
Çok heyecanlıyım çünkü yıllardır hayalini kurduğum okulöncesi 

çocuklara yönelik dergi projesi nihayet gerçek oluyor. Yaklaşık 

bir yıldır büyük bir ekiple üzerinde çalıştığımız Minik KAFA 
artık çocuklarla buluşuyor. Hayırlı olsun!

Prof. Dr. Selçuk Şirin

Neden okulöncesi?
Yirmi yıldır çocuklar üzerine araştırma yapan bir gelişim psikoloğu ve iki evlat yetiştirmiş bir ebeveyn olarak biliyorum ki 
çocukların hem okulda hem hayatta başarılı olmasının yolu okulöncesi dönemden geçiyor. O nedenle bulunduğum her platformda 
hep aynı noktanın altını çiziyorum: Her şeyi bırakın okul öncesi döneme yatırım yapın! Çünkü beynimizin yüzde 95’i bu dönemde 
gelişiyor, çünkü duygusal gelişimin temeli olan “güvenli bağlanma” bu dönemde gelişimini tamamlıyor. Nobelli Ekonomist James 
Heckman’in yaptığı hesaba göre, insan yaşamında geri dönüşü en yüksek yatırımın erken çocukluk dönemine yapılan yatırım olması 
işte bu nedenle sürpriz değil! Okulöncesi yıllarda harcanan her 1 lira, bize 7 lira olarak geri dönüyor! Üniversite yıllarında ise bu 
oran sadece 1’e 1 seviyesinde! Lise, ortaokul hatta ilkokul bile geç... 

Ne yapmalı? 
Yukarıdaki verileri ne zaman paylaşsam ebeveynlerden ve eğitimcilerden aynı soruyu alıyorum: Ne yapmalı? Minik KAFA, 
işte bu soruya yanıt vermek için yola çıkıyor! Artık bilimsel olarak çocuklarımızı okulöncesi dönemde nasıl destekleyeceğimizi çok 
iyi biliyoruz. Okuma becerilerinden, kodlamaya, odaklanmadan duyguları tanımaya kadar geniş bir alanda çocuklarımıza hangi 
beceriyi nasıl öğretileceğimizi çok iyi biliyoruz. Minik KAFA bildiklerimizi somut ve her çocuğun uygulayacağı bir şekilde 
sizlere sunmak için tasarlandı. Bu dergiyi ebeveynlik serüveninin ilk 7 yılında bir yol haritası olarak görmenizi isterim.

Bu dergiyi nasıl kullanmalı?  
Minik KAFA “yaparak öğrenme” mantığıyla hazırlandı. Yani elinizde tuttuğunuz bu dergi okunmak için değil, kullanılmak için! 
Dergide yer alan tüm deneyler, okuma ve sayma alıştırmaları, odaklanma ve dikkat egzersizleri, duyguları tanıma, resim, müzik 
ve dans etkinlikleri yaparak öğrenmek için tasarlandı. Amacımız çocukların eğlenerek öğrenmesine aracı olmak. 

Minik KAFA ekibinde kimler var? 
Minik KAFA, benim yıllardır hayalini kurduğum ama tek başıma cesaret edemediğim bir projeydi. O nedenle size bu hayali gerçek 
yapan ekibi tanıtmak istiyorum. Derginin kurgusunu daha önce pek çok başarılı projede birlikte çalıştığım, okulöncesi alanında 

15 yıllık Amerika ve Türkiye saha tecrübesine sahip olan sevgili Derya ile yaptık. Her sayfada Derya’nın yönetimindeki her biri 
kreş, anaokulu ve ilkokul tecrübesine sahip eğitimcilerden oluşan içerik ekibinin emeği var. Minik KAFA’nın mutfağını Türkiye 
çocuk dergiciliğinin en iyi örneklerine imza atmış iki isme teslim ettik: Sevgili Alp ve Bilge. Derginin görsel tasarımını ise birçok 
başarılı projede adlarını görebileceğiniz Şimal ve Şule üstlendi. 

Bilimsel çerçeve tek rehberimiz! 
Minik KAFA’yı hazırlarken bilimsel çerçeveyi kendimize rehber edindik. O nedenle danışma kurulumuza çocuk gelişimi ve 
eğitim alanında bilimsel literatüre katkıda bulunmuş seçkin meslektaşlarımızı davet ettik. Türkiye’de çocuk gelişimi ve ebeveynlik 
üzerine pek çok önemli çalışmaya imza atan sevgili Ayşe Bilge Selçuk Hocam her sayıda siz ebeveynlere somut öneriler sunacak. 
Yetiştirdiği çocuk gelişimcilerle ülkemizde bir ekol oluşturan sevgili Müdriye Yıldız Bıçakçı, çocuklarımızın okula hazırlık yolculuğuna 
eşlik edecek. Ülkemizde çocuklar için kodlama alanında ilk kitapları kaleme alan, kurduğu robotik atölyelerle yeni teknolojiyi 
ülkemizin dört bir yanındaki çocuklarla buluşturan adaşım Selçuk Özdemir de her ay çocuklara teknolojiyi keşfetme fırsatı 
sunacak. İlerideki sayılarda sevgili Yeliz Düşkün’ün yaratıcı çalışmalarını ve sürpriz başka isimlerin de imzasını göreceksiniz. 
Ayrıca her sayıda bir özel konuğu da sayfalarımızda ağırlayacağız. İlk sayının konuğu sevgili Saniye Bencik Kangal, nam-ı diğer 
Akademisyen Anne.   

Ekip olarak biz bu dergiyi hazırlarken çok eğlendik. Sizin de çocuklarla bu coşkuya ortak olacağınıza inanıyoruz. 

Yola çıkıyoruz, hayırlı olsun! 
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