Massachussets Teknoloji Enstitüsü Medya Laboratuvarı Yaşam 

Boyu Anaokulu Grubu Yöneticisi Prof.Dr. Mitchel Resnick “Anao-

kulu Yaşam Boyu Öğrenme İçin Bir Modeldir(Kindergarten Is the 

Model for Lifelong Learning)” başlıklı çalışması okul öncesi eği-

timi ve yaşam boyu öğrenmenin birlikte ele alınması anlamında 

önemlidir. Çalışmada, bilinen okul öncesi etkinliklerinin temelde 

çocukların hayallerini, düşüncelerini ortaya koydukları, bunlarla 

oynadıkları, paylaştıkları ve deneyimlerini yansıttıkları öğrenme 

süreci olarak anlatmıştır.  Resnick, okul öncesi süreçte bu yaşanan 

yinelemeli öğrenme sürecini, yaşamda karşılaşılan beklenmedik 

durumlar karşısında sürekli yaratıcı çözümler üretmeyi gerektiren 

günümüzün hızlı değişen toplumlarına hazırlık için ideal ortam-

lar olarak ifade etmektedir14. Bu ifadesi ile yaşam boyu öğrenme 

yeterliklerinin okul öncesi dönemde kazandırıldığında birey ve 

toplumun gelecekteki kazanımlarına vurgu yapılmaktadır. Çalış-

ma, yaşam boyu öğrenme yeterliklerinin kazandırılması gereken 

zamanın erken çocukluk dönemi olduğu yaklaşımını destekler ni-

teliktedir. 

Erken çocukluk 
döneminde bir eğitim 
programına dahil olan 

çocukların gelecek 
hayatlarında daha 
başarılı olduğunu 
göstermektedir.

“ “ 
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Sonuç olarak; yaşam boyu öğrenme ve okul öncesi eğitim, 

geniş kapsamı ve yaygın oluşu ile günümüz toplumlarında 

önemli bir yere sahiptir. Yaşam boyu öğrenme kapsamında 

yapılan etkinliklerin, açılan yetiştirme kursları ya da kazanı-

lan becerilerden ibaret olmadığını söylemek mümkündür. 

Yetişmiş bireylerin bilgi tazelemeleri, yeni öğrenme etkin-

likleri içerisinde olmaları oldukça önemlidir. Ancak bu so-

mut etkinlikler yaşam boyu öğrenmenin sadece bir boyu-

tudur. Öte yandan, diğer bir boyutu vardır ki; bireye yaşam 

tarzı olarak kazandırılabilmesi adına yapılacak olanlardır. 

Yaşam tarzı olarak bireyin bu yeterliklere sahip olabilmesi 

yani bireyin “yaşam boyu öğrenen birey” olması da erken 

çocukluk dönemi eğitimleri ile mümkündür. Şüphesiz ki, 

yaşam boyu öğrenme zamana bağlı değildir. Ancak yeter-

liklerin kazandırlacağı en önemli zaman diliminden bahse-

decek olursak, bunu en basit ve etkili şekilde ortaya koyan 

ifade  “Ağaç Yaş İken Eğilir” atasözü olsa gerek.
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Yetişmiş bireylerin 
bilgi tazelemeleri, yeni 

öğrenme etkinlikleri 
içerisinde olmaları 
oldukça önemlidir
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‘’ÖĞRETMENİM CANIM BENİM’’

Öğretmen beklide toplumun sorunları en fazla olan meslek gurubu. Öğret-

men yetiştiren kurumlar, programlar, atanamayan öğretmenler, sürekli deği-

şen eğitim sistemimiz bunları tartışırken elimizden bir çok nesil gelip geçiyor. 

Tartışmaları bir yana bırakıp öğretmenlik mesleğinin insanların, toplumların, 

dünyanın değişim dönüşümünde sevginin , barışın, bilimin bilginin, sanatın  

yaşanası bir yeryüzünün inşasında ne kadar önemli olduğunu vurgulamak ge-

rek. Öncelikle meslek seçilirken sadece ve sadece mesleğe gönül vermek le 

her şey bir insanı sevmekle başlamalı . Öğretmenlik mesleği; sadece kendi 

branşının akademik bilgisi ile donanmak değildir. Bildiği o bilgiyi nasıl ak-

taracağını bilmek çok önemli! Öğretmenin inceliklerini bilmek öğrenmeyi 

ÖĞRETMENİN SESİ

Şahika Çağlar

Hepimizin hayatında bizi olumlu 
yönde değiştirip dönüştüren bir 

öğretmen vardır.“ “ 

Eğitim ve Sanat Danışmanı



sevdirmek,  öğrenme karşısında heyecan uyandırmak  vizyonunu 

açmak, kendi farkındalığını öğretmek  yaşamın güzelliklerini ince-

liklerini, aramayı bulmayı öğretmek, sevgiyi saygıyı kısacası hayatı  

öğretmek gibi  bir yükümlülüğü var. Öğretmenin hani şöyle bir 

düşünsek,  bizim hayatlarımıza dokunmuş bizi etkilemiş öğret-

menlerimizi anımsayalım neden etkilediler, nasıl etkilediler,  hangi 

dokunuşları kelebek etkisi yarattı. Hayatımızda hangi öğretme-

nimiz bize okumayı sevdirdi, hangi öğretmenimizden güzel ko-

nuşmayı, şiir okumayı, şiir yazmayı, renk uyumunu ,resim yapmayı, 

şarkı söylemeyi, yardımlaşmayı, paylaşmayı, yaşamla baş etmesini 

öğrendik, bir gün sildiği gözyaşımızla ,umutsuz haldeyken umut-

lanmayı, sıcaklığı ve sevgi dolu yaklaşımı ile haytamızın yönünü 

nasıl değiştirdiğine tanık olduk ve anarız onları sık sık...     Öğret-

men  öğrencilerin var olan potansiyellerini, üretkenliğini ve yaratı-

cılığını en üst düzeye çıkarmak, dünyadaki değişim dinamiklerini 

yakalayabilecek kalite ve niteliklerle donanabilmelerine yardımcı 

olmak, akademik ve kişisel yaşantıları bütünleştirmek ve çok yönlü 

gelişimlerine elverişli uygun ve etkin eğitim ortamları oluşturul-

masına katkıda bulunmalıdır. Öğretmen;  öğrencilerin, kapsamlı,  

bütünsel, katılımcı,  saydam ve yaşam boyu gelişimi hedefleyen 

bir yaklaşımla mesleğini benimsemelidir. Öğretmen eğitimle il-

gili davranış, duygu, düşünce ve tutumlarda bütünlük ve tutarlılık 

sağlama, eğitsel olarak amaç yönelimli olma ve amaçlarını başa-

rabilme, eğitsel gereksinimlerinin farkına varma, kendilerinin öğ-

renme  profillerini tek tek öğrenmelidir.

Öğretmen öğretme sürecini pek çok farklı noktadan ele alır ve 

bu sürecin başarısının öğrencilerin yaşamının pek çok dinamiğinin 

bir araya gelmesi ile gerçekleştiğine inanır. Öğrencilere bütünsel 

ve birbirleriyle bağlantılı sosyal, duygusal, bilişsel ve kişisel ge-

lişim alanlarında destek sağlandığında akademik 

başarıları daha da etkin ve verimli olmaktadır. Bu 

nedenle öğretmen, yalnızca bilginin aktarılması 

değil, öğrencilerin farklı alanlarda deneyim elde 

edebilecekleri, yaşantılarını anlamlaştırabilecekle-

ri akademik ve kişisel hayatı bağdaştırabilecekleri, 

çok yönlü etkileşimlerde bulunabilecekleri ortamla-

rı oluşturmalıdır.   Her bir öğrencinin biricik, özel, 

farklı olduğu; var olan potansiyellerinin en üst dü-

zeyde geliştirilmesi ve her türlü uygulamada onların 

insani onur, insan hak ve özgürlüklerinin, bireysel 

özelliklerinin, koşulsuz kabul edilmesi ve saygı du-

yulmasını sağlamalıdır. Tüm öğrencilere eşit uzak-

lıkta, önyargısız,  somut, saydam, veri ve bilgiye 

dayanması, bütün ve etkin olarak sunabilmelidir. 

Öğretmen çeşitliği kucaklayan, kültürel farklılıklara 

saygı gösteren, demokratik tutum ve anlayış içeri-

sinde, mesleki etik ve uygulamalara bağlı, takım ru-

huyla, katılımcı, kapsayıcı ve içten bir yaklaşımla ve 

perspektifle mesleğini severek yerine getirmelidir. 

Öğretmen öğrencilerin  kendi yaşam ve eğitimle-

ri üzerinde söz sahibi olmalarını, sürekli ve sistemli 

olarak kendilerini yenilemelerini,  , öğrenme sorum-

luluğunu üstlenmelerini, öğrenme arayışında olma-

larını ve yaşam boyu öğrenmeyi alışkanlık haline 

getirmeleri desteklemelidir. Öğrenme plan yapma 

ve uygulama, öğrenme ve başarı engellerini aşma, 

kendine özgü yetenek, ilgi, başarı ve motivasyonu 

oranında eğitsel seçimler yapabilmeyi öğretmeli.

Ve insan sevsin 
öncelikle doğayı 
hercanlıyı sevsin 

öğrencisinin gözünden 
düşen bir damla yaşı 

yüreğinde hissedebilsin.

“ “ 
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Kendisi ve çevresiyle barışık olma, gizilgüçlerini en 

uygun şekilde kullanma ve geliştirme, güvenli bir 

kimlik duygusuna sahip olma, kendini gerçekçi ola-

rak değerlendirme, yaşama karşı olumlu, gerçekçi 

ve yapıcı yaklaşımlar geliştirme, anlamlı hedefler 

belirleme ve yaşama geçirme, etkin karar alabilme, 

zor durumlarla baş edebilme, bağımsız düşünme, 

kendi eylemlerini seçme, keşfetme, yaratma, esnek 

ve hızlı karar alabilme, amaç ve sonuçlara odaklan-

ma, yaratıcı çözümler üretebilme, gelecek yönelimli 

olma, kendini zihinsel olarak zorlayacak etkinlikler 

arama, problem çözme, bilgilerini kendi ve toplum 

için kullanma, geniş fikirli olma.  Yaşam kalitesini 

zenginleştiren ilişkileri artırabilme, kişiler arası ile-

tişim, çelişki çözümü, uzlaşma, atılganlık, katılımcı, 

yapıcı, takım çalışması becerilerinin geliştirilmesine 

yardım etmelidir.

Hangi yaş gurubunu ve hangi branşın öğretmeni 

olursa olsun öğrencilere temel yapıtaşlarını harçla-

rını koyabilmelidir. Ütopya gibi geliyor ama yukarı-

da sıraladığımız özelliklere sahip öğrencilerden olu-

şan bir toplum ve dünyayı tüm bunlar gelişmiş ülke 

öğretmenlerini bu özellikleri öğretmenlere kazan-

dırmak için kendine düşen neyse onu yapmak için 

çaba harcamaktadır. Tüm bu özellikleri kazandırmak 

için öğretmenlerin kendilerini mutlaka yenilemeli, 

yeni nesli çok iyi tanımalı ve vizyonel bir bakış açsı-

na sahip olmalıdır, öğretmen olmalıdır! Öğretmen,   

öğrenme-öğretme süreci konusunda tartışma ve 

diyalog başlatarak, öğretme ve öğrencilerin öğ-

renme konusunda iç görü ve yaşantı kazanmalarını 

desteklemek için bu alanda kendini geliştirmelidir.  

Öğretme-öğrenme stratejileri ve yöntemleri ile il-

gili güncel ve yaratıcı yaklaşımları  izlemeli, Alter-

natif öğretim stratejileri, yöntem ve tekniklerden 

yararlanarak öğrencileri güdüleme, öğrencilerin 

ilgi, ihtiyaç ve beklentilerine uygun eğitim ortamları 

düzenleme konusunda beceri sahibi olmalı ,öğren-

cilerin öğrenme kapasitelerinin artırılması, analitik, 

ilişkisel, eleştirel ve bilimsel düşünme becerilerinin 

geliştirilmesi, kavramsallaşma, uygulama, sınıf yö-

netimi, öğrenme stilleri, aktif öğrenme pedagojisi, 

sınıf içerisinde öğretmen öğrenci işbirliği, öğrenen-

lerle birlikte öğrenme, etkili öğrenme ortamlarını 

oluşturma, yöntem zenginliği ve çeşitliliği, öğrenci-

lerin nasıl öğrendiklerini anlama, eğitimin kalitesini 

artırmak için aktif, yenilikçi ve yaratıcı öğretim yön-

temleri  konusunda bilgi sahibi olmak için çaba harcamalıdır. Çok 

mu zor bunu başarmak, ayır yeter ki istesin. Öğretmen yeter ki 

inansın yaptığı işin önemine, mesleğini severse meslek onurunda 

koruyacaktır mutlaka. Ve insan sevsin öncelikle doğayı her canlı-

yı sevsin öğrencisinin gözünden düşen bir damla yaşı yüreğinde 

hissedebilsin. Onda yaratcağı travmanın geleceğin toplumunun 

inşasındaki önemini bilsin. Bu yazıyı yazarken 40 yıllık deneyimle-

rimin sonuçlarını paylaşmak istedim yüzlerce öğretmenle öğret-

menler odasında oturdum, yüzlercesinin yöneticiliğini yaptım ve 

hala birlikteyim. Geri dönüşleri almak elbette uzun bir süreç ama 

o surecide yaşadım  kısacası  öğretmen atanmış değil adanmış 

olmalıdır.





 Sizi tanıyabilir miyiz?

1979 İstanbul doğumluyum. Üskü-

dar Fen Lisesi’nden mezun olduk-

tan sonra İstanbul Teknik Üniversite 

Elektrik Mühendisliği Bölümünü bi-

tirdim. Antrenörlüğü üniversite yılla-

rında Beykoz Spor Kulübü’nde baş-

ladım. Sonrasında İTÜ, Darüşşafaka 

ve Türkiye Basketbol Federasyo-

nun’da görev aldım. Son 5 sezondur 

Darüşşafaka A takım yardımcı antre-

nörü olarak görevimi sürdürüyorum. 

2003 -2016 yılları arasında Tüm alt-

yapı ve A Erkek milli takımlarımızda 

çeşitli görevler aldım. Bu yazda Le-

tonya ‘da düzenlenecek olan Genç-

ler Avrupa Şampiyonası’nda baş 

antrenör olarak görev alacağım.

 Öncelikle sizi ve takımınızı 
tebrik ediyoruz… Avrupa 
Şampiyonu oldunuz… Duy-
gularınızı ve şampiyonluğa 
giden süreci bize anlatır mı-
sınız?

Kulüp tarihimiz adına en önemli 

başarının bir parçası olmak, hem 

ülkemizi hem de kulübümüzü Avru-

pa’nın en önemli ikinci kupasında en 

iyi şekilde temail ettiğimizi düşünü-

yorum. Gerçekten uzun ve zorlu bir 

EuroCup sezonu geçirdik. İlk iki tur 

Ömer Uğurata

Eğitim kurumlarının spora yatırım 
yapmasının ülkemiz geleceği 

için çok önemli olduğunu 
düşünüyorum.
“ “ 
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maçlarında grupları birinci sorada bitirdik. Play-off larda 
ise sırasıyla Buducnost, Bayen Münih ve Lokomtiv Kuban’ı 
maç kaybetmeden geçtik.

 Daruşşafaka gibi köklü bir eğitim kurumunun Bas-
ketbola yaptığı yatırım ve sonuçları ortada sizin 
Türk Sporu adına diğer eğitim kurumlarına tavsi-
yeleriniz nelerdir?

Darüşşafaka Lisesi’nde her zaman sporun ve özellikle bas-
ketbolun çok önemli bir yeri var. Cemiyetimizin ve mezun-
larımızın da bu sene çok büyük desteği vardı. Onlara da 
burdan çok teşekkür ediyorum. Eğitim kurumlarının spora 
yatırım yapmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. 
Üst seviye oyuncuların, iyi bir eğitim alması çok önemli 
diye düşünüyorum. Ayrıca kurumlarımızın, profesyonel ol-
mayan öğrencilerinde kendilerine uygun spora yetenek-
leri doğrultusunda yönlendirerek sporun içinde kalmasına 
yardımcı olmaları genç nesillerimizin gelişimi için çok fay-
dalı olacaktır.

 İyi bir sporcu yetiştirmede antrenörlere düşen gö-
revler sizce nelerdir?

Özellikle altyapı antrenörlerinin bir öğretmen olması ge-
rektiğini düşünüyorum. Sadece sporcların fiziksel ve yete-
nek grlişimlerine değil, mental ve saha dışı gelişimlerine 
de destek olmaları gerektiğini düşünüyorum.

 Sporcu öğrencilerin her iki alanda başarılı olabil-
mesi için veli ve okullara önerileriniz nelerdir?

Özellikle elit sporcu adayları için, eğitimi ve sporu aynı 
anda götürmek çok kolay değil. Örneğin sporcu öğrenci-
lerimiz antrenman ve maç takviminden dolayı devamsızlık 
sorunu yaşıyorlar. Yurtdışında bazı ülkelerde spocuların 
kaçırdığı bu dersler için en kısa zamanda etütler yapıla-
rak eksiklerin tamamlandığını biliyorum. Okullarımız bu 
konuda öğrencilere destek olabilir diye düşünüyorum. 
Velilerimiz ise çocuklarının hem sporcu hem de öğrenci 
olarak potansiyelllerini iyi gözlemleyerek onlara aşırı baskı 
yapmamayı tavsiye edebilirim. Kazanmak kaybetmekten, 
bir takımın içinde olmasından ziyade sporu seven ve spor 
yapan eğitimli insan yetiştirmenin daha değerli ve önemli 
olduğunu düşünüyorum.

 Sizden Mert AKAY’ı dinleyebilir miyiz?

Mert kendi yaş grubunda Avrupa ‘ daki önemli sporcular-
dan biri. Ayrıca çok da iyi bir öğrenci. Hem okulun hem 
de üst seviye sporun beraber yürütülebileceğinin önemli 
bir örneği. Umarım kendisini A Milli takım sporcusu olarak 
gördüğümüz yıllarda, bu eğitim hayatını da iyi bir üniver-
site diploması ile taçlandırmış olur.
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 Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

12 Temmuz 2000 İstanbul doğumluyum.İlköğretimimi Bah-

çeşehir Koleji’nde tamamladım.Şu an Alman Lisesi 11. Sınıf 

öğrencisiyim.

 Spora nasıl ve ne zaman başladınız? Bu süreci bize 
anlatır mısınız?

Basketbola 7 yaşında Bahçeşehir Koleji spor okulunda baş-

ladım. Annem de okul yıllarında basketbol oynadığı için 

benim de bir sporla uğraşmamı, bu sporun da basketbol 

olmasını istemiş.Basketbolla tanışmam bu şekilde oldu.

 Şuan Türkiye’nin en iyi okullarından birinde okuyor, 
aynı zamanda sporda çok başarılı işler yapıyorsu-
nuz. Bu ikisini aynı anda nasıl sürdürüyorsunuz?

Tabii ki çok kolay olmuyor.Alman Lisesi Türkiye’nin en zor 

okullarından bir tanesi. Takımın temposu da bir hayli yük-

sek. İkisini bir arada götürmem için vaktimi en verimli şe-

kilde değerlendirmem gerekiyor. Bazen kendime ayırdığım 

vakitlerden bile taviz verdiğim oluyor ama bu işi çok seve-

rek yaptığım için bu tempoya alıştım ve 4 senedir bu şekil-

de yürütüyorum. 

 Ailenizin, kulübünüzün ve arkadaşlarınızın bu sü-
reçte size desteği nasıldı? 

Öncellikle ailem kendime bir yol haritası çizerken ki en bü-

yük destekçilerim. Her zaman yanımda olmaları beni moti-

ve ediyor. Arkadaşlarım ise özellikle okul kısmında en büyük 

yardımcılarım. Turnuvalarım ve deplasmanlardan dolayı ka-

çırdığım derslerdeki eksiklerimi onlardan alıyorum. Bazen 

bu eksikleri tamamlamak ve derslerime yoğunlaşmak için 

klüpten izin almam gerekiyor ve onlar da bana gerekli des-

teği gösteriyorlar. 
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Mert Akay

 Spor ve eğitim hayatını birlik-
te yürütmek isteyen öğrenci 
arkadaşlarına tavsiyelerin ne-
lerdir?

Plan ve programlarını her zaman iyi 

yapmalılar. Yoksa bu tempoyla başa 

çıkmaları zor. İki işi birlikte götürmek 

tabiki kolay değil ama bu işi severek 

ve isteyerek yaptıkları sürece işlerin 

kolaylaştığını göreceklerdir. Bir baş-

ka önemli nokta ise “hedef koymak”. 

Koydukları hedeflere ulaştıkça hem 

okul hem spor konusunda daha fazla 

motive olduklarını göreceklerdir. 

 Yoğun bir program içerisinde 
nelere dikkat ederek besleni-
yorsun tavsiyelerin nelerdir?

Tabii ki öncelikle sağlıklı ve düzen-

li beslenmeye çalışıyorum. Okulun 

erken başlaması ve antremanların 

akşam geç saatlerde bitmesinden 

dolayı gün içinde beslenmeme özen 

göstermem gerekiyor. Okulda mut-

laka çantamda süt, meyve, ceviz,ba-

dem,fındık gibi gün içinde enerjimi 

yüksek tutacak yiyecekler bulundu-

ruyorum. Ayrıca öğünlerimde prote-

in-karbonhidrat dengesine de dikkat 

ediyorum. 

 Okul ve spor dışında neler ya-
pıyorsunuz? Sosyal hayatınıza 
zaman ayırabiliyor musunuz?

Boş vaktim çok olmadığı için kendime 

ayırabildiğim zamanlar benim için çok 

değerli. Müzik dinlemekten ve dizi iz-

lemekten keyif alıyorum. Maç izleme-

yi,sinemaya gitmeyi seviyorum. Yakın 

arkadaşlarımla yemek yiyip sohbet 

etmek de boş vaktimde en çok yaptı-

ğım şeyler arasında.





Kurumumuz, Mustafa YAMAN ve Ünzile YAMAN ortaklığında 

2001 yılında Özel Şirinler Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi adı 

altında kurulmuştur. Faaliyetlerimiz, Yaman Şirinler Özel Eğitim 

Merkezi ve Yaman Şirinler Konuşma Merkezi olarak iki farklı bina-

da devam etmektedir. Eğitim Programlarımız için oluşturulmuş 

modern sınıflar ve bütün teknolojik yeterliliklere sahip terapi 

odalarımızda. her biri alanında deneyimli 100’den fazla eğitimci 

ve terapist kadromuz ile her türlü engelli birey modeline yönelik 

destek ve eğitim vermekteyiz.

Yaman Şirinler Özel Eğitim ve Konuşma Merkezi tüm terapi ve 

eğitim programları konularında seçkin ve alanında deneyimli 

personelleri ile kurulduğundan bu yana Özel Eğitim alanında 

Türkiye’nin seçkin ve önde gelen kurumları arasında yerini almış-

tır. Şuan hâlihazırda 1000 öğrencisi ile hizmet vermeye devam 

etmektedir.

Merkezimiz, Milli Eğitim sisteminin genel amaçları 
ve temel ilkeleri doğrultusunda yasa, yönetmelik, 

genelge vb mevzuatların uygulanması ve 
geliştirilmesi çerçevesinde, etik değerlerden ödün 

vermeden özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini 
en üst seviyede sunan bir kuruluştur.

“ “ 
YAMAN ŞİRİNLER
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Faaliyetlerimiz kapsamında yetersizlikten etkilenmiş bireylere; zihinsel, be-

densel, yaygın gelişimsel bozukluk,, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozuk-

luğu, okul çocuklarının uyum sorunları, işitme, dil ve konuşma bozuklukları, 

özel öğrenme güçlüğü ve davranış bozuklukları eğitim programları hazırlan-

maktadır. Hazırlanan programları fiziksel ve teknik donanımları kullanarak uy-

gulamak; ebeveynleri veya birincil bakıcıyı problem hakkında bilgilendirmek; 

psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek; dinamik bir ekip çalışması 

ile çocukların ve ailelerin beklentilerini karşılayan hizmetleri en üst düzeyde 

tutmak temel hedefimizdir. 

Özel gereksinimli bireylerin bilişsel, dil ve konuşma, sosyal, duygusal, öz ba-

kım ve günlük yaşam becerilerinde bağımsız düzeye gelebilmeleri için özel 

eğitim ilkeleri ve teknikleri doğrultusunda, bireysel farklılıklara uygun eğitim 

ortamları hazırlayan, bireylerin özelliğine göre özel materyaller geliştirip ye-

tersizliklerine göre yeni programlar üreten, alanında iddialı bir özel eğitim ve 

rehabilitasyon merkezi olabilmektir.

Özel eğitim gereksinimi olan bireylerin öğrenim görme ve öğrenme hakla-

rından yararlanmalarına, maddi ve manevi varlıklarını geliştirmelerine elverişli 

ortamı sağlamak için faaliyette bulunmaktır. Özel eğitim ve rehabilitasyon 

hizmetinde güven, saygınlık, öğrenci/çocuk ve aile memnuniyeti temel ilke-

siyle hareket eden; çalışmalarıyla bütünleşmiş; kurumsal kimliği ile de önde 

olan örnek bir kuruluş olmak: yüksek standartlı kaliteli hizmet vererek en üst 

düzeyde yer almaktır.

Özel Yaman Şirinler Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi olarak eğitim sistem-

lerindeki yeniliklere ve gelişmelere açık; çağımızın gerektirdiği bilgi, beceri 

ve davranış özeliklerini yansıtan; teknolojiyi en etkin şekilde kullanarak Tür-

kiye’de ve diğer ülkelerdeki benzer kurumlarla yarışacak düzeye ulaşmış bir 

kurum olmak birincil amacımızdır.

Merkezimiz, Milli Eğitim sisteminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrul-

tusunda yasa, yönetmelik, genelge vb. mevzuatların uygulanması ve geliş-

tirilmesi çerçevesinde, etik değerlerden ödün vermeden özel eğitim ve re-

habilitasyon hizmetlerini en üst düzeyde sunan bir kuruluştur. Yetersizlikten 

etkilenmiş bireylerin eğitiminde; özel eğitimin evrensel ilkelerini hedefleye-

rek programlar geliştirerek, çağımızın gerektirdiği fiziki ve teknik donanımlar-

la, zengin içerikli ve çok çeşitli araçlarla programlar uygulanmaktadır.  

PROGRAMLARIMIZ 

• Konuşma engelliler destek eğitim programı

• Yaygın gelişimsel bozukluk destek eğitim programı

• Zihinsel engelliler destek eğitim programı

• Özel öğrenme güçlüğü destek eğitim programı

• Bedensel engelliler destek eğitim programı

• İşitme engelliler destek eğitim programı 

TERAPİLERİMİZ 

• Elektro terapi 

• Hidro terapi

• Ergo terapi
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• Refleksoloji 

• Uzay terapi

• Manuel terapi

• 3 mt (müzik) terapi

• Masal terapi

• Oyun terapi

• Ses terapi

• Hippo terapi

• Bilişsel davranışsal terapi

HİZMETLERİMİZ

• Öğrencilerimizin okuldaki ilerlemelerini takibi

       amacıyla okul görüşmeleri yapılmaktadır.

• Hizmet içi eğitim

• Aile eğitimi

• Ücretsiz servis

UYGULANAN TESTLER

• Denver 

• Ankara gelişim tarama envanteri (agte)

• Erken yoğun davranışsal eğitim (eyde)

• Gazi erken çocukluk gelişimi değerlendirme aracı (geçda)

• Türkçe erken dil gelişim testi (tedil)

• Türkçe okul çağı gelişim testi (todil)

• Kekemelik şiddeti değerlendirme aracı (keşida)

• Gilliam otistik bozukluk değerlendirme ölçeği (gobdö)

KADROMUZ

• Dil konuşma terapisti

• Odyoloji ve dil konuşma bozuklukları uzmanı

• Odyolog

• Özel eğitim öğretmeni

• Fizyoterapist

• Ergo terapist

• Zihinsel engelliler öğretmeni

• İşitme engelliler öğretmeni

• Okul öncesi öğretmeni

• Çocuk gelişimi öğretmeni

• Psikolog

• Rehber öğretmen

• Beden eğitimi öğretmeni




