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Her Çocuk Keşfedilmeye Hazır Bir Dahi dir.  

Dahi Çocuklar Her Gün Bizimle…” 

Özel Anaokulları Derneği olarak: 

Erken çocukluk eğitimini öne çıkartıyoruz. 

Ekonomiyi önemsiyoruz. 

Sosyal olmayı amaçlıyoruz. 

Paylaşımcı ve şeffaf oluyoruz. 

Toplumsal değerlerimize saygı duyuyoruz. 

Kalkınmada geleceğin standartlarını benimsemeyi hedefliyoruz. 

 Okul öncesi eğitimin önemini vurgulamak için ülkemizin dört bir yanında 

bulunan tüm anaokulları ile yola çıkıyoruz. 
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Okul öncesi eğitimin bir ülkenin gelişmişlik düzeyi 

için ne kadar önemli olduğunu kamuoyuna 

anlatacağız: 

*Çocukların Olumlu Benlik geliştirebilmeleri için Okul Öncesi 

 Yetişmiş İnsan Kalitemizi Yükseltmek için OKUL ÖNCESİ 

 Aile ve Toplumsal Değerler için OKUL ÖNCESİ 

 Aile ve Ülke Ekonomisi için OKUL ÖNCESİ 

 Aile ve Toplum Sağlığı için OKUL ÖNCESİ 

 Aile ve Toplum Güvenliği için OKUL ÖNCESİ 

 Aile ve Toplum Bilinci için OKUL ÖNCESİ 

 Adil Bir Dünya için OKUL ÖNCESİ 
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Tüm Eğitmen Kadromuzu Eğitmeye Başlayarak 

Yola Çıkıyoruz! 

 Türkiye genelindeki tüm anaokullarının eğitimcilerinin eğitim 

standartlarını yükseltiyoruz.  

 Branş eğitmenlerimizi MEB sertifikalı veya ülkemizin en değerli 

duayenlerinin katkı sağladığı eğitimler ile donanımlı hale getiriyoruz  

 Okullarımızdaki personel kalitesini hizmet içi eğitimlerle destekliyoruz.  

 Erken çocukluk döneminde eğitim almanın önemini, ülke ekonomisine ve 

toplumsal değerlere katkılarını, medya yolu ile kamuoyuna anlatarak, 

toplumun Okul Öncesi Eğitimin önemine dair farkındalığını artırıyoruz. 

 Okullarımızın ekonomik değerlerimizi koruyarak sürdürülebilir ve daha 

verimli faaliyetler ile yeni ekonomik kaynaklar yaratıyoruz.  

 Burs ve bağış sistemini harekete geçirecek sosyal projelerle toplumsal 

değerlerimizi yeşerteceğiz.  

 

Siz de bu okul öncesi kalkınma projesinin bir 

parçası olmak ve hizmet kalitenizi yükseltmek 

istiyorsanız gelin birlikte olalım! 
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2. Başkanın Mesajı  

  

    Değerli Arkadaşlar, 

   Okul öncesi eğitim hayata başlangıçtaki en önemli adımlardan birisidir. Bu kıymetli dönemde 

çocuklarımızın erken çocukluk dönemini doğru yönlendirmek, onların geleceğini sağlam temeller 

üzerine inşa etmek biz okul öncesi eğitim kurumlarının amaç ve hedeflerindendir. 

    Unutmayalım ki okul öncesi eğitim aynı zamanda sosyal bir sorumluluktur; yarınlarımızı yönetecek 

çocukları bizler yetiştiriyoruz. Kurumlar olarak hizmet üretiyoruz, çocuklarımıza bilgi veriyoruz, 

beceriler kazandırıyoruz, alışkanlıklar edindiriyoruz ve en önemlisi bunları içselleştiriyoruz. 

ÖZADER olarak okul öncesi eğitimin önemini vurgulamak, ortak hedefler doğrultusunda hizmet 

kalitemizi arttırmak, etkili okul öğrenen okuldur felsefesi ile çalışmalar yapmak ve yeni bilgilerin 

paylaşıldığı bir platform olabilmek temel arzumuzdur. 

Erken çocukluk eğitimi veren kurumlar olarak yaşadığımız sıkıntı ve sorunlarımıza çözümler 

üretebilmek için;  zihinsel ve fiziksel gücümüzü birleştirmek, sesimizi duyurmak ve güç birliği 

oluşturmak en büyük hedefimizdir. 

Birlik, beraberlik ve tek ses olmayı gerektiren bu yolda bizimle birlikte yürüdüğünüz için teşekkür 

ederiz. 

 

                                                                                                                            Özader Yönetim Kurulu Başkanı                                                                                               

                                                                                                                                                 Filiz Şahin 
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3. Vizyon, Misyon ve Hedefler   

 

                 ÖZADER’ in Vizyonu   
            Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, geleceğin standartları seviyesine yükseltilmesi, ulusal ve 

evrensel değerlerle donanmış nitelikli bireyler yetiştirilmesi adına çalışmalar yapmak. 

                  ÖZADER’ in Misyonu   
Okul öncesi eğitim alanında güç birliği oluşturmuş bir sivil toplum örgütü olarak; Okul öncesi eğitimin 

önemini vurgulayarak yaygınlaştırılmasına katkı sağlayabilmek ve erken çocukluk eğitiminin 

uygulanması alanında söz sahibi olmak. 

                  ÖZADER ’in Hedefleri:  

  
 Geleceğimiz olan çocuklarımız için okul öncesi kurumlarını daha nitelikli hale getirebilmek 

 Birlikte hareket etmenin faydası ile okul öncesi kurumların ortak sorunlarını belirleyip, 

mevzuatla ilgili çalışmalarla problemlere çözüm üretebilmek 

 Okul öncesi kurumların birlik ve beraberliğinde Okul Öncesi Eğitim Kurumları standartları 

oluşturabilmek 

 Uzman ve akademisyenlerle birlikte düzenli hizmet içi eğitimler ile öğretmenlerin niteliğini 

arttırabilmek 

 Sivil toplum örgütü olarak sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek okul öncesi eğitimin 

faydalarını göstermek 

 Kurumların personel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için nitelikli insan havuzları oluşturmak 

 Aile eğitimleri ve seminerler düzenleyerek velileri erken çocukluk dönemi hakkında 

bilinçlendirmek 
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4. ÖZADER Hakkında 

Özel Ana Okulları Derneği (ÖZADER),  

 Toplumda okul öncesi eğitimin önemine dair farkındalık oluşturmak,  

 Özel Anaokulları eğitmen eğitimlerinin tamamlanarak kaliteli ve nitelikli eğitmenler ile eğitim 

verilebilmesini sağlamak,  

 Kurumların kalite standartlarını geleceğin çocuklarını yetiştirmek için yükseltmek, 

  Eğitim kurumlarımızı gelecek için etkin kurumlar haline getirmek,  

 Organizasyonun iç denetleme (otokontrol) sistemlerini oluşturmak,  

 Özel Anaokulları arasında bilgi, birikim ve kaynak paylaşımı için platform oluşturmak,   

 Özel Anaokullarının resmi kurumlara oranla avantajlarını çoğaltıp, kamuoyuna duyurabilmek 

için gerekli temasları kurmak üzere kurulmuştur.  

‘’Birlikten kuvvet doğar’’  atasözümüzden hareketle kaliteli hizmet veren kurumların dönüşümüne 

öncü olmak hedeflerimiz arasındadır.   

Önceliğimiz çocuk olması sebebiyle, 2-6 yaş arasındaki tüm çocuklarımızın zihinsel, ruhsal, fiziksel 

olarak gelişimlerini tamamlayabilecekleri bir eğitim sistemi ve bu sistemin içerisinde bulunan 

eğitmenlerin eğitimlerinin sertifikalandırılarak tamamlanması hedef alınmıştır. 

 Mutlu çocuk mutlu yarınlar demektir. Bizler de ÖZADER üyesi okullar olarak Geleceğimizin teminatı 

olan çocuklarımızı geleceğin dâhileri olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. 
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5. Yakın Dönemde Planlanan Eğitim Ve Paketler:  

 

Enis Fosforoğlu ile Yaratıcı Drama Eğitmenliği:  
 

Ücret: 1850 TL + KDV yerine ÖZADER üyeleri için 

1650 TL + KDV  

Katılımcı sayısı: 12-24 

Süre: 4 hafta, haftada iki gün, toplam 24 saat.  

Belge: ÖZADER ve Go ve Strateji Derneği Logolu 

Enis Fosforoğlu imzalı “Yaratıcı Drama Eğitmenliği” 

Katılımcı Belgesi 

Kimler katılabilir?: Üniversite lisans mezunları, 

lisans öğrencileri veya güzel sanatlar mezunları. 

Eğitim İçeriği:  

 Enis Fosforoğlu’ndan Oyunculuk teknikleri ile hayata hazırlık 

 Diksiyon, Fonetik ve Beden çalışmaları 

 Drama nedir? 

 Yaratıcı dramanın bileşenleri ve yaratıcı dramada kullanılan metodlar  

 Yaratıcı drama süreci nasıl hazırlanır? 

 Yaratıcı drama eğitmeni özellikleri  

 Tiyatro ve yaratıcı drama ilişkisi ve farklar 

 Doğaçlama 

 Oyun nedir?  

 Hedef kazanımların belirlenmesi ve programın oluşturulması (ısınma-hazırlık, canlandırma, 

değerlendirme) 

 Ölçü ve değerlendirme nasıl yapılmalıdır? 

 Yaş gruplarına göre yaratıcı drama eğitimleri nasıl olmalıdır? 

 Eğitimde yaratıcı dramanın uygulanması 

Eğitmenler: Enis Fosforoğlu yönetiminde, Seren Fosforoğlu ve Yeliz Yalçın eğitmenliğinde.  
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Enis Fosforoğlu ile Liderlik ve İletişim Teknikleri Eğitimi:  
 

Ücret: 1750 TL + %18 KDV yerine ÖZADER üyeleri için 

1550 TL + %18 KDV  

Katılımcı sayısı: 12-24 

Süre: 2 hafta, haftada iki gün ve her gün 3’er saatlik 

eğitimden toplam 12 saat  

Belge: ÖZADER ve Go ve Strateji Derneği logolu Enis 

Fosforoğlu imzalı “Yaratıcı Drama Eğitmenliği” Katılımcı 

Belgesi 

Kimler katılabilir?: Okul yöneticileri, eğitimciler ve 

kurum sahipleri.  

Eğitim İçeriği:  

Diksiyon: Fonetik, Artikülasyon, Doğru Nefes Teknikleri, Duygu jest Mimik uyumu 

Topluluk önünde bireylerin kendilerine özgü konuşma becerisi 

İletişim: İletişim Türleri, İletişim Süreci, İletişimin Unsurları, Mesajın Çözülmesi, İş hayatında iletişim 

İletişimin Amaçları, Dinleme, Beden Dilini Anlamak, Duygu İfadeleri 

Konsantrasyon, Güleryüz eğitimi, Müzakere Teknikleri 

Doğaçlama ve Sunumlar 

Eğitmen: Enis Fosforoğlu 
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MEB Dans Eğitmenliği 
Okul Öncesi Pedagoji Eğitimi & MEB Usta Dans Öğreticiliği – Serbest Stil 

Ücret: 2640 TL – KDV dahil  

Katılımcı sayısı: 8-16 

Süre: 32 hafta, toplam 160 saat. 

Belge: ÖZADER ve Go Strateji Derneği tarafından 

ortak hazırlanan katılımcı belgesi ve MEB onaylı 

Tolga Han Dans Kursu Dans Eğitmenliği Sertifikası 

Kimler katılabilir?: Üniversite lisans mezunu ya da 

lisans öğrencisi herkes.  

Eğitim İçeriği:  

OKUL ÖNCESİ PEDAGOJİ EĞİTİMİ, 

FREESTYLE, 

RNB, 

HİP-HOP, 

BREAK DANCE, 

DİSCO DANCE 

Koordinatör profil bilgileri:  

Tolga Han: Türkiye’nin İLK dans grubu olan Tolga Han Dans Grubu’nun yaratıcısı, İlk Türkiye 

şampiyonu dansçımız, Türkiye’de dünya danslarında M.E.B onaylı diploma veren dans kurslarının 

kurucusu. Çocuklara dans derslerini Türkiye’de ilk kez uygulayan başlatan, Türkiye’nin ilk dans 

federasyonu başkanı Tolga Han.  
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İletişim Becerileri Eğitimi (Hizmet İçi Eğitim) 

 
Ücret: 480 TL +KDV yerine ÖZADER 

üyeleri için 380 TL + KDV 

Katılımcı sayısı: 12-24 

Süre: Bir tam gün, 8 saat. 

Sertifika: ÖZADER ve Go Strateji 

Derneği tarafından ortak hazırlanan 

“İletişim Becerileri Eğitimi” katılımcı 

belgesi  

Kimler katılabilir?: Çocuk gelişimi, 

okul öncesi eğitimi öğretmenleri,  

mezunları  ve son sınıf öğrencileri. 

Eğitim İçeriği:  

İletişim Becerileri: 

Veli ile iletişim becerileri 

Öğrenciler ile iletişim kurma becerileri 

Öğrenciler ile ilgili beceriler 

Öğrenci gözlem ve geribildirim becerileri 

Bireysel farklılıklara göre yaklaşımlar 

Eğitmen: Ayşim Topuzlu İncesulu 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.atigelisimakademisi.com/aysim-incesuu
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Okul İçi Sınıf Düzenleme Becerileri Eğitimi (Hizmet İçi Eğitim) 
 

Ücret: 480 TL + KDV yerine ÖZADER 

üyeleri için 380 TL + KDV 

Katılımcı sayısı: 12-24 

Süre: Bir gün, 8 saat. 

Sertifika: ÖZADER ve Go Strateji Derneği 

tarafından ortak hazırlanan katılımcı 

belgesi  

Kimler katılabilir?: Çocuk gelişimi, okul 

öncesi eğitimi öğretmenleri,  mezunları  

ve son sınıf öğrencileri. 

Eğitim İçeriği:  

Okul sınıf içi düzenleme becerileri: 

Sınıf için öğrenme köşelerinin düzenlenmesi 

Eğitim programlarının uygulanması için organize olabilme 

Materyal hazırlama uygun eğitim materyalini seçebilme 

Eğitmen: Ayşim Topuzlu İncesulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.atigelisimakademisi.com/aysim-incesuu
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Zihingilizce 
 

Ücret: 960 TL + KDV yerine ÖZADER 

üyeleri için 860 TL + KDV 

Katılımcı sayısı: 12-24 

Süre: İki gün, 16 saat. 

Sertifika: ÖZADER ve Go ve Strateji 

Derneği tarafından ortak hazırlanan 

katılımcı belgesi  

Kimler katılabilir?: İngilizce ile ilgilenen 

tüm gönüllüler.   

Eğitim İçeriği: ‘MindMapper’ sertifikalı bir 

ekip tarafından geliştirilmiş, ZİHİNGİLİZCE 

seminerleri sayesinde, İngilizce’yi kısa 

sürede ve bir daha unutmamak üzere hafızaya aktarma tekniklerini öğrenebilirsiniz. 

Eğitmen: Bahadır Koç – İngilizce Eğitmeni 
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Go Oyunu Öğreticiliği – Okul Öncesine Özel 
 

Ücret: 575 TL – KDV Dahil 

Katılımcı sayısı: 20 

Süre: İki gün, 16 saat. 

Sertifika: Tüm Akıl ve Zeka Oyunları 

Tarafından verilen MEB onaylı Go oyunu 

öğreticiliği sertifikası  

Kimler katılabilir?: Lisans mezunu ya da 

lisans öğrencileri.  

Eğitim İçeriği: Hayat Boyu Öğrenme Genel 

Müdürlüğü, Geleneksel Oyun Ve Zekâ 

Oyunları Alanı, Go Oyunu Kurs Programı 

 

Eğitmen profil bilgileri: Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu usta eğitmenleri 
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Mangala Oyunu Öğreticiliği – Okul Öncesine Özel 
 

Ücret: 575 TL – KDV Dahil 

Katılımcı sayısı: 20 

Süre: İki gün, 16 saat. 

Sertifika: Tüm Akıl ve Zeka Oyunları 

Tarafından verilen MEB onaylı Go oyunu 

öğreticiliği sertifikası  

Kimler katılabilir?: Lisans mezunu ya da 

lisans öğrencileri.  

Eğitim İçeriği: Hayat Boyu Öğrenme Genel 

Müdürlüğü, Geleneksel Oyun Ve Zekâ 

Oyunları Alanı, Mangala Oyunu Kurs 

Programı 

Eğitmen profil bilgileri: Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu eğitmenleri 
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Zeka Oyunları Öğreticiliği – Okul Öncesine Özel 
 

Ücret: 575 TL – KDV Dahil 

Katılımcı sayısı: 20 

Süre: İki gün, 16 saat. 

Sertifika: Tüm Akıl ve Zeka Oyunları 

Tarafından verilen MEB onaylı Go oyunu 

öğreticiliği sertifikası  

Kimler katılabilir?: Lisans mezunu ya da 

lisans öğrencileri.  

Eğitim İçeriği: Hayat Boyu Öğrenme Genel 

Müdürlüğü, Geleneksel Oyun Ve Zekâ 

Oyunları Alanı, Zeka Oyunları Öğreticiliği 

Kurs Programı 

Eğitmen profil bilgileri: Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu eğitmenleri 
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YAKINDA: 
 

 

 

 

 

 

Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu Akıl Oyunları Paketi 
 

Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu tarafından ÖZADER üyeleri için özel olarak hazırlanmış akıl 

oyunları paketi Kasım ayı içerisinde değerli üyelerimize sunulacaktır.  
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6. ÖZADER Üyelikleri  

A) Standart üyelik  

Dernekler kanuna tabi olarak derneğimizin yasal üyesi olabilir ve dernek üyeliği ile ilgili tüm 

yasal haklara sahip olursunuz. Yıllık üyelik ücreti 300 TL’dir.  

B) E-üyelik:  

Derneğimizin iletişim kanallarına üye olur ve faaliyetlerinden haberdar olursunuz. Ücretsizdir.  

Neden ÖZADER üyesi olmalıyım?  

 ÖZADER bünyesinde oluşturulan GELECEĞE ÖĞRETMEN GELİŞTİRME sistemi çerçevesinde 

bulunan eğitmen eğitimleri ile daha kaliteli ve bilinçli eğitim yöntemleriyle mevcut kurumlara 

adapte olursunuz. 

 Yüksek kalite standartları ile kurumların kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için gerekli tüm 

doküman ve bilgi birikimine erişebilme imkanına sahip olursunuz. 

 Anaokullarının sorunlarını daha üst kademelerde dile getirerek problemlerin çözümüne 

katkıda bulunabilirsiniz. Eğitim sistemlerindeki yenililere hızla adapte olabilmek için teknik 

yeterliliği olan birimlerden bilgi alma imkanına sahip olursunuz.  

 Tedarikçi firmalarla yapılan anlaşmalar ile daha kaliteli ve daha makul fiyatlarla ihtiyaç 

duyulan kırtasiye, kıyafet ve okul malzemelerine hem kaliteli hem de ucuz fiyatlarla sahip 

olabilirsiniz, 

 Kurumların ilk kurulum aşamasında yaşanan sıkıntıların giderilebilmesi ve daha kaliteli sonuç 

alınabilmesi için hukuki desteklerden faydalanabilirsiniz.  

 Okullarda yaşanan sorunların çözümünde diğer üye okullarla bilgi paylaşımı yaparak sonuç 

odaklı çözümlerden faydalanabilirsiniz. 

 ÖZADER bünyesinde oluşturulacak olan kaliteli nitelikli eğitmen havuzundan 

faydalanabilirsiniz. ÖZADER projelerinden, seminerlerinden ve eğitmen eğitimlerinden 

haberdar olur indirimli fiyatlardan faydalanabilirsiniz.  

 

      Her şeyden önce geleceğimize yatırım yaparak çocuklarımızın daha kaliteli ve daha 

bilimsel şartlarda eğitim almalarına katkı vererek bu muhteşem ülkeyi dünya standartlarının 

üzerine çıkarabilmek için bir adımda siz atabilirsiniz. 
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7. İletişim Bilgileri 

Web: www.ozader.com.tr 

E-posta: bilgi@ozader.com.tr 

Adres: Bağdat Caddesi Nazlı Apt. No: 78/11 34726 Kızıltoprak/Kadıköy  

(Florence Nightingale karşısı, QNB Finansbank üstü) 

Telefon: 0216 550 9910 | 0212 249 9048  

Mobil ve Whatsapp: 0532 402 82 88 

http://www.ozader.com.tr/
mailto:bilgi@ozader.com.tr

