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Dünya birbirine her 
zamankinden daha çok 
yaklaşıyor. Buna karşılık 

gezegenin meseleleri her geçen 
gün daha da artıyor. 21.yüzyıl 
tüm karmaşası ile geldi. Belirsiz 
bir geleceğe çocuk yetiştirmek 
oldukça zor. Eğitim nasıl olmalı, 
hangi dersler, nasıl beceriler derken 
tartışılacak pek çok konu var. Belki de 
odaklanmamız gereken tüm bunların 
üzerinde duran dünya vatandaşlığı 
konusudur. Belirsizliklerle dolu bir 
gelecekte mücadele gücü yüksek, 
empati yeteneği olan ve ahlak sahibi 
bireyler hayatta kalabilecek. Küresel 
eşitsizlikler, iklim krizi, ekonomik 
adaletsizlikler gibi gezegenin pek çok 
meselesi milyonlarca kişi tarafından 
derinden hissediliyor ve etkilerinin de 
artacağı öngörülüyor. Dolayısı ile hızla 
değişen bu çağda ayakta kalabilecek 
ve mutlu olabilecek bireylerin 
yetiştirilmesinin önemi her geçen gün 
artıyor. 

Gezegenimizin dünya 
vatandaşlarına ihtiyacı var. Peki bu 
dünya vatandaşı nasıl tanımlanır? 
Dünya vatandaşları; eşitlik, adalet ve 
çeşitliliğe saygısı olan ve çözümün 
bir parçası olmayı seçen bireylerdir. 
Bunun eğitimi ise herkes içindir. 
Kendilerini yalnızca “insan ırkının 
bir parçası” olarak gören bireyler 

DÜNYA VATANDAŞLIĞI İÇİN 

kişiliklerini sınırların çok daha 
ötesinde tanımlarlar. Bir dünya 
vatandaşı dünyayı adaletle 
yönetebilecek akıl, duygusal 
zeka ve ahlaka sahip kişidir. Bu 
kişilerin sahip olması gerekli olan 
kalabalık beceri setinin başında; 
öğrenmeyi öğrenmek, sosyal 
farkındalık, duyarlılık bilinci, 
bütünsel düşünebilmek, inisiyatif 
almak, girişimcilik, sosyal becerileri 
sahibi, uyum sağlayabilmek, merak, 
farklılıklara saygı, teknolojiyi etkin 
kullanabilmek ve hızlı karar almak ile 
ekonomik ve çevresel okuryazarlık 
gelmektedir. 

25 yıllık eğitim tecrübesi ile 
2013 yılında Kayhan Karlı ve 
Göknur Karlı tarafından kurulan 
Yenilikçi Öğrenme Merkezi 
(YÖM) ve sonraki süreçte YÖM 

Ailesinin göz bebeklerinden olan 
YÖM Okulları her çocuğun eşsiz 
olduğu gerçeğinden yola çıkarak 
öğrencileri için özelleştirilmiş 
öğrenme olanakları yaratıyor. 
Çocukların potansiyellerini açığa 
çıkarabilecekleri bir eğitim ortamı 
tasarlamak, öğrenmenin hayat boyu 
devam edecek keyifli bir yolculuk 
olduğu çocuklara aktarmak, 
üretmeleri için onlara olanaklar 
sağlamak ve hata yapmanın da 
öğrenme sürecinin bir parçası 
olduğunu onlara öğretmeyi 
kendisine misyon edinen YÖM 
Okulları BOYEP ismini verdiği ve 
tamamen kendi tasarımı olan Beceri 
Odaklı YÖM Eğitim Programı’nı 
uyguluyor. 

BOYEP’in temel amacı; 
21.yüzyılda hayatta kalmak için 

25 yıllık eğitim tecrübesi ile 
2013 yılında Kayhan Karlı 
ve Göknur Karlı tarafından 
kurulan Yenilikçi Öğrenme 
Merkezi (YÖM) ve sonraki 
süreçte YÖM Ailesinin göz 
bebeklerinden olan YÖM 
Okulları her çocuğun eşsiz 
olduğu gerçeğinden yola 
çıkarak öğrencileri için 
özelleştirilmiş öğrenme 
olanakları yaratıyor.

Kayhan Karlı

SOSYAL FARKINDALIK EĞİTİMİ

sosyal sorumluluk
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çağın gerektirdiği beceri seti 
ve donanıma sahip öğrenciler 
yetiştirmek. Bu beceri seti ise 
“dünya vatandaşlığı” kavramı 
altında yer buluyor. Bu kavram 
BOYEP’te “öğrenen profili” olarak 
karşılık buluyor. Öğrenen profili ise 
3 ana başlık altında özetlenebilir; 
girişimci ruh, dönüşümlü 
düşünme ve etik vatandaşlık. 
Sosyal sorumluluk ise bu eğitim 
modelinin en özünde yer almakta. 
Sosyal sorumluluk, kültürel, 
evrensel ve çevre farkındalığı; 
yeni bir toplumsal yaşam biçimi 
ihtiyacı bu yeterliliği de ortaya 
çıkarmaktadır. Bazı kaynaklarda 
bu yüzyılın sivil toplum yüzyılı 
olacağına işaret edilmektedir. Bu 
nedenle çocukların yaşadıkları 
dünya üzerindeki ekosisteme 
dair farkındalıklarının ve 
sorumluluklarının oluşmasını 
sağlayacak becerileri kazanması 
büyük bir önem taşımaktadır. Bu 
eğitim sisteminde STEM, proje 
tabanlı öğrenme ve tasarım odaklı 
düşünme (TOD) yöntemleri iç 
içe kullanılmaktadır. BOYEP’in 
öğrenme içeriği oluşturulurken 
tematik anlayış benimsenir. 
Bunun temel dayanağı programın 
asıl amacı olan “maker” 
öğrenen profili becerilerinin 
geliştirilmesidir. Tematik anlayış 
doğrultusunda oluşturulan temalar 
bu becerileri kapsayacak şekilde 
yapılandırılmıştır. Programın işleyiş 
döngüsü olan düşün-üret-kullan-
değerlendir temelinde öğrenenlerle 
bu temalar derinleştirilir ve 
derinleşen bu temalar yoluyla 
öğrenenlerin kazandıkları temel 
beceriler onların “maker” bireyler 
olmasına olanak sağlar. Bu temalar 
ve temaların altında yer alan alt 
temalar şöyledir;

» Ben Kimim? (Fiziksel özellikler, 
duygular, liderlik ve özyönetim)

» Ekosistem (Kültürel çevre, 
farklılıklar, evren, sosyal ilişkiler, 
finansal okuryazarlık, doğal yaşam 
ve sorumluluklar)

» Üretim (Ekip çalışması, sanat, 
teknoloji, tasarım, yaratıcılık ve 
girişimcilik)

» Etik Anlayışım (Özgün olmak, 
toplumsal duyarlılık, sorumluluk, 
evrensel değerler, etik düşünme ve 
haklar)

YÖM Okulları’nda öğrenciler 
birinci sınıftan itibaren yaşadıkları 
çevredeki sosyal sorunları 
gözlemlemeye ve tasarım odaklı 
düşünce süreci ile yaratıcı çözümler 
gerçekleştirmeye başlarlar. 
Öğrencilerin kendilerini tanıyarak 
başladıkları süreç tasarım sürecinin 
en kalbini oluşturmaktadır. Bu 
sayede öğrenciler kendilerine en 
kalpten dokunan sosyal sorunu 
fark edip çözümü için mücadele 
edebilirler. Devam eden yıllarda 
ekosistem hakkında daha fazla bilgi 
sahibi olup, ilgilendikleri konuda 
çalışan sivil toplum kuruluşlarını 
araştırıp, iletişime geçip proje 
geliştirirler. Geliştirdikleri projeleri 

ise sene sonunda 
ilgili sivil toplum 
kuruluşuna 
sunar  ve geri 
bildirim alırlar. 
Son tema olan etik 
anlayış kısmına 
geldiklerinde ise 

deneyimledikleri ve 
çözüm geliştirdikleri 

sosyal meselelerin 
kökenine inip derin 
etik tartışmalar 
gerçekleştirirler. Bu sayede 

bütünsel bir noktadan 
sosyal sorunlara bakmış, deneyim 
edinmiş ve çözümü için çaba sarf 
etmiş olurlar. Öğrencilerin beceri 
gelişiminin hedeflendiği BOYEP’in 
sosyal sorumluluğa bakış açısı 
hayırseverlikten çok öte. Çocuklara 
verilmek istenen mesajlardan 
bir tanesi “el uzatmanın değil, el 
olmanın” önemli olduğu. Geçici 
çözümler geliştirmekten öte 
toplumu dönüştürebilecekleri 
farkındalık ve beceri seti ile onları 
donatmak BOYEP’in hedefleri 
arasında yer almaktadır.

Bu tematik eğitim esnasında 
öğrenciler sosyal sorumluluğu 
yalnızca bir ders, ya da proje 
içerisinde değil aynı zamanda 
Türkçe, Matematik gibi tüm 
derslerin içerisinde bütünsel olarak 
görürler. Ders planları bu doğrultuda 
hazırlanır. Alanlarında uzmanlar 
öğrencileri TOD süreçlerinde 
beslemek için okula gelir, 
öğretmenler ise tüm bu süreçte 
kolaylaştırıcı olarak yer alırlar. 

YÖM Okulları eğitim sektöründeki 
25 yıllık deneyiminden yola çıkarak 
oluşturduğu farklı eğitim sistemi 
ile öğrencilerini dünya vatandaşları 
olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Çocukların potansiyellerini açığa çıkarabilecekleri bir 
eğitim ortamı tasarlamak, öğrenmenin hayat boyu 
devam edecek keyifli bir yolculuk olduğu çocuklara 
aktarmak, üretmeleri için onlara olanaklar sağlamak 
ve hata yapmanın da öğrenme sürecinin bir parçası 
olduğunu onlara öğretmeyi kendisine misyon edinen 
YÖM Okulları BOYEP ismini verdiği ve tamamen 
kendi tasarımı olan Beceri Odaklı YÖM 
Eğitim Programı’nı uyguluyor.

sosyal sorumluluk





Dijital dönüşüm, hayatın her 
alanında kendini gösteren 
bir olgu. Dijitalleşme; 

alan, konu, mecra, ortam ayırt 
etmeksizin etkisini gösteriyor 
ve dijitalleşme sürecine karşı 
direnç göstermek, muhafazakar 
davranmak çok zor. Şöyle bir 
gündelik hayatınızı gözden 
geçirin… Bir gün içinde neler 
yapıyoruz? Alışveriş yaparken, 
yemek söylerken, film izlerken, 
arkadaşlarımızla sohbet 
ederken dijital dünya ile iç içeyiz. 
Dijital dünyanın etkisi günlük 
hayatımızdaki her eylemimize bir 
şekilde dahil oluyor. Dolayısıyla 
eğitim sektörünün de dijitalleşme 
sürecinin dışında kalması 
düşünülemezdi elbette. Covid19’la 
birlikte yaşanan pandemi dönemi 
de bu değişim hızının artmasına 
vesile oldu diyebiliriz aslında. 
Pandemi, dijital dönüşümün 
hızına hız kattı sadece. Dücane 
Cündioğlu’nun dediği gibi 
“Olan olmalıydı. Olacak 
olan olur. O halde olan 
olur.” Yani elbet 
bir gün hepimiz 
dijitalleşeceğiz. 
Ama bugün, 
ama yarın… Dijital 
dünya bizler için artık 
kaçınılmaz gerçek. Dolayısıyla 
dijitalleşmenin karşısında duvar 
olmak, dijitalleşmeye bariyer 

E-AKADEMİ
çekmek 21. yüzyıl şartlarında pek 
mümkün değil… Bu sürece nasıl 
ayak uyduracağımızı, nasıl uyum 
sağlayacağımızı, dijital dünyanın 
sunduğu imkanlardan nasıl 
yararlanabileceğimi düşünmek 
daha sağlıklı hareket edebilmemizi 
sağlayacaktır.

Nitekim 21. yüzyılın dünyasının 
bizden beklediği yetkinlikler ve 
yaşam becerileri geçmiş yüzyıla 
göre çok farklı. Özellikle bilgi, 
medya ve teknoloji alanlarında; 
dijital medya okur yazarlığı, yapay 
zeka algoritmaları, yazılım ve 
kodlama gibi konulardakendimizi 
geliştirmek 21. yüzyılın dünyasında 
yer edinebilmemiz adına 
oldukça elzem… “Sanal” olarak 
kavramlaştırdığımız olguların her 
birinin gerçekliğe dönüştüğü bir 
çağda olduğumuzu söylemek, 
sanıyorum ki yanlış olmaz.

Elbette diğer sektörlerdekine 
benzer şekilde, eğitim dünyasında 
da dijitalleşme adınabirçok 
konuda değişimin ve dönüşümün 
yaşandığından bahsedebiliriz. 
Bu dönüşümün içinde artırılmış 

gerçeklik, yapay zeka uygulamaları, 
büyük veri ve veri madenciliği, bulut 
teknolojisi, 3D yazıcılar gibi araçlar 
ve nesneler var. Geleneksel eğitim 
metotları yerini akıllı tahtalara, 
çevrim içi ders ve sınav araçlarına, 
yapay zekayla desteklenmiş 
uygulamalara bırakıyor… Eğitim 
dünyasında dijital dönüşüm, çevrim 
içi eğitim platformları sayesinde 
yeni bir alana kavuşuyor, boyut 
kazanıyor.

2026 yılına kadar dünya 
genelinde 330 milyar dolardan 
fazla pazar değerine ulaşması 
beklenen dijital öğrenme sektörü, 
okul hayatının yanı sıra iş hayatını 
ve sosyal hayatı da oldukça fazla 
etkileyeceğe ve şekillendireceğe 
benziyor. 

Çevrim içi eğitim platformları 
öğrenme sürecini zamandan ve 
mekandan bağımsız kılıyor. Bu 
sayede eğitim, internet bulunan 
her yerden ve 7/24 “erişilebilir” 
bir olguya dönüşüyor. Öğrenme, 
gündelik hayatın bir parçası haline 
geliyor ve bu sayede sürekli ve 
sürdürülebilir bir öğrenme süreci 
oluşturuluyor.

Dijital öğrenme ortamında 
görsel ve işitsel olarak eğitimin 

zenginleştirilmesi; 
video, 
animasyon, 
podcast, oyun 
gibi içerikler 

sunulması 
öğrenme sürecini 

ilginç ve çekici bir 
hale getiriyor. Bilgiye 

ulaşma kolaylığının 
yanı sıra edinilen bilgiyi 

yapılandırma noktasında 
dijital öğrenme ortamları 

birçok avantaj sunuyor. 
Eğitimi alan kişinin ilgi, merak 

ve yeteneklerine göre eğitimlerin 
kişiselleştirilmesi, yapay zeka 

Batuhan	Durak	
İçerik Üreticisi Ve Metin Yazarı 

Yöm Ajans

hayatımızdaki her eylemimize bir 
şekilde dahil oluyor. Dolayısıyla 
eğitim sektörünün de dijitalleşme 
sürecinin dışında kalması 
düşünülemezdi elbette. Covid19’la 
birlikte yaşanan pandemi dönemi 
de bu değişim hızının artmasına 
vesile oldu diyebiliriz aslında. 
Pandemi, dijital dönüşümün 
hızına hız kattı sadece. Dücane 
Cündioğlu’nun dediği gibi 
“Olan olmalıydı. Olacak 
olan olur. O halde olan 
olur.” Yani elbet 
bir gün hepimiz 
dijitalleşeceğiz. 

ama yarın… Dijital 
dünya bizler için artık 
kaçınılmaz gerçek. Dolayısıyla 
dijitalleşmenin karşısında duvar 
olmak, dijitalleşmeye bariyer 

yaşandığından bahsedebiliriz. 
Bu dönüşümün içinde artırılmış 

geliyor ve bu sayede sürekli ve 
sürdürülebilir bir öğrenme süreci 
oluşturuluyor.

Dijital öğrenme ortamında 
görsel ve işitsel olarak eğitimin 

zenginleştirilmesi; 
video, 
animasyon, 
podcast, oyun 
gibi içerikler 

sunulması 
öğrenme sürecini 

ilginç ve çekici bir 
hale getiriyor. Bilgiye 

ulaşma kolaylığının 
yanı sıra edinilen bilgiyi 

yapılandırma noktasında 
dijital öğrenme ortamları 

birçok avantaj sunuyor. 
Eğitimi alan kişinin ilgi, merak 

ve yeteneklerine göre eğitimlerin 
kişiselleştirilmesi, yapay zeka 

haber
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Dijital dönüşüm, hayatın her alanında kendini gösteren bir olgu. Dijitalleşme; alan, konu, mecra, 
ortam ayırt etmeksizin etkisini gösteriyor ve dijitalleşme sürecine karşı direnç göstermek, 
muhafazakar davranmak çok zor. Şöyle bir gündelik hayatınızı gözden geçirin… Bir gün içinde neler 
yapıyoruz? Alışveriş yaparken, yemek söylerken, film izlerken, arkadaşlarımızla sohbet ederken dijital 
dünya ile iç içeyiz. Dijital dünyanın etkisi günlük hayatımızdaki her eylemimize bir şekilde dahil oluyor. 
Dolayısıyla eğitim sektörünün de dijitalleşme sürecinin dışında kalması düşünülemezdi elbette. 
Covid19’la birlikte yaşanan pandemi dönemi de bu değişim hızının artmasına vesile oldu diyebiliriz 
aslında. Pandemi, dijital dönüşümün hızına hız kattı sadece. Dücane Cündioğlu’nun dediği gibi “Olan 
olmalıydı. Olacak olan olur. O halde olan olur.” Yani elbet bir gün hepimiz dijitalleşeceğiz. Ama bugün, 
ama yarın… Dijital dünya bizler için artık kaçınılmaz gerçek. Dolayısıyla dijitalleşmenin karşısında 
duvar olmak, dijitalleşmeye bariyer çekmek 21. yüzyıl şartlarında pek mümkün değil… Bu sürece nasıl 
ayak uyduracağımızı, nasıl uyum sağlayacağımızı, dijital dünyanın sunduğu imkanlardan nasıl 
yararlanabileceğimi düşünmek daha sağlıklı hareket edebilmemizi sağlayacaktır. 
Nitekim 21. yüzyılın dünyasının bizden beklediği yetkinlikler ve yaşam becerileri geçmiş yüzyıla göre 
çok farklı. Özellikle bilgi, medya ve teknoloji alanlarında; dijital medya okur yazarlığı, yapay zeka 
algoritmaları, yazılım ve kodlama gibi konulardakendimizi geliştirmek 21. yüzyılın dünyasında yer 
edinebilmemiz adına oldukça elzem… “Sanal” olarak kavramlaştırdığımız olguların her birinin 
gerçekliğe dönüştüğü bir çağda olduğumuzu söylemek, sanıyorum ki yanlış olmaz. 
Elbette diğer sektörlerdekine benzer şekilde, eğitim dünyasında da dijitalleşme adınabirçok konuda 
değişimin ve dönüşümün yaşandığından bahsedebiliriz. Bu dönüşümün içinde artırılmış gerçeklik, 
yapay zeka uygulamaları, büyük veri ve veri madenciliği, bulut teknolojisi, 3D yazıcılar gibi araçlar ve 
nesneler var. Geleneksel eğitim metotları yerini akıllı tahtalara, çevrim içi ders ve sınav araçlarına, 
yapay zekayla desteklenmiş uygulamalara bırakıyor… Eğitim dünyasında dijital dönüşüm, çevrim içi 
eğitim platformları sayesinde yeni bir alana kavuşuyor, boyut kazanıyor. 
2026 yılına kadar dünya genelinde 330 milyar dolardan fazla pazar değerine ulaşması beklenen dijital 
öğrenme sektörü, okul hayatının yanı sıra iş hayatını ve sosyal hayatı da oldukça fazla etkileyeceğe ve 
şekillendireceğe benziyor.  

ÇEVRİM İÇİ EĞİTİM PLATFORMLARI ve



başkanı Kayhan Karlı öncülüğünde 
kurulan E-Akademi, dijital öğrenme 
platformları içinde fark yaratacak 
zengin bir öğrenme havuzu 
oluşturuyor. 

E-Akademi’de öncelikli olarak 
eğitimciler ve ebeveynlere yönelik 
içerikler hazırlansa da E-Akademi 
platformu içinde hem bireysel hem 
de kurumsal paket seçenekleri de 

mevcut.
Öğrenme sürecinin her 

kişi için farklı bir yolculuk 
olması, alınan eğitimin 
kişiselleştirilmiş olmasını 

zorunlu kılıyor. E-Akademi 
platformu bu doğrultuda, 
faydaları uluslararası 
çalışmalarla 
ispatlanmış Enneagram 

yoluyla kullanıcıların 
kendi mizaç tipine 

uygun olarak öğrenme 
süreçlerini ilerletmelerini 

sağlıyor.
Kataloğunda 6000’den 

fazla içeriği barındıran 
E-Akademi’de 800’den fazla video, 
animasyon ve podcast bulunuyor. 

Oldukça geniş bir içerik havuzu 
bulunan E-Akademi’yi eğitimciler, 
ebeveynler, öğrenciler ve kurumlar 
için ayrıcalıklı kılan diğer unsurlar;

» Z Kütüphane’de 
zenginleştirilmiş kitap ve 
makalelere erişim

» Düzenli webinarlar ve etkinlikler
» Birçok farklı alan ve yazardan 

oluşan blog sayfası
» Eğitimciler ve eğitimi alanlar 

arasında sürekli 
etkileşim, mentor 
desteği

» Kurumlar için düzenli 
raporlama ve analiz

» Oyunlaştırılmış 
dersler

» Ulusal ve 
uluslararası 
geçerliliğe sahip 

sertifikalı eğitimler
E-Akademi, 

aylık ve yıllık plan 
seçenekleriyle dijital 

dünyanın sunduğu 
imkanlarla öğrenme 

yolculuğunuzda 21. yüzyılın 
sizden talep ettiği yetkinlik 

ve becerileri kazanmanıza 
yardımcı oluyor.

kullanışlı alternatifler getirerek verimli 
öğrenme çözümleri sunuyor.

Şimdiyse YÖM Grup bünyesinde 
dijital öğrenme alanında çalışmalarını 
yürüten Legonimbus ve Legonimbus 
Akademi’nin yanına bir yeni platform 
daha ekleniyor. 

YÖM Grup’un yönetim kurulu 

yardımıyla oluşturulan dijital ölçme 
ve değerlendirme araçlarıyla 
öğrenme sürecinin başından sonuna 
verimli ve etkili sağlanabilmesi dijital 
öğrenme platformlarının eğitimi 
dönüştürdüğü alanların yalnızca 
birkaçı…

Türkiye’nin ilk dijital 
öğrenme pazar yeri 
olan Legonimbus ve 
Legonimbus’un kurumlara 
sunduğu dijital öğrenme 
araç ve programlarının 
bireysel kullanıcılarla 
paylaşıldığı Legonimbus 
Akademi bu alanda 
Türkiye’de öncü çalışmalar 
yürütüyor.

Legonimbus Akademi 
sürdürülebilir, dinamik ve 
yenilikçi e-öğrenme çözümleri 
için eğitim ortak paydasında, 
farklı ilgi alanları ve 
uzmanlıklara sahip bir grup 
öğrenme yoldaşınıneğitim 
ve öğretimdeki engel ve 
zorluklara çeşitli bakış 
açıları getirerek ya da 
mevcut durumlara daha 

haber
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