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İslamî ve insanî değerler çerçevesinde yaşamak ve yaşanma-
sına vesile olmak gayesiyle farklı kuruluşlar bünyesinde sür-
dürdüğü eğitim çalışmalarını 2003 yılında yeni bir çatı altına 
taşıyan YEKDER, taze bir kan ve yeni bir heyecan ile sağlam 
bir geleneği devralarak kuruldu.

YEKDER; ahlâkî ve manevî bakımdan tutarlı nesiller ye-
tişmesinin, toplumumuzda kaliteli bir din eğitimi hizmeti 
verilmesine bağlı olduğu fikrinden hareketle, din eğitimi ala-
nında özgün modeller ve materyaller üretilmesine ve nitelik-
li din eğitimcilerinin yetişmesine katkı sağlanmayı kendine 
gaye edinmiştir.

Kurulduğu günden bu yana çocuk, genç ve yetişkinlere 
yönelik özgün eğitim programı ve materyaller geliştiren 
ve uygulayan YEKDER, Ev Okulu Programı ile çocuklara 
temel din eğitimi hizmeti vermeyi, Gençlik Çalışmaları ile 
marifetli gençler yetiştirilmesine katkı sağlamayı ve Aşamalı 
Seminerler Programı’nda yetişkinlere sahih bir dini altyapı 
kazandırmayı hedeflemektedir.

Din Eğitim Akademisi (DEA) bünyesinde ise eğitici adayla-
rına ve hâlihazırda öğretmenlik yapan bireylere yönelik eği-
timler düzenlemektedir. Devam eden programların yanı sıra 
bütün çalışmalarını, geliştirdiği modelleri ve materyalleri 
alandaki STK’larla paylaşan YEKDER, bu çalışmaların geniş 
kitlelere ulaşmasına vesile olmak için kamu, yerel yönetimler 
ve STK’lara da kurumsal destek sunmaktadır.

Din Eğitimi Akademisi (DEA), din eğitimcilerinin meslekî 
gelişimine katkı sağlamak üzere 2015 yılında kuruldu. DEA, 
din eğitimi alanında çalışan kamu kurumları, yerel yönetimler 
ve STK’lar ile bu kurumlarda hizmet veren eğitimcileri des-
tekleyerek din eğitimi kalitesinin artmasına yardımcı olmayı 
amaçlamaktadır.

Bu çerçevede yürütülen çalışmalar şu şekildedir:

  Eğitimci Geliştirme Programı (EGP)

  Eğitim Atölyeleri

  Din Eğitimi Araştırmaları

DEA; Eğitimci Geliştirme Programı ve Eğitim Atölyeleri ile 
din eğitimcilerinin mesleki gelişimlerine özgün bir katkıda 
bulunabilmeyi hedeflemektedir.

Eğitim alanında yürüttüğü araştırmalar ve ilmi toplantılarla da 
eğitim uygulamalarına fikri bir derinlik ve perspektif katmayı 
amaçlanmaktadır.



6 7

Öğretmenlerin öğretim/eğitim becerilerine katkı sağla-
mak üzere düzenlenen Eğitim Atölyeleri, alanında uzman 
eğitimciler tarafından gerçekleştirilmektedir. Yıl boyunca 
dönüşümlü olarak devam eden atölyelerde öğretmenlerin 
sınıf yönetimi, iletişim ve materyal kullanımı gibi pedagojik 
gelişimi ile birlikte Kur’an-ı Kerîm öğretimi gibi din ve ah-
lâk eğitimi alanında gelişimlerini sağlayacak atölyeler de yer 
almaktadır.

Eğitim Atölyeleri, sahada görev alan farklı alanlardan eğitim-
cilerin kişisel ve meslekî gelişimlerine katkı sunmayı ve ka-
tılımcıların özgün, nitelikli çalışmalar yapabilecek düzeyde 
fikirler edinmelerini amaçlamaktadır. Bir hayat biçimi olan 
‘Din’in eğitimi yalnızca din derslerinde yapılmamaktadır. 
Bu nedenle atölyeler din ve ahlâk eğitimini önemseyen her 
branştan eğitimcinin katılımını beklemektedir.

Dernek merkezinde gerçekleştirilecek olan kısa süreli atöl-
yelerde hedef; katılımcıların aktif bir öğrenme deneyimi 
yaşamalarını, meslektaşları ile tecrübe paylaşımı gerçekleş-
tirmelerini ve öğretimi kolaylaştıracak pratik fikirler edin-
melerini sağlamaktır.

EĞİTİM 2017 GÜZ
ATÖLYELERi PROGRAMI

ÇOCUK EDEBİYATIYLA DİN VE DEĞERLER
Elif Konar Özkan

OKUL MERKEZLİ PROJE YÖNETİMİ 
Nursu Yüce

OKULLARDA ETKİNLİK YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU 
Muhammet Öztabak

EĞİTİMDE DRAMA KULLANIMI 
Erdem Çakı

SİYER ÖĞRETİMİNDE YÖNTEMLER 
Bilal Yorulmaz

SÖZLÜ KÜLTÜR İLE DEĞERLER 
Dursun Ali Emecen

FİLM OKUMA 
Yusuf Ziya Gökçek

SES TEMELLİ ELİF BA İLE CÜZ ÖĞRETİMİ 
Ayşe Öztürk

DİN EĞİTİMİNDE ALTERNATİF ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ 
Sedat Özgür

EĞİTİMDE HİKÂYE ANLATICILIĞI
Efruze Esra Alptekin

14 EKİM
2017

21 EKİM
2017

28 EKİM
2017

4 KASIM
2017

11 KASIM
2017

18 KASIM
2017

2 ARALIK
2017

9 ARALIK
2017

16 ARALIK
2017

23 ARALIK
2017
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Atölye ile çocuk gerçekliği, çocuğun dili ve estetik kalite bağlamında 
örneklerin incelenmesi ve ürün hazırlama noktasında farkındalık sağ-
lanmaktadır. Atölyede çocuk gerçekliği içerisine yerleştirilen din ve 
değerler, edebiyat ile bütünleştirilerek, katılımcıların çocuk edebiyatı 
hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Atölyede yaygın eğitim teknikleri ve yaşayarak öğrenme tekniklerin-
den yararlanarak, etkinlik planlama, tasarlama, uygulama, değerlendir-
me ve geri bildirim alma süreçlerinin üzerinde durulacaktır. Katılımcı-
lar, atölye çalışmasında aktif bir şekilde bulunarak analiz etme, uygun 
ekip oluşturma, planlama yapma, görev paylaşımı, geribildirim verme, 
verimlilik kriterlerinde düşünme ve değerlendirme gibi aşamaları iç-
selleştirecektir. Bununla birlikte, farklı kaynakları kullanma ve asgari 
maliyetle ile azami kazanç üretme konusunda çalışacaklardır. 3. sektör 
ve özel sektörün kullandığı teknik ve analizlerin listesi sunulacak ve oy 
birliği ile, en çok talep gören analiz birebir yapılacaktır.

ÇOCUK EDEBİYATIYLA
DİN VE DEĞERLER

OKUL MERKEZLİ
PROJE YÖNETİMİ 

14 EKİM 2017 10.30 -15.00 (3 Blok) 21 EKİM 2017 10.30 -13.15 (2 Blok)

Elif Konar Özkan Nursu Yüce

1976 yılında İstanbul’da doğdu. 2000 yılın-
da Selçuk Üniversitesi

Anaokulu Öğretmenliği Bölümü’nde lisan-
sını, 2003 yılında Fatih Üniversitesi Türk 
Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisansını 
tamamladı. İkinci yüksek lisansını Selçuk 
Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında 2004 yılında bitirdi. 
Doktora eğitimine Marmara Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nde 
devam etmektedir. Eşi Ümit Yaşar Özkan ile yazdığı altı kitaplık “Taş 
Masalları” Erdem Yayın Grubundan yayımlandı.

2001’den beri sivil alanda aktif olan Nursu 
Yüce, finansal okuryazarlık, proje yöneti-
mi, yönetim ve organizasyon konularında 
eğitimler vermektedir. Farklı sivil toplum 
kuruluşlarında yerel, ulusal ve uluslararası 
projelerde yürütücülük, koordinatörlük ve 

eğitmenlik yaptı. Türkiye’nin birçok ilinde yapılan projelerde yer aldı.   

ATÖLYENİN HEDEFİ 
 Derslerde ve çocukla iletişimde kullanılabilecek çocuk edebiyatı 

ürünlerini tanıtmak, 

  Çocuk edebiyatındaki din ve değerleri muhteva eden ürün örnekle-
rini incelemek,

  Çocuk edebiyatı ile ilgili ürün tamamlama ve ürün oluşturma 
becerisine katkı sağlamaktır.

ATÖLYENİN HEDEFİ 
  Mevcut durum analizi yapılması,

  Etkili ve verimli etkinlik tasarlanması ve uygulanması

  Ekip kurma ve dahil etme

  Okullarda; öğrenciler, veliler ve öğretmenlerle yapılacak örnek 
etkinlikler ve projeler,

  Teknik ve analizler kullanılarak performans artırma,

  Yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikler konusunda ağ oluşturma ve 
bilgilenme
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Atölyede, okullarda rutin olarak yapılan etkinliklerin verimli bir hale 
getirilmesi, değer aktarımı ve kavram kazanımlarının nasıl daha etkili 
yapılabileceği ile ilgili farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır. Ayrı-
ca bir etkinlik öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler 
paylaşılacaktır.

Atölyede, eğitici drama tekniklerinden faydalanılarak Değerler Eğiti-
mi’nin kalıcı bir hale dönüşmesinin yolları örnekleriyle paylaşılacaktır. 
Drama atölyesi ile tutum ve kavram geliştirme, sosyal durumları analiz 
etme, liderlik ve yöneticilik özelliklerini ortaya çıkarma hususunda ka-
tılımcıların gelişimine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

OKULLARDA ETKİNLİK 
YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU

EĞİTİMDE DRAMA
KULLANIMI 

28 EKİM 2017 10.30 -13.15 (2 Blok) 4 KASIM 2017 10.30 -15.00 (3 Blok)

Muhammet Öztabak Erdem Çakı

İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bö-
lümünden 1998 yılında mezun oldu. Aynı 
bölümde yüksek lisans ve doktorasını ta-
mamladı. Özel ve devlet okullarında psiko-
lojik danışman olarak görev yaptı.

BaşarıYorum adlı bir kitabı bulunan Öztabak, İstanbul Fatih Sultan 
Mehmet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı olarak görevini 
sürdürmektedir.

1981 yılında Balıkesir’de doğdu. 2003 yı-
lında Konya Selçuk Üniversitesi DKAB 
Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 
Aynı yıl İstanbul ‘da bir ilköğretim okulun-
da göreve başladı. Yüksek lisansını “Din 
Eğitiminde Drama Uygulamaları” başlıklı 

tez çalışması ile 2009 yılında tamamladı. Eğitim kurumlarında ve çeşit-
li STK’larda yürüttüğü “eğitici oyunlar ve drama tekniğinin derslerde 
kullanımı” başlıklı çalışmalarını geliştirerek devam ettirmektedir.

ATÖLYENİN HEDEFİ 
   Verimli ve etkili bir etkinlik için pratik yöntemler göstermek,

   Etkinliklerle birlikte değerler eğitimini gerçekleştirmek,

   Bir etkinliğin baştan sona organizasyonunu yapmak,

   Bir etkinliği daha zevkli, çekici, aktif ve kalıcı hale getirmektir.

ATÖLYENİN HEDEFİ 
   Öğrencilerin drama süreçleri içinde kendi duygu ve düşüncelerini 

daha rahat ifade edebilmelerine katkı sağlamak,

   Başkaları ile daha rahat ilişki kurma becerileri geliştirmek,

   Öğrencilerin dinleme ve konuşma becerilerini arttırmaktır.
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Atölyede siyer öğretiminde kullanılan tematik ve kronolojik yaklaşım-
ların sakıncaları ve bu sakıncalardan kurtulup etkili bir siyer öğretimi 
yapmaya imkân sağlayan bütüncül yaklaşım ele alınacaktır. Ayrıca bü-
tüncül yaklaşım ile yapılan siyer öğretimin verimini daha da artıracak 
yöntem, teknik ve etkinlikler örnekleriyle aktarılacaktır.

Sözlü kültür öğeleri olan hikâye, masal, kıssa ve menkıbenin değerler 
eğitimindeki önemi ve örnekleri atölye katılımcıları ile paylaşılacak ve 
örnek masal anlatımıyla değerler eğitimi uygulaması yapılacaktır. Atöl-
yenin amacı, katılımcıların eğitimde ilk ve etkili yöntemlerden biri olan 
anlatıcılığın gücünü fark etmeleridir.

SİYER ÖĞRETİMİNDE 
YÖNTEMLER 

SÖZLÜ KÜLTÜR İLE
DEĞERLER 

11 KASIM 2017 10.30 -13.15 (2 Blok) 18 KASIM 2017 10.30 -15.00

Bilal Yorulmaz Dursun Ali Emecen

2003 yılında Marmara Üniversitesi İlahi-
yat Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din 
Eğitimi anabilim dalında “Teknoloji Des-
tekli Din Eğitiminin Öğrenci Başarısı ve 
Kalıcılığına Etkisi” adlı yüksek lisans çalış-
masını 2005 yılında, “Sinema ve Din Eğitimi” adlı doktora çalışmasını 
2010 yılında tamamladı. Sinema ve Din Eğitimi, Öğretim Teknoloji-
leri ve Materyal Geliştirme, Siyer Öğretimi konularında çalışmalarını 
yürüten Yorulmaz, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlköğretim 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak 
hizmet vermektedir.

1987 yılında Giresun’da doğdu. İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro 
Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümünden 
2009 yılında mezun oldu. Eğitimde bir 
yöntem olarak masal, drama, hikâye, kıssa 
ve oyunlar ile ilgili birçok sempozyum, 

zirve ve kurumda sunum yapan Emecen, çeşitli eğitimler verdi. Hâlen 
özel bir eğitim kurumunda drama lideri ve masal anlatıcısı olarak görev 
yapmaktadır.

ATÖLYENİN HEDEFİ 
   Siyer öğretiminde kullanılan tematik, kronolojik ve bütüncül 

yaklaşımları öğrenmek.

   Siyer öğretiminde kullanılabilecek yöntem, teknik ve etkinlikler 
hakkında bilgi sahibi olmak ve bunları uygulama alışkanlığı edinmek

ATÖLYENİN HEDEFİ 
   Din eğitiminde sözlü kültürden faydalanabilme noktasında farkın-

dalık oluşturmak,

   Eğitimde sözlü kültür öğelerinin aktif bir şekilde kullanılmasını 
sağlamak,

   Anlatıcılık sanatını ve sözlü kültür varlığını edebi olarak sunmak,

   Eğitimde sözlü kültür öğelerinin aktif bir şekilde kullanılmasını 
sağlamaktır.
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Görselliğin ön planda tutulduğu çağımızda, film/tiyatro vb. sanat 
dalları eğitim yöntemi olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda atölye-
de; sinemayı anlamaya yönelik yaklaşım biçimleri ve giriş düzeyinde 
bir filmin nasıl okunabildiği hakkında katılımcılar bilgilendirilecektir. 
Atölye ile katılımcılara, bir filmi izlerken neyi neden beğendiğimize 
ilişkin sorularla filmin kendisini analiz nesnesi yaparak seyretmenin 
yollarını göstermek amaçlanmaktadır.

Geçmişten günümüze Elif Ba öğretiminde uygulanan yöntemler ve 
karşılaşılan zorluklar özet bir şekilde ortaya konmaya çalışılacaktır. 

Cüz öğretimine yeni bir sistem sunan Ses Temelli Elif Ba’nın hedefi 
Kuran öğretimini kolaylaştırmak doğru ve kalıcı okumayı sağlamaktır. 
Atölyede, Ses Temelli Elif Ba’nın öğretim yöntemi uygulamalı olarak 
gösterilecektir.

FİLM OKUMA
SES TEMELLİ ELİF BA İLE

CÜZ ÖĞRETİMİ
2 ARALIK 2017 10.30 -13.15 (2 Blok) 9 ARALIK 2017 10.30 -13.15 (2 Blok)

Yusuf Ziya Gökçek Ayşe Öztürk 

1984 yılında İstanbul’da doğdu. 2006 yılın-
da Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden 
mezun oldu. 2011 yılında Beykent Üniver-
sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV 
bölümünde Yüksek Lisans’ını tamamladı. 
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema-TV’de Doktora öğ-
rencisi olan Gökçek aynı bölümde öğretim görevlisidir.

Sivas doğumlu olan Öztürk, İlahiyat Ön-
lisans mezunudur. Hüdayi Kız Kur’an 
Kursu’nda İslamî ilimler aldı. Suadiye Kız 
Kur’an Kursu’nda Kur’an Kıraatı dalında 
ihtisas yaptı. Milli Eğitim ve Diyanet ku-
rumlarında 5 yıl görev yaptı. Öztürk, bazı 

STK’larda idarecilik ve koordinatörlük görevlerinde bulundu.  Arkada-
şıyla birlikte hazırladığı “Eğlenerek Tecvit Öğreniyorum” adında bir ki-
tabı bulunmaktadır. Halen STK’larda Tashıh’i Huruf derslerine devam 
eden Öztürk, YEKDER’de çocuk eğitimleri koordinatörüdür. Evli ve 3 
çocuk annesidir.

ATÖLYENİN HEDEFİ 
   Filme dışarıdan bir gözle bakmanın yollarını göstermek,

   Alt metinleri okumayı öğretmek,

   Film okuma biçimlerini kavratmaktır.

ATÖLYENİN HEDEFİ 
   Ses Temelli Elif Ba’nın sistemi ve öğretim yöntemini öğretmek,

   Ses Temelli Elif Ba’nın kullanımını kolaylaştırıcı aktif oyun ve 
materyal örnekleri sunmak.
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Atölye çalışması, alternatif ölçme yöntemlerinin dini derslerdeki kul-
lanımı üzerine gerçekleştirilecektir. Atölyede, çoktan seçmeli sorula-
rın taksonomi düzeylerine göre hazırlanma örnekleri paylaşılacak ve 
uygulamalar yapılacaktır. Çoktan seçmeli sorularla beraber yapılandı-
rılmış grid, dallanmış ağaç gibi alternatif ölçme yöntemlerine yönelik 
örnek çalışmalar yapılacaktır.

Atölye ile katılımcıların hikâye anlatıcılığı sanatı ile buluşmaları sağla-
nacaktır. Atölyede kadim gelenek olan hikâye anlatıcılığının özellikleri, 
önemi ve bu sanat dalından eğitimde nasıl yararlanılabileceği üzerinde 
durulacaktır. Hikâye anlatıcılığı ile bir toplumda kaybolan bağların ve 
değerlerin tekrar nasıl inşa edilebileceği konuşulacaktır.

DİN EĞİTİMİNDE ALTERNATİF 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
TEKNİKLERİ 

EĞİTİMDE HİKÂYE 
ANLATICILIĞI 

16 ARALIK 2017 10.30 -13.15 (2 Blok) 23 ARALIK 2017 10.30 -15.00 (3 Blok)

Sedat Özgür Efruze Esra Alptekin

1980 yılında Malkara’da doğdu. Ortaokul 
ve liseyi Malkara İHL’de tamamladı. 2003 
yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi’nden mezun oldu. Yaklaşık 8 yıl özel 
okullarda ve devlet okullarında Din Kültü-
rü ve Ahlâk Bilgisi öğretmeni olarak çalıştı. 
Halen meslek dersleri öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 
çocuk babasıdır.

1993 Üsküdar’da doğdu. 2014 yılında 
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe bö-
lümünden mezun oldu. İstanbul 29 Mayıs 
üniversitesi Felsefe bölümünde Yüksek 
Lisans yapmaktadır. Aynı zamandaÇağdaş 
Drama Derneği ‘’Yaratıcı Drama Liderliği’’ 

Sertifika eğitimine devam etmektedir. Masal ve Drama adına aldığı 
birçok eğitimin uygulamasını kendi kurmuş olduğu ‘’Oyun Çalışma-
ları-Oça’’ Dayanışma ağı ile yürütmektedir. Sosyal dezavantajlı bölge-
lerde Oça ekibi ile birlikte sosyal sorumluluk çalışmaları yapmaktadır.

ATÖLYENİN HEDEFİ 
   Alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini tanımak,

   Alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleriyle dersi zenginleşti-
rerek keyifli hale getirmek.

   Çoktan seçmeli soruları taksonomi düzeylerine göre hazırlayarak 
niteliğini arttırmaktır.

ATÖLYENİN HEDEFİ 
   Eğitimde hikâye anlatıcılığını kullanarak neler yapabileceğimizi 

örneklemek, 

   Drama ve oyunlarla hikâyeyi nasıl interaktif hale getirebileceğimizi 
keşfetmektir.
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SIKÇA SORULAN
SORULAR

Atölyeler ücretli mi?
Her bir atölye ücreti 50 TL’dir. 

Atölyeler devamlı mı?
Atölyeler bir günlük olarak düzenlenmektedir.

Faaliyetler sadece Üsküdar’da mı yapılmaktadır?
Evet, YEKDER’in herhangi bir şubesi bulunmamaktadır.

Atölyelere katılmak için ne yapmalıyım?
İnternet sayfalarında paylaşılan formlar doldurularak ön 
kayıt yapılması gerekmektedir.

Atölyeler hangi aralıklarla yapılmaktadır?
Atölyeler her sene güz ve bahar dönemi olarak 
planlanmaktadır.

Atölyeye katıldığımda sertifika alabilecek miyim?
Her atölye sonunda katılım belgesi verilmektedir.

Atölyeleri nasıl takip edebilirim?
Sosyal medya ve internet adreslerinden takip edebilirsiniz.

@yayginegitimvekulturdernegi

@dinegitimiakademisi

@yekder

yekderoffical

www.yekder.org
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Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER)
Sultantepe Mh. Cumhuriyet Cd.

Fıstıkağacı İş Mrk. No: 39/2 Üsküdar İSTANBUL
Tel: 0216 460 25 50 - 460 25 51

e-posta: yekder@yekder.org
www.yekder.org


