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Başak Aslan
basak@dusunegitim.com

dusunegitim

Dergi olarak gayemiz; 
keşfedilmemişi keşfetmek, 
çıkılmamışa çıkmak değildir. 
Tüm çabamız eğitime bir 
nebze katkı sunmaktır. 

““
Günümüzde ciddi düşünmek olumsuz düşünmek 

anlamına geliyor. Belki en inandırıcı ve ilgi çekici 

konular hep bir zorlukları aşma eylemleridir. İyi 

bir okuyucu şunu unutmamalıdır ki; hayatın mut-

lu yaşanmış bir dakikası, en çılgın kahramanların 

büyük keşiflerinden çok daha kıymetlidir.

Dergi olarak gayemiz; keşfedilmemişi keşfet-

mek, çıkılmamışa çıkmak değildir. Tüm çabamız 

eğitime bir nebze katkı sunmaktır. 

Çok sevdiğim bir hocamın geçmişte söylediği bir 

sözü ve peşinden anlatmış olduğu bir hikâyesini 

sizlerle paylaşmak istiyorum. 

“Sevgili gençler, sizler her hâlükârda ümidinizi yi-

tirmeden kararlılığınızı sürdürerek çalışmalarınıza 

devam ederseniz aşamayacağınız enge yoktur.”

“Ümit, azim ve kararlılık; iman dolu bir kalbe 
girince, beşeri normlar aşılır.” der.

Alphonse Karr

Bir kurbağa hikâyesi vardır. Kurbağa sürüsü or-

manda ilerlerken içlerinden ikisi ,bir çukura düşer. 

Diğer bütün kurbağalar çukurun etrafında topla-

nırlar. Çukur bir hayli derindir ve arkadaşlarının 

zıplayıp dışarı çıkması mümkün gözükmüyordur. 

Yukarıdaki kurbağalar, boşuna çabalamamalarını 

söyler arkadaşlarına… “Çukur çok derin. Dışarı 

çıkmanız imkânsız.” Ancak, çukura düşen kurba-

ğalar onların söylediklerine aldırmayıp çukurdan 

çıkmak için mücadeleye devam ederler. Yukarı-

dakiler ise, hâlâ boşuna çırpınıp durmamalarını, 

ölümün onlar için kurtuluş olduğunu söyler. So-

nunda kurbağalardan birisi söylenenlerden etki-

lenir ve mücadeleyi bırakır. Diğeri ise çabalama-

ya devam eder. Yukarıdakiler de, çırpınıp durarak 

daha çok acı çektiğini söylemeyi sürdürürler. Ne 

var ki, çukurdaki kurbağa son bir hamle daha 

yapar, bu kez daha yükseğe sıçramayı başarır ve 

çukurdan çıkar. Çünkü bu kurbağa sağırdır. O 

yüzden, arkadaşlarının ümit kırıcı sözlerine kulak 

asmamıştır.

O halde ümidimizi, kararlılığımızı kıracak her tür-

lü söze karşı sağır olmalıyız, ümidimizi kıracak, 

kararlılığımızı sarsacak her türlü şeyden uzak dur-

malıyız. Bu vesileyle önümüzdeki sayılarda daha 

zenginleşeceğine inandığımız dergimizin çıkarıl-

masında katkılarını esirgemeyen tüm okuyucula-

rımıza saygı ve sevgilerimi sunarım.

Işık, umut ve sevgi ile…
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Kimin hayali değildir ki bir müzik aleti çalmak. Bugüne kadar böyle bir gi-

rişimde bulunmadıysanız şimdi tam zamanı... Müzik, en katı yürekleri bile 

yumuşatabilen, en sessiz insanı bile canlandırabilen büyülü bir değnek 

gibi. Müzik dinlemeye herkesin fırsatı var ama bir müzik aleti çalma şerefi-

ne hepimiz nail olamıyoruz maalesef. Belki sizin de yıllardır ilgi duyup çala-

madığınız için hayıflandığınız bir enstrüman vardır. Oysa başlamak sanıldı-

ğı kadar zor değil. Bunun için iki şeye ihtiyacınız var: Müziği sevmek ve bol 

pratik yapmak. Klasik müzik, pop-rock, blues, caz, alaturka veya halk mü-

ziğine ilgi duyuyor olabilirsiniz. Müzik eğitimine her yaşta başlamak müm-

kün. Bu alanda Türkiye’nin dört bir yanında ders veren yüzlerce kurum var. 

Birçoğunda farklı disiplinleri bir arada bulabiliyorsunuz. Her enstrümanın 

meraklısı var ama tüm yaş gruplarında tüm zamanların en popüleri gitar. 

Her ne kadar lise yıllarından bir gençlik hevesi gibi görünse de, gerçekte 

Ersan Petekkaya

HAYALİMDEKİ MÜZİK ALETİ

Müzikle ilgilenmenin tek yolu bir enstrümanı 
çalmak değildir. Sesinizi kullanarak da müzik 

yapabilme imkanına sahipsiniz. “ “ 



hiç de öyle değil. Yarattığı ses zen-

ginliği, kulağa hoş gelen tonu, yapı-

labilen müzik türünün fazla olması, 

taşıma kolaylığı gibi nedenler bunda 

etkili. Gitar öğrenmek isteyenlerin 

hepsi aynı tür müziğe ilgi duymuyor. 

Klasik gitar, akustik gitar, elektro gi-

tar, bas gitar gibi değişik türlerini 

çalabilir ya da bu aletlerle çalınan 

flamenko, rock, blues gibi müzik 

türlerini deneyebilirsiniz. Sanat Mer-

kezimizin gitar öğretmenlerinden 

Can, kendilerine gelen öğrencilerin 

genellikle pop, rock, blues, funk, caz 

gibi müzikleri çalabilmek için gitar 

dersleri aldığını söylüyor: “Bu ders-

lerde tutuş, penalama tekniği, çeşitli 

akorlar, diziler ramlar öğretiliyor. Öğ-

renci hemen bir şarkı çalmaya değil 

temel teknikleri öğrenmeye yön-

lendiriliyor. Birkaç hafta sonra basit 

blues yürüyüşlerini (12 ölçü üzerine 

dönen bir stil) çalabiliyorlar.” Sadece 

gitar için değil, tüm enstrümanlar için 

solfej öğrenmek işin temeli. Önce 

solfej öğreneceksiniz, sonra okulu-

nuzun uyguladığı metotlarla, çalma 

tekniklerini öğreneceksiniz. Her okul 

kendine göre farklı bir gitar metodu 

kullanabiliyor. Örneğin elektro gitar-

da, kişiye de bağlı olarak genellikle 

6 - 6.5 ayda bir solo parçayı çalar hale 

geliniyor. Yeni başlayanlara, genelde 

çok pahalı olmayan bir başlangıç gi-

tarı almaları öneriliyor. Yapacağınız 

müziği çok tanımadan rastgele bir 

enstrüman almayın. Bazı kurslar piya-

no gibi çok yer işgal eden ve pahalı 

bir enstrümanı almadan önce okulda 

bunu deneyip piyano çalmayı ger-

çekten sevip sevmeyeceğinize karar 

vermenizi öneriyor.

YETENEK ŞART MI ? 

Müzik eğitim merkezlerinde piya-

no, keman, çello, flüt, davul, bağla-

ma, klarnet, saksofon çalabilir, ritim 

atölyesinden Latin perküsyona, ses 

eğitiminden müzik prodüksiyonuna 

kadar müziğin her alanında eğitim 

alabilirsiniz. Ama ilginin dışında bir 

de neye yeteneğiniz olduğu konusu 

var. Yetenek şart mı sorusuna okullar 

farklı cevaplar veriyor. Bazıları yete-

nek olmazsa hiçbir şeyin olamayaca-

ğını söylerken, bazıları profesyonel 

müzisyen olmayacaksanız bunun o 

kadar da önemli olmadığını savunu-

yor. Kendinize okul seçerken buna 

da dikkat edin. Müzik kulağınız var 

mı, ritmik algınız açık mı bunlara ba-

kıyorlar. Belki klasik eğitim veren bir 

okulu seçeceksiniz, bu durumda oku-

lun sizi yeteneğinize ve yaşınıza göre 

istediğinizden başka bir enstrümana 

yönlendirmesi söz konusu olabilir. 

ÇALACAĞIN ENSTRÜMANI 
SEN SEÇMELİSİN

Sanat Atölyeleri , kendilerine gelen 

öğrencilere enstrüman seçerken yaş, 

vücut ve el yapısı gibi özelliklere bak-

tıklarını söylüyor: “Yedi yaşında bir 

çocuk yan flüt çalamaz, çünkü nefes 

yapısı uymaz. Bu yüzden ben bütün 

çocukların piyano ile başlamasını isti-

yorum. Piyano sol ve fa anahtarı öğ-

retiyor. Bir de müzik kulağı var. Bazen 

kişi çok az duyar ama ritmik anlayışı 

çok yüksektir. Örneğin az duyuyorsa 

ve siz onu kemana yönlendirirseniz 

pek bir şey alamaz. Ya da bazen gitar 

için geleni bağlamaya yönlendirdi-

ğimiz oluyor. Bir kişinin istediği ens-

trümanı çalmadan önce yeteneğini 

ölçmesi lazım.” Ancak hevesinizi de 

hemen kırmayın. Birçok okul, önemli 

olanın sizin isteğiniz olduğunu, mü-

ziği seviyorsanız daha çok çalışarak 

sınırlarınızın en iyisine ulaşabileceği-

nizi söylüyor. Burada neyi ne kadar 

öğrenmek istediğiniz konusunda se-

çim size kalıyor. 

GRUPLA MI BİREYSEL Mİ? 

Bir çok eğitim kurumunda grup ders-

lerinin yanı sıra bireysel dersler de 

alabilirsiniz. Bazı kurumlarda grup 

derslerinde sistemli çalışma gerçek-

leşemediğini ve aynı grup içinde se-

viye farkları nedeniyle her öğrencinin 

aynı biçimde faydalanamadığını söy-

lüyor. Birçok enstrümanda, ortalama 

bir öğrenci, 6-8 aylık kurslar sonunda 

bir enstrümanı yine “ortalama” ola-

rak çalar hale gelebiliyor. Bazı kurum-

lar hiç bir enstrümana başlamamış 

birine önce piyano dersi ve perküs-

yon atölyesi veriyor. Sanat Atölyeleri 

piyanoya başlayan öğrencinin ritim 

kulağının geliştiğini söylüyor. Son 

zamanlarda  saksafon kursuna ilgi 

artmış: “Çok uzun bir dönem nefesli 

çalgılarda sadece yan flüte özenilir-

di. Laço Tayfa popüler olduğundan 

beri klarnet için de istek var. Şimdi 

caz, partilerde dinlenen müzikler ve 

yeni new age parçalarda görülen 

saksafon ağırlığı çok etkili. Saksafon 

Yedi yaşında bir 
çocuk yan flüt 

çalamaz, çünkü nefes 
yapısı uymaz. Bu                 

yüzden ben bütün 
çocukların piyano 

ile başlamasını 
istiyorum.

“ “ 
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Müzik, en katı yürekleri bile 
yumuşatabilen, en sessiz insanı 
bile canlandırabilen büyülü bir 

değnek gibi...

“ “ 
nefesliler içinde zor görünen bir ens-

trüman. Nefesi tutumlu harcamalısı-

nız. Ama üç ayda temeli alan da var, 

zaman ayıramadığından 6-7 ayda öğ-

renen de.” 

KİŞİSEL GELİŞİM VE MÜZİK 

Müziği kişisel gelişimin “terapi” 

kısmında kullanan merkezler de 

var. Rebab, kopuz, ney gibi enstrü-

manları yoga ve meditasyonun yan 

unsuru olarak çalabilirsiniz. Kökeni 

Uygurlar’a dayanan rebaba ilgi son 

dönemde çok artmış. Neye duyulan 

merak da uzun süredir devam ediyor. 

GÜZEL ŞARKI SÖYLEMEK İÇİN 

Müzikle ilgilenmenin tek yolu bir 

enstrümanı çalmak değildir. Sesinizi 

kullanarak da müzik yapabilme im-

kanına sahipsiniz. Ses eğitimi alanlar 

ilk zamanlar nefes alma şekillerini, di-

yaframı kullanmayı ve seçtikleri türe 

göre şarkılar söylemeyi öğrenmeye 

başlarlar. Öğrenciler öğrendikleri ses 

teknikleri ile şarkı söylerken uygulu-

yorlar. Böylece hem teori bilgisi alıp 

hem de uygulama yapmış oluyorlar. 

Eğer ses eğitimi alacaksanız sesinize 

özen göstermeyi de öğrenmelisiniz. 

Herkes hoşlandığı müzik tarzını din-

leyip onu seslendirmek ister, ama işin 

uzmanları bunun yerine, farklı tarzları 

da dinlemek gerektiğini söylüyor. 

Sevgiyle kalın… Asla müziksiz ve sa-

natsız kalmayın…
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Kıymetli Düş’ün Okurları, Eğitim dünyası paydaşları olarak sistemin 

gelişimine katkı sağlamak adına hepimize birtakım görevler düşmek-

tedir. Dergimiz bu kapsamda baştan beri yayımlamış olduğu makale-

leriyle hızla değişen dünyamızda sizlere eğitim adına neler olduğunu 

sunmaya çalışmaktadır. Bizim bu çalışmada hedefimiz her birinizin 

okuduklarından elde ettikleri bilgiler ile bulundukları yerlerde eğitim 

sistemine katkı sağlamanızdır. Faydalı olmak dileğiyle….

II. Dünya Savaşı sonrası oldukça zor günler sonrasında kararlılıkla az 

zamanda çok ve büyük işler yaptıklarını düşündüğümüz diğer bir top-

lum olan Alman toplumu eğitim sistemi bu sayımızın karşılaştırmalı 

eğitim konusudur. 

ALMANYA 
EĞİTİM SİSTEMİ

Eğitimin ülkelerin kalkınmaları adına önemli 
olduğu bilinmektedir. Bu konuda yapılan 
araştırmalarda, ekonomik kalkınmada en 
önemli faktörün eğitim olduğu sonucu 

elde edilmiştir

“ “ 
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TARİHSEL SÜREÇ

Eğitimin ülkelerin kalkınmaları adına 

önemli olduğu bilinmektedir. Bu ko-

nuda yapılan araştırmalarda, ekono-

mik kalkınmada en önemli faktörün 

eğitim olduğu sonucu elde edilmiş-

tir1. Sosyal ve ekonomik bir süreç ola-

rak kabul edilen kalkınma, toplumun 

ihtiyaç duyduğu nitelikli bireylerin ye-

tiştirilmesi ile hedeflere uygun olarak 

gerçekleşmektedir2. Dünyanın büyük 

yıkıma uğradığı II. Dünya savaşı son-

rası Alman toplumunun günümüz 

gelişmiş toplumu haline gelmesinde 

de eğitimin payı büyüktür. Örneğin; 

Almanya’nın sanayi alanındaki geliş-

mesi mesleki eğitime verdiği önem 

ile sağlanmıştır3. Alman toplumunun 

bu kalkınma ve ekonomik gelişmiş-

lik başarısını elde etmesi sürecinde 

eğitime ilişkin çeşitli gelişmeler ve 

reformlar yürüttüğü bilinmektedir.

Savaş sonrası ikiye bölünme ile ülke-

de demokratikleşme düşüncesi ile iki 

farklı eğitim sistemi ortaya çıkmıştır. 

Doğu Almanya’da 1946 yılında anao-

kulundan üniversiteye kadar tüm ka-

demeleri kapsayan demokratik üniter 

okullar kurulması savaş sonrası Alman 

eğitim politikalarının başlangıcı ola-

rak kabul edilmektedir. Diğer taraftan 

Batı Almanya’da eğitimin demokra-

tikleşmesi adına; eğitim için eşit fır-

satlar, tüm çocuklar için ücretsiz okul, 

kapsamlı okul sistemi ve üniversite 

düzeyi öğretmen eğitimi ilkeleri oluş-

turulmuştur. Ancak bu ilkeler uygula-

maya geçememiş ve sonrasında 1948 

yılında önemli eğitim sorunlarına or-

tak yaklaşımlardan sorumlu “Almanya 

Federal Cumhuriyeti’nde Eyalet (Län-

der) Eğitim Bakanları Daimî Konferan-

sı” (KMK) kurulmuştur4. 

Savaşın bıraktığı durumun telafisi 

ile uğraşmaları nedeniyle eğitim sis-

teminde ellili yıllarda Almanya’da-

ki eğitim sisteminde fazla değişim 

yaşanmamıştır. 1960 ve sonrasında 

eğitim konusunda reform çalışmaları 

başlamıştır. 1965 yılında, dokuz yıllık 

zorunlu okul eğitim, bir lise türü olan 

Gymnasium okullarından 13. sınıftan 

sonra bir üniversite giriş imkânı sağ-

lanmıştır. 1968’de, yükseköğretimde 

ve günümüz bilimsel olarak uygula-

malı araştırma ve öğretme yapan üni-

versiteleri olan “Fachhochschulen”’in 

başlangıcı kabul edilen teknik okullar 

ve uygulamalı bilimler üniversiteleri 

kurulmuştur.  Ayrıca, yükseköğretim 

düzeyinde, çalışma programlarının 

birleştirilmesi ve uluslararasılaşma ile 

ilgili çalışma programlarının karşılaştı-

rılabilirliği ile ilgili konular ele alınmış-

tır. Günümüz mesleki eğitimin temel-

leri 1969’da çıkarılan Mesleki Eğitim 

ve Öğretim (VET) Yasası ile atılmıştır. 

Mesleki eğitimin okullar ve işletme-

lerde devam etmesini sağlayan “İkili 

Sistemi” başlatılmıştır4. Reformlar in-

celendiğinde günümüz koşullarında 

çeşitli değişimlere uğramakla beraber 

istikrara işaret eden bir devamlılık söz 

konusudur. 
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Yetmişli yıllarda, Robinsohn tarafın-

dan Eğitim Programı Teorisi ortaya 

konulmuştur.  Bu teori öğrenme he-

defleri ve öğrenme içeriğinin yanı 

sıra öğrenme süreçleri ve organi-

zasyonunun da mümkün olduğunca 

kesin düzenlemesi gereksinimi ifade 

edilmiş ve Alman Eğitim Konseyi’nin 

1970 Yapısal Planı’nda dikkate alın-

mıştır. 1970 yılında Eğitim Planlama 

Komisyonu kurulmuştur. Zaman içe-

risinde birtakım değişimlere uğra-

makla birlikte, komisyon ve Dışişleri 

Bakanlığı ortak çalışmaları sonucun-

da Almanya’da eğitim ve öğretim 

politikasında iyileştirmeler sağlan-

mıştır. Alman Eğitim Konseyi ‘nin fi-

kirleri doğrultusunda anaokulları ilk 

öğretimin kapsamına alınmıştır ve 

ilk aşaması olarak kabul edilmiştir. 

1972 yılında lise eğitimide yeniden 

düzenlenmiştir4. Yapılan çalışmalar-

da eğitim sistemi paydaşları ve resmî 

kurumların eş güdüm içerisinde çalış-

tıkları görülmektedir. 

1973 yılında Alman Kalkınma Komis-

yonu kararı ile okul öncesi eğitim, ilk 

ve orta öğretim, mesleki eğitim/sü-

rekli eğitim ve öğretim şeklinde kap-

samlı okullar kurma planı oluşturmuş-

tur. 1976 yılında tüm üniversitelerde 

yeni düzenlemelere gidilmiştir. Yük-

sek Öğretim Çerçeve Kanunu oluştu-

rulmuş ve öğretim, araştırma, eğitim 

programları, yüksek öğrenim kurumu 

üyeleri ve profesörlerin atanması ile 

ilgili düzenlemeler yapılmıştır. 1977 

yılında okul öncesi eğitimme erişim 

%90 oranına ulaşmıştır. 1980’lerin ilk 

yarısında, Almanya Federal Cum-

huriyeti’nin eğitim politikası, çeşitli 

eğitim sektörü problemlerini çözme 

adına çeşitli reformlara gidilmiştir4. 

Eğitim sisteminin ihtiyacı olan yasal 

düzenlemeler, planlamalar ve uygu-

lamalar birlikte yürütülerek eğitime 

erişme ve nitelik artırma birlikte yü-

rütülmüştür. 

1990 ve sonrası bölünmüş toplumun 

birleşmesi ile eğitim anlamında ortak 

hareket gereksinimini ortaya koy-

muştur. Bu kapsamda, Bir komisyon 

kurularak Alman eğitiminin geleceği 

şekillendirilmiştir. Komisyon çalışma-

ları sonucunda ortak ve karşılaştırıla-

bilir temel bir eğitim yapısı oluştur-

maya karar verilmiştir. 

1996 yılında yapılan çeşitli değişik-

likler ile İlköğretimde, 3 yaşına gelen 

her çocuk için anaokulu erişim hakkı 

sağlanmıştır. Mesleki eğitim prog-

ramları uygulama ağırlıklı olacak şe-

kilde geliştirilmiştir.  Mesleki eğitimin 

“Gerçek Ortamlarda Uygulama Ve 

Mesleğe Yönelim/ Öğrenme Alanı 

Konsepti” ortaya konulmuş ve bu 

kapsamda mevcut çerçeve öğretim 

programları geliştirilmiştir. Öğrenme 

alanı konsepti ile mesleki okul biçim-

Alman Eğitim 
Konseyinin fikirleri 

doğrultusunda 
anaokulları 
ilköğretimin 
kapsamına 

alınmıştır ve ilk 
aşaması olarak 
kabul edilmiştir.

“ “ 
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lerinin çoğunda geleneksel ders bö-

lümleri kaldırılmıştır. Öğrenme alan-

ları eğitim programının bir parçası 

haline gelmiş ve eğitim uygyulama-

larının işletmelerde gerçek durum-

lara dayalı yürütülmesi sağlanmıştır. 

Mesleki eğitimdeki bu çalışmaların 

amacı öğrencilerin yeterliliğini arttır-

mak ve meslek okullarında öğretim-

de yaşamboyu öğrenmeye olan is-

tekliliğini teşvik etmektir. Bu nedenle 

KMK; mesleki yeterlilik, öz yeterlilik 

ve sosyal yeterlilik konularına odak-

lanmıştır4. 

Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Ör-

gütü (OECD) tarafından Uluslararası 

Öğrenci Değerlendirme Programı 

olan PISA sınavlarında Alman toplu-

mu sonuçları yetersiz görerek çeşitli 

tartışmalar başlatmış ve bu durum 

fırsat eşitliği olmadığı düşüncesi eği-

tim sisteminin yeniden tasarlanma-

sına neden olmuştıur. 2005 yılında, 

eyalet eğitim otoriteleri tarafından 

erken çocukluk eğitimi için eğitim 

planları başlatılmış ve üç yaşından 

büyük olmayan çocuklar için uygu-

lamaya konulmuştur. 2013 sonrası 

bir yaş çocukları için bakımevi talebi 

doğmuştur. Mesleki eğitimde, 1969 

düzenlemeleri 2005 yılında yeniden 

revize edilerek modernleştirilmiş 

ancak İkili Çıraklık Eğitim Sistemi 

devam etmiştir. KMK 2005 yılında 

meslek okulları (Lernfeld-Konzept) 

için öğrenme alanı kavramının daha 

da geliştirilmesi kapsamında yeterlik 

kavramı; “bireyin profesyonel, sosyal 

ve özel durumlarda doğru ve sosyal 

olarak sorumlu davranma isteği ve 

yeteneği” olarak tanımlamıştır. 2011 

yılında Almanya’da eğitimde stan-

dartlaşmaya gidilmiş ve her bir okul 

türü için ayrı ayrı olarak belirlenen 

standartlar uygulamaya konulmuştur.  

Denetlenmesi için sınavlar yürütülen 

bu standartlaşma süreci tüm okul tür-

lerinde 2012 yılında tamamlanmıştır4. 

Alman toplumunun tıpkı diğer Av-

rupa Birliği ülkeleri gibi farklı kültür-

lerin dillerin ve düşünce yapılarının 

buluşma noktası olarak görülmesi, 

eğitim alanında yapılanlar adına sa-

vaş dışında mücadele etmesi gerekli 

diğer önemli bir problem olarak ka-

bul edilmektedir. Ülkede yaklaşık 8 

milyon göçmen bulunmaktadır5. 

Yabancıların entegrasyonu ve bu du-

rumun eğitim ile ilişkisi Alman top-

lumu için oldukça önemli bir yere 

sahiptir. Bu konuda farklı dönemler-

de pek çok çalışma yapılmış ancak 

yeterli düzeyde gerçekleşmemiştir. 

2015 yılında yeni mülteci hareketleri 

kapsamında eğitim sisteminde çeşitli 

düzenlemeler yapılmıştır. Göçmenler 

kararnamesi, çeşitli eğitim kademe-

lerinde eğtim kurumlarınca hazırlık 

sınıfları kurulması ve yürütülmesi bu 

çalışmalardandır. Bilişim teknolojile-

rinin yaygın hale gelmesi ile öğretim 

yöntemleri ve pedagoji adına kulla-

nımı kapsamında web tabanlı eğitim 

materyalleri ortaya çıkmıştır.  Tekno-

lojideki hızlı değişim ile e-Öğren-

me ortamlarının mobil öğrenmelere 

doğru geçiş yaşanmış, mobil cihaz-

ların öğrenmede kullanımı yaygın-

laşmıştır. Endüstri ve bilişimin birlik-

teliği anlamında kullanılan günümüz 

kavramlarından Endüstri 4.0 eğitim 

etkinliklerinde ön plana çıkmıştır4. 

Tarihsel sürece bakıldığında; Alman 

toplumu eğitim reformlarına iliş-

kin yürütlen faaliyetlerde olumu ve 

olumsuz durumlar bulunmaktadır. 

Öğrenme süreci 
boyunca yeterliğe 

ilişkin dönütler 
öğrenenin ne 

kadar ilerlediği 
hakkında bilgi 
sağlamaktadır.

“ “ 
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Bireyin ön plana alındığı, eğitim eri-

şiminin sağlanmaya çalışıldığı, çe-

şitli kurumlar oluşturularak sistemli 

olarak yürütülmeye çalışılması dik-

kat çekicidir. Diğer taraftan, savaş 

sonrası bölünme/birleşme ve çeşitli 

zamanlarda göç alması eğitimde ya-

pılan reform çalışmaların bu iki temel 

sorunla birlikte yürütülmesini zorunlu 

kılmıştır. Sonuç olarak, Ülkenin süreç-

te karşılaşmış olduğu problemlere 

rağmen günümüz verileri ışığında, 

yapmış oldukları eğitim reformları 

ve bunların uygulamaları ile başarılı 

oldukları söylenebilir. Bu anlamda ül-

kenin mevcut eğitim sistemine ilişkin 

bilgiler şu şekildedir.

GENEL BİLGİLER 

Federal Almanya Cumhuriyeti II. 

Dünya Savaşı sonrası 1949 yılında 

demokratik ve sosyal bir federas-

yon olarak kurulmuş ve günümüze 

varlığını bu şekilde sürdürmektedir. 

1949 tarihli Alman Anayasası gele-

neksel federal düzenin eğitim, bilim 

ve kültür alanlarında devam etme-

si ifade edilmiştir. Almanya Federal 

Cumhuriyeti’ndeki eğitim sistemi 

ideolojik ve sosyal çoğulculuk olarak 

nitelendirilmektedir. Federal Alman-

ya Cumhuriyeti’ndeki eğitim sistemi; 

okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, 

yüksek öğretim ve sürekli eğitim şek-

lindedir5.

Almanya’da eğitim sistemi federal 

devletin kontrolünde eyaletler ta-

rafından yürütülmektedir. Federal 

devletin eğitime ilişkin olarak sorum-

lulukları; sanat ve burs, araştırma ve 

öğretim özgürlüğünün garanti al-

tına alınması, inanç ve inanç özgür-

lüğü, mesleğin serbestçe seçilmesi 

ve eğitim yeri, yasalar önünde eşit-

lik ve ebeveyn haklar olarak ifade 

edilmektedir. Örgün, yaygın ve sü-

rekli eğitim konularının yürütülmesi 

eyalet mevzutında belirtilen esaslar 

doğrultusunda Eyaletler tarafından 

yürütülmektedir. Her eyalet kendi 

eğitim sistemini yürütmekle beraber, 

birbirleriyle iş birliği içerisindedirler. 

Bu iş birliği kapsamında 1948 yılında 

kurulan Eğitim ve Kültür İşleri Ba-

kanları Daimî Konferansı (Kultusmi-

nisterkonferenz-KMK) Alman eğitim 

sisteminin gelişiminde belirleyici role 

sahiptir5. 

Mesleki eğitimin önemli görüldüğü 

Alman eğitim sisteminde Federal 

Mesleki Eğitim Enstitüsü tarafın-

dan mevcut organizasyonun Yeterlik 

Odaklı (Competence Oriented) ol-

ması gerektiği ifade edilmiştir. Okul 

öncesi eğitiminde öğrencinin birey-

sel ihtiyaçlarının karşılanması adına 

tutarlı bir Pedagojik Yaklaşımın (Pe-

dagogical Approach) eğitim etkin-

liklerini kolaylaştırmaktadır. İlkokul 

kademesinde ise, Bütüncül Yaklaşım 

(Holistic Approach) sergilenmekte-

dir. Alman eğitim sisteminde kade-

meler göz önünde bulundurularak 

eğitim etkinliklerine ilişkin yaklaşım-

lar ortaya konulmaktadır5.

Alman eğitim sisteminde devam 

eden bir takım yeni uluslararası işbir-

liğine dayalı çalışmalar bulunmakta-
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dır.  Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi 

(Education for Sustainable Develop-

ment) kapsamında oluşturulan çer-

çeve eğtim programı, bu konudaki 

standartları tanımlamak ve değer-

lendirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenci 

merkezli yaklaşım çerçevesinde oluş-

turulan bu program kazanım odaklı 

(Competency Oriented Approach) 

olarak Küresel Gelişim Eğitimi (Glo-

bal Development Education-EDS) 

kapsamında öğrencilere çevre so-

runları konusunda eğitim sistemi içe-

risinde farkındalık kazandırmak ama-

cındadır5.

 

EĞİTİM SİSTEMİ YAPISI 

Almanya’da eğitim sistemi; Erken 

dönem çocuk eğitimi-okul öncesi 

eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, yük-

seköğretim ve sürekli eğitim şeklin-

de bir yapıya sahiptir. Erken çocukluk 

eğitimi, 3-6 yaş dönemini kapsamak-

tadır. Katılım zorunlu olmamakla be-

raber yerel otoriteler zorunlu olması 

konusunda yetkilendirilmişlerdir. 

Sosyal, duygusal ve fiziksel olarak 

gelişim amaçlı bu kurumlar eğitim et-

kinliklerini gelişim özelliklerine ve ye-

teneklerine göre düzenlemektedir-

ler. Eğitim programları yaş düzeyine 

uygun olarak çocukların ihtiyaçlarına 

göre oluşturulmakta ve uygulan-

maktadır. Bu ihtiyaçlar; bakım, sevgi, 

iletişim, destek, kabul, emniyet ve 

güvenlik olarak belirtilmektedir. Öğ-

renme öğretme yaklaşımına gelince, 

temel olan dil becerilenin geliştiril-

mesidir. Motor becerilerinin geliştiril-

mesi de diğer önemli husustur5. 

6 yaşına gelen tüm çocuklar 9 yıl 

(bazı eyaletlerde 10 yıl) süreli zorunlu 

eğitime katılmaktadırlar. Düzenli ka-

tılım gereklidir. Zorunlu eğitimin ilk 

4 yılı (Grundshule) ilkokul sürecidir. 

İlkokulda temel hedef, öğrencilerin 

oyun merkezli öğrenme etkinlikle-

rinden daha sistemli örgün öğrenme 

ortamına adapte edilmesi ve kapa-

sitelerine uygun bireysel öğrenme 

gereksinimlerini karşılayacak eğitim 

programına göre eğitim sunmaktır. 

Okuma-yazma ve matematik gibi te-

mel yeterlikler yanı sıra, yaşamboyu 

öğrenme yeterliğinin kazandırılması 

da amaçlar arasındadır.  Eğitim etkin-

likleri öğrenenin bireysel ihtiyaçları 

göz önüne alınarak planlanmaktadır5. 

Eğitim sürecinde önemli olan ma-

teryal ve yeterlilikler ilkokul eğitim 

programında, eğitim planlarında 

veya çerçeve planlarında yer almak-

ta ve konu, alan veya disiplinlerarası 

olabilmektedir. Eğitimin programa 

uygun olarak yürütülmesinden okul 

yönetimi ve öğretmenlerden sorum-

lu yönetici sorumludur. Eğitim prog-

ramı paydaşların etkin katılımı ile 

gerçekleştirilmektedir. Hedef, içerik 

ve öğretme metotlarını içermektedir. 

Tüm geliştirme çalışmaları bitiminde 
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yenilikler için hizmet içi eğitim birimi 

aracılığı ile tüm öğretmenlerin eği-

timi sağlanmaktadır. Bütünsel yak-

laşım öğretme prensibi olarak kabul 

edilmekte ve sınıf ortamında etkin-

likler destekleyici öğretme ikliminde, 

bilişsel etkinlikler ile ve dengeli ileti-

şim ile yürütülmektedir5. 

Ortaöğretim ortaokul ve lise olarak 

iki ayrı aşamada yapılandırılmıştır. 

5/7 – 9/10 sınıflar arası ortaokul ka-

demesidir. Genel eğitim, genel ve 

mesleki eğitim birleşimi ve mesleki 

eğitim olarak 3 farklı program bu-

lunmaktadır. Öğrenci yaş aralığı or-

taokul kademesi için 10/12 – 15/16 

ve lise kademesi için 15/16 – 18-19 

olarak belirlenmiştir. Temel olarak 

ortaokul eğitiminde hedefler; ente-

lektüel, fiziksel ve duygusal gelişim 

sağlama, bağımsız karar verebilme, 

sorumluluk alma, akademik yeterlilik 

ve yetenekler uygun olarak uzman-

laşma olarak ifade edilmektedir. Öğ-

retim yaklaşımı olarak da öğrenme 

grupları, öz düzenlemeli öğrenme ve 

öğrenci merkezli öğretim uygulan-

maktadır5. 

2004 yılında yürürlüğe konulan Ya-

şam Boyu Öğrenme Stratejisi’nin 

amacı, öğrenmenin nasıl teşvik edi-

lebileceğini göstermektir. Toplumun 

tüm bireylerine zaman ve mekân sını-

rı olmaksızın çeşitli şekillerde eğitim 

imkânı sunulması hedeflenmektedir.  

Öğrenme, resmi, yaygın ve gayri res-

mi öğrenmeyi içermektedir5. 

SINAV/GEÇİŞ SİSTEMİ

Erken çocukluk dönemi çocuklarına 

yönelik performans değerlendirmesi 

yapılmamaktadır. Değerlendirme fa-

aliyetleri, gelişimin düzenli gözlem-

lenerek belgelendirilmesi ve bunun 

ebeveyn ile paylaşılması şeklinde 

yürütülmektedir. İlkokul kademele-

rinde, yeterlik odaklı öğrenme per-

formans değerlendirmesi gerektir-

mektedir. Öğrenme süreci boyunca 

yeterliğe ilişkin dönütler öğrenenin 

ne kadar ilerlediği hakkında bilgi 

sağlamaktadır. Dönüt araçları olarak 

da yeterlik raporları, gözlem formları, 

öğrenme gelişim raporları, öğrenme 

günlükleri ve portflyolar kullanılmak-

tadır. Elde edilen veriler ebeveynler 

ile paylaşılmaktadır. Bu veriler üst 

kademeye geçiş adına kullanılacak 

olan kriterleri, bireysel gelişimleri ve 

standart yeterlik düzeyini ortaya koy-

maktadır5. 

Ortaokul düzeyinde değerlendir-

me; tamamlanan yazılı, sözlü ve uy-

gulamalı sınıf içi etkinliklere göre 

yapılmaktadır. Tamamı eğitim prog-

ramında belirtilen hususlara göre 

yürütülmektedir. Performanslar yılda 

iki defa okul ya da öğrenme gelişim 

raporlarına yansıtılmaktadır. Bu süreç 

pedagojik performans gerektirmek-

tedir. Ayrıca geleceğin şekillenmesi 

konusunda yasal bir tarafıda bulun-

maktadır5.

İlkokul ‘dan farklı türdeki ortaokulla-

ra geçiş mevzuata göre farklı şekilde 

ele alınmaktadır. Öğrencinin ayrıldığı 

okulun süreç içerisideki değerlendir-

mesine göre okul yetkilileri ve ebe-

veynlerin kararına göre gerçekleş-

mektedir. Nihai karar ya ebeveynler 

ya da okul ya da okul yetkilileri tara-

fından alınır. İstenilen okulun kapasi-

te ve öğrenci yeterliliklerine okulun 

kabulünde göz önüne alınan faktör-

lerdendir5.

Ortaokuldan liseye geçiş öğrencinin 

başarı düzeyine göre gerçekleşmek-

tedir. Değerlendirme sürecinde top-

lanan ve senede iki kere raporlaştırı-

Almanya’da eğitim 
sistemi federal 

devletin kontrolünde 
eyaletler tarafından 

yürütülmektedir. 
Her eyalet kendi 
eğitim sistemini 

yürütmekle beraber, 
birbirleriyle iş birliği 

içerisindedirler.

“ “ 



lan veriler kullanılmaktadır. 4 olarak 

belirlenen not sınırı altında kalanların 

okul ve öğretmen kurullarınca tekrar 

değerlendirmeye alınmaları ve yeter-

siz olarak görülenlerin aynı sınıfı tek-

rar etmeleri söz konusudur5.

ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE ÖĞRET-
MENLİK MESLEĞİ

Almanya’da öğretmenlerin eğitimi, 

Eyalet mevzuatı ile düzenlenmek-

tedir. İki aşamalı yürütülen öğret-

men eğitiminde her bir aşamanın 

tamamlanması ile öğrenciler sınava 

tabi olmaktadırlar. Birinci ve İkinci 

Devlet Sınavları olarak adlandırılan 

bu sınavlar eyalet sınav kurulları tara-

fından yürütülmektedir. İlk aşamada 

öğrenciler öğretmen eğitimi veren 

üniversiteler, eğitim kolejleri ve sanat 

kolejlerinde öğrenim görmektedirler. 

Öğrenciler teorik dersler yanı sıra 

konu alanlarına özgü öğretim teknik 

ve yöntemleri eğitimi almakta ve uy-

gulama ortamlarında teorik bilgile-

rini uygulama fırsatı bulmaktadırlar. 

Okul kademelerine göre bu eğitim 

farklı süre ve içeriklerde yürütülmek-

tedir. Sonunda kapsamlı bir çıkış sı-

navı ile tamamlanmaktadır. İlk Devlet 

Sınavını geçmek, bir üniversite dip-

lomasına sahip olmakla eş anlamlıdır 

ve öğretmen yetiştirmenin ikinci aşa-

masına, öğrenci öğretimine giriş için 

ön şarttır. Uygulamalı öğretmen eği-

timi, öğretmen eğitim kurumlarında 

ve okullarında gerçekleşir.

Öğretmen eğitiminin ikinci aşama-

sı, öğrenciler yaklaşık iki yıllık stajyer 

öğretmen statüsünde ve gözetmen 

öğretmen kontrolünde okullarada 

uygulamalı olarak öğretmenlik yap-

maktadırlar. Bu süreçte, öğretmenin 

yapması gereken tüm etkinlikler yü-

rütülmektedir. Sonrasında İkinci sına-

va katılarak başarılı olanlar öğretmen 

olabilmektedirler. 

Alman eğitim otoriteleri öğretmen 

eğitimin önemine istinaden günü-

müzde kaliteli öğretmen eğitimi 

kampanyası “Qualitätsoffensive Leh-

rerbildung” başlatmıştır. Eğitim ve 

Araştırma Bakanlığı tarafından orga-

nize edilen kampanyada öğretmen 

yetiştiren yüksek öğretim kurumları-

na 500 milyon Euro bütçe ayırmıştır. 

145 üniversitede toplantılar gerçek-

leştirilmiştir. Toplantılarda sunulan 

projelerden yaklaşık 49 tanesi uygu-

lamaya değer projeler olarak kabul 

edilmiştir6. 

GENEL DEĞERLENDİRME

Savaş sonrası savaşın yıkımının atla-

tılması çalışmaları, bölünmeden/bir-

leşmeden kaynaklı sorunların eğitim 

reformlarını zorlaştırması ve yüksek 

düzeyde mülteci varlığı ile bunların 

topluma entegrasyonu Alman eğitim 

sisteminin tarihsel süreçte karşılaştığı 

büyük problemlerdir. Bu problem-

lerin üstesinden gelerek yüksek ge-

lişmişlik düzeyini yakalaması Alman 

eğitim sistemi ve süreçteki uygula-

maları istikrarlı şekilde yürüttüklerinin 

ispatı olarak ifade edilebilir. Diğer 

taraftan günümüz eğitim sistemi ya-

pısı ve uygulamaları göz önüne alın-

dığında eğitime dair pek çok önemli 

gelişmenin varlığından bahsetmek 

mümkündür. 

Almanya’da temelde belirlenmiş 

öğrenme yaklaşımının yapılandırma-

cı özellikler gösterdiği söylenebilir. 

Öğrenci merkezli ve kazanım temelli 

yapısı ile tüm kademelerde program 

çerçevesinde etkinlikleri yürütmek-

tedirler. Bu durumun takibi okul yö-

netimi ve sorumlu öğretmen tarafın-

dan yapılmaktadır. Kademeler göre 

farklı yaklaşımlar kullanmakta olup 

eğitim sistemi adına olumlu olduğu 

söylenebilir. Program geliştirme et-

kinlikleri tüm paydaşların katılımı ile 

gerçekleşmektedir. Etkili bir süreç 

değerlendirmesi yürüten Almanya, 

Almanya’da temelde 
belirlenmiş öğrenme 

yaklaşımının 
yapılandırmacı  

özellikler gösterdiği 
söylenebilir.

“ “ 
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çok çeşitli araçlar kullanarak öğrenci-

ler hakkında süreçte veri toplamakta 

ve raporlaştırmaktadır. Sonrasında 

okul yönetimi ya da ebeveynler karar 

vererek geçiş sağlanmaktadır. 

Mesleki eğitime ilişkin ortaya konu-

lan oluşturlan “Gerçek ortamlarda 

uygulama ve mesleğe yönelim/ Öğ-

renme alanı konsepti” ve oluşturulan 

ikili eğitim sistemi günümüzde halen 

önemini korumakta ve modernleş-

tirilmektedir. En önemli eğitim et-

kinliklerinden kabul edilen mesleki 

eğitim ülkenin kalkınma seviyesi ve 

sanayileşmedeki başarısı ile kendisini 

ispat etmektedir. 

Öğretmen eğitiminin iki aşamalı yü-

rütülmesi ve bu aşamaların sınav ile 

değerlendirilerek tamamlanması 

nitelikli öğretmen yetiştirme adına 

oldukça önemlidir. Öğretmenlerin 

gözetmen ile yaklaşık 2 yıl uygulama 

yapması bu kaliteyi artıran en önem-

li unsurlardandır. Ülke bu konuda 

sürekli kaliteyi artırıcı çalışmalar ile 

öğretmen yetiştirmeye verdiği öne-

mi ortaya koymaktadır. Son yapılan 

öğretmen eğitimine ilişkin Eğitim ve 

Araştırma Bakanlığı tarafından yürü-

tülen “Kaliteli Öğretmen Eğitimi Pro-

je Kampanyası” Alman toplumunun 

kaliteli öğretmen arayışına somut 

örnektir.   

Özellikle okul kademelerindeki etkili 

süreç değerlendirmesi, sürekli geliş-

tirme etkinlikleri yürütülmesi, mesleki 

eğitimdeki uygulamalar ve öğretmen 

eğitimine ilişkin tüm çalışmalar ülke-

miz eğitim sistemi adına incelnmesi 

ve karşılaştırmalar yapılması gereken 

öncelikli konular arasındadır.
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  Genel olarak Dünya’da uyuşturucu nasıl bir tehdittir?

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından dünya gene-

lindeki uyuşturucu durumunun genel görünümüne ilişkin 2015 yılı verileri ile 

hazırlanan ‘2017 Dünya Uyuşturucu Raporu’na baktığımızda;

2015 yılında toplam 255 milyon kişinin, diğer bir deyişle 15-64 yaşları arasın-

daki her 20 kişiden birinin (%5,3) hayatlarında en az bir defa yasadışı uyuşturu-

cu madde kullandığını tahmin edildiği, bu sayı içerisindeki 29,5 milyon kişinin 

problemli uyuşturucu madde kullanıcısı olduğu ve dünya genelindeki her 6 

problemli uyuşturucu madde kullanıcısının sadece 1’inin tedavi imkanlarına 

erişebildiği ifade edilmiştir. 

“ “ 

2. Sınıf Emniyet Müdürü Erdem Koç
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MADDE BAĞIMLILIĞININ 
ÖNLENMESİNDE 

DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKENLER

Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve 
çocuklarımızın uyuşturucu maddelerden uzak 

tutulması amacıyla uyuşturucu ticareti ile mücadeleye 
özel bir önem ve öncelik verilmektedir.
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Raporda ayrıca 2015 yılında 15-64 yaş 

grubu içerisinde 190.900 (2014 yılın-

da 207.400) madde bağlantılı ölüm 

meydana geldiği ve bu sayının mil-

yonda ’39,6’ kişinin madde bağlantılı 

olarak hayatını kaybettiğini ortaya 

koyduğu belirtilmiştir.  

Bu göstergeler doğrultusunda Dün-

ya gençliğinin nasıl bir tehditle karşı 

karşıya olduğu açıkça görülmektedir. 

 Bu tehdidin karşısında Türkiye 
nasıl bir politika izlemektedir?

Geleceğimizin teminatı olan gençle-

rimizin ve çocuklarımızın uyuşturucu 

maddelerden uzak tutulması amacıy-

la uyuşturucu ticareti ile mücadeleye 

özel bir önem ve öncelik verilmekte-

dir.

Yapılan yasal düzenlemeler, eği-

tim programları, ihtisaslaşma, ilgi-

li kurumlar ve diğer ülkelerin ilgili 

kuruluşlarıyla yapılan ileri düzeyde 

işbirliği neticesinde, ülkemizde gü-

venlik birimlerinin uyuşturucu ile 

mücadeledeki etkinliği artmaktadır. 

Bununla birlikte, başta gençlerimiz 

olmak üzere vatandaşlarımızı uyuş-

turucudan korumak amacıyla uyuştu-

rucunun sokakta bulunabilirliğini ve 

satışını engellemeye yönelik sürdü-

rülen çalışmaların devam ettirilmesi, 

dünyadaki gelişmelerin takip edile-

rek personel ve teknik kapasitenin 

güçlendirilmesi, uyuşturucu ile mü-

cadelede yaşanan aksaklıkların tespit 

edilerek çözüm önerilerinin gelişti-

rilmesi ve etkin tedbirlerin alınması 

gerekmektedir.

Bu doğrultuda, uyuşturucu ile mü-

cadelede Bakanlığımız birimlerinin 

birlikte hareket etmeleri ve mücade-

ledeki önceliklerin belirlenerek yol 

haritasının oluşturulması amacı ile 

Bakanlığımız ilgili birimlerinin görüş 

ve önerileri doğrultusunda Emniyet 

Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla 

Mücadele Daire Başkanlığı koordine-

sinde “İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu 

ile Mücadele Uygulama Politikası” 

hazırlanmıştır.

Politika belgesinde;

Narkotimler, Alan Denetimi Projesi, 

Metruk Binalar; Eğitim ve Teknik Ka-

pasite Artırımı; Uyuşturucu İle Müca-

dele Mevzuatı, Uyuşturucu Maddele-

rin Profillenmesi; Yerel Yönetimlerin 

Uyuşturucu ile Mücadelede Etkin 

Kullanımının Sağlanması, Toplumun 

Uyuşturucu ile Mücadelede Farkın-

“ 

“ 

Uyuşturucu ile 
mücadelede 

yaşanan 
aksaklıkların 

tespit edilerek 
çözüm önerilerinin 

geliştirilmesi ve 
etkin tedbirlerin 

alınması 
gerekmektedir.
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dalığının Artırılması; Önleme Eğitimi; 

Sivil Toplum Kuruluşlarının Uyuşturu-

cu İle Mücadelede Aktif Rol Almala-

rının Sağlanması; NARKO-TIR Proje-

si; NARKO-NOKTA Projesi, Tedavi 

Merkezleri Rehabilitasyon ve Sosyal 

Uyum Merkezleri v.b. projelendiril-

miş faaliyetlerimiz yer almaktadır.

 Özellikle uyuşturucu ile müca-
dele konusunda kanun uygula-
yıcı birimlerin rolü nedir?

Küresel karmaşıklıklar ve bölgesel 

çatışmalar odağında, ülkemiz her 

türlü uyuşturucu madde ile her türlü 

aşamada  mücadelede en önemli ak-

törlerden birisidir. Türkiye jeo-politik 

konumu nedeniyle Asya kökenli nar-

kotik maddelerin Avrupa uyuşturu-

cu piyasasına ulaştırılmasında ve bu 

uyuşturucu maddelerin yapımında 

kullanılan, batıdan doğuya akışı olan 

ara kimyasal maddeler ile Batı kökenli 

diğer uyuşturucu ve yeni nesil sente-

tik maddelerin kaçakçılığında transit 

ve aynı zamanda hedef konumdadır. 

Ülkemizin yürüttüğü başarılı müca-

dele ve kararlı tutum ile ele geçirilen 

uyuşturucu madde miktarındaki artış 

suç örgütlerinin farklı alternatif gü-

zergah arayışına girmelerine neden 

olmuştur. 2017 yılı kayıtlara madde 

bazında en yüksek yakalamaların ya-

pıldığı yıl olarak geçmiştir. 

 Uyuşturucu ile mücadelede top-
lumun farkındalığının artırılması 
bağlamında ne tür yapısal çalış-
malar gerçekleştirilmektedir?

İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu ile Mü-

cadele Uygulama Politikası Belge-

si’nin Arz ile Mücadele başlığı altında 

“15. Yerel Yönetimlerin Uyuşturucu 

ile Mücadelede Etkin Kullanımının 

Sağlanması” faaliyeti kapsamında; 

yerel yönetim personeli, özel güven-

lik teşkilatı, zabıta teşkilatı, temizlik 

görevlileri v.s. gibi birimlere ve yetiş-

kinlere Narkotik birimlerince eğitim 

verilmesi amacıyla “NARKOREHBER 

MODÜLÜ” hazırlanmıştır. 

Yukarıda ifade edilen meslek men-

supları ve 22 yaş üstü diğer yetişkin 

gruplara farkındalığın artırılmasını 

amaçlayan Narkorehber modülün-

de kısaca bağımlılık, bağımlılık ya-

pıcı maddeler, bağımlı olan kişinin 

fiziksel-sosyal-psikolojik belirtileri ve 

şüpheli mekanlar v.b. konularda eği-

timler verilmektedir. 

 Çocukları korunması adına okul 
ve çevresinde alınan tedbirler 
ile anne-babaların dikkat etme-
si gereken hususlar hakkında 
bilgi verir misiniz?

Arz ile mücadelenin yanısıra önle-

me faaliyetleri de uyuşturucu ile mü-

cadelede önem arz etmektedir. Bu 

faaliyetler çerçevesinde madde ba-

ğımlılığının başlamadan önce önüne 

geçilmesi amacıyla toplum genelinde 

bilgilendirme çalışmaları yapılmakta-

dır. Uyuşturucu kullanımı sadece onu 

kullanan ile sınırlı kalmamaktadır. Ki-

şinin ailesi, içinde bulunduğu toplum 

açısından adli, sosyal ve ekonomik bir 

takım sorunları da beraberinde getir-

mektedir. Başta çocuklar ve gençler 

olmak üzere, 2016-2018 Uyuşturucu 

ile Mücadele Ulusal Eylem Planı okul, 

aile, sokak düzeyinde alınacak ön-

lemlere öncelik vermektedir. Bir diğer 

faaliyet olarak da okul ve çevresinin 

daha güvenli hale getirilmesine yö-

nelik olarak ilgili Bakanlıkların işbirliği 

ile 81 ilde hayata geçirilen ‘Güvenli 

Okul-Güvenli Eğitim’ projesi uygula-

maya konulmuştur.
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Bir çocuk, iki ya da üç dil hatta fazlasını öğ-
renerek büyüyebiliyor.

Çocukların öğrenme kabiliyeti üç aylıkken 
başlıyor. Yani yabancı dil için öğrenmenin 
başladığı o dönemde eğitim gerekiyor. 
Bebeklerin beynine kaydedilen kelimeler 
ömür boyu orada kalıyor.

Çocuğa ikinci bir dil öğretmek için en uygun 
zaman, birinci dilin yani ana dilin edinilmeye 
başlandığı zaman. İki dili duyan ve iletişim 
kuran bir bebek, ikisini de anlayarak büyür. 
Bir bebek için üç ya da dört dil öğrenerek 
büyümek ve onları ayırt etmek olağandışı 
bir durum değildir.

Anadilimizi öğrenirken; Duyduğumuz her 
şeyi “Taklit” ve “Tekrar”  ederiz. İngiliz dil-
bilimci Prof.Halliwell’e göre “çocuklar okul 
öncesi dönemde, bilişsel olarak yabancı 
bir dili öğrenebilecek donanıma sahiptir-
ler. Ancak çocuklara doğrudan dil öğret-
mek yerine, oyun-şarkı-tekerleme ve drama 
yöntemleriyle dolaylı yoldan yabancı dil 
öğretilebilir.” Konuşmaya başlarken önce 
sesleri, ardından kelimeleri ve en sonunda 
da cümleleri söyleriz. Kısaca önce dinler, 
sonra konuşuruz. Çocuklar sadece dilini 
kullanır. Fiillerden, dilbilgisi kurallarından ve 
isimlerinden haberleri yoktur. Buna rağmen 
dili “mükemmel” bir şekilde öğrenebilirler. 
Onlar İngilizce’ yi “yabancı” bir dil olarak 

algılamazlar. Bunun içindir ki, ikinci dili de 
anadillerini öğrendikleri gibi saydığımız bu 
yollardan “edinirler”. 

Yetişkinlerin dil öğrenimi sırasında yaşadı-
ğı birçok zorluğa rağmen çocuklar bir veya 
daha fazla dili saydığımız bu yöntemlerle üç 
ya da daha erken yaşta kolayca öğrenebi-
lirler. 

Amerikalı dilbilimci Krashen’a göre: “Ço-
cukların beyin fonksiyonlarının en yoğun 
olduğu dönem,0-5 yaş dönemidir. Çocuğun 
bu evrelerde öğrendiği dil, neredeyse ana-
dili kadar iyi olmaktadır. Erken yaşta yabancı 
dil öğrenen çocuk, psikolojik açıdan yaşıtla-
rına göre daha olgundur.”

Yabancı dil kazanım çalışmalarında; çocuk-
ların yaşam becerilerine, sosyal ve doğal 
ortama uygun dil kullanımına, dili keşfetme-
ye, hikaye, oyun ve drama yöntemleriyle dili 
kullanmalarına önem verildiği taktirde dil 
edinimi kendiliğinden oluşur.

Bir hatırlatma yapmakta yarar görüyorum, 
okullarda velilerimiz dil öğrenimi konusunda 
biraz sabırsız olabiliyorlar. Oysaki, çocuğun 
anadilini öğrenme sürecinde, günün 24 sa-
ati anadiline maruz kalması ve çevresindeki 
tüm bireylerin bu dili kullanmasına rağmen, 
tam olarak konuşma eyleminin ortalama 2 
yıl sonra gerçekleştiği göz ardı ediliyor.

Ödül M. Bıkmaz
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Volkan Arslan çocukluktan tutulduğu müzik 

sevdasını dedesinin hobi olarak aldığı tu-

lumla mesleğe dönüştürmüş. Siz bakmayın 

çok iş başarmış olmasına, o daha sadece 30 

yaşında. Erken çıktığı yolda her geçen gün 

yeni başarıları hedefleyen Arslan’la Düş’ün 

Dergisi’ne özel konuştuk.

 Başak ASLAN; Volkan bey, tulum 
enstrümanına olan tutkunuzun da 
ışığında sizi daha yakından tanıya-
bilir miyiz? Hayattaki “iyi ki” leriniz 
neler?

Aslında tulum benim hayatımda, müziği ço-

cuk yaşlarda hobi olarak seçip sonrasında 

hayatımın parçası haline getiren sebeptir. 

14 yaşında ilk kez tulumla tanıştığımda da 

bu noktaya geleceğini hiç düşünmemiştim. 

30

“Çocukluğumdan bu yana hep 
sigaradan nefret ettim ve dayımı 
akciğer kanserinden kaybettim. 

Buradan dostlara şunu söylemek 
isterim, sigara her gün ömrünüzden 
ömür çalıyor, daha sağlıklı bir yaşam 
için maddesiz ve sigarasız bir yaşam 

temenni ediyorum”

“ “ 
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Bugün geriye dönüp baktığımda ise 

çok şükür “iyi ki”lerim var! Mesela; iyi 

ki dedem o tulumu bana hediye etti. 

İyi ki TRT gençlik korosuna ilk solo tür-

kü okumaya kalktığımda hocam beni 

Karadeniz türkülerine yönlendirdi. İyi 

ki İTÜ’de konservatuvar eğitimimi ta-

mamladım ve iyi ki bu camiada beni 

bu noktaya taşıyan güzel dostlar edin-

dim. Her biri için şükrediyorum.

 Ankara doğumlusunuz, Kara-
deniz’e aşıksınız… Yaşamınızı 
ağırlıklı olarak nerede geçiri-
yorsunuz? 

Evet, Ankara’da doğdum, çünkü ailem 

yıllar önce babamın işi dolayısıyla An-

kara’ya yerleşmiş. Ama köyümüzden 

hiçbir zaman kopmadık, her sene o 

köye gidilir ve kültürün devamlılığı sağ-

lanırdı. Yani hiçbir zaman bir Ankaralı 

gibi yaşamadık. Her zaman bir Hem-

şinli gibi yaşadık; yedik, içtik, konuştuk 

vs... Yani kısacası örf ve adetlerimizden 

kopmadık. Ben 16 yaşımdan bu yana 

İstanbul’da yaşıyorum, eğitimim dola-

yısıyla geldiğim bu şehre aşık bir ada-

mım ve işim, düzenim burada devam 

ediyor. Ama tabii hayatım İstanbul-Ri-

ze-Ankara üçgeninde sürüyor.

 Bugün baktığınızda hayalleri-
nizin ne kadarını başardığınızı 
düşünüyorsunuz?

Aslında geçmişe dönüp baktığımda 

her zaman Allah’a şükrediyorum. Ya-

rattığı her imkana, nasip ettiği her lok-

maya… Bilirsiniz insanoğlu hep fazla-

sını ister, ama bu böyle bir şey değil… 

Allah dağına göre kar verirmiş derler 

ya; bu da işte öyle bir şey. Daha öm-

rüm yeterse önümde çok yolum var 

ve çıta çok daha iyi noktalara gelecek. 

Şu anki durumumdan çok mutluyum, 

çünkü TRT’de ses sanatçısı olmak ha-

yalimdi ve de nasip oldu. İTÜ’den me-

zun olmak istiyordum, şu anda doktora 

yapıyorum. Kalan Müzik gibi bir firma-

dan albüm yapmak istiyordum; 4 tane 

albüm yayınladım. Kral TV’de kliplerim 

dönsün isterdim, birçok klibim yayın-

landı. TRT Müzik gibi bir kanalda 76 

bölüm televizyon programı hazırlayıp 

sundum. Kısacası şükretmeye devam 
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edeceğim ve nasibimi birçok hedef 

için de zorlayacağım.

 Hedeflerinizi de sizden dinle-
yebilir miyiz?

Aslında ben hayatımda hiçbir zaman 

hedef koymadım, koyamadım diyelim. 

Çünkü bu işte şartlar ne zaman oluşur-

sa o zaman o noktaya bir şekilde ula-

şabiliyorsunuz. O yüzden her zaman 

şükür, azim, çalışmak, üretmek, ekme-

ğime saygıyı yitirmemek… Hedefler 

de ardından bir bir gelecektir.

 Her sanatçı için olduğu gibi si-

zin için de mutlaka her albümü-
nüzün ayrı bir kıymeti vardır. 
Albümlerinizin sizdeki yerini 
birkaç cümleyle anlatır mısınız?

İlk albümüm “Kayde” , ilk heyecanım 

tabii ki, onun yeri diğerleri ile kıyasla-

namaz. Stüdyoya ilk gidişimde bayram 

sabahı güne uyanan çocuk gibi uyan-

mıştım mesela. Her şeyine çok fazla 

özenmiştim. İkinci albümüm “Puğar” 

, çok değerli aranjörlerle çalıştığım ve 

yöre motifini çok çeşitli düzenlemeler-

le sunduğum, repertuarını özenle seç-

tiğim çok özel bir çalışmaydı. Üçüncü 

albümüm “Sevdam Türkülere”, hep 

hayalimde olan bir türkü albümüydü. 

Hemen hemen her bölgeden eseri 

repertuarında barındıran ve her kesi-

me hitap edebilecek güzel bir çalışma 

olduğunu düşünüyorum. “Hayde Ka-

radeniz’e” dördüncü albümüm oldu 

ve bende yeri çok daha özel! Şöyle 

ki; aranjelerinin de birçoğunu benim 

yaptığım, titizlikle çalıştığım ve reper-

tuarı üstünde uzun süre ince eleyip 

sık dokuduğum ve alın terimin tam 

karşılığı diyebildiğim çalışmam oldu. 

Bu yüzden de daha özel. Şu yanlış an-

laşılmasın, hepsi alın teri, ancak son 

çalışmada stüdyoda hepsinden çok 

vakit harcadığım için biraz daha fazla 

ter dökmüş olabiliriz.

 Albüm çalışmaları ve konser 
koşuşturmaları dışında Volkan 
Arslan neler yapar? TRT mü-
zik’teki programınız ya da ben-
zer bir program gündeminizde 
var mı?

Şu anda yeni bir single çalışmasını 

ortaya koymak üzere hummalı bir ça-

lışma sürdürüyoruz. Bu çalışmanın da 

beni gerçekten çok farklı noktalara 

taşıyabileceği yönünde düşüncemiz 

var ekipçe. O yüzden de son zaman-

larda buna yoğunlaşmış durumdayız. 

“Geceye Selamım Var” adlı şarkımız, 

röportaj yayımlandığında müziksever-

lerle buluşmuş olacak. Evde yabancı 

dizileri izlemeyi severim, onlarla vakit 

geçiriyorum ve inşallah bu sezon da 

bomba gibi bir programla TRT Müzik 

ekranlarında yerimizi alacağız. Onun 

çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

 Spor ve sağlıklı beslenmenin 
yaşamınızdaki yeri nedir?

Sağlıklı beslenme konusunda çok ba-

şarılı olduğumu söyleyemem. Çünkü 

çocukluktan bu yana lokantanın için-

de büyüyen (babam lokantacı) , hep 

kendi istediğini yiyen, önüne koyulanı 
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çok tercih etmeyen bir çocuktum. O 

yüzden çok et tüketirim ve sebze ile de 

aram pek yoktur. Hatta düzensiz bes-

lenmeden ötürü 2013 yılında reflü se-

bebiyle midemden ameliyat olmama 

rağmen halen çok sağlıklı ve düzenli 

beslenmiyorum. Hem yalnız yaşıyorum 

hem de konser vs. koşuşturmaları ara-

sında yemek yemeye özen göstermi-

yorum! Sporu da elimden geldiğince 

yapmaya gayret gösteriyorum, ama 

bir düzene oturttuğum söylenemez. 

Fakat hiçbir şey yapmazsam mutlaka 

yürüyorum.

 Sizi örnek alan gençlere sigara 
başta olmak üzere hayatlarını 
karartabilecek madde bağım-
lılığı konusunda bir mesaj ver-
menizi rica ediyoruz. Onlara 
nasıl seslenmek isterdiniz?

Çocukluğumdan bu yana hep siga-

radan nefret ettim ve dayımı akciğer 

kanserinden kaybettim. Buradan dost-

lara şunu söylemek isterim, sigara her 

gün ömrünüzden ömür çalıyor, daha 

sağlıklı bir yaşam için maddesiz ve si-

garasız bir yaşam temenni ediyorum.

 Hayranlarınızla diyaloğunuz na-
sıl? Unutamadığınız bir anınız 
var mı? Bizimle paylaşır mısı-
nız?

Artık çağımızda sosyal medya çok ön 

planda ve ben de aktif bir sosyal med-

ya kullanıcısıyım. Özellikle de elimden 

geldiğince instagramdan bütün me-

sajlara dönmeye çalışıyorum ve kim-

senin gönlünün kırılmasına müsaade 

etmiyorum. Çünkü merak edip emek 

verip iki kelam yazan herkese saygım 

sonsuz. Unutmadığım çok özel anım 

yok ama, beni özel kılan doğum gü-

nümde aldığım bir hediye var. Bir 

sepet içinde çikolatalar, çikolataların 

üstünde benim TRT’deki televizyon 

programımda türkü içlerinde kullan-

dığım nidalar yazılı… Bir köşesinde 

mikrofon maket, bir köşesinde benim 

fotoğrafım çerçeveli. Bu benim içim 

özel bir anı.

 Sevdaya dair şarkı sözleri ya-
zıyorsunuz… Hayatınızda size 
ilham veren biri var mı?

Hayatımda bana ilham kaynağı olan 

net şu var diyemem, ama her yaşan-

mışlık bir ilham kaynağı zaten. Hepsi 

biraz acı, biraz tatlı anılar bırakıyor ve 

yazılanlar da şarkılarla dile geliyor.

 “Evlilik, aile, çocuklar…” Bu ke-
limeler size ne ifade ediyor?

Allah’ın kurduğu bu düzende bu üç 

kelime hepimize çok şey anlatıyor as-

lında. Aile olmak en büyük hayallerim-

den biri ama henüz korkularımı yenmiş 

değilim bu konuda. Çevremde evle-

nen birçok arkadaşım mutsuz ve boşa-

nıyor. Peki güzel örnekler yok mu tabii 

ki var! Çok mutlu olan ve bebeklerini 

kucaklarına alan çok dostumda var an-

cak insanoğlu bu tür konularda önce 

olumsuza bakar ya benimki biraz öyle. 

Allah ne zaman nasip ederse inşallah 

ben de bu duyguyu layıkıyla en güzel 

şekilde yaşamak isterim.

 Şöhret hayali kuran ve çoğu za-
man hayal kırıklığına uğrayan 
gençlere bir mesaj vermenizi 
istesek neler söylersiniz?
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“Hiçbir zaman şöhret 
hayali kurmadım!” “ “ Ben bu yola çıkarken hiçbir zaman şöhret hayali kurmadım. Zaman 

her şeyi kendi gösterdi. Fırsatlar önüme çıktıkça olumlu bir şekilde 

değerlendirmeye çalıştım. Geldiğim noktaya şükrediyorum ve hep 

daha iyi olmasını temenni edip çalışmalarıma ara vermeden devam 

ediyorum. Evet son zamanlarda şöhret olmak adına özellikle sos-

yal medyada birçok şeyle karşılaşıyoruz, ancak beklentiyi ne kadar 

yüksek tutar, karşılığını alamazsak o kadar hüsran ve sonunda da 

psikolojinin yitirilmesine kadar giden zorlu bir süreç!...  Gençlere 

tavsiyem; şöhret için değil, yarın öbür gün bu dünyadan göçüp git-

tiklerinde arkalarında hoş sedalar bırakacakları işler yapmaları.

 Sosyal medya ile aranız nasıl? Sosyal medya hesaplarınızı 
bizimle paylaşabilir misiniz?

Yukarda da belirttiğim gibi sosyal medyada aktif bir kullanıcıyım. 

Sıralama yapacak olursak en çok kullandığım instagram sonra fa-

cebook ve twitter. İnstagramdan hemen hemen her gün 3-5 story 

paylaşırım. Haftada en az üç gönderi paylaşırım. Keyifli oluyor sü-

rekli aktif olup insanlarla iletişimde kalmayı sağlamak. Facebook 

eski göz bebeğimiz, ne heveslerle açmıştım… İlk zamanlar çok 

değişik gelirdi, ama şu sıralar çok sıradanlaştı, ancak yine de kop-

madım ve halen paylaşımlarımı sürdürüyorum. Hatta iki tane şahsi 

grup sayfam var. Twitter’dan da gündemi takip ediyorum ve instag-

ramdan attığım gönderileri oradan da paylaşıyorum. Bütün sosyal 

medya hesaplarım “volkannarslan” olarak beni takip edebilirler. 

Buradan bütün Düş’ün Dergisi okuyan sevenlerime selam sevgi-

lerimi yolluyorum. 
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Psk. Zeynep Kaçmaz
zeynep@dusunegitim.com

pskzeynepk

EYVAH!!!
ÇOCUĞUM OKULA

BAŞLIYOR…

ANNE VE BABALAR OKULLAR AÇILIRKEN, ÇOCUKLARA 
NASIL YAKLAŞMALI, NELER YAPMALI…

Acaba cocuğum okula uyum sağlar mı, öğretmenini sever mi, 
ağlar mı?” gibi endişeler yaşayan anne babalar neler yapma-
lı? Çocukları okula başlamadan önce ilk güne hazırlıklı olmaları 
gerekir. Bu durum anne ve babaları okuldan ayrıldıktan sonra 
çocukların yaşayabilecekleri kaygıyı azaltmaktadır. Ebeveynlerin 
çocuklarını korkutmamaları, kaygılarını belli etmemeleri  gereki-
yor. Çocukları okula başlamadan önce ebeveynlerin yapmaları 
gereken en önemli konu onlara öz bakım becerilerinde destek 
olmalarıdır. 

Çocukları sürekli siz giydirirseniz, yemeklerini siz yedirirseniz 
okulda zorlanacaklardır. Kıyafetlerini kendisinin giymesi, yeme-
ğini kendisinin yemesi gibi okulda yapması gereken bazı bece-
rileri destekleyerek öğretin. Çocukların yeni sosyal ortamlarına 
adapte olabilmeleri için  okulun nasıl bir yer olduğunu, okulda 
neler yapılabileceğini olumlu örneklerle anlatabilirsiniz. Okullar 
açılmadan çocuğunuzun gideceği okulu, hatta öğretmeniyle ta-
nıştırabilirsiniz. Öğretmeniyle de çocuğunuz ağlarsa neler yapa-
bileceğini anlatabilirsiniz.
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EBEVEYNLER SINIFTAN AYRILIR-
KEN DİKKAT!

Ebeveynlerin kaygı ve korkuları ta-
mamen çocuklara yansıyor. Kendi 
kaygılarını mümkün olduğunca en 
aza indirmelisiniz. Çocuklara belli et-
memeniz gerekiyor. Eğer çocuğunuzu 
okula bırakıp eve gelmek size zor ge-
liyorsa bunu çocuğunuz hissedecek 
ve emin olun daha çok korkacaktır. Siz 
ne kadar sakin olursanız çocuğunuz 
da sakin ve kendinden emin olur ve 
rahatlar. Çocuğunuzu ilk gün sınıfa bı-
rakıp, ağlamasın diye fark ettirmeden 
gizlice gitmeyin. Bu davranışınız onu 

daha çok üzecektir ve ağlama ihtimali 
daha çok arttırabilir. 

ÖĞRETMEN -VELİ İŞBİRLİĞİ

İlkokul birinci sınıflar ilk zamanlar öğ-
renmede zorluk çekebilir. Bu durum-
da mahcubiyet, öfke hatta suçluluk 
psikolojisine girmeyin. Öğretmenler 
ve rehberlik uzmanı ile işbirliği yapa-
rak sorunu çözmeye çalışın. Öğret-
menler de öğrenciyi gözlemleyerek 
onun fiziksel, sosyal, zihinsel ve psi-
kolojik açıdan okula başlamaya hazır 
olup olmadığını tespit etsin. Öğret-
men; dikkat çeken bir durumda vakit 

kaybetmeden veli ile iletişime geçip, 
çözüm arayışına girsin.

ÇÖZÜM YOLU

Yeterli sosyal ortamda bulunmamış, 
aşırı bağımlı çocuklar, okula uyum sağ-
lama döneminde sıkıntı yaşayabilirler. 
Okula korkarak giden ve evi düşünen 
çocuk ‘öğrenme’ de zorlanır ve istek-
siz davranabilir. İki – üç haftada uyum 
gösteremeyen çocuklar okula gitmek 
konusunda ağlama ve kusma, ağrı 
gibi belirtiler geliştiriyorsa ‘okul fobisi’ 
gelişmiş olabilir. Çocuklar için belirti-
lerin türü ve şiddeti farklı olabilir. Bu 
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En güzel yatırım 
çocuğa yapılan 

yatırımdır.“ “ 
gibi sorunların üstesinden gelmek 
için,  anlayışlı ve sevecen bir öğret-
menin desteği çok önemlidir. Öğ-
retmenin çocuğun okula gitmesi 
konusunda  kesin ve kararlı bir tavrı 
olması gerekiyor. Okula gitmediği 
her gün çocuk için problemin daha 
da çok büyümesine neden olur. 
Aile büyüğü ile okula gelmesi ve 
devamının sağlanması gerekiyor.

OKUL HAZIRLIĞINDAKİ ÖNEM-
Lİ ETKENLER NELERDİR?

Okula hazırlıklı olmada gelişim 
alanlarının önemi 

1. Fizyolojik: Her yönüyle normal, 
fiziksel büyüme ve gelişmedir. Yaş, 
boy ve ağırlık, cinsiyet, görsel algı, 
işitme algısı, hareket algısı (kalın 
ve ince kasların gelişimi ve koor-
dinasyonu), diğer beden işlevleri 
(salgısal, nörolojik, hormonal)

2. Sosyal: Diğer insanlarla iyi ve ba-
şarılı ilişkiler kurabilme yeteneğidir.

3. Dil:  Diğer insanlar ile rahatça 
iletişim kurabilmesidir.

4. Duygusal: Çevresi ile bağımsız 
ilişkiler kurabilmesidir.

5. Zihinsel: Bilgi ve anlayış kaza-
nabilmesidir.

ÇOCUKLARIN OKULA SAĞLIK-
LI BİR BAŞLANGIÇ YAPMALARI 
İÇİN AİLELERE ÖNERİLER

• Okul çantasını düzenleme 
sorumluluğunu çocuğunuza 
verin 

• Okula başlamadan önce sağ-
lık kontrollerini yaptırın

• Okula hazırlık bilgilerini önce-
den gözden geçirin ve alışve-
rişi birlikte yapın

• Okulların açılacağı hafta iş 
programınızı hafifletin

• Okullar açılmadan 1 hafta 
önce uyku ve kahvaltı saatleri-

ni düzenleyin.

• İlk gün okula birlikte gidin, 

çantasına özel notlar bırakın

• Endişeli çocuklar için okul 

psikoloğu ve öğretmeninden 

yardım alın 

• Güçlü yönlerini keşfetmesi 

için çocuğunuza yol gösterin

• Evden ayrılmak istemeyen ço-

cuğunuza okulun daha eğlen-

celi olduğunu anlatın 

• Okul fobisine doğru zamanda 

müdahale edin 

Değerli anne babalar! Çocukla-

rınızın önüne negatif bariyerler 

koymayınız! İşte size örnek… 

Lütfen bunları yapmayınız!

Okulda Öğretmen, yapacağı bir 

çalışmayla ilgili çocuklardan mal-

zeme istiyor. Çocuk evde anne-ba-

basına bu malzemelerin alınıp 

okula götürmesi gerektiğini ifade 

etmiş. Baba akşam çocuğa şunu 

söylemiş: “Ama biz kirada oturu-

yoruz, eğer bu malzemeyi alırsak 

ev alamayız, bu malzemeler bizim 

için çok pahalı.”

Öğretmen tarafından istenen mal-

zeme o kadar çok pahalı değilmiş, 

ama almamak uğruna bu kadar 

ucuz bir malzeme için daire satın 

alma sıkıntısını çocuğun önüne ba-

riyer olarak koyan babayı doğrusu 

ne söylenebilir. O günden sonra 

çocuğun gelişimine olumsuz yön-

de çok önemli etki eden bu dersin 

malzemelerini aldırılamaz. Çünkü 

çocuk daire alınmazsa suçu okula 

yükleyebilirdi. Bu da çocukta gü-

ven duygusunu sarsar. Bu dönem-

de ebeveynler taşın altına elini 

sokmalıdır. 

1. Çocuk Eğitim Blog 

2. www.internetanneleri.com  - Uzm. Psk. Ayben Ertem 

3. Dr. Gökçe Küçükyazıcı 

KAYNAK
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2010 yılında alanlarında tanınmış üç eğitimci Kerem Aygün, Kubilay Ercan ve 

Mehmet R. Irmak tarafından kurulmuş olan Kerem Aygün Dershanesi, 2015 yı-

lında Kerem Aygün Temel Lisesi olmuştur. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında, 

Eryaman’ da yeni kampüsünde Kerem Aygün Koleji olarak Ana sınıfı, İlkokul, 

Ortaokul ve Anadolu Lisesi ile eğitim-öğretim hayatına devam etmektedir.

Kerem Aygün Koleji Eryaman Kampüs İnşaatı, Haziran 2017 tarihinde başlamış-

tır. Kerem Aygün Koleji, spor salonu, konferans salonu, yüzme havuzu, revir, fen 

laboratuvarları, teknoloji laboratuvarları, kapalı oyun alanları, yemekhanesi, 3D 

laboratuvarları, robotik ve kodlama sınıfları ile toplam 6000 m² kapalı alana ve 

2000 m² bahçeye sahip büyük bir kampüsten oluşmaktadır.

Kerem Aygün Koleji Logosu; işbirliği, dostluk, birbirine güvenme ve bağlılığı 

sembolize etmektedir. Kurumsal renkleri ise vatanımızı temsil eden bayrağımı-

zın asil kırmızısı ile aydınlığı temsil eden beyaz renkten seçilmiştir. 

Kerem Aygün Koleji’nin Hedefi; Atatürk ilkeleri doğrultusunda, Türkiye Cum-

huriyeti’nin kuruluş ve varlığının önemini ve değerini kavrayan, aklın ve bilimin 

ışığında düşünen, farklılıkları ile dikkat çeken, küresel bakış açısına sahip, top-

lumsal duyarlılıkları olan, kendiyle barışık, yeniliklere açık, kendine ve çevresine 

saygı duyan, sorumluluk sahibi, mutlu bireyler yetiştirmektir.

  Bize biraz Kerem Aygün Koleji’nden bahseder misiniz?

www.keremaygunkoleji.com
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Alanında başarılı, tecrübeli ve değiş-

meyen öğretmen kadrosu ile sekiz 

yıldır her öğrencinin kendini mutlu ve 

rahat hissedeceği, severek ve isteye-

rek okula geleceği güvenli bir ortam 

yaratılmıştır. Bu ortam şimdi de ana 

sınıfından başlayarak tüm okullarına 

yaygınlaştırılmaktadır.

Kerem Aygün Koleji ilkeli, disiplinli, 

tutarlı, yenilikçi ve başarılı eğitim an-

layışından ödün vermeden; Ana sını-

fı, İlkokul, Ortaokul ve Anadolu Lisesi 

olarak öğrencisinin geleceğine ışık 

tutmaya devam etmektedir. 

Franchise olmayan, kurucuları eği-

timci olan ve derslere girmeye de-

vam eden, bütün gücünü ve ilgisini 

okuluna ve öğrencilerine veren bir 

eğitim kurumudur.

  Peki, Kerem Aygün Koleji ola-
rak eğitim sektöründeki 8 yıllık ba-
şarı hikâyenizi neye borçlusunuz?

 “Her gencin, geleceğimizi emanet 

ettiğimiz bireyler olduğunu biliyo-

ruz.”

Her öğrencimizin geleceğimizi ema-

net edeceğimiz bireyler olduğu bi-

linci ile bireysel farklılıklarını, yetenek 

ve hedeflerini iyi bilerek kendilerini 

gerçekleştirebilecekleri doğru mes-

leklere yönelmelerini sağlıyoruz.

“Bilimin ışığında ilerliyoruz.”

“Tam öğrenme” modeli esaslarına 

bağlı kalarak “Kerem Aygün Başarı 

ve Sınav Odaklı Hazırlık Programı”nı 

alanında başarılı, tecrübeli ve değiş-

meyen öğretmen kadromuz ile sekiz 

yıldır sürdürmekteyiz ve aynı kararlı-

lık ve tutarlılıkla sürdürmeye devam 

edeceğiz.

  Bize biraz hedeflerinizden ve eği-
tim anlayışınızdan bahseder misiniz?

Düşünme ve 
çözümlemeye yönelik 

teşvik ortamları 
oluşturuyoruz.
“ “ 
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Atatürk ilke ve devrimlerinden vaz-

geçmeden, Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kuruluş ve varlığının önemini ve de-

ğerini bilerek eğitim-öğretim yapıyo-

ruz.

Eğitimde doğruları yapmanın Türk 

milli eğitimine ve geleceğe katkı 

sağladığına inanıyoruz.

“Her öğrencinin tek ve özel olduğu” 

inancı ile çalışmalarımızı “öğrenci 

merkezli” olarak planlıyoruz.

Bilimin ışığında en doğruyu bulmaya 

çalışıyoruz.

Nasıl öğreniyorlarsa öyle anlatıyoruz.

Öğrencilerimizin her birinin farklı öğ-

renme biçimleri ve hızı olduğunu dik-

kate alıyoruz.

“Her öğrencinin, geleceğimizi ema-

net ettiğimiz bireyler olduğunu “ 

dikkate alarak onları geleceğe hazır-

lıyoruz.

Eğitim-öğretimin yaşamdan kopuk 

olmadan her bilginin günlük yaşam-

la öğrenciye kazandırılmasına önem 

veriyoruz.

Düşünme ve çözümlemeye yönelik 

teşvik ortamları oluşturuyoruz.

Toplumda fark yaratan değerlere sa-

hip bireyler yetiştirmeye önem veri-

yoruz.

Dünya insanı olmaları için öğrenmeyi 

öğrenen, yabancı dile hakim, iletişim 

becerileri gelişmiş, çağın getirdiği 

değişimlere uyum sağlayabilen bi-

reyler yetiştiriyoruz

  Kerem Aygün Koleji’nin eğitim-
deki en büyük ayırt edici özelliği 
nedir?

“Her çocuk tek ve özeldir.” düşünce-

siyle oluşturduğumuz öğrenci mer-

kezli eğitim modelimiz ile öğrenme-

ye istekli, yaratıcı, kendi kararlarını 

kendi alabilen, kendini rahat ifade 

eden, işbirliği yapan, paylaşmasını 

bilen, yeniliklere açık, özgüveni ge-

lişmiş, kendi kültürünü bilen bireyler 

yetiştirmeyi hedefliyoruz. Doğaların-

da var olan merak ve sorgulama özel-

liklerinin desteklendiği, her öğrenci-

nin kendine özgü öğrenme biçiminin 

ve hızının dikkate alındığı, ödül ve 

ceza yerine teşvik kullanılan, ezber-

lemeyi değil bilgi üretmeyi hedefle-

yen, öğrenci merkezli eğitim progra-

mı uyguluyoruz.

“Kişiye Özel Öğretim Modeli” ile her 

öğrencimizin nasıl öğrendiğini belir-

liyor ve eğitim programımızı onların 

öğrenme şekline göre uyguluyoruz.

  Neden Kerem Aygün Koleji?

Lisemizde sekiz yıldır uyguladığımız 

denenmiş ve başarılı olmuş “Kerem 

Aygün Başarı ve Sınav Odaklı Eğitim 

Sistemi” mizi kolejimizin tüm kade-

melerinde uyguluyoruz.
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Sekiz yıldan beri değişmeyen öğretmen kadromuz ile 

derslerden korkmadan; isteyerek, severek okula geli-

nen ve sınıf içinde ve dışında rahatça soru sorulabili-

nen bir okul atmosferi yaratıyoruz.

Akıllı Tahta kullandığımız sınıf ortamlarında öğrenci-

lerimizin akademik gelişimlerinin yanında sosyal ve 

psikolojik gelişimlerini önemsiyoruz.

Lisemizde MEB müfredatı yanında, ağırlıklı olarak 

sınav hazırlık müfredatını takip ediyoruz. Sınav hazır-

lığını; özel ders, kurs, dershane ihtiyacı duyulmadan 

yapıyoruz.

Ortaokulumuzda da disiplinler arası çok yönlü aktivi-

teler (Kodlama-Robotik, Do It Yourself, Satranç, Bas-

ketbol, Yüzme, Müzik, Sanat vb) ile eğitim programı-

mızı zenginleştiriyoruz.

Toplumda fark yaratan 
değerlere sahip bireyler 

yetiştirmeye önem 
veriyoruz.

“ “ 
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Okulumuz Cumartesi günleri de 

13.00  a kadar eğitime devam etmek-

tedir. 5-6-7 ve 8. Sınıf öğrencilerimiz 

konu tekrar derslerine (Matematik, 

Fen, İngilizce, Türkçe) veya sosyal 

etkinlik derslerine (Robotik, Yüzme, 

Sanat, Spor …vb)   tercihlerine göre 

katılım sağlamaktadırlar.

Okul rehberlik servisimiz tarafından 

uygulanan  “Akademik İzleme Prog-

ramı”  sonucunda elde edilen bilgi-

leri, öğrenci ve velilerimiz ile paylaşı-

yoruz.

Ortaokulumuzda bir yabancı dili ra-

hatça kullanabilecek kadar bilen ve 

seven öğrenciler yetiştirirken; ilkokul 

4. sınıftan itibaren İngilizce dışında 

ikinci yabancı dil öğretimine başlıyo-

ruz.

İlkokul eğitimimizde ise Kodlama-Ro-

botik ve STEM+Art (Science (FEN), 

Technology (TEKNOLOJİ), Enginee-

ring (MÜHENDİSLİK), Mathematics 

(MATEMATİK), Art (SANAT)) dersleri-

ni ilkokuldan başlatıyoruz.

 “Dünya İnsanı” olmaları için “öğren-

meyi öğrenen” bireyler yetiştirmeyi 

hedefliyoruz.  Bunu hedeflerken de 

öğrencilerimizi bilgiyi ezberlemek ye-

rine bilgi üretmeye yönlendiriyoruz.

Sahip olduğu fikir, düşünce, duygu ve 

bilgiyi kendine güvenerek ifade eden 

anadil yetkinliğine sahip bireyler ye-

tiştiriyoruz.

Teknoloji çağının gerekleri doğrul-

tusunda yapılandırdığımız derslik ve 

laboratuarlarda deney, araştırma ve 

proje çalışmaları yapıyoruz.

  Kerem Aygün’deki yabancı dil 
politikasından biraz bahseder misi-
niz?

Okulumuz İngilizce öğretim politi-

kasının çıkış noktası, hayalle bilimin 

kucaklaştığı oyunları, yabancı öğret-

menlerle İngilizce olarak anaokulu-

muzda hayata geçirmektir. Avrupa 

Ortak Dil Kriterleri çerçevesinde, 

ilkokul, ortaokul ve lisede birbirini 

zincirleme takip eden programımızla, 

okuma-anlama, yazma, dinleme ve 

konuşma becerilerini kazanan ve ge-

liştiren öğrencilerimiz, varış noktasın-

da B2/C1 seviyesine ulaşarak hayalle-

rine kavuşurlar. İşte bu seviye, ulusal 

ve uluslararası platformlarda kendile-

rini rahatlıkla ifade edebilecekleri ve 

akademik çalışmalarını yabancı dilde 

sürdürebilecekleri dünya bireyleri 

olduklarının göstergesidir. Öğrenci-

lerimizin; anaokulunda neşe içinde 

yabancı öğretmenlerle hoplayıp zıp-

layan afacanlardan, varış noktasında 

İngilizceye hâkim dünya bireyliğine 

dönüşüm sürecini, her okulumuzda 

farklı plan, disiplin ve etkinliklerle 

gerçekleştiriyoruz.

  Kurumunuzda 2. yabancı dil ol-
duğundan bahsettiniz....

Evet. Okulumuzda 2.yabancı dil eği-

timimiz Almanca olmak üzere  4.sınıf 

tan itibaren başlamaktadır.

Tıpkı İngilizce öğretimimizde oldu-

ğu gibi, öğrencilerimizin derse aktif 

katılımlarına, ikili ve grup çalışmala-

rına önem veriyoruz. Sınıf içi oyunlar, 

canlandırmalar, iletişimsel öğrenme 

ve öğretme yaklaşımında kullanılan 

diğer aktiviteler, derslerimizin yoğun 

parçasıdır.

Bize zaman ayırdığınız için Kerem Ay-

gün Koleji ailesine teşekkür ediyoruz. 

Kurumunuzu tanımak bizim için bir 

ayrıcalıktı. Lisede adını duyurduğu-

nuz kurumunuzun her kademesinde 

başarılarınızın devamını diliyoruz.



Ben bir işte nasıl başarılı olacağımı düşünmem. O işe 
neler mani olur diye düşünürüm. Engelleri ortadan 

kaldırdım mı iş kendi kendine yürür.
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Hayatta nerede olursan ol,

Ne yaşıyor olursan ol, imkansızı başara-
bilirsin. Hangi pozisyonda olursan ol, kal-
kabilirsin.

Sorun ne olursa olsun, sağlıkla mı ilgili 
yoksa işle mi ya da özel yaşam mı ?? Ol-
sun ayağa kalkabilirsiniz ve tabi ki dışarı 
çıkıp hayatınıza ilham veren hikayelere 
dönüştürebilirsiniz. Yeter ki isteyin ve 
kendinizin yol haritası olun.

Başarılı olmak için herkesin iyi bir yol ha-
ritasına ihtiyacı vardır. Başarılı olmak için 
belirlediğimiz yol haritamızı iyi bir hale 
getirmek için neler yapmamız gerekir?

• Doğru hedefler belirleyin,

• Başarısızlıklardan ders çıkarın,

• Hayalperest değil gerçekçi olun,

• Hayatınızın kontrolünü elinize alın,

• Hedeflerinize ulaşmak için basamak-
lar belirleyin,

• Eleştirileri dikkate alın,

• Başarılı kişilerden ilham alın,

• Nereye gittiğinizi bilin.

Başarıyla ilgili bir örnek vermek istiyorum 
sizlere; Roosewelt’in Cevabı Amerika’ya 
ardı ardına 4 kez başkan seçilen tek bir 
adam vardı. Franklin D. Roosewelt.

Roosewelt 39 yaşında yakalandığı çocuk 
felcinden dolayı yürüyemiyordu. Fakat 
bu durum onun başarı merdivenlerini 
tırmanmasına engel olamadı. ABD.nin 
32.başkanı Roosewelt, II.Dünya Savaşı da

dahil, onca işin üstesinden gelmesine 
rağmen nasıl bu kadar zinde ve dinç kal-
dığı sorusuna şu yanıtı vermişti: “Beyler! 
Şu an ayağının başparmağını hareket et-
tirebilmek için iki yıl uğraşan birine bakı-
yorsunuz”. Eğer kendinize inanırsanız ve 
kendinizi önemserseniz başarabilirsiniz 
sadece yolunuza çıkan zorluklarla müca-
dele etmeyi bilin ve pes etmeyin unutma-
yın her başarı yolunda engeller olacaktır 
siz doğru yol haritasıyla o engelleri aşabi-
lir ve başarıya giden yolu en kolay şekilde 
bulabilirsiniz. Hepinize iyi şanslar dilerim.
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Ramazan Bayarwww.rznegitimdanismanlik.com



“dünyayı
değiştirmek için

kullanabileceğiniz
en büyük güç
eğitimdir.”
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EĞİTİM
Eğitim: Toplum yaşayışında yer edin-
mek için edinilen bilgi, beceri ve anla-
yışlardır. Eğitim geniş anlamda bireyle-
rin toplumun standartlarını, inançlarını 
ve yaşama yollarını kazanmasında etkili 
olan tüm sosyal süreçlerdir. Eğitim der-
ken bir insana istenilen özellikleri ka-
zandırmaktan çok kültür edinme süreci 
kast edilir. Diğer insanlarca oluşturulan 
bilgi yığınını kendimize katmak isteriz. 
Bu kültürlenme sürecine de eğitim adı-
nı veririz. İnsanlığı insana katmak olarak 
da düşünebiliriz. Bu insan olmanın en 
önemli taraflarından biridir.  Kendimizi 
eğitmeden insanlığa katkı yapamayız. 
Eğiterek ve eğitilerek çok sayıdaki insanı 
verimli birer birey olarak topluma kata-
biliriz. Toplumumuzun gelişmesi için sa-
dece kendimizi yetiştirmemiz, eğitme-
miz yetmez. Eğitimde fırsat eşitliğinden 
mahrum kalmış çocuklarımızın da elin-
den tutmamız, yollarını aydınlatmamız 
gerekir. Eğitim sürecinde, çocukların 
eğitim hakkını hiçbir ayrımcılığa tabi ol-
maksızın, öncelikli yararı doğrultusunda, 
katılımı sağlanmak ve görüşü alınmak 
sureti ile kullanabilmesi Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’nin temel ilkelerini oluştur-
maktadır. Her çocuğun eğitim ortamı 
ve fiziksel çevrede çocukların kendileri-
ne verilen değer duygusunun oluşma-
sına ve pekişmesine olanak sağlayacak 
özelliklerde okullarda eğitim görmeye 

hakkı vardır. Her çocuğun böyle ortam-
larda eğitim görme şansının olmadığını 
düşündüğümüzde çocuk hakları kültü-
rünün benimsenmesi görevi de bizlere 
düşmektedir. Biz çevremize, çocukları-
mıza duyarsız kalmayıp ellerinden tutar-
sak, hayallerine umut olabilirsek işte o 
zaman aydınlanır geleceğimiz. En güzel 
ve en büyük yatırım çocuklarımızın eği-
timine yapılan yatırımdır. Ülkemizi daha 
da ileriye taşıyacak olan en güzel yoldur. 

İmkânsızlıkları nedeniyle hak ettikleri 
şartlarda eğitim göremeyen çocukla-
rımızı bu zorlu şartlarda tek başlarına 
bırakıp bu duruma kayıtsız kalmamalı, 
önlerindeki her türlü engeli aşmak için 
yanlarında olmalıyız. Bağımızın kandan 
da öte olduğunu, onlarla kan bağımız 
olmasa da gönül bağımız olduğunu, her 
koşulda yanlarında olduğumuzu, onla-
ra güvendiğimizi, onların geleceğimiz 
olduğunu ve ülkemizin onlara emanet 
olduğunu benimsetmeliyiz. Unutulma-
malıdır ki ancak onlar okursa, araştırırsa 
ve sorgularsa ülkemiz ileri gidecek. Biz 
Düş’ün ailesi olarak elimizden geldiğin-
ce çocuklarımızın bu fırsat eşitsizliğini 
gidermek için elimizi taşın altına koy-
maya devam edeceğiz. Ailemizin en 
değerli fertleri olan sizleri de yanımızda, 
çocuklarımızın hayallerine umut olarak 
görmekten büyük bir onur duyarız.

Elif Yazıcıoğlu
elif@dusunegitim.com

eliffyazicioglu





Bir önermenin izini sürerek girelim söze. “başlangıçlar heyecan uyan-

dırır” önermesi sürdüğümüz izin anahtarı olsun mesela. Başlangıç; 

bir işin, bir şeyin başladığı yer anlamındadır. O halde öncelikle baş-

ladığımız yere ait bir fikrimizin olması lazım gelir. Başladığımız zemini 

“öğrenme” teşkil ediyorsa öğrenmenin nasıl bir zihin faaliyeti oldu-

ğunu kavramak, doğru yerden başlamanın da ön koşulu olacaktır.

Beyin düşünme, algı, öğrenme gibi faaliyetlere aracılık eden organ-

dır. Nasıl öğrendiğimizi anlamak için beynin nasıl işlediğini asgari 

düzeyde olsa da bilmemiz gerekir. Nitekim beyinde gerçekleşen 

öğrenme olgusunu “beyni öğrenmeden” öğrenmeye kalkışmak 

yarım öğrenmek anlamını taşıyacaktır. Beyin 3 bölümden oluşur. 

Başladığımız zemini “öğrenme” teşkil 
ediyorsa öğrenmenin nasıl bir zihin 
faaliyeti olduğunu kavramak, doğru 

yerden başlamanın da ön koşulu 
olacaktır.

“ “ 

Salih Toyran

HEYECAN UYANDIRAN 
BAŞLANGIÇLAR

Rehberlik Uzmanı
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“Hipokamp” bölümü bilgilerin kalıcı 
hafızaya “kortekse” geçip geçeme-
yeceğine karar verir. Beynin bu böl-
gesinde nöronların birbiriyle iletişim 
sağladığı noktalar yani “sinapslar” 
sinyallerle uyarılır ve sinaptik bağlar 
oluşur. Tam da burada sinyallerin dü-
şük veya yüksek oluşunu duyguların 
hareketlenmesi belirlemektedir. Me-
rak duyulmayan, ilgi gösterilmeyen, 
önemsenmeyen hülasa duyguların 
hareketlenmediği durumlarda beyne 
ulaşan bilgiler düşük frekanslı elektrik 
sinyalleri şeklinde olacaktır. Böylelikle 
kayıt cihazı olan kortekste işlem ger-
çekleşmez duygular yani alıcılar hare-
kete geçmemiş olur.

Beynin çalışma prensibinin temel ilke-
si, duygularımıza dokunmayan hiçbir 
bilginin kaydedilmediği realitesidir. 
Bu temel ilkenin en basit ifade şeklini 
“hoşumuza giden bilgileri öğreniriz, 
hoşumuza gitmeyen bilgileri öğren-
meyiz” tarzında dile getirebiliriz. İn-
san beyni, hoşa giden ve tekrarlan-
ması organizmaya hoşluk hissi veren 
davranışları kodlamak için dopamin 
adlı bir kimyasal madde salgılar. Ho-
şumuza giden birçok şey, beyindeki 
dopamin miktarını artırır. Oysaki eği-
timde duygularını değil aklını kullan 
ilkesinden hareket edilir. Eğitim kur-
gusunu bu gerçeklik üzerinden revize 
etmek gerekmez mi?

“Gör zâhidi kim sâhib-i irşâd 
olayım der. 

Dün mektebe vardı bugün üstâd 
olayım der.”

Böylelikle öğrenmeye ara vermekle 
“öğrenmeyle bağ kurmak” lüzumunu 
kavrayamadığımızı ifşa etmiş oluruz. 
Nitekim insan hoşa giden işleri tek-
rarlamak eğilimindedir. Öğrenmeye 
ara vermek, öğrenmeyi seven biri için, 
sevdiği bir şeye ara vermek anlamı ta-
şıyacaktır. Oysaki insan sevdiği işi ara-
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lıksız yapmak ister. Öğrenmeyi sev-
meyen kişi zaten öğrenemeyeceği 
için öğrenmeye başlayamadığından 
dolayı öğrenmeye ara vermiş sayıl-
maz. Bu anlamda öğrenmek kesin-
tisiz bir süreci ifade ediyor olsa ge-
rektir. Öğrenmenin okulla başlayan 
bir eylem olduğu meşhur yanlışını bir 
an evvel zihin haritamızdan silmekle 
başlamalıyız işe. Okulla başlayan öğ-
renme süreci olsa olsa formal eğitime 
“merhaba” demek anlamı taşıyacak-
tır. Okulun tatil olmasını öğrenmenin 
de tatile çıktığını; okul başlangıcının 
öğrenmenin de başlangıcı olduğu-
nu düşünenlerin sayısı hiçte az değil 
esasında.

Okula başlamanın öğrenmeye baş-
lamakla aynı şey olmadığını teslim 
ettikten sonra “başlangıçlar heyecan 
uyandırır” önermesinde başlangıcı 
geçtiğimize göre “heyecan uyandır-
mak” meselesine gelebiliriz. Çeşitli 
sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve ge-
çici duygu durumu olan heyecanın 
“heyecan uyandırmak” tan mütevel-
lit uyur durumda olduğunu sezeriz.

Emerson’un yapılırken heyecan du-
yulmayan işler başarılamaz diye 
formüle ettiği esaslı bir sözü vardır. 
Öğrenme, heyecan duyulmadan ya-
pılmayacak işlerin en başında gelir. 
Heyecansızlık ise bu manada bela 
kitabının başındadır elbet …

 

“Neden büyük ırmaklardan bile 
heyecanlıydı. Karlı bir gece vakti 

bir dostu uyandırmak.”

 

Dijital bir dünyanın yedeğinde seyre-
den modern hayatta bilginin hala en 
sadık taşıyıcısının kitaplar olduğunu 
nice inkâr etmeli. Kitap, kadim za-
manlardan bu yana bu asli görevini 
yerine getirmeye devam ediyor. Ki-
tapla buluşmanın heyecanını yaşa-
yan, öğrenmeye aday olmuş demek-
tir. “benim kitaplarla aram iyi değil” 
diyen bir talebeye rastlamış mıdır 
insanlık tarihi? Öğrenci olmaya talip 
olmak kitaba talip olmaktır, öğren-
meye talip olmaktır. Öğrenmeye ta-
lip olmayana öğrenci mi denir?

Muallim-öğretmen, talebe-öğrenci 
kavram ikizleri eski ve yeni dilde an-
lam arz eden kelimelerdir. Muallim 
“ilm” kökünden gelir, talebe ise “is-
teyen, talep eden” anlamlarını taşır. 
Kulaklarımızın her iki sözcüğe aşina-
lığı ezelden beri olagelmiştir. Ben-

deniz eski-yeni tartışmasına girmek-
sizin, yalnızca sözün musiki tınısına 
hürmeten ilkine meyyal olduğumu; 
fakat ikincisinin gündelik dilde daha 
pratik olduğunu da bu arada belirt-
mek isterim.

Öğrenmek, bilgi ve teknoloji üret-
mek, insanlığa katma değer katmak 
niyetiyle yola çıkmayan eğitim dün-
yamızın adeta nesnesi haline dönü-
şen ve nüfus yoğunluğunu elinde 
bulundurma şampiyonluğunu kim-
seye bırakma niyetinde olmayan, 
öğrenme heyecanı uykuda genç kit-
lenin ütopya zirvesi elbette 85 keli-
me ile konuşan Kalahari Çöl’ündeki 
Hoyson kabilesinin ardından seğir-
mek olmayacaktır. Esasında genç 
kitlenin ütopya zirvesi Pandora’nın 
kutusu mesabesindeki “üniversiteye 
kapak atmak” şeklinde iken, gençli-
ğini “demli çay” kıvamında yaşayan 
“mesleksiz mezunların” düş ülkesi 
de kendilerine “fitre” düştüğü diya-
netçe tescillenen ve meslekler tasnifi 
yoklamasında ismi dahi okunmayan 
“devlet memurluğu” şemsiyesi altına 
ıslanmadan girebilmek olacaktır.

Kitap, kadim 
zamanlardan 

bu yana bu asli 
görevini yerine 

getirmeye devam 
ediyor.

“ “ 
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  Öncelikle Metin ÖZER’i tanıyabilir miyiz?

1964, Ardahan doğumluyum. Ankara Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi mezunuyum. Ama eğitimini aldığım işi 
değil, eğitimin kendisini iş edindim. Eğitim alanında 
hizmet veren büyük bir zincir olan Sınav Eğitim Ku-
rumlarını kurdum.

1992 yılında bir aile şirketi olarak 50 metrekarelik bir 
mekân, 5 çalışan ve kısıtlı sermayeyle kuruldu. Mekân 
küçük, imkânlar sınırlı ama hedef büyüktü. Küçük bir 
adımla başlayan enerji, gün geldi ülkeyi saran bir si-
nerjiye dönüştü. O günün 50 metrekaresi bugün 500 
bin metrekarelik kapalı alana, 5 personeli ise on bini 
aşkın çalışana ulaştı. Ciddi bir gelecek tasarımının, 
geniş ölçekli bir vizyonun bütün kararlara ve çalış-
malara eşlik ettiği bu süreçte yayınları, dershaneleri, 
kursları, okulları ile Türkiye’nin en büyük eğitim zinci-
rine dönüştü. 
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  Türkiye’de bir ilk olan kitap – kahve fikri nasıl oluştu?

Kitap- kahve fikri bir ilk değil fakat bizim konseptimizin 

Türkiye’de bir ilk olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tür-

kiye’de, Avrupa’da, Amerika’da ve dünyanın çeşitli yerle-

rinde kitap-kahve formatları mevcut ama biz bunların çok 

ötesinde bir şey yapmaya çalıştık. İyi bir kitabevi olmanın 

yanında kafesiyle, restoranıyla, toplantı salonlarıyla, birey-

sel okuma alanlarıyla ve grup çalışma odalarıyla birlikte 

yaşam-kültür merkezi de olmayı hedefledik. 

Kitaplarla ilişkisi yoğun olan biriyim. Kitap, her zaman be-

nim hayatımda önemli bir yere sahip oldu. Öğrencilik yıl-

larımda Ankara’da bir kitabevi işlettim. Daha sonra başka 

alanlara yöneldim fakat bu tarz bir kitabevi fikri, içimde 

her zaman bir ukte olarak kaldı. Sonradan içimdeki ukteyi 

gerçekleştirecek imkânlarımız oluştu. 

Burada bir nokta daha var. Son yıllarda yaşanan teknolojik 

gelişmelerden sonra kitabevleri çok cazip mekânlar ol-

maktan çıktı. Okuyan kesim dijital ortamlardan kitap edin-

meye başladı. Tüm bu sebepler üst üste gelince insanların 

gelip gidebileceği, kitaplarla bire bir haşır neşir olacağı, 

kitaplar ve fikirler üzerine konuşabileceği, kitabın bir tema 

olarak sürekli ortamda bulunacağı cazip bir entelektüel 

muhit oluşturmayı  planladık. Bu yüzden ana temamız olan 

kitabın etrafına çeşitli alanlar ekleyerek kitabevinin cazibe-

sini artırmaya çalıştık. 

Liman’ın ailenin tüm fertlerine hitap etmesi temel amaçla-

rımızdı. Anne cafede oturup kahvesini yudumlarken baba 

kitaplara göz atsın, çocukları ise ders çalışma alanlarımız-

dan yararlanabilsin; bir iş insanı da, toplantı odalarımızda 

rahatlıkla toplantısını yapabilsin istedik.
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  Neden “Liman” ismi?

“Liman” isminden önce birçok isim üzerinde durduk. Ama genel olarak in-
sanların, kitabın etrafında toplandığı mekân olmasını istedik. Bunu da en 
iyi anlatan kelimenin Liman olduğunu düşündük. Çünkü insanlar limanda 
buluşur, toplanır, kente oradan dağılır. O yüzden bir cazibe merkezidir li-
manlar. Limanlar büyük şehirlerin giriş ve çıkış kapılarıdır. Birçok yolculuk bir 
Liman’da başlar, başka bir Liman’da son bulur. Ayrıca bu isimde küçük bir 
detay da var. Denizsiz başkent Ankara’da Liman olmadığı için, insanların de-
nize ve limana özlemleri malum. Bir limana ulaşmak için  kilometrelerce yol 
gitmek gerekiyor. Belki bir deniz veremezdik Ankara’ya ama kitap denizinde 
huzur bulabileceğiniz bir “Liman” olduk. 

  Projenin detaylarını paylaşır mısınız? (Çalışma alanları, kitap çeşitleri, 
raf uzunluğu, mutfak gibi)

Liman Kitap Kahve, dünya çapındaki kitabevi ve kültür merkezlerinden bir 
sentez yapılarak oluşturuldu. Mekânda, gençlerin tek başlarına ya da arka-
daşlarıyla kitap okuyup ders çalışabilmelerine imkân sağlayan ayrı okuma 
salonları bulunuyor. Sadece öğrencileri değil, iş insanlarını da düşündük. 
Vip toplantı salonlarımızda da gerekli olan tüm detaylar mevcut. 

Kitabevinde, dünya klasiklerinden günümüzün usta yazarlarına, öykü kitap-
larından eğitim kitaplarına kadar çok geniş bir yelpazede kitap çeşidi var. 
Ayrıca ziyaretçilerimiz, mekânın duvarlarında asılı olan 500’e yakın yerli ve 
yabancı yazar, şair ve müzisyenin fotoğrafı ile eserlerine ait bilgilere ulaşabi-
liyor. Keyifle gezilen kitabevinin ardından soluklanmak isteyen misafirlerimizi 
ise kafemizde ağırlıyoruz. Atıştırmalıklardan ana öğüne kadar istenen her 
çeşitte, her lezzette yiyecek yediden yetmişe herkese hitap ediyor. Ayrıca, 
şahsen  organik ürünler kullanmaya çok özen gösteririm. Bu şahsi tercihimi, 
Liman’daki misafirlerimize sunmaya gayret ediyoruz.

  Liman Kitap-Kahve Ankara’ya özel mi? Türkiye’de başka şubelerini gö-
recek miyiz?

Önceki yaptığımız işlerden edindiğimiz tecrübeyle, bir işin kopyalanabilir 



olmasını, çok fazla insana hizmet 
etmesini, çok fazla istihdam oluş-
turmasını önemsiyoruz. Çünkü 
Sınav Eğitim Kurumlarındaki ana 
sloganımız da bu yönde: “Büyük 
düşün, hedefini yüksek tut.” Biz 
her zaman büyük düşünüyoruz. 
Liman’da da büyük düşündük 
esasında. Ama Liman Kitap Kah-
ve bizim yeni iştigal alanımız. Bu 
nedenle tam olarak oturmasını, in-
sanların konsepte alışmasını, sür-
dürülebilir olmasını bekliyoruz. Şu 
an Türkiye’nin birçok bölgesinden 
talep var. Ankara da keza öyle, bir-
çok belediyeden istek var. Artık di-
ğer kentlerimiz de bu tarz mekân-
ları kendilerinde görmek istiyorlar. 
Dolayısıyla bu talebi karşılıksız bı-
rakmamız haksızlık olur. Ama böy-
le bir acelemiz yok bu konuda.

  Liman Kitap-Kahve bünyesin-
de ne tür aktiviteler oluyor?

Liman, kısa süre önce açılmış ol-

masına rağmen ses getiren birçok 
etkinliğe imza attı. Kitapseverlerin, 
romanlarını ve öykülerini okuduğu 
yazarlarla buluşması, onlarla tanı-
şıp sohbet etmesi bizim için çok 
önemli. Okurları, yazarlarla buluş-
turduğumuz imza ve söyleşi etkin-
liklerimiz misafirlerimiz tarafından 
büyük ilgi gördü. İlk imza gününü 
ünlü tarihçi İlber Ortaylı’yla yaptık. 
Ardından okuyucularımızın da Li-
man’da görmek istedikleri yazar-
ları davet ettik. Ayrıca çocukları-
mızı da düşündük. Çocuk kitapları 
bölümünde masal okuma etkinliği 
düzenledik. Miniklerimiz hem eği-
tici, hem de eğlendirici masallar 
okudular. Bu tarz etkinliklermize 
önümüzdeki dönemde hızlandıra-
rak devam edeceğiz. 

  Liman Kitap-Kahve açıldıktan 
sonra, devletimizin gündeminde 
de sosyal sorumluluk kapsamında 
böyle projelerin planlandığını du-

yuyoruz. Siz bu durumu nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz? 

Lİman Kitap-Kahve, Ankara’da 
olduğu için birçok bürokratın, si-
yasetçinin uğrak noktası hâline 
geldi. Ve devletin planladığı, gün-
demde yer alan projelere Liman’ın 
ilham olduğunu tahmin ediyoruz. 
Planlanan bu projelerin biraz özel 
sektör mantığıyla, güzel bir strate-
jiyle yürütülmesinin sürdürülebilir 
olması açısından önemli olduğuna 
inanıyoruz. Devletin böyle mekân-
ları açmak yerine, açanlara destek 
vermesinin doğru olduğunu düşü-
nüyoruz. Bu projeler ülkemiz açı-
sından çok olumlu. 

  Liman Kahveye gelen misafir-
lerin geri dönüşlerini nasıl bulu-
yorsunuz?

Liman olarak misafirlerimizin dü-
şünceleri, yani geri dönüşler bizim 
için çok önemli. Hatta kafe bölü-
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münün belirli noktalarında misa-
firlerimizin görüş ve önerilerini, 
bize iletmek istedikleri mesajlarını 
yazabilecekleri kartlar bulunuyor. 
Orada memnun oldukları veya 
olmadıkları tüm konuları yazmala-
rını rica ediyoruz. Hepsini şahsen 
kendim okuyorum ve böylece de-
ğerlendirmelerimiz daha gerçekçi 
oluyor. İnsanların istek ve taleple-
rini böylece daha kolay yerine ge-
tirebiliyoruz. Liman’ın açılış döne-
minde  acemiliklerle, aksaklıklarla 
karşılaştık ve misafirlerimizden de 
bu konuda dönüşler aldık. Bu nok-
talara özen göstererek kendimizi 
ve vizyonumuzu onların isteklerine 
göre her gün daha da geliştirdik. 
Ve şu anda aldığımız geri dönüşler 
beni ve Liman ailesini hayli mutlu 
ediyor.

  En ince detaylarıyla mükem-
mel düşünülmüş bir proje… Bu-
nun dışında projeleriniz olacak 
mı?

Bundan daha küçük ve daha bü-
yük ölçekte projeler düşünüyoruz. 

Ama bunun için öncelikle sistemi-
mizin oturmasını, konseptimizin 
tamamlanmasını bekliyoruz. İhti-
yacı olan bölge, ihtiyacı olan şehir, 
ihtiyacı olan insan çok önemli. O 
noktayı bulduğumuz an gerçek-
leştireceğiz. Liman Kitap-Kahve 
ticari kaygı gütmeden açıldı ama 
sürdürülebilmesi ve yayılabilmesi 
için kazanması da gerekiyor. 

  Son olarak okuyucularımıza 
neler söylemek istersiniz?

Gerçek okuyucuların sayısının gün 
geçtikçe azaldığını görüyorum. 
Teknoloji ilerledikçe gündelik ya-
şamı kolaylaştıracak yeni ürünlerle 
karşılaşıyoruz. Zamandan, yerden 
ve daha birçok şeyden tasarruf 
edebileceğimiz ürünler kullanıyo-
ruz. Lakin dijital dünya hem kül-
türel geleneklerimizi hem de ken-
dimize ayırdığımız vakti elimizden 
almaya başladı. Önem verilmesi 
gereken konuysa, insanların vakit-
lerini nitelikli olarak değerlendir-
mesidir. Bunun yanında kitaplarla 
ilişkilerini sıcak tutmalarını tavsiye 

edebilirim. Ama gerçek kitaplarla, 
dokunarak, sayfalarını çevirerek, 
hissederek okumaları; kitabın ta-
dını gerçekten almaları en büyük 
tavsiyem. Hatta bugün Liman’a 
gelerek sizleri yolculuklara çıkara-
cak bir kitabı hemen edinin. 

  Dergimiz hakkındaki görüşle-
riniz…

İsminizi, isminizdeki inceliği çok 
beğendim. Hem düşü yani haya-
li, hem aklı aynı kelimede ifade 
edebilmenin etkileyici olduğunu 
düşünüyorum. Genel olarak kül-
türel hayatımıza yapılan her katkıyı 
önemsiyorum. Bu tarz dergiler tari-
he damga vuran eserlerdir. Benim 
kitaplığımda da eski dergiler bulu-
nuyor. Zaman zaman baktığımda o 
dönem gözümün önünden geçer, 
o zaman neler düşünmüşler, olay-
lara nasıl yaklaşmışlar tüm bunla-
ra ait izler bulurum. Dergilerin de 
kitaplar gibi kalıcı olduğunu düşü-
nüyorum.

Ve başarılarınızın devamını diliyo-
rum. 
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Çocuk Spor aktiviteleri sayesinde 
toplum kurallarıyla uyum içinde 

hareket etmeyi öğrenir.“ “ 
GÜNÜMÜZ ÇOCUKLARI 

VE SPOR…
Son zamanlarda çok duyar olduk bazı 

kelimeleri; fiziksel aktivite, egzersiz, 

spor, beden eğitimi, sağlıklı yaşam, 

dengeli beslenme, obezite… Çünkü 

geçmişte serbest zamanlarda yaptığı-

mız şeyler artık son dönemde zorunlu-

luk halini almaya başladı…

Peki neden bu zorunluluk? Bizi bu olgu-

lara iten nedenler nelerdir? Günümüzün 

çocukları yarının genç ve nihayet yetiş-

kinlerini bekleyen tehlikeler nelerdir? 

Konuyu biraz da bu açıdan inceleyip 

spor veya fiziksel aktivitenin önemini 

farklı açılardan vurgulamaya çalışalım.

Doç. Dr. H. Ahmet PekelGazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
hapekel@gmail.com
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Dünya doksanlı yılların başında bü-

yük bir değişime uğramaya başladı. 

Bir tarafta Berlin duvarının yıkılmasıy-

la başlayan ve başta Avrupa olmak 

üzere birçok ülkedeki doğu bloğu 

rejiminin son buluşu ve ülkelerin 

“demokratikleşme” çabası, diğer ta-

raftan bilişim sektöründeki hızlı iler-

leyişi ile insan gücünün makinalaş-

maya başlaması. Öyle hızlı oldu ki bu 

değişim, insanın hareketini kısıtlayan 

ne varsa birçoğuna göre bu gelişim 

sayesinde, kimine göre de insanlı-

ğın adeta sonunu hazırlayacak bu 

“tembellik” mekanizmalarıyla oldu; 

uzaktan kumandalar, yürüyen merdi-

venler, asansörler, daktilo yerine bil-

gisayarlar, araçlardaki donanımlar vb 

yapılanmalarla insanlığa hızlı ve biliş-

sel bir dünyanın kapılarını aralarken, 

diğer taraftan da hareketsiz yaşama 

doğru çekmeye başladı. Bu hızlı ve 

kolay hayat beslenme sektöründe 

de uzun uğraşlar sonucu “fast food” 

adında hayat buldu ve ard arda ge-

len bu iki tsunami dalgası belki de 

gelecekte tüm dünya toplumlarına 

başta “hastane” ve “ilaç gideri” ol-

mak üzere büyük problemle-

re çanak tutacak çift 

başlı gizli hedef 

oldular.

Gelişen bilişim sektörü dünyada yeni 

bir nesle de adını verdi. Çok yönlü 

motivasyona sahip, klasik hiyerar-

şik yapıyı tanımayan, reklam değil 

reklamın ardındaki yorumlara önem 

veren, performansı çoğunlukla sanal 

alemde tercih eden bu neslin adı: 

“Y” nesli. İngilizcede “why” (niçin?) 

sorusunu çok sorup fazla sorgula-

dıkları için “why generation” (niçin 

nesli) olarak adlandırılan bu nesil bi-

lişsel olarak bir önceki makine çağı-

nın temsilcileri olan “X nesline” fark 

atmış durumdalar. Ancak insan vü-

cudunun gelişimini üç farklı formda 

ele alan eğitimciler “bilişsel alan”la 

birlikte “duyuşsal” ve “psikomotor” 

alanın da paralel şekilde gelişmesi 

gerektiğini savunurlar. 

YENİ NESLİ BEKLEYEN TEHLİKE

İşte tam bu noktada yeni neslimizi 

büyük bir tehlike bekliyor. Dünya-

daki herhangi bir bilgiye anında ula-

şabilen ve hemen her türlü sportif 

aktiviteyi parmaklarının ucundaki bir 

tuşla oynayabilen bu nesil yeni yeni 

bir bağımlılığa doğru 

gidiyor: Teknolo-

jik Bağımlılık. 

İ n t e r n e t , 



sosyal medya, mesaj grupları vb. uy-

gulamalar derken uzmanların “gün-

de toplam altı saatten fazla internet 

vb türevleriyle meşgulseniz artık 

bağımlısınız” diye nitelendirdiği du-

rum bugünü ve geleceğin hareketsiz 

yaşamını daha da karmaşık bir hale 

getirdi. Bu tehlikenin getirdiği bazı 

olumsuz durumlar ise:

• Obezite,

• Görme bozuklukları,

• Duruş ve iskelet bozuklukları,

• Hareket kısıtlılığının getirdiği kas 

ve eklem problemleri,

• Uyku bozuklukları ve derin uyku-

ya dalma sorunları

olarak karşımıza çıkmakta. Dünya 

Sağlık Örgütü’nün (WHO) son yaptı-

ğı açıklama ise konuya olan dikkatleri 

artık ne yapmamız gerektiğini adeta 

kural haline dönüştürmekte : Daha 

uzun bir yaş ortalamasına, ancak 

daha düşük yaşam kalitesine sahi-

biz. Yani gelişen teknoloji bizi daha 

Ay yıldızımızı 
kürsünün 

basamaklarında 
temsil eden 
ve gözlerine 
baktığımızda 
Çanakkale 

ruhunu yansıtan 
temsilcilerimizin 

geçmişte çıktıkları 
yoldur.

“ 

“ 
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uzun bir yaş ortalamasına sahip kılı-

yor ancak bu durum bizi daha sağlıklı 

yaşama doğru yönlendirmiyor. Tabii 

ki sağlıklı yaşam elimizde. Son dö-

nemdeki gelişimlerin bilincinde ola-

rak ve hareketsiz yaşamın getireceği 

tehlikeleri göz önünde bulundurarak 

yapmamız gereken yeni nesli fizik-

sel aktivite başta olmak üzere spor 

uygulamalarına yönlendirmek temel 

hedefimiz olmalıdır. Unutulmaması 

gereken konu sporun sadece ba-

şarı ve nihayetinde şampiyonluktan 

ibaret bir seçenek olmadığı ya da 

serbest zamanlarda rekreatif (boş 

zamanları değerlendirme) amaçlı bir 

aktivite olmadığıdır. 

Fiziksel aktivite ve spor ile çocuklar-

da başta;

• Sağlık Gelişimi

• Sosyal Gelişim

• Kişilik Gelişimi

• Yetenekli Çocuklar için Perfor-

mans Gelişimi sağlamaktadır. 



Sağlık, sosyal ve kişilik gelişimi top-

lum refahı için oldukça önemli bir 

unsurdur. Bu gelişim sayesinde daha 

az hastane ve ilaç giderinden daha 

mutlu bir toplum yapılanmasına va-

ran bir yapı kurmak mümkündür. 

Çünkü hemen her türlü spor aktivi-

tesinde vücudumuz “”seretonin” ve 

“endorfin” gibi mutluluğu tetikleyen 

hormonların salgılanmasına kolaylık 

sağlarlar. Bu hormonların dengesizli-

ği kişiyi yemek sorunları, uykusuzluk, 

asabiyet başta olmak üzere birçok 

olumsuz yaşam durumuna sürükle-

mektedir. Hastalıklara davet çıkaran 

bu tür semptomlardan uzak durmak 

için son araştırmalar yetişkin veya ço-

cuk fark etmeksizin kişinin haftada üç 

gün ve günde 45 dk egzersiz yapıl-

masını tavsiye etmektedirler.

Sosyal Gelişim ve Kişilik gelişimi spor 

aktiviteleriyle birlikte mükemmel 

uyumludur. Toplum kurallarıyla uyum 

içinde çocuk spor aktiviteleri saye-

sinde kuralla hareket etmeyi öğrenir. 

Bu eğitim bir okulda veya bir eğitim 

kurumunda uygulamalı olarak ger-

çekleşen nadir aktivitelerdendir. Bu 

nedenle çocuk kazanmak ve kaybet-

menin hayatın içindeki değerlerden 

birisi olduğunu uygulamalı olarak öğ-

renir. İngilizcede spor konusunda yer 

alan “participation” yani “katılım” ve 

“anticipation” yani “dışarda kalma, 

izleyici olma” kavramlarını doğuran 

bu iki zıt kelime aslında katılımla bir-

çok olguyu öğrenip seyrederken ka-

bullenmenin anahtarını kişiye sunan 

anlamlardır. Bugünün izleyicileri ola-

rak değerlendirdiğimizde birçok ko-

nuda “aşırı” fanatik olmamızı ve ye-

nilgiyi hazmedemeyişimizi doğuran 

neden budur. Çünkü oyun ve spor 

başlığı altında zamanında öğrenme-

miz gereken kazananı tebrik etme, 

kaybedeni teselli etme kavramları 

öğretil(e)memesinin nedenlerini fa-

natizmin bazen neredeyse holiga-

nizme dönüştüğü boyutta çok acı bir 
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Son dönemdeki 
gelişimlerin 

bilincinde olarak ve 
hareketsiz yaşamın 

getireceği tehlikeleri 
göz önünde 
bulundurarak 

yapmamız gereken 
yeni nesli fiziksel 

aktivite başta 
olmak üzere spor 
uygulamalarına 

yönlendirmek temel 
hedefimiz olmalıdır.

“ 

“ 



şekilde yaşıyoruz. Oysa, çocuk yaşta 

öğrendikleriyle hayata “alışkanlık” 

düsturuyla adım adım yaklaşır küçük 

filizlerimiz. “Etik”, “ahlak”, “değer” 

kavramları kuralla yapılan bir oyunla 

başlar. “Fair play” diye nitelediğimiz 

empati yaparak başkasının yerine 

kendimizi düşündüğümüzde “nasıl 

davranırdım?” sorusunun cevabıdır 

kimi zaman trafikte gülümseyerek 

karşımızdakine verdiğimiz yol. Hiçbir 

yaptırım olmadan sadece alışkanlığa 

dönüşen davranıştır. Dün ektiğimiz 

fidanların en güzel meyveleridir top-

ladığımız.

SPOR VE PERFORMANS

Bir diğer gelişim performanstır. Eği-

timde yer alan çok yönlü zeka ku-

ramı çocuklarımızın hangi branşa 

yönlendirileceği konusunda önemli 

bir yapıdır. Çocuk veya genç, nor-

mal değer ölçülerinin üzerinde bu-

lunduğu duruma göre matematik, 

sosyal, edebiyat gibi alanlara yön-

lendirilmesi esastır. Bunlardan birisi 

de psikomotor alandır. Yani kişinin 

sportif yeteneğinin ön planda oldu-

ğu ve yeteneğine göre çeşitli spor 

branşlarına yönlendirilmesi gereken 

alandır. Öncelikli olarak eğitimin bir 

parçası gereği “temel spor eğitimi” 

veya “hareket eğitimi” alması gere-

ken çocuk tüm sportif branşların alt 

yapısını teşkil eden lokomotor be-

ceriler denilen yürüme koşma gibi 

hareketleri, lokomotor olmayan be-

ceriler denilen sıçrama, sürünme, 

takla atma gibi becerileri, denge ve 

nihayetinde nesne kontrolü denilen 

becerileri öğrenir. 
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Okullarda edinilmesi gereken birkaç 

yıllık bu genel evreden sonra yete-

neğine göre “spor branş eğitimi”ne 

yönelmesi gereken çocuk okul ve 

kulüp işbirliği ile bu çalışmalarını sür-

dürebilir. Yine birkaç yıl süren bu eği-

timden sonra artık bir spor branşının 

kesin üyesi olarak nitelendirilen ço-

cuklar, branşında “A takımı” denilen 

elit gruba yükselebilmek için “per-

formans eğitimi” ne başlarlar. Artık 

bu bölüm profesyonelliğe hazırlıktır 

ve kişinin spor ve diğer unsurlar ara-

sında tercih yapacağı yolun başlangı-

cıdır. Son aşamada milli takım ve elit 

spor seviyesi için mücadele etmek 

isteyen sporcuları “Üst performans 

eğitimi” beklemektedir. Haftanın al-

tı-yedi günü günde iki ünite yüklen-

me esasına dayanan ve bazen beş 

saati bulan bu süreç, zaman zaman 

medyada ay yıldızımızı kürsünün ba-

samaklarında temsil eden ve göz-

lerine baktığınızda Çanakkale 

ruhunu yansıtan temsil-

cilerimizin geçmişte 

çıktıkları yoldur.

 

SPORDA 10 KURALI

Sporda 10 kuralı çok önemlidir. Bir 

sporcunun yetişmesi için gerekli süre 

en az 10 yıldır. Ya da en az 10 bin saat 

antrenman yapmalıdır ki elit seviye-

ye doğru yol alabilsin. Ancak bu o 

kadar kolay bir yol değildir. Yukarıda 

bahsettiğimiz ve “Eğitim” unsuru 

olarak nitelediğimiz bütün aşama-

larda belirli bir yüzdelik grup bir üst 

seviyeye çıkabilmektedir. Herkes için 

geçerli olan temel spor eğitimi son-

rası her yüz çocuktan ancak dörtte 

biri branş eğitimine, bu gruptan da 

ancak beşte biri performans eğiti-

mine başlayabilmektedir. Dünyadaki 

gelişmiş ülkelerdeki bu uygulama-

yı sayısal olarak Avrupa’nın birçok 

ülkesinden daha fazla genç nüfusa 

sahip olmakla övündüğümüz ülkemi-

ze yansıttığımızda rakamlar oldukça 

şaşırtıcı. Zira yaklaşık 9 milyonu aşan 

bir ilköğretim sayımızı ele aldığımız-

da temel spor eğitimini tam olarak 

alan öğrencilerden spor branşlarına 

yönlendirilmesi gereken sayı yaklaşık 

bir buçuk milyon çocuktur. Bu çocuk-

lar lisanslı olarak çoğu olimpik olmak 

üzere birçok spor branşında lisanslı 

olarak mücadele etmesi gereken kit-

leyi temsil eder. Peki bu yaş grubun-

da lisanslı olarak müsabaka-

lara katılan sporcu 

sayıs ı 

Yetenek yüzeyde 
aranmaz.“ “ 
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nedir? Ya da bu sayı yeterli midir? 

Belki sayısal olarak alt yapıda gerekli 

niceliği yakalayabiliyoruz ancak “yol 

kazası” ya da “tükenmişlik sendro-

mu” denilen iki olgu yukarı doğru 

çıkışta ağır kayıplar yaşatıyor ülke 

sporcularımıza. Dünyada %17-25 

bandında olan elit seviyeye çıkıştaki 

oran, 2012 yılında yapılan bir araş-

tırmada ülkemizde sadece %1,6. Bu 

kayıp alt yapıdan üst seviyeye çıkışta 

performans sporunun kendi sonunu 

hazırladığı bir trajediden başka bir 

unsur değil.

İstatistikçiler biraz da kinayeli bir şe-

kilde “üç türlü yalan vardır” derler!:  

Yalan, kuyruklu yalan ve istatistik! 

Sayısal veriler olimpiyat başarısının 

elli binde bir olarak gerçekleşebi-

leceğini belirtmektedirler. Yani her 

elli bin çocuktan birisi olimpiyatta 

başarılı olabilecek boyuttadır. 103 

kişi ile temsil edildiğimiz 2016 Rio 

Olimpiyat oyunlarını dikkate aldığı-

mızda potansiyelimizin %50’sini bile 

yansıtamadığımız ortada. Bu sayıya 

çoğunluğu ülkemizde yaşamayan 

ve kültürümüzü bilmeyen “suni” 29 

devşirme sporcunun dahil olduğunu 

kabul ettiğimizde sporun yıllardan 

bu yana gençlerimize sağlık, sosyallik 

ve kişilik gelişimi için “nicelik” adına 

bir fırsat olamadığı gibi, performans 

adına da “nitelik” sistematiğini oluş-

turacak bir mekanizmanın oluşma-

dığı görülmektedir. Konuyu sporun 

bir atasözü ile bağlayalım: Yetenek 

yüzeyde aranmaz.     

TAVSİYELER

Belki yukarıdaki yazının tamamını çe-

şitli nedenlerle oku(ya)mayacaksınız 

ancak aşağıdaki tavsiyelere uymanız 

çocuğunuzun sağlıklı geleceği için 

oldukça önem arz etmektedir. 

• Okullarda verilen beden eğitimi 

ve spor dersleri, özellikle büyük 

şehirlerde, bugünün çocuklarının 

fiziksel aktiviteleri adına kesinlik-

le yeterli değildir. Çocuğunuz 

haftanın en az üç günü ve günde 

60-90 dk. fiziksel aktivite ve spor 

eğitimi almalıdır.

• Temel sporlar olarak bilinen Cim-

nastik, Yüzme ve Atletizm spor 

branşları çocuğun gelişimindeki 

önemli sporlardır. 5-6 yaşından 

itibaren öncelikle cimnastik, aka-

binde yüzme ve 8 yaşından sonra 

atletizm ile tanışması çocuğunu-

zun duruş pozisyonu, eklem-kas 

koordinayonu, denge başta ol-

mak üzere birçok özelliğini geliş-

tirecektir. 

• Yukarıda adı geçen branşları ya-

pan çocuklarınız yetenekleri var-

sa o branşlarda yönlendirilmesi 

halinde sevdikleri ve başarılı ola-

bilecekleri diğer branşta başarılı 

olma potansiyelleri daha yüksek 

olacaktır.

• Hiçbir sportif yeteneği olmayan 

çocuk için de fiziksel aktivite ol-

dukça önemlidir. Beyin sadece 

kanla beslenen bir organ ve kan 

da beynimize oksijeni taşıyan 

sıvıdır. Bu oksijenin oturma, ha-

reketsiz kalma gibi durumlarda 

daha yavaş olduğunu ancak fizik-

sel aktiviteler sonrası beyin fonk-

siyonların daha iyi çalıştığının 

bilincinde olarak çocuklarımızı 

aktivitelerden uzak tutmak onla-

rın daha iyi akademik başarı elde 

edecekleri anlamını taşımaz. 

Gelecek nesillerde, sağlıklı ve ya-

şanabilir bir dünyayı sundukları için 

atalarına minnettarlığını esirgeme-

yen bir toplumun özlemiyle.

Sağlık için spor dolu günler dilerim…



Bugi organizasyon  , Burak Çağrı Aydüz tarafından 

2014 yılında kurulan , her yıl  etkinlik alanını geniş-

letmeyi ve daha fazla insana ulaşmayı hedefleyen 

bir oluşumdur. Ana lokomotifimiz olan çocuk tiyatro-

muzla 2013-2014 sezonundan bu yana düzenli olarak 

her haftasonu Antares Sanat Merkezi sahnesinde iz-

leyicilerle buluşmaktayız.Bu kapsamda her yıl ortala-

ma 6 yeni oyun ile yaklaşık 30 farklı çocuk oyunumu-

zu okullarımızda ve sahnemizde sergiliyoruz.

Peki bu işi nasıl yapıyoruz? Bu sorunun net karşılığı 

olarak sevgiyi gösterebiliriz. Bizce sevginizi kattı-

ğınız her şey güzel olur. Aynı zamanda büyükleri-

mizden Keloğlan , Nasreddin Hoca gibi karakter-

lerin hikayelerini dinleyip, Ömer Seyfettin, Sait Faik 

Abasıyanık, gibi çok değerli yazarların hikayelerini 

okuyan bir nesil olarak yetişmemizin avantajlarını 

yaşıyoruz. Bu birikimin ve mirasın bize yüklediği 

sorumluluğun gereği olarak, Ankara ve çevre il-il-

çelerde kreş  ve okullarımızda değerler eğitimini 

destekleyici oyunlar oynuyoruz. Bunların yanı sıra 

kukla gösterileri, baloncuk şovları ve özel gün ve 

haftalarda  organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. 

Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sk. 
No:1/206 Antares AVM Etlik/Ankara

0505 967 81 87

0554 389 94 30

 info@bugiorganizasyon.com 

www.bugiorganizasyon.com

BİZ KİMİZ?

/bugiorganizasyon @bugiorganizasyon





Başladığımız zemin “öğrenme” teşkil 
ediyorsa öğrenmenin nasıl bir zihin 
faaliyeti olduğunu kavramak, doğru 

yerden başlamanın da ön koşulu 
olacaktır.

“ “ 
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“Şu gençliğin hali ne olacak ? ” 
M.Ö. 4000 Sümer çivi yazısı

Hızla akan zamana uyumlu olarak, günümüzde, dünya da bildiğimiz 

her şey son hızla değişiyor. İnsanlar, toplumsal değerler, yaşam stan-

dartları, teknoloji kullanımı, aile yapıları, eğitim dünyası, iş hayatına 

bakışlar, giyim ve müzik tercihleri bu değişimden payını alıyor.

Başka bir ifade ile insanlar yaşlandıkça yerlerine yeni kuşaklar geç-

tikçe bireylerin tutumları, davranışları, inançları ve yaşam şekilleri de 

aynı oranda değişimden etkileniyor. Kuşaklar arasında sözü edilen 

bu değişim nedeniyle, farklı kuşaklardan bireyler bir araya geldikle-

rinde, birbirlerini anlamaları oldukça zor bir hal alıyor. Doğal olarak 

her kuşak olayları kendi yaşadığı dönemin özelliklerine göre değer-

lendirme eğiliminde olduğundan, bireylerin birbirlerini anlayabilme-

si için fazladan bir çaba gösterilmesine ihtiyaç duyuluyor. 

Bugüne kadar güzel ülkemizin dört bir yanında yüzlerce veli ve öğ-

renci seminerleri yapmış bir eğitimci olarak, değerli velilerimizle ve 

gençlerimizle sohbet etme, dertleşme imkânı buluyorum. Bu soh-

Dr. Cengiz Tavukçuoğlu

X,Y,Z DERKEN KİM BU  
“C” KUŞAĞI ?
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betlerimizde genel olarak birçok 

anne baba çocuklarının gelişim dö-

nemleri içerisinde çocuklarıyla anla-

şamamaktan, çatışma yaşamaktan, 

çocuklarının ders çalışmamasından, 

cep telefonu ve bilgisayar bağımlılık-

larından, sorumsuz davranışlarından 

şikâyet etmektedirler. Gençlerimiz 

de anne babalarının anlayışsızlığın-

dan, ailelerinin getirdiği bazı kısıtla-

maların sosyal yönden gelişmelerine 

engel olduğundan, kendilerine baskı 

yapılmasından, aynı dili konuşama-

maktan şikâyet etmektedirler.

Kısaca bir tarafta heyecanlı, her şeyin 

en iyisini bildiğini düşünen, kendi-

ni kanıtlama çabası içerisinde olan, 

kimliğini arayan, denemekten ve 

yenilikten kaçınmayan, hırs ve azim-

le yoluna devam etmek isteyen bir 

“genç kuşak” var. Diğer tarafta ye-

terli tecrübe ve bilgi birikimine sahip 

olduğunu ve her şeyi en iyi bildiğini 

düşünen, çocuğu için her türlü mad-

di ve manevi fedakârlığı yapan ve aşı-

rı korumacılığının farkında olmayan 

anne, babalardan oluşan “yetişkin 

kuşak” var.

Yetişkin kuşaklar, sürekli dönüşüm 

halinde olan bu dünyada hızlı ilerle-

me ve değişime uymakta zorluk çe-

kince, gelenek ve eski yaşam anlayı-

şına daha sıkı tutunurlarken, yeniliğe 

açık olan genç kuşaklar ise gelişme-

lere hızlı bir şekilde uyum sağlamada 

daha başarılı olmaktadırlar. 

Belli bir zaman aralığı içinde doğan 

ve genellikle benzer tutum ve davra-

nışlara sahip olan birey toplulukları-

na kuşak (jenerasyon) denilmektedir. 

Yaş perspektiften bakıldığında, ku-

şak farklılıkları ve diğer nesillerle ilgili 

şikâyetler kesinlikle yeni bir olgu de-

ğildir. Her nesil kendinden bir önceki 

nesli daha tutucu ve gerici bulurken, 

bir sonraki nesli ise sorumsuz ve say-

gısız bulmaktadır.

Bana göre bu konuda geçmişte en 

güzel örnek Recaizade Mahmud Ek-

rem’in 1889 yılında yazdığı 1898 yı-

lında yayımlanan Türk edebiyatında 

ilk realist roman örneği olarak kabul 

edilen “Araba Sevdası” adlı romanı-

dır. Yazar romanda şımarık, istediği 

her şeye sahip, sorumsuz bir genç 

olan başkarakter Bihruz Bey üzerin-

den dönemin gençlerine eleştiriler 

getirir. Yaşamakta olduğumuz 2018 

yılında bazı ebeveynlerin yakınma-

larına benzer şekilde Bihruz Beyin 

annesi oğlunun davranışlarını onay-

lamaz, ancak tek çocuğu olduğu için 

her isteğini kabul edip şımartmıştır 

ve ona söz dinletemez. 

Nedir bu kuşak kavramı? Bir kuşaktan 

diğerine neler değişir? Bu değişime 

ayak uydurmak mümkün mü? 



Tüm bu sorular kuşakların sınıflandı-

rılması ihtiyacını gündeme getirmek-

tedir. Literatürde birçok sınıflandırma 

olmasına rağmen genel olarak 20. 

Yüzyılın başından itibaren kuşaklar 

aşağıdaki tarihlere göre tanımlan-

maktadır:

1. 1946 yılından daha önce doğan-

lar; Sessiz veya Olgun Kuşak,

2. 1946-1961 (veya 1964) yılları ara-

sı doğanlar orta kuşak, Baby Bo-

omer Kuşağı,

3. 1961-1976 (veya 1980) yılları ara-

sı doğmuş olanlar “X” Kuşağı,

4. 1977-1994 (veya 1995) yılları ara-

sı doğmuş olanlar “Y” Kuşağı,

5. 1995-2003 yılları arası doğmuş 

olanlar ise “Z” (Zero Genera-

tion) Kuşağı, Milenyum Kuşağı 

veya İnternet Kuşağı olarak ad-

landırılmaktadır.

6. 2004 sonrası doğanlar ise Com-

municating (İletişim Kuran), 

Connected (Bağlantıda), Clic-

king (Tıklayan),  Content (İçerik), 

Consumer (Tüketici), Compute-

rized (Bilgisayarlı), Community 

(Topluluk), Creation (Yaratma), 

Curation (Küratörlük), Con-

tent-Centric (İçerik merkezli), 

Community-oriented (Toplum 

yönlü), Colloboration (işbirliği) 

gibi kelimelere atfen “C” kuşağı 

olarak adlandırılmaktadır. 

Bu kuşak ayrıca, “İ” Kuşağı:  İnter-

net, İnteractivity, İ-pod , “e” Ku-

şağı: Elektronik Nesil, “D” Kuşağı: 

Dijital Nesil, M” Kuşağı: Mobil, Mil-

lenial – Binyıl Nesli, “Me” Kuşağı: 

“Ben” Nesli, “H” Kuşağı: Hip Hop 

Nesli, “Net” Kuşağı: Network Nes-

li, “Mypod” Kuşağı: MySpace ile 

i-Pod Nesli, “Google”, “YouTube”, 

“SMS”, “wiki” (Wikipedia), “screen” 

(ekran), “scenesters” (gösteri(ş)ci) 

gibi harften ziyade kelimeden oluşan 

kavramlarla da tanımlanmaktadır.

Bazı araştırmacılara göre “C Kuşağı” 

ayrı bir kuşak olmayıp; 1990 sonrası 

doğan belirli bir zaman aralığı ile sı-

nırlandırılması gerekmeyen; tüketimi 

ve mobil yaşamı temsil eden nüfu-

sun oluşturduğu bir kuşaktır. Belirli 

bir yaş aralığının olmadığı ve dijital 

dünyanın parçası olan, sosyal medya 

ile ilişki içinde yaşayan herkesin bu 

kuşağa dâhil edilebileceği öne sürül-

mektedir. 

 “Ara devşirme kuşak”, “Z kuşağının 

geçiş jenerasyonu” şeklinde yakıştır-

malar da yapılan “C” kuşağının en 

önemli özellikleri, cep telefonu ve 

bilgisayarla iç içe yaşamaları, 7/24 

iletişim içinde olmaları, sosyal med-

yayı tüm hayatlarının içinde barındır-

maları şeklinde öne çıkmaktadır.

Kuşaklar hakkında bu kısa açıklama-

dan sonra günümüz anne babaları-

nın ağırlıklı olarak “X” kuşağı, çocuk-

larımızın da ağırlıklı olarak “Y” ve “Z” 

kuşağı olduğunu söylemek yanlış ol-

mayacaktır.

O halde çocuklarını tanımak ve on-

larla doğru iletişim kurmak isteyen 

anne babaların hangi özellikleri taşı-

yan bir kuşakla karşı karşıya oldukları-

nı bilmeleri işlerini kolaylaştıracaktır.

Literatüre baktığımızda temel olarak, 

C kuşağı, gerçekçi bir kuşak olarak 

görülen, kültürel olarak liberal, poli-

tik olarak yenilikçi nitelenen bir ku-

şaktır. Geçmiş nesillere göre daha 

fazla aileleriyle birlikte yaşayan; fakat 

çoğu sosyal etkileşimlerini kendile-

rini daha özgür hissettikleri internet 

üzerinde gerçekleştiren ve ipod, itu-

nes, iphone teknolojileriyle örülmüş 

bir yaşam içinde büyüyen bu kuşak, 

cep telefonları ve bilgisayarlarıyla 

mekân ve zaman sınırlarını ortadan 

kaldırarak daha fazla mobil yaşamak-

tadırlar. Bu durum arkadaşlarıyla ve 
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çevreleriyle kesintisiz biçimde ileti-

şim içinde olmalarını sağlıyor.

Yazı yazmaya kalem ile değil, klavye 

ile başlıyorlar, resimleri parmaklarıy-

la büyütüp, değiştiriyorlar. Boyama 

kitabı yerine ipad kullanıyorlar. Bu 

imkâna sahip olmayanlarsa yaşlarına 

uygun internet sitelerinde tıklayarak 

boyama yapıyor.

Hiyerarşi ve bürokrasiden hoşlanma-

yan bu kuşak ezberi reddediyor, anlık 

yaşıyor ve derinliğine düşünmüyor. 

Çünkü istediğini internetten anında 

bulabiliyor ve yapabiliyor. Markaları 

yorumlamak için yeni yollar yaratıyor-

lar ve fikirlerini arkadaşlarıyla payla-

şıyorlar. İnternette gördükleri şeyleri 

isteyip, aldırıyorlar. İnternetsiz bir ya-

şamı hayal edemiyorlar.

Anne ve babalarından en önemli 

farkları, “Kişiselleştirmeye”  son de-

rece önem vermeleri. Her türlü ürün 

ve hizmetin kişisel olmasını bekliyor-

lar. İstediği programı istediği zaman 

seyretmek, sevdiği şarkıları kendi 

dilediği sırayla dinlemek onlar için 

çok önemli. İnternet üzerinden sos-

yalleşmeyi tercih ediyorlar. Bilgisayar 

başında tek başlarına oyun oynamak 

yerine sanal âlemde arkadaşlarıyla 

buluşup birlikte oyun oynamayı ter-

cih ediyorlar.

Ailelerinin ilgi odağı konumundalar 

ve bunun altında yatan temel sebep 

bu kuşağın ebeveynleri olan “X” Ku-

şağı’nın şüphecilik ve zaman zaman 

kötümser (pesimist) tutumları olarak 

görülebilir.

Fiziksel aktivitelerini parklardan zi-

yade Playstation veya Wii gibi oyun 

konsolları aparatları ile gerçekleştiri-

yorlar.

Özellikle sosyal medyanın yoğun 

kullanımı ile artan iletişim, dijital bil-

gi paylaşım hızını ve verimliliğini de 

artırıyor. Bilgi tüketimi fiziki tüketim 
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türlerini de belirleyecek hale geliyor. 

“C” kuşağı tüketim kararlarına dijital 

bilgiyi en çok katan grup oluyor.

Anne babalar yeni teknolojiye uyum 

sağlama derdindeyken, hayatlarının 

anlamı akıllı telefonları, dijital hayat-

ları olan “C” kuşağı, bu teknolojinin 

içine doğuyor. Bu kuşağa çok ekranlı 

kuşak da denilebiliyor. Çünkü birço-

ğu televizyon izlerken tabletlerini, 

telefonlarını veya bilgisayarlarını kul-

lanabiliyorlar. 

“C” kuşağının örneğin medyanın sa-

dece küresel gelişmeleri değil, haya-

tın her alanındaki gelişmeleri de kap-

samasını istiyorlar. Medyanın yakın 

gelecekte okurları, izleyicileri ve din-

leyicileri ile daha yakın ilişki içinde ve 

çok daha interaktif olmasını istiyorlar.

Bu yeni kuşak teknolojinin düzleştir-

diği dünya sayesinde sadece geliş-

miş ülkelerde değil pek çok ülkede 

aynı anda, aynı özelliklerle gelişiyor. 

Dünya’nın her yerinde çocuklar aynı 

filmleri seyredebiliyor, aynı kahra-

manların maceralarını takip ediyor, 

aynı esprilere gülüyorlar. Doğal ola-

rak Türkiye’de de bu kuşağın çok sa-

yıda temsilcisi bulunmaktadır. 

“C” kuşağı sosyal medyanın (Face-

book, Twitter, vb.) getirdiği iletişim 

imkânları ile hiçbir ortak noktası 

olmadan dünyanın öbür ucundaki 

biriyle veya kitlelerle iletişime geçe-

biliyor. Bu nedenle bu kuşak ‘Sosyal 

Hayvan 2.0’ olarak da adlandırılıyor.

Bu neslin odağında 
teknoloji olduğu için 
geleneksel yöntemler 

onların eğitim 
hayatında yok.

“ “ 
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Her dönemde kuşak çatışmaları ya-

şanmıştır ve muhtemelen her dö-

nemde de yaşanacaktır. “Bebek 

Patlaması Kuşağı”, “X” Kuşağını “so-

rumsuz” diye eleştirirken, şimdi de 

“X” Kuşağı “Y” Kuşağı için aynı sıfatı 

kullanıyor. Her dönemin dinamikleri 

farklı olmasına rağmen her dönem-

deki yaşlı ve genç insan yaklaşımları 

benzer olabiliyor. Bunu biliyor olmak 

çözüm için başlangıç olabilir.

Sadece anne babalara değil, üniver-

sitelerden, anaokuluna kadar her se-

viyede görev yapan bütün eğitimci-

lere ve yöneticilere, iş yaşamının her 

aşamasında yer alan idareci, yönetici 

ve çalışanlara “C” kuşağında yer alan 

bireylerle nasıl iletişim kurabilecekle-

ri konusunda bazı önerilerde buluna-

biliriz.

Onlar, dijital dünyaya doğdular ve 

deyim yerindeyse daha konuşmayı 

öğrenmeden teknolojinin dilini öğ-

rendiler. Tablet, bilgisayar, internet 

onlar için “çocuk oyuncağı”. Tekno-

lojiden anlamasanız da anlamaya ça-

lışın. Çünkü onlar bütün iletişimlerini 

teknoloji üzerinden sürdürüyorlar. 

Onların dünyasına katılabilmek için 

teknolojiden anlamak zorundasınız. 

Onların teknolojik dünyalarına dâhil 

olun.

Onlarla, iletişim kurmak ya da onların 

nasıl iletişim kurduklarını öğrenmek 

için çok fazla özel alanlarına girme-

den mümkünse yorum yazmadan 

sosyal medyayı takip edin.

Bu neslin odağında teknoloji oldu-

ğu için geleneksel yöntemler onla-

rın eğitim hayatında yok. Bir masa 

başında kitaplarından saatlerce ders 

çalışmaları mümkün değil. Ezberle-

mekten hiç hoşlanmıyorlar. Anlaya-

rak öğrenip günlük hayatları içinde 

öğrendikleri bilgileri kullanılıyorlar. 

Dijital dünyanın çocukları oldukları 

için dijital ve interaktif eğitim yön-

temleri tercih ediyorlar. Derslerini 

severek ve isteyerek çalışmalarını is-

tiyorsanız, mutlaka eğitim teknoloji-

leriyle bütünleşmiş, kaliteli, güvenilir 

dijital eğitim olanakları sunun.

Yenilikçi tavırlarının yanı sıra kendini 

geliştirmeye çok meraklı ve istekliler. 

Çevrelerinde ne olup bitiyorsa tama-

mının farkındalar. Yeniliklere sizler-

den daha çabuk adapte olabiliyorlar. 

Kendilerini geliştirme konusunda da 

tüm yenilikleri çok iyi takip ediyorlar. 

Onları bu konuda desteklediğinizde 

çok mutlu olacaklardır. Gerçekçi ol-

duklarını unutmayın, ona göre dav-

ranın.

Merak etmekten vazgeçmeyen bu 

kuşak soruyor, araştırıyor, merak et-

tiği her sorunun yanıtını bulmak için 

çaba harcıyor. Sadece soru sormuyor. 

Tüm sorularına yanıt ararken çözüme 

de odaklanıyorlar. Fikir geliştiriyor, 

farklı çözüm yollarını araştırıyorlar. 

Sabırlı olup merak ettikleri konularda 

onlara yardımcı olmanız onlarla ileti-

şiminizi güçlendirecektir.

“C” kuşağına asla baskı yapmayın. 

Bu kuşak, baskılar karşısında karar-

lı bir duruş sergiliyor. Onları ikna ve 

motive ederek, anladığınızı belirte-

rek istediklerinizi yaptırmanız müm-

kün olabilir.

Sizlere “C” kuşağı hakkında genel 

bir bilgi vermeyi hedeflediğim yazı-

ma M.Ö. 5. yüzyılda Atina’da yaşamış 

olan antik Yunan filozofu Sokrates’in 

sözleriyle son vermek istiyorum:   

“Bu günün gençleri lüks ve gösteriş 

düşkünü, saygısız, başkaldıran, geve-

ze ve doyumsuzdur.”
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