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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.
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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 
hedeflemektedir.
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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
ATÖLYELERi
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2018 BAHAR
PROGRAMI
EĞİTİMDE DRAMA KULLANIMI
Erdem Çakı

ETKİLİ KUR’AN ÖĞRETİMİ ATÖLYESİ
Ayşe Öztürk

ÇOCUK EDEBİYATIYLA DİN VE DEĞERLER
Melike Günyüz

SES TEMELLİ ELİF BA İLE CÜZ ÖĞRETİMİ
Ayşe Öztürk

SİYER ÖĞRETİMİNDE YÖNTEMLER
Dr. Bilal Yorulmaz

AHLAK ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Emine Tuğba Demirci

OYUNLARLA EĞİTİM VE OYUN’CU ÖĞRETMEN
Dursun Ali Emecen

EĞİTİMDE HİKAYE VE MASAL ANLATICILIĞI 
Ümit Yaşar Özkan

SİNEMA İLE ÖĞRETİM TEKNİKLERİ ATÖLYESİ 
Dr. Yusuf Ziya Gökçek

17 ŞUBAT
2018

24 ŞUBAT
2018

03 MART
2018

10 MART
2018

17 MART
2018

24 MART
2018

31 MART
2018

07 NİSAN
2018

21 NİSAN
2018
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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.

EĞİTİMDE DRAMA 
KULLANIMI
17 ŞUBAT 2018 10.30 -15.00

Erdem Çakı

1981 yılında Balıkesir’de doğdu. 2003 yılın-
da Konya Selçuk Üniversitesi DKAB Öğret-
menliği bölümünden mezun oldu. Aynı yıl 
İstanbul ‘da bir ilköğretim okulunda göreve 
başladı. Yüksek lisansını “Din Eğitiminde 
Drama Uygulamaları” başlıklı tez çalışması 
ile 2009 yılında tamamladı. Eğitim kurumlarında ve çeşitli STK’larda 
yürüttüğü “eğitici oyunlar ve drama tekniğinin derslerde kullanımı” 
başlıklı çalışmalarını geliştirerek devam ettirmektedir.

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.



7

Çocuklar günümüzde görsellerle kuşatılmış bir dünyada yaşamaktadır. 
Kur’an’ı Kerim öğretiminde bu nokta gözardı edilmeden çocuklar ça-
lışmanın bir öğesi olarak görülmelidir. Bizler de bu atölyemizde uygu-
lamalı oyun çalışmaları ve materyal örnekleri sunacağız.

ETKİLİ KUR’AN 
ÖĞRETİMİ ATÖLYESİ

24 ŞUBAT 2018 10.30 -15.00

Ayşe Öztürk

Sivas doğumlu olan Öztürk, İlahiyat Önli-
sans mezunudur. Hüdayi Kız Kur’an Kur-
su’nda İslamî ilimler aldı. Suadiye Kız Kur’an 
Kursu’nda Kur’an Kıraatı dalında ihtisas yap-
tı. Milli Eğitim ve Diyanet kurumlarında 5 yıl 
görev yaptı. Öztürk, bazı STK’larda idarecilik 

ve koordinatörlük görevlerinde bulundu. Arkadaşıyla birlikte hazırla-
dığı “Eğlenerek Tecvit Öğreniyorum” adında bir kitabı bulunmaktadır. 
Halen STK’larda Tashıh’i Huruf derslerine devam eden Öztürk, YEK-
DER’de çocuk eğitimleri koordinatörüdür. Evli ve 3 çocuk annesidir.   

ATÖLYENİN HEDEFİ 
  Kur’an’ı Kerimi yüzünden okurken kullanılacak yöntemler,

  Ezber öğretiminde kullanılacak oyun ve materyal örnekleri,

  Tecvit öğretiminde kullanılacak oyun ve materyal örnekleri,
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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 ve eğitim ile bütünleştirilerek, katılımcıların çocuk 
edebiyatı hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

ÇOCUK EDEBİYATIYLA 
DİN VE DEĞERLER
03 MART 2018 10.30 -15.00

Melike Günyüz
Yirmi yılı aşkın bir süredir iş hayatında olan 
Melike Günyüz, Erdem Yayın Grubunun 
Genel Yayın Yönetmenidir. Yayıncılık ala-
nındaki eserleri yazarlara ve yayıncılara il-
ham kaynağı olmuştur. Yılın en iyi yayınevi, 
yılın en iyi resimli çocuk kitabı alanlarında 
halen yönetici olduğu yayınevine birçok 
ödül kazandırmıştır. Yirmiden fazla çocuk kitabı yazan Günyüz’ün ki-
tapları Türkiye’nin yabancı dile en çok çevrilen çocuk kitapları arasın-
dadır. Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitiren 
Günyüz, aynı bölümde yüksek lisans, İstanbul Üniversitesi Eski Türk 
Edebiyatı Ana Bilim Dalında Divan Edebiyatı alanında doktora yap-
mıştır. Evli ve 2 çocuk annesidir.

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.
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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.

SES TEMELLİ ELİF BA 
İLE CÜZ ÖĞRETİMİ

10 MART 2018 10.30 -15.00

Ayşe Öztürk

Sivas doğumlu olan Öztürk, İlahiyat Önli-
sans mezunudur. Hüdayi Kız Kur’an Kur-
su’nda İslamî ilimler aldı. Suadiye Kız Kur’an 
Kursu’nda Kur’an Kıraatı dalında ihtisas yap-
tı. Milli Eğitim ve Diyanet kurumlarında 5 yıl 
görev yaptı. Öztürk, bazı STK’larda idarecilik 

ve koordinatörlük görevlerinde bulundu. Arkadaşıyla birlikte hazırla-
dığı “Eğlenerek Tecvit Öğreniyorum” adında bir kitabı bulunmaktadır. 
Halen STK’larda Tashıh’i Huruf derslerine devam eden Öztürk, YEK-
DER’de çocuk eğitimleri koordinatörüdür. Evli ve 3 çocuk annesidir.

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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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.

SİYER ÖĞRETİMİNDE 
YÖNTEMLER
17 MART 2018 10.30 -13.45

Dr. Bilal Yorulmaz

2003 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Eğiti-
mi anabilim dalında “Teknoloji Destekli Din 
Eğitiminin Öğrenci Başarısı ve Kalıcılığına 
Etkisi” adlı yüksek lisans çalışmasını 2005 
yılında, “Sinema ve Din Eğitimi” adlı doktora çalışmasını 2010 yılında 
tamamladı. Sinema ve Din Eğitimi, Öğretim Teknolojileri ve Materyal 
Geliştirme, Siyer Öğretimi konularında çalışmalarını yürüten Yorul-
maz, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak hizmet ver-
mektedir.

ATÖLYENİN HEDEFİ 
   Siyer öğretiminde kullanılan tematik,

   Kronolojik ve bütüncül yaklaşımları öğrenmek,

   Siyer öğretiminde kullanılabilecek yöntem,

   Teknik ve etkinlikler hakkında bilgi sahibi olmak ve bunları uygula-
ma alışkanlığı edinmek.
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Atölyede, ahlaki eğitimin yer ve zaman gözetilmeksizin hayatın içinde ger-
çekleştirilmesi gerektiğine, ahlaki davranışların “meleke” halinde olup de-
vamlı ve istekli bir şekilde olmasının önemine dikkat çekilecektir. Hayatın 
her alanına yayılmış bir ahlaki eğitim için, bireyde olumlu davranışlar geliş-
tirmek ya da olumsuz davranışı olumluya çevirmek adına izlenecek yol ve 
bu yolda kullanılabilecek farklı teknikler ele alınacaktır.

AHLAK ÖĞRETİM 
YÖNTEMLERİ

24 MART 2018 10.30 -13.45

Emine Tuğba Demirci
1983 yılında Üsküdar’da doğdu. Lise öğre-
nimini Üsküdar İmam Hatip Lisesi ve Mit-
hatpaşa Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi 
Bölümünde tamamladı. 2000-2012 seneleri 
arasında anaokulu değerler eğitimi öğret-
menliği ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında 

din dersleri eğitimciliği görevlerinde bulundu. 2016 yılında Marma-
ra Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans öğrenimi tamamladı. Aynı 
sene Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsününde Din Eğiti-
mi Ana Bilim Dalında yüksek lisans programına kabul almış olup hala 
Lisansüstü çalışması devam etmektedir. İslam düşüncesinde eğitim, 
Doğu- Batı eğitim felsefeleri, eğitim sosyolojileri, edebiyat, Türk İslam 
Sanatları ilgi alanlarıdır. Evli ve iki çocuk annesidir. 

ATÖLYENİN HEDEFİ 
   Eğiticinin din eğitimi ile ahlak eğitimi arasındaki ilişkiyi anlamlan-

dırması noktasında farkındalık oluşturma,

  Bu ilişkiyi göz önünde bulundurarak eğitim sürecini bütüncül bir 
şekilde planlamasına katkı sağlama,

   Yapılan planlamanın uygulanması noktasında doğru yöntem ve 
teknikleri  kullanma becerisi kazandırma,

   Eğitim süreci sonucunda farkındalık kazanan eğitimcinin, eğitim- 
öğretime daha işlevsel hizmetler sunmasına ön ayak olabilme.
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Sınıfı bir sahne, öğretmeni de sahnenin bazen yıldızı bazen de yıldız 
parlatıcısı olarak görmek, oyun ve anlatıcılığın öğretmenin nasıl pro-
fesyonel bir enstrümanı olabileceğini anlamak, aktör öğretmenin en 
önemli malzemesi olan rol oynamayı keşfetmek ve eğitim-öğretime 
yeni bir Oyun’cu Öğretmen kazandırmak isteyen tüm eğitim gönül-
daşlarımızı atölyemize bekleriz. 

OYUNLARLA EĞİTİM VE 
OYUN’CU ÖĞRETMEN
31 MART 2018 10.30 -15.00

Dursun Ali Emecen

1987 / Giresun doğumlu. İstanbul Üniver-
sitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmen-
liği ve Dramaturji mezunu. 10 yıldır Drama 
lideri, 5 yıldır masal anlatıcısı. Kendisi gibi 
hala oyun ve masal çağında olan eşi ve iki ço-
cuğuyla Dünya’nın oyun ve masalla daha iyi 
bir yer olacağını iddia ediyor. İddiasını ispat etmek için çeşitli eğitim 
platformlarında drama, oyun, masal ve anlatıcının üzerine eğitimler 
vermeye devam ediyor.

ATÖLYENİN HEDEFİ 
   Oyunun, anlatıcılığın ve rol oynama sanatının bir sihirli değnek 

gibi görülüp eğitim süreçlerinde daha aktif kullanılmasını,

   süreçte kimlik kazanan öğretmenin eğitim öğretime daha kaliteli 
hizmet etmesini sağlamaktır.
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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.

EĞİTİMDE HİKÂYE VE 
MASAL ANLATICILIĞI 

7 NİSAN 2018 10.30 -14.30

Ümit Yaşar Özkan
1977 İstanbul doğumlu. İlk, orta ve lise öğ-
renimini İstanbul’da; yüksek öğrenimini 
Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fa-
kültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 
Bölümünde tamamladı. Hâlen Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı bir lisede öğretmenlik yap-
makta. Çeşitli bilimkurgu ve fantastik hikâye 

yarışmalarında mansiyonları oldu.Bu hikâyeler antolojilerde yayım-
landı (Arka Bahçe, İthaki, Remzi, İletişim). Çeşitli dergilerde (Barbar, 
Ayraç, BeyazBulut, ArkaKapak) yazıları yayımlanmıştır ve yayınlan-
maktadır. Şiir ve masal ile ilgili atölyelerde eğitim vermeye ve masal 
anlatmaya devam etmektedir. Eşiyle birlikte yazdığı altı kitaplık Taş 
Masalları, Erdem Yayın Grubundan yayımlanmıştır (2016)

ATÖLYENİN HEDEFİ 
    Eğitimde hikâye anlatıcılığını kullanarak neler yapabileceğimizi 

örneklemek, 

   Drama ve oyunlarla hikâyeyi nasıl interaktif hale getirebileceğimizi 
keşfetmektir.
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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 
yolları ve sinemanın eğitim- öğretimde kullanımını göstermek amaç-
lanmaktadır.

SİNEMA İLE ÖĞRETİM 
TEKNİKLERİ ATÖLYESİ
21 NİSAN 2018 10.30 -13.30

Dr. Yusuf Ziya Gökçek

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.

ATÖLYENİN HEDEFİ 
   Filme dışarıdan bir gözle bakmanın yollarını göstermek,

   Alt metinleri okumayı öğretmek, 

   Film okuma biçimlerini kavratmak,

   Eğitim ve öğretimde sinema kullanımını göstermek.
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NOTLAR
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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


