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Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne

allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar

oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında

dünyayı çocuklara verelim

kocaman bir elma gibi verelim sıcacık bir ekmek somunu gibi

hiç değilse bir günlüğüne doysunlar

dünyayı çocuklara verelim

bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı

çocuklar dünyayı alacak elimizden

ölümsüz ağaçlar dikecekler

        
NAZIM HİKMET
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ETKİNLİKLERİMİZ

Kişisel İnovasyon Okulda Okulla Birlikte Mümkün
Handshake&İlk İş Görüşmem projesinde yılın ilk özgeç-
mişleri Mimarlık & Endüstriyel Tasarım bölümleri için ha-
zırlandı. Gelecekte bu meslekleri seçmek isteyen öğren-
cilerimiz İTÜ Mimarlık Fakültesi’ne hazırlamış oldukları 
özgeçmişlerle gitti.

YAPILANDIRMACI İNOVATİF KİŞİYE ÖZEL REHBERLİK ANLAYIŞI

Elektrik & Elektronik Mühendisliği 

Elektrik & Elektronik Mühendisliği bölümünü 

isteyen öğrencilerimiz 10 yıl sonraki özgeç-

mişlerini hazırlayarak ilk iş görüşmelerini ger-

çekleştirdiler.

Çocuk Doktorluğu 

Üniversite sınavında hedefi çocuk doktorluğu olan öğrencimiz Le-

tisya Anna Polatoğlu bizzat yerinde, görevi başında bu mesleğin 

nasıl icra edildiğini gözlemleme şansı buldu.

Biyomedikal Mühendisliği

Son yılların gözde mesleklerinden biri olan biyomedikal mühendis-

liğini seçmek isteyen öğrencimiz Serhat Koç, yıllardır bu işi yapan 

sektörde lider bir firmayla ilk iş görüşmesini yaptı.

İnşaat Mühendisliği

Gelecekte inşaat mühendisi olmak isteyen öğrencimiz Yiğit İnan Kiremitçi, alanında 

önde gelen bir firmayla görüşmeye gitti. 10 yıl sonraki mesleki geleceğini kağıda dök-

tüğü özgeçmişiyle iş görüşmesi yapan öğrencimiz kendisine bir referans elde etmenin 

mutluluğunu yaşıyor.
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ETKİNLİKLERİMİZ

Özgüven Dengesi ve Ailede Özgüveni Geliştirmek 

Kültür Koleji Fen Lisesi velileri  Özgüven Dengesi- Ailede Özgüveni 
Geliştirmek konulu rehberlik seminerinde bir araya geldi. Okulumuzun 
gösteri merkezinde yapılan seminerde Uz. Psk. Dnş. Elif Kaleli,  çocuk 
ve ergenlerde özgüven gelişimi ve aile içindeki dinamikler hakkında 
velilerimize bilgi verdi; seminer boyunca karşılıklı paylaşımlarda bu-
lunuldu.

Kültür Fen Lisesi’nden anlamlı proje: Hayallerime Ortak Ol!
Kültür Koleji Fen Lisesi, bu dönemin ilk sosyal sorumluluk projesi olan  Hayallerime 
Ortak Ol’u  gerçekleştirdi. Radyo Kültür öğrencilerinin okudukları masallar QR kod 
kullanılarak yeni yıl kartlarına basıldı ve hediyeler eşliğinde Türkan Sabancı Görme 
Engelliler Okulu’nun anaokulu ve birinci sınıf öğrencilerine ulaştırıldı.

Kültür Anaokulu ve Kültür İlkokulu öğrencileri heyecanımızı paylaştı

Kültür Koleji  Fen Lisesi öğrencilerinin düzenlediği Hayallerime Ortak Ol projesi kapsamın-
da hazırlanan masal kartlarımız aynı zamanda Kültür Anaokulu ve birinci sınıf öğrencile-
rimize de yeni yıl hediyesi olarak ulaştırıldı. Kültür Fen Lisesi öğrencileri, minik okuldaşla-
rından akşamları onların okudukları masalları dinleyerek uyumalarını istedi.

Kültür Fen Lisesi Kermesi’nde büyük coşku
Geçen yıl ki çalışmalarıyla yılın sosyal sorumluluk projesi ödülüne hak 
kazanan Kültür Koleji Fen Lisesi Veli Konseyi 2018’de de toplum için 
önemli projelere imza atmaya hazırlanıyor. Düzenledikleri yılbaşı kerme-
siyle tüm öğretmen ve öğrencilerin keyifli bir gün geçirmesini sağlayan 
Kültür Fen Lisesi velilerine çok teşekkür ederiz.

Doç Dr. Bülent Şam Madde Bağımlılığı
üzerine bilinmeyenleri anlattı.
Toplumsal geleceğimizi tehdit eden en yakıcı sorunlardan biri olan madde kullanımı 
ve zararları konusunda en yetkin bilim insanlarından Doç Dr. Bülent Şam Kültür Fen 
Lisesi ve Kültür Lisesi öğrencilerine çok önemli bilgiler verdi.
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AYIN KONUSU

Beynimiz Nasıl Öğrenir?
Öğrenme, bireyin çevresiyle etkileşime girmesiyle beyninde oluşan bi-
yo-kimyasal değişiklikler sonucu meydana gelir. Öğrenme bireylerde biliş-
sel, duyuşsal ve hareketsel değişimlere sebep olur. Öğrenmenin bu etkileri, 
öğrenmenin nasıl meydana geldiği konusunda farklı kuramların doğmasına 
neden olmuştur. Öğrenmenin doğasını açıklamaya yönelik var olan kuram-
ları; davranışçı, bilişsel, duyuşsal ve nörofizyolojik ya da beyin temelli ku-
ram olarak sıralamak mümkündür.
Davranışçı kuram, öğrenmenin uyarıcı ile davranış arasında kurulan bağ 
sonucu geliştiğini ve pekiştirme ile davranış değişiminin meydana geldiği-
ni savunmaktadır.  Bu kuram, daha çok öğrenmenin edimsel sonuçlarıyla 
ilgilenir. Davranışçı kuramın temelinde kuramcılar beynin nasıl çalıştığını 
anlamaya çalışsalar da zamanın kısıtlı teknolojik imkanlarından dolayı 
davranışsal düzeydeki bulguların nörobiyolojik mekanizmalarla ilişkilendiril-
mesinden yoksun kalmıştır. Buna karşılık bilişsel kuramcılar; öğrenmenin, 
bireyin zihninde meydana gelen ve doğrudan gözlenemeyen bir süreç olduğunu söyler. Daha çok anlama, algılama, 
düşünme gibi olaylara odaklanan bilişsel kuram, öğrenmenin zihinsel sonuçları ile ilgilenmektedir. Duyuşsal kuramcılar 
ise öğrenmenin doğasından çok duyuşsal sonuçları ile ilgilenmektedir. Beyin ve sinir sistemi ile bilişsel davranışlarımız 
arasındaki ilişkiyi inceleyen nörobilim sayesinde ise, bellek, duygu, dikkat, örüntüleme gibi birçok değişken ile bunların 
öğrenmeye etkisi irdelenmektedir.(Taşçıoğlu, 1994; Weiss, 2000; Thomas, 2001; Soylu, 2004).
Öğrenmenin nörobiyolojik temelleri birkaç düzeyde araştırılmaktadır (Alıcı, 2011). Öğrenme ile beyin hücreleri arasındaki 
ilişkiyi inceleyen araştırmacılar öğrenme süreci sonucunda nöronlarda yeni aksonların oluştuğunu öne sürerler. Buna 
göre, her öğrenme yaşantısı yeni sinaptik bağların oluşması demektir. Burada öğrenme, biyokimyasal bir değişme ola-
rak açıklanmaya çalışılır. Burada farklı beyin bölgelerinin rolleri, öğrenmeye dair olgu ve süreçlerde rol oynayan hücreler 
araştırılır. Hücresel düzey tek tek hücrelerin tepkilerine, bağlantı düzeyi iki sinir hücresi arası sinaptik bağlantıda gerçek-
leşen sinyal iletimine ve moleküler düzey bir sinir hücresinin zarında ya da içinde gerçekleşen kimyasal etkileşimlere dair 
bilgi verir. Tüm bu düzeyler, öğrenmeye temel oluşturan nörobiyolojik mekanizmaların anlaşılması için çeşitli bulgulara 
ulaşılmasını sağlamıştır. Beynin yapısını ve işleyişini kavramak amacıyla farklı bilim adamları tarafından çeşitli çalışmalar 
yürütülmüştür (Keleş & Çepni, 2006).
Beynin sağ ve sol yarım kürelerine dair model, beynin yapısı ve işlevlerine ışık tutmaktadır.  Ornstein ve diğer araştırma-
cıların yaptığı çalışmalar beynin sol yarımküresinin matematik, dil ile ilgili fikirlerin işlenmesi, yazma, fikirlerin sınıflandırıl-
ması, sözel, mantıksal, analitik düşünme gibi işlevleri idare ettiğini ortaya koymaktadır. Sağ yarım küre ise sözel olmayan 
işlevlere yönelmekte; hayal gücü, renk, müzik, ritm, şekil ve şemaların (grafik, harita ve çizgiler) işlenmesi, sezginin kulla-
nılması, uzaysal farkındalık, belirsizliklerle ilgilenme, rastlantısal ve açık uçlu fikirlerin işlenmesi ve görsel-uzaysal işlemleri 
yönetmektedir (Özden, 2003; Demirel, 2003; Dalrymyple, 2004; Gülpınar, 2005).
Neokorteks, görme, işitme gibi duyusal yeteneklerin yanında konuşma, yazma, soyut düşünme, örüntü oluşturma, kavram 
yapılandırma gibi üstün zihinsel kapasite gerektiren işlevleri de yürütmektedir. Neokorteks dört farklı alandan (lobdan) 
oluşmaktadır. Bunlar: ön lob (frontal), şakak lob (temporal), yan lob (parietal) ve arka lob (occipital) olarak sıralanmaktadır 
(Walsh, 1987; Kolb & Whishaw, 1990). Alnın arkasında bulunan ön lob bilinçli kararların alındığı, planlama ve karar ver-
menin gerçekleştirildiği, bir anlamda hayatta kalma mekanizmamızı işleten bir alandır. Limbik sistemden gelen uyaranları 
işleyen bu alan sosyal davranışlarımızı kontrol eder. Bu loblar duyusal verilerin işlenildiği bölgelerdir. Öğrenilenlerin kalıcı 

Karmaşık, Bilinmez,
Anlaşılması Zor: Öğrenme…
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olması için bilgilerin neokorteksin farklı alanlarına kaydedilmesi gerekmektedir. Bu şekilde bilgileri daha kalıcı olması sağ-
lanır (Özden, 2003).
Günümüzde MRI (Magnetic Resources Imaging), fMRI (Functional MRI) ve PET (Position Emission Tomography) gibi yeni 
teknolojiler kullanılarak testler yürütülmekte, beyni çalışan bir kişinin beynindeki nöronların durumunu renkli olarak pozitron 
emisyonu tomografisi ve Nükleer Magnetik Rezonans Resimleyicisi (NMRI) gibi sistemlerle görüntülenebilmekte, böyle-
likle öğrenme ve beyin yapısına dair daha detaylı bilgiler elde edilebilmektedir (Taşçıoğlu, 1994; Weiss, 2000; Thomas, 
2001; Soylu, 2004).
90’lı yılların başından bu yana beyin ve öğrenme konusunda yapılan araştırma sonuçları bilim adamlarını yeni yöntemler 
kullanmaya yöneltmiştir. Son yirmi yılda yapılan araştırmalar insan beyninin asla durmadığını aksine değiştiği ve yeniliklere 
uyum sağladığını göstermiştir (Chudler, 2005). Günümüzdeki araştırmalar artık beynin durumsal bir özellik göstermesinin 
yanı sıra öğrenmenin zihinsel bir etkinlik olarak ele alınması gerektiğini savunur.
Beynimiz sinir hücreleriyle örülmüş ağ şeklindeki yapısı yeni bilgilerin önceki bilgilerle birleştirilmesi daha önce edindiğimiz 
bilgilerin geri çağrılmasını sağlamaktadır (Weiss, 2000). Beyindeki sinaptik bağlantılar ne kadar sık kullanılırsa o kadar 
kuvvetlenir. Kullanılmadığı zaman ise ölür ve kaybolur. Beynin gelişimi bu sinaptik bağlantıların oluşturulması (budak sal-
ma) ve budanması sürecini kapsar. Öğretim ya da deneyimler yoluyla elde edilen yeni bilgi ve beceriler beyinde sürekli 
olarak işlevsel bir değişime neden olmaktadır. 
Öğrenme meydana geldiğinde daha fazla dentrit bağlantısı meydana gelmekte, bunlar da bilgileri birbirine bağlamaktadır 
(Weiss, 2000; Strickland, 2003; Wolfe, 2004). Yapılan çalışmalarda belirli uyaranlara tepki veren alanlardaki nöronlarda 
dentritlerin daha fazla dal verdiği ve yayıldığı görülmüştür (Spinelli ve diğ., 1989). Daha sonraki beyin izleme çalışmaların-
da ise bir uyarana maruz bırakıldığında bu uyaranları işleyen beyin bölgelerinin genişlediği ve yayıldığına dair bulgular elde 
edilmiştir. Uyaran yoksunluğunun ise aksi şekilde ilgili bölgelerin daralmasına neden olduğu görülmektedir. 
Öğrenme sırasında, beynin birçok farklı bölgesi etkin olduğu gibi hücre içi ve hücreler arası birçok biyolojik ve kimyasal 
gelişim de öğrenme sürecinde etkilidir. Öğrenmedeki süreçlerin ve bu sürecin sonunda oluşan değişimlerin anlaşılması 
beyin işleyişini daha iyi anlamaya yardımcı olacaktır.
Öğrenme oldukça karmaşık, bilinmez ve anlaşılması zor bir olay, durumdur. Bireyin maruz kaldığı ve öğrenme ile sonuç-
lanan durumların neler içerdiği, bireyde ne gibi zihinsel, psikolojik, biyolojik değişikliklere neden olduğu yüzyıllardan beri 
incelenen bir konudur. Ancak son yıllarda nörobilim alanındaki keşifler, daha önce öğrenildiği var sayılan bilgilerin daha 
sağlam temellere oturtulmasını ve daha önce hiç düşünmeyenleri görebilme fırsatı sağlaması bakımından merak uyandı-
rıcıdır. (http://www.yankiyazgan.com/ogrenmenin-norolojik-temelleri-2/) (Uzm. Psk. Ayça Uslu Pelin)
Öğrenme Stilleri 
Günlük yaşamda olduğu gibi zihinsel aktivitelerde de bireylerin birbirlerinden farklı özelikler göstermesi anlaşılır bir durum-
dur. Kişiye ait öğrenme biçimi de her öğrencinin yeni bir bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken ya da öğrenirken veya hatırlarken 
kendine has farklı yöntemler kullanmasıdır. Yani bireysel farklılıklarımız öğrenirken de kendini göstermektedir.
Öğrenme deneyimleri içinde üç farklı öğrenme stili tanımlamıştır: İşitsel, görsel, kinestetik. Öğrenme stilleri ile zeka arasın-
da bir bağlantı yoktur. Çoğunlukla biri ağırlıklı olmak üzere her üç öğrenme 
stiline de sahip olabiliriz. Görseller görüntü, işitseller ses, kinestetikler de 
kas belleği kullanırlar.
İnsanlar genellikle üç yoldan bilgi edinirler: Görsel: Görerek ve okuya-
rak öğrenmeyi tercih edenler. Kendi kendine okuyarak öğrenirler, grafik ve 
haritaları tercih ederler.
İşitsel: İşiterek, dinleyerek ve tartışarak öğrenmeyi tercih ederler.
Kinestetik/Dokunsal: Öğrenecekleri şeylerle fiziksel temas kurarak, yapa-
rak öğrenirler.
Görsel öğrenenler;
• Genellikle düzenli ve titizdirler. Karışıklık ve dağınıklıktan rahatsız olurlar. 
• Araç gereçlerin yeri bellidir ve bunların yeri değiştirilmez. 
• Çantaları, dolapları her zaman düzenlidir. 



• Dağınık ortamlarda çalışamazlar. 
• Yazmayı sevmeseler de defterlerini temiz ve itinalı kullanırlar. 
• Öğrendiklerini gözlerinin önüne getirerek hatırlamaya çalışırlar. 
• Renkleri kullanabilir. Yazarken ve okurken renkli kalemlerle not alabilir 
ve önemli yerlerin altını çizebilir. 
• Öğrendiği bilgileri küçük kartlara yazarak çalışabilir. Bu kartları ayna, 

defter kapağı, dosya üzeri, pano ve kitaplık gibi yerlere yapıştırarak 
görünür hale getirebilir.

• Karmaşık konuları çeşitli şema ve grafiklere dönüştürebilir.
• Öğrenmekte zorlandığı konularla ilgili görsel video ve slaytlardan ya-
rarlanabilir.
• Öğrenmek için görsel posterler hazırlayabilir.
İşitsel öğrenenler;
• İşitsel öğrenme stiline sahip kişiler konuşarak ve dinleyerek daha iyi 

öğrenirler. Arkadaşıyla çalışarak ya da öğrendiklerini karşılarındaki kişiye anlatarak bilgilerini daha kalıcı hale getirebilir.
• Konuları öğrenirken yüksek sesle okuyabilir.
• Ders çalışırken bilgileri, kendi sesinden kasetçalar, i-pod vb. cihazlara, daha sonra dinlemek üzere kayıt edebilir.
• Hatırlanması gereken bilgiler (tarih, yer ismi, ..vb.) için çeşitli melodiler ve ritimler oluşturabilir. Bu melodilerin komik, saç-

ma veya çılgınca olması öğrenmeyi kolaylaştırır.
• Gürültüden rahatsız olurlar.
• Resimler ve resimli anlatımlardan rahatsız olurlar.
• Dersin ahenkli ve melodik bir ses ile anlatılmasını isterler.
• Okumaktansa dinlemeyi tercih ederler İsimleri hatırlarlar.
• Yüzleri hatırlamakta zorlanırlar
Kinestetik/ Dokunsal  öğrenenler;
• Kinestetik öğrenme stiline sahip kişiler, hareket ederek daha iyi öğrenirler. Çalışırken elinde kitap ya da kartlarla ileri geri 

yürüyebilir, yüksek sesle okuyabilir.
• Çalışırken, kendi istediği yerde ve şekilde çalışmasına izin verilebilir.
• Bir şeyler anlatacağı zaman ayağa kalkabilir ve tüm vücudunu kullanarak anlatabilir.
• Yapılanı hatırlarlar.
• Dokunma ve hareket önemlidir.
• Oyunlara bayılırlar.
• Dokunarak anlam çıkarmaya çalışırlar.
• Rahat giyinmeyi severler.
• Hissettiklerinden konuşmayı severler.
• Dans etmeyi, koşmayı, yüzmeyi severler
• Laboratuvar ortamlarında çok başarılıdırlar.
• Konuşulanları ve görüleni hatırlamakta zorlanırlar.
• Okumakta zorlanırlar.
• Yazım hatası yaparlar.
• Farkında olmadan insanlara dokunmaya yatkındırlar.
• Dağınıklardır.
• Uzun süre oturmakta zorlanabilirler.
Öğrenme stilleri öğrencimizi ve öğrencimizin daha etkin 
öğrenmesini sağlayabilmemiz için bize verilen bir anah-
tar. Öğrenme ortamını, süresini ve öğrenme yöntem-
lerini belirlemek konusunda böylece öğrencimize daha 
yararlı olma şansına sahip oluruz.
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İnsan Olmak
İlk kez yayımlandığı 1983’ten günümüze defalarca baskı yapmış ve okur-
la kurduğu yapıcı ilişkiyi kanıtlamış olan bu kitabında Engin Geçtan insan 
olmanın ikilemini şöyle anlatır: “Çağdaş toplumlar kendine özgü bir olguyu 
da birlikte getirmiştir. İnsan eskisinden çok daha fazla sayıda insanla, çok 
daha kısa süreli, daha yüzeysel ilişkiler kurma eğilimindedir. Bu, soğuk bir 
günde karşılaşan bir grup kirpinin öyküsüne benzer. Kirpiler ısınabilmek için 
birbirlerine sokulurlar, ama dikenleri birbirine batar. Birbirlerinden ayrıldık-
larındaysa soğuktan rahatsız olurlar. İleri geri hareket ederek sonunda di-
kenlerini batırmadan birbirlerini ısıtabilecekleri en uygun uzaklığı bulurlar.”

Son yirmi yılın dünyasındaki sosyal ve maddi değişimler düşünülürse, kir-
pilerin birbirine daha da çok ihtiyaç duyduğunu, her kirpinin bu ikilem karşısında kendi cevabını bulması 
gerektiğini, tam da bu yüzden İnsan Olmak’ın  bugün daha da güncel olduğunu söyleyebiliriz.

Engin Geçtan

KİTAP ÖNERİMİZ

UP / Yukarı Bak
Tesadüf eseri yolları kesişen iki çocuğun yıllar boyu sürecek olan dokunaklı 
ve bir o kadarda tatlı hikayesini izlemek isterseniz bu film tam size göre. 2009 
yapımı Yukarı Bak adlı 8,3 değerinde IMDB puanına sahip filmin yönetmenliği 
Pete Docter ve Bob Peterson’a ait, senaryo ise Pete Docter’ın kitabından alı-
narak Walt Disney sayesinde sinemaya uyarlanmıştır. 576 Binden fazla IMDB 
kullanıcısının oylama yaptığı Komedi, Macera, Animasyon ve Aile Filmi türdeki 
yapım 96 dakikalık seyir keyfi sunuyor.

Ellie hayata umutla bakan ve maceracı ruha sahip bir çocuktur. En büyük ha-
yali dünyayı gezebilmektir. Carl ise sessiz mizacıyla, maceracı  ruhunu belli 
etmeyerek Ellie’nin istediği şeyi gerçekleştirebilmek için çaba göstermektedir. 
Yıllar geçer ve iki çocukluk arkadaşı büyürler, evlenirler ve yaşlanırlar. Ellie 
artık ölümün eşiğindedir, Carl ise sevdiğinden kalan tek hayali gerçekleştirmek 
ister…


