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SÖZLÜ BİLDİRİLER 

1. OYUN TERAPİSİ VE EĞİTİMDE KULLANIMI 

Mehmet AKSÜT1, Gülser AKSÜT2 

Özgeçmişler 

Mehmet AKSÜT 

1 Şubat 1955 Malatya’da doğdu. İlköğretimi Malatya’da, İlköğretmen Okulunu Sivas’ ta okudu. Okulun 
bitmesinden sonra sırayla Hakkari ve Malatya’da sınıf öğretmeni olarak çalıştı. Milli Eğitim Bakanlığı Merkez 
Örgütünde önce Eğitim Uzmanı sonra Şube Müdürü olarak görevlendirildi.  

2001 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Uşak Eğitim Fakültesinde Yardımcı Doçent olarak çalışmaya 
başladı. Öğretim Üyeliği ile birlikte “Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı Başkanlığı, Bilgisayar ve 
Öğretim Teknolojileri Bölüm Başkanlığı, Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü ve Üniversite Senato Üyeliği” 
görevlerinde bulundu.  

 45 yıllık öğretmen olan Mehmet Aksüt, Eğitim Uzmanı Gülser Aksüt ile evlidir.  
Gülser AKSÜT 

Gülser Aksüt; 1955 yılında Malatya ilinin Pütürge ilçesinde doğdu. 
Öğrenimini Pütürge Dumlupınar İlköğretim okulu ve Ağrı Kız İlköğretmen Lisesi’nde bitirdi. 1974 yılında 
Malatya Merkez Gazi İlkokulu’nda göreve başladı. 

Türk çocuklarına trafik eğitimi, anne ve babalara okuma yazma kursu verdi. Türk halk oyunları ekipleri 
yetiştirdi. Bruchsal Türk okul aile birliğinde görev yaptı. 2006 Temmuz ayında emekliye ayrıldı. 2008 yılından 
beri Mega Eğitim Denetim Danışmanlık Merkezi’nin Uşak ve İzmir Karşıyaka Şubelerinde “Eğitim Uzmanı” 
olarak görev yapmaktadır. 

 
Özet  

Günümüzde çocuğun eğitimi, günlük hayata uyum sağlama ve gelişim dönemlerine paralel olarak 
duygu ve davranışlarını yönetebilme becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Çocuğun 3-12 yaş döneminde 
oyun terapisinin eğitim etkinliklerinde kullanılması olumlu sonuçlar alınmasını sağlamaktadır. Bu çağdaki 
çocuklar yeni öğrenmelere açıktır ancak zaman yönetimi ve soyut kavramları bilemedikleri için istenen 
öğrenmelere yöneltilmesi oyun terapisinin eğitimde kullanılmasıyla sağlanabilmektedir. Bu çalışma ile oyun 
terapisinin verimli bir şekilde eğitimde kullanılmasına ilişkin etkinliklerin sunulması amaçlanmaktadır. 

Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden, ölçüte dayalı örnekleme tekniği 
dikkate alınmıştır. Katılımcılar, 3-12 yaş aralığında eğitsel terapi için merkeze gelen çocuklardır. Nitel veri 
toplama tekniği ele alınan bu araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada veri 
toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 

Çocuğun yeni kazanımlar elde etmesinde ana baba tutumları da etkili olmaktadır. Oyun terapisi ile ana 
babaların doğru davranışları sergilemesi sağlanmaktadır. Çocuk tutarlı ama aynı zamanda toleranslı davranan 
anne baba istemektedir. Bu istek oyun terapisine ana babaları da katarak ve onları da çocuk kabul ederek 
yerine getirilmekte ve doğru davranışın kazandırılmasına çalışılmaktadır. 

Araştırma sonucunda; oyun terapisinin eğitimde etkili bir şekilde kullanılmasıyla, çocuğun öğrenmeye 
ilişkin yaşadığı zorlukların daha kolay ve eğlenceli bir şekilde nasıl aşılabileceği ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Oyun terapisi 

                                                            

1 Pedagog Dr., MEGA Eğitim Danışmanlık İzmir, İzmir, Türkiye, dr.aksut@gmail.com 
2 Eğitim Uzmanı, MEGA Eğitim Danışmanlık İzmir, İzmir, Türkiye,  
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2. ÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE 

Ali Emrah ŞARLI3 

Özgeçmiş 

Eğitim: 1978’de Kayseri’de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini yine Kayseri’de tamamladı. Atatürk 
Üniversitesi’nde Felsefe bölümünü kazandı. Devamında formasyon eğitimini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
Hizmet İçi Eğitiminde başarı göstererek Rehber Öğretmen unvanını aldı. 

Mesleki Deneyim: Öğretmenlik mesleğine Erzurum’da başladı. Erzurum’da 3 yıl devam eden 
görevinden sonra Kayseri’ye gelerek çeşitli dershane ve kolejlerde öğretimine Rehberlik uzmanı olarak devam 
etti ve aynı zamanda İstanbul Aydın Üniversitesi’nin Kayseri Rehberlik Koordinatörlüğü görevini üstlendi. 
Çalışmalarına halen Kayseri Tekden Kolejinde Rehberlik Zümre Başkanı olarak devam etmesinin yanı sıra 
Türkiye Üstün Zekâlılar ve Dahiler Eğitim Vakfında Zihin Haritaları ve Çocuklar İçin Felsefe eğitimlerine devam 
etmektedir. 

Eserler ve Çalışmalar: Erzurum ve Kayseri’de yerel gazetelerin eğitim köşesinde yazmaya başladı.  

Hızlı Okuma Teknikleri eğitimini aldıktan sonra “Hızlı Okuma ve Algılama Öğretileri” adlı ilk kitabını 
yazdı.  

Devamında “Felsefenin Temel Problemleri” isimli ikinci kitabı yayımlandı.  
Erciyes Üniversitesi’nde 2010 yılında düzenlenen Selçuklu Sempozyumu’nda “Türklerde Kişisel Gelişim 

ve Büyük Düşünmenin Kurucuları Türkler” başlıklı bildirisini sundu. Bu bildiri, Türk Tarih Kurumu tarafından 
1.Selçuklu Sempozyumu başlıklı kaynakta yayımlandı. “Felsefe Denemeleri” ve “Felsefe Soru Bankası” kitapları 
da bulunan yazar halen kitap çalışmalarına devam etmektedir. 

Özet  

Aristoteles’in de ifade ettiği gibi “İnsan düşünen bir canlıdır.” onun düşünme yeteneğiyle donatılmış 
bir varlık olması, bir anda diğer canlıların içerisinde farklı bir noktada bulunmasını sağlar. Düşünebilmesi aynı 
zamanda çevresini ve tabiatı değiştirebilme gücünü verir ona. 

Peki, kendisinden başlayarak çevresini değiştirebilme potansiyelini içinde barındıran insanoğlu, hangi 
araç sayesinde nitelikli düşünme edimine ulaşacak? İşte burada karşımıza “felsefe” çıkmaktadır. Bir anlamda 
dünyanın değişimine sebep olan düşünürlerin düşüncelerinin tarihi olarak karşımıza çıkan felsefeye burada 
çok iş düşmektedir. 

Felsefe eğitiminin tüm çocuklara verilmesi, onlara üst düzey bir değer katmasının yanı sıra bu çocukları 
sıradanlıktan kurtaracaktır ancak üstün zekâlı çocuklara bu eğitimin verilmesi bu bireyleri kurtarmasının yanı 
sıra toplumların kaderini de fazlasıyla etkileyecektir. Üstün zekâlı çocuklar üzerine genel anlamda bir araştırma 
yaptığımızda gerek eğitim sistemi gerekse ülke politikası olarak istenilen bağlamda çalışmaların yapılamadığını 
görmekteyiz. Bu açıdan bakıldığında üstün zekalı çocukların zihinsel eğitimlerinin temel aracı olarak felsefenin 
olduğu iddiasından yola çıkılarak, üstün zekalı çocuklara erken yaşlarda felsefe eğitiminin verilmesi gerektiği 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Felsefe, Felsefe Eğitimi, Zihnin Eğitilmesi, Merak, Değişim, Erken Yaşlarda Felsefe 

                                                            

3 Rehber Öğretmen, Kişisel Gelişim Uzmanı, TÜZDEV, Kayseri, Türkiye, aesarli@hotmail.com 
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3. FİNLANDİYA EĞİTİM SİSTEMİNİ FARKLI KILAN UNSURLAR 

Bera Zeyneb TÜRKMEN4 

Özgeçmiş 

Eğitim: 1983’te İstanbul’da doğdu. 1995’te Sarıyer İlköğretim Okulundan ve 2001’de Özel Bahçelievler 
Meltem Lisesinden mezun oldu. 2005’te İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi 
Öğretmenliği Bölümünü, 2006’da İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik 
Öğretmenliği Bölümünü birincilikle bitirdi. Halen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi tezli yüksek lisans programına devam etmektedir. 

Mesleki Deneyim: 2006-2007 yılları arasında Çözüm Dershanesinde stajyer öğretmen olarak görev 
aldı. 2007-2009 yılları arasında Birikim Dershanesinde ortaokul matematik öğretmenliği yaptı. 2009-2016 
yılları arasında Özel Bahçelievler İhlas Ortaokulunda çalıştı, ortaokul matematik zümre başkanlığı görevini 
yürüttü. 2016’dan bu yana Özel Yenidoğu Ortaokulunda, ortaokul matematik zümre başkanlığı yapmaktadır. 

 Eserler ve Çalışmalar: 2013 yılından bu yana Eksen Yayınları ortaokul matematik konu alanında 
yaprak test, deneme sınavı ve soru bankası yazarlığı yapmaktadır. 2016'da Eksen Yayınları Kafa Dengi Serisi 8. 
Sınıf Matematik Soru Bankası kitabı, 2017'de Eksen Yayınları 1. ve 2. TEOG Sınavı Matematik Denemeleri Seti 
(15 adet) yayımlandı. 2017'de öğrencisi ile birlikte yürüttüğü Asal Sayı Bulma Yöntemi isimli projesi, TÜBİTAK 
11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması bölge sergisine davet edildi. Aynı yıl, İsmail Gelenbevi 1. 
Matematik Yarışması’na katılan danışmanlığını yaptığı 8. sınıf öğrencisi, üstün başarı göstererek 250 yarışmacı 
arasından 4. oldu. 25-29 Nisan 2017 tarihinde Finlandiya’daki eğitim sistemini yerinde görmek için kampa 
katıldı, okul idarecileri ve öğretim görevlileriyle yüz yüze istişare ederek Fin eğitim sistemi hakkında birincil 
kaynaklardan bilgiler edindi. Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneğinin strateji geliştirme bölümünde yönetim 
kurulu üyesi olarak görev almakta, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Sözlük Özgürlüktür projesinin il 
ekibinde bulunmaktadır. 

Özet 

Matematik, fen bilimleri okuryazarlığı ve okuma becerileri konu alanlarında uluslararası değerlendirme 
çalışmalarından biri olan PISA sonuçlarında 2000 yılından bu yana Finlandiya, en üst ya da en üste yakın 
sıralarda yer almıştır. Bu bağlamda Fin öğrencilerin üstün başarısı tüm dünyada dikkat çekmiştir. Fin eğitim 
sistemi, akademisyenler arasında merak uyandırmıştır. Eğitim politikalarını geliştirmek isteyen pek çok ülke 
için Fin eğitim sisteminin başarısının ardındaki sebeplerin araştırılması önem kazanmıştır. Uluslararası 
sınavlardaki başarılı sonuçları ile dünyaya adını duyurmuş, birçok eğitim politikasında model alınan Fin eğitim 
sisteminin Finlandiya’da nasıl uygulandığı eğitimcilerin ilgilendiği önemli bir konu olmuştur. Bu çalışmanın 
amacı, yazarın Finlandiya’daki okullarda yaptığı gözlem, Fin öğretmenlerle gerçekleştirdiği görüşme ve 
doküman analizi ile Fin eğitim sisteminin temel unsurlarını açıklamaktır. Fin eğitim sisteminin başarısının 
temelinde yatan en önemli faktörler eğitimde fırsat eşitliği, bireysel ihtiyaçların ön plana çıkarıldığı eğitim 
yaklaşımı, herkes için ücretsiz eğitim, saygın ve mesleğinde hür öğretmenler, müfredatta esneklik, okuryazar 
toplum yapısı ve hayat boyu öğrenim ilkeleridir. 

Anahtar Kelimeler: PISA, Finlandiya, Fin eğitim sistemi. 

                                                            

4 Matematik Öğretmeni, Özel Yenidoğu Ortaokulu, İstanbul, Türkiye, 
berazeynebturkmen@hotmail.com 
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4. ALMAN METODU DERİN BEYİN EĞİTİMİ / İKİ YÖNLÜ TRAFİK 

Oğuzhan GÖZEK5 

Özgeçmiş 

16.04.1977 Kocaeli doğumlu.ilk orta lise eğitimini istanbul da tamamladı.Gelişim Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü Hareket ve Antrenman Bilimleri alanında yüksek lisansını tamamladı.Yurt içi ve yurt dışında 
uluslararası kongreye konuşmacı olarak katılan Gözek, başta Almanya, italya, İspanya, İngiltere, Yunanistan ve 
Kıbrıs gibi ülkelerden davet mektupları alıp, 2017 yılı Ağustos ayında Amerika Birleşik Devletlerinde Harward 
Üniversitesinde Uluslararası Öğretmenlerin Eğitimi Kongresinde konuşmacı olarak katılacaktır. .İyi derecede 
İngilizce biliyor. 

Özet 

Derin Beyin egzersizleri görsel algı, bilişsel beceriler ve egzersizlerle beyin kapasitesinin artmasını 
sağlamaktadır. Egzersizlerde en önemli unsurlar, eğlence boyutunun çok etkin olması, bilimsel temellere 
dayalı olması, her kesimden ve her yaştan bireyler için uygun olmasıdır. Derin Beyin Özel Ekibi olarak 
amacımız, günümüz koşullarında bireylerin refahını ve yaşam kalitesinin arttırarak, yenilikçi bir sistem ile 
sportif sosyal ve kültürel değişiklileri göze alıp, özel egzersizler yolu ile beyin gelişimini destekleyip kişisel 
gelişim ve başarıyı arttırmaktır. 

                                                            

5 Genel Koordinatör, Derin Beyin, Pendik, İstanbul, derinbeyin@gmail.com 



 12 

5. DEZAVANTAJLI BİR BÖLGEDE İDEAL ÖRNEK BİR SINIF ORTAMI, ETKİLİ SINIF 

YÖNETİMİ VE SINIFTA ÖRNEK UYGULAMALARI 

Songül DİNÇ6 

Özgeçmiş 

Eğitim:  1978’de Ağrı’da doğdu. İlk ve Ortaokulu Ağrı Yazılı Köyünde tamamladı.1996 yılında Balıkesir 
Anadolu Teknik Ticaret meslek Lisesinden mezun oldu. 1998 yılında Ondokuz mayıs üniversitesi Sınıf 
öğretmenliği lisansa başladı.2002 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun 
oldu. 

Mesleki Deneyim:  2003  yılında  Hakkari Bağışlı Köyü’nde sınıf öğretmenliği yaptı.2004 yılında Hakkari 
Bağışlı Köyünde Müdür yardımcılığı yaptı.2005 yılında Sivas Şuşehri Yelkesen Köyünde Müdür yetkili 
öğretmenlik yaptı. Sivas /Şuşehri Birler Kız yurdunda Belletmenlik yaptı.2005-2010 yılları arasında Yozgat 
/Akdağmadeni Tarhana Köyünde sınıf öğretmenliği yaptı.2009 yılında yetişkinlere okuma yazma eğitmenliği 
yaptı.2010-2017 yılları arasında İstanbul/ Esenyurt İbb Prof Dr Sebahattin Zaim İlkokulunda öğretmenlik 
yaptı.Halen Prof Dr Sebahattin Zaim İlkokulunda sınıf Öğretmeni olarak görev yapmaktadır. 

Eserler ve Çalışmalar: 1999 -2000 yılında depremzede çocuklara gönüllü öğretmenlik yaptı. 2003 
yılında Hakkari’de İngilizce Kursunu tamamladı.Hakkari ve Yozgatta 8.sınıf öğrencilerine yönelik yaratıcı 
drama çalışmaları yaptı. 2006 yılında Yozgat’ta Hafıza teknikleri Kursu aldı.2010 yılında Kızılay Yardım 
Gönüllüsü oldu.2011 yılında Kırklareli Halk Oyunları Yöre öğreticisi oldu.Avrupa Birliği Erasmus +Proje Yazım 
Eğitimi aldı. 2017 yılında “Benim İstanbul’um” Proje Uygulayıcısı oldu.Aynı zamanda “Özel yetenek Güzel 
Gelecek” projesi ile de Akıl ve Zeka Oyunları eğitmenliği kursu alarak üstün yetenekli öğrencilere destek Eğitimi 
vermektedir. 

 
Özet 

Dezavantajlı bir bölgede ideal örnek bir sınıf ortamı ,etkili sınıf yönetimi, sınıfta örnek uygulamalar adlı 
projenin amacı; İstanbul Esenyurt ilçesinde örgün eğitim alan Prof. Dr. Sebahattin Zaim İlkokulu öğrencilerine 
okulu sevdirebilmek, geleceklerine yönelik yapıcı yaşam koşulları oluşturabilmek, kültür bilincini geliştirmek, 
olumlu benlik gelişimlerini sağlamak, küreselleşen dünyada tek bir noktaya odaklanmamalarını sağlamak, 
değişen dünyayı  takip edebilmek ve öğrencilere ideal örnek bir sınıf ortamı sağlamaktır. Bu amaçları 
gerçekleştirmek için  2014/2017 Eğitim -öğretim yılları arasında etkili, donanımlı ve farklı bir sınıf  ortamı 
hazırlandı. Öğrencileri ve ailelerini daha iyi tanımak için evlerine ziyaret  yapıldı. Her öğrenci  Bitlis Güroymak 
ilçesinden bir mektup arkadaşı edindi. Böylelikle farklı kültürler hakkında bilgi sahibi oldular.   

Ayrıca öğrenciler “Geçmişin İzinde Geleceğin Peşinde Benim İstanbul’um” Projesi Uygulayıcıları 
oldular. Bunun yanı sıra öğrenciler her yıl farklı bir sanat uygulamasıyla(Ebru sanatı, resimlerin canlandırılması, 
her haftaya bir ressam, mozaik ve seramik gibi) etkinlikler yaptılar. Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri’ni  
Anma Günü için  yapılan drama çalışması beğeni kazanarak Esenyurt Bilim Şenliğin’de tekrar sunuldu. 
Öğrencilerin bilgi görgü ve yeteneklerini geliştirmek amacıyla her yıl düzenli olarak müze ,milli saray ve  çevre 
gezileri düzenlendi. Eğlenceli bir şekilde kitap okumak  için Kitap Turnuvası yapılmış öğrenciler kitap uzmanı 
olabilmek için 2500 sayfa kitap okumuştur. Gerek sınıf içinde gerek sınıf dışında örnek davranışlar 
sergileyebilmek için  öğrencilere bilgi beceri ve davranış kartları hazırlanmıştır. Fen Bilimleri dersinde; 
öğrencilerde somut yaşantılar oluşturmak ve yaparak yaşayarak öğrenmeleri için “Söz Çocuklarda” uygulaması 
ile her hafta öğrenciler görev alarak deneylerini  sunmuşlardır. Sosyal Sorumluluk Projelerinde yer alan 
öğrenciler farkındalık oluşturmak için engelli öğrencilerin  sınıflarını ziyaret ettiler. Darüşşafaka Cemiyeti’ni  de 
yakından tanıyarak cemiyet gönüllüsü oldular. Her ay bir “Zeka ve Akıl” oyunu uygulaması ile çocukların 
hafıza, iletişim becerileri ile motivasyon ve üretkenlikleri artmıştır. 

    Anahtar kelimeler: İdeal  sınıf ortamı, Kültür bilinci, sanat uygulaması, mektup arkadaşlığı, deneyim 

                                                            

6 İlkokul Öğretmeni, Prof.Dr.Sebahattin Zaim İlkokulu, İstanbul, Türkiye, 
timursongul2010@hotmail.com 
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6. BİR EĞİTİMCİNİN GÖZÜNDEN ORMAN ANAOKULLARI: AVUSTURYA ÖRNEĞİ 

Esra ŞAHİN7 

Özgeçmiş 

Eğitim: 1987’de Malatya’da doğdu. 2001 yılında Kemal Özalper İlkokulu’ndan, 2004 yılında Gazi 
Lisesi’nden mezun oldu. 2008’de İnönü Üniversitesi Sınıf öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 2011 yılında 
Bahçeşehir Üniversitesi’nde Eğitim Yönetimi bölümünden yüksek lisansını tamamladı. Şu an Anadolu 
Üniversitesi Sosyoloji bölümü üçüncü sınıf öğrencisidir.   

Mesleki Deneyim: 2008-2014 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa’da 23 Nisan İlkokulu’nda sınıf 
öğretmenliği yapmıştır. 2014 yılında çalışmaya başladığı İstanbul Eyüp Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’nda 
halen çalışmaya devam etmektedir. 2015-2016 yılları arasında da aynı okulda müdür yardımcılığı yapmıştır. 

Eserler ve Çalışmalar: Düzenli olarak Eğitişim Dergisi’ne yazılar yazmaktadır ve Classloom Blog’da 
yazardır. Alternatif eğitim sistemlerine ilgi duymakta ve bu konuda yazdığı ‘A.S.Neill’in Alternatif Eğitim 
Sitemleri Üzerine Görüşlerinin Summerhill Okulları Üzerinden Değerlendirilmesi Projesi’ bulunmaktadır. 
Avusturya’ya gidip montessori ilkokulu, pikla anaokulu, waldorf ortaokulu, demokratik ilkokul ve orman 
anaokulları konusunda eğitim almış ve gözlemlerde bulunmuştur. 2017 yılında ise Finlandiya eğitim sitemini 
incelemek için Finlandiya’ya gidecektir. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda tiyatro lideridir. Bir dönem kamplarda 
tiyatro liderliği yapmıştır. Suriyeli mülteci öğrencilerin eğitimini konu alan ve hazırlayıp yürütücülüğünü yaptığı 
‘Seni Kendi Dünyamda Kucaklıyorum’ isimli proje ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Eğitimde İyi 
Örnekler Sergisi’ne girmeye hak kazandı ve ödül aldı. Bir dönem ‘İstanbul Türkiye İçin Okuyor’ projesi 
kapsamında yetişkinlere okuma yazma kursları açmış ve yaptığı çalışmalardan dolayı ödüllendirilmiştir. TEMA 
vakfı gönüllüsü ve temsilcisidir. Çocuklara gönüllü doğa eğitimleri vermekte ve etkinlikler düzenlemektedir. 

Özet 

Eğitim uygulamalarını incelerken eğitimin her zaman kültürel, tarihsel ve sosyal anlamda incelenmesi 
gerektiğini anlamak önemlidir. İnsan doğası, gerçekte olasılıklarla doludur. Orman Anaokulları, bu anlamda 
kurulmuş çevre bilinci kazandıran okullardır. Avusturya örneğinde incelenen orman anaokulunda, çocuğun, 
doğada yaşamı öğrenirken kişiliğini şekillendirdiği gözlemlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Alternatif Eğitim, Orman Anaokulları, Avusturya Orman Anaokulu  

                                                            

7 Sınıf Öğretmeni, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu, İstanbul, Türkiye, esra.hivda.sahin@gmail.com 
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7. ETKİLİ ÖĞRETMENLİK İÇİN UYGULAMA ÖRNEĞİ: HANYANI YAZARLARINI ARIYOR 

Ömer UMUR8, Gökhan DEMİR9, Ekin Devrim AÇIKGÖZ10 

Özgeçmişler 

Ömer UMUR 

Eğitim: 1982’de Trabzon’da doğdu. 1994’te Ordu Hamdullah Suphi Ortaokulundan ve 1997’de Ordu 
Atatürk Lisesinden mezun oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümünde 2002’te lisans, Ordu 
Üniversitesi Cumhuriyet ABD’de 2016’da yüksek lisans eğitimini tamamladı. Halen Anadolu Üniversitesi Açık 
Öğretim Fakültesi Sosyoloji 2. Sınıf öğrencisidir. 

Mesleki Deneyim: 2004 yılında başladığı öğretmenlik hayatına sırasıyla Gaziantep, Zonguldak ve Ordu 
illerinde devam etti. Halen Gürgentepe Şehit Ahmet Yaşar Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni olarak görev 
yapmaktadır. Umur aynı zamanda Tarih Dersi Ordu İl Zümre Başkanı ve Gürgentepe İlçesi Ar-Ge birimi görevlisi 
olarak çalışmaktadır. 

Gökhan DEMİR 
Eğitim: 1986’da Ordu’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Ordu’da tamamladı. 2009’da Atatürk 

Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünde lisans, 2011’de aynı üniversitede Sosyal Bilimler 
Enstitüsü/Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. 2017’de Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında doktorasını tamamladı. 

Mesleki Deneyim: 2012 yılında Ordu ilinin Gürgentepe ilçesinde bulunan Gürgentepe Şehit Ahmet 
Yaşar Anadolu Lisesi’ne Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak atandı. Halen aynı okulda görev yapmaktadır. 

 
Ekin Devrim AÇIKGÖZ 

Eğitim: İlk ve ortaöğrenimini Malatya’da tamamladı. 2013 yılında Balıkesir Üniversitesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 2015 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde 
başladığı yüksek lisans eğitimini “Türk Dili ve Edebiyatı Derslerinde Materyal Destekli Öğretimin Başarı ve 
Kalıcılığa Etkisi” başlıklı teziyle ilgili çalışmalarla sürdürmektedir. 

Mesleki Deneyim: 2014 yılında Ordu ilinin Gürgentepe ilçesinde bulunan Şehit Ahmet Yaşar Anadolu 
Lisesine Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak atandı. Halen aynı okulda görev yapmaktadır. 

 
Özet 

Altı yıl önce dertleri, amaçları, hayalleri aynı olan üç öğretmenin yolu Gürgentepe ilçesi Şehit Ahmet 
Yaşar Anadolu Lisesinde kesişince burada okuyan öğrencilerin hayallerine ulaşmaları konusunda yaptıkları 
çalışmanın ismidir Hanyanı Yazarlarını Arıyor Projesi. Projemiz ilçemizde öykü-şiir atölyesi açılarak başlamış, 
akabinde ilçemizde misafir ettiğimiz yazarlarımız okuma ve yazma konusunda öğrencilerimize seminer 
vermiştir. Projenin bir diğer aşamasında da okul kütüphanesi zenginleştirilmiş ve öğrencilerin okuyabileceği 
kitap çeşidi arttırılmıştır. Hali hazırda bu proje sayesinde kütüphanemizde 2000’in üzerinde kitap mevcuttur. 
Bu seminerler neticesinde proje yazılı hale getirilerek önce okulumuzdaki öğrencilerin yazılarının içinde yer 
aldığı Küçük Irmak, akabinde ilimizdeki öğrencilerin yazılarının içinde yer aldığı Kozadaki Kelebek, En son da 
Türkiye genelinden gelen yazıların yer aldığı Mavi Kardelenin İzinde isimli eserler kurduğumuz Hanyanı isimli 
yayınevinin yayını olarak çıkarılmıştır. Yine bu kitapların yanında Hanyanı isimli ilçenin tek gazetesi de 
çıkarılmaya başlanmıştır. Aynı dönemde okul içerisinde yayın yapan Radyo Hanya ile de öğrencilerimizin 
gelişimi daha da geliştirilmiştir. Projenin belki de en önemli sonucu yazma cesareti gösteren bir öğrencimizin 
kendi şiir kitabını çıkarması olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Hanyanı, Öykü-Şiir, Kozadaki Kelebek, Mavi Kardelenin İzinde, Küçük Irmak. 

                                                            

8 Tarih Öğretmeni, Gürgentepe Ş.A.Y.A. Lisesi, Ordu, Türkiye, umur615@hotmail.com 
9 Dr. Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt., Gürgentepe Ş.A.Y.A. Lisesi, Ordu, Türkiye, 
gokhandemir86@hotmail.com 
10 Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt. , Gürgentepe Ş.A.Y.A. Lisesi, Ordu, Türkiye, ekin.1925@hotmail.com 
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8. ORDA BİR KÖY VAR UZAKTA 

Muhammet Erkam AVCI11 

Özgeçmiş 

Eğitim: 1989’da Balıkesir’de doğdu, aslen Artvin’li. 2004’te Susurluk Atatürk İlköğretim Okulu ve 
2008’de Mustafakemalpaşa İbrahim Önal Anadolu Öğretmen Lisesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi 
Türkçe Eğitimi Bölümünü 2012 yılında tamamladı, aynı yıl Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde 
Sosyal Bilgiler Yüksek Lisans programını kazandı. 

Mesleki Deneyim: 2012-2014 yılları arasında Sultanbeyli Zübeyde Hanım İlköğretim okulunda Türkçe 
Öğretmenliği yaptı.201-2017 yılları arasında Genç Osman Ortaokulu’nda, 2017 yılından itibaren ise 
Sultanbeyli’de Anafartalar İmam-Hatip Ortaokulu’nda müdür yardımcılığı görevini sürdürmektedir. 

Eserler ve Çalışmalar: Lise yıllarından başlayarak sosyal sorumlulukla ilgili çeşitli STK’larda aktif olarak 
bulundu. 2010 yıllında “Güneşin Çocuklarına Yardım Kulübü”nü kurdu. 2014 yılında ise kulübün adını “Bir 
Çocuk Bir Umut” yaparak dernekleştirdi. 7 yıldır yüzlerce köy okulunda yüzlerce gönüllüsü ile sosyal sorumluk 
projeleri gerçekleştirdi. Çeşitli dernek, STK ve üniversitelerde “Gönüllülük” ile ilgili eğitimler verdi. 

Özet 

Gelecek için umut; çocukların kalbinde ise sevgi olmaya çalıştık. 2010 yılında Marmara 
Üniversitesi’nde 'Güneşin Çocuklarına Yardım Kulübü' olarak başladığımız yolculuğumuza 2015 yılında 
dernekleşme süreciyle beraber 'Bir Çocuk Bir Umut'12 adıyla devam ediyoruz. Gittiğimiz okullarda, hepsi 
alanında uzman akademisyenler tarafından oluşturulup onaylanmış etkinliklerle binlerce çocuğa bilim 
sevgisini aşılamayı ve okumayı sevdirmeyi amaç edindik. Veli ve öğretmenlere yaptığımız sunumlarla eğitim ve 
sevginin önemini anlatmaya çalıştık. Okumanın önemini vurguladığımız her okulda, bir kütüphane kurup, 
anasınıflarını oyuncaklarla zenginleştirdik. Mektup kardeşliği sayesinde, proje gerçekleştirdiğimiz okullardaki 
kardeşlerimizle bağımızı koparmayıp yıllarca onlardan güzel haberler aldık. İki yılda bir düzenlediğimiz çocuk 
şenliği ile proje yaptığımız okullardaki kardeşlerimizi ve öğretmenlerini iki gün boyunca İstanbul’da ağırlayıp 
eğitici atölyeler, kültürel geziler yaptık. Gidemediğimiz köylerin kütüphanelerini de elimizde imkânlar 
dâhilinde kitaplarla doldurduk. Aydınlık yarınlar için payımıza düşeni yapmaya çalışıyoruz. Biz bu topraklarda 
sevgiyi hâkim, iyiliği daim kılmak istiyoruz çünkü sevginin tüm kötülükleri yok edeceğine inancımız var. Sevgi 
konuşulan tek dil olana kadar daha gidecek çok yolumuz var!  

Anahtar Kelimeler: Gönüllülük, Sosyal Sorumluluk, Köy, Yerel, Çocuk 

                                                            

11 Müdür Yardımcısı-MEB, Kurucu-Bir Çocuk Bir Umut Derneği, merkamavci@gmail.com 
12 www.bircocukbirumut.com 
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9. ÜSTÜN YETENEKLİLER İÇİN; HEP DESTEK, TAM DESTEK! 

Batuhan NAR13 

Özgeçmiş 

Eğitim: 1990’da Elazığ’da doğdu. 2001’de Elazığ Namık Kemal İlkokulundan, 2004’te Elazığ 
Bahçelievler Ortaokulundan ve 2007’de Elazığ Balakgazi Lisesinden mezun oldu. Erzincan Üniversitesi Sınıf 
Öğretmenliği Bölümünde 2012’de lisans, İstanbul Aydın Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde 2017’de 
tezli yüksek lisans eğitimini tamamladı.  

Mesleki Deneyim: 2012-2013 yılları arasında Özel Birkent Eğitim Kurumlarında sınıf öğretmeni ve 
2013-2015 yılları arasında Okyanus Kolejlerinde üstün zekâlılar ve yetenekliler sınıf öğretmeni olarak 
çalışmıştır. 2015 yılından itibaren ALKEV Özel Okullarında sınıf öğretmenliği yapmaktadır. 

Eserler ve Çalışmalar: Birçok akademik dergi ve eğitim sitesinde yazı / makaleleri bulunmaktadır. 
Ulusal ve uluslararası birçok kongre ve sempozyumda sunum yapmıştır. Üstün yeteneklilerin eğitimi, çocuklar 
için felsefe, zeka ve akıl oyunları, öğretmenler için web 2.0 uygulamaları, eğitimde teknoloji, zaman yönetimi  
vb. gibi alanlarda eğitimler vermektedir. Hala yazmakta olduğu iki kitabı ve yayınlanmış bir şiir kitabı 
bulunmaktadır. 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için destek eğitim odaları uygulamasına 
dahil olan İstanbul İli Bahçelievler İlçesi ilkokul sınıf öğretmenlerinin; Okullardaki destek eğitim odası 
uygulamaları hakkında görüş ve önerilerini ve destek eğitim odalarında çalışan sınıf öğretmenlerinin üstün 
yetenekliler eğitimine ilişkin öz yeterlik düzeylerini belirlemektir. 

  Çalışma, İstanbul İli, Bahçelievler İlçesindeki ilkokullarda görev yapan ve destek eğitim odası eğitimi 
almış 23 tane sınıf öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Karma (Mixed) model araştırma yönteminin kullanıldığı 
çalışmada, veriler 13 açık uçlu sorudan oluşan “Özel Yetenekliler İçin Destek Eğitim Odaları Görüşler Formu” 
ve “Üstün Yeteneklilerin Eğitimine İlişkin Öz yeterlik Ölçeği” ile elde edilmiştir. 

Nitel veriler, içerik analizi yöntemi ile nicel veriler ise SPSS programı ile analiz edilmiş olup güvenirlik 
ve geçerlik araştırmacı ve uzmanlar tarafından sağlanmıştır. Araştırma sonucunda destek eğitim odası eğitimi 
almış ve bu odalarda çalışan sınıf öğretmenlerinin büyük çoğunluğu verilen hizmet içi eğitimin yetersiz 
olduğunu belirtmiş, bu eğitimlerin öğretmenlerin üstün/özel yetenekli öğrencilerin eğitimlerine yönelik 
farklılaştırılmış öğretim tasarımı hazırlayabilme yeterliliklerini yetiştirecek şekilde olmasını beklediklerini ifade 
etmişlerdir. Ayrıca fiziki ortamın iyileştirilmesi gerektiği, öğrencilerin potansiyellerini arttırabilmeleri ve 
becerilerini ortaya koyabilmeleri için gerekli donanım ve eğitim materyallerinin teknolojik gelişmelere uygun 
karşılandığı bir destek eğitimi odası beklentisi içerisinde oldukları belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Özel Eğitim, Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Çocuklar, Destek Eğitim Odası 

                                                            

13 Sınıf Öğretmeni, Alkev Özel Okulları, İstanbul, Türkiye, batuhan.nar@alkev.k12.tr 
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10. YENİ ÖĞRENCİ İÇİN OKUL ÖNCESİ YAKLAŞIMLAR 

Müjdelen TÜZÜN14 

Özgeçmiş 

 

Özet 

Birçok değişkenin etkisiyle çok hızlı akan yaşam içerisinde var olmaya çalışan çocuklarımızın profilleri 
de hızla değişmekte. Bu değişim, çocukların ihtiyaçlarını, algı biçimlerini, dil gelişimlerini, iletişim becerilerini, 
sorun çözme yetilerini de etkilemekte. Bu değişimler, ancak büyük resme bakılarak anlamlandırılabilir. Büyük 
resme bakarak hareket edilmediğinde, çocuklar doğru okunmadığında, sürecin doğal bir sonucu olarak kabul 
edilip çözüm üretmek yerine  gözlemlenen farklılıklar sadece problem olarak algılandığından içinden çıkılmaz 
bir hal alabilmekte.  

Bütün bu etmenler göz önünde bulundurularak okul öncesi doğru yaklaşım ve etkili öğretme 
yöntemleriyle çocuklarda sağlıklı gelişimi engelleyici faktörler ortadan kaldırılabileceği gibi olumsuzluk gibi 
görünen durumlar avantaja dönüştürülebilir. 

Son yıllarda dillendirdiğimiz, kısa bir zaman öncesine kadar yaygın olarak bilinmeyen otizm, disleksi 
gibi öğrenme farklılıkları dahi doğru yaklaşımlarla okul öncesinde aşılabilecek öğrenme engelleridir. Çocukların 
en hızlı öğrenme süreçlerinde küçük ip uçlarını doğru değerlendirmek ve her çocuk için etkili olan yöntemlerle 
olası öğrenme engellerinin ortadan kalkması veya onları yönetebilmek ve engel olmaktan çıkarmak 
mümkündür. Sunumumun odağı, nokta atışlarıyla konuya etkili çözümler üretme konusunda farkındalık 
oluşturmak ve vak’a temelli somut örneklerle pek çok çocuğun hayatında umut olacak öğretmenlere ışık 
tutacak deneyimlerini paylaşmaktır. 

                                                            

14 Sınıf Öğretmeni, 



 18 

11. ÇÖP CANAVARI - İLKOKUL STEM ÇALIŞMASI / YENİ ÖĞRENME TASARIMLARI VE 

MODEL ÖRNEKLERİ 

Hatice AYIK15 

Özgeçmiş 

Eğitim: 1984’te Ankara’da doğdu. 1994’te Beypazarı Kemal Milaslı İlkokulu’ndan ve 2001’de Beypazarı 
Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği 
Bölümü’nde 2005’te lisans eğitimini tamamladı.  

Mesleki Deneyim: 2005-2008 yılları arasında Ankara’nın Beypazarı ilçesine bağlı köy ve belde 
okullarında; 2008-2014 yılları arasında Diyarbakır’ın Çermik ilçesine bağlı mezra, köy ve merkez okullarında 
Sınıf Öğretmenliği yaptı. 2014 yılından itibaren İstanbul Sultangazi Fevzi Kutlu Kalkancı İlkokulu’nda Sınıf 
Öğretmeni olarak çalışmaya devam etmektedir.  

Eserler ve Çalışmalar: 2009-2012 yılları arasında Çermik Kaymakamlığı’nın ilçe proje ekibinde SODES 
Projeleri çalışmalarına katılarak AB Proje Yönetimi alanında çalışmıştır. Sınıf Öğretmenliğinin yanında Satranç 
Antrenörlüğü, Voleybol 1. Kademe Antrenörlüğü, Drama Liderliği ve Akıl ve Zeka Oyunları Öğretimi yapmıştır. 
2016 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Stem Öğretmeni Sertifika Programını; 2017 yılında İstanbul Milli 
Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Arduino Eğitimlerini tamamlamıştır. 4. Eğitim Teknolojileri Konferansı’nda –ETP 
17- Sesli Panolar “Ulaşılamayan Değil Üretilebilen Teknoloji” Sunumu; 14. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda 
“ Sokak Kedilerine Yuva Yapıyoruz” Sunumu ve Hacettepe Üniversitesi 3. Stem Fest Expo’da “Hayalimdeki 
Robot” Sunumu kabul görmüştür. 

Özet 

STEM yaklaşımı ülkemizde daha çok İlköğretim 2. kademe için ön planda tutularak değerlendiriliyor 
olsa da bu yaklaşımın getirdiği disiplinler arası düşünme becerisi ilkokulda uygulanarak çocukların farklı 
düşünme becerilerinin temelleri ilkokulda atılmalıdır. Bu beceriye sahip olan çocukların ileri kademede çok 
daha aktif rol oynayacakları yadsınamaz bir gerçektir. İlkokul 3. ve 4. Sınıflarda okutulan Fen Bilimleri dersinde 
uygulanan STEM yaklaşımıyla hazırlanmış ders planı; öğrencilere daha keyifli bir öğrenme alanı sunmanın 
dışında öğrenmenin kalıcılığını daha kolay sağlamıştır.   

Anahtar Kelimeler: STEM , Yeni Yaklaşım  

                                                            

15 Sınıf Öğretmeni, Fevzi Kutlu Kalkancı İlkokulu, Sultangazi, İstanbul, Türkiye,  
hatice.ayik@gmail.com 
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12. YAZILIM VE ROBOTİK İLE GELECEĞE MERHABA PROJESİ 

Ömer GÜNAYDIN16 

Özgeçmiş 

Eğitim: 1985’te Giresun’da doğdu. 2003 yılında Giresun Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesinden mezun 
oldu. 2007 yılında Gazi Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği Bölümünü bitirerek lisans eğitimini tamamladı. 

Mesleki Deneyim: 2007-2008 yılında Araklı Endüstri Meslek Lisesi’ne Bilişim Teknolojileri öğretmeni 
olarak atandı ve burada 1 yıl görev yaptıktan sonra eş durumu ile halen görev yapmakta olduğu Beşikdüzü 
Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine atandı. Öğretmenlik mesleğinde 11.yılını çalışmaktadır. 

Eserler ve Çalışmalar: Mesleki yaşamı boyunca gerek kendisi, gerek öğrencileri ile projeler geliştirerek 
birçok yarışmada önemli dereceler elde etti. Bu derecelerden bazıları; arka arkaya üç yıl Tübitak Araştırma 
Projeleri Bölge 1.liği, Tübitak Araştırma Projeleri Fizik Alanı Türkiye 3.lüğü, Doesef Araştırma Projeleri Türkiye 
1.liği, 3.lüğü ve mansiyon ödülü, Mobil Hackathon Yazılım Geliştirme Yarışması Türkiye 1.liği, Dünya Bilişim 
Yarışması 3.lüğü, Tasarım Olimpiyatı 3.lüğü ve ayrıca bir çok robotik yarışma ve olimpiyatta ilk on dereceleri 
v.b. Ayrıca Science on Stage Europe yarışmasında Türkiye ön elemesinde kendi alanında 1. oldu ve ülkemizi 
Londra’da Avrupa Bilim Eğitimi Festivalinde temsil etti. Mesleki kariyerinde 4 adet başarı, 1 adet üstün başarı 
belgesine sahip olan Günaydın, ayrıca aylıkla ödüllendirilmeye de layık görülmüştür. Öğretmenliği süresince 
kendini sürekli yenileyen ve geliştiren bir yapıya sahip olmakla beraber, şu an görev yapmakta olduğu okulda 
başlattığı sponsor destekli “Yazılım ve Robotik ile Geleceğe Merhaba” isimli projeyi yürütmektedir. Projenin 
sosyal destek görmesi ve eğitim camiasının faydalanması için sempozyumda bildiri olarak projeyi sunmayı 
hedeflemektedir. Daha önce de çeşitli birçok sempozyumda bildiri sunumlarında bulunmuştur. Ayrıca kendisi 
bir Android Geliştiricisi ve Microsoft Sistem Mühendisi olmakla beraber mobil teknolojiler, robotik ve 
otomasyon sistemler ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. 

Özet 

Projenin temel amacı okulda yazılım ofisi ve robotik atölyesi kurarak geleceğin yazılımcılarını, 
mühendislerini doğrudan yerinde eğitmek ve sektöre hazır olmalarını sağlamak. KodYuvası ismini 
verdiğimiz sanal bir şirket kurarak öğrencilerin bu şirketin elemanı olmalarını sağlamak en temel hedefimizdir. 
Öğrenciler “ofis günü” ismini verdiğimiz haftanın bir günü okula gelir gibi değil de şirket elemanı olarak okula 
gelecekler. Ve bu belirlenen ofis gününde sadece projelerini geliştirecekler. Aynı zamanda KodYuvası hafta içi 
ve haftasonları belirli saatlerde öğrencilerin kullanımına sunulacak bir kuluçka merkezi özelliği taşıyacaktır. 
Ayrıca çevre ilçelerde ve Trabzon genelinde anasınıfından üniversite çağına kadar herkese kodlama ve robotik 
üzerine ücretsiz eğitimler verilmesi planlanmaktadır. “Sadece kuşlar mı uçar? Hayır biz de uçacağız!” diyen 
KodYuvası, genç yazılımcıların kabuklarını kırarak iş hayatına uçmalarını sağlamayı motto olarak belirlemiştir. 
KodYuvası, daha önce ülkemizde hiç bir devlet okulunda örneği görülmemiş bir girişime sahip olma özelliğini 
taşımaktadır. KodYuvası yazılım ve robotik alanında eğitsel içerikler tasarlayarak bu içerikleri ücretsiz olarak 
sunmayı hedeflemektedir. Projenin devlet desteği olmadan yerelde ve ülke genelinde sponsorlarla yürütülmesi 
hedeflenmiştir. Projenin tahmini maliyeti 80 bin TL dolaylarında olup şu ana kadar 42 bin TL lik kısmı toplanmış 
durumdadır ve her gün ilerleme kaydedilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: kodlama, yazılım, robotik, kodyuvası 

                                                            

16 Öğretmen, Beşikdüzü Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Trabzon, Türkiye, 
omer_gunaydin@hotmail.com 
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13. KUTADGU BİLİG’DE ÇOCUK EĞİTİMİ (TÜRK EĞİTİM TARİHİ AÇISINDAN, EĞİTİMİN 

ÖĞELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME) 

Şemseddin KOÇAK17 

Özgeçmiş 

İlkokul öğretmenliği, MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü Araştırma şefliği,İlköğretim Müfettişliği yaptım. 
Halen Çukurova Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak görevime devam etmekteyim. 

Özet 

Siyasetname, İslam edebiyatında idarecilere yöneticilik sanatına dair bilgiler veren eserlerin genel 
adıdır. Kutadgu Bilig’in de genelde bir “siyasetname” olduğu kabul edile gelmiştir. Esasen bu sınırlandırıcı 
kanaat, Kutadgu Bilig’in Türk tefekkür tarihindeki yerini ve etkisini kavramada, son dönemlerde yapılan birkaç 
çalışma istisna edilirse, belirleyici de olmuştur. Oysa Kutadgu Bilig’in sadece bir siyasetname olmadığı çok 
açıktır.  

Kutadgu Bilig, Türk-tefekkürünün önemli bir kesitini doldurabilecek vasıfları haiz bir “klasiktir”. Öyle ki, 
eserin müellifi Yusuf Has Hâcib, eserinde teşekkül ve İslamlaşma asırlarına ait birikimi ve devrindeki fikir 
akımlarını dört “mecazî/metaforik” şahsiyet üzerinden akıcı bir üslupla gün yüzüne çıkarır. 

Eserin “mesnevi” tarzında inşa edilmesindeki ayrıcalık, tercih edilen usulün bir takım şekli kolaylıklar 
sağlamasından öte, en küçük parçada dahi anlam bütünlüğü veren bir “manzum” olarak tasarlanmasında 
aranmalıdır. “Manzum” eserlerde özellikle toplumsal konulara ağırlık verilmesi yanında, bunların eğitici ve 
öğretici oldukları da unutulmamalıdır. 

Bu çalışmada Kutadgu Bilig, ilk defa Türk Eğitim Tarihi açısından “eğitimin öğeleri” bağlamında daha 
çok “çocuk eğitimi” ile sınırlandırılarak bir çözümlemeye, değerlendirmeye ve yapılandırmaya tabi 
tutulmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Kutadgu Bilig, Türk Eğitim Felsefesi, eğitimin öğeleri, çocuk eğitimi. 

                                                            

17 Öğretim Görevlisi, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye, kocaks01@gmail.com 
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14. BEN NESLİNE PANZEHİR: GENÇ MENTÖRLÜK 

Fatma GEDİK18, Tülay AKBULUT19 

Özgeçmişler 

Fatma GEDİK 
Eğitim: 1978’de Sakarya’da doğdu. 1993’te Adapazarı Hacı Mehmet Akkoç İlköğretim Okulundan ve 

1996’da Adapazarı İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih 
bölümünü 2001’de derece ile bitirdi. Aynı üniversitenin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde 2003 yılında yüksek 
lisansını bitirdi. Yüksek lisans tezini Satı Bey’in Hayatı, Eserleri ve Türk Eğitimine Katkıları adıyla, eğitim tarihi 
alanında yaptı. 

Kütüphanecilik, kütüphane yönetimi ve  eğitim ile ilgili pek çok sempozyum, seminer ve atölye 
çalışmalarına katıldı.  

Mesleki Deneyim: 2000-2001 yılları arasında İstanbul’un ilk özel kütüphanesi olan Hoca Üveys 
Kütüphanesi kurma çalışmalarına katıldı. 2001-2003 yılları arasında bu kütüphanede yönetici olarak çalıştı. 
2004 yılında Özel Kalem Kolejinde öğretmenliğe başladı. 2007 yılından itibaren Derya Öncü ortaokulunda 
çalışmaktadır. Halen aynı okulda Türkçe-Sosyal Zümre Başkanı görevini yürütmektedir. 

Tülay AKBULUT 
Eğitim: 1973’de İstanbul’da doğdu. 1984’de Tepeüstü İlkokulundan, 1992 yılında Kadıköy İHL’den, 

1997 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden Arşivcilik Bölümünden bölüm 1.si olarak mezun oldu.  
Tarih bölümünden öğretmenlik formasyonu aldı.  2001 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe 
ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Eğitimi bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2017 yılında 19 Mayıs 
Üniversitesinde ikinci kez lisans eğitimi alarak ilahiyat fakültesinden mezun oldu.  

Mesleki Deneyim: 2000-2001 Eğitim Öğretim Yılında Özel Derya Öncü Eğitim Kurumlarında başladığı 
görevine on sekiz yıldır devam etmektedir. Aynı kurumda uzun yıllar Değerler Eğitimi Koordinatörü olarak 
görev yaptı. Halen koordinatör olarak  görevine devam etmektedir. 2001 yılında “Mustafa Rahmi BALABAN’ın 
Din Eğitimine Dair Düşünceleri” konulu tez çalışmasının ardından çeşitli dergilere serbest konulu yazılar yazdı.  
İHH, Deniz Feneri Derneği, Genç Tebessüm, Canda Özür Olmaz, Tebessüm, HAGEV, Türkiye İşçi Emeklileri 
Dernekleriyle ortak çalışmalar yürüttü. Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği OKED’in (Okul Öncesi Eğitim 
Kurumları Derneği) üyeliklerinde bulundu. Halihazırda yaşlılarla, yetimlerle ve engellilerle ilgili pek çok sosyal 
sorumluluk projesi yürütmektedir. 

 
Özet 

Projemiz öğrencilerimizin akademik başarısı paralelinde karakter gelişimlerine olumlu katkı sağlama 
ihtiyacından ortaya çıkmıştır. Yıllar içinde oluşan birikimlerin harmanlaması ile Genç Mentörlük sistemi 
oluşmuştur. Projede uyguladığımız yöntem,  öğrencilerimizi yaşlarına yakın mentörlerle bir araya getirmek ve 
birlikte toplum hizmeti yapmalarını sağlamaktır. Genç mentör rehberliğinde öğrenci, faaliyetlere gönüllü 
olarak katılmakta ve katkı sağlamaktadır. Okulun, öğretmenlerin ‘baskı’ olarak algıladığı otoritesinden 
uzaklaşmaktadır. Bununla birlikte istendik davranışlar da sergilemektedir.  

Genç mentörler kendi okulumuzdan mezun, ahlaken olgun, üniversite eğitimi almış ya da almakta 
olan, aynı zamanda çeşitli STK’larda toplum hizmeti veren gençlerden seçilir. Mentörler ve öğrencilerimiz 
arasındaki ortak payda aynı kurumda eğitim görmüş olmalarıdır. Bu ortak payda mentör ve öğrenci arasında 
kolay bir birliktelik sağlamaktadır. Mentörlerin kurumumuzda eğitim görmüş olması velilerimizde güven 
duygusunu pekiştirmekte ve projeye katkı sağlamalarını kolaylaştırmaktadır. 

Genç mentör ve öğrenciler okul dışında önceden idari kadro tarafından planlamış çalışmaları birlikte 
yaparlar. Bu çalışmalar sırasında öğrencilerin akranlarına yaklaşımı, duygu gelişimi gözlemlenir. Öğrencilerin 
empati yeteneğinin ve farklı alanlarda topluma faydalı olma becerisinin gelişmesi hedeflenir. 

  Anahtar Kelimeler:  Mentörlük, Ortaokul, Model olma, Grup eğitimi 

                                                            

18 Öğretmen, Özel Derya Öncü Eğitim Kurumları, İstanbul, Türkiye, fatmachil@gmail.com 
19 Öğretmen, Özel Derya Öncü Eğitim Kurumları, İstanbul, Türkiye, sevtal@hotmail.com 
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15. YENİ(LEN) ÖĞRETMENİN ME(N)TAL YORGUNLUĞU 

Salih UÇAK20 

Özgeçmiş 

Ergani’de 1977 yılında doğdu. İlköğrenimini Ergani Ortaokulu’nda, ortaöğrenimini Ergani Anadolu 
Öğretmen Lisesi’nde tamamladı. Lisans eğitimini Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Öğretmenliği bölümünde yaptı. Daha sonra öğretmenliğe başlayan UÇAK, yüksek lisansını 
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ana bilim dalında tamamladı. 2000-
2011 yılları arasında MEB’e bağlı okullarda Edebiyat Öğretmenliği yaptı. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Anabilim dalında doktorasını tamamladı. Mesleki Deneyim: 2000-2011 yılları 
arasında Milli Eğitime bağlı okullarda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptı. UÇAK, 2011 yılında 
Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla Irak Erbil Başkonsolosluğu nezdinde Selahaddin Üniversitesi 
Diller Fakültesi Türkoloji Bölümü’ne Öğretim Üyesi olarak görevlendirildi. Halen Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
okullarda öğretmen olarak çalışmaktadır. 

Özet 

İnsan davranışlarında “standart” arayan eğitim sisteminin özgürlüğü ile bireyin “biricik”liği arasında 
kalan öğretmenin özgünlüğü, önce ferdin sonra bütün toplumun en temel meselesi olmalıdır. Herbirimiz 
içinde yaşadığımız toplumun tarih, kültür ve medeniyetinin bir yansımasıyız. Öncü ve entelektüel kimliğiyle 
“bilgi toplumu”nu yaratma beklentisi olan öğretmenin var olan somut gerçeklerle soyut idealler karşısında 
yaşadığı ruh halinin izahı hangi psikolojik kavramla açıklanabilir? Çağa, iktidarlara ve kendisi için hazırlanmış 
“çerçeve program”lara itaat etmesi beklenen öğretmenin yenilmediğini kim söyleyebilir? Yenilenmeyi 
üniversite koridorlarında KPSS kitaplarına emanet eden öğretmenin teslimiyeti “metal yorgunluk”tan başka ne 
ile açıklanabilir? Ütopyası “aşkın ufuklar” olması gereken öğretmenin günübirlik meselelerle “göğü 
karartılmış” ise hangi entelektüel figür bize meşale olacak? Belli pratiklerin “motor davranışları” içinde 
“memurlaşan” öğretmenin “vicdan ritüeli”nin hesabını biz ödeyeceğiz. Eğitim sisteminde konformist, göze 
kulağa hoş gelen dantel kavramlarla “alıştırılmış ve standartlaşmış” alışkanlıklar değil; reformist ve gerçekçi 
uygulamaların kolektif bir bilinçle yapılması elzemdir. Çoğunluğun gerçekliği içinde kendi “benliği”ni kaybeden 
ve yeni(len) öğretmenin metal yorgunluğu kadar mental yorgunluğu mutlak suretle çözülmelidir. Sosyal, 
politik ve psikolojik etmenlerin çeşitliği içinde yenilmeyen öğretmen, toplumu “topyekun bir yenilgi”den 
kurtarabilir. 

                                                            

20 Dr., Öğretmen, MEB, İstanbul, Türkiye, salihucak21@hotmail.com 
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16. BİLGİ TOPLUMUNA GEÇİŞ SÜRECİNDE YÖNETİCİLERE YÖNELİK HİZMET İÇİ 

EĞİTİM STRATEJİSİ 

Nurdan KARBUZ21 

Özgeçmiş 

Eğitim: Lise öğrenimini İzmit Süper Lisesi’nde tamamlamış, ardından, Kocaeli Üniversitesi Batı Dilleri ve 
Edebiyatları İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü ile Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden dereceyle 
mezun olmuştur. Sakarya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yapmaktadır. 

Mesleki Deneyim: Pasinler Kaymakamlığı’nda AR-GE koordinatörü, İstanbul’da, Pendik Uluslararası Kız 
Anadolu İmam Hatip lisesi ve ardından Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde İngilizce öğretmeni, Kocaeli’de 
Yıldız Entegre İmam Hatip Ortaokulu’nda İngilizce öğretmeni, Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Özel 
Büro görevlisi olarak çalışmış olup şuan okul müdürü olarak görev yapmaktadır. 

Eserler ve Çalışmalar: Edebiyatın yanı sıra, yönetim alanında akademik makale çalışmaları ile projeler 
alanında dergi yazıları bulunmaktadır. Bunun dışında, çok sayıda İngilizce test kitabı yazmıştır. İGEDER ve Öncü 
Eğitimciler Derneği’nde proje koordinatörü, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)’de Dış İlişkiler Komisyon 
sekreteri olarak görev yapmıştır. Hayat Boyu Öğrenme (LLP), ERASMUS+, Kalkınma Ajansları, TUBİTAK ve 
çeşitli fon kaynakları programlarına yönelik projeler yazmış ve yürütmüş, ayrıca proje değerlendiricisi ve 
gözlemcisi olarak da görev almıştır. Projeler dışında, çeşitli yarışma, etkinlik ve sergiler düzenlemiş, bunlara 
ilaveten Proje yazımı, Liderlik, Etik, Zekâ oyunları, WEB2 araçları, eTwinning gibi alanlarda eğitimler vermiş, 
meslek hayatı boyunca çok sayıda takdir ve başarı belgesi almıştır. İngilizce ve Almanca bilmektedir. 

Özet 

Enformasyon ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi ile birlikte, dünyada sosyal, kültürel, politik ve 
ekonomik anlamda pek çok yenilik ve değişimler meydana gelmeye başlamıştır. Çeşitli düşüncelere göre 
adlandırma farklı olsa da, özellikle Endüstriyel Devrim sonrasında meydana gelen güçlü değişimler, birçok 
sosyolog tarafından “bilgi toplumu” olarak isimlendirilen yeni bir toplum türünün başlangıcı olarak ele 
alınmaktadır.  

Bilgi toplumundaki değişimler, hayatın her alanında olduğu gibi kurum ve kuruluşların yönetimsel 
yapılarını da etkilemiştir. Çağımızda yönetici vasıfları geçmiştekilere nazaran oldukça farklıdır. Sürekli değişim 
ve gelişimin yaşandığı bir toplumsal yapıda, yöneticilerin de buna uyum sağlamaları önem arz etmektedir. 
Yöneticilerin hızlı değişime uyum sağlamaları ve görev aldıkları kurum ve kuruluşların performanslarını 
artırmaları için de hizmet içi eğitim şarttır. Dolayısıyla, yöneticilere yönelik hizmet için eğitimler içinde 
bulunduğumuz bilgi toplumunun gereklerine göre yeniden tasarlanmalı ve bu konuda uygun stratejiler 
geliştirilmelidir. 

Bu bildiri, bilgi toplumunun özelliklerinin neler olduğu, yöneticilik ve hizmet içi eğitimin nasıl 
etkilendiği ve bilgi toplumunda yöneticilere yönelik hizmet içi eğitim ile ilgili olarak niçin ve nasıl bir strateji 
izlenebileceği konuları üzerinde durmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi toplumu, Yönetici, Hizmet İçi Eğitim 

                                                            

21 Okul Müdürü, MEB, Kocaeli, Türkiye, nx.nurdan@gmail.com 
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17. ÖZEL OKULDA ÖĞRETMEN OLMAK 

Ahmet BOLELLİ22 

Özgeçmiş 

1985 yılında İzmir’in Dikili ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlköğretimi Dikili, ortaöğretimi Bergama 
ilçesinde tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü 
kazanmış, 2009 yılında aynı üniversiteden mezun olmuştur. Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 
İşletme Yönetimi yüksek lisans eğitimini 2011 yılında tamamlamış; aynı yıl pedagojik formasyon sertifikasını 
almıştır. Kısa dönem vatani görevinin akabinde öğretmen olarak başladığı çalışma hayatına günümüzde özel 
okul müdürü olarak devam etmektedir. Eğitimin nefes alıp verdiğimiz sürece devam ettiğine olan inancı 
neticesinde Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans programı son sınıf öğrencisidir. 
Çeşitli dergilerde şiirleri, denemeleri, makaleleri yayınlanmıştır. Edebiyatın her türüne olan ilgisi devam 
etmekte olan yazar evli ve bir çocuk babasıdır. 

Özet 

Bu çalışmanın amacı Türk eğitim sistemin önemli bir paydaşı olan özel okullardaki “öğretmen” 
faktörünün daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve her yıl eğitim fakültelerinden mezun olan ya da fen-edebiyat 
fakültelerini bitirip pedagojik formasyon alarak “öğretmen” unvanını kazanan kişilerin özel okullaşmanın 
zirveyi yaşadığı günümüz Türkiye’sinde özel okulda öğretmenlik mesleğini icra etmenin avantajlarını ve 
dezavantajlarını ortaya koymaktır. 

Bu amaç çerçevesinde çalışmamızda veri elde etme yöntemlerinden olan tutum ölçeğine yer 
verilmiştir. Farklı 4 özel okulda öğretmenlik  yapan 60 kişi rastgele olarak seçilmiş ve kendilerine 20 sorudan 
oluşan ölçekler yöneltilmiştir.  Elde edilen veriler frekans ve yüzde değerleri ile birlikte yorumlanmıştır. 
Çalışma neticesinde özel okulda çalışmanın öğretmen nezdindeki olumlu ve olumsuz yönleri ortaya 
konmuştur. Ayrıca elde edilen veriler değerlendirildiğinde toplumun önemli bir kısmının genel kanısının aksine 
özel okul öğretmenleriyle ilgili pozitif sonuçlara da varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Özel okul, öğretmenlik mesleği, öğretmen 

                                                            

22 Müdür, ERA Kolejleri, İstanbul, Türkiye, ahmet.bolelli@erakolejleri.k12.tr 
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18. STAJYER ÖĞRETMENLERİN YETİŞTİRİLMESİNDE BİBLİYOTERAPİ UYGULAMASI 

Rabia OĞUR23 

Özgeçmiş 

Eğitim: 1996’te Sakarya Orhangazi İlkokulundan ve 2003’te Adana Kurttepe Anadolu İmam Hatip 
Lisesinden mezun oldu. Çukurova Üniversitesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümünde 2008’de 
lisans eğitimini tamamladı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde Sosyoloji okumaktadır. 

Mesleki Deneyim: 2008 yılında başladığı Sarıhamzalı Ortaokulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
öğretmenliği yapmaktadır. 

Eserler ve Çalışmalar: Yerel Portakal Çiçeği Dergisinde eğitimle ilgili yazıları yayımlandı. IIV Ulusal 
Öncü Eğitimciler Sempozyumu ve IIIV Ulusal Öncü Eğitimciler Sempozyumunda Eğitim romanı ve Bibliyoterapi 
bildirilerinin sunumu yaptı. Bibliyoterapi ile ilgili araştırma ve çalışmalar yapmaktadır. 

Özet 

Bibliyoterapi kişinin sahip olduğu sorunla ilgili kitaplar okuyarak kendi sorununu derinlemesine 
anlaması ve ona başka açılardan bakmayı sağlayarak kişinin kendini iyileştirmesidir. Soruna göre farklı kitaplar 
önerilir. Soruna yönelik olması ve okuyan kişiyi bu konuda düşündürmesi yeterlidir.Sözcüğün içerisinde 
‘Terapi’ kavramının yer alması, bu yaklaşımın yalnızca psikolojiyle ilgili klinik bir uygulama olduğu izlenimini 
vermemelidir. Aslında yapılan, doğru zamanda, doğru kişiyle, doğru kitabı buluşturarak, onun rahatlamasına 
yardımcı olabilmektir (Philpot,1997). Tarihsel gelişim sürecinde , ruh sağlığı uzmanları, kütüphaneciler, 
hemşireler ve eğitimciler Bibliyo Terapiye’ yi değişik düzeylerde ve farklı amaçlar için etkin bir şekilde 
kullanmışlardır (Jones, 2006). İki tür uygulanabilir bibliyoterapi yöntemi tanımlanmıştır. Birincisi, okuyucuya 
daha çok tavsiyeler veren ve uzman olmayanlar tarafıdan kullanılabilen “gelişimsel model”, İkincisi ise bilimsel 
olarak kabul edilen ve sadece ruh sağlığı uzmanları tarafından uygulanabilen “klinik ya da tıbbı model’dir. 
Bizim burada igilendiğimiz ise gelişimsel model olacaktır. Kitapların, insanların iyileştirici, onlara yardım edici 
özellikleri vardır. Okuduklarımız yoluyla, yaşamımızda duyabilme ve ulaşabilme olanağımız olmayan bir çok 
yaşantıya tanık olup,yeni bilgilere, ulaşabiliriz(Rainfield,2003).Ayrıca yazınsal olarak üstün ve anlamlı 
niteliklere sahip kitapların, insan psikolojisi üzerinde hem iyileştirici hem de kişide var olan bazı güçleri 
harekete geçirici özellikleri vardır.Edebiyat, insanın hem bilişsel hem de duyuşsal yönü üzerinde etkilidir. 
Okunanlar, insanı bir yandan düşündürürken, bir yandan da duygulandırır. Bir bakıma, duygular anlatım yolu 
bulur. Bu yaşantı ise duygulardan arınmayı sağlar.İnsan okurken, yalnız olmadığını, bazı olayların salt kendi 
başına gelmediğini görür; anlar. Bu tür yaşantıların, başkaları tarafından da yaşandığını görmek, bu yaşantılara 
tanık olarak onları paylaşmak; insanı yalnızlık duygusundan çekip çıkarabilir, bireye güç ve umut verir. 
Eğitimciler tarafından, çoğunlukla uyum sorunlarının üstesinden gelebilmek amacı ile kullanılmaya 
çalışılmıştır. Bu bağlamda stajyer öğretmenlerin yetiştirilmesinde stajyer öğretmenlere eğitim romanlarının 
belli bir programla ve belli amaca yönelik okutulması gelişim ve uyum süreçlerinde etkili olacaktır.Stajyer 
öğretmenlerin uygulama konusunda, erken uyum sağlayabilmeleri ve sınıf yönetimi açısından etkili olacak bir 
yöntem olduğu düşünülmektedir. Buna örnek olarak gösteebileceğimiz Bibliyo Terapi’nin öğretmen 
adaylarının öğrencileri cezalandırma eğilimlerine etkisi ile ilgili Marlowe ve Maycook (2000) tarafından yapılan 
araştırma ve sonuçları yöntemin etkili olabileceğini göstermektedir. Özel eğitim bölümünde okuyan öğretmen 
adaylarına bir dönem boyunca içeriğinde öğretmen-öğrenci arasında olumlu ilişki geliştirme, zihinsel 
özürlülük, öğrenme güçlüğü, okuldan kaçma, öfke, söz dinlememe gibi sorunları olan öğrencilerin 
öğretmenleri ile olan ilişkilerini inceleyen beş farklı kitap ders içeriği olarak belirlenmiştir. Bunlar derslerde 
tartışılmış ve konularla ilgili eleştiri yazıları yazdırılmıştır. Son test ölçümleri, öğretmen adaylarının 
cezalandıncılık eğilimlerinde azalma olduğunu göstermiştir. Ülkemizde çok fazla bilinmeyen bu yöntemin 
ülkemizdeki eğitim fakültelerinde uygulanmaya başlanmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bibliyoterapi, 

                                                            

23 Öğretmen, MEB - Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye, rabia.042@hotmail.com 
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19. İLKOKUL ÜÇÜNCÜ SINIF İSTANBUL DERSİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Meral SOLMAZ24, Şaban BERK25 

Özgeçmiş 

Meral SOLMAZ 

Meslek ve iş bilgileri: Türk- İsveç Kardeşlik İlkokulu, Esenler/ İstanbul, Sınıf Öğretmeni(2011-2016). 
Güneşlitepe İlkokulu, Güngören/İstanbul, Sınıf Öğretmeni(2016-…) Eğitim geçmişi: Trakya Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi ( Sınıf öğr.2007-2009) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi( Sınıf öğr.2009-2011) Yıldız 
Teknik Üniversitesi( Eğitim Programları ve Öğretimi Yükseklisans Programı,2013) Anadolu Üniversitesi İktisat 
Fakültesi Kamu Yönetimi(2011-2015, Açıköğretim) Marmara Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretimi Tezli 
Yükseklisans(2015-2017)Devam ediyor. Ghent University Faculty of Psychology and Education Sciences, 
Interchange Student(2016-2017) Branş: Sınıf Öğretmenliği İlgi alanları: Eğitim programları ve öğretimi, 
çokdillli eğitim, çokkültürlü eğitim, barış eğitimi, karşılaştırmalı eğitim 

Özet 

Bu çalışmanın amacı ilkokul üçüncü sınıfta okutulan İstanbul Dersi’nin öğretmen görüşleri ile 
değerlendirmesini yapmaktır. 2011-2012 öğretim yılından itibaren İstanbul Dersi haftada bir saat olmak üzere 
Serbest Etkinlik dersi altında işlenmektedir.  

Çalışmanın problemi, beş yıldır okutulan bu dersin henüz değerlendirilmemiş olmasıdır. 
Değerlendirilmeyen bir programın beklenenleri karşılama düzeyinin saptanması olası değildir. Araştırmanın 
çalışma grubunu İstanbul’da görev yapan ve ilkokul üçüncü sınıfları okutan öğretmenler oluşturmaktadır. 
İstanbul Dersinin değerlendirilmesiyle ilgili yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme 
formunda yedi tane açık uçlu soru bulunmaktadır. Amaçlı örneklemle seçilen 21 öğretmenle yapılan her 
görüşme ortalama 30 dakika sürmüştür. Veriler içerik analizine tabi tutularak doğrudan alıntılarla 
desteklenmiştir.  

Erişilen bulgulara göre İstanbul Dersi’nin öğretmenlerin çoğu tarafından işlenmediği, işleyen 
öğretmenlerin ise tam anlamıyla ders programına uyarak dersi işlemedikleri saptanmıştır.  Araştırmaya katılan 
öğretmenler, İstanbul Dersi’nin yararlı ve gerekli olduğunu düşünmekle birlikte mevcut ders programıyla ilgili 
görüşlerini ve dersin uygulamasıyla ilgili aksayan yönleri belirtmiş, dersin amacına ulaşması önündeki engelleri 
tanımlamış ve önerilerde bulunmuşlardır. Önerilerden bazıları şöyledir; İstanbul dersi seçmeli olmaktan 
çıkarılmalı ve alan ziyaretleri için paydaş kurumlarca kaynak aktarılarak dezavantajlı bölgelerden başlanarak 
periyodik olarak geziler düzenlenmelidir. Ayrıca, İstanbul’da eğitim veren her okulda basılı ve e-kaynaklardan 
oluşan bir “İstanbul Arşivi” oluşturulmalıdır. 

İstanbul’un korunmasına karşı sadece yöneticilerin değil başta eğitimciler olmak üzere herkesin 
sorumluluğu vardır. Bu gün İstanbul’a karşı olan yanlışlarımızı düzeltmezsek ve İstanbul’u koruyacak bir 
kentlilik bilincini tahsis edemezsek ileride bunun bedeli ağır olacaktır. Şu an fiili olarak uygulanmayan program 
yeniden gözden geçirilerek etkinlik ve gezi temelli bir program hazırlanmalıdır. 

  Anahtar Kelimeler: İstanbul Dersi, Öğretmen Görüşleri, Değerlendirme 

                                                            

24 Yüksek Lisans Öğrencisi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve 
Öğretim Bölümü, İstanbul, Türkiye, merallsolmaz@gmail.com 
25 Yardımcı Doçent Doktor, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, 
İstanbul, Türkiye, saban.berk@marmara.edu.tr 
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20. ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARDA YAZARLIK ATÖLYESİNİN ÖNEMİ 

İlyas Han ŞAHİN26 

Özgeçmiş 

Eğitim: 1979 da Kayseri'de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lisei Talas ilçesinde bitirdi.  2002 yılında Erciyes 
Üniversitesi Tarih bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede 2008' de Yüksek Lisansı bitirerek bilim uzmanı oldu.  

Mesleki Deneyim: 2002 yılında Muş iline sınıf öğretmeni olarak atandı. 2004 yılında Kayseri şehrine 
tayin oldu. İncesu ceza evinde bir süre tarih dersleri verdi. Halen Kayseri'de öğretmenliğe devam etmektedir. 

Eserler ve Çalışmalar: 2007 yılında bitirerek Tarih Bilim Uzmanı oldu. Kayseri ilinde öğretmenlik 
yapmaktadır. Kayseri Kent Tarihi, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi gibi konularda Kayseri’de çeşitli okullarda seminer ve 
konferanslar vermektedir. Bir süre İncesu Cezaevinde Tarih derslerine girdi. Üstün Zekâlılar ve Kayseri Hunat 
Hatun Medresesi ile ilgili proje bazında çalışmalar yapmaktadır. Tarih çalışmalarında proje odaklı çalışmalara 
ağırlık vermektedir.  2009 TÜBİTAK Liseler Arası Proje Yarışmasında “Kayseri’de 93 Muhacirleri”  isimli 
çalışmasıyla İç Anadolu Bölge Birinciliği ve ardından TÜBİTAK 2009 Türkiye birinciliği kazanmıştır. Talim 
Terbiye Kurulu Kitap İnceleme Komisyonunda görev almıştır. Özellikle şiir dallarında da çeşitli yerel ve ulusal 
yarışmalarda dereceler aldı. TÜZDEV' de Yazarlık Eğitimi derslerine girmektedir. Erciyes Üniversitesi Eğitim 
Fakültesine dışarıdan ücretli Öğretim Görevlisi olarak derslere girmektedir. Şuan Anadolu Üniversitesi Adalet 
Bölümü okumaktadır.  Evlidir. Üç çocuk babasıdır. 

Özet 

Günden güne önemi artan üstün yetenekli bireylerin eğitimi çalışmaları çeşitli şekillerde devam 
etmektedir. Bunlardan birisi de yaratıcı ve özgür düşünmenin, hayal kurmanın ve estetik yargıları geliştirmenin 
amaçlandığı yazarlık atölyesidir. Düşüncenin terbiyesi, estetik bir değer kazanması ve muhayyilenin özgünlüğü 
kıstasları dikkate alındığında yazarlık çalışmaları çok önem arz eder. Yazmak; bireyin kendini gerçekleştirdiği 
en önemli faaliyettir şüphesiz. Düşündüğünü sıralamak, düzgün ve etkili bir şekilde keleme almak ve tüm bu 
süreci estetik kaygı ile yönetmek küçük yaştan itibaren bireyi geliştirir ve ileri taşır.  

 Yazarlık Eğitimi çalışmasında özellikle dikkat çektiğimiz şey, hangi bilim dalında olursa lsun insanların 
bilgilerini yazarak kitlelere ilettiği gerçeğidir.  Fizik, matematik ya da tarih yada filoloji fark etmez, tüm anlama 
ve anlatma faaliyetlerinin önünde durup kurallarına uyduğu bir duraktır yazarlık. Bulduğunuz şeyi, 
düşündüğünüz durumu ya da hissettiğiniz duyguyu nasıl yazdığınız ve okuyanı nasıl etkilediğiniz çok önemlidir. 
Bu sebeple dilin özelliklerini etkili ve verimli kullanmak ilim sahiplerinin tamamında bulunması gerekli bir 
özelliktir. Bu özelliğin üstün yetenekli bireylerde erkenden verilmesi bu atölyenin önemini göstermektir 
bizlere. Etkili yazı yazma sanatı ile sınırlandırılamayacak kadar geniş bir alandır yazarlık dersleri. Düşündüğünü, 
hayal ettiğini özgürce ve tam olarak ifade eden bireylerin yetişmesinde  çok önemli bir faaliyettir. Bizler 
günden güne önemi artan üstün zekalı ve yetenekli bireylerin eğitiminde asla olmazsa olmaz olan, yaratıcı 
yazarlık eğitiminin önemini anlatacağımız çalışmamızda deneysel çalışarak edindiğimiz tecrübelerinde ışığında 
görüşlerimizi paylaşacağız. 

Anahtar Kelimeler: Yazarlık, özgün düşünme, edebi yazı, hayal, eğitim 

                                                            

26 Eğitimci, Yazar, Tarih Bilim Uzmanı,  TÜZDEV, KAYSERİ,   sifre_promete@hotmail.com 
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21. TIMSS VE PISA'DA BAŞARILI OLAN ÜLKELERİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME 

POLİTİKALARI VE İDEAL ÖĞRETMEN ALGISI 

Cihangir DOĞAN27, Feride AKAN28, Selen BIÇAK29 

Özgeçmiş 

Feride AKAN 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Marmara Üniversitesi, İstanbul frde-akan@hotmail.com Eğitim: 1991’de 
İstanbul’da doğdu. 2005’te İstanbul Hüseyin Ersu İlkokulundan ve 2009’da Sultangazi Atatürk Lisesinden 
mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde 2014’te lisans eğitimini tamamladı. 2014’te 
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans programına kabul edildi. Mesleki Deneyim: 2015 
yılında Mavigün Koleji’nde sınıf öğretmeni olarak başladı, 2017 yılında ayrıldı. 2017 yılında Yenidoğu Eğitim 
Kurumları’nda sınıf öğretmeni olarak başladı ve halen devam etmektedir. 

Özet 

Bu çalışmanın amacı İktisadi İşbirliği ve Geliştirme Teşkilatı (OECD) tarafından düzenlenen dünyanın en 
kapsamlı eğitim araştırmalarından biri olan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı(PISA) da ve TIMSS 
(Trends in International Mathematics and Science Study) Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri 
Araştırması,4 ve 8. sınıf öğrencilerinin fen ve matematik alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin 
değerlendirilmesine yönelik dört yılda bir yapılan tarama araştırmasında, ilk onda yer almayı başaran ve 
kararlılıkla yerini koruyan ülkelerinin öğretmen yetiştirme programlarını inceleyerek başarının bir tesadüften 
ibaret olup olmadığını ortaya koymaya çalışmaktır. Türkiye’nin PISA ve TIMSS sıralamasında sonlarda yer 
alması, PISA ve TIMSS sürecinde geçen yıllara rağmen sınav başarısında belirgin bir ilerleme kaydedememiş 
olması, Türkiye açısından başarıyı elde eden ve sürdüren ülkelerin başarısına etki eden etmenleri ve öğretmen 
yetiştirme politikalarının incelenmesini mecbur kılmıştır. Bu araştırmanın Türkiye’de yürütülen öğretmen 
yetiştirme programlarına eleştirel bir bakış açısı kazandırarak, ideal öğretmen algısını ortaya koyarak 
uygulanan programların değişimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: TIMSS, PISA, Öğretmen Yetiştirme Programları, Finlandiya, Japonya, G.Kore, 
Singapur, Çin, İdeal Öğretmen 

                                                            

27 Prof. Dr., Marmara Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölüm Başkanı, Marmara Üniversitesi ,İstanbul 
,Türkiye, mcdogan@marmara.edu.tr 
28 Yüksek Lisans Öğrencisi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, frde-akan@hotmail.com 
29 Yüksek Lisans Öğrencisi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye,  selenbicak93@gmail.com 
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22. KÜÇÜK PRENS OKULUMUZDA 

Remziye ULUDAĞ KIRÇIL30 

Özgeçmiş 

1986’da İstanbul’da doğdu. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi İstanbul'da okudu.19 Mayıs Üniversitesi 
Amasya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünü bitirdi. 2016 yılında ikinci üniversite olarak Anadolu 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. 

2010 yılında Kastamonu Köseoğlu İlkokulunda 3 yıl müdür yetkili öğretmenlik yaptı. Daha sonra 
İstanbul Kağıthane Günebakan İlkokulunda 3 yıl sınıf öğretmenliği yaptı. ERG tarafından düzenlenen 12. 
Eğitimde İyi Örnekler konferansında "Ekoloji Timi İş Başında!" projesi ile poster sunumu yaptı. Öncü Eğitimciler 
Derneği 2. Sınıf Öğretmenliği Zirvesinde 'İyilik Denizi' projesinin sunumunu yaptı. 2016 İstanbul Milli Eğitim 
Müdürlüğünün Düzenlediği Eğitimde İyi Örnekler Sergisinde 'İyilik Yaptım Havalara Uçtum' ve 'Gelenek 
Görenek Oynayak Öğrenek' projelerini sergiledi. 8. Ulusal Öğretmenim sempozyumunda 'Bir yaşam Becerisi: 
Okumak', 'Gelenek Görenek, Oynayak Öğrenek', 'İyilik Yaptım Havalara Uçtum', 'Ekoloji Timi İş Başında' 
projelerini sundu. Şu anda Amasya Ovasaray İlkokulu'nda görev yapmaktadır. 

Özet 

Okuma becerisini öğrenciler için sıkıcı bir eylem anlayışından çıkararak yaşam becerisi haline getireceği 
bir alışkanlık biçimi oluşturmak amacıyla okuma atölyesi çalışması 'Küçük Prens Okulumuzda' projesi 4. 
sınıflarda uygulanmak üzere planlandı. Çalışma her gün ders bitimi okul servisi bekleme saati içinde 
gerçekleşti. İlk gün etkinliği olarak her öğrenci tarafından kağıttan uçak yapıldı. Bu uçağın pilotu olarak tek 
başlarına Sahra Çölü'ne düştüklerini hayal etmeleri istendi. Kitapta pilot ile Küçük Prens'in tanıştığı koyun 
çizme bölümü okunmadan, sınıfa temsili sarı şal takarak Küçük Prens rolüyle okul öğretmenlerininden biri 
geldi. Öğrencilere koyun çizdirdi. Böylece okulumuzdaki öğretmenlerin katılımı öğrencilerin ilgisi çekti. Her 
gün okuma atölyesinde proje öğretmeni tarafından kitap okundu, yaratıcı sorularla öğrencilerin düşünme 
becerileri geliştirildi. Her okumada yaşamlarına ilişkin örnekler öğrencilerden istendi. Böylece yaşamlarını 
sorgulama, empati kurma becerileri kazandılar. Beğendikleri bölümler öğrenciler tarafından kitapta 
işaretlendi. Böylelikle beğenilerini ortaya koydular. Bir başka etkinlik olarak hayallerindeki Küçük Prens'i 
çizmeleri istendi, çizimler sergilendi. Küçük Prens kitabı okumaları devam ederken 1. gezegende kral ile Küçük 
Prens'in konuşmaları sınıftan bir öğrenci ve velisi tarafından drama yapıldı. Böylelikle veliler de işin içine 
sokularak okuma becerisi hareketlendi. Diğer gezegen olan kibirli adam ve Küçük Prens'in karşılaşması sınıf 
öğrencimiz ve okulumuz ortaokul bölümü öğrencileri ile drama yapıldı. Bu drama ortaokul sınıfında gerçekleşti 
ve etkinlikte öğrenciler ortaokul sınıfında karışık olarak oturtuldu ve bu gezegende öğrendikleri yapışkanlı 
kağıda birlikte yazılarak gezegen kartonuna yapıştırıldı. Bir diğer gezegende 'Unutmak için ne yapmalı?' sorusu 
ile beyin fırtınası yapıldı. Bir başka gezegen bölümünde istasyon çalışması şeklinde resim tamamlama 
çalışması yapıldı. Bir bölümde ise okulumuz 1, 2, 3. sınıf öğrencileri sınıfımıza gelerek etkinliğimize katıldı. 
Kitap bu şekilde her gün okunarak 3 haftada bitirildi. Yapılan çalışma sonucu öğrencilerde bir yaşam becerisi 
oluşmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Yaratıcı okuma, okuma atölyesi, okuma 

                                                            

30 Öğretmen, Ovasaray İlkokulu,Amasya,remziyee_05@hotmail.com 
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23. MEHMET AKİF'İN ÖĞRETMENLİĞİ VE ÖĞRETMEN TANIMI 

Aziz ERDOĞAN31 

Özgeçmiş 

1971’de Sivas’ta doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Eğitimi bölümünde lisans eğitimini tamamladı. “Eğitim Yönetimi ve Denetimi” dalında yüksek lisans yaptı. 
1996 yılında İstanbul’a öğretmen olarak atandı. Beyoğlu Atatürk Anadolu Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Bağcılar 
ve Barbaros Liselerinde öğretmenlik yaptı. 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti “ 2010 Okullarda” projesinin 
Edebiyat il koordinatörlüğünü yaptı. 2010-1014 öğretim yıllarında Bağcılar Milli Eğitim Şube Müdürlüğü 
görevinde bulundu. Engelsiz Eğitim, Her Okula Bir Yazar, Benimle Benim için Oku Anne, Gezgin Kitap projeleri 
gibi birçok sosyal sorumluluk, eğitim projesinin koordinatörlüğünü yaptı. “Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin 
Paşa”,” Abide Şahsiyet Mehmet Akif Ersoy” adlı romanları ve “Akif’ten Gençliğe”  adlı bir bulunmaktadır. 
Deneme ve şiir yarışmalarında birçok ödül aldı. Yer yer çeşitli internet sitelerinde ve yerel gazetelerde yazıları 
bulunmaktadır. Gençliği hazine gören ERDOĞAN, okur ve yazardır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Özet 

Mehmet Akif çeşitli okullarda ders vermiştir. II. Meşrutiyet öncesi, öğretmenliğe 1893’te mezunu 
olduğu Baytar Mektebi’nde başlamış, bu okulda Kitabet-i Resmiye ve Türkçe Öğretmenliği yapmıştır. II. 
Meşrutiyet’ten (1908 sonrası) İstanbul Üniversitesi (Darülfünun) kadrosu içerisinde görüyoruz ve üniversitede 
yaklaşık dört yıl ders verdiğini öğrenci ve arkadaşlarının beyanından öğreniyoruz. Arkadaşlarıyla çıkardığı Sırat-
ı Müstakim ve Sebilü’r-Reşat’ta da adeta toplumu eğitme gayretini müşahede ediyoruz. Bir ara üyesi de 
olduğu İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Hey’et-i İlmiyesi adına Şehzadebaşı’ndaki yerinde Edebiyat-ı Arabiyye ve 
tercüme usulü dersleri verdiği de bilinmektedir. 

Akif’in şiirlerinde eğitime, öğretime, öğretmenliğe; ilmin ve okulun önemine dair çokça beyit 
bulunmaktadır. Mestanlı Dayı şiiri başlı başına bir öğretmeni anlatır. Fatih Kürsüsü kitabında bir beyit 
öğretmenin nasıl olması gerektiğini tarif eder: 

“Muallimim” diyen olmak gerektir îmanlı; 

Edebli, sonra liyâkatli, sonra vicdanlı. 

(Fatih Kürsüsünde) 

                                                            

31 Okul Müdürü, Bağcılar Barbaros Anadolu Lisesi, İstanbul, Türkiye, bizimaziz@hotmail.com 
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24. 3 LÜ HALKA: HİS, HEYECAN, HAZ; ANALİZ, SENTEZ, DEĞERLENDİRME 

İsmail BÖLÜKBAŞ32 

Özgeçmiş 

Eğitim: 1987'de Hacıbektaş'ta doğdu. 2002’de Cumhuriyet İlkokulundan ve 2006’da Talas Lisesinden 
mezun oldu. Amasya Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünü 2011’de lisans, eğitimini tamamladı. 2009’dan 
itibaren hala devam eden üstün yetenekliler alanında eğitimler alarak kendini geliştirerek ve yenileyerek sınıf 
öğretmenliğini yapmaya devam etmektedir. 

Mesleki Deneyim: 2011 yılında birleştirilmiş sınıfa ücretli öğretmenlik yaptı. 2013 yılından itibaren de 
Özel Tekden İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak çalışmaktadır.  

 
Özet 

Yeni nesil teknolojik araçların hayatımıza girmesiyle aynı zamanda doğan çocuklarda yeni nesil üst 
düzey çocuklar olarak dünyaya gelmektedirler. Eğitimcilerin yapması gereken tek şey müfredatın sıkıştığı alt 
düzey düşünme basamağından yani bilgi, kavrama ve uygulama basamaklarında  sıyırarak üst düzey düşünme 
becerileri yani analiz -  his, sentez - heyecan ve değerlendirme - hazzı yeniden kazandırarak eğitimde yeniliği 
yakalamak ve kaybolan heyecanı yeniden canlandırmaktır. Yeni nesil çocuklar bilgiyi anne karnında, kavramayı 
evde ve çevresinde uygulamayı ise okul öncesinde öğrendikleri için çocuklara sadece üstü düzey düşünme 
becerileri kazandırmak olmalıdır. Müfredat alt düzey düşünme basamaklarına göre hazırlanmıştır ve sarmal 
yapıda olduğu gereğinden fazla tekrarlara yer verdiği için potansiyeli yüksek çocuklar sıkılmakta ve okuldan 
soğumaktadır. Sınıf öğretmenin yapması gereken bilgi - kavrama- uygulama basamaklarını verdikten sonra 
öğrencilerini 3 lü HALKA dediğim HİS - ANALİZ , HEYECAN - SENTEZ , HAZ - DEĞERLENDİRME  basamaklarına 
yönlendirecek açık uçlu - araştırma - inavasyon - proje - grup çalışması - yenilik  vb alanlarda çocukları 
heyecanlandıracak çalışmalara yönlendirmesi gerekmektedir. 

Fen bilgisi dersi duyu organlarımız: Duyu organlarımız konusun işlenip alt düzey bilgi, kavrama ve 
uygulama basamaklarıyla ders işlendikten sonra 3 lü HALKA modeli başlıyor. Öğretmen öğrencilerin 
farkındalığını arttırmak ve sınıfında üstün yetenekli öğrencileri keşfetmek ve diğer öğrencileri harekete 
geçirmek adına 3. bir gözümüz olsa nerede olmasını isterdiniz?  sorusunu sorar. Sınıfta küçük bir beyin 
fırtınasından sonra farklı yorumları düşünceleri öğrenmiş olur. Sınıfa yeni bir heyecan gelir. 

1 hafta ve ya daha fazla sürecek olan araştırma- üretme yenisini oluşturma sorusu: 
6. duyumuz olsa ne olmasını isterdiniz? 
Çocuklar var olan bilgilerini yani alt düzey düşünme becerini  kullanarak öğrendiklerini yeniden gözden 

geçirerek bilgiyi sağlamlaştırır. Bundan sonra 3 lü HALKA modeli HİS- HEYECAN - HAZ başlamış oluyor. Öğrenci 
var olan bilgilerini kullanarak; Araştırmak - üretmek - beyin fırtınası - inovasyon - proje - düşünmek - sunmak - 
tasarlamak - sabır - sebat - zaman harcamak - hissetmek - heyecanlanmak - mutlu olmak -  buluş - sunuş - 
entegre etmek - uyarlamak - ilişkilendirmek - çaba harcamak - değiştirmek - teknolojiden faydalanmak - grup 
oluşturmak - liderlik yapmak - yönetmek - analoji - benzetim - çizim - resim - derler arası ilişkilendirme vb. 
alanlarda çocukları harekette geçirerek küçük yaşlarda araştıran - üretici - analitik - eleştirel - yaratıcı 
düşünceleri vermiş alt yapısını almış oluyorum. Yapılan çalışmaları belirlenen teslim tarih süresi gelmeden ara 
ara takip ederek olumlu anlamda daha farklı nasıl olur şeklinde yönlendirmelerde bulunuyorum. yani 
öğrencilerime mentörlük yapıyorum. Üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikleri 
her öğrenciye uyguluyorum. Sunum tarihi gelince bütün çalışmalar öğrenciler tarafında sunularak etkin olduğu 
ve sorumluluk aldığı bu çalışmada çalışırken öğreniyor sunarken  kedisine has olan bu çalışmanın hazzına 
varıyor ve yapılan çalışmaların değerlendirmesi oluşturulan değerlendirme  kriterlerine göre puanlanıyor. 

Bu çalışmalarda öğrencilerin daha iyi öğrendiklerinin yanında üst düzey düşünme analiz  - sentez - 
değerlendirme basamaklarının kullanarak keşfetmiş - üretmiş -buluş yapmış ve bunları en üst düzeyde 
kullanmanın yanında eğitimi HİSSETMİŞ - HEYECANLANMIŞ ve HAZZINA vararak 3 lü HALKA modelini 
tamamlamıştır..    

Anahtar Kelimeler: Üstün yetenek, üst düzey düşünme becerileri, sçrama, inovasyon 

                                                            

32 Sınıf Öğretmeni, Özel TEKDEN İlkokulu, Kayseri, Türkiye, ismailblkbs5038@gmail.com 
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25. PLANLAMADAN, UYGULAMA VE DEĞERLENDİRMEYE SOSYO BİLİMSEL KONULAR 

Mustafa DEMİR33 

Özgeçmiş 

1980 Trabzon doğumluyum. Üniversite hayatıma ilk olarak Orman Endüstri Mühendisliğinde başladım 
daha sonra Fen bilimleri öğretmenliğini bitirdim ve aynı yıl Rize nin Fındıklı ilçesine atandım. Yüksek lisansımı 
Eğitim Yönetimi ve Teftiş üzerine yaparak 2011 yılında bilim uzmanı unvanını aldım. 

Özet 

Bilim ile toplum sürekli etkileşim içinde bulunmaktadır. Bir anlamda bilim toplumun değişmesine ve 
gelişmesine zemin hazırlarken toplumda ihtiyaçları doğrultusunda bilimi tetiklediği söylenebilir. Bilimsel 
alanda yaşanan hızlı değişimler, “sosyobilimsel” olarak bahsedilen toplumsal anlamdaki birçok ikilemin ortaya 
çıkmasına yol açmıştır. Dünyada olduğu gibi Türkiye’deki gündemi de bu ikilemler sıklıkla meşgul etmektedir. 
Örneğin “İğne Ada, Akkuyu, Sinop Nükleer Santral Projeleri, Karadeniz’deki Yeşil Yol Projesi, Cerattepe Maden 
İşletim Projesi” gibi gündem konuları, farklı tarafların görüşlerine bağlı olarak eylemlere dönüşebilen 
sosyobilimsel konulardır(Yapıcıoğlu,2016). Toplumun üyesi bireylerin günlük yaşantılarında sıklıkla 
karşılaştıkları bu konular hakkında bilinçli olarak bir duruş, karar, görüş oluşturmaları ise fen eğitimcilerinin 
görev ve amaçları arasındadır. Sosyobilimsel kavramı; Zayıf yapılandırılmış, belirli bir çözümleri olmayan, çok 
yönlü bakışaçılarını içeren, bilimle ilişkili, sosyal durum ve problemler anlamına gelmektedir ( Fowler, Zeidler 
ve Sadler, 2009). Sosyobilimsel konular, tabiatı gereği tartışmalı olmakla beraber bu durumların çözümüne 
ilişkin karar vermede, bireyin ahlaki açıdan muhakemesini ve etik kaygıların değerlendirilmesini de 
kapsamaktadır(Yapıcıoğlu,2016). Ahlaki ve etik sınırlılıklar ise bir sosyobilimsel konudaki çözümünü zorlaştıran 
durumlardır. Örneğin genetik mühendisliği alanındaki insan genlerinin değiştirilmesinden, insan klonlamaya 
kadar olan birçok konu etik soru ve ahlaki muhakeme gerektirmektedir. Tıbbi bilimlerin, insanların genomik 
değişimlerini içeren tüm tedavi yollarını araştırması ve ortaya çıkarması doğru mudur? veya Aileler çocuk 
sahibi olmalarında doğal olmayan yollardan gen kombinasyonu yapma hakkına sahip midir? Hükümetler 
genetik mühendisliği tasarı ve düzenlemelerinde ne gibi rol oynamalıdır? Gen terapisinde ne gibi koşullar 
aranmakta ve kim karar vermektedir?. Bu gibi sorular belirli bir durum çerçevesinde ilişkilendirilmiş ahlaki 
ilişkilendirmelerdir (Sadler, 2004b). Öğrenme ortamlarında öğrenciler bir sosyobilimsel konu ile karşı karşıya 
kaldıklarında; • Sosyobilimsel konunun karmaşıklığının farkına varma, • Konu hakkındaki çok yönlü bakış 
açılarını değerlendirme, • İleri sürülen sosyobilimsel konuyu sorgulama • Sunulan olası ön yargılı bilgilerde 
şüphecilik gösterme gibi davranışlarda bulunmaktadırlar. Sadler (2004) göre eğer öğrencilerimizin düşünme 
süreçlerini kullanmalarını istiyorsak, sosyobilimsel konular üzerine kanıt ve veriler içeren, argümantasyon 
ifadeleri üzerinde düşünmelerini ve informal muhakeme (informal reasoning) ile meşgul olmaları 
sağlanmalıdır. Formal muhakemede tümevarım ve tümdengelim muhakeme süreçleri bireylerin gerekli 
sonuçlara varmalarına rehberlik eden düşünme türleridir. Bilimsel sonuçlar formal muhakeme ve mantığın bir 
ürünü olarak ileri sürülse de kökeninde informal muhakemeye dayanmaktadır. Bilimsel araştırmalarda formal 
muhakeme, değiştirilemez ve sabit bilimsel sonuçlar üretilmesi olarak ifade edilirken, informal muhakeme 
açık bir biçimde tanımlanmış çözümleri olmayan konulara yönelik üretim ve pozisyonların 
değerlendirilmesidir. Sosyo bilimsel konular öğrencilerin farklı bilgi ve becerilerini geliştirmesi acısından son 
derece önem arz etmektedir. Sosyo bilimsel konularda Dünyada ve Türkiye’de pek çok araştırma yapılmış 
olmasına rağmen okullarda öğretmenler tarafından uygulandığını söylemek oldukça zordur. Bu duruma karşı 
bir çok sebep sıralanabilir. Bu sebeplerden bir tanesi de öğretmenlere sosyo bilimsel konuların sınıf ortamında 
nasıl kullanılması gerektiği noktasında bilgi eksikleridir. Öğretmenler farklı yaklaşımların uygulanmasına dönük 
olarak rehber materyallere ve farklı örneklere ihtiyaca hissetmektedir. Buradan hareketle bu çalışmada 5.Sınıf 
kuvvet ve hareket ünitesi esas alınarak planlamadan uygulama ve değerlendirmeye kadar bütün süreçlerin 
sosyo bilimsel temelli olarak nasıl yapılandırılacağı ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyo Bilimsel Konular-Fen Eğitimi-Öğretmen 

                                                            

33 Öğretmen, MEB, Rize, İstanbul, mustafa.ferrum@gmail.com 
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26. PANDOMİMLE SURELER 

Rumeysa AKSU34 

Özgeçmiş 

Eğitim: 1991 yılında doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. İlahiyat ve Sınıf Öğretmenliği 
bölümlerinden mezun oldu. Medya ve İletişim bölümünde ön lisans eğitimini tamamladı. Marmara 
Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi almakta. 

Mesleki Deneyim: 2015 yılından beri Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapmakta. 

Eserler ve Çalışmalar: Lisans eğitimi sırasında grafik tasarımı ve fotoğrafçılık eğitimi aldı. Türk İslam 
Sanatları Tarihi ile yakından ilgilenmektedir. Sıradışı eğitim teknikleri üzerinde çalışmalar yapmakta ve bir 
dernekte -medeniyetimizin payeleri- bilimadamlarımızı çocuklara tanıtan risaleler yazmaktadır. Ders kitabı 
tasarım ve görsellerinin yenilenmesi üzerinde kafa yormakla meşguldür. Tarihi eserlerimizi çocuklara, gençlere 
tanıtıcı keyifli kitaplar yazmak için fırsat kollamaktadır. 

Özet 

Sessiz tiyatro ile sûre ezberlemenin kolaylaştırıldığı bir teknik olan "Pandomimle Sûreler", öğrencilerin 
derse odaklanmalarını kolaylaştırmak, hafızalarında bilginin muhafazasını sağlamak, ders sırasında ve 
sonrasında ilgilerini canlı tutabilmek gayesi taşımaktadır. Beyin fırtınası kullanılarak grupça uygulanan bu 
öğretim tekniği çoklu zeka kuramında söz edilen görsel, mantıksal, kinestetik ve sosyal zekaya hitap 
etmektedir. Müşahhas hale getirilebilen cümle kalıpları seçilerek, metinlerin jest ve mimikler ile sınıfça görsel 
sunumu yapılır.  Bu teknik ile öğrencilerin katılımı yüzde yüz sağlanmış, ders başarısında da artış 
gözlemlenmiştir. Hususen Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi dersinde sûre ezberlemekte kullanılan teknik diğer 
derslere ve konulara da bittabi tatbik edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Pandomim, ezber, çoklu zeka, beyin fırtınası, grup çalışması. 

                                                            

34 Öğretmen, Dudullu İmam Hatip Ortaokulu, İstanbul, Türkiye, raaksu@yandex.com 
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27. ATÖLYE ÇALIŞMALARIYLA ÇOCUKLARDA YABANCI DİL EĞİTİMİ 

Gökçe TOLON35 

Özgeçmiş 

Eğitim: 1982’de Bursa’da doğdu. 1993’de Bursa Mithat Paşa İlkokulundan ve 2000’de Milli Piyango 
Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 2005’te Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Eğitim Fakültesinden 
mezun oldu. Yine Uludağ Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği yan alan yaparak eğitimini tamamladı. İkinci 
Üniversite olarak 2005’te Eskişehir Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret, 2007’de ise aynı üniversitenin İşletme 
bölümünden mezun oldu. 2017 yılında halen Sakarya Üniversitesi Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Yüksek Lisans 
öğrencisidir. 

Mesleki Deneyim: 2005 -2012 yılları arası Bursa Özel İnal Ertekin Okulları ve Kültür Okullarında 
öğretmenlik yapmıştır. Sonrasında ise çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışmıştır, öğretmenlik mesleğini  kendi işi 
adı altında halen sürdürmektedir. 

Eserler ve Çalışmalar: Yabancı Dil ve alanında uzmanlaşmış olduğum birçok konu ile ilgili çalışmalarım 
vardır. Yabancı Dil konulu yazıların dışında Aile İçi İletişim, Motivasyon, Çocuklarla İletişimin Yolları Meslek 
Seçimi ve Hayat Boyu Kariyer gibi pek çok konuda makalelerim vardır. 

Özet 

Bilimsel araştırmalar, çocukların zihinsel ve duyusal üstünlüklerinden ve esnekliklerinden dolayı 
yabancı dil öğretiminin erken yaşlarda çok daha etkin sonuçlar verebileceği kanaatini taşımaktadır. Sınıf 
ortamında da, doğal ortam sağlanarak yabancı dil öğretimini, daha etkin ve kalıcı bir edinme oluşturacağı 
kanısındayız. Çocuklarımızın bilişsel, iletişimsel ve duyusal becerileri göz önünde bulundurularak uygulanması 
gereken yabancı dil öğretim yöntem ve teknikleri ve yabancı dil öğretmenlerinin sınıf içerisinde oluşturacakları 
öğretim metotları üzerine yapılmış bir çalışma niteliği şeklindedir.  

Anahtar Kelimeler: yabancı dil eğitimi, atölye çalışmaları, etkin öğrenme, efektif katılım, günlük 
hayata uyarlama 

                                                            

35 Yabancı Dil Öğretmeni, City Akademi Eğitim Danışmanlık, İstanbul, Türkiye, 
info@gokcetolon.com 
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28. YENİ EĞİTİM ORTAMI VE DİNAMİKLERİ: EĞİTİM 4.0 

V. Metin BAYRAK36 

Özgeçmiş 

 

Özet 

Eğitim, bir sosyal kurum olarak bütün toplumlarda görülür tıpkı aile, siyaset, din, ekonomi ve sanat 
gibi. Toplum, bu kurumların toplamıdır bir bakıma. Toplumları, sosyal kurumlar biçimlendirir. Günümüzde 
siyasetten ekonomiye, sanattan aileye oldukça hızlı bir değişim yaşanmakta; eğitim, hiç kuşkusuz bu sürecin 
dışında değil. Kurumlar arası ahenk, bir toplumun göreli anlamda başarısının ön koşuludur; çünkü hiçbir 
kurum, bir diğerinden ne bağımsızdır ne de varlığını tek başına sürdürebilir; her biri bir araya gelerek hem 
kendilerini hem de toplumu var ederler; bir tür “organizmacı” yaklaşım olarak da değerlendirebilir bu.  

Bildiri, ekonomi alanından devşirdiği “endüstri 4.0” kavramıyla eğitime bakmayı amaçlamaktadır. 
Eğitim 4.0 ile kast edilen, eğitimde ya da öğrenme ortamında insanlığın yahut kültürün 4. dönemidir; bunlar: 
a. tarım devrimi öncesi; b. tarım devrimi ve sonrası; c. endüstri devrimi ve sonrası; d. günümüz: bilişim, yapay 
zeka vb. 

Bir sosyal kurum olarak 4. dönemi/ni yaşayan eğitim ve ortamı nedir? Diğer kurumlarda özellikle 
uluslararası kurumların ve hukukun, ekonomi-politiğin küreselleştiği, bilişimin, özellikle yapay zekanın üretim 
yanında hizmet sektörüne de dahil olmasıyla eğitim kurumu nasıl etkilenmekte; 8 hafta boyunca çocuklara 
İspanyolca öğreten ve oldukça başarılı olan Tega adlı robotun öğretmenlik yaptığı günümüzde oldukça 
geleneksel eğitim ortamları, yöntem ve teknikleri ile matbu ideolojik içerikler, bu sürecin içine doğan ve yeni 
nesil kavram ve olgularla biçimlenen çocukların ihtiyaçlarına ne derece cevap verebilir?  

Bildiri, eğitim kavramını toplumsal bir kurum olarak alıp 4.0 kavramıyla irdeleyerek şimdinin kritiğini 
yaparak “yeni öğrenme ortamı ve dinamikleri” üzerine bir düşünme denemesidir. 

                                                            

36 Felsefe Öğretmeni, İstanbul, Türkiye, metinbayrak@gmail.com 
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29. MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM - MESLEK LİSELERİNE MODEL ÖNERİSİ VE ÇÖZÜM 

REÇETESİ 

Erol DEMİR37 

Özgeçmiş 
Eğitim: Gölcük Endüstri Meslek Lisesi, Anadolu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ve İktisat Fakültesi, Kocaeli 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (Tez konusu; Eğitim Yöneticilerinin Sorunları ve 
Çözüm Önerileri), halen İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Doktora öğrencisi, 

Mesleki Deneyim: Marangoz, Elektrik Tesisat, Oto Elektrik ve terzi çıraklığı ve teknik servislik yaptı. 
Türkkablo’da bir yıl kalite kontrolcü olarak çalıştı. 1991 yılında Hakkâri’de öğretmenliğe başladı, Halk Eğitim Merkezi 
ve Endüstri Meslek Lisesinde elektronik öğretmeni olarak çalıştı. Gölcük Mesleki Eğitim Merkezinde öğretmen, müdür 
yardımcısı, başyardımcı ve okul müdürlüğü yaptı. 2003’te şube müdürlüğüne Gölcük’te başlamış, 2007’de İstanbul İl 
Milli Eğitimde Şube Müdürlüğü ve 2016 Temmuz’dan itibaren Bakırköy İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevini 
yürütmektedir. 

Eserler ve Çalışmalar: 17 Ağustos depremi sonrasında sivil toplum örgütleriyle projelerde aktif rol aldı. 
TEMA, KIZILAY gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşunda üyedir. 

Özet 

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, ortaöğretim sistemindeki öğrencilerin yaklaşık yarısının devam ettiği 
ülkemiz için stratejik öneme sahip eğitim kurumlarıdır. TEOG ortak sınavıyla diğerlerine yerleşemeyen akademik 
başarıları oldukça düşük öğrenciler meslek liselerine gitmektedir. Öğrencilere meslekler yeterince tanıtılamamakta 
ve sevdirilememektedir. Meslek liseleri çoğunlukla istekle değil zorunlu tercih edilen okullar haline gelmiştir. Sınıf 
mevcutları artmış, bir kısmında ikili eğitim yapılmakta, mesleki eğitim kalabalık kitlelerle yapılan eğitime dönmüştür. 
Sınıf tekrarı, başarısızlık ve okul terk oranları gözardı edilmeyecek oranda ve her yıl artmaktadır. Öğrenciler genellikle 
9. Sınıfta ve çoğunlukla genel kültür derslerinden başarısızdır. Açık öğretimdeki kayıtlı öğrenci sayısı her yıl 
artmaktadır. Mezuniyet sonrası öğrencilerin çoğunluğu mesleğinde sektörde çalışmak istememektedir. Mezunlar 
eğitim aldığı meslekler dışında kısa süreli işlerde çalışmak zorunda kalmaktadır. Öğrenciler mutlaka yükseköğretim 
mezunu olmak eğilimindedir. Ancak YGS ve LYS sınavlardaki başarıları bu düzeyde değildir. Çoğu sınavsız MYO ile 
yerleşmekteydi. Sektör mezun öğrencilerin beceri düzeyinden memnun değildir.  

Yukarıdaki tüm olumsuz sonuç ve tutumların değiştirilebilmesi ve mesleki eğitim sistemimizin sektörün 
istediği nitelikli elemanları yetiştirebilmesi için aşağıdaki gibi yeni bir mesleki eğitim modeline acil olarak 
geçilmelidir. 

Genel kültür derslerinin tümünün seçmeli olabildiği, başarısız derslerin açık öğretimden takip edilebildiği ve 
sınıfta kalmanın olmadığı, 9. sınıfta gruplar halinde her hafta düzenli farklı mesleklerin yerinde gözlemlenebildiği, 9. 
Sınıflarda tüm mesleklerde temel dünya becerilerinin öğretildiği zevkli atölyeler, dört yıl boyunca haftada bir günün 
sosyal kültürel ve spor etkinliklerine ayrılabildiği, 9. Sınıfta 1 günle başlayan her yıl 1 gün artarak işbaşında 
uygulamalı meslek eğitimi, öğretmenlerinde öğrencileriyle zorunlu işbaşında uygulamalara dahil olduğu, öğrencilere 
ilk yıldan itibaren kısmi emeklilik hakkı, SGK güvencesi ve cep harçlığının verildiği model istenilen hedef ve amaçlara 
ulaştırabilir. 

Küçük yenilik, değişiklik ve rötuşlarla mevcut mesleki eğitim sistemi beklenen istenen sonuçları 
veremeyeceği gibi tarafları mutlu edemeyecektir.  

Sonuç olarak; her gencin severek öğrenebileceği ve yapabileceği bir meslek mutlaka vardır. Önemli olan bu 
mesleği tespit etmek, tanıştırmak ve ona bu imkanı sağlamaktır. Meslek liselerini cazip kılmak için özel bir çabaya 
gerek yoktur. Zevkli bir öğrenim süreci, işbaşında meslek öğrenmek, üç yıl boyunca cep harçlığı, sigorta ve 
mezuniyetinde iş imkanı bulan gençlerin ve sektörün memnuniyeti toplumdaki meslek lisesi algısını olumlu yönde 
pekiştirecektir. Bir müddet sonra otuz yıl önce olduğu gibi aşırı talep sebebiyle artık meslek liselerine girmek için 
birbiriyle yarış başlayacaktır. Bu model aynı zamanda; 25-30 öğrencilik ideal sınıflarda tekli eğitim, öğretmen 
ihtiyacının ortadan kalkmasına, dersliklerin % 50 boşalmasına ve gereksiz teknolojik atölye donanım yenilenme 
yatırımlarına ihtiyacı ortadan kaldırdığı için büyük ölçüde ekonomik tasarruf sağlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Mesleki Eğitim, Meslek Lisesi, Sektör, İstihdam 

                                                            

37 Şube Müdürü, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü, İstanbul, TÜRKİYE, erdem4103@hotmail.com 
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30. HABABAM SINIFI FİLM VE KİTAPLARININ ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN, VELİ, YÖNETİCİ 

VE MAARİF MÜFETTİŞLERİ AÇILARINDAN İNCELENMESİ 

Mem Turgut ÖZATLI38 

Özgeçmiş 

1989 yılında Hakkâri’de doğdu. İlköğrenimini Atatürk İlkokulu’nda tamamladı (2001). Ortaöğrenimini 
Yüksekova Lisesi’nde tamamladı (2004). 

Yükseköğrenimini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde tamamladı 
(2008). Milli Eğitim Bakanlığı’nda idarecilik yaptı. Öğrenimine Ahmet Yesevi Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve 
Denetimi yüksek lisans bölümünde devam etmektedir. MEB/Microsoft tarafından düzenlenen Yenilikçi 
Öğretmenler/Innovative Teachers eğitimini tamamladı. Anadolu Üniversitesi Yönetici Asistanlığı programını 
başarıyla tamamladı. 

VII. Ulusal Öğretmen Sempozyumu'nda 'Yeni Bir Eğitim Alanı Olarak Profesyonel Öğrencilik' isimli 
bildirisini sundu. Kişisel gelişim alanında kendini geliştirdi. Bu alandaki birçok kuruluşun çalışmalarına katıldı. 
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, UNICEF Türkiye ve LÖSEV'de gönüllü çalışmalarına devam ediyor. Halen 
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisidir. İstanbul'da yaşıyor. Orta düzeyde İngilizce bilir. 

Halen Milli Eğitim Bakanlığı’nda yönetici ve ayrıca Öğrenci Koçu olarak çalışmalarına devam 
etmektedir. Öykülerden öğreneceği çok şey olduğuna inanıyor ve kendini bir öykü öğrencisi olarak tanımlıyor. 

Özet 

Etkili bir yöntem olarak edebiyatın ve bilhassa sinemanın bir eğitim aracı olarak kullanılabileceği, 
eğitim ve eğitimcilerle ilgili edebiyat ve film eserlerinden hareket edilerek bir takım genel geçer verilere 
ulaşılabileceği bilinmektedir. Film ve edebiyat eserlerinin bir kısmı doğrudan eğitimi merkeze alırken, bir 
kısmında öğretmen ve öğrenci gibi eğitim aktörleri yan karakter olarak, okul ise ikincil bir mekân olarak 
kullanılabilmektedir. Edebiyat ve film eserlerinin eğitsel bir perspektifle incelenmesinin mesleki açıdan fayda 
sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, Hababam Sınıfı film ve kitaplarının, eğitimin farklı aktörlerine (öğretmen, 
öğrenci, veli, yönetici ve maarif müfettişlerine) vermek istediği eğitsel iletilere ulaşmak ve elde edilen 
gözlemsel çıktıları paylaşmaktır. Hababam Sınıfı film ve kitapları, edebi ve sinematografik nitelikleriyle değil, 
eğitbilimsel değeri açısından incelenmek istenmiştir. Nitekim eserin eğitsel öğelerle bezeli olduğu ve genel 
anlamda dönemin, kısmen de günümüzün eğitim düzeneğine zengin eleştirel bakışlar geliştirdiği 
düşünülmektedir. Mizah kimliği belirgin olan Hababam Sınıfı eserinin, yaramaz bir sınıf ve okula yeni atanan 
müdür muavini etrafında gelişen olayları konu edindiği, dönemin eğitsel birçok özelliğine göz kırptığı 
görülmektedir. Hababam Sınıfı konulu film ve kitaplar incelenmiş, elde edilen gözlemsel çıktılar paylaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hababam Sınıfı, Öğrenci, Öğretmen, Yönetici, Maarif Müfettişi 

                                                            

38 Yönetici, Öğretmen, Öğrenci Koçu, Esenler Kemer İlkokulu, İstanbul, Türkiye, 
mem_ozatli@hotmail.com 
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31. KENDİYLE VE TOPLUMUYLA BARIŞIK BİR NESİL İÇİN EĞİTİM UYGULAMALARI: 

VELİ AKADEMİLERİ 

İbrahim VELİ39 

Özgeçmiş 
1975 yılında Trabzon’da doğdu. İktisat alanında lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi’nde, lisansüstü 

eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. Sivil toplum kuruluşunda yönetici, koordinatör ve editör olarak 
görev aldı. Yurt yöneticiliği ve eğitim alanında proje koordinatörlüğü yaptı. Bir süre İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi’nde çalışan yazar, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği’nde sivil toplum, eğitim ve 
kariyer alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.“Kademe’de Kalan Kazanır” ve “Öncülük Öncelik’tir” isimli iki 
kitabı bulunan ve 2007’den itibaren Milli Gazete Düşünce sayfasında makaleleri yayınlanan yazar, evli ve dört 
çocuk babası olup Üsküdar’da oturmaktadır.  

 
Özet 
Toplumsal yaşamın köklü bir değişimden geçtiği bir dönemde eğitim, başta ekonomi ve sosyal hayat 

olmak üzere tüm gelişmelerin belirleyicisi olmaktadır. Bu açıdan dünyanın gittiği yönü doğru okuyarak eğitim 
politikalarını bu değişime göre güncellemek önemlidir.  

Rekabetçi sınıflar oluşturmak, yetenekli eğitimcilere sahip olmak kadar, eğitimin diğer sacayağı olan 
“veli”yi kazanmak gerekiyor. Çünkü, anne öğrencinin iç dünyasını (Kavrayış)baba ise öğrencinin dış dünyasını 
(Davranış) belirlemektedir. “Katma Değer” boyutuyla velilerin eğitim denklemine dahil edilmesi için "veli 
akademileri" kurulmalıdır. Bu noktada dünyadaki eğitim çalışmaları ve başarılı ülke göstergeleri incelendiğinde 
“Nitelikli Nesil Yetiştirme” noktasında velilerin önemli bir etken ve kazanım olacağı açıktır. 

Kalkınmanın hem hedefi hem de kaynağı ‘insan’dır ve insan kaynaklarını geliştirmedikçe hiçbir ülkenin 
sürekli ve dengeli bir kalkınma atılımını gerçekleştiremeyeceği aşikardır. Üzerinde önemle durulması gereken 
konu bu yolda Türkiye'de iyi bir eğitim almış veli potansiyelinden istifade etme yol, yöntem ve perspektiflerin 
geliştirilmesidir. Eğitim sistemimizi çok geç olmadan buna yönelik olarak yeniden yapılandırmak büyük önem 
taşımaktadır.  

21.yüzyıl becerilerini gençlerimize kazandırmak ve uluslararası rekabette eğitim kalitesiyle öncü bir 
ülke olmak adına velilerden yapılacak tecrübe transferi büyük önem taşımaktadır. Veli kaliteyi doğrudan 
etkilemektedir. Eğitim seviyesi ve mesleki yeterlilik açısından iki bin yılı öncesine göre daha fazla donanıma 
sahip olan veliler, eğitimin fikir kaynağı kılınabilir! Öğrencisini teslim ettiği okulu ve eğitimini üçüncü gözle ve 
sorumlulukla takip eden velilerin, sadece “imkan” boyutuyla ele alınması büyük kayıptır. “Katma Değer” 
boyutuyla eğitim denklemine velilerin dahil edilmesi, her şeyden önce onlara sunulacak “fikir sahneleri” ile 
mümkün olabilir.   

Kurulacak “veli akademileri” birçok yeni fikre ilham kaynağı olabilir ve eğitimde aradığımız ideali 
ayakta tutabilir. Üstelik eğitim ve iş hayatı tecrübelerini birleştirerek kendi hayatlarını değiştiren ve bu konuda 
çocuklarına örnek olan birçok velimiz sayesinde, gençlerimiz rol-modelsiz kalmayacaktır! Okullarımızda 
(özellikle de özel okullarda) birçok yeni fikir üretmek adına veli akademilerini kurmak ve geliştirmek, aynı 
zamanda farklı disiplinleri buluşturarak yeni fikirlere yön vermenin de yolunu açacaktır.  

Kâr amacı olmayan bir yapının ürünü olarak hem topluma hem de kamu yararına yapılacak bu 
çalışmalar sayesinde yeni fikirler modele dönüştürülerek tüm dünyaya yayılabilir. Aile, okul ve sosyal çevre, 
taşıdığı sevgi ile insanı eğiten ve hayata hazırlayan üç unsurdur. Sağlıklı bir eğitim bu üç unsurun koordineli 
çalışmasına bağlıdır.  

Yetenek ve keşfe, maddi ve manevi bir dengeye odaklanan bir eğitim anlayışı ile yeni bir eğitim 
dönemine büyük umutlarla başlayabilmek adına; velilerden etkin ve sistematik bir şekilde istifade edilmesi 
büyük önem taşıyor. Kurulacak “veli akademileri” ile; duyulmaya değer fikirleri olan velileri geniş kitleler 
tarafından sahiplenilmesi sağlanarak bilim toplumuna yelken açılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Veli, akademi, anne, baba, ana-baba günü 

                                                            

39 Eğitimci, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği, İstanbul, Türkiye, 
ibrahimveli@gmail.com 
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32. “ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE EĞİTİMİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA” UYGULAMA 

ÖRNEĞİ 

İlknur ERKAN40 

Özgeçmiş 

Eğitim: 1979’da Samsun’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Samsun’da okudu. 19 Mayıs Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği bölümünü bitirdi.  

Mesleki Deneyim: 2002 yılında İstanbul Milli Eğitim’de, Bağcılar Orhan Gazi Lisesinde ingilizce 
öğretmeni olarak görev yaptı. Bu görevinden ayrıldıktan sonra 14 yıl Özel Çınar Eğitim Kurumlarında sınıf 
öğretmeni olarak çalıştı. Bu süreç içerisinde; olimpiyat öğretmeni, zümre başkanı, formatör, 1. ve 2. sınıflar 
koordinatörü oldu. Seviye tespit komisyonu ve değerler eğitimi birimlerinde görevlendirildi. 2016 yılında 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetim alanında tezli yüksek lisans 
yapmakta olup tez konusu “Dokuz Tip Mizaç Modeline Göre Öğretmenlerin Mizaç Tiplerinin Sınıf Yönetimine 
Etkisinin İncelenmesi”dir. 2017 yılında Özel Petek Eğitim Kurumlarında sınıf öğretmeni olarak görev 
yapmaktadır.  

Eserler ve Çalışmalar: Alternatif eğitim ile ilgilenmektedir. “Stichting Reflex” eğitim danışmanlığının 
“Öğretmenlik Becerileri Geliştirme Eğitimi”ne katıldı. Özel bir kolejde öğretmenlere “Etkin Öğretmen” ve “Sınıf 
Yönetimi” alanlarında seminerler verdi. “Çocuklar için Felsefe (P4C)” alanıyla ilgilenmektedir. Nihan 
Akkocaoğlu Çayır’ın, Prof. Dr. Buket Akkoyunlu danışmanlığında hazırladığı “Çocuklar İçin Felsefe Eğitimi 
Üzerine Nitel Bir Araştırma” doktora tezinden yararlanarak 3. Sınıflarda pilot uygulama, yüksek lisansa 
başlayınca “Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları” dersinde ilgili tezden yararlanarak ilkokul 4. Sınıflarda nitel 
araştırma yaptı. İsmail Acarkan’ın “Enneagrama Giriş” eğitimini aldı. Prof. Dr. Ziya Selçuk ve Uzman Dr. Enver 
Demirel Yılmaz’ın geliştirdiği “Mizaç Temelli Eğitim” olan Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM) ile ilgili 
“Yoğunlaştırılmış DTMM” eğitimini aldı. Bu konuda araştırmalarına devam etmektedir. 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, ilkokul dördüncü sınıf öğrencileri için felsefe eğitiminin bilişsel, duyuşsal ve 
sosyal açıdan etkilerini araştırmak, ilkokul eğitiminde felsefe kullanılmasının sonuçlarını tespit etmektir. 
Çocuklar için felsefe eğitimi; bir hikaye ya da örnek olay aracılığıyla zaman, emek, adil, hak gibi felsefi 
kavramların bir öğretmen rehberliğinde tartışılmasıdır.  

Araştırmanın çalışma grubu, 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne bağlı Başakşehir ilçesinde bulunan özel bir ilkokuldaki kırk iki öğrenciden oluşmaktadır. Bu 
araştırma, sekiz hafta boyunca haftada birer saat olmak üzere sekiz saat sürecinde nitel araştırma yöntemi 
kullanılarak yürütülmüştür.  

Veriler; gözlem, döküman ve görüşme ile toplanmıştır. Veri toplama araçları, içerik analizi ile 
incelenerek bilişsel, duyuşsal ve sosyal açıdan tema ve alt temalar düzenlenmiştir. 

Araştırma sonucunda öğrencilerde bilişsel açıdan; felsefe ve filozof kavramlarını anlama, ilişkileri 
kavrama, felsefi soruları ve cevapları diğer soru ve cevaplardan ayırt etme, günlük hayat ile ilişkilendirme, 
düşünmeye, sorgulamaya yönelme gibi değişimler gözlemlenmiştir. Duyuşsal açıdan; felsefe ve filozof 
kavramlarından hoşlanma, merak etme, soru sorma ile ilgili farkındalıklar ortaya çıkmıştır. Sosyal alanda ise 
sorun çözme, tartışmayı yönetme, birbirlerini tanımada değişimler yaşanmıştır.  

Çocuklar için felsefe eğitimi, okul öncesinden liseye kadarki olan yaş seviyesinde dersler ile 
ilişkilendirilebilir, müfredata eklenebilir.   

Anahtar Kelimeler: Çocuklar için felsefe, ilkokul öğrencileri, gerekçeli düşünme. 

                                                            

40 Sınıf Öğretmeni, Özel Petek Eğitim Kurumları, İstanbul, Türkiye, ilkerkan.ie@gmail.com 
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ATÖLYELER 

1. MİLENYUM ÇOCUKLARINA KODLAMA EĞİTİMİ ÖĞRENİYORUM, EĞLENİYORUM 

KODLUYORUM 

İlkay ALP41, Mehmet PALAZOĞLU42 
Özgeçmiş 

İlkay ALP 
2.12.1969 yılında İstanbul’da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini Kadıköy İmam Hatip Lisesinde bitirdi. İ.T.Ü 

Kimya bölümünü bitirdikten sonra , yoluna öğretmenlikle devam edebilmek  için Marmara Üniversitesinde formasyon 
eğitimini tamamlayarak öğrenme yolculuğuna başladı. Uzun yıllar İstanbul’un saygın özel okullarında öğretmen ve 
idareci olarak çalıştı. Yaşam boyu öğrenme felsefesini şiar edinen bir eğitimci olarak öğrenme  sürecinin hiçbir zaman 
bitmemesi gerektiğine inanmakta olup halen Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi  
bölümünde “ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL DEĞERLERİ İLE  OKUL KÜLTÜRÜ NE  İLİŞKİN ALGILARININ 
İNCELENMESİ” konulu tez çalışması üzerinde çalışmaktadır.  

Özet 
Günümüzdeki teknolojik gelişmelerin insanlık üzerindeki etkisi, sözlü kültürden yazılı kültüre geçiş 

kadar önemlidir. Başka bir deyişle, günümüzdeki teknolojik gelişmeler insanlığı en az yazının icadı kadar 
etkileyecektir. Söz konusu etkiyi, bilimsel bilgi miktarındaki artış hızında, bilgi birikiminde, bilgiye kolay 
erişimde, vb. görmek mümkündür. internet devrimi, devletin küçülmesi, rekabetin artması, yüksek öğretime 
artan talep ve İngilizcenin küresel dil olarak kabul görmesi gibi Dünya hızla küreselleşmekte ve beraberinde 
pek çok yenilik getirmektedir. Bu değişim tüm bireyleri ve kurumları etkilemektedir.21. yüzyılda temel servet 
ve sermaye insan öğesidir .Yeni yüzyıl, insanı değerli kılmak için insan hakları demokrasi, uzlaşma gibi 
kavramları, insan yaşamına daha etkin bir biçimde yansıtmaktadır.21. yüzyılın getirdikleri ile baş etmek için, 
tüm ülkelerin, insanlarını 21. yüzyıl taleplerini karşılayabilecek nitelikte yetiştirmeleri bir zorunluluk olarak 
ortaya çıkmaktadır. Eğitim sistemi insan, toplum ve diğer tüm sistemlerin merkezindedir ve onları en çok 
etkileyen bir sistemdir.Toplumlarının gereksinimini karşılamayan sistemlerin, toplumları ile birlikte yok olma 
olasılıkları yüksektir.Tüm ülkelerin temel hedeflerinden biri, yurttaşlarını eğiterek, toplumlarını, bilgi 
toplumuna dönüştürmektir.Bu gelişmelerin dışında kalmak bir anlamda uluslararası toplumda yerinizi 
alamamak, rekabet edememek ve bağımlı hale gelmek demektir Bizde fazilet koleji olarak 7.sınıf öğrencilerine 
bu beceriyi kazandırmayı hedefledik. Ve bu proje kapsamında kodlanabilir micro bit çipler tüm 7.sınıf fazilet 
öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Bu Proje ile Türkiye’nin gelecekteki Bill Gates, Steve Jobs ve Mark 
Zuckerberg ‘lerini yetiştirmeyi hedefliyoruz. Artık küçük, büyük herkesin makinelerle konuşmayı öğrenmesi 
gereken bir döneme giriyoruz. Ama bunu nasıl yapacağız? Gayet basit bir biçimde, makineleri 
programlamamıza yardımcı olan ara yüzler kullanarak. İşte mikro bit, içinde böyle bir ara yüzün yüklü olduğu 
bir programlanabilir bilgisayar. Siz, “sağa dönsün, sola gitsin, aşağı insin, yukarı çıksın” diye bildiğiniz dilden 
komutlar yazdıkça o cihaz, bu komutları, makinelerin anlayacağı dile tercüme ediyor. Ara yüz, bir nevi tercüme 
cihazı yani. Sonra bluetooth vasıtasıyla, micro bit’in başka cihazlarla konuşması mümkün oluyor. Böylece 
derdinizi kredi kartı büyüklüğündeki bu cep, hatta cüzdan bilgisayarı sayesinde başka makinelere 
anlatabiliyorsunuz. Micro:bit akıllı özelliklerle kodlanabilir bir mikro bilgisayardır. Uyguladığımız bu eğitim 
sayesinde çocukları bilim, teknoloji, mühendislik alanlarında bilgi vererek ileriki meslek seçimlerinde ilham 
vereceğini umuyoruz. Bizce çocukları erken yaşlarda yazılım konusunda eğitmenin, tüketen biri değil üreten 
biri olmanın çocuklara aşılanması sağlayacağını, uzun vadede de o ülke için kuşkusuz mükemmel bir yatırım 
olacağını düşünüyoruz. Micro- bit nasıl programlanır? 50*40 mm boyutlarında ve board üzerinde 2 buton ve 
5×5 düzeninde 25 kırmızı LED bulunmaktadır. Yeşil ve mavi renklerin de dâhil olduğu farklı tasarımlarla 
gelecek. Çocuklar web tabanlı ara yüzlerle birçok şeyi programlayabilir.  

Anahtar Kelimeler: Kodlama, Micro:bit, Milenyum Kuşağı, 21 yy. Eğitim 

                                                            

41 Öğretmen, Özel Üsküdar Ortaokulu, Üsküdar, İstanbul, alpilkay@yahoo.com 
42  
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2. YENİ(LENEN) ÖĞRENCİLER ILE ETKİLİ İLETİŞİM 

Tahsin SARAY43 

Özgeçmiş 

Eğitim: 1991 yılında Kütahya’da doğdu. 2002’de Kütahya 30 Ağustos İlkokulundan, 2005’de 
Abdurrahman Paşa Ortaokulundan ve 2009’da Kütahya Lisesinden mezun oldu. 2015’te İstanbul Üniversitesi 
Matematik Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıllarda Yıldız Teknik Üniversitesinde Pedagojik 
Formasyon Eğitimi Sertifikasını aldı. Akademik hayatına İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesinde Eğitim 
Yönetimi alanında yüksek lisans yaparak devam etmektedir. 

Mesleki Deneyim: 2015 yılına kadar her kademede birebir özel ders ve özel öğrenci gruplarını çalıştırdı. 
2015-2016 yılında  Özel Acıbadem Orta Okulunda Matematik Öğretmenliği yaptı. 2015 yılında MEB’e bağlı bir 
çok okulda seminer ve atölye çalışmaları yaptırdı ve halen devam etmekte. 2016 yılından itibaren de Özel Asfa 
Eğitim Kurumlarında Matematik Öğretmenliği görevini yapmaktadır. 

Eser ve Çalışmalar:  2015 yılında eğitimci olmaya azmetti ve eğitim verebilecek düzeyde: Etkili Sınıf 
Yönetimi, Etkili Sunum Teknikleri, Liderlik ve Takım Yönetimi, İletişimde Beden Dili ve Etkinliklerle Değerler 
Eğitimi eğitimlerini aldı. İstanbul ve Anadolu’nun muhtelif illerinde bu eğitimleri vermeye devam etmektedir. 
2017 yılında özel bir kolejden gelen taleple kendisinin önderliğinde “Ekip Ruhu” konusunda çalışmalar yaptı. 
Sunumu 2 saat süren bu eğitimini de başarıyla tamamladı. 

Şu an öğretmen ve öğrenci iletişimi konusunda literatür taramaları yapmakta olup, akademik sahada 
farkındalık ve zenginlik oluşturmaya çalışmaktadır. 

Özet 

Eğitimde başarılı sonuçlar elde etmek için gerekli olan temellerden biri, hiç şüphesiz etkili iletişimdir. 
Bir konuyu biliyor olmakla, o konuyu ilk kez görecek olan birine anlatmanın birbirinden tamamen farklı olduğu 
bir gerçektir. Ülkemizde eğitimin öğretmen merkezli olduğu göz önüne alındığında öğretmenlerin etkili iletişim 
kurma becerisinin önemi ortaya çıkmaktadır.(Çakmak & Aktan , 2016: 83-97) 

Öğretmenlerin kendilerini öğrencilere empati yapacakları bir etkinlikle, bir bilgiyi sadece anlatılmakla 
ne gibi sonuçlar doğuracağını/öğrencilerde ne kadar anlamlandığını  gözlemleyip, öğretmenlere iletişim 
becerileri ihtiyacı hissettirmek. 

   Anahtar Kelimeler: İletişim, Öğretmen Öğrenci İletişimi, Eğitim 

                                                            

43 Eğitimci&Öğretmen, Asfa Eğitim Kurumları, İstanbul, Türkiye, tsaray.math@gmail.com 
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3. ÇOCUKLAR İÇİN ÇOCUK HAKLARI ATÖLYESİ 

Zerrin YİĞİTCAN44 

Özgeçmiş 

Eğitim: 1989’da Manisa-Turgutlu’da doğdu. İlkokulu Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda okuduktan sonra 
Turgutlu Anadolu Lisesi’nden Lisesinden mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve 
Rehberlik Anabilim Dalında lisansını tamamladı.  

Mesleki Deneyim:  2011 yılında göreve Bağcılar Aşkaleli İbrahim Polat Ortaokulu’nda başlamıştır. 
Görevlendirme olarak çeşitli eğitim kademelerinde çalışmalar gerçekleştirmiştir. 

Özet 

Çoçuk haklarını öğrenen çocuklar, insan haklarının ne olduğunu anlayarak kendilerinin de hak sahibi 
olduklarını kavrar ve bu hakları kendi özel koşullarına uyarlayarak yaşama geçirirler. Atölye asıl olarak 
çocuklarla birlikte çalışmalar yürüten eğitmenler için hazırlanmıştır. Özellikle çocuklarla insan hakları eğitimi 
konusuyla ilgilenenlere, değerleri ve toplumsal konuları çocuklarla tartışmak üzere araç arayışı içinde olanlara 
yöneliktir. Atölye her katılımcının farklı role gireceği ve o karakter ile empati yapacağı şekilde kurgulanmıştır. 
Rol oyunu, simülasyon, tartışma ögelerini içerir. 

Anahtar Kelimeler: çocuk hakları, insan hakları 

                                                            

44 Psikolojik Danışman-Aşkaleli İbrahim Polat Ortaokulu, İstanbul, Türkiye, z.yigitcan@hotmail.com 
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4. HAYATI OKULA TAŞIMAK 

Harun AKYOL45 
Özgeçmiş 
1993 yılında İstanbul’un Bağcılar ilçesinde doğdu. İlköğretimini Bağcılar ilçesinde bulunan Münir 

Nurettin Selçuk İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Lise hayatına 2007 senesinde yine aynı ilçede bulunan 
Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi’nde başlayıp 2011 yılında Osman Gazi Lisesi’nde tamamladı. 2011 yılında 
girdiği Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü’nü öğretmenlik mesleği için bırakarak 2013 senesinde Marmara 
Üniversitesi Türkçe Öğretmenliğine geçiş yaptı. 2014 yılında Marmara Üniversitesi’nden İstanbul 
Üniversitesi’ne geçiş yaparak Türkçe Öğretmenliği lisans eğitimini 2017 senesinde bu üniversitede tamamladı. 
Mezun olduktan sonra 2017 senesinde İbrahim Keresteci Ortaokulu’nda başladığı Türkçe öğretmenliği görevini 
hala burada sürdürmektedir. 

Özet 
Gerçek hayatın okul ortamına taşınması ve eğitsel oyunların öğretim sürecinde kullanılması bugün 

eğitim alanında kabul edilen bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu iki unsurun amaç ve kazanımlarla 
uygun bir şekilde öğretimde yer alması ise olmazsa olmaz bir durumdur.  Aynı zamanda günümüz eğitim ve 
öğretim ortamlarında kullanılması mecburi olan birçok eğitim-öğretim ilkesi ve yöntemi vardır. Bu ilkelere 
uyulması eğitim-öğretim ortamlarının zenginleştirilmesinde, bu ortamlarda öğrenimin kolaylaştırılmasında çok 
önemli bir yer tutmaktadır. Eğitimciler olarak bizlere düşen ise bu öğretim yöntemleri, teknikleri ve ilkeleri 
çerçevesinde hazırlayacağımız etkinlikler ile öğrencilerin kolay ve etkili öğrenimlerini gerçekleştirmektir. Asıl 
sorun ise gerçek hayatın oyunlaştırılmış bir şekilde, yöntem ve tekniklerle, kazanımlara uygun olarak nasıl icat 
edileceği ve nasıl kullanılacağıdır. Bir Türkçe öğretmeni olarak Türkçe derslerinde kullanılacak bir etkinliği 
sempozyumda sunarak yukarıda belirttiğim soruna, cevap oluşturmak istiyorum.  

Günümüz eğitim ve öğretim ortamlarında, daha önce de belirttiğim gibi mecburi olan birçok öğretim 
ilkesi ve yöntemi mevcuttur. Eğitimciler olarak bizlere düşen ise bu öğretim yöntemleri, teknikleri ve ilkeleri 
çerçevesinde hazırlayacağımız etkinlikler ile öğrencilerin kolay ve etkili öğrenimlerini gerçekleştirmektir. Bu 
yöntem ve tekniklere ilave olarak etkinliklerin oyunlaştırılması, öğrencilerin öğretim ortamında  etkin 
kılınmasında çok önemlidir. Oyun ve çocuklar üzerine ayrıca eğilecek olursak, karşımıza Doğu ve Batı bilim 
insanlarının bu hususta hemfikir olduğu çıkmaktadır. Oyunun ehemmiyeti hakkında medeniyetimizin büyük 
alimlerinden Mevlana C. R. Bu hususta şöyle demektedir: “Oyun, çocuğu büyümeye ve olgunlaşmaya doğru 
çeken bir iç güçtür. Onu belli bir seviyeden daha olgun, daha akıllı bir seviyeye doğru çeker götürür. Birçok 
şey oyun heyecanı ile öğrenilir, bedenin gelişmesi de oyun sayesinde normal seyrini izler.” Batıda ise oyun 
ve eğitim arasındaki ilişkiyi deneysel bir şekilde araştıran Lieberman araştırma sonuçlarına göre, oyundan 
zevk alan çocukların yaratıcılıklarının da yüksek olduğu, yaratıcı düşüncenin oyun ortamında daha iyi ortaya 
çıktığını belirtmiştir. Yapmış olduğum “Hayatı Okula Taşımak” adlı etkinliğiyle oyun odaklı, yöntem ve teknik 
açısından günümüz eğitim ortamına uygun bir çalışma hazırlamaya çalıştım. Peki bu etkinlikte kullanılan 
yöntem ve teknikler nelerdir?  

 Oyun odaklı yaklaşım, etkinliklerin öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun tasarlamak suretiyle 
öğrencilerin eğitim ortamından hem keyif almalarını hem de etkin bir şekilde öğrenmelerini destekler. 
Hayatilik, öğretim süresi içerisinde kazandırılan davranışların gerçek hayatta kullanılabilir nitelikte olması ve 
gerçek hayatta karşılaşılacak problemleri çözme kabiliyeti kazanma başarısını vurgular. Bruner tarafından 
oluşturulan ‘Buluş Yöntemi’ ise, öğretmen rehberliğinde öğrencinin faal olduğu ve öğrendiklerini kendi 
kendine yapılandırdığı bir öğretim yöntemidir. Örnek Olay tekniği ise, belirli bir öğretim konusu ile ilgili gerçek 
hayatta karşılaşılan problemlerin sınıf ortamında neden, nasıl ve sonuç ilişkisine göre incelenerek 
çözümlenmesi yoluyla öğrencilerin o konu ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazanmasını sağlamak ve benzer 
olaylar karşısında daha hızlı ve etkin çözüm yolları bulmalarına yardımcı olmak için kullanılan bir tekniktir. 
Çalışmamda kullandığım öğretim teknik ve yöntemlerinden kısaca bahsettim. Peki asıl soru olan “Teoriden 
(nazariyeden) pratiğe (tatbikata) nasıl geçilecek?”in cevabı ise,  9. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu’nda 
yapacağım ‘Hayatı Okula Taşımak’ adlı etkinlikte saklıdır. 

Anahtar Kelimeler: Oyun ve Eğitim, Eğitsel Oyun, Hayatilik 

                                                            

45 Türkçe Öğretmeni, İbrahim Keresteci Ortaokulu, İstanbul, Türkiye, harunakyol9@gmail.com 
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5. OYUNA GEL! KENDİNİ BİL! 

Dursunali EMECEN46 

Özgeçmiş 

1987 yılında Giresun’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Samsun’da tamamladıktan sonra İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümünden 2009 yılında mezun oldu. 11 
yıldır drama liderliği ve 5 yıldır masal anlatıcılığı yapıyor. Birçok eğitim platformunda masal, drama ve oyun 
alanlarında eğitimler vermeye ve uygulamalı atölye çalışmaları yürütmeye devam ediyor. Evli ve iki çocuk 
babasıdır. 

Özet 

İnsan fıtratı gereği keşfetmek, öğrenmek, deneyimlemek ve yaşam becerisi kazanmak için oyun 
oynama özelliğiyle programlanmıştır. Oyun, hayatın başlangıç döneminde, daha yürüyemeyen ve 
konuşamayan insana, hayata dair ilk keşiflerini yaptıran bir ilkadım programı gibidir. Daha sonraki 
dönemlerdeyse oyun; farkındalık, deneyim, muhakeme ve beceri sağladığı için aynı zamanda geleceğe 
hazırlayan doğal bir simülasyon görevi görmektedir.  

Sosyo-duygusal açıdan bakıldığında, aile içi güven ortamının hazırlayıcısı ve bağlanma kodlarının 
yazıcısı gibi olan oyun, toplumun yapı taşı ailelerin sağlıklı ortamlar kurmasını ve geliştirmesini sağlar. Aynı 
zamanda kişinin karakterinin şifrelerini de deşifre edebilen oyun, kişilerin mizacını ve yetkinliklerini tanımak 
için bir kılavuz gibi katkı sunar. Bugün iş dünyasının büyük kurumlarında, mülakatlardaki sıkıcı soru cevap 
kısmının yerine adaylarla birlikte oyun oynanması bunun en açık göstergesidir. 

Tüm bu ara bilgilerden hareketle, “Oyuna Gel! Kendini Bil!” isimli atölye çalışmasında öz itibariyle, 
oyunun ne olduğu, neden bu kadar önem atfedildiği, oyunun insana neler kazandırabileceği, neler 
kaybettirebileceği konuşulacaktır. Ayrıca oyun-fıtrat ilişkisi üzerinden kişinin kendini bilmesi için oyunun nasıl 
bir araç olduğu, kendini bilmeye giden yolda kişiye neler kazandırabileceği paylaşılacaktır.  

 Siz yeter ki oyuna gelin. 

Anahtar Kelimeler: Oyun, fıtrat, eğitim 

                                                            

46 Öğretmen, Çınar Koleji, İstanbul, Türkiye, e.dali@hotmail.com 
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6. GRAFİK NEDİR? YENİR Mİ, İÇİLİR Mİ? 

Aysun ÖZKAYA47 

Özgeçmiş 

Eğitim: 1976 Manisa Akhisar'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Akhisar'da tamamladı. Marmara 
Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Bölümünü bitirdi. 

Mesleki Deneyim:  Feyziye Mektepleri Vakfı Özel Ayazağa Işık Lisesi, British İnternational School 
İstanbul okullarında öğretmenlik yaptı. Doğuş Okullarında ve kendi açtığı kreş olan Sihirli Salıncak Çocuk 
Evi'nde yöneticilik yaptı. 2011 yılından bu yana Çekmeköy Sultançiftliği İlkokulu okulöncesi bölümünde 
öğretmen olarak görev yapmaktadır. 

Eserler ve Çalışmalar: Farklı çocuk yayınevi "Kavramları pekiştiren Hikayeler" öykü seti, Beyaz Pusula 
Yayınları "Adım Adım İlkokula Hazırlık" ve "Uzun Kulak" Eğitim setleri, "Ailemle birlikte yapıyorum" Aile katılım 
kitabı, "Matematik çalışmaları, çizgi çalışmaları ve Sanat " uygulama kitapları, "Okulöncesi aylık ve günlük 
plan örneği” kitapları. Bunun yanında editörlüğünü üstlendiği kitaplar da bulunmaktadır. 

Özet 

Çocuklar doğal bir keşfetme duygusuyla doğarlar. Bebeklikten itibaren çevrelerini inceleyerek, 
keşfederek belli başlı matematiksel kavramları kendi başlarına öğrenebilirler. Örneğin bir çocuk elindeki 
oyuncakların miktarını kardeşinin elindekilerle karşılaştırabilir ya da elindeki keki ikiye bölerek paylaştırabilir. 
Bu keşifler okul çağı matematiğinin anlamlandırılmasında önemlidir. Bizlerin görevi, soyut bir olgu olan 
matematiği, olabildiğince somut hale getirip onları desteklemektir. Böylece çocuk, okul dönemine geldiğinde 
sahip olduğu bilgileri yeni bilgilerle ilişkilendirip matematiğe karşı olumlu bir tutum kazanacaktır. Projenin 
amacı merak duygusu uyandıran eğlenceli etkinliklerle okulöncesi çocuklarına grafik hazırlamayı ve grafiğin 
sonuçlarını değerlendirmeyi kavratabilmektir. Bunun öncesinde nesne ve varlıkları özelliklerine göre 
eşleştirme, gruplama, nesneleri sayma ve ölçme kazanımları yer alır. Grafik çalışmalarında önceleri somut 
nesneler kullanılır. Sınıftaki oyuncaklar, bloklar vb. Ardından günlük yaşamdaki durumları yansıtan sorulara 
verdikleri yanıtlar grafiğe dönüştürülür. Örneğin okula yürüyerek gelenler ve servis kullanan çocuklar özel bir 
sembol ile somutlaştırılır. Bu sembol bir çizelgede ya da çizelgesiz yan yana veya alt alta dizilerek grafik 
oluşturulur. Somut nesne ile başlayan süreç sembollerle devam eder. 

Anahtar kelimeler: Okulöncesi matematiği, matematik becerileri, matematik eğitimi 

                                                            

47 Okul Öncesi Öğretmeni, Çekmeköy Sultançiftliği İlkokulu, İstanbul, Türkiye, 
aysun.kocaman@gmail.com 
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7. TANIŞMA VE KAYNAŞMA OYUNLARI 

Mustafa YILDIRIM48 

Özgeçmiş 

Eğitim: 1989’te Kars’ta doğdu. 2008’de Sarıkamış İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Bölümünde 2012’de lisans eğitimini tamamladı. 2016’da İstanbul 
Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini başladı. Halen İstanbul Üniversitesi’nde,  Din Eğitimi alanında yüksek 
lisans eğitimine devam etmektedir.  

Mesleki Deneyim:  2012-2017 yılları arasında MEB’e bağlı çeşitli okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Öğretmenliği yaptı. Halen Pendik/Kılıçaslan Ortaokulu’nda öğretmenlik yapmaktadır.  

Özet 

Derslerin başlangıcında öğrencilerin birbirlerini tanımaları, birbirilerine uyum sağlamaları ve ortamda 
olumlu bir iklimin oluşturulması oldukça önemlidir. Tanışma ve kaynaşma etkinlikleri, bireylerin birbirlerinin 
isimlerini ve farklı özelliklerini öğrenmesine, gruba güvenlerinin artmasına ve dolayısıyla daha sonraki 
zamanlarda yapılacak etkinliklere aktif katılımlarına zemin hazırlamaktadır. Bunun yanı sıra özellikle çocuklarla 
yürütülen çalışmalarda tanışma ve kaynaşma etkinlikleri, çocukların kendilerini ifade etmelerine olanak 
sağladığı için eğitim ve öğretimde yöntem olarak kullanılması açısında da üzerinde önemle durulması gereken 
çalışmalardır. Isınma özelliği de taşıyan bu etkinlikler, hem çocukların fiziksel olarak hareket etmelerini 
kolaylaştırmakta hem de grup içi dinamiğin oluşmasına katkı sağlamaktadır.  Bu çalışmamızda tanışma ve 
kaynaşma etkinliklerinin söz konusu faydaları göz önünde bulundurularak bazı oyunlar tanıtılacaktır. 
Çalışmamızda bazı tanışma ve kaynaşma etkinlikleri oyun mantığı içinde katılımcılar ile paylaşılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Oyun, Eğitim, Tanışma, Kaynaşma, Sinerji 

                                                            

48 Öğretmen, MEB/Pendik Kılıçaslan Ortaokulu, İstanbul, yildirimmustafa129@gmail.com 
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8. OKUMA HALKASI 

Gülşah ERTAŞ49 

Özgeçmiş 

Eğitim: 1983’te Samsun’da doğdu. 1995’te Munis Faik Ozansoy İlkokulundan ve 2001’de Halkalı Toplu 
Konut Lisesinden mezun oldu. Trakya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 2006’da lisans, 2014’de 
Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Bölümünde yüksek eğitimini tamamladı.  

Mesleki Deneyim: 2006-2009 yılları arasında Kültür Dershanesinde, 2009-2012 yılları arasında Berk 
Eğitim Kurumunda, 2012-2015 yılları arasında Okyanus Kolejinde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve zümre 
başkanlığı yaptı. 2016 yılında Bahçeşehir Kolejinde Türkçe Öğretmenliğine başlayıp halen Bahçeşehir Kolejinde 
öğretmenlik yapmaktadır. 

Eserler ve Çalışmalar: Bir komisyonla birlikte Ortaokullar İçin Hızlı Okuma Kitabı çıkardı. YGS-LYS 
çalışma kitapçıkları hazırladı. Çeşitli dergilerde dil ve edebiyat konulu yazılar yazdı. Hızlı okuma ile ilgili 
çalışmaları devam etmektedir. 

Özet 

Eğitimin temel hedefleri arasında yer almasına rağmen okuma, anlama, yazma, dinleme ve konuşma 
eğitim sistemimizde ihmal edilmiş görünmektedir. Bu eksikliğin giderilmesi noktasında okuma halkası 
deneyimi pratik çözümleme yapmaya uygun görünmektedir. Eğitimle uzun yılları ipotek altına alınan 
öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve kendini ifade etme noktasında ciddi problemleri söz konusudur. Bu 
problemler sistem ve aile tarafından görmezden gelinmektedir. Test üzerinden ölçme ve değerlendirmeyle 
belli noktalara gelebilen mezunlar, pratik hayata geçişte bu eksikliklerini farklı şekillerde telafi etmek zorunda 
kalmaktadırlar. 

Ülkelerin gelişmişlik düzeyine bakılırken, okuryazarlık durumu kitap- gazete ve dergi satış rakamları 
gibi ölçütlere bakılır. Gelişmişlik ölçüsü olan okuma becerisinin bu nedenle ihmal edilmemesi gerekmektedir. 

Okuma konusunda ne kadar gerilerde olduğumuz istatistiklerle ortaya konulmaktadır. Bu konunun 
gündem yapılmasıyla kısmi farkındalık oluşsa da istenen düzeye gelebilmek için daha çok çaba sarf edilmelidir.  

Türk eğitim sisteminin gözden geçirilmesi ve yeniden inşası sürecinde ArGe döngüsü ve süreç 
yönetimine ihtiyaç vardır. Okuma, anlama, yazma, konuşma ve kendini ifade edebilme hususunda 
iyileştirmelere ihtiyaç vardır. Ülkemizin geleceğinin sağlam nesillere teslim edilebilmesi için eğitim sistemimiz, 
okuma, anlama, dinleme, konuşma ve kendini doğru ifade edebilmek için okuma halkası deneyiminden 
istifade ederek bu temel becerilerin kazanılabilmesi adına “okuma halkası” Türkçe derslerinde yararlanmak 
üzere bir yöntem olarak öne çıkarılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Temel Beceriler, Okuma Halkası 

                                                            

49 Edebiyat Öğretmeni, Bahçeşehir Koleji, İstanbul, Türkiye, gulsahertass@gmail.com 
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9. WEB 2.0 İLE EĞLENEREK ÖĞRENİYORUM 

Sakine RÜZGAR50 

Özgeçmiş 

Eğitimi: 1973 yılında Elazığ’ın Keban ilçesinde doğdu. Sırasıyla  Elazığ Atatürk İlkokulu, Elazığ Atatürk 
Ortaokulu, Elazığ Lisesi’ni okuduktan sonra 1992 de Marmara Üniversitesi sınıf Öğretmenliği bölümünde 
okumaya başladı. 1996 bu bölümden mezun oldu. Halen Anadolu Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama 
bölümünde eğitimine devam etmektedir. 

 Mesleki Deneyim: Öğretmenlik hayatına 1996 yılında Özel Öncü İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak 
çalışmaya başladı. 9 yıl farklı özel okullarda çalıştıktan sonra 2010 da Milli Eğitim’de bir devlet okulunda 
çalışmaya başladı. Halen İstanbul Nurettin Topçu İlkokulu’nda meslek hayatının 18. Yılını çalışmaya devam 
etmektedir.  

Eserler ve Çalışmalar: Eğitim alanında birçok eğitime katılarak kendini bu alanda geliştirmeye çalıştı. 
2014 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapmış olduğu Eğitimde Yeni yaklaşımlar kursuna katılarak Eğitici 
eğitimi sertifikası aldı. Bunun sonrası yaptığı çalışmalarla web 2.0 araçları konusunda kendini geliştirdikten 
sonra Milli eğitimde kurslar düzenleyerek bir çok öğretmene bu alanda eğitim verdi ve halen eğitim vermeye 
devam etmektedir. Aynı zamanda Başakşehir Milli Eğitim Müdürlüğü eğitim ve eTwinning koordinatörlüğünü  
yapmaktadır 

Özet 

Uygarlığın oluşmasından günümüze kadar geçen süre de teknoloji dur durak bilmekten gelişmekte ve 
hala da gelişiyor. Bu teknoloji insan gücüne olan zorunluluğu azaltmaktadır. Mesela bir insanın taşıyacağı yük 
miktarının kat ve katını rahatlıkla teknoloji sayesinde taşınabilmektedir. Bu da teknolojinin bizlere sağlamış 
olduğu yararlardan biridir. Teknolojinin günümüze kadar insanlara çok önemli bir yararı olduğu şüphesiz bir 
gerçektir.. Teknoloji, mutfaktan büroya , evlerden işyerlerine ve okulumuza kadar günlük hayatımızın her 
yerinde. Teknolojik aletler, görsel, işitsel ve dokunsal olduğu için çocuklar tarafından çok sevilmektedir. Ayrıca 
uzmanlarca hazırlanmış olan eğitim programlarının öğrenmeyi destekleyici önemli etkileri vardır. Bu tür 
programlar; çocuğun merak ve rekabet dürtüsünü harekete geçirerek cesaretlendirir. En önemlisi ise çocuğun, 
teknolojik aletlerde uygulanan eğitim programlarını kullanarak, değerlendirmeyi, kendi kendine yapmasını 
sağlar. Böylece teknolojik aletlerde kullanılan eğitim programları, çocuğa kendi anlama düzeyini belirleme 
fırsatını verir, yazma ve iletişim becerilerinin gelişmesine katkı sağlar. Öğrenciler arasında entelektüel 
tartışmaya zemin hazırlar. Çocuğun ilgisini çektiği sürece, teknoloji, özgür bir öğretmen işlevi görür. Teknoloji 
bu nedenle, öğrencilerin okul hayatının her alanında ve eğitimlerinde olmalıdır. Günümüzde çocuklar ve 
gençler derslerini incelemek ve yeni şeyler öğrenmek yerine bilgisayar, dizüstü bilgisayar, akıllı telefon gibi 
dijital araçları kullanarak zamanlarının çoğunu harcamaktadır. Elbette, bu durum yetişkinlere göre bir 
sorundur. Bu sorundan yola çıkarak, öğrencilerin dijital araçlarla ilgili harcadıkları zamanı organize etmek ve 
onlara eğitim için bu araçları kullanma yönünde yardımcı olmak istiyoruz. Böylece zaman kaybetmeyecek ve 
sayısal okur-yazarlık ve güvenli internet öğrenmek için dijital teknolojilerin kullanımını ve dilini 
öğreneceklerdir. Ayrıca derslerdeki öğrencilerin motivasyonu, yaratıcılığı ve başarısı da artacaktır. SUNUM 
PROGRAMI Ben sunumumu bazı web 2.0 araçlarını uygulamalı olarak atölye çalışması olarak yapacağım. 
Uygulamalı olarak göstereceğim web 2.0 araçları : Slidetalk : Öğrencilerinizin resimlerini ekleyerek metin 
olusturacağınız ve bu metni sesli yayınlayacağınız çok güzel bir sunum aracı. Voki :Bir metni konuşmaya 
çevirmek için avatar oluşturmaya sağlayan bir araçtır. Çocuklarla rahatça yapabilecek bir çalışma. My wall : 
Rahatlıkla sınıfta , okulda ve işyerinde poster veya afiş yapabileceğiniz bir web 2.0 aracı. My idol : öğrencilerin 
kendi resimlerini kullanarak kendi avatarlarını oluşturabilecekleri bir sunum aracı. Kizoa : Fotoğraflar, videolar, 
müzikler, yazılar ve efektlerle oluşturabileceğiniz ücretsiz online slayt yapma ve video düzenleme programı. 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji , web 2.0 , etkin öğrenme , akıllı tahta 

                                                            

50 Öğretmen, Nurettin Topçu İlkokulu  Başakşehir, İstanbul, Türkiye, sakgul2002@yahoo.com 
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POSTER SUNULAR 

1. OSMANLI PADİŞAHLARI ÖZEL DERGİ ÇALIŞMASI 

Mehmet GÜNDÜZ51 

Özgeçmiş 

Eğitim: 1981 yılında Adıyaman ili Samsat ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman’da 
yaptı. 2002 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden, 2004 yılında Marmara 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tarih Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı’ndan ve 2007 yılında 
“Demokrat Parti’ye Karşı Muhalefet ve Milli Muhalefet Cephesi (1956-1960)” adlı çalışmasıyla Marmara 
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan mezun 
olmuştur. Ayrıca 2012 yılında İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce-Türkçe 
Çevirmenlik Programı’ndan, 2015 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu 
Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik Programı’ndan, 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nden mezun olan Mehmet Gündüz 2017 yılında İstanbul Üniversitesi 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde “Türkiye’de Yabancı Dilde Öğretim Yapan Resmi Ortaöğretim 
Kurumları: Maarif Kolejleri” adlı çalışması ile Doktora eğitimini tamamlamıştır.  

Mesleki Deneyim:  2004 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen olarak atanan Mehmet 
Gündüz halen İstanbul’da Tarih Öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Mesleki gelişimin sürekliliğine inanarak 
İstanbul Meridian 2010 Certificate Yetkinin Ötesinde Liderlik Programı’nı, Tarih Öğretiminde Avrupa Değerleri 
ve Avrupa Birliği Perspektifi Programı’nı bitiren Mehmet Gündüz 2010 yılında Fatih İlçesi Değerler Eğitimi 
Öğretmen Kategorisinde birinciliğe, Proje Kategorisinde ise ikinciliğe layık görülmüştür.  

Uluslararası Yoksulluk Sempozyumu’nda görevli olarak katılan Mehmet Gündüz, 2010 yılından bu yana 
devam eden Oyuncaksız Çocuk Kalmasın Projesi’nin Proje Yürütücüsüdür. Denizbank ve Common Purpose 
işbirliğiyle gerçekleştirilen Fatih Gelenbevî Kütüphanesi Restore Edilmesi Projesi’nin (2010) Proje 
Koordinatörlüğünü ve Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, İHH ve Suriye Nur Derneği işbirliğiyle Suriyeli 
Mültecilere Yardım Kampanyası’nın koordinatörlüğü yapmıştır. Mehmet Gündüz ayrıca III. Model Birleşmiş 
Milletler Türkiye Konferansı’na ve TÜDİK’e Danışman Öğretmen olarak katılmıştır. 

Özet 

Bu çalışmanın amacı Fatih Gelenbevî Anadolu Lisesi’nde Osmanlı Padişahları ile ilgili yapılan dergi 
çalışmalerı hakkında bilgi vermektir. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 235 öğrencinin katılımıyla 24 Özel Sayı 
dergi yayınlanmıştır. Bu çalışma ile öğrencilerimiz Osmanlı Padişahlarını ve dönemlerini incelediler. Böylece 
her öğrenci bir Osmanlı Padişahı ile ilgili derinlemesine bilgi sahibi oldu. 

Anahtar Kelime: Osmanlı, Padişah, Dergi, Ortaöğretim 

                                                            

51 Dr., Tarih Öğretmeni, Fatih Gelenbevî Anadolu Lisesi, İstanbul, Türkiye, ekalim02@yahoo.com 
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2. EĞİTİMDE WEB 2.0 VE FATİH PROJESİ 

Salim AÇIKGÖZ52 

Özgeçmiş 

Eğitim: 1982’de Yozgat/Sarıkaya’da doğdu. İlkokulu Sarıkaya Barbaros İlkokulunda-Ortaokul ve Liseyi 
Sarıkaya Lisesi’nde tamamladı. Celal Bayar Üniversitesi İlköğretim sınıf Öğretmenliği Bölümü 2004’te lisans, 
Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi 2014’de yüksek lisans eğitimini 
tamamladı. 

Mesleki Deneyim: 2005-2010 yılları arasında Şırnak/İdil Ortaköy İlköğretim Okulu Müdür Yetkili 
Öğretmen-Kurucu Müdürlük-Müdür vekilliği Şırnak/Cizre Vali Kamil Acun İlköğretim Okulunda Müdür 
Yardımcılığı yaptı. 2010’da Bilecik/Osmaneli ilçesine atandı, Sınıf Öğretmenliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
Ar-Ge Birimi sorumluluğu görevlerini yürüttü. 2013 yılında Bilecik/Bozüyük Çitosan İlkokulu’na Müdür 
Yardımcısı olarak atandı. 2013-2016 yılları arasında Çitosan İlkokulu, ardından Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu 
Müdür vekili olarak görev yaptı. Bilecik/Bozüyük Cumhuriyet İlkokulu’nda Okul Müdürü olarak görevine devam 
etmektedir. 

Eserler ve Çalışmalar: 2010 yılında Uluslararası ITEC projesinde il koordinatörü olarak görev aldı. 
Eğitimde Yeni Yaklaşımlar konusunda çeşitli kurs ve seminerler verdi. Üstün zekâlı(Özel yetenekli) çocukların 
eğitimi ile ilgili 2010 yılında çalışmalara başladı. Bu konuda çeşitli eğitimler aldı. Üstün zekâlı(Özel yetenekli) 
çocuklar ile ilgili birçok kurs ve seminer verdi.2017 yılında Bilecik Hikâyeleri 1 Bozüyük adlı çocuk kitabı 
yayınlandı. Okul yöneticiliği, eğitim yöneticiliği, yenilikçi öğretmen, Üstün zekâlı(Özel yetenekli) çocuklar ile 
ilgili akademik çalışmalar yapmakta yapılan çalışmalara katkı sağlamaktadır. 

Özet 

Web 2.0, O'Reilly Media tarafından 2004'de kullanılmaya başlayan bir sözcüktür ve ikinci nesil internet 
hizmetlerini - toplumsal iletişim sitelerini, vikileri, iletişim araçlarını, folksonomileri- yani internet 
kullanıcılarının ortaklaşa ve paylaşarak ürettikleri sistemi tanımlar. Web 2.0 ile başlayan süreç 4. Sanayi 
devrimi olarak alanyazında yer bulan gelişmenin tetikleyicisi olmakla birlikte yapay zekâ çalışmalarının hız 
kazanmasın da en önemli etkenlerdendir.T.C. Milli Eğitim Bakanlığı  bu gelişmelere kayıtsız kalmamış FATİH 
Projesini geliştirmiş ve uygulamaya koymuştur. Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH): 
Her öğrencimizin en iyi eğitime kavuşması, en kaliteli eğitim içeriklerine ulaşması ve eğitimde fırsat eşitliğinin 
sağlanması için tasarlanmış olan FATİH Projesi, eğitimde teknoloji kullanımıyla ilgili dünyada uygulamaya 
konulan en büyük ve en kapsamlı eğitim hareketidir[1]. Bu çalışmada Web 2.0 teknolojisinin sunduğu 
yenilikler arasında bulunan İçerik Yönetim Sistemleri (Content Management Systems-CMS/WCMS), Bulmaca 
Araçları(Puzzle Tools), Animasyon & Video (Animation & Video), Kavram Haritası & Çizim Araçları (Concept 
Map & Drawing Tools)   uygulamalarının eğitim alanında kullanımlarına ilişkin değerlendirmeler 
sunulmaktadır. Weebly ve Crosswordlabs uygulamalarının eğitim sürecinde kullanımına yönelik örnek bir 
uygulamanın detayları da çalışmada yer almaktadır.  

Anahtar Sözcükler: Web 2.0, Eğitim, Eğitimde Yeni Teknolojiler, FATİH Projesi 
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3. PROJE TABANLI ÖĞRENME 

Burhaneddin TUNA53 

Özgeçmiş 

Eğitim: 1976 yılında Adana’da doğdu. 1987 yılında Feridun Cıngıllı İlkokulunu, 1994 yılında Sami 
Yangın Anadolu Lisesi’ni bitirdi. 2000 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fizik bölümü lisans eğitimini 
tamamladı. 2007 yılında Erciyes Üniversitesi Fizik Öğretmenliği alanında tezsiz yüksek lisans eğitimini 
tamamladı. 2008 yılında University of South Carolina/Beaufort’dan Infusion of Arts Throughout the Curriculum 
(Müfredata Sanat Ekleme) ve 2009 yılında Converse University South Carolina’dan Education of Gifted and 
Talented (Dahilerin ve Yeteneklerin Eğitimi) doktora dersleri almıştır.  

Mesleki Deneyim: 2000-2007 yılları arasında Kayseri ve Nevşehir’de çeşitli dershanelerde Fen ve Fizik 
öğretmenliği yaptı. 2007-2010 yıllarında FACES(Foreign Academic Cultural Exchange Services)’in kültürler arası 
değişim antlaşması çerçevesinde ABD’de South Carolina eyaletinde Wade Hampton High School’da fizik 
öğretmenliği yaptı. 2010 yılında yurda ve öğretmenlik yapmaya devam etti. Şu anda Tekden Eğitim 
Kurumlarında Proje Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.  

Eserler ve Çalışmalar: Farklılaştırılmış eğitimin önemli olduğunu düşünen Tuna, 2013 ve 2014 yılında 
TÜBİTAK’ın seçtiği ve destekleğini, ITAP (Instutute of Theoretical and Applied Physics) tarafından düzenlenen 
Fizik Olimpiyatı Formatörlüğü kurslarına katılmıştır. Ayrıca TÜBİTAK ve MEB tarafından düzenleyen proje 
yarışmalarında danışmanlığını yaptığı projeler 2012, 2013 ve 2015 yıllarında seçilmiş ve sergilenmiştir. Yazar 
ayrıca WRO (Dünya Robot Olimpiyatı) ve FLL (First Lego League) robot turnuvalarında koçluk yapmakta, 
amatör telsiz işletme ve 3D yazıcı eğitimleri vermektedir. 

Özet 

PISA 2015 verilerine göre ülkemizde öğrenciler okul sonrası öğrenmeye çok vakit harcamalarına 
rağmen, başarısı düşüktür. Buradan anlaşılmaktadır ki sınıfa gir, otur, öğretmenini dinle, ezberle,  ödev yap, 
test çöz yaklaşımı kalıcı öğrenmeyi sağlamamaktadır.  Okuldaki ders saati sayısı ülkelerin birbirine yakın 
olduğuna göre, öğrenme daha verimli ve kalıcı hale getirilmelidir. Kalıcı öğrenme Proje Tabanlı Öğrenme ile 
sağlanabilir. Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı; öğrencilerin sorumluluk almaları, seçimler yapmaları ve 
inisiyatif kullanmaları için fırsatlar veren ve öğrencinin kendi kendine bilgiye ulaşmasını, bilgiyi kullanmasını, 
ilgili alanlara bilgiyi transfer edebilmesini, araştırma yapmasını, bilimsel süreç becerisini kullanmasını, elde 
ettiği bilgileri uygun bir biçimde bir araya getirip sunabilmesini, kendini ifade edebilmesini sağlayan bir 
yaklaşımdır. Bu modelinin uygulandığı sınıflarda öğrenenler aşamalı olarak ve giderek daha çok kendi 
eğitimleri için sorumluluk alırlar. Öğretmenlerinden giderek daha bağımsız olurlar. Yaşam boyu öğrenmeye 
devam edebilen bağımsız öğrenenler olurlar. Gerçek hayatta birçok çalışma proje şeklindedir. Öğrenciler Proje 
Tabanlı Öğrenmede müfredattaki bir konuyu ele alırlar ve gruplara ayrılırlar. Bir soruna çözüm arar bazen 
konu ile ilgili kendileri bir sorun tespit ederler. Bu soruna çözüm bulup video, sunum ya da başka türlü bir 
performans şeklinde çözümü ifade ederler.  

Anahtar Kelimeler: proje tabanlı öğrenme, probleme dayalı öğrenme, öğrenci merkezli öğrenme, 
proje yaklaşımı 
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4. DİZİLİM SPORU 

Hasan GÖK54, Elif GÖK55 

Özgeçmiş 

Hasan GÖK 

1976 Yılında Kahramanmaraş´ta doğdu. İlköğrenimini Gaziantep/Nurdağ, orta ve lise öğrenimini 
Osmaniye/ Düziçi And. Öğrt. Lisesi´nde tamamladı. 1999 yılında Süleyman Demirel Ünv. Burdur Eğit. 
Fakültesi´nden mezun oldu. 4 yıl Şanlıurfa/Birecikte görev yaptıktan sonra İstanbul / Sultangazi, Avcılar ve 
Başakşehir´de sınıf öğretmenliği yaptı. Halen Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü yapmaktadır. MEB 
bünyesinde bir çok proje ve eğitimlerde görev aldı. 

Uzun yıllar üstün yetenekli öğrencilerle çalışmalar yapan Hasan Gök aynı zamanda Akıl ve Zeka 
oyunları eğitimci eğitimi ve Yaratıcı Drama Lideridir. 

Elif GÖK 

1982 Yılında Nevşehir/ Ürgüp’te doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Ürgüp’te tamamladıktan sora Erciyes 
Üniversitesi Edebiyat Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını da Erciyes Üniversitesin’de yaptı.  

Halen Başakşehir Bilim ve Sanat Merkezin’de Türkçe Öğretmeni olarak görev yapmaktadır. 

Özet 

Beynimiz  düşünme becerisi ve davranışlarımıza göre , sağ beyin – sol beyin şeklinde ikiye ayrılır.  Bilim 
adamlarına göre, beynin her iki yarım küresinin eşit ve iyi bir şekilde gelişmiş olması, söz konusu insani 
yeteneklerinin esas kaynağı. Psikolog Andrey Maksimov, insanların çoğunun beyninin sol yarım küresinin 
daha çok gelişmiş olduğunu ve bu kişilerin sağ eliyle yazdıklarını belirtmiştir. 

Beyinimizin  çok az kısımlarını kullandığımızı yapılan araştırmalardan biliyoruz. Her iki yarım kürenin 
potansiyellerinin doğal etkenlerle veya yapılacak egzersizlerle geliştirmesi mümkündür. 

Zihinsel yapılan egzersizlerin yanı sıra fiziksel yapılan egzersizler de beyin kürelerini geliştirir. Örneğin 
sağ elini kullanların sol beyni gelişmiştir.  

Amerika' da yapılan araştırmalar Dizilim Sporu uygulamasının, iki elin aynı anda kullanılmasında, el-
göz koordinasyonunun sağlanmasında, beynin sağ-sol kısımlarının aynı anda kullanılmasında ve motor 
becerilerinin gelişmesinde olumlu katkılarda bulunduğu kanıtlanmıştır. Sağlamış olduğu yararların yanı sıra 
çocuklara hoşça vakit geçirtmesi, beden eğitimi dersleri için Dizilim Sporu önemli aktivitelerden biri haline 
gelmiştir. 

Yapılan bir diğer araştırmada, Dr. Melanie Hart(*) Dizilim Sporunu yapan bir kişinin beyninin her iki 
kısmındaki oluşan elektriksel aktiviteleri deneysel olarak EEG kullanarak gözden geçirmiştir. Sonuçlar 
göstermektedir ki Dizilim Sporu beynin her iki yarısını da kullanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler:  Aktif Öğrenme, Dizilim Sporu, sağ-sol beyin 
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5. ZAMAN AKIYOR ÇEŞMELERİMİZ YOK OLUYOR 

Mehmet GÜNDÜZ56 

Özgeçmiş 

Eğitim: 1981 yılında Adıyaman ili Samsat ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman’da 
yaptı. 2002 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden, 2004 yılında Marmara 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tarih Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı’ndan ve 2007 yılında 
“Demokrat Parti’ye Karşı Muhalefet ve Milli Muhalefet Cephesi (1956-1960)” adlı çalışmasıyla Marmara 
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan mezun 
olmuştur. Ayrıca 2012 yılında İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce-Türkçe 
Çevirmenlik Programı’ndan, 2015 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu 
Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik Programı’ndan, 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nden mezun olan Mehmet Gündüz 2017 yılında İstanbul Üniversitesi 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde “Türkiye’de Yabancı Dilde Öğretim Yapan Resmi Ortaöğretim 
Kurumları: Maarif Kolejleri” adlı çalışması ile Doktora eğitimini tamamlamıştır.  

Mesleki Deneyim:  2004 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen olarak atanan Mehmet 
Gündüz halen İstanbul’da Tarih Öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Mesleki gelişimin sürekliliğine inanarak 
İstanbul Meridian 2010 Certificate Yetkinin Ötesinde Liderlik Programı’nı, Tarih Öğretiminde Avrupa Değerleri 
ve Avrupa Birliği Perspektifi Programı’nı bitiren Mehmet Gündüz 2010 yılında Fatih İlçesi Değerler Eğitimi 
Öğretmen Kategorisinde birinciliğe, Proje Kategorisinde ise ikinciliğe layık görülmüştür.  

Uluslararası Yoksulluk Sempozyumu’nda görevli olarak katılan Mehmet Gündüz, 2010 yılından bu yana 
devam eden Oyuncaksız Çocuk Kalmasın Projesi’nin Proje Yürütücüsüdür. Denizbank ve Common Purpose 
işbirliğiyle gerçekleştirilen Fatih Gelenbevî Kütüphanesi Restore Edilmesi Projesi’nin (2010) Proje 
Koordinatörlüğünü ve Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, İHH ve Suriye Nur Derneği işbirliğiyle Suriyeli 
Mültecilere Yardım Kampanyası’nın koordinatörlüğü yapmıştır. Mehmet Gündüz ayrıca III. Model Birleşmiş 
Milletler Türkiye Konferansı’na ve TÜDİK’e Danışman Öğretmen olarak katılmıştır. 

Özet 

Bu çalışmanın amacı Tarihi Yarımada’da bulunan tarihi çeşmeler ile ilgili yapılan proje hakkında bilgi 
vermektir. Bu proje 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Fatih Gelenbevî Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi. 
Proje ile Fatih’te yer alan 56 mahallenin tamamı 235 öğrencimiz tarafından incelendi. Projemiz ile Tarihi 
Yarımada’daki tüm tarihi çeşmeler ve onların mevcut durumları tespit edildi. Tespit edilebilen tarihi çeşmeler 
fotoğraflanarak belgelendirildi.   

Anahtar Kelimeler: Çeşme, Tarihi Yarımada, Fatih, Osmanlı  
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6. FİNLANDİYA EĞİTİM GEZİSİ 

Esra ŞAHİN57 

Özgeçmiş 

Eğitim: 1987’de Malatya’da doğdu. 2001 yılında Kemal Özalper İlkokulu’ndan, 2004 yılında Gazi 
Lisesi’nden mezun oldu. 2008’de İnönü Üniversitesi Sınıf öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 2011 yılında 
Bahçeşehir Üniversitesi’nde Eğitim Yönetimi bölümünden yüksek lisansını tamamladı. Şu an Anadolu 
Üniversitesi Sosyoloji bölümü üçüncü sınıf öğrencisidir.   

Mesleki Deneyim: 2008-2014 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa’da 23 Nisan İlkokulu’nda sınıf 
öğretmenliği yapmıştır. 2014 yılında çalışmaya başladığı İstanbul Eyüp Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’nda 
halen çalışmaya devam etmektedir. 2015-2016 yılları arasında da aynı okulda müdür yardımcılığı yapmıştır. 

Eserler ve Çalışmalar: Düzenli olarak Eğitişim Dergisi’ne yazılar yazmaktadır ve Classloom Blog’da 
yazardır. Alternatif eğitim sistemlerine ilgi duymakta ve bu konuda yazdığı ‘A.S.Neill’in Alternatif Eğitim 
Sitemleri Üzerine Görüşlerinin Summerhill Okulları Üzerinden Değerlendirilmesi Projesi’ bulunmaktadır. 
Avusturya’ya gidip montessori ilkokulu, pikla anaokulu, waldorf ortaokulu, demokratik ilkokul ve orman 
anaokulları konusunda eğitim almış ve gözlemlerde bulunmuştur. 2017 yılında ise Finlandiya eğitim sitemini 
incelemek için Finlandiya’ya gidecektir. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda tiyatro lideridir. Bir dönem kamplarda 
tiyatro liderliği yapmıştır. Suriyeli mülteci öğrencilerin eğitimini konu alan ve hazırlayıp yürütücülüğünü yaptığı 
‘Seni Kendi Dünyamda Kucaklıyorum’ isimli proje ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Eğitimde İyi 
Örnekler Sergisi’ne girmeye hak kazandı ve ödül aldı. Bir dönem ‘İstanbul Türkiye İçin Okuyor’ projesi 
kapsamında yetişkinlere okuma yazma kursları açmış ve yaptığı çalışmalardan dolayı ödüllendirilmiştir. TEMA 
vakfı gönüllüsü ve temsilcisidir. Çocuklara gönüllü doğa eğitimleri vermekte ve etkinlikler düzenlemektedir. 

Özet 

Dünya’nın en iyi eğitim sistemlerinden biri olan Finlandiya’nın başarı grafiğini sürekli yükseklerde 
tutan uygulamaları örnek alıp, geliştirip, üzerinde düşünmek oldukça önemlidir. Bu örnekler dil eğitimi, 
öğretmen yetiştirme politikaları, sportif faaliyetler, çevre eğitimi, her öğrenciye yönelik eğitim ve öğretim 
programlarıdır. Finlandiya’da tüm kazanımların eş zamanlı bir şekilde verilmesi başarılı bir eğitim sisteminin 
oluşmasını sağlamaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler:  Finlandiya Eğitim Gezisi, Finlandiya Eğitim Sistemi 
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7. ATÖLYEDEYİM: SINIFTAN ATÖLYEYE, ATÖLYE MERKEZLİ EĞİTİM 

Zeynep YAZGI58 
Özgeçmiş 
1995’te Ordu’da doğdu. 2013 yılında Fatsa Anadolu Öğretmen Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul 

Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Üstün Zekâlılar Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışma yandal 
bölümlerinde 2017 yılında mezun oldu. 2017 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi RPD tezli yüksek 
lisans programına başladı. 

Özet 

Çocukların ilgi duydukları alanlarda, kolayca erişim sağlayabilecekleri, öğretmenlerinde bu ortama 
fırsat verebilecekleri, çoklu zekâya hitap eden, grup çalışmalarının uygulamasına imkân sağlayan eğitim 
şeklidir. Günümüzde sadece teorik bilgi vererek öğrencilerin konuyu öğrenmiş olmalarını beklemek artık kabul 
görmeyen bir bakıştır. Çocukların düşünmeden, bir şeyler üretmeden geçirdiği bir dersin aklında kalması o 
dersin sınavının, testinin yapıldığı güne kadardır. Öğrenci derste düşünmelidir eğer öğrenci soru soruyorsa 
sınıfta demektir. Peki, bir sınıf sadece öğretmen masası, pano ve sıralardan mı oluşur? Dersin bir uygulamasını 
yapmak için fen bilimleri atölyesine gittiklerinde öğrenci sınıfta oturup, camlar ardında olan maketlere, 
boyunun yetişmediği yere asılı olan süslü püslü panoya bakıyor olması, atölye temelli eğitim midir? Şuan 
atölye denildiğinde eğitimcilerin aklına çok farklı düşünceler gelebilmektedir. Bilinmesi gereken asıl mesele 
şudur ki atölye uygulamadır. Bu noktada atölyemde yaptıklarımı ve gözlemlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Atölyede derse, öğrencilerimle atölye anlaşması yaparak başlamayı tercih ettim. Atölye anlaşması; karşılıklı 
iletişim halinde izlenilen ve bu yolla atölyenin de kurallarının olduğu, atölyede olmasını ve olmamasını 
istedikleri konuları konuşarak bunu hatırlatacak bir pano hazırladık. Dönem içerisinde tekrar edilen ve esnek 
olabilen kurallar bu panoda mevcuttur. Etkinliklerimde en önem verdiğim nokta ise ‘sunum’. . Yapılan çok 
basit bir etkinlik olsa da örneğin anaokulunda ellerindeki farklı renk, boy, şekilde ahşap nesnelerden hayal 
ettikleri kahramanı yapmalarını söyledikten sonra kukla ekranını televizyon olarak kullanarak öğrencilerin 
orada önce kendini tanıtması daha sonra ürününün ismi, renkleri, ne gibi özellikleri olduğunu söylemesini en 
son olarak arkadaşlarına onu dinledikleri için teşekkür etmesini istedim Öğrencinin düşünmesi, yaratıcı 
düşünmesi, bunu çekinmeden ifade edebilmesi atölyemde önem verdiğim noktalardan biri oldu. O esnada 
öğrencilerin sınıf içerisinde dolaşması, gürültü yapması eğer ulaşmak istediğim noktaya gidiyorsa bu benim 
için bir zevk olmuş oldu. Atölye merkezli eğitimde önemli diğer nokta ise öğrencinin atölyeye karşı ilgisinin 
olmasıdır. Bu yüzden atölyenin içeriği öğrenciye net bir şekilde verilmelidir. Öğrenci neden orada 
bulunduğunun, ne gibi temalar işlendiğinin fakında olmalıdır. O atölyenin kazanımlarının farkında olan öğrenci 
ile kazanımların farkında olmayan öğrenci o zaman daha net fark edilmektedir. Eğer öğrencininiz o atölyenin 
farkında değilse, ilgi duymuyorsa aşamalı olarak ilerlemeniz gerekmektedir. Öncelikle tüm çocukları 
gözlemleyip, ilk etkinliklerinizi öğrencinin yeteneklerinin farkına varmayla geçirmeniz gerekmektedir. Zaman 
alıcı etkinliklerde olsa, atölyede ki asıl etkinliklere başlayamamış olsanız da bunu yapmanız en doğrusudur. 
Öğrencinin atölyeye ve atölye öğretmenine tam bir şekilde güveniyor olması gerekmektedir. Her dersin 
elbette bir hedefi vardır. Bir sınıf öğretmeni derse girmeden önce anlatacağı şeyleri planlar. Dersin akışı 
bellidir. Atölyede derse girmeden önce anlatacaklarınız yine bellidir ancak dersin akışı her an 
değişebilmektedir. Atölye öğretmeninin bu değişikliklere hazırlıklı olması gerekmektedir. Örneğin derste 
sunduğumuz bir görsel üzerine beyin fırtınası tekniği ile öğrencileri düşündürmeye yöneltiyoruz ancak o beyin 
fırtınasının dönütünü öğrencilerden alamadığınızda ders ilerleyememektedir. Böyle bir durumda atölye 
öğretmeni bu görsele farklı bir boyut kazandırması gerekmektedir. Görseli ters çevirme, görsele alakasız bir 
müzik ekleme, görseli o an öğrencilerden oluşturmasını isteme, görseli hikayeleştirme, görseli resmeden 
ressamın çizimi sırasında duruşu nasıldı? Gibi soru ve eklemelerle dersi canlandırabilmedir. Kısaca atölye 
öğretmeni esnek ve dinamik olmalıdır. Öğretmenin yaratıcılığı bu noktada önem kazanmıştır. Bir öğretmen 
klasik sınıfı atölye yapar, bir öğretmen atölyeyi klasik sınıf yapar. Atölye her yerdedir. Her sınıf öğretmenin 
yaratıcılığı ölçüsünde atölyedir. 
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8. MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 12. SINIF 

ÖĞRENCİLERİN OKULDAKİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİNDEN 

ALMAK İSTEDİĞİ DESTEK NASIL OLMALIDIR? 

Ersin ŞANLI59 

Özgeçmiş 

Eğitim: 1983’te Kocaeli de doğdu. Aslen Trabzon Tonyalıdır. 1994 ‘da Kirazlıyalı İlkokulundan, 1997’de 
Kirazlıyalı Ortaokulundan, 2000’de Kocaeli Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar 
Bölümünden, 2005’te Kocaeli Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretmenliği Bölümünden mezun 
oldu. 2016 yılında İstanbul Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve 
Ekonomisi alanında Yüksek Lisans eğitiminden mezun oldu.  

Mesleki Deneyim: 2006-2007 yılları arasında TSK’da görev almıştır. 2007-2014 yılları arasında MEB’e 
bağlı okullarda Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olarak çalışmıştır. 2014-2017 yılları arasında Üsküdar İMKB 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yapmıştır. Halen Şubat 2017’de atandığı 
Sancaktepe / Tolga Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olarak görev 
yapmaktadır. Aynı zamanda 2014 Mayıs ayında İş Güvenliği Uzmanı olmuştur.  

Eserler ve Çalışmalar: Yüksek Lisans tezi olan “Okul Yöneticilerinin Uzaktan Mesleki Gelişimleri: Bir 
Model Önerisi” konusunda çalışmalar yapmaktadır. Uzaktan eğitim ve eğitim yönetimi ile ilgili çalışmalar 
yapmakta ve çeşitli kongrelerde bu çalışmaları sunmaktadır. Okullarda sürdürülebilir Ar-Ge çalışmaları 
yapmaktadır. Üye Olunan STK: Öncü Okul Yöneticileri Derneği / Kurucu Üye – Yönetim Kurulu Üyesi 

Özet 

Mesleki ve teknik eğitimin bir parçası olan Kız Meslek Liselerinin ilk adımı 1927 yılında Ankara’da 
açılan İsmet Paşa Kız Enstitüsü ile olmuş ve bu okulların sayısı giderek artmıştır. 1974-1975 öğretim yılına 
kadar Kız Enstitüsü olarak devam eden bu kurumlar, 3. Beş Yıllık Kalkınma Planı hedefleri ve 9. Milli Eğitim 
Şurası kararları doğrultusunda “Kız Meslek Lisesi” şeklinde isimlendirilmiştir. Şimdilerde ise isminden “kız” 
kelimesi kaldırılarak tüm meslek liseleri gibi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak isimlendirilmektedir. 
İsminde Kız kelimesi kalksa da halen sadece kız öğrencilerin tercih edebileceği statüdedir. Üsküdar ve 
Sancaktepe’de iki Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi de bu kapsamdaki okullardandır. 

Bu çalışma ve anket ile kız öğrencilere yönelik Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesindeki Bilişim 
Teknolojileri Alanı 12. sınıf öğrencilerinin okuldaki Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisinden ne gibi 
destekler almak istediklerinin belirlenmesi olacaktır. Anket sonuçları neticesinde yapılacak olan 
değerlendirme ile kız öğrencilere yönelik Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesindeki Psikolojik Danışma ve 
Rehberlik Servisi öğrencilerine daha verimli destek hizmeti sunabilmesi amaçlanmaktadır. 

Öğrencilerin anket sorularına; Hiç katılmıyorum(1), Katılmıyorum(2), Ara sıra katılıyorum(3), Sık sık 
katılıyorum(4), Tamamen katılıyorum(5) şeklinde cevap vermesi istenmiştir. Her bir soru için ayrı ayrı analiz 
yapılarak uygun sonuç elde edilmek istenmiştir. 
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