
 

Newsletter Bülteni III / 20I5   
'Yazarlara Yönelik Mesleki Eğitim' 
„Vocational Training for Writers“ 

_____________________________________________ 
 

Proje Hakkında  

Yazarlara Yönelik Mesleki Eğitim (YYME) 
iki yıl önce başlamış ve artık son evresine 
girmiş bir LEONARDO DA VINCI ortaklık 
(Avusturya, İngiltere, Hollanda, Romanya 
ve Türkiye) projesidir. Projenin amacı genç 
yazarlara profosyonel kariyerlerinde 
destek olmaktır. 

  

Genç yazarlar çoğunlukla profosyonel 
eğitimlerini tamamlayamıyorlar.  Bir çok 
örnekte görüldüğü gibi yazarlar, yazarlık 
mesleğini icra edebilmek için okudukları 
diğer bölümleri yarıda bırakmak zorunda 
kalıyorlar. Bu durum da onları zor bir 
sürece itiyor. Bu grubu hayat boyu eğitimle 
tanıştırmak aynı zamanda da bir yazarın 
işine yarayabilecek daha geniş bir bilgi ve 
donanıma sahip olmalarına olanak 
sağlamak ve özel gereksinimlerine cevap 
verebilecek bir servis oluşturmak icap 
etmektedir. Böylece yazarların sanat ve 
tiyatro dünyasındaki başarılarına katkı 
sunmak ve de daha geniş bir düzlemdeki 
iş taleplerine cevap verebilen bireyler 
olmalarına olanak sağlanması 
amaçlanmaktadır. Geçtğimiz iki senede 
faklı ülkelerden katılımla bu konularda 
tecrübe ve fikir teatisi yapıldı. Nihayetinde 
yazarları profosyonel dünyayla daha 
yakınlaştıracak yöntemler üzerine tartıştık. 
(Eğitmenleri Eğitmek modulü) 
 

Brighton Toplantısına Davet 
Brighton Festivalindeki son toplantımızı 
halka açık gerçekleştirdik ve sonuçları 
paylaştık. Özellikle yazarlarla buluştuk 
fakat projemiz yazarlara yardım amaçlı 
çalışan kişilere de yönelik olmayı 
hedeflemektedir.  

 

Brighton Toplantısı Programı 
Brighton Festivali: Katılımcıların ve 
misafirlerin ilgisini çekebilecek bir çok 
sanatsal aktivite festival kapsamında yer 
alacaktır. Buna ek olarak halka açık olarak 
yapılacak bir YYME toplantısı 
planlanmıştır. 

• Yazarlar oyunlarını tanıtacaklar  
• Yazarlara destek olacak 

organizasyon hakkında bir 
akşamüstü toplantısı  

• Yazarları destekleyen tiyatrolar, 
kurumlar  

• Yazarlara yönelik atölyeler 

Tartşılacak başlıklar: 

− Zanaatkarlık: Yazarların özel bilgi 
ve beceri donanımına ihtiyaçları 
var mıdır? Bu kazanımlar nasıl elde 
edilebilinir? Yazarlara ufuklarını ve 
bilgilerini genişletmekte neler 
yardımcı olabilir? 

  
− Ekosistem: Yazarların çalışma 

çevresi nedir? Katılımcı ülkelerde 
yazarlar için ne gibi şartlar 
bulunmaktadır? Bu durum 
yazarların üretimlerine ve 
kariyerlerine nasıl etki etmektedir? 
Yazarlar bu çalışma koşullarıyla 
nasıl bir etki tepki ilişkisi içine 
girebilirler? 

 
− Yazarları desteklemenin 

metodolojisi: Yazarların bilgi ve 
becerisini arttırıcı, kariyerlerine 
pozitif katkı sunan bildiğimiz işe 
yarar modeller nelerdir? 

 



− Araştırma Sonuçlarının tartışılması: 
Katılımcılar küçük bir yazar 
grubuyla durumları hakkında bir 
araştırma projesi yürüttü. 

 
 

 
Daha detaylı bilgi için: 
https://vtfw.wordpress.com 
 
 kayıt olmak için: 
j.everton@brighton.ac.uk
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