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Çocuklar kendilerine 
ait masum ışıkla tüm 
kötülüklerin üzerini örtme 
gibi önemli bir etkiye sahiptir.
““
İyiler İyileştirir…

Dünyada bir tane dahi çocuk mutsuz olduğu sü-

rece büyük icatlar ve ilerlemeler hiçtir. (Einstein)

Çocuklar, bu dünyanın ve insanlığın en masum 

halidir. Çocuklar mutlu oldukları, okudukları ve 

yaşadıkları müddetçe iyilikler, güzellikler hiç bit-

meyecek ve dünya daha yaşanılabilir daha an-

lamlı bir yer olacaktır. Bir çocuğun yüzünü gül-

dürmek, onlardaki masumiyetin biz yetişkinlere 

geçmesi ve bunun verdiği iç huzur herkesin mut-

laka tatması gereken bir hissiyattır. Mutlaka de-

neyin, üstelik onlar küçük şeylerden o kadar çok 

mutlu oluyorlar ki... Bir anda gözleri öyle güzel 

parlar ve dünya bir saniyeliğine çok güzel bir yer 

oluverir.

Çocuklar kendilerine ait masum ışıkla tüm kötü-

lüklerin üzerini örtme gibi önemli bir etkiye sa-

hiptir. Çocukların yaydığı bu güzel ışığı, masumi-

yeti hissetmek, onların solmaya yüz tutmuş güzel 

yüzlerini güldürmek için Van’ın Bakışık köyünü 

ziyaret ettik. 

Hiç tanımadığımız, geleceğimizin değerleri olan 

bu çocuklar bizleri o kadar büyük bir sevinçle kar-

şıladılar ki yüreklerimiz sevgiyle doldu.

Geleceğimizi aydınlatacak bu güzel çocukların 

tek istedikleri şey okuyabilmek, yazabilmek için 

kitaplarının, defterlerinin ve kalemlerinin olma-

sı... Çok zor bir şey değil ; onlara yardım eli uza-

tıp eğitimlerine katkıda bulunmak... 

‘İyiler İyileştirir…’ dedik;  farkındalığımız, duyar-

lılığımız artsın ve bu masum çocuklarımızı unut-

mayalım, unutturmayalım diye... Çocuklarımızın 

sevgisi, mutluluğu yüreklerimizi sıcacık etsin, on-

ların defalarca teşekkür eden saf ve güzel kalple-

ri hep mutlulukla çarpsın diye...

Van’ın Bakışık köyünde çok uzaklarda küçük bir 

köy okulunda bizlerden yardım bekleyen çocuk-

larımıza tüm eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için 

yardım eli uzatan herkese çok teşekkür ederiz. 

Geleceğimizi aydınlatmak adına bu güzel kalp-

li, okumak isteyen çocuklarımızı unutmayalım. 

Unutmayalım ki, dünya yaşanılacak bir yer olma-

ya devam etsin.



“ Saygı ve Minnetle Anıyoruz.”



(Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e rahmet 

ve minnet ile…)

Kadim Türk tarihini ‘kurultay’ kavramına 

değmeden anlayamayız. Zira ‘tanrıdan 

kut alan kutlu kağan’, beylerini dinleme-

li, milletin işinde hata yapmama gayreti-

ni göstermelidir. Bu hassas durum birçok 

yönüyle yönetimde ‘cumhuriyet’ tercihi-

nin temelidir. Cumhuriyetin ilanının 95. 

Yılını kutladığımız bugünlerde bilhassa 

altını çizmek isterim ki, ‘cumhuriyet’, 

Türk töresindeki yönetim anlayışının res-

miyet kazanmasıdır. Yazımız, bunun tarihi 

kök ve referansları üzerine olacaktır. 

Evet, cumhuriyetimizin 95. yılını kutlu-

yoruz. ‘Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan 

edeceğiz.’ diyen bir büyük adamı bir kez 

daha anacağız. Şimdiye kadar andığımız 

gibi… Ben biraz da anlamaktan yana-

yım. Atatürk’ü, Türklüğü, Cumhuriyeti…

I.Cihan Harbi’ni bitiren ateşkes antlaş-

malarından olan Mondros, müttefik-

lerin imzaladığı antlaşmalar içinde en 

ağır tehditleri barındırandı. Bir tasarı 

olmanın ötesine geçemeyen Sevr Barış 

Antlaşması ise iki asırlık Batı iştahının 

en bariz dışa vurumuydu. Milletimizin 

o yıllardaki vaziyeti hepimizin malumu. 

Türk milletinin özelliğini ve Türk tarihini çok iyi bilen 
Atatürk, “Türk milletinin tabiat ve karakterine en 

uygun idare Cumhuriyettir” demiştir.“ “ 

Arif Kaan Yalçın

TÜRKLÜK VE CUMHURİYET
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Cümle imkânsızlıklar içinde gösteri-
len milli gayret ve Milli Mücadele’de 
gözden kaçan bir husus var ki, Mus-
tafa Kemal, bu mücadelenin lideridir 
ama padişahı değildir. İstanbul’dan 
Samsun’a ulaşıp oradan bütün Ana-
dolu’ya ‘vatan ve hürriyet’ nefesi üf-
lerken kongreler düzenlemiş, tem-
silcileri halkın göndermesine dikkat 
etmiş, meclis kurmuş, halk ile kararı 
ve mesuliyeti paylaşmıştır. Düşmanın 
Ankara’ya yaklaştığı o kara günlerde, 
‘ben ne dersem o’ diyen bir kurtarıcı 
olmayıp, meclisten yetki isteyen bir 
Türk subayı olmayı tercih etmiş, tüm 
tutum ve yaklaşımları ile zahiren ol-
mayan bir devletin hakikatte var ol-
duğunu ispat etmiştir. Cumhuriyete 
yahut kadim Türk yönetim anlayışına 
olan sadakatinin en büyük ispatı ise 
Yunan’ın Polatlı’ya dayandığı günler-
de, Mustafa Kemal’in Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nden yasa ile başko-
mutanlık yetkisi almasıdır. Asalet, 
medeniyet ve büyük devlet için ne 
manidar bir örnektir.

Türk tarihi de böyledir. Böyle ör-
neklerle doludur. Türkler tarihleri 
boyunca çok geniş coğrafyalara da-
ğılmış, oralarda devletler kurmuş ve 
varlıklarını tarihin derinliklerinden bu 
yana kesintisiz sürdürmüşlerdir. Türk 
devletinin yok olma tehlikesiyle karşı 
karşıya kaldığı zamanlarda, yeniden 
toparlanılmış, bütün sıkıntılardan 
kurtulup, Türk varlığı en zor şartlarda 
devam ettirilmiştir.

Türk milleti böyle bir gayretin son 
örneğini milli mücadele yılların-
da göstermiştir. Tüm menfi şartlara 
rağmen, İstiklal Harbi sonucunda 
Anadolu’yu işgalden kurtarmaya 
muvaffak olmuştur. Bunun sonucun-
da Atatürk’ün önderliğinde yönetim 
şekli cumhuriyet olan Türk devleti ku-
rulmuştur. Türk devletinde yönetim 
şekli olarak belirlenen cumhuriyeti, 
“Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir. 
Halk kendi yöneticilerini kendi için-
den seçer” cümleleriyle ifade etmek 
mümkündür. Şüphesiz eski Türk dev-
letlerinde bu şekilde bir cumhuriyet-

ten söz edemeyiz. Fakat cumhuriye-
tin ruhuyla Türk devlet idare şekilleri 
arasında bazı bakımlardan şaşırtıcı 
benzerlikler bulunmaktadır. Bunlara 
misal olarak kuvvetler birliği ve mec-
lisler gösterilebilir.

Türkiye Cumhuriyeti devletinde, 
cumhuriyetin bir idare şekli olarak 
benimsenmesinin köklerini Asya 
Hunları’ndan itibaren aramamız ge-
rekir. Büyük Hun Kağanı Mete döne-
minde ‘büyük toplantı’ya hükümet 
üyeleri, askeri ve sivil bütün görevli 
başbuğlar, Hun boylarının temsilcileri 
katılmak zorundaydı. Devlet yöneti-
minde mevkiler ve unvanlar bu mec-
liste verilmekteydi. Merhum Bahaed-
din Ögel’in Türk Kültürünün Gelişme 
Çağları eserinin 216. Sayfası ilginç bir 
bilgiyi barındırır; “Hükümdar seçim-
leri de burada yapılmaktaydı.”

Evet, iş başına getirilen Han, Türk 
Milletini temsil etmekte, içinden çık-
tığı toplum için görev yapmaktadır.

Merhum İbrahim Kafesoğlu Hoca, 
Türk Milli Kültürü kitabında şöyle der; 
“Hun devletindeki meclis taşıdığı bü-
yük ehemmiyet, kuruluş tarzı ve idari 
fonksiyonundan dolayı birçok araştı-
rıcı tarafından “Devlet Meclisi” veya 
“Millet Meclisi” olarak belirtilmiştir.” 

Alman Türkolog Johann Jacob Ma-
ria De Groot (doğum yeri Hollanda) 
konu ile alakalı şöyle der;  “Hun dev-
letinin geleceğini ilgilendiren bütün 
önemli kararlar mecliste alınmıştır. 
Mesela, M.Ö. 55 yılında Hun mecli-
sinde bulunanların cesarete hayran-
lık duydukları, esareti yüz kızartıcı 
buldukları belirtildikten sonra, at 
üzerinde savaş ve mücadeleyle ku-
rulmuş olan devletin varlığını devam 
ettirmek için ölünceye kadar yiğitçe 
savaşacak askerlerinin olduğu ileri 
sürülmektedir.” Bu karar Türklerde 
hürriyet ve cumhuriyet fikrinin ne ka-
dar eski olduğunu göstermesi bakı-
mından da önem taşımaktadır.

Köktürkler de meclis/kurultay topla-

maktaydı. Ayrıca 2. Köktürk Devleti 
dönemine ait olan Orhun Yazıtlarının 
ruhu, bağımsızlık ve cumhuriyet te-
mellidir. Zira yapılan, yapılmış ne var-
sa Türk Milleti için yapılmıştır. Bizatihi 
yazıtlar bile…

İbrahim Kafesoğlu Hocamız’ın Türk 
Milli Kültürü kitabında, Avrupa Hun 
Kağanı Attila zamanında 448 yılında 
Bizans elçi heyetine dâhil olarak Hun 
başkentine giden tarihçi Priskos, Bi-
zans tekliflerini müzakere eden bir 
Hun “Seçkinler Meclisi”nden bah-
sedilmektedir. Merhum Bahaeddin 
Ögel Hoca, Türklerde Devlet Anlayışı 
kitabında şu değerli bilgiyi verir; “Uy-
gurlarda da kurultaylar toplanmakta 
idi. Mesela, 983-985 yıllarında Turfa-
na gelmiş olan ünlü Çinli elçi ve sey-
yah Wang Yente’nin gezi raporunda 
Uygur devlet-halk toplantısı çeşitli 
yönleriyle anlatılmıştır. Buradan Uy-
gurlarda tam bir demokratik idarenin 
olduğu ve sosyal adaletin tam olarak 
kurulduğu anlaşılmaktadır. Hatta Uy-
gur toplumunda herkesin çalıştığı ve 
çalışmayanlara da devletin yardım 
ettiği seyyah tarafından belirtilmek-
tedir.”

Oğuzlarda, devlet idare yetkisinin 
hükümdar dâhil, hiç kimsenin tek 
başına elinde toplanmamış olduğu 
“Ortak Sorumluluk Sistemi”ni biliyo-
ruz.  Oğuzların demokratik esaslara 
göre idare edildiğini gösteren bu an-
layışa örnek olarak, İbni Fazlan Seya-
hatnamesine kulak verelim; “Oğuz-
lar, Bulgar Türk devletine gitmek için 
yola çıkan Halifenin elçilik heyetine 
ülkelerinden geçiş izni verip verme-
me konusunda toplanmışlardır. Bu 
konuda müzakereler bir hafta sürmüş 
ve sonuçta heyetin yoluna devam et-
mesine karar vermişlerdir.”

Mehmet Altay Köymen, Selçuklu-
lar’da Devlet kitabında şöyle der; 
“Demokrasinin temelini teşkil eden 
seçim Selçuklularda vardı. Buna mi-
sal olarak Gazneliler devletine karşı 
1040 yılında kazanılan Dandanakan 
Meydan Muharebesi’nden sonra 
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toplanan Kurultay’da, Tuğrul Bey’in 
yeni kurulan Selçuklu devletinin hü-
kümdarlığına seçilmesi gösterilebilir. 
Ayrıca merhum hocamız Türkler ve 
Demokrasi kitabında “Selçuklular, 
Türk devlet anlayışının nimetlerinden 
hâkimiyetleri altındaki bütün halkı ya-
rarlandırdıkları gibi, keskin sınıflar sis-
temine göre işlenen toplumu da bu-
günkü deyimi ile demokratlaştırmaya 
çalışmışlardır. Bu devletin kuruluşu sı-
rasında memuriyetlere toplumun en 
alt tabakalarından elemanlar almak 
suretiyle göstermekle kalmamışlar-
dır, bilhassa takip ettikleri kültür siya-
setiyle toplumdaki köklü değişiklikler 
yapmışlardır.”

Eski Türk devlet anlayışının izleri Os-
manlı devletinin kuruluşu esnasında 
da görülmektedir. Kayı boyundan 
Ertuğrul oğlu Osman Gazi’yi uç bey-
lerinin bir araya gelerek, kurultayda 
Oğuz töresi gereğince devletin ba-
şına geçirdikleri belirtilmektedir. Bu-
radan Osmanlı Devleti’nin kuruluşu 
sırasında Türk beylerinin katılımıyla 
toplanan mecliste, durum istişare 
edildikten sonra Osman Bey’in dev-
letin başına getirilmesine karar veril-
diği ve bir nevi demokratik usullerle, 
yani seçim yoluyla devletin başına 
getirildiği anlaşılmaktadır. Bu şekilde 
beylerin kurultayda karar alarak Os-
man Beyi devletin başına geçirmeleri 
Eski Türk Devlet anlayışının bir deva-
mı olarak kabul edilmelidir. Osmanlı 
toplumunun da sınıfsız toplum esa-
sına dayanan Cumhuriyet anlayışının 
yerleşmesine hazır olduğu anlaşıl-
maktadır.

Eski Türk toplum yapısına bakıldığın-
da devlet meselelerinin görüşüldüğü 
bir meclis bulunmaktadır. Meclislerde 
hükümdar dâhil olmak üzere, devlet 
ileri gelenleri seçilebilmektedir. Türk 
toplumunun sınıfsız bir toplum oldu-
ğu ve toplumda sınıf mücadelesinin 
olmadığı anlaşılmaktadır. Eski Türk 
devlet anlayışına göre devlet, millet 
için vardır. Devleti yöneten hükümdar 
da kendini halka karşı sorumlu hisset-
mektedir. Cumhuriyet rejiminde de 

meclis bulunmakta ve yöneticiler se-
çimle iş başına getirilmektedir. Yine 
bu rejimde de toplumda sınıf farkı 
yoktur. Atatürk, “Bizim halkımız men-
faatleri yekdiğerlerinden ayrılır sınıf 
halinde değil; bilakis mevcudiyetleri 
ve muhassala-i mesaisi yekdiğerine 
lazım olan sınıflardan ibarettir” di-
yerek, Türkiye Cumhuriyeti devletin-
de sınıf farkının olmadığını bariz bir 
şekilde belirtmiştir. Ayrıca, Türklerin 
en eski tarihlerinden itibaren onlarda 
çok belirgin bir şekilde var olan istik-
lal anlayışı da hak ve hürriyetler rejimi 
olan Cumhuriyet anlayışının gelişme-
sinde önemli bir rol oynamıştır.

Türk milletinin özelliğini ve Türk ta-
rihini çok iyi bilen Atatürk, “Türk 
milletinin tabiat ve karakterine en 
uygun idare Cumhuriyettir” demiş-
tir. Bu fikrin ortaya atılmasının tarihi 
temelleri vardır. Yukarıda misallerle 
belirttiğimiz üzere, En eski Türk dev-
letlerinden başlayarak, daha sonra 
farklı coğrafyalarda kurulan Türk dev-
letlerindeki yönetim anlayışı zamanla 
tekâmül ederek, Cumhuriyet rejimi-
nin benimsenmesinde etkili olmuş-
tur.

Türklerde adalet, faydalılık, eşitlik ve 
evrensellik temeline dayalı anlayışlar 
çok erken dönemlerde oluştuğun-
dan Türk milletinin karakterine en 
uygun idare şekli olarak Cumhuriyet 
rejimi benimsenmiş ve kabul edilmiş-
tir. Sınıfsız toplum yapısı, meclisler, 
yöneticilerin seçimle iş başına geti-
rilmeleri, akla ve bilimin önderliğine 
önem verme gibi bir takım özellik-
lerin Türklerde varlığı Cumhuriyet 
anlayışına Türk toplumunun yatkın 
olduğunu göstermektedir. Bu anla-
yışlar Cumhuriyetin kabulüne yansı-
mış görülmekte ve bazı paralellikler 
kurmayı da mümkün kılmaktadır. Türk 
milletinin tabiat ve karakterine en uy-
gun rejim olan Cumhuriyet dün ve 
bugün olduğu gibi, gelecekte de bu 
özelliğini koruyacaktır. Aynı zamanda 
itikadı açıdan da Maturidi olan Türk-
lük, Mısır Seferinden sonra baskısı al-
tına girdiği Eşarilikten, cumhuriyet ile 

kurtulmuştur. ‘Aklın hürriyeti’ böyle-
ce geleneğimizdeki müstesna yerine 
yeniden kavuşmuştur. 

Yazımızın başında da belirttiğimiz 
üzere Atatürk, Türk devlet yönetim 
anlayışını ‘cumhuriyet’ ile resmileştir-
miştir. 

Cumhuriyetimizin 95. Yılını bu ve-
sileyle kutluyor, Türk vatanı ve istik-
bali için şehit olmuş cümle şühedayı 
rahmet ve minnetle anıyorum. Gazi 
Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaş-
larını bilhassa yâd ediyor, emanetle-
rine sahip çıkma irade ve azmini, da-
marlarımızdaki asil kanda her daim 
diri tuttuğumuzu hatırlatmayı görev 
addediyorum.

“ “ 
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Atatürk, Türk devlet 
yönetim anlayışını 

‘cumhuriyet’ ile 
resmileştirmiştir. 
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Bugün bu yazıyı yazarken Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün de sofraya ne kadar önem 

verdiğini hatırladım. Ve bu konuda bazı anılarını sizlerle paylaşmak için küçük bir bilgi 

araştırması yapınca çok güzel anektodlar yakaladım.

İşte bazıları;

Atatürk düşmanları için bulunmaz bir nimetti onun sofraları. Atatürk’e en çok bu sof-

ralar aracılığıyla iftira atıldı. “İçki sofralarında gününü gün etti” diye zehirlendi binler-

ce genç Türk’ün kafası. Peki işin aslı neydi; ne yapılır, ne içilir, neler konuşulurdu bu 

sofralarda?

İçeriğe öncelikle Sabiha Gökçen’in şu sözleriyle başlamak isterim: 

SOFRADA AŞINI 
PAYLAŞIRKEN, BİLGİNİ DE 

PAYLAŞIRSIN…

Genç bir nüfusa sahip olan ülkemizde 
eğitimde fırsat eşitliği tam anlamıyla 

uygulanmalıdır. Yani doğu Anadolu da 
ki bir çocukla Batı Anadolu da ki çocuk 

aynı kalitede aynı şartlarda eğitim 
almalıdır.

“ “ 

Ersan Petekkaya
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karnıyarığı veya etli taze bamyayı, pi-

lavla karıştırarak yediği olurdu. Tabii 

yanında yoğurdu eksik etmezdi. Çok 

sık olmamakla birlikte arada bir ıspa-

naklı börek ısmarlardı. Bu börek ona 

annesini ve Selanik’teki çocukluğunu 

hatırlatırdı. Böreğin yanında mutlaka 

soğuk ayran içerdi.

 Ve Akşam Sofraları

Akşam sofrasıysa başlı başına bir 

olaydı. Bu masada her akşam düşü-

nürler, yazarlar, sanatkârlar, bilim in-

sanları, siyasetçiler, diplomatlar, yakın 

dostları yer alırdı. Bir de bu sofranın 

değişmeyen demirbaşları vardı: Falih 

Rıfkı Atay, Ruşen Eşref Ünaydın, Ha-

san Cemil Çambel, Yunus Nadi, Ha-

zım Onat, Necmi Dilmen, Hamdul-

lah Suphi Tanrıöver, Dr. Reşit Galip, 

İbrahim Grantay, Salih Bozok, Şükrü 

Kaya, Kılıç Ali bunlardan bazılarıydı.

Sofrayı şef garson İbrahim Ergüven 

hazırlardı. İşin en zor yanı buydu. 

Çünkü Atatürk sofra düzeni konusun-

da çok titizdi. Kılıç Ali onun bu titizli-

ğini şöyle anlatıyordu:

“Sofranın çok muntazam olma-
sını isterdi. Sofranın örtüsünde, 
tabaklarda, çatal bıçaklarda, bir 
çarpıklık olursa bizzat düzeltir; 
ondan sonra sofraya otururdu.”

 “Arkadaşlar, hükümet uyandı 
hadi biz artık yatalım”

Akşam sofrası, Atatürk’ün hoş geldin 

konuşması ve kadeh kaldırmasıyla 

başlıyordu. En sevdiği içki, meşe fıçı-

da hafif sararıncaya kadar dinlendiril-

miş rakıydı. Bu rakı onun için özel ola-

rak damıtılırdı. Rakıyı yudum yudum, 

keyfini çıkara çıkara içerdi. Sofranın 

olmazsa olmazı sarı leblebi mutlaka 

iyi fırınlanmış olmalıydı. Mutfakta-

ki tavalarda ısıtıldıktan sonra servis 

edilirdi. Yoğurt, limonlu fava, üstüne 

zeytinyağı gezdirilmiş haşlanmış kuş-

konmaz da masadan eksik olmayan 

mezeler arasındaydı.

“Şu bilinmelidir ki, Gazi Paşanın 

sofrası asla bir işret âlemi yeri, 

bir vakit geçirme, bir zaman öl-

dürme yeri değildi. Dünya ve 

yurt sorunlarının, ilmin, felsefe-

nin, sanatın, insanlık idealinin ve 

uygar Türk ulusunun geleceğinin 

sabahlara kadar tartışıldığı bir 

okuldu bu sofra.”

 Kara Tahta Eksik Olmazdı     
‘’Bu, bir içki ve cümbüş sofrası 
değildi.’’

Yemek masasının bir kenarında kara 

tahta dururdu. Yemeğe katılanlar dü-

şüncelerini bu kara tahtanın önünde 

tebeşirle bir şeyler çizerek ve yazarak 

anlatırlardı. Ayrıca her tabağın yanına 

bir not defteriyle kalem konurdu.

Atatürk’ün sofrası sadece Çankaya’da 

kurulmazdı. Dolmabahçe Sarayı’nda, 

Yalova’daki köşkte ve Florya Deniz 

Köşkü’nde de kurulan sofralar dillere 

destandı. Bu sofraların ana fikrini ünlü 

yazar Falih Rıfkı Atay şöyle özetlemişti: 

“Bu, bir içki ve cümbüş sofrası 

değildi. Dostları hatta düşman-

larıyla sohbet ve tartışma mecli-

siydi. Savaş ve devrim günlerinde 

meseleler konuşulduğu sırada hiç 

içmez veya pek az içerdi. Eski Os-

manlı deyimiyle pek edepliydi.”

 Kahvaltısı

Atatürk’ün akşam sofrasına gelme-

den önce diğer öğünlerine de bir 

göz atalım. 1931-1935 arasında köş-

kün aşçılığını yapan Halit Atay’a göre 

kahvaltıda favori yemeği, iki yumur-

talı beyaz peynirli omletti. Genellikle 

kahvaltısı çok sadeydi. Bir bardak so-

ğuk ayran eşliğinde yediği bir dilim 

ekmek çoğu zaman güne başlaması 

için yeterli olurdu. Kahvaltıdan sonra 

koltuğuna çekilir, sigarasının eşliğin-

de sütlü kahvesini içerken gazeteleri 

okurdu. Atatürk koyu bir sigara tirya-

kisiydi. Günde üç pakete yakın sigara 

içtiği söylenir. Bu sigaralara da 15 fin-

can kahve eşlik ederdi.

 Öğle Yemeği

Öğle yemekleri de kahvaltı kadar 

sadeydi. Genellikle kuru fasulyeyle 

pilav yerdi. En sevdiği yemek bu iki-

liydi. Bu sevgisini “askerden kalma 

bir alışkanlık” diye açıklardı soran-

lara. Fasulyeyi her öğün yiyebilirdi. 

Gece yarısı, sabaha karşı, öğle ve 

akşam. Onun için mutfakta fasulye 

tenceresi eksik olmazdı. Arada bir de 
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Enginarı hiç yememişti. Hastalığının 

ilerlediği bir dönemde bu sebzenin ka-

raciğere iyi geldiğini öğrenince pişiril-

mesini istedi. Ama maalesef ki bu sipa-

rişten kısa bir süre sonra komaya girdiği 

için enginarın tadını hiç öğrenemedi.

Akşam sofrası genellikle gecenin iler-

leyen saatlerinde son bulurdu. Bazen 

günün ilk ışıklarına kadar sürdüğü de 

olurdu. Sabah sona eren akşam sof-

rasından kalkarken “Arkadaşlar, hü-

kumet uyandı hadi biz artık yatalım” 

dediği rivayet olunur.

 ‘Yaren Sofralarıydı’

Atatürk ülke ve devlet meselelerinde 

önemli kararların alınması aşamasın-

da konuyla ilgili uzman niteliğindeki 

kişileri köşke yemeğe davet eder,ko-

nuyu ortaya atar ve kişilerin görüş-

lerini sohbet ortamında dinler,gere-

kirse davetlilerden detaylı bilgileri 

sunmalarını isterdi.

Atatürk’ün sofrasıyla ilgili manevi kızı 

Sabiha Gökçen’in şu sözleri önemlidir:

“Şu bilinmelidir ki, Gazi Paşanın 
sofrası asla bir işret âlemi yeri, 
bir vakit geçirme, bir zaman öl-
dürme yeri değildi. Dünya ve 
yurt sorunlarının, ilmin, felsefe-

nin, sanatın, insanlık idealinin ve 

uygar Türk ulusunun geleceğinin 

sabahlara kadar tartışıldığı bir 

okuldu bu sofra.”

Sabiha Gökçenin de bizzat ifade et-

tiği gibi Atatürk’ün kurduğu akşam 

sofraları sanatın, müziğin ve düşün-

celerin paylaşıldığı, bugünün deyi-

miyle “yaren sofralarıydı”.Sofra ve 

içki bahane, oluşturulan ortam ise 

feyz alınan, ders alınan ve belleklere 

kazınılan güzel anılardı.

 Milletinin yiyemediği et ye-
meklerini kendi sofrasında bu-
lundurmamıştır.

Atatürk’ün akşam düzenlediği ve 

dostlarıyla birlikte yediği yemeklerde 

genelde sebze ağırlıklı yemekler bu-

lunur, ara sıra et ve tavuk türü menü-

ler sofraya ilave edilirdi. Atatürk’ün 

yemek seçiminde de hassas davranır, 

kurtuluş savaşından çıkmış yoksul bir 

milletin mensubu olduğu bilincini 

asla göz ardı etmezdi. 

Halkının güç bela karnını doyurduğu, 

evlerinde etleri kurban bayramından 

bayramına gördüğünü hiç unutmamış, 

milletinin yiyemediği et yemeklerini 

kendi sofrasında bulundurmamıştır.

 “İçkiyi severim fakat istediğim 
zaman bunu keserim.’’ 

Atatürk’ün özellikle akşam sofrala-

rında içki bulundurduğu ve içkiyi çok 

kullandığı iddialarına gelince;

O Türk geleneksel siyasetçileri gibi 

ne içtiğini ne yediğini saklamamıştır 

kamuoyundan. Bu konuda hiç ikiyüz-

lü olmamıştır.

Mustafa Kemal içkiyi sevdiğini, fakat 

içki müptelası olmadığını özellikle 

ifade etmiştir. Ruşen Eşref Ünaydın 

Atatürkle ilgili bir anısını nakletmiş ve 

kendisine:

“İçkiyi severim fakat istediğim 

zaman bunu keserim. Vazifem 

esnasında bir damlasını dahi ağ-

zıma koymam. Vatan işlerine içki 

karıştırmam. İçki ve vazife ayrı 

şeylerdir”.

Sözleriyle de bu konuya açıklık getir-

miştir.

Atatürk özellikle o ünlü “NUTKUNU” 

hazırladığı üç ay boyunca ağzına bir 

damla içki koymamış, inatla ve sabır-

la “Nutuğunu” bitirmiştir.

 Sonuç olarak

Sonuç olarak birçok devlet, memle-

ket, dünya meseleleri zaman zaman 

sofraya gelmiş, orada konuşulmuş, 

hatta kararlara bağlanmıştır. Bu açı-

dan “Atatürk’ün Sofrası” bir çağın 

portresidir. Devlet, memleket ve 

dünya olayları, Atatürk sofrasının 

aynasına yansır, ulusal görüşe orada 

dönüşürdü.

Günümüzün gençleri mutlaka 

Atatürk’ü iyi araştırmalı, yaşan-

tısını, fikirlerini, düşüncelerini 

iyi etüt etmeli ve ondan alacağı 

feyzlerle aydınlık ışıklara, çağdaş 

ve ileri ufuklara daha azimle ve 

güçle koşmalıdır.
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Dil Öğretiminde etkin yollardan biri Drama… Hayat bir oyun 

değil mi zaten :)

Günümüzde bir yabancı dili öğrenmek için çok çeşitli sebep-

ler vardır. Dil öğrenmedeki amaç ne olursa olsun öğretimde 

kullanılan yöntem ve teknikler çok önemlidir. Uzun yıllardır 

uygulanan yöntemler tamamıyla göz ardı edilemez elbette fa-

kat bir şeylerin yeterli olmadığı aşikardır. Bundan dolayıdır ki 

yabancı dil öğretimi verimlilik açısından hedeflenen noktaya 

gelememiştir.

Ülkemizde yıllardır yabancı dil eğitimi verilmesine rağmen öğ-

renciler öğrendiklerini dışarıda uygulayacak kadar özgüvene 

sahip olamamışlardır. Öğrendikleri bilgiler 4 duvar arasında sı-

nıflarında hapsolmuştur. Öğrencilerin, dilbilgisi açısından ku-

rallara uygun cümleler kurabilmesine karşın anlamlı cümleler 

kurmakta zorlandıkları gözlemlenmiştir. Oysaki dil öğrenme-

deki amaç iletişim kurmaktır.

DİL ÖĞRENİMİNDE
DRAMA

Dil öğrenmedeki amaç 
iletişim kurmaktır.“ “ 

Odül Bıkmaz
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Yılmaz ve Yakar’a (2015) göre düşün-

ce ve hayalleri muhatabına aktarma-

nın bir vesilesi olan konuşma, en çok 

kullanılan, buna rağmen en çok sıkın-

tı yaşanılan dil becerilerinden biridir. 

Bunu da yapabilmenin yolu pratik 

yapmaktan geçmektedir. Eğer ya-

bancı dil öğrenen birinin pratik yap-

ma imkanı yoksa konuşma becerisi-

nin gelişmesi de daha güç olacaktır. 

Yıllardır yabancı dil öğrenen çoğu 

insandan şunları duyarız; dil bilgisini 

çok iyi yapıyorum fakat yıllarca ver-

diği emeğe rağmen bir restorantta 

yemek yerken “ Tuz rica edebilir mi-

yim?” veya “ Hesabı alabilir miyim?” 

gibi basit gündelik cümleleri kuramı-

yorum.

Yabancı dil öğretimindeki en büyük 

yanlış sadece gramer bilgisiyle dil 

becerisinin geliştirileceğinin sanıl-

masıdır. Dil öğrenenlerden, gramer 

bilgisiyle dili aktif ve etkin şekilde 

kullanmaları beklenmektedir. Akıcı 

konuşmayı sağlayabilmek için öğren-

ciye farklı yöntem ve teknikler uygu-

lama gerekmektedir. Klasik yöntem-

ler dil öğretiminde gramer boyutunu 

geliştirirken pratik boyutunda eksik 

kalmaktadır. Akıcı konuşmanın önün-

deki en büyük engellerden biri farklı 

tekniklerle beraber kelime bilgisinin 

de yetersizliğidir. Konuşma esnasın-

da öğrencilerimizden çok defalar ;“ 

kelimeleri bulamıyorum” veya “ keli-

meleri hangi fiille beraber kullanaca-

ğımı bilemiyorum” veya “her zaman 

aynı cümle kalıplarını kullanıyorum” 

şeklinde söylemler duyarız. 

Yabancı dil öğretiminde uzun yıllar 

çoğunlukla öğretmen merkezli ve 

gramer odaklı geleneksel teknikler 

kullanıldığı için dilin en önemli unsu-

ru olan iletişim boyutu göz ardı edil-

mektedir. Bu sebepledir ki dili öğre-

nen kişi her ne kadar gramer olarak 

üst seviyelere gelse de, bildiği gra-

meri uygulamaya dökme konusunda 

sıkıntı yaşamaya devam edecektir. 

Amaç sadece sınavı geçmekse, Tür-

kiye’de uygulanan sınavlarda dil be-

cerilerinden ziyade gramere önem 

verildiği içindir ki, sınavda yüksek 

başarı elde eden fakat iletişime ge-

çemeyen bir öğrenci portföyü karşı-

mıza çıkacaktır. 
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Dil bir iletişim 
aracıdır, bunu 

unutmamalı ve bu 
yetiyi geliştirecek 

yöntem ve teknikleri 
uygulamaya 
koymalıyız.

“ “ 

Dil öğrenmedeki amacımız iletişim-

sel beceriyi artırmak ve akıcı konuş-

ma yapabilmek ise farklı yöntem ve 

tekniklere ihtiyacımız vardır. 

Eğitim – öğretim sürecinde, öğrenci-

nin yaparak yaşayarak öğrenmesine 

fırsat vermesi bakımından dil öğreni-

minde yaratıcı drama yöntemi etkili 

bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. 

Dil öğretiminde drama kullanıldığı 

zaman, öğretilen şey her ne ise ders 

olmaktan çıkıp farklı bir boyut kaza-

nıyor öğrenci gözünde.  Her şeyden 

önce dili bir iletişim aracı olarak kul-

lanma ortamı yaratıyor. Bu sayede 

de öğrenciler verilen rolleri en iyi 

şekilde oynama kaygısıyla dil, duygu, 

düşünce ve davranışı birlikte, uygun 

zaman, ortam ve yerde kullanmayı 

öğreniyor. Ayrıca yapılan araştırma-

larda, Turan (2016) drama etkinlikle-

ri sayesinde öğrencilerin dili günlük 

yaşamda olduğu gibi bir araç olarak 

kullanabildikleri, öğrenmede öyküsel 

hafızayı oluşturmaya yardımcı oldu-

ğunu ve öğrenci oluşturduğu hafıza 

sayesinde öğrendiklerini oynadığı rol 

ortamında çağrıştıran farklı ortamlar-

da rahatlıkla hatırlayabileceği ve kul-

lanabildiği gözlemlemiştir. Dolayısıy-

la drama etkinlikleri öğrencilerin dili 

sadece gramerle, mekanik ve sıkıcı 

bir şekilde öğrenmeleri yerine, gra-

meri işlevsel olarak, kullanabiliyor. 

Dört beceriyi eğlenceli bir şekilde 

izleme ve kullanma ortamı buluyor. 

Öğrenci dili kullanmaya başladıkça 

üretkenleşiyor ve bu da dil becerisini 

geliştiriyor. Dili teoride değil pratikte 

kullanmaya başlıyorlar, öz güvenleri 

artıyor, kendilerini bu yolla daha ra-

hat ortaya koyuyorlar. Sonuçta dil bir 

iletişim aracıdır, bunu unutmamalı ve 

bu yetiyi geliştirecek yöntem ve tek-

nikleri uygulamaya koymalıyız.

Drama tekniğinin dört beceriyi ge-

liştirmeyi hedefleyen ve iletişim be-

cerilerini güçlendiren tek yöntem ol-

madığını vurgulamak isterim. Diğer 

yöntem ve teknikleri  diğer yazılarım-

da sizlerle paylaşmak ümidiyle….İle-

tişimde kalalım..



KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN
HİZMET İÇİ EĞİTİM
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Çalışanların ve onların oluşturdukları grupların işletmede yüklendikleri ya da ileride yüklenecek-
leri yeni görevleri daha etkili bir biçimde  yapabilmeleri için  onların mesleki bilgi  ufuklarını ge-
nişleten,   davranış ve tutum, alışkanlık ve anlayışlarında  olumlu değişmeler yapmayı amaçlayan, 
bilgi, görgü ve yeteneklerini arttıran eğitsel faaliyet tümünü kapsamaktadır.

İyi bir motivasyon sağlama; işletme içi şikayetleri azaltır, iş değiştirmelerini azaltır, çalışanların 
maliyetini azaltır çünkü çalışanlar istekli olunca verimlilik artacak, hem daha çabuk hem de daha 
iyi iş çıkartacaklardır.

İşletme açısından motivasyonun yüksek olması kadar, yönetici motivasyonunun yüksek olması da 
son derece önemlidir. Yöneticilerin yeni şeyler öğrenip, becerileri ve yetenekleri arttıkça kendi-
lerine olan güvenleri artacaktır. Fakat bununla beraber öğrendiklerini yaptığı işte uygulama im-
kanı bulduğu taktirde bir işe yaradığını hissedecek ve bunları geliştirerek yeni fikirlerle yönetime 
katkıları artacaktır. Eğitim programları sayesinde, yönetim uygulamaları ile ilgili yeni görüş oluş-
turmalar ve üretimi arttırmaya yönelik yeni yöntem geliştirmeler sağlanabilir. Yöneticiler, aldıkları 
eğitim sonucunda işletmedeki diğer personelle ilgili ilişkilerinde astlarını destekleyen, şefkatli 
yaklaşımları nedeniyle çalışanların da moralinin yükselmesine yardımcı olacak bir yönetim ger-
çekleştirebilirler.

 Eğitimlerin tümü yeteneklerin iyileştirilmesini sağlamaktadır.

Kurum ve Kuruluşlara Yönelik Hizmetler

Psk. Zeynep Kaçmaz

• Kurum İçinde Bireysel Psikolojik Danış-
manlık

• Eğitimler ve Seminerler
• İK Danışmanlığı
• Etkin İletişim Eğitimi
• Eğitim Geliştirme Faaliyetleri
• Kurum Kültürü Bilinci
• Adab-ı Muaşeret (Görgü ve Nezaket 

Kuralları)
• Fonetik Diksiyon 

• Stres ve Öfke Kontrolü 
• Beden Dili ve Kişisel İmaj Eğitimi
• Zaman Yönetimi
• İşe Alım Faaliyetleri, Mülakatları
• Performans Yönetimi
• Ekip İçi İletişim Problemleri
• Oryantasyon Çalışmaları
• İşyerinde Yüksek Motivasyon
• Şirketlerde Çalışanların Uyumuna Yönelik 

Drama Çalışmaları





Günümüzün anlam kargaşasına uğrayan anlayışlarından 

biridir, Öğrenci  Koçluğu. Dilim döndüğünce size bu kar-

maşadan ve aslolandan bahsedeyim. Öncelikle gelin bir 

tarihçesini öğrenelim:

“Coach” Fransızca kökenli eski bir kelime ve anlamı 

“insanları bir yerden diğerine taşıyan araç, araba” dır. 

1500’lü  yıllarda İngilizcede de benzer bir anlamda kul-

lanılmaya başlanmış. Günümüze yakın anlamda ilk kez 

1840 yıllarında Oxford üniversitesinde kişileri sınava ha-

zırlayan özel öğretmenler için kullanılmış. 1889 ve son-

Öğrenci koçu, şunu yap bunu 
yapma demekten çok yapılan 

tespitler üzerinden hareket 
ederek sizi yönlendirmeye 

çalışan kişidir. 

“ “ 

Hatice Cebeci 

KOÇLUK
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rasında ise daha modern bir anlam 

içererek, sporcu ekiplerini eğiten ki-

şilere verilen isimmiş. Farklı alanlarda 

çokça değerlendirilip anlamlandırılan 

bir kavram olmuş. Koçluk terimi günü-

müzdeki anlamında ilk kez 1985 yılın-

da Dr. Dick Borough tarafından kendi 

liderlik tarzını tanımlamak için kullanıl-

mıştır. 1988 yılında Forbes dergisinde 

çıkan “Sigmunt Freud, Henry Ford’a 

Karşı” başlıklı makale koçluğun tanım 

olarak yerleşmesinde dikkat çekici ol-

muştur. Bu tarihlerden sonra koçluk 

giderek yaygınlaşan, popüler bir mes-

lek olmuş ve günümüze kadar gelip 

ülkemizde de adını sıkça duyduğu-

muz bir terim haline gelmiştir.

Sevgili Gençler,

ÖĞRENCİ KOÇU KİMDİR;

Öğrenci koçu sürekli sana bunu yap 

şunu yap diyen kişi değildir. Sana 

yaptırımlar uygulayan kişi değildir. 

Çünkü zaten öğrencinin etrafında 

ona bu cümleleri kuran çok fazla kişi 

bulunmaktadır. Öğrenci koçu, şunu 

yap bunu yapma demekten çok yapı-

lan tespitler üzerinden hareket ede-

rek sizi yönlendirmeye çalışan kişidir. 

Durumlar karşısında karşılıklı kararlar 

alabildiğiniz kişidir.

Koçluk herkesin cevabını bildiği so-

rulara o cevabı vermenizi ve cevabın 

getirilerini ya da götürülerini değer-

24

Koçlar sürekli tavsiye 
vermekte değil, daha 

değerli ve etkili bir 
beceri olan davranış 
değiştirme sürecinde 

uzmandırlar. 

“ “ 
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lendirmenizi ya da benimsemenizi 

sağlar.

Sevgili gençler, Öğrenci koçluğu ile 

akademik başarınızı arttırabilir, he-

deflerinize ulaşmada sizin için doğ-

ru olan yolu hızla belirleyebilirsiniz. 

Koçlukta önemli olan sizin bu yola 

girmeyi kabul etmenizdir. Bizler bu 

yolda yalnızca size istikamet belirle-

yip kendinizin farkına varmanızı sağ-

lıyoruz. Aslında var olan hazinenizi 

ortaya çıkartmanızı sağlıyoruz.

ŞUNU BİLİYOR MUYDUN?

Öğrenci koçu seninle yola çıkmayı 

bekleyen kişidir. Burada soru şu olur; 

Sen öğrenci koçun ile yola çıkmaya 

hazır mısın?

İçinde bulunduğumuz yüzyıl bizi çok 

farklı eğitim sistemlerinin ve öğre-

tim yöntemlerinin içine hızla çek-

mektedir. Bu anlamda bu yöntem-

leri, sistemleri iyi yorumlamalıyız. 

Farklılıkları, yenilikleri özümseyerek 

başarıya odaklı bir şekilde uygula-

maya hızla geçirmemiz gerekmekte-

dir. Bir nevi çağa ayak uydurmakta 

diyebiliriz buna.

Koçluk kişiye özel sunulan bir hizmet-

tir ve genelde şu şekilde tanımlanır. 

”Kişi ile yolda olma sürecidir” 

Şahsi kanaatim şu ki; Aslında bir şerit 

takip sistemidir koçluk. Yol-plan, sis-

tem- süre, virajlar uçurumlar ki bunlar 

öğrenci dilinde -çalışma programı, 

düzen -konsantre, kaygı-dönemsel 

sorunlar, çevresel etkenler vb. şeklin-

de sıralanır. Sonrasında yola çıkmaya 

karar verilir yol belirlenir ve gaza ba-

sılır süreç yol haritası takip sistemiyle 

uzman eğitim koçu tarafından be-

lirlenir tabii ki de şerit ihlali olabilir:) 

kişi eylem planının dışına çıkabilir, 

işte bu durumda koç devreye girer 

yol stratejilerini yeniden oluşturur. En 

basit ifade tarzıyla küçük bir pencere 

açmak istersek sizin için öğrenci koç-

luğu zevkli ve yükü bir başkasıyla as-

lında paylaştığınız, iş birliği yaptığınız 

motive edici bir süreçtir.

Öğrencide bir farkındalık yaratır koç-

luk. Öğrenci, çalışmasındaki olumlu 

ve olumsuz durumları kendisi belirler 

ve bunları açıklamayı öğrenir eğer 

olumsuz durum mevcut ise bununda 

nedenlerini nasıl absorbe edileceği-

nin kararını almada belirleyici olur ve 

bunları aşmayı öğrenir ya da en aza 

indirir koç eşliğinde.

Çalışmasındaki faktörleri gören tes-

pit eden öğrenci süreç içerisinde 

başarısını üst seviyelere taşır. Tecrü-



be ile sabittir. Kendinin farkına varan 

öğrenci hedefine ulaşır ve başarıyı 

göğüsler ve buna kendisi dahi engel 

olamaz çünkü öğrencinin önündeki 

en büyük engel aslında kendi bildiği 

uyguladığı yanlışlardır.

Peki, iyi bir koç kimdir

İyi  bir koç bireyin güçlü yanlarına 

odaklanan kişidir ve onun  hayatında 

istediklerini başarmasına yardım et-

meyi amaçlayan kişidir. İyi bir koç da-

nışanını düzeltmek için var olan kişi 

değildir. O, danışanını “düzeltmek” 

için değil, onun daha verimli ve içi 

dolu bir hayat yaşamasına yardımcı 

olabilmek için orda sizin için var olan 

kişidir.

Koç bu süreçte bazı koçluk metotları 

uygular. Bunları bir sonraki yazımda 

sizler için dile getireceğim. 

Koçluk,  danışmanlık, psikologluk, 

psikiyatristtik ve arkadaşlık ya da 

mentörlük değildir. 

Koçluk & Danışmanlık Arasındaki 

Farklar Koçluk en çok danışmanlık 

hizmeti ile karıştırılmaktadır. Bu ne-

denle ikisi arasındaki farkları bilmek 

yararlı olacaktır.
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Öğrenci Koçluğu-Eğitim Koçluğu

Yaşam Koçluğu

Ebeveyn Koçluğu

Yönetici Koçluğu

Satış Koçluğu

Kariyer Koçluğu

İlişki Koçluğu

Spor Koçluğu

Performans Koçluğu

Süreç Koçluğu

Takım Koçluğu

Proje Koçluğu  gibi 

KOÇLUK TÜRLERİ;

KOÇLUK
DANIŞMANLIK

Süreci kişiden daha iyi bilmek gerekmez. 

Herhangi bir bilgi akışı yoktur.

Herhangi bir bilgi akışı yoktur.

Çözüm üzerine yoğunlaşır.

‘‘Nasıl’’ sorusunu sorar

Şimdi ve geleceğe odaklanır. 

Süreci danışandan daha iyi bilmesi gerekmektedir.

Danışmandan danışana sürekli bir bilgi akışı vardır.

Geçmişe odaklı çalışır. 

Sorun üzerine yoğunlaşır. 

‘‘Neden’’ sorusunu sorar.

(Uzun vadeli ve gelişim bazlı bir süreçtir) Sorun çözme odaklıdır.

KOÇLUK DANIŞMANLIK 
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Pek çok alanda kullanılabilir. Ülkemiz-

de daha ziyade “yaşam koçluğu”- 

“eğitim koçluğu”- “öğrenci koçlu-

ğu”-“ebeveyn koçluğu”-“kurumsal 

koçluk”-“yönetici koçluğu”-“kariyer 

koçluğu”  takım koçluğu”-vb. alan-

larda koçluk uygulamaları başarıyla 

gerçekleştirilmektedir.

KOÇLUĞUN YARARLARI NELER-
DİR?

 Koçluk, hayatınızdaki değişimleri yö-

netmenizde size yardımcı olur. 

Koçluk; bireylerin kişisel yaşamların-

daki ve profesyonel iş hayatlarındaki 

performanslarını artırmak maksadıy-

la, düşünce doğurucu ve yaratıcı bir 

süreçte koçun ve danışanın yapmış 

olduğu bir ortaklıktır esasında. Bu 

tanımın içeriğine dikkat edilirse; koç-

luğun bir değişimi yönetmek olduğu 

hemen  anlaşılacaktır. Buradaki deği-

şimden kasıt ise, bireyin performan-

sını artırmak suretiyle, mevcut du-

rumdan daha farklı ve iyi bir konuma 

gelmesidir. Yani mevcut durumunu 

görmesini sağlayıp daha iyi bir ko-

num belirlemesidir bu konum kişinin 

kendi ideası olabilir.

Değişimle ilgili hepimizin bildiği gü-

zel bir söz var aslında; “Değişmeyen 

tek şey değişimin kendisidir.” Her 

an her şey  değişiyor; çevremiz, di-

ğer insanlar, toplumun yaşam biçimi, 

alışkanlıklar ve en önemlisi biz, biz de 

bu değişime dahiliz ve değişimin en 

önemli parçasıyız.  Bedenimiz ve zih-

nimiz de dahil olmak üzere her gün 

değişiyoruz, değişmiyor muyuz. Ruh 

halimiz bile gün be gün değişkenlik 

gösterebiliyor. Burada sormamız ge-

reken soru şu :

Sürekli artan bir hızda süregelen 

bu değişimi, biz nasıl yönetiyoruz? 

Koçluk aslında bu noktadaki kişileri 

pro-aktif hale getirip yaşamlarının 

sorumluluğunu eline almalarına des-

tek olan bir süreçler topluluğudur.

Koçlar sürekli tavsiye 
vermekte değil, daha 

değerli ve etkili bir 
beceri olan davranış 
değiştirme sürecinde 

uzmandırlar. 

“ “ 







  İlk olarak Anadolu Ateşi nin başlan-
gıç hikâyesini okuyucularımız adına 
sormak isterim.

1999 yılında, yıllar öncesine dayanan bir ha-

yali gerçekleştirmek üzere eski adı Sultan’s 

of the Dance olan projenin tempolu çalış-

malarını  başlattık. Önce gazetelere “dansçı 

aranıyor” ilanları verildi. 750 aday arasından 

90 genç  seçildi ve bir buçuk yıl sürecek 

zorlu bir çalışma temposu başladı. Günde 

8, zaman zaman 16 saat süren çalışmalar... 

Kostümler hazırlandı, müzikler tamamlan-

dı. Estetik egzersiz, diyetisyen ve masaj 

uzmanları ile çalışıldı. Strech ve yoga yapıl-

dı. Çalışmalar halk dansları adımları, bale 

ve modern dans konularında yoğunlaştı. 

Dansçılar Anadolu ritmlerinin notasyonu 
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Anadolu ateşi, doğu ile batı 
kültürlerinin buluşmasını 

hedefleyen evrensel barış 
mesajları veren bir dans 

portresidir.

“ “ 
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konulu teorik dersler aldılar. Ve 3 Mayıs 

2001 tarihinde 3-4 gösteri için sahne 

alıp daha sonra yurt dışında  sahnelen-

mesi planlanan gösterinin, aylar önce 

biletlerinin tükenmesi nedeni ile  Tür-

kiye’deki programının uzatılması kara-

rı alındı. Ve böylece halen süre gelen 

maceramız başlamış oldu. 

  Bugüne kadar kaç ülkede gös-
teri yaptınız.

100 ülke, 295 şehir, 5000 canlı perfor-

mans, 40 milyon izleyiciye ulaştık.

  Anadolu Ateşinin temel kon-
septi nedir? Hangi medeniyetleri 
buluşturuyorsunuz.

Anadolu Ateşi’nin temel konsepti me-

deniyetler buluşmasıdır. Doğu ile batı 

kültürlerinin buluşmasını hedefleyen, 

evrensel barış mesajları veren bir dans 

portresidir.

  Anadolu Ateşi ekibi kaç kişiden 
oluşuyor?

Dans ekibimiz 250 kişi, okullarımızdaki 

öğrencilerimiz ise 2000 kişi.

  Anadolu Ateşinin eğitime ver-
diği destek oldukça büyük. Siz öğ-
renci arkadaşlarımıza buradan ne-
ler söylemek istersiniz.

Bizler için dans tabii ki önemli ancak ilk 

önce başarılı öğrenci olmak şart. Öğ-

rencilerimizde aradığımız ilk kriterler-

den biri bu. Biz onlara iyi bir dans eğiti-

mi sunuyoruz, onlardan da derslerinde 

iyi bir başarı tablosu bekliyoruz.

  Çocuklarını dans spor gibi akti-
vitelere yönlendirmeleri konu-
sunda anne babalara tavsiyele-
riniz nelerdir…

Çocukların bedensel ve zihinsel ge-

lişimleri için mutlaka hayatlarının bir 

parçasında dansa ve spora yer verme-

leri hatta bunu bir yaşam tarzı olarak 

benimsemeleri gerekir. Anne babalara 

da tavsiyemiz onları bu konuda teşvik 

etmeleri.
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 Dansın çocuk gelişimindeki 
önemini sizin gözünüzden öğ-
renebilir miyiz?

Felsefe ve dans eğitimi iyi eğitimin 

olmazsa olmazlarıdır Platon’a göre.. 

Felsefe zihnin cimnastiğidir, dans da 

bedenin.Oktavio Paz’da dans için 

“İnsan bedeninin şiiridir.” der. Bu şiir 

dilini çocuklarımıza öğretmemiz ge-

rekiyor.

 Dans Okulu, Anadolu Ateşi, 
Troya, Kıvılcım… Bunlardan 
bize bahsedebilir misiniz? Hi-
kayeleri nelerdir?

İlk oyunumuzun adı Anadolu Ateşi, 

ona grubumuzun adını verdik. Kay-

nağını Anadolu’nun binlerce yıllık 

mitolojik ve kültürel tarihinden alan 

Anadolu  Ateşi hemen hemen her 

yöreden derlenmiş 3000 halk dansı fi-

gürü ve halk müziğini içinde barındı-

Yitik bir mitin 
gölgesinde sürdürülen 
hummalı bir çalışma, 
görmezden gelinen 

tarihe karşı bir tarih ve 
müzikal bir başkaldırı.

“ “ 
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ran özgün bir projedir. Anadolu’nun 

binlerce yıllık kültür ve tarih mozaiği-

nin barışla harmanlanan ateşini tüm 

dünyaya tanıtmayı hedeflemektedir.

Batı uygarlığı kültürel mirasını, hiçbir 

şeye borçlu olmadığı kadar Troya ef-

sanesine borçludur. M.Ö. 1180 yılın-

da gerçekleştiği varsayılan bu öykü 

yine Anadolulu bir ozan tarafından 

insanlığın belleğine kazınmıştır. İzmir 

doğumlu ozan Homeros tarafından 

ölümsüz yapıtları İlyada ve Odysseia 

ile yazılı hale getirilen bu öykü bütün 

dünya edebiyatının da en tanınan ya-

pıtları arasına girmiştir. Öyle ki bütün 

kutsal kitaplar kadar önemli ve etkin 

bir yere sahiptir ve tarih boyunca 

bütün ulusların tarih yazıcılarının en 

çok merak ettiği gizemli bir serüve-

ne dönüşmüştür.Troya yıkıntılarından 

yükselen çığlık ve 3000 yıllık mistik bir 

düşün yeniden hayat buluşu… Ana-

yurdundan bütün insanlığa. Troya’da 

zaman, Troya’da mekan, Troya’da aşk 

ve sınırsallık…  Yitik bir mitin gölge-

sinde sürdürülen hummalı bir çalış-

ma, görmezden gelinen tarihe karşı 

bir tarih ve müzikal bir başkaldırı.

11 yaşında iken benim öğrencim 

olan bir arkadaşımın bugün Anadolu 

Ateşi ve Troya’nın Sanat Kurulu’nda 

yer alıyor olması bütün serüveni açık-

lıyor aslında… 1999 yılında bu yolcu-

luğa çıktığımızda bir gün çocuklara 

da eğitim vermek planlarımız arasın-

daydı. Anadolu Ateşi, dansın anayur-

dundan çıkıp tüm dünyayı gezdi ve 

neredeyse 20 yıllık bir deneyim yaşa-

dı. Dünyanın en başarılı müzikalleri-

nin ve efsanevi dans topluluklarının 

gösteriler yaptığı tiyatrolarda dans 

etti. Frank Sinatra’nın müzikallerini 

sahnelediği Chicago Theatre’dan, 

yeryüzünün en yetenekli dansçıları-

nın çıktığı Rusya’nın en saygın salonu 

olan Kremlin Palace’a, Görkemli Çin 

Halk Balesi’nin vucüt bulduğu Pekin 

Dans Akademisi’nin salonlarına ve 

Aida operasının beşiği Mısır piramit-

lerine kadar her yerde Türkiye kültü-

rünü yüzünün akıyla temsil etti. Dan-

sın sihirli diliyle Anadolu’nun binlerce 

yıllık kültür tarihini anlattı. Anadolu 

Ateşi projesi ile dans tanrısı Diony-

sos’un ritüellerini, Prometheus söy-

lencesini, Troya ile de batı kültürünün 

temel kaynağını oluşturan 3000 yıllık 

bir efsaneyi sahnelere taşıdı.

Şimdi bu deneyimlerimizi çocukla-

rımızla paylaşıyoruz. Anadolu Ateşi 

stüdyolarında dünya sahnelerinde 

deneyim kazanmış uzman hoca kad-

rosu dansın temel disiplinlerini ve 

Anadolu Ateşi repertuarını öğretiyor 

çocuklara. Her hafta sonu okulumuz 

cıvıl cıvıl.. Çocuklarımızın gözlerinde 

Anadolu Ateşi’nin kıvılcımları çıkıyor. 

Öğrenmeye geliyorlar, güzelleşmeye 



geliyorlar, paylaşmaya ve grupla bir-

likte yaşamaya geliyorlar. Dünyaya 

mal olmuş başarılarımızın yaratıldığı 

kutsal mekanımızda bize ışık taşıyor-

lar. Yaşamları boyunca unutmayacak-

ları anılar biriktiriyorlar, bize gelecek 

oluyorlar. Bu kıvılcımlar daha büyük 

ateşlerin müjdecisi oluyor. Sanatla 

yoğrulacak bir yaşam tarzının da ha-

bercisi. 

 Ankara Cepa Avm de ki Dans 
okulunuz hayırlı olsun. Okuyu-
cularımıza dans okulu hakkında 
bilgi verebilir misiniz?

Teşekkürler. Ankara CEPA AVM şube-

si; 2700 m2 alana kurulu yerleşkesi, 3 

dans stüdyosu ve çok amaçlı salonları 

ile çocuk, genç ve yetişkinlere yöne-

lik dans kursları, profesyoneller için 

ileri dans dersleri gibi birçok alanda 

eğitim vermektedir. Akademimize 

gelen öğrencilere yetenekleri ve ilgi 

alanlarına göre, eğitimini alabilecek-

leri birçok dans disiplini sunulur.

Klasik Bale, Modern Dans, Cimnastik, 

Hip Hop, Dünya Dansları, Street Jazz 

& Modern Dans, Sosyal Latin, Kıvıl-

cım Kursu ve Anadolu Ateşi Dansçı 

Yetiştirme Kursları...

 Anadolu Ateşinin en büyük ba-
şarısı nedir?

Türk Bayrağı’nı dünyanın pek çok ül-

kesinde dalgalandırmış, kültürümüzü 

dünyaya tanıtmış, kendi toprakları-

mızdan çıkan ilk ve  tek dans toplu-

luğu olması.

 Böylesi büyük Show ve göste-
riler çıkarmak oldukça zordur. 
Bunu nasıl yönetiyorsunuz.

İlk önce disiplin ve iyi insan olmak 

diyoruz. Sonra tabii ki koyduğumuz 

hedefe ulaşmak için çok çalışmak. 

Arkadaşlarım bunun bilincinde, ya-

şam tarzları ona göre.

 Son olarak okuyucularımıza 
söylemek istedikleriniz….

Hayatlarının mutlaka bir bölümünde 

de olsa dans etmeleri, dansı yaşam-

larına almaları, çocukları da dansa 

yönlendirmeleri.

Çocuklarımızın 
gözlerinde 

Anadolu Ateşi’nin 
kıvılcımları çıkıyor. 

Öğrenmeye geliyorlar, 
güzelleşmeye 

geliyorlar, paylaşmaya 
ve grupla birlikte 

yaşamaya geliyorlar.

“ “ 
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Kıymetli Düş’ün Okurları, yeni sayımız da sizler, eği-

tim dünyası paydaşlarına, “Aslan Şehri” olarak bili-

nen Singapur eğitimine ilişkin bilgiler sunmayı plan-

ladık. Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü (OECD, 

2018) tarafından 2015 yılında düzenlenen uluslararası 

olarak okul sistemlerinin kalite, eşitlik ve verimlilik-

lerin değerlendirildiği “Uluslararası Öğrenci Değer-

lendirme Programı” PISA sınavında birinci sırada yer 

alması ile tüm dikkatleri üzerine çeken Singapur’un 

bu başarısının altında yatan nedenlere değineceğiz1. 

Sizleri eğitime katkı sağlayacak fikirlere yönlendirme-

si dileğiyle…..

Singapur eğitimi 
yaklaşımı, Geniş 

Kapsamlı Eğitim sunarak 
bireylerin sınıf içinde 

ve gerçek hayatta 
Bütünsel Gelişiminin 

sağlanmasıdır.

“ “ 
SİNGAPUR

EĞİTİM SİSTEMİ
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GELİŞİM SÜRECİ

İnsanlar; canlı, düşünebilen, konuşabilen, akıl sahibi toplumsal varlıklar olarak 

tanımlanmaktadır2.  Onları diğer canlılardan farklı kılan bu özellikler insanın de-

ğerine işaret etmektedir. Diğer bir deyişle insanlar kendilerine ve yaşadıkları 

toplumlara değer katabilecek nitelikte varlıklardır. Bu katkının oluşmasında in-

sanın ihtiyaçlarını gidererek gelişimlerine katkı sağlayan eğitimin payı büyük-

tür. Toplumlar, temel değerleri olarak kabul ettikleri bireylerinin ihtiyaçlarının 

giderilmesi ve topluma faydalı bireyler olmaları amacıyla kendi değerlerini ve 

politikalarını içeren eğitim sistemleri oluşturmaktadırlar. Singapur günümüz 

dünyasında bireylerinin gelişimi adına önemli gelişmeler gösteren ülkelerin 

başında gelmektedir.

Singapur bireylerini daha değerli kılma, topluma faydalı hale getirme ve bu 

durumun devamlılığını sağlama adına kurmuş olduğu eğitim sistemi ve eği-

Singapur; esnek, çeşitlilik 
arz eden, yapılandırmacı 

yaklaşım etkilerinin 
görüldüğü eğitim 

sistemi ile bütünsel 
gelişim sağlamayı 
hedeflemektedir.

“ “ 
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time ilişkin yaptığı çalışmalar ile günümüz koşullarında eğitimde ilk sıraya 

yerleşen ülke olarak anılmaya başlamıştır. Bireylerin eğitimini temele almakla 

Singapur; eğitimde başarıyı yakalayabilmiş, nitelikli insan ihtiyacını karşılaya-

bilmiş ve gelişmiş ülkeler arasına girmeyi başarabilmiştir3. Tarihsel süreçte bu 

başarının elde edilmesi adına yapılan önemli eğitim reformların   varlığından 

bahsetmek mümkündür. 

İngiliz ve Japon sömürüsü sonrası 1965 yılında bağımsızlığını kazanan Sin-

gapur, bu tarihten sonra her alanda olduğu gibi eğitim alanında da önemli 

çalışmalar başlatmış ve eğitim programında genişlemeler yaşanmıştır.  İlk ve 

orta dereceli okullar inşa edilmesi ve eğitime katılım oranlarında niceliksel 

artışlar yaşanması bunlardan bazılarıdır. 1965-1970 yılları arasında katılım 

yaklaşık ikiye katlanmıştır. Ayrıca temel eğitim programı geliştirilmiş ve orta 

öğretime geçiş sınavı olan Primary School Leaving Examination (PSLE) bu 

dönemde başlamıştır4. 

1970 li yıllarda eğitim çalışmaları aynı hızla devam etmiş ve bu kapsamda; 

eğitim sistemi 6 yıllık ilkokul, dört yıllık ortaokul ve iki yıllık üniversite öncesi 

eğitim (6-4-2) şeklinde geliştirilmiştir. Eğitim etkinliklerinin ortak bir eğitim 

programı ile yürütüldüğü bu dönemde PSLE sınavında başarı oranı istenilen 

düzeyde gerçekleşmemiştir4. 

1978 yılında Singapur Millî Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim sistemi sorun-

larının belirlenmesi adına yürütülen araştırmada karşılaşılan temel problem-

leri: okul bırakma oranının yüksek olması, düşük okuryazarlık oranı ve etkisiz 

iki dillilik şeklinde ortaya konulmuştur. Bu durumun en önemli nedeninin ise 

katı eğitim sisteminden kaynaklandığı araştırma raporunda sunulan diğer 

önemli problem olarak ifade edilmiştir. Raporun sonucunda; eğitim siste-

minin farklı ihtiyaçlara ve yeteneklere sahip öğrencilere hitap etmediğinden 

dolayı bu durumun düzeltici işlemi olarak; öğrencilerin yeteneklerine uygun 

olarak yönlendirilmesi, durumu zayıf öğrenciler için ortaokul düzeyinde ilave 

eğitim imkânı sunularak verimin artırılması önerilerinde bulunulmuştur. Öğ-

renciler öncelikle dil ve matematik düzeylerine göre değerlendirilerek bu ve-

rilere göre ilk ve orta dereceli okullarda farklı eğitimlere yönlendirilmişlerdir5. 

Araştırma sonucu ortaya konulan öneriler ışığında 1980 ve sonrası dönemde 

uygulanan yeni eğitim sistemi oluşturulmuştur4. 
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1987 yılında Singapur Millî Eğitim Ba-

kanlığı tarafından yürütülen “Okullar-

da Mükemmelliğe Doğru (Towards 

Excellence in Schools)” başlıklı araş-

tırmada eğitimli, yaratıcı ve yenilikçi 

öğrencilere yönelik bir dizi politika 

girişimi ortaya konulmuştur. Raporda 

önerilenler doğrultusunda 1988 yılın-

da seçilen bazı okullara; yönetimde 

daha fazla özerklik sağlanarak, yeni-

likçi ve eğitici olarak anlamlı prog-

ramlara, faaliyetlere ve pedagojiye 

öncülük etmeye teşvik edilerek “ba-

ğımsız okullar” statüsü kazandırılmış-

tır. Nitelikli işgücü sağlanması adına 

mesleki eğitim programlarının geliş-

tirilmesi önerisinde bulunulmuştur6. 

PSLE sınav sonuçlarına göre değer-

lendirilen öğrencilerin akademik ola-

rak farklı eğitime tabi olmaları yapılan 

diğer önemli reformlardan sayılmak-

tadır. Ekspres, Özel ve Normal (Aka-

demik) eğitime ilave olarak Normal 

(Teknik) okullar sisteme dahil edilmiş 

ve özel bir eğitim programı uygu-

lanmıştır. Bu programlardan mezun 

olanların Teknik Eğitim Enstitüsü’ne 

(ITE) yönlendirilmesi planlanmıştır6. 

Singapur eğitim sistemi tarihi geli-

şiminde “Yetenek Temelli Dönem” 

olarak ifade edilen dönem eğitim 

adına güncel konuların sisteme ka-

zandırıldığı dönem olarak ifade 

edilebilir. Gençler üzerinde yaratıcı 

düşünme ve yaşam boyu öğrenme 

becerileri ile aidiyet bilinci geliştir-

meyi amaçlayan “Düşünen Okullar, 

Öğrenen Millet” (‘Thinking Schools, 

Learning Nation’[TSLN]), eğitim viz-

yonu başlatılmıştır7. TSLN vizyonu, 

tüm yetenek ve kabiliyetlerin eşit 

derecede değerli olduğu ve eşit ola-

rak geliştirilebileceği inancına dayalı 

“yetenek temelli” bir eğitim öner-

mektedir. Bu durum öğrencilerin 

ilgi alanları ve potansiyellerine bağlı 

farklı alanlardaki yeteneklerinin her 

birinin değerli olduğu ve geliştirilme-

si anlamına gelmektedir6. 

Singapur eğitim sistemi gelişimine 

ilişkin reformlar anlatılanlarla sınırlı 

değildir. İngilizcenin eğitimdeki yeri, 

öğretmenlerin nitelikleri ve hizmet içi 

eğitimleri, eğitim programının sürek-

li geliştirilmesi ve içeriğin azaltılarak 

niteliğinin artırılması, öğrenmenin ön 

plana çıkarılması, sanat ve spor okul-

ları, mesleki eğitim, okul niteliklerinin 

artırılması ve eşitlenmesi, vb. birçok 

konu politikalara, bilimsel çalışma-

lara ve planlamalara konu olmuş ve 

gelişimi sağlanmıştır4.

Bağımsızlık ilanı sonrasında öncelikli 

ele alınan konunun eğitim olması, sü-

rekli bilimsel araştırmalar ile değer-

lendirme ve geliştirme çalışmalarının 

yapılması, araştırmalarda elde edilen 

sonuçlara ilişkin önerilerin uygula-

maya geçirilmesi, düşünen ve sürekli 

öğrenen birey yetiştirme adına 21. 

Yüzyıl becerilerini sisteme dahil ede-

rek dünya ile entegrasyon sağlama 

planları ve en önemlisi olan tüm bu 

çalışmaların istikrarlı şekilde devam 

ettirilmesi günümüzde ülkenin yaka-

ladığı “küresel başarıyı” açıklamak-

tadır. Ülkedeki eğitim politikalarının 

oluşturulması ile uygulanması arasın-

da boşluk olmaması bu istikrarın sağ-

lanmasında en önemli faktördür ve 

bu durum eğitim paydaşlarının etkili 

ilişkisinden kaynaklanmaktadır3. 

Singapur’un bu başarıyı elde etme-

sinin birçok sebebi bulunmaktadır. 

Levent ve Yazıcı (2014) tarafından yü-

rütülen “Singapur eğitim sisteminin 

başarısına etki eden faktörlerin ince-

lenmesi” başlıklı çalışmada ülkenin 

bu başarıyı elde etmesindeki faktör-

ler şu şekilde ifade edilmektedir3.

• İstikrarlı ve tutarlı eğitim po-

litikaları, 

• Seçkin öğretmenler,

• Kaliteli okul liderleri, 

• Bilgi ve iletişim teknolojileri-

nin etkin kullanımı, 

• Eğitimde fırsat eşitliği konu-

sundaki kararlılık, 

• Matematik, fen bilimleri öğ-

retimine ve teknik becerilere 

verilen önem.

Günümüz Singapur eğitim sistemin-

deki mevcut durum, bahsedilen “kü-

resel başarının” devam ettirildiği an-

lamına gelmektedir.  

EĞİTİM SİSTEMİ AMACI VE YAKLA-
ŞIMLARI

Singapur Eğitim Bakanlığı öğrenci-

lerin kendi yeteneklerini keşfetme-

leri, potansiyellerini fark etmeleri ve 

yaşam boyu öğrenmelerini devam 

ettirmelerini sağlamayı amaçlamak-

tadır. Eğitim sistemi esnek ve çeşit-
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liliği olan bir yapıya sahiptir. Bu hali 

ile öğrencilere farklı ilgi alanlarına 

ve öğrenme stillerine uygun eğitim 

imkânı sunma amaçlı çalışmalar yap-

maktadırlar. Singapur eğitimi yakla-

şımı, Geniş Kapsamlı Eğitim sunarak 

bireylerin sınıf içinde ve gerçek ha-

yatta Bütünsel Gelişiminin sağlanma-

sıdır. Bu yaklaşım bireylerin geleceğe 

yönelik farklı becerilerle yetiştirilme-

lerini sağlamaktadır. Akademik ge-

lişimle birlikte onun kadar önemli 

olan değerler ve karakter gelişimi 

de eğitim sisteminde yer almaktadır. 

Bütüncül eğitim temelde insan ge-

lişiminin manevi boyutları ve insanî 

tecrübenin çeşitliliği ile ilişkilidir8.

Eğitimde istenilen öğrenme çıktıları 

(The Desired Outcomes of Educa-

tion-DOE) Singapur örgün eğitim 

sistemi içinde bulunan tüm bireyleri 

kapsamaktadır. Öz farkındalık, bilgi 

beceri donanımı, ahlaki gelişim, so-

rumluluk, sağlık, eleştirel düşünme, 

grup çalışması, güçlü yurttaşlık bu 

çıktılardan bazılarıdır. Ayrıca bu ge-

nel hedeflerin eğitim kademelerine 

göre ayrıntılı olarak belirlenmiş çıktı-

lar (The Key Stage Outcomes) oluş-

turulmuştur. 

Bireylerin günümüz dünyasında ye-

terince gelişimini sağlayabilmek 

adına Singapur otoriteleri tarafın-

dan belirlenmiş yeterlikler çerçevesi 

(21st Century Competencies) bulun-

maktadır. Bütünsel Eğitim yaklaşımı 

doğrultusunda hazırlanan bu yeter-

likler okul ve aile birlikteliğini de ele 

almaktadır.  Temel olarak akademik 

bilgi/beceriler, değerler, karakter, 

sosyal ve duygusal beceriler, iletişim 

becerileri, kültürlerarası iletişim, dü-

şünme becerileri iş birliği becerileri 

olarak ifade edilmektedir9.    

EĞİTİM SİSTEMİ YAPISI VE EĞİTİM 
PROGRAMLARI

Erken yaş döneminde bütünsel ge-

lişim sağlanması ve eğitim kalite-

sinin artırılması amaçlı olarak yeni 

program geliştirilmiştir. Nitelikli okul 

öncesi eğitimi; özgüven, sosyal be-

ceriler ve öğrenme eğilimlerinin ge-

liştirilmesi konularını kapsamaktadır. 

Bu kapsamda 4-6 yaş arası sunulan 

eğitim hizmetinin etkinliğini artırmak 

için Erken Dönem öğrenenleri Eği-

tim Programı Geliştirme (Nurturing 

Early Learners Curriculum) portalı 

oluşturulmuştur. Çevrimiçi erişilebi-

len ve kaynak paylaşımı sağlayan bir 

sistem olarak tanımlananmaktadır9.

İlkokul eğitimi zorunlu eğitim kapsa-

mında olup, ilk 4 yılı (1-4 sınıf) temel 

ve son 2 yılı intibak eğitimi olmak 

üzere toplam 6 yıl sürmektedir. Te-

mel Eğitim Programında İngilizce, 

anadil, karakter, değer, iletişim ve dü-

şünme becerileri, matematik eğitimi 

verilmektedir. İntibak döneminde 

Konu Temelli Eğitim (Subject-Based 

Banding) sistemi ile 4 sınıfta okulun 

düzenlediği sınavlara katılmakta, 5 

sınıfta uygulanacak eğitim programı 

konuları bu sınavın sonucuna göre 

okul ve aile eşgüdümü ile belirlen-

mekte ve son olarak belirlenen prog-
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rama uygun eğitim sonrası merkezi 

geçiş sınavına katılmaktadırlar. Öğ-

rencilerin süreçte değerlendirilerek 

öğrenmenin desteklenmesi adına 

uygulanan Bütüncül Değerlendirme 

(Holistic Assesment) programda yer 

alan tüm konuların değerlendirilme-

sini içermektedir9.

Merkezi sınav sonucuna göre öğ-

renciler Express, Normal Akademik 

ve Normal Teknik programlara yer-

leşmektedirler. Farklı programlar 

öğrenenlerin farklı ilgi alanları ve 

kabiliyetleri doğrultusunda oluştu-

rulmuştur. Yaklaşık 4-5 yıllık bir eğitim 

sürecini kapsamaktadır. Eğitim prog-

ramları yaşam becerileri, akademik 

bilgi & beceriler, dil becerileri ve ma-

tematik & fen becerileri olarak sınıf-

landırılmıştır9.

ORTAÖĞRETİM SINAV/GEÇİŞ SİS-
TEMİ

6 yıl sonrasında ulusal dizeyde ya-

pılan merkezi sınav (Primary School 

Leaving Examination-PSLE) ile or-

taöğretime geçiş sağlanmaktadır. 

Sanat, spor vb. özel yetenek isteyen 

kurumlar farklı sınavlar (Direct Scho-
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ol Admission Exercise) yapmaktadır-

lar. Sınav sonuçlarına göre aileler ve 

öğrenciler 6 tercih yapmaktadırlar9. 

PSLE sınavı derecelendirme sistemi 

ve erken dönemde çocuklar üzerin-

deki olumsuz etkileri tartışılmakta-

dır10. 

ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN EĞİ-
TİMİ

Eğitim sisteminin uygulayıcıları olan 

öğretmenlerin nitelikleri eğitim ka-

litesinde belirleyici konumdadır. Bu 

nedenle dünya ülkeleri öğretmen 

eğitimi ve gelişimine önem vermek-

tedirler. Her alanda sürekli değişi-

min yaşandığı günümüz dünyasında 

kilit konumda olan öğretmen nite-

liklerinin de değişmesi zorunluluğu 

söz konusudur.  Günümüzde ihtiyaç 

duyulan eğitim türü, öğretmenlerin 

mesleğinin yanı sıra kendi mesle-

ki bilgilerini sürekli olarak geliştiren 

yüksek düzeyli bilgi çalışanları olma-

sını gerektirmektedir11. Singapur da 

etkili uygulamaları ile bu konuda da 

kendini ispatlamış ve değişimin ge-

rekliliklerini yerine getirecek şekilde 

çalışmalar yürüten ülkeler arasında-

dır.

Öğretmen eğitim programları hak-

kında önemli bir alt yapı ve birikime 

sahip, ülkenin öğretmen kaynağı olan 

Nayang Teknoloji Üniversitesi’ne 

bağlı Ulusal Eğitim Enstitüsü (Na-

tional Institude of Education [NIE]) 

“düşünen öğretmen” modelini or-

taya koymuş, teorik alt yapısını oluş-

turmuş çeşitli uygulamalar ve konuya 

ilişkin tüm paydaşlar ile etkili iletişim 

içerisinde çalışmalarını yürütmek-

tedir. TE21 olarak adlandırılan bu 

modelde; felsefe, eğitim programı, 

öğretmen için istenilen öğrenme çık-

tıları ve akademik süreç de dahil ol-

mak üzere öğretmen eğitiminde kilit 

rolü bulunan temel unsurlarının geliş-

tirilmesi amaçlanmıştır11,12. 

42



!
!
!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Singapur Öğretmenlik Uygulaması 

(Singapore Teaching Practice [STP]), 

okullarda öğretmenin ve öğrenme-

nin ne kadar etkili bir şekilde gerçek-

leştirildiğini ve ülkeye özgü öğretme 

sanatını göstermesi amacıyla orkide 

çiçeği ile temsil edilmiştir9. 

Pedagojik Uygulamaların (Peda-

gogical Practices [PP]) merkezinde 

yer alan dört temel Öğretim Süreci, 

öğretmenlerin tüm öğrenme içe-

riklerinde öğrencilerle etkileşimleri 

öncesinde, sırasında ve sonrasında 

uygulamaya koyduğu ve yansıttığı 

tüm etkinlikleri açık bir şekilde ortaya 

koymaktadır. Öğretmenlerin; bu dört 

temel Öğretim Sürecini uygularken 

ve yansıtırken, öğretim etkinlikleri 

veya değerlendirmeleri ile birlikte 

ilgili 24 öğretim alanını inceleyebil-

mektedirler9.

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN TOP-
LUMDAKİ YERİ VE KARİYER İM-
KANLARI

Öğretmenlik mesleği ülkede saygın 

bir meslek olarak görülmektedir. 

Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Ör-

gütü (OECD-2013) tarafından yapılan 

Uluslararası Öğretme ve Öğrenme 

Araştırması (Teaching and Learning 

International Survey [TALIS]) sonuç-

larına göre; öğretmenlerin büyük ço-

ğunluğu (%88) mesleklerinin tatmin 

edici olduğunu ifade etmişlerdir. Ay-

rıca, araştırmada her 10 öğretmen-

den 7 si toplumda kabul gören bir 

meslek olduğuna inandıklarını belirt-

mişlerdir13. 

Üç yıllık deneyim sonrası, öğretmen-

ler; baş öğretmen, eğitim programı 

veya araştırma uzmanı ve okul lideri 

olmak üzere üç kariyer imkanından 

hangisine uygun olduklarına ilişkin 

olarak yıllık olarak değerlendirilme-

ye tabi olmaktadırlar. Tüm kariyer 

imkanlarında maaş artışı bulunmak-

tadır11. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Singapur; esnek, çeşitlilik arz eden, 

yapılandırmacı yaklaşım etkilerinin 

görüldüğü eğitim sistemi ile bütün-

sel gelişim sağlamayı hedeflemek-

tedir. Sadece akademik başarının 

toplumlar için yeterli olmadığını 

fark etmesi, geleceği adına önem-

li bir husus olarak nitelendirilebilir.  

Hedeflerini ortaya koyması, güncel 

eğitim bileşenlerini takip etmesi, bi-

limsel araştırmalar ile programlarını 

sürekli geliştirmesi ve değişen dün-

yaya entegrasyonu ülke eğitim siste-

minin öne çıkan konuları arasındadır. 

Ayrıca, okul aile birlikteliği etkili bir 

şekilde yürütülmektedir. Her bir ka-

deme için etkili, kolay uygulanabilir 

araçlar/programlar geliştirmesi ve 

uygulaması sistemin diğer olumlu ve 

güçlü yanıdır. Öğretmen yetiştirme, 

öğretim uygulamaları ve öğretmenlik 

mesleğinin ülkede kabulü eğitim sis-
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!teminin işleyişine katkı sağlamakta-

dır. Güçlü bir görüntüsü bulunmakla 

beraber, ortaöğretime geçişin sınav 

ile yapılması tartışma konusudur. 

Uluslararası değerlendirme sınavla-

rındaki başarıları ve bu başarıların 

devamlılık arz etmesi dünya eğitim 

sistemleri ile bütünleşme sağladı-

ğı söylenebilir. Esasen tüm süreç 

değerlendirildiğinde, hali hazırdaki 

başarı tablosunun tesadüf olmadığı 

açıktır. Bu durum; yapılan tüm geliş-

tirme çalışmalarının bilimsel veriler 

doğrultusunda ve uygulamalı yürü-

tülmesinin bir sonucu olarak görüle-

bilir. Ancak, bu başarının arkasındaki 

iki önemli unsurun “istikrarlı şekilde 

çalışma ve tüm eğitim bileşenlerinin 

bütünlük içerisinde ele alınması” ol-

duğunu söylemek yanlış olmaz. Ülke-

miz eğitim sistemi gelişimi ve yaşanı-

lan problemlerin çözümü adına fikir 

olabilecek pek çok husus bulunmak-

tadır. Ancak, “istikrar ve bütünlük” 

sihirli kelimeleri fikir üretirken ya da 

çalışma yapılırken öncelikli olarak 

değerlendirildiğinde daha etkili so-

nuçlar alınabilecektir. 

Dergimizin bu sayısında sizlere eği-

tim alanında kendini Dünya’ya kabul 

ettirmiş olan Singapur’u anlatma-

ya çalıştık. Aslında anlatılacaklar o 

kadar fazla ki her bir konuya kısaca 

değinmek zorunda kaldık. Konuların 

her birisi eş değerde önemli olmak-

la birlikte özellikle öğretmen eğiti-

minde ortaya koydukları “Düşünen 

Öğretmen” modeli zengin içeriği ve 

kazanılacak önemli noktaları olması 

nedeniyle sonraki sayımızda çalışma-

yı planladık. 

Çalışmalarınıza katkı sağlaması dile-

ğiyle……

DÜŞ’ÜN EĞİTİM VE SEKTÖR DERGİSİ   |   SİNGAPUR EĞİTİM SİSTEMİ





46

Halkla İlişkiler Birimi Kurum ve Kuruluş-
lar İçin Neden Bu Kadar Önemli ?

Halkla İlişkiler mesleğinin modern baş-
langıcı ve öneminin anlaşılması 20. Yüz-
yıldan itibaren başlamıştır. Kurum ve 
kuruluşlar için Halkla İlişkiler birimi hiç 
şüphesiz en önemli birimlerden biridir. 

Halkla İlişikler birimi kurum için;  hedef 
kitle oluşturur, hedef kitlede güven ve 
sempati yaratır, hedef kitlede oluşturulan 
bu güveni geliştirir, iyileştirir ve muhafa-
za eder. Kurum ve kuruluşların kurumsal 
kimliğini oluşturur ve sağlamlaştırır. Ku-
rumun kamuoyu tarafından anlaşılmasını 
sağlar ve organizasyonlarını yönetir. 

“Bazıları mükemmel doğar, bazıları 
zamanla mükemmel işler başarır, 

bazılarıysa işe halkla ilişkiler uzmanı alır.” 
Daniel J. Boorstin
“ “ 

Gözde TinçHalkla ilişkiler uzmanı

YÜKSELEN BİR DEĞER 
KURUMSAL İLETİŞİM !
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Ünlü akademisyen Daniel J. Boorstin’in 
bu sözünden de anlaşılacağı üzere ku-
rum ve kuruluşlar için mükemmel olma-
nın bir yolu Halkla İlişkiler biriminden 
geçmektedir. 

Etkili bir Halkla İlişkiler çalışması kurum 
ve kuruluşların çalışma politikalarına 
dayanmalıdır. Halkla İlişkiler çalışmala-
rından en fazla faydanın sağlanabilmesi 
için kurum yönetimi ile Halkla İlişkiler 
biriminin koordineli hareket etmesi 
şarttır. Halkla İlişkiler çalışmaları kapsa-
mında kurumun fayda sağlaması kadar 
hedef kitlenin de fayda sağlaması ol-
dukça önemli ve gereklidir. Bunun için 
Halkla İlişkiler birimi öncelikle hedef 
kitleyi doğru bir şekilde analiz ederek 
kurumun faaliyetlerinden maksimum 
fayda alacağına dair güven oluşturur. 

Halkla İlişkiler çalışmaları, kurum ile 
hedef kitle arasında karşılıklı yarar sağ-
lamaya yöneliktir. Kurum açısından; iş-
letmeyi koruma, finansal güçlenmeyi 

sağlama, satış arttırma, kamuoyunun 

gözünde saygınlık kazanma, kriz anları-

nı başarıyla yönetme gibi faydaları var-

ken hedef kitle için; hedef kitleyi kurum 

ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme, 

hedef kitlenin tavsiye, istek ve şikayet-

lerini dinleme, hedef kitle ile doğrudan 

iletişime geçme gibi faydaları vardır. 

Kurum ve kuruluşların varlıklarını başa-

rılı bir şekilde devam ettirmeleri, Halkla 

İlişkiler faaliyetlerine ne derece önem 

verdikleri ile doğrudan ilgilidir. Kurum 

ve kuruluşlar faaliyet gösterdikleri alan-

da en kaliteli, en kullanışlı, fiyat olarak 

en uygun ürünleri üretseler dahi bu 

ürünleri pazarlayacakları uygun bir he-

def kitle oluşturamadıkça ve hedef kit-

lesiyle iletişimi sağlayamadıkça başarılı 

olması mümkün değildir. Bu nedenle 

yükselen bir değer olarak Halkla İlişkiler 

tüm kurum ve kuruluşların bünyesi altın-

da olması gereken bir meslektir.
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 Afrika’ya 12 kere gitmenin sebebi 
nedir? Seni orada  ne bu kadar et-
kiledi ki diğer kıtalar yerine oraya 
gitmeyi tercih ettin?

Her insanın çocukluk hayali vardır. Ço-
cuktum ama hayalim çok büyüktü.. Ha-
yalimde hep Afrika kıtasına gitmek var-
dı ve gittikçe hayalim daha da büyüdü. 
Fakir ama güçlü karakterler oradakiler. 
Ayakkabıları bile yok birçoğunun ama, 
yüzlerinden gülümsemeler de eksik ol-
muyor. 10 kuruşluk şekere, çikolataya 
mutlu olan insanları görmek, hayatımda-
ki en masum anıları  oluşturuyor. Neden 
afrika sorusuna gelince, “Bagomoya Af-
rika” yani Kalbimiz Afrika’da!

 Afrikalıları “Karanlık kıtanın renkli 
insanları” olarak tasfir etmişsin… 
Oradaki insanların hayata bakışıyla 
alakalı gözlemlerin neler?

 Bir kıta düşünün, göz alabildiğine siyah 
tenli insanlar  ama bizlerden daha renkli 
dünyaları var. Ayrım yapmıyorum elbet-
te ama ruhlarımız farklı. Mesela onlar 
rengarenk giyiniyorlar. Pembe, Turuncu, 
mor, sarı gibi sıcak renkleri karıştırıp gi-
yiniyorlar. Kapı gıcırtısına dans ediyorlar 
ve ellerinde imkan olmadan müzik yap-
maya çalışıyorlar. Bizim, dünya kadar kul-
lanabileceğimiz müzik aleti varken saat-
lerce kıyafet uyumu ve alışverişle hayatı 
kaçırıyoruz. Mutlu olmak çok basit oysa 
ki.

 Patlak bir topla maç yapmışsınız. 
Seni oyuna dahil edişlerini anlatır 
mısın?

Köyleri gezerken Uganda’da, bir baktım 
patlak topla futbol oynuyorlar. Kaleci-
nin eldiveni yok. Yırtık bir anne terliğini 
eldiven yapmış kendine, yaratıcı bir ka-

Yıllar geçer manzara değişir ama bir 
insanın yüz ifadesinin fotoğrafını çekersiniz 

artık o arşiviniz değil ömür boyu sizin 
hikayeniz olmuş olur… Fotoğraf tamamen 

gerçek ve görsel bir tarihtir...

“ “ 

Gökhan Emre Akıl
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leci! Ben bu maçı “birde bizi şartlar 

eşitken görün” olarak algıladım. Fut-

bola tutkunluğum hep vardır, beden 

eğitimi mezunuyum  zaten, daldım 

aralarına. Çok sert, bir o kadar neşeli 

bir maçtı. Sonuçta, benim olduğum 

takımı 9-6 yendiler. Harika bir maçtı, 

gördüklerimi ve hissettiklerimi asla 

unutamam… İleride aynı mahalleye 

yine gideceğim, bu sefer rövanşı al-

maya!

 Ruhun Rengi Olmaz kitabın için 
dilediğin kadar insana ulaşabil-
din mi, nasıl tepkiler aldın?

Bu kitabı yazmamın tek bir amacı var-
dı.Afrikalı insanları, hikayelerini pay-
laşabileyim diye yazdım. Dilediğim 
kadar insana ulaşamadı ne yazık ki... 
Malum sizde bilirsiniz ki, herhangi 
bir şeyi yaymak istediğinizde, sosyal 
medya çok etkili. Hediye ettiğim sa-
natçılar oldu ama sağolsunlar onlar 
instgramında çilek, mutfak, ağaç, 
kahve, pencere gibi çok daha önemli 
şeyleri paylaştıkları için kitabım ula-
şamadı. Ben bu insanlar beni pay-
laşsın diye de kitabımı çıkarmadım.
Bir umudum vardı belki yayılır diye, 
henüz yayılmadı .Kitabı alan herkes 
çok beğendi ve hiç olumsuz bir tepki 

Para, mal, mülk 
sahibi olmak, başarılı 

olmak demek 
değildir. Başarılı 

insanlar, hayallerini 
gerçekleştiren 

insanlardır.

“ “ 
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almadım. Fotoğraflar kendini anlat-
sa da, altına küçük hikayeler yazarak 
destekledim çektiklerimi.

 Hiç ünlü olma çaban olmadı. 
Birçok insan senin röportajla-
rından, işlerinden habersiz.. 
Sergi gelirlerini bile Afrikalı ço-
cuklara bağışladın. Hep sakin, 
mütevazi biri oldun. Biraz iç 
dünyanı anlatır mısın :)) 

Ben çok sessiz bir insanım. Her insa-
nın kendini ifade etme biçimi vardır.
Ben de fotoğraf çekerek kendimi ifa-
de etmeye çalışıyorum. Hiçbir zaman 
amacım meşhur olmak olmadı.Ben 
fotoğraf çekerken çok mutluyum. 
Ben iyiyim ya da neden insanlar beni 
beğenmiyor, işlerimi takip etmiyor 
demedim. İnandığım tek şey, fotoğ-
raf çekmenin hayatım boyunca yaptı-
ğım en harika iş olduğu…

 Sanat piyasasında fotoğrafçı-
nın yeri hakkında ne düşünü-
yorsun? Sergilerde çok fahiş 
rakamlara satılan fotoğraflar 
var..

Öncelikle bizim ülkede sanatın bir 
yeri olmadığını düşünüyorum.. Bir-
çok Avm’de, üniversitelerde, farklı 
ekonomik düzeylerin olduğu bölge-
lerde fotoğraf sergisi yaptım. Çok 
fazla saygısız insanla muhattap ol-
dum kendi ülkemde. Afrika, Hindis-

tan gibi ülkelerde insanlar levis kot, 
lacoste gömlek, nike ayakkabı giymi-
yorlar ama daha saygılılar. Bizim in-
sanımız da gücünü kıyafet ve cebin-
deki paradan aldığı için hala hayata 
at gözlüğüyle bakıyor. Bunu şöyle bir 
örnekle izah etmeye çalışayım. Atlar 
360 derece her yeri görebilirler. Bu 
nedenle yarış atları için at gözlüğü 
geliştirilmiştir. At gözlüğü yarış atları-
nın sağa sola,arkaya bakmasını yani, 
dikkatinin dağılmasını önlemek ama-
cıyla takılır. İşte insan da hayata at 
gözlüğüyle değil,at gözüyle bakmalı-
dır. Sanat, gösteriş bizim ülkede. Çok 
zengin aileler gelir, çok pahalı bir re-
sim tablosunu alır. Amaç, o tablonun 
çok güzel olması değil çok pahalı ol-
masıdır, güç gösterisidir. En iyi ve en 
pahalıya sahip olma isteğidir. Nietzs-
che’nin şu cümlesi duygularıma ter-
cüman oldu: “İki temel sorunu var 
insanlığın. Adaletsizlik ve anlamsızlık. 
Birine karşı hukuku bulduk, diğerine 
karşı sanatı. Ama insanlar hukuka ula-
şamadı. Ve sanat insanlara. ” Bir süre 
düşündüm bu cümleyi. Adaletsizlik 
mi? Diz boyu... Ya sanat? Anlamsızlı-
ğına devam edecek gibi... O halde, 
becerebildiklerimizden başlamak 
belki de en iyisi…

 Fotoğraflar tarihi belleğimizi 
oluşturuyor. Hocan, Ara Gü-
ler‘in yazar ve sanatçı portrele-
ri, foto muhabiri olarak yaptığı 
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işler, değişen İstanbul’u belgele-
diği fotoğrafları  mesela.. Bu ta-
rihi köprüyü oluşturan başka Türk 
takip ettiğin fotoğraf sanatçısı var 
mı?

Tabiki de var; Coşkun ARAL, Rıza ÖZEL, 
Mustafa SEVEN… Bunlar çok sevdiğim 
fotoğrafçılardır, kendilerine has tarzları 
var.

 Kevin Carter’in 1994 Pulitzer ödü-
lü aldığı Akbaba ve küçük kız fo-
toğrafı da baya tartışma konusu 
olmuştu (etik mi, değil mi diye). 
Sence fotoğrafçının nesnesiyle et-
kileşimi nasıl olmalı?

Her fotoğrafçı, o fotoğraf karesini çek-
mek isterdi. Bir olayı anlatıyor, savaşı, 
yaşamla mücadeleyi… Burası tamam. 
Ama herkesin öncelikle bir karakteri,bir 
tavrı, bir sınırı olmalı ve bu sınır temeli-
mizde insan olmamız var. Dünyanın en 
iyi fotoğrafını çekip bir insan hayatını 
kurtaramıyorsan, değil Pulitzer, bi ülkeyi 
size bağışlasalar ne fayda... Yani öncelik 

insan hayatı, daha sonra fotoğraf olma-
lıydı.

 Steve McCurry Ankara’daki sergi 
söyleşisinde Hangi fotoğraf ma-
kinasını kullanalım sorusuna, “Fo-
toğraf makinanızdan daha önemli 
şeyler var, isterseniz cep telefonu-
nuzla çekin fark etmez” cevabını 
vermişti. Sen ne düşünüyorsun?

Bir yanım katılsa da, diğer yanım yine 
bir şeyler söylemek istiyor. Fotoğrafı, fo-
toğrafçı çeker makine değil. Fakat sev-
gili Mccury bu sözleri söylerken, kendisi 
200 milyarlık Hasselblad makinesi ile 
neden fotoğraf çekiyor? Ben Nikon kul-
lanıyorum ve onun kullandığı makineyle 
arasında inanın dağlar kadar fark yok. 
Neden siz Hasselblad kullanıyorsunuz 
diye soran olmamış. O,  national geog-
raphic destekli, güvenliklerle gezip, do-
laşarak 200 bin tl lik makinesiyle fotoğ-
raf çekebilir. Biz dinlemeyi çok severiz, 
yeter ki  karşımızda konuşan o “başarı” 
dediğimiz ödülleri alan insanlar olsun!

At gözlüğü yarış 
atlarının sağa 
sola,arkaya 
bakmasını 

yani, dikkatinin 
dağılmasını 

önlemek amacıyla 
takılır. İşte insan 

da hayata at 
gözlüğüyle değil,at 
gözüyle bakmalıdır.

“ 

“ 
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 Geçmişte fotoğraflar birer anıyken, 
fotoğrafın albümlerde saklanarak 
kişisel ve aile hafızamızı oluşturan 
bir özelliği vardı. Artık telefonlardan 
yaptığımız yoğun fotoğraf paylaşı-
mı, insanın belleğini kısa süreli hale 
getiriyor. Bu da anılardan kopmasını 
sağlamıyor mu?

Sizin bahsettiğiniz geçmiş; güzel olan, 
kaliteli ve samimi anı fotoğraflarını içeren 
zamanlar. Günümüzdeki telefon paylaşım-
ları; ev eşyası, yemekler, çilekler, harika ya-
şamlar... Sırf insanlar beğensin diye yapılan 
şeyleri içeriyor. Geçmişte insanlar, birbirle-
rine birşeyleri beğendirme amacı gütmedi-
ği için, her şey daha samimi ve kaliteliydi. 
Anılar, anılarda kaldı. Şuan, anı diye bir şey 
yok...

 Her yerde yüzlerce fotoğraf kursu 
var. Kurslara giden çoğu insan ilk 
fotoğraflarında  artık bir klişe hali-
ne gelmiş konuları seçerek yaşlıları, 
yoksulları çekip, dramatik bir yakla-
şım içine giriyor. Sen kursa gittin mi ? 
Fotoğrafçı olmak isteyen arkadaşla-
ra tavsiyelerin varsa son olarak onları 
da alalım…

Ben, kendi kendime öğrendim. Daha son-
rada Ara Güler hocanın öğrencisi oldum. 
Kaliteli kurslara gitmeyi tercih edebilirler. 
Bir sürü fotoğraf çekmeliler. Ne kadar çok 
fotoğraf çekerlerse, o kadar çok gelişirler. 
En önemlisi de, farklı fotoğrafçıların fotoğ-
raflarını, kadrajlarını izleyerek, takip ederek 
gözlerini geliştirmeleri olmalı. Unutma-
yalım ki fotoğrafı önce göz çeker, makine 
değil!

Ben dünya vatandaşıyım. Dünyadaki her bi-
rey, benim için önemli.. Para, mal, mülk sa-
hibi olmak, başarılı olmak demek değildir. 
Başarılı insanlar, hayallerini gerçekleştiren 
insanlardır. Hayallerini gerçekleştirirken, 
başka insanları da etkilerler. Hayallerinizin 
çalınmasına izin vermeyin! Bir hayaliniz var-
sa, asla vazgeçmeyin. Çoğu insan 25 inde 
ölür, 70 inde gömerler! Yürüyen ölülerden 
olmayın, çalışın ve üretin. Yolunuz ve yö-
nünüz, daima insanlık, merhamet ve gurur 
olsun.. GEA
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ULUSAL DİL SINAVLARI TEK BİR BECERİYİ 
ÖLÇÜYOR 

Dil; dinleme, okuma, konuşma ve yazma ola-

rak dört temel beceriden oluşuyor. Bu dört 

ana beceri düşünüldüğünde YDS, YÖKDİL, 

TIPDİL gibi ulusal sınavlar sadece okuma 

becerisini ölçüyor. Bir ana beceri olarak de-

ğerlendirdiğimiz okuma becerisi altında da 

çeviri, dil bilgisi ve kelime bilgisi de test edi-

liyor. Ancak bu sınavlarda diğer önemli be-

ceriler maalesef ölçülmüyor. Adaylar, “Sınav 

Türkiye’de uygulanan yabancı dil sınavlarına hazırlanan 
büyük bir kesim var. Ulusal (YDS, YÖKDİL, TIPDİL) ve 
uluslararası (TOEFL, IELTS, PTE) olarak ikiye ayrılan 
bu sınavların aralarında ise büyük farklar bulunuyor. 

Barındırdıkları çeşitli değişiklikler sebebiyle de akıllarda 
“bu sınavların birbirleriyle denklikleri var mı?” gibi sorular 

meydana geliyor. Özellikle ÖSYM’ye göre eşdeğer olan YDS 
ile TOEFL ya da PTE sınavlarının eşdeğer olup olmadığı 

konusu adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. Adayların 
bu sorusuna açıklık getirmek üzerine çalışmalarını sürdüren 
yabancı dil sınavı uzmanları Suat Gürcan ve Rıdvan Gürbüz 

bu sınavların, aynı becerileri ölçmediğini ve dolayısıyla 
eşdeğer olamayacaklarının altını çiziyor. 

“ 
“ 

DİL SINAVLARINDA KAFA 
KARIŞTIRAN DENKLİK

Rıdvan Gürbüz



DÜŞ’ÜN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ   |   DİL SINAVLARINDA KAFA KARIŞTIRAN DENKLİK

neyi ölçüyorsa ben de o beceriye 
yönelik kendimi geliştiririm” düşün-
cesiyle dinleme, konuşma ve yazma 
becerilerine doğrudan çalışmadıkla-
rı için dil gelişimleri bütünsel olarak 
ilerleyemiyor. YDS, YÖKDİL, TIPDİL 
gibi ulusal sınavlara hazırlanan aday-
lar bu nedenle “okuduğunu anlama, 
yorumlama, çıkarım yapabilme, ana-
litik düşünme, çeviri, dil bilgisi ve ke-
lime” odaklı bir çalışma sürecine giri-
yor. TOEFL, IELTS, PTE gibi sınavlar; 
dinleme, okuma, yazma ve konuşma 
becerilerinin tümünü ölçtüğü için 
gerçekten iyi bir altyapı ve ciddi bir 
hazırlık süreci gerektiriyor. Bu sınav-
lar tüm dil becerilerinizi ayrı ayrı ölç-
menin yanı sıra bazı bölümlerde bazı 
becerileri entegre bir şekilde de test 
ediyor. Örneğin TOEFL sınavında ko-
nuşma becerisi test edilirken önce 
bir paragrafı okumak, daha sonra 
aynı konuya dair bir dinleme yapmak 
ve sonrasında okunulan ve dinlenilen 
metinlere dair bir kıyaslama yaparak 
konuşmanız istenmektedir. Diğer bir 

deyişle, sadece herhangi bir konuya 
dair konuşabilmeniz değil, okuduğu-
nuzu ve dinlediğiniz anladıktan sonra 
bir bütün içerisinde konuşabilme be-
ceriniz de ölçülüyor.

Modadil Akademisi kurucuları Suat 
Gürcan ve Rıdvan Gürbüz: “Biz aynı 
becerileri ölçmeyen sınavların eşde-
ğer olabileceğini asla düşünmüyo-

ruz. Sadece okuma, çeviri, kelime ve 
dilbilgisi becerilerini ölçen YDS ile 
okuma, konuşma, yazma, dinleme 
becerilerinin tümünü ölçen TOEFL 
IBT ya da PTE sınavlarının eşdeğer 
olması bizce doğru ve mümkün de-
ğil. ÖSYM’ ye göre, YDS’den 90 alan 
bir aday TOEFL’dan alınan 108 ve 
PTE’den alınan 84 puanı birbirleriyle 
eşdeğer. Ancak YDS’den 90 alan bu 
adayın dinleme, konuşma ve yazma 
becerileri hiçbir şekilde ölçülmedi-
ği için bu mantık kesinlikle yanlış. 
YDS’den yüksek notlar alıp konuşa-
mayan, yazamayan, dinlediğini tam 
olarak anlayamayan birçok aday var. 
Bu adayları, TOEFL’a hazırlanan ve 
108 alan bir aday ile kıyasladığınızda 
iki aday arasında konuşma, yazma ve 
dinleme becerilerinde de ciddi fark-
lılıklar olduğunu görebilirsiniz. Kısa-
ca TOEFL, IELTS, PTE gibi sınavlar 
kendi içinde eşdeğerlik gösterebilir, 
ancak bu sınavların YDS, YÖKDİL ve 
TIPDİL ile kıyaslanması doğru değil.” 
ifadelerini kullandılar.





KODLAMA EĞİTİMİ
UYGULAMALARI

Kıymetli Düş ’ün Okurları;  

Ayhobby Model Uçak Kulübü olarak önceki sayımızda Model uçak ka-

dar önemli kazanımlar sağlayan ve günümüz toplumlarında popüler 

hale gelen kodlama eğitimi ve önemi hakkında yapmış olduğumuz 

araştırmayı sizlerle paylaşmıştık. Bu sayımızda araştırmamızın devamı 

niteliğinde olan kodlama eğitiminin yürütülmesine ilişkin bilgiler ak-

tarmayı planladık. Böylece sizler eğitim sistemi paydaşlarının bu bilgi-

leri kullanarak çevrelerine katkı sağlayacağınızı ummaktayız. Ünlü bi-

lim insanı Bobbitt (1918) tarafından söylenen “Oyun insanın en temel 

eğitimidir” düşüncesi doğrultusunda yaptığımız araştırmaları sizlere 

sunmaya devam edeceğiz1. Faydalı olması dileğiyle… 

Toplumları oluşturan bireylerin birbirleriyle etkileşimi ve bu etkileşi-

minde karşılıklı deneyimlerin aktarılması söz konusudur. Pek çok ta-

nımı olmakla birlikte eğitim, bu deneyimlerin aktarılması ile bireyde 

gerçekleşen deneyimlerin yenilenme süreci olarak tanımlanmıştır2 

(Dewey, 1930, p. 11). Eğitimin bu boyutu belli bir plana bağlı olmayan 

informal ve hayat boyu devam eden yönüne işaret etmektedir. Buna 

ilave olarak bireylerin ve dolayısıyla toplumların eğitim ihtiyaçlarının 

giderilmesi adına eğitim kurumları faaliyet göstermektedir. Bu da eği-

timin planlı ve formal uygulamalarını içermektedir. 

www.ayhobby.com
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Kodlama eğitimi; eğitim ve oyunun birlikte 
yürütülmesine imkân tanımakta ve böylece 
birey sıkılmadan eğlenerek öğrenmekte, 
toplum ise üreten ve düşünen bireylere 

sahip olmaktadır. 

“ “ 
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Eğitimin yaşam içerisinde etkileşi-

mi ve sonrasında deneyim aktarımı 

olarak tarif edilen boyutu aslında 

tüm bireylerin sürekli yaşadığı ve 

pek farkında olmadığı bir durumdur. 

Çocuklar özellikle oyun oynarken bu 

şekilde bir etkileşime maruz kalmak-

ta ve bazen olumsuz kazanımlar da 

olmakla beraber hayata dair önemli 

kazanımlar elde etmektedir. Diğer 

taraftan eğitim kurumunda yürütü-

len eğitim etkinliklerinin de hedefe 

yönelik olarak bireylere kazanımlar 

sağlaması adına çeşitli oyunların öğ-

renme öğretme ortamlarında kullan-

dıkları bilinmektedir. 

Eğitimin formal boyutunda oyundan 

yararlanmanın gereğine ilişkin pek 

çok araştırma bulunmakla birlikte, 

eğitim programı öncülerinden olan 

John Franklin Bobbitt “The Curri-

culum” adlı eserinde (1918) oyunu 

“Çocukların ihtiyaç duydukları ve can 

attıkları deneyim” olarak tanımlamış 

ve okulların çocuklara bu anlamda 

çeşitli ve etkileyici fırsatlar sunması 

gerektiğini ve alanı ne olursa olsun 

bireyin ileride karşılaşacağı ciddi ve 

uzmanlık gerektiren konuların teme-

linin oyun ile atıldığını ifade etmiştir1. 

Günümüzde popüler hale gelen ve 

eğitim kurumlarının ilgi alanına giren 

Kodlama Eğitimi; eğitim kurumların-

da yürütülen eğitim ile esasen ya-

şamda etkileşim ve deneyim aktarımı 

olan informal eğitimin günümüz ge-

reksinimlerine uygun olarak bir araya 

gelmesi olarak kabul edilebilir. 

Çocukların oynadıkları oyunların ben-

zerlerini eğitim kurumlarında ken-

Bireylerin tüketici 
olmaktan ziyade 
üreten bireyler 

olması düşüncesi 
ile ortaya çıkan bu 
hareket, bu amaçla 
oluşturulan ortamlar 

olan atölyelerde 
gerçekleştirilmektedir.

“ “ 
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dilerinin üretmesine olanak tanıyan 

kodlama eğitimi ile eğitim etkinlikle-

ri eğlenceli hale gelmekte, çocuklar 

üreten bireyler olmakta, problem çöz-

me becerilerini kazanmakta ve bilim-

sel düşünebilmektedir. Bu kazanım-

ların sağlandığı öğrenme öğretme 

ortamlarında kodlama eğitiminin na-

sıl yürütüldüğü, nelere ihtiyaç olduğu 

beklenen olumlu etkinin elde edilme-

si adına önemli görülmektedir.

KODLAMA EĞİTİMİ PLATFORMLARI

Kodlama eğitiminin nasıl yürütüldü-

ğü sorusunun ilk aşaması şüphesiz 

ki kullanılan araçlardır. Kodlama eği-

timleri çeşitli kuruluşlar tarafından 

oluşturulan araçlar ya da platformlar 

aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. 

Bunların birçoğu amaca ulaşmada 

oldukça etkili platformlar ve orga-

nizasyonlar olarak kabul edilmekte-

dir.  Ancak istenilen faydanın elde 

edilmesi bu platformların özellikle-

rine göre değişiklik göstermektedir. 

Konunun güncelliği ve popülarite-

si araştırmacıların bu platformların 

özellikleri hakkında çeşitli araştırma-

lar yürütmesine sebep olmuştur. 

Odacı ve Uzun (2017) tarafından ya-

pılan çalışmada öğretmen tercihleri 

araştırılmış ve Code.org erişim kolay-

lığı, görsellik, vb. özellikler açışından 

beklenen becerileri kazandıracak 

nitelikte olduğu ancak hazır senar-

yo kullanımı ile yaratıcılığa olumsuz 

etkisi olabileceği sonuçları elde edil-

miştir. Bilgisayarsız Kodlama eğitimi-

nin de teknolojik materyale ihtiyaç 

duyulmadan, yaşam ile bağlantılı 

yürütülmesi olumlu görülürken, ma-

teryal olmaksızın nasıl öğretileceğini 

bilen personel gereksinimi olumsuz-

luk olarak değerlendirilmiştir3.  Baz 

(2018) tarafından yapılan çalışmada 

bu platformlardan 40 tanesi kodlama 

eğitimi ile çocuklara beklenilen be-

cerileri kazandırmaları ve uygunluğu 

karşılaştırmalı incelenmiştir. Yapılan 

karşılaştırmalı analizler sonucunda 

Scratch, Code.org, ve APP Inventor 

yazılımları özellikleri itibarıyla diğer-

lerine göre daha uygun olduğu sonu-

cu elde edilmiş ve yararlı olabileceği 

ifade edilmiştir4. Araştırmalardan da 

anlaşılacağı üzere, kodlama eğitimi-

nin yürütülmesinde kullanılacak araç-

ların; özellikleri ile olumlu ve olum-

suz yanları göz önüne alınarak tercih 

edilmesi gereksinimi bulunmaktadır. 
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KODLAMA EĞİTİM PROGRAMI

Kodlama eğitimi için uygun bir platformun seçimi sonrasında 

amaca uygun olarak hazırlanacak bir program ihtiyacı olduğu 

söylenebilir. Bu anlamda kodlama eğitimini verecek olan eğitim 

kurumu mevcut programlarını kodlama eğitimini kapsayacak 

şekilde geliştirmek durumundadır. Öğrenme öğretme süreç-

lerini kapsayan öğretim programları ile bunlara katkı sağlayan 

diğer faaliyetlerin bütünü olarak tanımlanan eğitim programı 

hedef içerik, süreç ve değerlendirme boyutları ile bütün halinde 

oluşturulmalıdır5. 

Eğitim programı öğretim ve ders programını içermekle bera-

ber, programda öğretme ve öğrenme sürecini destekler nitelik-

te çeşitli etkinliklere yer verilmelidir. Ortaya ürün koyan öğren-

cilerin bu ürünlerinin sergilendiği yarışma vb. çeşitli etkinlikler 

Kodlama eğitiminin nasıl 
yürütüldüğü sorusunun ilk 

aşaması şüphesiz ki kullanılan 
araçlardır. 
“ “ 
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ile desteklenmesi gerekmektedir. 

Bu, öğrencilerin öğrenmeleri kalıcı 

hale getirecek ve motive ederek 

üreten bireyler olmalarına katkı 

sağlayacaktır. Bu konuda Bilim Kah-

ramanları Derneği’nin faaliyetleri 

programda yer alması gerekli ilave 

etkinliklere örnek olarak verilebilir. 

Bilim, bilimsel düşünce ve bilimsel 

farkındalığın toplumun her kesimin-

de yayılması ve teşvik edilmesi için 

çalışmalar yapmak, çocuk ve genç-

lerin erken yaşta bilimle buluşmala-

rını sağlamak amacıyla faaliyetlerini 

yürüten bu dernek; bir tema seç-

mekte ve bu temaya uygun olarak 

öğrencileri proje hazırlamaya teşvik 

etmekte, bu projeyi savunmalarını 

istemekte ve son olarak kodladık-

ları robotlar ile yarışmaya katılmak-

tadırlar6. Faaliyetleri ile küçük yaşta 

bireylere bilimsel düşünebilme, 

araştırma, problem çözme vb. be-

cerileri kazandıran bu derneğin fa-

aliyetleri dikkat çekicidir.  

Diğer taraftan kodlama öğretimi-

ne yönelik olarak hazırlanacak olan 

öğretim ve ders programı seçilen 

platformun özelliklerine göre şe-

killendirilmelidir. Eğitim programı 

öğelerinden özellikle süreç; kodla-

ma öğretim etkinliklerinin nasıl ya-

pılacağına dair detayların organize 

edildiği boyuttur. Süreç boyutunda 

öğrencilere hedeflere yönelik ola-

rak, öğretilecek olanların (içerik) 

nasıl öğretileceğine dair; süre, ma-

teryal, ortam, yöntem, teknik, öğ-

retmen, vb. tüm detayları içermek-

tedir. Çocuklara öğretilen kodlama 

bilgileri ile hedefe yönelik olarak 

kazanımların öğrencide gerçekleş-

me düzeyini belirleyecek değerlen-

dirme etkinliği de programda yer 

alması önemli bir diğer boyuttur. 

Eğitim programında yer alan tüm 

bilgiler eğitimin verileceği kurum 

tarafından hazırlanacak eğitim do-

kümanının da oluşturulmasında 

kılavuz kaynak olacaktır. Eğitim 

programı bir eğitim etkinliğinin iş-

levsel hale gelmesinde ve organize 

şekilde yürütülmesinde önemli bir 

faktör olarak kabul edilmektedir. 

Bu nedenle kodlama eğitimi de bir 

eğitim programına uygun olarak 

yürütülmelidir.

ORTAM GEREKSİNİMLERİ

Eğitim programı süreç boyutunda 

yer alan tüm bileşenler ortam ge-

reksinimleri olarak ifade edilebilir. 

Bunlardan öncelikli ve önemli olanı 

kodlama eğitimi verebilen öğret-

mendir. Öğretmenin bu konuda 
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eğitim almış ve belge sahibi olması 

gerekmektedir. Öğretmen yeterliliği 

hedeflere ulaşmada önemli bir faktör 

olarak görülmektedir. Öğretmen ye-

terliliği yanı sıra sınıf/atölye ortamları 

da önemli bileşenlerdendir. 

Kodlama eğitimi içeriği itibarıyla tek-

noloji ve buna bağlı bir takım özel 

materyal araç ve gereçlerin kullanıl-

ması zorunlu kılmaktadır. Bu anlam-

da eğitim kurumları tarafından sınıf 

ortamları ya da bilinen tabiriyle kod-

lama atölyeleri kurulmaktadır. Esa-

sen bireylerin kendilerinin herhangi 

bir şeyi yapmalarına imkân tanıyan 

ve birçok çeşidi bulunan bu atölyeler 

literatürde “Maker Atölyesi, Yapma 

Mekânı, Tasarım Atölyesi” vb. olarak 

çeşitli şekillerde karşılık bulmuş ve 

kodlama atölyesinin de bu kavramın 

bir alt çeşidi olduğu söylenebilir. 

“Maker Movement” terimi ile hayat 

bulan Maker/Tasarım/Yapma Atölye-

leri bireylerin tasarım ve üretim yapa-

bildikleri ortamlar olarak ifade edile-

bilir. “Yapma/Maker Hareketi (Maker 

Movement) ifadesi herkesin ihtiyaç 

duyabileceği veya isteyebilecekleri 

her şeyi inşa etmek için gerekli olan 

araçlara ve bilgiye erişebildiği ve 

sahip olması gerektiği olarak ifade 

edilmektedir7. Bireylerin tüketici ol-

maktan ziyade üreten bireyler olması 

düşüncesi ile ortaya çıkan bu hare-

ket, bu amaçla oluşturulan ortamlar 

olan atölyelerde gerçekleştirilmekte-

dir. 

Atölyelerde gerçekleştirilen tüm et-

kinliklerde öncelikli olan şüphesiz 

emniyet tedbirleridir. İster geniş kap-

samıyla maker atölyesi olsun ister 

onun bir alt bileşeni olarak kodlama 

atölyesi olsun, öncelikli olması gere-

Kodlama Eğitimi; 
eğitim kurumlarında 

yürütülen eğitim 
ile esasen yaşamda 

etkileşim ve deneyim 
aktarımı olan informal 

eğitimin günümüz 
gereksinimlerine 

uygun olarak bir araya 
gelmesi olarak kabul 

edilebilir.

“ 

“ 



ken ortamda bulunan materyallerin 

kullananlara zarar vermemesi adına 

emniyet tedbirlerinin oluşturulması 

ve uygulanması ortam gereksinimleri 

adına en önemli hususlardan birisidir. 

Materyallerin seçimi ve kullanılması-

nın yaş grupları ile ilişkisi göz önünde 

bulundurulmalıdır. Bu yaş grubuna 

uygun materyallerin kullanımı, em-

niyet anlamında öncelikli olarak gö-

rülmelidir. Koruyucu güvenlik eğitimi 

verilmeli ve kurallarına tüm bireyle-

rin uymaları sağlanmalıdır. Tüm ma-

teryal, araç ve gereçlerin kullanımı, 

yanlış uygulamada verebileceği her 

türlü zarar öğretilmelidir. Havacılık 

sektöründe önemli yeri olan emniyet 

kültürü öğretilmelidir. Kodlama eği-

timinin yürütülmesinde gerekli olan-

ların neler olduğu ve nitelikleri diğer 

önemli husustur.

Kodlama eğitim ortamlarında gerekli 

materyal, araç ve gereçler eğitimin 

niteliği, yaş grubu, seçilen program 

vb. değişkenlere göre farklılıklar 

gösterebilmekte ve bu nedenle de 

kesinlik arz etmediği söylenebilir. Ör-

neğin bilgisayarsız kodlama eğitimi 

için bilgisayar ihtiyacı bulunmamak-

tadır. Bu eğitim için hazırlanmış çeşit-

li etkinlikler kullanılmaktadır.  Diğer 

taraftan robotik kodlama için robot 

seti ve çalışma masası gerekmek-

tedir. Bu türden çeşitlilikler olmakla 

beraber; bilgisayar, akıllı tahta, inter-

net, eğitimin niteliğine uygun olarak 

kare masa, sandalye vb. türde sınıf 

ortamı tüm malzemeleri genel ortam 

gereksinimleridir. Ortam gereksinim-

leri adına açıklananlara ilave konular 

olabilmektedir. Ancak, ortam gerek-

sinimlerinin neler olduğu önemli ol-

makla birlikte, tüm bahsedilenlerin 

bir bütünlük içerisinde ve bir prog-

ram dahilinde organize edilerek yü-

rütülmesinin istenilen kazanımlara 

ulaşılabilme adına daha önemli oldu-

ğu söylenebilir.  

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bireylere üretim yapabilmeleri ve be-

raberinde çeşitli becerilerin kazandı-

rılması düşüncesi ile ortaya konulan 

bu tür eğitimlerin ya da faaliyetlerin 

yeni olmadığı söylenebilir. Geçmişte 

okullarda çeşitli üretimlerin yapıldığı 

ve el becerilerinin geliştirildiği pek 

çok uygulamadan söz etmek müm-

kündür. Düğme iliği açmak ve işleme 

yapmak bunlardan bazılarıdır. Geç-

mişte yapılan bu türden üretim etkin-

likleri ile kazanılan beceriler bireyin 

yaşamına olumlu katkılar sağlamıştır. 

Bu konular çeşitli ortamlarda halen 

konuşulmaktadır. İşte yakın geçmişte 

eğitim programlarında yer alan bu 

uygulamalar, günümüz gereksinimle-

ri gereği kodlama gibi farklı şekiller-

de eğitim programlarında yer almış-

tır. Uygulamada değişikliğe uğrayan 

tüm bu konular üretim yapmak ve 

bireylere çeşitli beceriler kazandırma 

anlamında temelde aynı amaca hiz-

met etmektedirler. 

Esasen yeni olmayan ve sadece gü-

nümüz koşullarına göre değişikliğe 

uğrayan benzer eğitimler bireylere; 

yapabilme, üretebilme, kullanabil-

me kabiliyetleri kazandırırken aynı 

zamanda, ekip çalışması, sorumluluk, 

problem çözme, düşünme becerileri 

vb. pek çok beceri kazandırmaktadır. 

Bu önemli kazanımların sağlanacağı 

ortamların düzgün bir şekilde orga-

nize edilmesi için gerekli olanlardan 

bahsedilmeye çalışılmıştır. Araştırma 

esnasında karşılaşılan “Bilim Kah-

ramanları Derneği, Maker Hareketi, 

Maker Atölyeleri gibi ilave konular 

çalışmaya olumlu anlamda değer 

katmış ve her biri ayrı araştırma ko-

nusu olarak gelecek sayılarımızda ele 

almayı planladığımız konular arasına 

girmiştir.  

Oyunun geleceği oluşturacak birey-

ler üzerindeki olumlu etkisinin unu-

tulmamasını siz değerli Eğitim Pay-

daşlarına tekrar hatırlatmak isteriz. 

Kodlama eğitimi; eğitim ve oyunun 

birlikte yürütülmesine imkân tanı-

makta ve böylece birey sıkılmadan 

eğlenerek öğrenmekte, toplum ise 

üreten ve düşünen bireylere sahip 

olmaktadır. 
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OKUL ÇAĞI 
ÇOCUKLARINDA 

BESLENME

Uzm. Diyetisyen Gökhan Elbay

Okul çağı döneminde sağlıklı beslen-
me; çocukların derslerdeki başarısını 
etkileyen oldukça önemli bir konudur. 
Ancak yeterli ve dengeli bir beslen-
me çocukların yeterli fiziksel ve zihin-
sel gelişimlerini sağlayabilir. Aynı za-
manda okul çağında kazanılan doğru 
beslenme alışkanlıkları çocukların ileri 
yaşamlarında bu beslenme alışkanlık-
larını sürdürmelerine ve sağlıklı bir bi-
rey olmalarına katkı sağlar.

Yapılan çalışmalarda, yetersiz ve den-
gesiz beslenen öğrencilerin dikkat 
sürelerinin kısaldığı, algılamalarının 
azaldığı, öğrenmede güçlük ve dav-
ranış bozuklukları çektikleri, okulda 
devamsızlık sürelerinin uzadığı ve okul 
başarılarının düşük olduğu ortaya 
konmuştur.

Okul çağı çocuklarının sağlıklı bes-
lenmelerinde birçok kişiye görev 

düşmektedir. Öncelikle çocuğun öğ-
retmeni, ailesi, okul yönetimi ve yiye-
cek- içecek hizmeti sağlayan kuruluş-
lar vb.

Okula başlayan öğrenciler günlerinin 
büyük bir kısmını okulda geçirmek-
tedirler ve bu nedenle ailelerinden 
çok öğretmenleriyle birlikte olmak-
ta, kendilerine öğretmenlerini örnek 
almakta, doğru bilgi ve alışkanlıkları 
öğretmenlerinden kazanmaktadırlar. 
Bunun yanı sıra aynı süre zarfında öğ-
retmenlerde çocukları gözlemleme 
fırsatı bulmaktadırlar. Bu nedenle öğ-
retmenler öğrencileri temel beslenme 
bilgileri konusunda aydınlatmalı, kaza-
nılan bilgilerin davranışa dönüştürül-
mesini desteklemeli, yanlış beslenme 
alışkanlıklarına zamanında müdahale 
etmeli, kendi beslenme davranışlarıy-
la çocuklara örnek olmalı ve çocukların 



büyüme ve gelişmelerini dikkatlice 
takip etmelidir. Bunun yanı sıra okul 
yönetimleri yiyecek- içecek hizmeti 
sağlayan kuruluşları dikkatlice denetle-
meli ve sağlık kurallarına uygun besin-
leri öğrencilere sağlamaya çalışmalıdır. 
Ailelerde çocuklarının sürekli takipçisi 
olmalı ve doğru beslenme alışkanlıkları 
konusunda örnek olmalıdırlar. İşte okul 
çağı beslenmesinde dikkat edilmesi 
gereken püf noktaları;

• Kahvaltı günün en önemli öğü-
nüdür. Kahvaltı öğününü atlamak 
çocukta; yorgunluk, halsizlik, dik-
kat dağınıklığı yaratabilir. Kahvaltı 
yapan çocukların, yapmayanlara 
oranla okulda daha başarılı olduk-
ları araştırmalarla kanıtlanmıştır.

• Çocukların kemik ve diş gelişimi 
için günlük 2- 3 su bardağı süt 
veya yoğurt ve 2-3 parmak kadar  
peynir tüketmeleri gerekmektedir. 

• Çocukların tüm besin grupların-
dan yeterli ve dengeli bir biçim-
de alması oldukça önemlidir. Bu 
nedenle her öğünde süt, et, seb-
ze- meyve ve tahıl grubundan bir 
yiyeceğin bulundurulması şarttır.

• Okullarda Sağlık Bakanlığınca ha-
zırlanan ve okullara gönderilen ör-
nek menüler esas alınarak yemek 
menüleri oluşturulmalıdır.

• Tüm gün eğitim veren okullarda 
bulunan yemekhane menülerinin 
bir diyetisyen tarafından çocukla-
rın ihtiyaçlarına uygun olarak ha-
zırlanması gerekmektedir.Çünkü 
amaç karın doyurmak değil, kali-
teli bireyler yetiştirmektir.

• Gün boyunca zihinsel ve fiziksel 
performansın üst düzeyde tutula-
bilmesi adına ana ve ara öğünler 
yapılmalı, öğün atlanmamalıdır.

• Ara öğünlerde enerji ve yağ oranı 
yüksek yiyecekler yerine taze- kuru 
meyveler ve süt- süt ürünleri tercih 
edilmelidir.

• Açık havada satılan veya pişirilen, 
uygun ortamda hazırlanmayan 
ve saklanmayan besinlerden ço-
cukların uzak durmasını sağlamak 
önemlidir. Bu tür besinler hem ço-
cuğunuzun büyüme ve gelişmesi 
için ihtiyaç duyduğu besin öğesi 
ihtiyacını karşılayamaz, hem de 
besin zehirlenmesine neden ola-
bilir.

• Çocuklarınızın beslenme çantaları-
nı akşamları kontrol edin. Beslen-
me çantasının dolu gelmesi onun 
başka bir şeyler yemeyi tercih 
ettiğinin göstergesidir. Ancak bu 
durumu çocuğunuzu suçlamadan 
onunla sohbet ederek irdeleyin.
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 Sayın Başkanım öncelikle sizi okuyucula-
rımıza tanıtmak isteriz. Bize kendinizden 
bahseder misiniz? 

1956 yılında Isparta’da dünyaya geldim. 1978’te 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakülte-

si Tarih bölümünde lisans eğitimimi; aynı fakülte-

de 1980 yılında yüksek lisansımı, 1983 yılında ise 

Prof. Dr. Aydın Taneri’nin danışmanlığında “Tür-

kiye Selçuklu Devletinde Vezirlik Müessesesi” ko-

nusunda doktoramı tamamladım. 

1984 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakül-

tesinde Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalına Yardımcı 

Doçent olarak atanıp bölüm başkanlığı vazifesini 

de üstlendim. 1989’da Genel Türk Tarihi alanında 

Doçent, 1995’te Profesör oldum. Bölüm Başkanlı-

ğı, Yönetim Kurulu Üyeliği, Dekanlık, Milli Eğitim 

Bakanlığı’nda Bilim danışmanlığı, Kültür Bakanlı-

ğı’nda Yayın Kurulu üyeliği yaptım. 

Selçuklu Tarihi başta olmak üzere Türk tarihinin 

muhtelif alanlarında, yurt içinde ve yurt dışında 

kitap, makale ve bilimsel toplantılar suretinde 

araştırmalarım olmuştur. 2015’ten bu yana ise Türk 

Tarih Kurumu Başkanlığını sürdürmekteyim.

 1-5 Ekim de yapmış olduğunuz Tarih 
Kongresi nasıl geçti… Bir sonraki hakkın-
da bilgi verebilir misiniz?

Bir tarih sevdalısı olarak tarihle doğrudan alakalı bir 
pozisyonda olmak benim için çok kıymetlidir. Bu bakımdan 
bulunduğum yerden duyduğum mutluluğu ifade etmeliyim. 
Şu andaki hayalim, yönettiğim kurumu daha da yüceltmek. 
Kamuoyu nezdinde çok daha seçkin bir noktaya taşımaktır. 

Ayrıca Türkiye ve dünyadaki Türk insanını kendi tarihini sever, 
bir bilinç noktasına eriştirmektir. 

“ “ 

Prof. Dr. Refik TuranTürk Tarih Kurumu Başkanı
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Malum olduğu üzere, Kurumumuzun 

en önemli faaliyetlerinden olan Türk 

Tarih Kongresi 1932 yılından bu yana 

devamlılık arz etmektedir. 1932 yılın-

daki ilk kongrenin hedef kitlesi büyük 

oranda tarih öğretmenleri olmuş ve 

yeni tarih programı orada tanıtılmıştır. 

1937’den itibaren ise Kongre, ulusla-

rarası bir nitelik kazanmıştır. 1-5 Ekim 

tarihlerinde bu Kongrenin 18’incisi An-

kara’da gerçekleşmiştir. Öncelikle yak-

laşık 800 bilim insanının katılımıyla bu 

zamana kadarki en geniş Tarih Kongre-

si olma özelliği göstermektedir. 

Diğer yandan, Orta Asya Türk Cumhu-

riyetleri, Rusya Federasyonu, Avrupa, 

ABD, Balkanlar ve Kuzey Afrika başta 

olmak üzere yurt dışından da kayda 

değer bir katılım sağlanmıştır. Bu ba-

kımdan, çok geniş bir alana yayılmış 

olan Türk Tarihinin farklı meseleleri bu 

Kongrede ele alınmıştır. 

Genel Türk Tarihi, Selçuklu Tarihi, Os-

manlı Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Ta-

rihi, Tarih Eğitimi, Bilim Tarihi, Dinler 

Tarihi, Arkeoloji, Sanat Tarihi, İktisat 

Tarihi, Hukuk Tarihi başta olmak üzere 

yirmiden fazla konu başlığında sunum-

lar gerçekleşmiştir. Dört yılda bir dü-

zenlenen Türk Tarih Kongrelerinin bir 

sonraki toplanışı 2022 yılında olacaktır. 

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. 

Yıldönümü arefesinde gerçekleşe-

cek olan bu Kongrenin yakın tarihimiz 

başta olmak üzere yine tarihin diğer 

dönemlerini ve alanlarını da içerecek 

şekilde, yurt içinde ve yurt dışından uz-

man akademisyen ve araştırmacıların 

katılımıyla, ismine ve itibarına layık bir 

kongre olacağını umuyoruz.

 Tarihe ışık tutan insanların ba-
şında geliyorsunuz bu nasıl bir 
duygu yaşadığınız zorluklar ve 
güzellikler nelerdir?

Tarihe ve özellikle Türk tarihine meraklı 

biri olarak Türk Tarih Kurumu gibi bir 

kurumun başında olmak muazzam bir 

duygu. Kurumun kamuoyunda yüksek 

bir itibar ve sevilirliği var. Bu durum 

bize ayrı bir görev heyecanı veriyor. 

Fakat güzelliklerinin yanında, tabii ki 

ciddi sorumlulukları da bulunmakta-

dır. Hem bilgiye erişimin hem de tari-

he ilginin arttığı bu dönemde, bilinçli 

olarak ya da bilmeden, tarihsel olarak 

doğru olmayan anlatılar ortaya çıkabil-

mektedir. 

Dolayısıyla bunlara karşı Kurum olarak, 

toplumumuzdaki tarih bilgisini ve bi-

lincini kuvvetlendirmek gibi önemli bir 

vazifemiz vardır. 

Kurumumuz öncelikli olarak Türk ve 

Türkiye tarihiyle ilgili kitaplar bastır-

maktadır. Kitaplar, bilim adamlarınca 

önemli teveccühe sahiptir. Ayrıca Bel-

leten adıyla çıkan dergi disiplilinli ola-

rak yayın hayatını sürdürmektedir. Bu 

zamanlarda 294. Sayısını çıkarmıştır.

 Siz nasıl bir öğrenciydiniz bize 
eğitim hayatınızdan bahseder 
misiniz ? 

Ben kendimi “tarihi çok seven bir tarih-

çi” olarak nitelendiriyorum. Bu durum 

eğitim hayatımın ilk dönemlerinden 

itibaren geçerlidir. Tarih ve Türk tarihi 

bana her zaman cazip gelmiştir. Tarih 

bilimi, tarih araştırmaları ve tarih an-

latma bana daima çoşku ve heyecan 

vermiştir. 

Birey için de, toplumlar için de, sıkıntı-

lı anlarda rahatlatıcı bir limandır tarih. 

Tabii üniversite döneminden itibaren 

Prof. Dr. Mehmet Altay Köymen ve 

Prof. Dr. Aydın Taneri, Prof. Dr. Baha-

eddin Öğel, Prof. Dr. Faruk Sümer gibi 

isimlerin öğrencisi olmak da tarih ilmi-

nin benim için ayrı bir değerde olması-

na katkı sağlamıştır.

 Herkesin bir hayali vardır öğ-
renciler hep bir hedef için uğ-
raşırlar hedeflediğiniz yerde 
misiniz?

Hayatta bir meslek sahibi olmak önem-

lidir; fakat, kişinin sevdiği mesleğe sa-

hip olması çok daha önemlidir. 

Bir tarih sevdalısı olarak tarihle doğru-

dan alakalı bir pozisyonda olmak be-

nim için çok kıymetlidir. Bu bakımdan 

bulunduğum yerden duyduğum mut-

luluğu ifade etmeliyim. 

Şu andaki hayalim, yönettiğim ku-

rumu daha da yüceltmek. Kamuoyu 

nezdinde çok daha seçkin bir noktaya 

taşımaktır. Ayrıca Türkiye ve dünyadaki 

Türk insanını kendi tarihini sever, bir bi-

linç noktasına eriştirmektir. 

 Meb tarih kitaplarını inceleme 
vaktiniz oluyor mu? 

Gayet tabii ki hem konunun içinde bir 

profesyonel hem de bir tarih meraklısı 

olarak Tarih ders kitaplarını incelemek 

önemli bir uğraşımızdır. 

Bu konuda bazı uzman arkadaşlarımı-

zı ve öğretim üyelerini görevlendirdik. 

Onlar Milli Eğitim’deki tarih eğitim-öğ-

retim çalışmalarını yakından takip edi-

yorlar. Biz de bu gelişmelere göre bir 

çalışma planı gerçekleştireceğiz. 

 Okullarımızdaki tarih eğitimini 
yeterli buluyor musunuz?

Eğitim imkanlarının ve tarihe olan ilgi-

nin artmasını olumlu bulmakla birlikte 

her zaman hem genel olarak eğitimin 

hem de tarih eğitiminin daha iyi olması 

için çaba göstermek durumundayız. 

Bu bakımdan, okullarımızdaki tarih eği-
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timinin kalitesinin daha da artması için 

tüm paydaşlar olarak çalışmalarımızı 
sürdürmeliyiz. Eğitim sistemindeki dü-
zenlemelerle öğrencilerimizin Türk ve 
dünya tarihinin daha fazla meselesine 
aşina ve muhtelif dil becerileri gelişmiş 
bireyler haline gelmeleri, tarihçiliğin ge-
leceği açısından önem arz etmektedir. 

Günümüz Türk Milli Eğitim sisteminde 
Tarih eğitimi öğretimi, yeteri kadar er-
ken yaşta başlamıyor. Bunun mümkün 
olan derecede erkene alınması gere-
kiyor. Ayrıca Tarih konuları ve üniteleri, 
Sosyal Bilgiler dersi içerisinde veriliyor. 
Halbuki Türk Tarihi bir hazinedir. Bu ha-
zine Sosyal Bilgiler kavramının arkasına 
hapsoluyor. Bizim hedefimiz, çocukla-
rımızı doğrudan Türk Tarihiyle tanıştır-
maktır.

 Değişen tarih müfredatları kar-
şısında bazen zorlandiklarını 
eksik kaldıklarını dile getiren 
öğretmen arkadaşlarımız var 
bu değişimlerin yansımalarını 
siz nasıl yorumluyorsunuz?

Müfredat konusu her zaman ve tüm 
branşlarda tartışmaları beraberinde 
getirmektedir. Esasen getirmelidir de. 
Farklı uzmanlıklar ve farklı yaklaşımlar 
bir araya toplanarak, güncel gelişme-
ler de göz önünde bulundurularak ele 
alınmalıdır müfredat hususu. 

Burada eğitim, pedagoji, psikoloji gibi 
pek çok etken işin içine girer. Sürekli 
gelişen ve ihtiyaçların da değiştiği bir 
dünyada müfredat da elbette güncel-
lenmelidir. 

Önemli olan, müfredatın sistematik bir 
şekilde ele alınması; değişimlerin de 
öğretmenlerimize etkin bir şekilde ile-
tilmesidir. Ayrıca müfredat geliştirme-
si ve değişimi gerçekleştirirken bunu 
belli bir ölçüde yapmak gerekmekte-
dir. Her zaman aşırı değişimler ve sil 

baştan yapmalar yeni yeni problemler 

getirmektedir. 

Türk Tarih Kurumu olarak, yurt içi ve 

yurt dışından bilim insanlarının katılı-

mıyla müfredat meselesi üzerine bir 

çalıştay gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 

Görünen o ki, bu mesele daha çok ça-

lışmayı gerektirecektir. Bu bakımdan Ku-

rum olarak tarih eğitimi müfredatı özelin-

de bu konuya özenle yaklaşıyoruz.

 Tarihi sevdirmek tarih bilincini 
oluşturmak için gençlere bir 
tavsiyeniz var mıdır?

Tarih, kimliği oluşturan ana unsurlar-

dandır. Doğru bir tarih algısı insana, 

sağlam bir temel üzerinde bulunma 

güveni ve başarı azmi sağlar. 

Atatürk’ün yeni nesillere hitaben ifade 

ettiği “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça 

daha büyük işler yapmak için kendinde 

kuvvet bulacaktır”. sözünde bahsettiği 

kudreti ve kuvveti görmek için tarihe 

bakmak en doğru yoldur. 

Dolayısıyla tarihi sevmek ve tarih bilin-

cine sahip olmak gelecek başarılarımız 

için kilit rol oynamaktadır. Burada hem 

bizlere hem de gençlere vazifeler düş-

mektedir. 

Bizler bilimsel ve akademik yönden ka-

liteli ve ihtiyaçlara karşılık verebilecek 

çalışmalar gerçekleştirmeliyiz, gençle-

rimiz de bu çalışmalara ilgi göstermeli, 

tarihimizi doğru bir şekilde öğrenmeli 

ve gelecek tasavvuru içerisinde yerle-

rini almalıdırlar.

 Son olarak dergimiz hakkındaki 
görüşlerinizi alabilir miyiz? 

Eğitim üzerine ne kadar fikir beyan 

edilse, ne kadar yayın yapılsa kazançtır. 

Bu çerçevede eğitim konusunu temele 
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TÜRK TARİH KURUMU

Tarih, kimliği 
oluşturan ana 

unsurlardandır. 
Doğru bir tarih algısı 
insana, sağlam bir 

temel üzerinde 
bulunma güveni ve 
başarı azmi sağlar. 

“ “ 
alarak bir dergi neşretmeniz son dere-

ce önemlidir. 

Ülkemizde belli peryotla yayın yap-

mak, özellikle dergi çıkarmak olduk-

ça zor ve meşakkatli bir iştir. Önce-

likle toplumun nabzını tutacaksınız, 

günceli yakalayacaksınız, isabetli ki-

şilerden bu doğrultuda yazılar alıp, 

yayınlayacaksınız. 

Derginizin bir kısım sayıları inceledi-

ğimde siz bunu büyük ölçüde başar-

mış görünüyorsunuz. Bu doğrultuda 

sizi tebrik ediyorum. Daha güzel, daha 

kaliteli noktalara ulaşacağınıza da ina-

nıyorum. 

Eğitime dair hem teorik meselelerin 

hem de farklı ülkelerden pratik örnek-

lerin yer aldığı derginizin Türkiye’nin 

eğitim sistemine katkılar getirmesini 

can-ı gönülden arzular ve sizlere bu 

mühim meşgalede başarılar dilerim.





 Sağlıklı gözler öğrenmeyi kolay-
laştırıyor

Okul öncesi dönemde çocukların göz 

sağlığına büyük özen göstermek gere-

kiyor. Özellikle çocukluk dönemi boyun-

ca gelişimini sürdüren gözlerde meyda-

na gelebilecek rahatsızlıkların ilerleyen 

dönemde geri dönüşü olmayan etkile-

re neden olabileceğini belirten Op. Dr. 

Hüseyin Avni Uludağ, “Çocuklardaki 

göz yapısı ile yetişkinlerin sahip olduğu 

göz yapısını ayrı değerlendirmek gere-

kiyor. Çocuk göz sağlığında karşılaşılan 

sorunların büyük bir bölümü, çocuğun 
gelişim döneminde yaşanan sorunla-
rından kaynaklanıyor. Göz tembelliği, 
kırma bozuklukları ve şaşılık çocuklarda 
en sıklıkla görülen rahatsızlıklar arasın-
da yer alıyor. Bu rahatsızlıklar, ilerleyen 
dönemlerde çok daha ciddi ve görme-
de büyük etkiler yaratabilecek durum-
ların oluşmasına sebep olabiliyorlar. Bu 
sebepten dolayı okul öncesinde çocuk-
ların göz muayenelerinin gerçekleşti-
rilmesi, eğitimlerine odaklanmalarında 
ve başarılı olmalarında önemli rol oynu-
yor” şeklinde konuştu.

Göz Sağlığı Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Avni Uludağ
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OKULDA BAŞARININ 
SIRRI GÖZLERDE SAKLI



    Bu belirtilere dikkat

Ebeveynlerin, okul dönemindeki çocuk-

larda dikkat etmesi gereken belirtiler ile 

ilgili bilgiler paylaşan Op. Dr. Uludağ, 

“Çocukların davranışları, gözlerinde-

ki problemleri ele verebilir. Çocuklarda 

görme problemlerini ele veren en önemli 

belirtiler; TV veya kitaplara sürekli yakın-

laşarak takip etmesi, okuduğu yazıları 

parmakla takip etmesi, daha net görmek 

için kafayı yana yatırmak, gözlerin sıklık-

la ovuşturulması, ışığa karşı hassaslık, bir 

gözü kapatarak okumak, ağır baş ağrıları 

ve bilgisayar kullanırken ağrı çekmektir. 

Bunların yanı sıra, ödevlerini yapmak is-

tememesi, okuldaki notların düşmesi, 

huzursuzluk yaratan hareketler veya dav-

ranış bozuklukları göstermesi de görme 

problemleri yaşayan çocuklarda sıklıkla 

gözlemlenen belirtiler arasında yer alıyor. 

Aileler bu belirtilerin gözlemlendiği ço-

cuklarını uzman bir göz doktoruna mua-

yeneye götürerek, okuldaki başarılarının 
yanı sıra geleceklerine de çok büyük kat-
kıda bulunabilirler” diyor.

  Erken yaşta erken teşhis önemli

Çocukların görme sistemlerinin, hayatla-
rının ilk yıllarında geliştiğini söyleyen Op. 
Dr. Uludağ, “Özellikle göz tembelliği, 
yedi yaşın öncesinde tedavisi yapılması 
gereken bir rahatsızlık. Ancak bu hasta-
lığa 10 yaşına kadar müdahalede bulun-
mak mümkün. Şaşılık ve göz tembelliği, 
ebeveynler veya öğretmenler tarafından 
kolayca fark edilebilir. Ancak fark edilme-
diğinde çocuğun görmesindeki sorun-
lar, ilerleyen yıllarda okuldaki başarısını, 
davranış eğilimlerini ve hatta iyi bir gö-
rüş gerektiren iş kollarına girmesini dahi 
etkileyebilecek sonuçlar oluşturabiliyor. 
Rutin muayeneler ve erken müdahale 
sayesinde, bütün bu sorunlar oluşmadan 
hızlıca çözüme kavuşturulabiliyor” diye-
rek sözlerini tamamlıyor.

Gelecekte sürecekleri kaliteli yaşam için iyi bir 
eğitim her çocuğun gelişiminde kritik rol oynuyor. 

İyi bir görüş ise çocukların yaşam kalitesini artırırken 
eğitimdeki başarısını da doğrudan etkiliyor. Çocukluk 

döneminde öğrenmenin %80’den fazlasının, 
görme duyusu sayesinde gerçekleştiğini belirten 

Dünyagöz Tunus’dan Op. Dr. Hüseyin Avni Uludağ, 
özellikle okulların açılacağı bu dönemde rutin göz 
muayenelerinin önemi ve görme bozuklarının okul 

başarısına etkileri ile ilgili bilgiler paylaşıyor.

“ 

“ 
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Kitaplarla aramdaki bağı betimle-

mek isterim lâkin buna uygun düşen 

bir sözcük yok benim lügatımda. 

Zira oksijen yahut su insan bedeni-

ne ne denli gerekliyse, kitaplar da 

ruhumun temel besin kaynağı. On-

larla konuşuyorum, devamındaysa 

incelemeye tâbi tutuyorum kalemim 

elverdiğince. Dergimizin bundan 

sonraki sayılarında her alandaki oku-

duğum kitapları büyük bir mutlu-

lukla siz okuyucularımıza aktaracak, 

yepyeni dünyaların anahtarlarını su-

nacağım.

Çocuğun gelecek yaşamını etkileyecek 
olan okul öncesi eğitimde kalıcı kazanımlar 
şüphesiz ki süreçteki tüm kaynakların etkin 

kullanımı ile söz konusudur.
“ “ 

Tuna Mina Aylı 



Tarih boyunca hem beden özgürlüğü, 
hem de düşünce özgürlüğü her alanda 
işlenmiş olup şüphesiz bundan en büyük 
payı edebiyat eserleri almıştır. Özgür dü-
şüncenin doğuş yeri olan Yunanistan’da 
gerek filozoflar, gerekse dönemin ozanla-
rı tarih, mitoloji ve dini bir potada eritip 
özgürlüğün değerini çok kez vurgulamış-
lardır. Tam olarak bu nokta da özgür dü-
şünceden asla vazgeçilemeyeceğini vur-
guluyor Aiskhylos tragedyasında. Antik 
Yunan dönemine ait önemli piyeslerden 
biri olan Zincire Vurulmuş Prometheus, 
orjinali Prometheus desmotes, aslında üç 
tragedyadan ibaretken üçlemenin ilk pi-
yesidir ve maalesef ki diğer iki piyes yani 
Kurtulmuş Prometheus ve Ateş Taşıyan 
Prometheus bugüne gelememiştir. Fakat 
Aiskhylos bu yapıtında da vermek istedi-
ği mesajı pekâlâ verebilmiş ve ustalığını 
konuşturmuştur. Prometheus bir yandan 
başkaldıran insan modelini sembolize 
ederken, bir yandan da insanlara ateşi 
yani aklı vermesiyle hayranlık uyandıran 
mitolojik bir karakter. Zeus’un baştanrı 
olduğu Antik Yunan’dan bahsediyorken, 
bunun ne denli büyük bir cesaret göste-
risi olduğunu tahmin etmek güç olmasa 
gerek. ‘’Her varlık çoktan bir kaderle yü-
kümlenmiş,/ Tanrıların başıdır yalnız yü-
kümlü olmayan;/ Zeus’tan başkası özgür 
değildir.’’ Döneme hakim yapının hiye-
rarşik olduğundan hiç şüphemiz yokken, 
en somut örneklerinden biri de kitapta 

yer alan bu cümle. Onca tanrı arasında 
Zeus’a verilen bu ayrıcalık dikkat çekiyor. 
Prometheus’un piyes boyunca asla bo-
yun eğmediğini ve sözünü sakınmadığını 
görüyoruz. Ateşi çalıp, insanlara aklı ar-
mağan etmemişken insanlığın durumunu 
şöyle dile getiriyor kendisi; ‘’Önceleri in-
sanlar görmeden bakıyor,/ Dinlediklerini 
anlamıyorlardı./.../ Yerin altında, karanlık 
mağaralarda/ Karınca sürüleri gibi yaşı-
yorlardı.’’ İnsanları aydınlatmak, onlara 
yol gösterici olmak Zeus’un otoritesini 
derinden sarsan bir husus olduğundan 
Prometheus’u Kafkas Dağları’nda bir ka-
yaya zincirletir ve her gün karaciğerini ye-
mesi için bir karga gönderir. Gece olun-
ca karaciğeri yeniden oluşur ve bitmek 
bilmeyen bir işkenceye mahkûm edilir. 
‘’Demek şu kayanın kölesi olmak daha iyi/ 
Zeus babanın  sadık habercisi olmaktan?’’ 
Düşünülünce hakikaten bilgi ateşinin en 
mühim güç olduğu ve insanların ne olursa 
olsun özgürlüklerinden vazgeçmemeleri 
gerektiğinin öğütlendiği anlaşılıyor. İn-
sanın kendi potansiyelinin farkında olup, 
devamında kendini içinde bulunduğu her 
türlü karanlıktan aydınlığa taşıyabileceği-
ni açıkça gösteriyor bizlere umut ışığı olu-
yor. Çağımıza uyarlandığı takdir de, her 
birimizin bundan esinlenmesi ve doğru 
olduğuna inandığımız şeyler için müca-
dele etmekten vazgeçmememiz gerekti-
ği sonucunu çıkartabilir, böylelikle daha 
emin adımlarla yolumuzu çizebiliriz.
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Kıymetli Düş’ün okurları, iyiler iyileştirir dedik ve yola çıktık. 
Geleceğe meşale yakmak için bu defa Saray/VAN – Bakışık 
İlköğretim okulunu ziyaret ettik. Yaptığımız sosyal sorumluluk 
projelerinde önceliğimiz gerçekliğine inandığımız noktalara 
parmak basmaktır. Yardım giden her okul, kişi veya kişiler eki-
bimizce titizlik ile araştırıldıktan sonra hassasiyetle yardımlar 
teslim edilmektedir. 

2017 Kasım ayından bu güne 927 çocuğumuzun eğitimine siz 
yardım gönüllüleri sayesinde maddi ve manevi destek sağla-
dık. 

Hedefimizi büyütmek daha çok çocuğumuza destek sağlamak 
için, el ele verelim. Bizimle birlikte ihtiyaç sahibi çocuklarımız 
için gerçekleştirilen faaliyet ve ziyaretlere katılarak onlarla za-
man geçiren başlarını okşayıp sevgisini paylaşan yüreği otur-
muş güzel insanlara minnettarız. Yolumuz sevgi kılavuzumuz 
vicdan olsun.

Ayder Turizm 
Ayka Global Enerji 
Eren Cebeci
Fatih Cebeci 
Faruk Cebeci
Kerem Aygün Koleji 
Ramazan Emek 
Yavuz Cebeci ( Cebeci Akaryakıt, Madencilik, Nakliye, İnşaat Ltd. Şti)

İYİLER
İYİLEŞTİRİR
SOSYAL
SORUMLULUK
PROJESİ

Katkıda Bulunanlar
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26 yaşında Paralimpik yüzme branşı milli 
sporcusuyum . Doğuştan; her iki elim ve 
her iki ayağım olmadan Ankara’da dün-
yaya geldim. Halen Ankarada ikamet 
etmekteyim.Lakin doğumsal gelişen bu 
durum bende bir tramvaya Neden ol-
madı ve kendimin de bir şeyler yapabi-
leceğini düşündüm. Bu anlamda yüzme 

sporuna başladım .2015 yılında Gazi Üni-
versitesi Uluslararası ilişkiler bölümün-
den mezun oldum.

Öte yandan Gazi Üniversitesi’nde Mas-
ter eğitimime siyaset ve sosyal bilim-
ler alanında devam ediyorum. 12 yıldır 
yapmış olduğum yüzme sporunda son 

6 yıllık profesyonel yüzme alanında  ulusal 
ve uluslararası 84 madalyaya sahibim.“ “ 

Hamit DemirMilli Sporcu
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6 yıldır Milli sporcuyum ve bu süreçte 

birçok uluslararası ve ulusal dereceler 

elde ettim.

2020 Olimpiyat - Paralimpik oyunları-

na hazırlandığımız bu süreçte 2-4 Mart 

2018 de Kopenhagda gerçekleştirilen 

uluslararası dünya serileri yarışmasında 

yüzdüğüm 5 yarışın 5’inde de  kota ala-

rak ; 2018 Ağustos’ta İrlanda (Dublin)’de 

yapılacak Avrupa Yüzme Şampiyonası-

na ülkemizi temsilen katıldım. Bu nok-

tadan hareketle başarılarımızı bir yeni-

sini eklemek ve uluslararası Arena’da 

yeni başarılar elde etmek , kariyerimize 

başarı puanları katarak uluslararası are-

nadaki sıramızı üst noktalara taşımak 

amacı ile 23 - 28 Nisan 2018 de Brezil-

yada yapılan uluslararası Dünya Serileri 

Yüzme şampıyonasına katıldım burada 

da 2 Altın madalya ile döndüm. 6 yıllık 

profesyonel yüzme alanında  ulusal ve 

uluslararası 84 madalyaya sahibim.

Bizde emeğiniz Azminiz için sizi tebrik 

ediyoruz. Yolunuz açık olsun.
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Anadolu turizminde önemli bir yer tutan 
Ankara; henüz istenilen bir boyutta turizm 
trendi yakalamış değildir. Dünyanın ilk uy-
garlıklarını barındıran bu bölge muhteşem 
Hitit’in güneşinden çok zayıf ışık elde ede-
bilmektedir.

Çeşitlilik bakımından oldukça zengin olan 
bölgemize organizeli turların çoğu, geçiş 
güzergahında kısa süreli konaklamalarla 
Ankara’dan geçmektedir. Oysa Ankara 
gerek ticari, gerekse uygarlık mirası açı-
sından hatırı sayılır turizm potansiyeline 
sahiptir. Kuşkusuz turizm alanında bulu-
nan bizlerde resmi kurumlarımız da böl-
ge potansiyelinin farkındayız. Son yıllarda 
bu farkındalığın, sorun giderme ve sonuç 
alma çalışmaları yol almamıza katkıda bu-
lunmaktadır. Örneğin; Ankara hava limanı-
nın yeniden düzenlenmesi ve bazı Avrupa 
ülkelerine direk uçuş sağlanması, müze 
ve ören yerlerimizin restore çalışmaları ve 
yeni açılacak kongre merkezleri sevindirici 
olmasının yanı sıra Ankara’nın dünya ha-
rikası olan Kapadokya’ya komşuluğu da 

Ankara’ya başlı başına bir avantaj sunmak-
tadır. 

Turizmde hizmet alanında en önemli fak-
tör olan konaklama tesislerimiz, son yıllar-
da artmakla beraber dünyada da övgüyle 
söz sahibi olmaya başlamıştır ve yine An-
kara’da son yıllarda hizmete açılan ve kap-
samlı hizmet verme kapasitesi bulunan te-
sislerimiz giderek büyüyüp gelişmektedir.

Bunlardan biri olan RAYMAR HOTELS 
açılışından kısa bir süre sonra Ankara’da 
önemli turizm işlevini üstlenmiş bulun-
maktadır. Neo klasik Fransız mimarisi ile  
dizayn edilmiş odaları, şık lobisi, Rasa Cafe  
Restaurantları ve salonlarıyla kongre dü-
ğün ve toplantılara ev sahipliği eden tesis, 
kalifiye kadrosuyla bir butik otel olarak ol-
dukça iddialı bir konumdadır.

Amacının, gelen konuklarına nezih bir 
mekan da kaliteli hizmet sunabilmek olan 
RAYMAR HOTELS işini severek yapan gü-
ler yüzlü personelleriyle Ankara’ya yeni bir 
perspektif sunmuştur.

Ankara’da bir Fransız Mimarisi Esintisi: 
RAYMAR HOTELS “ “ 

Tuncer GüvenGenel Müdür

83











1 | EKİM 2015 2 | EKİM 2015

G
İR
İŞ
İM

C
İ

R
E
H
B
E
R
İ

G
İR
İŞ
İM

C
İ

R
E
H
B
E
R
İ

Neil Armstrong’un


