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YENİLENİYORUZ…
 Öğretmenim Dergi-
si ve Yayınları olarak daima 
yenilikçi ve ilerlemeyi sağla-
yacak fikirlere kapımız açık ol-
muştur. Gerek paydaşlarımız-
dan gerekse de ekibimizden 
gelen ve bizi bir adım daha 
ileriye taşıyacağını düşündü-
ğümüz öneri, fikir ve düşün-
celeri dikkate alarak bir çok 
kez hayata geçirmişizdir.
 Çağımız teknoloji ve 
sanal bir çağ. Bu çağda doğan 
ve geleceğin yöneticileri ola-
cak Z kuşağı dediğimiz neslin alışkanlıkları bizlere göre 
çok daha farklı. Onların bu alışkanlıklarından ötürü bir 
çok ebeveyn de onlarla empati kurabilmek ve onların 
isteklerini anlayabilmek adına o alışkanlıklara göre ha-
reket edip uyguluyorlar. İşte bu doğrultuda ve inançla 
biz de önemli adımlar atmaya başladık. İlk olarak idare 
merkezimizi çok daha efektif doğrultuda kullanabile-
ceğimiz bir şekilde dizayn edebilmek adına değiştirdik. 
Web sitemizi daha güncel tutmaya özen gösteriyoruz. 
Keza sosyal medya hesaplarımızı da. Bu aşamada şunu 
da belirtmek ihtiyacını duyuyorum. Facebook, Twitter 
ve Youtube tan sonra İnstagramda da @odyayinlari 
kullanıcı adı ile yerimizi aldık. 
 Yayınevimizin satış grafiklerini ve ulaşılabilirli-
ğini de arttırmak adına sitemizde direkt kitap satış sek-
mesini ekledik. Bununla birlikte anlaşmalı olduğumuz 
kargo firması ile anlaşma yenileyerek kapıda ödeme 
imkanını sunmaya başladık.
 Buraya kadar yaptıklarımızdan bahsettik. Bi-
razda uygulamaya geçtiğimiz ve çok yakında sizlerin hiz-
metine ve beğenisine sunacaklarımızdan bahsedelim. 
Öncelikle Kurumsal Kimlik çalışmalarımıza hız verdik 
Logomuz ve tüm kurumsal kimliğimizde düzenlemeler 
değişikler yapılıyor. Teknik ekibimiz yoğun bir şeklide 
bunun üzerinde çalışıyor. Ayrıca çok yakında dergileri-
mize ve kitaplarımıza n11.com ve hepsiburada.com si-
telerinde açtığımız mağazalarımızdan ulaşabileceksiniz.
Ayrıca sitemizden kitaplarımız haricinde çok yakında 
geçmiş ve güncel tüm dergilerimizi kapıda ödeme imka-
nı ile satın alabileceksiniz.
 Ve son olarak, saha çalışmalarımız kapsamında 
Esenler’den sonra Bakırköy Temsilciliğimiz de faaliyete 
geçti. Bu sektöre uzak olmayan geçmişte TRT, İstanbul 
İl Milli Eğitim Dergisi, Sabah Dergi Grubu, Beykent 
Üniversitesi ve Memorial Hastaneleri gibi kurumsal fir-
malarda reklam müdürlüğü, editörlük, yönetmenlik ve 
kurumsal iletişim uzmanlığı yapmış olan Hilal Erkmen 
Yaşa’ya Bakırköy Temsilcisi olarak ailemize hoş geldin 
der ve başarılı çalışmalarının devamını dileriz.
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK: 
ÇOCUK KAVRAMINI YENİDEN ELE ALMAK GEREKİYOR

Özel Haber / Öğretmenim Dergisi-İstanbul Millî Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk, 
Sabancı Öğretmenevi’ndeki Çocukluğa Yeniden 
Bakış Çalıştayına katıldı. Selçuk, ister sosyolojik, 
ister antropolojik, ister biyolojik açıdan olsun 
çocukluk ve çocuk kavramının savrukluk içinde 
olduğunu, ortak bir çocuk kavramı bulunmadı-
ğını ifade etti. İnsanın ontolojisinden yola çıkan 
çocuk ve çocukluk kavramının yerini daha ziya-
de güncel, popüler olan, piyasa ekonomisi içeri-
sinde değerlendirilen ve daha çok haz merkezli 
bir bakış açısının yer aldığını dile getirdi. Selçuk, 
çocuk kavramı konusundaki algının toplumdaki 
karşılığına bakıldığında çocukluğun ve çocuğun 
ayrıldığını, bunların ne demek olduğu konusunda 
belirli bir disiplinde derinlemesine çalışmaların 
çok da fazla yapılmadığını vurguladı.

Çocuk Kavramını Yeniden Ele Almak
 İnsanların çocuklarını çok sevdikleri ama 
çocuk sevip sevmedikleri konusunda bir ayrımsa-
ma olduğunu belirten Selçuk, şöyle devam etti: 
“Eğer biz çocuklarımızın bugünkü dünya içerinde 
bir tüketim öznesi, hatta bir tüketim nesnesi hali-
ne gelmesinin farkındaysak ve bunun oluşturdu-
ğu atmosferin ne kadar toksik olduğunun bilin-
cindeysek, Türkiye´de çocuk kavramını yeniden 
ele almak ve bunu belirli bir disiplin üzerinden 
değil de disiplinler arası, hatta transdisipliner bir 
bakış açısıyla ontolojik, epistemolojik bir etik çer-
çeve kurarak yapma ihtiyacımız var. Türkiye´de 
anne babaların gerek şehirleşme, gerek göç, ge-
rek nüfus eğilimleri açısından bakıldığında çocuk 
kavramını anlamakta ve algılamakta zorlandık-
larını fark ediyoruz. Artık tüketimin nesnesi ha-

line gelen öznelerin, kendilikleriyle ilgili de birta-
kım çıkmazları olduğunu fark ediyoruz. Eskiden 
yaşlı yaşlı olurdu, ergenler ergen olurdu, çocuk-
lar da çocuk olurdu. Çeşitli profil fotoğraflarına, 
günlük yaşamdaki giysilere, beğenilere baktığı-
mızda yaşlılar yaşlı gibi davranmamaya çalışıyor, 
çocuklar çocuk gibi davranmamaya çalışıyor, er-
genler farklı olmaya çalışıyor. İşin doğal seyrin-
den söz etmiyorum, manipülasyondan söz ediyo-
rum. Bugünkü bebeklerin bir kaç sene sonra neyi 
tüketeceği, neyi beğeneceği, neyi giyeceği, neyi 
yiyeceği ticari olarak çalışılıyor. 5-6 sene sonra 
ergenlerin neyi tüketeceği konusunda da çalış-
malar yapılıyor. Elbette kuşaklar arası farkların 
olması oldukça güzel, tabii bir şey. Ama bunun 
manipüle edilmesinde sıkıntı var. O yüzden ço-
cuk kavramı konusunda hepimizin yeniden ken-
di branşları üzerinden bir yorumsama yapması, 
yeni bir tarif ortaya koyması ve bunu başka di-
siplinlerle de ilişkilendirmesini çok önemsiyoruz.” 

Çalıştay Niçin Önemli?
 Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, disiplin-
lerden ya da literatürden giderek tarif yapmanın 
çocuğa haksızlık olacağını dile getirerek, çocuğa 
çocuktan gidilerek disiplinlerden yararlanılan bir 
yol haritası düşünülebileceğini anlattı. Çocukla 
ilgili bakış açısının yeniden bir tanım çerçevesine 
oturtulması gerektiğini belirten Selçuk, çocukla-
rın içinde bulunduğu durum ve onları nasıl bir ge-
leceğin beklediği konusunda hem küresel hem de 
ulusal düzeyde bir çalışma ortaya konulması açı-
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sından bu çalıştayın bir başlangıç olduğunu dile 
getirdi. “Türkiye´de çocukluk konusundaki yük-
sek lisans ve doktora tezlerinin artması, bu konu-
daki araştırmaların desteklenmesi ve Türkiye´nin 
kendi çocuk ve çocukluk sosyolojisini, antropolo-
jisini yapması konusunda ciddi bir birikime, ener-
jiye ihtiyaç var.” diyen Selçuk, bu kapsamda ça-
lıştayın önemli olduğunu vurguladı. Selçuk, kadın 
ve erkeğin, anne ve babaların çocuk ne demek 
konusunda ayrıntılı bir izaha ihtiyacı olduğunu 
belirterek, bilgiyle ilişkinin bir kova suyu çocuğa 
dökmek olarak görüldüğünü, oysa çocuğun bil-
giyi, yudum yudum suyu içip hücrelerine intikal 
ettirir gibi içselleştirmesi gerektiğini anlattı.
 Bilgiyi çocuğa bir kovayla vermenin sade-
ce propaganda, sloganlardan ibaret bir yaklaşım 
olabileceğini belirten Selçuk, “Çocuğa karşı yap-
tığımız iş ve işlemleri gözden geçirmek için refe-
rans çerçevesine ihtiyacımız var. Çocuk ne demek, 
yetişkin ne demek, bunların sınırlarının zorlandı-
ğını görüyoruz. Bu sınırları zorlamamak için ön-
celikle bizim bir referans çerçevesi oluşturmamız 
gerekiyor. Bu çok da kolay bir şey değil. Belki bin 
yıllık bir çerçeveyi alıp onun etrafında dolanıp ye-
niden bir atmosfer oluşturmaya ihtiyacımız var. 
Bu adımla beraber bunu yapıp, Türkiye´nin biri-
kimini devreye sokabilirsek eminim çocuk ve ço-
cukluk kavramı konusunda toplumumuzda daha 
belirgin bir unsur olabilir.” diye konuştu. 

Terkibin Gerekliliği
 Eskiden çocuğun emanet olarak ifade 
edildiğini dile getiren Selçuk, “Şu anda çocuk 
nedir denildiğinde insanların bütün hayatlarını 
adayabildikleri, ya da bir çocuğun gözüne beş 
çocuk gibi bakılabilen, ilgi zehirlenmesine doğru 
gidebilen, saygı ve sevginin sınırlarının aşılması 
söz konusu olabilen durumlardan söz ediyoruz. 

Bunları ister çocuğun beslenmesiyle, ister sağlı-
ğıyla ilgili olsun hepsinde ayrıştırıp çözümleyip, 
yeniden bir entegrasyona tabi tutup bir tertip ve 
terkip içerisinde ele alma ihtiyacımız var.” dedi. 
 Selçuk, bu meselenin uzun soluklu bir iş 
olduğunu ifade ederek, “Toplumda çocuk algısı, 
çocuğun anlamı ve çocukla ilişkimiz üzerinden 
yeni bir referans çerçevesi kurabiliriz belki. Birçok 
kurum bunlarla ilgili çalışıyor fakat genelde disip-
lin odaklı ya da kişilerin kendi öz geçmişiyle sınırlı 
yapılıyor. Bunu Türkiye´nin birikimini bir araya 
getirip de ortak bir düşünce alanı oluşturabilir-
sek sanki daha başarılı olabilirmiş gibi geliyor.” 
şeklinde konuştu.

Çocukları Nasıl Yetiştirmeli?
 Çocuk ve ergen psikoloğu Doğan Cüce-
loğlu da, çocuğun potansiyelinin sınırının bilin-
mediğini ifade ederek, farkına varılmayan bu 
potansiyelin kolayca yok olabildiğini söyledi. Ço-
cuğun içinde yetiştiği aile ortamı ile eğitildiği sınıf 
ortamının Türkiye´nin geleceği için çok önemli 
olduğunu vurgulayan Cüceloğlu, şöyle devam 
etti: “Bu ortamlardaki bilgiden çok daha önemli 
bir şey var. Bu ortamlarda yaşayan değerler var. 
Yaşayan değerler, konuşulan, bilinen değerlerden 
farklı. ́ Mış´ gibi değerlerle uygar bir toplum oluş-
turamayız. Ailede hangi değerlerin yaşadığı me-
selesini çok önemsememiz lazım. Çocuk bir değer 
mi, çocuğun potansiyeli bir değer mi? Annelik, 
babalık yapmak ile anne ve baba olmak arasın-
daki farkı biliyor muyuz? Çocuğun merak etmesi 
mi, yoksa bilmesi mi bir değer? Öğretmenlik yap-
makla, öğretmen olma arasındaki farkı biliyor 
muyuz? Biz çocuklarımızı hayatta kalmak üzere 
mi yetiştirmeye çalışıyoruz, yoksa hayatını an-
lamlı, coşkulu, güçlü bir şekilde yaşamak üzere 
mi yetiştirmeye çalışıyoruz?”
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ÜNİVERSİTELER AÇISINDAN 2023 EĞİTİM 
VİZYON BELGESİ

Özel Haber / Öğretmenim Dergisi-İstanbul Maltepe Üniversitesi tarafından dü-
zenlenen "Üniversite Açısından 2023 Eğitim 
Vizyonu" toplantısı yoğun katılımla gerçekleş-
tirildi. Toplantıya Maltepe Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Şahin Karasar, Maltepe Üniversi-
tesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksö-
ken, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hasan 
Ali Yücel Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psiko-
lojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. İrfan Erdoğan, Maltepe Üniversitesi Eği-
tim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Niyazi 
Karasar, İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, 
Maltepe İlçe Millî Eğitim Müdürü Faik Kaptan 
Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü 
Ebru Arpacı katıldı.

Önemli Bir Belge

 Toplantının açılışında konuşan Malte-
pe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Ka-
rasar, “Sayın Bakanımız, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde 2023 Eğitim Vizyonunu açıkladı. 
Belgesi yayınlandı. Bundan sonra biz de, özel-
likle eğitim komisyonumuz, eğitim fakültemiz, 
rektör yardımcım Prof. Dr. Betül Çotuksöken 
liderliğinde, bu işe nasıl katkı verebiliriz nokta-
sında kafa yormaya başladık. Bu maratonun 
ilk aşaması olarak da bugünkü toplantıyı ger-

çekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da 
bir konuşmasında altını çizdiği bir husus var. 
Milli eğitim sistemimizin kalbi selim, aklıselim, 
zevkiselim bireyler yetiştirmesi gerektiğinin al-
tını çizmişti. Yani değerlerden sanata kadar her 
alanda hem zevk sahibi, hem sağduyu sahibi, 
hem de bilgili bireylerin yetişmesi için ümit edi-
yorum ki 2023 Eğitim Vizyonu başarıya ulaşır.” 
diye konuştu.

Kurumsal İş Birlikleri ve Üniversite 
Liderliği

 İl Millî Eğitim Müdürü  Levent Yazıcı 
ise şunları söyledi: “Eğitim vizyon belgemiz 
gerçekten yol gösterici, yol haritası oluşturan 
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önemli bir belge. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın liderliğinde yol verildi, yön verildi. Ora-
da da aklıselim, kalbi selim, ruhu selim, zevki 
selim bir kuşak yetiştirme hedefi çok önemliy-
di. İşte bunların hepsi, sadece tek boyutlu, okul 
odaklı yürütülebilecek bir çalışma değil. Bu 
yönüyle ben birlikte bu inancı pekiştirmenin, 
üniversitelerimizin özellikle bu konuda katali-
zör görevi görmesinin, liderlik yapmasının çok 
önemli olduğunu düşünüyorum.”
 2023 Vizyonunda kurumsal iş birlikle-
rini çok önemsediklerimi belirten Yazıcı, “Bu 
çocuklar hepimizin çocukları, İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü olarak Maltepe Üniversitesi’ne 
desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyo-
rum.” dedi.
 Konuşmaların ardından Maltepe Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Ço-
tuksöken bir sunum yaptı. Son 5 yıldır rektör 
ile birlikte okullarla çok sıkı bir iş birliği içinde 
olduklarını belirten Çotuksöken, “Biz zaten 
üniversite olarak yakın ve uzak çevremizdeki 
okullarla çok sıkı temas halindeyiz. Vizyon bel-
gesi bizim işlerimizi birazcık daha hızlandırdı 
ve proje halinde sürecek en az on atölye açma-
yı düşünüyoruz. Ölçme ve değerlendirme, reh-
berlik çalışmaları, tasarım ve beceri atölyeleri-
nin açılması için destek vermeye çalışacağız.” 
dedi.

Önemli Bir Başlangıç
 Çotuksöken,2023 Eğitim Vizyon Bel-
gesi’nin üniversiteler için önemli bir belge 
olduğunu belirterek, “2023 Eğitim Vizyon 

Belgesi, son derece önemli bir belge. Bu bel-
gede eğitimimizin nasıl bir felsefi temele, na-
sıl bir düşünsel temele dayalı olması gerektiği 
üzerinde belirlemeler yapıldı. Üniversite önce-
sindeki eğitim basamakları, okul öncesinden 
başlamak üzere ilkokul, ortaokul ve lise bölüm-
lerini de dâhil etmek üzere bir yandan hayatın 
bütünlüğü, bir yandan da bilginin bilme edim-
lerinin faaliyetlerinin bütünlüğü şeklinde or-
taya konuldu. Belgenin temeli bütün bunlara 
yer verilmiş olduğu için son derece önemli ve 
değerli.”  diye konuştu.
 Konferansın üniversitelerin 2023 Eği-
tim Vizyon Belgesi’ni nasıl değerlendirebile-
cekleri, buradan kendilerine düşen payı nasıl 
karşılayabileceklerini ve nasıl bir sorumluluk 
içerisinde olmaları gerektiği konusunda bilgi 
vermek için gerçekleştirildiğini söyleyen Ço-
tuksöken, “Bugün burada yapmış olduğumuz 
çalışma aslında başlangıç çalışması. Üniver-
sitemizin eğitim komisyonuyla birlikte açılış 
konferansı yaparak bu çalışmayı başlatma ka-
rarı aldık. Bundan sonra da eğitim vizyonunun 
çeşitli konularını, gençlerimizle, öğretmenleri-
mizle ilgili olarak zaman içerisinde çeşitli çalış-
taylarla ele alıp değerlendireceğiz. Bu bir baş-
langıç, sonrasında da ‘Eğitim Vizyon Belgesi’ 
içerisindeki gündem maddelerini en iyi şekilde 
ortaya koymaya çalışacağız.” ifadelerini kul-
landı. 
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65 ÜLKE 65 KÜLTÜR 
ESENLER'DE

12. Uluslararası Öğrenci Buluşması, 
65 ülkeden 300 öğrencinin katılımıyla 
Esenler'de gerçekleşti. İki gün süren 
etkinliklerde öğrenciler, kendi kültür-
lerini tanıtıp yöresel lezzetlerini davet-

lilere ikram ettiler.

Özel Haber-Öğretmenim Dergisi/ Esenler

 Esenler, uluslararası bir organizasyona 
daha ev sahipliği yaptı. Dünyanın birçok ülke-
sinden üniversite eğitimi almak için Türkiye’ye 
gelen öğrenciler, Esenler Belediyesi, Uluslara-
rası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) 
ve Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği 
tarafından gerçekleşen 12. Uluslararası Öğ-
renci Buluşması etkinliklerinde bir araya geldi. 
"Doğu'dan Batı'ya Adil Bir Dünyaya" sloganıy-
la Esenler Dörtyol Meydanı'nda gerçekleşen 
etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

65 ÜLKEDEN 300 ÖĞRENCİ

 Asya'dan Avrupa'ya, Balkanlar’dan 
Kafkasya’ya ve Afrika'ya kadar 65 ülkeden 300 
öğrencinin kendi ülkelerini tanıttıkları organi-
zasyonun açılışında, dünyanın renkleri Esen-
ler'de buluştu. Program, Türkiye'de eğitim 
gören Mısırlı öğrenci Ahmed Atif'in Kur'an-ı Ke-
rim tilavetiyle başladı. Uluslararası öğrenciler-
den oluşan mehteran takımının gösterisiyle de

vam eden programda öğrenciler kendi yöresel 
danslarını da sergilediler. Müziğin dansla buluş-
tuğu bu dakikalarda Esenler'de farklı renklerin 
sesleri yankılandı.

KENDİ KÜLTÜRLERİNİ TANITTILAR
 Meydanda kurulan çadırlarda öğrenciler, 
ülkelerinden getirdikleri kültürel eşyaları, giye-
cekleri, müzik aletlerini tanıttılar ve yöresel lez-
zetlerini davetlilere ikram ettiler. Farklı dillerde 
şiir seslendirmeleri, folklorik gösteriler, hat sa-
natı icrası gibi etkinlikler de organizasyona ayrı 
bir renk kattı. Renklerin, dillerin, kültürlerin zen-
ginliğimiz olduğunun kanıtlandığı bu özel günde 
Esenlerli genç-yaşlı çok sayıda insan, farklı kül-
türleri tanıdı ve Türkiye'de okuyan misafir öğ-
rencilerle keyifli sohbetler edip bol bol fotoğraf 
çektirdi. Organizasyonun ikinci gününde de yine 
Esenler Dörtyol Meydanı'nda gün boyu süren 
etkinlikler düzenlendi.



7

Öğretmenim Dergisi 

NİSAN

SEVGİ ÇİÇEKLERİ ŞÖLENİ

 İzmir’in Bayraklı İlçesi'nde özel eğitim 
alan öğrenciler, Çiçekliköy'de düzenlenen 
piknikte gönüllerince eğlendi. 
 Bayraklı Kaymakamlığı’nın öncülü-
ğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafın-
dan Folkart ve Westpark Outlet Alışveriş 
Merkezi’nin destekleriyle düzenlenen Ge-

leneksel Sevgi Çiçekleri Şöleni bu yıl 7. kez 
gerçekleştirildi. Sevgi Çiçekleri Şöleni kapsa-
mında Çiçekliköy’de piknik düzenlendi. Hem 
öğrenciler hem de aileleri güzel bir gün geçir-
menin mutluluğunu yaşadı. 
 Pikniğe Bayraklı Kaymakamı Canan 
Hançer Baştürk, Bayraklı İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Şuayip Üner, Bayraklı İlçe Milli Eği-
tim Şube Müdürü Zülfükar Türe, Bayraklı İlçe 
Sağlık Müdürü Aslıhan Onur, Bayraklı İlçe 
Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Kapsız, Sos-
yal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıf Müdürü 
Burcu Ozan ile çok sayıda davetli katıldı.
 Bayraklı’daki okullarda eğitim gören 
yüzlerce özel eğitim öğrencisi ve aileleri, pik-
niğe özel servislerle getirildi. Rengarenk süs-
lenmiş alanda konukları palyaço ve maskot 
karakterler karşıladı. Çocuklar kurulan büyük 
sahnede şarkılarla dans edip oyunlar oynadı. 
Şişme oyun parkurlarında eğlencenin tadını çı-
karttılar. Gün boyu devam eden organizasyon-
da özel eğitim öğrencileri ve ailelerine çeşitli 
ikramlarda bulunuldu. 

Özel Haber- Öğretmenim Dergisi/İzmir Bayraklı İlçesi’ndeki eğitim kurum-
larında özel eğitim alan öğrenciler, 
Folkart’ın desteğiyle düzenlenen 7. 

Geleneksel Sevgi Çiçekleri Şöleni’nde 
gönüllerince eğlendi.
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Özel Haber / Öğretmenim Dergisi - 
Bakırköy

 Gelişen teknolojinin her alanda hayatı-
mızın içine dahil olduğu bu dönemde eğitimde 
de karşımıza teknoloji çağının yenilikleri müf-
redata ve uygulamalara dahil olmaya başladı. 
Bakanlığın Fatih projesi ile başlayan teknolo-
jinin eğitime ve müfredata adaptasyon süreci 
bakanlığın yanı sıra il ve ilçe milli eğitim mü-
dürlükleri, okullar ve öğrencilerin özel projele-
ri ile büyük bir hızla devam ediyor. Bu kapsam 
da bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan ‘Ro-
botik Kodlama Festivali’ ‘İstanbul Havacılık 
Müzesi’nde gerçekleşecek. Bakırköy İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen fes-
tivalde öğrenci ve öğretmenlere yönelik dro-
ne, maket uçak, STEM, robotik, kodlama ve 
havacılık temalı atölye, konferans ve yarışma-
lar yer alacak. 
 Festivalde, öğretmen ve yöneticiler 
için tasarım odaklı düşünme, proje tabanlı 
düşünme, ters yüz eğitim ve müze drama gibi 
sunum, seminer ve atölyeler de yapılıyor. Katı-
lımın ücretsiz olduğu festival, ‘Uğur Okulları’ 
ana sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

 Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğü’nün düzenlediği ve her yıl organize edil-
meye ve gelenekselleştirilmeye çalışan bu fes-
tivalde ‘Robotik ve Kodlama Festivali’ne İlçe 
Müdürü Emrullah Aydın tüm halkı davet edi-
yor.
 ‘Robotik ve Kodlama Festivali’ için İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Emrullah AYDIN müdür-
lüğün web sitesinden şu mesajı yayınladı:
“Hiç şüphesiz ülkelerin geleceği eğitimledir, 
eğitimin geleceği ise tarihi ile bugünü iyi har-
manlayıp çocuklara sunabilmektir. Bakırköy 
İlçe Eğitim Müdürlüğü olarak bir ayağı kök-
lere bağlı bir ayağıysa göklere uzanan eğitim 
politikasını benimsemekteyiz. Bu anlamda İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü düzeyinde alanında ilk 
olan Kodlama Festivali'nin üçüncüsü  2-3 Ma-
yıs’ta gerçekleştirilecek. 
 Tüm halkı ve çocukları, gençleri tek-
nolojideki yeni gelişmeleri takip edebilmeleri 
adına festivale katılımını bekliyoruz. Eğlence-
nin dorukta olduğu festivali kaçırılmayacak bir 
fırsat olarak görüyoruz.”

BAKIRKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜNDEN

YENİLİKÇİ BİR FESTİVAL :
" ROBOTİK VE KODLAMA 

FESTİVALİ" 
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YARINLARA UMUTLA BAKAN ÇOCUKLARA 

"TEGVFEST"

Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet göste-
ren en yaygın sivil toplum kuruluşu Türkiye 
Eğitim Gönüllüleri Vakfı, tüm çalışmalarına 
karşılıksız destek veren gönüllüleri için Koç 
Korusu’nda TEGVFEST etkinliği düzenledi.

Çocukların daha iyi bir geleceğe umutla 
bakmalarını sağlayan TEGV, daha güzel anı-
lar çoğaltmak amacıyla TEGVFEST etkinliğini 

düzenledi.

Özel Haber - Öğretmenim Dergisi / İstanbul

 İlköğretim çağındaki çocukların, daha güzel 
bir çocukluk yaşamaları ve yarınlara umutla bakmaları 
için çok yönlü eğitim desteği almalarına destek olan 
TEGV, gönüllülerini de unutmayarak TEGVFEST etkinli-
ği düzenledi. TEGV, gönüllüleriyle ortak paylaşım yap-

mak aynı zamanda teşekkür etmek amacıyla düzenle-
nen etkinliğe İstanbul, Sakarya, Bursa, Kocaeli, Edirne 
ve Tekirdağ’daki 16 etkinlik noktasından yaklaşık 600 
gönüllü katıldı. 
 Organizasyon kapsamında paylaşım/geri bil-
dirim ortamları oluşturularak, çocuklarımızın yarınlara 
daha iyi hazırlanabilmeleri için fikir alışverişleri yapıldı.  
İp çekme, çuval yarışı gibi ve yumurta taşıma gibi ya-
rışmalar ise gönüllerimizin eğlencelerine eğlence kata-
rak, etkinliğin renkli görüntülere sahne olmasını sağla-
dı. Çeşitli atölyeler ve yarışmalar düzenlenen etkinlikte 
gönüllüler unutamayacakları bir gün yaşadılar.
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EĞİTİMDE "TAM" ZAMANI

 Doğa dostu teknolojik sistemlerini ka-
liteli eğitimle harmanlayan, “Bir çocuk, iki dil, 
iki diploma” felsefesi ile yola çıkan TAM Okul-
ları, açılışını gerçekleştirdi. Seramik boyama, 
çanta tasarım, duyu, masal, ahşap, 3 boyutlu 
tasarım ve yarı kodlama atölyesi ile hem eğ-
lenen hem de yaratıcı yönlerini ortaya çıkaran 
çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.
 Tam Okulları olarak felsefelerinin küre-

sel düşünen ulusal davranan nesiller yetiştir-
mek olduğunu anlatan TAM Okulları Kurucusu 
Giray Akçay "“Eğitimde değişimin tam zama-
nı” inancıyla çıktığımız bu yolda hayalimizin ilk 
basamağı olan TAM OKULLARI İNCEK Anao-
kulu ve İlkokulunun açılışını gerçekleştirmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. Tam Okulları olarak 
“Çocuklarımızın neye ihtiyacı var?” sorusunu 
çıkış noktası kabul ettik ve fark ettik ki “çocuk 
olmanın” anlamı çağımızla birlikte değişiyor. 
Ünlü düşünür Montaigne; “Çocukların oyunu 
oyun değil, onların en ciddi uğraşıdır.” demiş-

Özel Haber - Öğretmenim Dergisi / Ankara28 yıldır Almanya eğitim sektöründe 
fark yaratan DTZ BERLİN Eğitim Kurumları, 
“TAM” Zamanı felsefesi ile Ankara İncek’te 
kapılarını açtı. 
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tir. Fakat şu an içinde bulunduğumuz sistem 
çocuk olmayı ve oyun oynamayı ikinci planda 
tutan, çocuklarımızı “çocuk” olarak ele almak-
tan ziyade “öğrenen” rolünde görmeyi tercih 
eden, öğretmen merkezli bir sistem. Çocuk-
larımız bilgiye ulaşma noktasında teknolojiyi 
yeterli olduğu kadarıyla kullanabilecek kapa-
siteye sahip, meraklı ve öğrenmeye hazır hal-
deler. Onların potansiyelini keşfetmek, ilgi ve 
yetenekleri dâhilinde doğru bir yönlendirme ile 
eğitmek adına akademisyenler ve öğretmenle-
rimiz ile yaklaşık 1 yıl öncesinden çalışmalar

a başlayarak oyun temelli bir eğitim modeli 
geliştirdik. Yoğun atölye sistemleri planladık, 
yaparak yaşayarak öğrenecekleri en uygun or-
tamı inşa ettik. Amacımız çocukların eğlenerek 
öğrendikleri, öğrendikçe mutlu oldukları ideal 
öğrenme ortamlarını sunmak” ifadelerini kul-
landı. 

EKİBİMİZ TAM, İNANCIMIZ TAM, 
GÜVENİMİZ TAM

Mustafa Akçay ve Adnan Gündoğdu önderli-
ğinde 28 yıldır Berlin’de başarılarını 
sürdüren DTZ BERLİN eğitim kurum-
ları ile birlikte Türk Eğitim Sisteminde 
yenilikçi bir girişimde bulunduklarını 
aktaran Akçay sözlerine şunları ekledi: 
“DTZ BERLİN desteği ile Avrupa stan-
dartlarında dil eğitimi, yenilikçi eğitim 
yaklaşımlarının ülkemiz eğitim siste-
mine uyarlanması, Almanya ve diğer 
işbirlikçi ülkelerde eğitim imkânları ve 
gerçekleştireceğimiz AB projeleri ile 
hayalini kurduğumuz sistemin güçle-
neceğine inancımız tam. Biz sadece 
çocuklarımızın dil edinimi değil farklı 
kültürleri yaşayarak görmesi ve ger-
çek bir dünya vatandaşı olması gerek-
tiğine inanıyoruz ve bunu sağlamayı 
hedefliyoruz.”
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ÇOCUKLAR SAĞLIKLI YAŞAMI EĞLENEREK 
ÖĞRENİYOR

Özel Haber- Öğretmenim Dergisi / İstanbul Fundación MAPFRE, beş yılda 53 bin 236 
ilkokul öğrencisini sağlıklı beslenme konusunda 

bilinçlendirdi

 Fundación MAPFRE, İstanbul İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile beş yıldır sür-
dürdüğü “Sağlıklı Yaşam Projesi” ile bugüne 
kadar 223 okulda 819 aktivite gerçekleştirdi. 
Proje ile 53 bin 236 öğrenci ve 1.956 öğret-
mene ulaşıldı

 Fundación MAPFRE (MAPFRE Vakfı) 
2014 senesinden bu yana Türkiye’de “Sağlık-
lı Yaşam” alanında eğitici ve eğlendirici okul 
aktiviteleri ile ilköğretim öğrencilerini sağlıklı 
beslenme konusunda keyifli bir şekilde bilinç-
lendiriyor. Her sene yeni modüller eklenerek 
zenginleşen proje, 2019 yılında yeni ismi, ki-
tapları ve AVM festivalleri ile devam ediyor.

 Geçen yıl Çocuk ve Yeni Doğan Hasta-
lıkları Uzmanı Dr. Gülnihal Şarman ve “Neşeli 
Tabaklar” kitabı yazarı Sibel Güngör desteğiy-
le yenilenen proje “Tabağım Renkli Hayatım 
Hareketli” ismini aldı. Yenilenen dekorlar ile 
daha renkli ve eğlenceli bir formata dönüştü-
rülen projenin ana temasını yine tiyatro oyunu 

oluşturuyor. Tiyatro oyununu izleyen çocukla-
ra, gösterim sonunda konuyu pekiştirmeleri 
için oyun kahramanlarının da içinde yer aldığı 
eğlenceli ve öğretici bir hikâye kitabı hediye 
ediliyor. Senaryodan yola çıkarak hazırlanan 
hikâye kitabında, Uğur’un vücudu içindeki he-
yecan verici serüven aktarılıyor. 
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 Ayrıca, oyunu izleyen çocuklara, konu 
hakkında ailelerinin de bilgi sahibi olması için 
Dr. Gülnihal Şarman tarafından hazırlanan 
bilgi verici bir kitap hediye ediliyor. Ebeveyn-
lere yönelik hazırlanan kitabın içinde çocuklar 
için sağlıklı ve dengeli beslenme önerilerinin 
yanı sıra, Neşeli Tabaklar kitabının yazarı Sibel 
Güngör’ün renkli ve neşeli tarifleri de yer alı-
yor.

Tabağım Renkli Hayatım Hareketli 
Çocuk Festivali! 

 Vakıf, sağlıklı yaşamın ve sağlıklı nesil-
ler yetiştirmenin bilinçli ebeveynlerden geçtiği 
farkındalığıyla okullarda çocuklara ulaşmaya 
devam ederken bir yandan da Tabağım Renkli 
Hayatım Hareketli Çocuk Festivali düzenleye-
rek ebeveynlere ve çocuklara aynı anda do-
kunmayı hedefliyor. Tabağım Renkli Hayatım 
Hareketli Çocuk Festivali içeriğinde, aileleri 
bilgilendiren uzman söyleşileri, çocukları ve 
ebeveynleri eğlendiren sağlıklı içecek, neşe-
li tabak hazırlama atölyeleri, yoga atölyeleri 
ve sağlıklı yaşamın ipuçlarını öğreten tiyat-
ro oyunu yer alıyor. Festival ile sağlıklı yaşam 
alanında toplumsal bilincin artırılması ve aynı 
zamanda ailelerin çocuklarıyla kaliteli vakit ge-
çirmelerine katkı sunulması hedefleniyor. 
 Fundación MAPFRE öncülüğünde ba-
şarıyla sürdürülen proje ile 2019 yılı içinde İs-
tanbul ve çevre illerde 15 bini aşkın öğrencinin 
sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesi, 
böylece projenin altıncı yılının sonunda yakla-
şık 70 bin öğrenciye ulaşılması amaçlanıyor.
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GELECEĞİN SİNEMACILARI 
BKM MUTFAK EKİBİ İLE BİR ARADA

 GELECEĞİN SİNEMACILARI 
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ KISA FİLM 

FESTİVALİ’NDE BULUŞTU

Türkiye genelinden Bahçeşehir 
Koleji öğrencilerinin çektiği kısa 
filmler, 27-28-29 Nisan tarihlerin-
de İstanbul’da düzenlenen Bahçe-
şehir Koleji Kısa Film Festivali’nde 
seyirciyle buluştu.

ÖZEL HABER- ÖĞRETMENİM DERGİSİ/ İSTANBUL

 Sanatın evrensel aracılığıyla çocukla-
rın kardeşlik, dostluk, dayanışma, sevgi, saygı, 
olumlu duygu ve davranışlar kazanmalarına 
yardımcı olmak; çocuklara duygu ve düşünce-
lerini sinema yolu ile ifade etme imkânı vere-
rek kendilerini ve içinde bulundukları toplumu 
tanımalarına yardımcı olmak hedefiyle düzen-
lenen kısa film festivaline Bahçeşehir Kolejinin 
26 kampüsünden 250 öğrenci, 44 kısa filmle 
katıldı. 

 Festival boyunca öğrenciler; Yönet-
menlik Atölyeleri, Senaryo Yazım Teknikleri 
ve Metin Uyarlama Atölyeleri, Seslendirme 
Atölyeleri, Kamera Önü Oyunculuk ve Doğaç-
lama Atölyesi ile sinemaya dair bilgi ve beceri-
lerini geliştirdi. 

 Jüri tarafından belirlenen filmler; En 
İyi Film, En İyi Senaryo, En İyi Yönetmen, En 

İyi Oyuncu, En Kurgu, En İyi Afiş, Jüri Özel Ve 
Mansiyon kategorilerinde ödül plaketlerini 
düzenlenen törenle, BKM Mutfak oyuncula-
rından aldılar.  

 Bu yıl ilki gerçekleştirilen Bahçeşehir 
Koleji Kısa Film Festivali’nde en iyi film ödü-
lünü; “Öğüt” isimli filmleriyle Bahçeşehir Kars 
Kampüsü öğrencileri Ela Öztürkler, Özgü Naz 
Aksoy, Çağan Yeşilyurt, Ekrem Aras Yurdakoş, 
Berkay Alibeyoğlu, Onat Alp Ok aldı. En İyi 
Oyuncu ödülünü ise “Öğüt” filmindeki per-
formansıyla Bahçeşehir Koleji Kars Kampüsü 
öğrencisi Ela Öztürkler almaya hak kazandı. 
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BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ÖĞRETMENLERİNİN 
SAĞLIĞI GÜVENCE ALTINDA

 MAPFRE Sigorta ve Bahçeşehir Koleji im-
zaladıklar protokol ile Türkiye genelinde 125 
kampüsle faaliyet gösteren okulun tüm öğret-
menlerine tamamlayıcı sağlık sigortası yap-
tı. İmza töreninde bir açıklamada bulunan 
MAPFRE Sigorta Genel Müdürü Alfredo 
Muñoz, “Hazırladığımız ayrıcalıklı paket ile 
Bahçeşehir Koleji öğretmenleri Türkiye ge-
nelindeki 500’ü aşkın özel sağlık kurumun-
dan fark ücreti ödemeden yararlanabilecek” 
dedi.

 Türkiye’nin önde gelen sigorta şirket-
lerinden MAPFRE Sigorta, Türkiye’nin en bü-
yük eğitim kurumlarından Bahçeşehir Koleji 
ile bir protokol imzaladı. İş birliği kapsamında 
Bahçeşehir Koleji’nin tüm kadrolu öğretmen-
lerine doğum paketini de içeren tamamlayıcı 
sağlık sigortası yapıldı.

 Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50. Yıl 
Kampüsü’nde gerçekleştirilen törende, MAPF-
RE Sigorta Genel Müdürü Alfredo Muñoz ve 
Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin 
Yücel protokol imzaladı. 

 Alfredo Muñoz: Öğretmenlerimize ni-
telikli sağlık hizmetleri sunmayı amaçladık
 Bahçeşehir Koleji öğretmenlerine do-
ğum paketi de içeren ayrıcalıklı bir tamamla-
yıcı sağlık sigortası yaptıklarını söyleyen Alf-
redo Muñoz, “Öğretmenlerimiz yeni nesilleri 
yetiştirirken pek çok fedakarlığa katlanıyor, 
hatta çoğu zaman kendilerini ihmal edebiliyor. 
Biz de bundan yola çıkarak Bahçeşehir Koleji 
ile 14 senedir iş birliği içinde olan Siar Sigorta 
Acenteliği aracılığıyla bir araya geldik. Öğret-
menlerimizin sağlığına daha fazla özen göster-
meleri, nitelikli sağlık hizmetlerinden kolaylık-
la yararlanmaları için özel bir paket hazırladık. 
Bu paket ile öğretmenler, Türkiye genelindeki 
500’ü aşkın özel sağlık kurumundan fark ücreti 
ödemeden yararlanabilecek” dedi.
 Bahçeşehir Koleji iş birliğinin, bugüne 
dek öğretmenlerin özel sağlık hizmetleri alma-
sına yönelik atılmış en büyük adım olduğunu 
vurgulayan Muñoz, “Bahçeşehir Koleji, eğitim 
sektöründe çok önemli, öncü bir adım attı. 
Böylesine değerli bir işin parçası olduğumuz 
için biz de MAPFRE Sigorta ailesi olarak büyük 
mutluluk duyuyoruz” diye konuştu. 

Özel Haber- Öğretmenim Dergisi / İstanbul
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ERA KOLEJLERİ 
GENEL MÜDÜRÜ 

AHMET SAİT 
YURTSEVEN:

MİZACA GÖRE EĞİTİM 
ESAS ALINMALIDIR

 Yapılan araştırmalar; gelecekte mi-
zacına göre doğru yönlendirilmiş ni-
telikli kişiler için yeni iş imkanlarının 
günümüzden çok daha fazla olacağını 
gösteriyor. 

Özel Haber / Öğretmenim Dergisi - İstanbul

 Araştırmalara göre; 2018 yılında ilko-
kula başlayan çocukların yüzde 50’den 
fazlası üniversiteyi bitirdiklerinde şu an 
var olmayan mesleklerde çalışmak du-
rumunda kalacaklar.

 ERA Kolejlerinde Esas Olan “Mizaç 
Merkezli Eğitim”dir…

 ERA Kolejleri’nin 11 kampüsünde 
çocukların geleceğini mizaçlarına göre plan-
lamak ve yapılandırmak üzere Mizaç Destek 
ve Gelişim Rehberliği yapıldığını vurgulayan 
Yurtseven, “Faaliyet, etkinlik ve bilgilendirme-
ler ile mizaçlara göre rehberlik çalışmaları her 
mizaca göre ayrıca sunulmaktadır. Tespitlere 
göre dokuz tip mizaç vardır. ERA Kolejlerinde 
uygulanan mizaç testi sonunda doğal olumlu 
özellikleri, çocuğun doğuştan gelen pozitif ve 
toplumsal olarak iyi olarak değerlendirilen 
özelliklerinin farkına varması ve doğru yönlen-
dirilmesi sağlanır. Potansiyel riskler ve strese 
bağlı tutumlar belirlenerek zaman zaman or-
taya çıkabilen, karakter bütününe ait bu özel-
likler, uygun yaklaşımla minimuma indirilebi-
lir. Olumlu özellikler tamamlayıcı özellikler ile 
dengelenerek karakter gelişimi sürdürülebilir 
şekilde desteklenir.” şeklinde konuştu. 

Mizaca Göre Eğitim Önemli…
 Günümüzdeki mesleklerin ve onların 
beceri gereksinimlerinin gelecekte değişece-
ğini vurgulayan ERA Kolejleri Genel Müdürü 
Ahmet Sait Yurtseven, çocukların mizaçlarını  
tespit etmenin başta ailenin, öğretmenin, okul 
yönetiminin en çok önem vermesi gereken hu-
sus olduğunu belirtti.  Ahmet Sait Yurtseven 
“Mizaç bireyin varoluşuyla başlayan ve yaşam 
boyu değişmeden devam eden kendine has al-
gılama ve gerçekleşme eğilimlerinin bütünü-
dür. 
 Çocuğun mizaç tipini bilmek; çocuğun 
hayatındaki temel arayışını, olaylara bakış açı-
sı ve algı tarzını, doğal imkan ve yeteneklerini, 
potansiyel tehlike ve risklerini olaylardan nasıl 
etkilenebileceğini öğrenmemizi sağlar. Birçok 
çevre şartının aynı olmasına rağmen çocuk-
ların farklı gelişim ve algılama sebebi mizaç 
yapısındaki farklılıktır. Ennegram metodoloji-
si dokuz farklı mizaç tipini tanımlayarak, bu 
mizaçların varlığını ve özelliklerini çok net bir 
şekilde ortaya koymaktadır. Bu tanımlamalar 
çerçevesinde çocukların mizaç tipini bilmek; 
onların davranış ve tutumlarının altında yatan 
istek, ihtiyaç ve beklentileri bilmemizi sağlar” 
dedi. 
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ERA KOLEJLERİ, VEX WORLD IQ 
CHALLENGE' DAN ÖDÜLLE DÖNDÜ

 ERA KOLEJLERİ, VEX 
WORLDS ( VEX DÜNYA 
ROBOT ŞAMPİYONASI ) 

ENERGY ÖDÜLÜNÜ ALARAK 
TÜRKİYE’YE GETİREN 
TEK TÜRK TAKIMI…

 Dünyanın en büyük robot şampi-
yonası olan Vex World IQ Challenge’dan 
ödülle dönen tek Türk takımı ERA Kolej-
leri oldu.

 3 gün boyunca tüm katılımcıların 
sevgisini de kazanan takım,ortaokul gru-
bunda Energy Awards ödülünü alarak 
kategorisinde BİRİNCİ oldu.
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CİTİPR KURUCUSU 
VE AKADEMİSYEN 

DERYA ASLAN :

LİDERLİK BİR 
DAYANIKLILIK 

TESTİDİR

CitiPR kurucusu ve akademisyen Der-
ya Aslan, 20. yılını kutlayan Ulusal 

Denizkızı Kongresi’nde ‘Liderlik Pers-
pektifinde İletişim ve Yeni Medya’yı 
anlattı. Büyük bir lider olmayı 3 soru 

kapsamında açıklayan Aslan, “21. 
yüzyılın lideri, gerçekten geçmişi oku-

yup o bilgilerle geleceği vizyonuyla 
görebilen, bu vizyon içinde okuyan, 
gezen, takip eden ve farklı insanları 

da her rengiyle kabullenebilen, 
ekibine alabilen ve geleceği bu şekilde 

planlayıp dizayn edebilen kişilerdir” 
dedi.

 Denizci Öğrenciler Derneği (DÖDER) 
tarafından 1999 yılından beri aralıksız ola-
rak gerçekleştirilen ‘Ulusal Denizkızı Kongre-
si’nin 20’ncisi bu yıl Antalya Alanya’da ger-
çekleşti. Türkiye’de denizciliğin geleceğinin 
tartışıldığı kongrede üniversite, yüksekokul, 
lise ve dengi okulların denizcilikle ilgili farklı 
bölümlerinde okuyan öğrencilerin yanı sıra 

sektör profesyonelleri ve akademisyenler bir 
araya geldi. CitiPR’ın kurucusu ve Beykoz Üni-
versitesi Öğretim Görevlisi Derya Aslan da 
kongrede ‘Liderlik Perspektifinde İletişim ve 
Yeni Medya’ adlı konuşmasında 21. yüzyılda 
lider olmayı nelerin sağladığını anlattı.

Kendinizi, Yarının Bilinmeyenlerine 
Hazırlayın

 Akademisyen Rosalinda Torres’in 
daha hızlı bilgi akışı ve yeniliklerle daha kü-
resel, dijitalle etkileşen ve şeffaf olan çeşitli 
karmaşık matrisler olmadan büyük işlerin ya-
pılmadığı 21. yüzyıl dünyasında geleneksel 
gelişim uygulamalarına dayanmanın kişinin 
liderlik gelişimini önleyeceğini söylediğini an-
latan Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Liderliği 
3 soru ile tanımlayalım. 1- İş modeliniz veya 
hayatınızdaki bir sonraki değişimi tahmin et-
mek için nereye bakıyorsunuz? Cevabı takvimi-
nizde ve şu soruların cevaplarında yer alıyor: 
Kiminle vakit geçiriyorsunuz? Nereye seyahat 
ediyorsunuz? Ne okuyorsunuz? Potansiyel ko-
puklukları anlamak için nasıl değerlendirme 
yapıyorsunuz? 2- Tamamen hazırlıklı ve teda-
rikli olmak için bir şeyler yapmak üzere he-
men nasıl karar veriyorsunuz? Açıkçası büyük 
liderler başını öne eğmez. Onlar sadece tepki 
vermekle kalmayıp kuytu yerleri görür ve ge-
leceğe şekil verirler. Kişisel ve mesleki paydaş 
ağınızdaki farklılık ölçütü nedir? Yani kendiniz-
den çok farklı insanlarla iletişim kurma kapa-
siteniz nedir? Bu farklılıklar biyolojik, fiziksel, 
fonksiyonel, politik, kültürel ve sosyo ekono-
mik olabilir. Bütün bu farklılıklara rağmen si-

Özel Haber - Öğretmenim Dergisi / İstanbul
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zinle iletişim kurar ve ortak bir amacı başarıya 
ulaştırmak için sizinle iş birliği yapacak kadar 
size güvenirler. Gerçek liderlik, fikrinizi naif, 
düşüncesiz ya da tamamen aptalca olduğunu 
söyleyen insanlara karşı duygusal bir dayanık-
lılık geliştirebildiğiniz zaman mümkün. Gerçek 
liderlik, size katılacak kişiler ağınızda olan ki-
şiler değil, farklı düşünen kişiler ile mümkün. 
Dünün rahat öngörülebilirliği değil, bugünün 
gerçekleri ve aynı zamanda yarının bilinmeyen 
tüm olasılıkları için kendini hazırlayan insan-
dır. Büyük liderler daha farklı iletişim ağlarına 
sahip olmanın daha yüksek seviyedeki yapıları 
ve çözümleri tanımlamanın kaynağı olduğunu 
anlarlar. Çünkü sizin düşündüğünüzden çok 
daha farklı düşünen insanlara sahipsinizdir. 
Son olarak 3’üncü sorumuz, geçmişte size 
başarı getiren bir uygulamadan vazgeçecek 
kadar cesaretli misiniz? Büyük liderlerin farklı 
olmaya cesaretleri vardır. Onlar gerçekten risk 
almak konusunda konuşmazlar. Risk alırlar.”
 Kendi derslerinde de sık sık bu sözleri 
paylaştığını belirten Aslan, “21. yüzyılın lideri, 
gerçekten geçmişi okuyup o bilgilerle geleceği 
vizyonuyla görebilen, bu vizyon içinde okuyan, 

gezen, takip eden ve farklı insanları da her 
rengiyle kabullenebilen, ekibine alabilen ve 
geleceği bu şekilde planlayıp dizayn edebilen 
kişilerdir” dedi. 

Liderlik Bir Dayanıklılık Testidir
 Denizde lider olmak için insan psikolo-
jisini bilmenin önemine değinen  uzun yol kap-
tanı Behzat Esinduy'un ‘Aileden uzakta olma-
nın verdiği stresi hissettirmeden, bunlardan 
etkilenmeden liderlik yapmaya çalıştığınızda 
nelere dikkat etmek, nasıl olmak gerekir?’ 
sorusuna Aslan, şu yanıtı verdi: “Liderliğin en 
büyük özelliklerinden biri dayanıklılık ve da-
yanıklılığınızı geliştirebilmektir. Herhangi bir 
stres ya da sıkıntılı zamandan eskisinden de 
güçlü çıkabiliyorsanız bu dayanıklılığınızı ar-
tırıyor. Buna en güzel örneklerden biri Acar 
Baltaş’ın ‘Bir Yolculuk Olarak Liderlik’ adlı 
kitabında Güney Kutbu’nu keşfe çıkmış iki li-
derin öyküsüdür. 1911’de İngiliz Robert F. 
Scott ile Norveçli Roald Amundsen arasında, 
Güney Kutbu’na varmak için yapılan yarış, ‘iyi 
liderlik’ ile ‘kötü liderlik’ arasında kıyaslama 
yapmak için çok iyi bir fırsattır. Neden birinin 
başarılı diğerinin başarısız olduğunu anlatan 
hikâyeler var. Denizde bir başınalık, ekip ruhu 
ve geminin gideceği hedefe bütün fırtınalara 
ve zorluklara rağmen ulaştırılması amaçlandı-
ğı için karadaki liderliğe de denizdeki liderlik 
teşkil ediyor. Geleceği tasarlamak, yolculuğu 
tasarlamak, bir strateji belirlemek, bu stra-
tejiyi uygularken dayanıklılık göstermek ve 
ekibinde kendi görüşünden farklı insanları da 
bulundurmak hem karada hem denizde hem 
de geleceğin dünyasında liderlik özelliklerinin 
temelini oluşturuyor bence.” 
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BEYKOZ 
ÜNİVERSİTESİ 

FUTSAL TAKIMI 
AVRUPA 

YOLCUSU

Özel Haber-Öğretmenim Dergisi / İstanbul
 Marmara Üniversitesi’ni finalde 4 – 3 yene-
rek adını ‘Türkiye Şampiyonu’ olarak tarihe 
yazdıran Beykoz Üniversitesi Futsal Takımı, ül-
kemizi Avrupa Üniversiteleri Oyunları (EUSA) 
Belgrad 2020’de temsil edecek. En büyük üni-
versite spor etkinliği olan EUSA 2020’de, Av-
rupa’nın önde gelen spor üniversitelerinden 
5 bin 500’den fazla katılımcının 20’den fazla 
spor dalında yarışması bekleniyor.
 Eğitim ve öğretimin yanında sosyal fa-
aliyetlere de her zaman önem veren Beykoz 
Üniversitesi’nin öğrencileri, sanattan spora 
birçok branşta başarılarını pekiştirmeye de-
vam ediyor. 2019 ÜNİLİG (Üniversiteler Ligi) 
Erkek Futsal müsabakalarında yarı finalde Ha-
liç Üniversitesi’ni 3 – 2 yenerek final biletini 
alan Beykoz Üniversitesi Erkek Futsal Takımı, 
finalde Marmara Üniversitesi’ni de 4 – 3 ye-
nerek Türkiye Şampiyonu oldu.  

Eusa 2020’Ye Gidiyorlar

 Türkiye Şampi-
yonu olarak adı-
nı tarihe yazdıran 
Beykoz Üniversi-
tesi Futsal Takımı, 
bu başarısıyla Av-
rupa Üniversite 
Sporları Birliği ta-
rafından Sırbistan 
Belgrad’ta düzen-
lenecek Avrupa 
Üniversite Oyunla-

rı’nda ülkemizi temsil edecek. Avrupa Üniver-
siteleri Oyunları Belgrad 2020, yılın en büyük 
üniversite spor etkinliği ve 2009 Yaz Universia-
de’den sonra Sırbistan’da düzenlenen 2’nci en 
büyük çoklu spor etkinliği olacak. Avrupa’nın 
önde gelen spor üniversitelerinden 5 bin 
500’den fazla katılımcının 20’den fazla spor 
dalında yarışması bekleniyor. 

Durman: Gönülden Kutluyorum

 Öğrencilerin eğitim alanları dışında al-
dığı başarıların da kendilerini çok mutlu ettiği-
ni belirten Rektör Prof. Dr. Mehmet Durman, 
“Öğrencilerimizi, Antrenör Tolga Yüksek’i, 
Yardımcı Antrenör H. Emirhan Kınlak’ı ve üni-
versitemizin Sağlık, Spor ve Kültür Müdürü 
Enes Özmen’i gönülden kutluyor ve başarıları-
nın devamını diliyorum” dedi. 
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Beslenme ve Diyet Uzmanı 
Başak ÖNEY:

SAHURDA 
KAHVALTI 

YAPIN

Özel Haber - Öğretmenim Dergisi / İstanbul

 Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde açık-
lamalarda bulunan Beslenme ve Diyet Uzma-
nı Başak Öney, kahvaltı sofralarında tüketilen 
besinlerin sahurda da tüketilmesi gerektiğini 
söyledi.
 İdeal bir sahur sofrasının nasıl olması 
gerektiğini açıklayan Bezmialem Vakıf Üniver-
sitesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Başak 
Öney, “Vücudumuzun bağışıklığını koruyabil-
mek ve gün içerisindeki dengesini sağlayabil-
mek için sahur atlanmamalıdır. Sahurda da ağır 
yani yağ, tuz, şeker ve karbonhidrat düzeyi yük-
sek besinlerden uzak durmak gerekir. İdeal bir 
sahur sofrasında su, haşlanmış yumurta veya 
menemen, peynir, zeytin, pekmez, domates, 
salatalık, maydanoz, fındık, ceviz, badem ve 
tam buğday ekmeği olmalıdır." 

2 Litre Su İhtiyacını Ayran, Kefir ve
Hoşaf İle Karşılayabilirsiniz

 İftar ve sahur arasındaki kısa zaman dili-
minde 2 litre su tüketiminin zor olabileceği, fa-
kat su yerine geçebilecek sıvılarla vücudun sıvı 
dengesinin sağlanabileceğini söyleyen Uzman 
Diyetisyen Başak Öney,  “Ramazan döneminde 
sıvı alımına dikkat edilmezse oluşabilecek su ka-
yıpları ve buna bağlı olarak vücudun elektrolit 
dengesinin bozulması, başta böbrekler olmak 
üzere kalp ve dolaşım sistemi ile beyin sağlığını 
olumsuz etkileyebilir. Eğer iftar ve sahur arasın-
daki kısa zamanda 2 litre su tüketmenin zor ola-
cağını düşünüyorsanız, maden suyu, ayran, ke-

fir, cacık, hoşaf, taze sıkılmış meyve suyu, bitki 
çayları ile de sıvı tüketimini destekleyebilirsiniz. 
Çay, kahve ve kola gibi içecekler diüretik etki-
sinden dolayı daha fazla idrar çıkışına ve dolayı-
sıyla da sıvı kaybına neden olur” dedi.

İftar Sofrasında Hangi Besinler 
Bulunmalı?

 “Uzun süren açlık durumu, kan şekeri-
nin düşmesine sebep oluyor ve bu da oruç tu-
tan bireylerin iftarda gereğinden fazla yemesine 
neden oluyor” diyen Uzman Diyetisyen Başak 
Öney, iftar sofrasında bulunması gerekenleri sı-
raladı:
Su
Kahvaltılık iftar tabağı
Bir kase çorba
Salata
Et, tavuk veya sebze yemeği
Bulgur pilavı veya tam buğday ekmeği
Bir kase yoğurt veya 1,5 bardak ayran

İftardan Sonra Ara Öğünü İhmal 
Etmeyin

Uzman Diyetisyen Başak Öney, “İftardan yak-
laşık 1,5 saat sonra meyve, süt, yoğurt ve kuru-
yemişlerden birisi tercih edilerek ara öğün ya-
pılmalıdır. Ramazanda yaygın olarak tüketilen 
şerbetli, unlu, yağlı tatlılar yerine muhallebi, 
sütlaç, güllaç gibi sütlü tatlılar tercih edilebilir. 
Fakat bu tatlılar da sık tüketilmemelidir” diye 
konuştu.
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TERCİH DÖNEMİNDE VELİLER NELERE DİKKAT ETMELİ

Seçeceğiniz Okul Çocuğunuza Eleştirel 
Düşünmeyi Öğretecek Ortamı Sağlamalı

Eğitim kadrosu, yabancı dil eğitimi, sosyal, 
sanatsal ve sportif faaliyetleri, sınavlardaki 

başarısı…  Bu gibi birçok kriter, belki de çocuk-
larının geleceğini tamamen değiştirecek okulun 

seçimini yapmakta zorlanan velilerin aklını 
daha fazla karıştırıyor. “Okul çocuğa eleştirel 

düşünmeyi öğreten, iletişim becerilerini gelişti-
ren, yaratıcı olup üretmeye imkan sağlayan bir 
ortam sağlamalı” diyen GEO Koleji Eğitimden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Talia Büke, 

özel okul arayışındaki velilere yol 
gösterecek ipuçlarını paylaşıyor. 

 Günümüzde çocuklarının 
iyi bir eğitim almasını isteyen ebe-
veynler, çocukları daha okul çağı-
na gelmeden bir arayışa giriyor. 
Ülkemizde eğitim sistemimizdeki 
yapılan değişiklikler, sınav sistemi, 
sayıları her gün çoğalan özel okul-
lar; okul seçimi için ebeveynlere 
fazla seçenek sunmasına karşın bir 
o kadar da kafa karışıklığına neden 
oluyor. Peki, veliler çocuklarının 
geleceği için büyük önem taşıyan 

okul seçiminde nelere dikkat etmeli? Bu sorunun 
yanıtını geliştirdiği GEO Eğitim Modeliyle “Eği-
tim bir gün değil bugün değişecek” diyen GEO 
Koleji’nin Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yar-
dımcısı Talia Büke veriyor. 

“Seçeceğiniz Okulda Öğretmenler de 
Kendini Sürekli Geliştirmeli”

 Her velinin özel okuldan beklentisinin 
farklı olduğunu belirten Büke, “Kimileri eğitimin 
kalitesine bakarken, kimileri ise okulun fiyatına 
dikkat ediyor. Bunun yanı sıra veliler öğretmenin 
kalitesi, yabancı dil eğitimi, fiziki ortam, sosyal ve 
sportif faaliyetler, beslenme, servis, ödev, sına-
va hazırlık konularındaki sorularına da yanıt arar. 
Bu cevapların tümünü donanımlı bir öğretmen 
fazlasıyla verebilir. Öğretmen ömür boyu öğre-
nense, alanında donanımlıysa, çocukları sanat, 
spor alanında da destekliyorsa çocukların öğ-
renme sürecinden keyif almaları ve öğrenmenin 
sorumluluğunu taşımaları kaçınılmazdır. Bu ne-
denle veliler seçtikleri okulda, öğretmenlerin de 
eğitimlerle sürekli kendini geliştirdiğinden sevgi 
ve güven ortamı sunduğundan emin olmalıdır” 
diyor. 

“Her Yıl Yapılacak Okul Değişimi 
Çocuklarımıza Yapılan En Büyük 

Kötülüktür”
 Velinin okul seçiminde kendi sosyo-eko-
nomik yapısını da mutlaka dikkate alması gerek-
tiğinin altını çizen Büke, çocuğun okula başladığı 
kademede ve hatta ilk, orta ve lise kademelerin-
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de devamlılık sağlanmasının şart olduğunu hatır-
latıyor. “Her yıl yapılacak okul değişimi çocukla-
rımıza yapılan en büyük kötülüktür” diyen Büke, 
çocukların eğitiminin mümkünse aynı sosyal 
çevrede, gelişiminin her kademede takibinin ya-
pıldığı bir ortamda tamamlanması gerektiğini ifa-
de ediyor. Okul ile ev arasında yakınlığın da çok 
önemli olduğunu söyleyen Büke, şöyle devam 
ediyor: “Uzun yolculuklar her yaş grubunda fark-
lı olumsuzluklara neden olur. Bu yüzden çocuğun 
okula gidip gelirken geçireceği süre mümkün ol-
duğu kadar kısa olmalı!”

“Hiçbir Okul Çocuğunuzu Sınava 
Hazırlamaz”

 Seçilen okulun sınavlardaki başarısının 
okul seçiminde öncelik verilecek bir kriter ol-
maması gerektiğinin altını çizen Büke, sözlerini 
şöyle sürdürüyor: “Unutmayın ki hiçbir okul sı-
nava hazırlamaz. Sadece çocuklara destek verir 
ve yol gösterir. Sınav başarısı çocuğun bireysel 
başarısıdır. Sadece sınav odaklı çalışan, sanat ve 
sporla desteklenmeyen çocukların sorgulamala-
rı, iletişimde güçlü olmaları, iş birliğine açık olup 
yaratmaları mümkün değildir. Sorgulayan, sanat 
ve sporla desteklenen her çocuk zaten sınavlarda 
da başarılı olacaktır. Hızla değişen dünyamızın di-
namiklerine ayak uydurabilmeleri için çocukları-
mızın eleştirel düşünmeleri, iletişim becerilerinin 
yüksek olması, iş birliğine açık ve yaratıcı olup 
üretmeleri, yaratmaları vazgeçilmez bir koşuldur. 
Okul da çocuğa bu ortamı sağlayabilmeli.”

“Bu Kriterleri de Es Geçmeyin”
 Geo Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Mü-
dür Yardımcısı Talia Büke, okul seçiminde dikkate 
alınması gereken diğer kriterleri ise şöyle sıralı-
yor:

• Sevgi ve güven ortamı vardır.
• Eğitim kadrosu çocuklara “kendini bulma” yö-
nünde rehberlik edebilecek durumda olmalıdır.
• Her çocuğun “tek” ve “özel” olduğunu dikka-
te alıp müfredat oluşturur ve her yaş grubunun 
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir amaç duygu-
suna sahiptir. 
• Çocuklar, okul için değil hayat için öğrenir. Bu 
nedenle çocukların bilişsel, duygusal ve fiziksel 
gelişimini destekleyen, onlarla uğraşmaktan ke-
yif alan öğretmenleri vardır. 
• Yanlış biçimde hızlandırılmış dersleri değil, yaşa 
uygun yüksek standartları özendirir.
• Öğretmenleri alanında tam donanımlıdır ve 
kendileri de birer öğrenendir. Güçlük çeken öğ-
rencilere bireysel destek sağlar. Öğrencilerin ger-
çek ilgi ve merak alanlarını ortaya çıkarır, tek tek 
ya da grup halinde iyi planlanmış kendi özgün 
projelerini yürütmelerine olanak verir. Öğret-
menler çocukların eleştirel düşünen, iletişimde 
güçlü, iş birliğine dayalı ve yaratıcılıklarını geliş-
tirmelerine olanak sağlar.
• Çocuklar, birden çok dille kendini akıcı olarak 
ifade eder.
• Teknoloji sırf beceri ve alıştırma için değil, kav-
ramsal öğrenme heyecanını uyandırmak için kul-

lanılır. 
• Disiplinler arası öğrenme ortamları su-
nar.
• Müzik, görsel sanatlar ve sahne sanatla-
rı ders programlarının önemli bir parçası 
olarak görülür.
• Çocuklara sorgulayan, iletişim kuran, iş-
birliğine açık, yaratıcılıklarına olanak sağ-
layan öğrenme ortamları sunulur. 
• Farklılıklara saygılıdır.
• Merak, tutku, ilham, erdem, irade gibi 
değerlerin ışığında kültürel ve uluslararası 
hoşgörüye sahip iyi insan ve mutlu birey-
ler yetiştirir.
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BAHÇELİEVLER İSTANBUL TİCARET ODASI BİLİM VE SANAT MERKEZİNDEN 
BİR ÖRNEK PROJE DAHA

Özel Yetenekli Öğrencilere Eğitimsel 
Destek

Eğitim öğretime başladığı günden itibaren 
bir çok TÜBİTAK 4004 doğa eğitimi projesi, 
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, TÜBİTAK 4007 

Bilim Şenliği projesi, Erasmus Projesi yapan, 
TÜBİTAK ortaokullar arası Bölge sergisi bi-
rinciliği başarısını elde eden, çeşitli ulusal 

yarışmalarda resim, müzik, afiş. Akıl ve zeka 
oyunları turnuvalarında dereceler elde İs-

tanbul Ticaret Odası Bilim ve Sanat Merkezi  
yepyeni bir ERASMUS + projesi geliştirdi.

Hem merkez hakkında hem de geliştirdikleri 
proje hakkında kurum müdürü Hüseyin Hil-
mi Akalın ile görüştük. Akalın’ın projeleri ve 
kurumları hakkında dergimize özel açıklama-

ları şöyle:
Erasmus+ Okul Eğitimi Projesi

 Türkiye, Estonya, Litvanya, Polonya 
ve İspanya’dan oluşan okullarla özel yetenekli 
öğrencilere eğitimsel destek adı altında bilgi 
paylaşımı ve iyi örnek ve uygulamaların deği-
şimini hedefliyoruz. Projemizin öğretmen eği-
timi toplantısını 20-24 Kasım 2018 tarihinde 
okulumuzda gerçekleştirdik. Eğitim kapsamın-
da İstanbul Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü 

öğretim üyelerinden Sezen Camcı Erdoğan, 
Melodi Özyaprak ve Marilena Z. Leana-Taşcı-
lar özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde müf-
redat modelleri, yaratıcılığın önemi ve özel ye-
tenekli öğrencilerin psikolojisi ile ilgili; Bahçe-
şehir Üniversitesi öğretim üyesi Ayşin Kaplan 
Sayı özel yetenekli öğrencilerde farklılaştırıl-
mış eğitim ve düşünme becerilerini geliştirme 
yöntemleri ile ilgili öğretmenlere eğitim ver-
diler. İyi uygulamaların değişimini hedefleyen 
projemizle Avrupalı öğretmenler Türk eğitim 
sistemini olduğu kadar Türk kültürünü de ya-
kından görüp tanıma fırsatı sağladılar. Misafir-
lerimiz ülkelerine güzel anılarla döndüler.

Seçkin SEÇKİN- Öğretmenim Dergisi Esenler
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Kelimelerin Harika Dünyası
 Türkiye, Yunanistan, Estonya, Bulga-
ristan, Portekiz, Litvanya ve İtalya’dan oluşan 
okullarla öğrencilerin okuma ve yazma beceri-
lerini dijital çağın gerektirdiği araçlarla(tablet, 
bilgisayar, akıllı telefon vb.) geliştirmeyi he-
defliyoruz. Bulgaristan, Litvanya, İtalya ve 
Portekiz’e 2’şer öğrenci katılacak, öğrenciler 
yabancı dil becerilerini geliştirirken ev sahibi 
ülkelerin aileleriyle kalıp ülkenin gelenek ve 
yaşantısını ilk elden tecrübe edebileceklerdir.
İstanbul Ticaret Odası Bilim Ve Sanat 

Merkezi
 2014-2015 Eğitim – Öğretim yılında 
hizmete açılan merkezimiz toplam 45 derslik/
birime ulaşmıştır. Merkezimiz özel yetenekli 
bireylere destek eğitim vermek amaçlı kurulan 
bir kurumdur. Merkezimizde 1 Müdür, 3 Mü-
dür Yardımcısı 28 kadrolu öğretmen 7 görev-
lendirme öğretmen,10 ücretli öğretmen 1gö-
revlendirme hizmetli,2 daimi işçi ve 3 hizmet 
alımı yoluyla çalıştırılan personel ile birlikte 
toplam 55 kişi görev yapmaktadır. Merkezi-
mizde 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibari ile 
eğitim gören öğrenci sayımız 1264 öğrenciden 
oluşmaktadır. Merkezimizde 45 derslik 1 fizik 
laboratuvarı, kimya laboratuvarı 1 biyoloji 
laboratuvarı 2 adet bilgisayar laboratuvarı 
4 adet müzik sınıfı,3 resim sınıfı, 1 adet fen 
bilgisi laboratuvarı, 1 ahşap atölyesi, 1 dra-
ma atölyesi, 1 akıl oyunları sınıfı ve 1 3D sınıfı 
mevcut durumda bulunmaktadır.
 Dersliklere göre uygulanan prog-
ramlar; Uyum, Destek, Bireysel Yetenekleri                                    
Fark ettirme (BYF), Özel Yetenekleri Geliştir-
me (ÖYG) ve proje dönemi olmak üzere eğitim 
gören öğrencilerimiz öğretmenlerimizle birlik-
te Bakanlığımızın özel yeteneklerine yönelik 
etkinlikleri uygulanmaktadır. Resim ve müzik 
alanında yetenekli olarak belirlenen öğrencile-

rimizle merkezimizdeki alan öğretmenlerimiz-
le kendi yetenek alanlarına yönelik çalışmala-
rını yapmaktadır.
 Eğitim öğretime başladığı günden iti-
baren merkezimiz 3 adet TÜBİTAK 4004 doğa 
eğitimi projesi, 3 adet TÜBİTAK 4006 Bilim Fu-
arı, 1 adet TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği projesi, 
2 adet Erasmus Projesi yapılmıştır. Öğrencile-
rimiz 1 adet TÜBİTAK ortaokullar arası Bölge 
sergisi birinciliği başarısı elde etmiştir. Çeşitli 
ulusal yarışmalarda resim, müzik, afiş, akıl ve 
zeka oyunları turnuvalalarında dereceler elde 
etmişlerdir.

BAHÇELİEVLER İTO BİLİM VE SANAT 
MERKEZİ MÜDÜRÜ 

HÜSEYİN HİLMİ AKALIN KİMDİR?
 1979 Adana doğumlu olan Akalın,İlk-Orta ve 
Lise eğitimimi Adana da tamamladı. Lisans Eğitimini 
Gazi Üniversitesi ESEF İşletme Öğretmenliği Bölü-
münde 2002 yılında bitirir. 2002 Yılında Güngören 
50. Yıl Ahmet Merter İlköğretim Okulunda Ticaret 
Öğretmeni olarak öğretmenlik mesleğine başlayan 
Akalın, Teknoloji ve Tasarım Dersinin yürürlüğe gir-
mesi ile 21 günlük formatörlük eğitiminden sonra 
Teknoloji ve Tasarım Dersi Güngören Formatörlüğü 
yapar. 2007 Yılında Bahçelievler Kemal Hasoğlu İl-
köğretim Okuluna Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni 
olarak atanan Akalın, 2013 Yılında Bahçelievler İTO 
Bilim ve Sanat Merkezine Robot Öğretmeni görev 
yapmaya başlar. Öğrencileri ile katıldığı robot yarış-
malarında çeşitli dereceler elde eden Akalın 2015 
yılında aynı okula müdür yardımcısı olarak atanır. 
2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılında Başakşehir Bil-
semde kurucu müdür olarak görev alan Akalın, Ba-
şakşehir Bilsemi eğitime hazır hale getirdikten sonra 
Bahçelievler İTO Bilsemde Müdür olarak görevlendi-
rilir. Başakşehir ve Bahçelievler İlçelerinde Robotik 
alanında hizmetiçi eğitimler de veren Akalın, 2017 
Yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim 
Yönetimi ve Denetim Yüksek lisans programını biti-
rir. Özel Yeteneklilerle ilgili Sempozyum ve panellerde 
eğitmen ve konuşmacı olarak yer alan Akalın, Bilim 
ve Sanat Merkezleri Robotik Çalıştayında Eğitim Yö-
neticisi, Rehberlik ve İngilizce Çalıştaylarında isr Ko-
ordinatör olarak görev yapar. Evli ve 2 çocuk babası 
olan Akalın, orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilmek-
tedir.
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 HIFZI ÖZCAN ÖZEL EĞİTİM 
VE REHABİLİTASYON 

MERKEZİ MÜDÜRÜ FERDA 
PINAR YÜKSEL :

CEREBRAL PALSY’Lİ 
ÇOCUKLARIMIZIN 

“BÜTÜNCÜL” GELİŞİM 
TAKİBİ ÖNEMLİ ÖZEL HABER-ÖĞRETMENİM DERGİSİ/İSTANBUL

 Cerebral Palsy Türkiye’nin rehabilitas-
yon merkezilerinde özel komisyon tarafından 
“Gelişim Takibi Programı” hizmeti ücretsiz 
olarak sunulmaya başlandı. Bu programda, 
alanında uzman özel eğitimci, fizyoterapist ve 
psikolog ile Cerebral Palsy engeli ile yaşayan 
çocuklarımız için yıllık planlama yapılıyor. 
 Cerebral Palsy’li bebek, çocuk, ergen 
ve yetişkinlere yönelik koruyucu, önleyici, 
eğitici, geliştirici ve rehberlik edici hizmetle-
ri sunan Cerebral Palsy Türkiye bünyesindeki 
Hıfzı Özcan ve Metin Sabancı Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezleri’nde eğitimci, psi-
kolog ve fizyoterapistin birlikte yer aldığı bir 
süreçle “Gelişim Takip Programı” uygulanma-
ya başlandı. 

“POTANSİYELİN EN ÜST SEVİYEYE 
ÇIKMASI HEDEFLENİYOR”

 Hıfzı Özcan Özel Eğitim ve Rehabili-
tasyon Merkezi Müdürü Psikolojik Rehber-
lik Danışmanlık Uzmanı Ferda Pınar Yüksel, 
“Cerebral Palsy Türkiye olarak disiplinlerarası 
bütüncül yaklaşımımız ve rehabilitasyondaki 
30 yıllık tecrübemiz ile “Gelişim Takibi Progra-
mı’nı" hazırlarken ilk olarak çocuklarımıza ilgili 
testler uygulanıyor. Çocuklarımızın ne seviye-
de olduğunu gösteren bir “gelişim profili” çı-
karıyoruz.  Eğitimci, psikolog ve fizyoterapistin 
birlikte yer aldığı komisyonun yaptığı değer-
lendirmeler sonucunda çocuğumuzun ihtiya-
cına yönelik gelişimsel program hazırlanıyor.  
Öğrencimizin ince motor, kaba motor, dil geli-
şimi, bilişsel ve duygusal gelişimi ile birlikte öz 
bakım becerilerinin gelişimini bu program ile 
bir yıl boyunca takip ederek süreçte desteklen-
mesi gereken durumlara müdahale ediyoruz 
ve destek veriyoruz” dedi.

BÜTÜNCÜL VE MULTİDİSİPLİNER 
DEĞERLENDİRME ÖNEMLİ

 Bütüncül değerlendirme ile çocukları-
mızın temel beceriler yönünden akranları ile 

karşılaştırıp gelişiminin hangi seviyede olduğu-
nun daha hızlı tespit edilebildiğine dikkat çe-
ken Psikolojik Rehberlik Danışmanlık Uzmanı 
Ferda Pınar Yüksel, “Cerebral Palsy Türkiye 
olarak öz güvenin ortaya çıkartılması ve des-
teklenmesi amaçlanan bu programla gelişim 
sürecinde yaşanabilecek aksaklıklar da önce-
den tespit edilebiliyor. Böylelikle çocuklarımı-
zın var olan potansiyelin en üst seviyeye çıka-
rılmasını hedefliyoruz. Gelişim Takip Programı 
sürecinde aile içi ebeveynlik ve iletişim beceri-
lerinin de geliştirilmesi amacıyla gelişimi gra-
fiksel olarak raporlayıp aile ile de paylaşıyoruz. 
Merkezimizde, aileyi de psikolojik açıdan des-
tekleyerek, aile bütünlüğünün korunmasına 
yönelik programları uyguluyoruz. Bu süreci de 
Cerebral Palsy Türkiye olarak takip ediyoruz, 
Cerebral Palsy’li çocuklarımızın aileleri ile bir-
likte, gelecek günlere hazırlıyoruz.”diye konuş-
tu.
 Belli aralıklarla yapılan bütüncül değer-
lendirmelerle Cerebtal Palsy’li çocuklarımızın 
sosyal, duygusal ve gelişimsel problemlerinin 
erkenden tespit edilebildiğini belirten Yüksel, 
“Cerebral Palsy’de fiziksel engele görme-işit-
meyle ilgili sorunlar, epilepsi, davranış sorun-
ları ve zihinsel engellilik de eşlik edebiliyor. 
Fizyoterapistlerin yanı sıra özel eğitimcilerin, 
psikologların, işitme terapistlerinin, konuşma 
uzmanlarının, sosyal çalışmacıların bir arada 
çalışması gerektiği bir konudan bahsediyoruz. 
Bu nedenle ailelerin tüm hizmetleri bütüncül 
bir yaklaşımla tek bir çatı altında bulabilmesi, 
onlar için çok büyük fayda sağlıyor. Cerebral 
Palsy Türkiye bünyesindeki Özel Hıfzı Özcan 
ve Özel Metin Sabancı Özel Eğitim ve Rehabi-
litasyon Merkezleri’mi3zde eğitim alan yakla-
şık 330 çocuğumuz bu hizmetten yararlanıyor” 
dedi.
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ÇOCUKLAR 23 NİSAN'DA EĞLENCEYLE BULUŞTU

 Türkiye’nin ilk tema parkını bünyesin-
de bulunduran, alışveriş, eğlence ve yaşam 
kompleksi İsfanbul Tema Park, toplumsal bi-
linç ve farkındalık sağlamak amacıyla yürüttü-
ğü sosyal sorumluluk projelerine bu yıl ‘’Bütün 
Çocuklar Sevinsin’’ kapsamında devam ediyor. 
Proje kapsamında İsfanbul Tema Park yıl bo-
yunca geleceğe güvenle çocuklar yetiştiren 
derneklere kapısını açıyor.

İSFANBUL’DAN ÇOCUKLARA ANLAMLI 
HEDİYE

 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı kapsamında İsfanbul, Türkiye’nin 
farklı bölgelerinden gelen 10 dan fazla der-
neğe ev sahipliği yaptı. İsfanbul Tema Park,  
İyilikhane Derneği, İnsan ve İrfan Vakfı, Mar-
mara Çocuk Destek Merkezi, Kasımpaşa Ço-
cuk Evleri, Emrullah Turanlı Çocuk Evleri, 
Eyüp Çekom, Galip Öztürk Çocuk Evleri gibi 
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığı’na  bağlı yüzlerce çocuğu 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda “Bütün Ço-
cuklar Sevinsin” sloganıyla ücretsiz ağırladı.

 Çocuklar, ilk defa geldikleri İsfanbul 
Tema Park’ta sınırsız eğlencenin ve eğlenir-

ken de öğrenmenin keyfinin yaşadı. İyilikhane 
Derneği, İnsan ve İrfan Vakfı, Marmara Çocuk 
Destek Merkezi, Kasımpaşa Çocuk Evleri, Em-
rullah Turanlı Çocuk Evleri, Eyüp Çekom, Ga-
lip Öztürk Çocuk Evleri’nin orta öğrenim yaş 
grubundaki çocukları, 3 saniyede 110 km hıza 
ulaşan dünyanın en iyi 4’üncü roller coaster’ı 
olan Nefeskesen, 50 metreden adrenalin dolu 
bir iniş yaşatan “Adalet Kulesi”, efsanevi King 
Kong, çocukların tarihi canlı olarak yaşayarak 
öğrendikleri İstanbul’un fethini insansı robot-
larla anlatan “Fatih’in Rüyası”, dünyanın bir 
numaralı oyun serisi AngryBirds ve dünyaca 
ünlü Buz Devri filminin sevilen kahramanla-
rının 4D sinema ve simülasyon üniteleri gibi 
birbirinden özel eğlenceli ve öğretici ünitelerle 
donatılmış İsfanbul Tema Park’ta keyifli vakit 
geçirip unutulmaz bir gün yaşadılar. 23 Nisan 
gününe özel bayram korteji, sihir gösterisi, ri-
tim şov gibi etkinlikler ile sınırsızca eğlendiler.

 İsfanbul Tema Park sosyal sorumluluk 
projesiyle yıl sonuna kadar yüzlerce çocuğa ev 
sahipliği yaparak eğlenceyle buluşturmaya de-
vam edecek.

Özel Haber-Öğretmenim Dergisi/İstanbul

"BÜTÜN ÇOCUKLAR SEVİNSİN"
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YAZ KAMPLARININ ÇOCUKLARA SAĞLADIĞI 7 FAYDA

Özel Haber-Öğretmenim Dergisi/İstanbulBir Yaz 
Kampının 

Çocuklarınıza 
Kazandıracağı 7 

Özellik

Her geçen gün hayatımızda daha çok yer 
alan dijitalleşme, şehir hayatı ve binaların 
arasında sıkışıp kalma durumu çocukları 

hem ruhen hem de bedenen olumsuz olarak 
etkiliyor. Yaz kampları ise çocukların doğada 
vakit geçirmesi, çeşitli spor aktivitelerine ka-
tılması ve sosyalleşmesi için uygun bir ortam 

sunuyor. Kamp & Okul dışı eğitim kurumu 
Geleceğin Yıldızları, yaz kampının faydalarını 

7 maddede sıralıyor.
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 Hayatımızda artan dijitalleşme ve kent-
leşme sebebiyle çocuklarımız doğada çok az 
vakit geçirebiliyor, insanlarla yüz yüze iletişim-
de zorlanıyor ve gerçek hayatı öğrenemiyor. 
Yaz kampları ise çocuğunuzun hem eğlenmesi-
ni hem de farklı alanlarda gelişmesini sağlıyor. 
Çocukların sosyalleşmesi, sorumluluk alabil-
mesi, spor yapması ve doğayla etkileşim ha-
linde olmaları için uygun bir ortam sunan yaz 
kampları sayesinde çocuklar yaz tatillerinden 
güzel anılarla dönüyor. Gençlere uluslararası 
standartlarda özel yaşam deneyimleri ve kamp 
programları sunan Kamp & Okul Dışı Eğitim 
Kurumları Geleceğin Yıldızları, bu kampların 
çocuklarınıza kazandıracağı özellikleri şöyle sı-
ralıyor: 
1) Kendi ayakları üstünde durmayı öğrenirler: 
Sizden bir süreliğine ayrılarak kendi sorumlu-
luklarını yerine getirmeyi öğrenecek. Yaşam 
becerileri gelişecek, özgüveni artacak, uzlaş-
ma becerileri ve özsaygıları gelişirken, kendile-
rini daha iyi ifade edecekler.
2) Yaşıtlarıyla sosyalleşip hiç unutmayacağı 
dostluklar kurarlar: Belki de çocuğunuz yıllarca 
sürecek dostluklarının temelini burada atacak. 
Sosyalleşmekten korkmayıp dışa dönük bir bi-
rey olarak yetişecek.

3) Sporun her türlüsünü yapma fırsatı yakalar-
lar: Yaz kamplarında çocuklarınız basketboldan 
tenise, sörften tırmanmaya kadar her sporla iç 
içe olurlar. Öğrenirler, eğlenirler ve fiziksel ola-
rak daha güçlü olurlar.
4) İngilizceleri gelişir, uluslararası dostluklar 
edinirler: Hem kamplarda yabancı eğitmenler 
tarafında verilen dersler hem de kampa katı-
lan yabancı arkadaşları ile iletişimleri sayesin-
de İngilizcelerini geliştirebilir, farklı kültürleri 
tanıyabilirler.
5) Doğayla etkileşim halinde olur, yeni şey-
ler keşfederler: Öyle ki bu zamanda büyüyen 
çocuklar doğa hakkında çok az bilgiye sahip. 
Özellikle şehir hayatı ve binaların arasında sıkı-
şıp kalma durumu nedeniyle doğayı tanıyama-
yan çocuklar yaz kampları sayesinde bu fırsatı 
bulabiliyor ve yeşilin her türlü tonunu görüp 
temiz havada kaliteli vakit geçirebiliyor. 
6) Kendi rol modellerini belirlerler: Yaz kamp-
larındaki birbirinden farklı yetkinlikteki eğit-
menler, çocuklara rol model olabilir. Kamptaki 
eğitmenler onlarla o kadar çok ilgilenir ki kamp 
bitiminde onlardan ayrılmayı istemeyebilirler. 
Kendilerine hep donanımlı, pozitif insanları ör-
nek olarak seçerler.
7) Hiç unutmayacakları anılar biriktirir, henüz 
o yaşta bir yaşam öyküsünün sahibi olurlar: 
Bu kampın sonunda da ileride sürekli hatırla-
yacağı, yüzündeki tebessümle anlatacağı bir 
deneyime sahip olurlar. Hayattan keyif almayı 
öğrenir ve bundan mutluluk duyarlar.
 Çocuğunuz bunlar dahil daha birçok 
özelliği Geleceğin Yıldızları’ndaki kamp dene-
yimi sayesinde kazanacak, kendini keşfedecek 
ve unutamayacağı muhteşem biz yaz geçire-
cek!
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GENÇLER İŞ HAYATINA HAZIRLANIRKEN BAŞARISIZLIKTAN KORKMUYOR

Bayer’in program ortağı olduğu Genç 
Başarı Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 
GençBizz Lise Girişimcilik Programı ile lise öğ-
rencilerine girişimcilik, finansal okuryazarlık 
alanlarında ihtiyaç duydukları beceriler ka-
zandırılarak onların iş gücüne etkin katılımı 
amaçlanıyor. “Yaparak öğrenmeye dayalı” bir 
ekonomik eğitim programı olarak uygulanan 
çalışma ile lise öğrencileri okullarında kendi 
küçük ölçekli şirketlerini kuruyor.
 Bir eğitim öğretim dönemi boyunca 
öğrenciler; okullarında ekiplerini oluşturuyor 
ve bir iş fikri geliştirerek ürün ya da hizme-
ti hayata geçiyorlar. Eğitim öğretim dönemi 

Özel Haber-Öğretmenim Dergisi / İstanbul
Gençleri iş hayatına hazırlamak onlara 

yeni deneyimler kazandırmak iş gücüne 
etkin katılımını hızlandırmak amacıyla 
Bayer’inde olduğu Genç Başarı Eğitim 

Vakfı tarafından yürütülen GençBizz Lise 
Girişimcilik Programı kapsamında lise öğ-
rencileri Türkiye’nin 22 ilinde 500’e yakın 
şirket kuruldu. Bu yıl gönüllü Bayer çalı-
şanlarının mentor olarak destek verdiği 

programda başarılı olan şirketler 25 ve 26 
Mayıs tarihlerinde İzmir’de gerçekleştiri-

lecek Türkiye Finali’nde belli oluyor.
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sonunda ise kurdukları girişimleri tasfiye edi-
yorlar. Değer yaratan, çözüm üreten, girişimci 
düşünce yapısına ve farklı bakış açılarına sahip 
gençlerin yetişmesine katkıda bulunmak ama-
cıyla hayata geçirilen program kapsamında bu 
yıl İzmir, Ankara, Bursa ve Adana olmak üzere 
Türkiye’nin 22 farklı ilinde 500’e yakın şirket 
kuruldu. Gönüllü Bayer çalışanlarının mentor 
olarak öğrencilere destek verdiği programla 
gençlerin hatalarından ders alması ve başarı-
sızlıktan korkmaması hedefleniyor.

GençBizz Lise Girişimcilik Programı 
Hakkında:

 GençBizz Lise Girişimcilik Programı, 
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Mü-
dürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri Pro-
tokolleri ile “yaparak öğrenmeye dayalı” bir 
ekonomik eğitim programı olarak Türkiye ge-

nelinde uygulanıyor.
 Program kapsamında her yıl uygula-
ma yapılan illerde öğretmenlere ve öğren-
cilere yönelik duyurular yapılıyor. Programa 
katılmak isteyen okullardaki öğretmenler için 
Genç Başarı Eğitim Vakfı ‘Girişimci Zihin Ya-
pısında Öğrenci Yetiştirme Odaklı’ eğitimler 
düzenliyor. Eğitimlerini tamamlayan öğret-
menler okullarında programa katılmak isteyen 
girişimci öğrencilerden ekipler oluşturuyor. Di-
ğer taraftan, programa mentor olarak destek 
vermek isteyen gönüllü şirket çalışanları ise 
mentorluk eğitimine dâhil oluyor. Bu kapsam-
da geçtiğimiz mart ayında mentorluk eğitimini 
tamamlayan 20 gönüllü Bayer çalışanı İzmir, 
İstanbul, Adana, Bursa, Şanlıurfa, Kırklareli, 
Antalya ve Ankara’ya mentor olarak atandı ve 
lise öğrencileriyle bir araya geldi. Genç Başarı 
Eğitim Vakfı’nın oluşturduğu takvim ve yön-
lendirmeyle çeşitli toplantılar gerçekleştiren 
mentor ve öğrenci ekipleri şu aşamada ürün-
lerini hayata geçirmek için çalışıyor.
 GençBizz Lise Girişimcilik Programı 
kapsamında başarılı olan şirketler 25 ve 26 
Mayıs tarihlerinde İzmir’de gerçekleşecek Tür-
kiye Finali’nde belirlenecek. Final sonucunda 
kazanan ekip ise temmuz ayında Fransa’da 
gerçekleşecek olan Uluslararası Yılın Şirketi 
(International Company of the Year) Avrupa 
Finali’nde ülkemizi temsil edecek.
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Masalcı Anne

Itır kokan dağlardan bahset bana
Yemyeşil çimenlerden

Uçurtmalardan mesela
İpi yumuşacık ellerinde sevgilinin

Ebe gümecinden, fesleğenden
Ve yağmur bulutlarından bahset

Sen bir düşsün masalcı anne
Irmaklar getir mısra aralarında

Güzellikten bahset, gülüşler doğuran
Tekerlemeler söyle çocukları güldüren

Ağaçlardan atlar yap bana,
Düz ovada dörtnala koşan

Kedilere süt veren, 
Kuşlara yem döken adamlardan bahset bana

Güvercinlerin yuvasına davet et mesela
Yollardan, yolculuklardan bir şey söyle

Cama başını dayamış aşklardan
Mavi denizlere uçan martılardan

Alın terinden işçilerin,
Ve soytarısı olmayan bir dünyadan
Kınalı parmaklarından bir gelinin

Kızlardan bahset toprak kokan
Lades tutuşan bebelerden mesela
Saklambaç oynayan ihtiyarlardan

Deliler getir külahsız,
Kahkahanda boğ beni masalcı anne

Yediverenler büyüt bahçende
Bir varmış bir yokmuş deme göz yaşlarına

Ağlayan hiç olmasın masalında
Ocak başında mışıl mışıl uyusun kül kedisi

Serçeler toza belesin ötüşlerini
Anlat masalcı anne, anlat…

Yaprakları, göğü yeşerten çınarları
Bir yudumda baş döndüren pınarları

Gölgesi suyu coşturan derelerden bahset 
biraz

Üstü açık sokak çocuklarını anlat
Kainatın öbür ucundan şarkılar oku kava-

lında
Ve çoban ekmeğinden mesela,
Ay ışığını yıkayan bulutlardan

Güneşi ısıtan sabahlardan,
Yağmuru eleğinde süzen barıştan bahset
Salıncaklar kur caddelerine şehirlerin

Ve nehirlerden bahset masalında,
Söğüt ağacından köprülere yataklık eden

Yalnızlıktan umutlar as tavana
Ve mavi düşler kur yer sofranda

Şiirden bahset bana masalcı anne
Aşk kıtaları öğüt değirmeninde

Gökten üç elma düşsün,
Kötülük kör kuyularda üşüsün

Sen ne güzel bir düşsün masalcı anne

Uzak Deniz Düşleri

ben bir masal dinledim düşümde 
doymadım denizlere mavi peşinde

uçurtmadan kuşlar varmış yağmur içinde
oysa ben hiç ıslanmadım sen biçiminde

tutmadım ellerinden sevgilinin
uzaktaymış benim sevdiğim 

iklim değiştirsem gitsem oraya,
biliyorum hemen gelir buraya

biraz gitsem biraz dönsem
iki arada bir derede kalsam

biraz ıslak biraz kuru
biraz diri biraz ölü

Yedekleme

Gemiler gidiyor limanlardan 
Tuzlu sular serperek kuğulara

Tek tek sönüyor varoşların ışıkları 
Gece vardiyasında üç beş kadın 

Kahır satıyor bedava 
Gökte yıldızlar yola çıkıyor 

Ay, ışığına emanet 
Denizin yarım sularında 

Sevgilinin ezberci gülüşleri
Gece yedekliyor aşkı

Sarmalıyor salaş düşleri

ÖDÜLLÜ ŞAİR

HAYDAR 

ŞAHİNBAY''IN

SEÇTİKLERİ
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