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4 Mum
ve
Çocuk
Ortam çok rüzgârlıydı. Bir odada 4
tane mum usul usul
yanıyordu.
4 Mum yavaşça
yanıyordu, ama orBarış KIVILCIM
talık o kadar sessizdi
Genel Müdür
ki, mumların konuşmaları duyulabiliyordu.
Birinci Mum: "Ben BARIŞ‘ım! Ama
kimse benim yanmama yardımcı olmuyor.
Sanırım yakında söneceğim” dedi. Alevi hızla
azaldı ve sonunda tamamen söndü.
İkinci mum: "Ben İNANÇ‘ım! Ne yazık
ki artık vazgeçilmez değilim. Onun için, bundan sonra yanıp durmamın bir anlamı kalmadı." Sözlerini tamamladığında, esen rüzgâr
onu da tamamen söndürdü.
Sırası geldiğinde üçüncü mum: Hüzünlü
bir sesle "Ben SEVGİ‘yim ! Ama artık yanacak gücüm kalmadı. İnsanlar beni unuttu,
değerimi hiç anlamıyorlar. En yakınlarını
sevmeyi bile unuttular." Sevgi de daha fazla
beklemeden sönüp gitti.
Ansızın...
Odaya birden küçük bir çocuk girdi ve üç
mumun da yanmadığını gördü. Üzgün ve ağlamaklı bir sesle: "Neden yanmıyorsunuz?
Sizin sonsuza kadar yanmanız gerekmiyor
muydu?" dedi. Ardından da ağlamaya başladı…
O zaman dördüncü mum konuşmaya
başladı: "Korkma, ben hala yanıyorum. Ben
yandığım sürece öteki mumları da yeniden
yakabiliriz, ben UMUT‘um!"
Duyduklarıyla sevinen çocuk, gözleri mutlulukla parlayarak, UMUT mumunu aldı ve
öteki mumları birer birer yaktı.
BARIŞ’ın hâkim olduğu...
İNANÇ’larınızın asla kaybolmadığı...
SEVGİ içerisinde...
UMUT’ larınızın daima taze kaldığı,
sağlıklı ve huzurlu daha nice yıllar dileriz...
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İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü
Levent Yazıcı’nın kaptanlığında adeta bir
proje fabrikası gibi çalışıyor. Şu ana dar 23
projeyi hayata geçiren İl Müdürlüğü’nde
geçmiş dönemlerden devam eden projeler
de dahil tüm projelerin yürütülmesinden
sorumlu kişilerle birlikte, yoğun gündemine
rağmen İl Müdürü Yazıcı’da bizzat ilgileniyor ve takip ediyor. Sosyal sorumluluktan
kültür sanata, öğretmenlerin eğitimine kadar birçok proje yürüten İstanbul İl Milli
Eğitim Müdürlüğü'nün 2 yeni projesi ile
ilgili kısa bilgileri sizler için yayınlıyoruz.
İşte o iki proje...

İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE FABRİKASI
GİBİ ÇALIŞIYOR
Öğretmenim Dergisi-Özel Haber/İstanbul

“UMUDUM ÖĞRETMENİM”
PROJESİ

İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü’nün
hayata geçirdiği 23 proje içerisinde yer
alan Umudum Öğretmenim, anne veya
babasını kaybeden yetim çocukların çok yönlü
gelişiminin sağlanarak akademik başarılarının
artırılmasını hedefleniyor. Proje kapsamında
anne veya babasını kaybeden çocuklara, ailelerine, akranlarına ve öğretmenlerine eğitim faaliyetleriyle birlikte farkındalık çalışmalarının
yapılması amaçlanıyor.

“Akademik Başarının Artırılması”

Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmî okullarda eğitim ve öğretim gören ilkokul,
ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim
gören yetim-öksüz veya ebeveyn yoksunluğu
çeken çocuklara yönelik Umudum Öğretmenim Projesinin ilçe tanıtım toplantıları başladı. İlk toplantı Kartal ve Bayrampaşa’da
yapıldı. Bu toplantılarda okul temsilcileri, il ve
ilçe koordinatörleri bir araya geldiler.

Proje çerçevesinde öncelikli olarak
öğrencilerin not durumları tespit edilecek ve
öğrencilerin akademik anlamda daha ileriye
nasıl götürüleceği planlanacak. Öğrencilerin
sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımının sağlanması devamsızlık durumlarının takibi gibi
çok yönlü bir rehberlik hedefleniyor.
Ebeveynlerini kaybetmiş öğrencilerin öncelendiği proje öğrencilerin geleceğini
küçük dokunuşlarla iyi hâle getirmeyi öngörüyor. Toplantıya katılan projenin il koordinatörlerinden Gülşen Özer, “Bireyler, birlikte
yaşamış olduğu ailenin ve almış olduğu aile
eğitiminin etkilerini taşımaktadır. Anne veya
babası olmayan yetim çocuklarımız, aile içi
ilişkilerde eksik olduğu için psiko-sosyal gelişim evrelerinde duygusal, sosyal, kişilik gelişimi açısından uyum- davranış sorunu yaşamaları ve çocuklarımızın akademik alanda
başarısız olma olasılığı yüksektir.” ifadelerini
kulandı. Projenin hedeflerini anlattı.

“Akademik Çalışmalara Dayalı”

Umudum Öğretmenim Projesinin
akademik çalışmalara dayanarak hazırlandığını belirten Ayça Pınar Kılıç ise, “Araştırmalar, ailevi faktörlerden ebeveyn kaybı yaşayan
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çocukların yalnızlık, utangaçlık özsaygı eksikliği gibi duygusal sorunlar yaşadığını göstermektedir. Ebeveynin ölümünü izleyen yıllarda
çocukların psikolojik sorun geliştirme riski
diğer çocuklara oranla yüksektir.” değerlendirmesinde bulundu.
Kılıç, esasında bu projelerin her öğretmenin doğal olarak yapması gerektiğini fakat
hem yeni öğretmenlik hayatına başlayanlara
yol göstermek hem de var olan çalışmaları
belli bir sistem içerisinde sürdürmek amacı ile
gündeme geldiğini ifade etti.
Birlikte başarma kültürünün değerine
dikkat çeken Özer ise, projeyle beraber bir
farkındalık oluşturulacağını ve okul iklimine
olumlu katkılar sağlamanın önemini çeşitli örnek durumlar çerçevesinde anlattı. Evrak yükünün en az da indirgenerek daha fazla iş ve
hedeflendiğinin altını çizdi. Okullarda desteğe
ihtiyacı olan öğrencilerin birebir takip sistemi
ile başarı oranı arttırılacağının vurgulandığı
toplantılar faaliyet örnekleri ve soru cevap kısmıyla sona erdi.

Engelsiz sanatın önemine dikkat çeken
Genel Müdür Ahmet Emre Bilgili, sanata
vurgusu bakımından çok önemli olan Sanata Engel Yok sergi kataloğundaki yazısında,
“Gün geçtikçe sağlamlaştırdığımız bu temel
üzerinde öğrencilerimizin yeteneklerinin farkına varmalarını sağlıyoruz. Böylece özgüvenlerini geliştirerek kendi benliklerini kazanmalarına yardımcı oluyoruz. Sanatın büyüleyici
etkisiyle yaratıcılıklarını kullanan öğrencilerin
somut bir eser ortaya çıkardıktan sonraki sevinçlerine ortak oluyoruz. Onların ve ailelerinin sevinçlerine şahit olmak bizim için paha
biçilmez değerdedir.” dedi. Bilgili ardından, etkinliğe gönlünü veren öğrencilere, onları yetiştiren ailelerine, eğitim süreçlerini nitelikli kılan
öğretmenlere teşekkür etti.

“Dünyanın Renkleri”

Sanatın eğitim ortamları ve toplumsal
hayat bakımından değerinin altını çizen Bilgili,
“Sanatın birleştirici gücü sayesinde ötekileştirilmeden sosyal hayata uyum sağlamayı başaran bireyler, toplumun temelini güçlendirmektedir. Toplumla buluşup sosyal hayat içindeki
rolleri benimseyen bireyler, kendilerini daha
huzurlu ve mutlu hissetmektedir. Nitekim toplum bu özel öğrencilerin gülen gözlerinin farkına vardığı onlara kucak açtığı zaman, onlar
da dünyanın renklerinin farkına varacaktır.”
ifadelerine yer verdi.

“SANATA ENGEL YOK”
PROJESİ”

Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Hizmetleri Genel Müdürlüğü, sanata engel yok
düşüncesinden hareketle özel eğitim okullarındaki öğrencilerle engelsiz bir sanatın temellerini attı.

Ana omurgasını öğrencilerimizin çalışmalarının oluşturduğu kolektif nitelikli Sanata
Engel Yok kataloğunda yer alan; Korkuluk’tan
Gölge Adam’a, Kuşların Dostluğu’ndan Hayalimdeki Ev’e tüm çalışmalar ayrı bir gözlükle okunmayı hak ediyor. Meraklıları büyülü
bir yolculuğa çıkaran katalog aynı zamanda
özel eğitimin ülkemizde kat ettiği yol konusunda çıkarımlar yapılmasına yardımcı olacak.
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DÜNYANIN EN İYİ
50 ÖĞRETMENİ
ARASINDA
Öğretmenim Dergisi-Özel Haber/Izmir
İzmirli okul müdürü dünyanın en
iyi 50 öğretmeni arasına girdi. İzmir’de bir
ilkokulda öğretmenlik yapan 34 yaşındaki
Samet Başkonuş, 2019 Küresel Öğretmen
Ödülü (Global Teacher Prizes) sıralamasında en iyi 50 öğretmenden biri oldu.
İzmir’in Gaziemir ilçesinde bulunan
Anafartalar İlkokulu’nun Müdürü Samet
Başkonuş, yaptığı önemli projeler ile Türkiye’de çeşitli ödüller kazanırken, uluslararası
bir başarı da elde etti. Başkonuş, Hint asıllı
İşadamı Sunny Varkey’in eğitim alanında
projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve
onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill
Clinton' ın üstlendiği Londra merkezli Varkey Gems Vakfı(Varkey Gems Foundation)
tarafından düzenlenen "Küresel Öğretmen
Ödülü" komitesi’nin 2019 yılı için seçtiği ‘En
iyi 50 öğretmen’ arasında yer aldı. En iyi 50
öğretmen arasında yer almayı başaran üçüncü Türk olan Başkonuş, “Her Türk gencinin
hayalidir bayrağını temsil etmek. Listedeki tek
Türk öğretmen olarak bayrağımızın orada yer
almasını sağlamak beni inanılmaz gururlandırdı” dedi. Daha önce Dijital Eğitim Asistanı birincilik ödülü ile Akdeniz Üniversitesi
tarafından verilen Ulusal Çevre Hizmet Ödülü’nü kazanan Başkonuş, İzmir’in ilk 5 robo-
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tik takımından birini kurdu, 4 projesi Ulusal
Ajans tarafından Ulusal Kalite Etiketi kazandı. Başkonuş, 2017 yılında da yılın öğretmeni
seçildi.

1.200 ÖĞRENCİYE SANAT
EĞİTİMİ, BİNLERCE
ÖĞRENCİYE YARDIM
Suriyeli öğrencileri okula kazandırmak
ve entegrasyon sorunlarını çözmek için başlattığı Sanatın Birleştiren Gücü Projesi sayesinde 4 yılda bin 200 öğrenciye en az 2 dalda sanat eğitimi aldıran Başkonuş, “Okulda maske,
kukla, heykel, ebru, drama, gitar, halk oyunları
gibi 9 farklı atölye kurduk. Atölyelerde Suriyeli ve Türk öğrencilerimizin kaynaşmasını ve
bir araya gelmesini sağladık. Son 4 yılda, bin
200 çocuğa en az 2 dalda sanat eğitimi aldırdık. Suriyeli 42 çocuğu okula kazandırdık. Bu
bölgedeki 200 tane ev ve işyerini tek tek ziyaret
ederek, atık kağıtları topladık. 14 tona ulaşan
atık kağıtlarımızı 500 çocuğa giyim ve kırtasiye yardımına dönüştürdük. Kağıtlar arasından çıkan hikaye ve romanlarla Türkiye’deki 9
şehre kitap yardımı yaptık. 29 farklı uluslararası proje yürütüyoruz. Bu projelerde de Avrupa’daki 300’e yakın okulla ortak iş birliğimiz
var. Çocukların dünyaya açılmalarını ve farklı
bakış açıları kazanmalarını amaçlıyoruz. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak için üçü yurt dışında olmak üzere 4 farklı
üniversite ile Erasmus projesi yürütüyoruz”
diye konuştu.

FARK YARATAN PROJELERE
İMZA ATTI
Öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerinin
gelişimine katkı sağlamak için eski bilgisayarlarla
bir bilgi teknolojileri sınıfı kuran Başkonuş, bu
sınıfta iki yılda yaklaşık 500 öğrencinin kodlama dersi almasını sağladı. Başkonuş, “Öncelikle
öğrencilere kodlama eğitimi vermeye başladım.
Sonra, özel okulların kullanmadığı çıkma malzemelerle İzmir’in ilk 5 robotik takımından birini kurduk. 9 yaşındaki çocuklara web tasarım
yaptırarak yine bir ilke imza attık. Velilerimize
yönelik okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma kursu açtık, Suriyeli velilerimize Türkçe ve
aile eğitim kursu veriyoruz. Velilerimize yönelik
sanat ve meslek edindirme kursları da açtık. İhtiyaç gördüğümüz tüm alanlara yönelik bir şeyler
yaparak iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalar
sonucunda okulumuzun sanatsal, sosyal alanlarda aldığı başarılar yüzde 400 oranında arttı”
dedi.
Dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri
seçildiğini meslektaşlarının sosyal medyadan
gönderdiği mesajlar yoluyla öğrendiğini söyleyen Samet Başkonuş, “Başvuru yapmıştım ama
sonuç beklemediğim bir vakitte açıklanmış. Sabah kalktığımda telefonumda birçok mesajı görünce şaşırdım. Mesajları okuyunca çok mutlu
oldum. Türkiye’nin dört bir yanından öğretmenler tebrik mesajları gönderiyorlar. Meslektaşlarımın başarıyı sahiplenmesi beni daha çok
mutlu ediyor. Sonuçlarla birlikte dünya haritası
üzerinde 50 öğretmenin ülkesinin bayraklarını
gösteren bir resim yayınlamışlar. O resmi gördüğümde gözlerim doldu. Her Türk gencinin hayalidir bayrağını temsil etmek. Listedeki tek Türk

öğretmen olarak bayrağımızın orada yer almasını sağlamak beni inanılmaz gururlandırdı” diye
konuştu.

"ÖDÜLÜ KAZANIRSAM YENİ BİR
UYGULAMA HAYATA
GEÇİRECEĞİM”
50 öğretmen arasından seçilecek bir kişiye verilecek olan 1 milyon dolar değerindeki
ödül ile ilgili olarak da Başkonuş, şunları kaydetti; “Yarışmaya ödülden çok insanlara bir şeyler anlatabilme fırsatı yakalayabilmek için başvuru yaptım. Okullarımızın ve meslektaşlarımın
sesi olarak ortak fikirlerimizi dillendirebilmek
çok daha önemli. Bu sürecin buna katkı sağlayacağına inanıyorum. Şu an Android ve IOS
tabanlı bir okul yönetim uygulaması kurguluyorum, ödülü kazanırsam bu uygulamayı farklı dil
destekleriyle birlikte hayata geçirmek istiyorum.
Dezavantajlı çocukların hayatlarına dokunabileceğim çok çeşitli fikirlerim var. Bu fikirlerin hayata geçmesinde çok önemli bir fon olacaktır bu
ödül” dedi. Kazanan öğretmene ödülü Dubai’de
verilecek.
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ÖRAV’DAN YEPYENİ BİR PROJE

STEM ÖNCÜLERİ
Barış Kıvılcım-Öğretmenim Dergisi/İstanbul
Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV)
öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine
destek sağlamak amacıyla 2008 yılında Garanti Bankası’nın öncülüğünde kurulan ve
Türkiye’de bu alana odaklanmış ilk ve tek
sivil toplum kuruluşu. ÖRAV bugüne kadar
Türkiye’nin her yöresinde görev yapan 250
eğitimciden oluşan ekibiyle, 81 ilde görevli
165 Bin’ den fazla öğretmen ve eğitim yöneticisine eğitim programlarını ücretsiz olarak
ulaştırdı. Yeni öğretmenlere ulaşmak için
çalışmalarını devam ettiren ÖRAV, ABD Ankara Büyükelçiliği’nin desteğiyle müfredatı,
21. yüzyılın eğitim ihtiyaçları doğrultusunda
zenginleştirecek yeni bir proje başlatıyor.
“STEM Öncüleri” başlıklı proje ile Fen Bilimleri, Matematik, Bilişim Teknolojileri,
Teknoloji Tasarım ve İngilizce öğretmenlerine; üst düzey düşünme becerilerini disiplinler arası bir yaklaşım ile geliştirmek için
çeşitli uygulamaların öğretilmesi hedefleniyor. Güncel literatüre uygun çalışma ve
uygulama örnekleriyle çağın eğitim ihtiyaçlarına göre eğitim alacak öğretmenler, 1000
öğrencinin yaşamına dokunacak.
STEM Öncüleri Projesinin tanıtım toplantısı ÖRAV Genel Müdürü Füsun
Çürüksu’ nun ev sahipliğinde SALT GALATA’ da gerçekleştirildi. Proje hakkında detayların verildiği toplantıda öne çıkan başlıca başlıklar şöyle:
“STEM Öncüleri” projesinin tanıtım
toplantısında konuşan Öğretmen Akademisi
Vakfı Genel Müdürü Füsun Çürüksu şunları
söyledi:
“ÖRAV olarak uzun süredir STEM alanındaki
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çalışmaları yakından takip ediyorduk. ‘STEM
Öncüleri’ ile gerek eğitim sistemimize, gerek
çocuklarımıza gerekse de eğitimcilerimize çok
değerli katkıları olacağına inandığımız bir projeyi başlatıyoruz. Bu proje sayesinde hem kıymetli bir eğitim içeriğini Türkiye’de de hayata
geçiriyoruz hem de uluslararası iş birlikleriyle,
kültür alışverişine ortam sağlıyoruz. Hedeflediğimiz 21 inci yüzyıl öğretilerinin okullarımızda
daha fazla yer alması için bu projeyi önemli bir
adım olarak görüyoruz” dedi.

İstanbul Amerikan Konsolosluğu
Basın Ataşesi Melissa O’Shaughnessy ise
yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“ABD’nin Türkiye Temsilcilikleri,
Türkiye’nin dört bir yanında neredeyse 40
şehirde STEM projelerini desteklemiştir. Türkiye’nin her köşesinden öğrencilerin başarılı
olmaları için gereken ilave destek ve kaynakları sağlamak üzere ÖRAV gibi kuruluşlarla
işbirliği yapmaktan gurur duyuyoruz.”

ilgili branşlardaki öğretmenlerden oluşan
5 kişilik gruplar halinde, 5 ilden toplamda 25 öğretmen eğitici eğitimine katılacak.
Eğitici eğitimini tamamlayıp sınıflarında uygulamalarla öğrendiklerini pekiştiren
ve bu süreçte ÖRAV’dan mentörlük alacak
öğretmenler, daha sonra ÖRAV’dan yetişkin
eğitimciliği becerileri eğitimi alacak ve kendi illerinde başka öğretmenlere eğitim vererek
programı yaygınlaştıracak. Proje sonunda 5
ilde açılacak ikişer grup eğitimle; 250 öğretmen 4 günlük STEM eğitimi almış, 25 öğretmen de bu konuda diğer öğretmenlere eğitim verecek bilgi ve becerilere ulaşmış olacak.

Türkiye’nin 5 Farklı İlinde
Uygulanacak
Fen Bilimleri, Matematik, Bilişim
Teknolojileri, Teknoloji Tasarım ve İngilizce öğretmenlerine yönelik olarak hazırlanan proje kap-samında öncelikle Van, Sivas, Hatay, Uşak ve Zonguldak illerindeki
ortaokullarda görev yapanöğretmenlere eğitici eğitimi verilecek. Her ilde bir okuldan,
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2018-2019
ERALILAR IÇIN
EĞİTİMDE
KALİTE YILI
Öğretmenim Dergisi Özel Haber/İstanbul
2018- 2019 yılını öğrencisi, personeli
ve velileri için kalite yılı olarak ilan ettiklerini dile getiren ERA Kolejleri Kurumsal İletişim ve Marka Direktörü Gülçin
Aşkın Çetin, bu yönde yapılan çalışmalar
hakkında sorularımıza şu yanıtları verdi.

ERA AKADEMI
Öğretmenim Dergisi- : Bu yılı eğitimde kalite yılı ilan ettiğinizi ifade ettiniz.
İç yapılanmalarınızda, eğitim anlamında bu
kaliteyi arttırmak için neler yapıyorsunuz?
Gülçin Aşkın Çetin - : ERA Akademi
üst yapısı ile merkezi olarak müfredatı; eğitimi
ve öğretimi planlayan bölüm başkanları, aynı
zamanda tüm öğretmenlere yıl boyu hizmet içi
eğitimler düzenliyorlar. Her branşın başında
bulunan bölüm başkanlarının toplandığı ERA
Akademi ekibi, tüm kampüslerde ve derslerde
eş zamanlı olarak müfredatın uygulanmasından, bireysel ve kurumsal başarı için gereken
tüm alt yapı çalışmalarını yakından takip ede-

ERA Kolejleri Kurumsal İletişim ve Marka Direktörü
Gülçin Aşkın Çetin

rek raporlama sistemi ile genel müdürümüze
sundu. Tüm sınavlardan sonra hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin performansları
özenle değerlendirilerek gereken destek her
açıdan sağlanıyor. Branşların sınav sistemine göre şekillenen yenilikleri ile ilgili her
branşa hizmet içi eğitimler düzenlendi. Ayrıca eğitimde niteliği artırmak için öğretmen
eğitimlerine de ağırlık verildi. Mentor koçlar
eğitimlerini tamamladılar. Koçluk sistemi ile
hem öğretmenlere hem öğrencilere ve velilere
yönelik verilen hizmetin de kalitesi artırılıyor.
Ö.D.-: Bu yıl tüm kademelerinizde uygulanan Mizaç Merkezli
Eğitim Modeli sürecinden bahseder
misiniz? Eğitimde Kalite adına yaptığınız çalışmalar, Mizaç Merkezli
Eğitim Modeli uygulamalarınıza nasıl yansıyor?
G.A.Ç.-: Mizaç Merkezli Eğitim
çalışmaları da, tüm kademelerde verilen
eğitimlerle tamamen ERA Eğitim Sistemi’nin
içine yerleşti. Artık tüm öğretmenlerimiz
bu konuda eğitimlerini tamamlayarak
öğrencilerinin mizaçlarını biliyorlar. Mizaç
raporları velilerimize de aktarıldı ve detayları
anlatıldı. Öğrencimizin mizacına uygun bir
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okullardan ayıran bu programın öğrenci ve
velilerinize sunduğu avantajlar nelerdir?

iletişim dili evde de bu sayede desteklenebiliyor. Okul ortamında da hem sınıf içinde
hem de rehberlik derslerinde yapılan özel
etkinlikler sayesinde öğrencilerin mizaçlarının
potansiyel risk veya avantajlarına yönelik
grup çalışmaları ve bireysel görüşmeler
devam ediyor. Bu konuda farkındalık arttıkça
öğrenci-öğretmen ilişkisindeki kalite de
giderek artıyor!

ERA MIND STUDIO
Ö.D.-:İlkokul öğrencilerinize özel
uyguladığınız Mind Studio programınızdan daha önceki sayılarımızda bahsetmiştiniz. İlkokul eğitiminde Mind Studio’nun
önemini nasıl ifade edersiniz? Sizi diğer

G.A.Ç.-: ERA Mind Dersleri ile
bireysel becerileri ölçüyoruz. Türkiye’de bir
ilk olan ERA Mind Studio dersleri sayesinde
zaten biz ilkokul çağındaki her bir öğrencinin
gelişim raporunu tüm ayrıntıları ile ölçüyor
ve kendi gelişimine özel bir eğitim programı
sunuyoruz. Bu programın başından sonuna
öğrencinin gelişimini somut bir şekilde
gören aileler bu gelişim hızına gerçekten
inanamıyor. Bu sistemin temelinde hem kaba
motor becerilerin hem ince motor becerilerin
hem de mental becerilerin geliştirilmesi var.
Öğrencilerin farklı geçmiş yaşantılardan
geldikleri daha ilkokul 1.sınıfta o kadar belli
ki! Biz hepsini aynı kefeye koyup aynı hızda,
aynı düzeyde ve aynı beklentide bir eğitim
sunarsak onlara haksızlık etmiş oluruz.
İşte ERA Mind Studio testleri öğrencilerimizin hepsini aynı kefeye konmaktan kurtarıyor. Onların bireysel yetkinlikleri ile kendi
hızlarında gelişimlerini destekleyerek, sınıf
ortamında ve diğer derslerde de bir seviyede
buluşmalarını sağlıyor. Velilerimiz bu modelin
uygulanmasından da çok memnunlar! İlkokul
eğitimine ERA Mind Studio dersleri ile kalite
katmaya devam ediyoruz.
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ESENLER SINAV TEMEL LİSESİ KURUCUSU ÖZCAN VAROL:

ESENLER’İN ANADOLU VE FEN LİSELERİNE İHTİYACI VAR
Seçkin Seçkin- Öğretmenim Dergisi/Esenler

Geçtiğimiz sayımızda Sınav Temel Liseleri Kurucusu Özcan Varol ve
Okul Müdürü Sibel Varol ile eğitimi ve
okulu konuştuğumuz röportajın devamında açıklamaları şöyle:
“Devlet Okullarındaki Kurallar
Geçerli”
“Biz Temel Lise olarak en baştan
beri eğitimci gözüyle okul formatındaydık.
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan TEOG’ ta
başarılı olan öğrencileri burslu okutma
talebinde bulundum. Yüksek puanlı birkaç
öğrencimiz geldi. Böylelikle kaliteli bir sınıf
da oluşturduk. Sonraki senelerde de sınavdan
yüksek puan almış öğrenciler aldık. Temel
Lise’lere de başarılı öğrenciler gelir bakış
açısını kazandırdık. Zor öğrencilerimiz de
oldu. Özel okul pozisyonunda olduğumuz için
onlara da ayrıca ilgi gösterdik. Devlet okulları
da rahatlamış oldu Temel Lise’lerle birlikte.
Biz okulumuzda çocukların sırf para
veriyor diye geçmelerine imkân sağlamıyoruz.
Çocukların başarılarına göre hak yemeden
puan veriyoruz. Devamsızlık konularında
inisiyatif sağlamıyoruz. Devlet okullarındaki
kurallar bizim okulumuzda da geçerli. Bu
bizim diğer temel liselerden farklarımızdan
biri.

2019 yılında Temel Lise’ler için
bazı soru işaretleri var. İlçemizde iki bin
öğrenci temel lisede eğitim görüyor. Temel
Lise’lerin kapatılması halinde bu öğrenciler
devlete geçmek zorunda. Devlet liselerinin de
kapasitesi belli.
Ben Anadolu Lisesi taahhüdünde
bulunmuş olarak lise eğitimi yapıyorum.
Anadolu Lisesi’ne dönüştüğümüz zaman şu
anki öğrencilerimiz Anadolu Lisesi öğrencisi
olacaklar. Eğer biz bu okul taahhüdünü
gerçekleştiremezsek öğrenci için verilen
teşvikler faiziyle istenecek. Öğrenciye ödenen
teşvik kurumdan alınması gibi bir sıkıntı
oluşuyor. Umarım yeni gelecek düzenlemeyle
bu durum düzelir.
Diğer Temel Lise’ler dershanecilik
mantığıyla ilerliyor. Bakanlık da bu durumu
görüp Temel Lise’leri kapatmak istiyor. Ama
bizim gibi okul formatıyla işini hakkıyla yapan
okullar kapatılmamalı.”
Okul Müdürü Sibel Varol okullarının
eğitime yaklaşımı ve uygulamaları ile ilgili
olarak şu açıklamaları yaptı:
“Biz hem öğrencimizle hem de velimizle
aile gibiyiz. Veliler bizim çocukları annesi
babası gibi gördüğümüzü bilip bize emanet
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etmekten çekinmiyorlar. Okulumuzda kamera
sistemi var ve öğrencilerin davranışlarını
dikkatle takip ediyoruz. Eğitmenlik hayatımın
25 inci yılı ve ben öğrenciler hakkındaki her
konuda titizlikle dikkat edilmesi gerektiğine
inanıyorum. Değerler eğitimine çok ciddi
önem veriyoruz.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın bize
sunduğu hakları kullanıyoruz. Örneğin 11
inci sınıfa kadar tüm öğrencilerimiz 4 saat
İngilizce dersi alıyorlar. 12 inci sınıflar ise
iki saat İngilizce dersi alıyorlar. Kalan 2 saati
de Bakanlığın tanımış olduğu uzaktan eğitim
hakkından faydalanarak matematik dersi
veriyoruz.

“Veli Ziyaretlerinde Bulunuyoruz”

Öğrencilerde bu ziyaretlerden
sonra ortaya çıkan pozitif
değişimleri açıkça gördük”
Son olarak sözü alan
Kurucu Özcan Varol ilçe
idarecileri ile ilgili düşünceleri
ile birlikte önemli bir müjdeyi de
paylaştı. Kurucu Varol şunları
söyledi:
“Belediye
Başkanımız
eğitimle ilgili konulara oldukça
ilgililer.
İsteklerimize
cevap
veriyorlar. Esenler Eğitimi gün geçtikçe
gelişiyor. Esenler’ in Anadolu ve Fen
Lisesi’ne ihtiyacı var. Kaliteli öğrencilerimizin
de kendi bölgesinde liseye gitmeye hakkı
var. Bu düşüncemden yola çıkarak öncelikle
Esenler halkına ve çevre ilçelerimize önemli
bir müjdeyi sizin aracılığınız ile paylamak
isterim. Şöyle ki:
2000 yılında dershane olarak
başladığımız eğitim hayatımız, 2015’ te
dershanelerin dönüşümüne kadar devam
etti. Bu kadar yıl içinde kalitemizi artırarak
eksik taraflarımızı tamamlayarak geldik.
Bu zaman zarfında, Esenler öğrencilerinin
binlercesi üniversiteli oldu. Şu an
birçoğu meslek sahibi oldu. 2015 yılında
gerçekleşen dönüşümle temel lise olarak
çalışmaya başladık. Bu dönüşümün bize
şöyle bir faydası oldu. Okulculuk nedir
nasıl yapılır diye devlet bize dört yıl boyunca
staj yaptırdı. Staj bitti. Şimdi bundan sonra
ilçemizde devamlı olarak ESENLER’İN
ANADOLU LİSESİ olarak yolcuğumuzu
taçlandırıyoruz.
Okulumuzun ilçemize ve eğitim
camiamıza
hayırlı
uğurlu
olmasını
diliyorum.”

Okulumuzda her sınıfla ilgilenen
birimler var. 9, 10, 11 ve 12. sınıfların ayrı ayrı
sorumlu olduğu öğretmenlerimiz var. Rehber
öğretmenlerimi ve danışman öğretmenlerimiz
olmak üzere iki koldan çalışıyor bu birim.
Öğrencilerdeki gelişim sıkı takip ediliyor. Rehber
öğretmenlerimiz velilerle birebir görüşüyor.
Bu, öğrenci için en sağlıklı olan yöntem.
Bizler de veli ziyaretlerinde bulunuyoruz.
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SARANELLER EĞİTİM KURUMLARI
GENEL MÜDÜRÜ RASİM USTAOĞLU:

“YAŞAMADIĞINIZI
YAŞATAMAZSINIZ”

Seçkin Seçkin-Öğretmenim Dergisi-Esenler
“Özgür Düşünen Gençler Yetiştiriyoruz”
başlığıyla ilk bölümünü geçtiğimiz
sayımızda yayınladığımız Saraneller Eğitim
Kurumları Genel Müdürü Rasim Ustaoğlu
açıklamalarına şöyle devam etti:
“Gelişmiş ülkelerde anaokulundan
itibaren çocuğa doğru davranış kalıpları
öğretilir. Yeme-içme, tuvalet adabı, konuşma
gibi en temel beceriler kazandırılır. Biz ise
anaokulundan başlayarak İngilizce, matematik
gibi zor dersleri öğretme derdindeyiz. Doğru
davranışları öğrettiğimiz zaman doğru düşünme
sistemini öğretmek çok daha kolay olacaktır.
Önce eğitip sonra öğretmemiz gerekiyor.
Hatalar her sınıf döneminde olabilir önemli
olan çözüm bulabilmekte.

“Eğitim İşi İnsan Odaklıdır”
Eğitim işi insan odaklıdır. İnsanı
dışlarsanız, görmezden gelirseniz ve mekanik
bir sistem unsuru olarak görürseniz yanılgıya
düşersiniz. Biz de maalesef böyle yapıyoruz. İşi
hep teknik detaylarda arıyoruz. Ama bu işin özü
insan, insanı motive etmezseniz sıkıntılar ortaya
çıkar. İnsanı yetiştirmekten önce teknoloji
gibi alanlara yönlendiriyoruz. Yetişmeyen
insanlar da diğer insanları yetiştiremez haliyle.
Merhametten eksik birini doktor, adaletten
yoksun birini hukukçu yaparsanız milletin
temel dinamiklerine dinamiti yerleştirmişsiniz
demektir.
Değerlerin insanın doğuşundan itibaren
yetime süreci içinde zaten hayatın içinde empoze
edilerek verilmesi gerekiyor. Biz anaokulundan
itibaren değerlerimizi yaşatarak, kişiliğinin bir
parçası olarak yetiştirmek istiyoruz. Ayrıca bir
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değerler eğitiminin geçerliliğine inanmıyorum.
Yıllardır bu yönde yapılan çalışmalar beklenen
neticeyi ne yazık ki vermemiştir.
Teknoloji çağının çocukları odaklanma
sorunu yaşıyorlar. Ders süreleri buna göre
reforme edilmeli. Çok iyimser bir rakamla
öğrencilerin en fazla yirmi dakika odaklanma
süreleri var ve ne yazık ki seksen dakika blok
derse tabi tutan okullar var, Böyle bir ortamda
öğrenmeyi beklememek gerekiyor.

“Estetik Ve Zarafet Duygularından
Yoksun Nesiller Yetiştirdik”
Kültürümüzde resim, müzik vb.
sanatsal yönümüze hitap eden dersler
önemsiz gözükse de aslında ruhsal gelişim
için çok önemli derslerdir. Ruhun naifliğini,
zarafetini geliştirecek bu derslerdir. Bu
dersler ihmal edildiği için estetik ve zarafet
duygularından yoksun nesiller yetiştirdik.”
Pratik zekası ve mizah seviyesi çok
gelişmiş olan çocuklarımızı anaokulundan

itibaren ne yazık ki köreltiyoruz. Böylelikle
liseden mezun olan bir öğrencinin özgüveni
yerle bir oluyor, doğru düşünme sistemi elinden
alınmış, sadece belli kalıplar içerisine sokulmuş
bir meta olarak üniversiteye gönderiliyor.
Üniversiteler de liseye dönmüş durumda.
Hocalar lise öğretmenlerini suçlayarak idare
edip mezuniyet belgesini verip gönderiyorlar.”
Aslında herkes faturayı bir önceki eğitim
kademesine keserek vicdanını rahatlatma
yoluna gidiyor.

“Öğrenciye Rol Model
Olmak Gerekli”
Yaşamadığınızı yaşatamazsınız. En çok
yapılan hatalardan biri de bu. Uygulamadığımız
şeyleri sözlerle öğrenciye uygulattırmaya
çalışıyoruz. Öğrenciye rol model olup yaşatmak
önemli. Öğretmenlerimiz de bunu esas alıyorlar.
Şu anda okulumuzda kurumsal hava hakim.
Bizim vaat ettiğimiz en önemli şey burada
bulunan çocuklarımızı kendi çocuklarımız gibi
görüp o hassasiyette davranmamız. Güven
içerisinde elimizden geldiğince en iyi eğitimi
vereceğiz. Bunların üzerine koyarak gitmek
istiyoruz.
Biz Saraneller olarak müfredatı
değiştirmiyoruz ama farklılığımız müfredatın
işlenişinde. Öğretmenlerimizin öğrencilere
yaklaşımında. Öğrenciyi anlayıp onunla
hemdem olmaya çalışıyoruz. Öğrenciyle
iletişimi iyi kurduğunuz zaman ona
aktaramayacağınız hiçbir şey yok. Gerek
değerler gerek eğitim gerek de öğretim adına her
şey iyi iletişimle kazandırılabilir. Önceliğimiz
öğrenciye insan olma değerlerini kazandırmak.
Bu kazanımlardan sonra öğretime başlıyoruz.

“Staj Protokolü Yeniden
Düzenlenmeli”
Özel sağlık kuruluşları ile özel sağlık
meslek liseleri arasında yapılmış bir protokol
var. Aslında kanuna aykırı bir protokol.
Kanunda her öğrenci -özel ya da devlet fark
etmeksizin- ücretsiz olarak staj görme hakkına
sahip. Ama kurumlar bu protokolü öne sürerek

özel sağlık meslek liselerinden oldukça yüksek
bir meblağ talep ediyorlar. Bizde bu sorunu
Bağcılar’da yaşadık; kurum, anlaşmayı tek
taraflı feshetti.

“Amaç Ara Eleman
İstihdamını Sağlamaktır”
Meslek Liselerinde amaç ara eleman
istihdamını sağlamaktır. Sağlık Meslek Liseleri
de bunlardan biridir. Sağlık Meslek Lisesi
olarak başarılı bir geçmişe sahip olmamız bu
süreci daha hafif atlamamızı sağladı. Ama
bizim de bu süreçte sıkıntılarımız oldu. Bu
durumun bir an önce düzeltilmesi gerekiyor.
Aksi takdirde birçok özel sağlık meslek lisesi
kapanmak durumunda kalacak. Staj durumunun
düzeltilmesi ve bu liseleri tercih edecek
öğrencilerin önünün açılması gerekiyor. Adrese
dayalı sistem yeniden düzenlenmeli. Teşvik
desteği arttırılmalı. Bunlar düzelirse meslek
liseleri de ayağa kalkacaktır.
Saraneller Eğitim Kurumları olarak
ilkokul ve ortaokul faaliyetimiz bu dönem
itibariyle başladı. Bizim amacımız Saraneller’i
daha ileri bir adıma taşımak. Hedeflerimiz
arasında ikinci kampüsü açmak var.
Her eğitim kurumu bulunduğu ortamı
geliştirir. Biz de mümkün olduğunca çevremizi
bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz
ve öğrencilerimiz düzenledikleri aktivitelerle
bilinç kazandırmaya çalışıyorlar. En son
yaptığımız ve halen devam eden aktivitelerden
biri de öğretmenlerimizin evlere gidip “Meme
Kanseri” hakkında broşürler dağıtıp bireyleri
bilinçlendirmek. Önceki dönemlerde de birçok
alana yönelik böyle çalışmalarımız oldu.
Gelişmiş ülkelerde öğretmenler en zeki
insanlardan seçilirler ve yüksek maaşlar alırlar.
Çünkü bilirler ki öğretmenler ülkenin geleceğini
belirleyen kişilerdir. Biz de bunu görebildiğimiz
zaman ülke olarak çok mesafe kaydedeceğiz.
Ülkemizin eğitimcilerinin de hak ettiği değeri
ve hak ettiği maaşları almasını ümit ediyorum.
Böylelikle gelişmiş ülkeler sınıfına çıkacağız.
2019 yılının öğretmenlerimizin hak ettiği değeri
göreceği ve eğitim adına ivme kazandığımız bir
milat olmasını umut ediyorum.”
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KARE ANAOKULU KURUCUSU AYDAN GÖMÜGEN TUNCAY:

“HER ÇOCUĞUN
OKUMA HAKKI
VAR”
Barış KIVILCIM -R. Betül KAÇMAZ
Öğretmenim Dergisi/İstanbul
Ülkemizde artık özel çocuklar ve
bireyler için birçok proje yürütülmekte.
Bu projeleri yürüten kişilerden biri de
Kare Anaokulu kurucusu Aydan Gömügen
Tuncay. Aydan Hanım hem anaokulu
yönetmekte hem de Uluslararası Down
Federasyonu Genel Sekreterliği yapmakta.
Down sendromlu bireylerin topluma
kazanılmasında oldukça hassas olan
Tuncay, kendi okulunda da kaynaştırma
öğrencisi var. İstanbul Üniversitesi Batı
Dilleri Edebiyatı ve Fransız Dili Edebiyatı
Bölümünden mezun olan Aydan Gömügen
Tuncay, 30 yıllık öğretmenlik hayatından
sonra 2010 yılında bir anaokulu kurdu.
Geçen 8 yılda “Yılın En İyi Anaokulu
Kurucusu, Yılın En İyi İş Kadını, Yılın En
İyi Eğitimcisi” gibi birçok dalda ödüller
aldı. Kızının da öğretmenlik yaptığı Kare
Anaokulu’nda samimi bir hava hakim.
Aydan Gömügen Tuncay, hem down
sendromlu bireyler için yaptığı projeler,
hem de Kare Anaokulu hakkında dergimize
özel açıklamalarda bulundu.
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“Down Sendromlu Çocuklar Sevgi
Dolular”
“Down sendromlu çocuklarla ilgili
çalışmalar yaptım. Anaokulumda da bu
çocukların eğitim almasını istedim. Veliler ilk
başta tepki gösterdiler. Down sendromuna
ne yazık ki hastalık olarak bakıyorlardı.
Fakat down sendromu hastalık değil, genetik
bozukluktur. Onların dünyasında kötülüğe
yer yok. Çok dürüstler ve gerçek sevgiyi
gördüklerinde çok iyi iletişim kuruyorlar.
Down
sendromlu
kaynaştırma
öğrencimizi, okulumuza dahil etme aşamasında
velilerimiz önce dış görünüşünden sorular
sordular. Daha sonra çocuklarına zarar verir
mi endişeleri oldu. Halbuki down sendromlu
çocuklar sevgiyle yaklaşıldığı takdirde verilen
sevginin çok daha fazlasını verirler. Dolayısıyla
onların hiçbir şekilde zarar verme olasılığı yok.
Biz bunu anlatmak için çocuğumuzla velileri
bire bir tanıştırıp kaynaşma ortamı sağladık.
Veliler bu toplantıdan sonra kaynaştırma
öğrencimizi kabul ettiler. Onlar kabul etmese
dahi ben öğrencimizi okula almayı kafama
koymuştum. Her çocuğun okuma hakkı
vardır. Özel çocuklarımızı ötekileştirmemek
gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın da dediği
gibi çocukları ayrıştırmamamız gerekiyor.
Bu yüzden eğitim en birinci düzeyi olan
anaokullarında başlanması lazım. Okulumuzda
velilerle birlikte bu sorunu aştık. Arkadaşlarıyla

da iletişimi çok güçlü oldu. Diğer sınıflar da
onunla oyun oynamak istediler.”

“İstahdam İçin Birçok Proje
Yapıyoruz”

bir şekilde yaşamaları gerekiyor. Eskişehir
Anadolu Üniversitesinde Ayten Hoca ile
birlikte bu konuda çalışmalar yapıyoruz.
Down sendromlu bireylere cinselliklerini
nerde yaşamaları gerektiğini öğreten bir
cd hazırlıyoruz. Bu çalışmaya Milli Eğitim
Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı onay verdi. Down
sendromlu bebeği doğan her ebeveyne bu
CD’yi vereceğiz. Bu eğitici CD ile çocuklarını
nasıl yetiştirmeleri gerektiğini öğrenecekler.
Mayıs ayında bu çalışmayı tamamlayacağız.

“Eşim,
Uluslararası
Down
Federasyonu bünyesinde birçok çalışmalar
yaptı. Down şefler projesiyle, dünyanın en iyi
yerlerine şef olarak istihdam edildiler. Bizim
anaokulumuza kaynaştırma projesiyle ilgili
çalışmalar yaptık. Öncelikle velilere down
sendromunu anlattık. Bir down sendromlu
çocuğumuzu okulumuza kaynaştırma öğrencisi
olarak aldık. Down sendromlu çocukları
diğer akranları benimsemiyorlar. Bu ne yazık
ki toplumumuzun bir yarası. Dünyada ve
toplumumuzda down sendromlu bireylerin
üniversite mezunu olması ve iş hayatlarında
başarılı olması gibi birçok örnekler var.
Onlara fırsat verildiği takdirde down
sendromlu olmayan bireyler gibi hayatlarını
sürdürebilirler.

2006 yılında çıkarılan kanuna birlikte
Türkiye’de birçok şey değişti. Aileler artık
çocuklarını saklamaktan vazgeçip topluma
kazandırıyorlar. Bunun yanında hala ne yazık
ki engelli maaşı için çocuklarını çalıştırmayan
kişiler var. Çocuklarını ticari amaç olarak
gören aileler var. Bu yüzden, aileleri eğitici
çalışmalar yapmaya başladık. Burada
okulumuzda da ailelere eğitimler veriyoruz.
Çünkü her ebeveynin eğitilmesi gerekiyor.
Eğitimler bir yere kadar etkili oluyor. Biz bunu
bir adım öteye taşıyarak çocukları aileleriyle
kaynaştıracak çalışmalar yapıyoruz. Örneğin
şef projemizde çocuklarımıza anneleriyle
birlikte yemek yaptırdık.”

Özel eğitim alan çocuklarımız 18
yaşında ailesine bırakılıyorlar. Yani istihdam
adına bir çalışma yok. Biz Uluslararası
Down Federasyonu olarak bu çocuklarımızın
hem topluma kazanılması hem de iyi bir
geleceklerinin olması için istihdam projeleri
üretiyoruz. Şef Projesi ve Züccaciyeciler
Birliği ile ortak çalıştığımız istihdam
projelerinin yanına yeni bir proje daha ekledik.
Genç kızlarımıza makyaj eğitimleri veriyoruz.
Bu projeyi Türkiye dahil 22 ülkede yapıyoruz.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Zehra Zümrüt Selçuk da bu projemizi başarılı
buldu ve destekliyor.

“4+4+4 sistemi çocukların motor
gelişimlerine uygun değil. Kasları gelişmediği
için kalem tutmada, yazı yazmada problemler
çıkıyor. Çocuklar oyun çağında oldukları için
oyun oynamak istiyorlar...

Eşimle birlikte down sendromlu
bireyler için cinsel eğitim geliştirmeye
başladık. Bu bireylerin cinselliklerini doğru

“Özel Öğretime Teşvik Arttırılmalı”

(DEVAMI GELECEK SAYIMIZDA)
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YÖN. KRL. BAŞKANI
YUNUS ÇİFTÇİ:

“HEDEFİMİZ:
BAYRAĞIMIZI
GURURLA
DALGALANDIRMAK”
Öğretmenim Dergisi Özel Haber/İstanbul
Hedefleri ile eğitim camiasında
marka olma yolunda ilerleyen özel öğretim
kurumlarından biri de Tomurcuk Eğitim
Kurumları. Esenler’de üstün başarılara
imza atan Tomurcuk Eğitim Kurumları,
Esenler’le sınırlı kalmayıp birçok ilçede
kampüslerini kurdu. Özel öğretim kurumu
olmanın yanına eğitim yayıncılığı da eklendi. Eğitime adanmış bir ruh taşıyan kurucuyla başarılarının tesadüf olmadığı görülüyor.
Tomurcuk Eğitim Kurumları’nın
Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı eğitimci Yunus Çiftçi’nin Esenler ile olan hikâyesi lise eğitimiyle başladı. Lise okurken çok
iyi dostluklar edindiğini ifade eden Çiftçi,
lise yıllarından beri Esenler’den hiç ayrılmadı. Yunus Çiftçi’nin öğrencilik yıllarından beri tek ideali iyi bir eğitimci olmaktı.
Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi bölümünü bitiren Çiftçi, coğrafya dalında yüksek lisansı yaptı. Sosyal psikoloji alanında
yaptığı doktorayla eğitimini tamamladı.
“Bu ülkenin menfaati için çalışan sivil toplum kurulularında yer edinmeye gayret
gösterdim.” diyen Yunus Çiftçi, Dünya Sanayici ve İş Adamları Derneği (DUYSİAD)
üniversiteler ve eğitimden sorumlu sektör
kurul başkanlığı görevini yürütüyor. Eğitime gönlünü veren Yunus Çiftçi ile eğitimi ve
Tomurcuk Eğitim Kurumları’nı konuştuk.
Çiftçi’nin dergimize özel açıklamaları şöyle:
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“İstanbul’un En Başarılı
Kurumlarından Biriyiz”
“Üniversiteden mezun olduktan sonra
1997 yılında Esenler Hasip Dinçsoy İlköğretim Okulu’na sınıf öğretmeni olarak atandım.
2001 yılında yüksek lisansımı bitirdikten sonra
vatani görevimi yapmak üzere Ağrı’nın Patnos
ilçesinin Özdemir Köyüne yedek subay olarak
görevlendirildim. Burada öğretmen asteğmen
olarak göre vazife almıştım. Görev yaptığım
yer bir köy okuluydu. İmkânları ve olanakları yok denecek kadar kısıtlıydı. Öğrencilerime
daha iyi bir imkân sunmak için elimden gelen
tüm gayreti gösterdim. Oradaki çocukların hayatlarına dokunmak o zamanlar için tek uğraşımdı. Daha iyi şartlarda eğitim görmelerini,
geleceklerine yön verecek katkılar yapmak istiyordum. İstiyordum ki hepsi okuyup ülkesine
ve memleketine fayda sağlayacak gençler olarak yetişsin. Bu duygularla askerlikten askerlik görevim bittikten sonra Esenler ’de bulunan Hasip Dinçsoy İlköğretim Okulu’na geri
döndüm. Bu sırada evlendim ve büyük oğlum
dünyaya geldi. Okul ilçenin merkezinde bulanan Esenler’de geçmişi olan bir okuldu. Asker-

den döndüğüm yıl görevime başladıktan sonra
sınıfımdaki öğrencilerle gün boyu ilgileniyor
ve tıpkı köy okulundaki gibi ülkesine faydalı
bireyler olarak yetişmesi arzusu taşıyordum.
Fakat okul dışında öğrencilerimle görüşmek,
eksik kaldıkları yerlerde takviye sağlamak,
destek olmak amacıyla Haşmenler Pasajı üst
katında 250 metrekare bir alanda Tomurcuk Çiçeği Etüt Merkezi adıyla açtım. İlk
yılında büyük bir başarı ve oluşan memnuniyet
sonrasında mekân darlığı nedeniyle 2’ nci yılında 2’ nci şubesi olarak Tomurcuk Dershanesi’ni açtık. Ulusal sınavlarda ilk yılında
Esenler birincisi ve Türkiye 62’ncisi çıkardık.
Aynı başarı kurum genelinde görüldüğü için
3’üncü yılında 3’ üncü şubeyi açtık. Bu başarı geleneğini ile Türkiye birincileri çıkararak
İstanbul’un en başarılı kurumlarından biri haline geldik.”

“Esenler’ in Başarılı Bir İlçe
Olmasını Hedefledik”
“Her zaman ‘’önce insan ‘’ kavramıyla hareket edip, Esenler’ in kısıtlı imkânlarında mücadele eden öğrencilerimizi en üst
hedeflere çıkarma, başarı yolunda rekabet
edebilme azmi ile çalıştık. Hiçbir zaman işimizin özünün dışına çıkmadan, millî manevi
değerlerden,toplumsal kültürümüzden uzaklaşmayarak, en önemlisi de milli eğitim yasalarının
çizdiği sınırlar çerçevesi içinde; sevgi, saygı,
şeffaflık ve disiplin ile en iyisi olma azmiyle hareket ettik. Esenler ‘in eğitimde en iyi sonuçlar
alması, veli ve öğrencilerin eğitim bilincinin
oluşması en temel ilkelerimizden biri oldu.
Şirketlerimiz bünyesindeki şubeler 4 ilçede faaliyet göstermektedir. 4 okul, 2 özel öğretim
kursu, 2 kişisel gelişim kursu ile 5 binin üstünde öğrenciye eğitim veriyoruz. Esenler’de,
Tomurcuk Ortaokulu, Tomurcuk Kişisel Gelişim Kursu, Final Özel Öğretim Kursu 1, Final
Özel öğretim Kursu 2, Çağdaş Tomurcuk Özel
Öğretim Kursu olmak üzere beş kurumumuz
var. Gaziosmanpaşa’da, Çağdaş Tomurcuk
Özel Öğretim Kursu devam etmekte. Küçükçekmece’de, Tomurcuk Kişisel Gelişim Kursu
öğrencilerimize hizmet vermekte. Beylikdü-

zü’nde ise Fikri Bilim Koleji ile hizmet veriyoruz. Bu yıl ki verilerimize göre 4 okul, 2 özel
öğretim kursu, 2 kişisel gelişim kursu ve genel
merkez yapısı dâhil personel sayımız 350 kişidir. 5 yıl içinde açılacak kurumlarla beraber
sağlayacağımız istihdam sayısı Bin 500 kişinin
üzerine çıkacaktır.”

“Esenler Benim İkinci Memleketim”
“Sektörel ihtiyaçların gerektirdiği tüm
birimleri içinde barındıran, tüm otomasyon
ve programlar olarak en gelişmiş sistemleri
kullanan bir genel merkez yapısı kurguladık.
Genel merkez yapısında mali, idari ve eğitim
anlamında kurumsallaşmış, tüm birimleri çatısı altında barındıran 40 kişiyi aşkın bir genel
merkez kadrosu ile ülkemizdeki bu anlamda 10
yapı içerisinde bulunan bir yönetim ekibimiz
mevcuttur.
Esenler benim hayatımı şekillendiren
başlıca yapı taşlarından bir yer. Burası
benim ikinci memleketim. Arkadaşlıklarımı,
dostluklarımı, milli eğitim bünyesinde
ilk
öğretmenliğime
burada
başladım.
Esenler insanı samimidir. Anadolu’nun bir
yansımasıdır. Buradaki insanlardan hep destek
ve vefa gördüm. Ben de bu duyguyla bu ilçeye
hizmet edip katkı sunmak istedim. İlk göreve
başladığımda öğretmenlik hem velilerimle hem
de öğrencilerimle çok yakından alakadar oluyordum. Sağ olsunlar onlar da bana karşı hep
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sevgi beslediler. İlk kurumumuzu açtıktan sonra gerek eğitim olsun, gerek sosyal projelere
olsun gerek istihdam olsun seve seve Esenler
insanına hizmet etmekten onur duydum. Bizim
5 ilçede farklı illerde kurumlarımız olmasına
rağmen genel merkez binamızı da Esenler’e
açtık. Esenler, İstanbul içerisinde hep
geri kalmış gibi gösterilen, sorunları dile getirilen bir ilçeydi. Fakat biz
hiçbir zaman bu şekilde
bakmadık. Her zaman
değer verdiğimiz ve yatırım yapıldıkça içindeki
cevheri gösterecek bir
yer olduğunu biliyorduk. Esenler Belediye
Başkanlığına Sayın
Mehmet Tevfik Göksu
başkanımız geldikten
sonra Esenler’de gerçekleştirilen yatırımların
doğruluğunu bir kez daha
anladık. İsmi hep olumsuzluklarla anılan Esenler, yeni yapılan hamleler,
başkanımızın çizdiği stratejiler, uyguladığı projelerle İstanbul’un gözde konumuna gelen ve olumlu şeylerle adını duyuran bir
ilçe konumuna gelmiştir. Bizler de bu durumda
yapılan hiçbir yatırımın ve icraatın boşa gitmediğini ve Esenler insanında değer bulduğuna şahit olduk. Bizlere gösterdikleri destek ve
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Esenler insanına verdiği değer için Esenler
Belediye Başkanım Mehmet Tevfik Göksu
Bey’e hasreten teşekkür ediyorum.”

“Ülkemizin Aydınlık Geleceğini
Daim Kılıyoruz”
“Fikri Bilim Koleji, özel
okullar içinde özgürlük
kavramını kurumsal bir
vizyon olarak tüm eğitim
sistem ve değerlerinin en
üstüne yerleştiren ilk
ve tek özel eğitim kurumudur. Özgürlüğün
başlangıç adımını fikir
hürriyeti olarak kabul
eden Fikri Bilim Koleji, modern felsefenin
kurucusu olarak kabul
edilen bilge Descartes’in, “Düşünüyorum
öyleyse varım” önermesini, eğitim sisteminin tanıtım sloganı olarak benimsemiştir.
Fikri Bilim Koleji, fikri hür,
vicdanı hür ve irfanı hür nesiller yetiştirmek
için kollarını özgürlüğe açmıştır. Vizyonumuz,
fikrin her zaman bilimle buluştuğu bir anlayışı, özgürlüklere duyduğumuz güven, inanç ve
bağlılık çerçevesinde geliştirerek güncelleyen
bir eğitim sistemiyle yaşatarak, etik ve saygın

bir bilim kurumunu, Fikri Bilim Koleji unvanı
altında Türkiye’nin aydınlık geleceğinde var
etmek ve daim kılmaktır.”

“Başucu Niteliğinde Yardımcı
Kitaplar Üretiliyor”

“20 yıldır tecrübelerimiz bir birikime
ulaştı. Onlarca kurum açarak binlerce öğrenciyi mezun ettik. Aklımda olan yayın projemizin 2016 yılında başında startını verdik.
Ve bugün 2018 yılının sonunda bu projemizi
de hakkıyla sonuçlandırıp hem kendi kurumlarımızda okuyan öğrencilerimize hem de
Türkiye’nin en ücra köşelerinde eğitim gören
öğrencilerimizin ulaşabileceği bir ağ kurduk.
İlk yayınımız Fikri Bilim Yayınları
adını verdiğimiz Uzun yılların deneyimiyle
kurum içi yayınları üreten tecrübeli öğretmen
ve yazar kadromuz ile ülke genelinde bütün
öğrencilerin
istifadesine
sunulabilecek
yardımcı ders kitapları ve merkezi sınavlara
yönelik soru bankaları üretimi yapmaktadır.
İlk yıl için; liselere geçiş merkezi sınav
sistemine (eski adıyla TEOG) yönelik 6 branş
dersine (Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri,
TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve İngilizce) yönelik soru bankaları çıkaran yayınevimiz; bu kitapların gerek içeriği
gerek özgün soru algoritmasıyla öğretmen ve
öğrencilerden çok olumlu geri bildirimler almıştır.
En iyiyi yakalamak için eğitim sistemi
üzerinde zamanla yapılan sınav süreç ve müf-

redat değişikliklerini yakından takip eden ve
buna uyumlu kitaplar çıkaran yayınevimiz kitap çeşitliliğini öğrenci ihtiyaçlarını gözeterek
artırmaya devam edeceğiz.
Diğer bir yayınımız olan Bey Yayınları
öğrencilerin hem okul derslerinde hem de girecekleri merkezi sınavlarda ihtiyaç duydukları desteği sağlamak misyonuyla hareket ederek,
ilköğretimden liseye bütün kademelerdeki öğrencilerin başucu yardımcı kitaplarını üretme
vizyonuyla çalışmalara devam etmektedir.”

“Hedefimiz Türkiye Çapında
En İyi Olmak”
“Bizim işimiz eğitim. İdealimiz eğitim
sektöründe Türkiye’nin markası olmaktır. Arzumuz bulundukları her platformda al bayrağımızı gururla dalgalandırmak için alanlarının
en iyisi olsunlar. Gelişen dünyayla teknolojik
gelişmelerden haberdar olup projeler üretsinler. Sosyal ve sanatsal açıdan toplumda yer
bulan ve insanları yönlendirebilen donanımda
yetişmeleridir. Tüm okullarımızda bu anlayışla hizmet veriyor ve bu doğrultuda çalışıyoruz.
Bu idealle açtığımız okulların en donanımlısını, Türkiye’nin her açıdan en özel kampüsünü Esenler ‘de inşa edip Esenler halkının hizmetine sunmak istiyoruz. Esenler ’den doğup
Türkiye’nin ve dahi Türkiye sınırları aşarak
yurtdışında şubeler açmayı planladığımız kampüsler ile büyüyen markamızın en seçkin örneğinin Esenler ‘de olmasını arzu ediyorum.”
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DÜNYA҆ DAKİ ÜÇÜNCÜ “KEŞİF MERKEZİ” DARÜŞŞAFAKA҆ DA

R. Betül KAÇMAZ- Öğretmenim Dergisi/İstanbul
Henkel, çocuklara bilimi sevdirmek
“Misyonumuz Eğitimde
ve eğlenirken öğrenmelerini sağlamak için,
Fırsat Eşitliği”
ülkemizde 2015 yılından bu yana Yaratıcı
Çocuklar Derneği iş birliği ile gerçekleştirdiAçılış töreninde kürsüye gelen Daği “Keşif Dünyası” projesi kapsamında dünrüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başyadaki üçüncü, Türkiye’deki ilk merkezini
kanı M. Talha Çamaş “Darüşşafaka olaDarüşşafaka Eğitim Kurumları’nda hayata
rak ‘eğitimde fırsat eşitliği’ misyonuyla
geçirdi. Açılış dolayısıyla Darüşşafaka Masçıktığımız yolda, tüm enerjimizi, tecrübemizi;
lak kampüsünde bir tören düzenlendi. Türküçük yaşlarda ebeveyn kaybı yaşamış, maddi
kiye’de 3 yıldır uygulanan Keşif Dünyası
olanakları sınırlı, yetenekli çocuklarımızın
projesi, ülkemizdeki 15 bininci öğrenciye
çağdaş bir eğitimle buluşması; yaşam boyu
bu merkezdeki kimya laboratuvarında yaöğrenen, evrensel değerleri benimsemiş,
pılacak bilim atölyeleri ile ulaşmış olacak.
araştıran, sorgulayan, özgüvenli, topluma
Düzenlenen açılış organizasyonuna Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı
Hasan Alemdar, Keşif Dünyası projesinin
yaratıcısı aynı zamanda da Henkel’in Düsseldorf’taki merkezinde Sürdürülebilirlik ve
Keşif Dünyası Girişimi Yöneticisi olan Dr.
Ute Krupp, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim
Kurulu Başkanı M. Talha Çamaş, Yaratıcı
Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Didem Çapa, Yaratıcı Çocuklar Derneği
Yürütme Kurulu Başkanı Demet Sabancı
Çetindoğan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
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karşı sorumlu ve lider bireyler olarak
yetişmeleri için harcıyoruz. Şu an ülkemizin
74 ilinden gelerek okulumuzda eğitim gören
927 çocuğumuzu, 2030’lu yılların dünyasına
hazırlayabilmek, onların 21 inci yüzyılın
becerilerine sahip gençler olarak hayata
atılmalarını sağlayabilmek amacıyla var
gücümüzle çalışıyoruz. Henkel’in desteği ve
Yaratıcı Çocuklar Derneği iş birliğiyle hayata
geçirilen Keşif Dünyası projesi de bu çabamıza
büyük güç katacak. Darüşşafaka olarak, 155
yıllık tarihimiz boyunca her zaman ‘ilk’leri gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadık.

Bugün de Keşif Dünyası’nın Türkiye’deki
ilk, dünyadaki ise üçüncü merkezini açarak
yine bir ilke imza atıyoruz. Açılışını yaptığımız
Keşif Dünyası’nın kimya laboratuvarından,
farklı okulların öğrencilerinin de yararlanacak olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Kampüsümüz içinde bulunan planetaryumumuz da
açıldığı 2010 yılından bu yana 50 bine yakın
öğrenciye hizmet verdi. Bu merkezin de yine
10 binlerce öğrenciye hizmet vereceğine, onların ufuklarını açacağına inanıyorum.” dedi.
Açılışta konuşan Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Alemdar ise görüşlerini “Biz; kurumsal vatandaşlık anlayışını,
sahip olduğumuz sorumluluk hissinin ayrılmaz
bir parçası olarak görüyoruz. Bu yaklaşım,
kurucumuz Fritz Henkel’e kadar dayanan
bir gelenek ve şirket değerlerimizde köklü bir
yere sahip. İşte bu geleneğin takipçileri olarak,
sosyal sorumluluk konusunda öncü kimliğimizi sürdürmeyi öncelikli misyonlarımızdan biri
kabul ediyoruz. Keşif Dünyası projemizi de bu
yaklaşımımızın bir yansıması olarak ülkemizde
başarıyla uyguluyoruz. 2015 yılından bu yana
devlet okullarında gerçekleştirdiğimiz bilim
atölyeleri ile yaklaşık 15 bin öğrenciye ulaşan Keşif Dünyası projemizin bizim için farklı
ve özel bir anlamı var: Yeni buluşlara uzanan
farklı yollarda ilerlemeden önce, çocuklarımızın ilk ve belki de en önemli keşiflerini kendi
içlerinde yapmaları gerektiğine inanıyoruz.
Bu bağlamda, onların içlerindeki dâhiyi keşfetmelerine yardımcı olacak, bilinmeyene ulaşma meraklarını uyandıracak, onlara bu yolda
atacakları ilk adım için soru sorma cesaretini verecek bir proje olduğu için bu girişimi
önemsiyor ve değerli buluyoruz. Keşif Dünyası’nın kimya laboratuvarını; çocuklarımızın çağdaş, özgüvene sahip, topluma karşı sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesi için
çalışan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda
açmaktan gurur duyuyoruz.” sözleri ile aktardı.

yası projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz
347 atölye çalışması ile 14 bin 246 öğrenciye
ulaştık. Keşif Dünyası projesi, çocuklara doğa
sevgisi ve sürdürülebilirlik bilinci kazandırıyor. Çevremizi korumak ve enerji kaynaklarımızı doğru kullanmak alanlarında farkındalık
yaratılan bu projeyi yaygınlaştırdığımız ölçüde
yarınlara yaşanabilir bir dünya bırakabilmek
mümkün olacak. Açılan bu merkez sadece Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın öğrencilerine
değil, diğer okulların öğrencilerine de eğitim
verecek. Böylelikle, yıllık kapasitemizi 5 bin
öğrenciden 8 bin öğrenciye çıkarmış olacağız.
Yaşanabilir bir dünya için ve geleceğin bilim
insanlarının yetişmesinde önemli bir yeri olan
Keşif Dünyası projesinde yer almaktan gurur
ve mutluluk duyuyoruz.” şeklinde konuştu.
Daha sonra söz alan Henkel Sürdürülebilirlik ve Keşif Dünyası Girişimi Yöneticisi Dr. Ute Krupp ise “Henkel olarak
2011 yılında Almanya’da Forscherwelt adını
verdiğimiz bir bilim ve eğitim girişimine başladık. Bu sayede topluma ve özellikle de çocukların geleceğine sürdürülebilir bir katkı
yapmayı amaçladık. 2014 yılında uluslararası
olan projemiz, 2015 yılında Türkiye’de Keşif
Dünyası adıyla uygulanmaya başlandı. Bu
laboratuvarın açılışı ise projemiz için bir başka büyük adımı temsil ediyor. Umarım ortak
çabalarımız, Türk çocuklarının gerçek birer
bilim insanı olmasının yolunu açar ve dünyayı keşfetmenin mutluluğunu tattırır.” dedi.
Konuşmaların ardından yapılan kurdele kesimi sonrası, laboratuvarda öğretmen
ve öğrencilerin katılımı ile konuklar için kısa
bir Keşif Dünyası atölyesi gerçekleştirildi.

“14 Bin Öğrenciye Ulaşıldı”

Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Didem Çapa “Yaratıcı
Çocuklar Derneği olarak, 2014-2015 eğitim
öğretim yılından itibaren Henkel Keşif DünAralık/Öğretmenim Dergisi 21

ORİGİN AKADEMİ
KURUCUSU
CÜNEYD BAŞTANOĞLU:

“BAŞARININ YOLU
DOĞRU
PLANLAMADAN
GEÇER”
“Sınav Döneminde Doğru
Plan Yapılmalı”

“Eğitim koçluğunu gözlemlerken sahada çalışmış kişilerin bu mesleği yapmıyor
oluşunu gördüm genelde koçluk eğitimi alan
kişiler eğitim danışmalığı yapıyorlar. Sahada
birebir öğrenciyle çalışmış birinin eğitim danışmanlığı vermesi daha etkili olur düşüncesiyle yola çıktım. Öğrencilerin hangi konularda
eksikliklerinin olduğunu görebiliyorum. Sınavlarda etkili olması ve öğrencilerin genelde zorluk çekmesinden dolayı özellikle matematik ve
geometri alanında eğitim koçluğu yapıyorum.
Barış KIVILCIM -R. Betül KAÇMAZ
Bizim burada yaptığımız şey, sınav döÖğretmenim Dergisi/İstanbul neminde olan öğrencileri sosyal hayatından
koparmayıp doğru planlamayla sınavlara haLisans ve Yüksek Lisans eğitimini
zırlamak. Öncelikle velileri ve öğrencileri dinMatematik üzerine tamamlayan, Cüneyd
liyoruz. Daha sonra programlama aşmasına
Baştanoğlu önderliğinde faaliyetlerine başgeçiyoruz. Programlama yaparken öncelikli
layan Origin Akademi matematik ve geoolarak öğrencinin sosyal hayatını ele alıyometri özelinde, tüm dersler genelinde eğiruz. Öğrencileri yaptıkları spordan, hobilerintim koçluğu yapmak; öğrencilerin hayatına
den ayırmıyoruz. Öğrenciler böylelikle daha
dokunmak ve her bir deneyimde öğrenci
motive oluyorlar. Daha sonra da ders çalışma
koçluğu kavramını geliştirmek için faaliyet
saatlerini programlıyoruz. Öğrencilerimden
gösteriyor. 17 senedir öğretmenlik yapan
istediğim ders çalışma saati boyunca kesinBaştanoğluoğlu, Mimar Sinan Üniversitesi
likle telefonla aynı ortamda bulunmamaları.
Matematik Bölümü lisans ve yüksek lisans
Böylelikle ders çalışmaya odaklı oluyorlar.”
mezunu. Bugün birçok başarı hikâyesi ile
“Geri Dönüşler Pozitif Yönde”
yola devam eden Origin Akademi’de, sınav
“Öğrencilerin sınav senelerinde hem
hazırlık süreçlerinde, tercih dönemlerinde
okula
hem
de özel kurslara gidip yorulmaları
ve üniversitede okuyan öğrencilerin ihtiyaç
verimli olmuyor bana göre. Geç saatlere kadar
duyduğu zamanlarda Matematik Danışmankurslarda olan öğrencilerin kendi başına ders
lığı, Geometri Danışmanlığı ve Tercih Danışçalışma saatleri kalmıyor. Teknoloji çağında
manlığı hizmetleri veriliyor.
artık dersleri internetten dinlemek mümkün.
Origin Akademi Kurucusu Cüneyd
Böylelikle hem zaman kaybı olmaz hem de
Baştanoğlu’nun eğitim danışmanlığında baöğrenciler daha programlı ders çalışabilirler.
şarılı olasının en temel sebeplerinden biri
Özel kurslara gitmeyen hatta imkânları kısıtlı
öğretmenlik mesleğinden geliyor olması.
öğrencilerin sınav birincisi olduğu örnekler
Cüneyd Başoğlu ile gerçekleştirdiğimiz römevcut. Bu yüzden özel kurslara gitmek şart değil.
portajda hem sınavlara hazırlanma sürecini
Programlama yaparken öğrencinin
hem de Origin Akademi’yi konuştuk. Başoğuykusundan yeme düzenine her şeyi düzenlu’nun açıklamaları şöyle:
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liyorum. Zaten tüm bu düzenlemeler rasyonel bir şekilde yapılırsa öğrenci ders çalışır
hale geliyor. Öğrenci bu programlamayla
hem dinç hem de motive oluyor. Dinç başlayan öğrencilerin performansı ciddi şekilde artıyor. Öğrencilerden ve velilerimizden aldığımız geri dönüşler pozitif yönde.”

“Doğru Hedefler ve Yönlendirmeler
Önemli”

“Öğrencilere standart soru sayısı verip
onlardan çözmelerini beklemiyorum. Genelde
yapılan bu. Ben öğrencilerin hangi konularda
eksik olduğunu belirleyip bu eksikler üzerine
çalışma
yapmasına
yönlendiriyorum.
Öğrencilerimize sunduğumuz şey eski metotlar
ile motive olmasını birleştirmek. Eski metotlarla
öğrenci kendini daha sağlıklı hissediyor.
Diyetisyen arkadaşımdan edindiğim bilgilerle
öğrencilere sağlıklı yeme düzeni hazırlıyorum.
Sınavda başarının yolu, plan, program ve doğru hedeften geçiyor. Öğrenciye
uygun olmayan hedefler bir yere götürmez.
Son sınıfa kadar ders çalışmamış bir öğrencinin yüksek puanlı hedefler belirlemesi yanlış olur. Çünkü o bölümleri kazanan öğrenciler son sınıfa kadar bir alt yapıyla geliyorlar.
Öğrencilere olmayacak hayalleri kurmasına
olanak sağlama onları bitirmek demektir.”

“Veliler Çocuklarına Hayallerini
Dayatmamalılar”

“Bazen öğrencilerin istedikleri mesleklerle velilerin istediği meslekler çatışabiliyor. Fakat veliler çocuklarının yeteneklerini
ve isteklerini göz ardı etmemeliler. Kendi hayallerini çocuklarına dayatmamalılar. Böyle
örnekleri çoğu kez şahit oldum. Öğrenci kendi
hayalinin peşinden gittiğinde daha motive ve
daha başarılı oluyor. Bir öğrencimiz çok iyi piyano çalıyordu. Piyano adına dünya çapında
ödüllere sahipti. Fakat velisi onun akademik
hayatta başarılı olmasını istiyordu. Her öğrenci üniversite okumak zorunda diye bir şey yok.
Yetenekleri onu sınavda başarılı olmak değil de
başka bir alana sevk ediyorsa ve bu alanda başarılıysa onu yeteneklerine göre yönlendirmek
gerekiyor. O öğrencimiz şu anda Fransa’da
piyano üzerine eğitim alıyor ve çok mutlu.
Yine bir öğrencim aşçı olmak istiyordu. Sınava

gireceği derslere hiç ilgisi yoktu. Ailesiyle konuşup öğrencimizi gastronomi alanına yönlenmesini sağladım. Dünyanın en iyi yemek okullarından birinde eğitim gördü ve şu anda İstanbul’un
en iyi şeflerinden biri. Kişiler sevdikleri işleri
yaparlarsa ancak başarılı ve mutlu olabilirler. Bu yüzden aileler çocuklarına dayatma
yapmamalılar. Hayallerine destek olmalılar.”

“Danışmanlık Yapmak Öğrenciyi
Tanımaktan Geçer”

“Çocuklarının yetenek keşfi okul
öncesi ve ilkokuldan başlaması gerekiyor.
Ancak o zaman çocukların gerçek yönelimlerini
anlayabiliyoruz. Lisede meslek seçimi yapmak
geç oluyor. Şimdilerde ücret karşılığında
yapılan popüler testler var. Ama ne yazık ki bu
testler yabancı ülkelerden alındığı için bizim
öğrencilerimize pek uygun değil. Bu testler
gerçekçi sonuçları vermiyor. Yetenek belirlemek
ve yönlendirme yapmak profesyonellik isteyen
bir iş. Bir testle çözülmez. Hem sosyolojik hem
de psikolojik unsurları göz ardı etmemek lazım.
Benim eğitim koçluğu yapmamdaki sebep sahada
çalışmış olmam. Sahada çalışmış, öğrencilerle
birebir iletişim kurmuş biri danışmanlık
yapacağı öğrencide neyin eksik olduğunu bilir.
Senelerdir öğretmenlik mesleği yaptığım
için öğrencileri gözlem yeteneğim çok gelişti.
Böylelikle buraya gelip konuştuğumuzda öğrenciye dair önsezilerim doğru oluyor. Öğrencinin
yeteneğine, bilgisine, hayallerine danışmanlık
yapmak benim için daha kolay oluyor. Mesleğimin yaşadığım tecrübeler sonucunda doğru
yönlendirme ve programlamalar yapıyorum.”
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DigiDetoks Sosyal Girişimi Kurucusu

TEKNOLOJİYE ARA VERMELİYİZ
Günümüzde teknoloji, hayatımızın her
alanına sızıp yardımcı gereç olmaktan
çıkarak gereksinim hatta daha ötesi bir
bağımlılık haline geldiği bir gerçek. Biz
yetişkinler kendimizi bu bağımlılıktan
kurtaramazken çocuklarımızın bağımlı
olmasının önüne nasıl geçeceğiz. Bu
sorunun cevabını DigiDetoks Sosyal
Girişiminin kurucusu Tuğba Şengül’e
sorduk. 123’üncü sayımızda birinci
bölümünü yayınladığımız Tuğba Şengül
röportajımızın ikinci bölümünde Şengül’ün
açıklamaları şöyle:

Teknoloji Bağımlılığı Nasıl Anlaşılır?

‟İnsanlar bana teknoloji bağımlısı
olduğumuzu nereden anlayacağız diye
soruyorlar. Ben de onlara internette geçirdiğiniz
süre önemli değil ne amaçla kullandığınız
önemli diyorum. Teknoloji bir nimet. Çatal
da bir nimet ama gözümüze sokarsak zararlı
hale gelir. Teknolojiyi de zarar verecek şekilde
kullanırsanız kötü sonuçlar doğar. Örneğin
bir şey üretmek adına kullanırsanız, özellikle
çocukların eğitim, kod yazma, ödev yapma
gibi konularda uzun vakitler harcaması sorun
değil. Ama maalesef tüketmek için kullanım
daha fazla. Bu da eğlencenin dışına çıkmıyor.
Faydasına odaklandığımızda süre çok önemli
değil. Daha sonra kalan boş vakitlerde dengeli
besleniyorsanız, spor yapıyorsanız, gece
uykunuz alıyorsanız hiçbir sıkıntı olmaz.”
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Barış KIVILCIM -R. Betül KAÇMAZ
Öğretmenim Dergisi/İstanbul

Veliler Dikkatli Olmalı
‟Çocuklar arkadaşlarıyla bir araya
geldiklerinde eğer ki arkadaşlarının konuştuğu
dilden anlamıyorsa dışlanmış hissediyor.
Sosyal baskı olduğu için çocuk ister istemez o
dünyanın dışında kalmamak için dijital dünyaya
yöneliyor. Ailelerin özellikle dikkat etmesi
gereken en önemli konulardan biri çocuğun
arkadaş çevresi. O arkadaş çevresinin içinde
teknoloji bağımlılığı varsa ya da interneti kötüye
kullanan kişiler varsa tehlikeli durumlar ortaya
çıkabilir. Diğer konu hayattan zevk almak.
Çocuklar kendilerini tatmin edecek mutlu bir
ortam bulamazlarsa internete yöneliyorlar.
Açık havada zaman geçirmeleri çok önemli.
Açık havada enerjilerini atamadıkları için
sanalda uzun süreler harcıyorlar. Çocuklar açık
havada neredeyse mahkûmlardan daha az vakit
geçiriyorlar.
Dijitalin aşırı kullanımının zararlarını
başlıklar halinde sıralayabiliriz. Birincisi
fizyolojik. Gece biyolojik saatimize göre
uyumadığımız için ertesi gün yorgun ve
karamsar hissederek uyanıyoruz. Gece geç
uyuduğumuz için geç vakte kadar yemek
yiyoruz ve bu durum kilo almamıza sebep
oluyor. Hareketlerimiz kısıtlanıyor. Hareket
etmemek kas ağrılarına, bedensel yorgunluğa
ve depresyona sebep oluyor.
Diğer bir başlığımız psikoloji. Kendi

anlamımızı bulamadığımızda, yeteneklerimizi
keşfedemediğimizde başkalarının hayatlarını
izlemeye ya da sanal mutluluklar yakalamaya
başlıyoruz. Hayatımızdaki boşluğu sanalla
doldurmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın canı
sıkıldığında onlara tablet, telefon gibi cihazları
vererek
zaman
geçiriyoruz.
Çocukların
düşünmeye vakitleri yok. Boş zamanlarını nasıl
değerlendireceklerini bilmiyorlar. Aynı zamanda
çocukların genel olarak sabır sıkıntıları var.
Başlıklardan biri de sosyoloji. En
son araştırma sonuçlarına göre günde 250
kez telefonumuza bakıyoruz, yakınlarımızın
yüzüne ortalama iki kere bakıyoruz.
Dünyadaki olaylardan haberimiz var fakat
eşimizin, çocuğumuzun yaşadıklarından
maalesef pek haberdar değiliz. Örneğin tatile
gitme amacımız eğlenceli vakit geçirmekten
daha çok sosyal medyada güzel fotoğraflar
paylaşmak oldu. İlişkiler fazlasıyla sanallaştı.
Sanal ortamda sosyalleştiğimiz zannederken
aslında yalnızlaşıyoruz.”

“Teknolojiye Ara Vermeliyiz”

‟İnternet ortamında hap bilgilere alıştık.
Çok içerik olmasına rağmen biz çok büyük
bir rehavetteyiz. Artık çocukların kırk dakika
boyunca derse odaklanma süresi imkansız hale
geldi. Sabırsız oldukları için dikkat sevileri
düşük. Araştırmalar kişilerin bir konuya dikkat
verme süreleri sekiz saniyeye düştüğünü
gösteriyor. Uzmanlar bunun Japon balığınınki
kadar olduğunu ifade ediyor. Biz de dikkat
sürelerini arttırma adına çalışmalar yapacağız.
Okullarda
öğretmenlerin
özellikle
çocuklara
sanalda
geçirecekleri
vakitler
yerine gerçek hayattan etkinlikler bulmalılar.
Biz DigiDetoks olarak dijital molalar
fikrimizi
hayata
geçirmeyi
planlıyoruz.
Çocuklara teknolojinin yerine gerçek hayatta
yapabilecekleri
etkinlikleri
anlatacağız.
Biz yetişkinler olarak da sanal hayatta
kendimizi çok yoruyoruz. Biraz ara verip
kendimizi dinlemeliyiz. Teknolojiye ara vermeye
yavaş yavaş başlamalısınız. Alışkanlık haline
gelmesi için kısa sürelerde devamlı yapılmalı. Bu
konuda ebeveynler çocuklarına örnek olduğunu
unutmasınlar. DigiDetoks olarak önerilerimiz
oluyor. Mümkünse telefona bir iki saat bakmadan

doğaya çıkılmalı. Örneğin otuz dakika spor
yaptıysak, otuz dakika sosyal medyada
zaman geçirme ödülü verebiliriz. Bu hem
çocuklar için hem de yetişkinler için geçerli.
Digidetoks yani teknolojiyi doğru kullanma
adına bu küçük ipuçlarını dikkate almalısınız.
Çocuklara altı yaşından önce
tek başına teknoloji kullanımına izin
verilmemeli. Ortak kullanım alanında
kullandırmaya dikkat edilmeli. Odadan
odaya mesajlaşma olmamalı. Yemek yerken
telefonlar yakımızda olmamalı. Aileler belli
bir yaşa kadar sosyal medya kullanımında
çocuklarıyla birlikte kullanmaları gerekiyor.”

Kar Amacı Olmayan Bir Proje

‟Geçtiğimiz günlerde Çin’de bir
genç kırk sekiz saat içinde on beş beğeni
aldı diye intihar etti. Ülkemizde de bir gün
boyunca bilgisayar başından kalkmayan
bir çocuk kalp krizinden vefat etti ne yazık
ki. Artık işler çok ciddi yerlere gidiyor.
Çocuklarla iletişimimiz konferans havasında
değil de yönlendirme odaklı olmalı. Ne yazık
ki, teknolojiyi tüketme adına ilk sıralardayız
ama üretme adına çok iyi bir sıralamamız
yok. Ülkemiz ortalama beş saatini sosyal
medyada geçiriyor. Ama dünyada da
teknoloji bağımlılığı bir sorun halinde.
Bu proje kesinlikle kar amacı güden
bir proje değil. İleride bu projeden para
kazanırsam okullarda aktivite alanları,
parklarda çocuklara oyun, spor saatleri gibi
alanlarda bu parayı harcayacağız.”
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Psikiyatrist Sevilay Umut KILINÇ:

HAYATI YAŞANMAZ HALE GETİREN SEBEP:
TÜKENMİŞLİK SENDROMU

Günümüzde yaygınlığı giderek artan ciddiye alınması gereken bir sorun olan
tükenmişlik sendromu nedir? Depresyon
gelişiminde tetikleyici faktör olarak kabul
edilen tükenmişlik sendromunun nedenleri,
belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilen her şey haberimizde...
İlk kez 1974’te Herbert Freudenberger tarafından “başarısız olma, yıpranma,
enerji ve gücün azalması veya tatmin edilemeyen istekler sonucunda bireyin iç kaynaklarında meydana gelen tükenme durumu” şeklinde tanımlanan tükenmişlik sendromu hakkında tüm detayları Psikiyatrist
Sevilay Umut Kılınç’tan aldık. Psikiyatrist
Sevilay Umut Kılınç’ın açıklamaları şöyle:
“Tükenmişlik sendromu 1974 yılından beri tanımlanan bir durum. Hastalığın bu
tarihte çıkmasındaki sebepler; teknolojinin
gelişmesiyle birlikte gelişen değişim, sosyal
alanlarda meydana gelene değişimler günlük
yaşamımızdaki çalışma hayatımızı ciddi manada etkiledi. Son yüzyılda eskiye nazaran daha
çok çalışma odaklı yaşamımızı sürdürüyoruz.
Bu durum da genellikle yüz yüze çalışan insanlarda özellikle öğretmenler, hemşireler, avukatlar gibi meslek gruplarında stresle birlikte
baş etme becerilerinin yetersiz olması gibi kişinin mesleğinden soğumasıyla ortaya çıkan bir
durum. Kişiler mezun olurken iş yaşamından
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beklentileri çok yüksek oluyor. Çok iyi para
kazanmak, çok iyi şartlarda çalışmak, çok
başarılı olup işinden mutlu olmak gibi idealist düşüncelere sahip oluyorlar. Çalışma hayatlarına başladıklarında beklentileriyle gerçekte
olanlar uyuşmuyorsa veya yanlış bir meslek
seçtiklerini düşünüyorsa, mesleğin kazandırdıkları yetersiz olduğunu düşünüyorsa mutsuzluk, umutsuzluk, mesleki başarıda düşüş, çalışma isteğinde kayboluş yaşıyorsa tükenmişlik
sendromu yaşıyor demektir. Bunlar yalnızca
örnekler bunlar dışında da birçok belirtisi var.
Kişinin meslek seçiminde kabiliyetleri
ve ilgisi doğrultusunda bir mesleğe yönlendirilmesi çok önemli. Bu, kişinin mesleki başarısını arttırır. Zaten tükenmişlik sendromu, kişinin mesleki başarısının kendinde görmediği
durumlarda görülür. Böyle bir durumda kesin
konuşmamakla birlikte tükenmişlik sendromunun ortaya çıkması yüksek bir ihtimaldir.”

Devamlı Huzursuzluk Yaşıyorlar
“Duygusal tükenmişlik sendromunun
belirtilerinden biri sürekli mutsuzluk halidir.
Diğer belirtileri kişinin devamlı huzursuzluk ve
sinir hali içerisinde olmasıdır. Kişiler kendilerini kapana kısılmış gibi hissedebilirler. İlerleyen
süreçte depresif belirtiler gösteririler. Evde ve
iş yerlerinde gerilim vardır. Bu durumlar arta-

rak devam eder.
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, kişilerin mesleki başarıya olan beklentileri ne
kadar yüksekse o kadar tükenmişlik sendromuna yakalanmaları artıyor. Bu durumda kişi
olması gereken veya makul ölçüde beklentiye sahip olması gerekiyor. Zihinsel belirtiler
kendini ümitsizlik, kendine karşı negatif olma
algısı, mesleğe ve diğer insanlar yönelik olumsuz düşünceler olarak ortaya çıkıyor.
Fiziksel belirtilerden biri kronik yorgunluk. Sürekli işe yorgun olarak geliniyor.
Vücutta baş ağrısı, sırt ağrısı gibi sürekli bir
ağrı hissediliyor. Uyku bozuklukları, çok uyuma ya da uykusuzluk olarak meydana geliyor.
İştah bozuklukları, iştahsızlık ya da fazla
yeme durumları olarak kendini gösteriyor.
Tükenmişlik sendromu yaşayan kişiler şevklerini ve ideallerini kaybediyorlar. İş
yerlerindeki iletişimleri bozuluyor. İş yerinde
olası bir çatışmayı yönetmekte zorluk çekiyorlar. Bu durum kişileri daha çok yoruyor. Belli
bir eşik aşıldıktan sonra profesyonel yardım alması zorunlu hale geliyor.”

düşünce hatalarının öğrenilmesi gerekiyor.
Örneğin, “başarılı olmak zorundayım” ya
da “yeterince para kazanmak zorundayım”
gibi düşünceler yerine “başarılı olursam daha
iyi olur” düşünceler geliştirmesini sağlaması
gerekiyor. Zorundalık ifade eden düşünceler
başarısızlık, huzurluk gibi her türlü sıkıntıyı
getirir. Kendi başarılarını fark edebilmesi lazım kişinin. Hayatı zorlaştıran düşüncelerden
biri de olayları kişiselleştirme. Müdürünüzün
yaptığı bir davranışı kişiselleştirirseniz şayet
o ortamda çalışmanız zorlaşır. Kişi bu tür düşünce hataları yapıyorsa bunlarla baş etmenin
yollarını öğrenmesi gerekiyor. Bunun da yolu
terapiden geçiyor.
Kişi öfkelendiğinde nefes egzersizi
yapmalı. Çünkü beynimizde hareketlerimizi
kontrol eden kısmında oksijen akışında azalma
oluyor. O yüzden öfkelendiğimizde bu akışı
düzene koymak için hem de pişman olacağımız
davranışlardan kaçınmak için nefes egzersizi
yapmalıyız.”

Mutlaka Profesyonel Yardım
Alınmalı

“Gün içinde iş dışı aktivitelere zaman
ayırmak kişilere iyi gelecektir. Sosyal faaliyetlere katılınmalı. Bir de strateji planlamak çok
önemli. Yaşanacak zorlu durumlar için ne yapılacağını önceden planlayıp ona göre hareket
etmek gerekiyor. İşi işte bırakmak, kendini iş
dışında da tanımlayabilecek kendine yatırımlar yapmak gerekiyor.
Tükenmişlik sendromuyla kişinin tek
başına baş etmesi zor bir durum. Kurumsal olarak tükenmişlik sendromunun önüne geçilmesi
için yapılması gerekenler var. Kaliteli iletişim
programlarının kullanılması, kişilerde tükenmişlik sendromuna dair testler yapılması,
zor işlerin dönüşümlü yapılmasını sağlamak,
yönetim tarafından kişilerin desteklendiğini
hissetmesi, çalışma koşullarının düzeltilmesi, takım çalışması yapılması, hizmet içi eğitimlerin kaliteli ve uygulanabilir olması kurumlar tarafından yapılması gerekiyor. Bunlar
yapıldığı takdirde tükenmişlik sendromunun
azaltıldığı görülüyor.”

“Ağırlıklı olarak insanlarla yüz yüze çalışılan meslek gruplarında görülüyor. Bu mesleklerde duygu durumlarını çok iyi yönetmek
gerekir. Eve iş getirilen meslek gruplarında da
tükenmişlik sendromu daha sık rastlanıyor.
Kişi yüksek bir motivasyonla işe başladıysa ve
kendisini yaptığı işte yetersiz görüyorsa, yaptığı işten keyif almıyorsa, işe gitmek ona zulüm
gibi geliyorsa, mutsuzluk, huzursuzluk gibi belirtiler varsa, negatif benlik algısı varsa, sürekli
ağrı hissi varsa kişi kendinden şüphelenebilir.
Tükenmişlik sendromunu çözüme
kavuşturmada ilaç tedavisi tek başına yeterli
değildir. Kişilerin uzman birinden terapi alması gerekir. Stresle baş etme yollarının öğrenilmesi gerekir.
İşten bir müddet izin almak tükenmişlik sendromuna çözüm değil. Kişinin benlik
algılarıyla ilgili düşünce hataları oluyor. Bu

“Kişi Kendine Yatırım Yapmalı”
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Üstün Zekalı Çocuklar Doğru Eğitimle
Dünyayı Değiştirecek Buluşlara İmza
Atabilirler.
Bilge Kaan KEZER
Henüz ilkokul çağında iken üstün
zekalı olarak tanılanıp Bil-Sem'e giren, Bilge Kaan Sezer, Türkiye'de üstün zekalılara
özel eğitim veren tek lise olan Tevitöl'ü kazanarak ortaöğretimine devam eder. Üniversite eğitimine Hacettepe Üniversitesinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü ile
başlar. Eğitimi devam ederken, üstün zekalı
çocuklara yönelik de eğitim verecek olan
Teknokent Okullarının kuruluş komisyonunda yer alır. Hali hazırda eğitimine Orta
Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi bölümünde devam etmekte olan Bilge Kaan Kezer şu an 3 farklı Ar-Ge projesi yönetmekte,
ayrıca kendi geliştirdiği "Nesnellik ve Mantık Uygulamaları" ile Japon şirketlere başarı kazandıran nesnellik anlayışını Türkiye'de teknoloji üreten firma ve kurumlarda
yaymaya çalışmalarını sürdürmekte.
Kendisi de üstün zekalı olan Bilge
Kaan Sezer'in üstün zekalı çocukların eğitimi ile ilgili düşünceleri şöyle:
Üstün zekalı çocukların Türkiye’de
kendilerine uygun eğitimi alamadığını ve
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normal çocuklar gibi olmaya çalışırken sosyopati belirtileri gösterdiklerini belirten Sezer,
“Bizim geliştirdiğimiz Dahiler Enstitüsü projesi ile, uygun imkanı bulursa dünyayı değiştirecek buluşlar yapan 156+ öğrencilerin, yani
dahilerin eğitimini hedefliyoruz” dedi.
Türkiye’de, Wechscler 156+ IQ olarak tanımlanan dahi çocuklara 10.500 kişinin
birinde rastlanıyor. Dünyadaki örneklerine bakıldığında dahi çocuklar uygun eğitimi aldıklarında dünyayı değiştirecek buluşlara imza
atabiliyor.
Türkiye’de bu konuda araştırmalar
yapan ve kendisi de üstün zekalı bir çocukken
zorluklar yaşamış birey olan Bilge Kaan Kezer, dahi çocukların kendilerine uygun eğitim
aldıklarında insanlık için çok büyük buluşlara
imza atacağını vurguluyor.
Üstün zekalı ya da dâhilerin beyin işleyişlerinin farklı olduğunu belirten Kezer,
“Dahi çocuklar normal sistem içerisinde
üretken potansiyellerini gösteremezler. Bu nedenle onlar için kurgulanan sistemin, yine onlar gibiler tarafından kurgulanmış olması fayda sağlar. Oysa bahsi geçen çocukların beyin
işleyişleri 10 yaşlarından itibaren standart
eğitim sisteminin içinde normalleşmekte, üretim sürecine ulaşamamaktadırlar. Kendilerine
özgü, esnek olabildikleri bir programa dâhil
olduklarında ise çok yüksek değerde yaratıcı
fikirler ortaya çıkarmaktadırlar” şeklinde konuştu.

SOSYOPATİ BELİRTİLERİ
GÖSTEREBİLİYOR
Türkiye’de dahi çocukların yeni buluşlar yaratmasının önünde “kaynaştırma”
yöntemi engeli bulunduğuna dikkat çeken
Bilge Kaan Kezer, açıklamalarına şöyle devam etti: “Üstün zekalı demek erken yaşlarda
kompleks akademik materyali anlayabilir demek, dahi olduğunda alternatif geliştirebilir
demektir. Örneğin 160 IQ lu (Dahi) bir çocuk Amerika’da 14 yaşında kendi garajında
füzyon reaktörü yaptı. Oysa Türkiye’de dahi
çocuklar normal çocuklarla aynı okullara
gönderiliyor. Ülkemizde çocukların eğitilmelerinde başlıca stratejiler zenginleştirme ve
kaynaştırma. Destek odaları ve BİLSEM gibi
kurumlarla çocuklara ek müfredat sunuluyor.
Dolayısıyla üstün zekalılar normal okullarda “normalleştirilme” sürecine giriyor ve bunun
sonucunda zekalarını kısa yoldan herkesin yaptığını yaparak
normal görünmek için, insanları
manipüle etmek için vs. kullanıyorlar ve birçoğu da sosyopati
belirtileri geliştiriyor.

ÖĞRETMENLERİ DE
ÜSTÜN
ZEKALI OLMALI
Bunun temel nedeni ise
üstün zekalı / dahilerin beyin
işleyişi ve bilgi işleyişinin farklı
olması. Bilgiyi düzensiz işliyorlar ve normal
insanların bilgilenme-bilgi üretme süreçleriyle aynı değil gelişim süreçleri. Bu yüzden ayrı
eğitim almaları aslında bir zorunluluk ve öğretmenlerinin de üstün zekalı olması gerekiyor.
Bir diğer nokta da bu çocuklara konuyu değil konuda nasıl düşünecekleri öğretilmesi gerekiyor. Yani mesela Calculus (ileri
matematik) çocuğa verilip, nasıl çalışması ve
öğrenmesi gerektiği anlatılıp, çocuğun kendisi
bitirmesi, soruları olursa yardım alması gere
kiyor. Bizde ise ödül / ceza sistemi ve sonuç al-

maya yönelik aşırı basit ve tekrara dayanan bireğitim var. Bu noktada çocuk “hile yapmaya”
alışıyor ve o yüzden üstün zekalı ve daha üstü
IQ’ya sahip çocukların üniversiteden itibaren
başarısı gittikçe azalıyor.”
Mevcut sistemde yeteneklerini kaybeden üstün zekalılar için geri dönüşün mümkün
ama çok zor olduğunu vurgulayan, Bilge Kaan
Kezer, “Üretebileceği ve bunun karşılığını
görebileceği bir ortam sunulması gerekiyor.
Bunun için bazı yetenekleri geliştirmesi gerekiyor. Çoğu üstün zekalı çoktan bıkmış, pes etmiş oluyor bu yaşa kadar. 10 yaşında tamamen
pes etmiş çok çocuk gördüm mesela sistemde.
Bizim hedeflediğimiz 156+ öğrenciler, yani
dahiler (156+’nın tanımı eğer uygun imkanı
bulursa dünyayı değiştirecek buluşlar yapan
çocuklardır) 10.500 çocukta bir doğuyor. Yılda yaklaşık 130 kişi diyebiliriz.” dedi.
Kendisi de üstün
zekalı bir çocuk olarak
eğitim sistemindeki zorlukları birebir yaşayan
Bilge Kaan Kezer, üstün
zekalı çocuklar için Dahiler Enstitüsü adlı eğitim
projesi geliştirdi. Bu
proje ile toplamda 240
çocuk ve 40 kadar yetişkine ulaşılacak.”
Son olarak şu anda
projenin sponsor bulma
aşamasında olduğunu da
vurgulayan Bilge Kaan
Kezer sponsorlardan beklentilerini ise şöyle sıraladı:
• Vizyoner iş adamlarıyla işbirliği
• Bir vakıf oluşturulması ya da güçlü bir
vakfın projenin partneri olması
• Eğitimden ziyade Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ya da Kalkınma Ajansı gibi bir gücün, bunu Think-Tank olarak görüp enstitünün vakıf halinde kurulması için gerekli
bütçeyi sağlaması
• Ekonomi Bakanlığı'nın buradaki geliştirme süreçleri için teknokentler gibi bir takım
ayrıcalıklar tanıması.
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Filiz Seçkin
Yazıyor...

Gelişen ve sürekli değişen teknoloji ile iç içe
büyüyen bireylerin 21. yy. becerileri ile donatılmış olarak yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bunun içinde dünyadaki birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da gelişmeleri
yakından takip ederek farkındalığın arttırılması ve ülkemiz eğitim sistemine entegrasyonu
büyük önem taşımaktadır. Eğitim sistemlerinin
gelişmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
bakımından son zamanlarda dünyada popüler
hale gelmeye başlayan eğitim modeli STEM
olarak isimlendirilmektedir. “STEM” terimi,
Bilim (Science), Teknoloji (Technology),
Mühendislik (Engineering) ve Matematik
(Mathematics) kelimelerinin baş harflerinin
kısaltmalarından oluşmaktadır. Ülkemizde ise
“FeTeMM” (Fen bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik sözcüklerinin baş
harflerinden oluşan kısaltma) kelimesi ile ifade edilmektedir. Bu eğitim modeli sürekli değişim ve kendini yenileme ile ilerlemektedir.
Artık bu kısaltma yerini “STEAM” , “STEMA” , “STEM-Art”a bırakmaktadır. (A=Art :
Sanat ve estetiğe karşılık gelmektedir.)
Dünyada birçok ülkenin öğretim
programına dahil ettiği ve teorik bilginin ürüne,
inovatif buluşlara dönüştürülmesini amaçlayıp,
öğrencilerin derslerinde öğrendikleri bilgileri
bir bütünün parçaları olarak görmelerini
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SON ZAMANLARIN
EN POPÜLER EĞİTİM
MODELİ OLAN
STEM (FeTeMM )
TEMELLİ
DERS UYGULAMALARI
sağlayan bir eğitim yaklaşımı olma
özelliğini taşımaktadır. STEM eğitimi
fen ve matematik gibi temel bilimlerin,
mühendislik ve teknolojinin sağladığı
uygulama olanaklarıyla entegre edilerek
öğretilmesini amaçlayan, okul öncesinden
yüksek öğretime kadar tüm seviyeleri
kapsayan bir eğitim yaklaşımıdır. STEM
eğitimi disiplinler arası öğrenme sağladığı gibi
ekonomik olarak ilerlemeyi, bilgi ve bilişim
çağını yakalamış yaratıcı liderler yetiştirmeyi
amaçlamaktadır. Bu kapsamda STEM
eğitiminin ulusal eğitim sistemine uyarlanması;
yaratıcı, üretken yeni nesillerin yetiştirilmesine
olanak sağlayacaktır. STEM eğitimi ile
asıl hedeflenen bireylerin üretim ve buluş
yapma bilgi ve becerilerini kazanmalarıdır.
STEM eğitimi almış bireylerin, iş dünyasına
girdiklerinde de bu becerileri sayesinde
iş hayatının istediği niteliklere kolayca
uyum sağlayabilmesi ve ülkenin ekonomik
kalkınmasına katkı vermesi hedeflenmektedir.
STEM eğitimleri denilince en çok akla
gelen robotik kodlama eğitimleri olmaktadır.
Çünkü STEM (FeteMM) eğitimlerinin kelime
unsurlarının tamamını Robotik Kodlama ile
yerine getirmiş oluyorsunuz. Biraz araştırma
yaptığınızda bu konuda sosyal medya üzerinde
STEM ve kodlama temel prensibine bağlı
çalışmaların bir arada bulunduğu çeşitli
uygulamalara rastlayabilirsiniz. Bu konuda
başta gelen block kodlamalardır. Farklı
ara yüzlerin kullanılmasıyla üretilmiş ve
kullanıma sunulmuş isimleri birbirinden
farklı ama çalışma prensipleri birbirinin aynı
birçok program bulunmaktadır. Artık öyle bir

noktadayız ki ucuz ev malzemeleriyle kendi
robotlarınızı tasarlayabilir ve yapabilirsiniz.
Üstelik programlama mantığını öğrenmek
için uzun eğitimler almanıza da gerek
kalmadı. Çünkü block kodlama ile işiniz
gerçekten çok kolaylaşmış durumda.(Mblock,
Scratch, R-Task vb programlar) Kısacası
yapabilecekleriniz hayal gücünüz kadar
sınırsız. Peki sadece robotik çalışmalarla
mı STEM çalışması yapılabilir? Aslında
bu yanılgının oluşmasının nedeni, STEM
Eğitimi ve Robotik Kodlama kavramlarının
yan yana sunulmasından kaynaklanmaktadır.
STEM Eğitiminde en önemli husus;
amaçsızca yapılmış etkinlikler değil hedefe
ve kazanıma uygun STEM etkinliklerinin
tasarlanmasıdır. Bu durumun doğru bir
şekilde gerçekleştirilebilmesi için STEM
etkinliklerinin
kazanımlarına
yönelik
hedef davranışların önceden belirlenmesi
gerekmektedir. Aksi takdirde bir hedefe
yönelik olmayan sadece yapmış olmak için
yapılmış etkinliklerin STEM eğitimi olarak
isimlendirilmesi çok doğru olmayacağı gibi
fayda da sağlamayacaktır.
STEM
eğitiminde
yaratıcılık
ön plandadır. Hayal edip tasarlamak ve
gerçekleştirmek… Bu konuda öğrencilere
belirli sınırları olan
etkinlikleri dayatmak
yerine ana fikri ve
temel
yönergeyi
verip; kalanı onların
yaratıcılığına bırakmak
yerinde
olacaktır.
Bu
çalışmaları
yaparken proje tabanlı
öğretim yöntemi en
büyük
yardımcınız
olabilir.
Örneğin
öğrencilerinize yeni bir
köprü tasarımı görevi
verebilirsiniz. Bu öyle
bir tasarım olsun ki
afetlere, saldırılara karşı en dayanıklı köprüyü
yapmaya çalışırken, öğrenciler birçok disiplini
bir arada kullanıp yaratıcılıklarını ve el

becerilerini geliştirme fırsatı da bulabilsinler.
Uzay istasyonu tasarımı, uzaya gitmek için
yeni bir araç tasarımı veya güncelliğini her
zaman koruyan İstanbul‘un trafik problemini
yeni araç tasarımıyla çözmeleri gibi örnek Stem
çalışmalarını öğrencilerden isteyebilirsiniz.
Bunları yaparken nem, rüzgâr, ivme ölçümleri
için Arduino uygulamalarından da kolaylıkla
faydalanabilirler. Böylece öğrencilerin daha
güncel konulara da dikkatlerini çekmiş
olursunuz.
STEM
çalışmaları
sayesinde
görüntüleme yöntemleri, robotik cerrahi
uygulamalar gibi birçok yenilik tıp alanında
da kullanılmaya başlanmıştır. Yine fiziğin alt
dalı olan optik bilimi ile astronomi biliminin
birleşimi sonucunda teleskop oluşturulmuştur.
Bu profesyonel çalışmaların yanı sıra basit
malzemelerle disiplinler arası bilgilerin ve el
becerilerinin ortak bir ürünü olarak ortaya çıkan
Galileoskop yapımı da STEM uygulamaları
arasındadır.

Konuyu daha da netleştirmek için örnek
vermek gerekirse; sizin işlemeniz gereken
‘Isı Yalıtımı’ veya ‘Yalıtımla Koruma’
başlıklı ders konularınız bulunuyor. Bu
konuyu işlemeden önce kazanımlarınızı doğru
belirlemeniz önem taşımaktadır. Bu işlemleri
yaparken dersiniz, mühendislik temelli olarak
işleneceği için STEM planı hazırlanması,
sizin ve öğrencilerinizin konuyu kavramasını
kolaylaştıracaktır. Bu aşamadan sonra
öğrencilerinize mühendislik tasarım döngüsü
ve oluşturacakları prototipe yönelik önceden
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hazırlamış olduğunuz yönergeyi dağıtmalısınız.
Daha sonra öğrencilerinizden ısı yalıtımlı giysi
veya ısı yalıtımlı ayakkabı gibi farklı tasarımlar
yapmalarını isteyebilirsiniz. Tasarımı onların
hayal gücüne bırakın. Uygulamalardan sonra
oluşturulan prototipler, bir değerlendirme
ölçeği
aracılığıyla
puanlandırılmalıdır
(Örneğin; ‘uygun hazırlanmış rubrik’ vb. ).
Yine
dersinizin
gereksinimini
karşılayacak
şekilde
“Meyve-Sebzeden
STEM temelli tasarlanan araçlar” ile
yarışma yapabilirsiniz.

Çalışma örneklerinin çoğunlukla fen
ve ya robotik alanlarında verilmiş olması sizi
yanıltmasın. STEM etkinliklerinde temel
esas fark ettirme ve disiplinler arası bağlantı
kurmak olduğundan sosyal bilgiler, tarih,
coğrafya alanlarında da çok güzel çalışmalar
yapılabilir. Örneğin “Topaç Oyunu” size
kültürel miras, fizik, matematik, tarih gibi
birçok alanı dersinizle ilişkilendirmek için
harika bir yardımcı olabilir. Daha bütüncül
bakmak gerekirse “Oyunlardaki Bilim”
konusu başlı başına disiplinler arası ve fark
ettirme basamaklarını proje tabanlı olarak ve
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STEM etkinlikleriyle gerçekleştirebileceğiniz
konular arasında yer almaktadır.
STEM konusunda yapılan güzel
çalışmaların yanı sıra hatalar da yapılmaktadır.
Örneğin bazı firmalar tarafından “STEM
Seti” adı altında çok yüksek fiyatlarla satılan
ürünlerle çalışmak, gerçek bir STEM çalışması
niteliği taşımayacaktır. Aslında STEM’
in sadece robotik setlerle yapılabileceği
algısının
yerleştirilmeye
çalışılması
yanlıştır. STEM setleri diye pazarlanan
robotik setlerin ortak özellikleri, yaratıcılığı
kısıtlamalarıdır.
Öğrenciler
üzerindeki
mesleki
tecrübelerimden
faydalanarak
rahatlıkla söyleyebilirim ki maliyeti düşük
malzemeler ve temel elektronik parçalarla
yapılacak tasarım ve ürünler, öğrencileri bir
program eşliğinde, önceden ne olacağı belirli
bir robot setinin montajını yapmaktan daha
fazla heyecanlandırıyor. Ayrıca mühendislik
temelli
eğitim
vererek
yetiştirmeyi
amaçladığımız bu güzel zihinleri, izole edilmiş
konular yerine, gerçek hayat problemleri ile
karşılaştırarak çözüm üretmelerini istemek,
yaratıcılıklarını ortaya koymalarına imkan
sunacaktır. Bunları yaparken de düşük
maliyetin önemini kavratmak sanırım hem
ülke hem aile ekonomisine daha fazla katkı
sağlayacaktır.

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
GAZİOSMANPAŞA HASTANESİ

KADIN KANSERLERİ
MERKEZİMİZ
HİZMETİNİZDEDİR
İLK MUAYENE
PET CT
RADYOTERAPİ

ÜCRETSİZ

MEME KANSERİ ve JİNEKOLOJİK KANSERLER
AMELİYAT VE KEMOTERAPİDE SİZE ÖZEL PAKETLER

YENİ
Y
UL
B

L
ZYI
Ü

İSTAN

SGK ve Özel Sağlık Sigortalarıyla Anlaşmamız Vardır.
Bilgi ve Müracaat: Hasta Yatış Birimi
T.C.
YENİ Y†ZYIL
ÜNİVERSİTESİ

