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T.DERĶN G¦RDĶL:  ¢ocukluĵunuzdan ve 
aldēĵēnēz eĵitimlerden bahseder misiniz? Bu 
meslek sizin ocukluk hayaliniz miydi?  

G¥KHAN DUMANLI: G¿zel! ¢ocukken 
aslēnda 5 yaĸēndayken biraz kendi kendime, 
biraz da benden b¿y¿k kardeĸlerimin 
olmasē, onlarēn okula gitmesi vesilesiyle, 
evde onlarē ºdevlerini yaparken izlemem ve 
kendi kendime onlardan geri kalmayayēm 
diye okula gitmediĵim halde bana da bir 
anta, defter, kalem alēnmasēyla, hen¿z 5 
yaĸēndayken okumayē yazmayē ºĵrendim.  
Dolayēsēyla 5 yaĸēnda okumayē ºĵrendiĵim 
iin ok erken yaĸta kitap okumaya 
baĸladēm. 6 yaĸēmda 1. ve 2. sēnēflarēn 
okullarda okuduĵu b¿t¿n hikaye kitaplarēnē 
okumuĸ oldum. Bu tabi benim hayal 
g¿c¿m¿ ok zenginleĸtirdi. O y¿zden 1, 2. 
sēnēfa baĸladēĵēmda yaĸētlarēmdan daha fazla 
kitap okumaya baĸladēm. En b¿y¿k arkadaĸē 
kitaplar olan bir ocuktum. O y¿zden de 7 
yaĸēmda gºzl¿k takmaya baĸladēm. Hala 
gºzl¿k takēyorum ve ok mutluyum 
gºzl¿klerimle. Dolayēsēyla o zamanlardan 
beliren, okuduklarēmē anlatmakla ilgili bir 
heyecanēm vardē. Hangi hikayeyi okusam, 
ya evdekilere ya da eve gelen misafire, 

okuldaysam ºĵretmenime, veya sēra 
arkadaĸēma anlatma ihtiyacē duyuyorum. 
Zamanla ilerleyen yaĸlarda fark ettim ki ben 
insanlara bir ĸeyler anlatarak mutlu 
oluyorum. Yaĸ aldēka lisede, ortaokulda 
artēk en nihayetinde ¿niversite tercihlerimde 
bir eĵitimci olmak istediĵime oktan karar 
vermiĸtim. T¿m planēmē da bunun ¿st¿ne 
yaptēm. ¥nce T¿rkiyeôde eĵitimler aldēm. 
Sonra dedim ki d¿nyada nasēl yapēlēyor bu 
iĸler, Avrupaônēn farklē ĸehirlerinde 
bulundum. Ondan sonra da anlatmaktan en 
ok zevk aldēĵēm konular ¿zerine 
uzmanlaĸtēm. Bug¿n de konuĸacaĵēmēz 
gºrg¿ kurallarēnēn ve aslēnda hepsinin 
temelinde olan iletiĸimi anlatan bir eĵitimci 
oldum. 

T.DERĶN G¦RDĶL:  ¦niversite eĵitiminizi 
tamamladēktan sonra Berlinóe taĸēnmēĸsēnēz. 
Neden Berlinôe yerleĸtiniz?  

G¥KHAN DUMANLI: ¥ncelikle sorularēnēzē 
ok sevdim. ¢ok rºportaj yaptēm ama bu 
kadar ºzenle hazērlanmēĸ soruyla ok az  

karĸēlaĸtēm. T¿rkiyeôde eĵitimimi 
tamamladēktan sonra Avrupaôda neler 

HAFTANIN ETKĶNLĶKLERĶ 
 
03 .10.2016  Pazartesi  
 

16:20 Basketbol Okulu  
16:20 Piyano Okulu  
16:25 TEOG Bireysel Destek Programē 
 8.sēnēf ºĵr. (T¿r/Mat/Fen/Sos) 
 
04 .10.2016  Salē 
 

09:50 Y¿zme (3.sēnēflar) 
10:30 Sºyleĸi Lºsev -  ķerife Merkit   
 (6,7.sēn.) 
16:20 Modern Dans Atºlyesi 
16:20 Piyano Okulu  
16:25 TEOG Bireysel Destek Programē 
 8.sēnēf ºĵr. (Din K¿lt.) 
 
05 .10.2016  ¢arĸamba 
 

09:50 Y¿zme (1.sēnēflar) 
10:00 Okul meclis seimi  
 (T¿m sēnēflar) 
12:30 Tenis(Anaokulu) 
15:40 Basketbol Okulu 
15:40 TEOG Bireysel Destek Programē 
 8.sēnēf ºĵr. (T¿r/Mat/Fen/Sos) 
 
06 .10.2016  Perĸembe 
 

12:30 Veteriner Gezisi (1.sēnēf) 
15:40 Lego Mindstorms robotik atºlyesi   
15:40 Ķngilizce Destek Programē 
15:40 TEOG Ķngilizce Destek Programē  
 8.sēnēf ºĵrencileri 
 
07 .10.2016  Cuma  
 

10:00  "Sanatē ve Zamanē"  
 Ķstanbul Modern M¿zesi  
 (1,2.sēnēflar) 
15:40 ¢ocuk Sanat Atºlyesi 
15:40 Satran 
15:40 TEOG Ķngilizce Destek Programē 
 8.sēnēf  ºĵr. (T¿r/Mat/Fen/Sos) 
 
08 .10.2016  Cuma rtesi  
 

08:50 TEOG Destek Programē  
 ( 5,6,7, 8.sēnēflar ) 
11:00 Yaratēcē Drama (Anaokulu) 
13:00 Yaratēcē Drama (Ķlkºĵretim) 
 
 
 

GE¢EN HAFTANIN CEVABI  
 

DEVEKUķU 
 
 

ĶNCELĶKLERLE DOLU BĶR YAķAMA DOĴRUé 
 slēnda pek oĵumuz onu televizyon programlarēna konuk olmasē sebebiyle tanēdēk. Uzun 

zaman yurtdēĸēnda yaĸayēp, ¿lkeye dºnerek, uzmanē olduĵu iletiĸim ve halkla iliĸkiler 
alanēndaki faaliyetleriyle ismini duyuran Gºkhan Dumanlē, zarafet ¿zerine yazdēĵē kitabēndan  

sonra bizim de ilgi odaĵēmēza girdi. Halen birok kurumsal ĸirketin ĶK eĵitimlerini y¿r¿ten, devlet 
b¿rokrasisindeki birok isme protokol eĵitim veren Sn. Dumanlēôyē getiĵimiz dºnem sonunda 
ocuklarēmēzla gerekleĸtirdiĵimiz nezaket ve gºrg¿ kurallarē ¿zerine sºyleĸiyle bir araya getirdik. Bu 
sene ise 4.5.ve 6.sēnēf m¿fredatēmēza yeni eklediĵimiz ñYaĸam K¿lt¿r¿ò isimli dersimizi iĸleyecek ve 
ocuklarēmēzla inceliklerle dolu bir yaĸamēn kapēsēnē aralayacaĵēz. Sofra d¿zeninden, hediyeleĸme 
k¿lt¿r¿ne, misafirlik adabēndan, selamlaĸma alēĸkanlēklarēna kadar yaĸam d¿zenimizdeki farklarē 
ortaya koyan birok alēĸkanlēĵē tekrar hatērlayacak, doĵru uygulamalarēnē ºĵreneceĵiz. Ders ieriĵini 
ºĵrenen ºĵrencilerimizi ĸimdiden bir heyecan sardē. ķimdi sizi Sn. Dumanlēôyla ºĵrencilerimizin geen 
dºnem sonunda zevkle katēldēklarē sºyleĸi ºncesinde, Tuana Derin G¿rdil ve Ege Tolgay'ēn 
rºportajēyla baĸ baĸa bērakēyoruz... 



oluyor, insanlar neler yapēyor, yani d¿nya 
sadece bizim yaĸadēĵēmēz yerden ibaret 
deĵil, baĸka k¿lt¿rlerde farklē ¿lkelerde 
insanlar neler yapēyorlar diye onlarē 
gºzlemlemek istedim. Bunun en etkili yolu 
bir s¿re gidip o k¿lt¿r¿n iinde yaĸamak. O 
y¿zden de bir s¿re Berlinôde kaldēm. 
Berlinôde de birtakēm ñWorkshopòlara 
katēlmaya baĸladēm. Avrupaônēn birok 
noktasēnda bulundum. Zarafetôle ilgili 
okullarē, eĵitimleri takip etme, bazēlarēna 
katēlma fērsatēm oldu. Ķĸ yaĸamēyla ilgili 
iletiĸim odaklē eĵitimler aldēm. Aslēnda 
k¿lt¿rel olarak, hem de mesleki olarak 
beslendiĵim bir dºnem oldu benim Berlin 
yaĸamēm. 

EGE TOLGAY: Birok kiĸiye baktēĵēmēzda, 
onlarē destekleyen ve uĵraĸlarē ile ilgili 
cesaretlendiren kiĸilerin olduĵunu 
gºr¿yoruz. Bu anlamda 
sizi cesaretlendiren kiĸi 
kim oldu? Bize bu s¿reci 
biraz anlatabilir misiniz? 

G¥KHAN DUMANLI: Evet, 
aslēnda beni 
cesaretlendiren, bir kere 
en b¿y¿k ĸansēm olan 
babamla ok fazla vakit 
geiremiyordum. ¢ocuk 
olduĵumuz iin istiyoruz ki 
hem annemizle hem 
babamēzla vakit geirelim. 
Ama babam yoĵun 
alēĸtēĵē iin ben daha ok 
annemle vakit geirdim. O 
y¿zden de annemin benim 
her soruma yanēt veriyor 
olmasē, onun hayatēnē 
yaĸama ĸekli, insanlarla 
olan iliĸkisi, sosyal olmasē 
ve beni buna hep dahil 
etmesi, benim her soruma ēsrarla cevap 
vermesi, ¿nk¿ ok soru soran bir 
ocuktum. O y¿zden ilk rol modellerimden 
biri annem olmuĸtu. Dolayēsēyla o zaman bu 
kadar benim farkēmda olmasaydē her 
istediĵimde ºzellikle o kitap okuma 
s¿recinde kitabēm bitti, yarēnē bekleyemem, 
l¿tfen anne bug¿n kitap alalēm dediĵimde 
peki deyip o kitapēya beni gºt¿rmesi, 
k¿t¿phaneye gºt¿rmesi, bunlar benim iin 
b¿y¿k bir artē 
oldu. Aslēnda 
sorunun yanētē 
annem, 
diyebilirim 
galiba. 

T.DERĶN 
G¦RDĶL: T¿rkiyeônin ilk Zarafet Akademisini 
kurduĵunuzu bilmekteyiz. Zarafet 
Akademisi kurma fikri nasēl oluĸtu? Nasēl 
yola ēktēĵēnēzdan bahseder misiniz? 

G¥KHAN DUMANLI: Zarafet Akademi 
kurulalē 4 yēl oldu. 4 yēlē biraz geti bile. 
Hepimizin bir karakteri var deĵil mi?. 
Sevdiĵimiz, sevmediĵimiz ºzelliklerimiz var. 
Bu hayatta kim olmak istediĵimize dair bir 
fikrimiz var. Bu ocukluktan yetiĸkinliĵe 
kadar geen dºnemde deĵiĸen bir s¿re. O 
ilk sorularda da bahsettiĵim gibi lise 
dºnemimde ºzellikle, hayata dair daha 
incelikli davranēĸlarēn, daha ºzenli 
davranēĸlarēn, her konuda, oturmada, 
konuĸmada, giyimde, farklē insanlarla 
iletiĸimde, bunlarēn bir ĸekilde bendeki 
etkisini fark ettim.  

Gºrd¿m ki bunlara dikkat ederek konuĸan 
insanlarēn yanēnda ben daha mutlu 
oluyorum. Ben daha mutlu olduĵum iin 
baĸkalarēnē da mutlu edebiliyorum. ¢¿nk¿ 
baĸkalarēnē mutlu etmenin yolu ºnce 
kendimizi mutlu etmekten geiyor. Sonra 

bunlarē daha fazla okuyunca daha fazla 
okumak istedim. Bu konularla ilgili bir 
alanda olmalēyēm, dedim. O y¿zden de t¿m 
eĵitimi bunun ¿st¿ne kurdum. D¿nyanēn en 
iyi zarafet okullarē Ķsvireôde, h©l© da ºyle. 
Ama sayēlarē gittike azalēyor tabi bºyle de 
bir durum var. Ķsvireôye gittim. Oradaki 
okullarē gezdim. Baktēm, ok keyifli ok 
g¿zel. Anlattēklarē ĸeylere baktēm. Hep 
benim bug¿ne kadar anlatmak istediklerim, 
hazērlamaya baĸladēĵēm ĸeyler. Tamam, 
dedim, ben bunu T¿rkiyeôde yapacaĵēm. 
T¿rkiyeôde bºyle bir okul veya kaynak 
olmadēĵē iin kaynaklarē yurtdēĸēndan 
getirterek evirilerini yaptēm.  Sonra da 
daha geniĸ kitlelerle buluĸturabilmek iin 
ñVe Zarafetò isimli ilk kitabēmē ēkardēm.  

T.DERĶN G¦RDĶL: Vermiĸ olduĵunuz bu 
eĵitimlere daha ok hangi yaĸ grubundan 

ve hangi alanlardan katēlēm saĵlanēyor? 

G¥KHAN DUMANLI: ¢ocuklar iin olan 
eĵitimlerim 7-14 yaĸ arasē. Yani 7 yaĸēndan 
14 yaĸēna kadar her ocuĵun katēlēmēna aēk 
bir program Onun dēĸēnda daha ok iletiĸimi 
anlatēyoruz. Ķletiĸim kaynaklarēndaki 
incelikleri anlatēyoruz. O y¿zden yaĸē ya da 
meslek grubu ne olursa olsun bu 
eĵitimlerden aslēnda 7ôden 70ôe herkese 

yºnelik bir program 
hazērladēk.  

EGE TOLGAY: Bir iletiĸim 
uzmanē olarak T¿rkiyeôden 
ºrnek verebileceĵiniz, zarif 
bulduĵunuz kiĸi veya kiĸiler  
var mē? Varsa isimlerini 

ºĵrenebilir miyiz? 

G¥KHAN DUMANLI:  Tabi. En ok 
oyunculara bakalēm. En ok onlarē 
gºr¿yoruz televizyonda. Zerrin Tekindor. 
¢ok ºnemli bir tiyatro oyuncumuzdur. Hem 
de ok zariftir, etkili bir oyuncudur. Biraz 
daha uzun yēllardēr bizlere eĸlik etmiĸ 
sanatēlardan Erol Evgin var. G¿neri 
Cēvaoĵlu var. Ķĸ d¿nyasēnda yakēn zamanda 
kaybettiĵimiz rahmetli Mustafa Koôu ºrnek 
verebilirim. ¢ok kēymetli bir iĸ insanēydē. 
Centilmenliĵi ve zarafetiyle hep ºn plana 
ēkmēĸ bir iĸ insanēydē. Herhalde ilk aklēma 
gelen bu isimler olurdu.  

T.DERĶN G¦RDĶL:  Sizce yaĸam koluĵu 
nedir? Yaĸam koluĵu yapmanēn size artēlarē 
ve eksileri nelerdir? Sizce herkesin yaĸam 
kouna ihtiyacē var mēdēr? 

G¥KHAN DUMANLI: Yaĸam koluĵu ok 
ºnemli bir disiplin. Ama T¿rkiyeôde hen¿z 
yeteri kadar tanēnmēyor. Tanēnsa da biraz 
yanlēĸ tanēnēyor. Yaĸam kolarē insanlarēn ne 
yemeleri, ne imeleri, nasēl yaĸamalarē 

gerektiĵini anlatan insanlar deĵildir. Yaĸam 
kolarē insanlarēn hayatlarēna farklē 
pencereler amalarēnē saĵlarlar. Bunu da 
nasēl yaparlar. ¢eĸitli sorular sorarak 
yaparlar. Kiĸi kendi hayatēnē analiz ederek, 
kendi kendine de bu sorularē sorabilir. 
Tēkandēĵē noktalarda, bu kariyeri olabilir, 
iliĸkileri olabilir, sosyal yaĸamē olabilir 
kendisine yeni bir pencere aabilir. Yaĸam 
kolarē aslēnda kiĸinin bu kendini aradēĵē 
yolda bir t¿r rehberdir.  

Ķnsanlar her zaman her konuda ok iyi 
olamazlar. O y¿zden de her konuda birok 
uzman var deĵil mi? O y¿zden de bazen 
bºyle yºnetemediĵimiz konularda hemen 
bir uzmanēn kapēsēnē almak en medeni 
hareketlerden biridir. O y¿zden de hayat 
ierisinden de gºzden kaērdēĵēmēz ĸeyler 
konusunda uzmana gidebiliriz. Yaĸam 

kolarē da bunlardan biri. 
Yaĸam koluĵunun 
temelinde ñNasēl?ò sorusu 
vardēr. Yani bulunduĵumuz 
noktadan bulunmak 
istediĵimizò noktaya bizler 
nasēl ēkarēz? Bu her ĸey 
olabilir. Ķĸ hayatē veya 
kariyer planēmēz olabilir, 
okuldaki baĸarēmēz olabilir. 
O y¿zden ºĵrenci koluĵu 
ve kariyer koluĵu gibi 
alanlar da vardēr. Bunlarēn 
hepsi kendi ilerinde 
ayrēlēyor. Kiĸi bulunduĵu 
yerle ilgili amazlara 
giriyorsa, kesinlikle koluk 
desteĵi almalē.  

T.DERĶN G¦RDĶL:  Sizce 
zarif bir insan nasēl 
olmalēdēr? Bize bu konu 
hakkēnda verebileceĵiniz 

ipularē nelerdir? 

G¥KHAN DUMANLI: Zarif bir insan her 
ĸeyden ºnce aslēnda kim olmak istediĵini 
nasēl bir yaĸam s¿rd¿rmek istediĵine karar 
vermiĸ insandēr. ¢ocukken bile bir fikrimiz 
olur deĵil mi? Paylaĸērēz zaman zaman. 
¥nce ailemizle paylaĸērēz. Sonra 
ºĵretmenlerimizle paylaĸērēz ve nasēl biri 
olmak istediĵimizi karar verdikten sonra da 
ailemizle, ºĵretmenlerimizle, evremizle 
bize bu konuda yardēmcē olur ve bundan 
sonra kendimizi daha fazla geliĸtirmemize 
imkan tanēr. Dolayēsēyla da zarif insan eĵer 
kim olmak istediĵine karar verdiyse zaten 
oturmasēyla, kalkmasēyla, konuĸma tarzēyla, 
setiĵi kelimelerle, giydiĵi kēyafetiyle, 
yemek yemesiyle..(ok ºnemli benim iin) 
¢¿nk¿ unutmayēn bir insanēn gºrg¿s¿, 
zarafeti her zaman yemek masasēnda 
ortaya ēkar. Yemek yemesiyle, diĵer 
insanlarla iletiĸim kurmasēyla bir b¿t¿nd¿r. 
Tek bir hareketten yola bakarak bu kiĸi 
zariftir, deĵildir diyemeyiz. Zarafet bir 
b¿t¿nd¿r. O y¿zden t¿m bu anlattēklarēmēn 
hepsinde ºzenli olan, sºz, tavēr ve 
davranēĸlarēnda incelikli olan kiĸiler zarafet 
sahibi kiĸilerdir. 

EGE TOLGAY: Bug¿n¿n¿z¿ bize ayērdēĵēnēz 
ve bizleri kērmayēp arkadaĸlarēmēzla bu g¿zel 
sºyleĸide buluĸtuĵunuz iin ok teĸekk¿r 
ederiz.  

G¥KHAN DUMANLI: Rica ederim ocuklar 
ben de sizin gibi duyarlēlēĵē y¿ksek 
ocuklarla bir araya geldiĵim iin ok mutlu 
oldum. ¥n¿m¿zdeki dºnem hayatēn 
inceliklerine daha detaylarēyla 
deĵineceĵimiz derslerde bir araya 
geleceĵiz. Tahmin ediyorum ki ok zevk 
alacaĵēnēz bir ders olacak. K¿¿k 
hanēmefendiler, k¿¿k beyefendiler olarak 
yaĸamēnēzdaki g¿zelliklerin daha fazla 
farkēna varacaĵēnēz yaĸam k¿lt¿r¿n¿z¿ 
besleyeceĵiniz derslerde bir araya 
geleceĵiz.


