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Öğretmenim Dergisi;
Davara, Duvara,Okumayana,
Ön Yargılı Olana, Duyarsız
Kalana abone olsa da gönderilmez. Okuyanın, yazanın, duyarlı
olanın, ülkesi için kalbi çarpanın
yanında ve omuzdaşıdır.

KONUK BAŞYAZARIN
KALEMİNDEN........
Veli SARIKAMIŞ
Eğitimci-Araştırmacı-Yazar
SİYASETÇİ YARINI TESLİM ALMAK İSTER
Öğretmenim Dergisi, siyasi bir imtiyaza sahip olmasına karşın okul-cami-kışla ve hastanenin siyaset üstü kalmasına olan
inancından ve bir ülke kalkınmasının en etkili ve vazgeçilmez
unsuru eğitim-öğretimde tarafsızlığa olan saygısından ötürü
siyasi yayıncılığa bu güne kadar hiç girmedi. Ne var ki siyasi
arenada 100 e yaklaşan parti sayısıyla beraber, kalite ve kalibrenin günden güne düşmesi, siyasi öngörüsüzlük ve çapsızlığın
her alana sirayet etmesi üzerine böyle bir yazıya gerek duydu.
Aydın, öngörülü, bilimsel seviyeye ulaşmış, topluma rol model
siyasetçilerimiz elbet baş tacımız. Ama bize göre siyaset adamı;
Hassas bir gözlemci olmalıdır. Gezerek, görerek dinlemeli,
öğrenmelidir. Beklenmedik olaylara karşı hazırlıklı olmalıdır.
Basit konulardan, içerik, üslup, yönlendirme, algılama ile çok
samimi iletişimler kurabilmelidir. Hiçbir konuyu ve çevreyi hafife almadan yeni yeni değerler üretebilmelidir.
Siyaset adamı; her konuda derinlemesine bilgi sahibi olmadan konuşmamalı, açıklamalar yapmamalıdırlar. İçinde bulunduğu toplumun ve tüm ülkenin meselelerini, ızdıraplarını kendi
ızdırabı bilmeli, sorumluluk duygusuyla çevresini aydınlatmalıdır.
Namık Kemal gibi
‘’Bais-i şevka bize hüzn-ü umumidir
Kendi derdi gönlümün billah gelmez yadıma’’ diyebilmelidir.
Kendisini uzaktan seven, kucaklayan kalplerin, gönüllerin
olduğunu bilmelidir. Çevresiyle bu duygularla iletişim kurmalıdır. Toplumu kalabalık yığınlar olmaktan kurtarıp bir aile haline getirmelidir. Bu tutumuyla insanlara ailem var duygusunu
yaşatmalıdır. Hiç kimseyi hafife almadan aksine yararlanarak
yeni yeni fikirler üretmeli ve toplumunu aydınlatmalıdır.
Toplumun hiçbir bölümünü diğerinden ayrı görmeyerek bir bütünlük içinde yeni yeni değerler üretmelidir. Çevresini
aydınlatan olmalı, aldatan olmamalı, böylece çevresini moral
değerleriyle asilleştirmelidir. Sürekli öğrenme, kendisini yeni
bilgilerle donatma azmi içinde olmalıdırlar. Toplumun içinde
sessizce yaşayan, ulvi ruhlu, asil, vakur duruşlu, aydınlık yüzlü
ve fikirli insanlarla sıkı ilişki kurmaya çalışmalı ve yararlanmalıdır.
Bir fikir üzerinde insicamlı ve düzenli olarak konuşabilir
olmalı. Konuştuğu konuları dağıtmadan konuşmalı.
Toplum içinde bulunmalı, onlarla haşır neşir olmalı ancak
çevresinde olup bitenleri de çok iyi tahlil etmelidir. Çevresinde
kendisine karşı oluşumu, umulmadık hilelerle kendisine tuzak
kurabilenlerin varlığına karşı dikkatli olmalı, onları sezmeli,
hassas bir gözlemci olmalıdır. Bu gözlemlerinde gördükleri de
şevkini kırmamalı, heyecanından hiçbir şey kaybetmemelidir.
Siyaset adamı, toplum ile insan, dünya ile ahiret, madde ile
ruh, ulûhiyet duygusundaki hususiyetlere bakış tarzında kendini yalnızlaştırmamalıdır. Gerçek ile yüz yüze gelmeye çalışmalı,
böylece toplumsal yaşamı bütünüyle ele almalıdır.
Siyaset adamı; ümitle korku arasında, yarını teslim alma
duygusu ile yaşar. Yarınların denetimi altında olacağı inancı
ile toplumsal olaylarla ilgilenir.
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KAVRAM’I “BİR BAŞKA KAVRAM”
YAPAN AYRICALIKLAR

Hasan ÇOROĞLU
Kavram Eğitim Kurumları Genel Müdürü

Eğitimde öncü olan toplumların, bir fazlası olmak için
yola çıktık. Yarım asırlık tecrübelerimizi ve birikimlerimizi
çocuklarımıza en iyi şekilde aktararak, 360 derece desteklenen eğitim argümanlarımızı harmanlayarak yoğun bir
eğitim programı sunmaktayız. Modern eğitim teknikleri
kullanan deneyimli öğretmenlerimiz, ileri teknoloji donanımlı alt yapımız ile temel ana dersler ve yabancı dil
eğitimi başta olmak üzere kültür-sanat faaliyetleri ve
çocuklarımızın sportif yeteneklerini keşfedeceği sosyal
imkânlar sunmaktadır. Kavram Eğitim Kurumları olarak
temel amacımız; yaşam boyu öğrenmekten ve araştırma
yapmaktan keyif alan, global bilgiye hakimiyet duygusu,
öz güveni yüksek, merak eden ve keşfeden, çevre duyarlılığı gelişmiş, sosyal donanımları yüksek bireyler olarak
yetiştirmek ve iyi birer insan olarak topluma kazandırmaktır.

Biz, eğitimin hepimizin birlikteliğinden fazlası olduğuna, sınıflarla sınırlı kalmadığına ve günün 24 saati boyunca
devam ettiğine inanıyoruz. Bu sebeple geleceğin eğitimini
değil, çağın eğitimini bambaşka bir Kavram ile buluşturduk. Çünkü geleceği öngörmek için önce bugüne hâkim
olmak gerekir.
Dünyada 20. yüzyıldan bu yana sosyal, ekonomik ve
kültürel alanlarda çok önemli dönüşümler yaşanmaktadır.
Söz konusu bu değişimler bireylerin hayatları boyunca eğitim almalarını gerekli kılmakta içinde bulundukları topluma ve bu hızlı değişimlere bir an önce adapte olmalarını
zorunlu hale getirmektedir.
Bireyin kendini sürekli yenilemesi ise ancak yaşam
boyu öğrenme ile sağlanabilir. “Yaşam boyu öğrenme” bireyin olduğu her yerde gerçekleşebilen; yer, zaman, yaş,
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eğitim düzeyi gibi kısıtlamaları ortadan kaldıran bir kavram olduğu için dünyada eğitim alanında yürütülen çalışmalar arasında öncelikli konuma gelmiştir.
Günümüz çocukları ve gençleri, değişimin hızla kendini yenilediği bir dünyada; evrensel, toplumsal ve zihinsel
dönüşümün bir parçası olarak büyüyorlar. Bu durumun
farkında olarak şekillendirdiğimiz eğitim anlayışımızda,
her zaman öğrencilerimizle aynı çağı yaşamaya ve onların ihtiyaçlarına cevap veren nitelikte bir akademik eğitim sunmaya özen gösteriyoruz.
Eğitimin kapsama alanını genişleten bakış açımız ile
çocukların okulda olmak için her zaman sosyal ve akademik sebepler bulabildiği benzersiz bir “Yaşayan Okul” planı yaptık. Okuma keyfinin araştırma isteğiyle buluştuğu
kütüphaneler, takım çalışmasına teşvik eden etkinlikler ile
zenginleşen okullarımızı aidiyet hissi yüksek, sosyal ilişkileri kuvvetli ve öz güvenli bireyler yetiştirmek için özenle
tasarladık. Çünkü öğrenmek için özgür ve sürecin bizzat
içerisinde yer almak gerekir.
Anaokulundan lise mezuniyetine kadar öğrenci merkezli öğretimi savunan Kavram Eğitim Kurumlarında;
daha çok düşünen ve sorgulayan, daha fazla okuyan ve

ÜMİT KALKO
BAŞARIYA DOYMUYOR

araştıran, öğrenmenin her aşamasına daha aktif katılan,
ulaşılan her bir bilginin daha yararlı ve kalıcı olmasını
sağlayan, akademik okul deneyimi yaşatan “Okul İçinde
Okul” projesini öğrencilerimize sunuyoruz.
Çocuklar öğrenmeye her an açıksa ve eğitim, sürekliliği olan bir kavramsa; okul da her yönüyle yaşamalı ve
günün her saati açık olmalı! İşte biz odak noktamıza insanı aldık ve öğrenmeyi okulla sınırlayan anlayışı kaldırarak
“Okul İçinde Okul” felsefesini tasarladık. Bu çalışmamız
ile öğrencilerimizle aynı çağı yaşıyor ve her alanda ihtiyaç
duydukları akademik becerileri kazanmaları için eğitim
imkânları sağlıyoruz.
Bu doğrultuda geliştirdiğimiz Dijital Okul ile modern
eğitimde çağı yakalıyoruz. Dijital olmayı, veriye dayalı
planlama yapmayı ve anlık geri bildirimlerde bulunmayı
odağına alan Okul İçinde Dijital Okul konsepti ile öğrencilerimize her yeri sınıf kabul eden bir bakış açısı kazandırıyoruz.
Yarım asırlık eğitim kültürümüzden aldığımız güç ile
bugün ve yarın da olduğu gibi; araştıran, sorgulayan,
keşfeden ve üreten, Atatürk İlke ve İnkılaplarına gönülden bağlı ‘iyi insanlar’ yetiştirmeye devam edeceğiz.

Eğitim-öğretim sektöründe adından sıkça söz ettiren
ve eğitim müteşebbisi olarak atılımları ile sektördeki birçok ismi kendisine hayran bırakıp, gençliğinin dinamizmi
ile ülke içinde ve dışında dur durak bilmeyen Ümit KALKO
bu kez de bizim mesleğimize el attı.
BAŞATININ SIRRI ismi you tobe programı ile alanında
kendisinden söz ettiren isimlerle yaptığı söyleşileri kanalından yayınlayan KALKO’yu medya sektöründeki başarılı
girişimleri ile yakında Öğretmenim Dergisi sayfalarında
görürseniz hiç şaşırmayan.
Okçulukta Dünya Şampiyonumuz ile futbolumuzun
renkli siması Yılmaz Vural hoce dahil birçok ünlü ismi konuk eden Kalko soruları ve ile de göz doldurup, günümüzde koluna bir çanta, önüne bir fotoğraf makinesi takıp kendisini gazeteci olarak tanımlayanlardan daha da gazeteci
olarak seyircilerinden tam not aldı.
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TEKİRDAĞ YEREL BASININDAN İLGİ
Öğretmenim Dergisi olarak geçtiğimiz günlerde Tekirdağ Yerel Basınını ziyaret ettik.
Yerel Basının sorunları ve geleceği üzerinde görüş alış
verişinde bulunduk.
Yerel Basın bu ziyaretimize gereken hassasiyet ve önemi vererek görüşme trafiğimizi sayfalarına taşıdı.
Biz de kendilerine teşekkür ediyor ve başarı dileklerimizi sunuyoruz.

DEĞERLİ OLAN
GÖNÜLLÜ YAPILAN
Sema Açıkgöz
Eğitimci –Yazar
Yeni Nesil Akademi Kurucusu

Eğitimi gönüllü yapan, her öğrenciyi kendi çocuğu
gibi görebilen, fedakâr bütün öğretmenlerimize merhaba!
Eğitimi özel ve tüzel her alanda yapmış bir eğitimci
olarak, geldiğimiz noktadan dolayı çok üzgünüm. Çünkü
çocuklarımız teknolojinin esiri olmuş durumdalar.
Dolayısıyla öğretimden önce eğitimin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Sabır ve emekle eğitilmeyecek,
akademik anlamda aynı seviyede olmasa da öğretilemeyecek hiçbir çocuk yoktur. Teknoloji, genç ve çocuk yaştaki jenerasyonu çok fazla etkilemiş, çocukların dikkat ve
odaklanma, iletişim sosyal sağlık konularında ciddi sorunlar yaşamalarına neden olmuştur. Teknoloji elbette kullanılmalıdır, fakat sınırları konulmadan değil.
Yazımın başlığından da anlaşılacağı gibi bütün bunlar
gönüllülük esasıyla çözüme ulaştırılabilir. Eğitimci olduğunuzda odağınız hep çocuklar ve gençler oluyor. “Benim çocuğum en iyisi olsun, diğerleri ne olursa olsun” diye
düşündüğünüzde sizin çocuğunuzda o toplumda mutlu
olmayacaktır. Toplumu oluşturan bireylerin çoğunluğu iyi
olursa sizde, çocuğunuzda, toplumda huzurlu ve güvenli
olacaktır. Bu benim eğitimdeki ve yaşamımdaki en önemli felsefemdir. Her çocuk özel ve değerlidir. Bu kapsamda
odakları bu kadar dağınık, dikkatlerini dağıtan çok fazla
çeldiricileri olan yeni nesil öğrenciler maalesef kalabalıkta
dinlemiyor ve öğrenemiyor. O nedenle her çocuğa bireysel olarak dokunmak, ihtiyacını belirlemek, en önemlisi
takip etmek gerekiyor.
Daha önce bu alanda emek vermiş, bir çok çocuğun
hayatına dokunmuş, 42 yıllık yönetici ve eğitimci tecrübesi olan biri olarak Bahçelievler’de YENİ NESİL Akademi’de
yeni hayatlara dokunmak üzere küçük gruplar, bireysel
danışmanlık ve takiple alanında uzman, vicdanlı, her biri
rehber niteliğinde öğretmenlerle çalışmalarımıza devam
etmekteyiz.
LGS hakkında danışmanlık isteyen çocuklarımızdan ihtiyacı olanları gönüllü bilgilendirebilirim. Değerli meslektaşlarım, sayın velilerimiz ve sevgili öğrencilerimize sağlıklı, huzurlu ve başarılı eğitim & öğretim yılı diliyorum.
Saygılarımla.
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ÖZEL EGE BİLİM OKULLARINDA
HAYATA HAZIRLAYAN PDR ANLAYIŞI

(Öğretmenim Dergisi /Özel-İstanbul)

Özel Ege Bilim Okulları’nda Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik (PDR) bölümü, genç ve dinamik kadrosuyla öğrenci ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmayı esas alır.
Dünyamızda hızla gelişen teknoloji ve bilim, hayata
adaptasyonumuzu zorlaştırmaktadır. Öğrencilerimizin
hayatın her alanında zorlanmadan uyum içinde yaşayabilmesini sağlamak için PDR Bölümü’nün önemi her geçen
gün daha da artmaktadır. Öğrencilerimizin her birinin ayrı
birer birey olduğunu biliyoruz. Öğrencilerimizin sahip oldukları kişisel özelliklerine göre sosyal ve akademik hayata
hazırlanması gerekmektedir. PDR Bölümü olarak; öğrencilerimize, gelecekte karşılaşacakları her türlü duygusal ve
davranışsal problemi çözebilmesi, kendisi için en iyi olacak
seçimleri yapabilmesi, karar verirken dengeli ve sağlıklı
kararlar verebilmesi için sistematik bir şekilde gelişmesine destek olmaktayız. PDR Bölümü, tüm bu süreçleri
çok dikkatlice planlayıp, uygulamaktadır. PDR şemsiyesi
altında, çocukların ruhsal ve fiziksel gelişmelerinin doğal
süreçlerinin takibi doğrultusunda daha sağlıklı bireyler yetiştirmekte PDR Bölümü’nün ilkelerinden biridir. Problem

Nur Begüm Kantarcı
Klinik Psikolog

çözebilme becerisine sahip, kaygılarla başa çıkabilecek,
duygularını tanıyan ve bunu ifade edebilen, iletişim gücü
yüksek, aynı zamanda akademik yönden de güçlü çocuklar
yetiştirebilmek en büyük misyonlarımızdan biridir.
Okuldaki idari kadro için PDR okulumuzun temel yapıtaşlarından biridir. Ege Bilim’de PDR Bölümü olarak; anaokulundan liseye kadar her sınıfta koordineli olarak hayata hazırlayan, bilgili, sosyal becerileri yüksek, akademik
açıdan güçlü bireyler yetiştirmekteyiz. K12.net sistemini
kullanarak sınıf içi ve sınıflar arası düzenlerde boylamsal
ve sistematik olarak öğrencilerimizi takip ediyoruz. Bu
amaçlar için süreçleri yürütürken öğretmen, aile ve öğrenci işbirliği içerisinde sağlam dinamiklerle adım atıyoruz. Çocukların okulda eğitime uyum süreci çok önemli bir
yer tutar. Bütün hayatları boyunca uyum süreci tecrübesinin etkisi devam eder. Bu tecrübenin olumlu olması çocuğun hayatı boyunca kendini geliştiren, kendine yetebilen,
kendini ileriye taşıyacak olumlu davranışları geliştirebilen
bireyler olmalarını sağlar.
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Öğretmenlere, velilere, öğrencilere sunumlar yaparak kurumumuz içerisinde iş birliğinde olmak PDR Bölümü’nün en önemli işleyişidir. Psikoloji biliminin test
envanterlerini kullanarak sınıflarımızı Klinik Psikolog, Psikologlar tarafından uygun ortamlar kurarak yerleştiriyoruz. 1.sınıf öğrencilerini; Metropolitan Okul Olgunluk testi
ve TIMI testlerinin sonuçlarına göre, öğrencilerin ay olarak
yaşları ve karakter özellikleri de dikkate alarak yerleştiriyoruz. Diğer okullardan farklı olarak 5.sınıflar; Oryantasyon
sürecini gerçekleştirebilmek adına okulların resmi açılış
tarihinden 1 hafta önce eğitime başlamıştır. Bu oryantasyon sürecimize; anaokulu, 9. Sınıf ve 12. Sınıflarımız da
dahil edilmiştir.
Çocuklarımızın okula sağlıklı bir şekilde adapte olabilmesi adına çocuklarımıza gereken ilgiyi, sevgiyi veriyoruz.
Adaptasyon sürecinin doğal olduğunu ve bu durumlarda
özellikle veli görüşmelerinin ne kadar önemli olduğunun
bilincindeyiz. Velilerimizle bu konuda gerekli bilgileri paylaşarak ve aynı zamanda velilerimizi bilgilendirerek süreci daha hızlı ve emin adımlarla yürütmekteyiz. Özellikle
anaokulu ve 1.sınıflarımızda, çocuklarımızın öğrendikleri
bilgileri deneyimlerle uygulamalarına önem veriyoruz.
Buna ek olarak, sınıflarında kendi ortamlarında gözlem
yapılmasının çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle
Klinik Psikolog, Psikologlar tarafından derslerde öğretmenlerden izin alarak gözlem yapılmaktadır.
PDR Bölümü olarak amacımız, mutlu, kendinden
emin, özgüvenli, akademik başarı da olduğu kadar spor ve
sanatta da başarılı, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda bireyler yetiştirmektir. PDR Bölümü, bunları uygularken
sadece sonuç odaklı olmayıp, süreç içerisinde de sürekli
veli-öğrenci-öğretmen takibini yaparak ilerler.
PDR bölümü olarak öğrencilerimizle bireysel görüşürken, sınıf öğretmenleri, sınıf danışman öğretmenleri, veli
takibinde de yakından ilgiliyiz. Seminerler, panel, gezi, organizasyon, atölye çalışmalarımızı da başlatmış bulunmaktayız. Yaşayarak deneyimleyerek öğrenmenin son derece
önemli olduğunu bildiğimiz için çocuklara okulu sevdirmek adına okulumuzda festival düzenledik. Festival öncesinde de anaokulu, 1. sınıf, 5. sınıf ve 9. sınıfların velilerine
yönelik sunumlar yapıldı.

PDR Bölümü olarak gündem maddemizi belirleyip diğer branş zümreleriyle de haftalık surecin takibinde olup,
haftalık toplantılarımızı gerçekleştirmekteyiz. Okulumuzun yabancı dil zümresiyle, haftalık toplantılar yaparak,
çocuklara dili sevdirmek adına işbirliği yapmaktayız. Amacımız İngilizceye teşvik etmek ve ileride, kendini İngilizce
konuşurken kaygılanmayan, kendini güzel ve doğru ifade
edebilen çocuklar yetiştirmektir.
Özel Ege Bilim Okulları’nda hayata hazırlayan PDR anlayışı vizyonumuzla, öğrencilerimizi kendi ayakları üzerinde durabilen, nitelikli, adaptasyon ve motivasyonu yüksek,
yeteneklerini tanıyan bireyler olabilmeleri adına bilgilerimiz ışığında yol gösteren kadromuzla öğrencilerimizi hayata hazırlamaktayız.
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BAŞARILI OLMAK İÇİN
EGE BİLİM OKULLARI İLE PARLAK BİR GELECEK

(Öğretmenim Dergisi /Özel-İstanbul)

Çocuğun öğrenme potansiyeli, uygun sosyal ve fiziksel
çevre sağlandığında ortaya çıkar. Anaokulu ile başlayan
eğitim serüveni, okul çocuğun sosyal ve fiziksel olarak
gelişimini en sağlıklı şekilde desteklemelidir. Bir kurumun
akademik programlarının yanı sıra, tüm gelişim alanlarını
destekleyen bireysel farklılıkları gözeten sosyal etkinlikler,
doğa ve fen, müzik, dans, sanat, dramatik oyun programlarının olması önemlidir.
Eğitim-öğretimini bu değerler üzerinde kurgulayan ve
genç-dinamik Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdür Murat
Ergin’in kaptanlığında hızla yol alan Ege Bilim Okulları’nın
başarı sırrını ERGİN sorularımız karşılığı şöyle anlattı:

Ö.D- Ege Bilim Koleji olarak anaokulundan liseye eğitimde nasıl bir eğitim modeli uyguluyorsunuz?
M.E- Her çocuğun kendisine özgü yüksek bir potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Çocukların doğal yatkınlıklarını,
başarıya dönüştürecek mutlu öğrenme ortamları olduğunu biliyoruz. Öğrencilerimizin bireysel gelişim ihtiyaçlarını
önemsiyor, gelişen ve gelişmesi gereken alanları ile ilgili
rehberlik ederek bir üst kademeye geçişlerini sağlıyoruz.
İşte bu nedenle de eğitim programlarımızı ve tüm öğrenme süreçlerini bu anlayışla oluşturduk. Çünkü biz bugünün çocuklarını, modern çağın doğru temsilcisi olarak yetiştiriyoruz.
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Fen ve Matematik başarının temel disiplinleri arasında yer alır. Bilimsel düşünme becerileriyle birleştirdiğimiz,
kaliteli ve esnek bir ders programlarımız, anaokulundan
itibaren öğrencilerimize, matematik ve fen derslerini eğlenceli etkinliklerle sevdirmektedir. Öğrenme ortamlarımızda öğrencilerimiz merkezde yer alırken öğretmenlerimiz öğrenme sürecine rehber olma rolündedir.
Bütüncül bir bakış açısı ile, akademik gelişime heyecan
duymaları için yenilikçi öğrenme ortamları sunuyor, geleceğin mesleklerine bugünden hazırlıyoruz.
Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümümüzde
uzman kadromuzla, bireysel danışmanlığın yanı sıra 21.
yüzyıl temelinde sosyal duygusal becerilerin gelişmesine
yönelik çalışmalarla öğrencilerimizi destekliyoruz.
Ö.D- Yabancı dil eğitimi hangi yaşta başlamalı ve hangi yöntemler uygulanmalıdır?
M.E- Çocuklar, biz yetişkinlere oranla daha hızlı öğrenme kabiliyetine sahiptir. Aynı zaman da bu öğrendiklerini
bizlere göre daha hızlı kalıcı hale getirebilirler.
Anaokulu ve ilkokulda daha somut çalışma ve etkinlikler uygularken, ortaokul ve lise de daha konuşma ve global
dünyanın parçası olma yolunda öğrencilerimizle adımlar
atıyoruz. İngilizce eğitimimiz ile anaokulundan liseye iletişimin devamlılığını sağlıyoruz. CEFR kriterleri ile çeşitli
uluslararası sınavlarda başarı elde edecek bireysel yetiştiriyoruz. Sadece yurt içi değil, yurt dışı imkanları ile üniversiteye hazırladığımız öğrencilerimizin dil edinimi kadar
kültür edimini de önemsiyoruz.
Düzenli ölçme - değerlendirme çalışmaları ile öğrencilerimizin gelişimini takip ediyor, nitelikli iletişim ve geri
bildirimin önemini biliyoruz. Psikolojik danışmanlık ve
rehberlik bölümümüz, İngilizce ve sınıf öğretmenlerimizin
yanı sıra danışman öğretmenlerimiz ile Gelişim Dosyasında çalışmalarımızı bir araya getiriyor, öğrencilerimizi kapsamlı şekilde değerlendiriyor ve takip ediyoruz.
“Her adımımızın heyecan ve ilham verici olması gerektiğini biliyoruz.”
Okul tek başına bir bina, öğretmen, sistemden ibaret
değildir. Okulu okul yapan bunların tamamıdır. Okulun
kendine özgü geliştirdiği eğitim modeli, öğretmenlerin
yetkinlik ve becerileri, programı ve eğitime bakış açısı, fiziki koşullar bir okulu diğerinden ayırır.
Ege Bilim Koleji olarak her bir çocuğun kendi özgü,
farklı olduğunu kabul ediyor. Bilgiye nasıl ulaşacağına dair
gerekli becerileri kazandırmak için, öğrenciye kapsamlı ve
içeriği geniş öğrenme ortamları sunuyoruz.

Ö.D- Akademik başarıyı artırmak için neler yapıyorsunuz?
M.E- Öğrencilerimizin eleştirel düşünebilmeleri, planlama ve problem çözme becerilerini destekleyici atölyelerle çok yönlü gelişimlerini destekliyoruz. Merak duygusunu
harekete geçirecek etkinlikler, uygulamaların varlığı öğrencilerimizdeki öğrenme motivasyonunu her daim canlı
tutmaktadır.
Öğrencilerimizin çalışmalarını somut olarak ortaya koyabilmeleri için portfolyo, bireysel ve grup performanslarını sergilemeleri için ulusal ve uluslararası çeşitli platformlarda yer almayı önemsiyoruz.
LGS ve YKS’de başarımızın altında ise; okuma rutinleri,
öğretmenlerimizin gözetiminde hazırlanan bireysel ders
programları ve ödev takipleri olduğunu biliyoruz. Okulumuzun tüm alanlarını yaşanır hale getirmek, okul saatleri
dışında da öğrencilerimizin atölye, kütüphane, sinema ve
konferans salonları gibi tüm alanlarının kullanılmasını sağlıyoruz.
Dinamik eğitim kadromuzla mutlu ve başarılı bireyler
yetiştiriyoruz.
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EGE BİLİM’İN KAHRAMANLARI

(Öğretmenim Dergisi /Özel-İstanbul)

Ege Bilim Okullarının kısa sürede bu denli tanınır, bilinir ve başarılı olmasının ardındaki isimlerin en başta geleni kurucu Ramazan Güven.
Ramazan Güven aynı zamanda bir güreş sever, güreş ağası, iyi bir avcı, kimsenin pek bilmediği yanıyla çok ama çok
iyi bir öğretmen ve kendisine inananların yol göstericisi adeta bir kutup yıldızı.
Kurucu Temsilcisi olarak görevlendirdiği Murat ERGİN’e inisiyatif kullanma alanı açması ve ERGİN’in de bu alanı çok
iyi değerlendirmesi EGE BİLİM’in sağlam temeller üzerinde geleceğe emin bakmasını sağlamakta.
Dergimiz sahibi Adnan Gündüz’ün de güvendiği ve nadir dostlarından biri olan Ramazan Güven beraber yaşamaya
alıştığı ve ameliyatla eski sağlığına kavuştuğu anlar da belki de topluma, geleceğe ve anılarına ilişkin kalemi eline alırsa
inanıyoruz ki aynı anda birkaç baskı yapacak ve kendi yazdığı bir kitabın kapağını hep beraber açarız gibi.
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UZMANINDAN...

Okul Çağı Çocuğunun
Okula Uyum Sürecinde
Öngörülebilir Gelişim
İhtiyaçları

Fatma Nihal Ada
Psikolog-Eğitmen ve
Bireysel Kurum Danışmanı

Başlangıçlar her zaman karşımıza yeni sürprizler çıkartır. Okula başlayan çocuklar, bağımsızlığa ilk adımlarını atarken aynı zamanda kendi ayaklarının üzerinde durmayı da öğrenirler. Okul
çağı, çocuğun yuvasından çıkıp dış dünyaya açıldığı, toplumsal çevreye iyice karıştığı bir dönemdir. İlkokulun ilk yıllarını içine alan bu dönem, ergenliğin ilk belirtilerinin başladığı yaşlarda
son bulur. 6-7 yaşındaki çocukların yaşayacakları gelişim özellikleri ve değişimler, zaman zaman
kişisel farklılıklar gösterse de genel olarak öngörebileceğimiz bir seyir izler.
- Okula başlayan çocuğun öngörülebilir gelişim süreci
hakkında bilgi verebilir misiniz?
“Çocukların yakınındaki yetişkinler olarak, öngörülebilir gelişim ve değişim süreçlerinin farkında olmak, kaygılarımızı gidermek aynı zamanda onlara uygun yollarla
destek olmak açısından oldukça önemlidir.”
Okul çağı çocuğunun fiziksel– motor gelişimi, el kol becerileri artmıştır. Bu dönemde ev dışı oyunlarının büyük
bir önemi vardır. Koşmak, zıplamak gibi etkinlikleri; masa
başında yapacakları yazma, kesme gibi etkinliklere göre
daha çok tercih ederler. Bu yaş çocuklarının büyük kas gelişimi, küçük kas gelişimine oranla daha iyidir. Bu nedenle
küçük kas becerisi gerektiren kalem tutma gibi eylemlerde
zorlanabilirler.
Zihinsel gelişimi; konuşma yeteneği ve söz dağarcığı
gelişmiştir. Zaman, uzay, sayı kavramları yerleşmiştir. Konuşmaya, tekrarlamaya çok meraklıdır. Çocuklar bu dönemde somut düşünme evresinde oldukları için çoğunlukla görerek ve yaparak öğrenirler. Bu nedenle onlarla
saatlerce konuşmak yerine, doğruyu somut olarak ve örnekler üzerinden göstermek çok daha anlaşılır olacaktır.

Bu yaş çocukları durmadan bir şey öğrenmek, yeni
bir şey denemek, beceri kazanmak, üstünlük göstermek
isterler. Yaşıtlarıyla hem arkadaşlık kurma isteği hem de
onların arasında bir beceri ve yetenek üstünlüğü ile sivrilmek çabasındadırlar. Bu da onun sosyal– duygusal gelişimi
hakkında bilgi verir.
Ruhsal gelişimi yolunda giden okul çocuğunun cinsel
kimliği de iyice belirmiştir. Kızlar, kız özelliklerini; erkekler,
erkek özelliklerini anne-baba ile özdeşim sonucu kazanmışlardır.
Bu yaş çocuklarının, arkadaşlarını çok sık şikayet ettiklerini görürüz. Yanılmak, hata yapmak onları çok endişelendirir. Bu onların ahlaki gelişim bakımından, davranışın
ardındaki niyeti henüz dikkate alamamalarından kaynaklanıyor olabilir. İyilik ve kötülük kavramları gelişmiştir.
Çocuklar, “Söz dinlemek ve yardım etmek iyidir.” “Başkalarına zarar vermek kötüdür.” gibi birçok değer yargısına
varabilirler.
- Okula başlayan çocukla ilişkinin düzenlemesi için
neler önerirsiniz?
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Öncelikle yetişkinin, kendi güçlü ve desteklenmesi gereken yanlarını tanımlamasıyla başlanmalıdır. Tahammül
gücümüz ve sınırlarımızdan haberdar olmak, çevremizle
diyaloglarımıza özen göstermek çocukla ilişkimizin olumlu
yönde gelişmesine neden olacaktır.
Çocukla daha iyi bir ilişki kurabilmek için; çocuğun ihtiyaçlarını görmek, istenilen davranışa odaklanmak önemlidir.
“İnsan olmanın doğası gereği; yolunda gitmeyen, durumlara daha çok dikkat çekeriz. Bu durum davranışın değişmesine neden olmadığı gibi, çocuklarda olumsuz davranışın pekiştirilmesine neden olabilir.”
Bu nedenle; beklentilerimiz çocuğa net bir dille ifade
edilmelidir. Tutarlı olmalı; yeni bir davranış kazanımı ya da
var olan davranışın değişimi için karar verildiğinde zamanlamanın doğru olduğundan emin olunmalıdır. Başlanan
ve yarım bırakılan yöntemler çocukların güvenini sarsıp,
yetişkinin yetkinliğine gölge düşürecektir. Bunları yaparken; ifade tarzımız, konuşurken seçtiğimiz kelimeler, söylediklerimizin taşıdığı mesajlar önemlidir. Olumlu ifadeleri
kullanmak; çocukla iletişim kurarken değişmez bir kuraldır.
“Sorun çıkmadan önlemeye çalışmak, sorunu çözmeye
çalışmaktan daha kısa sürer.” Bu nedenle de önlem alınmalıdır. Çocuktan beklenen davranış, kurallar bir sorun yaşanmadan net bir dille belirtilmelidir.
- Okul dönemi ile birlikte çocuğun ilgi alanlarının tespit edilmesi ile ilgili neler önerirsiniz?

“Başarısız çocuk yoktur. Her çocuk için farklı zeka alanıyla, becerisini gösterebileceği bir başarı alanı vardır.”
Çocuğun etkin öğrenmesi için; gerekli beceriyi, tutumu ve davranışı kazanması, yaşadığımız dönem içerisinde zorunlu hale gelmektedir. Bu nedenle; yeni eğitim
yöntemlerinin üretilmesi için, Gardner 1983 yılında Çoklu
Zeka Kuramı geliştirilmiştir. Çoklu Zeka Kuramı, her bireyin 7 zeka alanına sahip olduğunu, bu zeka alanlarından
biri veya birkaçının her bireyde mutlaka bulunduğundan
bahsetmiştir. Bu zeka alanları kendi içlerinde koordineli bir
şekilde hareket etmektedir. Buna dayanarak insan beynin
çoklu bir yapıya sahip olduğunu ve beyinde dilsel, görsel,
sayısal ve diğer sembol sistemleri kullanarak ayrı psikolojik
işlemler gerçekleştiği savunulmaktadır. Çoklu zeka kuramına göre alanlar; sözel- dilsel, mantıksal- matematiksel,
görsel, kinestetik, müziksel, sosyal ve içsel zeka olarak ifade edilebilir.
Çocuklar ne yapmaları gerektiğini bilirler, ancak bazen
bu bildiklerini yapmakta zorlanabilirler. Her çocuk ayrı bir
dünyadır. Bir çocukta sonuç verebilen yöntem, diğeri için
doğru olmayabilir. Çocukların daha başarılı ve mutlu bireyler olabilmeleri için, onların doğru şekilde gözlemlenmesi
şarttır. Çocuğun ilgi alanları, öğrenme stilini bilerek hareket etmek, eğitim öğrenim yolunun planlanabilmesi için,
yetenek- yönelim, zeka ve gelişim testlerinin yapılması son
derece önemli olacaktır.
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KODLA BÜYÜ, 2019’DAN BU YANA
ÖĞRETMENLERİN YANINDA

Devlet okullarının ortaokul ve lise sınıflarında görev
yapan öğretmenlerimiz ve öğrencilerinin kullanımına sunulmuş bir kodlama eğitimi platformu olan Kodla Büyü
(kodlabuyu.com), 2019 yılından bu yana ülkemizin dört
bir yanında kullanılıyor.
Kodla Büyü, Python programlama dilinin öğretildiği
toplam 300 sahneden, bir diğer ifadeyle 300 dersten oluşuyor. Oyun temelli ve uygulamalı Kodla Büyü eğitimlerinin derslerde öğrenci ile öğretmen arasındaki etkileşimi
üst seviyeye çıkarması sayesinde öğrencilerin kodlamayı
eğlenceli ve hızlı bir şekilde kavraması sağlanıyor. Kodla
Büyü kapsamındaki bütün eğitim süreci akademik deneyime sahip uzmanlar tarafından hazırlanmış bir müfredat
çerçevesinde ilerliyor. Özenli ve ayrıntılı bir yaklaşımla oluşturulmuş bulunan bu müfredat ders yılı boyunca
kullanılabileceği gibi, öğretmenin öğrencilerin seviyesine
göre tespit edeceği biçimde kısmen de kullanılabilir.

Kodla Büyü ile kodlama eğitimi alacak öğrencilerin kullanıcı hesapları yalnızca öğretmenleri tarafından açılabiliyor. Öğrenciler kendilerine Kodla Büyü hesabı açamıyorlar.
Bu sayede öğrenciler kodlama eğitimini öğretmenlerinin
gözetiminde ve verimli şekilde alabiliyorlar. Kodla Büyü’ye
kayıt olan öğretmenlerimiz öğrencilerine kolaylıkla hesap
açabiliyorlar. Öğrenci hesaplarını oluşturmak için öğretmenlerimizin tek yapması gereken sınıf açmak ve açtığı
sınıfın öğrenci listesini Kodla Büyü platformuna yüklemek.
Bu işlemin ardından sistem her öğrenci için bir kullanıcı
adı ve şifre oluşturuyor. Öğrenciler bu kullanıcı adı ve şifrelerle okulda ya da evlerinde sisteme giriş yapıp kodlama
eğitimi alabiliyorlar. Öğretmenlerimiz de Kodla Büyü’nün
gelişmiş panel yapısı sayesinde öğrencilerinin dersteki
ilerlemesini yakından takip edip, onları gerektiği şekilde
yönlendirebiliyorlar.
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EĞİTİM İÇERİKLERİ
Öğretmenler projeden nasıl yararlanabilir?
Türkiye’nin her yerinde devlet okullarında görevli ortaokul ve lise öğretmenleri, kodlabuyu.com sitesindeki
kayıt formunu doldurarak projeye kayıt olabilirler. Kayıt
formunda verilen e-posta adresine onay için bir e-posta
gönderilir. Onay işlemi bu e-postadaki linke tıklanarak
üç gün içerisinde tamamlanmalıdır. Bu işlemin ardından,
kodlama eğitimi platformundan öğretmenler istedikleri
gibi yararlanabilirler.
Eğitimler hangi sınıflardaki öğrencilere yöneliktir?
Proje kapsamında sunulan kodlama eğitimleri ortaokul 5, 6, 7, 8 ve lise 9, 10, 11, 12. sınıf öğrencilerine yöneliktir.
Kodla Büyü projesinde hangi kodlama dili öğretiliyor?
Eğitimlerde Python yazılım dili öğretilmektedir. Python hızlı öğrenilen ve kolay okunur bir dil olmasının ötesinde, kodlama mantığının kavranmasına yardımcı olacak
işlevselliğe sahip bir programlama dilidir ve tüm dünyada
en çok kullanılan kodlama dillerinden biridir.
Kodla Büyü kaç sahne (ders) içeriyor?
2019-2020 öğretim yılının başında 250 olan Kodla
Büyü sahne sayısı Ekim 2020 itibariyle 300 sahneye yükselmiştir. Yeni sahneler, 250 mevcut sahnenin arasına,
öğrencilerimizin kodlama eğitimindeki gelişimleri için en
uygun konumlara yerleştirilmiştir. Ekim 2020’den önce
Kodla Büyü platformunda sahneleri çözerek ilerlemiş bulunan öğrencilerimiz, yeni eklenen sahneleri de çözerek
ilerlemeye devam edebilirler.

Sunulan kodlama eğitimi neleri içermektedir?
Başvuran devlet okulu öğretmenlerine ve öğrencilerine, Kodris platformu üzerinde bir müfredat doğrultusunda hazırlanmış 300 sahnelik (300 ders) kodlama eğitiminden yararlanma imkanı verilmektedir. Kodlama eğitimi
uygulamalı olarak ve öğretmen ile öğrenci arasındaki etkileşiminin üst seviyede olmasını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.
Proje kapsamında kodlama eğitiminde takip edilen
bir müfredat var mı?
Kodla Büyü ile sunulan eğitimler yıl boyunca sürecek
bir müfredata sahiptir. Kodris’in akademik deneyime sahip uzman ekibi tarafından hazırlanan kodlama eğitimi
müfredatı özenli ve ayrıntılı bir yaklaşımla oluşturulmuştur.
Kodlama bilgisine sahip olmayan öğretmenler de
platformu kullanarak kodlama eğitimi verebilir mi?
Temel bilgisayar bilgisine sahip bütün öğretmenler
Kodla Büyü ile sunulan kodlama eğitimi platformunu kullanabilirler. Platform içinde öğretmenler için özel olarak
hazırlanmış konu anlatım dokümanları ve online destek
videoları sayesinde tüm öğretmenler platformdan kolayca faydalanabilirler. Ayrıca öğretmenler diledikleri zaman
online Canlı Destek ile iletişime geçerek platform ya da
eğitimler hakkında daha detaylı bilgi ve teknik destek alabilirler.
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ÖZEL OKUL;
ÖZELLİĞİNİ HER ANLAMDA BELLİ ETMELİ
(Öğretmenim Dergisi /Özel-İstanbul)

Devletin ücretsiz okulu varken ben binlerce lira ödemeyi göze alıp çocuğumu özel okula gönderiyorsam özel
okul da özelliğini, öğrencisine davranışı ve verdiği eğitimle, velisi ile olan münasebetiyle, özel okul olduğunu
belli eden fiziksel yapısıyla, konseptiyle, kısaca her haliyle özel olduğunu, özel okulda okumanın bir bedeli ve ayrıcalığı olduğunu hem hissettirmeli hem de göstermeli.

-“İnsanların, bizi tercih etme sebebi işimizi gerçekten iyi yapıyor oluşumuzdan kaynaklı. Biz eğitimde ciddi
anlamda uzmanlaştık. Projeyi elimize aldığımızda her bir
metrekareyi nasıl kullanacağımızı çok iyi biliyoruz. Müşteriye farklı seçenekler sunuyoruz. Çünkü özel bir hizmet
veriliyorsa, eğitimi ve sistemi gibi fiziki atmosferin de özel
olması gerekir.”

Eğitim sektörüne yatırım yaparak; taş alıp taş satsalar daha çok para kazanacakları bir ortamda ticaretin en
zor yolu olan okul açanların, sıcak parayı değil önce eğitim-öğretimi önceleyenlerin çok yakından tanıdığı bir ismi
geçtiğimiz günlerde ziyaret ettik.

Ahmet Hakan Koç, “İş yaptığınız 580 okul veya kurs
arasında sıralama yapsanız fiziki görünüm olarak hangileri ilk beşte olurdu” sorusuna “İlk beş değil ama ilk sıraya
birini yerleştirebilirim. O da Kağıthane Devri Alem. Tamamen konsepte uygun oldu ve 6-7 yıl geçmesine rağmen
öyle bir konsept hiçbir zaman olmadı.” diye cevap verdi.

Eğitim sektörünün dışında inşaat ve ofis mobilyaları
alanında da oldukça etkin ve tanınmış bir isim olan KOÇ
ofis mobilyaları sahibi Ahmet Hakan Koç’u ofisinde ziyaret ettiğimizde kendisine rol model aldığı ve inşaat sektöründe yaptığı yatırım ve çıkardığı iyi işlerle tanınmış bir
isim olan baba Reşit KOÇ’ da yanındaydı.
Biz oğluyla sohbet ederken yol gösterici babanın çocuğuna olan bakışlarında “seninle gurur duyuyorum” bakışının etkisi altında oğul Ahmet Hakan KOÇ, Öğretmenim
Dergisi’ne yaptığı özel açıklamalarına “Siz iyi, kaliteli ve
işinizin hakkını vererek yaparsanız emin olun müşteri Fizan’dan gelip sizi buluyor. Biz bu güne kadar 580 tane özel
okul veya kurs merkezine gerek küçük dokunuşlar gerekse
fiziksel konsepti ismine ve anlamına uygun hale getirmek
için yaptığımız büyük dokunuşlarla kendimizi kanıtlamış
olmanın haklı gururunu bizi tavsiye eden eğitim sektörü
yatırımcıları ile gurur duyuyoruz.” diye başlayarak, şöyle
devam etti:

Ahmet Hakan Koç’un, Öğretmenim Dergisi okurlarına
ve tüm çalışma sektörlerine son bir mesajı var:
-“Bütün dünyadaki bütün sektörler için söyleyebileceğim tek bir şey var; nerede ne iş yaparsanız yapın, en
iyisini yapın.”
Ahmet Hakan Koç, sektörde aynı alanda hizmet üreten bazı isimlerin konuşma, etkileme ve sadece algı yöntemleriyle iş yapmaya çalıştıklarını, bunların içerisinde hukuki sorunlar yaşadıkları bazı isimler olduğuna da dikkat
çekerek eski ortağı ile yaşadıklarını da sohbet röportajın
en etkili konusu olarak Öğretmenim Dergisi’ne aktardı.
Öğretmenim Dergisi, tarafsız yayıncılık ilkesi gereği ve
uymaya söz verdiği Basın Meslek İlkeleri doğrultusunda
karşı tarafa söz hakkı doğmaması için söylemleri kullanmama kararı aldı.
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GERİ DÖNÜŞÜM PROJESİ YARIŞMASI

(Öğretmenim Dergisi /Özel-İstanbul)

Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü TÜBİTAK 4007
“Bilimden Sanata Maltepe” Bilim Şenliği kapsamında
“Maltepe Dönüşüyor” geri dönüşüm proje yarışmasında
okulumuz
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğrencileri, Öğretmenleri
Aynur Altaş ve Selma Saltık önderliğinde Geri Dönüşüm
Projesi Yarışmasında 1. Oldu.
Okul Müdürü Selami Çiçek öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ederek Okulumuzu katıldığı her ortamda en iyi
temsil edecek ekiplere sahip olmaktan gurur duyduğunu
belirtti.
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HER ÇOCUĞUN HAKKI:

KidZania

(Öğretmenim Dergisi /Özel-İstanbul)

BUGÜNÜN ÇOCUKLARI, GELECEĞİ
DENEYİMLaEYEREK ÖĞRENİYOR
Gelecek de bir gün gelecek, ama bugünün bizleri o
gelecekte olmayacak. Ya boyut değiştirip başka âlemlerde, ya Araf’ta ya da tam aksi bir düşünce ile geleceğimizin
mimarlarını, bulutlar arasında ya da âlemlerin bize açılan
gizli kapılarında gözlemleyeceğiz.
Ne olup olmayacağımızın dışında biz yetişkinlerin asli
görevleri sanırım bizden sonraki nesli geleceğe hazırlamak
olmalı.
Dünya çok hızlı bir dönüşüm içerisinde. Teknoloji baş
döndürücü bir hızla, neredeyse zaman olgusunu bükecek
güçlükte gelişmekte. Bilim kurgu filmlerinde yıllar önce izlediklerimiz bugün yaşadıklarımız.
Belki yarım asır sonra, bugün bu satırların yazarı ile bu
satırları okuyanlar bu dünyada olmayacak. Belki o zamanki
uzantılarımız olan çocuklarımız bizi ilkellikle, gelişmemişlikle veya daha da fazlası gericilikle suçlayabilecekler.

Oysa biz 78 kuşağı “biz babalarımızdan on yıl ileride
doğan çocuklarımızdan on yıl gerideyiz” diyerek kendimiz
ile övünürken çocuklarımızın bizden 10 yıl değil belki de
on yıllar ileride olabileceğini kabullenmek zorundayız.
HAYALLERİN PEŞİNDE KOŞAN BİR ADAM DÜNYA’YI
SARSTI
“Benim kahramanlarım hayallerini hiçbir şeye satmayan kişilerdir.” diyen hayalci bir devrimci… KidZania,
bundan tam 22 yıl önce hayallerin peşinde koşmaktan
vazgeçmeyen Xavier López Ancon tarafından Mexico City’nin Santa Fe bölgesinde kuruldu. Kendisi dahi bugün
Wikipedia’da KidZania’nın “Dünya çapında 27 konumda
faaliyet gösteren ve çocukların yetişkinlere yönelik işlerde
rol oynamalarına ve para kazanmalarına olanak tanıyan
özel bir uluslararası kapalı aile eğlence merkezleri zinciridir. Yılda yaklaşık 9 milyon ziyaretçi almaktadır.” şeklinde
tanımlanacağını herhalde bilmiyordu.
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“KURUCUMUZUN 22 YIL ÖNCE
KURDUĞU HAYALİ, BUGÜN
ÇOCUKLARIN GERÇEK DÜNYASI OLDU!”
Kurucumuz Xavier bir hayal kuruyor ve diyor ki; “Çocuklar özgürce dolaşsalar hem eğlenseler hem de öğrenseler böyle bir ortam yaratsak ve güvenli olsa, kendi
kendilerine hareket edebilseler...” Bu hayalini tam 22 sene
önce Meksiko City’de 10 bin metre kare bir alanı yüzde 50
devlet teşviki yüzde 50 de iş ortaklı olarak kuruyor.
Biz bu çocuk ülkesinin 16. şehiriz. Şu anda tüm Dünya’da 27 tane KidZania şehri var.
KİDZANİA ÇOCUKLAR TARAFINDAN
YÖNETİLEN KOCAMAN BİR ŞEHİR!
Öykü şöyle devam ediyor aslında: Her şey çocuklara
özel. Fiziksel anlamda da çocuklara özel. Yerler, boyutlar
hepsi çocuklara göre tasarlanmış. 7 yaşın üzerindeki çocukların yetişkinlere ihtiyaçları olmadan gezebilecekleri
bir ortam burası.

KidZania Çocuklar Ülkesi’nin 16. şehri olan KidZania İstanbul, her ne kadar “şehir” olarak takdim edilse de bizim
tanıdığımız, bilgi ve donanımına yılların eğitimcisi olarak
hayran olduğumuz Türkiye CEO’su Ebru Timur yapılandırmasıyla sanki biraz daha “eyalet” gibi. Yani ortak dil, ortak
bayrak, ortak aktiviteler tabii ki var ama en önemlisi CEO
Timur ve yakın çalışma arkadaşlarının, ülkemizdeki güncel
müfredat ile örtüşen aktiviteleri uygulaması.
Bu başarının altında yatan sebep, Ebru Timur’un deyimiyle ‘gencecik’ bir şirkete adanmış paydaş çalışanlar.
HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN!
Ebru Timur’u görevinin başında, makam odasındaki
makam masasında değil karşımızda bulduk. Bizim tanık
olduğumuz heyecana, işe olan sevgisine, aşkına ve en
önemlisi küçücük beyefendilerden ve hanımefendilerden
söz ederken yüz mimiklerindeki coşkudan BAŞARININ HİÇ
DE TESADÜF OLMADIĞINA BİR KEZ DAHA İNANDIK.
Adeta işiyle 24 saat gönül bağı olduğunu söylerken bile
yüksünmeyen, sadece başarıya ama ortak başarıya ve kolektif bir akla inanmış bir yöneticinin söylemleriyle sizleri
karşı karşıya bırakalım ki ne demek istediğimizi siz de rahatlıkla anlama imkânı bulun…
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Şimdi çocuklar uçaktan iniyorlar. Şehre geliyorlar. Bir
şehirde neler vardır? Oranın para birimi, oranın dili, oranın da bir kültürü vardır. BURASI ÇOCUKLAR TARAFINDAN YÖNETİLEN KOCAMAN BİR ŞEHİR. Dolayısıyla bizim
kendi para birimimiz var: KidZos. İsim KidZania’dan geliyor.
Kendimize ait bir dilimiz de var. Örneğin KidZania dilinde
“kai” merhaba demek, “zanks” teşekkür ederim demek.
Bunlar dünyanın 27 şehrinde ortak olarak uygulanan çalışmalar. Aktivitelerin de yaklaşık yüzde 50’si yine ortak. Geri
kalan yüzde 50’si de ülkenin kültürüne uygun bir şekilde
tasarlanmış. Tabii ki eğitimciler ve pedagoglar tarafından
tasarlanan ve Türkiye’de de bizler tarafından uygulanan
özel çalışmalar mevcut.

geliyor ve hemen çocuklar itfaiyeci kimliğine girerek itfaiye aracına biniyorlar ve hızlıca olay yerine gidiyorlar.

ÇOCUKLAR UÇAKTAN İNİYORLAR VE ŞEHRE GELİYORLAR

Aktivitelerimizin, her sınıf grubuna göre müfredatla eşleşen noktalarını KidZania’ya gelen okul grupları ile, ziyaretleri öncesinde paylaşıyoruz. Cambridge Üniversitesi tarafından da onaylanmış olan kılavuzlarımıza ulaşmak için
web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

KidZania’ya geldiklerinde çocukları öncelikle bir tur
rehberi karşılıyor. Genel bir bilgilendirme yapılıyor. Sonra onlara buradaki deneyimleri için KidZos veriyoruz. 50
KidZos ile yaşamlarına başlıyorlar. Bankamatik kartlarına
KidZos’larını yükletebilmek için şehrin bankasına gidiyorlar. KidZos’ları kartlarına tanımlandıktan sonra kendi ilgi
alanlarına göre ya da tercihlerine göre bir aktivite seçiyorlar. Diyelim ki itfaiyeci olmak istiyorlar. Önce bir eğitim alıyorlar. İtfaiyeci ne iş yapar? Acil durumda ne yapılmalıdır?
Bu kısa bir bilgilendirme. Hemen ardından ise bir alarm

AKTİVİTELER MÜFREDATLA UYUMLU
Okul ile dış dünya arasında bir köprü görevi üstlenen
KidZania’da, çocukların teoriyi gerçekçi ve güvenli bir ortamda uygulamaya geçirmelerini sağlıyoruz. Öğrenme
içeriğimiz, oyun uzmanları, eğitimciler ve yaratıcı tasarımcılar tarafından en iyi küresel uygulamalara ve Millî Eğitim
Bakanlığı müfredatına uyumlu olacak şekilde tasarlanıyor.
Müfredatla bağlantılı KidZania deneyiminde, çocukların
okulda öğrendiklerini pekiştirmelerine olanak sağlıyoruz.

BURASI ÇOCUKLAR TARAFINDAN YÖNETİLEN BİR ŞEHİR OLDUĞU İÇİN HER ŞEY ANINDA UYGUN BİR ŞEKİLDE
ÇÖZÜME ULAŞIYOR.
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BÜYÜKLER, KIDZANIA’DA ÇOCUKLARIN
DÜNYASINA YOLCULUK YAPTI

(Öğretmenim Dergisi /Özel-İstanbul)

Gelenekselleşen ‘Büyüklere KidZania’ etkinliği dün akşam, altıncı kez gerçekleştirildi. Gece boyunca hayallerindeki meslekleri deneyimleyen yetişkinler, aynı zamanda
keyifli atölyeler, konser ve etkinliklerle doyasıya eğlendi.
KidZania İstanbul, Büyüklere KidZania gecesine katılan davetliler için Tohum Otizm Vakfı, TEGV ve Sosyal Ben Vakfı
iş birliğiyle 800 imkânı olmayan çocuğu şehrinde ağırlayacağını açıkladı.
Çocuklara gerçek hayatın yansımasını sunarak hayallerindeki meslekleri deneyimleme imkânı veren KidZania, geleneksel hale gelen ‘Büyüklere KidZania’ etkinliği
ile sadece bir geceliğine kapılarını tekrar büyüklere açtı.
Yüzlerce yetişkin misafirin katıldığı ve eğlencenin doruğa

ulaştığı gecede, büyükler meslek deneyimleme aktivitelerinin yanı sıra bu geceye özel atölye, konser ve sürpriz
etkinliklerle bir gece de olsa çocukların büyülü dünyasını
keşfe çıktı.
‘Büyüklere KidZania’ etkinliği renkli görüntülere sahne
oldu
67 mesleki aktivitenin yetişkinlerin deneyimine sunulduğu etkinliğe katılanlar, KidZania Şehir Meydanı’nda
sürprizlerle dolu büyük hediye çekilişinden konsere, özel
aktivitelerden lezzetli ikramlara kadar çocuk olmanın tadına vardıkları birçok alternatif ile eğlence dolu bir akşam
geçirdi. Diskoda 90’lar konseptli parti ile geçmişe keyifli

21
bir dönüş yapan yetişkinler, moda evindeki kostüm partisinde hem masal karakteri hem de meslek gruplarını
içeren birbirinden şık kostümlerle parti yapıp anı fotoğrafı çektirdi. Çeşitli oyunların ve dansların da düzenlendiği
geceye Gizem Gündoğdu ve ekibi canlı performanslarıyla
katılırken Erbulak Evi Sahne Gösterisi de geceye damgasını vurdu.

Sivil Toplum Kuruluşları iş birlikleriyle çocuklar KidZania’da ağırlanacak

KidZania İstanbul, “Daha iyi bir dünya için kocaman
bir kalbim var” kurumsal sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Büyüklere KidZania etkinliğine katılan misafirleri
için bir sürpriz hazırladı. Etkinliğe katılan toplam misafir sayısı kadar çocuk; Sosyal Ben Vakfı, TEGV ve Tohum
Otizm Vakfı ile yapılan iş birliğiyle 800 çocuk KidZania’da
ücretsiz ağırlanacak.
Bir yetişkinin KidZania’ya yanında çocuk olmadan girebileceği tek zamanın Büyüklere KidZania akşamı olduğunu
vurgulayan KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur, “KidZania İstanbul 10.000 metrekarelik alanda faaliyet gösteren,
çocuklu ailelere özel ve çocukların yönettiği bir şehir. KidZania’yı bir geceliğine çocuklardan ödünç alıp yetişkinlerin deneyimine açtığımız ‘Büyüklere KidZania’ etkinliğimizi 6. kez gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu
akşamın bizim için bir diğer anlamı da ‘Daha iyi bir dünya
için kocaman bir kalbim var’ kurumsal sosyal sorumluluk
projemize misafirlerimiz sayesinde yaptığımız katkımız.
Burada bulunan misafirlerimizin toplam sayısı kadar çocuğumuzu; Sosyal Ben Vakfı, TEGV ve Tohum Otizm Vakfı
ile yaptığımız iş birlikleriyle önümüzdeki dönemde KidZania’da misafir edeceğiz. Bu akşam burada bizimle olduğunuz ve kalbimizi daha fazla çocuğa açmamıza vesile
olduğunuz için çok teşekkür ediyorum.” dedi.
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MUHSİN YAZICIOĞLU İLKOKULU AÇILDI

(Öğretmenim Dergisi /Özel-İstanbul)

Göktürk’te yapımı tamamlanan Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımıyla
gerçekleşen bir törenle açıldı.
Bölgenin en önemli sorunlarından birini daha çözüme
kavuşturacak olan ilkokulun açılışı için düzenlenen törene
Bakan Mahmut Özer ve Başkan Deniz Köken ile birlikte
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz,
Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe,
Eyüpsultan Belediyesi Meclis üyeleri, Eyüpsultan İlçe
Emniyet Müdürü Levent Türkmen, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Zeki Gülter ve çok
sayıda davetli katıldı.
“ÜLKENİN DAHA GÜZEL OLMASI İÇİN HAYATINI HİÇE
SAYARAK ÇALIŞTI”
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Eyüpsultan Göktürk Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 32 derslikli Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu’nun açılış töreninde merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun
ülkenin daha güzel olması için hayatını hiçe sayarak çalıştığını kaydederek başladığı konuşmasında şunları söyledi:
“Yeni eğitim öğretim yılına hazırlık çalışmaları kapsamında kırtasiye, temizlik, küçük onarım, donatım ve laboratuvar malzemesi ihtiyaçları için ilk kez bu yıl tüm okullara yaklaşık 4 milyar liralık bütçe gönderdik ve okulların
hesaplarında 1 milyar 400 milyon lira da halen kullanılmayı bekliyor. Böylece okullar ile veliler arasındaki para
ilişkisini ortadan kaldırdık. Elbette sağda, solda, bazı okullardan bazı iddialar geliyor. Ama bakanlık olarak derhal
üzerine gidip gerekli incelemeleri yapıyoruz”
Törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, okulun
isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever tarafından
inşa edildiğini söyleyerek, eğitimle ilgili tüm ihtiyaçlarında
Bakan Özer’in yanlarında olduğunu kaydetti.

BAŞKAN DENİZ KÖKEN: 113.OKULUMUZ OLDU
Başkan Deniz Köken ise yaptığı konuşmada, “2002
yılında Eyüpsultan’ın nüfusu 250 bin civarındaydı, okul
sayısı 34. 2022 yılında Eyüpsultan’ın nüfusu 410 bin, okul
sayımız 112. Bu okulumuzla birlikte 113. okulumuz oldu.
Yine de devam etmesi, yapılması gereken çalışmalarımız
var. Şu anda 90 derslik Şehit Öğretmenler İlköğretim Okulu’nun ihalesi yapıldı. 36 derslikli 3 Şehitler okulumuz da
yapılıyor. Bunlar da bittiğinde 4 tane daha okulumuz açılmış olacak. Birkaç lokasyonumuz daha var. Eyüpsultan’da
okul yapımıyla ilgili tüm çalışmalarımız tamamlandığında
10 – 15 yıl okul ihtiyacımız olmayacak. Çalışmalarımız devam edecek” dedi.
BAŞKAN DENİZ KÖKEN, BAKAN ÖZER’E
PLAKET TAKDİM ETTİ.
Konuşmaların ardından Başkan Deniz Köken, Bakan
Mahmut Özer’e üzerinde Enbiya Suresi’nin 30. ayeti, “Biz
her şeyi sudan yarattık” yazan ve Eyüp Sultan Türbesi ile
Kuzu Çeşmesi’nin tasvir edildiği bir plaket takdim etti.
Sonrasında ise Bakan Mahmut Özer, Başkan Deniz
Köken ve beraberindekiler, açılış kurdelesini kesip okulu
gezdi.
32 DERSLİKLİ OKULDA KONFERANS SALONU,
LABORATUVARLAR VE YEMEKHANE DE VAR
Açılışı yapılan okul, çocukların iyi bir eğitim alabilmesi
için modern çağın gereksinimlerini karşılayacak kapasitede tam donanıma sahip.
Öğrencilerin geleceğe hazırlanmasına büyük katkı sağlayacak okulda 32 derslik, bilişim odası, konferans salonu,
laboratuvar ve yemekhane bulunuyor.
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ANADOLU VAKFI DEĞERLİ ÖĞRETMENİM PROGRAMI
ÖĞRETMENLERİ DİJİTAL DÜNYAYA HAZIRLIYOR

(Öğretmenim Dergisi /Özel-İstanbul)

Anadolu Vakfı’nın öğretmenlerin, değişen koşullar karşısında bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırmayı amaçlayan
“Değerli Öğretmenim Programı”, Ekim’de yeni eğitim sezonu başladı.
Anadolu Vakfı’nın, Değerli Öğretmenim Programı eğitimlerinin yeni sezonu başladı. Artan ve sürekli geliştirilen
konuları, güçlü eğitmen kadrosu ile hem öğretmenlerin
hem de gençlerin geleceğine katkı sağlamayı amaçlayan
online eğitim ve seminer programında Türkiye’deki tüm
eğitimcilere katılım imkanı sunuluyor.
Anadolu Vakfı’nın, gelecek nesillere eğitim ile dokunmayı ve ülkemizin yeteneklerinin gelişimine destek olmayı amaçladığı program kapsamında, 11 Ekim’de “Eğitimde
Yaratıcı Uygulamalar” başlığı altında öğretmen ve idarecilerle bir araya gelinecek. Ekim programı 13 Ekim’deki
“Hikayeleştirme”, 18 Ekim’deki “Sosyal İnovasyon”, 20
Ekim’deki “Sınav Kaygısını Yönetme”, 25 Ekim’deki “Tasarım Odaklı Düşünme” ve 27 Ekim’deki “Zihin Haritası Tek-

niklerinin Eğitimlerde Kullanılması” eğitimleri ile devam
edecek.
Anadolu Vakfı gençleri yetiştiren Değerli Öğretmenleri
de 2013 yılından bu yana eğitim ve gelişim programları ile
destekliyor. Değerli Öğretmenim Programı’nda öğretmenlerin; sürekli değişen dünya ve koşullar karşısında fark yaratabilen, araştıran, sorgulayan profesyoneller olarak bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırmaları hedefleniyor. Milli
Eğitim Bakanlığı’nın Eğitim Vizyonu doğrultusunda hazırlanan eğitim programlarına Türkiye’nin dört bir yanındaki
öğretmenlerin yanı sıra eğitim alanında görev yapan yöneticiler ve okul idare ekipleri de katılıyor. Bugüne kadar
190 bine yakın öğretmenin hayatına değer katan Değerli
Öğretmenim, 2013 yılından bu yana kesintisiz devam ediyor. Değerli Öğretmenim Programı kapsamında verilen
eğitimler İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliği ile uzaktan
erişim aracı olan Zoom uygulaması üzerinden devam ediyor.
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Sedat Çalışkan’a göre, yaptıkları
çalışmalar sonucunda;

“EDUKENT,

3 YIL SONRA
İSTANBUL’UN
EN NİTELİKLİ

EĞİTİM KURUMLARINDAN

BİRİ OLACAK”

(Öğretmenim Dergisi / Özel –İstanbul)
Okurlara sunulmuş 10’un üzerinde kitabı bulunan biri
olarak kendimi, gazetecilikten ziyade öykü yazarı olarak
tanımladığımda “kimin öyküsünü yazardın?” sorusunun
cevabındaki isim o kadar net ki: SEDAT ÇALIŞKAN.
Yaşanmışlıkları, badireleri, yoklukla olan savaşı, sır gibi
saklamaya çalıştığı isyanı ile tevekkül ettiği yaşam kavgası;
kendisine sunulan bildiği hiçbir işi geri çevirmeyişi, kendisine ihanet edenleri bile affedecek kadar bir yüreğe sahip
olabilmesi, oldukça isim yapmış bir eğitim kurumundan
alacağını alamadığı için buram buram yoklukla sınanmış
ama HAYALLERİNİN PEŞİNDEN KOŞMAKTAN ASLA VAZGEÇMEMİŞ BİR İSİM SEDAT ÇALIŞKAN.
“Ahde Vefa” kavramının içini dolduracak bir dolulukta
hayatına dokunanların isimlerini söylemekten gurur duyan, Mehmet İşler isminin yaşamında neler ifade ettiğini
anlatırken duygulanan ve arkasında dev bir ordudan bahsederken bunun bir ekip çalışmasının ahengi olduğunu,
başta eşi Ebru Hanım, Mümine Hanım, Ufuk Bey ve Remzi Bey gibi nice kaderdaşlarının varlığından bahsederken
MİLLÎ DONANIM ile EVRENSEL DEĞERLERİ özümsemiş
bireyler yetiştirme yolculuğunda bir insan Sedat Çalışkan.
Bazılarınıza övgüsel sözcükler gibi gelecek. Ama bu
sözcüklerin hepsinin içi dopdolu. Hani siz de bir tanısanız!

EDUKENT’in sımsıcak kantinsel çalışma mekanında bir
çayını içseniz veya Merkez Yayıncılık ortamında bir tarihsel sohbete girseniz.
“Geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz” deyiminin en
güzel günümüz yansıması. MUHTEŞEM SÜLEYMAN diye
bize yutturulan dizideki KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN’IN
en önemli özelliğinin EKİP Kurmak, bunun için de belirleyici unsurun LİYAKAT olduğunu ama Sadakatsizliği de
asla affetmediğini söyleyerek bunu yaşamına uyarlamış
bir EĞİTİMCİ-ÖĞRETMEN-İŞ İNSANI ve YAYINEVİ SAHİBİ
Sedat Çalışkan.
Ziyaretimizde bizi güler yüzle karşılayan Çalışkan “Ben
Hacettepe Tarih mezunuyum. Yüksek lisansımı da Hacettepe’de yaptım. Ben Hacettepe’yi bitirir bitirmez benim tayinim Erzurum’a çıktı. İstifa ettim. Yüksek lisansımı tamamladım. Hatta yüksek lisansımın son yılında Afyon Kocatepe
Üniversitesi’nin sınavlarına girdim ve öğretim görevlisi
olarak Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde akademisyenlik
hayatım başladı fakat 1,5 yıl durabildim. İstifa ettim oradan da.“ diyerek sohbet röportajımıza başlayan Sedat Çalışkan sözlerine daha sonra şöyle devam etti:
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“TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN TEMELLERİ TANZİMATLA
BERABER ATILDI.”
Türk eğitim sisteminin temelleri aslında Tanzimat Dönemi’nde atıldı. Özellikle 2. Meşrutiyet Dönemi’nde çok
ciddi ivme kazandı. Şimdi ben size 2. Meşrutiyet Dönemi’nde yani 1900’lerin hemen başında, o yıllarda eğitimle
ilgili çıkan yazıları okusam sanki bugünkü durumun özeti…
Sebülür Reşat Dergisi’nde Emrullah Efendi ve Satı Bey’in
makaleleri var karşılıklı. Emrullah Efendi ve Satı Bey’in
oradaki eğitimle ilgili gerek felsefik, gerek pedagojik tartışmalarını bugünkü Türkçeye çevirsek görülecekki çok

bir şey değişmemiş aslında. Dolayısıyla Meşrutiyet Dönemi’ndeki eğitimin temelleri Cumhuriyet Dönemi’nde daha
halkçı, daha milliyetçi ve laik bir içerikle devam ettirildi.
Aslında çok bir şey değişmedi orada. Ama halkçılık bağlamında okullaşma yaygınlaştırıldı. Türk milliyetçiliği ve laiklik esasına dayalı bir eğitim modelinin içeriği güçlendirildi.
Bugün bile okullarda gerek ortaokul düzeyi, gerek lise,
gerekse üniversite düzeyinde benim hayal ettiğim eğitim
malesef yok. Hayal ettiğim eğitim metodolojik olarak da
yok, pedagojik olarak da yok, akademik olarak da yok. O
yüzden de kendi serüvenimi başlattım.

“TARİH HER ZAMAN OBJEKTİF,
YORUMU SUBJEKTİFTİR.”
Tarihin bilgisi her zaman objektiftir. Dün de objektifdi,
bugün de objektiftir. Ama netice itibariyle biz okullarda
çocuklara formal eğitim sistemi içerisinde daha çok bilgi
düzeyinde değil, yorum düzeyinde bir tarih anlayışı veriyoruz. Yoruma girdiğin zaman netice itibariyle gerçek eğiliyor

bükülüyor. Tarihin öznesi insandır. Dünün kahramanları
ve hainleri dediğimiz kişiler aslında dünün siyasetçileri,
sanatçıları, askerleri, bilim insanlarıydı. Bugünün sanatçıları, bilim insanları ve siyasetçileriyse yarının tarihsel
kahramanlarıdır. Dolayısıyla aslında tarihte hainlik ve kahramanlık diye bir şey yoktur. Bu bir yorumdur. Sizin kahraman dediğinize öbürü hain der, öbürünün hain dediğine
siz kahraman dersiniz. Bugün de öyle. Bir kişiyi 100 kişiye
sorsak, 50 kişi iyi der, 50 kişi kötü der. Bu durum, onun
iyiliğinden ya da kötülüğünden değildir aslında.

“KONFORLU HAYATI DEĞİL,
HAYALLERİMİ SEÇTİM”
Devlette netice itibariyle konforlu bir hayatım vardı.
Maaşım var, yolluğum, yevmiyem, bir sürü şey var. O yaşlarda evliydim, kolay olmadı tabii ama ben hayallerimin
peşinden gittim. Yani şu anda ölsem gözüm açık gitmem
çünkü ne istediysem, ne hayal ettiysem bunları büyük
oranda gerçekleştirdim. Şimdi benim bir derdim var. Bir
davam var. Bu derdim ve davam, bu topraklardaki zeki, hayali olan, azmi olan fakat olanakları kısıtlı, dar bütçelerle
70 m2’lik evlerde 3-4 kardeşle büyümek zorunda kalan çocukları keşfedip, bunlara en iyi eğitimi verip, çok iyi yerlere
getirmek. Burada da tek sevdam ülkemdir. Başka bir şey
değil. Başka bir ajandamız yok. Çünkü bu topraklara hepimizin borcu var. Ben gelmişim 48 yaşına, bu saatten sonra
parayla işim yok. Ajandamda da bundan başka bir şey yok.
Derdimiz, Büyük Türkiye’nin inşasına bir tuğla koymak.
“EDUKENT’E GİREBİLMENİN ÖN ŞARTI:
ÇOCUĞUN İSTEMESİDİR.”
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Hep yatılı okudum. Bu durumun yaşamıma etkisi çok
oldu. Biz hep beraber okur ve hayal kurardık. Okumak ve
hayal kurmak o kadar değerli ki… Bizim için ideal öğrenci;
hayali, hedefi, azmi ve isteği olan öğrencidir. Edukent’e
girebilmenin ön şartı da çocuğun istemesidir. Eğer isteyen çocuk “Hocam ben sizin eğitim programınıza harfiyen
uyacağıma söz veriyorum.” dedikten sonra bizim için olay
bitmiştir. Çünkü öğrenemeyen çocuk yoktur.
Biz o kadar mutluyuz ki burada. Çünkü burada hep isteyenler var. Hem alıcı kısımda isteyenler var, hem verici
kısımda isteyenler var. O yüzden Edukent’in hem enerjisi,
hem sinerjisi çok yüksektir.
“ÇOK ŞÜKÜR O KİTAP BİZİ BU NOKTALARA GETİRDİ.”
“İSTANBUL’A HAYALLERİM İÇİN GELDİM”
7 yıl zor şartlarda yaşadım. Çünkü ben istifa ettikten
sonra askerliğim çıktı. Tesadüfen İstanbul’a çıktı. O yıla kadar Ankara’daydım hep. Ve ben “İstanbul’da yaşayacağım,
İstanbul’da hayallerimin peşinden koşacağım” dedim. Dedim ama bunun bedeli de 7 yıl aç açıkta kalmak oldu. Simit
parasına muhtaç, çay parasına muhtaç. Tabii o yıllarda,
hayatımı devam ettirebilmek için gündüzleri çalışıyordum,
geceleri de yazıyordum. Ama iyi ki o günleri yaşamışız. O
zor günlerimde tanıdığım insanları hiçbir zaman bırakmadım. Çünkü insan yokluğa düşmeden insan olamaz. Bir
insan eğer hayatında yokluk görmediyse yokluğu anlatamaz. Yokluğun tanımı yoktur, sadece yokluğu yaşayan
bilir. Bunun için burnunun direğinin sızlaması lazım. Kalbinin sızlaması lazım. Yokluğun tanımı yoktur bana göre. O
yokluk günleri insan etti beni. O yüzden ben darlık, yokluk
görmeyen bir insanın eksik olduğunu düşünenlerdenim.
Ben tabii işin peşini bırakmadım. Bir tarafta dershane, bir
taraftan yayıncılık.

“HAYALİMDEKİ TARİH KİTABINI YAZDIM.”
Ben bu kitabı yazdım fakat bastıracak param yoktu.
Kimse yüzüme bile bakmıyor, satmaz diyorlardı. En sonunda banka banka dolaştım. Maaşım yok denecek kadar az
olduğu için kimse bana kredi vermeye yanaşmadı. Geçimimi sürdüremiyorum, ama basmam lazım. Herkes “Deli
misin? Tarih kitabını kim alır satar?” diyor. En sonunda İş
Bankası’nda bir müdireyi ikna ettim. O müdire bana inandı. O kredi ile ilk kitabımı bastım. Eşimin haberi olmadı
bundan. Çünkü hayatımızı zor idame ettiriyorduk. Her koşulda benim yanımda olduğu için eşime ve oğlum Ömer
Asaf’a çok teşekkür ediyorum. O tarih kitabı basıldıktan
sonra kitapçı kitapçı dolaşmaya başladım.

Başlangıçta kimsenin inanmadığı, kimsenin satmaz dediği o Analitik Tarih kitabı MERKEZ YAYINCILIĞIN TEMELİNİ OLUŞTURDU. Aslında bir kitap oluşturmamın bedeli
ağır oldu ama çok şükür DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU. İşte
bu süreçte MEHMET İŞLER ile tanıştık. İŞLER YAYIN GRUBUNUN SAHİBİ. BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİRİ. BU NOKTAYA GELMEMİZDE MEHMET BEYİN BÜYÜK KATKISI VAR.
Çünkü o eğitime çok farklı bakan ve çok pozitif imkanlar
sağlayan biri.
Ardından serinin devamı olan diğer branş kitaplarını
yazmaya başladık. Böylece süreç içinde büyük bir aileye
dönüştük. Tabi bu arada bir çok badireler atlattık. Mesela KPSS Yayıncılığına girdik. KPSS’ye mülakat geldi elimizdeki kitaplar çöp oldu. Sonra TEOG Yayıncılığına girdik.
TEOG’un ismi değişti. Elimizdeki kitaplar yine çöp. Yani
kazandığımız hep gitti. Ama işin peşini bırakmadım. Tüm
zarar ziyana rağmen bildiğim yolda gitmeye devam ettim.
Sonuçta işi doğru yaparsanız zararlar ziyanlar tecrübe oluyor. Çok çalıştım, pes etmedim ve kazandığım her kuruşu
işime yatırdım. Karşıma çıkan HİÇ BİR İŞE HAYIR DEMEDİM HAYATIMDA. Bu işten ne kazanırıma bakmadım. Sonuç odaklı ve bildiğim işlere hep evet dedim. Bilmediğim
işin yüzüne trilyon kazanacağımı da bilsem bakmam.
“YERELLİĞİ KAYBETMEYEN
EVRENSEL BİREYLER “
Günümüz gençliği millî benliği güçlü, evrensel değerlere sahip olmalı. Eğer siz eğitimde millî değerleri yok sayarak evrensel bir vizyon kazandırmaya çalışırsanız eksik
olur. Bu çocuk dünyada kaybolur gider. Mutlu olamaz.
Para kazanır, zengin olur ama o çocuk mutlu olamaz. Bizim, eğitim kurumlarımıza “Edukent” ismi vermemizin bir
nedeni de bu. Biz evrensel bir vizyona sahibiz ayrıca bu
toprakların değerlerini öğrencilerimize veriyoruz.
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Bu hayallerin içinde bir ekip var. Sağ olsun benimle gecesini gündüzüne katan, hep yanımda olan, bana inanan,
asla ve asla hiçbir zaman bir dediğimi iki etmeyen ama
yanlış bir şey yaptığımda da beni en sert şekilde uyaran bir
ekip. Bu ekibin sayısı çok az ama etkisi çok büyük.
Öğrencilerim benim en büyük motivasyon kaynağım.
Hiçbir zaman beni bırakmazlar. Her biri şu anda farklı farklı
yerlerdeler. Kimi doktor, kimi mühendis, kimi hakim, kimi
savcı. Her zaman ararlar sorarlar çok şükür. Öğrencilerimle
bağım hiçbir zaman kopmadı. Çalıştığım öğretmen arkadaşlarımla da hiçbir zaman bağımı koparmadım.

Dolayısıyla ekip kurmak benim için çok önemli. Ekip
olmadan hiçbir şey yapamazsınız. O ekibin GÜCÜ SİZİN
GÜCÜNÜZDÜR ASLINDA.
Kafamda projeler var. O projeleri ortaya koyarım ama
o ekip bu projelere sahiplenmezse o iş, o proje yürümez.
Dolayısıyla o konuda çok şanslıyım. Özellikle Merkez Yayınlarının da Edukent’in de bu noktaya gelmesinde ekip
arkadaşlarımın rolü çok büyük. Ekip ruhu ve takım çalışması en büyük gücümüzdür.

“KURSÇULUĞU OKUL KONSEPTİNDE YAPIYORUZ”
“KANUNİ’Yİ MUHTEŞEM YAPAN ŞEY”
Bana Türk tarihinin en büyük sultanlarından biri kimdir deseniz benim ilk aklıma gelenlerden biri Kanuni Sultan Süleyman olur.
Peki Kanuni Sultan Süleyman’ı muhteşem yapan nedir? EKİP KURMA BECERİSİ. Yani bir lider mutlaka ekip
kurma becerisine sahip olmalı. O liyakati önemsemiş; bir
devşirmeyi alıp sadrazam olarak devletin başına getirmiş,
birini alıp mimarbaşı yapmış, bir korsanı alıp Kaptanı Derya yapmıştır. AMA SADECE LİYAKATE BAKTI DİYEMEYİZ.
LİYAKAT KADAR SADAKATE DE BAKMIŞTIR. Liyakat belirleyici evet ama en ufak bir sadakatsizlikte de kimsenin
gözünün yaşına bakmamıştır.

OKUL KONSEPTİNDE KURSÇULUK YAPIYORUZ. Burası
çok esnek bir yapı. Bizi zorlayan bir müfredat yok. Ama
hayallerimizi gerçekleştirecek çok imkân var. Biz öğrencilerimizin eğitim ihtiyaçlarını eğitim açıklarını gideriyoruz.
Diğer taraftan da onlara bir EVRENSEL BİREY VİZYONU kazandırıyoruz. Aynı zamanda buraya konuşmacılar geliyor
farklı meslek gruplarından. Burada meslek tanıtımları da
yapıyoruz. ÇÜNKÜ ÇOCUKLARA HAYAL KURDURMAK LAZIM. Bizim burada yaptığımız en önemli şey çocuklara hayal kurdurtmak. Birinci bu. İkincisi okutmak. Çocuğa hayal
kurduramıyor ve okutamıyorsan bence o eğitimin hiçbir
yararı yoktur. Okumanın da okutmanında aslında temelinde hayal kurmak vardır.
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“BU TOPRAKLAR LANETLENECEK
TOPRAKLAR ASLA DEĞİLDİR.”
Bana göre okuma eylemi aslında bir sonuç değil, çocuğun hayal dünyasını geliştirecek, yeni hayaller kurduracak, ona yeni ufuklar katacak bir eylemdir aslında okumak.
Boş yere değil okumak. O yüzden de çocuklara biz bir vizyon koyuyoruz. Yavrum sizler yarın, dünyanın en önemli
mühendislerinden, en önemli doktorlarından, en önemli
hukukçularından, en önemli siyasetçilerinden, en önemli
bilim adamlarından biri olacaksınız. Bakın biz bu zekaya,
bu kabiliyete fazlasıyla sahibiz. Tek yapmamız gereken şey
doğru metodolojiyle, doğru yöntemlerle çalışıp o noktaya
gelmek. Hiçbirimiz tek başımıza değiliz. Her birimiz birilerine karşı sorumluyuz. Ailemize, vatanımıza, milletimize,
insanlığa karşı sorumluyuz. O yüzden bu sorumluluk bilincini çocuklara doğru bir şekilde verirseniz o çocuk çok
doğru bir şekilde hedeflerine doğru gidiyor. Şu anda “bu
ülkede yaşanmaz” diye bir hava estiriliyor. Bana çok yanlış geliyor bu. Buna şiddetle karşı çıkıyorum. Bu topraklar
dünyanın en verimli toprakları. Bu topraklar iki imparatorluğa başkentlik etmiş topraklar. Bu toprakları lanetlemek
bence en büyük kötülüklerden birisidir.
“COĞRAFYA KADERDİR”
Tarihte şunu gördüm; her devirde, her bölgede insan
aynı insan. İlk insanla bugünkü insan arasında çok şey değişmedi aslında. 10.000 yıl önceki insanda aşk, nefret, ihtiras neyse bugünkü insanda da aynı. Dolayısıyla toprakların
kaderi de aynı aslında. Bunu bildikten sonra bana düşen
şu; ben bu topraklar için elimden gelenin en iyisi neyse
onu yapmakla yükümlüyüm. Başkasının yaptığı beni bağlamıyor. Ben kurtarabildiğim kadar insan kurtarmalıyım.
Dokunabildiğim kadar insana dokunmalıyım. Türkiye’de
maksimum %10’luk ailelerin çocukları yurt dışına çıkabiliyor kolaylıkla. Yurt dışında okuyabiliyor. Ama %90’ı ne yapacak? Bu çocuklar bu topraklarda kalacak. Bu topraklara
bu çocukları düşman edemezsiniz. Bu toprakları biz hep
birlikte güzelleştirmek zorundayız. Her birimiz üzerimize
ne düşüyorsa onu en iyi şekilde yapmakla yükümlüyüz.

ettim.” “O zaman gir içeriye.” Terk olmadan eğitim olmuyordu. Telefonu, televizyonu, oyunu terk etmeden tam
eğitim yapamıyorsunuz. Bizim eğitim kurumumuzda isteyen öğrencilerle; hayatını eğitime adamış, eğitimi yaşam
biçimi olarak görmüş öğretmenler yan yana ve iç içe. O
zaman her şey mükemmel bir hale geliyor. Aslında işin tılsımı burada. Türkiye halkçı bir eğitim anlayışına sahip. Her
çocuk okumalı diyoruz. Okumanın da önünü açtık. 4+4+4.
12 yıl bu çocuğu okutacağız. İyi de her çocuğun öğrenme
şekli farklı, hayattan beklentileri farklı. Bu çocukların hepsi nasıl aynı sınav sistemine tabi tutulabilir. Öyle çocuklar
var ki o çocuğu serbest bıraksak müthiş bir ressam olacak
ama sen test çöz diyorsun bu çocuğa. O çocuk test çözemez. Farklı öğrenme şekillerine, farklı zekâ türlerine sahip
kişileri koyuyorsun bir sınıfa. Benim oğlum Haydarpaşa Lisesi’nde okuyor. Ben ona bir sürü özel okul teklif ettim. Kabul etmedi. “Ben kendimle aynı seviyede olan öğrencilerle
okumak istiyorum.” dedi. O yüzden LGS’ye hazırlandı. Yani
çocuğun tek istediği kendisiyle aynı seviyede olan öğrencilerle okumak.
“İLKOKUL ÖĞRETMENİ NASIL OLMALI?”

“TALEBE, TALEP EDEN KİŞİDİR”
Benim okullarda gördüğüm problemlerden biri, isteyen çocukla az isteyen çocuk veya istemeyen çocuğun
aynı sınıfta eğitim görmesi. Bence bu yanlış bir şey. Eskiden öğrenciye “talebe” denirdi. Talebe, “talep eden kişi”
demektir. Yani bir kişinin öğrenci olabilmesinin ön şartı öğrencinin “ben istiyorum” demesidir. “Peki, sen istiyorsun.
Öğrenmek için her şeyi terk ettin mi?” diye sorulur. “Terk

Bence ilkokul öğretmeni birinci derecede öneme sahip. Ama ilkokul öğretmeni nasıl bir öğretmen olmalı sorusunun cevabı iyi verilmeli ve bu profilde öğretmenler
alınmalı. Bir yalpalama yapılmamalı.
Hayatımın hiçbir noktasında hiçbir evresinde hiçbir
cemaate, cemiyete, partiye, gruba üye olmadım. Mensup
olmadım yakınlarında yanlarında durmadım. Ajandamız
o anlamda tertemiz. Bizim tek gündemimiz var evrensel
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değerlere sahip milli benliği güçlü, liyakat sahibi bireyler
yetiştirmek. Başka hiçbir ajandamız yok. Bizi herhangi bir
noktaya, gruba çekmeleri mümkün değil. En ufak bir şekilde tevessül bile etmeyiz. Gittiğimiz doğru yoldan şaşmayız. Eğitim sevdalısı öğretmenlerin elinde geleceğe hazırlanan öğrencilerimiz, yeni Türkiye’nin inşacıları olacaklar.
“BU KURUMDA ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN VE
VELİ MEMNUNİYETİ YÜZDE YÜZDÜR.”
Bizim kurumumuzda öğrenciler ve öğretmenler, başarının verdiği mutluluğu yaşarlar.
Öğretmen ve öğrencilerimizin gözlerinin içine bakın
anlarsınız. Çünkü bir insanın ne olduğunu gözünün içinden
anlarsınız. Gözler yalan söylemez.
BU KURUMDA ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN VE VELİ MEMNUNİYETİ YÜZDE YÜZDÜR. Bu sözlerim tüm kontrollere
açık bir iddiadır.
Biz bu kurumu Ümraniye’de açtık. Daha sonra Tuzla,
Kadıköy, Çekmeköy, Edirne ve Keşan şubelerimiz açıldı.
EDUKENT kısa süre içinde Türkiye’nin en iyi kurumlarından biri olacak. İnşallah üç yıl sonra bu iddiamızın gerçekleştiğini göreceksiniz. Birinci yılımız daha yeni bitti.
Üçüncü yılımızda çok farklı projelerle güçlü bir noktada
olacağız.
“İSTANBUL’UN EN NİTELİKLİ EĞİTİM
KURUMLARINDAN BİRİSİ OLACAĞIZ”
Benim derdim sayı değil. Okulmuş, kursmuş değil ben
bir eğitim kurumu diye bakarım. Burası bir eğitim kurumu.
Biz şu an ki konsepten çok memnunuz.
Öğrencilerinin tüm eğitim ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamaya çalışan, karşılarken de onlara hayal kurduran, hedef
koyan, tüm hedefleri doğrultusunda onlara her türkü desteği sunan sabah dokuzdan akşam ona kadar açık olan bir
kurumuz.
Kurslar biliyorsunuz daha çok öğretim yapılan yerlerdir. Ama burası öğretim kadar eğitim de yapılan bir yer.
“ BİZİM KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ VAR.”
Eğitim kurumumuzda öğrencilerimizin uyması gereken
sıkı kurallar vardır. Bu kurallara uyum titizlikle takip edilir.
Asla sayı odaklı bir kurum değiliz. Öğrencilerimizin niteliği
bizim için çok önemli.

Edukent GELECEĞE HAZIRLAR. Günümüz çocuklarının
eğitim öğretim alışkanlıkları o kadar değişti ki. Biz bu değişimi yakından takip ediyor ve ona göre aksiyon alıyoruz.
Şimdi aşağıda kütüphanede gördünüz çocuklar ders çalışıyor. Başlarında da öğretmenleri ve eğitim koçları var. Bu
öğrenciler 10’a kadar oradalar. KALEM VE KİTAP OLMADAN EĞİTİM OLMAZ. Bunun için de mimari yapının uygun
olması gerek. Bizim burada sınıf sayısının üç katı çalışma
alanı var.
Biz burada çocukların sadece öğretim faaliyetlerini değil eğitim faaliyetlerini de çok fazla önemsiyoruz. Buraya
pedagoglar getiriyoruz, çocuklarımızın vizyonlarını geliştirecek konuşmacılar getirtiyoruz. Çocukların vizyonunu
geliştirebilecek olan etkinliklere yer veriyoruz.

“YAYINCILIKLA EĞİTİM SENKRONİZE OLABİLMELİ”
Yayıncılıkla eğitim senkronize bir şekilde gitmeli. Eğitime uygun yayın, yayına uygun eğitim. İşte biz bu ikisini
mükemmel bir şekilde senkronizasyonunu sağlamış bir
eğitim kurumuyuz. Burası bir eğitim atölyesi gibi çalışır. Yayınlarımızın tümü öğretmenler tarafından akıllı tahtalarda
anlatılır, en ufak bir güncellemeyi hemen dizgi birimimize
iletiriz. Yani burası yayıncılıkla eğitim sektörünün tam uyumunun sağlandığı, yaşatıldığı bir eğitim kurumudur. Öğrenciye uygun yayın önemli. Çünkü yayın olmadan eğitim
olmuyor. BİZ ARTIK HER ÖĞRENCİMİZE ÖZEL YAYIN VEREBİLİYORUZ. Bu durum, tabii ki onların hem gelişimine
hem de ilerlemesine çok ciddi katkıda buluyor. Kurumumuz dediğim gibi sabah 9 dan akşam 22 ye kadar açıktır.
Öğrencilerimizin yüzde 80’i bu saat dilimine uyuyor. Bu
müthiş bir şey. Bu bir disiplin ve bu disiplin zorlanmadan
kazanılan bir disiplin. Burada mecburiyet yok. Burada telefon da yok. Telefonlar toplanıyor çünkü. Telefon olmayınca
ders aralarında o kadar güzel dostluklar kuruluyor ki…
Burada şunu da eklemeliyim. Merkez Yayıncılık olarak
dijital yayıncılıkta sektörün öncülerindeniz. Geleneksel
yayıncılıkla dijital yayıncılığı dengeli bir şekilde öğrencilerimize sunuyoruz. Bu hibrit model aynı zamanda öğrencilerimizin akademik gelişimlerine de büyük katku sunmaktadır.
Hâkim olduğu konuları anlatırken adeta kendisinden
geçen ve o günleri tekrar yaşayan tanımakla gurur duyduğumuz ender isimlerden biri olan sade ve yalın ismiyle Sedat ÇALIŞKAN konuşma ve açıklamalarını şöyle noktaladı:
“Kümülatif Eğitimin Uygulandığı Gelecek Vizyonuna
Sahip Öğrencilerin Olduğu Bir Eğitim Kurumuyuz.”
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GENÇ BAŞARI VAKFI’NIN HEDEFİ:

BİR MİLYON ÖĞRENCİ

(Öğretmenim Dergisi /Özel-İstanbul)

Genç Başarı Eğitim Vakfı 1999 yılında özel sektör ve iş
dünyasının önde gelen isimlerinin girişimi ile kurulmuş bir
sivil toplum örgütüdür. Kurulduğu günden bu yana girişimci zihin yapısına sahip, iş yaşamında aktif ve global bir iş
vizyonuna sahip gençler yetiştirmeyi hedeflemişler.

yetkin isimlerin bilgi-birikim ve donanımlarını ülke geleceği için vakfetmesi ve vakfı temsilen karşımızda bulunan
Genç Başarı Vakfı genel Müdürü (CEO)’su Seçil YILDIRIM
ÇELEBİ’nin yaşama ve geleceğe bakış tarzı bu vakfın sayfalarımızın konuğu olmasının en büyük nedeni.

Martin Luther King; ”Doğru eğitimde hedef; zekâya
ek olarak karakterdir” derken edinilen bilginin yaşamda
kullanılırken sağlam ve milli karakterle bezenmesinin ülke
geleceğinde vazgeçilmez bir oldu olduğuna da dikkat çekmekte.

ALFA KUŞAĞININ temsilcisi bir devlet okulu öğrencisinin aynı zamanda hem annesi hem velisi olan Seçil Yıldırım
Çelebi’nin vakıf yöneticiliğine kadar yükselişi de tam ve
heyecanlı bir öykünün başlangıcı gibi. Mentor olarak yapılan bir başvuru ve sahiplenme duygusu şu an karşımıza
CEO olarak oturtmuş.

GENÇ BAŞARI EĞİTİM VAKFI, son yıllarda yaptığı etkinliklerle ve dokunduğu geleceğimizin temsilcisi genç beyinlerle oldukça ilgi çekmekte. Özellikle yönetim kurulundaki

Seçil Yıldırım Çelebi,sorularımız karşılığı şunları söyledi:
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“NE KADAR ERKEN YAŞTA ÇOCUKLARA ULAŞIRSAK...”
-:” Ben, Seçil Yıldırım Çelebi. Lisans olarak Çalışma
Ekonomisi, sonrasında Endüstri Mühendisliği’nde yüksek lisansı tamamladım. Genç Başarı’dan öncesinde de
bir İnsan Kaynakları kariyeri ve bir yandan da Türkiye’nin
dört bir yanında olan yetişkin girişimcilerle, eğitim ve danışmanlık yaptığım bir alanda çalıştım. Ardından benim
çok ilgimi çeken bir alanda, gençlere dair girişimciliği öğretmek adına Genç Başarı ile tanıştım. Genç Başarı ile ilk
tanışmam gönüllü mentor olmak için başvurmam ile başladı. Vakıfta ilk çalışma alanım ise Proje Yöneticiliği oldu.
Şimdi de Genel Müdürlük görevini yürütüyorum. Doğru
olduğuna inandığım bir şeyin içinde olduğum için mutluyum. Genç Başarı Eğitim Vakfı 1999 yılında özel sektör ve
iş dünyasının önde gelen isimlerinin girişimi ile kurulmuş
bir sivil toplum örgütüdür. Kurulduğu günden bu yana girişimci zihin yapısına sahip, iş yaşamında aktif ve global
bir iş vizyonuna sahip gençler yetiştirmeyi hedeflemişler.
Çocuklarla bizim işimiz. 5 yaşında başlıyor, 30 yaşına
kadar devam ediyor. Çok geniş bir grup var. Bu yüzden içerisine Genç Başarı’yı da, Çocuk Başarı’yı da alabiliriz. Neden yetişkin kısmı yok? Çünkü ne kadar erken yaşta çocuklara ulaşırsak, o kadar da onların geleceklerini kendilerinin
şekillendirmelerini sağlayabiliriz. Bu yüzden süreç, Genç
Başarı olarak ilerliyor.

“BİZ ÇOCUKLARI ve GENÇLERİ GELECEĞE HAZIRLAMAK
İÇİN ÇALIŞIYORUZ”
Biz sadece eğitim hayatı içerisinde gençleri ve çocukları hazırlamaktan çok, eğitim hayatı sonrasına yani
kendilerini profesyonel yaşamda, kendi yetkinliklerine,
yeteneklerine uygun, kendi potansiyellerini ortaya koyabilecekleri bir profesyonel yaşamları olsun istiyoruz. Bu sebeple gençlerin ve çocukların kendi potansiyellerini keşfederek erken yaşlardan itibaren geleceklerini inşa etmeleri
için çalışıyoruz.
Öğrenciler ile ilgili ilk söyleyebileceğim, öğrenci seçmediğimiz olacaktır. Tüm öğrencileri kapsayan ve onlara
eğitimde fırsat eşitliği yaratmaya önem veren bir kurumuz. Çünkü bütün çocukların muhteşem bir potansiyele
sahip olduğunu düşünüyoruz. O yüzden de hepsini kabul
ediyoruz programlara. Özellikle de son yıllarda eriştiğimiz
öğrenci rakamları çok daha yükselmekte.
Öğretmenlerimiz ise bizim öğrencilerimize erişmemizdeki en önemli paydaşlarımız. Tüm programlarımız öğretmen eğitimlerimiz ile başlıyor. Öğretmenlerimiz gençleri-

miz ve çocuklarımız için en önemli motivasyon kaynağı ve
yol göstericiler.
Bizler programlarımızda yer alan öğretmenlerimizin
kişisel gelişimlerine de ayrıca önem veriyoruz. Bu amaçla
öğretmenlerimizin istek ve ihtiyaçlarına odaklanarak ‘Öğretmen Gelişim Programı’mızı tasarladık.

“ÖNEMLİ OLAN ÖĞRETMENİN ve ÖĞRENCİNİN
GÖNÜLLÜLÜĞÜDÜR”
İlköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilerimiz için
çalışmalarımızı Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri protokolleri ile yürütmekteyiz.
Türkiye genelinde uygulamakta olduğumuz GençBizz
Lise Girişimcilik Programımızda çalışmalarımıza her yıl Milli Eğitim Bakanlığımız ve protokolümüz olan İl Milli Eğitim
Müdürlükleri aracılığı ile öğretmenlerimize yaptığımız çağrılar kanalıyla öğrencilerimizi dâhil etmekteyiz.
Yürüttüğümüz farklı programlarımız ve projelerimiz
için de sosyal medya kanalları ve iş birliğinde olduğumuz
kurumların da ortak çağrıları ve çeşitli kanallar aracılığı ile
çağrılarımızı yapmakta ve okullarımızı, öğretmenlerimizi
ve öğrencilerimizi davet etmekteyiz.
Programlarımızda yer almak amacıyla ya da soruları ile
bizlere ulaşan okullarımız, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ile birebir görüşmeler gerçekleştirmekte ihtiyaç duyulan ya da ilgilenilen program içerikleri ve verebileceğimiz
destekler konusunda özel bilgilendirme ve yönlendirmeler
yapmaktayız.
Üniversite düzeyinde ise ülkemiz genelinde üniversiteler, teknoloji transfer ofisleri, kuluçka merkezleri başta
olmak üzere iş birliklerimiz ile gençlerimize erişmekteyiz.
Programlarımız öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için
ücretsiz uygulanmakta.
Her programın kendi özel yaş grubu ve başvuru koşulları değişkenlik göstermektedir.

“ULUSLARARASI GİRİŞİMCİ OKUL ÖDÜLLERİ İLE
OKULLAR ÜLKEMİZİ AVRUPA’DA TEMSİL EDİYOR”
Öğretmenlerimizin bireysel gelişimi bizim için çok
kıymetli ve bu gelişime katkı sağlamak için bizler sık sık
öğretmenlerimiz ile özel çalışmalar düzenliyoruz. Geçtiğimiz eğitim yılı ile birlikte Öğretmen Gelişim programımızı
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başlattık. Bizler için öğretmenlerimizin motivasyonu ve
gelişimi öncelikli gündem başlıklarımızdan. Düzenlediğimiz çevrimiçi ve yüz yüze eğitimlerde öğretmenlerimizin
girişimci zihin yapısında gençler ve çocuklar yetiştirmelerine katkı sağlamayı, öğrencilerin 21. YY yetkinlikleri ile
donanmaları için temel unsurları aktarmayı hedefliyoruz.
Öğretmenlerimizle bu başlıklarla birlikte tasarım odaklı
düşünme metodolojisi eğitim ve uygulamaları ile sınıf içi
ve sınıf dışı çalışmalarına da destek olmaya odaklanıyoruz. Eğitimlerimizde, öğretmenlerimizle öğrencilerimizin
yaş gruplarına göre uygulanmakta olan programlarımızı
birlikte deneyimliyor, programların sadece akışlarını değil
geliştirilme mantığını, içerik ve metodolojilerini de birlikte
değerlendiriyor ve program kazanımlarını inceliyoruz. Bu
eğitimler ile öğretmenlerimiz sadece teorik bilgi almıyor
aynı zamanda aktif bir programın içine dahil oluyor, bu
programların uygulama ve geliştirme süreçlerini derinlemesine inceliyor.
Bununla birlikte programlarımıza dahil olan okullarımıza ve öğretmenlerimize, okullarında yürüttükleri Girişimcilik Çalışmalarını değerlendirdiğimiz, Avrupa çapında
düzenlenen TES – Girişimci Okul Ödülü Programımızı sunmaktayız. TES Ödül Programı ile okullarımız ve öğretmenlerimiz girişimcilik alanındaki çalışmalarını sadece Türkiye’de değil, uluslararası alanda da görünür kılabiliyor ve
ülkemizi temsil etme fırsatı yakalayabiliyorlar.

“GİRİŞİMCİ ZİHİN YAPISI MESLEK ÜSTÜ BİR OLGU”
Öncelikle Girişimci Zihin yapısı ile ifade etmek istediğimiz ‘ne değildir’ sorusuna cevap vermek istiyorum. ‘Girişimci Düşünce Yapısı’ ile bahsettiğimiz kavram girişimci
olmak ve sadece girişimcilerin sahip olması gereken bir
düşünce yapısı değildir. Günümüzde 21. yüzyıl yetkinliklerine baktığımız zaman bir çok farklı kaynağın ve kurumun
ağırlıklı olarak vurguladığı maddeler özetle: Yaratıcılık ve
İnovasyon – Eleştirel Düşünme - Problem çözme - İletişim
-Yaşam Boyu Öğrenme - İşbirlikçi çalışma -Esneklik – Sorumluluk Alma kavramları olarak sıralanabilir.
Şimdi bir girişimciyi karşımıza aldığımızda da tüm yetkinlikleri taşıdığını ve hatta başarılı sonuçlar elde edebilmesi için bu yetkinlikleri taşımasının kritik olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bunların üstüne girişimciyi farklılaştıran
en önemli noktalardan birisi ise sahip olduğu tutkusudur.
Değiştirmeye, iyileştirmeye, geliştirmeye, fayda yaratmaya olan tutkusu. İşte bahsettiğimiz tüm yetkinlikler ile
bu tutku birleştiğinde ve kendi işini kurmaktan bağımsız,
kamu kurumunda, özel sektörde, bir eğitim kurumunda,
sivil toplum örgütünde çalışan, hatta bir iş sahibi olmasa
bile kendi yaşam düzeni içinde düşünce yapısı ve aksiyon
alma şekilleri bu yönde olan bireylerin yetişmesi için ‘Girişimci Zihin Yapısı’nı anlatmaya ve aktarmaya çalışıyoruz.
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Tüm programlarımız deneyim odaklı ve yaparak öğrenme metodolojisi ile tasarlanmış eğitim programlarıdır. Her
bir çalışmamızda yararlanıcı öğrencilerimiz teorik bilgi ile
beraber mutlaka deneyimsel öğrenme süreçlerinin içine
girerler.
İlköğretim grubuna yönelik programlarımız JuniorBizz
çatısı altında toplanmakta ve 5-13 yaş grubu için tasarlanmış içerikler ile çocuklarımızla buluşmaktadır. Öğrenciler
sınıf ortamında öğretmenin ya da bir gönüllü mentorun
rehberliğinde sınıflarda oluşturduğumuz deneyim ortamlarında özel materyaller ile yeni yetkinlikler kazanıyorlar.
Bununla birlikte pandemi döneminde hazırladığımız, kutu
oyunlarımız ile de bu deneyimin artık sadece okul içi uygulamalarda değil, ev içinde ebeveynlerle ya da akranlar arasında öğrenilmesini hedefliyoruz.
Lise döneminde ise gençlerimizi, ülke genelinde uygulanmakta
olan GençBizz Lise Girişimcilik
Programı, sektörel inovasyon
kampları ve özel sektör paydaşlarımız ile geliştirdiğimiz
deneyim ve gelişim programlarına dahil ederek gelişimlerini desteklemekte ve
iş yaşamına hazırlamaktayız.
Üniversite düzeyinde ise
üniversiteler, teknoloji transfer
ofisleri, kuluçka merkezleri başta
olmak üzere iş birliklerimiz ile 1835 yaş arası gençlerimize JA StartUp
Türkiye Programı ile erişmekte ve girişimlerini hayata geçirmeleri odağında çalışmalarımızla gençleri desteklemekteyiz.
Eğitim programlarımızın ana başlıkları arasında Girişimci Zihin Yapısı, 21. YY Yetkinlikleri, Tasarım Odaklı Düşünme Becerileri, Dijitalleşme ve Yeni Teknolojiler, Finansal Okur Yazarlık kavramları ön planda yer almaktadır.
Çocuklar ve gençler için eğitim programlarımız ile birlikte, onların gelecekleri için en önemli rol model olan
öğretmenlerimizin gelişimi için de eğitim faaliyetleri yürütmekteyiz.
Bence çocuklarla ve gençlerle birlikte olmak yetişkinler
için de çok kıymetli. Çünkü gençlerin bakış açısı yetişkinlerin bakış açılarına göre çok daha geniş ve yaratıcı. Özgür
düşünme tarzları ile sorunlara dair yaklaşımları ve çözüm
önerileri ise kesinlikle yetişkinlerden onları ayırıyor. Gençlerin iş deneyimleri ile henüz işletme körlüğü yaşamaktan

uzak olmaları, prosedürlerin üstünde düşünebilen bir zihne sahip olmaları, yetişkinlere göre daha fazla risk alabilme imkan ve eğilimlerinin olması da yine gençlerle birlikte
çözüm aramanın ve fikir geliştirmenin beklenenin ötesinde çıktılara dönüşmesini sağlıyor. Gençlerin bu eğitim ve
yaklaşımlarındaki farklılıklar, onlarla beraber çalışan biz
yetişkinler için de yol gösterici ve aydınlatıcı olmakta.

“Z KUŞAĞI VE ALFA KUŞAĞINI TANIMAK ÇOK KEYİFLİ”
Mesela sizin yıllar içinde bir konfor alanınız oluyor,
dışarı çıkmıyorsunuz. Gençleri için ise durum çok daha
farklı. Onlara bulundukları yer çok hızlı bir şekilde konforlu ya da konforsuz hale gelebilir. Çok konforluysa
da sevmiyor ve bozuyor mesela. Onların dinamiğinden bakmaya başlamak, onları
birer çocuk değil, birer birey olarak
görmek kuracağımız empatinin
ilk adımlarından. Özellikle de
gençlerle ve çocuklarla fikir
alışverişinde bulunmak yetişkinlerinde yaratıcılıklarını geliştirmenin yanı sıra farkına
varamadığımız bir çok fırsatı
görmemize imkan sağlıyor.
Örneğin gençlerle yaptığımız, İnovasyon Kampları. Yalnızca 1 ya da 2 günlük etkinlikler olarak planlanan bu kamplarda
gençler, hiç bilmedikleri sektörlerin
ilk defa karşılaştıkları sorunlarına profesyonelleri hayrete düşüren çözümler geliştirebiliyorlar. Kamplarda gençler, gün boyunca o sektördeki
iş dünyasındaki kişilerin mentorluğunda kampın konusu
olan sorunu çözecek bir girişim tasarlıyorlar. Bu süreç nentor için Z Kuşağı ile çalışma hatta bir tür tersine mentorluk
alma fırsatı yaratıyor.
Farklı liselerdeki öğrencileri, karma olarak bir araya
getiriyoruz ki böylece onlar da takım olarak çalışmayı ve
birlikte sorumluluk almayı ve farklı eğitim altyapısına sahip bireylerin fikirleri ile iş geliştirmeyi öğreniyorlar.

“GENÇLERİN YÜZDE 85’i “KARİYERİME KARAR VERDİM”
DİYEREK MEZUN OLUYOR”
Programların sonunda yaptığımız araştırmalardan
bahsetmek isterim. Deneyim programlarımızı tamamlayan gençlerin yüzde 85’i kariyer yolculuklarını belirleyerek
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programlardan mezun oluyor. Bu bizim için çok önemli bir
rakam. Gençlerin kendileri için uygun olduğunu düşündükleri alanlar deneyimledikleri sürecin ardından değişebiliyor. Gencin programdan önceki hedefleri ile mezun olduğu zamanki hedefleri birbirinden ayrılabiliyor. O yüzden
kariyer seçimlerini yapmadan önce istedikleri alanları deneyimlemek bizim gençler için önerdiğimiz en etkili yol. İlk
başta değindiğim gibi yaparak- yaşayarak öğrenmek tüm
programlarımızın temelini oluşturuyor.
Nöropatinin oluşumunu engelleyen girişim
GençBizz Lise Girişimcilik Programı; globalde ve ülkemiz genelinde eğitim alan lise öğrencilerine yönelik programın temel amacı; yakın gelecekte sosyal-ekonomik hayata yön verecek olan gençleri, iş dünyası ile buluşturan
bir köprü görevi görmek ve girişimci zihin yapısına sahip
gençlerin yetişmesinde rol üstlenmektir.
Türkiye genelinde uygulamakta olduğumuz GençBizz
Lise Girişimcilik Programımızda çalışmalarımıza her yıl
Milli Eğitim Bakanlığı protokolümüz ile öğretmenlerimizi
ve öğrencilerimizi dahil etmekteyiz.
Bir eğitim öğretim dönemi boyunca süren “GençBizz
Lise Girişimcilik Programı” kapsamında öğrenciler; rehber
öğretmenleri ve iş dünyasından mentorları ile okullarında
kendi girişimlerini kurmakta ve sorun tespitinden iş fikri
geliştirmeye, iş modeli oluşturmaktan, sermaye bulmaya,
üretimden satışa ve tasfiye süreçlerine kadar bir girişimin
tüm yolculuğunu adım adım öğrenmekte ve deneyimlemektedirler.
GençBizz Lise Girişimcilik Programı’nın uluslararası yapısı ile de, GençBizz Türkiye Finali’nde seçilen finalist girişimimiz, Avrupa’da 40 ülke arasında düzenlenen Avrupa
Finali (Company of The Year Competition)’nde ülkemizi
temsil etmektedir.
Gençlerimiz program kapsamında kurdukları girişimleri ile yalnızca ülkemizde değil Avrupa çapında başarılar
elde etmekteler. 2019 yılı Türkiye 1.si Entalla GençBizz Şirketi, deniz yüzeyindeki katı atıkları toplayan filtre sistemi
ile 30.000 girişimi geride bırakarak Avrupa 1.’liğini, 2021
yılında ise kemoterapi tedavisi gören hastaların ellerinde
ve ayaklarında yaşanan his kaybının (Nöropati) oluşmasını
engelleyen medikal eldiven ve çoraplar üreten Tensopathy
GençBizz Şirketi ise Avrupa 3.’lüğünü kazandı.
Bu yıl kurulan girişimlerimizden örnekler arasında;
“arama kurtarma, tarım ve askeri alandaki faaliyetlerde

kullanılabilen dağlık ve engebeli arazi şartlarına uyumlu,
elektrikli, wifi tabanlı insansız kara aracı” , “ güneş enerjisi
ile çalışan tarımsal sulama için atık suların dönüşümünü
sağlayan sensör” , “akran eğitimi modeli ile öğrencilerin
akademik ve sosyal gelişimi sağlamayı hedefleyen online
öğrenme platformu” , “yerel kalkınmayı hedefleyen, doğaya karşı duyarlı ekolojik turizm hizmeti”, “doğal afetler
sonucu mahsur kalma durumu yaşan bireylere en kısa
sürede erişimi sağlayan giyilebilir teknoloji ürünü”, ‘plastiğin yarattığı olumsuzlukları önlemek amacıyla; toprakla
temasının ardından üç ayda doğada tamamen çözünen ve
içindeki tohumlar sayesinde yeşeren karton şişe üreten’
girişimler yer alıyor.

“BİZ DE “YAPILAMAZ,OLAMAZ,İMKANSIZ”
GİBİ ŞEYLER YOK”
Biz de “yapılamaz, olamaz, imkânsız” gibi şeyler yok.
“İmkan var, bakın böyle”. Bizim gençlerimiz neler yapabiliyor.

“HEDEFİMİZ BİR MİLYON ÖĞRENCİYE ULAŞMAK”
Biz her yıl ortalama 20 binin üzerinde öğrenciyle çalışma fırsatı yakalıyoruz. Her yıl bini aşkın öğretmenle bir
arada olma fırsatı yakalıyoruz ama sizin de dediğiniz gibi
ülkemizde sayılar çok daha güçlü. 19 milyon öğrencimiz
var, 1 buçuk milyon öğretmenimiz var. Hedefimiz 1 milyon
öğrencimize ulaşmak. Ne kadar çok çocuğumuzun kendi
geleceklerini şekillendirebilmeleri için kapı açarsak, ülkemizin geleceğimiz için de, kendi çocuklarımızın geleceği
için de -kendi çocuklarımız derken bütün öğrencilerimizi
kastediyorum- atılabilecek en etkili adımlardan birini atmış oluruz. O yüzden de burada belki de en çok öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize iletebileceğimiz mesaj, öğrencilerimizi, tüm programlarımızdan yararlandırmak için
bizler açığız. Bizimle iletişime geçtiklerinde öğrencilerimiz
için sağlayacağımız faydaları sunmaya hazırız.
Özellikle GençBizz Lise Girişimcilik Programı hedef
konumumuz; Türkiye’nin her ili, her ilçesi, her köyünden
dâhil olabilirler. Tüm ülkeye açık bir program. O yüzden
öğretmen eğitimlerimize de, öğretmen programlarımıza
da yaptığımız kamplara da başvurabilirler, bizimle görüşebilirler. Herhangi bir bölge ayrımımız yok.

37

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE
DESTEK PATENT FARKINDALIK EĞİTİMLERİNİN
İKİNCİ FAZI İÇİN ADIM ATTI
“Gençlerimizi bugünden geleceğe hazırlamalıyız”

(Öğretmenim Dergisi /Özel-İstanbul)

Türkiye’nin fikri sermayesinin artırılmasına katkıda bulunmak üzere hayata geçirilen “Fikrine Sahip Çık” projesi,
il milli eğitim müdürlükleri ile yaptığı ortak çalışmalarla
büyümeye ve daha çok sayıda gence ulaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2019 yılından bu yana birlikte çalışmalar yürüten İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Destek
Patent, projenin kapsamını genişleterek detaylandırdıkları
protokollerini yeniledi.
Patent okuryazarlığını artırmak ve fikri ve sınai haklar alanında bilinçli bir nesil yetiştirmek üzere 3 yıl önce
start verilen “Fikrine Sahip Çık” projesi için Destek Patent
ve projenin en büyük destekçilerinden biri olan İstanbul İl
Milli Eğitim Müdürlüğü ikinci kez masaya oturdu. Bugüne
kadar, Türkiye genelinde birçok il milli Eğitim müdürlüğünün de desteğini alarak 13 ilde 13 bin kişiye ulaşan Fikrine
Sahip Çık projesinin, özellikle ticaret hacminin ve patent
tescil başvurularının en yüksek olduğu İstanbul’da daha
çok kişiye ulaşabilmesi amacıyla İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ile yapılan protokolün devamına karar verildi.
1 yıl daha uzatılan protokol kapsamında, İstanbul İl
Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kurumlarında
görevli öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra, talep eden Halk
Eğitim Merkezleri ve Bilsem (Bilim ve Sanat Merkezleri)
öğretmenler de eğitimlerden faydalanabilecek. İstanbul İl
Milli Eğitim Müdürlüğü’nde gerçekleşen protokol töreni;
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul İl
Milli Eğitim Şube Müdürü Aykut Akca, Destek Patent A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz ve Destek
Patent A.Ş. CEO’ su Faruk Yamankaradeniz’in katılımları ile
gerçekleşti.

Güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomiye ulaşabilmek
için fikri ve sınai haklar alanındaki yatırımların önemini
vurgulayan Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal
Yamankaradeniz imza töreni sonrası şunları söyledi: “Gelecekte, ülkemizin küresel anlamda rekabet gücünü ve
marka değerini artırabilmek için gençlerimizi bugünden
bilinçlendirmeli ve hazırlamalıyız. Emekleri, icatları, fikirleri ile ülkemizi yarınlara taşıyacak gençlerimize ve hali
hazırda ürün ve hizmetleri ile ticari faaliyetlerini sürdüren
firmalarımıza ve girişimcilerimize ‘Fikrine Sahip Çık’ diyoruz. Biz bu projeyle fikrini geleceğe taşımak isteyen tüm
gençlerimizin en büyük destekçisi olduğumuzu ortaya
koyduk. Amacımız, projemizde bize destek veren kurum
ve kuruluşlarla birlikte tüm Türkiye’de fikri ve sınai haklar
konusunda bilgi sahibi olmayan genç bırakmamak. Patent
kavramını hayatımızın parçası yapma yolunda gidecek
daha çok yolumuz olduğuna inanıyoruz”.
“Hedefimiz 100 bin kişiye ulaşmak”
Destek Patent CEO’ su Faruk Yamankaradeniz ise ‘‘Tüm
çabamız, Türkiye’nin fikri sermayesine katkıda bulunmak
ve ülkemizin küresel boyutta rekabet gücünü ve marka değerini artırabilmek için gençlerimizi bilinçlendirmek. Bugüne kadar Türkiye’nin 13 ilindeki il milli eğitim müdürlükleri
ile protokoller imzalayarak tüm teknik ve meslek liselerine sınai haklar alanında eğitimler verdik. Bu eğitimlerle
13 bin kişiye ulaştık. Hedefimiz ise 100 bin kişi. İstanbul
Milli Eğitim Müdürlüğü ile yeniden imzaladığımız protokol
ile, ortaöğrenim öğrencilerine ulaşmayı ve eğitim vermeyi
kolaylaştıran iş birliğimize devam ediyoruz. Projemiz, ağırlıklı olarak teknik ve mesleki liselerde okuyan öğrencileri
hedefliyor. Sınai haklar alanındaki farkındalığın çok erken
yaşlarda oluşması gerektiğine inanıyoruz. Buluş yapmaya
merakı olan, yeni bir ürün ya da marka oluşturmak için
heyecan duyan girişimci gençlerimizin dünyanın herhangi
bir yerinde haklarını nasıl koruyacakları konusunda bilgi
sahibi olmalarını sağlıyoruz. Erken yaşta bu farkındalığı
oluşturursak, ancak o zaman ülkemizde bu kültürü oluşturabiliriz” dedi.
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MESLEK LİSELİ ÖĞRENCİLER AVRUPA’DAKİ
MÜSİAD ÜYESİ FİRMALARDA STAJ YAPACAK

(Öğretmenim Dergisi /Özel-İstanbul)

Avrupa Birliği Erasmus+ Mesleki Akreditasyonu çerçevesinde düzenlenen mesleki staj hareketliliği kapsamında Avusturya ve Belçika’daki MÜSİAD üyesi firmalarda staj yapacak 42 öğrenci, İstanbul Havalimanı’ndan staj yapacakları şehirlere yolcu edildi.
Avrupa Birliği Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği için Erasmus+ Akreditasyonu alan Müstakil
Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), mesleki staj hareketliliğinin ilkini gerçekleştiriyor.
Proje kapsamında, Kartal Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Liselerinde eğitim gören, motorlu araçlar, bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik bölümlerinden toplam 42 öğrenci, Avusturya’nın Viyana şehir ve Belçika’nın Brüksel şehrinde belirlenen
MÜSİAD üyesi firmalarda 1-30 Ekim tarihleri arasında staj hareketliliği ve yerinde uygulama eğitimlerine katılacak.
Mesleki staj hareketliliği için İstanbul Havalimanı’ndan yolcu edilen grup, İGA’nın destekleri ile İGA Pass hızlı geçiş ve
check-in imkanlarından faydalanırken, gençlere özel “İGA Youth Lounge” da misafir edildi.
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı’nın desteklediği Avrupa Birliği Erasmus+ Mesleki
Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği programı ile mesleki eğitim öğrencilerinin yurt dışında staj hareketliliğine katılmaları, yerinde uygulama eğitimleri ile yeni deneyimler kazanmaları hedefleniyor.
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İSTANBUL ANADOLU LİSESİ YAVUZ BÜLENT BAKİLER
KÜTÜPHANESİNİN AÇILIŞINI
BAKANIMIZ MAHMUT ÖZER YAPTI

(Öğretmenim Dergisi /Özel-İstanbul)

M.E. Bakanı Mahmut Özer, şair ve yazar Yavuz Bülent
Bakiler’in isminin verildiği İstanbul Anadolu Lisesi kütüphanesinin açılışına katıldı.
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Anadolu
Lisesi Yavuz Bülent Bakiler Kütüphanesi’nin açılış törenindeki konuşmasında Bakiler ‘in kültürün taşıyıcısı olan
Türkçeye büyük emekler verdiğini belirterek Türkçenin
önemine dikkati çekti. “Millî Eğitim Bakanlığı olarak Türkçe seferberliğini başlatıp özellikle gençlerimizin, yavrularımızın Türkçenin zengin sözcük dağarcığıyla tanışmaları
için her türlü imkânı seferber etmeye çalışıyoruz.” dedi. 26
Ekim 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
eşi Emine Erdoğan ile birlikte başlatılan “Kütüphanesiz
Okul Kalmayacak” projesi olduğunu dile getiren Bakan
Özer, proje kapsamında iki ay gibi kısa bir sürede 16 bin
361 kütüphane yapıldığını söyledi. Mevcut kütüphanelerin de zenginleştirildiğini aktaran Özer, proje öncesi kütüphanelerde 28 milyon kitap bulunduğunu, bugün sayı-

nın 80 milyona ulaştığını, yılsonuna kadar da bu sayının
100 milyona çıkacağını ifade etti. Konuşmaların ardından
Özer, Bakiler ve öğrencilerle birlikte kütüphanenin açılış
kurdelesini kesti. Ardından Öğretmenler Odasında öğretmenler ve Bakan arasında görüş alış verişinde bulunuldu.
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SANAT... SANAT... SANAT...
“KARADUTUM, ÇATALKARAM, ÇİNGENEM”
Bu şiiri özellikle lise yıllarımızda ezberlemeyenimiz çok azdır. Bu şiirin böyle bir öyküsü olduğunu bilenimizin sayısı
ise yok denecek kadar azdır. Yaşanmış bir aşkın hazin bir öyküsünden ilham alınan bu şiirin öyküsünü Aydınlı yazar Etem
Oruç’ın kaleminden okuyalım.

BİR AŞK HİKÂYESİ
Bazı aşklar vardır ki yıllar geçse de unutulmaz. Kerem İle Aslı, Leyla İle Mecnun, Ferhat İle Şirin gibi… Bedri Rahmi
Eyüpoğlu da böylesine bir aşk yaşadı.. Kızın adı Mari Gerekmezyan’dı.. Türkiye’nin ilk kadın heykeltraşlarından biriydi..
Ermeni asıllıydı.. Güzel Sanatlar Akademisi’nde misafir öğrenciydi.. Çok başarılıydı..
Okulda bir asistana aşık oldu.. Asistan ünlü bir ressam ve şairdi.. Üstelik de evliydi.. Delice sevdiler birbirlerini.. Dillere
düştüler.. Sevdiği adamın büstünü yaptı.. Ünlü ressam da onun portre lerini çizdi.. Günlerce aylarca büyük bir aşk yaşadılar.. Birbirlerine seranat yaptılar. Mari’nin kaşı kara, gözü kara, bahtı da karaydı.. Ailesi ve Ermeni toplumu onu terketti,
yalnızlaştırıldı..
Dönemin basını, Ermeni olduğu için Ankara’daki Resim Heykel sergilerinde üst üste aldığı ödüllerde adını bile geçirmedi. Buna ragmen sevgilisini hiç terketmedi.. Ta ki hastalanana kadar.. 1947 yılında tüberküloza yakalandı.. İstanbul
Alman Hastanesi’ne yatırıldı.. Durumu ağırdı.. Antibiotik gerekiyordu.. Ama dünya savaşı yeni bitmişti.. Ülkede ilaç yoktu.. Ünlü ressam sevgilisini kurtarmak için tablolarını sattı.. İlaç için her yolu denedi.. Şiirler karaladı.. Ama olmadı.. Mari
Gerekmezyan 1947 yılının 12 Ekiminde 37 yaşında hayata gözlerini yumdu..
Aradan 2 yıl geçmişti.. 1949 yılının bir ilkbahar günüydü.. İstanbul Büyük Kulüp’te bir toplantı vardı.. O gece Büyük
Kulüp’tekiler özel konuk olan Bedri Rahmi Eyüboğlu’ndan bir şiir okumasını istediler.. Bedri Rahmi ayağa kalktı.. Şiiri okumaya başladı.. Ama gözyaşlarını tutamadı.. Bir yandan mısraları söylüyor, bir yandan sular seller ağlıyordu. Gözyaşlarına
mendil yetmiyordu..

“Karadutum, çatal karam, çingenem..
Nar tanem, nur tanem, bir tanem..
Ağaç isem dalımsın salkım saçak..
Petek isem balımsın ağulum..
Günahımsın, vebalimsin.
Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan..
Yoluna bir can koyduğum..
Gökte ararken yerde bulduğum..
Karadutum, çatal karam, çingenem..
Daha nem olacaktın bir tanem..
Gülen ayvam, ağlayan narımsın..
Kadınım, kısrağım, karımsın.
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Sigara paketlerine resmini çizdiğim,
Körpe fidanlara adını yazdığım,
Karam, karam
Kaşı karam, gözü karam, bahtı karam.
Sıla kokar, arzu tüter,
Ilgıt ılgıt buram buram.
Ben beyzade, kişizade,
Her türlü dertten top yekun azade..
Hani şu ekmeği elden suyu gölden.
Durup dururken yorulan
Kibrit çöpü gibi kırılan
Yalnız sanat çıkmazlarında başını kaşıyan
Artık otlar göstermelik atlar gibi bedava yaşayan
Sen benim mihnet içinde yanmış kavrulmuşum
Netmiş, neylemiş, nolmuşum
Cömert ırmaklar gibi gürül gürül
Bahtın karışmış bahtıma çok şükür.
Yunmuş, yıkanmış adam olmuşum
Karam, karam
Kaşı karam, gözü karam, bahtı karam..
Sensiz bana canım dünya haram olsun.”
Bedri Rahmi’nin hemen yanında eşi Eren Eyüboğlu oturuyordu.. Ama hiç tepki vermiyordu.. O da herkes gibi bu şiiri
ona yazmadığını biliyordu.. Bedri Rahmi’nin “Karadutum, çatal karam, çingenem” diye seslendiği kadın, 2 yıl önce ölen
Mari Gerekmezyan’dı.. Mari öldükten sonra Bedri Rahmi’ye dünya haram olmuştu.. Öyle ki..
Yıkılmışlığını dizelere dökmüştü..
“Türküler bitti,
Halaylar durdu,
Horonlar durdu..
Hüzün geldi başköşeye kuruldu,
Yoruldu yüreğim, yoruldu.”
Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Tezek adlı yapıtında Nazilli Sümerbank Fabrikasına gelişini şiirsel bir dille anlatır. Nazilli Destanını yazar. Hele “Gıdı Godı Treni” çok hoşuna gider. Kedisinin adını da Gıdı Gıdı koyar. Bu ünlü sanatçımız sevda yüklü
bir insandı. 1975 yılında öldü.. Ölene kadar “Canım Cebişim” dediği Mari’yi hiç unutmadı.. Cebiş, Anadolu’da yeni doğan
dişi keçi yavrularına denirdi. Keçiler özgürlüğüne düşkündür, baskıya gelemezler… Bedri Rahmi de Anadolu’nun bir dağ
yeliydi. Ölesiye değin öyle yaşadı.
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Çevre dostu okul enerjisini güneşten, suyunu yağmurdan alıyor!

Çevre dostu okulda enerji için örnek
projeler hayata geçirildi!

(Öğretmenim Dergisi / Özel –İstanbul)

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bulunan Eryaman Şehit Rıfat Çelik İlkokulu, çevre ve enerji
verimliliği için yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor.
Okulun çatısına güneş enerjisi panelleri ve yağmur suyu depoları kuruldu. Okul, böylece enerji
ihtiyacının bir bölümünü ve ihtiyaç duyulan kullanma suyunu sürdürülebilir sistemlerle karşılamış olacak. “Enerji yöneticisi” sertifikasına sahip
Eryaman Şehit Rıfat Çelik İlkokulu Müdürü Aykut
Gültekin, okulda yaptıkları bu çalışmaların zamanla toplumun çevre bilincine katkı sağlayacak potansiyel taşıdığını söyledi.

Millî Eğitim Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Çevre Dostu
1000 Okul Projesi” kapsamında yer alan Eryaman Şehit
Rıfat Çelik İlkokulu, büyük bir çevresel dönüşüme sahne
oldu. “ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi”, “ISO 45001 İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi”, “ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi Sistemi”, “ISO 50001 Enerji
Yönetimi Sistemi” ve “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi”
sertifikalarına sahip olan okul, çevre dostu uygulamaları
ile dikkat çekiyor.
Çatıya güneş enerji sistemi kuruldu
Eryaman Şehit Rıfat Çelik İlkokulu’nun çatısına Cezeri
Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci-
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leri tarafından kurulan güneş enerji santralleri ve enerji
anlık izleme sistemi faaliyete başladı. Böylece okul enerji
ihtiyacının bir bölümünü bu santrallerden karşılayacak.
Ayrıca, bahçedeki peyzaj çalışmalarında kullanılmak üzere
yağmur suyu depolama sistemi kuruldu. Bunlarla birlikte
dersliklerden koridorlara, tuvaletlerden lavabolara kadar
okulun her alanında enerji ve su tasarrufu uygulamaları
hayata geçirildi. “Çevre dostu” okul, diğer okullara örnek
olan çalışmaları ile hem velilerin hem de resmî kurumların takdirini alıyor.
“Enerji verimliliği ve çevre için hummalı bir çalışma
yürütüyoruz”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen
“Enerji Yöneticisi” sertifikasına sahip olan ve aynı zamanda “İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı” olan Eryaman Şehit
Rıfat Çelik İlkokulu Müdürü Aykut Gültekin, proje kapsamında enerji verimliliği ve çevre için hummalı bir çalışma
yürüttüklerini vurguladı. Gültekin, okulun ana binası ve
spor salonu binasında trafo kompanzasyon panolarının
iyileştirildiğini; geri dönüşüm ve sıfır atık kutuları temin
edildiğini; öğretmenlerin, yöneticilerin ve personelin
“İkim Değişikliği ve Çevre” ile “Atık Yönetimi ve Sıfır
Atık” seminerleri aldıklarını ve atık yönetimi ve sıvı atık
üzerine sertifikalandırılmalarının sağlandığını ifade etti.

karşılayacağız. Depoladığımız yağmur suları da bahçede
ve diğer alanlarda kullanılacak. Temin ettiğimiz kompost
makinesi ile yemek atıklarını gübreye dönüştürerek, doğaya dönüşünü sağlayacağız. Ayrıca, geri dönüşüm kitaplığı
da oluşturduk. Süreci yönetirken okul olarak personel, öğretmenlerin ve velilerin potansiyellerinden faydalanıyoruz.
Yaptığımız çalışmalarla son olarak okulumuza Enerji Yönetimi Sistemi ve belgesi, Çevre Yönetimi Sistemi ve belgesi
kazandırdık. Bu çalışmalarımızda destek olan herkese gönülden teşekkür ediyorum.”
“Öğrencilerin çevre farkındalığı gelişecek”
Gültekin, okullarında yaptıkları çevre ve enerji verimliliği çalışmalarının öğrencilere için örnek olduğuna işaret etti. “Böylece ilerleyen yıllarda öğrencilerinin daha iyi
şartlarda eğitim alabilecek. Ayrıca, çevre farkındalığı daha
da gelişecek.” diyen Müdür Aykut Gültekin, sözlerini şöyle
tamamladı: “Dünya iklim değişikliği ve karbon emisyonu
ile mücadele ediyor. Okul olarak bu mücadeleye bir nebze
de olsa katkı sunmaya çalışıyoruz. Çevre için yaptığımız bu
çalışmalar sadece okulla sınırlı kalmıyor. Öğrenciler enerji
tasarrufunu ve çevre için edindikleri izlenimleri sosyal hayatlarında da kullanıyor. Çevre özelinde yaptığımız bu çalışmalar zaman içinde toplumun çevre bilincine katkı sağlayacak potansiyel taşıyor. Çocuklarımızın çevre ve doğa
bilincinin artırılmasına katkı sağlayacak bu tür projeler,
okulumuzun çehresini değiştiriyor.”
Çevre Dostu 1000 Okul Projesi nedir?

“Güneş enerjisi ile okulumuzun enerji ihtiyacının bir
bölümünü karşılayacağız”
Müdür Gültekin, şöyle devam etti: “Çevre dostu uygulamalarımız kapsamında tüm sınıfların tuvaletlerine
fotoselli veya zaman röleli musluklar takıldı. Lavabolar
sensörlü lambalarla iyileştirildi. Tüm sınıflara, dersliklere ve koridorlara led lambalar yapıldı. Termostatik vana
montajları sağlandı. Temmuz 2022 itibariyle ‘Çevre Dostu
1000 Okul Projesi’ başladı. Bu çerçevede okulumuza güneş enerjisi panelleri ve yağmur suyu depoları kurduk. Güneş enerjisi ile okulumuzun enerji ihtiyacının bir bölümünü

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Çevre Dostu 1000 Okul Projesi, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da destekliyor. Proje, Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Temiz
Okul ve Temiz Enerji” çatısı altındaki bir alt proje olarak
yürütülüyor. Bu kapsamda tüm ilçelerde en az 1 olmak
üzere toplam bin okul belirlendi. Proje kapsamında tüm
okullarda güneş enerjisi panelleri ve yağmur suyu depolama üniteleri kuruluyor.
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YENİ NESİL

AKADEMİ

BAHÇELİEVLER

5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıﬂar
PROFESYONEL
ÖĞRENCİ
KOÇLUĞU
6-7-8 KİŞİLİK
SINIFLAR
BİREBİR ÖZEL DERS
VE GRUP DERSLERİ
DENEME SINAV
KULÜBÜ

Butik eğitim, özel ilgi.
Öğrenciniz
kalabalıklarda
kaybolmasın.

SINAVLARA HAZIRLIK
OKUL TAKVİYE
DERSLERİ
HER SEVİYEDE
İNGİLİZCE VE ALMANCA
KURSU SERTİFİKA
SINAVLARINA HAZIRLIK

0532 276 64 09

Bahçelievler Merkez, Neyire Neyir Sokak
Tuna Apt. No:26 (Ömür Plaza Arkası )
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BEYLİKDÜZÜ’NDE BİN 75 ÇOCUĞA
HER GÜN BESLENME ÇANTASI

(Öğretmenim Dergisi / Özel –İstanbul)

Mumcu: Hiçbir çocuğun diğerlerinden geride kalmaması için mücadele ediyoruz
Başkanvekili Serdal Mumcu, “Bugün ülkemizde milyonlarca çocuk geçim sıkıntısı çeken evlerde yaşıyor. Bu endişelere
karşı belediye başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık’ın öncülüğünde ‘Beslenme Saati Uygulaması’nı başlattık. Beylikdüzü’nde bin 75 çocuğumuz için her gün beslenme çantası hazırlıyoruz. Hiçbir çocuğun diğerlerinden geride kalmaması için
mücadele ediyoruz. Bu konu siyaset üstü bir konudur. Fakat çocuklarımız bizlerin her koşulda önceliğimiz olmaya devam
edecek. Beylikdüzü Belediyesi olarak yoksulluğu insan hakları ihlali olarak görüyor ve bununla ilgili tüm kaynaklarımızı
seferber etmeye devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.
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ÇALIK’TAN “BESLENME SAATİ”
UYGULAMASINA DESTEK ÇAĞRISI

(Öğretmenim Dergisi / Özel –İstanbul)
Site toplantılarında komşularıyla buluşmaya devam
eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,
bu kez Ekşioğlu Akkent Şelale Evleri Sitesi sakinleriyle
bir araya geldi. Belediye tarafından yürütülen çalışma ve
hizmetleri paylaşan Başkan Çalık, vatandaşlardan gelen
talepleri ilgili birimlere yönlendirdi. Beslenme Saati uygulamasına da değinen Çalık, “Gelin sizler de Beslenme
Saati elçisi olun. Duymadığımız, ulaşamadığımız kişilerin
iletişim bilgilerini bize ulaştırın.” çağrısında bulundu.
İlçe halkıyla site toplantılarında bir araya gelmeye devam eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, bu kez Adnan Kahveci Mahallesi’ndeki Ekşioğlu
Akkent Şelale Evleri Sitesi sakinleriyle buluştu. Toplantıya
belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve muhtarlar da katılım sağladı. Vatandaşları dikkatle
dinleyen Başkan Çalık, gelen talepleri de ilgili müdürlüklere yönlendirdi. Çocuklardan gelen spor sahalarının yenilenmesi isteğine olumlu yanıt veren Çalık, “Çocukların
bütün taleplerinin başımın üstünde yeri var. Taleplerini en
kısa sürede yerini getireceğiz. Sonuna kadar çocuklarımız
için çalışmaya devam edeceğim.” dedi.
“Beylikdüzü için var gücümüzle çalışıyoruz”

Toplantıda belediyenin hizmet ve projelerini de aktaran Başkan Çalık, “İlçemizin farklı noktalarında birçok
projeyi hayata geçirdik. Beylikdüzü için var gücümüzle
çalışmaya gayret ediyoruz. 3 buçuk yıllık görev süremiz
boyunca toplamda 728 bin metrekare yeşil alanı Beylikdüzü’ne kazandırdık. Şu an birçok yatırımımız devam ediyor.
Kadının toplumda var olabilmesi, toplumun daha ileriye
gitmesi anlamını taşır. Bu sebeple devam eden 7 kreşimize ilave olarak ebeveyn ve çocuk merkezleri de yapıyoruz.
Her projemizin içerisinde çocuk, kadın ve genç mutlaka
var. Çünkü bu gruplar toplumun vazgeçilmezidir.” ifadelerini kullandı.
Çalık: Çocukların kaderi açlık ve yoksulluk olamaz
Kamuoyunda büyük yankı uyandıran “Beslenme Saati” uygulamasına da değinen Çalık, “Binalardan, parklardan ve bahçelerden daha kıymetli bir projeyi hayata
geçirdik ve Türkiye’ye örnek olduk. Beslenme Saati uygulamamızla her gün bin 75 çocuğumuza beslenme çantası
ulaştırıyoruz. Çocukların kaderi açlık ve yoksulluk olamaz.
Gelin sizler de Beslenme Saati elçisi olun. Duymadığımız,
ulaşamadığımız insanlar olabilir. Lütfen bu kişilerin iletişim bilgilerini bize ulaştırın.” çağrısında bulundu.
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BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANI BATMANLI ÖĞRENCİLERDEN

ETKİLEYİCİ MEKTUPLAR ALDI
gezen lise öğrencileri, Beylikdüzü Smart’ı da ziyaret etti.
Ayrıca müzik bölümü öğrencileri, gezi öncesi Beylikdüzü
Sahnesi’nde müzik ziyafeti sundu. Ziyaretten memnuniyet
duyduğunu ifade eden Başkan Çalık da öğrencilere eğitim
hayatlarında başarılar dileyerek, öğretmen ve öğrencilere
Nutuk kitabı hediye etti.
“Memleketten umutlarını hiç koparmayan gençlerin
olduğunu bilmek çok kıymetli”

(Öğretmenim Dergisi / Özel –İstanbul)

Batman’dan gelen lise öğrencileri, “50 Kitap,
50 Dünya”projesi kapsamında Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı ziyaret etti. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde öğrencileri ağırlayan Başkan Çalık, öğrencilerden gelen
mektupları tek tek okuduğunu belirterek, “Çok etkileyiciydi. Varlığınızı bize uzakta da olsa hissettirdiniz. Bu memleketten umutlarını hiç koparmayan
gençlerin olduğunu bilmek çok kıymetli. Memleketin her noktasında gençlere güvenmeye devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.
Batman TOBB Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, “50
Kitap, 50 Dünya” projesi kapsamında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı ziyaret etti. Lisede
düzenlenen proje kapsamında kitap okuma yarışması yapılarak, hedeflenen kitapların tamamını okuyan ve başarılı
olan 15 öğrenci İstanbul gezisi ile ödüllendirildi. Geziye
katılma hakkı kazanan öğrenciler, Edebiyat Öğretmeni
Mahfuz Yılmaz aracılığıyla Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık’a mektup yazarak Beylikdüzü gezisi
için destek istedi.
Öğrencilerin ricasını kırmayarak Beylikdüzü’ne davet
eden Başkan Çalık, öğrencileri BAKSM’de karşılayarak
Galeri Bedri Rahmi salonu ile Yaşar Kemal Kütüphanesi’ni gezdi. Daha sonra Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi’ni

Batmanlı öğrencileri Beylikdüzü’nde ağırlamaktan
dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Kitap okuma projesi
kapsamında öğrenciler Beylikdüzü’ne gelmek istediklerini
bizlere ilettiler ve biz de gençlerimizi davet ettik. Bize mektup yazmışlar. Mektupları tek tek okudum. Çok etkileyiciydi. Varlıklarını bize uzakta da olsa hissettirdiler. Memleketten umutlarını hiç koparmayan gençlerin olduğunu bilmek
çok kıymetli. Memleketin her noktasında gençlere güvenmeye devam edeceğiz. Çünkü bu işi dönüştürecek olan
gençlerdir. Öğrencilerimizi Beylikdüzü’nde ağırlamaktan
dolayı da memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim.”
ifadelerini kullandı.
“Beylikdüzü kültür sanat demek”
“50 Kitap, 50 Dünya” projesi kapsamında Beylikdüzü’ne
geldiklerini belirten Edebiyat Öğretmeni ve aynı zamanda projenin koordinatörü olan Mahfuz Yılmaz ise “Projede Türk ve dünya edebiyatından seçtiğimiz 50 yazar var.
Amacımız 4 yıl boyunca bu 50 yazarı çocuklara okutmak.
Tabii bu kitap okuma formatının bir de ödül bölümü var.
Çocuklar tüm kitapları okudu ve biz de bizi misafir etmesi
ve İstanbul’u görmemize imkan vermesi için sayın başkanımıza mektup yazdık. Başkanımız da bize olumlu dönüş
yaptı ve böylece buraya geldik. Beylikdüzü’ne ilk defa geldik ve çok beğendiğimizi ifade etmek isterim. Beylikdüzü
kültür sanat demek. Sanat değiştirir, sanat dönüştürür..
Gençlere, kültür sanat çalışmalarına ve eğitime çok önem
verilen bir yer. Bize bu imkânı sağlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a çok teşekkür ederim.”
şeklinde konuştu. Beylikdüzü’nü çok beğendiklerini ve belediye başkanı tarafından çok iyi karşılandıklarını söyleyen
Batmanlı öğrenciler ise BAKSM’de bulunan kütüphaneler
ve Beylikdüzü Smart’tan çok etkilendiklerini dile getirdi.
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BİZDEN HABERLER

Yılın eğitim profesyoneli ödülünü alan Adem Durmuş,
Kavram Eğitim Kurumlarının kurumlarındaki görevinden
ayrıldı. 2019 yılında Kavram’ın 45. yılı lansmanıyla birlikte
eğitimden ve dijital alt yapının kurulmasından sorumlu genel müdür yardımcısı olarak çalıştı. 2020 yılından itibaren
yürüttüğü Genel Müdürlük görevinde okul ve kurs merkezi
sayısını artırarak, eğitimde birçok yeniliğe imza attı. Eylül
ayı itibariyle MBA Okulları ailesine katılarak yenilikçi eğitim ekosisteminin bir parçası oldu.

ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMENEVLERİ
SAHİPLİĞİ NİHAYET ANLAŞILDI
Kurulurken öğretmenlerin konaklayabilecekleri, yemek yiyebilecekleri, düğün-toplantı vs. etkinliklerini gerçekleştirebilecekleri yerler olarak düşünülen ve öyle inşa
edilen ÖĞRETMENEVLERİ yayınlanan yönetmeliklerle neredeyse öğretmenlere yabancı yerler haline gelmişti.
Milli Eğitim Bakanlığı yıllardan beri öğretmenlerden
gelen isteklere bu kez yerinde ve olumlu cevap vererek
yeni yayınladığı yönetmelikle öğretmenlerin öğretmenevlerinden yüzde 50 indirimli yararlanabilmelerinin önünü
açtı.

Muhtarın Not Defterinden Yayınlandı.
İstanbul/Kartal ilçesi Atalar Mahalle Muhtarı Erhan
Gülmüş ’ün seçildiği ilk günden itibaren biriktirdiği anılarının ve anlatılarının toplamından oluşan Muhtarın Not
Defterinden isimli kitabı dergimizin yayınevi Öğretmenim
Dergisi Yayınları arasından çıktı ve okurla buluştu.
Erhan Gülmüş’ün kitabının yayınlanmasına sponsor
olan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar’ın
yanı sıra Öğretmenim Dergisi İmtiyaz Sahibi ve Yayınevimizin kurucusu Adnan Gündüz tarafından da desteklendi.
Kitaba tüm internet kitap satış sitelerinden ulaşılabildiği gibi dergimiz adresinden de ulaşılabilir.

Konu ile ilgili Öğretmenim Dergisi’ne açıklamada bulunan çok sayıda öğretmen karardan memnuniyetlerini
belirtirlerken “bu indirimin sadece konaklama ücretlerinde değil tüm hizmetlerde verilmesini istediklerine “dikkat
çekerlerken, Öğretmenevlerinin yeni düzenlemesiyle ilgili
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’de şöyle konuştu:
- “ Tüm yaz boyu okul yöneticilerimizle hazırlık toplantıları yaptık. Öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimizle
sürekli birlikteyiz. Öğretmenlerimizin bize ilettiği talepleri
değerlendirerek onların çalışma koşullarını iyileştirmek
için adım atmaya devam ediyoruz. Öğretmenlerimizin istekleri arasında öğretmenevlerinden diğer kamu personelinden daha yüksek bir indirimle faydalanmak yer alıyordu. Bu yönde yeni bir adım attık. Düzenlemeye ilişkin
yazıyı illerimize gönderdik. Öğretmenlerimiz öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimle konaklayabilecek.”

