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Kıymetli Paydaşlarımız;

Editör yazımızı bu sefer biraz daha kapsamlı ve zengin içerikli 
olarak hazırladık. İlk günden bugüne kadar yaptıklarımızdan yola 
çıkarak; kim olduğumuzu, yeni oluşumumuzu ve hedeflerimizi etkili 
bir anlatım ile dikkatinize sunuyoruz. Yeni “Biz” ile birlikte insanlığa 
katkı sağlamanız dileğiyle…

Düş’ün Eğitim, Kültür ve Sanat Dergisi olarak “Biz” eğitime dair 
güncel ve faydalı konulara ilişkin araştırmalar yapan ve bunları 
toplumun faydasına sunan bir grup “İnsanız”. Bizler insana ve 
insanlığa değer katma amacıyla yola çıktığımız günden bu zaman 
kadar pek çok farklı konuyu ele alarak kıymetli okuyucularımızın 
takdirine sunduk ve sunmaya devam etmekteyiz. Tüm 
çalışmalarımızda mükemmel bir varlık olan insanı merkeze almakta 
ve çalışmalarımızı bu yaklaşım ile şekillendirmekteyiz.

Çalışmalarımızın merkezinde yer alan insanı diğer canlılardan üstün 
ve önemli kılan ayırt edici özellikler bulunmaktadır. Türk Dil Kurum’u 
insanı “Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme 
ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, 
bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı” 
olarak tanımlamaktadır. Tanımda yer alan düşünme, konuşma, 
kavrama, değiştirme ve biçimlendirme gibi insana dair ayırt edici 
özellikler insanın akıl sahibi bir varlık olduğu anlamına gelmektedir. 
Öte yandan bu yeteneklere sahip olabilmenin bir gelişim süreci 
geçirmeyi gerektirdiğini ve bunun da kurum olarak ana çıkış 
noktamız olan “Eğitim” ile ilişkili olduğunu söylemek yanlış olmaz. 

İnsanlık tarihi kadar eski olan ve yaşam var olduğu sürece var 
olacağını bildiğimiz eğitim, insanın bahsedilen özelliklere sahip 
olması ve mükemmelleşmesi adına gerekli en önemli faktördür. 
Evet eğitim ile insanın yaşam kalitesini artırılması, davranış 
kazandırılması ve bu kazanımları doğru yönde kullanarak kendisine 
ve bulunduğu topluma fayda sağlaması söz konusudur. Bizler bu 
faydanın oluşması adına insanın davranışlarının da eğitim kadar 
önemli olduğunu düşünmekteyiz. İnsan davranışları denince akla 

EDİTÖRDEN
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“Psikoloji” bilimi gelmektedir.

Psikoloji İnsan davranışlarının ve zihinsel süreçlerinin bilimsel yöntemlerle incelenmesi, bunları etkileyen etmenlerin 
tanımlanması ve nedenlerinin açıklanması olarak tanımlanmaktadır 

(Gerrig & Zimbardo, 2012). Psikoloji biliminin tıpkı eğitim gibi insanın yaşamına olumlu dokunuşlar yapabilecek ve yaşam 
kalitesini artırabilecek bir yapısının olduğu şüphesizdir. Etkili iletişim, ruh sağlığı, doğru davranış ve öğrenme yaşam 
kalitesini artırabilecek pek çok konudan bazılarıdır. 

Konulara bakıldığında eğitim ve psikolojinin insana dair dokunuşları birlikte daha etkili yapabilecek özellikler içeren 
disiplinler olduğu söylenebilir. Düş’ün Ailesi olarak “Biz” insana ve insanlığa katkı sağlama çalışmalarımızı zenginleştirmek 
üzere; çalışma alanı insan davranışları olan psikoloji bilimi ile çalışma alanı insana davranış kazandırma olan eğitim 
bilimlerini bir araya getirme kararı aldık. Bu kapsamda ailemizin yeni üyesi olan “Düş’ün Psikoloji”, alanın gerektirdiği 
araştırmalar, eğitimler, bilinçlendirme etkinlikleri, danışmanlıklar, terapiler vb. pek çok konu ile toplumumuzun 
hizmetindedir. 

Bu türden mekanlar için en önemli konu kabul ve güvendir. Bu ikisi gerçekleştiğinde birey ve topluma fayda 
sağlanabilecektir. Bu anlamda; Nitelikli ve samimi olarak yürüteceğimiz faaliyetler ile toplumda güven kazanmayı, 
psikolojik rahatsızlıklarda herkesin rahatlıkla tercih edebileceği bir mekân olmayı, eğitim, araştırma, sosyal sorumluluk 
projeleri vb. etkinlikler ile bilime katkı sağlamayı amaçlamaktayız.  

Yukarıda açıklananlar doğrultusunda yeni oluşumumuzu da göz önüne alarak “Biz kimiz?” sorusunun cevabını tekrar 
verecek olursak; biz kendimizi “eğitim ve psikoloji disiplinleri bilimsel esasları doğrultusunda çeşitli etkinlikler planlayarak 
insana ve içinde bulunduğu topluma katkı sağlamayı amaçlayan bir kurum” olarak tanımlamaktayız. Alanında uzman, 
kendini geliştiren, araştırmaya açık ve kurum prensibimiz olan “İnsana ve İnsanlığa Katkı” düşüncesini benimsemiş 
ekibimiz ile amacımıza yönelik çalışmalar planlamaktayız. Bu amacımıza ulaşmada belirlediğimiz hedeflerimizden kısaca 
bahsedecek olursak;

• Psikoloji bilimi güncel bilgileri doğrultusunda ihtiyaç duyan tüm bireylere danışmanlık hizmeti sunmak,

• Psikoloji bilimi esasları doğrultusunda yürütülen tüm faaliyetlere ilişkin olarak bu türden kurumlar ile iletişim kurmada 
yaşanan sorunlar ve olumsuz toplumsal algının düzeltilmesine katkı sağlamak,

• Toplumun her kesiminde ihtiyaç duyulan ancak maddi yetersizlikler, farkında olmama, gerekli görmeme vb. sebepler 
ile bu tür kurumlardan yararlanamayan bireylerin hedef kitle olarak kabul etmek ve faydalanabilmeleri adına çeşitli 
organizasyonlar düzenlemek,

• Eğitim kurumlarında yürütülen etkinliklerin desteklenmesi ve kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesi adına çalışmalar 
yürütmek, istenmeyen davranış sergileyen öğrenciler ile etkili bireysel programlar düzenlemek,

• Yürütülen tüm çalışmalara ilişkin olarak ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile iletişim sağlamak ve eşgüdüm 
halinde faaliyetler yürütmek, 

• Kişisel ve kurumsal gelişim adına gerekli eğitim etkinlikleri organize etmek ve belgelendirmek,

• Düşünme becerilerinin öğrenilmesi ve öğretilmesine yönelik eğitimler vermek ve bu konuda toplumsal farkındalık 
oluşmasına katkı sağlamak,

• Evlenme öncesi bilinçlendirme ve evlilik sonrası yaşama ilişkin aile ve çocuk yetiştirme konularında etkin projeler 
üretmek, yürürlüğe koymak ve somut çalışmalar yapmak, 

• Çeşitli alanlarda ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda sosyal projeler yürüterek, seçilen proje konularına ilişkin 
toplumda farkındalık oluşturmak,

• Toplumsal sorunlara ilişkin ihtiyaç analizleri yapmak, bu çalışmaların sonuçları doğrultusunda faaliyetler planlamak,

• Etik kuralları göz ardı edilmeksizin çeşitli bilimsel araştırmalar yapmak, bu araştırmaları bilimsel ortamlarda yayımlamak 
ve araştırma sonuçlarından toplumun faydasına sunmak,

• Oluşturulan alternatif terapi merkezinde ihtiyaç duyanlara literatürde yer alan ve yaygın uygulamalara sahip hizmetler 
sunmak,

• Kurulan oyun merkezinde çocuklara yönelik her türlü teşhis, terapi, kişisel gelişim vb. amaçlı hizmetler sunmak,

• Öncelikle önleme çalışmaları olmak üzere, dijital bağımlılık dahil her türlü bağımlılık sorunlarının çözümüne yönelik 
olarak etkili hizmet sunmak,

• Kadına ve çocuğa yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet algılaması, yeti kaybı yaşayan bireylerimiz, vb. toplumsal 
problemlere ilişkin projeler üretmek, yürürlüğe koymak ve somut çalışmalar yapmak,



Saygi, Sevgı

MİNNETLE...
ve

DÜŞ’ÜN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ   |   ATATÜRK KÖŞESİ
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Yeter ki hayallerine 
daha küçücükken 
engel olmayalım, 
hep daha ötesini 

düşünmeleri için fırsat 
verelim.

DÜŞ’ÜN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ   |   BEN NE DEMEK İSTİYORUM?
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Bir ebeveyn olarak, çocuklar büyüdükçe, üstelik karşımızdaki kişi kendi ço-
cuğumuz olunca: “Bu sefer ne yapmalıyım?” sorusunu her geçen gün daha 
fazla soruyoruz. Bu sorunun cevabının aslında kendi çocuğumuzu objektif 
bir biçimde tanımak olduğunun üzerinde durmuştum. Belki de en zoru, ken-
di çocuğumuza başka bir gözle bakabilme becerisi geliştirmek, ne dersiniz? 

Bu beceriyi geliştirmek için de en güzel örnekler, günlük hayatımızın içinde 
karşımıza çıkıyor. Aslında günün her saatinde yanında olabilsek, çok farklı 

Eğitim İletişimi Yöneticisi Seray Demir



DÜŞ’ÜN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ   |   BEN NE DEMEK İSTİYORUM ?

kulvarlardaki davranışlarını gözlemleyebilsek, okulda, arka-
daş ortamında vb.  ipuçlarını daha da kolay yakalayabiliriz. 
Birçok ebeveynden duyduğumuz üzere, evdeki sus pus ço-
cuk okulda bir komedyen gibi davranabiliyor ya da tam ter-
si evin altını üstüne getiriyor dediklerimiz okulda kurduğu 
ufak alanda kendisini ifade etmeye çalışıyor. 

Şimdi yaşadığım örneklerden yola çıkarak, gözlemlerimi 
paylaşmak istiyorum. Sorumluluklarımızı tamamlayıp kendi 
alanlarımıza çekildiğimiz bir akşam üzeri, Zeynep mutfak 
masasını kullanarak bir etkinlik yapıyordu. Bir çocuğu an-
layabilmenin en güzel yollarından birisi de kendi kendine 
oynadığı oyunlarda ya da etkinliklerde kendisinin, yalnız-
mış gibi yaptığı konuşmaları dinlemek. 

Yaptığı çalışmaları bir muhabir gibi anlatmaya başladı, ken-
disinden bahsetti. Aslında annesinin ona, ders çalışmaz ise 
bir şeyleri başaramayacağını söylediğini ama şu anda oy-
nadığı oyunun en dünyanın en çok aranan oyunu olduğunu 
ve kendisinin o oyunu ürettiğini anlattı. 

O arada, çok dikkatli dinlemedim. Arada kaçırdığım onlar-

ca kelimesi oldu, taa ki kendisine “Şimdiki dileğiniz ne?” 
diye sorulana dek. “Tüm dünyada Türkçe konuşulması…” 
oldu cevabı. 

Bir an düşündüm, gerçekten öyle olsa nasıl olurdu? Öyle 
büyük bir gurur kapladı ki içimi, böyle bir şey şimdiye kadar 
aklımın ucundan bile geçmemişti, nasıl olsa imkansızdı, bir 
çocuğun dünyasında her şey mümkünken…

Yeter ki hayallerine daha küçücükken engel olmayalım, 
hep daha ötesini düşünmeleri için fırsat verelim. Yani saygı 
duyalım. Yani sabredelim, hayal kurarken tamah etmeleri-
ne fırsat verelim. 

Her güne ait bir kavanoz olsa ve gündem dediğimiz içeri-
ği çocuklar belirlerse.  Bizim dünyamızdaki birçok şey nasıl 
anlamsız gelir kim bilir onlara? Sonrasında da belki bize. 

Ki gündeme gelene kadar, gündelik hayatta kullandığımız 
kelimelerin birçoğunu ne anlamda kullanıyoruz, aslında na-
sıl mesajlar veriyoruz ve aslında nasıl da hiç düşünmüyoruz. 
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Çoğumuzun: “Sıra beklemek” deyince akla gelen, sabır… 
Oysa sıra beklemek saygı değil mi? Doğalı yani, biz sade-
ce tahammül ediyoruz bir diğerine. O yüzden sırada bek-
lemek – gereksiz-, o yüzden ödememiz gereken cezayı 
ödemeden önce bir tanıdık arama ihtiyacı şart, o yüzden 
“kendi”miz dışındaki herkesi ve her şeyi değiştirme iste-
ği – zorunlu- değil mi içimizde? Aslında düşünmeyi değil, 
alışkanlıkları mı demliyoruz her gün? 

Kızım/ oğlum hasta dediğinde birisi,  “Bir çocuğa bile ba-
kamadın!” derken, aslında” Bir topa bile vuramadın mı?” 
demek istiyoruz? Gündelik hayatta kullandığımız birçok sö-
zün gittiği yer neresi?

Bir çocuğa bakmak; bir topa vurmak, yemek yemek, araba 
kullanmak kadar basit mi? Önce “can” derken, önce “in-
san” derken, sevgiden önce “saygı” derken sadece diyor 
olabilir miyiz?

Bir çocuk, yaşından büyük lafları ne zaman eder? Bir çocuk, 
neden büyümüş de küçülmüştür?

Ve bir çocukla hayatı paylaşmanın getirdiği sorumluluk sa-
dece “anne” sadece “baba” sıfatlarını almak mıdır?

Önce benim dinlenmeye ihtiyacım var, önce benim karnımı 
doyurmam gerekiyor, oksijen maskesini önce ben takmalı-
yım’ın dengesi nedir? Herkese göre değişen bir denge bu, 
sebep sonuç ilişkileri ile dolu. 

Sürekli merak eden bir çocuk gibi soru sorduğum bu yazı-
da, demek istediğim o ki, düşünme derinliğinden korkma-
yalım. Diğerinin söylediğinin ne anlama geldiğinden çok 
kendimiz neyi niçin söylüyoruz kısmına biraz daha yorarsak 
aklımızı, belki daha anlamlı olur yaşamak.



Nihat ÖlmezŞair

İnsanı duyan, duyuyordur.

Duymanın ölçüsü, yarışı olmaz

Eğer bir yarış varsa bu dünyada

Sadece insanlık yarışıdır bu

Her neyse ne Saklıdır

Önce kendinle anlaş, Tanış

İçindeki kara kutuyu Sen aç

Başkaları açmadan

...Açık ol vadiler gibi

Kötüyü kötüleme

İyi olanı övme

İnsanın her halini Görsene

Diğer Canlılardan bizi ayıran, tek özelliğimiz ne

Kendin gibi ol

Yani insan…

“İNSANIZ
BİZ”

DÜŞ’ÜN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ   |   İNSANIZ BİZ
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Özel gereksinimleri olan bireylerin 
toplumsal yaşamda karşılaştıkları 
sorunların çoğu yaşadıkları özel 
durumlarından değil, farklılıkları 

nedeniyle maruz kaldıkları toplumsal 
ve bireysel engellerdendir.



DÜŞ’ÜN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ   |   BİRLİKTE ERİŞİLEBİLİRLİĞE

Sinem ÇakmakPsikolog

Uludağ Üniversitesi Psikoloji bölümünü başarılı bir şekilde bitirdikten sonra, 

Ankara Üniversitesi’nde Aile alanında Yüksek Lisans’a başladım. Uludağ Üni-

versitesi’nde lisans eğitimini alırken Bakırköy Ruh ve Sinir Hastılıkları Hastenesi, 

Uludağ Üniversitesi Hastanesi Ruh Sağlığı Hastalıkları bölümünde ve BESMER 

Özel Eğitim Merkezi’nde stajlarımı yaptım. Ankara Üniversitesi’nde Pof. Dr. 

Serkan Yılmaz’ın danışmanlığında “Engelli Çocuğa Sahip Aileler” ile ilgili proje 

çalışmasını yürütmekteyim. Eğitim hayatım boyunca Bilişsel Davranışçı Terapi, 

Aile Terapisi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Duygu Odaklı Bireysel Terapi, 

Cinsel Terapi başta gelmek üzere çeşitli eğitimler aldım. Türk Psikologlar Der-

neği tarafından verilen WÇZÖ-IV, AGTE, TİFALDİ, Peabody, Bender Gestalt, 

MMPI, Cümle Tamamlama ve Resim Çizme Testlerinin eğitimlerini tamamlaya-

rak uygulayıcı sertifikalarını aldım. Engelli bireylerin yaşamını daha iyi anlamak 

için farklı Üniversitelerin eğitim projelerine katılma fırsatı elde ettim. Yükseköğ-

retim Kurulu (YÖK) Engelli Öğrenci Temsilcisi olarak düzenlenen toplantılarda 

yer aldım. Üniversitelerin ve derneklerin hazırlamış olduğu engellilere yönelik 

çalıştaylarında konuşmacı olma ve farklı engel gruplarıyla çalışmalar yapma fır-

satı elde ettim. Ortopedik engelli olmam ve psikoloji alanından aldığım bilgi 

birikimim, engelli bireylerin yaşadığı sorunları daha iyi anlamamı ve engelli bi-

reylerin erişilebilirliğine dair farklı bakış açıları kazanmamı sağladı. Şu anda, An-

kara Üniversitesi’nde proje eğitimini ve aile süpervizyon sürecini tamamlarken, 

Düş’ün Psikoloji’de çalışma hayatıma devam etmekteyim.

BİRLİKTE ERİŞİLEBİLİRLİĞE



Düş’ün Dergisinin kıymetli okurları,

Bu sayıda sizlerle “Birlikte Erişilebilir-

liğe” doğru attığımız ilk adım dilerim 

“Erişilebilirlik” konusuna dair  farklı bir 

bakış açısı kazandırarak dikkatin ve far-

kındalığın artmasına yardımcı olur. 

Erişilebilirliğin zihnimizde oluşturduğu 

ilk tanımı hepimiz için aynı olmayabilir. 

Zihnimizde oluşan tanımların farklı an-

lamları ve bu anlamların içinde bilme-

miz gereken önemli noktaları vardır. 

Erişilebilirlik anlam olarak direkt ula-

şabilmeyi anlatsa da, aslında özel ge-

reksinimleri olan bireylerin başkalarına 

ihtiyaç duymadan, eşit koşullarda fiziki 

çevreye, ulaşıma, hizmete, bilgiye, ile-

tişime, teknoloji sistemine dahil olarak 

işlevini yerine getirmesini ifade et-

mektedir. Toplumsal ve bireysel yaşam 

alanlarının toplumun çoğunluğuna 

göre oluşturulması özel gereksinimleri 

olan bireyler için engel teşkil edebil-

mektedir. Erişilebilir hale getirmek için 

herkese hitap eden bir düzen oluştu-

rulması gerekmektedir. Erişilebilir bir 

düzen oluşturmak yalnızca engelliler 

için değil hareket etmekte zorluk ya-

şayan yaşlılar, hamileler, çocuklar için 

de büyük önem taşıyan bir gerekliliktir. 

Bu yüzden erişilebilirlik için her bireyi 

kapsayacak adımlar atılması önemli 

olacaktır.

“Erişilebilirlik” algısının önemi

Özel gereksinimleri olan bireylerin 

toplumsal yaşamda karşılaştıkları so-

runların çoğu yaşadıkları özel durum-

larından değil, farklılıkları nedeniyle 

maruz kaldıkları toplumsal ve bireysel 

engellerdendir. Bu maruz kaldıkları 

engellerin temelinde toplumsal fark-

lılıklara bakış açımız, özel gereksinimli 

bireylerle iletişime geçerken kullandı-

ğımız dil, tutum ve davranış şekilleri 

önemli yer tutmaktadır. Toplum olarak 

bireylerin engeline odaklanmak yerine 

bireylerin güçlü yanlarına yani yapa-

bileceklerine odaklanmamız gerek-

mektedir. Bu durum bireyin özgüven 

ve bağımsızlık duygusuna da olumlu 

yönde etki edecektir.

“Erişilebilirlik” konusuna ne 
kadar dikkat ediyoruz ?

Erişilebilir bir düzen içerisinde her 

bireyin eşit bir şekilde kendilerini 

göstermeleri için toplum olarak farklı-

lıklara açık olmamız ve bu konuda far-

kındalığımızı arttırmamız gerekmek-

tedir. Toplum olarak farklılıklara bakış 

açımız nasıl ? Bireylerin farklılıkları bir 

engellilik mi yoksa çevresel düzenle-

melerin, toplumun yanlış tutumu ve 

önyargıları nedeniyle asıl engeli biz 

mi yaratıyoruz ? Örneğin araçların en-

gelli rampalarının olduğu yere park 

etmesi tekerlekli sandalye kullanan 

bireylerin kaldırımdan inememesine, 

merdivenin rampasının olmaması fizik-

sel durumundan dolayı merdiveni kul-

lanamamasına, asansör içerisinde tuş 

takımının bulunduğu kısım da Braille 

(kabartma) yazısının veya seslendirme-

nin bulunmaması görmeyen bireylerin 

tuş takımını işlevsel olarak kullanama-

masına, televizyon ve internet gibi ile-

tişim kanallarına işaret dili veya altyazı-

nın eklenmemesi duymayan bireylerin 

iletişim kanallarını kullanamamasına, 

kitapların sadece mürekkep baskılı 

olması görmeyen bireylerin okuya-

mamasına, bilgi içerikli olan fotoğraf 

ve grafiklerinin  betimlemesinin yapıl-

maması görmeyen bireylerin  fotoğraf 

ve grafiklerin içeriğini anlamamasına, 

otobüse binerken rampa olmaması fi-

ziksel durumundan dolayı ulaşımı sağ-

layamamasına, bireylerin acil çıkışları, 

güvenlik noktalarını ve tuvaletleri ko-

laylıkla bulması için tasarlanan Braille 

(kabartma) yazılı yönlendirme tabela-

ları ve çevre tasvirinin yapıldığı tabela-

ların olmaması görmeyen ve görmede 

zorluk yaşayan bireylerin ulaşımı sağ-

layamamasına, bilginin anlayabileceği 

düzeyde aktarılmamış olması zihinsel 

güçlükler yaşayan bireylerin anlamak-

ta zorluk yaşamasına, internet sitesinin 

içerisinde yazı tipi ve görüntü boyu-

tu seçeneklerinin olmaması görme-

de zorluk yaşayan bireylerin iletişim 

kanallarını kullanamamasına neden 

olmaktadır.  Bu örnekler ve açıklama-

lar çoğaltılabilir. Burada önemli olan 

nokta bireyin farklılıklarının bir engel 

olmadığı, sadece yaşadıkları özel du-

rumlarına göre kullandıkları farklı yön-

temler sunulduğunda bu aradaki en-

gelin kalkacak olmasıdır.

Gerekli çevresel düzenlemelerin yapıl-

ması ve doğru tutumların sevgilenme-

si halinde, birlikte erişilebilir bir düzen 

oluşturabileceğimize inanmaktayım. 

Farklılıkların bir arada olduğu eşit bir 

dünyada “Birlikte Erişilebilirliğe” doğ-

ru ilerlemek dileğiyle…
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Ben aynı durumda 
olsaydım ne isterdim.
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Sanatçı-Dünya Engelliler Vakfı Genel Başkanı Metin Şentürk

Düş’ün Eğitim Kültür ve Sanat Dergisi çalışanları olarak toplumun her ke-

simini ilgilendirdiğini düşündüğümüz ve farkındalık yaratmak istediğimiz 

bir konuyu ele almak istedik. Pek çok farklı şekilde ifade edilmiş ancak gü-

nümüzde “Engelli” şeklindeki kullanımı ile karşılaştığımız bu önemli konu 

hiçbir zaman güncelliğini yitirmeyen bir konudur. İnsanlık var olduğu sürece 

de güncelliğini koruyacaktır. Hepimizin belki bir gün başına gelebileceği 

düşüncesinden yola çıkarak bir engel ile yaşamına devam etmek durumun-

da kalan insanlarımızı anlamak adına bu çalışmamızı tüm ekip olarak önemli 

görüyoruz.

Onlara nasıl davranmamız gerektiği konusunda toplumumuzda kurumsal 

ve bireysel olarak bilinç olduğu düşünüyoruz. En azından insanlarımızın ço-

ğunluğunun engelli insanlarımızı toplumun bir parçası olarak gördüklerini, 

bu insanlarımızın etrafında sorumluluğunu üstlenen kimselere bir şekilde 

yardım ettiklerini ve onlara acımak yerine farklı olmadıkları bilinci ile hare-

ket ettiklerini söyleyebiliriz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bazı dönemlerde bu 

engelli gençlerimizi askere alma ve onlara toplumumuz için önemli olan bu 

heyecanı yaşatma çabaları bu olumlu bilince örnektir. Tabi ki her toplumda 

olduğu gibi bu konuda olumsuz davranışlar da ortaya çıkabiliyor. Engelli 

olanın eğitimine müdahaleler, ayrılan otoparkın kullanılması, toplu taşım 

araçlarında yer vermeme gibi farklı örneklerine rastlanabilmektedir. Bu 

olumsuz örneklerin azalması ve var olan bilincin artması adına eğitimin ve 

eğitim kurumlarının önemi büyüktür.



DÜŞ’ÜN EĞİTİM VE SEKTÖR DERGİSİ   |  ENGELSİZ YAŞAM



Bu bilincin artmasını ve insanlarımızın yaşamlarında karşı-

laştıkları engelli insanlarımızı olduğu gibi kabul edip olum-

lu tutum sergilemelerini önemsemekle birlikte, meselenin 

nasıl daha uygulanabilir hale gelebileceğini Düş’ünen Ke-

lebeğimiz bu bilinci farklı bir noktaya taşınması gerektiğini 

savunuyor. Kendisi, “çocuklarımızın çok küçük yaşlardan 

itibaren yaş dönemine uygun şekilde ailesi tarafından bu 

bilincin verilmesi ve eğitim hayatına başladığı andan itiba-

ren çevresindeki kendi gibi olmayan kimselere karşı olum-

lu davranış kazandırmaya ne dersiniz” diyor. Bir çocuk 

düşünelim ki, aile ve eğitim yaşamında farklılıklara saygı 

duyma, empati kurabilme vb. önemli tutum kazandırılarak 

büyüsün ve bir meslek sahibi olsun. Mesleğini icra eder-

ken “ben aynı durumda olsaydım ne isterdim” vb. kendine 

sorduğu sorular ile tasarım yapsın, ürün geliştirsin ya da 

faydalı işler peşinde koşsun. Bu tutumu kazanmış bir bi-

rey sadece engelli parkına arabasını bırakmama davranışı 

sergilemeyecek, aynı zamanda yaşama dair tüm adımlarını 

bu tutum merkezinde atacak ve uygulamaya geçecektir. 

Her ne yapacak ise hepsinde “engelli dostu” bakış açısı ile 

bakacaktır. Dergimizin bu konudaki hedefi, örgün eğitim-

de bu konunun daha etkin yer almasıdır. Hedef kitlesi de 

engelsiz bireylerdir.  

Sözü fazla uzattığımızın farkındayız ancak, Düş’ün ailesi 

olarak bu konudaki olumlu bilinci somutlaştırma ve uygu-

lamaya geçirme adına bakış açısı sunalım istedik. Şimdi 

sözü “Dünya Engelliler Vakfı” Kurucusu ve Başkanı Sayın 

Metin Şentürk’e bırakıyoruz.

Sayın ŞENTÜRK; 

Öncelikle Engelsiz Yaşam adına eğitim sistemi içerisinde 

neler yapılabileceğinin ortaya konulması, farkındalık artır-

ma ve uygulamada etkili olabilme adına yapmış olduğu-

muz görüşme talebini kabul edip bize fırsat verdiğiniz için 

teşekkür etmek isterim. Müsaadenizle sorularıma başlıyo-

rum. 

 Öncelikli olarak kendinizden bahseder misiniz? (Sanat-
çı yönünüz dahil)

16 Mayıs 1966 yılında Fatih ilçesinde doğdum. 7 çocuklu 

bir ailenin 6. Çocuğuyum Sonradan babam dahil ailemde 

altı kişi de çeşitli sebeplerden dolayı görme yetimizi yitir-
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dik. İstanbul İstinye körler okulunda 8 

yıl yatılı okuyarak eğitim aldım.  İstan-

bul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Mu-

sikisi Devlet Konservatuarından 1988 

yılında mezun oldum. Çeşitli diziler-

de oyunculuk yaptım ve yayınlanmış 

birçok müzik albümüm var.

 Vakıfla olan bağınız ve bugüne 
gelen süreçten bahseder misiniz?

Vakıf benim Allah’la vicdanım ara-

sındaki bir alandır. Bu alanda hizmet 

etmek benim bu vatana askerlik yap-

mam gibi kutsal bir görevdir. Burada-

ki tüm faaliyetler engelliler adına ve 

yararına düşünülüp gerçekleştirilir. 

Kurulduğu 2010 tarihinden beri bir-

çok itibarlı iş adamı sanatçı ve aka-

demisyenler gönüllü olarak burayı 

desteklemiş ve katkıda bulunmuşlar-

dır. Kısa adı DEV olan vakfın Dünya 

Engelliler Vakfı olarak anıldığını ve 

burada çok büyük projeler gerçek-

leştirildiğini artık Türkiye’de ki herkes 

yakından bilmektedir.

 Böyle önemli bir görevi üslen-
mekte sizi motive eden unsurlardan 
bahseder misiniz?

Ülkemdeki ihtiyaçlar ve engelliler 

alanında olan noksanlıklar ve nok-

sanlıklar bu alanda ihtiyaç olduğunu 

düşünmeme sebep oldu bu nedenle 

fikrine inancına güvendiğim ve ger-

çekten gönülden bu alana hizmet 

edeceğine inandığım insanlarla be-

raber yola çıktım. Bu yolculuğunda 

hayırlı bir yolculuk olduğuna inandım 

bütün bu saydığım nedenler beni 

başlıca motive eden nedenlerdir.

 Benzer şekilde ya da farklı yön-
temler ile katkı sağlamak isteyenle-
re tavsiyeleriniz nelerdir? 

Bu konuda çalışma yapmak isteyen 

herkesin her şeyden önce gönülleri-

ni, yüreklerini ortaya koymaları gere-

kir. Avrupa’daki gönüllülük esası her 

ne kadar ülkemizde ilerlemiş olmasa 

da bu işlerin bir beklenti kaygısıyla 

değil daha ziyade bir gönüllülük esa-

sına dayanan bir süreç olduğunu bil-

mek gerekir.

 Bize vakıftan bahseder misiniz? 

DEV, bir düşünce ve proje kuruluşu-

dur. 2010 yılında kurulan vakfımız, 

Birleşmiş Milletlere akreditedir. Dün-

ya Engelliler Vakfı, 80 ülkede 400’den 

fazla kuruluş ile küresel ve kapsayıcı 

bir iletişim- proje çözüm ağı olan İs-

tanbul merkezli Dünya Engelliler Bir-

liği’nin kurucu üyesidir.

Projelerimiz BM Engelli hakları söz-

leşmesi, Dünya eylem planı ve T.C 

Anayasası esas alınarak oluşturulup 

uygulanmaktadır.

 Vakfın amaçlarını incelediğimizde 
oldukça geniş kapsama sahip oldu-
ğunu görmekteyiz. Bu geniş kap-
samda yer alan tüm amaçlara ulaş-
ma düzeyinden bahseder misiniz? 

Bu gibi konularda yapılacak faaliyet-
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ler uzun soluklu ve uzun zaman alan 

faaliyetlerdir. Yolculuğu uzun sürer 

meşakkatlidir ve sabır ister insanın 

bazen özel hayatını zamanını bazen 

ekonomisini feda etmesi gerekir ama 

bunlar kutlu yolculuklar ve kutlu gö-

revleridir insanın ruhuna çok iyi gelir.

 Dergimizin bu konuda seçtiği he-
def kitle engelsizlerdir. Bu anlamda 
engelsiz insanlarımızın engelliler için 
neler yapabileceklerine ilişkin olarak 
düşünceleriniz nelerdir? Bu konuda 
somut uygulamalarınız var mıdır?

Engelsiz olan tüm insanların önce-

likle empati yönlerini geliştirmeleri 

ve bu duyguyu benimsemeleri çok 

önemlidir. Empati yapan insanlar 

karşısındaki insanın acısını derdini ve 

neyle nasıl mutlu olacağını çok iyi an-

lar duruma gelir ve ona göre davra-

nırlar ikinci olarak gönüllülük esasıyla 

çalışmak üçüncü olarak ise ayrımcı-

lığa gitmemek; anne babaların en-

gelsiz çocukların engelli çocuklarla 

okuma ve yetişmelerine karşı çıkma-

dan tam tersi onları birlikte yaşamaya 

teşvik ederek toplumun bu kanayan 

yarasının ilacı olması gerekmektedir. 

Tüm insanların bilmesi gerekir ki dün-

ya tek tip insana göre değil her tip 

insana göre olmalıdır.

 Engellilerin yaşamına katkı sağ-
layacak engelsiz bireyler oluşturma 
adına özellikle eğitim kurumlarında 
yapılan faaliyetlere ilişkin neler söy-
lemek istersiniz? 

Eğitim kurumlarında kaynaşmış eği-

timin önemi çok büyüktür. Bu kay-

naşmış eğitim engelli engelsiz tüm 

bireylerin anlaşmaları birlikte yaşa-

maları hayatı paylaşmaları adına çok 

büyük bir adımdır. Kapsayıcı eğitim 

ve özel durumlu çocuklar için eğitici-

lerinde eğitilmesi en önemli gereksi-

nimlerdendir.

 Vakfın çalışmalarına ilişkin gele-

cek hedeflerinden bahsedebilir mi-
siniz? 

Vakıf tıpkı bugüne kadar yaptığı ba-

şarılı çalışmaları gelecekte de en-

gelliler adına ve yararına tüm hızıyla 

devam ettirecektir. Uluslararası stan-

dartların ülkemizde de söz gelimi 

kaldırım yükseklikleri, rampa eğim-

leri, AVM, sinema, tiyatrolar, adalet 

sarayları, okullar, camiler, parklar vb. 

ortak alanların ortak kullanımına bir 

hak gözüyle bakarak bu ihtiyaçların 

engelliler için en uygun hale getiril-

mesi onların evlerinden sokağa çı-

karılması ve hayata tutunması hayatı 

paylaşması için tüm gücüyle çalışma-

ya devam edecektir.
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Eğitim ile bireylerin karakter sahibi, 

barış ve refah içerisinde yaşama 

sahip olmalarını sağlamak
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Kıymetli Düş’ün Okurları

Sizlere önceki sayımızda İngiltere eği-

tim tarihinin faydalı olabilecek tarafları-

na çeşitli yorumlar getirerek sunmuştuk. 

Bildiğiniz üzere Dergimizin temel amacı 

eğitim paydaşlarının başta kendisi olmak 

üzere ailesine, kurumuna, öğrencileri-

ne ya da toplumuna fayda sağlaması ve 

olumlu yönde gelişmenin gerçekleşme-

sidir. Bu amaca hizmet ile “Düş’ün (en) 

Kelebeğimiz” günümüz İngiltere’sinde 

gezinerek eğitime dair topladığı güncel 

bilgileri sizlere sunmayı planladı. Gelin 

hep birlikte yapmış olduğu araştırmada 

yakaladığı faydalı konuları görelim. Katkı 

sağlaması dileğiyle…

Temel Özellikler

İngiltere’deki eğitim sistemine ilişkin ge-

nel sorumluluk İngiltere Hükümeti Eği-

tim Bakanlığı’na aittir. Ebeveynler, zorun-

lu okul çağındaki çocuklarının yaşlarına 

ve yeteneklerine uygun okullara düzenli 

olarak devam etmelerinden ve etkili bir 

eğitim alabilmelerini sağlamaktan so-

rumludur. Bir çocuğun 5. doğum yılını 

takip eden 16 yaşına kadar tam zamanlı 

eğitime devam etmesinden zorunludur. 

Gençler, 18 yaşına kadar tam veya yarı 

zamanlı eğitim veya öğretime katılabil-

mektedirler. Eğitim zorunlu olmakla be-

raber, ebeveynlerin isteği ve belirlenen 

şartları yerine getirmeleri halinde ilköğ-

retim çağındaki çocuklar evde eğitim 

görebilmektedirler. 

Tarihsel süreçte okulların bütçe ve per-

sonel sorumluluğu okul yönetimlerine 

devredilerek özerk hale getirilmiştir. Ay-

rıca hesap verilebilirlik kapsamında bir 

dış denetim organizasyonu ile eğitim 

kurumları denetlenmektedir. Bu özerklik 

2010 yılı sonrasında yapılan reformlar ile 

yerel idare yapısından merkezi komis-

yonlar aracılığı ile yürütülmeye başlan-

mıştır. 

İngiltere 
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SPOT
SPOT
SPOT 
SPOT
SPOT
SPOT
SPOT

Eğitim Politikaları ve Hedefler

Eğitim Bakanlığı’nın (DfE) Haziran 

2019’da güncellenen “Tek Depart-
man Planı (Single Department Plan)” 

“geçmişi ne olursa olsun herkes için 

“dünya standartlarında eğitim”, eği-
tim ve bakım sağlama” vizyonuyla 

faaliyetlerinin yürütülmektedir. “Her-

kesin kendi potansiyellerine ulaşma 

şansına sahip olmasını” sağlama adı-

na bazı ilkeler ortaya konulmuştur. 

• Akademik standartları diğer ülkeler-

de yüksek seviyelere ulaştırmak

• Teknik eğitim standartlarını önde 

gelen uluslararası sistemlerle aynı se-

viyeye getirmek 

• Eğitim ile bireylerin karakter sahibi, 

barış ve refah içerisinde yaşama sahip 

olmalarını sağlamak

• Mümkün olan en iyi işgücünü oluş-

turmak, geliştirmek ve muhafaza et-

mek

• Dezavantajlı olanlara öncelik tanı-

mak

• Kurumların özerkliğini korumak

• Kaynakların etkinliğini sağlamak

• Öğretmen statüsünü güçlendirmek

2016 yılında teknik eğitime ilişkin ya-

pılan çalışmalar kapsamında (Wolf 

Report / Post-16 Skills Plan) önerilen 

değişiklikler tek departman ve sosyal 

hareketlilik planlarında göz önüne 

alınmıştır.  Bu kapsamında teknik ve 

mesleki eğitimde reformlar yapılarak, 

16 yaş sonrası (Lise kademesi) veri-

len çok sayıda dersin yerine yeni “T 
Seviyesi” derslerin yer alması ve bu 

kapsamda Vasıflı İstihdama yönelik 

ilk üçünün 2020 yürürlüğe konulması 

planlanmıştır. 

Bunun dışında İngiltere eğitim sis-

teminde gelişim adına farklı reform-

lar ve devam eden çalışmalar da yer 

almaktadır. Çıraklığa ilişkin, English 

Apprenticeships: Our 2020 Vision ve 

kariyer yönlendirmelerine ilişkin Ca-

reers Strategy çalışmaları bunlardan 

bazılarıdır.

Eğitim Programı ve Değerlendirme

1988 Eğitim Yasası ile zorunlu eğitim 

veren ilk ve orta dereceli okullarda 

Ulusal Eğitim Programı uygulanma-

ya başlanmıştır. Uygulama ile eğitim 

sistemindeki farklılık ortadan kaldırı-

larak öğrencilerin aynı eğitimi almala-

rına olanak sağlanmıştır. 2014 yılında 

revize edilen Ulusal Eğitim Programı 

zorunlu dersleri, çalışma programla-

rını ve 5-16 yaş öğrencilerin haklarını 

belirlemektedir. Yerel devlet ve vakıf 

okulları (Maintained School) için eği-

tim programına uyulması zorunludur. 

Akademiler (Independent Schools) 

için zorunlu değildir ancak, uygula-

yacakları eğitim programının oluştur-

mada Ulusal Eğitim Programına bağlı 

kalmak zorundadırlar.

Ulusal Eğitim Programlarına bağlı kalı-

narak Yerel Eğitim Otoriteleri (LEA) ve 

okul yönetimleri tarafından okulların 

eğitim programları belirlenmektedir. 

Okul eğitim programı, öğrencilerin 

ruhsal, ahlaki, kültürel, zihinsel ve fizik-

sel gelişimlerini teşvik etmeyi ve onları 

geleceğe, sorumlulukları ve deneyim-

lerine hazırlamayı amaçlayan geniş 

kapsamlı olarak yapılandırılmaktadır.

Ulusal eğitim Programı 4 temel aşa-

mada (Key Stages) yapılandırılmıştır 

ve bu yapılandırmanın yasal dayanağı 

2002 Eğitim Yasası’dır. Bu aşamalar 

eğitim kademelerine göre düzenlen-

mektedir.

• Temel Aşama 1 (Key Stage 1): 5-7 

yaş arası öğrenciler için (İlköğretim, 

ISCED 1)

DÜŞ’ÜN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ   |   İNGİLTERE EĞİTİM  SİSTEMİ 2

spot

spot

spot

spot

spot

fotoğraf bakılacak



• Temel Aşama 2 (Key Stage 2): 7-11 

yaş arası öğrenciler için (İlköğretim, 

ISCED 1)

• Temel Aşama 3 (Key Stage 3): 11-14 

yaş arası öğrenciler için (Ortaöğretim, 

ISCED 2)

• Temel Aşama 4 (Key Stage 1): 14-16 

yaş arası öğrenciler için (Ortaöğretim, 

ISCED 3)

Her bir temel aşamada yürütülmesi 

gerekli olan ve sonuçların çeşitli karar-

larda kullanıldığı Ulusal Değerlendir-

me uygulamaları bulunmaktadır. Bu 

değerlendirme etkinlikleri tüm devlet 

ve vakıf okulları tarafından uygulan-

mak zorundadır.

Eğitim Kademeleri

Eğitim kademeleri Uluslararası Stan-

dart Eğitim Sınıflandırmasına (The In-

ternational Standard Classification of 

Education ISCED) göre yapılmaktadır. 

ISCED, UNESCO tarafından, ülkeler 

arasındaki eğitim istatistiklerinin ve 

göstergelerinin tek tip ve uluslarara-

sı kabul görmüş tanımlara dayanarak 

karşılaştırılmasını kolaylaştırmak için 

geliştirilmiştir. Eğitim sistemi sınıflan-

dırmasını ilgilendiren diğer bir konu 

da İngiltere Ulusal Eğitim Programı 

aşamalarıdır.  Dört farklı Temel Aşa-
manın (Key Stage) her birisi ulusal 

eğitim programını yaş gruplarına göre 

ayrılması şeklinde oluşturulmuştur.

Okul Öncesi Eğitim 

Erken Çocukluk Dönemi eğitiminin 

genel amacı, erken yaşta eğitim ve 

bakım için ebeveynlerin ve çocukların 

ihtiyaçlarına uygun, çeşitli, yüksek ka-

liteli hizmet sunulması eğitim yoluyla 
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yaşama ve sosyal hayata katkı sağla-

mak ve dezavantajlı çocukları destek-

lemektir.

Okul öncesi eğitim kademesidir ve 0-5 

yaş grubunu kapsamaktadır. 3-4 yaş 

tüm çocuklar için ve dezavantajlı aile-

lerden gelen 2 yaş çocuklarına ücret-

sizdir. Çalışan ebeveynlerin çocukları 

için bu hak haftada 15-30 saat arasında 

değişmektedir.  Katılım zorunlu olma-

makla birlikte, zorunlu eğitim başlama 

dönemine kadar olan süreçte katılım 

oranı oldukça yüksektir. Ocak 2018’de, 

4 yaşındakilerin %95’i, 3 yaşındakilerin 

%92’si ve uygun dezavantajlı 2 yaşın-

dakilerin %72’si erken dönem eğitimi-

ne katılmıştır (Eurydice, 2019).

4 ila 5 yaşları arasında, çoğu çocuk tam 

zamanlı olarak ilkokul 1. Sınıfa (Recep-
tion Class) katılmaktadır. Resepsiyon 
sınıfı (ISCED 0), ilkokuldaki birinci sı-

nıftır ve 4-5 yaş arası çocukların eğitim 

ihtiyaçlarının karşılanması için oluş-

turulmuştur. 4 yaşını dolduran ancak 

okul kabul döneminde henüz 5 yaşını 

doldurmayan çoğu çocuk dördün-

cü doğum günlerinin ardından Eylül 

ayında ilkokula kabul edilir ve bir yılını 

resepsiyon sınıfında geçirir. Bunun-

la birlikte, çocukların yaş ve ebeveyn 

tercihlerine bağlı olarak okul yıllarında 

farklı noktalarda kabul edilebilir, çün-

kü eğitim, bir çocuğun beşinci doğum 

gününü izleyen okul döneminin başın-

dan itibaren değil, akademik yılın ba-

şından itibaren zorunludur. Okula baş-

lama yaşına gelmeyenlere sunulan bu 

imkânın yaş grubu ve gelişim özellik-

lerinin göz önüne alındığı ve eğitimin 

niteliğine olumlu katkıları olabileceği 

söylenebilir. Ulusal değerlendirme sis-

temine yeni konulan resepsiyon sınıfı 

öğrencilerin değerlendirilmeye tabi 

olmaları önem arz etmektedir.

0-5 yaş arası çocukların eğitim ve ba-

kımını kapsayan erken çocukluk dö-

nemi eğitimi devlet okulları ve özel 

sektör kurumları tarafından sağlan-

maktadır. Bu yaş dönemi eğitim ve 

bakım hizmeti sunan tüm kurumlar, 

sundukları hizmetlerini Erken Dönem 

Temel Aşama (Early Years Foundation 

Stage- EYFS) mevzuatına uygun yürüt-

mektedirler. 2006 Çocuk Bakımı Yasası 

dayanaklı mevzuat uyulması gereken 

standartları içermektedir. Erken ço-

cukluk dönemi öğrenme ve gelişme 

için gereksinimleri, eğitim program-

larını şekillendiren öğrenme ve ge-

lişme alanları, öğrenme hedefleri ve 

değerlendirme etkinlikleri bu mevzuat 

ile ortaya konulmaktadır. Ayrıca mev-

zuatta çocukların emniyet, güvenlik ve 

refahına ilişkin gereksinimler de yer 

almaktadır.

2016 yılında değişen Çocuk Bakımı 

Yasası kapsamında yerel otoritelere 

(Local Authorities) bir takım görev ve 

sorumluluklar yüklenmiştir. Çocuk ba-

kımı konusunda ebeveynlere bilgi ve 

tavsiye hizmeti sunma, refah artırma, 

eşitsizlikleri azaltma, çocuk merkez-

lerinin yerel ihtiyaçlara cevap verecek 

yeterlilikte düzenleme ve erken ço-

cukluk dönemi hizmetlerinin bütüncül 

olarak sağlama bunlardan bazılarıdır.  

Çocuk Merkezlerinde sunulan hizmet-

ler; 

• Çocuklara eğitim, bakım hizmetleri, 

• Çocuk ve ebeveynlere sosyal hiz-

metler ve sağlık hizmetleri, 

• Ebeveyn ve ebeveyn adaylarına eği-

tim, istihdam ve danışmanlık hizmetle-

ri şeklindedir.
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İlköğretim 

İlköğretim 4/5 yaşından itibaren 11 ya-

şına kadar olan öğrencilerin eğitimleri 

ve orta okula transfer edilmelerini sağ-

layan eğitim kademesidir. 5-7 ve 7-11 

yaş grupları olmak üzere Ulusal eğitim 

Programı 1. ve 2. Temel Aşamaları 

kapsamaktadır. Dengeli ve kapsamlı 

olarak düzenlenen ilköğretim eğitim 

programında; İngilizce, Matematik ve 

Fen Bilimleri dersleri yanı sıra din eğiti-

mi de yer almaktadır. İlköğretim düze-

yinde her bir temel aşamada yürütül-

mesi gerekli olan ve sonuçların çeşitli 

kararlarda kullanıldığı Ulusal Değer-
lendirme uygulamaları bulunmakta-

dır. Bu değerlendirme etkinlikleri tüm 

devlet okulları tarafından uygulanmak 

zorundadır. Bu değerlendirmelere iliş-

kin sonuçlar okul değerlendirmesi ola-

rak kabul görmekte ancak öğrencilerin 

ortaöğretime kabulünde etkisi bulun-

mamaktadır.

• 1. Sınıfta (5-6 yaş) erken dönem oku-

madaki ilerlemenin değerlendirilmesi 

(fonetik tarama)

• Temel Aşama 1’in sonunda (6-7 yaş) 

yasal değerlendirme

• Temel Aşama 2’nin sonunda (10-11 

yaş) yasal değerlendirme

• 4. Sınıf (8-9 yaş) tüm öğrencilerin 

çevrimiçi ortamda, “Çarpım Tablosu” 

değerlendirmesi (Yeni)

• Resepsiyon sınıfındaki tüm öğrenci-

ler (4-5 yaş aralığı) ilkokula giriş değer-

lendirmesi (Yeni) 

İlkokul eğitimi devlet, vakıf ve gönüllü 

kuruluşların okulları (Maintained Scho-

ols), eğitim ücreti verecekleri bağımsız 

özel okullarda (Independent Schools) 

ve dini temelli okullarda yürütülmek-

tedir. Çoğunlukla Yerel otoriteler ta-

rafından finanse edilen devlet ve vakıf 

okulları tercih edilmektedir. Bu okullar 

çoğunlukla karma eğitim vermektedir.

Ortaöğretim 

İngiltere’de ortaöğretim 11-18/19 yaş 

grubu gençleri kapsamaktadır ve ge-

nel ortaokul (Lower Secondary Educa-

tion (11-16 yaş), genel lise ve mesleki 

lise eğitimi (16-18 / 19 yaş) olarak sınıf-

landırılmaktadır. Uluslararası Standart 

Eğitim Sınıflandırması (ISCED) 11-14 

yaş arasındaki eğitim ISCED 2, 14-18 

/ 19 yaş arası eğitim ISCED 3 olarak 

sınıflandırılmaktadır. Bu yaş grubu eği-

timinde genel ve mesleki niteliklerini 

bir araya getirme imkânı sunan köklü 

bir uzmanlık geleneği bulunmaktadır. 

Yakın dönemde genel ve mesleki eği-

tim çalışma programlarına ilişkin geliş-

meler sağlanmıştır.  

Alt Düzey Ortaöğretim (Ortaokul) 

Ortaokul kademesidir ve 11-14 yaş 

grubu için 3. Temel Aşamayı ve 14-16 

yaş grubu için 4. Temel Aşamayı kap-

samaktadır. Ortaokul eğitimi de devlet 

okullarında ve bağımsız özel okullarda 

(Independent Schools) yürütülmekte-

dir. Çoğu okula kabul akademik kriter-

lere referans almadan gerçekleşirken 

bazı ilköğretim okullarında (Grammar 

School) ise düzenlenen sınav sonucu-

na göre öğrenci kabul edilmektedir. 

Bunun yanında dini temelli okullar ve 

özel eğitim programına sahip stüdyo 

okullar da ortaokul eğitim hizmeti sun-

maktadırlar. Bu kademedeki 16 yaşına 

ulaşan öğrenciler eğitim program 4. 

Temel Aşamasının tamamlanması son-

rasında ulusal olarak düzenlenen Ge-

neral Certificate of Education (GCSE) 

sınavlarına katılmaktadırlar. Burada 

aldıkları sonuçlara göre üst kademe 

eğitimine devam etmektedirler. 

Üst Düzey Orta Öğretim (Lise/Mes-
lek Lisesi) 

Zorunlu ve tam ya da yarı zamanlı lise 

eğitim kademesidir ve 16-18/19 yaş 

grubunu kapsamaktadır. 2 yıl süreli bu 

kademede uygulanan eğitim prog-

ramları ile 16-18/19 yaş grubu öğren-

Eğitim sistemine 
ilişkin olarak 

yürütülen tüm bu 
çalışmalar ile sistem 
sürekli geliştirilmekte 

ve sistemin her 
aşaması belirlenmiş 

nitelikli standartlar ile 
ölçülmektedir.

cilere bir meslek edinecekleri ya da 

yüksek öğretime devam edecekleri 

genel ya da mesleki yeterlilikler ka-

zandırılmaktadır. General Certificate 

of Education (GCSE) sınavlarının so-

nucuna göre bu kademede yer alan 

çeşitli programlara katılabilmektedir-

ler. Programlar yüksek öğrenime ya da 

mesleki eğitime yönelik olarak çeşitli 

özellikler arz etmektedir. Öğrencilerin 

tercihleri ve yerel otoritenin kendile-

rine önerileri doğrultusunda; eğitim 

gördükleri devlet ve vakıf okulları (Ma-

intained Schools) ya da bağımsız okul-

ları (Academy) altıncı sınıflarında (Sixth 

Form), farklı okulların altıncı sınıflarına 

transfer olarak, ve Altıncı Sınıf Kolejle-

ri ile İleri Eğitim Kolejlerinde (Further 

Education) genel ya da mesleki eğitim 

programı özelliklerine uygun olarak 

lise eğitimleri verilmektedir. Yüksek 

öğrenime geçişte burada aldıkları 

eğitim, ders tercihleri ve bunlara iliş-

kin katıldıkları sınavlar (A Level, CFS) 

önem arz etmektedir. 

 Yükseköğretim 

İngiltere Yükseköğretimi nitelikli eğiti-

mi ve köklü yükseköğretim kurumları 

ile bilinmekte ve çağdaş eğitim ge-

rekliliklerini bu köklü yapıya uyarlamış 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  Yük-

seköğretim Genel Eğitim Sertifikası 

İleri Düzey (A Seviyesi) veya İşletme 
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ve Teknoloji Eğitim Konseyi (BTEC) 

Ulusal Sertifikası veya Ulusal Diploma 

çerçevesinde yüksek standartlarda 

yürütülmektedir. Yükseköğretim farklı 

türdeki yüksek eğitim kurumları (HEI), 

ileri eğitim (FE) kurumları ve özel yük-

seköğretim kurumları tarafından sağ-

lanmaktadır. İngiltere’deki yükseköğ-

retim kurumları özerk, kendi yönetim 

organları olan, kendi derecelendirme 

sistemlerini kullanan yapıdadırlar. Öğ-

retim görevlileri ve diğer eğitim per-

sonelinin atamasından kurum kendisi 

sorumludur. Yükseköğretim sistemi, 

ön lisans (undergraduate), lisans (gra-

duate) ve yüksek lisans-doktora (mas-

ter-postgraduate) şeklinde ayrılmakta-

dır. Lisans öğretimi normal olarak üç 

yıl devam etmektedir. Yüksek lisans 

programları ise çoğunlukla 12 aylıktır. 

Doktora ise en az üç yıl sürmektedir.

Yükseköğretim kurumlarına ilişkin sis-

temin yürütülmesinde sorumluluk alan 

çeşitli kurumlar bulunmaktadır. Yük-

seköğretim kurumları yürütme kurulu 

başkanlarının üye olduğu ve eğitim 

çalışanlarını temsil eden  Universities 

UK (UUK), resmi kabul gören Yükse-

köğretim Birliği (GuildHE), öğrenci 

başvuru ve kabullerini organize eden 

Üniversiteler ve Kolejler Giriş Hizmeti 

(Universities and Colleges Admissi-

ons Service-UCAS), yükseköğretim 

kurumlarından veri toplayan Yüksek 

Öğrenim İstatistik Kurumu (Higher 

Education Statistics Agency HESA), 

eğitim öğretim personeline mesleki 

gelişim fırsatları ve akreditasyon imkâ-

nı sağlayan Yüksek Eğitim Akademisi 

(Higher Education Academy-HEA) ve 

yüksek öğrenim yönetim standartlarını 

geliştiren Üniversite Yönetim Kurulu 

Başkanlarını Komitesi (Committee of 

University Chairs-CUC) bu kurumlara 

arasındandır. 

Kurumsal özerklik bağlamında, bazı 

ortak yaklaşımlar ve çerçeveler kulla-

nılmaktadır. Kurumların akreditasyo-

nu için bir sistem yoktur, ancak Yük-

sek Eğitimde Kalite Güvence Ajansı 

(QAA), İngiltere kurumlarının kendi 
kalite ve standartlarını yönetme ka-

biliyetleri hakkında yargılarda bulun-

maktadır. 

Yüksek Öğretim Politika Hedefleri

Yüksek öğrenime yönelik politikaların 

üretilmesi ve buna bağlı hedeflerin 

oluşturularak yürütülmesi Eğitim (DfE) 

ve İşletme, Enerji ve Sanayi Strateji 

(BEIS) Bakanlıkları ortak sorumlulu-

ğundadır. Bu konuda; üniversiteler 

ve yüksek öğretim reformu, öğrenci 

finansmanı, geniş katılım sağlanması, 

uluslararası katılım ve araştırmalar, vb. 

konular öncelikli ele alınmaktadır. Bi-

lim, araştırma ve endüstriyel stratejiler 

bu Bakanlıkların diğer sorumlulukları 

arasındadır. 

Yüksek Öğretimde Reformlar

İngiltere’de yükseköğretim politikası-

nın uygulanması, Yüksek Öğretim ve 

Araştırma Yasası 2017 (Higher Educati-

on and Research Act 2017)  kapsamın-

da bazı reformlar yürürlüğe konulmuş 

ve uygulamaları devam etmektedir. 

İngiltere’deki yüksek öğrenim sektö-

rünü denetleyen yeni bir düzenleyici 

kurum olan Öğrenci Ofisi (Office for 

Students (OfS) oluşturulmuştur. Bu 

yeni oluşum; yüksek öğretime erişim 

ve katılım ile ilgili olarak fırsat eşitli-

ğinin sağlanması, yeni yüksek kaliteli 

derecelendirme sistemi ile üniversite 

unvanını güvence altına alınması, yük-

sek öğretim kurumlarında öğretimin 

kalitesini ölçmeye yönelik olarak  yük-

sek kaliteli öğretimi tanımak ve ödül-

lendirmek için Öğretim Mükemmelliği 

ve Öğrenci Çıktıları Çerçevesinin (Te-

aching Excellence and Student Out-

comes Framework -TEF) oluşturulması 

ve sağlanan finansmanın dağıtımı ko-

nularını ele almaktadır.

Yüksek öğrenim sektörü tarafından tu-

tulan verilerin şeffaflığı, paydaşlarına 

hizmet vermek amacıyla risk temelli 

düzenlemeler oluşturma, farklı araş-

tırma geliştirme kuruluşlarının oluştu-

rulan Birleşik Krallık Araştırma ve Yeni-

likçilik (United Kingdom Research and 

Innovation-UKRI) kurumu çatısı altında 

toplanması bu kanunla getirilen diğer 

reformlardır.

Sonuç

İngiltere Eğitim Sisteminde güncel ve 

çağdaş eğitime dair pek çok konuda 

çalışmalar yürütüldüğü görülmektedir. 

Eğitim sistemine ilişkin olarak yürütü-

len tüm bu çalışmalar ile sistem sürekli 

geliştirilmekte ve sistemin her aşama-

sı belirlenmiş nitelikli standartlar ile 

ölçülmektedir. Ayrıca nitelikli yapılan 

bilimsel çalışmalar sonrası verilen ka-

rarlara bağlı olarak eğitimde geliştir-

me çalışmalarının yapılması, gerçek 

anlamda ihtiyaç belirleme çalışmaları 

yapıldığı olarak yorumlanabilir. Eğitim 

temel politikasının dayandığı “Dünya 

Standartlarında Eğitim” vizyonu ve bu 

vizyonun altında yer alan hedefler, hızlı 

değişim gösteren çağımızın ihtiyaçları 

ile örtüşmektedir. Ülke eğitim sistemi-

ne ilişkin reformlara ve yeni uygulama-

lar bu vizyonu yakalama adına somut 

gelişmelerdir.

Ulusal eğitim programı, resepsiyon 
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Bu kapsamda sonraki 
buluşmamızda 
ülkelerin eğitim 

sistemlerine ilişkin 
genel bilgiler vermeyi, 

sonlandırmayı ve 
sistemlere ilişkin öne 
çıkan önemli konuları 
ele almayı planlıyoruz.
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sınıfı, çocuk merkezi hizmetleri, her 

aşamada standartlara uygun değer-

lendirme sistemi, etkili kurum ve kuru-

luşlar ve bunların birbiri ile eşgüdümü, 

merkezi ve yerel yönetimin ortak ça-

lışması ve esneklik, eğitim kurumu çe-

şitliliği, nitelikli planlar, vb. öne çıkan 

pek çok konu eğitim sistemimize iliş-

kin çalışmaların yapılandırılması adına 

katkı sağlayabilecek düzeydedir. Bu 

konuların her biri ayrı birer makale 

konusu olacak düzeyde geniş kap-

samlı ve güncel bilgiler içermektedir. 

Bu nedenle konu bazında ele alınması 

ile eğitim paydaşlarına nitelikli bilgiler 

sağlanabileceği değerlendirilmekte-

dir. Özellikle 4-5 yaş grubu için sağla-

nan “Reception Class” uygulamasının 

katkıları araştırma konusu olabilecek 

niteliktedir. Öğretim Mükemmelli-

ği ve Öğrenci Çıktıları Çerçevesinin 

(Teaching Excellence and Student 

Outcomes Framework -TEF) konusun-

daki çalışmalar da araştırmaya değer 

önemli konular arasındadır. 

Değerli Eğitim Paydaşları

İngiltere eğitim sistemine ilişkin olarak 

bilinenlerin yanı sıra yeni gelişmelere 

yer vermeye çalıştık. Bir cümle ile tarif 

edecek olursak İngiltere Eğitim Siste-

mini; “Standartları ile öne çıkan, sü-
rekli geliştirilen ve her aşamada de-
ğerlendirilen eğitim sistemi” şeklinde 

ifade edebiliriz. Yeni gelişmelerin her 

birisi ayrı bir makale konusu olacak 

şekilde geniş kapsama sahiptir. Ben-

zer şekilde daha önceki sayılarımızda 

da ele aldığımız ülkelerin öne çıkan 

spesifik ve önemli konuları da bulun-

maktadır. 

Bu kapsamda sonraki buluşmamızda 

ülkelerin eğitim sistemlerine ilişkin ge-

nel bilgiler vermeyi sonlandırmayı ve 

sistemlere ilişkin öne çıkan önemli ko-

nuları ele almayı planlıyoruz. Ülkelerin 

Öğretmen Eğitimi, Öğretmen Stan-
dartları, Okul Standartları, Kurumlar, 
Planlar, Raporlar vb. konulardan birisi 

ya da birkaçının sonraki sayılarımızda 

yer alabileceğini düşünüyoruz. Bu ve 

benzeri konularda sizlerin görüşleri 

doğrultusunda da konu seçebileceği-

mizi bildirmek isteriz. Tekrar buluşma 

noktamızda görüşmek dileğiyle…

Kaynakça

Eurydice. (2019). United King-

dom-England Overview. Eurydice: 

https://eacea.ec.europa.eu/natio-

nal-policies/eurydice/content/uni-

ted-kingdom-england_en adresinden 

alındı.
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ÖĞREN; Birçok çalışma, 
dil öğreniminde ve akıcı 
konuşmada en önemli 

ögelerden birinin kelime 
öğrenimi olduğunu ortaya 

koymaktadır.
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Bir önceki yazımda dili yaşayarak hayatımızın içine sokarak öğrenme yolu-
nu seçerseniz keyif alır ve eğlenirsiniz demiştim.. Ve hatırlarsanız sizlere 10 
başlık altında öneriler sunmuştum. 5. Maddemiz İngilizce programlar satın 
alabilmek üzerineydi, okurlarımızdan gelen istek üzerine, üniversite ve aktif 
olarak çalıştığım kurumlarda da kullandığımız programlardan ilk aklıma ge-
leni ve birde kendim kullanmamama rağmen adını çok duyduğum iki video 
tabanlı programı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada bu programlar iki 
taneyle sınırlı değil, çok sayıda var fakat benim hepsini anlatacak kadar der-
gide yerim yok:) 

Öncelikle, görsel algısı yüksek öğrenci sayımızın çok olduğunu düşünerek, 
video tabanlı bir programdan bahsedeyim. English Central temel olarak 
video tabanlı online bir sistem olup, dil öğretim metotlarını, günümüz tek-
nolojisi ve dijital ortamlarla destekleyerek, İngilizce öğrenen hedef kitleye 
interaktif bir çalışma alanı sağlamaktadır. English Central (tr.englishcentral.
com) 100’den fazla ülkede 5 milyonu aşkın kullanıcısı olan ve dünya üzerinde 
1000’den fazla okul, üniversite ve kuruma İngilizce eğitim çözümleri sunan 
bir Google Ventures şirketidir. English Central platformu özenle seçilmiş İn-
gilizce videoları, patentli Intelli Speech SM konuşma ve ses değerlendirme 
sistemi, akıllı kelime öğrenim araçları ve canlı eğitmenlerle eşsiz bir şekilde 

Ödül M. BıkmazAkademisyen
Yabancı Diller Koordinatörü
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birleştirerek, web ve mobil ortamla-
rında kusursuz bir şekilde hizmet sun-
maktadır. 

Dijital teknolojilerin eğitim alanına 
entegre edilmesi ile gelişen sistem sa-
yesinde öğrencilerin çalışmalarını teş-
vik ederek daha dinamik bir öğrenme 
deneyimi sunmaktadır. Bu sayede öğ-
renciler, istedikleri her an ve her yerde, 
anında geri bildirim alabilecekleri ve 
müfredatlarına uygun olarak hazırlan-
mış güncel içeriklerle öğrendiklerini 
pekiştirebilecekleri bir çalışma orta-
mında, kendi öğrenim süreçlerinde bi-
reysel olarak daha aktif bir rol alabilme 
imkanı bulabileceklerdir.

English Central’ın eşsiz ve yenilikçi 
eğitim anlayışı, sistemde sunulan üç 
çalışma modu ile desteklenmektedir. 
Bunlar İZLE, ÖĞREN ve KONUŞ ola-
rak adlandırılmaktadır. 

İZLE; Öğrenciler sürekli olarak güncel-

lenen 15.000’i aşkın alt yazılı videoyu 
izleyebilir ve videolar üzerinde bilme-
dikleri kelimeleri işaretleyebilmekte-
dirler. Bu videolar hem zorluk seviye-
sine hem de konu başlıklarına göre 
gruplandırılmıştır. İzleme aktivitesini 
tamamlayan öğrenciler sonrasında vi-
deoda geçen konu ile ilgili hazırlanmış 
anlam bilgisi sorularını cevaplayabilir-
ler. 

ÖĞREN; Birçok çalışma, dil öğreni-
minde ve akıcı konuşmada en önemli 
ögelerden birinin kelime öğrenimi ol-
duğunu ortaya koymaktadır. Öğrenci-
ler, English Central’ın geliştirdiği keli-
me öğrenme araçlarıyla 100,000’den 
fazla kök kelime öğrenebilmektedirler. 
Sistemin en avantajlı yanlarından birisi 
de kelime öğrenimini bağlamsal an-
lamda sunmasıdır. 

Sistemde, İngilizce öğrenim sürecinde 
en üst düzeyde iletişimi sağlayabilmek 
adına hazırlanan New General Ser-

vice List 1 (NGSL), (Culligan, Phillips, 
Browne, 2013) kullanılmaktadır. Bunun 
ile birlikte sistemde Academic Wor-
ld List 2 (AWL), (Coxhead, 2000) baz 
alınarak hazırlanan kelime çalışmaları 
bulunmaktadır. Her iki liste, İngilizce-
de sıklıkla kullanılan, yüksek frekanslı 
kelimeleri öne çıkararak, hedef kitle-
ye etkin ve %92 oranında kapsayıcılı-
ğı olan kelime bilgisini sağlamaktadır. 
Buna ek olarak, kelime çalışmalarını 
tek bir bağlamda veya metinde gör-
meye alıştığımız geleneksel içerikle-
re alternatif olarak, sistem üzerinde 
öğrenciler birden fazla çalışma alanı 
bulabilir, hedef kelimelerin farklı kul-
lanımlarını görebilir ve Zaman Aralıklı 
kelime Öğrenim Sistemi olarak adlan-
dırılan öğrenim sistematiği ile kelime-
lerde uzmanlaşabilirler. Bu öğrenim 
metodu ile öğrenciler kelime çalışma-
larını daha etkin bir şekilde gerçekleş-
tirmiş olurlar.
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Bu öğrenim metodu 

ile öğrenciler kelime 

çalışmalarını daha 

etkin bir şekilde 

gerçekleştirmiş 

olurlar.

KONUŞ;.English Central’ ın Intellispe-
echSM Ses değerlendirme Sistemi ile, 
kullanıcılar telaffuz ve akıcılıkları ile 
ilgili anında geri bildirim alabilirken, 
konuşma becerilerini dijital ortamda 
geliştirebilirler. Bu sistem, öğrencilere 
sınıf ortamında kısıtlı bir alan ve sürey-
le sınırlayan çalışma ortamının yerine, 
daha interaktif ve verilere dayalı ge-
ribildirim ile öğrenim sürecinde daha 
geniş ve kendilerini rahat hissettikleri 
bir ortamda konuşma pratiği sunar. 
Bununla da kalmayıp  interaktif oyun 
dinamiği ve geri bildirim sistemi ile de 
öğrencileri konuşmaları için motive et-
mektedir.

Diğer programlardan biri Lingua Atta-
ck, okullarda ve işyerlerinde kullanımı 
mümkün olan Fransız menşeili bir di-
jital öğrenme platformudur.  Filmler 
aracılığıyla dili öğrenmek en pratik 
yollardan biridir demiştik zaten. Bu 
Programda da dil öğretmenleri ta-

rafından güncel olarak oluşturulan  7 
adımlı video booster alıştırmaları; Film 
parçalarını, TV dizilerini, müzik kliple-
rini ve haberleri temel alan 1,000 ve 
daha fazla ders vardır. En sevdiğiniz 
içerik türleriyle öğrenmek, motivas-
yonunuzu korumanın en iyi yolu ola-
caktır. 1.000 in üzerinde video ya  her 
hafta yenileri yüklenir hatta gösterime 
girmeden bile en yeni diziler ve film-
lerden dersler bulabilirsiniz. Çok hava-
lı… Bu platformda öğrenciler yabancı 
dilleri filmler ve oyunlarla öğrenir. Hafı-
zayı en iyi şekilde kullanmak için, etkili 
olduğu kadar eğlenceli de olan geniş 
bir dil oyunu yelpazesi sunar. Önceki 
yazılarımda bahsetmiştim dil öğre-
niminde oyunun yeri çok büyüktür 
ve etkindir. Dikkatinizi çektiyse dilleri 
dedim, bu platformun özelliği birden 
çok dili içinde barındırmasıdır, örne-
ğin Almanca, Fransızca, İspanyolca 
gibi. Bir platform ile birçok dili öğren-

me ve pratik etme şansı bulabilirsiniz. 
Bir taşla iki kuş gibi..:) Seviye, tür ya da 
temaya göre sınıflandırılmış egzersiz-
ler olup bütün yaşlar ve seviyeler için 
idealdir. Bu programın özelliklerinden 
biri çok büyük bir online görsel sözlü-
ğe sahip olmasıdır. Sözlüğün içinde 
sözcüklerin tanımları, fotoğraflarını ve 
telaffuzlarını içeren PhotoVocab ; ke-
lime haznesini geliştirmenin eğlenceli 
ve etkin bir yoludur. 5.000 in üzerinde 
arama sözcüğüyle, öğrenciler ilgilerini 
çeken herhangi bir konuyu her zaman 
bulabilirler.

Bu ayda bana ayrılan yeri dolu dolu 
kullandım hatta biraz dışına da çık-
tım. Sevgili okurlarım, sizden ricam 
dili gerçekten öğrenmek istiyorsanız, 
lütfen daha fazla süre o dile maruz ka-
lınız.. Buna, film izlemeyle başlamaya 
ne dersiniz ? 
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Filinta ÖnalHeykel Sanatçısı

Aslında fazla bir şey söylemeye gerek yok.

Yaptıklarım yaşadıklarımın ifadesidir. Sanatçı çağının tanığı ve yorum-
layıcısıdır. Tanıklıklarımı dünya görüşüm paralelinde heykele dönüştü-
rürüm.

Bazen kısa bir an, bazen uzunca bir süreç işlerimi doğurmamı sağlar. 
Ama değişmeyen şey şudur: Yaşam ve sanat bütündür. Ne yaşarsam, 
ya da neyi gözlemlersem, neyi özlersem, neye karşıysam ya da neyin 
yanındaysam, kısaca yaşam bize ne getirirse onu sanata dönüştürürüm.

Her yaştan çocuğun sanat ile tanışıp, 
yaratıcı kişiliğe sahip olmasını istesem



Öncelikle sizin gibi önemli bir sanatçı-

mızı eğitim paydaşlarımızla buluştur-

mak adına bu görüşmeyi kabul etme-

nizden dolayı minnettarız. İnsana değer 

katma amacı ile yapmış olduğumuz ça-

lışmalarımıza katkı sağladığınızdan do-

layı teşekkür ederiz.  Amacımız sanata, 

sanat eğitimine, eğitimde sanatın yeri-

ne ve toplumda bu konuların algılarına 

ilişkin olarak düşünceleriniz ile olması 

gerekenleri ortaya koymaktır. Bu amaca 

ilişkin olarak sağlayacağınız değerli bil-

giler ile sanata ilişkin olarak paydaşla-

rımızda olumlu farkındalık oluşturmayı 

düşündük. Daha öncesinde farklı sanat-

çılarımızla yaptığımız ve oldukça olum-

lu sonuçlar elde ettiğimiz çalışmalarımız 

oldu. Sizin de benzer şekilde katkılarınız 

olacağından hiç şüphemiz yoktur. Şim-

di müsaadenizle değerli görüşlerinizi 

almak üzere sözü size bırakıyoruz.

1.Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 

1972 Ankara doğumluyum. İlk, orta ve 

yüksek eğitimimi Ankara’da tamam-

ladım. Hacettepe Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde 

lisans ve yüksek lisans eğitimimi ta-

mamladım. Doktora çalışmasına de-

vam ederken Mersin Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde 

Taş Atölyesi’nde iki yıl kadar öğretim 

görevliliği yaptım. Sonra askerliğimi 

tamamladıktan sonra ise, daha özgür 

biçimde sadece sanat yapabilmek için 

istifa ettim. Doktora eğitimini de bırak-
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tım. Kısa bir süre Bilkent Üniversitesi 

B.U.P.S. ta ilk ve orta derece eğitimin-

de çocuklara heykel dersleri verdim, 

altı ay sonra o görevden de ayrıldım. 

Her yaştan çocuğun sanat ile tanışıp, 

yaratıcı kişiliğe sahip olmasını istesem 

de, kurumlar ve statükonun vizyon-

suzluğu nedeniyle serbest çalışmanın 

bana daha iyi geldiğini fark ettim. Res-

mi ve özgün anlamda heykel sanatının 

her alanında ve her çeşit malzemesiyle 

çalışmaya gayret ettim. Kendi yaşa-

mımı inşa ettim/ediyorum,hayallerimi 

gerçekleştiriyorum. Herkese de bunu 

tavsiye ediyorum.

Sanata yönelişiniz ve bu yönelişte 
sizi motive eden unsurlar nelerdir?
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İlkokul ikinci sınıfa kadar okulu çok 

sevmiştim. Öğretmenlerimizin olum-

lu etkisiyle elbette. Sonrasında hiç mi 

hiç sevemedim, aynı sebepten dolayı. 

Hâlâ okulları pek sevemiyorum. İlko-

kuldan üniversite giriş sınavlarına kadar 

sürekli bir yarış havasında koştura koş-

tura dershaneler, kurslar vb. baskılayı-

cı unsurların etkisine tepki olarak olsa 

gerek, daha özgür olabileceğim bir 

alan seçme arzusu meslek seçiminde 

önemli rol oynamıştır. Dilediğini, dü-

şündüğünü tasarlayabilme ve uygula-

yabilme düşüncesi, özgürlük arzusu bu 

seçimde etkili olmuştur.

Sanat tercihinize ilişkin olarak aileni-
zin size olan tutumu hakkında neler 
söylemek istersiniz?

Hemen hemen her aile de karşılaşıla-

bileceği gibi ebeveynlerin ilk tepkisi 

başka bir işin olsun, bunu da hobi ola-

rak yaparsın benzeri bir durum oluyor. 

Ancak kararlı ve kendimden emin oldu-

ğumu görünce desteklediler ve sınavı 

kazanınca çok sevindiler.

Aile hayatınız ve sanatçı kimliğiniz 
ile ilişkisi hakkında düşünceleriniz 
nelerdir? 

Sanırım babamla ilgili bağlamda soru-

yorsunuz. Kişiliğimin ve tavrımın oluş-

masında etkisi büyüktür. Olumlu mu 

olumsuz mu konusu ise oldukça karı-

şıktır. Karaktetiniz kaderinizdir. Dolayı-

sıyla kişisel gelişim anlamında her ne 

kadar olumlu gibi algılansa da, sosyal 

ve ticari bağlamda karşılaşılan kişilerin 

zihniyeti ve kıskançlıklarıyla sürekli mü-

cadele etmek durumunda kalmak ise 

yorucudur. Neyse ki zor seçimler yapıp, 

tavır alma, mücadele etme konusunda 

antrenmanlıyız.

Benzer tercihe sahip gençlere öne-
rileriniz nelerdir?

İnsanın hayatında iki önemli seçim var-

dır. İş ve eş seçimi. Hangi işin sizi mutlu 

edeceğine karar verdiyseniz peşinden 

gidin derim. Çünkü aslolan mutluluk-

tur. O işi sürdürebilmek, kendini ve 

hayatını o iş üzerine inşa edebilmek 

sabır, kararlılık, inanç ve tavır gerekti-

rir. Kaygılar ekonomik ise durum farklı 

olabilir, bedel ödemek gerekir, bedel 

ödenmeden başarı ve mutluluk elde 

edilemiyor. Başka meslekleri olup da 

40 yaşından sonra mutsuz olup tekrar 

gençken uğraştıkları müziğe vb. dönen 

arkadaşlarım oldu. Ne kadar başarılı, 

ne kadar mutludurlar bilinmez. Sanat 

süreklilik isteyebilir.

2.Önemli bir heykel sanatçısı olarak 
sanatınız ve çalışmalarınızdan bah-
seder misiniz?

Öncelikle tarihin en eski meslekle-

rinden ve en kalıcı olanlarından birisi 

olduğunu söyleyebilirim. Çağları aşa-

bilen, zamanın çok ötesine uzanarak 

çağlar sonra dünyaya gelecek bir ço-

cuğa aynı işi yapabilmesi için moral ve 

ilham verebilen bir iş bizimkisi. Sürdü-

rülmesi oldukça zordur, mekan ister, 

malzeme ister, teknik ve teknoloji ister, 

en önemlisi zaman ister, para ister, be-

densel ve ruhsal sağlığını ister, ömrünü 

ister kısacası. Herşeyini ister ve alır da. 

Tüketir insanı, ama ancak bu sayede 

üretilebilir, ve ölümsüzlüğü bahşeder 

yapana. Bu ve bunun gibi işler bağım-

sızlık ister, maaşlı memuriyet hayatı bu 

işe ve sanatçının ruhuna çok terstir, asla 

iyi gelmez. Kaybolur gidersin, sınırlı bil-

gisini aktaran ve gittikçe körleşen me-

mur eğitmen benzeri bir varlığa dönü-

şürsün, sanat kalmaz o zaman.

Sanatınız hakkında neler söylemek 
istersiniz?

Kısmen yukarıda bahsettiğim adan-

mışlığın zorunluluğu olan bir zorluk 

hep vardır. O işin keyfidir diyorum ar-

tık. Bağımsız bir sanatçı kimseden katkı 

beklemez, özellikle devletten hiç bek-

lemez. Biz işimizi yaparız kimse engel 

olmasın yeter. Resmi ve diplomatik pek 

çok proje gerçekleştirirken karşılaştı-

ğım zorluklar ister kamuda ister özel 

sektörde olsun benzerdir. Vizyonsuz-

luk, maaşlı çalışan bireyin sorumluluk 

ve karar alabilme güçlüğü, müstakil 

düşünebişen yöneticilerle, çoğu böyle 

olamayan bürokraside çeşitli mevkide-

ki orta ve alt seviyedeki yöneticilerin 

uyumsuzlukları vb. Kısacası insan ve 

coğrafyanın getirdiği kadermişcesine 

katlandığımız bir durum.

Bu bahsettiklerim, işin alınması ve tes-

limden sonraki ödeme süreçlerinde 

belirgin olan durumlar. Beğeni ve eleş-

tiri bizde zayıftır. Eleştiri genelde hırs 

ve kıskançlık temeline oturmaktadır. 
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Beğeniyse çok ilginç bir durumdur, biz 

yaptığımız işi hakkıyla yapmışsak sorun 

yoktur. Beğenen çok olur, ama beğe-

nip de beğendiğini söylemeyenler, 

gıybet edenler daha çoktur. Bu da coğ-

rafyamızın ve eğitimimizin bileşkesidir.

Eserlerinize ilişkin yaşanmışlıkları-
nızdan bahseder misiniz?

Çeşitli diplomatik anıt heykellerime 

saldırılar olmuştu, bazıları politik, bazı-

ları ise metal hırsızlığı şeklindeydi. Baş-

langıçta çok üzülürdüm, şimdiyse alış-

tım. Bir keresinde tahrip edilen ve üzeri 

kirletilen diplomatik bir anıtımı restore 

ederken, tahribatı yapan serserilerden 

birkaçı gelip dalga geçip sataşmaya 

çalışmıştı, senin gücün bu cansız hey-

kele yetiyor galiba, gel bakayım sen 

buraya diye bir elense çektiğimi hatır-

lıyorum, bir daha o heykele saldırı ya-

şanmadı. Bir başka diplomatik projeyi 

korumaya almak için büyükelçilik hey-

kelin etrafına kilitli bir demir parmaklık 

inşa etmişti. Saldırılar ülkemiz adına 

üzücü ve küçük düşürücü.

Sanatınıza ilişkin geleceğe yönelik 
planlarınız bulunmakta mıdır? Kısa-
ca planlarınızdan bahseder misiniz? 

Ömrüm olduğu sürece kendimce dü-

şüncelerim olur sanıyorum. Şimdiki sü-

reçlerde resmi projelerden çok sadece 

özgün işlere, sanata zaman ayırıyorum. 

Zaman bize ne getirirse onu sanata 

çevirmeye devam edebilmeyi umarım. 

Taş, özellikle mermer sergiler üzerinde 

çalışıyorum. Yurtiçi ve yurtdışı çeşitli 

temaslarım var, işlerimi sergilemek ve 

insanlarla buluşturmak için çalışıyorum.

3.Sanata ve sanatçıya ilişkin olarak 
bir açıklama yapılacak olsa siz bu iki 
kavramı nasıl açıklarsınız? 

Sanatın ne olduğu ne işe yaradığı, 

toplumun bunu nasıl algıladığı vb. 
konulara ilişkin olarak neler söyler-
siniz?

Sanat insan yaratıcılığının en özgür 

hareket alanlarından biridir. Sanat bil-

giyi işleyebilme.  bilinç düzeyine ta-

şıyabilme, sonuçta sentez yapabilme 

yeteneklerini gerektirdiği için esnek, 

analitik ve pratik düşünebilmenin yo-

lunu öğretir. Bu kısmıyla pek fazla be-

nimsendiğini söyleyemem, daha çok 

eğlence kısmıyla değerlendiriliyor ve 

tüketiliyor sanat.

Sanatçının kim olduğu ya da kim ol-
ması gerektiği size göre nasıl tanım-
lanmalıdır? 

Sanatın çoğu türü, sanatçısına bahsetti-

ğim sentez yapabilme ve düşünebilme 

yöntemlerini öğrettiği için, toplumu ve 

dünyayı dönüştürme gücüne sahiptir. 

Yaratıcı düşünebilme, özgür ve ilerici 

tavırlar alarak insanlığın gelişimine kat-

kı sunma gibi bir işlevi hep olmuştur 

sanatın ve sanatçıların.

Özellikle icra ettiğiniz sanatın top-
lumdaki yansıması ve kabulüne iliş-
kin neler söylenebilir? 

Öncelikle her iş ve eylemde olması 

gerektiği gibi sahici ve samimi olması 

gerekli ve yeterlidir. İnsanlar bunu an-

layacaktır. Bu adeta büyülü birşey, yazılı 

kuralları olmaz mühendislik gibi kesin 

değildir, ama anlaşılır.

Sanatın ve sanatçının ülkemizdeki 
geleceğine ilişkin düşünceleriniz ne-
lerdir?

Gelecek eğer iyi ve güzel olacaksa sa-

nat ve sanatçıların katkısıyla olacaktır, 

olumsuz olacaksa sanat eğitiminden, 

sanattan haberi bile olmayan sığ poli-

tikalar sebebiyle olacaktır.

4.Sanatın ve sanat eğitiminin top-
lumumuzun özellikle ailelerin nasıl 
algılandığına dair neler söylemek 
istersiniz? 

Yeteneklerin keşfedilmesi ve yön-
lendirmelerin niteliği adına neler 
söylemek istersiniz? 

Ailelerin pek fazla önemsemediği-

ni görüyorum. Ekonomik kaygılar ön 

planda. Başarı para olarak kodlanıyor 

yeni nesillerde. Bu felakettir. 

Yeteneklerin keşfedilebilmesi ve gelişti-

rilebilmesi eğitim sisteminin kalitesi ve 

devamında yeteneğin potansiyelinin üre-

time ve ekonimiye kazandırılmasıyla ilgili-

dir ki bu da devletin ve planlamanın işidir.

Çocukların isteklerinin aile ya da 
eğitim kurumlarınca dikkate alınma-
sı hakkında düşünceleriniz nelerdir? 
Aileler kendi yapamadıklarını çocukla-

rında gerçekleştirmekten vazgeçmeli. 

Çocukların kendi kişilikleti olan bireyler 

olarak yetiştirilmesi ve yönlendirilmesi 

getekir. Bu şekilde her sorun aşılabilir.

5.Ailelerin çoğunluğunda sanat et-
kinliklerinin ya hiç dikkate alınma-
dığı ya da sadece kişisel gelişim 
adına yapılması gerektiği düşünce-
lerinin toplumumuzda hâkim düşün-
celer olduğu söylenebilir. Sanatın 
bir meslek ya da yaşam biçimi ola-
rak tercih edilmesine engel olan bu 
düşüncelerin kırılması adına sanatçı-
lara düşen görevler neler olabilir? 

Elimden geldiğince, zamanım ve ener-

jim el verdiğince ana okulu ve ilkokul 

çocuklarıyla çamurla oyunlar oynama-

ya çalışıyorum. Oynarken de sohbet 

ederek, hayal etmek ve hayallerimizi 

gerçekleştirmenin tıpkı bu çamuru şe-

killendirdiğimiz gibi kendi elimizde 

olduğunu anlatmaya çalışırım. Bunun 



gibi küçük şeyler, çocuklara özgüven 

verecektir.

Sanatçıların topluma karşı sorumlu 
davranış sergilemesi

En doğru ve gerekli olan davranış şekli, 

dürüst ve samimi olandır. Toplum için 

iyi olduğuna inandığı şeyleri söylemek 

ve yapmaktır.

Verilen mesajların dikkatli seçilmesi

Kısaca, neye inanıyorsam ya da neye 

karşıysam, neyi özlüyorsam ya da ne-

den kaçınıyorsam, kısacası hayat bize 

ne getirirse onu sanata çeviririm.

6.Sanat eğitimine ilişkin olarak top-
lumumuzdaki ve eğitim kurumla-
rımızdaki uygulamaların yeterliliği 
hakkında neler söylemek istersiniz? 

Yürütülen eğitim etkinliklerinin sa-
natçı yetiştirme adına yeterliliğini 
değerlendirir misiniz?

Temel bir genel kültür ve teknik öğret-

mekten öteye pek geçilemiyor, bu da 

yetebilir. Çünkü sanatçı olmak/olabil-

mek bireysel bir iştir. Olabilecek olan 

olur.

7.Sanat dışındaki programlarda öğ-
renim gören öğrenciler bir sanat da-
lından ders almasını önemli gören 
ve uygulayan kurumlar bulunmak-
tadır. Bu konuda neler söylemek 
istersiniz?

Çok değerli ve gereklidir, destekli-

yorum, artarak uygulanmalı. Seçmeli 

dersler birimleri ve kredileri arttırılabilir. 

Benzer uygulamaların başlatılması 
adına neler yapılabileceği

Üniversitelerde seçmeli sanat ders-

lerinin yaratıcı ve akılcı şekilde uygu-

lanmasının teşviki ve ders kredilerinin 

yükseltilmesi faydalı olabilir.

Sanatla uğraşan ve farklı bir mesle-
ği icra eden kimselere ilişkin olumlu 
örnekler

Bir meslektaşım Hukuk Fakültesinde 

seçmeli heykel dersleri veriyor. Onu ve 

öğrencilerini zaman zaman ziyaret et-

tiğimde çocukların gayretle ve keyifle 

mutlu çalıştıklarını gözlemliyorum. İle-

ride yargıç, avukat, vali, yönetici, ko-

mutan, politikacı olacak gençlerimizin 

herhangi bir sanat dalıyla hatta birksç 

tanesiyle ilgilenmesi, onlara esnek ve 

yaratıcı düşünmeyi öğretecektir. Do-

layısıyla sorulara kolay çözümler bu-

labilen yaratıcı yönetici nesillere sahip 

olmak her memleketin hayrınadır.

8.Akademisyen olarak pek çok bire-
yin yetişmesinde katkı sağladığınız 
düşünüldüğünde; bunu yaptığınız 
koşulları uygun buluyor musunuz? 
hangi koşullarda ve nasıl yapmak 
isterdiniz?

Bürokratik yetkilerin kişisel hırs ve kıs-

kançlıklara alet edilmediği, kişilerin 

değil de mesleğin yüceltildiği, özgür, 

yaratıcı ve ilerici bir anlayışın hâkim 

olduğu koşullarda belki düşünülebilir.

9.Kendi icra ettiğiniz sanatınız baş-
ta olmak üzere sanat etkinliklerinin 
topluma ve özellikle eğitime sağla-
dığınız katkının ne düzeyde oldu-
ğuna ilişkin olarak neler söylemek 
istersiniz? 

Yapabildiğimizi yapmaktan başka bir-

şey yapamayız. Bunu yapmaya devam 

etmek ve işe yaradığını ummak yeter-

lidir. Devamı gelecektir.

10.Değerli vaktinizi bize ayırdığınız 
için minnettarız. Görüşmemizde de-
ğerli bilgiler edindik ve bu bilgileri 
eğitim paydaşlarına dergimiz ara-
cılığı ile ulaştıracağız. Son olarak 

bizlere ve dolayısıyla eğitim pay-
daşlarına iletmek istediğiniz düşün-
celerinizi öğrenebilir miyiz?

Değerli ve akılcı sorularınız için, beni 

konuşturmak,dinlemek, düşünceleri-

mi paylaşmak istediğiniz için, zaman 

ayırdığınız için çok teşekkür ederim. 

Başarı ve mutluluklar dilerim. 

45
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Birinci sınıfa başlayacak çocukların 

duygusal yönleri çok gelişmiştir. 

Kendileriyle ilgili kızgınlık, öfke, 

kıskançlık, sevinç mutluluk, üzün-

tü gibi duyguları rahatlıkla ifade 

ederler. Çocuklar sınıf ortamında 

ve çevrelerinde rahatlıkla sorum-

luluk alır ve aldığı sorumlulukla-

rı yerine getirirler. Bu yaş grubu 

çocuklar davranışlarının başkaları 

üzerindeki etkisinin farkına varırlar. 

Yani birisini üzüyorlarsa veya kızdı-

rıyorlarsa bu davranışlarının farkın-

dadırlar. Bundan dolayı çocuklar 

yaşıtlarının duygu ve düşünceleri-

nin farkındadırlar. 

Duygusal gelişimini henüz ta-

mamlayamamış çocuklar, duygu-

sal sorunlardan sıyrılıp, kendilerini 

öğretmenin anlattıklarına vereme-

dikleri için, okulun ilk günlerindeki 

hazırlık çalışmalarını bile zorlukla 

başarır veya başaramazlar (Oktay, 

1983). Bu yüzden çocukların zihin-

sel ve duygusal gelişimlerini okula 

başlamadan tanımaları çok önem-

lidir. 

Çocuklar kendi başlarına değişik 

resim etkinlikleri yapabilirler. Kâ-

ğıttan basit şekiller keserler. Yatay 

-dikey-eğri-eğik çizgileri ve bun-

ların kombinasyonlarını çizerler. 

Ev, insan ağaç, araba gibi tanıdık 

figürleri çizerler ve bunlardan bir 

kompozisyon oluştururlar. Bir in-

san resmindeki eksikleri tamamlar-

lar. Hamurla 2-3 parçadan oluşan 

şekiller yaparlar ve bunlardan bir 

kompozisyon oluştururlar. Şekille-

rin sınırlarını taşırmadan boyarlar.

Bu yaştaki çocuklar fiziksel olarak 

çok hızlı gelişirler. Bunun yanında 

ip atlar gibi sıçrar, ama ip atlama-

yabilirler. Başlama ve durma ko-

mutlarına uyarak tempolu yürürler. 

Koşarken yerdeki nesneleri alırlar. 

İki tekerlekli bisiklete binebilir ve 

atılan topu tek eli ile yakalarlar. 

Kendi giysilerinin düğmelerini 

çözer ve iliklerler. Kendi başına gi-

yinebilir, elini, yüzünü yıkar ve ku-

rularlar. Anneleri sofra hazırlarken 

malzemeleri taşıyabilir ve düzgün 

şekilde yerleştirebilirler. Dişlerini 

fırçalar ve saçlarını tarayabilirler. 

Bıçakla yumuşak şeyleri keser ve 

bıçakla ekmeğine yumuşak yiye-

cekleri sürerler. 

İlköğretim birinci sınıf çocukla-

rında sık görülen bazı özellikler; 

kıskançlık, kaygı, sürekli şikâyet 

etme ve utangaçlıktır. Kaygılı ve 

güvensiz çocuklarda, duygularını 

Bu yaş çocukları benmerkezcidir. 
Her zaman sınıfın en çalışkanı ve 

gözdesi olmak isterler.

Burhan GüneşYazar - Öğretmen

ÇOCUĞUM
ALTI YAŞINDA



açığa vuramadıkları için bazı tikler veya 

kekemelik oluşabilir. Bu davranışlarla 

çocuklar daha çok yetişkinlerin ilgisini 

çekme ve beğenisini kazanma amacını 

güderler. Sınıf içinde öğretmenin soru-

larına, parmak kaldırmayı beklemeden 

cevap vermeye ve konuşmaya başlar-

lar. Bazı çocuklarda okul öncesi döne-

minin bencillik, inatçılık, geçimsizlik 

gibi özellikleri devam ediyor olabilir. Bu 

sınıf çocuğu iyimserdir, kendine yapı-

lan kötülüğü çabuk unutur. Eleştiriden 

hoşlanmazlar, alay ve aşırı şakalardan 

alınabilirler (Aybar, 2003). Ayrıca bu yaş 

grubunda;

• Hayal kurma ve gözünde canlandır-

ma davranışları devam eder.

• Oyuncakların yerini dijital oyunlar de-

diğimiz bilgisayar oyunları alır.

• Televizyon ve bilgisayara olan bağım-

lılığı daha da artar.

• Kendi beden hareketlerini kontrol 

eder. Bunun yanında fiziki gelişiminde 

önceki yıllara göre yavaşlama gözlenir. 

• Henüz mülkiyet duygusu gelişmemiş 

olan bazı çocuklar arkadaşlarına ait eş-

yaları alabilirler. Böyle öğrenciler hır-

sızlıkla suçlanmamalıdır. Bazı alanlarda 

başarılı olamayan öğrencilerde kendi-

lerine hayali başarılar üretip anlatabi-

lirler. Bu öğrencilerde yalancılıkla itham 

edilmemelidir (Senemoğlu, 2000).

• Kemik kıkırdaksı dokudan sertleş-

meye başlar, bu yüzden bu dönemde 

fosfor ve kalsiyum içeren yiyecekler ve 

içecekler tükettirilmelidir.   

• Güç gerektiren etkinlik ve oyunlara 

katılmaktan büyük zevk alır (ip çekmek, 

koşu yarışı yapmak, bisiklet sürme vb.). 

Çocuklar arasında en popüler kişiler de 

bu etkinlikleri en iyi yapanlardır. 

• Bu dönemde sınıfın lideri belli değildir.

• El–göz–zihin koordinasyonu çok hızlı 

gelişir.

• Yazma, boyama, kesme, yapıştırma 

vb. etkinliklere büyük zevkle katılır.

• Birinci sınıf çocuğu zihinsel, sosyal 

ve psikolojik gelişimini tamamlamış-

sa üçüncü haftadan itibaren okuluna 

uyum sağlar. Eğer okulda olumsuz bir 

olayla karşılaşmamışsa…

• Bu yaş çocukları benmerkezcidir. Her 

zaman sınıfın en çalışkanı ve gözdesi 

olmak isterler. Aslında çocukların bu 

özellikleri öğretmen tarafından olumlu 

yönde kullanılabilir. Birinci sınıf öğren-
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cisi hakaretten, arka plana atılmaktan 

hoşlanmaz. İsmiyle hitap edilmesinden 

herkes gibi çok hoşlanır.

• Öğretmen sonuç ne olursa olsun 

çocukların başarısızlık korkusuna kapıl-

mamasına dikkat etmelidir. Çocuğun 

ümitsizliğe, yılgınlığa kapılmaması için 

elinden geleni yapmalıdır. Okuma yaz-

ma öğrenmede zorlanan çocukların 

özgüvenlerini ve motivasyonlarını yitir-

memeleri gerekir.

• Başarısız çocukların başarısızlığının 

nedenleri araştırılıp veli ile işbirliği için-

de çözüm yolları bulunmalıdır.

• Hazırlık aşamasında algısal ve zihin-

sel olarak geri olan çocukların iyi tespit 

edilmesi gerekir. Fark edilen bu çocuk-

lara doğru yaklaşım sergileyebilmek 

için tedbirler alınmalıdır.

• Psikolojik olarak evden kopamayan 

çocukların okula uyumları kolay değil-

dir. Bu çocuklar kendilerini derse vere-

mezler.

• Çocuklarda görsel ayırt etme arasın-

da farklılıklar olabilir. Bazı çocukların 

görsel becerileri gelişmemiş olabilir. 

Çocuklar “ev-ve” gibi bazı kelimeleri 

karıştırırlar. Bunun yanında seslerin ve 

rakamların yönlerini, seslerin bağlantı-

larını karıştırabilirler.

• Çocuklar defter ve kitap kavramları 

arasındaki farklılığı bilemezler. Öğret-

men neyin defter, neyin kitap olduğu-

nu açıkça anlatmalıdır.

• Çocuklar güncel hayatta karşılaştık-

ları sesleri ve kelimeleri rahatlıkla ayırt 

edebilirler, fakat öğretmenin ağzından 

çıkan sesleri ve kelimeleri ilk başlarda 

ayırt edemeyebilirler. Bu öğretmenin 

yöresel ağız farklılığı veya koşmasında-

ki bazı eksiklikten doğan problemler-

den olabilir. Öğretmen bilgi verirken, 

anlaşılabilirlik ilkesine uymalıdır. Yani 

kullandığı kelimeler açık, anlaşılabilir, 

kesin, basit, düzenli, yalın, ilgi çekici 

olmalıdır. Kısa süre sonra bu sorunlar 

ortadan kalkacaktır.

• Çocukların bu dönemde somut işlem 

devresinde olduğu unutulmamalıdır. 

Bu nedenle öğrencilerin eğitiminde 

görerek, dokunarak ve işiterek öğren-

meleri sağlanmalıdır. Öğrenme süreci-

ne olabildiğince çok duyu organı katıl-

malıdır. 

• Çocuk kendi hatalarını hep göz ardı 

eder. Kendi yanlışlıklarından ziyade 

başkalarının hatalarını bulmaya çalışır. 

Bu yüzden arkadaşlarını hemen şikâyet 

ederler. Her insanda genelde olan bu 

durum bu yaş grubunda daha baskındır.

• Çocuğun ilkokuldaki dil gelişimi daha 

önceki yılların hızını da aşan bir tem-

po içine girmiştir. İlkokul çocuğu ko-

nuşmayı sevdiği kadar iyi bir dinleyici 

değildir. Çocukta dinleme alışkanlığını 

geliştirme yönünden öğretmene çok iş 

düşmektedir. (Keskinkılıç, 2004)

• İlkokulun ilk yıllarında ebeveyn be-

ğenisi ve otoritesi yanında öğretmen 

beğenisi gittikçe önem kazanmaya 

başlamaktadır. Çocuk evde anne-ba-

banın, okulda öğretmenin beğenisini 

kazanmak ve bu beğeniyi kaybetme-

mek için elinden geldiği kadar evdeki 

ve okuldaki kurallara uymaya ve yetiş-

kin beklentilerini yerine getirmeye ça-

lışmaktadır (Keskinkılıç, 2004).

• Birinci sınıfta bilgi akışı fazla olduğun-

dan, unutma olayı da o nispette fazla 

olur.

• Birinci sınıf öğrencisinin sorulan soru-

lara yanlışta olsa cevap vermesi büyük 

başarıdır (Akyol, 2005).

• İleri çocukluk döneminde ağırlık artışı 

da yavaş ve düzgündür. 7 yaşındaki bir 

çocuğun ortalama ağırlığı 24 kg civarın-

dadır. Bu dönemde çocuğun ağırlığı ve 

boy uzunluğu ailenin sosyoekonomik 

düzeyinden etkilenmektedir (Ekipek ve 

diğerleri, 1987).

• “Başkalarına zarar vermek kötüdür” 

gibi genel değer yargılarına varabilirler. 

Bu dönemde çocuklara hangi davranış-

ların iyi veya kötü olduğunu tanıtmak 

Çocuklarda

görsel ayırt

etme arasında

farklılıklar olabilir.
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faydalıdır. Öğretmen yeri ve zamanı 

geldiğinde ibretlik hikâyeler anlatarak 

onlara olumlu davranış kazandırabilir.

• En önemli duygusal ihtiyaçları; sevil-

mek, beğenilmek ve değer verilmektir. 

Anne, baba ve öğretmen tarafından ne 

kadar ilgi ve sevgi görürlerse, ruh sağ-

lıkları o kadar yerinde olur. Öğretmeni 

tarafından sevildiğini hisseden çocuk-

ların öz güvenleri artar ve kendilerini 

rahat hissederler.

• Başarılı olma ihtiyacı kuvvetlidir. Ger-

çek başarılar elde edemezlerse hayali 

başarılarla övündükleri görülür. Bu yaş 

çocuğu başarısızlığı tatmamalıdır. Ço-

cuğa  “Sen çalışkansın, çalışkan olma-

lısın veya tembellik sana yakışmıyor” 

denmelidir.

• Bu dönemde korku, öfke, kıskanç-

lık, neşe, sevgi gibi duygular çocuğun 

gününü birbiri ardına doldurabilir. Yani 

duygusal halleri çok çabuk değişir.

• Bu yaşta grup halinde oyun oynaya-

bilirler. Kızlar ve erkekler birlikte de oy-

nayabilirler.

• Arkadaşlıklar kısa sürelidir. Kısa süreli 

küsüp barışabilirler.

• Genellikle yakın arkadaşlarının kendi 

cinslerinden seçerler.

• Fakir-zengin ayrımı gözetmezler. Fa-

kat başka sınıf, okul ve çocuklara karşı 

cephe alırlar.

• Giyinme, konuşma bakımından ço-

cuk, arkadaşlarını taklit eder ve rekabe-

te girer. Sosyal yönden saygınlık kazan-

mak amacıyla güç gösteri sergileyebilir. 

Eşya ve aileleriyle övündükleri görülür.

• Büyüklerinin her şeyi daha iyi bildikle-

ri ve yaptıklarını düşünürler. Ama öğret-

menlerine de toz kondurmazlar. Onlar 

öğretmenlerini model olarak seçerler. 

Ebeveynleri ikinci plandadır. Öğretme-

nini üzmekten veya öğretmeninin sev-

gisi yitirmekten korkarlar.

• Okulda günün önemli bir kısmını ge-

çirmesine rağmen anne-baba sevgi ve 

ilgisine ihtiyacı çok kuvvetlidir.

• Çocuk öğretmenine büyük ilgi ve 

hayranlık duyar. Kendini beğendirmek 

için elinden geleni yapar.

• Çok görülen şikâyet olayı, çok kere 

öğretmenin ilgisini çekmek için yapılır.

• Tenkitler çocuklarda çok büyük tahrip 

etkisi yapar. Alay ve şakalara alınır.

Altı yaş çocukları sosyal hayatın en hızlı 

olduğu dönemdir. Ebeveynin geçmişte 

verdiği ahlaki, sosyal, akademik eğitimin 

topluma yansımasıdır. Toplumumuzda 

her zaman karşımıza çıkan bir söz vardır. 

Çocuğun ilk öğretmeni Anne-Babadır...

Okulda günün 
önemli bir kısmını 

geçirmesine rağmen 
anne-baba sevgi ve 
ilgisine ihtiyacı çok 

kuvvetlidir.





DÜŞ’ÜN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ   |   İPUCU KOLEJİ

 Volkan Şaban Küçükkurt

1) Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

1975 yılında Antalya’nın Manavgat ilçesinde 

doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Manavgat’ta 

tamamladım. 1994 yılında Gazi Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Felsefe Grubu Öğretmenliği-

ni kazandım. Mezuniyetimin hemen ardından 

1998 yılında Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat 

Fakültesi Felsefe Bölümünde yüksek lisans 

çalışmalarıma başladım. 1998 yılından beri 

Ankara ve Ankaralı için eğitim alanında birçok 

hizmet verdik ve halen hizmet vermeye devam 

etmekteyiz. Bu alanda takdir gören başarıları-

mızı kendime mal edemem çünkü eğitim bir 

ekip işidir ve biz bu konuda oldukça başarılıyız. 

2) Eğitim camiasına katılmada öne çıkan un-
surlardan bahseder misiniz?

a. Kuruluş felsefesi ya da düşüncesi ve günü-

müze gelen süreçte yaşadıklarınız.

 Kuruluş amacımız istikametinde insana yatı-

rım yapmaya devam ediyoruz. Bizler İpucu 

Eğitim Kurumları olarak Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk’ün ‘‘Eğitim çocuğu sevmekle başlar.’’ 

sözünü benimseyerek çıktığımız bu yolda sev-

ginin birleştirici gücüne inanıyoruz. Öğretmen 

ve öğrencinin göz göze geldiği o anın sonsuz 

değer taşıdığını biliyoruz. Atatürk İlke ve İnkı-

lapları ışığında yürüyen, evrensel bakış açısına 

Eğitim İpucunun İçinde

Kurucu

Eğitim Çocuğu Sevmekle Başlar.
Mustafa Kemal ATATÜRK
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sahip dünya vatandaşları yetiştirmeye çalışıyo-

ruz. Bu ekolün bir ömür boyu onlarla birlikte 

olacağını bilmeleri arzusu içindeyiz.

b. Kuruluş amacınızı karşılayıp karşılamadığını-

za ilişkin düşünceleriniz.

Kurum olarak amacımız farkındalık sahibi, çev-

reci, yaşadığı çağa yön veren, özgüveni yük-

sek bireyler yetiştirmektir. Bizler öğrencilerimi-

ze analitik düşünmeyi öğretiyoruz. Bu sayede 

gerek sosyal gerekse iş hayatlarında çözüm 

odaklı bireyler oluyorlar. Daha iyisi, daha güze-

li nasıl yapılabilir sorusuna istinaden çıktığımız 

bu yolda öğrencilerimizin sadece akademik 

anlamdaki başarılarını değil, sportif ve sosyal 

alandaki başarılarını da oldukça önemsiyoruz. 

Aklın ve bilimin rehberliğine inanıyor, her bir 

öğrencimize estetik bakış açısı kazandırmayı 

hedefliyoruz. Öğrencilerimizin kendilerini fark 

edip keşfettikleri bu süreçte onların yanında 

olmanın ve yol göstermenin haklı mutluluğu-

nu yaşıyoruz.

3)  Kurumunuz ve ekibinizden bahseder mi-
siniz?

Kadromuz; alanında uzman, işine aşk ile bağlı, 

iş prensip ve ciddiyetini ön planda tutan eği-

tim sevdalısı arkadaşlarımızdan oluşmaktadır. 

Öğretmen ve çalışan kadromuzun arasında on 

yılı aşkın süredir bu işi beraber yürüttüğümüz 

dostlarımız var. Uzman eğitimcilerimiz sadece 

ders saatlerinde değil ders dışı zamanlarda 

haftanın 6 günü öğrencilerimizin hizmetinde. 

Öğretmen ve personel alımında ise oldukça 

titiziz. Kurumumuza online sistem üzerinden 

veya yüz yüze görüşmeler sonucu bırakılan 

CV’ler koordinatörlerimiz tarafından detaylı-

ca incelenir. Mülakatlar, referans araştırmaları, 



demo dersler gibi birbirini takip eden aşamalar sonrasında 

bünyemize katılan her bir bireye kocaman bir gülümsemey-

le ‘Merhaba!’ deriz.

4) Kurumun genel yapısından, yürütülen sistemden bahse-
der misiniz? 

Kurumumuz bünyesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise 

kademeleri yer alıyor. 6000 metrekare kapalı ve 1700 met-

rekare açık olan alanımızı piyano sınıfı, resim atölyesi, robo-

tik kodlama sınıfı, akıl ve zeka oyunları sınıfı, yüzme havuzu, 

basketbol ve futbol sahası, kademelere özel kütüphaneler 

gibi alanlar ile zenginleştirdik. 

Gıda mühendisimizin gözetiminde aşçılarımız tarafından 

yemekhanemizde özenle hazırlanan öğünlerimiz; sabah 

kahvaltısı, öğlen yemeği ve ikindi kahvaltısı vakitlerinde öğ-

rencilerimize sunulmaktadır. Öğrencilerimizin dengeli bes-

lenmelerini sağlamak amacıyla okulumuzda kantin hizmeti 

vermiyoruz. Öğrencilerimizin sağlığı önemlidir, bunun için 

okulumuz bünyesinde tam zamanlı hemşire bulunduruyoruz.

İpucu Eğitim Kurumları’nı diğer eğitim kurumlarından ayı-

ran özellikler olarak eğitime bakış açımızı, eğitim anlayışımızı 

ve felsefemizi sıralayabiliriz. Bizler öğrencilerimizi akademik 

başarılarının yanında sosyal, sportif ve sanatsal alandaki faa-

liyetler ile yıllık eğitim-öğretim süresince kendilerini keşfet-

meleri konusunda destekliyoruz. 

İpucu Kolejinde İngilizce ve 2. Yabancı Dil eğitimi oldukça 

önemli. Yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz yoğun bir program 

akabinde öğrencilerimizin İngilizce ve Almanca’yı anlayabi-

liyor, yazabiliyor ve konuşabiliyor olmalarını sağlıyoruz. Öğ-

rencilerimiz speaking derslerini anadili İngilizce olan öğret-

menler ile beraber işliyorlar.

Bütün bunların yanı sıra İpucu Koleji olarak kişiselleştirilmiş 

Enneagram metodu ile öğrencilerimizi analiz ediyoruz. Her 

bir öğrencimizi kendi kişilik tipine uygun olan Eğitim Koçu 

ile eşleştirip içinde bulunmuş olduğu eğitim-öğretim yılın-

dan maksimum düzeyde verim almasını sağlıyoruz. Öğren-

cilerimizin akademik başarısını haftalık ödev föyleriyle, de-

neme sınavlarıyla, bireysel ve toplu etütler ile destekliyor ve 

yakından takip ediyoruz.

5) Toplumda kurumunuzun kabul görmesindeki önemli ko-
nulardan bahseder misiniz? Sizi veliler neden benimsiyor, 
çocuklar neden severek geliyor?

Bizler en iyi olduğumuz işi yapıyoruz, ‘‘eğitim’’. 1998 yılından 

beri bu bölgeye hizmet etmiş olmamızın sağlamış olduğu 

avantajlar var. 2000’li yılların başında mezun edip üniversi-

teye yerleştirdiğim öğrencilerimin şu anda çocuklarını oku-

tuyor olmak tarif edilemez bir mutluluk. İstikrarlı bir şekilde 
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kadromuzdaki isimleri bünyemizde 

tutuyoruz, bizler sadece çalışma arka-

daşları değil büyük bir aileyiz. Yıllardır 

öğretmen kalitesini ve öğrenci takip 

disiplinini bozmamak, her geçen gün 

katlayarak artırmak biz eğitimciler için 

çok önemlidir, aynı zamanda bir veli 

olarak da söylüyorum bütün bunları. 

İleriye dönük büyük hedefleri olan ide-

alist bir ekiple çalışıyor olmak beni gu-

rurlandırıyor.

6) Ülkemizde uygulanan geçiş sınavla-
rına hazırlık kapsamındaki uygulama-
larınızdan bahseder misiniz?

Sınavlara hazırlıkta detayların öğren-

cinin başarısında etkili olduğunu bili-

yoruz. O yüzden öncelikli formülümüz 

olan ‘İpuçlarından’ yola çıkarak öğren-

cimizin başarısını katlayarak artırmaya 

çalışıyoruz.

Sınav grubu öğrencilerimize alanında 

uzman Eğitim Koçları tayin etmekteyiz. 

Koçluk Sistemini kullanmaktaki amacı-

mız öğrencilerimizi hedeflerine ulaştır-

ma yolunda onlara kılavuzluk etmektir. 

Bilindiği üzere geçiş sınavlarında öğ-

rencilerimizden en kısa sürede en iyi 

sonuçları alması bekleniyor. Son yıllar-

da eğitim sistemimiz bilgiye ağırlık ver-

diği kadar mantık ve muhakeme soru-

larına da önem veriyor.  İlgi, sıkı takip, 

bireysel ve toplu etütler, soru çözümleri 

ve ödevler ile öğrencilerimizin hedefle-

rine ulaşmalarını sağlıyoruz.

7) Ülkemiz eğitim sistemi geneli 
düşünüldüğünde önemli bir paydaş 
olarak sisteme sağladığınız katkının 
ne düzeyde olduğuna ilişkin olarak 
neler söylemek istersiniz? Benzer 
katkılar sağlayan ya da sağlamak is-
teyenlere neler söylemek istersiniz?

Mustafa Kemal 1 Kasım 1925’te 

TBMM’de yapmış olduğu konuşma-

da eğitimde özel girişim çalışmalarına 

ihtiyaç olduğunu dile getirmiştir. Biz 

de Mustafa Kemal Atatürk önderliğin-

de İpucu Eğitim Kurumları olarak An-

kara’da açtığımız bir kolej ve iki özel 

öğretim kursu ile eğitime yatırım yap-

maktayız. 1998 yılında dershanecilik ile 

başladığım bu serüvene ilk günkü he-

yecan ve aşk ile devam etmekteyim.

‘Eğitim çocuğu sevmekle başlar, İpu-

cu ile devam eder.’ sloganımızda da 

görüldüğü üzere eğitime bakış açımız 

nettir. Eğitim, gönül işidir.

8) Eğitim kalitesini artırmak adına ku-
rumda işleyen eğitim sisteminin ve 
uygulanan eğitim programının gelişti-
rilmesi hakkında yürütülen faaliyetler 
nelerdir?

Eğitimdeki kalitemizi en üst seviyeye 

çıkartmak adına modern eğitim sis-

teminin gerektirdiği tüm donanımları 

bünyemizde barındırmaktayız. Eğitim-

de okul, aile ve öğrenci üçgeni çok 

önemlidir. Bu doğrultuda velilerimiz-

den gelen görüş ve öneriler bizler için 

mühimdir, bize sistemimiz üzerinden 

ulaştırılan görüş ve önerilerin değer-

lendirilip uygulanmaya konulması, 

velilerimize hızlı bir şekilde dönüş ya-

pabilmek ve onları en doğru şekilde 

bilgilendirebilmek adına K12.net ve 

BİS Sistemlerimizi tüm okul, idareci ve 

öğretmenlerimiz olarak etkin bir biçim-

de kullanmaktayız.

Öğrencilerimizin akademik başarılarını 

artırmaları için kompleksimiz içerisinde 

bilgisayar ve robotik kodlama sınıfın-

dan akıl oyunları sınıfına, bale ve cim-

nastik salonundan yüzme havuzuna ka-

dar öğrencilerimiz için gerekli olan tüm 

donanımlar yer almaktadır. Okul takım-

larımız alanında yetkin antrenörlerimiz 

tarafından çalıştırılmaktadır.

“ “ 
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Bizler en iyi 

olduğumuz işi 

yapıyoruz, 

‘’eğitim’’



9) Kurumunuzun eğitim adına gelece-
ğe yönelik planları hakkında neler söy-
lemek istersiniz?

Kurum olarak kendimize kısa ve uzun 

vadede hedefler koyduk. İlk planda 

uygulamaya koyacağımız hedef Anka-

ra’da her semtte bulunma projemizdir. 

Bir sonraki aşamada uygulamaya koya-

cağımız hedefimizse ‘İpucu’ adını Türk 

Eğitim Sistemine kazandırmak olacak-

tır. Bizim yaktığımız bu meşaleyi nesil-

lerimiz taşıyacaktır.

10) Değerli vaktinizi bize ayırdığınız 
için minnettarız. Görüşmemizde de-
ğerli bilgiler edindik ve bu bilgileri eği-
tim paydaşlarına dergimiz aracılığı ile 

ulaştıracağız. Son olarak bizlere ve do-
layısıyla eğitim paydaşlarına iletmek 
istediğiniz düşüncelerinizi öğrenebilir 
miyiz?

Ünlü düşünür Konfüçyüs’ün çok be-

ğendiğim bir sözü vardır ‘Eğer sevdiğin 

işi yaparsan hayatın boyunca bir kez 

bile çalışmış olmazsın.’

Değerli Düş’ün Eğitim Dergisi okurla-

rına, eğitim camiasına ve genç girişim-

cilerimize iletmek isterim ki her kim ne 

iş yapıyor ise severek yapsın, emek ver-

sin, mesai harcasın. İşte o zaman başarı 

kaçınılmaz olacaktır.

“ “ 
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‘’Eğer sevdiğin 
işi yaparsan 

hayatın 
boyunca bir kez 

bile çalışmış 
olmazsın.-

Konfüçyüs’’
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Atölyeler; Bilim, Kültür Sanat ve Spor 
alanlarında, çocuklarımızın yeteneklerini 
keşfetmesine imkân tanıyacak şekilde 

fiziksel imkanlar ile donatılarak ve etkili 
bir program dahilinde akademik öğretim 
programı ile uyumlu şekilde yürütülmesi 

planlanmıştır.

“ “  

Murat KılınçAraştırmacı - Eğitimci

Maker/Tasarım Beceri Atölyeleri

Kıymetli Düş ’ün Okurları;  

Bu sayımızda “Maker Hareketi” ile neler elde edeceğiz ile başlayıp bu 
önemli konunun yürütülmesi adına neler gerekli olduğuna kadar birta-
kım bilgiler vermeyi planladık. Ülkemizde giderek yaygınlaşmaya başla-
yan bu çalışmalar Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi olarak tüm okullarda 
başlatılması adına yapmış olduğu çalışmalar ile hız kazanmıştır. Bizler 
de faydalı olması adına yerli ve yabancı kaynaklardan yapmış olduğu-
muz araştırma sonuçlarını siz değerli eğitim paydaşlarına sunuyoruz. 

“Maker Hareketi” ve uygulama alanları olarak bilinen “Maker Atölyele-
ri” pek çok farklı şekilde adlandırılmakla birlikte; MEB tarafından Tasa-
rım Beceri Atölyeleri olarak tanıtılmış ve ülkemizde bu isimle literatüre 
kazandırılmıştır. Bu şekilde adlandırılması önemli bir aşama olarak kabul 
edilmelidir. “MEB 2023 Vizyonunda” yer alan “Okullarda Tasarım-Be-
ceri Atölyeleri kurularak, öğrenilen bilgilerin yaşam becerisine dönüştü-
rülmesi sağlanacaktır (MEB, 2018, s.97)” ifadesi bu çalışmanın amacını 
ortaya koymaktadır. MEB tarafından yapılan çalışmalar sonucunda pilot 
okullarda uygulamaya geçilmiştir. Ülke genelinde tüm okullarda yay-
gınlaştırılması hedefi ile çalışmalar sürdürülmektedir. 

Atölye çalışmaları katılanlara; eleştirel düşünme, problem çözme ve iş 

MAKER
UYGULAMALARI



birliği becerilerini kazandırmakta, ya-
parak öğrenme ile yaşam boyu öğren-
meyi teşvik etmekte, STEM öğrenimini 
destekleyen esnek öğrenme ortamları 
sağlamakta, öğrencilerin ilgi alanları-
nı tespit etmelerine yardımcı olmakta, 
yeteneklerini geliştirmede ve eğlenceli 
ortamlarda kalıcı öğrenme imkânı sun-
maktadır. Atölye etkinlikleri ile küçük 
yaşta karşılaşan bireylerin kendi öğren-
melerini yürütebilen, yaşam becerileri-
ne sahip bireyler olmaları kaçınılmazdır. 

Atölyeler; Bilim, Kültür Sanat ve Spor 
alanlarında, çocuklarımızın yetenekle-
rini keşfetmesine imkân tanıyacak şe-
kilde fiziksel imkanlar ile donatılarak ve 
etkili bir program dahilinde akademik 
öğretim programı ile uyumlu şekilde 
yürütülmesi planlanmıştır. Bu konu-
da farklı ülkelerde yapılan çalışmalara 
ilişkin bazı kaynaklarda yer alan ve bu 
türden çalışmalar yapmak isteyenlere 
ışık tutabilecek bazı kaynakları sizlerin 
dikkatine sunuyoruz.

Atölye Çalışma İlkeleri 

Tasarım-Beceri Atölyelerinde yapılacak 
çalışmalar bireyeler kendilerinin iste-
diklerini üretebilme imkânı tanımalı ve 
buna uygun tasarlanmalıdır.  Bireylerin 
deneme-yanılma fırsatını yakalamaları 
onların yaratıcılıkların gelişmesine kat-
kı sağlayacaktır. Atölye çalışmasında 
birey emniyet kurallarını göz önüne 

alarak deneyebilmeli ve karşılaştığı so-
runa çözüm arayabilmelidir. Çalışma 
için yeterince zaman tanınmalı ve de-
neyimlerinden tatminkâr sonuçlar elde 
edebilmelidirler. Örneğin üretmeyi ta-
sarladıkları bir oyuncağı sonlandırabil-
meli, bu başarı ve sahip olma hissini ya-
şayabilmelidir. Dahası kendine ait olan 
bu ürünü sergileyebilmelidir. Çalışma-
larını, bilgi ve deneyimlerini paylaşabi-
leceği ortamlar oluşturulmalıdır. 

Hedef Kitle

Atölye çalışmaları her yaş grubu ve 
her kesimden bireylerin katılabileceği 
etkinliklerdir. Bu kapsamda düşünül-
düğünde atölye etkinliklere karşı içsel 
motivasyonu olan herkes katılabilmek-
tedir. Ancak yapılacak programda he-
def kitlerin yaş grubu göz önüne alın-
malıdır. Programın hitap edeceği yaş 
gruplarının belli olması, katılacak birey 
sayısı (12-15), ebeveyn katılımına imkân 
tanıması ve hedef kitlenin eğlenerek 
öğrenebileceği ortamlar oluşturulması 
önemlidir.

Atölye Alanları

Atölyelerin oluşturulacağı alanlar ta-
sarlanırken kurulması planlanan atölye 
(ahşap, mekanik, robotik, elektronik, 
vb.) için ihtiyaç duyulan araç, gereç, 
eşya ve malzemelerin yerleştirilebi-
leceği genişlikte bir alan seçilmelidir. 
Yaklaşın 12-15 öğrenci için yaklaşık 50 

m2 alan belirlenmelidir. Bu alan ölçüsü 
yapılacak iş ve işlemler göre değişik-
lik arz etmektedir.  Güvenlik ve emni-
yet (mekân ve içindeki teçhizat) adına 
mekânda olması gerekenler dikkatlice 
planlanmalıdır. Aydınlatma, elektrik, 
internet erişimi, havalandırma, depo-
lama ve yer döşemesi ihtiyaçlar hazır 
hale getirilmelidir.

Atölye Öğretmenleri

Tasarım-Beceri Atölyelerinde (TBA) 
öğretmenlik yapabilmek adına MEB, 
TBA Öğretmen Eğitimleri başlatmış-
tır. Bu kapsamda çalışmalar yaptıracak 
öğretmenlerin yetiştirilmesi adına ha-
zırlanan öğretim programı uygulamaya 
konulmuştur. MEB tarafından yürütülen 
bu çalışma ile atölye öğretmenleri ye-
tiştirilmesi planlanmaktadır. Ancak bu 
türden bir işi yapabilmek adına bazı 
etkin ölçütlerin bilinmesinde fayda bu-
lunmaktadır. 

Mühendisler, teknisyenler, meslek er-
bapları vb. bu konuda yeterli olabil-
mekte, hatta MEB tarafından yapılana 
benzer şekilde fen, teknoloji, resim 
veya atölye öğretmenleri vb. bu işe 
uygun olabilmektedir. Ancak, atölye 
öğretmeni, maker koçu ya da eğitimci; 
yaratıcı, yenilikçi ve meraklı bir tamirci, 
yapma/üretme meraklısı, mucit, gönül-
lü veya hobi meraklısı olmalıdır. Önemli 
olan “kurcalamaya meraklı” ve “yapa-
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rak öğrenme” kavramını anlayan birisi 
olmasıdır. Bu özelliklerde personelin 
eğitimi ya da seçimi hedeflere ulaşma-
da oldukça etkili olacaktır. Ayrıca se-
çilecek eğiticilerin öğrencileri tasarım 
düşüncesine, üretmeye, icat etmeye 
teşvik edebilecek yapıda kimseler ol-
ması çalışmalara katkı sağlayacaktır. 

Diğer taraftan İhtiyaç duyulan eğitimci 
sayısı grubun büyüklüğüne göre belir-
lenmeli ve 12- 15 kişilik bir grup için 1 
öğretmen olacak şekilde tasarlanmalı-
dır. Eğitimcilerin emniyet kültürünü bil-
mesi ve uygulaması en önemli nokta-
lardan birisidir. Öğrenme ortamlarında 
gruplar ile çalışma deneyimine sahip 
olmaları da aranan özelliklerdendir. 
Ayrıca; çalışacağı atölyenin (Elektro-
nik, robotik, 3D tasarım, dikiş, ahşap, 
metal, yemek, vb.) bilgilerine, merak 
duygusuna, araç ve gereçlerin çalış-
ma bilgisine, iletişim, planlama, proje 
ve zaman yönetimi, grup çalışması vb. 
becerilere sahip olmaları da tercih se-
bebidir. Bu öğretmenlerin görev ve so-
rumluluklarına gelince;

• Sınıf/yaş düzeyinde uygun öğrenci 
merkezli etkinlikler ve projeler tasarla-
mak, geliştirmek ve yönetmek. 

• Öğrencilerin kendi sonuçlarına ulaşa-
bileceği emniyetli öğrenme ortamları 
oluşturmak ve Tasarım - Süreç Temelli 

Öğretim yapabilmek,

• Alet-teçhizat vb. ekipmanın emniyetli 
kullanımı ve bakımın yapılmasını sağla-
mak.

• İnovasyonu ve yaratıcılığı teşvik et-
mek için problem çözme, iş birliği ve 
ekip çalışmasına ilişkin planlama yap-
mak ve uygulamak.

• Öğrencileri web tabanlı dijital plat-
formda projelerini belgelenmesinde 
desteklemek.

• Personeli denetlemek, yönetmek ve 
eğitmen yetiştirmek.

• Program kalitesini değerlendirmek, 
raporlar hazırlamak ve sonuçlara göre 
programı geliştirmek.

Program Zaman ve Süre Planlaması

Atölyelerde uygulanacak programların 
zamanları ve sürelerini kademe seviye-
si, planlanan etkinlikler vb. etkileyen 
pek çok faktör bulunmaktadır. Önemli 
olan program süresinin öğrencilerin 
çalışmalarını sonuca ulaştırabileceği, 
hedef davranış ve tutumları kazanabi-
leceği ve seçtiği çalışma konusunu tut-
kuya dönüştürebileceği kadar yeterli 
planlamaktır. Yapılan programın süresi 
içeriğin uygunluğu ve kazanımları ger-
çekleşmesi süreçte takip edilmeli ve 
program geliştirme etkinliklerinde göz 

önüne alınmalıdır. Yapılacak etkinlikle-
rin öğretim programı içerikleri ile ilişki-
lendirilerek yürütülmesi teorik bilgilerin 
uygulama ile birleştirilerek kalıcı öğren-
melerin gerçekleşmesi sağlanabilir. Di-
ğer taraftan yapılacak atölye çalışmala-
rı okul dışı etkinlik kapsamında kulüp 
kurs vb. şekilde yürütülecek ise benzer 
şekilde öğrencilerin adaptasyon sağla-
yıp tutkuya dönüştürebilmesi için en az 
20 ila 40 saat planlanması etkili olabilir. 

Programın İçeriği / Teması 

Atölyeler için hazırlanacak programın 
içeriği atölye yapısı ile ilişkilidir. Atölye-
ler farklı pek çok atölyeyi bünyesinde 
barındıracak şekilde bütün olarak yapı-
landırılmış ise bu çeşitliliği karşılayacak 
şekilde içerik de çeşitlilik arz etmekte-
dir (Elektronik, robotik, mekanik, 3D 
tasarım, bitki yetiştirme, müzik aletleri 
Ahşap, metal ve plastik gibi zanaat or-
tamları, tekstil, giyim, vb.). MEB tarafın-
dan ortaya konulan ve henüz bir prog-
ramı açıklanmayan atölyeler (TBA) ayrı 
ayrı yapılandırıldığından her birinin ayrı 
ayrı içeriğe sahip olacağı söylenebilir. 
Bu durum yabancı ülkelerde ilk anlatı-
lan şekilde bütün olarak ele alınmak-
tadır. Ülkemizde genellikle ya sadece 
dijital konular ile ele alınmakta ve içerik 
buna göre şekillenmektedir. İçerik se-
çimi ve düzenlenmesine ilişkin olarak 
dikkat edilecek konular bulunmaktadır. 

Atölyeler için 
hazırlanacak programın 
içeriği atölye yapısı ile 

ilişkilidir.

“ “  



• İçerik öğrenme sürecine yön verecek 
şekilde düzenlemelidir.

• Farklı etkinlikleri birleştiren ve yara-
tıcılığı teşvik eden ve ilgi çekici kap-
samlı temalar veya içerik kullanılmalıdır 
(elektronik, tekstil, vb.).

• Çocuklar zorluklara çözüm bulurken 
eğlendiklerinden ve zorluklar yaratıcı 
düşünmeyi geliştirdiğinden dolayı se-
çilen bir tema bir zorlukla birleştirilerek 
uygulanmalıdır. 

• Temalar/içerik oluşturulacak zorluklar 
ile ilişkili olmalıdır. 

Atölye Kurulum Hazırlıkları

Atölye kurulma aşamasında dikkat 
edilmesi ve hazırlanması gereken en 
önemli konu tema ve hedeflerin belir-
lenmesidir. Bunun belirlenmesi atölye-
nin diğer bileşenlerinin ortaya konul-
masını kolaylaştıracaktır. Bu kapsamda 
yapılacaklar aşağıda yer almaktadır. 

• Araç gereç listesi ve diğer harcama 
kalemleri belirlenmelidir.

• İş istasyonların, ekipman, İnternet 
erişimi, elektrik prizleri, depolama, em-

niyet (YSC, Talimat, koruyucu teçhizat 
vb.), aydınlatma, zemin döşeme sağ-
lanmalıdır.

• Süreci yönlendirebilecek ve öğren-
cilerle çalışma deneyimi olan nitelikte 
eğitimciler planlanmalıdır.

• Temizlik, düzen vb. konularda malze-
me, planlama çalışmaları yapılmalıdır 
(Atölye kullanma talimatı). Kullanılan 
her şeyin korunması tutumu öğretilme-
lidir. 

• Zaman ve süre planlaması yapılmalı-
dır.

• Tanıtım hazırlıkları yapılmalıdır (Rek-
lam, Katalog, hedef kitleye ulaşma vb.). 
Broşür ya da katalog için;

   o Maker programınızın temasını gös-
teren bir logo oluşturulması,

   o Programın tüm özelliklerinin ve ile-
tişim bilgilerinin hazırlanması, 

   o Instagram, Facebook vb. diğer sos-
yal medya kuruluşları, sunumlar ve ye-
rel yayınlar dahil tüm iletişim kanallarını 
kullanılması, 

Eğitimcilerin 
emniyet kültürünü 

bilmesi ve 
uygulaması en 

önemli noktalardan 
birisidir.
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Ülkemizde genellikle 
ya sadece dijital 
konular ile ele 
alınmakta ve 

içerik buna göre 
şekillenmektedir.

• Katılım sağlama adına kayıt, ebeveyn 
izin formu, resmi prosedür vb. hazırlık-
lar yapılmalıdır.

• Potansiyel olarak tehlikeli ekipman ve 
araçlar için sorumluluk için izin formları 
hazırlanmalıdır.

• Ebeveynler, resmî kurumlar, eğitim 
kurumları, kütüphane, müze vb. me-
kanlar ile iletişime geçilmelidir.

• Öğretmenler ile programa ilişkin bil-
giler paylaşılmalıdır.

• Ekipman, teçhizatlar ve malzemeler 
ile sonradan ortaya çıkabilecek ihtiyaç-
lar listelenmelidir. 

• Temin edilecek cihazlardan en azın-
dan belirli bir kısmı öğrenciyi ve veliyi 
motive edecek şekilde tercih edilmeli-
dir. 

• İlgiyi artırmak adına atölyede kullanı-
lacak bir malzemenin atölye katılımcıla-
rı tarafından tasarlanması ve üretilmesi 
planlanmalıdır.

• Çocuklar; evde çalışmaya, araştır-
maya, yönlendirilmeli ve bu kapsam-
da belirlenmiş programlara erişmeleri 
sağlanmalıdır.

• Arduino levhaları, dişliler, tekerlekler, 
kumaş, ahşap, PVC, yapıştırıcı, batar-
yalar, LED’ler vb. sarf malzeme ve teç-
hizatlar toplu temin edilmeli ve erişimi 
kontrollü olmalıdır (Kilit altına alma, 
kontrollü dağıtım, takip vb.).

Eğitim Uygulamaları

Hazırlık aşaması sonrası atölyelerde yü-
rütülecek eğitim ve bağlı diğer uygu-
lamaların bilinmesi hedef davranışların 
kazanılması adına katkı sağlayacaktır. 
Bu uygulamalar aşağıda çeşitli başlıklar 
altında verilmiştir. 

• Eğitmen tarafından tanıtım yapılmalı 
ve katılımın nedenleri vurgulanmalıdır.

• Öğrencilerin beklentileri tartışılmalı, 
emniyet prosedürlerini ve diğer kural-
lar anlatılmalıdır.

• Teçhizat ve malzemeleri içerecek şe-
kilde tüm atölyenin tanıtımı yapılmalıdır.

• Alet ve malzemelerin uygun şekilde 
kullanılması, sonrasında temizlik ve ba-
kımının yapılması ve yerleştirilmesi hak-
kında bilgilendirme yapılmalıdır.

• Programın teması, faaliyetlerin kapsa-
mı ve sıralaması anlatılmalıdır.

• Seçim ve özgürlük konusu hatırlatıl-
malı ve atölye ortamında yürütülmesi 
sağlanmalıdır. 

• İş birliği, çok disiplinli öğrenme ve 
öğrencinin ortaya özgün tasarım ve 
ürünler koyması ve böylece yaratıcı 
düşünce başta olmak üzere düşünme 
becerileri, sosyal beceriler ve el beceri-
lerinin geliştirilmesine odaklanılmalıdır.

• Eğitimciler kapsamlı planlamalar ya-
parak, her adımda gerekli olan bilgi ve 
beceriyi aktarmalı ve amaca uygun ola-
rak yürütüldüğünü gözlemlemelidir.

• Hedefleri belirleme, uygulamalı et-
kileşim, sürece yansıtma ve son olarak 
atölye ve teçhizatın temizlik bakımı ça-
lışmalarının tümünde zaman yönetimi 
yapılmalıdır.

• Çalışmalar için checklist oluşturulmalı 
ve ekipman, malzeme, öğrenciler, bilgi-
sayar, internet vb. her şeyin eğitim için 
hazır olduğu kontrol edilmelidir.

• Paylaşım, başkalarına saygı, malzeme 
ve teçhizat kullanımına ilişkin öğrenci-
leri yönlendirecek talimat oluşturulma-
lıdır.

• Öğrencilerin mevcut potansiyelinin 
amaca uygun olarak yönlendirilmesi 
için bir sistem oluşturulmalı ve süreç-
te odaklanma adına çalışma konusuna 
ilişkin ilave girdiler yapılmalıdır.

• Bireysel farklılıklar belirlenmeli ve ilgi 
alanlarına göre itici unsurlar oluşturu-
lup öğrenciler bireysel olarak teşvik 
edilmelidir. 

• Program yerleştirebiliyorsa, ebeveyn-
leri katılmaya davet edilmelidir.
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Önemli Uygulamalar

• Çalışmalar denetlenmeli, müdahale 
edilmemelidir. Aksine yönlendirilerek 
kendi yöntemlerini keşfetmelerine mü-
saade edilmelidir.

• Teşvik adına önce bireysel çalışmalar 
planlanmalı yetenek gelişimi sağlan-
dıktan sonra grup çalışmalarının doğal 
olarak ortaya çıkması sağlanmalıdır. 
Sonrasında iş birliğine dayalı çalışmalar 
planlanmalıdır.

• Öğrencilere çalışmalarına ilişkin ola-
rak olumlu, yaratıcı ve dinamik geribil-
dirimler verilmelidir.

• Öğrenme sürecinin önemli bir par-
çası olan “başarısız olmalarına” izin 
verilmelidir. Neden başarısız olduğunu 
anlamalarına ve alternatif yollar bulma-
larına yardımcı olunmalıdır.

• Her derste yansıtma için zaman ayrıl-
malıdır. 

• Ders başında, çocukların karşılaştıkla-
rı zorluklar ve belirledikleri hedefler de 
dahil olmak üzere önceki oturum sıra-
sında ne yaptıkları tartışılmalıdır.

• Ders sonunda, günün çalışması göz-
den geçirilmeli ve sonraki ders hedef-

leri belirlenmelidir.

• Maker Panayırları, diğer maker alan-
ları ve benzer organizasyonlar ile ileti-
şim kurulması, etkileşim ve paylaşıma 
imkân sağlanmalıdır.

• Aile ve arkadaşların katılımı olan ser-
gileme, sunma, yarışma ve kutlama or-
tamları sağlanmalıdır. 

Çalışmaların Paylaşılması 

• Çalışmaların paylaşılmasına fırsat ve-
rilerek ilerlemelerini yansıtma, övün-
me, geniş kitlelere tanıtım fırsatı oluş-
turulmalıdır. 

• Sosyal medya paylaşım için kullanıl-
makla birlikte, çocukların korunması ve 
gizliliğine ilişkin kurallara uyulması ge-
rekmektedir.

• İnternet erişimi, fotoğraf ve video 
paylaşımı için izin alınmalıdır.

• Eğitim kurumları yetkilileri, gazeteler, 
vb. önemli kuruluşlar sergi, paylaşım 
vb. etkinliklere davet edilmelidir. 

Sürecin Gözlemlenmesi ve Düzeltme

• Çocukların etkinliklere verdiği tepkiler 
süreçte sürekli gözlenmelidir (sıkılma, ka-
tılma, saate bakma, önemsememe, vb.).

• Tespit edilenlere ilişkin olarak bazı 
düzeltmeler yapılmalıdır (Plan, süre, 
alan, malzeme, teçhizat vb.)

• Tümü gözlenerek yapılacak olan 
değerlendirme ile anlık gelişen olum-
suzlukların giderilmesi adına etkili yön-
temler belirlenmeli ve uygulanmalıdır 
(ödüllendirme, fıkra, video, konu de-
ğiştirme, vb.)

Sonlandırma ve başarı değerlendirmesi

• Maker programının rekabet değil, 
üretmek ile ilgili olduğu unutulmamalı 
ve öğrenme ortamında bu konu sürekli 
işlenmelidir.

• Tüm katılımcıların başarısı kutlanmalı, 
paylaşılmalı ve ortaya konulan çabanın 
değerli olduğu öne çıkarılarak öğrenci-
ye hissettirilmelidir.

• Programın sonunda bir başarı sertifi-
kası verilmelidir mümkünse üst organi-
zasyon onaylı düzenlenmelidir.

•  Programa çocukların çalışmaları ve 
kendi ilerlemeleri hakkında konuşabi-
lecekleri zaman eklenmelidir.

• Programın sonunda, çocukların ça-
lışmalarını sergileyebilecekleri organi-
zasyonlar düzenlenmeli ya da daha üst 
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organizasyonlara katılım sağlanmalıdır.

• Program sırasında çocukların öğren-
melerine ilişkin olarak konuşmalarına 
imkân tanıyan “Geri Anlatma Metodu 
/Teach-Back” etkinlikleri düzenlenmeli 
ve sözlü iletişim becerileri kazanması 
sağlanmalıdır.

• Her katılımcının program sırasında 
“Çevrimiçi Portfolyo” oluşturması sağ-
lanmalı ve süreç değerlendirmesi ile 
kazanımları kayıt altına alınmalıdır. (Fo-
toğraf, yapılan iş, video, vb.). Bu çalış-
mada; akranlarıyla fikir alışverişi ve ile-
tişim, sunum ve web tabanlı medyada 
becerileri geliştirilmesi söz konusudur.

Program Değerlendirme ve Geliştirme

• Program sona erdiğinde bir sonraki 
benzer çalışmaya katkı sağlama adına 
değerlendirilmelidir.

• Program hedefleri gözden geçirilerek 
ulaşma düzeyi ve eksiklikler ortaya ko-
nulmalıdır.

• Çıkış anketleri, katılımcıların ilgi, kişi-
sel memnuniyet ve edindiği bilgilerle 
ilgili görüşler alınmalıdır. 

• Nitel ve nicel değerlendirme birlikte 
kullanılarak daha gerçekçi bilgilere ula-
şılmalıdır.

• Değerlendirmeyi daha ileri boyuta 
taşıyarak toplumun olumlu etkilen-
mesini, desteklenmesini ve güç birliği 
sağlayan anekdot ve kişisel mesajlar 
toplanmalıdır.

• Zaman, emek, malzeme, para vb. un-
surlar etkinlik yönünden değerlendiri-
lerek israf önlenmelidir. 

• İşe yarayan ya da yaramayan hususla-
ra ilişkin tüm paydaşların fikirleri topla-
malı ve değerlendirilmelidir.

• Öğretim eksikliği, materyal kullanımı, 
ekipman kullanımı ve öğrenci motivas-
yonu gibi spesifik zorluklar tespit edil-
melidir.

• Tüm veriler ışığında değerlendirme 
yapılmalı, tespit edilen hususlar düzel-
tilerek program geliştirilmelidir.

Emniyet Kuralları

• Çalışılacak atölyelerin emniyetli or-
tamlar olması ve bunun içinde çalışma 
koşulları gözden geçirilmelidir.

• Atölye eğitim öncesinde incelenmeli 
ve emniyet gereksinimleri tespit edil-
melidir.

• Koruyucu gözlük, iş eldiveni, çalışma 
önlüğü, reflektör yelek, temin edilmeli 
ve çocukların bunları kullanmaları adı-
na dikkat çekici ve eğlenceli hale ge-
tirilmelidir.

• Uzun saçlar bağlanmalı ve kıyafetler-
de yer alan kuşak, kravat serbest kol 
ağızları vb. toplanmalıdır.

• El aletleri veya elektrikli aletler kulla-
nırken çalışılan parça emniyete alınmalı 
ve bunun için kelepçe ya da mengene 
kullanılmalıdır.

• Bıçak vb. kesici alet kullanılırken etraf 
bu aletten etkilenmeyecek şekilde açık 
olmalıdır. 

• El aleti kullanılırken iki el birden kul-
lanılmalı ve aletin keskin tarafına temas 
edilmemelidir.

• Ellerinizi hareketli / dönen makineler-
den uzak tutulmalıdır.

• Çıplak bir kabloya dokunulmama-
lı, kesilmemeli ve şüpheli durumlarda 
elektrik olup olmadığı ölçülmelidir.

• Atölyede ilk yardım çantası bulundu-
rulmalı ve tüm öğrenciler nerede oldu-
ğunu bilmelidir.

• Atölyede duman detektörü monte 
edilmeli ve kolay ulaşılan bir noktaya 
bir yangın söndürücü yerleştirilmelidir. 
Yangın söndürücünün her türlü yangın 
için uygun olduğundan emin olunma-
lıdır.

• Atölyelerde yaygın olan toz, talaş, 
sprey vb. solunmasını önlemek için 
maskesi kullanılmalıdır.

• Testere, matkap vb. aletlerin gürültü-
lerine karşı kulak tıkacı kullanılmalıdır.

• Çalışma ortamlarında sabırlı olunmalı 

ve acele edilmemelidir.

• Eğitmenin talimatları dinlenmeli, an-
laşılmayanlar sorulmalı ve gösterilme-
diyse ekipman ve teçhizatlar kullanıl-
mamalıdır.

• Kazaya neden olmamak için atölyede 
koşulmamalıdır.

• Makine ve ekipmanlara gelen hasar-
lar gizlenmemeli ve bildirilmelidir.

Kıymetli Düş’ün okurları eğitimde teo-
rik ve uygulamayı birleştiren, pek çok 
ülkenin uzun süredir kullandığı, bizim 
geçmişimizde var olan ancak şu an 
yeniden var edilmeye çalışılan “Maker 
Hareketi” ve uygulama mekânı olarak 
bilinen “Maker Atölyeleri” uygulama-
larından bahsetmeye çalıştık. MEB 
tarafından önemine istinaden benzer 
çalışmanın başlamış olmasına da araş-
tırmamızda genel hatlarıyla yer verme-
ye çalıştık. Ülkemizde bu çalışmanın 
başlamış olması ve hız kesmeden de-
vam etmesi yakın gelecekte olumlu so-
nuçlarını çocuklarımızda göreceğimizin 
göstergesidir. Çocuklarımıza bu imkanı 
sunmak adına siz eğitim paydaşlarına 
neler yapılacağı hakkında sundukları-
mızdan yararlanacağınıza eminiz.
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Machu Picchu, bugüne kadar çok iyi 
korunarak gelmiş olan bir İnka antik 
şehridir. 7 Temmuz 2007 tarihinde 
Dünyanın Yeni Yedi Harikası’ndan biri 
olarak seçilmiştir. And Dağları’nın bir 
dağının zirvesinde, 2.360 m yüksek-
likte, Urubamba Vadisi üzerinde ku-
rulmuş olup Peru’nun Cusco şehrine 
88 km mesafededir. 

Şehrin duvarlarında kullanılan ve ağır-
lığı 100 tonu bulan taşların herhangi 
bir harç malzemesi kullanılmadan, 
mükemmel bir hesaplama ve işçilik-
le şekillendirilerek birleştirilmesi İn-
kaların matematik ve mühendislikte 
geldiği şaşırtıcı noktayı gözler önüne 
seriyor. Peru’nun yerel çiftçilerinden 
biri bir dağın tepesinde kalıntılar bul-
duğunu açıklayınca Amerikan kaşif 
Hiram Bingham, bölgeyi araştırmaya 

gitti ve 24 Temmuz 1911’de Machu 
Picchu’yu keşfetti. Yazının veya teker-
leğin bulunmadığı bir medeniyette 
böyle planlı ve muhteşem bir yapının 
nasıl yapıldığı hâlâ gizemini koruyor.

Zaten insanlar seyahat ederken Bor-
ges’in şu sözlerini unutmamalı;

Bilinmeyeni keşfetmek, yalnızca Sin-
bad’a, Kızıl Erik’e ya da Kopernik’e 
vergi değil. Her insan bir kaşiftir. Her 
insan, acıyı, tuzluyu, eğikliği, düzlü-
ğü, sertliği, gökkuşağının yedi ren-
gini, alfabenin yirmiden fazla harfini 
keşfetmekle başlar işe; ardından yüz-
leri, haritaları, yıldızları keşfeder. So-
nunda, ya kuşkuya erişir ya da inanca; 
ama her seferinde hemen hiç şaşma-
yan tek bir sonuca, gerçekte ne ka-
dar cahil olduğu sonucuna varır. 

Gökhan Emre Akılgokhanemreakil

RUHUN
RENGİ
OLMAZ
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Dr. Özgür Öztürk

Mevsim geçişlerinde hastalıkların kapınızı 

daha sık aralamasına izin vermeyin. Sonbahar 

ve kış ayları ile birlikte soğuk havaya bağlı ola-

rak hastalıklara yakalanma riski artar.

Özellikle çocuklarda, dirence bağlı olarak has-

talığa yakalanma ihtimali daha yüksektir. Kış 

hastalıkları denilince akla ilk olarak kışın iklim-

sel, sosyal ve fiziksel değişikliklere bağlı olarak 

ortaya çıkan veya sıklığı artan hastalıklar gelir. 

Kış hastalıkların çoğunluğunu enfeksiyon; yani 

mikrobik hastalıklar oluşturur. Kış aylarında ha-

vanın soğuması, hava kirliliğinin artması, toplu 

ve kalabalık ortamlarda yaşanılması, özellikle 

çocukların maruz gribal enfeksiyonların sürekli 

bulaşması sonucunda ortaya çıkar.

Kış hastalıklarından en çok etkilenen çocuklar-

dır. Kışın vücut direncini kıran faktörler şöyle 

sıralanabilir:

Sıcak havalara göre fiziksel stresin daha fazla 

görülmesi

Soğuğa bağlı olarak cildin kuruması

Burun ve ağız içini döşeyen mukoza dokuları-

nın kuruması

Koruyucu mekanizmaların iyi çalışamaması

Beslenmede daha ağır ve sağlıksız besinlere 

Soğuk Havalar Yaklaşırken 

Çocuklara Dikkat!



yönelme

Hareketsizliğin artması

Kış aylarında görülen hastalıklar nelerdir?

Çocuklarda görülen kış hastalıkları sıklıkla grip, nezle, orta 

kulak iltihabı, bademcik enfeksiyonu ve sinüzit gibi üst solu-

num yolu enfeksiyonlarıdır. 

Kış hastalıklarının görüldüğü çocukların tedavisi erken dö-

nemde yapılmadığı takdirde ciddi sorunlar doğurabilir.

Çocuklarda enfeksiyonların erken dönemde tedavi edilme-

mesi ya da gelişigüzel alınan antibiyotiklerle atlatılmaya ça-

lışılması, kalp kası ve böbrekleri etkileyen romatizmal ateş 

ya da orta kulak enfeksiyonu gibi hastalıklara neden olabilir.

Okullarda Hijyen

Kış mevsiminde çocuklarda soğuk algınlığı, boğaz enfeksi-

yonları, sinüzit ve larenjit gibi üst solunum yolu enfeksiyonla-

rının yanı sıra bronşit ve zatüree gibi alt solunum yolu enfek-

siyonlarında da artış olur.

Bu artışın en önemli sebepleri arasında ise okul hayatı ve 

havaların soğumaya başlaması yer alır.

Özellikle okula yeni başlayan ana sınıfı ve birinci sınıf öğren-

cilerinin çeşitli virüs ve bakterilere karşı bağışıklıkları henüz 

tam gelişmemiş olur.

Sınıf içinde el yıkama ile hijyenin az olması ve hasta çocuklar-

la direkt temas hastalığın bulaşmasına neden olur. Ayrıca so-

ğuk havalarda kapalı mekanlarda geçirilen zamanın artması 

da kışın çocuklarda hastalıklara neden olan virüs, bakteri ile 

mikropları daha kolay bulaştırır. 

Çocukları kış hastalıklarından korunmak için;

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için bebeğinizi emzirin.

Çocuğunuzun tek yönlü beslenmesine izin vermeyecek şe-

kilde protein, karbonhidrat ve yağları dengeli bir şekilde al-

masına özen gösterin.

Doğal yoldan veya gerekirse doktor kontrolünde vitamin 

takviyeleri yapın.

Çocuğunuzun meyve ve sebze tüketimini artırın.

Haftada 1-2 defa balık yemesini sağlayın.

Abur cubur yeme alışkanlığından uzak tutun.

Ellerini sık sık yıkamasını sağlayın.

Özellikle solunum sisteminin mikropların dışarı atılmalarını 

sağlayan mekanizmaları bozduğu için çocuğunuzun yanında 

sigara içmeyin.

Bağışıklık sisteminin mikroplara karşı her zaman hazırlıklı ol-

ması için aşılarını eksiksiz yaptırın.

Kirli, kapalı ve soğuk ortamlarda uzun süre kalmamasına 

özen gösterilin ve kapalı ortamları sık sık havalandırın.

Çocuğunuzun yaşadığı ortamın ısısını iyi ayarlayın ve hava-

nın aşırı kuru olmamasına dikkat edin.

Hasta insanlarla temas etmesini önleyin ve yakın solunum 

temasından kaçınmasını sağlayın.

Çocuğunuzun kronik bir hastalığı varsa mutlaka kontrollerini 

yaptırın.

Hapşırma ve öksürme sırasında ağız ve burun bölgesini tek 

kullanımlık kağıt mendille kapatmasını sağlayın.

 Çocuklarda kış hastalıkları için bu tür önlemler alınmalı. Ön-

lemlere rağmen kışın çocuğunuz çok sık hastalanıyorsa bir 

uzmana başvurun.
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AKADEMİK BAŞARI MI ?  
FİZİKSEL AKTİVİTE Mİ ? 

NEDEN İKİSİ DE 
OLMASIN

Fiziksel anlamda daha 
aktif olan öğrencilerin, 
akademik başarıları da 

daha yüksek düzeydedir.

Gökmen GünerBasketbol Antrenörü

Değerli okuyucularımız öncelikle 2019-2020 eğitim döneminde tüm eğitmen 

ve öğrencilere başarılı bir yıl diliyorum. Okulların açılması ile öğrenci ve ve-

lilerin kafasında yeni bir soru daha oluşuyor, okula ve derslere odaklanması 

gerekilen dönemde nasıl spor yapmalı ya da yapmalı mı?

Ülkemizde  ‘’topcu olursa okumaz’’ ya da ‘’ikisi bir arada yürümez’’ gibi cümle-

ler ile ifade edilen ve çok geniş bir kesimce kabul gören  bir önyargı var. Bunun 

neticesinde de çoğu aile özelliklle okul dönemlerinde çocuklarının spor ile iliş-

kisini kesmekte, sadece okula ve derslere maksimum seviyede zaman ayırmak-

tadırlar.  Acaba doğru olan bu mu?



71

Uzun zamandır öğrencilerin ders 

başarısını etkileyen faktörler ola-

rak genellikle eğitim alınan okul, 

öğretmenin deneyimi, bilgi biri-

kimi ve ders işleme şekli, öğrenci 

motivasyonu, ders çalışma beceri-

si ve metodları gösteriliyor başarıyı 

arttırmak için bu faktörlerin geliş-

tirilmesine yönelik  çalışmalara yo-

ğunlaşılıyordu.  Ancak günümüzde 

yapılan çalışmalar,akademik ba-

şarının arttırılmasında  fiziksel ak-

tivitenin ve spora katılımın pozitif 

etkisini ve önemini ortaya koymak-

tadır.

Araştırmacı  Singh ve  ekibi, çoğun-

luğu Amerika’da gerçekleştirilmiş 

ve 6 ile 18 yaş arası yaklaşık 12.000 

çocuk ve gencin uzun süreli olarak 

incelendiği çalışmalardan elde et-

tiği sonuçlarda fiziksel aktivitenin 

öğrencilerin okul başarısını nasıl 

etkilediğine bakıyor. Araştırmacı-

lar incelemeleri sonunda fiziksel 

aktiviteyle akademik performans 

arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor. 

Buna göre, fiziksel anlamda daha 

aktif olan öğrencilerin, akademik 

başarıları da daha yüksek düzey-

dedir. Araştırmacılar, egzersizin 

beyne daha fazla kan ve oksijen 

gitmesini sağladığını; endorfin ar-

tışı sağlayarak stresi azalttığını ve 

duyguları dengelediğini, böylelik-

le kişinin bilişsel sisteminde geli-

şim sağlayabileceğini vurguluyor. 

Bu sonuçlar, eğitimde sadece aka-

demik içerik ve öğrenme üstünde 

değil, fiziksel aktivite gibi farklı 

alanların da başarıda rol oynayabi-

leceğine dikkat çekiyor. * 

Yine Amerika’da yapılan başka bir 

araştırmada lise seviyesinde 301 

okulda 9. ve 12. sınıflarda okuyan 
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sporcu olan ve olmayan öğrencilerin, 

genel not ortalamaları, devamsızlık-

ları, disiplin problemleri,  okullarını 

bırakma durumları ve mezun olabilme 

durumlarını karşılaştırmıştır. Çalışma 

neticesine göre sporcuların genel not 

ortalamalarının daha iyi, devamsızlık 

oranlarının, disiplin sorunlarının ve 

okul bırakma durumlarının daha az, 

mezuniyet durumlarının daha fazla ol-

duğu tespit edilmiştir.**

Ülkemizde Isparta’da Milli Eğitim Ba-

kanlığı’na bağlı 3 ortaokulda, düzenli 

olarak spor yapan 61, yapmayan 153 

toplam 214 8. sınıf öğrencinin katılı-

mı ile spora yapmanın kişilik üzerine 

ve kişiliğin akademik başarı üzerine 

etkisini incelenmiştir. Araştırma so-

nuçlarına göre spora katılımın kişilik 

gelişimine olumlu etki yaptığı bunun 

da akademik başarıyı pozitif etkilediği 

bulunmuştur.***

Ankara’nın Keçiören, Yenimahalle ve 

Sincan ilçelerinde Keçiören Sportif 

A.Ş Futbol Okulu’na devam eden ve 

bölge ilköğretim okullarında öğrenim 

gören, yaşları 7 ile 14 arasında deği-

şen 91 erkek öğrenci velilerinin gö-

rüşlerini içeren bir çalışma yapılmış. 

Çalışmanın sonucunda, veli görüşle-

rine göre; sportif faaliyete katılan ve 

düzenli olarak devam eden çocukların 

okul başarılarında, fiziksel ve sosyal 

davranışlarında olumlu değişimlerin 

olduğu neticesine varılmıştır.****

Yukarıda örnek olarak sunduğum araş-

tırmalar gibi birçok çalışma hem ülke-

mizde hemde  hemde diğer ülkelerde 

yapılmıştır. Hemen hemen hepsinde 

fiziksel aktivitelere katılan yada spor 

yapan öğrencilerin, yapmayanlara 

oranla akademik olarak daha başarılı 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Spor özünde; Sistem, disiplin, hedef 

ve başarı kombinasyonudur. Spor ya-

pan çocuk kendiliğinden, sisteme, 

disiplinle sistemi uygulamaya, hedef 

koymaya ve başarmaya güdümlenir. 

Sporcu düzenlidir, sistemlidir, hedef-

leri vardır. Bu şekilde yaşamaya başla-

yan bir çocuğun okul yaşamının içinde 

de aynı düzen gözlemlenir.****

Çocukların okul başarısı ile ilgili endi-

şe duyan veya sistemli çalışma ve di-

siplinle ilgili desteğin faydalı olacağı 
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düşünülen çocuklara uzmanlarında ilk 

önerisi spor eğitimidir. Enerjisini atan, 

sosyal bir gruba ait olan çocuğun mut-

luluğu, çevresinin desteği ve kazan-

dığı başarı onu motive eder. Sağlığı, 

direnci, görüntüsü ve becerileri arka-

daşları içinde de saygı uyandırır. Spor 

yapan çocuk onaylanır, destek görür 

ve sevilir. Tüm bu pozitif katkılar ço-

cuğun ders başarısını dapozitif yönde 

etkiler.****

Sporun çocuklara kazandırdığı öz-

güvenin yüksek oluşu, sorumluluk al-

maktan korkmayışları, mücadeleci ve 

vageçmeyen yapıları, ekip çalışması-

na uyumlu oluşları, zamanı en uygun 

şekilde kullanabilmeleri, zor anlarda 

doğru karar verebilme gibi özellikleri 

onlara okul yaşantılarını olumlu etki-

leyerek  akademik başarılarına katkı 

sağlayacaktır.

Çocuklarımızın ilgi duyduğu, sevdiği, 

yapmaktan keyif aldığı, fiziksel olarak 

yatkın olduğu kısacası doğru spor dalı 

ile ve gerçekten branşı ile ilgili yeter-

li bilgi birikimine sahip, öğrencisinin 

sportif olduğu kadar akademik başa-

rısına da önem veren spor eğitmen-

leri, fiziksel aktivite ve sportif etkin-

liğin akademik başarının önünde bir 

engel  olarak görmeyen öğretmenler 

ve önyargılarından kurtulmuş çocuğu-

nu hem sportif hem akademik alanda 

sonuna kadar destekleyen veliler sa-

yesinde hem akademik olarak başarılı 

hemde spor yapan, akıl, ruh ve fiziksel 

olarak daha sağlıklı, özgüveni yüksek, 

sorumluluk sahibi, paylaşmayı bilen ve 

şartlar ne olursa olsun başarmak için 

sonuna kadar mücadele eden bireyle-

ri beraberce yetiştirebiliriz. Unutmayın 

‘’Sağlam Kafa Sağlam Vücutta Bulu-

nur’’  Mustafa Kemal Atatürk

* Singh, A. ve ark. (2012). Physical Ac-

tivity and Performance

** Whitley, R.L. (1999). High School 

Journal, Vol.82 (4), 223-233

*** Saygılı, G.,Atay, E., Eraslan, M.& 

Hekim, M.(2015). Kastamonu Eğitim 

Dergisi, Ocak: 2015,      Cilt:23, No:1, 

161-170.

**** Uğur,Y. Balcı,V.(2013). SPORMET-

RE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri 

Dergisi, 2013, XI (1) 27-33
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 Eğitim sevdalıları paydaşlarımızla birlikte farklı zamanlarda yurdumuzun çeşitli köşelerinden değer-

li mekanlara yapmış olduğumuz ziyaretlerde Hayal Edilen Güzel Geleceği oluşturacak değerli ço-

cuklarımız okullarında bizleri ağırlamışlardı. Kendilerine bize hatırlattıkları güzelliklere ilişkin olarak 

minnettarlıklarımızı ifade etmek istedik. 

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında destek amaçlı gittiğimiz bu mekanlarda tüm Düş’ün Ailesi 

olarak bizler sayılamayacak kadar kazanım elde ettik. Çoğumuzun yaşamında kolaylıkla elde ede-

bildiği ve değerinin farkında bile olmadığı küçük malzemelerden oluşan hediyelerimizin onların 

dünyasında nasıl bir etki yarattığına ve mutluluklarına şahit olduk. Bu bizim için çok önemli bir 

kazanımdı.

Bizlere sergiledikleri misafirperverlik, samimiyet, güler yüz, vb. davranışlar ile toplumun genelinde 

kaybolmaya yüz tutmuş pek çok önemli değeri hatırlattılar. Belki de bunlardan en önemlisi aslında 

özümüzde var olan ancak çeşitli sebeplerle unuttuğumuz küçük şeylerden mutlu olabilme duygu-

suydu. Aslında destek amaçlı yolculuğumuzda gerçek desteği alanlar bizlerdik. Hatırlattıkları ve 

yaşattıklarından dolayı öncelikle öğrencilerimiz olmak üzere; bizleri ağırlayan öğretmenlerimize, 

ailelerimize, idarecilerimize ve katkı sağlayan herkese minnettarlığımızı sunmak isteriz.

Çocuklarımızdan kazandıklarımızın bu söylediklerimizden ibaret olmadığını ve sürekli devam ede-

ceğini onlardan gelen dönütlerden görüyoruz. Yakın zamanda Bingöl Karlıova daki çocuklarımızın 

editörümüze yazmış oldukları mektuplardan bizler ve bizi takip eden gönlü güzel paydaşlarımızın 

daha fazla “Destek Alması” gerektiği anlamına geliyor. Hiç merakınız olmasın bizler sizlerden “Des-

tek Almaya” devam edeceğiz… Çocuklarımız o kadar samimiler ki yazdıkları mektuplarda sevgile-

rini, minnettarlıklarını, tekrar ziyaret etmemizi, hep yanlarında olmamızı ve onlara cevap yazmamızı 

istemişler. Bizlerde kendilerini kırmayıp, tüm Düş’ün Ailesi adına Editörümüz Sayın Başak ASLAN’ın 

kaleme aldığı mektubu gönderiyoruz.
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Düşün Ailesi

İyileş İyileştirir



 

Bize doğruyu gösteren değerlerimiz,

Başta ben olmak üzere tüm Düş’ün Ailemiz de sizleri çok seviyor, sizlerle beraber olmak istiyor ve 
sizleri görmek istiyorlar. Mektuplarınızı tek tek okudum ve tüm sizleri sevenlerin okumalarını sağ-
ladım. Bu mektupları ömrümüzün sonuna kadar saklayacağız. Sizleri görmeye geldiğimde bana ve 
arkadaşlarımıza öğrettiklerinizden dolayı minnettarız. Biz küçük şeylerden mutlu olmayı unutmuş-
tuk. Sayenizde hatırladık ve yaşamımızı buna göre şekillendiriyoruz. Bunun için sizlere bir kez daha 
teşekkür ediyoruz. 

Ben ve Düş’ün ailesi sizlerden bir isteğimiz var. Sizlerle oluşan bu gönül bağının devam ettirmenizi 
istiyoruz. Bu öncelikli olarak eğitiminize devam ederek yaşadığımız güzel ülkemize katkıda buluna-
rak olacak. Sizlere güveniyoruz. Gelecekte hepinizi birer meslek sahibi olarak, insana ve insanlığa 
faydalı olacağınızdan hiç şüphem yok. 

Gönül bağının devam ettirilmesinin ikinci ve en önemli yolu ise sizlerin de gelecekte bizim sizi zi-
yaret ettiğimiz gibi çalışmalar yapmanızdır. Evet insana ve insanlığa katkı sağlamanın pek çok yolu 
var. Sizin tüm dünya insanlarını içine sığdırabileceğiniz büyük bir kalbiniz var. Ben kalbinizi gülücük-
lerinizde gördüm. Çizdiğiniz resimlerinizde de o tertemiz kalbinizi görebiliyorum. Büyüdüğünüzde 
benzer bir ziyaret gerçekleştirdiğinizde size de şimdi yazdığınız mektuplardan gelecek. Bunu asla 
unutmayın. 

Son olarak sizleri yetiştiren ve yetiştirmeye devam eden eğitim kadrosuna ve özellikle öğretmenle-
rinize minnettarlığımı sunmak istiyorum. Size doğru davranışı öğretmişler ve siz de bunu çevrenize 
yansıtabilmişsiniz. Dahası yansıtmakla kalmayıp bizlere davranışınızla ders verdiniz. Bunda onların 
payı büyük. Ayrıca eğitim çalışmalarına katkı sağlayan tüm herkese teşekkür etmek isterim. 

Aileniz ve çevrenizdeki herkese selamlarımı iletin. Sizleri çok seviyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.

BİNGÖL MEKTUPLARI

Editör Başak Aslan

İyileş İyileştirir
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MUTLU SONSUZLA 
BAŞLAYAN AŞK FİLMİNİZİN, 

BAŞ ROLÜNDE OLMAYA
HAZIR MISINIZ?

Başkent�n kalb� Söğütözü’nde açılan Zerafet Ankara 
Balo Salonu olarak düğün ve organ�zasyon 
sektörüne farklı b�r bakış açısı get�rmek 
�sted�k. Amacımız m�saf�r  ağırlamayı sanata 
dönüştürmekt�r. Estet�k ve zarafet�n buluştuğu, 
özel tasarımlar ve m�mar� dokunuşların �zler�n� 
bulab�leceğ�n�z salonumuz yaklaşık 850 k�ş�l�k 

kapas�teye sah�pt�r. Alanında tecrübel� ve 
uzman olan mutfak ek�b�m�z �le Türk ve dünya 
mutfağından eşs�z lezzetler� sunmayı amaçlıyoruz. 
S�ze ve davetl�ler�n�ze m�saf�r ağırlama sanatını 
yaşatmayı amaç ed�nd�k.  Sektördek� 20 yıllık 
tecrübe ve deney�mler�m�z bu konudak� en büyük 
güven�m�zd�r.
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