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Yeni Sistemde 
Ilk Sayımız

24 Hazi-
ran 2018 
tarihi 
itibariyle 
ülkemiz ve 
dünya üze-
rinde Türk 
Milletinin 
yaşadığı 
tek Türk 
Devleti 

olan Tür-
kiye Cum-

huriyeti Devleti yeni yönetim şekline 
geçti. 

Parlamenter sistemin yaptırdığı pa-
tinajların bu yönetim şeklinde olma-
yacağının söylenmesi ve ülkemizin 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün muasır medeniyet işaretinin 
yeni yönetimce sö ylenmesi bizim 
umudumuz olmuştur.

O nedenle Cumhurbaşkanlığı Yö-
netim Sisteminin ülkemize, milleti-
mize ve devletimize hayırlı olmasını 
diliyoruz.

Yönetimin adı, sistemin şekli biz gaze-
tecilerin evrensel gazetecilik ilkelerini 
etkilememekte, gazetecinin görev ve 
sorumluluklarını değiştirmemektedir.

Halkın haber alma hakkını en hızlı, en 
doğru ve en güvenilir şekilde yerine 
getirmesi gereken bizlerin sorumlulu-
ğu her zamanki gibi devam edecektir. 

Ve bizler okurlarımıza karşı olan so-
rumluluğumuz ile birlikte görevimize 
ve eleştirel bakışımıza devam edece-
ğiz.
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Ziya Selçuk MEB koltuğuna oturması ile beraber 
“acil” kodu ile bir komisyon oluşturdu. Edinilen bil-
gilere göre “acil” kodlu komisyon öncelikle TEOG 
olmak üzere eğitim sisteminin tümü Milli Eğitim 
Bakanı Ziya Selçuk imzası ile neşter vuracak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk vurulacak neşterin derin 
olduğunu ancak kademeli ve yumuşak geçiş-
lerle olacağını belirttiği açıklamasında: 

“En geç 2 ay içinde yaklaşık 3 yıllık 
bir program açıklayacağız. Eğitim 
uzun sürede inşa edilir, kısa sürede 
bozulur. Biraz sabır gerektiriyor. En 
geç 2 ay içinde yaklaşık 3 yıllık bir 
program açıklayacağız. Diyeceğiz 
ki ‘Bizim 3 yıl içindeki yol haritamız 
budur.’ Toplumla bir makro payla-
şımda bulunacağız. Hiçbir öğrencimiz, 
velimiz sürprizle karşılaşmayacak. Oyunun 
ortasında asla kurallar değişmeyecek. Temel 
kavramımız adalet olacak. Ana planda tuttuğum 
en önemli şey adalettir. Bakan olmaya değil gören 
olmaya çalışacağım. Öğretmen bizim önceliğimiz 
olacak. Veriye dair bir politika üreteceğiz. Ana ko-
nularla ilgili vizyon belgeleri hazırlayacağız. Eğitim  
ihraç edilir ama ithal edilemez. Vizyonumuzu bizim 
kelimelerimiz doğuracak. Gerçekten şeff af olmayı 

çok arzuluyoruz. Gizlemek çocukların hayrına değil. 
Mutabakat çok önemli, herkesi dinleyeceğiz. Diploma 
temelli değil, vasıf temelli bir anlayışla gideceğiz. 360 
derece bir bakanlık göreceksiniz bunu zamanla gö-
receksiniz. Bir direnç olacaktır biliyorum. Eğitim en 
muhafazakâr kurumdur. Öğretmenler toplum, veliler 

en muhafazakâr gruptur çünkü çocukları ile 
ilgili bir konu var elbette muhafazakâr 

olacaklar” diye konuştu.

 “ÖNCE KENDI 
PERFORMANSIMDAN 

BAŞLAYACAĞIM”

Öte yandan, Bakan Selçuk, sözleş-
meli öğretmene sağlık özrü atama-

sı geleceğini belirterek, öğretmen 
performans sistemini de uygulama-

yacaklarını söyledi. Selçuk, “Öğretmen 
performansı ile ilgili ilan edilen şeyin 

işlevsel olduğunu düşünmüyorum bakanlık ola-
rak uygulamayacağız. Önce kendi performansımdan 
başlamayı tercih ederim”  dedi. MEB Bakanı Ziya 
Selçukun en önemli ve donanımlı yardımcılarından 
birisi de Öğretmenim Dergisi okurlarının çok yakın-
dan tanıdığı ve İstanbul'un en başarılı İl Milli Eğitim 
Müdürü olan şu an ki MEB Müsteşar Yardımcısı Dr. 
Muammer Yıldız.

ERDOĞAN’DAN 
EĞİTİME NEŞTER

olduğunu ancak kademeli ve yumuşak geçiş-

şımda bulunacağız. Hiçbir öğrencimiz, 
velimiz sürprizle karşılaşmayacak. Oyunun 

en muhafazakâr gruptur çünkü çocukları ile 
ilgili bir konu var elbette muhafazakâr 

olacaklar” diye konuştu.

performans sistemini de uygulama-
yacaklarını söyledi. Selçuk, “Öğretmen 

performansı ile ilgili ilan edilen şeyin 

Yeni yönetim sistemine geçiş ile 
beraber, yeni sistemin kurucu 1. 
Cumhurbaşkanı Başkan Recep 
Tayyip Erdoğan’dan eğitime neş-
ter hamlesi geldi. Eğitim dünyası-
nın çok yakından tanıdığı Prof. Dr. 
Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanlığı 
koltuğuna oturdu.



Beykoz Üniversitesi’nde 2017-2018 akademik 
yılı, yaklaşık 500 öğrencinin diploma almaya hak 
kazandığı mezuniyet töreniyle tamamlandı. Bü-
yük bir coşkuyla kutlanan mezuniyet törenine 
üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Ruhi 
Engin Özmen, mütevelli heyeti üyeleri, aka-
demik ve idari personel ile öğrenciler ve veliler 
katıldı. Törenin ilk konuşmasını Beykoz Üni-
versitesi’ni birincilikle bitiren Ceyda Sonyurt 
yaptı. Sonyurt başarısını ailesine ve birbirinden 

değerli hocalarına borçlu olduğunu belirterek, 
“Mezun olup hayata atılırken yapmamız gereken, 
çağa ayak uydurarak ülkemizi ve üniversitemizi, 
ulusal ve uluslararası alanda en iyi şekilde temsil 
etmektir. Beykoz Üniversitesi mezunu olmanın 
gururunu hep taşımamız dileğiyle, tüm arkadaş-
larıma başarılı bir meslek hayatı diliyorum. Yolu-
muz daima açık olsun” dedi.

Mezuniyet töreninde konuşan Mütevelli Heyeti 
Başkanı Ruhi Engin Özmen de, “Bugün yılın en 
uzun günü. Mezuniyetin 21 Haziran’da yılın en 
uzun gününde, yaz gündönümünde gerçekleş-
mesi, sizin de hayatınızın bir dönüm noktasında 
olmanız açısından çok anlamlı bir tesadüf” dedi. 
Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meh-
met Durman, yaklaşık 500 öğrencinin mezun 
olduğunu belirterek, “Bu yılki mezuniyet töreni-
mizde yaşadıklarımız her seferinden daha farklı 
ve anlamlı. Bunun 2 önemli nedeni var; Birincisi, 
2008 yılında kurulmuş olan ve o yıldan itibaren 
başarı ile yükseköğretime hizmet eden Beykoz 
Lojistik Meslek Yüksekokulu’nun 10’uncu 
kuruluş yılı. Okulumuz, bir eğitim kurumu için 
kısa sayılabilecek 10 yılda önemli gelenekler ve 
başarılar oluşturmuş, ülkemizde lojistik alanın-
da tercih edilen öncü ve marka bir okul olmuş, 
günümüze kadar 3 bin 500’ün üzerinde mezun 
vermiş ve bu mezunlarımız iş dünyasında önemli 
başarılar elde etmiştir” diye konuştu.

EĞITIM HAYATIN KENDISI

Durman, Beykoz Üniversitesi’nin mesleki yük-
seköğretim alanında sahip olduğu güçlü geçmişi 
üzerine inşa ettiği üniversite yapısı ile yükseköğ-
retimde yenilikçi bir vizyonu temsil eden, kalite 
odaklı, ülkemizin yükseköğretimine farklılıklar 
kazandıran, uluslararası yeni nesil bir üniversite 
olarak toplumun karşısına çıktığını söyledi. Dur-
man, sözlerine şöyle devam etti: “Üniversite ola-
rak, ünlü eğitim bilimcisi John Dewey’in ‘Eği-
tim hayata hazırlık değil; hayatın kendisidir’ 
ifadesinden esinlenerek ve buna yürekten katıla-
rak öğrencilerimizin sadece bilmek için değil, uy-
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Beykoz Üniversitesi 2017-2018 akademik yılını tamamladı, 500 öğrencinin mezun 
olması törenle kutlandı. Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Ruhi Engin Özmen, 

mütevelli heyeti üyeleri, akademik ve idari personel, öğrenciler ve velilerin 
katıldığı mezuniyet töreninde konuşan Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Mehmet Durman, üniversitenin önümüzdeki yıl da hızla büyümeye  
devam edeceğini belirtti. 

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ 
BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR



gulamak için de öğrenmeleri gerektiğine inanıyo-
ruz. Bu doğrultuda, önlisans, lisans ve lisansüstü 
programlarımız için geliştirdiğimiz özgün eğitim 
modelleri ve yaklaşımları ile öğrencilerimize uy-
gulama ağırlıklı, bilgi ve becerilerini geliştirebile-
cekleri, çok disiplinli yaklaşımlara açık, çok yön-
lü uluslararası kalite standartları ile desteklenen 
bir öğrenme ve üniversite ortamı sunmaktayız.”

TOPLAM PROGRAM SAYISI 60’A 
ULAŞIYOR

Durman, Beykoz Üniversitesi’nin kurulmasıyla 
birlikte Işletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, 
Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sosyal Bilimler Fa-
kültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Si-
vil Havacılık Yüksekokulu, Yabancı Diller Yük-
sekokulu, Lisansüstü Programlar Enstitüsü 
ve Lojistik Meslek Yüksekokulu’na ilave olarak 
diğer bir Meslek Yüksekokulu’nun kurulduğunun 
bilgisini verdi. Durman, şunları kaydetti: “Üniver-
sitemiz önümüzdeki yıl da hızla büyümeye devam 
edecektir. Bu yıl ilk kez öğrenci alacak olan Sosyal 
Bilimler, Mühendislik ve Mimarlık fakültele-
ri ile birlikte lisans programlarımızın sayısı 16’ya, 
önlisans programlarımızın sayısı 30’a, Lisansüstü 
Programlar Enstitüsü’nde açılacak yeni yüksek li-
sans programı ile birlikte toplam program sayımız 
60’lara, öğrenci sayımız ise 3 binlere ulaşacaktır.”

ULUSLARARASI STANDARTLARDA 
BIR KAMPÜS

Beykoz Üniversitesi’nin önümüzdeki yıl Kava-
cık ve Çubuklu yerleşkelerinde toplam 13 bin 
600 m2 alana sahip 4 binada hizmet vereceğini 
söyleyen Durman, “Diğer taraftan Beykoz’da, 
muhteşem bir doğa ortamında 80 bin m2’lik bir 
alanda 60 bin m2 kapalı alana sahip olacak üniver-
site kampüsümüzün mimari çalışmaları tamamlan-
mış, inşaat izinleri de alınmıştır. Proje çalışmaları 
ise devam etmektedir. Hedefimiz, bu kampüsümü-
zü 2 yıl içerisinde tamamlamak ve ülkemizde her 
yönü ile örnek olacak, uluslararası standartlarda bir 
üniversite kampüsü oluşturmaktır” sözlerini kay-
detti.

HER ALANDA BAŞARILARA IMZA 
ATILDI

Yalnızca büyümeye değil, kalite ve başarıya da 
odaklandıklarının altını çizen Durman, bunu 
şöyle açıkladı: “Bunun somut göstergesi olarak, 
bu yılki 2 önemli başarımızı sizlerle paylaşmak 

isterim. Bildiğiniz gibi üniversitelerin 2 yıllık ön-
lisans programlarında okuyan öğrencilerin en 
büyük hedefleri ÖSYM tarafından yapılan mer-
kezi Dikey Geçiş Sınavı ile lisans programları-
na devam etmektir. 2017 yılında yapılan sınavda 
üniversitemiz 165 Devlet ve Vakıf Yükseköğre-
tim Kurumu arasında 3’üncü sırada yer almış ve 
mezun olan öğrencilerimizin yüzde 90’ı lisans 
programlarına yerleşmeye hak kazanmışlardır. 
Diğer taraftan öğrencilerimiz sadece eğitim ala-
nında değil, sosyal ve sportif alanlarda da önemli 
başarılar elde etmektedir. Bu yıl Üniversiteler 
Ligi Erkekler Salon Futbolu’nda takımımız 
Türkiye şampiyonu oldu.”

GELECEĞIN IŞIKLI ÇIÇEKLERI

Mezunlara Mustafa Kemal Atatürk’ün sözle-
riyle “Geleceğimizin Ümidi, Işıklı Çiçekleri” 
diyen Durman, “Biz üniversite yöneticileri, aka-
demisyenleri ve çalışanları için en mutlu an, en 
büyük ödül, mezun ettiğimiz öğrencilerin haya-
ta güvenle, ilkeli ve istekli biçimde atılmalarını 
görmektir. Şimdi sizler için zorlu bir yaşam mü-
cadelesi başlıyor. Sahip olduğunuz bu birikim 
ile mesleğinizde ve dünyanın neresinde olur-
sanız olun yapacağınız işlerde başarılı olmaya 
adaysınız” dedi.
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Liseye geçiş sisteminde yapılan değişiklikle ilk yıl 
bazı sıkıntılar yaşanmaya başladı. Anadolu lisele-
rinin sayısının ihtiyacı karşılamayacağını anlayan 
Milli Eğitim Bakanlığı, bazı meslek liselerini 
Anadolu liselerine dönüştürüyor.

Konu ile ilgili Türk Eğitim Sen Istanbul Il Baş-
kanı Öğr. Üyesi Dr. M. Hanefi Bostan şu açık-
lamaları yaptı: “Istanbul’da 60 meslek lisesi 
Anadolu lisesine dönüştürüleceği söylenmekte. 
Geçtiğimiz yıllar içerisinde gerçekleştirilen dö-
nüşümlerin getirdiği sıkıntılar hali hazırda aşı-
lamamışken şimdi ortaya çıkan meslek liseleri 
problemi eğitimi yönetenlerin daha fazla mesai 
harcamasına sebep olacak gibi gözüküyor.”

MEB’den konuya ilişkin henüz bir açıklama gel-
mediğine değinen Bostan, açıklamalarına ya-
pılan bu çalışmanın meslek liselerinde öğrenci 
azlığına ya da bu liselere talebin azalmasına mı 
dayandırıldığının bilinmediğini, önümüzdeki 
günlerde bakanlığın çalışmayı nasıl ele alacağının 
görüleceğini söyleyerek devam etti. 

M. Hanefi Bostan MEB’e “Istanbul’da 60 okul 
yetmezse daha kaç tane meslek lisesini kapatarak 
Anadolu Lisesine dönüştürülecek? Bununla ilgili 
bir sınırlama ya da sayı var mı? Yoksa bir mesleki 
eğitim PROJEMİZ mi var? Mesela: Sağlık Meslek 
Liselerini özel hastane birliklerine, Ticaret Mes-
lek Liselerini Muhasebeciler Odasına, Endüstri 
Meslek Liselerini de sanayi bölgesi yönetimleri-
ne devredilmesini mi düşünüyorsunuz?” soruları 
ile birlikte Meslek Liselerinin Memleket mese-
lesi olduğunun altını çizdi.

MESLEK LİSELERİ 
KAPATILIYOR MU?
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   Pek çok ülkeyle kıyaslandığında devasa bir pazar hacmine sahip olan Türk 
eğitim sektörünün ihtiyaçlarına cevap vermek üzere, Dubai, Endonezya ve 

Meksika’dan sonra geçen yıl ilk kez İstanbul’a taşınan Dergimiz’in de katıldığı 
dünyaca ünlü GESS Konferans ve Fuarlarının düzenlediği fuarın ikincisi 25-27 

Ekim 2018 tarihlerinde WOW İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Okulöncesinden yükseköğrenime kadar yaklaşık 26 
milyon öğrenci ve öğretmeni barından Türk eğitim 
sektörü, her yıl büyümesini sürdürmeye devam edi-
yor. TÜIK tarafından açıklanan son verilere göre 
Türkiye’nin eğitim harcamaları 161 milyar liraya 
yaklaştı. Bu tutarın yüzde 74,2’si devlet tarafından 

finanse edilirken, eğitim harcamaları en çok yüzde 
31,6 ile ortaöğretim ve yüzde 20,3 ile yükseköğre-
timde arttı.

Eğitim Teknolojileri ve Çözümleri Fuarı GESS 
Turkey 2018’de, robotik ve yapay zeka, artırılmış 
gerçeklik, STEM, kodlama, yazılım çözümleri, BİT 
Donanım teknolojileri, e-öğrenme kaynakları, 3 bo-
yutlu baskı, kitap, dergi ve online yayınlar, dijital ve 
interaktif teknolojiler, multimedya, okul yönetim sis-

temleri, eğitici oyun ve oyuncaklar, eğitim ortamıyla 
ilgili araç, gereç ve mobilyalar, özel eğitim ve reha-
bilitasyon uygulamaları, mesleki eğitim ekipmanları, 
okul kıyafetleri ve danışmanlık konularındaki tüm 
yenilikler bir arada sergilenecek. Geçen yılki katı-
lımcıları arasında Microsoft, Google, Acer, Sebit, 
Benmaker ve Edding gibi markaların da olduğu or-
ganizasyon, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eği-
tim Teknolojileri (YEĞITEK) Genel Müdürlüğü 
destekleriyle, Tarsus Group bünyesindeki IFO Fu-
arcılık ve F&E Group iş birliğinde gerçekleştiriliyor. 

ULUSLARARASI ISIMLER FUARDA 
OLACAK!

Yerel ve global firmaların en yeni eğitim teknolojile-
rini sergileyeceği GESS Turkey 2018’de, uluslararası 
uzmanlar, eğitim profesyonellerinin yeteneklerini ge-
liştirmelerine yardımcı olacak özel sunumlarında, kü-
resel deneyimlerini aktaracak. Uygulamalı atölye çalış-
malarının da gerçekleştirileceği GESS Turkey 2018’de 
ayrıca, dileyen eğitim profesyonelleri deneyimlerini 
paylaşmak üzere konuşmacı olmak için organizasyo-
nun resmi internet sitesine başvuruda bulunabiliyor. 

25-27 Ekim 2018 tarihlerinde WOW Istanbul 
Kongre Merkezi’nde ikincisi düzenlenecek olan 
GESS Turkey hakkında detaylı bilgi ve organizas-
yona katılım için web sitemiz aracılığını kullana-
bilirsiniz.

TÜRKİYE GESS FUAR VE KONFERANSLARINA 
İKİNCİ KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
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Ailesinin ısrarıyla polis okuluna giden Burak Kartal 
hayallerinden sadece iki yıl ayrı kaldı. Polislik mes-
leğinde iki yıl çalıştıktan sonra istifa edip, mutlu ol-
mayı seçen genç bir girişimci Burak Kartal. Henüz 
24 yaşında ve Fikir Değirmeni Gençlik ve Kuluçka 
Merkezi kurucusu. Burak Kartal, Fikir Değirmeni’n-
de hem kendi hayalini gerçekleştiriyor hem de  ço-
cukların ve gençlerin hayallerinden vazgeçmemesi 
ve girişimciliği öğrenmelerinde yol gösterici oluyor. 
Çocukların hayallerinin gerçekleşmesini sağlayan 
Fikir Değirmeni’ni Burak Kartal şöyle anlatıyor:

Türkiye’de çalışan insanların yüzde 85’i çalıştığı 
işten mutsuz. Bunun en büyük sebebi her yıl bir 
milyon insan üniversiteden mezun oluyor. Mezun 
olanların üçte birlik kısmı ilk üç yıl içerisinde iş 
bulabilirken üçte ikilik kısmı okuduğu alanla il-
gili iş bulabiliyor. Yani bizim eğitimimizde sorun 
var. OECD’nin araştırmasına göre yetmiş iki ülke 
arasında maalesef en mutsuz öğrencileri biz ye-
tiştiriyoruz. Bu çok büyük bir istatistik. Nedenine 
bakacak olursak öğretim odaklı bir eğitim siste-
mimiz var. Öğrenciler üretmekten, geliştirmekten 
çok uzak. Sınav odaklı bir eğitim sistemimiz var. En 
önemlisi de tek düze insan yetiştiriyoruz. Öğrenci-
leri kalıplara sokuyoruz. On altı yılın sonunda ha-
yal kuramayan, gelecek kaygısı yaşayan, tüketen bir 

toplum yetiştiriyoruz. Çağımızın gereksinimlerine 
karşılık eğitim modellerine ihtiyacımız var. Ben de 
buradan yol çıkarak Fikir Değirmeni Çocuk ve 
Genç Kuluçka Merkezi’ni kurdum. Amacım ço-
cuklardaki üretme ve geliştirme bilincini aşılamak. 
Fikir Değirmeni şu anda Türkiye’nin ilk ve tek 
bilim odaklı kuluçka merkezidir. Bu merkezde 9-18 
yaş aralığındaki bireylere hafta sonları dört saatten 
oluşan fikir, proje ve iş geliştirme alanlarında eği-
tim verip çocukların kendi iş modelini geliştirmele-
rini kendi fikirlerini ortaya çıkartmalarını sağlıyo-
ruz. Amacımız çocuk girişimciler yetiştirmek. 

Ülkemizin Kalkınması Üretmekten Geçiyor

Bizim için en önemlisi çocuğun kendi bilgi ve be-
cerisini belirleyebilmek. Çünkü en büyük eksiklik 
bu. Bireyler ne yazık ki üniversite bitirdikten son-
ra bile kendi ilgi alanlarını belirleyemiyor. Diğer 
amaçlarımızdan biri de çocuklarda üretme ve ge-
liştirme bilincini oluşturmak. Çünkü ülkemizde en 
büyük eksikliklerden biri olduğunu düşünüyorum. 
Biz ülkemizin kalkınmasının üretmekten geçtiğini 
savunuyoruz. Tüketen toplumlar kaybetmeye mah-
kumdur. Diğer bir amacımız kapalı yetişen çocukla-
rın sorunlara çözüm odaklı yaklaşabilmelerini sağ-
lamak. Kendine olan güvenini arttırmak, iletişim 

“TÜRKİYE’Yİ DÜNYAYA DUYURMAK 
İSTİYORUZ”

FİKİR DEĞİRMENİ’NİN KURUCUSU BURAK KARTAL:
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becerisini geliştirmek, ekip çalışmasına girebil-
mek, kendini ifade edebilen bireyler yetiştirmek 
istiyoruz. En önemlisi de bu.

ÇOCUKLARIN ÜRETME 
POTANSIYELI DAHA YÜKSEK

Biz her öğrenciye açığız. Bu zamana kadar maddi 
durumu olmadığı için geri çevirmedik. Biz başlar-
ken bursla başladık. Öğrencilere hayalindeki dün-
yayı anlatmasını istedik ve buna karşılık onlara 
burslar verdik. Öğrencilerimizi seçerken mülakatla 
seçiyoruz. Her öğrencinin üretme isteği olmadığın-
dan üretime istekli öğrencileri seçiyoruz. İki tür 
mülakat yapıyoruz. Birinci aşamada “Hayalindeki 
dünyan nedir?” ikinci aşamada “Elinde imkan 
olsa neyi değiştirirsin?” sorularını öğrencilere 
yöneltiyoruz. Bu iki soruya öğrencinin verdiği ce-
vaba göre birinci aşamayı geçiyor. İkinci aşamada 
ise bir dakikalık psikolojik test yapıyoruz. Yazdık-
ları üzerine öğrenciyle sohbet ediyoruz. Eğer çocuk 
yazdıklarının arkasında ise başaracağına inanıyor 
ise biz o öğrenciyi alıyoruz. Çünkü o çocuktan ba-
şarı geliyor. Girişimcilikte esas olan pes etmemek, 
hayalinin arkasında durabilmektir. Biz hayalinin 
arkasında duran çocukları arıyoruz.

Şuan için ortaokul ve lise öğrencilerimiz var. Daha 
çok ortaokuldan alıyoruz öğrencilerimizi. Amacı-
mız küçük yaştan çocuğa farkındalık oluşturmak. 
Çocuk yaşta hayal dünyamız oldukça geniş oluyor. 
Zaman ilerledikçe hayat şartları, eğitim şartları  gibi 
nedenler hayal dünyamızı daraltıyor. Fikir geliştir-
me süreci hayallerimizle doğru orantılı. Dördüncü, 
beşinci sınıftaki çocuklardan inanılmaz fikirler çı-
kıyor. Sınıfl ar büyüdükçe aradaki farkı görüyoruz. 
Bu nedenle biz ilkokul seviyesine inmek istiyoruz. 
Altı yaşından itibaren süreci başlatıyoruz. Altı-se-
kiz yaş aralığındaki çocuklara sosyal sorumluluk, 
Dokuz-on üç yaş aralığındaki çocuklara girişimci-
lik bilinci aşılayacak eğitimler vermeyi planlıyoruz. 
Bizim eğitim sistemimiz çok farklı. Biz eğitimlerde 
masa kullanmıyoruz sandalyelerle U Düzeni yapı-
yoruz. Uzun sunumlara karşıyız. Odaklanma süresi 
az olan çocuklarda etkili değildir. En fazla beş daki-
ka sunum süremiz var. Daha sonra dersimize oyun 
şeklinde devam ediyoruz. Yaratıcı dramayı aktif 
bir şekilde kullanıyoruz. Kendi oyunlarımızı tasar-
lıyoruz. Fikir geliştirme sürecinde destek olacak 
materyaller kullanıyoruz. Bizde zaman kısıtlaması 
yoktur. Kısıtlayıcı bir ortam olmadığı zaman özgür 

bir ortam olduğu zaman çocuktaki yaratıcılık daha 
fazla artıyor. 

Üç evreden oluşan bir eğitim sistemimiz var. Tırtıl 
evresi, koza evresi ve kelebek evresi olmak üzere 
üçe ayrılıyor. Tırtıl evresinde öğrencilerimize fikir 
geliştirmelerinin, kendilerini ifade edebilmelerinin 
ve sorunlara çözüm odaklı yaklaşabilmelerinin eği-
timlerini veriyoruz. Fikir geliştirme dersi, düşün-

ce geliştirme dersi, deneyimsel öğrenme dersi 
ve sosyal sorumluluk dersi veriyoruz. Aktif bir 
şekilde kendilerini ifade edebilmelerini ve fikirleri-
ni geliştirebilmelerini sağlıyoruz. Bir dakikalık su-
numla fikirlerini anlatmalarını istiyoruz. Bunların 
yanında yaratıcı drama ile ekip çalışmalarını, lider-
lik çalışmalarını oyunlarla öğretiyoruz çocuklara. 
Dört ay boyunca bu derslerimizi veriyoruz. Dört 
ayın sonunda her öğrenci kendi iş fikrini geliştiri-
yor. Öğrenciler sahneye çıkıp üç dakikada iş fikrini 
anlatıyor. Yetişkinlerin bile anlatamayacağı güzel-
likte fikirlerini anlatıyorlar. Aileleri, girişimcileri, 
meslek yatırımcılarını, şirket yöneticilerini bu 
sunumları izlemeye davet ediyoruz. Onlardan ço-
cuklarımızın fikirlerine destek olmalarını istiyoruz. 
Çocukları maddi ya da ürün desteğinde bulunabile-
cek kişilerle tanıştırıyoruz. 

Devamı gelecek sayımızda
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STEMISTANBUL, Istanbul Medipol Üniversitesi 
iş birliği ile gerçekleştirilen öğretmen eğitimleri 
devam ediyor. Bireysel katılımlar ile üniversite 
bünyesinde gerçekleştirilen eğitimleri aynı za-
manda kurumlar kendi bünyesinde görev alan 
öğretmenlerine özel olarak da alabiliyorlar. Bilim 

ve teknolojideki gelişmeler devam ederken, ken-
dini alanında geliştiren, yenilikçi, ileri görüşlü, 
öğrencilerine 21. yüzyıl becerileri kazandırmayı 
hedefleyen, geleneksel yöntemlerin çizdiği ka-
lıbın dışında yeni dünyaya ayak uydurmayı he-
defleyen öğretmenlerin mesleki gelişimleri farklı 
alanlarda verilen eğitimler ile destekleniyor. 

STEM ÖĞRETMEN EĞITIMI

Son yıllarda çok sık karşımıza çıkan “STEM Eğiti-
mi” olgusu aslında öğretmenlerin yıllardır bir şe-
kilde okullarında uyguladıkları ya da uygulamaya 
çalıştıkları bir çok aktiviteyi, yöntemi içine alan bir 
başlıktır. Ancak artık tek disiplin üzerine bir çalışma-
nın öğrenciler için çok yeterli olmadığı ve bununla 
beraber 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılan 

problem çözme, analitik düşünme, yaratıcılık, 
mühendislik vb. birçok becerinin de öğrencilere 
kazandırılması hedeflenince ve işin içine bir de tek-
nolojik gelişmeler eklenince tüm bunlara yönelik 
çalışmalar “STEM Eğitimi” başlığı altında toplandı. 
STEM  öğretmenlere onların ihtiyaçlarını dikkate 
alarak bir eğitim programı hazırladı. Eğitimin büyük 
bir bölümü interaktif olarak öğretmenlerin yaparak, 
yaşayarak öğrenmesine yönelik hazırlandı.

ROBOTIK OKURYAZARLIK EĞITIMI

Robotik, kodlama, programlama… Öğretmenlerin 
kafasını karıştıran onca tanımlama. Kodlama ge-
leceğin dili olarak neredeyse kabul görmüş bulun-
makta. Peki bunun için öğretmenler nereden baş-
lamalı? Birçok öğretmen için yeni olan bu alanlara 
eğitim öncelikle bu alana yönelik okuryazarlık ile 
başlamalı. En temelde algoritma kurma becerisi-
nin geliştirilmesi sonrasında en temelde en karışığa 
kod blokları ile projeler oluşturma, bunları simülas-
yon üzerinde ve robot kitlerinde aktif olarak dene-
yimleme gibi etkinlikleri içinde bulunduran eğitim-
ler başlangıç seviyesindeki tüm öğretmenlerin ilk 
adımlarını atmak çok önemli bir adım.

LEGO TABANLI STEM UYGULAMA 
EĞITIMI

LEGO nesilden nesile hepimizin elinden geçen ve 
en sevilen oyuncaklardan biri olmuştur. Eğitim ala-
nında da birçok şekilde kullanılan LEGO setleri artık 
LEDO Wedo ve Lego Mindstorms EV3 gibi eğitim 
setleri ile yeni bir boyut kazandı. Birçok kurum bu 
setleri robotik derslerinde kullanmak için temin et-
miş ve laboratuvarlarına ekledi. Bu setler alanında da 
birçok öğretmenin aktif kullanıp proje üretebilece-
ği setlerdir. Öğretmenlerin bu setlerin kullanımı ve 
daha yoğun olarak derslerine entegrasyonu için bil-
gilendirmek amacıyla bu eğitim tasarlandı.

STEM YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER 
HEDEFLİYOR

Steamİstanbul Kurucusu Burcu Boncukçu:
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STEM DERS PLANI HAZIRLAMA 
EĞITIMI

Günümüzde öğretmen geçmişin aksine sınıfta öğ-
rencilere bilgiyi aktaran kişi değildir.  Öğrenciler 
için uygun öğrenme ortamları hazırlayan ve onlara 
öğrenme süreçlerinde rehberlik eden kişidir. Bunun 
hazırlığı ise dersten önce başlar. Son yıllarda yıllık 
müfredatın dışında, günlük ders planlarının da ha-
zır olarak sunulmasıyla pek çok öğretmen ders pla-
nı hazırlamayı unuttu. Kendini geliştirmeye açık, 
yeni öğretim yöntem ve tekniklerine meraklı öğret-
menler için hazırlanan bu eğitim içeriğinde, temel 
kavramlar hatırlatılıyor, STEM yaklaşımı ile örnek 
ders planları uygulanıyor, farklı yöntem ve teknik-
ler karşılaştırılıyor.

AKIL VE ZEKA OYUNLARI EĞITIMI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2013-2014 yılın-
dan itibaren ortaokullarda Akıl ve Zeka Oyunları 
dersi seçmeli ders olarak veriliyor. STEM’de öğren-
cilere analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem 
çözme gibi beceriler kazandırmayı hedefleyen bu 
ders için plan hazırlamaktan, oyunları tanımaya, öğ-
renciye yönelik oyunları belirlemekten, turnuvalar 
yapmaya birçok konuda öğretmenlerin bilgi sahibi 
olması hedeflenerek bu eğitim tasarlandı.

EĞITSEL OYUN TASARIMI EĞITIMI

Eğitim fakültelerinde materyal tasarımı dersinde 
öğrencilerin öğrenme süreçlerini desteklemek üze-
re çeşitli materyal tasarımları yapılıyor. Bu eğitim o 
ders içinde de öğretilen birçok konuyu oyun tasarı-
mı ile birleştirerek öğrencilerin evde, okulda ailesi 

veya arkadaşlarıyla oynayabilecekleri eğitsel amaçlı 
eğlenceli oyunlar hazırlamak için öğretmenleri des-
teklemektir. 

WEB 2.0 ARAÇLARI VE KULLANIMI 
EĞITIMI

Teknoloji çağının içine doğmuş bir nesille karşılaşan 
öğretmenler yer yer öğrencilerinin hızına yetişmek-
te zorlanabiliyorlar. Geleneksel sunumlar hazırla-
mak yalnızca kağıt, kalem vb materyalle yapılan 
etkinlikler yetersiz kalabiliyor. Bu noktada Web 2.0 
araçları öğretmenlerin imdadına yetişiyor. STEM’le 
öğretmenler dijital hikayeler hazırlayıp öğrencileri-
nin derse ilgisini çekebilir, kendi derslerine yönelik 
infografikler hazırlayabilir, denemelerini testlerini 
online ortamda yaptırabilir ve daha bir çok yönüyle 
bu araçları derslerine entegre edebilirler. Bu eğitim 
öğretmenleri bu araçlar ve kullanımları konusunda 
bilgilendirmek amacı ile tasarlandı.

OYUNLAŞTIRMA EĞITIMI

Oyunun insanlık tarihi kadar eski bir olgu olmasıyla 
birlikte oyunlaştırma terimi son yıllarda hayatımıza 
girmiş bulunmakta. Aslında bu yeni bir olgu değil 
yıllardır yarattığımız birçok şey oyunlaştırma adını 
alıyor. En basit örnekle yemek yemeyen bebeğine 
“Bak bak uçak geliyooorrr!” diyen bir annenin yap-
tığı, yemek yeme olayını oyunlaştırmaktır. Oyun-
laştırmanın derslerde kullanımının pozitif etkileri 
olmasına yönelik birçok araştırma yapıldı ve ya-
pılmaya devam ediyor. Derslerinde oyunlaştırmayı 
kullanıp öğrencilerinin hem motivasyon hem de 
başarısını arttırmayı hedefleyen öğretmenler için 
bu eğitim tasarlandı.
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Inholland Üniversitesi’nde Erasmus programı kap-
samında Leisure Management Bölümü’nü tamam-
ladıktan ve Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi 
Bölümü’nden mezun olan Eda Göknar, Pera Müze-
si’nde farklı projelerde yer aldı ve son yıllarda müze 
eğitimi alanında çalışıyor. Pera Müzesi Eğitim Prog-
ramları Yöneticisi olarak çocuklara, gençlere, yetiş-
kinlere, yaşlılara, zihinsel engellilere, okul gruplarına 
ve öğretmenlere yönelik müzenin koleksiyon ve süreli 
sergileri kapsamında program içerikleri geliştiriyor. 
Ayrıca klasik bale, modern dans ve yoga eğitimlerinden 
yola çıkarak bedene odaklanan atölye çalışmaları da ya-
pıyor. Pera Müzesi, yaz etkinlikleri kapsamında 4-12 
yaş aralığındaki çocuklara özel tasarlanan on bir farklı 
atölye sunuyor. Bu atölyeler bir ay boyunca devam 
edecek. Pera Müzesi Eğitim Programları Yönetici-
si Eda Göknar’ın Dergi’mize özel açıklamaları şöyle:

8 Haziran 2005’te açılan Pera Müzesi, Suna ve Inan 
Kıraç Vakfı’nın nitelikli ve geniş ölçekli kültür-sanat 
hizmeti vermek amacıyla kurduğu bir özel müze. Oriji-
nali 1893 yılında mimar Achille Manoussos tarafından 
tasarlanan Bristol Oteli binasının, 2005’te cephesi ko-
runarak çağdaş ve donanımlı bir müze olarak renove 
edilmesiyle inşa edilen yeni binasında faaliyet göste-
riyor. Pera Müzesi, Suna ve Inan Kıraç Vakfı’na ait 
“Oryantalist Resim”, “Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri” 
ve “Kütahya Çini ve Seramikleri” koleksiyonlarını ve 

bu koleksiyonların temsil ettiği değerleri; sergiler, ya-
yıncılık ürünleri, sözlü etkinlikler, eğitim etkinlikleri 
ve bilimsel çalışmalar aracılığıyla kamuyla paylaşıyor, 
gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

Pera Müzesi aralarında Tate Britain, Victoria ve Al-
bert Müzesi, St. Petersburg Rus Devlet Müzesi, JP 
Morgan Chase Koleksiyonu, New York School of 
Visual Arts, Maeght Vakfı, ”la Caixa” Vakfı gibi dün-
yanın önde gelen müze, koleksiyon ve vakıflarıyla 
ortak sanat projeleri üretiyor. Dönemli sergilerle, 
Jean Dubuffet, Henri Cartier-Bresson, Rembrandt, 
Niko Pirosmani, Josef Koudelka, Joan Miró, Akira 
Kurosawa, Marc Chagall, Pablo Picasso, Fernando 
Botero, Frida Kahlo, Diego Rivera, Goya, Alberto 
Giacometti, Grayson Perry, Cecil Beaton, Giorgio 
de Chirico gibi dünyanın usta sanatçılarının yapıtla-
rını ülkemiz sanatseverleriyle buluşturuyor. Açıldı-
ğından bugüne her yıl ulusal ve uluslararası eğitim ve 
sanat kurumlarıyla işbirliği yaparak genç sanatçıları 
destekleyen sergiler de düzenleyen Pera Müzesi, tüm 
sergilerini kitaplar, sözel etkinlikler ve eğitim program-
larıyla da destekliyor. Dönemsel programları ve etkin-
likleriyle dikkat çeken Pera Film ise ziyaretçilere ve 
sinema meraklılarına, klasiklerden bağımsız filmlere, 
animasyon ve belgesellere uzanan, kimi zaman sergile-
re paralel kapsamlı gösterimler düzenliyor.

PERA MÜZESİ EĞİTİM PROGRAMLARI YÖNETİCİSİ EDA GÖKNAR:

“ÇOCUKLAR DENEYİMLEYEREK KEŞFEDİYOR”
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Kuruluşundan günümüze gerçekleştirdiği etkinliklerle 
Türkiye’nin nitelikli, öncü ve sevilen müzelerinden biri 
haline gelen Pera Müzesi kentin bu çok canlı bölgesinde 
çağdaş bir müze-kültür merkezi olarak hizmet veriyor. 

Pera Eğitim programları uygulanmaya başlandığında 
ilk olarak hedef kitle çocuklardı. Ancak yıllar içerisinde 
değişen ihtiyaçlara göre genişleyen yaş grupları ile ge-
lişen programlarımız artık her yaştan ziyaretçiye hitap 
ediyor. Bu gelişim ziyaretçi sayılarımıza da yansıyor. 
Örneğin, Pera Eğitim 2016 yılında toplam 4 bini aşkın 
kişiyi ağırlamıştı. 2018 yılında bu sayıya yılın ilk yarı-
sında ulaştık.

BIRÇOK UYGULAMALI ÇALIŞMALAR 
YAPILIYOR

Suna ve Inan Kıraç Vakfı koleksiyon sergileri ve 
Pera Müzesi süreli sergileri kapsamında farklı te-
malar üzerinden ya da sergide yer alan sanatçıların 
eserlerinden yola çıkarak tasarlanan bu atölyelerde 
çocuklar görerek, dokunarak, koklayarak, interaktif 
bir şekilde deneyimleyerek keşfediyor.

4-6 ve 7-12 yaş gruplarındaki çocuklar;  boya, parafin, 
kolaj, kil, heykel, rölyef, papye maşe, kukla, portre, 
daldırma mum, soyut fotoğraf çalışmaları, atık 
malzemelerden enstrüman tasarımları, stop-mo-
tion tekniğiyle video, linol baskı, kahveden kağıt 
tasarımı, dana derisi ile gölge oyunu figürleri, be-
den perküsyonu, teknoloji, dans, ytong beton ta-
şından heykel gibi değişik malzeme ve tekniklerin 
kullanıldığı çalışmalarla öğretici ve eğlenceli bir sanat 
deneyimi kazanıyorlar. Aynı zamanda yaratıcı drama 
yöntemlerini kullanarak çocukların rol yapma, do-
ğaçlama ve oyunla, müzeyi yaşayan bir mekan olarak 
deneyimlemelerini sağlayan, müze bilinçlerini ve es-
tetik becerilerini geliştirecek çalışmalar da yapılıyor.

Pera Müzesi bünyesinde Pera Eğitim’in programla-
dığı uygulamalı çalışmalarla pekiştirilen atölyeler, mü-
zeyi sosyal hayatın bir parçası kılmayı da amaçlıyor. Bu 
amaç doğrultusunda oluşturulan Pera Eğitim atölyele-
ri, koleksiyon sergilerinin yanı sıra, süreli sergilere yö-
nelik de hazırlanan atölyeler, Pera Çocuk (4-6, 7-12), 
Pera Genç (13-17), Pera+ (18+, 60+), Öğretmenler, 
Okul Grupları (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) ve 
Engelli Ziyaretçiler kategorileri altında birbirinden 
renkli ve yaratıcı etkinlikleri yıl boyunca sürdürüyor. 

Ayrıca, Pera Eğitim senelik programı kapsamında ise 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Anne-
ler Günü, Babalar Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı, Yarıyıl Tatili Eğitim Etkin-
likleri, Yaz Dönemi Eğitim Etkinlikleri ve Yılbaşına 
Özel Atölyeler gibi farklı atölyeler de düzenliyor.

13-17 yaş grubuna yönelik düzenlenen keyifli atölye-
lerde gençler Pera Müzesi’nin koleksiyon ve süreli 
sergileri kapsamında felsefe, hukuk, müzik, edebi-
yat, fotoğrafçılık gibi farklı disiplinleri tanımanın 
yanı sıra 3 boyutlu yazıcı teknolojisi, serigrafi, sera-
mik gibi teknikleri de tanıyor. Toplamda iki saat süren 
ve bir rehberli turun da eşlik ettiği atölyelerde genç 
sanatseverlere gelecekte seçebilecekleri meslekler 
hakkında ilham verilmesi hedefleniyor. Sanatın farklı 
akımlarına gönderme yapan, restorasyon, sergi kuru-
lum süreci gibi müzeciliğe dair farklı süreçleri de in-
celeme imkanı sunan atölyelerde katılımcılar yaratıcı, 
eğlenceli ve interaktif bir deneyim yaşıyor.

18 yaş ve üzerindeki herkesin katılabildiği Pera+ atölye-
lerinde katılımcılar, farklı konularda uzmanlaşmış eğit-
menler eşliğinde Pera Müzesi’nin koleksiyon ve süreli 
sergilerini geziyor ve müzeyi felsefe, hukuk, müzik, 
edebiyat, fotoğrafçılık gibi farklı disiplinler ile birlikte 
deneyimliyor. Katılımcılara maket yapımı, portre fo-
toğrafçılığı eğitimi, Pinhole kamera, ahşap plak ta-
sarımı, mini vazo tasarımı, bez çanta ve tişört baskı 
tasarımı, ahşapkari sanatı, koku atölyesi, illüstrasyon 
ve çizgi roman tasarımı, sanal gerçeklik ve 3 boyutlu 
baskı, dans, kolektif yazı tekniği, linol baskı, terar-
yum, el yapımı defter, takı veya etiket tasarımı, geri 
dönüşümle dokuma gibi birçok farklı yöntemle uygula-
malı atölyeler sunuluyor. Sanatın farklı akımlarına gön-
derme yapan atölyelerde katılımcılar ayrıca restorasyon, 
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sergi kurulum süreci gibi müzeciliğe dair farklı süreçleri 
de inceleme imkanı buluyor.

Pera Eğitim 60+ atölyeleriyle, katılımcılara sanatı zevk-
le, ilgiyle keşfetme olanağı tanıyarak onları müze orta-
mında sanatla buluşturuyor. Pera Eğitim ayrıca nesiller 
arası diyaloğu geliştirme ve sanatı ulaşılabilir kılma il-
keleri kapsamında farklı yaş gruplarını bir araya getiren 
özel atölyeler de düzenliyor. Pera Eğitim ve Alzheimer 
Vakfı iş birliğiyle ayda iki kez düzenlenen sanat buluş-
malarında, Suna ve Inan Kıraç Vakfı koleksiyon sergi-
leri ve süreli sergilerden seçilmiş sanat eserlerine odak-
lanan sergi turu ve atölyeler düzenleniyor.

Pera Eğitim, 7 Temmuz – 4 Ağustos 2018 tarih-
lerinde 4-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik yaz 
atölyeleri düzenliyor. Pera Müzesi’nin İstanbul’da 
Deniz Sefası: Deniz Hamamından Plaja Nostalji ve 
Sarsılan İmge: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanat-
lar Fakültesi’nden Yapıtlar sergilerinden ilhamla 
hazırlanan atölyelerde organik ve geri dönüştürülen 
malzemeler, pleksi ve renkli kartonlar kullanarak ça-
lışmalar gerçekleştiriliyor ve çeşitli objeler üretiliyor.

Pera Müzesi, geçen sene yaz sonu çocuklara yönelik 
düzenlenen farklı ve eğlenceli atölyelerinde üretilen 
eserleri “Yaz Yaz Yaz” adlı sergisiyle ziyaretçilerin 
beğenisine sunmuştu. Bu sene ise, 15 Ağustos-30 Ey-
lül 2018 tarihleri arasında Pera Eğitim’in yaz atölye-
lerine katılan çocukların yaratıcı dünyası Yaz Yaz Yaz 
‘18 sergisinde bir araya geliyor. Yaratılan tüm eserler 
dijital bir sergiyle de izleyicilerle buluşturuluyor.

PERA’DA NESILLER ARASI ILETIŞIM 

Pera Eğitim atölyelerinde büyüyen çocuklar ve veli-
lerinin de olumlu görüşlerinin yansımasıyla kitlemiz 

her geçen gün daha da genişliyor. Diğer atölyelerden 
farklı olarak, Anneler Günü veya Babalar Günü etkin-
liklerimiz kapsamında çocuklar atölyelerimize velile-
riyle katılabiliyor. Bu özel günlere yönelik etkinlikler-
de herkes nitelikli vakit geçirdiği için her yıl heyecanla 
katılmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra, nesiller ara-
sı bağı güçlendiren nene-dede ve torun atölyelerine 
ilgi de oldukça yoğun. Çünkü nesiller arası iletişim ve 
ilgi alanı farkı sebebiyle ziyaretçilerimizi sanatla bir-
leştiren ve onların anılarında iz bırakacak atölyelere 
katılmak ziyaretçilerimizi mutlu ediyor.

Pera Müzesi Dostluk Programı kapsamında ise Pe-
rakart aile üyesi ziyaretçilerimiz eğitim programları-
mıza düzenli olarak katılıyorlar. Örneğin; süreli sergi 
kapsamında o yaş grubuna uygun birden fazla atölye 
varsa genellikle çocuklarını hepsine getirmeyi tercih 
ediyorlar. 4-6 yaş grubuna katılan müdavimlerimiz 
bizlerle birlikte büyüyerek 7-12 yaş grubuna da katıl-
maya devam ediyor.

Atölye kontenjanlarımız 15 - 30 kişi arasında olduğu 
için tüm katılımcılarla birebir iletişimde oluyoruz. 
Herkesin memnuniyetini birebir gözlemliyoruz. 

Ayrıca 2017 yılında ilk kez Pera Müzesi, Çiftdüşün: 
Çiftgörü ve José Sancho sergilerinden ilhamla ha-
zırlanan yaz atölyelerine katılan çocuk ve gençlerin 
yaratıcı dünyasını “Yaz Yaz Yaz” adlı sergiyle bir ara-
ya getirdi. 4-17 yaş arasındaki atölye katılımcılarının 
üretimlerini içeren sergi, 1 Ağustos - 17 Eylül 2017 
tarihleri arasında Pera Eğitim Atölyesi’ni renklendirdi. 

MÜZELER ÇOCUKLAR IÇIN SOSYAL 
ÖĞRENME ALANI

Günümüzde müzeler, çocuklar için bir öğrenme ve 
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yaratıcılık geliştirme platformu olmakla birlikte sos-
yal öğrenme alanları olarak da nitelendiriliyor. Dola-
yısıyla müzeler geleneksel bilgi verme anlayışından 
ziyade, çocukların bir araya gelerek sanatı yaşamla 
bütünleştirdiği ve özgürce tekrar yorumlayabildiği 
ortamlar olma yolunda ilerliyor. Müzeler pasif şekilde 
bilgi edinilen mekânlar olmaktan çıkıp, günlük haya-
tın, birlikte dahil olduğumuz bir parçası olma yolunda 
değişim gösteriyor. 

Çocuklar müzede sanatı görerek, sorgulayarak, 
eleştirerek, deneyerek, interaktif şekilde tanıyor. 
Bu konuda en önemli görev aileye düşüyor. Küçük 
yaşlardan itibaren müze ve sanat ortamlarını ziyaret 
edip, eserlerin karşısında aile fertlerinden biriyle bir-
likte sohbet ederek bu havayı solumaya başlıyorlar. 
İlerleyen yaşlarda ise, yaşlarına uygun atölyelere ka-
tılarak uzmanlar eşliğinde serginin nasıl gezileceğine, 
eserlerin nasıl yorumlanabileceğine ve sanatçının ne 
tür teknikler kullandığına dair bilgi edinerek farklı bir 
deneyim yaşıyorlar. Sanat çalışmalarında doğru-yan-
lış ayrımı yapmadan keyifli bir deneyim yaşamalarını 
teşvik etmek ve çalışmalarını tamamlamalarına des-
tek olmak, çocukların daha özgür ve yaratıcı işler or-
taya çıkarıp yetişkinleri şaşırtmalarını sağlıyor. Küçük 
yaştan itibaren rehberli tur veya sanat atölyelerine 
katılan çocuklar, kültür ve sanatı ileride de doğal ola-
rak günlük hayatlarının bir parçası haline getiriyorlar.

Pera Eğitim’in kendi eğitmenlerinin yanı sıra eğitim 
kurumları, eğitmenler, sanatçılar ve farklı branşlar-
daki profesyoneller ile iş birlikleri yapıyoruz. Aynı 
zamanda gençlerden oluşan bir gönüllü grubumuz 
da var. Disiplinler arası atölyeler gerçekleştirdiğimiz 
için konusunda uzman eğitmenlerle çalışmayı tercih 
ediyoruz. Her yaştan ziyaretçilerle iletişimi kuvvetli, 
kültür ve sanat alanında yetkin, alanına meraklı ve ye-
niliklere açık eğitimcilerle çalışıyoruz.

ÜLKEMIZDE MÜZE BILIMINE ÖNEM 
VERILIYOR

Ülkemizde özel ve kar amacı gütmeyen müzelerin 
artması, sergi ve etkinlik programlarıyla yaşayan me-
kanlara dönüşmeleriyle müzecilik mesleğine de ilgi-
nin arttığını gözlemliyoruz. Müzecilerin eğitimine 
yönelik açılan yüksek lisans programları müze bili-
minin gelişimine verilen önemi gösteriyor. Müzede 
gerçekleştirilen farklı yaş gruplarına uygun etkinlikler 
(film programları, konserler, söyleşiler, paneller vb.), 
sergi tasarımlarının ilgi çekiciliği ve disiplinlerarası 
programları barındıran müzeler ziyaretçiler tara-
fından oldukça ilgi görüyor. Bu açıdan baktığımızda 
ülkemizdeki özel müzeler; sergiler ve diğer tüm et-
kinlikleriyle dünya standartlarında çalışmalar ger-

çekleştiriyor. Yurt dışındaki eğitim programlarına 
öğretmenler öğrencilerini okuldaki müfredata uygun 
olacak şekilde götürerek eserlerin önünde çalışmalar 
gerçekleştirmeyi tercih edebiliyor. Bizim sistemimiz-
de de öğretmenler dönem boyunca bu uygulamayı 
sıklıkla yapıyorlar. Böylelikle öğrenciler müzede okul 
müfredatına katkıda bulunabilecek paralel eğitim 
programlarına da katılabiliyorlar. Buna örnek olarak, 
Pera Müzesi’nde yer alan Suna ve Inan Kıraç Vak-
fı Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyon sergisini 
verebiliriz; sergi matematik, uygarlık tarihi ve sanat 
eğitimi açısından her yaşa uygun oldukça disiplinler 
arası bir sergi olarak öne çıkıyor.

PERA MÜZESI SOSYAL MEDYADA 
AKTIF

Pera Müzesi çeşitli dijital platformlarda oldukça ak-
tif ve güncel şekilde yer alıyor. Web sitemizle birlikte 
ayrıca Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Blog 
gibi platformlardan müzenin tüm etkinliklerinden 
olduğu gibi, eğitim programları hakkında da bilgi edi-
nilebiliyor. Hepsi için özel olarak içerikler hazırlanı-
yor. Bunun yanı sıra öğretmen ve eğitmenlere yönelik 
düzenlediği atölyelere yıl boyunca devam eden Pera 
Eğitim programları, müzeyi öğrencileriyle nasıl daha 
etkili ve interaktif şekilde gezebileceklerine dair bil-
gi ve öneri içeren rehber kitapçıklarla destekleniyor. 
Ek olarak, Türkiye’de ilk defa, sadece çocuklara özel 
hazırladığımız sesli rehber turunda çocuklar koleksi-
yonları eğlenceli bir hikaye eşliğinde keşfedebiliyor, 
zamanda yolculuk yapan bir elçiyle Türk hareminden 
bir maymunun koleksiyonlarımızdan ilham alan hika-
yesini Meltem Cumbul ile Yekta Kopan’ın sesinden 
dinliyor. Ayrıca Youtube’da Pera Müzesi kanalından 
Pera Eğitim’de gerçekleşen atölyelerin videolarına 
ulaşılabiliyor. Son olarak ise, Facebook’ta Pera Eği-
tim sayfasından etkinliklerin detaylarına erişilebiliyor.



Çocuklar tarafından sabırsızlıkla ve büyük 
heyecanla beklenen yaz tatili sürecinin ve-
rimli ve kaliteli geçirilmesi için ailelere bü-
yük görevler düşmektedir. Bir sene boyunca 
öğrenciler zihinsel, fiziksel, sosyal, psikolo-
jik ve akademik gelişimleri doğrultusunda 
birçok kazanım ve davranış edindiler. Yo-
ğun geçen okul dönemi sonrasında gelen 
yaz tatili, çocukların hem bedenlerinin hem 
de zihinlerinin dinlenmesi için önemli bir 
fırsattır. Geniş bir zaman dilimini kapsayan 
yaz dönemi, çocukların kendi yeteneklerini 
keşfedip geliştirebilecekleri ve etkili zaman 
geçirmeleri için önemli bir zaman dilimidir. 
İyi ve verimli geçirilmiş yaz tatili çocuğu-
nuzun tatil sonrasında kendisini dinlenmiş, 
yenilenmiş ve gelişmiş hissetmesine olanak 
sağlayacaktır. 

 Ebeveyn olarak tatil döneminde çocuğunuza 
ders çalışması için baskı kurmak veya tama-
men kendi haline bırakıp zamanını boşa ge-
çirmesine göz yummak yerine çocuğunuzun 
ilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesi yönünde 
bir tatil planı hazırlayarak tatil zamanını ve-
rimli ve kaliteli geçirmesini sağlayabilirsiniz. 
Çocuğunuzun yeni okul dönemi için hazır 
hale gelebilmesi ancak bolca dinlenebilece-
ği, keyif alacağı, kendisini geliştirebileceği 
bir yaz tatili ile mümkündür. Bu dönemde 
çocuklarının tatil planlamasını yapmayan 
aileler için en büyük tehlike sınırsız bir ra-
hatlık ve teknoloji bağımlılığının (televizyon, 

bilgisayar, tablet ve telefon) artmasıdır. Ya-
zın büyükşehirde kalan çocuklar için sıcak 
havada evde olmak ya teknoloji bağımlılığını 
perçinleyecek ya da başıboş bir zaman geçi-
rerek yaz tatili dönemini verimsiz geçirme-
lerine sebep olacaktır. Yaz tatilinin verimli 
ve kaliteli geçmesi için arkadaş etkileşimini 
artıran, sosyal ilişkilerini ve yeteneklerini ge-
liştiren aktivitelerle birlikte çocuğunuzun il-
gisini çekeceği ortamların yer aldığı yaz tatili 
planı hazırlayarak çocuğunuzun yaz tatilinde 
sıkılıp karşılıklı bir iletişimi olmayan bilgisa-
yar oyunu, internet, televizyon aktivitelerini 
tercih etmesinin önüne geçebilirsiniz.

 Çocukları yaz tatili sürecinde serbest bırak-
mak yerine çocuğunuzun gelişimine yardım-
cı olacak aktiviteleri içerisinde barındıran bir 
yaz okuluna göndermek doğru bir seçenektir. 
Era Kolejleri ve İstanbul Üniversitesi işbirliği 
ile hazırlanan yeni nesil yaz okulu ile çocuk-
ların yaz tatilini verimli geçirmelerini sağla-
yabilirsiniz.  Era Kolejleri yaz okulları proje-
si, İstanbul Üniversitesi tarafından titizlikle 
seçilen pedagojik formasyon donanımına sa-
hip, alanında uzman eğitmenler tarafından 
sportif ve sosyokültürel etkinliklerle ile ço-
cukların tüm gelişimlerini desteklemektedir. 
Era Kolejleri yaz okulu, eğitim alanlarından 
başlıcaları; Yüzme, Basketbol, Voleybol, Be-
ceri-Koordinasyon, Tenis, Jimnastik, Dağ-
cılık, Okçuluk, Eğitsel Oyun, Satranç, Kitap 
Okuma, Akıl ve Zeka Oyunları gibi aktivite-
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ERA KOLEJLERİ İSTANBUL 
ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİ İLE 
HAZIRLANAN YENİ NESİL YAZ 
OKULU İLE ÇOCUKLAR BU YAZ 

SPORA VE EĞLENCEYE DOYACAK
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ler olup yaz boyunca iki dönem seçenekli 4 
haftalık program dahilinde Era Kolejleri’nin 
İstanbul genelinde bulunan 10 kampüsünde 
gerçekleştirilecektir. Çocuklar Era Kolejleri 
Yeni Nesil Yaz Okulunda uzman eğitmenler 
rehberliğinde sportif ve eğlenceli faaliyetler-
den oluşan yaz okulu programı ile yaz tati-
linin tadını çıkarma fırsatı yakalamaktadır.  
Yaz okuluna katılan çocuklar, uzman eğit-
menler tarafından sporu yaşam biçimi hali-
ne getiren bir yeni nesil olarak yetiştirilirken 
bir yandan sportif becerilerini geliştirecek 
bir yandan da haftada bir gerçekleşecek olan 
geziler ve pikniklerle hem eğlenecek hem de 
sosyal iletişimlerini geliştireceklerdir.

Yaz okulu aracılığıyla çocuklar uzman eğit-
menler rehberliğinde eğlenceli bir ortam-
da akranlarıyla, eğitsel oyunlar oynayarak, 
yarışmalara katılarak yüzme, okçuluk, tenis 
gibi sportif faaliyetlere, beceri koordinasyon 
çalışmalarına ve sosyal aktivitelere katılarak 
zamanını etkili ve öğrenerek geçirebilmek-
tedir. Sosyal aktivitelere katılan çocuklar 
yardımlaşmayı, hoşgörüyü, birbirlerine saygı 
duymayı, aldıkları sorumluluklar ve edindik-
leri deneyimler sayesinde birlikte çalışma-
yı öğrenirler. İlgi ve yeteneklerini keşfedip 
kendilerini tanıma fırsatı yakalayan çocuklar 
kendilerini ifade edebilme özgürlüğünü ya-
kalamaktadır.

 Yaz okulu ile hem eğitici hem de eğlenceli 
bir tatil yapan çocuklar; sportif becerilerini 
geliştirir, grup çalışmalarına katılır, kendile-
rini özgürce ifade eder, paylaşır ve yardımla-
şırlar. Yaz okulu çocuklara tam da ebeveynle-
rin arzu ettiği şekilde yaz tatili yaşatırken bu 
zamanı en iyi şekilde değerlendirmeleri için 
hazırlanan yaz okulu programı onların eğle-
nirken öğrenmelerine katkı sağlamaktadır. 
Yaz okulu sayesinde unutulmaz bir yaz tatili 
fırsatı yakalayan çocuklar kendine güvenen, 
sosyal bağları kuvvetli, ruhen ve bedenen 
sağlıklı, kendini iyi ifade edebilen, ekiple ya-
pılan aktivitelerde hedefl ere ulaşan ve başarı 

gösteren gençler, yeni okul dönemine daha 
zinde başlayacaklardır.

Çocuğunuzun liderlik, özgüven, yaratıcılık, 
sosyal, duygusal, bilişsel ve bedensel gelişim-
lerini   esas amaç olarak edinen yaz okulları 
aynı zamanda çocuklarınız için anlatılabile-
cek, maceralı, eğlenceli ve tatlı bir anı ola-
caktır. Era Kolejleri Yeni Nesil Yaz Okulları 

dönemleri 1. Dönem 18 Haziran-13 Temmuz  
(4 hafta) 2. Dönem 16 Temmuz-10 Ağustos 
(4 hafta) şeklindedir. Era Okulları Yeni Ne-
sil Yaz okulu başvuru ve detaylı bilgi için en 
yakın Era Kolejleri kampüsü ile iletişime ge-
çebilirsiniz.
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Eyüpsultan’ da ki Elif Yuvam Anaokulu ku-
rucusu ve ortaklarından Elif Yılmaz doğma 
büyüme Eyüpsultanlı. Anadolu Üniversitesi 
Okul Öncesi Bölümü’nden mezun olan Yıl-
maz'ın, Drama Bölümünden de yüksek lisansı 
var. Liseden beri öğretmenlik yaptığını ifade 
eden Müdire Elif Yılmaz, Elif Yuvam Anaoku-
lu’ nun açılış hikayesini şöyle anlatıyor: “Il-
kokul yıllarımda öğretmenimin büyünce ne 
olacaksın sorusuna Elif Öğretmen olup Elif ’in 
okulunu açacağım diyerek yanıtladım. 3 yıl 
önce 20 günde okulumuzu hazırlayıp açtık. 13 
öğrenciyle başlayıp bir ay içerisinde 35 öğren-
ciye çıktık. Bu okulu tırnaklarımla kaza kaza 
bu hale getirdim.” Yine dünyaya gelse yine öğ-
retmen olmayı isteyecek kadar öğretmenliği 
çok seven Yılmaz, öğretmenliğin sevilmeden 
yapılacak bir iş olduğuna inanmıyor. Elif Yu-
vam Anaokulu’nun diğer ortağı olan öğretmen 
Elif Atilla, Küçükköy Kız Lisesi’nde Çocuk 
Gelişim bölümünden mezun olduktan sonra 
Istanbul Üniversitesi’nde eğitimini tamam-
ladı.  Ilk eğitimin ailede başlayıp okulda de-
vam ettiğini ifade eden Atilla, okulda sağlam 
bir eğitim temeli alan çocukların ileride kötü 
insanlar olmayacağını vurguluyor. Mesleğini 
aşkla yapan Elif Atilla öğrencilerini neşe kay-
nağı olarak görüyor. Elif Yılmaz ve Elif Atilla 
ile hem Eyüpsultan’da ki eğitimi hem de Elif 

Yuvam Anaokulu’ nu konuştuk. Dergimize 
özel açıklamaları şöyle;

EYÜPSULTAN’DA EĞITIM KALITESI 
YÜKSELIYOR

3 yıl önce Eyüpsultan’da çok az anaokulu var-
dı. Son yıllarda anaokulu sayısı arttı. Bu da Tür-
kiye’nin gelişen eğitim kalitesini gösteriyor. 
Türkiye genelinde olduğu gibi Eyüpsultan’da 
da anaokulu sayısı çok fazla arttı. Son yıllarda 
Eyüpsultan’da eğitim kalitesinin yükseldiğini 
düşünüyorum. 

 Okul öncesi eğitimin en büyük katkılarından biri 
çocuğun sosyalleşmesi. Mezun olan öğrencile-
rimizin sınıf öğretmenleri, bize anaokuluna git-
meyen çocuklarla aralarında çok fark olduğunu 
söylüyor. Yine burada kalem tutma gibi kas ey-
lemlerini yaptıkları için birinci sınıfa geçtiğinde 
zorlanmıyorlar. Kasları gelişmeyen çocuklar zor-

ELİF YUVAM ANAOKULU KURUCU 
MÜDÜRÜ Elif YILMAZ: 

“EĞİTİM AT 
GÖZLÜKLERİNİ 

ÇIKARIP HER ŞEYE 
BAKABİLMEKTEN 

GEÇER”
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lanıyor ve bu velilere de yansıyor. Bu zorlanma-
lara kızan velilerin öğrencileri okulu sevmemeye 
başlıyorlar. Okul öncesinde küçük kasları geli-
şiyor. Sosyalleşiyor, tuvalete nasıl gideceğini 
öğreniyor, dil gelişimi sağlanıyor bu yönleriyle 
okul öncesi eğitim çok önemli. 

ÇOCUK ILKOKULA BAŞLAMAK IÇIN 
HAZIR OLMALI              

Burada zeka testleri, ilkokula başlayabilme 
testleri yapıyoruz. Testler sonucunda görüyo-
rum ki çocuk ilkokula başlayamaz. Veli ilkokula 
başlamak için çocuğunun yaşının geldiğini düşü-
nüyor ama çocuklar hazır olamıyorlar. Hayata er-
ken başlasın düşüncesi yanlış bir düşünce. Çocuk 
burada oyun oynayarak öğrenecek ama birinci sı-
nıfta mecburi eğitim alacak. Buna ne psikolojisi 
ne bedeni hazır değilse ciddi zararlar doğurabilir. 
İlkokula kaydını yaptırıp bir ay sonra tekrar geri 
dönen velilerimiz oluyor.

 Avrupa eğitimine göre eğitimimizi maalesef ye-
tersiz görüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı olarak 
eğitim konusunun daha çok üzerine düşmeliyiz. 
Keşke şartlar imkan verse de doğa okulu yapa-
bilsek. Derslerimizi doğa ortamında işleyebil-
sek. Çocukların algıları dışarıda daha açık oluyor. 
Tüm okullarımızda drama eğitimleri arttırılmalı. 
Dersler masa başında defterle kitapla değil bahçe-
de oynayarak olmalı. Biz de çocuklarımızın bahçe-
de vakit geçirmelerini önemsiyoruz. Devlet teşviki 
okula gitme oranını arttırdı. Fakat verilen teşvik-
lerin gerçekten ihtiyaç sahiplerine gidip gitmediği 
araştırılması gerekiyor. Maalesef durumu iyi olan 
velilere teşvik verilip durumu daha kötü olan veli-
ye verilemeyebiliyor. Devlet teşvikinin okul önce-
sinde bir yılla sınırlandırılmaması gerekiyor.

OKULUMUZDA HER ŞEY ORGANIK

Anaokulumuzda on iki ay boyunca sabah yedi-
den akşam yediye kadar eğitim veriyoruz. Oku-
lumuzda bütün eğitim sistemlerinden yaralanı-
yoruz. Örneğin; Montessori eğitim sistemindeki 
her şeyi çocuğun seviyesine indirme anlayışını 
kullanıyoruz. Milli ve dini değerlerimizi çocuk-
larımıza basit bir şekilde anlatıyoruz. Eğitim, at 
gözlüğünü çıkarıp her şeyi görebilmekten geçer. 

Biz yılsonu gösterilerimizde askerlerimizi de 
anıyoruz, Atatürk’ü de anıyoruz, Hz. Muham-
med’i de anıyoruz.

Okulumuzda önemsediğimiz konulardan biri 
güvendir. Velilerimizin korkmadan çocuklarını 
emanet edebilmesi bizi çok mutlu ediyor. Kah-
valtılarımızı diğer okullardan ayıran özelliği açık 
büfe olmasıdır. Biz çocukların iyi beslenmelerini 
önemsiyoruz. Bu yüzden de her gün geniş bir kah-
valtı öğünü sunuyoruz.  Kaymağımızı okulumuzda 
organik olarak yapıyoruz. Dışarıdan paketlenmiş 
ürünler almıyoruz. Çünkü çocukların sindirim sis-
temi katkı maddelerine hazır değil. Bu yüzden bu 
konuda çok hassasız. Yemek sistemimiz en büyük 
artımız. Diğer önemsediğimiz konu ise öğretmen 
seçimimiz. Biz pratik düşünebilecek, çocukların 
seviyesine inip göz teması kurabilecek öğretmen-
leri seçmeye çalışıyoruz. Öğretmenin diksiyonu 
düzgün ve saygılı olmalıdırlar. Çünkü çocuklar 

bizi örnek alıyorlar. Deneme süreci yaparak seçi-
yoruz. Velilerimiz öğretmenlerimizden çok mem-
nun. Diğer önemli konu başlığımız ise eğitim sis-
temimiz. Biz zeka testleri, algı testleri yapıyoruz. 
Akıl oyunları oynuyoruz. Okulumuzda mental 
aritmetik, satranç, Ingilizce, drama dersleri var. 
Ayda bir kere gezilerimiz oluyor. Yazın yüzme, at 
biniciliği dersleri veriyoruz.

Çevremizde sübyan mektepleri oldukça faz-
la. Ama çocuklar yaşları gereği sevgi, saygı gibi 
daha basit kavramları öğrenmeleri daha sağlıklı. 
Biz çocuklara anneye, babaya, büyüklere, hayvan-
lara, doğaya saygı ve sevgiyi öğretiyoruz öncelik 
olarak. Okulumuzda mahremiyet eğitimine çok 
önem veriyoruz. Onlara yabancıların dokunama-
yacağını özellikle öğretiyoruz. Servislerimizde 
güvenliğimiz tam. Çocuklarımızı anne ve babala-
rı hariç hiç kimseye vermiyoruz.



(Öğretmenim Dergisi – Özel Haber / Istanbul) 
Bilkent Üniversitesi Işletme Bölümü’nden 
1999 yılında mezun olan  Murat Erdör, Bahçe-
şehir Üniversitesi’nde “Stratejik Pazarlama 
ve Marka Yönetimi” üzerine yüksek lisans yap-
tı. Finans, hizmet ve enerji sektörlerinde yerli ve 
yabancı birçok şirkette çalıştıktan sonra uzun 
süre dijital pazarlama ve otomasyon konusunda 
dünyanın sayılı markalarından birisi olan Emar-
sys’de Türkiye Ülke Müdürlüğü görevini yürüt-
tü. Emarsys’deki başarılarının ardından Türki-
ye’nin lider pazarlama platformu Euromessage 
Türkiye Genel Müdürü olarak çalışan Erdör, 
kariyerine dijital dönüşüm danışmanı olarak 
devam etmekte. Erdör aynı zamanda firmalara 
eğitimler veriyor, etkinlikler yapıyor ve girişim-
cilere mentorluk hizmeti veriyor. Yirmi senelik 
kurumsal hayatından sonra Me Consultancy 
adında kendi kurumumu kuran Murat Erdör di-
jital eğitim konusunda şu açıklamalarda bulundu:

EĞITIMDE DIJITALLEŞME

 Dijital her alana fayda sağlayan bir ortam. Eği-
timler de dijital ortamlarda yaygınlaştı. Maliye-
ti daha düşük olması ve çok öğrenciye ulaşması 
eğitimde dijitalleşmenin faydalarından biri. Diji-
tal ortamlardaki eğitimde karşıdan dönüt alması 
çok önemli. Çevrimiçi eğitim yapmak zor vücut 
dili yok, öğretmen öğrencileri görmüyor. Bu gibi 
olumsuzlukları ortadan kaldırmak için ses 
önemli, espri yapmak önemli hale geliyor. 
Bu yüzden ders anında anketler yapılmalı. Ders 
verilen alanla alakalı sorular hazırlayıp aralarda 
sormak gerekli. Eğitimleri sanki canlı radyo prog-
ramı yaparmış gibi yapmak gerekli. Böylelikle çok 
daha interaktif bir ders işlenmiş olur.

OKULLARIN DIJITALLEŞMESI  

Z kuşağı çocukları için dijital eğitim çok önem-
li. Çocukların beklentileri dijitalleşme yönünde.  
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“DİJİTAL HER ALANA FAYDA SAĞLIYOR”

DİJİTAL DÖNÜŞÜM DANIŞMANI MURAT ERDÖR:



Uzaktan eğitim olmalı, çevrimiçi eğitim olmalı 
ama yüzde yüz okullardan ayırmamalıyız. Bence 
çocuklar mutlaka okula ayak basmalı. Teknoloji 
faktörleri ne kadar yaygınlaşsa da insani faktör-
leri unutmamalı.

Ben çocuğumun kişisel becerilerini geliştirmesi-
ni, insanlarla iyi iletişim kurmasını isterim. Dü-
rüst, samimi, vicdanlı çocuklar yetiştirmeliyiz. 
Vatanını milletini seven, değerlere önem ve-
ren çocuklar yetiştirirsek kodlama bilse de bil-
mese de önü açık olacaktır.

“ILHAM VERMEYI  
AMAÇLIYORUZ”

Şirketin eğitim, etkinlik ve danışmanlık olmak 
üzere üç tane ayağı var. Genelde dijital dönüşüm 
konularıyla ilgili eğitimler, danışmanlıklar, etkin-
likler yapılan kurumda dijital pazarlamada yol 
göstericiliği hedefleniyor.

Me Consultancy ayda dört etkinlik yapılıyor. 
Bunlardan bir tanesi “e-ticaret Sohbetleri.” Bu 
etkinlikte e-ticaretle alakalı her türlü konulara 
açıklık getirilmekte. Etkinliğimiz herkese açık ve 
ücretsizdir. Ben bu etkinlikleri yaparken samimi 
olmasına ve bilgi paylaşımına çok önem veriyo-
rum. Kuruma bağlı diğer bir etkinlik ise  “Kariyer 
Sohbetleri” .Bu etkinlikte “Sektörde IK’cı ne 
arıyor? Görüşmede neye dikkat edilmeli?, Ça-
lışan insanlar neye dikkat etmeli? gibi soruları 
cevaplandırılıyor. Alanında uzman kişilere de yer 
vererek e-ticarette yükselmenin yöntemlerinden 
bahsediliyor. Uzmanların sayesinde katılımcılara 
ilham vermeyi amaçlıyoruz. Bu seminerlerimiz-
de kurumlar iş ilanları yayınlıyorlar ve bu alanda 
çalışmak isteyenler kurumlarla görüşme olanağı 
sağlıyorlar. Bu yönden “Kariyer Sohbetleri” et-
kinliğimiz katılımcılara iş bulma olanağı sunuyor 
ve yoğun ilgi görmekte. Dijital pazarlama kap-
samında yapılan etkinliklerden biri de “Faydalı 
Sohbetler” etkinliği.  Faydalı Sohbetler etkin-
liğinde dijital pazarlamayla alakalı, PR ile ilgili, 
çevrimiçi eğitim gibi birçok alanda faydalı bilgiler 
vermeyi amaçlıyoruz. “PR nedir? PR’ın geleceği 

nedir?” gibi sorulara cevap bulacak bilgiler veri-
yoruz.

Eğitimlerin iş çıkış saatlerine uygun, fiziki eği-
timlerin yanı sıra site aracılığıyla çevrimiçi eği-
timlerin yer alacak. Özellikle şehir dışından se-
minerlere gelemeyenler için çevrimiçi eğitimler 
de hizmete sunacağız. Sitede alanlarında uzman 
kişiler satış teknikleri, pazarlama iletişimi, 
müşteri yönetimi gibi eğitimler verilecek.

Etkinlerimize maddi kaynak olarak firmalar 
sponsor oluyor Her şeye para odaklı bakarsak 
ilerleyemeyiz. Kamu hizmeti olarak da yapmak 
lazım. Kişisel tatmin de çok önemli.İnsanların 
hayatında ufak dahi olsa pozitif farklılık yarat-
mak benim için çok önemli. Bunlar uzun vadede 
pozitif etkiler veriyor. En önemlisi de bu alanda 
en çok ismi duyulanlardan olmayı sağlıyor. Her 
hafta bu etkinlikleri yapan başka bir kurum yok.
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Istanbul Gaziosmanpaşa’da bulunan Il-
kadım Anaokulu kurucu müdürü Aycan 
Can, Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişi-
mi Bölümü’nden ve Eskişehir Üniversi-
tesi Ilahiyat Bölümü’nden mezun olup 
on yıldır okul öncesi eğitimi veriyor. 
Can’ın okul öncesi eğitimi vermesinin 
sebeplerinden biri , çocukların hayata 
ilk adımını attıkları dönemini önem-
siyor oluşu. Aycan Can, hayata sağlam 
adımlarla başlayıp geleceğe güçlü ve 
iradeli nesiller yetiştirmek istiyor. Ken-
dini ifade edebilen, özgüvenli, kalıpla-
rın dışında bireyler yetiştirmek isteyen 
Aycan Can, anaokulunun isminin de 
bu yüzden Ilkadım Anaokulu olmasına 
karar verdi. Okul öncesi eğitmeni ve 
Ilkadım Anaokulu’nun kurucu müdürü 
Aycan Can ile okul öncesi eğitimini ve 
Ilkadım Anaokulu’nu konuştuk. Can’ın 
Dergimiz’e açıklamaları şöyle:

OKUL ÖNCESINDE ÇOCUKLA 
ILETIŞIM KURABILMEK ÖNEMLI 

Ben çocukların özgüvenli, kendini ifade ede-
bilen bireyler olmasını istiyorum. Çocuk oku-
ma-yazmayı da İngilizce’yi de Kuran okumayı da 
her yerde öğrenebilir bizim farkımız bu eğitimi 
severek bilinçli bir şekilde öğrenmeleri . Çocuk-
lara korkuyu aşılamadan, severek öğretiyoruz. 
Kuran eğitimlerimiz çocuk istiyorsa veriyoruz. 
Sosyal aktivitelerimiz çok fazla. Çocukların ih-
tiyaçlarına göre birçok eğitim sistemini kullanı-
yoruz. Ezberci eğitime karşıyım bu yüzden yerli 
ve milli eğitim sistemini uyguluyorum. Çocuklar 
Ilkadım’da görerek ve uygulayarak öğreniyorlar. 
Mahremiyet eğitimi noktasında çocuklarımızın 
başına gelen sıkıntıları çok rahat anne-babalarıyla 
paylaşabilmelerini öğretiyoruz. Çocuklara uygu-
lamalı eğitimler veriyoruz.112 ilkyardımı   bilgisi-
ni ambulansı getirerek öğrettik, 110 itfaiye bilgisi-
ni vermek için itfaiyeye götürdük, 155 polis imdat 
için okulumuza polisler getirdik onlarla iletişim 
kurdular. Dini eğitimler genelde merdiven altı, 
kalitesiz ortamlarda ya da eğitim almamış kişiler 
tarafından veriliyor. Bu durum beni çok rahatsız 

“HEDEFİM ÖZGÜVENLİ BİREYLER 
YETİŞTİRMEK”

 İLKADIM ANAOKULU KURUCU MÜDÜRÜ AYCAN CAN: 
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etti. Biz bu eğitimlerin doğru verilmesini istedik 
ve başardık. Türkiye’nin her yerinden böyle bir 
okul açılması isteğiyle aranıyoruz.

Benim öğretmenlerde aradığım ilk kriter ço-
cuklarla diyolağa geçebilmesi. Çocuklar annele-
rinden ayrıldıkları süreçte anne şefkatini öğret-
menlerde bulmaları gerekiyor. Okul öncesinde 
bu köprüyü oluşturmadan eğitim olmaz. Benim 
okulumda çalışan öğretmen çocuklarla iletişim 
kurmak adına gerektiğinde anne gerektiğinde on-
larla arkadaş olabilmeliler

Rehabilitasyon eğitimi almış kaynaştırma öğ-
rencilerimiz mevcut. Ben seve seve kabul edi-
yorum. İlk etapta veliler tepki gösterebiliyorlar. 
Onlarla konuşup empati yaptırdığımızda sene so-
nunda veliler bana teşekkür bile ediyorlar. Güzel 
bir kaynaşma ortamı sağlandı.

OKUL ÖNCESINE TEŞVIK YILI 
ARTTIRILMALI

Okul öncesine bir kere teşvik verilmesinin hak-
sızlık olduğunu düşünüyorum. İlkokula giden ço-
cuklara mezun olana kadar hak veriliyor. Bunun 
okul öncesine de gelmesi lazım. Ayrıca okula baş-
lama yaşının beş olmasına karşıyım. Çocuk zeka 
olarak hazır olsa dahi psikolojik ve fizyolojik 
olarak hazır olmayabilirler. Okul öncesi eğitimini 
ve ilkadımı anlatmak kocaman kitap olabilir kısa-
ca anlatmak gerekirse Ilkadım’da öğrencilerimiz 
okulöncesi eğitimiyle dini eğitim ve sosyal akti-
viteleri yeterli derecede ve bilinçli olarak alabili-

yorlar. Öğrencilerimiz okulu, okumayı, okula git-

meyi seviyor bu da bizim başarılı olma yolunda 

olduğumuzu gösterir.

Son olarak okul öncesi eğitimin çok önemli ve 

mutlaka çocukların bu eğitimi alması gerektiğini 

savunuyorum. Velilere tavsiyem, çocuklarını özel 

okula gönderirken markaya dikkat etmek yerine 

okulda huzur bulabilmeleri önemlidir. Veliler, 

müdürleri ve velileri aramak yerine okula git-

meleri ve eğitimi yerinde görmeleri daha sağlıklı 

olacaktır. 



Bir önceki sayımızda Eyüpsultan eğitimini konu 
aldığımız Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın ve 
Ilçe Milli eğitim Müdürü Murat Öğütcü’nün 
açıklamaları olduğu yazı dizimizde bu başarıya 
katkı sağlayan okulların görüşlerini aldık. Bu 
okullardan biri olan Özel Goncalar Anaokulu 
Müdürü Ganime Tunç’un Dergimiz’e özel açık-
lamaları şöyle: 

Bir Çin atasözünde söylenildiği gibi “Bana balık 

verme balık tutmayı öğret” felsefemizle çocukla-
rımıza hazır bilgi verme yerine bilgiye nasıl ulaşa-
caklarını nerede ve nasıl kullanacaklarını öğretmeyi 
amaçlayan bir kurum olarak 16 senedir Eyüpsul-
tan ilçesinde faaliyet göstermekteyiz. Her şeyden 
önemlisi kişiliğin oluştuğu 2-6 yaş döneminde ço-
cukların kendilerini en iyi şekilde ifade etmeleri 
araştırma ve keşfetmeleri özgür bir ortamda tüm 
duyularını kullanarak bilgiye ulaşmaları bizim için 
çok önemlidir. Bu nedenle eğitim sistemimiz tüm 
bunları dikkate alarak özenle planlanmakta ve uy-
gulanmaktadır. Alanında birçok başarıya imza at-
mış olan kurumumuz Eyüpsultan ilçesinde tek ola-
rak uzun yıllardır başarı ile faaliyet göstermektedir. 
Bu başarımızın arkasında olan ve bizlerden hiçbir 
zaman desteklerini esirgemeyip hatta her öğren-
cimizi makamlarında ağırlayan başta Eyüpsultan 
Belediye Başkanımız Sayın Remzi AYDIN ve Ilçe 
Milli Eğitim Müdürümüz sayın Murat ÖĞÜT-
CÜ’ye  ilgilerinden dolayı Özel Goncalar Anaoku-
lu olarak çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca, makamın-
da kaymakamlık mesleğini öğrencilerimize tanıtan 
Kaymakamımız sayın  Abdullah DÖLEK’e  de te-
şekkürlerimizi sunuyoruz.  

Gelişmiş ülkelerin okulöncesi eğitime önem vermesindeki temel sebepler bu 
dönemin, çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerinin en hızlı olduğu 
dönemlerden biri olmasıdır. Bunun yanı sıra yapılan araştırmalar bu dönem-
deki gelişmelerin çocuğun daha sonraki öğrenme ve büyüme yeteneklerini 
önemli ölçüde etkilediğini göstermektedir.

Yapılan bir diğer araştırmaya göre de 17 yaşına kadar olan zihinsel gelişmele-
rin yüzde 50’si dört yaşına, yüzde 30’u dört yaşından sekiz yaşına kadar, yüzde 
20’si ise sekiz yaşından 17 yaşına kadar oluşmaktadır. Bu noktadan anlaşılaca-
ğı üzere bir birey olan çocuğun okul öncesi dönemi ne kadar verimli geçirdiği 
sonraki eğitim hayatı için kritik öneme sahiptir.

Froebel’ in deyişiyle : “ Anaokulunun amacı, öğrenmeye ilgi uyandırmaktır.” 
Anaokulu, çocuğa bilgi aktarmaktan çok, çocuğun içinde var olan yetenekle-
rin serpilip gelişmesine yardımcı olur. Çocuk, anaokulunda en iyi oyun or-
tamını bulur, işbirliğini geliştirir, yaşıtlarıyla ilişkiye girer. Anaokulu çocuğa, 
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ŞİRİNGÜLLER ANAOKULU MÜDÜRÜ:

“YENİLİKÇİ NESİLLER YETİŞTİRMEK TEMEL HEDEFİMİZ”
Eyüpsultan 

eğitimine 
katkı sağlayan 

okullardan biri 
olan Şiringüller 

Anaokulu’nun 
Dergimize özel 

açıklamaları 
şöyle:

ÖZEL GONCALAR ANAOKULU MÜDÜRÜ GANİME TUNÇ:

“ÇOCUKLARIN KENDİNİ KEŞFETMELERİ 
BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”



Öğretmen-Yazar olan Seçkin Seçkin’in Kayıp 
Zaman adlı şiir kitabı çıktı. Kitapta birçok ko-
nuya değinen ve duygularını aktaran şair Kayıp 
Zaman’ı şiir severlerin beğenisine sundu. Sanata 
büyük önem veren şair Seçkin Seçkin şiirlerini 
özenle seçti. Her okuyanın kendinden bir duygu 
bulacağı Kayıp Zaman, okuyucularını bekliyor.

Başarısızlıkları suçlamak değil, fırsat olarak gör-
mek lazım diyen yazar Ayfer Güler’in son kitabı 
Kendine Eriş okurların ilgisine sunuldu. Kişisel 
Gelişim türünden olan kitap okuruna dostane 
bir şekilde yaklaşıyor. Yazar Ayfer Güler kitabın 
adında olduğu gibi iç dünyamızı ve yetenekleri-
mizi fark edip ‘kendimize erişmemizi’sağlayacak.
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Öğretmen-Yazar olan Seçkin Seçkin’in Kayıp 
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Başarısızlıkları suçlamak değil, fırsat olarak gör-

ÖĞRETMENİM DERGİSİ YAYINLARINDAN İKİ ÖNEMLİ ESER

kendi hakkını korurken, paylaşmayı ve başkalarının 
özgürlüğünü zedelememeyi öğrenir.

Şiringüller Anaokulları olarak temel aldığımız de-
ğerler, çocukların sözel faaliyetlerine önem veren 
ve onlara hareket imkânı hazırlayan, renk, sayı ve 
kavramlar çocuğun düşüncesine uygun bir biçimde 
somuta indirgenerek öğretmek, aynı zamanda fi-
ziksel ve görsel koordinasyon becerilerinin gelişimi 
için parmak boya ve resim faaliyeti, su oyunu, kum 
oyunu, ritmik jimnastik, bloklarla oynama önde ge-
len oyun dizileri gibi oyunlardır. Çocuklarımızın en 
hoşlandıkları dramatik oyun köşeleri, doktorculuk, 
bebekçilik, bakkalcılık köşeleridir. Çocuklarımız, bu 
tarz oyunlarla en iyi ve örgütlü oyun ortamını okulu-
muzda tecrübe ederler.

Aynı zamanda okulumuzun temel öğretim programı 
içinde insan ve hayvanları tanıtma, ülkemize ve dün-
ya ülkelerini tanıma, önemli olay ve günlerle, trafik, 
görgü gibi çeşitli kuralları öğrenme sayılabilir.

Bunun yanı sıra  sosyal kuralları da en etkili bir bi-
çimde çocuklarımıza öğretiyoruz. Okulumuzda ço-
cuklarımız yaşıtlarıyla ilişkileri geliştirerek birlikte 
yaşamayı, yemek yemeyi, uyumayı ve oynamayı öğ-
renir. Böylece başkalarının özgürlüğünden haberdar 

olur. “Ben” ve “başkası” kavramalarının bilincine va-
rarak yardımlaşma ve işbirliği duygusunu geliştirir.

Biz Şiringüller ailesi olarak çocuklarımızın okul ön-
cesi döneminin ne denli önemli olduğunun farkında 
olarak misyonumuzu “Milli manevi değerlerini be-

nimsemiş ve kültürüne sahip çıkan, bilimsel dü-
şünen, proje üreten ve öğreten, kendine güvenen, 
kendini, çevresini olduğu gibi kabul eden, gelişi-
mi açık ve yenilikçi bakış açısına sahip çocuklar 
yetiştirmek temel hedefimizdir” belirledik ve bu 
doğrultuda çocuklarımızı güvenle geleceğe hazırla-
ma noktasında sizlere hizmet vermekteyiz.

Bu kitaplara dergimiz telefonlarından ulaşabilirsiniz.



   Ilim diye gezdik,
Kör cehaletten biz bezdik.
Nerde yanlış bilgi gördük,

Doğru ile başın ezdik.
                                              Ünal ERGEN

Hz. Muhammed’in ‘’İlim Çin’de olsa arayı-
nız.’’düsturundan yola çıkarak ilmin ne denli 
önem teşkil ettiği ve her şeyden önemlisi ger-
çek ilmin ne olduğu konusunda kafa yordum. 
Bu zamana kadar gelmiş geçmiş ilim irfan ehli 
olan âlimlerin sözlerinden ve düşüncelerinden 
yola çıkarak günümüzde bizim ilim tahsili san-

dığımız şeyin aslında sadece kuru bir ‘’öğre-
tim’’den ibaret olduğu hususunda ikna oldum. 

İlim tahsil etmek ve öğrenim görmek kavram-
larının birbirinden farklı manalar barındırma-
ları da bu konuda ikna olmama yardımcı oldu. 
Öncelikle ‘’İlmine yakışır şekilde davranmadı-
ğın sürece cahilsin!’’ sözü düşündürdü beni. 

Bu söz öğrenilenlerin sadece kuru bir bilgiden 
ibaret kalmaması, davranışa dökülmesi gerek-
tiğini vurguluyordu. Yani iki kere ikinin dört 
edişini bilmenin yanı sıra; nerede konuşulup 
nerede susulacağını, nasıl oturulup kalkılacağı-
nı, nasıl gülüneceğini bilmek de ilim tahsiline 
dâhil oluyordu. Nitekim dünyadaki birçok ilme 
sahip olup da edeb, erkân bilmeyen bir insan 
çoğu kez yarar yerine zarar bile getirebiliyordu.

Bence tüm bunlar Yunus’un asırlar öncesinde 
dile getirdiği ve size de hemen tanıdık gelecek 
olan şu satırlara çıkıyor veya başka bir deyişle 
benim buraya kadar anlatmak istediklerimi Yu-
nus şu dizelerle özetliyor:

      ‘’İlim, ilim bilmektir
        İlim, kendini bilmektir
        Sen kendini bilmezsen
        Bu nice okumaktır’’

Daha bunun üzerine söz söylemeye hacet yok, 
bilirim elbet ama Yunus da burada ilim denen 
şeyin kitabi bilgileri papağan gibi ezberlemek-
ten ziyade, kendini ve nefsini bilerek buna uy-
gun şekilde hareket etmek olduğunu vurgula-
mak istemiyor mu? 

Hani o eski zaman talebelerinin, dersini verir-
ken hocalarının gözünün içine bakmaktan dahi 
ar duyan halleri, karşılarında el pençe divan 
duruşları… Tüm bunlar hocaların talebelere 
korku saldığı manasına gelmesin. İnsana iki se-
bepten ötürü saygı duyulur; ya korkuluyordur 
o kişiden ya da çok değer veriliyordur. Birincisi 
göstermeliktir, o kişi olmadığı zaman saygı da 
ortadan kalkıverir; oysa diğeri daimidir, kişi bu 
dünyadan göçüp gitse bile hayırla yâd edilir. Bu 
talebelerin saygı nedeninde de ikinci yargının 
baskın olduğu kanaatindeyim.
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BİR KURU YÜKTÜR BİLGİN
HEYBENDEN ÇIKMADIKÇA

BÜŞRA ÇİVİ

KÜLTÜR SANAT



Tüm bunlar ışığında bugüne ve bugünün genç-
liğine bakıyorum bir de. Her şeye sahip fakat 
elindekinin kıymetini bilmeyen, büyüğe say-
gısı, küçüğe sevgisi olmayan, okumayan, araş-
tırmayan, eleştirmeyen, sorgulamayan, verilen 
bilgiyle yetinip aksini veya daha fazlasını asla 
düşünmeyen, doğru yanlış mukayesesi yap-
madan öylece itaat eden, günübirlik yaşayan, 
geleceğe kalıcı bir eser ya da taşıdığı ilimden 
bir tohum bırakma tasasında olmayan, düz 
mantıklı, asalak, popüler kültürün esiri olmuş, 
beyni teknoloji tarafından ele geçirilmiş, amaç-
sız bir insan topluluğu yetişiyor. Karamsar bir 
tablo çizmiş gibi görünebilirim bu satırlarla. 
Ancak bu gerçeği değiştirmez. Öte yandan tüm 
nesli bu kategoriye sığdırmak da doğru değil 
çünkü illa ki bu söylenenlerin dışında kalanlar 
az sayıda da olsa mevcut. Dileğimiz bu kişilerin 
sayılarının her geçen gün artmasıdır.

Oysa Allah’ın, Peygamberine ilk indirdiği 
ayet ‘’Oku!’’ emriyle başlıyordu. Üstelik ken-
di adının zikredilerek okunmasını istiyordu, 
‘’yaratan Rabbinin adıyla oku’’ derken. İnsana 
kalemle yazmayı öğreten olduğundan, ilmin 
öneminden, peygamberlere derece anlamında 
en yakın kişilerin âlimler olduğundan, ilim öğ-
renmek ve öğretmenin nafile ibadetlerden bile 
üstün olduğundan, bilenlerle bilmeyenlerin 
asla bir olmadığından haber veriyordu Allah.

O halde bizler okumalı, sorgulamalı, tartışma-
lı, ilim öğrenmeli ve öğretmeliyiz. Her duydu-
ğumuza körü körüne bağlanmak yerine aslı-
nı astarını araştırıp en doğru ve geçerli olana 
ulaşmalıyız. Her şeyden önemlisi tüm bunları 
hayatımızın her alanına yayabilmeliyiz. Aksi 
takdirde ilim öğrenmiş olmayız, sadece zahiri 
anlamda öğrenim görmüş oluruz. Tıpkı çeşitli 
okullarda okumuş, türlü diplomalara sahip ol-
muş, bilmem nerde ‘’master’’ını yapmış, ayda 
binlerce lira kazanan ama ömrü boyunca oku-
duğu kitap sayısı bir elin parmaklarını geçme-
miş, asla oturup iki satır bir şeyler karalamamış, 
aldığı iki üç kitapla seneyi tamamlamış, nerde 
nasıl oturup kalkacağını ve neye nasıl güleceği-
ni bilememiş, kısacası tek derdi okulu bitirerek 
para kazanıp harcamaktan ibaret kalmış, haya-
tındaki hiçbir hedefi bundan öteye gidememiş, 
kendini bulamamış asalak insan gibi...

Oysa Hz. Ali ne de güzel söylemiş bakın: ‘’İlim, 
maldan hayırlıdır. Çünkü malı sen korur-
sun, hâlbuki ilim seni korur. İlim hâkim, mal 
mahkûmdur. Mal harcamakla azalır, ilim har-
camakla çoğalır.’’

Velhasıl kelam: Okumalıyız, lakin ibret alarak. 
Düz mantıkla ve gösteriş için değil, yaratan 
Rabbimizin adıyla hayatın içine yedirerek ve 
kendimizi bilerek okumalıyız…
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Öğretmenim Dergisi Yayınların-
dan çıkan Büşra Çivi’nin son kitabı 
Keşfedilmemiş Bir Haritadır Yü-
zün okurlarıyla buluştu. Geçtiğimiz 
günlerde Türk Edebiyat Vakfı’nda 
imza günü düzenleyen Büşra Çivi, 
sevenleriyle buluştu. İmza gününe 
gelenler arasında ilkokul öğretme-
ninin gelmesinin ardından ikili duy-
gusal anlar yaşadı. Öğretmenim 
Dergisi olarak hem eğitimci hem 
de yazar olan Büşra Çivi’nin başa-
rılarının devamını diliyoruz. 

BÜŞRA ÇİVİ OKURLARIYLA BULUŞTU

KÜLTÜR SANAT
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Bu sayımızın kültür ve sanat bölümü özel konuğu, 
“İslâm dininin özü, hakikati; bilgi ve eğitimdir. Sözü 
edilen eğitimden maksatsa; insanın kendini tanıma-
sı, bilmesi, özgür ve barışçıl bir insan olmasıdır. Çün-
kü kendi hakikatinin ve niçin yaratıldığının farkında 
bile olmayan bir insanın, gerçek mânâda toplumsal 
barışın, sevginin ve saygının bir parçası olması bek-
lenemez.” diyerek tasavvufu tarif eden Şefik Can 
Uluslararası Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı H. 
Nur Artıran Hanımefendi.

Tasavvuf denilince akla gelen ilk isim Hz. Mev-
lânâ… Peki, sizin yolunuz Hz. Mevlânâ ile ne zaman 
buluştu?

Bendeniz sufi bir ailede dünyaya geldim. Dolayısıy-
la çocukluğumdan itibaren Hz. Mevlânâ ve sufizm, 
bendeniz için vazgeçilmez bir yaşam biçimi oldu. 
Fakat aktif bir şekilde sufizme yönelmem, 1982 yılın-
da, büyük Velî Niyazi Mısrî Hazretleri’ne olan gönül 
muhabbetimiz ile başladı. 1997 yılında ise, Şefik Can 
Dedemizi tanıma, dolayısıyla da Hz. Mevlânâ yolun-
da hizmet verme lütfuna eriştik.

Bu manevi yolda Şefik Can Dededen neler öğren-
diniz?

“Şefik Can Dede, 1909 yılında, Osmanlı Döne-
mi’nde dünyaya gelmiş. Çocuk yaşlarında, I. Dünya 
Savaşı’nı, Kurtuluş Savaşı’mızı, Cumhuriyetimi-
zin kuruluşunu yakından bilen, gören, yaşayan canlı 
bir tarih… İlkokuldan sonra eğitimini askeri okulda 
tamamlamış yüksek rütbeli bir subay… Harp Oku-
lu’nu bitirdikten sonra, ayrıca Istanbul Üniversi-
tesi/ Edebiyat Fakültesi/ ‘Türk Dili ve Edebiyatı’ 
ile ‘Tarih’ Bölümlerini bitirmiş. Yani üç üniversite 
mezunu; beş dil bilen; yeni ve eski edebiyat, tarih, 
felsefe, şiir ve divân edebiyatı gibi alanlarda son de-
rece uzman; çok değerli tasavvufî eserlerinin dışın-
da, üniversitelerde ders kitabı olarak okutulan Yu-
nan Mitolojisi eserinin yazarı; entelektüel, sıra dışı, 
çok yüksek bir şahsiyet… “Binlerce defa dünyaya 

gelsem, her defasında yine öğretmen olmak ister-
dim.” diyen, mesleğine aşk derecesinde bağlı, aske-
ri edebiyat öğretmeni… İşte tüm bunların yanı sıra, 
az evvel ‘kendini bilme eğitimi’ dediğimiz tasavvuf 
ilmini de, yaşamının ana merkezine alarak; tüm öm-
rünü Hz. Mevlânâ’ya ve onun eserlerine adamış, her 
konuda olağanüstü örnek bir kişilik… Böyle yüce bir 
insanın en belirgin özelliği ise; Hz. Mevlânâ’dan öğ-
rendiklerini, hayata geçirmesi ve yaşamasıydı. Şefik 
Can denilince ilk aklımıza gelen; onun engin ilmi, 
irfanı, özellikle tevazuu, hoşgörüsü, cümle yaratıl-
mışlara karşı sınırsız sevgi ve şefkati, tüm olayları 
özgür düşünce ile değerlendirmesi, herhangi bir ta-
buya, gelenek ve göreneğe sıkışıp kalmaması, yüksek 
bir ahlâk üzere yaşamasıdır. Şefik Can Dedemizin 
tüm yaşamı, insanlık âleminin huzur ve mutluluğuna 
adanmış, doksan altı yıllık bereketli bir ömürdür.” 

Hz. Mevlânâ’nın bize anlatmaya çalıştığı hakikat-
ler günümüzde yeterince anlaşılıyor mu? 

Hz. Mevlânâ’nın eseri olan Mesnevi, hemen hemen 
tüm dünya dillerine çevrilmiştir, yurt dışında ve için-
de Hz. Mevlânâ’ya ve Mesnevi’ye bu denli yoğun 
ilgi varken, kendi içimizden yetişen, bizden biri olan 
Hz. Mevlânâ’yı ve onun eşsiz Mesnevi’sini gerçek 
mânâda anladığımızı ve öğretilerini hayata geçirdi-
ğimizi düşünmek mümkün değil… Bilindiği üzere, 

ŞEFİK CAN ULUSLARARASI MEVLÂNÂ 
EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI BAŞKANI

H. NUR ARTIRAN 
HANIMEFENDİ 

KÜLTÜR SANAT
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sosyal medyada en çok Hz. Mevlânâ’nın sözleri 
kullanılıyor. Bizler gerçekten bu sözleri anlamış ve 
yaşamış olsaydık; ülkemiz şimdi iyilik, güzellik, birlik 
beraberlik, dostluk, kardeşlik cenneti olurdu.

“Hz. Mevlânâ’yı anlamak ve anlattıklarını yaşa-
mak için eserlerini okumak gerekir.” 

“Bizi görmek, bizi duymak, bizi anlamak için; yü-
zünü, gözünü kirlerden yıka. Önce temizlen, kirlerden 
kurtul. Çünkü kirli bir insan bizi asla göremez, bizi du-
yamaz, bizi anlayamaz.” Bölümünü okuduktan sonra, 
“Burada, ‘yüzünü, gözünü kirlerden yıka’ demekten 
maksat; su ile yüzümüzü yıkamak değil, yüzümüzde 
bulunan beş duyumuzun temiz olmasına dikkat et-
mektir.”

Hz. Mevlânâ’nın eserlerinden yola çıkarak hazır-
lanmış üç eseriniz olduğunu biliyoruz. “Aşk Bir Da-
vaya Benzer” ise ilk eseriniz ve çok geniş kitlelere 
ulaştı. Ardından, “Nun Kapısı” kitabınız, twitter 
mesajlarınızdan oluşan ve bu anlamda alanında 
bir ilk olma niteliği taşıyan bir eser geldi. Sosyal 

medya kullanımı çok eleştirilmekle birlikte, bu eser 
insanlara merhem niyetiyle hazırlanmış diye ifade 
ediliyor. Eserleriniz okunduğunda, iletmek istedik-
leriniz net bir şekilde anlaşılıyor ama son olarak, 
“Mevlevilik yolunda yürümek isteyenlere tavsiyele-
riniz nelerdir?” diye sormak isterim.

Mevlevilik; Islamiyet’i, en zarif, en naif, en hassas 
bir şekilde aşkla, sevgiyle ve saygıyla yaşamaktır. 
Mevlevilik’i çok özel bir ülke gibi düşünecek olur-
sak, orada geçerli olan tek şey; maddi mânevî tüm 
yaşantımızda dürüst, samimi, hisseden, fark eden, 
duygulu hassas bireyler olmaktır. İnsan’ın kelime 
mânâsı; ‘fark eden, hisseden’ demektir. O neden-
le Mevlevilik ’in hakikati de hissetmek, fark etmek, 

konuşmadan duymak, anlamaktır. Bu durum, Pey-
gamber Efendimizin; “Mümin uyanık olur.” hadis-i 
şerifini yaşamaktır. Bu yüksek anlayış, farklı olaylar 
karşısında anında pozitif çözümler üretebilen, ileri 
görüşlü, pratik zekâlı insanların en büyük karakter 
özelliğidir. Peygamber Efendimiz; “Ben güzel ahlakı 
tamamlamak üzere gönderildim.” ve “İnsanların en ha-
yırlısı, insanlara faydalı olandır.” diye buyurmuştur. 
Tüm bu anlatılanlardan asıl maksat ise; sağduyulu, 
hayata sevgi ve saygı çerçevesinde bakan, topluma 
faydalı, çokluk içinde birlik anlayışına sahip, yüksek 
ahlâk sahibi bireyler olmaktır. 

Son olarak, dergimiz, adından da anlaşılacağı üze-
re, öğretmek görevini yerine getiren öğretmenleri-
mize çok kıymet vermekte… Peki, öğretmen ve öğ-
renci ilişkisini, Hz. Şems ve Hz. Mevlânâ’dan yola 
çıkarak, bizler için değerlendirir misiniz?

Elbette öğretmenlerimiz hepimiz için çok kıymetli 
ve özel olmalı; çünkü onlar hayatımızı sabırla nakış 
nakış işleyen, toplumda faydalı, yararlı bireyler ol-

mamız için gayret gösteren, 
yüce bir mesleğin sahiple-
ri… Bildiğiniz gibi, öğret-
menlik öylesine özel bir 
meslek ki, Hz. Ali Efendi-
miz; “Bana bir harf öğrete-
nin kırk yıl kölesi olurum.” 
diyerek aziz öğretmenle-
rimizi en yüksek derecede 
taltif etmiştir. Tasavvuf 
anlayışında ise, ilk öğret-
men Cenâb-ı Allah, ilk 
öğrenci Hz. Âdem’dir. 
Kur’ân-ı Kerim de geç-

tiği üzere; Cenâb-ı Allah, 
Hz. Âdem’i yarattı ve ona tüm varlıkların isimlerini 
ve onların hakikatini bizatihi kendisi öğretti. O ne-
denle yine Hz. Ali Efendimiz; “Öğretmenlik, Allah’ın 
sanatıdır.” demiştir. Hz. Şems-i Tebrizî ve Hz. Mev-
lânâ’ya gelince; onların arasında öğretmen- öğrenci 
ilişkisi olmamıştır. Tanıştıkları zaman, zaten her ikisi 
de çok büyük birer veliydiler. Onlar, birbirlerini çok 
iyi anlayan; birbirlerine gönülden saygı, sevgi, hür-
met duyan en sadık iki can dost oldular. Onlar, bir-
birlerinin çok aziz hem demiydiler. Bu, öğretmen ve 
öğrenci ilişkisinin dışında çok farklı bir durumdur.

Çok teşekkür ediyoruz.

Biz teşekkür ederiz.

KÜLTÜR SANAT
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Aşkı fısılda kalbin aynasına
Sen bakınca yar aşk olsun sana 
Umut et aşk adına aşk hayattır sana 
Uzakta arama ayna benim sana 
Uyku haramdır sen olmadığında 
Yalnızlık yar oldu düşler sokağında
Sen ayna ol ki aşk yar olsun bana 
Su yürüsün kalbe sen aşk olunca 
Sen kalbime gel ki gün doğsun bana 
Kurusun çorağım gelince sen
Yar olayım sana sen aşk ol bana 
Aşk hayat olur kalbe gelince sen 
Aşkı fısılda kalbin aynasına
Ayna ben olayım sana 
Kalbim çorak toprağa dönmüşken yokluğun-
da
Sen umut ol aşka 
Sensiz doğan günlere sıktığım tüm karanlığı 
yıkayım aşkınla 
Sen su ol ki kalbe 

Geciken baharın nezdinde açsın aşkımızın 
papatyaları 
Sen gel ki gün gülüşün gibi olsun 
Sen gel ki gülüşün aydınlatsın yüreği
Sen bana aşk olursan aşkı yar bilirim cana
Sen bana can olursan ben hayat olurum sana 
Şimdi uzat ellerini 
Cana değen gülüşün canda şaha kalksın
Şimdi uzat ki ellerini
Bir örümcek ağı gibi saran yokluğun aşk ate-
şiyle yok olsun 
Yaşama birlikte merhaba diyelim mesela
Mesela bütün olmazları çıkartalım aklımız-
dan
Gün ile merhaba derken yüreğimize hayat
Hayatı tek yürek bilelim aşk ile 
Mesela sen yaşamayı sev 
Ben yaşarım zaten seni sevdikçe 
Mesela İlle de seveceksen beyaz çikolatayı sev 
Siyahlar giysilerimizde kalsın
Mesela hastaneleri sev yaşamak adına 
Mutluluk yaşamımızla var olsun
Uzat ellerini 
Kalplerimiz bir olsun tek bir sevdada
Sen aşkı fısılda kalbin aynasına
Ben aşk olurum sana 

Serkan Emir

Aşkı Fısılda Kalbin 
Aynasına
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Sen hep kal
Ey gülüşlerine gönül verdiğim deli, 

Sen hep kal olur mu?

Bir hıçkırık gibi nefesimi kestiren yoklu-
ğun varlığınla durulmuşken,

Sen, canı veren emanetini alana kadar kal 
olur mu?

Ey yüreğine hasretimi sardığım gönül de-
mim,

Gitme aklım sende kalır.

Hep kal ki iki bedende bir aşk olabilelim.

Varlığın sarmışken sana ait olan yüreğimi.

Yüreğim mutlulukla dolmuşken gelişinle.

Aşkın badesi gülüşün gibi ab ı hayat ol-
muşken bu cana

Sen, sen ey özgürlüğüm hep kal olur mu?

Bak geleceğini hissederek açtı aşkımız,

Sessizliğiyle dört mevsim geçiren aşkımız 
bak gelişinle nasılda coştu.

Asi bir rüzgâr gibi ıssızlaşan aşkın yüre-
ği, gelişini hisseder gibi nasılda cana can 
oldu.

Duy beni sevdasına ömrümü adadığım deli

Duy da ömrümün geri kalanı gülüşünle 
var olsun.

Deli deliyi bulurmuş ya hani

Ben deli, sen deli

Duy beni ey gönlü güzel sevgili

Sen hep gözlerimin daldığı yerde olmuşken,

Hep gözlerinin baktığı yerde olayım.

Sen ey papatya kokulu sevdiğim, sen hep 
kal benimle.

Gitmelerin gitsin bizden.

Gelişin bahar sevinci, gidişin ölüm müeb-
betti.

Bir müebbetlik olacaksa gönülde

Sen ve ben iken ikimiz, bir ömür müebbet 
olalım bize

Bakma şarkılara, yazılan şiirlere.

Bakma umutsuzluk adına aşka atılan ifti-
ralara,

Asla yüzsüzlük değildir sevdalar. 

Ey ömrümün tüm sevinci sen hep kal olur 
mu?

Aşka bıçak bileyen ruhsuzlara kurban ol-
masın sevdamız,

Sen hep kal.

Geçmişte enkazda da kalsa yüreğin aşk 
mevsimi.

Yeni bir fay hattı döşeyelim umutlarımıza.

Öyle dirayetli, öyle güçlü yapalım ki aşkın 
binalarını,

En şiddetli depremler bile bir milim sarsa-
masın aşkın ebediyetini.

Sen ey gelişinle tükenen yıllarıma beş bin 
fersahtan hayat olan sevgili.

Sen hep kal ki en çıkmazda yolum olan 
yüreğin sevdamızla bir ömür var olsun.

Sen ey deli sevdam sen hep kal ki, 

Aşkımız ile ömür boyu hep iki bedende 
tek bir yürek olabilelim.

Sen hep kal ömür demim, sen hep kal.

Serkan Emir
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