


ÖNSÖZ
Sanat kavramı, Avrupa, Asya ve diğer kıta ülkelerinin birçoğunda yerleşik yenilikçi bir anlayı-

şa sahipken ülkemizde sanat ve sanat eğitimi estetiksel bir zemine henüz adapte olamamıştır. 
Yanı sıra sanat- toplum-sanat-insan dörtgeninde kararsız bir 5. Element görevi üstlenmektedir. 
Her şeyden öte bir gerçek vardır ki sanat tarihçileri de bilimsel temele bu gerçeği yatırmışlardır:  
Sanat insanın kendini keşfetmesi, keşfini ortaya koyması ve bunu estetiksel bir anlayışla sürdü-
rülebilir kılmasıdır. Ben buradaydım, burada yaşadım, ben de bu dünyanın içinde bir dünyaydım 
deme biçimidir. Bu esasta sürdürülebilir estetik kavramı yani sanat, bahsettiğimiz ülkelerde ha-
yatın bir parçası olmaktan çok, günlük yaşamın bu kavramın üzerine kuruluyor olmasına sebep 
olmuştur. Yani her an, her saniye yaşam boyu, demokratik, estetik, sağduyulu, anlayan, öngören 
birey olma bilincinin kazanılmasının önemi ve bu önemi kazandıracak kavramın yalnızca sanat 
olgusu olduğu…

Sanatın varlığı ve etkisi, dünyaya örnek olacak nitelikte yüzyıllardır bu topraklarda icra edil-
mekte, yaratılmakta ve sergilenmektedir. Hatta yeryüzünde birçok ilk örneğin bu topraklarda 
görüldüğü sanat ve eserleri mevcuttur. Fakat maalesef ülkemizde sanki bu bahsi geçen ilk örnek-
ler hiç yaşanmamış, o eserler bu toprakların insanlarından ortaya konmamış gibi bir sanat anlayışı 
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vardır. Bu kabul edilemezdir ancak daha da kötüsü sanat kavramının öğretisi ve eğitimidir. İşte 
bu araçtaki eksik ve hatalar tüm kuşaklara yanlış aktarılmakta ve toplumun sosyolojisini gelece-
ğe ve geçmişe bakışını dezavantajlı hale getirmektedir.

Her birey farklı bir kültüre, yeteneğe, beceri, zeka ve eğilime sahiptir. Bu muazzam inceliğin 
doğru değerlendirilmesi ve işlenmesi yukarıda bahsedilen bilimsel anekdota yeni bir boyut ka-
zandıracak, çoklu düşünce ile ideal etiği ortaya koyacaktır.

AKADEMİDEN kültür sanat, iletişim medya ve teknoloji akademisi, Türkiye’de daha önce 
denenmemiş bir yöntemle ve disiplinler arası bir eğitim anlayışıyla sanat eğitimini değil eğitimin 
sanatını ortaya koyacaktır. Bahsi geçen alan ve yöntemleri içeriğimizde bulabileceksiniz, ayrıca  
Akademiden’e gelin, bizimle tanışın, kendi sanatınızı keşfedin ! 

 Yıldıray YENER
Genel Sanat Yönetmeni

Akademiden Yönetim Kurulu Başkanı

“Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra, alnında ışığı ilk duyan insandır.”  
    Muftafa Kemal ATATÜRK
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Müzik Eğitimi  
Ana Sanat Dalı 

Müzik çocukların eğitiminde kullanılan, 
tüm gelişim alanlarını destekleyen en etkili ve 
önemli disiplinlerden biridir. Araştırmalar sonu-
cu,  örneğin piyano çalan çocukların matematik 
ve fen kavramlarını öğrenmeye daha hazır 
oldukları ortaya çıkmıştır. Bir diğer çalışmaya 
göre 9 haftalık piyano eğitimi alan çocukla-
rın almayan çocuklara oranla IQ puanlarında 
yaklaşık 5 puan artış olduğu tespit edilmiştir.  
Enstrüman çalmak ya da şarkı söylemek vücut 
koordinasyonunu geliştirir, konsantrasyon 
süresini arttırır, işitsel ve sözel beceriler kazan-
dırarak hızlı okuma, okuduğunu anlama bece-
risi kazandırır ve çalışma disiplininin önemini 
bilinç dışı olarak sağlar. Kavramları anlama, 
anlamlandırma soyutlama yeteneğinin temel 
prensiplerinden olmasının yanı sıra psikomotor 
gelişimine etkisi oldukça güçlüdür.

Müzikle aktif olarak ilgilenen bireyler üze-
rinde yapılan bilimsel ve sosyal araştırmalar, 
yukarıdaki gelişmelerin yanı sıra dil gelişimini 
sağladığı, konsantrasyon, bilişsel becerileri ve 
toplum içindeki sosyal gelişmelerini güçlendir-
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diğini, müzikal seçimlerini ön plana çıkararak özgüven 
sahibi bireyler olmalarını kolaylaştırdığını da ortaya 
koymuştur.

Akademiden olarak alanında oldukça uzman eği-
timci sanatçılarla çalışır ve disiplinler arası bir eğitim 
veririz. Yaptığımız testlerle bireyin güçlü ve zayıf 
yanlarını belirler bunu bireyin öğrenmek ve geliştir-
mek istediği alana uygun formasyonlar geliştirerek 
uygularız. Bu bizim ve bireyin kısa vadede nitelikli 
sonuç elde etmesini sağlar. Yanı sıra bireylere orkestra 
ve korolarla çalma fırsatı verir bunu televizyon kon-
serleri ve turnelerle pekiştiririz. “Education of Creative 
Drama” dünyada 1800’li yılların sonunda ilk kez İngil-
tere’de görülmüş ve 1920’li yıllardan itibaren İngiliz 
eğitim sisteminin temel dayanağı olmuştur. Drama ile 
fizik öğrenildiği gibi müzik de öğrenmek çok keyifli ve 
kalıcıdır. Bekleriz.

Büşra YENER
Müzik Ana Sanat Dalı Başkanı

“Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel 
yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yap-
maz; itiraf etmeli ki, o milletin ilerleme yolunda yeri 
yoktur.”             

 Mustafa Kemal ATATÜRK
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Enstrüman  
Eğitimi

Piyano / Yan Flüt / Gitar  
     Keman / Saksafon / Viyola  
     Viyolonsel / Kontrbas / Klarinet 
     Bağlama / Ud / Kanun 
     Bateri / Tumba / Kajon  
     Perküsyon Grup

Yukarıda belirtilen enstrümanlar, 
haftada bir gün bir saat branş ders 
olarak verilir.

Branşların eğitimleri, yaş, düzey ve 
arzuya göre hobi grubu, amatör grup, 
profesyonel grup olmak üzere farklı 
niteliğe sahiptir.

Birey bu branşların yanı sıra, testler 
sonucu doğan ihtiyaca göre belirlen-
mek üzere aşağıdaki seçmeli dersler-
den en az birini almak durumundadır.

Çoksesli Koro

Beden – Müzik – Dans 

Yaratıcı Drama

Orff Eğitimi
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Bireysel ve Toplu 
Ses Eğitimi

 Batı Müziği Şan Eğitimi     
      Türk Müziği Şan Eğitimi     
      Pop Müzik Şan Eğitimi     
      Caz Müzik Şan Eğitimi 
      Sahne ve Ses Koçluğu   
      Çoksesli Korolar 
      Türk Halk Müziği Korosu   
      Türk Sanat Müziği Korosu 
      Opera Şarkıcılığı   

Yukarıda belirtilen enstrümanlardan, 
haftada bir gün bir seans yararlanır.

Seanslar 1 saat ile 3 saat arasında de-
ğişkenlik gösterir.

Branşların eğitimleri, yaş, düzey ve 
arzuya göre hobi grubu, amatör grup, 
profesyonel grup olmak üzere farklı niteli-
ğe sahiptir.

Birey bu branşların yanı sıra, testler 
sonucu doğan ihtiyaca göre belirlenmek 
üzere aşağıdaki seçmeli derslerden en az 
birini almak durumundadır.

Çoksesli Koro     /   Beden – Müzik – Dans             
      Yaratıcı Drama      /      Orff Eğitimi
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Tiyatro ve  
Sahne Sanatları 
Ana Sanat Dalı

İnsanların oluşturduğu bir toplum-
da, insanlar arasında etkileşim, uygarlık 
düzeyleri oldukça önemlidir. Kültürel 
gelişme, insanlar ve toplum açısından 
önemlidir. Kültürel gelişmeyi sağlayan 
en büyük faktörlerden birisi de tiyat-
rodur. Tiyatro; sanatı insanlara birebir 
aktarıp yaşatabilen bir etkinliktir. Tiyat-
ro, insanları toplumsal ya da bireysel 
konularda uyarır ve insanlara mesajlar 
verir. Bu nedenle her birey her çağında 
tiyatroyla iç içe olmalıdır. Ruhsal gelişi-
mini de tiyatro ile beslemelidir.  Tiyat-
royu ve diğer sahne sanatlarını yapan-
lar da seyredenler de ayrı kazanımlar 
alırlar. Tiyatro gösterisini yapanlar, 
dayanışmanın nasıl olduğunu öğrenir-
ler, toplum için gerekli olan sorumluluk 
duygusunu tadarlar, repliklerini ez-
berlerken düşünerek ve yorumlayarak 
okumayı öğrenirler, toplum karşısında 
konuşmak için cesaretlenir, oyunlarda 
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vücut dilini kullanmayı öğrenirler, oyuncular dil kaygılarını atlatırlar ve güzel konuşmaya başlarlar, ayrıca oyuncular-
da estetik algılama yeteneği daha da artar.  

Tiyatro ve diğer sahne sanatlarını izleyenler de bu sanatların faydasını görmektedir. Tiyatro ve sahne sanatlarını 
seyredenler kamu bilincine sahip olurlar; yani toplumun bir üyesi olduğunu görürler, insanlar problemleri üzerinde 
düşünürler ve problemlerini yargılamaya başlarlar. Tüm bunları analiz ettiğimizde şunu görmekteyiz ki, tiyatro ile 
yakın olan toplum bireyleri olaylara ve sorunlara daha ılımlı bakarlar, bu da toplumun refahı ve huzuru için oldukça 
önemlidir.

“GüzeI sanatIar; insanın eIinin, kafasının ve kaIbinin birIikte çaIıştığı şeyIerdir.” 
     Francis Bacon

  

Yıldıray YENER 

Tiyatro ve Sahne Sanatları Ana Sanat Dalı Başkanı

Sahne Sanatları Eğitimi
Tiyatro  /  Oyunculuk  /  Sahne Bilgisi  /  Rol Çözümleme

Temel Oyunculuk  /  Doğaçlama  /  Rol Alma  /  Rol Oynama

Mimik Rol  /  Sahne Makyajı  /  Dramaturgi  /  Tiyatro Tarihi 

Opera  /  Kamera önü Oyunculuk

Yukarıda belirtilen branşlardan haftada bir gün bir seans yararlanır. Branşların eğitimleri, yaş, düzey ve arzuya 
göre hobi grubu, amatör grup, profesyonel grup olmak üzere farklı niteliğe sahiptir.

Birey bu branşların yanı sıra, testler sonucu doğan ihtiyaca göre belirlenmek üzere aşağıdaki seçmeli derslerden 
en az birini almak durumundadır.

Yaratıcı Drama  /  Orff Eğitimi  /  Beden – Müzik – Dans  /  Beden Perküsyonu
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Resim ve  
Görsel Sanatlar 
Ana Sanat Dalı

Sanatın herhangi bir disipliniyle ilgilenen 
çocukların, yabancı dil öğreniminden coğrafya 
dersine, matematikten fen bilimlerine kadar 
çok geniş bir öğrenim alanında, daha yüksek 
başarı gösterdikleri gözlemlenmiştir. Resim ve 
görsel sanatlar, kişinin iç dünyasını ve düşün-
ce yapısını ortaya koyma, geliştirme aracıdır. 
Resim ile benliğin yansıması oluşur. Resim aynı 
zamanda bir iletişim aracıdır. Bireyin zekası, 
sosyo-kültürel edinimleri ve psikolojik özellikle-
rini çevresiyle paylaşmasına olanak sağlar.

Görsel sanatlar eğitimi, yaratıcılığı geliştir-
me, yorumlama ve eleştirel düşünme  becerileri 
kazandırır. Yanı sıra özgüven kazanımı, kişilik 
gelişimi, sosyal beceri ve motor hareketlerine 
doğrudan geliştirir. Bireyin farklı perspektifler 
keşfetmesine doğrudan neden olur.

 Nesibe Ayşe SÖZEN
Görsel Sanatlar Ana Sanat Dalı Başkanı

10



Yağlı Boya  /  Minyatür  /  Derinlikli   Türk Minyatürü     
      Ahşap Boyama  /  Çini  /  Seramik  /  Ebru Süsleme      
      Kil ve Biçimlendirme  /  Tezhip  /  Karakalem   
      Sulu Boya  /  Pastel Boya  /  Kabartma 

Yukarıda belirtilen branşlardan haftada bir gün üç 
saat yararlanır.

Branşların eğitimleri, yaş, düzey ve arzuya göre 
hobi grubu, amatör grup, profesyonel grup olmak 
üzere farklı niteliğe sahiptir.

Birey bu branşların yanı sıra, testler sonucu doğan 
ihtiyaca göre belirlenmek üzere aşağıdaki seçmeli 
derslerden en az birini almak durumundadır.

Yaratıcı Drama

Beden – Müzik – Dans

Orff Eğitimi

Beden Perküsyonu

“İnsan her gün bir parça müzik dinIemeIi, iyi bir 
şiir okumaIı, güzeI bir tabIo görmeIi ve mümkünse 
birkaç mantıkIı cümIe söyIemeIidir.” 

Goethe

Görsel Sanatlar  
Eğitimi
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Aslında bedenimiz ruhumuzun ve zekamı-
zın yönettiği bir makine olarak düşünülebilir 
ve bedenine hakim bireylerin hayatta yaratmış 
oldukları fark gözle görünenden fazlasıdır. 
Beden kontrolünde dans ve spor en önemli 
yöntemlerin başında gelir. Bireyin sahip olduğu 
kapasitesinin sınırlarını zorlamasını sağlayan 
beden kontrolü, başarıyı arttıran önemli bir 
faktördür. Özellikle bedenlerin sürekli şekillen-
diği çocukluk ve ergenlik süreçlerinde bede-
nin yadırganması ve buna bağlı stres çok sık 
karşılaşılan bir durumdur. Bedenin kontrolünü 
sağlayan dans ve spor, bireylerin fiziksel ve 
zihinsel olarak güçlenmesini sağlamanın yanı 
sıra motor becerilerine çok net katkı sağla-
maktadır. Dans ederken salgıladığımız endorfin 
ve seratonin hormonları bireyin stresle müca-
delesine yardımcı olur, daha mutlu hissetme-
sini sağlar. Bedenini kullanarak kendini ifade 
edebilen bireyler ailesi ve arkadaşları ile daha 
iyi iletişim kuracaklardır ve bu durum kişinin 

Dans ve Spor  
Eğitimi Ana  
Sanat Dalı
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özgüven duygusunu gelişmesine yardımcı olur. Ayrıca ergenlik ve çocukluk döneminde bireylerin yaşadığı enerji 
fazlalığını yönlendirerek doğru kullanılması ileri hayatında kendilerine yardımcı olacak yetenek ve becerilere sahip 
olmasını sağlayacaktır.

Dans ve spor ile erken yaşta tanışan ve bunu hayatın bir parçası haline getiren bireylerin psikolojileri güçlü olur, 
zorluklar karşısında zihnen ve bedenen dinç kalırlar, sorunlarla başa çıkabilme becerileri gelişmiş olur, yaratıcı ve 
özgün düşünürler, disiplinli olurlar. Ek olarak, dans ve spor, uyum ve empati becerileri gelişmiş olur ki bu sayede 
sosyal becerileri gelişen bireyler, toplum içerisinde rahat iletişim kurabilir. Odaklanmayı, dikkat dağınıklığını, hi-
peraktiviteyi ve günlük motivasyonu doğru organize eder,  zihni ve bedeni dinamik tutar. Akademiden, disiplinler 
arası eğitim anlayışı ile hem ruhun hem bedenin dans edeceği, kişinin benliğini ve varlığını sürdürülebilir kılacağı bir 
yaşam boyu öğrenme programı sunar.

Esra YAMAN  -  Dans ve Spor Ana Sanat Dalı Başkanı

Dans ve Spor  Eğitimi
Klasik Bale  /  Modern Bale  /  Çocuk Balesi  /  Vals  /  Tango  /  Arjantin Tango  /  Salsa  /  Cha Cha  /  Bachata

Halk Dansları  /  Düğün Dansı  /  Zumba  /  Yoga  /  Çocuk Yogası  /  R&B – Hip Hop  /  Pilates   
     Step -  Aerobik  /  SİS (Sağlık İçin Spor)    

Yukarıda belirtilen branşlardan haftada bir  üç saat yararlanır.Branşların eğitimleri, yaş, düzey ve arzuya göre 
hobi grubu, amatör grup, profesyonel grup olmak üzere farklı niteliğe sahiptir.

Birey bu branşların yanı sıra, testler sonucu doğan ihtiyaca göre belirlenmek üzere aşağıdaki seçmeli derslerden 
en az birini almak durumundadır.

Yaratıcı Drama  /  Beden – Müzik – Dans  /  Beden Perküsyonu

“Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değiI, tabiatı ifade etmektir”     
      Honore de BaIzac
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Halkların ortak yaratısı olarak ağızdan ağı-
za, kuşaktan kuşağa aktarılan masallar, yüz-
yıllardır anlatılır. Her birimiz çocukluğumuzda 
kıyısından köşesinden geçmişizdir masalların.

Kaf dağının ardı, periler , devler olmazsa ol-
mazıdır masalların. Biz,  küçüklüğümüzden beri 
anlatılan bu masalları akademiden farkıyla ye-
niden yorumlayacağız. Adeta onları yaşacağız. 
Hem masalları öğreneceğiz hem de masallara 
kendi penceremizden bakarak yorumlayacak, 
canlandıracak ve dramanın gücüne inanarak 
vermek istediği öğretileri kazanacağız. 

Bir ‘Kül Kedisi’ masalında bilinç altına veri-
len yanlış mesajlar örneğin; tüm üvey annelerin 
ve üvey kardeşlerin kötü olduğu ya da masal-
daki bir erkeğin evlenmek için bütün kızları bir 
salona topladığı, evleneceği kişiyi seçmek için 
ruh ya da fiziksel güzelliğinden ziyade bir meta 
kullanarak ayakkabıyla deneyerek seçmesi gibi 
akıl dışı gerçekler masal gibi sempatik bir araç-
la servis edilmiştir. Bu yanlış öğretilerle nasıl 
bireyler yetiştirildiğini hayal edebilir misiniz.

Dil ve Edebiyat 
Ana Sanat Dalı
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Hayatı edebiyat ile anlamlı kılmak, hayal gücü denen uçsuz bucaksız deryaya sözcüklerle bir nebze olsun tat 
katmak  ve zihinlerde yeni ufuklara yelken açmak için söyleyecek çok sözümüz var. Akademiden ailesi olarak 
edebiyatın birçok dalında Türkiye’de ilk kez uygulanacak olan disiplinler arası eğitim anlayışı ile sanat eğitimi değil, 
eğitimin sanatını ortaya koyuyoruz.

Unutmayın ki toplumların gelişmesi, her şeyden önce dil ve edebiyatın ilerlemesine bağlıdır.

Bunun yanında edebiyatla ayrılmaz bir bütün olan etkili ve doğru konuşmayı, söylemek istediklerimizi en iyi 
şekilde ifade edebilmeyi ve toplum içinde insanlarla iletişim kurarken onları etkilemeyi  , söylediklerimizi  anlamlı 
hale getirmeyi  ve  en önemlisi de ne söylediğini bilerek konuşan bireyler kazandırarak topluma özgüven tohumları 
serpmeyi  en büyük gayelerimizden biri olarak görüyoruz.

Ferhat CİRİT  -  Dil ve Edebiyat Ana Sanat Dalı 

Dil ve Edebiyat Eğitimi
Çocuk Masal  /  Yetişkin Masal  /  Diksiyon  /  Çocuk Şiir  /  Yetişkin Şiir  /  Artikülasyon  /  Hikaye 

     Hızlı Okuma Yöntemi  /  Betimleme  /  Dramaturji  /  Senaryo Yazarlığı  /  Metin Yazarlığı  /  Yaratıcı Yazma

Yukarıda belirtilen branşlardan haftada bir gün üç saat yararlanır. Branşların eğitimleri, yaş, düzey ve arzuya 
göre hobi grubu, amatör grup, profesyonel grup olmak üzere farklı niteliğe sahiptir.

Birey bu branşların yanı sıra, testler sonucu doğan ihtiyaca göre belirlenmek üzere aşağıdaki seçmeli derslerden 
en az birini almak durumundadır.

Yaratıcı Drama  /  Beden – Müzik – Dans 

“Düşünce ve deneyim asIa bir merkezde buIuşamaz, onIar ancak sanat ve eyIem sayesinde birIeştiriIebiIir.”  
 WoIfgang Van Goethe
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Günümüzdeki mutluluğun ya da tartışmaların, 
kaosların,savaşların ya da barışların aile içi prob-
lemlerin kısacası tüm hayatın ritminde iletişim 
ya da eksikliği yatmaktadır. Karşınızdaki insanın 
sizi anlayamaması için ya da yanlış anlaması için 
uzmanlar en az 9 nedenin olduğunu söylüyor. 
Düşündüğünüz ya da ifade ettiğiniz  şeyi doğru 
ifade edememek, karşınızdakinin sizden duymak 
istediği, duyduğu, anlamak istediği, anladığını 
sandığı bunlardan bir kaçı .

İnsanların büyük bir çoğunluğu zamanlarının 
yüzde 80’nini iletişim kurarak geçirir, ancak etkili 
bir iletişim için çaba sarf edenlerin oranı yüzde 
5’i geçmez. İletişim kurmanın temel prensibi 
iletmekten de ziyade iletileni dinlemek ve anla-
maktır.Sonra iletişmek için farklı enstrümanlar 
kullanırız. İletişimin gücünü keşfedenler önce 
kendini daha sonra hayatını ve çevresindeki 
insanların hayatlarını değiştirebilir.21. yüzyılın en 
etkili bilimlerinden medya ve iletişimin teknolo-
jiyle olan birlikteliği tartışılamaz bir etki gücüne 
dönüşmüştür.

Medya İletişim  
ve Teknoloji 
 Ana Bilim Dalı
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Akademiden, disiplinler arası eğitimi ve son teknolojileriyle donanmış mutfağıyla aşağıdaki alanlarda yaşayarak 
öğretecek, etkin medya araçlarıyla sizi sürdürülebilir olarak buluşturacaktır.     
 

İsmail ORAL  /  Medya, İletişim ve Teknoloji Ana Bilim Dalı Başkanı

Medya İletişim ve Teknoloji Eğitimi
Gazetecilik  /  Spikerlik  /  Seslendirme  /  Hitabet  /  Etkili Konuşma  /  Kameramanlık  /  Kurgu Montaj

Haber Yazımı  /  Kamera Önü  /  Photoshop  /  Medya Okur Yazarlığı  /  Fotoğrafçılık

Yukarıda belirtilen branşlardan haftada bir gün  üç saat yararlanır. Branşların eğitimleri, yaş, düzey ve arzuya 
göre hobi grubu, amatör grup, profesyonel grup olmak üzere farklı niteliğe sahiptir.

Birey bu branşların yanı sıra, testler sonucu doğan ihtiyaca göre belirlenmek üzere aşağıdaki seçmeli derslerden 
en az birini almak durumundadır.

Yaratıcı Drama  /  Beden – Müzik – Dans

“BiIim ve sanat, takdir ediImediği yerden göç eder.”         
       İbn-i Sina

“Bir eserin, bütün insanIık için yararIı oIması için, iyi ve kötüyü ayırması, güzeI ve anIaşıIabiIir oIması 
gerekmektedir. Sanat ancak, beIIi bir sınıf için değiI, büyük kitIeIer için yarar sağIadığı zaman, sözü 
ediIebiIir bir değere uIaşır.” 

Lev ToIstoy
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İnsan, hayatı boyunca öğrenmeye ve 
kendini geliştirmeye devam etmelidir. 
Hayat Boyu Öğrenme, işte tam olarak bu-
nun için vardır. Peki nedir bu hayat boyu 
öğrenme? Hayat boyu öğrenme; farklı 
zaman ve farklı yerlerde esnek, çeşitli ve 
kullanılabilir yaşam boyu sürdürülecek 
olan öğrenme olarak tanımlanabilir. Birey; 
hangi yaşta olursa olsun, eğitim seviyesi 
ne olursa olsun hayat boyu öğrenmenin 
bir parçasıdır. 

Hayat boyu öğrenmenin 4 temel ilkesi 
şöyledir: 

• Bilmek için öğrenme 

• Yapmak için öğrenme 

• Olmak için öğrenme 

• Birlikte yaşamak için öğrenme 

Eğitimin, anaokulundan başlayıp 
üniversite ile bitmediğini gösteren hayat 

Yaşam Boyu 
Öğrenme Ana  
Bilim Dalı
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boyu öğrenmede kişilerin yetenekleri, bilgileri ve yeterlilikleri farklı öğrenme teknikleriyle yaşam boyu geliştirilmeye 
çalışılır. Bireyler bu süreçte yeni bilgiler edinir ve yeni beceriler kazanırlar. Özetle; AkademiDEN  eğitim kursları sa-
yesinde 40 yaşında resim yapmaya başlayabilir, fotoğrafçılık üzerine eğitim alabilir, 50’li yaşlarda bir müzik aletini 
çalmaya başlayabilir veya 60 yaşından sonra okuma yazma öğrenebilirsiniz. Yani, “Öğrenmenin yaşı ve zamanı 
yoktur” ilkesine dayanan bir eğitim sizleri bekliyor.

Gülcan ATABAY  -  Yaşam Boyu Öğrenme Ana Bilim Dalı Başkanı

“Dünya aydınIık oIsaydı, sanat oImazdı. Sanat, hem coşma, hem yadsıma işidir”

 AIbert Camus

Yaşam Boyu Eğitim
Yaşam Koçluğu  /  Öğrenci Koçluğu  /  Kariyer Koçluğu  /  Gebelik Öncesi Eğitim  /  Gebelik Süresince Eğitim 

      Gebelik Sonrası Eğitim  /  Ebeveyn Koçluğu  /  Yaratıcı Drama

Yukarıda belirtilen branşlardan haftada bir gün üç saat yararlanır.Branşların eğitimleri, yaş, düzey ve arzuya 
göre hobi grubu, amatör grup, profesyonel grup olmak üzere farklı niteliğe sahiptir. 

Birey bu branşların yanı sıra, testler sonucu doğan ihtiyaca göre belirlenmek üzere aşağıdaki seçmeli derslerden 
en az birini almak durumundadır.

Yaratıcı Drama  /  Yaygın Eğitim Metodları  /  Beden – Müzik – Dans  /  Süreçsel Drama

“Çocukken herkes bir sanatkardır, zor oIan yetişkinken sanatkar kaIabiImektir.”     
      PabIo Picasso
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Küreselleşen dünyanın getirdiği reka-
bet ortamı ve bilginin dolaşım hızının baş 
döndürücü boyutlara ulaşması, her şeyin 
merkezindeki “insan”a yatırımın önemini 
gitgide arttırmaktadır. Günümüz şartları 
altında, bir kurumun varlığını sürdüre-
bilmesinin ve hatta ulusal ve uluslararası 
pazarlarda öne çıkmasının ve kalıcı olma-
sının yolu kalite üretiminden ve üretim 
kalitesini arttıran kaliteli insan gücünden 
geçmektedir. İçinde bulunulan piyasa 
şartlarından ve ekonomik konjonktürden 
bağımsız olarak, kurumların her koşulda 
ayakta kalmasını sağlamak ve onları her 
açıdan geliştirmek, yine o kurumları oluş-
turan öğeleri geliştirmekle sağlanabilir

Akademiden  esnek ve tamamen 
kurumların ihtiyacına yönelik hazırlanan 
programlarıyla, bireysel olarak destek 
verdiği tüm dallarda kurumsal olarak da 
desteğini sürdürüyor.

Perspektif –  
Performans Ana 
Bilim Dalı
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Birçok dalda sizin için özel olarak yapılandırıla-
bilen eğitimlerimiz ile firmanızın hizmet kalitesini 
yükselterek küresel rekabette söz sahibi olmasına 
yardımcı oluyoruz.

Yıldıray YENER 
      Perspektif Performans Ana Bilim Dalı Başkanı

Perspektif Performans Eğitimi
Yaygın Öğretim Teknikleri  /  Motivasyon 

      Kurumsal İletişim  /  Süreçsel Drama 
      Mesleki Eğitimler  /  Staj  /  Takımdaşlık Eğitimi 
      İmaj-Marka Yönetimi  /  Liderlik 
      Çatışma- Stres Yönetimi  /  Ekip Yönetimi 
      Tasarruf-İnovasyon 

Yukarıda belirtilen branşlar yaygın öğretim  
metodları kullanılarak ve çeşitli testler yapılarak 
kazandırılır.

Branşlar kurumsal bazda nitelik ve niceliğe  
sahip olur.

Yaratıcı Drama  /  Yaygın Öğretim Metodları 
     Süreçsel Drama  /  Beden – Müzik – Dans 
     Beden Perküsyonu

“Sanat; ne bir oyun ne de bir eğIencedir, o ancak 
ruhun dışarıya vurarak, kendisini göstermesi ihtiyacıdır.” 
      E. G. Benite
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İtalyan operacı Luciano 
Pavarotti‘ye benzediği 
için Türk Pavarotti olarak 

anılmaktadır.

Hakan Aysev,  1981 yılında 
Ankara Devlet Konservatuvarı’n-
da müzik eğitimine başladı, 1988 
yılında mezun oldu. 1987 yılında 
6. Belvedere Şan Yarışması’nda 
En İyi Genç Şarkıcı ödülünü ala-
rak final konserine katıldı.

1988 yılında Konservatu-
vardan mezun olduktan sonra 

Viyana‘ya gitti ve Wolfgang Amadeus Mozart‘ın “Cosi fan 
tutte” operasındaki Ferrando rolü ile Avusturya, Hollanda ve 
Almanya‘da turneye çıktı.

1989 yılının temmuz ayında Salzburg Festivaline katılarak, 
Joseph Haydn‘ın Acis ve Galatea eserini, operet bestecisi 
Jacques Offenbach‘ın Les Bavardes operalarında başrolü 
seslendirdi.

1989 yılının Eylül ayında Viyana Devlet Operası’na girdi. 
1990 yılında Viyana Devlet Operasının kadrolu sanatçısı oldu. 
Aynı zamanda Luciano Pavarotti‘nin öğrencisi oldu. 1991 yı-
lında Almanya‘da Koblenz Devlet Operasına katıldı ve birçok 
eserde rol aldı.

1995-1997 yılları arasında Darmstadt Devlet Operasında 
majör rolleri üstlendi. 1997‘nin mart ayında Norveç‘te Rigolet-
to, ağustosta Fransa‘da Carmen operalarında sahneye çıktı. 

Hakan Aysev, bugüne kadar Düsseldorf, Texas, Basel, Bern, 
Heilderberg operalarında da misafir sanatçı olarak yer aldı. 
Ayrıca 1997 yılında Verdi/Requiem’in CD kaydını yaptı.

1998 yılında Bulutsuzluk Özlemi ile rock-opera konserini 
gercekleştirdi. 1999’da Nilüfer ile sahneye çıkan Aysev, ayrıca 
Tiflis Senfoni Orkestrası eşliğinde Ağrı Dağı Efsanesi‘nde rol 
aldı.

2000-2002 yıllarında İzmir Devlet Opera ve Balesi’nde 
Müdür ve Genel Sanat Yönetmenliği yaptı.

2005 yılında Buenos Aires Teatro Colon’da König Kanda-
ules operasında başrol oynadı. BarcelonaSenfoni Orkestrası 
eşliğinde Ludwig van Beethoven‘ın 9. Senfoni’sini seslendirdi.

Hakan Aysev, İstanbul Opera ve Balesi sanatçısı olarak 
görev yaptı.

2007 yılında Show TV‘de yayınlanan Şarkı Söylemek La-
zım adlı yarışmada Serap Ezgü‘nün koçluğunu üstlendi. Nebil 
Özgentürk‘ün yaptığı Türkiye’ye damgasını vurmuş sanatçıla-
rın yer aldığı belgeselde Pavarotti’yi canlandırdı.

2008 yılında Hali. Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak 
çalışmaya başladı. Halen sanat çalışmalarına aktif olarak de-
vam eden Aysev, AKADEMİDEN Kültür Sanat İletişim Medya 
ve Teknoloji Akademisi’ nde Sanat Kurulu Başkanlığı görevini 
yürütmekte ve AKADEMİDEN’de Sanatçı-Eğitimci olarak 
dersler vermektedir.

Hakan AYSEV
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İstanbul Üniversitesi 
Tiyatro Eleştirmenliği ve 
Dramaturji bölümünde 

aldığı eğitimi bırakarak, Anka-
ra Üniversitesi Devlet Konser-
vatuarı’nı ve Bilkent Üniver-
sitesi Sahne Sanatları Şan 
Ana Sanat Dalını dereceyle 
kazandı. Ankara Üniversitesi 
Devlet Konservatuvarı Opera 
Koro Ana Sanat Dalı’ndan 
mezun oldu. 

TRT Ankara Radyosu Çoksesli Gençlik Korosu’nda 
uzun yıllar koro sanatçısı olarak söyledi. Öğrencilik 
yıllarında ve sonrasında Çağlar Senfoni Orkestrası ve 
Korosu’nun şefliğini yaptı. Ankara Üniversitesi Müzi-
kal Topluluğu’nun kurucularından olup aynı zamanda 
orkestra ve korosunu kurup yönetti.

Yaptığı projelerle 20 milyonun üzerinde kişiye 
ulaşmış sosyal sorumluluk projeleri ve festivalleri dü-
zenleyen oluşumun genel sanat yönetmenliğini yaptı., 
Ankara Üniversitesi Genç Filarmoni Orkestrası ve Çok-
sesli Korosu’nu kurdu ve uzun yıllar Ankara Üniversite-
si’nde orkestra şefi olarak görev aldı. Kültür Bakanlığı ve 
Tanıtma Fonuyla gerçekleştirdiği projelerde Bulgaristan, 
Romanya, Moldava, Ukrayna ve Kırım’da Türkiye’yi 
temsil etti ve bu projelerde Sanat Yönetmeliği görevini 

yürüttü. Aynı zamanda Ukrayna Simperefol Devlet Kon-
servatuvarı’nda orkestra ve koro şefliği üzerine çalıştı, 
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Orkestra Şefliği Usta-
lık Sınıfı Masterclass’ına katıldı ve başarıyla tamamladı. 
Uluslararası boyutta birçok projeyi üretti ve aktif olarak 
görev aldı.

Elisenda Carrasco I Ribot, Orhan ŞALLIEL, Dilruba 
AMANULLAEVA, Mustafa APAYDIN, Kıvanç TEPE ile 
orkestra ve koro şefliği çalışan YENER aynı zamanda 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel 
Sanatlar Eğitimi’nde Yaratıcı Drama üzerine master’ını 
yapmaktadır. 

Halen Ankara Genç Filarmoni Orkestrası ve Çoksesli 
Korosu’nun Onursal Şefi  ve MODA DANS SANAT’ ın Sa-
nat Danışmanlığını yürütmektedir.2013 yılından bu yana 
World Leadership Association’da yönetim kurulu üyesi,  
aynı zamanda tvDEN televizyon kanalında Ana haber 
spikeri olarak görev almaktadır. 

Yener , AKADEMİDEN Kültür Sanat İletişim Medya 
ve Teknoloji Akademisi’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Sanat Yönetmeni olarak da görevlerini sürdürm-
ketedir.

Yıldıray YENER
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