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 Bilgisayarın, tabletin, telefonun,             

internetin bu kadar yaygın olduğu bir              

dönemde yeni bir mecrada yol   almak, yol         

açmak bizler için heyecan verici. 

 Amacımızın okuyan, düşünen,                     

düşündüğünü ifade edebilen bireyler              

yetiştirmek olduğunu  düşündüğümüzde             

dergimizin önemini bir kez daha idrak etmiş          

oluruz. 

 Öğrencilerimiz için yararlı olan tüm              

fikirlerimizi dinleyen, düşüncelerimize değer ve-

ren, bizi yüreklendirip destekleyen  Sayın İl Milli 

Eğitim Müdürümüz Doç.Dr.Feysel TAŞÇIER’e, 

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hüsamettin 

ATLI’ya ve  Okul Müdürümüz Sayın  Behçet Ke-

mal MADENCİ’ye çok teşekkür ediyorum. Yo-

ğun mesaileri içinde  birikimlerini bizimle  payla-

şabilmek için araştırma yapıp dergimize dokü-

man hazırlayan tüm katılımcılarımıza ayrıca  

teşekkür ediyorum. 

 UÇURTMA ilk sayısıyla karşınızda… ve 

bir tık  uzağınızda… keyifli okumalar. 

 

     Veysi YILDIZ 

     Müdür Yardımcısı 
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Sevgili öğrencilerim; 

“ Eğer bir gün yolunuzu kaybederseniz bir çocuğun gözlerinin içine bakın; çünkü bir çocuğun yetişkine 

öğretebileceği her zaman üç şey vardır: Nedensiz yere mutlu olmak, her zaman meşgul olabilecek bir şey         

bulmak ve elde etmek istediği şey için var gücüyle dayatmaktır.” Demiş Paulo Coelho. 

Sizler için bitmeyen enerjiniz ve merakınızla aslında iyi birer filozofsunuz. Daima soru soran,              

öğrenmeye ve almaya açıksınız. Yaptığınız her şey, attığınız her adım bizim için o kadar önemli ki; çünkü her 

biriniz hem aileniz hem de bizim için çok değerlisiniz. 

Her zaman ileriye dönük attığınız her adımı korkmadan, çekinmeden atın; çünkü gelecek sizin güzel 

gülüşlerinizle şekillenecek. Bizler sizin bizim için inşa edeceğiniz mutlu yarınların umudu ile yaşıyoruz.              

Gözlerinizdeki muazzam parlak, içimizi aydınlatan ışığınızın gölgesinde sizlerle aynı yolu yürüyoruz ve bu           

bizim için muhteşem bir ayrıcalıktır. 

Her gün yeni umutlarla gülümseyerek başlayın güne. Sıcak bir gülüş geçtiğiniz ve var olduğunuz her 

yerde hoş bir tebessüm yaratacaktır. Minik elleriniz ama kocaman yüreğinizle sevgi tohumları ekin sonra bu 

tohumlar filizlensin, boy versin günden güne büyütelim ve her biriniz için güzel çiçekli bahçeler inşa edelim. 

Onları sulayın onlara dokunun ve büyütün. 

Hayallerinizi takın renkli uçurtmalarınızın kuyruğuna, gökyüzünde özgürce dolaşmalarına izin verin. 

Okuyun, öğrenin öğrenmenin yanında kendinizi de tanıyın ne istediğinizi, nelerden hoşlandığınızı neleri tercih 

etmeniz gerektiğini bilin. Bunun için ben ve değerli meslektaşlarım bu kutsal görevde üzerimize düşen her ne 

varsa tüm olanaklarımızla daima sizlerin yanınızda olacağız. Eğitim hayatınızı dolu dolu yaşayın. Sizler bize 

emanetsiniz unutmayın unutturmayın. Hepinizi sıcak kalplerinizden ve minik ellerinizden öpüyorum. Sevgiyle 

kalın. 

 

İl Milli Eğitim Müdürünüz 

Doç.Dr. Feysel TAŞÇIER   
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Değerli Öğretmen Arkadaşlarım, Kıymetli Veliler, 

2023 vizyon belgesi temel eğitim kademesi olan ilkokulu diğer kademelerden farklı bir şekil-

de ele almıştır. Çünkü ilkokul hayatın temelini oluşturmaktadır. Bu dönemde verilecek eğitimin 

sağlam bir zeminde oluşması lazım. İlkokullarda gereğinden fazla akademik anlam ve içerik     

yüklememek lazım. Eğitimlerde basit, sade ve ruhlarına uygun, kapasitelerini aşmayan,  çevresinin 

farkında olan bir ortam oluşturma  gayemiz olmalı. Anı yaşamak, gelecek için hayal  kurmaya sevk 

etmek ve çocukları bilinçlendirmek  ilkokullarda asıl olmalıdır. 

 Çocukların bilişsel duygularının yanında duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişimi önemsenmeli-

dir. Her çocuğa içinde bulunduğu sosyoekonomik çevresinden yani yakınından başlayarak halkayı 

genişletmek koşuluyla çevreyi tanıması ve koruması adına aktif bir biçimde olanak tanınmalı, bu 

nedenle bu dönemde verilecek eğitimin, sağlam bir zeminde oluşması büyük önem arz etmektedir. 

Temel eğitime aşırı bir akademik anlam ve içerik yüklemeksizin basit, sade ve çocuğun doğasına 

saygılı, değer eğitimi ön planda tutulan bir yaklaşım benimsenmelidir.  

Bir öğretmen bir veli olarak çocuklarımıza verebileceğimiz en iyi şey ilgi ve zamandır.          

İlgiden kasıt kesinlikle alışveriş ve sürekli hediye alma değildir. Çünkü çocukların buna ihtiyacı 

yoktur. Öğretmenin, anne ve babanın çocuğa gülümsemesi, birlikte nitelikli zaman geçirmesi           

yeterlidir. Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi için çocuğun yeterli uyuması lazım. Çocuk            

uykudayken zekası ile ilgili çok çok önemli gelişmeler oluyor. Yorgun çocuk hiçbir zaman            

konsantre olamaz ve birçok şeyi de hatırlayamaz. Yine hem öğretmen hem anne ve baba için         

“ yapma, etme “ kelimeleri çok tüketilmemeli ve davranışlarıyla örnek olmalı. Çünkü çocuklar taklit 

eder. El ve zihin becerileri için çocuklara okulda ve evde aktif bir şekilde basit yapabilecek            

seviyede işler yaptırılmalı. Anne, baba ve öğretmenler olarak çoğunlukla çocukların kendilerine 

yeteceklerini, sorunlarını çözeceklerini düşünmeden, onların yerine her şeyi yapma yanlışına           

girilmemeli. Ödül ve ceza yöntemi sürekli kullanılmamalı her güzel davranış ve başarı için ödül     

verilmemeli. Kimi zaman içten bir sarılma en iyi ödüldür. Çocuğa yeri geldiğinde hayır diyebilmeli 

ve denmişse de bundan asla vazgeçilmemelidir.  

           Hüsamettin ATLI 

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saygıdeğer Öğretmen Arkadaşlarım, Kıymetli Veliler, Sevgili Öğrencilerim; 

100. Yıl İlkokulunun ilk dergisi olan  “ UÇURTMA”  ile sizlerleyiz. Çok değil, bundan kısa bir    

süre önce bulaştı dergi çıkarma fikri usumuza. Bulaştı diyorum, çünkü; bu evrende en bulaşıcı virüs bir 

“fikir” olduğu kanısında değilim. O fikir, ortaya atıldıktan sonra yapılacak olan tek şey onu hayata     

geçirmek için uğraş vermektir. Bu uğraşa karar verdiğimizde, başlamak için uygun zamanı                              

beklemedik. Kolları sıvayıp hemen başladık. Başlayınca yol kat edeceğimize inancımız sonsuzdu. Ne 

de olsa uzun yollar, küçük bir adımla başlar. “Bundan yirmi yıl sonra yaptıkların için değil,                     

yapamadıkların için üzüleceksin” diyen Aldous Huxley’e katılmamak imkansız. 

Okulumuzda eğitimin kalitesini arttırmak, iyi bir eğitim ortamı oluşturmak için çalışmalarımız en 

iyi şekilde devam etmektedir. Okulumuzu geliştirmek, güzelleştirmek ve hedeflerine ulaştırmanın                  

gururunu yaşıyoruz. Değerli velilerimizin desteği ve İdareci ve öğretmen arkadaşlarımın katkılarıyla 

okulumuzun birçok alanında yenilik çalışmalarımızı gerçekleştirdik. 

Okulumuz bu yıl da aktif bir eğitim-öğretim yılı geçiriyor, çalışmalarıyla isminden her zaman söz 

ettirmeyi başarıyor. Bu başarılı çalışmalara imza atan İdareci ve Öğretmen arkadaşlarımı canı              

gönülden kutluyorum. Kendilerine teşekkür ediyor ve bu başarılı çalışmalarının devam etmesini              

diliyorum. 

Her şey düş ile başlar ve düşe ulaşmak,  emek ve efor ister. Her yönden gelişmiş ve hayata 

hazır öğrenciler yetiştirmek için  çıktığımız bu yolda, dergimizin bize ışık olmasını diliyorum. 

 Yeni sayılarda görülmek dileği ile…. 

 

Behçet Kemal MADENCİ 

             Okul Müdürü 
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100.YIL İLKOKULU OKUYOR 

 

 Okumanın önemli bir şey olduğu konusunda   

nerede ise herkes aynı fikirde.  Bilgi birikimine bir artı 

ya da perspektifler kazanmanın yolu… Bununla birlikte 

okuma alışkanlığına sahip olmanın, bunu erken yaşta  

oturtmanın faydası bilimsel olarak ortaya konmuş bir 

gerçeklik artık… 

 Yapılan araştırmalarda neden çocuk yaşta          

okuma alışkanlığı kazanmamız gerektiğini ortaya         

koyan  birkaç madde: 

 Günde 15 dakika okumak yılda bir milyon           

kelime okumayı sağlıyor. 

 Başarı seviyesi düştükçe okuma oranının             

            düştüğü fark edilmiş. 

 Okuyan çocukların okullarında daha yüksek not aldığı görülmüş. 

 Okumak hafızayı olumlu etkiliyor. Düzenli kitap okuyan çocukların hafızası okumayanlara oranla daha 

güçlü. 

 Sürekli okuma alışkanlığına sahip olan bir çocuğun topluluk önünde konuşma ve diyaloga girme           

özelliklerinin arttığı kaydedilmiş. 

 Aynı zamanda özgüven sahibi bir birey olmanın yolu da okumaktan geçiyor. 

 En önemlisi de düzenli olarak kitap okuyan çocuklar, okumayan çocuklara oranla 1 yıl ileriden gidiyor. 

 Bu bağlamda 100.Yıl İlkokulunda öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, öğrencilere           

kendilerini ifade etmeleri, iletişim ve sosyal becerilerinin gelişmesini desteklemek için dönüşümlü olarak           

haftada 1 saat okul kütüphanesinde kitap okuma saatleri düzenlenmektedir. 

 İlköğretimin en temel taşının okuma olduğunu unutmayalım. Bütün bu gerçeklerin ardından bizden 

geçti artık demek talihsizlik olur. Sırada sonraki nesiller yani çocuklarımız var.                                                                

 Okumalarını sağlayın DÜNYA DAHA GÜZEL BİR YER OLSUN! 

Güldem SÜER 

Sınıf Öğretmeni 

 

 

  4 



 

 

 

 

 

ÖZEL EĞİTİMDE ERKEN EĞİTSEL DEĞERLENDİRME VE TANILAMANIN ÖNEMİ 

 

Özel eğitimin temel ilkelerinin en önemlileri arasında yer alan 

erken eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmeti, birey kendi yaş        

grubundan beklenen gelişim düzeyinden daha farklı bir gelişim göstere-

rek risk grubunda olan veya gelişim geriliği/yetersizliği tanısı almış    

çocukların gelişimlerini maksimum düzeye çıkarmak için birçok disipli-

nin transdisipliner bir yaklaşım içinde gelişimlerine uygun programa 

yerleştirilmeleri için yapılan tanılamadır.  

Bireyin tanısı ne kadar erken belirlenirse, gelişim düzeyi ve gereksinimlerine uygun eğitim 

ortamına erken yaşta yerleştirilmesi yapılır. Erken yaşta başlayacağı eğitimin; bilişsel, sosyal, dil 

konuşma vb. gelişim alanlarını hızla arttıracağı için yaşamın ilk yıllarında aldığı sistematik ve    

programlı profesyonel bir destekle, bireyin tüm kapasitesi ortaya çıkarılıp temel eğitim için gerekli 

alt yapının oluşturulması hazırlanır. Özel gereksinimli öğrencilerimizde erken tanılama ve           

müdahale ileriki yıllarda da topluma adapte olmalarında hayati önem taşımaktadır.  

Erken tanılama ve müdahale, öğretme ve öğrenme deneyimleri sağlayarak çocuğun         

yeterliliklerinin arttırılması, sağaltım hizmetleri sunarak var olan problemin iyileştirilmesi,               

yetersizliklerin önlenmesi ve gerekirse eğitim araç-gereç desteklerinin sağlanmasını içerir. Erken 

müdahale, var olan hasarı ortadan kaldırmayı değil, mevcut işlevlerin kullanılabilmesini ve daha 

fazla kaybın ortaya çıkmasını önlemeyi amaçlar.  

Aileler,  bulundukları il/ilçelerdeki rehberlik ve araştırma merkezleri bünyesinde bulunan 

özel eğitim hizmetleri bölümüne, erken tanılanma ve yönlendirme için başvurup, gerekli olan          

hizmetten yararlanabilirler. Çocuğun yetersizliği erken tanı ve teşhisle belirlendikten sonra, uygun 

programlar vasıtasıyla, eğitimine başlanması ve gelişim alanlarının desteklenerek, normal            

gelişimine paralel olacak şekilde, açık kapatılmaya çalışılmalıdır. 

Özel gereksinimli olan çocuklara yönelik yapılacak erken tanılama ile eğitsel                     

değerlendirmesi yapılarak bireye uygun eğitim programına alınıp, tıbbı tedavi ve rehabilitasyon 

çalışmalarının bireye ulaşması sağladıktan sonra verilecek eğitim ile çocuğun ileriki hayatında   

topluma entegre olmasına, bazı becerilerin keşfedilerek geliştirilmesine ile yer ve meslek                 

edinmesini ve istihdamının sağlanması için erken tanı ve erken yaşta eğitim çocuğun hayatındaki 

temel yapı taşı görevi görmektedir. 

          

                                                                                        Mehmet ÇELİK 

                                                                                    Yenişehir RAM Müdürü 
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OKUL ETKİNLİKLERİMİZ 

AİLE EĞİTİMİ ÇALIŞMALARIMIZ OKUL OYUN ÇİZGİLERİ 

OKUL OYUN ÇİZGİLERİ 

 

PSİKOSOSYAL ÇALIŞMALARIMIZ 

OKUL MECLİSİ SEÇİMİ 

TEMİZLİK ÇALIŞMALARIMIZ 



 

 

 

TOPLUMUN EĞİTİMİNDE TİYATRO 

 
 Tiyatro yolu ile eğitme, tiyatronun eğitici ve zevk verici olması,              

eğlendirirken eğitmesi, öğretirken eğlendirmesi, tiyatro sanatının başlangıcın-

dan beri tartışılmış, savunulmuş bir düşünce tarzı. Yazarların, sahneye         

koyucuların, oyunları hakkında yaptıkları açıklamalarda öncelikle seyirciye ne 

öğretmek istediklerini belirlediklerini daha önce öğrenmiştim, biliyorum.            

Tiyatronun etkili bir sanat dalı olduğu, insanın ve toplumun eğitiminde bu          

etkinlikten yararlanılması gerektiği düşüncesinin çeşitli biçimlerde tekrarlandığı-

nı bir büyüğüm öğretti bana. Yalnız, öğretilmesi istenen gerçekler, eğitilmesi 

istenen görüşler dönemden döneme değişmekteymiş. Her dönemin tiyatrosu 

kendini besleyen kaynağın yeğlediği yönde bir eğitimi amaçlarmış. Klasik tiyat-

ro, geleneklerin, inançların, ahlak değerlerinin doğrultusunda tutucu bir eğitime yönelir, romantik tiyat-

ro birey hakkını, özgür vicdanı savunurmuş. Gerçekçi tiyatro, örtülü çirkinlikleri bilimin ışığında incele-

meye çalışır, öncü  tiyatrolar toplumun kabuk bağlamış yaralarını deşermiş. Bütün bunların hep o    

büyüğümden öğrendim. Toplumun, sanatsal etkinliği yanında böylesine görevleri üstlenmesi ne kadar 

saygıya  değer değil mi? Bu bağlam içinde çocuk çocuk tiyatrosunun eğiticiliği ve öğreticiliği de elbet-

te doğal sayılmalı. 

 

ÇOCUĞUMUZ İÇİN TİYATRO 

 
 Sözünü ettiğimiz büyüğüm, eğitilmek istenen çocuğun yaşının, anlayış gücünün, ruhsal           

durumunun, yaşantısının, bilgi ve görgüsünün, içinde bulunduğu ekonomik durumunun, kültürel       

özelliklerin bilinmesi gerektiğini bana anlattı. Yapılan eğitimin günlük yaşam ile uzlaşıp uzlaşmadığı, 

çocuğu çelişkiye düşürüp düşürmediğinin araştırılması gerektiğini söyledi. Çocuğu aile ilişkilerinde, 

okul yaşamında, arkadaşları ile ilişkisinde uyumsuzluğa götürebilecek bir eğitim, kendi içinde ne        

kadar haklı nedenlere dayanırsa dayansın, ne kadar doğru düşünülmüş olursa olsun, yarar yerine 

zarar verecekmiş, öyle söyledi. ‘ Doğru bildiklerimize ne kadar inanıyor, onları ne ölçüde koruyup         

savunuyorsak, tiyatrocu yöneldiği çocuk seyirciyi de o ölçüde sevmeli, ona inanmalı, onu esirgemeli.’ 

dedi. Çocuk olan insanı incitmemek, inandığımız ilkelerden sapmamak kadar önemli olmalıymış.        

Çocuk taşıyamayacağı kadar ağır bir düşünce yükü altında ezilmemeli, yaşamı ile uzlaştıramayacağı 

görüşlerle şaşırtılmamalıymış. Büyüğüm çocuk tiyatrosunun, büyükler için yapılan daha zor                

olmasının, daha çok çaba gerektirmesinin nedenleri olarak bunları sıraladı. ‘doğumda bir bebeğin 

mikrop kapmamasına nasıl dikkat ediliyorsa, bebeğe verilen sütün pastörize olmasına nasıl özen        

gösteriliyorsa, çocuk hastalıklara karşı nasıl korunuyor, büyümesini engelleyecek ağır işlerde              

çalıştırılması nasıl yasaklanıyorsa, yapacağı sporun niteliği nasıl yaşına göre saptanıyor, beden         

gelişiminin doğru olmasına çalışılıyorsa , tiyatro yolu ile eğitilirken aynı ölçüde titiz davranmak, ruhsal 

gelişimini dikkate almak gerekir.’ Aynen böyle de dedi büyüğüm. 

 Gelin tiyatroda sevinelim, yaşamanın, sevmenin, dayanışmanın tadına varalım. 

 Yaşamayı ve yaşatmayı, mutlu olmayı ve mutlu etmeyi öğrenelim. 

                                                                                                                                        

 Handan EKİCİ 

Oyuncu - Yönetmen 
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       BİLGİ YARIŞMAMIZ 

 

 Bilgi yarışmaları kaybedeni olmayan yarış-

malardır. Amaç; öğrencilerin bilgisini, ilgisini görgü-

sünü arttırmaktır. 

 Bilgi yarışmalarının kazandırdıklarını          

şöyle sıralayabiliriz: 

 Bilgi yarışmaları bizlere sürekli yeni          

bilgiler   edinme imkanı sağlar. 

 Bilgi yarışmaları eğlenerek öğrenmemizi sağ-

lar. 

 Bilgi yarışmaları hızlı ve doğru kararlar  vere-

bilmeyi öğretir. 

 Bilgi yarışmaları bilgilerimizi taze  tutmamızı  

        sağlar. 

 Zihnimizi çalıştırır, bizi heyecanlandırır ve fark yaratır. 

 Bilgi yarışmaları içimizdeki kazanma isteğini tetikler ve hırsımızı arttırır. 

Çocuk, genç, yetişkin demeden neredeyse her yaş grubunun zevkle, heyecanla ve hırsla oynadığı bir 

oyun türü olarak geçmişten günümüze hiç önemini kaybetmemiştir. Birçok bakanlık destekli  yarışmalar 

düzenlenmiş, okullar arası, iller arası büyük turnuvalar düzenlenerek, insanların  yeteneklerini ve bilgilerini 

sergilemeleri sağlanmıştır. 

 Bu amaçla okulumuzda bu yıl okul müdür yardımcımız Veysi YILDIZ önderliğinde düzenlenen 100.Yıl 

İlkokulu Geleneksel 1.Bilgi Yarışması başlatılmış olup, yarışmalar hem rekabet, hem de saygı ve hoşgörü 

ortamında yapılmıştır. 

Yarışmaya katılan bazı öğrencilerimizin yarışma hakkında ortak duygu ve düşünceleri ise; genel        

olarak heyecanlandıkları, rekabet ortamının olması, sorulara odaklandıkları ve bence en önemlisi de            

ailelerin kazansalar da kaybetseler de onlarla daima gurur duyduklarını belirtmeleriydi. 

BİLGİ YARIŞMALARI KAYBEDENİ OLMAYAN YARIŞMALARDIR…   

Güldem SÜER 

Sınıf Öğretmeni 
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İhmal Nedir?  

 Çocuğun gelişimi ve yararını gözetmeden 

yapılan  davranışları kapsar. Ekonomik, coğrafi ya 

da fiziksel koşullara bağlı olmadan bilerek ve          

isteyerek bakmakla yükümlü olunan çocuğun sağ-

lığını, eğitimini, beslenmesini, barınmasını ve         

güvenli şekilde yaşamasını tehdit altına alan           

davranışlara ihmal denir.  

 Yoksul olmak, zor koşullarda yaşamak,         

imkânların  kısıtlı olması ihmalin gerekçesi olamaz. 

Çünkü ihmal var olan olanakların çocuğun yararı-

na kullanılmamasıdır. 

İhmalin Örnekleri  

Aşağıda ihmalin bazı örnekleri verilmiştir:  

• Çocuğa yaşına uygun gerekli besinleri vermemek  

• Uzun süre aç bırakmak  

• Mevsime göre giydirmemek. Kışın onu üşütecek,  

yazında bunaltacak giysiler giydirmek  

• Çocuğa temiz olmayan giysiler giydirmek  

• Evi çocuğun güvenliği için düzenlememek,       
sürekli yaralanmasına yol açmak  

• Temiz olmayan evde çocukla birlikte yaşamak 

• Çocuğun gerekli sağlık ihtiyaçlarını karşılama-

mak. Aşı gibi düzenli kontrolleri aksatmak,              

hastalandığında doktora götürmemek  

• Duygusal ihtiyaçlarına cevap vermemek, aşağıla-

mak, hakaret etmek ve güvenini kırmak  

 • Çocuğa ev içinde yapması uygun olmayan işleri  

yaptırmak  

• Çocuğu dışarıda çalıştırmak 

 Çocuğun İhmal Edildiğini Nasıl Anlarsınız? 

 Bir çocuğun ihmale uğradığını anlamak için onun    

yaşına uygun ihtiyaçlarını bilmek ve çocuğu                  

gözlemlemek gerekmektedir. Bu iş ev içinde        

olduğu kadar okullarda da yapılmalıdır. Bir         

çocuğun ihmal  edildiğini anlamak için aşağıda 

birkaç somut durum sıralanmıştır. 

 Mevsime göre giydirilmemişse  

 Kirli ve bakımsızsa 

 Aç bırakılmışsa  

 Sürekli uykusuzsa  

 Uzun süreli hastalıkları varsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bedeni yaşıtlarına göre son derece            

güçsüzse 

 Sıklıkla yorgun ve bitkin düşüyorsa  

 Bedeninde sürekli yaralar oluşuyorsa   

 Astım, diabet, ciddi diş çürümeleri gibi           

fiziksel belirtiler varsa 

 Evde onunla ilgilenen birinin olmadığını  

söylüyorsa 

 Özel eğitim ihtiyaçları olduğu halde          

karşılanmıyorsa 

  Kendisine zarar veriyorsa 

  Sigara, alkol ya da uyuşturucu kullanıyorsa  

 Okula gönderilmiyorsa 

  Okul devamsızlığı normalin çok                       

üzerindeyse  

  Okul başarısı başka bir nedene bağlı      

olmadan  düşükse ihmalden şüphelenilebilir.  
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İhmal Edildiğinden Şüpheleniyorsak Ne          

Yapmalıyız? 

 Çocuğun maddi kaynaklar elverdiği ölçüde 

bile ihtiyaçları karşılanmıyorsa ihmalden şüphelenil-

melidir. İlk olarak, iyi bir gözlem sürecinden sonra 

hane içindeki yetişkinlerle iletişime geçilmeli ve          

farkındalık artışı yaratılmaya çalışılmalıdır. 

 Çocukla birlikte yaşayan ve onu korumaktan 

sorumlu yetişkinlerin davranışlarında iletişim            

kurulduktan sonra hiçbir değişim yoksa kasıtlı olarak  

çocuğun ihmal edildiği düşünülür. Bu durumda ise 

bize düşen çocuğun daha fazla ihmal edilmesine 

karşı tedbir alınmasını sağlamaktır.  

 Tedbir Alınması İçin Başvurmadan Önce          

Bilmeniz Gerekenler  

 Çocuklara ihmale karşı koruyan uluslararası 

ve ulusal yasalar vardır. 

  Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi, 

 Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avru-
pa Sözleşmesi ve Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel 
Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi 
Türkiye’nin de imzacısı olduğu çocukları ihmale  
karşı koruyan sözleşmelerdir.  

 Ayrıca çocuklar ihmale karşı anayasada 3 

kanun içerisinde korumaya alınmıştır: 

 1. Türk Medeni Kanunu, (Madde 340) Ana ve baba 

çocuğu olanaklarına göre eğitirler ve onun bedensel, 

ruhsal, zihinsel, ahlaki ve toplumsal gelişimini sağlar 

ve korurlar. Ana ve baba çocuğa, özellikle bedensel 

ve zihinsel özürlü olanlara, yetenek ve eğilimlerine 

uygun düşecek ölçüde genel ve mesleki bir eğitim 

sağlarlar. Çocuğun güvenliği tehlikeye düşer ve ana 

baba gerek kendiliklerinden gerekse özel kuruluşla-

rın yardımı ile bu tehlikeyi gideremezlerse resmi 

makamların müdahalesi gerekmektedir. Medeni  

Hukuk çerçevesi içinde müdahale kural olarak 272. 

ve devamındaki maddelere göre yapılır. 

 2. Türk Ceza Kanunu, (Madde 473) Korumaları  

altındaki 12 yaşından küçük çocukları terk edenler  

3 aydan 30 aya kadar hapis, ( insan bulunmayan bir 

yere terk edilmişse ceza 1/3 oranında arttırılır ).  

Terk edilen çocuğun sağlık açısından zarar görmesi 

halinde ise faile verilecek ceza  5 yıla kadar ağır 

hapis cezasıdır. Terk edilen çocuğun ölmesi                

durumunda ise fail 10 yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. (Madde 112)  

 

 

 

Eğitim ve öğretimin engellenmesi suç olarak             

tanımlanmıştır. (Madde 233) Aile hukukundan              

doğan bakım, eğitim veya destek olma    yükümlülü-

ğünü yerine getirmeyen kişi şikâyet üzerine 1 yıl; 

velayet hakları kaldırılmış olsa da isteğe bağlı sar-

hoşluk, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanıl-

ması ya da onur kırıcı tavır ve hareketlerin sonucu 

maddi ve manevi özen noksanlığı nedeniyle çocuk-

larının ahlak, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehli-

keye sokan anne veya babaya 3 ay-1yıl arasında 

ceza verilebilir.  

3. Çocuk Koruma Kanunu (Madde 6) Adli ve idari 
merciler, kolluk görevlileri, sağlık ve eğitim            
kuruluşları, sivil toplum kuruluşları koruma ihtiyacı 
olan çocuğu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumuna bildirmekle yükümlüdürler. SHÇEK            
kendisine bildirilen olaylarla ilgili olarak gerekli             
araştırmayı derhal yapar.  

BAŞVURU  

Kimler Başvuru Yapabilir?  

Bir çocuğun ihmale uğradığını düşünüyorsanız ya 

da şüpheleniyorsanız gerekli tedbirlerin alınması için 

başvuruda bulunmalısınız. T.C.K’nın 279. maddesi-

ne göre bildirimde bulunmayan kamu görevlileri       

hakkında cezai işlem uygulanacaktır. Tek çözüm 

çocuğu onun bulunduğu ortamdan uzaklaştırmaktır.   

Başvurulacak Yerler  

• Okulun rehberlik öğretmenine (Okul Öncesi            

Kurumlarda rehberlik öğretmeni olmadığı için         

doğrudan okul idaresine)  

• Okul İdaresine 

 • Rehberlik ve Araştırma Merkezine 

 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna  

• Baroların Çocuk Hakları Merkezlerine  

•Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi birimlerine        

başvuru yapılmalıdır.  

Nasıl Başvuru Yapılır?  

Başvuru telefon üzerinden ya da yazılı olarak            
yapılabilir. Herkesin çocuğu ihmalden korumak için 
başvuru yapmakla yükümlü olduğu unutulmamalıdır. 

Aşiti UZUN 

Avukat 

  10 



 

 

 

 

PANDOMİM 

SİNEMA GÜNLERİ 

BİLGİ YARIŞMAMIZ 

      YENİ ÇOCUK OYUNLARI ŞENLİĞİ 

BİLGİ YARIŞMAMIZ 

OKUL ETKİNLİKLERİMİZ 

SIFIR ATIK PROJESİ 
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DİJİTAL BAĞIMLILIK 
Aylarca ve belki de yıllarca uzakta bulunan 

sevdiklerimizle görüşemediğimiz, yüzlerini görmeye 

hasret kaldığımız, iletişim kurmanın çok zor olduğu, 

binek hayvanların sırtlarında haftalarca bazen de aylar-

ca süren bin bir zorluğa göğüs gererek yolculuk yaptı-

ğımız dönemlerden günümüz teknolojisinin baş döndü-

rücü bir hızla ilerlediği bir döneme geçiş yaptık. Birbiri-

mizden ne kadar uzakta olursak olalım aradaki mesa-

feleri adeta ortadan kaldıran, tek tuşla istediğimiz yiye-

ceği, giyeceği ve ürünü ayağımıza kadar getirtebildiği-

miz, işlerimizi çok kısa sürede ve konforlu bir             

şekilde yapmamıza olanak sağlayan ve daha pek çok 

faydasını sayabileceğimiz dijital araçlar her yanımızı 

kuşatmış ve daha da kuşatacak gibi görünüyor.  Çünkü 

gelişen dijital araçların akıllı olmalarının yanı sıra         

yapay zekâ ile desteklenmeleri, kendi kendilerini           

programlayıp beklentilerimizi herhangi bir tuşa             

basmamıza bile gerek kalmadan otomatik olarak           

yerine getirmeleri hayatımızdaki yerlerini daha da       

sağlamlaştırdı diyebiliriz. Teknolojik aletlerle geçirilen 

sürenin aşamalı olarak artması, bir girdap misali daha 

çok içine çekildiğimiz, irademizin adeta elimizden           

alındığı dijital bağımlılığa zemin oluşturabilmektedir. 

 Daha sıklıkla akıllı telefon, bilgisayar, tablet ve 

televizyon gibi cihazlar aracılığıyla maruz kaldığımız, 

zamanımızı boş yere yanan bir mum timsali eriyip yok 

eden bir dijital bağımlı olup olmadığımızı aşağıda           

sıralanan ipuçlarından anlayabiliriz.  Eğer ki; 

 Sabah uyanır uyanmaz dijital ekranların düğmesine 

alarmı kapatmak ve saati kontrol etmek dışında 

elimizi götürmekten kendimizi alıkoyamıyorsak 

 Çok geç saatlere kadar ekran başında vakit         

geçirildiği için, uykumuz düzensiz ve kalitesiz hale 

geldiği için gündüzleri geç uyanmayla beraber gün 

içerisinde kendimizi uykulu ve dinlenmemiş           

hissediyorsak 

 Ekran başında geçirdiğimiz süreden sonra asıl yap-

mamız gerekenler yapılmadığı için bizde pişmanlık 

ve vicdan azabı duyma sık sık oluşmaya başladıy-

sa, 

 Ödev, görev ya da sorumluluklarımızı çoğu zaman 

erteleyip, bir yığın tamamlanması gereken işler  

birikmeye başladıysa, 

 Ekran başında değilken bile aklımız sıklıkla ekran 

başında yaptıklarımızla meşgul olmakla beraber, bir 

an önce dijital aracı elimize almak için güçlü bir  

istek duyuyorsak, 

Çok geç olmadan çözüme yönelik adımlar  atmanın   

zamanın geldiğini bilmekte fayda var, çünkü bağımlılık 

seviyesinde maruz kalmanın faydadan ziyade zarar 

getirdiği görülmektedir. Yaşanılabilecek problemlerin 

bazılarına  değinirsek; 

 

 

 

 Uzun süre dijital ekranlara 
bakıldığı için gözlerde       
bulanık görme, göz kuruluğu, 
gözlerde yanma ve erken 
yaşlarda görme ile ilgili prob-
lemlerin  yaşanmasına, 

 Uzun süre dijital araçlar     
başında hareketsiz kalmanın 
sonucu olarak eklem ve  
kaslarda duruş bozuklukları 
ile beraber vücuda aşırı     
miktarda yağ birikmesi sonucu obezite adı verilen 
aşırı kilo alımına, 

 Dijital ekranlarla geçirilen vaktin fazla olması okul 
ve yaşamımızla ilgili akademik ve iş yaşamındaki 
başarımızın düşmesine, 

 Belki de hemen yanı başımızda olup bizden ilgi ve 
sevgi bekleyen sevdiklerimizi ihmal etmenin sonucu 
olarak sevdiklerimiz ile aramıza mesafeler koyarak 
gittikçe birbirimizden uzaklaşmaya 

 Sanal dünyada geçirilen vaktin fazla olması sebe-
biyle sosyal çevreyle ilişkilerimizin zayıflaması        
sonucu içe dönüklük, özgüven eksikliği, sosyal  
çevreyle iletişimde ve etkileşimde sorunların                 
yaşanmasına, 

 Hiç tanımadığımız bilmediğimiz insanların özel     
resim ve bilgilerimizi ele geçirmeleri ve Siber           
zorbalık olarak bilinen kandırılma, tehdit edilme ve 
istismara maruz kalınabilme, 
  Gibi olumsuz sonuçlar problemlerden                        
sadece bir kısmı olarak belirtilebilir. Bu sebeple, bu 
dijital bağımlılık tehlikesinden uzak kalmak adına 
alınabilecek bazı  önlemler şunlardır; 

 Çevremizde bulunan örnek rol model oluşturacak 
arkadaşlarımızla ilişkilerimizi sanaldan ziyade        
doğayla iç içe olacak şekilde 5 duyumuzu katabile-
ceğimiz futbol, basketbol, tiyatro vb. sosyal etkinlik-
lerle devam ettirmek 

 Akrabalık, komşuluk bağımızın olduğu insanlarla 
yüz yüze ilişkileri canlı tutacak misafirlik, piknik gibi 
kültürel ve sosyal aktiviteler planlamak ve  hayata 
geçirmek 

 Yeteneklerimiz dâhilinde hobi olarak da seçebilece-
ğimiz bir kursa ya da aktiviteye düzenli katılmaya 
özen göstermek 

 Günün belli bir saati ve ayın belirli dönemlerinde 
dijital cihazlardan uzak durabileceğimiz bir plan 
oluşturup, bu süre zarfında kendimiz ve ailemiz için 
kısa ya da uzun vadeli sağlıklı uğraşlar edinmek 

 Dijital araçların gereksiz yere günlük ne kadar    
zamanımızdan çaldığını kayıt altına alarak farkında-
lık oluşturup, eğer bu süre gereğinden fazla ve  
kendimiz bu süreci kontrol altına almayı başaramı-
yorsak;  sınıf öğretmenimiz, rehber öğretmenimiz 
ya da diğer psikolog, psikiyatrist gibi ruh sağlığı  
uzmanlarından destek almak, gecikmeden atılabile-
cek adımlardan bazılarıdır. Son olarak, unutmayın 
hayat sevdiklerimizle bir arada olduğumuz  anları 
dolu dolu yaşamaktan geçmektedir.  Bol kucak do-
lusu sevmeler ve sevilmeler diliyorum… 

Sadık SUN 
Uzman Psikolog 
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OKULUMUZDA İYEP!... 

 

 
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel 

Müdürlüğü İzleme ve Denetleme Daire Başkanlığı 

tarafından 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başında 

Türkiye genelinde İlkokullara yönelik bir program 

hazırlandı. Açılımı İlkokullarda Yetiştirme Programı 

olan İYEP 3. Ve 4. Sınıf öğrencilerini kapsayan bir 

çalışmaydı. Türkçe ve Matematik derslerinde     

belirlenen kazanımları edinemeyen öğrencilere 

yönelik geliştirilen bir programdı. 

İYEP programının belki de en önemli  

amacı başarısızlık kaynaklı devamsızlıkların          

önüne geçmekti. Yine başarısızlıktan kaynaklı   

özgüven kaybının önüne geçmek, kendine            

güvenen sorumluluk sahibi mutlu öğrenciler          

yetiştirmekti. 

Okulumuzda da İYEP uygulaması amacıy-

la öncelikle bir komisyon oluşturuldu. Okul            

Müdürümüz Behçet Kemal MADENCİ başkanlığın-

da, Rehber Öğretmenimiz Derya ÇİM, Sınıf Öğret-

menlerimiz Esin TARI, Sabri TULUK ve Yurdagül 

BİTEN bu komisyonda yer aldı. Komisyonun         

görevi; Öğrenci Belirleme Aracı ile programa           

katılacak öğrencilerin tespiti ve programda görev        

alacak öğretmenleri belirlemekti. 

Okulumuz tekli /normal öğretim olmasın-

dan dolayı bu program hafta içi günde ikişer ders 

saati olmak üzere haftada on(10) ders saatini         

geçmeyecek şekilde uygulanmasına karar verildi. 

Öğrenci Belirleme Aracı ile okul genelinde 67        

Öğrenciye bu programın uygulanması gerektiği 

belirlendi. Ailelerinin izninin olmaması ve devam-

sızlık nedeniyle bu programın uygulandığı öğrenci 

sayısı 62’ye düştü. 

Ekim -2018 ayından itibaren başlatılan bu 

program Nisan-2019 ayının ilk haftasına dek        

sürdü. Ayrıca; bu program için Öğrenci Etkinlik 

Kitapları da dağıtıldı. 

İYEP programının bitimini takip eden iki hafta         

içerisinde de değerlendirme raporu hazırlanarak 

bu program başarıyla sonlandırıldı. 

 

Esin TARI 

Sınıf Öğretmeni 

 

 

 

 

 

 

 

DESTEK EĞİTİM ODAMIZ   
                 

DESTEK EĞİTİM ODASI NEDİR? 

 

 Öğrencilere, ihtiyaç duydukları alanlarda 

destek eğitim hizmeti verilmesi için düzenlenmiş 

sınıflardır. Birebir eğitim yapılabileceği gibi,              

gerektiğinde eğitim performansı bakımından aynı 

seviyede olan öğrencilerle küçük grup eğitimi de 

yapılabilir 

 DESTEK EĞİTİM ODASINDAN KİMLER            

YARARLANABİLİR?                                                                                                                                 

 Tam Zamanlı Kaynaştırma kararı alınmış ve 

BEP uygulanan öğrenciler destek eğitim  odasın-

dan yararlanabilirler. RAM tarafından tanılaması 

yapılmış üstün yetenekli öğrenciler destek eğitim 

odasından yararlanabilir.  

 

DESTEK EĞİTİM ODASININ FAYDALARI   
  

 Kaynaştırma Öğrencisi açısından                    

bakıldığında destek eğitim odası faydalıdır. Çünkü 

öğrenci kalabalık sınıf ortamında birebir alamadığı 

eğitimi destek eğitim odasında alır. Birebir aldığı 

eğitim akademik başarısının artmasını sağlayacak-

tır, temel okuma yazma ve matematik becerilerini 

öğrenmesi bu yolla hızlanacaktır. Başarısının            

artığını görmesi ya da bir şeyler öğrenebildiğini, 

başarabildiğini gören çocuğun özgüveni de           

artacaktır. Destek eğitim odaları öğrenciyi sınıftan 

soyutlamaz çünkü destek eğitim odaları öğrencinin 

özel eğitim sınıfları  gibi ayrı bir sınıfta tutulmasını 

gerektirmez, sadece diğer okulda bulunan varsa 

özel eğitim öğretmeni yoksa sınıf öğretmeni, branş 

öğretmeni, rehber öğretmen vb. öğretmenlerin boş 

olduğu saatlerde birebir öğrenci ile programlı            

çalışmasıdır. 

 Okulumuzda  destek eğitimi odasında 4  

öğretmenimiz tarafından 8 öğrencimize  ihtiyaçları 

doğrultusunda hazırlanan BEP lerine uygun eğitim 

verilmektedir. öğrencilerimizden gerekli dönütler 

alınmaktadır. Öğrencilerimizde destek eğitim         

odasında aldıkları eğitimlerden sonra akademik           

başarı, olumlu davranışlar, özgüven sergileyici 

davranışlar gözlemlenmekte ve faydaları görül-

mektedir.  

İlyas YILDIRIM 

Sınıf Öğretmeni 
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                    DİYARBAKIR’IN TARİHÇESİ    

                 

 Güneydoğu Anadolu Bölgesinde  yer alan          

Diyarbakır; Kalesi, İçkalesi, kentsel tarihin gelişimini tüm 

evreleriyle simgeleyen çeşitli anıtsal yapıları, geleneksel 

konut dokusu ve buraya egemen olmuş büyük  uygarlık-

ların  bıraktıkları belgesel değerleri günümüzde yansı-

tan kültürel kimliğiyle; yalnız Türkiye’nin değil, tüm dün-

yanın da en önemli kentlerinden biri sayılır. 

Diyarbakır insanlık tarihinin birçok “ilklerine” tanık      

olmuş; son yapılan kazılarda Çayönü ve benzeri örnek-

lerin    gösterdiği gibi, bu sürekliliği günümüze dek tüm          

canlılığıyla taşıyabilmiştir. 

  Tarih boyunca Amida, Amid, Kara-Amid,             

Diyar-Bekr, Diyarbekir, Diyarbakır adlarını alan kent     

Güneydoğu Anadolu bölgesinin orta bölümünde, Elcezi-

re denilen, Mezopotamya'nın kuzey kısmındadır. 

   Diyarbakır Surları dünyanın en uzun ikinci surları 

olarak kabul ediliyor. Uzunluk bakımından ikinci sırada 

olsa da üzerindeki işçilik, kabartma, motif vb. gibi        

özellikleriyle bu surların dünyada bir eşi daha yok. Sur-

ların kuş bakışı görüntüsü bir kalkan balığını andırıyor.        

5 kilometrelik uzunluğu ve 12 metrelik                                        

yüksekliğiyle Diyarbakır surları tüm ihtişamıyla             

ziyaretçilerini bekliyor.  

Diyarbakır’da gezilecek yerler listesinde           

mutlaka bulunması gereken destinasyonlardan biri 

de Kervansaray oluyor. Mimarisi ile oldukça beğeni      

toplayan bu yapının inşası 6 senede tamamlanmış.    

Kervansaray içerisinde 72 oda ve 17 dükkân bulunuyor. 

Bunun yanında 800 devenin sığabileceği bir ahırı da 

mevcut. Bu tarihi yapı bugün otel olarak hizmet veriyor.  

Sülüklü Han yapılış tarihi 1683 olan hanın bahçesinde  

 

 

bulunan kuyudan dolayı bu adı almış. Anlatılana göre 

hanın bahçesinde bulunan kuyunun içerisinde sülükler 

yaşıyormuş. Dönemin tabipleri de bu sülükler ile          

hastalara şifa dağıtıyormuş. Han da bu yüzden 

“Sülüklü” olarak anılmaya başlamış. Bugün restore       

edilen Sülüklü Han kafe olarak işletiliyor  

639 senesinde Diyarbakır’ın Müslüman           

hakimiyetine geçmesinin ardından inşa edilen Ulu        

Camii’nin Anadolu’daki en eski cami olduğu tahmin           

ediliyor. Diyarbakır’ın en büyük kilisesi olan Mar Toma 

Kilisesi camiye çevrilmiş ve Ulu Camii adını almış.          

Kiliseden dönme olmasından mıdır bilinmez ama Ulu  

Camii İslam alemi tarafından 5. Harem-i Şerif olarak   

kabul ediliyor. 

Meryem Ana Kilisesi’nin 3. yüzyıldan kalma  

olduğu tahmin ediliyor. Geçen yüzyıllar boyunca pek 

çok kez onarım gören kilise taş işçiliğinin en güzel        

örneklerinden. Kilisede dört ayrı avlu bulunuyor. Bu  

avluların ortasında da bir havuz mevcut. Bunun yanında 

divanhane denen bir bölüm de mevcut. Ayrıca kilise 

içerisinde kilisede görev yapan din adamlarının            

konaklayabileceği bir yer de bulunuyor.  

Çayönü Antik Kenti ilk yerleşim yerlerinden biri 

olarak kabul ediliyor. Kentte Cilalı Taş Devri’ne ait izler 

bulunuyor. Şehir merkezine 65 km uzaklığındaki Çayö-

nü’nden çıkan birçok buluntuyu Diyarbakır Arkeoloji Mü-

zesi’nde görebilirsiniz. 

Diyarbakır’ın en önemli tarihi varlıklarından 

olan On Gözlü Köprü bugün adeta şehrin simgesi          

durumunda. Mervani hakimiyeti döneminde inşa edilen 

köprü dönemin hükümdarı tarafından inşa ettirilmiş. 

1065     tarihinde inşa edilen köprü o tarihten bugüne 

tüm ihtişamıyla ayakta. 
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OKULUMUZDAKİ REHBERLİK YOLCULUĞU 

 

Bütün eğitim öğretim kademelerinde her öğrencinin yeterlilik ya da 

yetersizlikleri ne olursa  olsun bireysel ve yaşam amacına erişebilmesi ve 

gizil güçlerini kullanabilmesi, geliştirebilmesi için rehberliğe ihtiyacı vardır. 

Rehberlik çalışmaları ile  bireyin; kendini tanıması, anlaması, kabul 
etmesi, kendinde var olan güç ve potansiyel ile, ilgi ve yeteneklerinin            
farkına varabilmesi, kendine ve başkasına olan farkındalığını artırması,       
empati ve iletişim noktasını güçlendirmesi, karar verme becerilerini geliştir-
mesi, bireyin özelliklerine yetenek, ilgi, değer, kişilik) uygun seçimler yapabil-
mesi, problem çözme yeteneğini güçlendirmesi, çevresine ve topluma uyum 
sağlaması, kendini gerçekleştirmesi, çevresindeki olanakları fark etmesi, 
çevresinde kendine uygun fırsatları görebilmesi, çevresine duyarlı, mutlu, 
sağlıklı, yaratıcı olarak  yetişmesini, yeteneklerini en uygun şekilde kullanmasını ve geliştirmesini, var 
olan yeteneklerini  kullanarak planlar yapabilmesini amaçlamaktadır. 

100.yıl ilk okulu rehberlik servisi olarak , ‘Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur’ , her yerde 
herkes için eğitimi, gülümseyen, mutlu çocuklar yetiştirmeyi ilke edindik. 

Eğitim ortamında, öğrenciler, aileler, yöneticiler, öğretmenler ve rehberlik servisi arasında   

sağlıklı ve uyumlu ilişkiler kurulması, işbirliği içinde çalışması çok önemli. Çocuklarımızın eğitiminde,      

gelişiminde bütün paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışmaya özen gösteriyoruz. Eğitimin ekip işi         

olduğuna inanıyoruz. Öğrencilerimize daha faydalı olabilmek için okul idaremiz ve öğretmen              

arkadaşlarımız ile sürekli bilgi alış verişinde bulunup, koordineli çalışıp ihtiyaç duyulan konularda      

öğretmen eğitimleri, bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Okulda verilen eğitimin etkili ve verimli          

olabilmesi bizim açımızdan ailenin de bu süreçte etkin rol alması son derece önemli. Anne-baba      

çocuğun kişiliğinin oluşmasında temel olan özdeşleşme modelleridir. Çocukların davranışları büyük 

ölçüde anne-babalar ile olan iletişimlerine, etkileşimlerine bağlıdır. Dolayısı ile anne-babaların iletişim, 

etkileşim konusunda beceri sahibi olması gerekir. Buradan hareketle öğrencinin eğitimi aynı zamanda 

anne-baba eğitimi konusunu da ortaya çıkmaktadır. Aile eğitimi, okulda verilen eğitim kadar önemli 

yer tutmaktadır. Velilerimizi çocuklarının gelişimi, eğitimi,  konusunda bilgilendirme, bilinçlendirmek, 

farkındalık yaratmak için veli eğitimleri düzenledik.  

Eğitimin biricik öznesi öğrencilerimizin kendi eğitimlerinde söz hakkını sahip olması, sorunları-
nı dile getirmesi, çözüm önerilerine katkı bulunmaları bakımından okul meclisi en büyük yardımcımız. 
Okul öğrenci meclisi seçimlerinin, öğrencilerimizin demokratik haklarından biri olan oy verme ve      
kendilerini temsil edecek üyeleri seçme becerilerini geliştirmek ve desteklemek, öğrencinin demokra-
tik davranışlar geliştirmesi, eğitimlerinde, geleceklerinde, gelişimlerinde söz hakkı olması, eğitim      
ortamlarında her türlü karar alma mekanizmalarına öğrencilerin etkin katılımlarının sağlanması          
açısından önemli olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden okulumuzda bu çalışmaları titizlikle yürütmeye 
özen gösteriyoruz. Okul meclisi çalışmaları kapsamında; eğitim öğretim ortamında şiddetin               
azaltılması amacı ile ‘sınıfımda ve okulumda şiddeti istemiyorum’ kampanyası düzenlenerek bu        
konuda öğrencilerimizin hazırladıkları afiş, yazı ve resimler panolara asıldı, meclis üyelerimiz          
arkadaşları arasında oluşan problemlerde akran arabuluculuğu görevini üstlenerek birlikte çözüm 
önerileri bulmaya çalıştılar, tasarruf ve işbirliği ile çalışma bilinci kazandırmak amacı ile sınıflarda        
öğrencilerin birlikte geri dönüşüm kutusu hazırladılar,  öğrencilerimize temizlik bilinci kazandırmak 
amacı ile okul meclis üyelerimiz ile birlikte temizlik kampanyası düzenlendi.  
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 Engellilerle ilgili farkındalık yaratmak amacı ile resim, yazı, afiş ve sloganlar hazırlanıp           
panolara asıldı, okulumuzda sevgi, saygı ve hoşgörüyü yaygınlaştırmak amacı ile  afişler, sloganlar, 
resimler hazırlanıp panolara asıldı, Zorba olma kanka ol çalışmaları yapıldı. Okulumuzda öğrencileri-
mizin ihtiyaçları doğrultusunda kurullar oluşturup, aktif olarak çalıştırıyoruz. Buna örnek olarak ‘ zorba 
olma kanka ol’ kurulumuz. Bu kuruldaki amacımız problem ve zorba davranış gösteren çocuklarımızı 
anlamak, onları da işin içine katarak, sorumluluk verip kazanmak.  Bu kurulun okulumuza çok faydası 
oldu; hem problem, zorba davranış gösteren çocuklarımızı kazandık hem de okul ortamında şiddet 
azaldı, çocuklarımızın arkadaşlık ilişkileri gelişti. 

Rehberlik servisi olarak yıllık çalışma programı çerçevesinde öğrencilerimize; Snellen göz      

tarama testi uygulanarak göz kusuru tespit edilen öğrencilerin aileleri ile iletişime geçerek göz            

doktoruna yönlendirilmesi yapıldı, ihmal ve istismar konusunda bilinçlendirmek amacıyla “iyi dokunuş- 

kötü dokunuş” , TBM kapsamında ‘ Teknoloji bağımlılığı’ , ‘Sağlıklı yaşama’ , ‘ zorba olma kanka ol’  

eğitimleri verildi. 3. Sınıf öğrencilerine yönelik ‘ kişisel sınırlarını koruma etkinliği, 3. ve 4.sınıfları ile 

öfke yönetimi, zorbalık etkinlikleri yapıldı. Öğrencilerimizin aile yapılarını, sosyo ekonomik durumlarını, 

bulundukları çevre koşullarını, risk faktörlerini göz önünde bulundurarak rehberlik servisi olarak 4 grup 

öğrenciye psikoeğitim verildi. Öğrencilerimizin yaşadıkları dezavantajlı durumlardan uzaklaşabilmeleri, 

kültürel ve sanatsal açıdan gelişmeleri ve kültürel-sanatsal yaşam becerileri kazandırmak  için sinema 

ve tiyatro organizasyonları yapılarak katılım sağlandı. Öğrencilerin çevre temizliği, görgü kuralları,   

arkadaşlık ilişkileri ve ders başarılarını artırmaya yönelik okul içinde davranış ödül sistemi hazırlanıp 

uygulandı. Okul içinde öğrencileri ders ve davranış  yönünden motive etmek amacıyla Ayın Öğrencisi 

çalışması yapıldı ve Başarı Belgeleri her ayın sonunda öğrencilere törenle verildi. 

Öğrencilerimizin velilerine; Çocuk ihmali ve istismarı konusunda aileleri bilinçlendirmek, bu    

konuda farkındalık yaratarak çocukların daha güvenilir ve sağlıklı bir hayat yaşamaları, çocuk ihmal ve 

istismarını engellemek için okulumuz öğrenci velilerine “İhmal ve istismarı önlemeye yönelik yaşam 

becerileri kazandırma” konulu eğitim verildi. eğitim ailede başlar anlayışıyla olumlu ve olumsuz anne 

baba tutumları, çocukla  sağlıklı iletişim nasıl kurulabileceği konusunda ‘ Çocuğumla daha iyi nasıl  

iletişim kurarım? – Aile içi iletişim ’ seminerleri verildi. Ailelere verilen eğitimle çocukları ile daha iyi 

nasıl iletişim kurabilecekleri, çocukların umutlarını korkularını anlayıp ifade etmek konusunda             

farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.  

Öğretmenlerimize; ‘İhmal ve istismarı önleme, ‘Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)        

eğitimleri verildi, gerek görülen konularda bilgilendirme çalışmaları yapıldı. 

Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin doğan ihtiyaçları doğrultusunda rehberlik 

hizmetlerimiz devam etmektedir. 

Derya ÇİM 

Rehber Öğretmen 
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MEDYA, EĞİTİM VE ÇOCUK ÜÇLEMESİ 
 
 

İçerisinde yaşadığımız yüzyılın eğitim felsefesi bireyin kendi öğrenmelerini kendisinin inşa       
etmesine  dayanmaktadır. Yapılandırmacı eğitim olarak tanımlanan bu eğitim paradigması, öğrencilerin 
ders işlenişinde sürece aktif olarak katılım gösterdikleri için daha üst düzeyde bilgi ve becerilerin        
kazanımı gerçekleşmektedir. Diğer taraftan ders içi etkinlikler yoluyla öğrencide merak oluşturularak   
öğrencinin daha çok soru sorması  sağlanmaktadır. Böylece çocuğun ileriki yaşamında sorgulayan birey 
olarak yetişebilmesinin de altyapısı   oluşmaktadır. Eğitim sürecinin sadece okulla sınırlı olmadığı,     
medyanın da bireyi ve toplumu eğitici işlevi büyük önem kazanmaktadır. İzlenen yayınların niteliğinin her 
yaş grubuna uygunluğunun tartışma konusu olduğu gerçeği yatmaktadır. Bu nedenle medya kuruluşları-
nın yayın yönetmenleri tarafından yayın akışı hazırlanırken  özellikle çocukların televizyon programları-
nın içeriğinden olumsuz etkilenebileceklerini göz önüne alarak hazırlamaları oldukça önemlidir. Gündüz 
kuşağında çocukların izlediğini göz önüne alarak o yaş   seviyesine uygun ve eğitici yönü ile ön plana 
çıkan programları yayın akışına almaları, doğru bir yaklaşımdır. 

 
Medya okur-yazarlığı kavramı, bilinçli medya takipçisi ve kullanıcısı olmayı ifade etmektedir.          

Çağımızın, bilgi çağı olduğu ve bilgi teknolojilerinin yaşamımızın vazgeçilmez unsuru haline geldiği            
günümüz bilgi toplumunda, bilginin demokratikleşmesinin yanında kolay erişilebilir ve yayılabilir olması 
da yaşadığımız çağın temel özelliklerindendir. Bilgiyi olduğu gibi kabul eden değil; onu çeşitli                     
süzgeçlerden geçirerek değerlendiren, sorgulayan ve anlamlandıran birey, bilinçli bir medya              
okuryazarıdır. Medya Okuryazarlığının okullarımızda seçmeli ders olarak okutulması, içinde               
bulunduğumuz çağa ayak uydurabilen bilinçli bireylerin yetişebilmesi açısından anlamlı ve yerinde bir 
uygulamadır. Bu noktada, çocuğun, sorgulayan bir düşünsel yapıya sahip olabilmeleri için anne ve       
babalar ile birlikte eğitimcilerin de dikkat etmesi gerekmektedir. 

 
 Birey, dünyaya geldiği ailenin dilini öğrenir. Dolayısıyla bireyin zekâsı, yaşantıları,                  

üretimleri kendi anadili aracılığıyla olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında dilin, bireyler arasında iletişim 
sağlayan en önemli araç olduğunu söylemek mümkündür. Dil, aynı zamanda bireyin kendi duygu ve   
düşüncelerini diğer bireylerle paylaşmasını da sağlaması açısından işlevsel bir role sahiptir. Bu                
bağlamda dil, gerek birey ve gerekse toplum yaşamı açısından oldukça önemlidir Ayrıca dilin              
toplumsal-kültürel farklılaşmalar döneminden itibaren de birbirlerinden -doğal olarak- farklılaştığını,          
böylece farklı dillerin ortaya çıktığını da söylemek mümkündür. Bu, her şeyden önce dilin sahip olduğu 
doğallık ve canlılık özelliği ile yakından ilgilidir. 

 
Günümüzün uygarlık seviyesi, kültürel, teknolojik, akademik gelişmelerin ve birikiminin                  

sonucudur. Bireyin sahip olduğu bilgilerin, yazı aracılığı ile sonraki kuşaklara aktarılması sonucu bilim ve 
kültür alanında ilerlemeler sağlanmıştır. Dolayısıyla düşüncenin ifade edilişi ve yazılı hale getirilerek  
kalıcılığını sağlamak, “birikim” ve “ilerleme” açısından önemlidir. Bu aşamada düşüncenin hangi dile ait 
olduğunun bir önemi bulunmamaktadır. Kaldı ki önemli olan, bilginin işlevsel olması ve bireyin                  
yaşamına ışık tutmasıdır. Çünkü “bilgi” her şeyden önce insanlığın yaşamını kolaylaştırıcı ve onun     
yaşam standartlarını yükseltebilecek imkânların oluşmasını sağlaması açısından değerlidir. 

 
Eğitim süreciyle çocukların, dünyayla rekabet edebilecek konuma gelebilmeleri için sosyal,     

duygusal, akademik yönleri başta olmak üzere çocuğun bir bütün olarak gelişimine önem verilmesi     
gerekmektedir. Anne-babalar ile eğitimcilerin, çocuğun kendini ifade edebilmesi için gerekli şartları    
sağlaması durumunda iletişim ve özgüven duygusu gelişmiş çocukların yetişebilmesinin önünü            
açacaklardır. Çocuklar arasındaki bireysel farklılıklar da dikkate alınarak öğrenme içerikleri ve            
değerlendirme süreçleri buna göre organize edilmelidir. Çocukların, yarınlara en iyi şekilde hazırlanma-
sı, hepimizin ortak sorumluluğunda olduğunun bilincinde olmamız gerekir.   

 
                                                                                                          

                 Sabri TULUK 
                                                                                                          Sınıf Öğretmeni 

                          



 

 

 

SINIFLARIMIZDAN MESAJ VAR… 

 

 

  

 Biz arılar sınıfı olarak sayıları, şekilleri, kavramları            

oynayarak yaparak yaşayarak öğreniyoruz. İlk            

adımlarımızı sevgi ve saygı üzerine kurduk. Birbirimizi 

dinliyoruz  

 

 

 

 

 Okul öncesi eğitim süresince çocuklar ilköğ-

retime hazırlanırken paylaşmayı, dayanışmayı,  

sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğrenirler. Okul 

öncesi eğitimin amacı çocuklarda öğrenmeye ilgi 

uyandırmak ve çocuğun var olan yeteneklerini          

görünür kılmaktır. Bu maddeler doğrultusunda          

Sınıfımda orff yaklaşımı ve mandala ile çocukları 

eğitmeye çalışıyorum. 

 

 

                                  

                                   MA  NEDIR  NEDIR   

Bir gün öğrencilerim konunun hoşlarına gitmesin-

den dolayı gün boyunca tüm etkinliklere severek ve         

isteyerek katılmışlardı. Bende onlara “Aferin size bugün 

tüm derslerinizi çok güzel yaptınız. söyleyin bakalım   

yarın size ne almamı istersiniz.” demiştim ,onlarda öğret-

menim bize ( çilek,muz,şeker…vs) al deyip sıralamışlar-

dı. Bende tamam çocuklar yarın istediklerinizi size alırım 

demiştim  amacım  hem çocukları mutlu etmek hem de 

derse katılımı sağlamaktı. Birden bir ses yükseldi öğren-

cilerimden biri : Ma nedır nedır öğretmenden herşe istisiz 

yazığ deyil  öğretmene. Sanki parasi vardır, deyip  bana 

dönmüştü: Ma değil öğretmenim hane baban saan para 

veri? yoğ vermi demişti. Bu güzel bir anıydı hep beraber 

gülmüştük. 

ANASINIFI—B ŞUBESİ 

ANASINIFI—C ŞUBESİ 

ANASINIFI—A ŞUBESİ 
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SINIFLARIMIZDAN MESAJ VAR… 

 Ben 1/A sınıfında bir öğrenciyim. Sınıfımı çok seviyorum. Ne-

den mi? Çünkü ben bu sınıfta okumayı, yazmayı öğrendim. Bu sınıfta 

saf sevgiyi, masumiyeti arkadaşlarımın gözlerinde gördüm. Beslen-

memi getirmediğimde her arkadaşımın bir parça verdiği yiyecekleri  ile 

aç kalmayacağını, fedakârlığı  öğrendim. Kalan emeklerimizi  okul 

bahçesinde kuşlara vermiştik sınıfça. Kuşların üşüşmelerini izleyip 

mutlu olmuştuk. Orada merhameti ,bizlerden başka canlıları da       

düşünmeyi öğrendim. Ela ile Halef ile Nesip ile farklılıklarımızla            

sevmeyi öğrendim. Murat ile Emirhan ile Büşra ile efendiliği, sağlam 

duruşu öğrendim. Yolum uzun. Öğrenmeye devam edeceğim... Hatır-

lıyorum okula ilk başladığım günü. Boşuna ağladığımı şimdi anlıyo-

rum. Yeniden okula  başlasam mutlulukla, sevinçle başlarım, bunu 

biliyorum.  

           

  

 

 1 – B sınıf olarak artık okuyor. Evet çok değil bundan birkaç 

ay önce kalem tutmayı bilmeyen, okula gelmemek için ağlayan     

çocuklardık biz. Şimdi okuma yazmayı öğrenmenin verdiği mutluluk-

la günde bir hikaye kitabı okuyoruz biz.            

 

 

 

 

 

 

 

 1-C SINIFINDAN GERİ DÖNÜŞÜME TAM DESTEK 

     Biten piller çöpe atıldığında çevre ve insan sağlığı için büyük bir tehdit 

oluşturuyor. Atık bir pilin 4 metreküp toprağı,600 ton suyu kirlettiği göz 

önüne alındığında; ömrü bitmiş pillerin ne derece tehlikeli olduğu ve bu 

pilleri mutlaka atık pil kutusuna atmanın gerekliliği ortaya çıkıyor. Çevre-

ye ve Doğaya saygılı 1-C sınıfı öğrencileri kullanılmış pilleri atık pil kutu-

suna, geri dönüştürülebilecek çöplerini geri dönüşüm kutusuna atıyor. 

Sadece kendi çöplerini değil, yerde gördükleri çöpleri dahi uygun geri 

dönüşüm kutusuna atarak doğanın korunmasına katkıda bulunuyorlar ve 

diyorlar ki: 

     “Gelecek için görüşüm mutlaka geri dönüşüm.” 

 Herkes atığını toplasa, 

                                               Geri dönüşüme yollasa, 

 Dünyamız temizlenir, 

 Her taraf yeşillenir. 
 

1-D sınıfı okulumuzun deli dolu sınıfı. Bazen haylaz, bazen nazlı ama her     

zaman düzenli. Küs olsalar da bazen bir dakika sonra kol kola görseniz şaşır-

mayın! Çünkü onlar 1-D sınıfı. Işıl ışıl gözler, minik minik eller ve sevgi dolu 

kocaman kalpler… 

 Küçük bedenler kocaman düşler…   

1—A 

1—D 

1 –C 

1—B 
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SINIFLARIMIZDAN MESAJ VAR… 

 Sınıfımızdaki öğrencilerin bir kısmı matematiksel bir kısmı       

sözel bir kısmı da genel yetenek ve beceriye sahiptirler. Bu da sınıfı-

mızın yani öğrencilerimizin beceri ve yetenek zenginliğini göstermek-

tedir. Sınıfımızdaki öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkarmak için 

sınıfta kısa canlandırma veya tiyatro benzeri drama gibi çalışmalar 

yapmaktayız. Örneğin sınıfımızda Berat ARI öğrencimiz çok güzel 

şarkı  ve türkü  söylemektedir aynı zamanda sınıfımızın maskotudur. 

Okuma alışkanlıklarını pekiştirmek için 1.dersin ilk 20 dakikasını dü-

zenli olarak okuma çalışması yapmaktayız. Ayrıca haftanın bir saatini 

kütüphanede bir ders saati kitap okuma yapılmaktadır. Rehberlik         

servisi ile birlikte değerler eğitimi konularını öğrencilere benimsetmek 

için belirlenen konu çalışmalarını sınıf içinde öğrencilere canlandırma 

yaptırılarak bu değerlerin benimsetilmesi sağlanmaktadır.  

 

  

 

Sınıfımız genel olarak meraklı heyecanlı grup yada bireysel ça-

lışmalardan keyif alan rekabetçi bir özelliğe sahip. Bunun yanın-

da birbirlerine yardım etmekten keyif alırlar, paylaşımcı bir özelli-

ğe sahiptir. Ödev ve sorumluluklarını çoğunluk olarak             

yerine getirirler. 

 

 

 

 

  Sınıfımızın genel başarı durumu orta düzeyde olmakla 

birlikte her geçen gün üzerine ekleyerek daha başarılı olabilmek 

için umutla, yılmadan çalışmaya devam ediyoruz. Derslerimizi 

mutlu bir ortamda katılımcılığa dayalı olarak eğlenceli bir şekilde 

işliyor, hayallerimize doğru umutla yolculuğumuza devam              

ediyoruz. 

 

 

 

 

 

 Öğrencilerim birbirleri ile uyum içindeler. Birlikte            

çalışmayı ve birlikte oynamayı çok seviyorlar. Sınıfımızda 

akran desteği en çok kullandığım yöntemlerden birdir. Öğren-

cilerim arasında tatlı bir çekişme var. Bu tatlı çekişme ders 

başarılarının daha çok artmasını sağlıyor.  

 

2—B 

2—C 

2—D 

2—A 

 20  



 

 

 

SINIFLARIMIZDAN MESAJ VAR… 

 

Sınıfımız oldukça aydınlık bir sınıftır. Sınıfımdaki yaramaz bir o 

kadar tatlı öğrencilerimle vakit geçirmek oldukça beni mutlu eder.       

Yanakları hafifçe tombul olan Umut idealist, şakacı, hazırcevap ve             

çalışkan bir öğrencimdir. Serhat, olaylardan çabuk etkilenen duygusal 

duyarlı bir o kadar içten bir kişiliğe sahiptir. Ayşe ise yuvarlak yüzlü, dik 

bakışlı, orta boylu biridir. Sabahları gözleri mahrur mahrurdur. Efe          

yaramazlığı kadar derslerinde de aynı performansı gösterseydi daha iyi 

olurdu. Fatma ise kahverengi gözlü, küçük burunlu, hakkını korumak için 

elinden geleni yapan, dürüstlüğe önem veren bir kişiliğe sahiptir.             

Sınıfımdaki bütün öğrencilerimi çok seviyorum. İyi ki bu mesleği              
seçmişim. 

 

 

 

 

 

 Okul binasındaki gürültüye  attığınız adımlar sınıfımızda  sonlanır. 

Evet gürültücü bir sınıfız, ders işleyişimiz dahi gürültüye örnek olabilir  

ancak bu dersi dinlemediğimiz anlamına gelmemeli ,  öğretmenimizin  

sorduğu sorulara hepimiz cevap  vermek  istediğimiz bu gürültü               

kaçınılmaz oluyor. İstediğimiz  konularla  ilgili pek çok etkinliği büyük          

istekle yapıyoruz. Panolarımız etkinliklerimizi sergilemede yetersiz              

kalınca  dolap kapaklarımızı, duvarlarımızı hatta sınıf kapımızı dahi pano 

olarak kullanıyoruz. Yüze yakın kitaptan oluşan sınıf kitaplığımızı her        

geçen gün zenginleştiriyoruz.                

 Bizlerin başarısını daha da artırmak amacıyla öğretmenimizin ödül 

vaatleri bazen  bizleri kıskançlık krizlerine sokuyor. 

 

 

3—A 

3—B 

3—C 

3—D 

BİZİM ADIMIZ 3/D 
 

Zil çalınca sınıfa gireriz 

Öğretmenimizi bekleriz 

Dersi dikkatlice dinleriz 

BİZİM ADIMIZ 3/D 

 

Sınıfımız tertemiz 

Yerleri kirletmeyiz 

Çevremizi severiz 

BİZİM ADIMIZ 3/D 

 

 

Arkadaşlarımızı severiz 

Paylaşmayı biliriz 

Hep yardımseveriz 

BİZİM ADIMIZ 3/D 

 

Kavga küfür yok bizde 

Gönlü zengin çok bizde 

Gülümseriz hep birlikte 

BİZİM ADIMIZ 3/D 

 

Bazen akıllı bazen yaramaz 

Saygı duyarız birbirimize 

Güleriz eğleniriz 

BİZİM ADIMIZ 3/D 

 

 Sınıfımdaki öğrencilerime bir şeyler öğretmek, öğrencilerimin 

gözlerindeki ışığı görmek ne güzel bir duygudur. İlknur dürüst ve            

çalışkan bir öğrencimdir. Lorin ise içte, duygusal ve çalışkandır.             

Beytullah ve safa ise sınıfın gülen gözleridir. Mecit temiz ve                  

çalışkanlığıyla diğer öğrencilerime örnek olan bir öğrencimdir. Aslında 

hepsi benim meleklerimdir… 
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SINIFLARIMIZDAN MESAJ VAR… 

 Okulun en hareketli  sınıfı. Yaramaz oldukları kadar da sevimli 

ve çalışkanlar. Öğrencilerin  her biri ayrı özelliğe ayrı güzelliğe          

sahipler. Birbirleri ile dayanışma içindeler, verilen ödev ve görevleri 

yapılmasında yardımlaşırlar, paylaşımcı ve merhametliler. Beslenme 

saatinde gruplar oluşturur birlikte yemek yerler, beslenmelerini            

unutan arkadaşlarıyla yemeklerini paylaşırlar. Grup çalışmalarında 

görevlerini tam yaparak başarılı olurlar, konu anlatımında birbirleri 

yarış içine girip sabırsızlaşırlar. Her gün okula gelişimde beni            

bahçede karşılayıp sarılırlar. Onların o gözlerindeki  pırıltıyı ve            

yüzlerindeki sevinci görünce iyi ki öğretmenim diye şükrediyorum. 

Öğrencilerimi çok seviyorum . Her birinin gelecekle ilgili ayrı hayalleri 

var, umarım hepsini gerçekleştirirler. 

 

 4/B sınıfı öğrencileri uyum  içindedirler ve  arkadaşlık 

ilişkileri sevgi ve saygıya  dayanmaktadır. Sınıfımız okul  ve 

çevre şartlarına göre çok başarılıdır. Bütün öğrencileri     

yazıları çok güzeldir. Eğitim ve öğretim yılının sonu         

yaklaştığı için öğrenciler;  ilkokulu başarıyla bitireceklerinin 

heyecanını ve sevincini yaşamakta, aynı zamanda              

arkadaşlarından ve öğretmenlerinden ayrılacakları için           

burukluk içindeler.  4 /B  sınıfı  öğrencileri  mutlu ve               

neşelidirler, hepsinin yüzünden gülücük eksik                                            

olmamaktadır. 

 

 

 Sınıfımı nasıl anlatsam bilemiyorum ama hissettikle-

rimi anlatabilirim. Her biri ayrı birer dünya her biri ayrı birer 

mutluluk. Bu mesleğin en güzel yönü ise sizi çok seven, 

gözlerinizin içine bakan çocuklarınızın olması. Onlarla son 

zamanlarım. Ayrılık beni şimdiden üzüyor, geride çocukları-

mı bırakıyormuşum gibi… 

Her birini ayrı ayrı kucaklıyorum. 

  

 

 Sınıfımız öğrencilerinin bir kısmı hırçın, uzlaşıya uzak 

davranış bozukluğu gösteren, kuralları bildiği halde bunu 

davranışına yansıtmayan bir kısmı ise sevgi dolu, anlayışlı, 

saygılı, kurallara uyan, bir öğrencide olması gereken vasıfla-

rı taşıyan yapıya sahipler. Bir çoğunda paylaşmayı seven 

yardımlaşmayı seven özellikler var. Bunun  yanında çok 

hassas, çok kırılgan, yaşadıkları sorunlar karşısında içine 

kapanık iletişimi zorlaştıran öğrencilerimde vardır. Çevre 

şartlarına, ailenin içinde bulunduğu maddi manevi olumsuz-

luklara rağmen derslerine çalışan bu durumdan kurtulmanın 

tek yolunun eğitim olduğunu fark eden bir çok öğrencim var. 

. 

4– A 

4– B 

4—D 

4—C 
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AZİZ SANCAR 

 Aziz Sancar, 8 Eylül 1946, Savur, Türk              
akademisyen, biyokimyager, moleküler biyolog ve 
bilim insanı 
 1946'da Mardin'in Savur ilçesinde, orta gelirli  
çiftçi ailesinin sekiz çocuğundan yedincisi olarak 
dünyaya   geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Mardin'de 
tamamladı. Lise yıllarında futbolla ilgilendi ancak 
son sınıfta futbolcu olmaktan vazgeçerek yüksek 
öğrenimine devam  etmek üzere İstanbul'a gitti.  
 1963 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Tıp      
Fakültesi'den 1969 yılında birincilikle mezun oldu. 
İki yıl Savur'da bir sağlık ocağında hekimlik yaptık-
tan sonra bir NATO-TÜBİTAK bursu ile önce 
Johns Hopkins Üniversitesi, ardından Dallas Tek-
sas Üniversitesi'ne    gitti.Dallas'ta üniversitenin 
moleküler biyoloji programına ve  Caude Rupert’ın 
laboratuvarına katıldı. Bu laboratuvarda Sancar, 
danışmanı Claud Rupert ile fotoliyaz       olarak 
adlandırılan bir geni kolonlamış ve genetik         
mühendisliği ile bakterilerde çok yüksek oranlarda            
çoğaltmıştır.Bu genin kodladığı enzim, ultraviyole             
ışıkları ile haraplanan DNA'nın onarımını yapar. 
Bu buluş Dr. Sancar’ın önce yüksek lisans, ardın-
dan doktora  derecesi (1977) almasını sağladı.  
 Sancar, 1977-1982 yılları arasında Yale               
Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalıştı. Bu dönemde            
fotoliyaz enzimi çalışmalarına ara verip nükleotid 
kesim onarımı araştırmaları başladı.DNA onarımı 
dalında doçentlik tezini tamamladı. 1997 yılından 
itibaren araştırmalarını Biyokimya ve biyofizik ala-
nında yaptığı çalışmalarla tanınan Amerika Birleşik 
Devletleri North Carolina-Chapel Hill'de North Ca-
rolina Üniversitesi Biyokimya ve Biyofizik Bölü-
mü'nde Sarah Graham Kenan Profesörü olarak 
sürdürmektedir.         .  
 DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi 
ve biyolojik saat üzerinde çalışmalarını sürdüren 
Sancar, 415 bilimsel makale ve 33 kitap yayınladı. 
Sancar kanser tedavisinde sirkadiyen saat kullanı-
mıyla ödüller almıştır.. 2001 yılında Amerikan Kim-
ya Cemiyeti tarafından verilen Kuzey Carolina 
Seçkin Kimyager Ödülü'nü almaya hak kazanan 
Sancar, 2005 yılında bilim dünyasının en      pres-
tijli üyelikleri arasında yer alan ABD Ulusal Bilimler 
Akademisi’ne seçilerek bu akademiye seçilen ilk  
Amerikalı Türk oldu. Bu ödülü   aldıktan  sonra, 
ABD'de okuyan Türk öğrencilerine yardım etmek 
ve Türk-Amerikan ilişkilerini geliştirmek amacıyla 
eşiyle birlikte Aziz&Gwen Sancar Vakfı'nı kurarak 
ABD'nin Kuzey  Carolina eyaletinde "Carolina Türk 
Evi" isimli bir öğrenci misafirhanesi açtı. 2006 yılın-
da Türkiye Bilimler Akademisi’ne asli üye olarak 
seçildi.  
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Sancar,DNA'nın  
onarılması ile ilgili 
yaptığı çalışmalardan 
dolayı Amerikalı Paul 
Modrich ve İsveçli 
Tomas Lindahl ile 
birlikte 2015 Nobel 
Kimya Ödülü'ne layık 
görüldü. Bu üç   
araştırmacı 30 yıldan 
uzun süre birbirlerinden bağımsız olarak ve büyük 
oranda bakteri  hücrelerinde çalışmaktadır. Sancar 
nükleotid kesim onarımı alanında buluşlar yapmış, 
Tomas Lindahl ve Paul Modrich ise diğer DNA 
onarımı mekanizmaları olan bazı kesim   onarımı 
ve yanlış    eşleşme onarımını keşfetmişlerdir. Ay-
dınlattıkları temel mekanizmalar   daha sonra in-
sanlar dahil olmak üzere kompleks organizmalarda 
da gösterilmiştir.  
 Örneğin, nükleotid kesim onarımı bozukluk-
ları ile deri kanserleri arasında doğrudan nedensel 
ilişki bulunmuştur. Sancar’a, İsveç Kraliyet Bilimler 
Akademisi tarafından verilen Nobel Kimya Ödülü 
Alfred Nobel’in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta 
düzenlenen törende verildi.Ödül, İsveç Kralı XVI. 
Carl Gustaf tarafından takdim edildi. Sancar “beni 
ödüle götüren Atatürk’ün ve Türkiye Cumhuriyeti-
nin yaptığı eğitim devrimidir. Dolayısıyla bu ödülün 
sahibi Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil 
eden Anıtkabir Müzesi'dir” diyerek Nobel Ödülü ile 
madalya ve sertifikasını Anıtkabir'e teslim etmiştir. 
Ödül, Anıtkabir'deki Atatürk ve Kurtuluş Savaşı 
Müzesi'nde kendisine ayrılan özel alanda sergilen-
mektedir.  

Ödülleri ve başarıları:              
ABD Ulusal Bilim Vakfı (National Science Founda-
tion) Genç Araştırmacı Ödülü (1984).               
Amerikan Fotobiyoloji Derneği (American Society 
for Photobiology) Ödülü (1990).                  
ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (National Institutes of      
Health) Ödülü (1995).                
TÜBİTAK Bilim Ödülü (1997).                    
ABD Fen ve Sosyal Bilimler Akademisi (American 
Academy of Arts and Sciences) Ödülü 
(2004).                        
ABD Ulusal Bilimler Akademisi üyesi (2005).          
TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) üyesi 
(2006).               
Vehbi Koç Ödülü (2007).                
Nobel Kimya Ödülü (2015). 
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OKUL KÜLTÜRÜ 

 

 Okullarda yönetici ve iş görenlerin ortak davranmasını sağlayan   

temel unsur okul kültürüdür. Okuldaki bütün iş görenlerin aynı inanç       

etrafında toplanabilmesi için, okulda herkesin katıldığı ortak bir kültürün 

yaratılması gerekir. Öğretmen, yönetici, öğrenci ve  yardımcı personelin 

iletişimi sonucu ortaya çıkan etkileşim, okul kültürünün belirleyicileridir. 

Fakat burada en önemli unsur okul yöneticisidir. Nitekim araştırmalar           

öğretmenlerin, okul kültürünün en önemli resmi temsilcisi olarak okul      

müdürlerini gördüklerini ortaya koymaktadır (İbicioğlu, 1999; Çelik, 2000). 

Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile okul kültürü arasında doğrusal bir 

ilişki bulunmaktadır. Bu bağlamda Okul müdürlerinin davranışları büyük 

önem taşır. Bu önem, ilk olarak eğitim işini üstlenmiş ve doğru davranış kazandırmayı amaçlayan 

bir kurumun en yetkili temsilcisi olmasından, ikinci olarak da hem öğrenciler hem de iş görenler 

için otorite figürü olarak rol modeli olmaları gerekliliğinden kaynaklanır. Kuşkusuz kültürü oluşturan 

öğelerin her biri ayrı ayrı öneme sahiptir.  

 Ancak örgüt kültürünün öğeleri arasında en önemlisinin değerler olduğu  konusunda,  bir  

uzlaşı bulunduğu gözlenmektedir. Sağlıklı bir okul kültüründe öğretmenler ile okul müdürlerinin ve 

örgütün değerlerinin uyumu büyük önem  taşımaktadır. Nitekim Turgut (1998), iş görenler ve     

yöneticiler arasındaki çatışmanın en önemli nedenlerinden birinin değer farklılıkları olduğunu öne 

sürmektedir. Ayrıca iş  görenlerin zaman zaman güçlüklerle karşılaşmalarının gözden kaçırılan bir 

nedeni de bazı durumlarda iş görenlerin değer sistemleri ile örgütün değer sistemlerinin                             

uyuşmamasıdır. Astlarıyla benzer değer sistemlerine sahip yöneticiler daha düşünceli,  sıcak ve 

güvenilir olarak algılanmaktadır. 

 Okullar değere dayalı örgütler olduğu için, paylaşılan güçlü değerleri olan okullar  etkili      

okullardır. Nitekim Purkey ve Smith’in araştırma bulguları da başarılı bir okulun kültürel                

özelliklerinin başında, sağlam ve güvenilir bir çevre tarafından desteklenen güçlü değerlere sahip 

olmalarının yer aldığını ortaya koymaktadır (Akt. Smith, 2001). 

 Öte yandan her birey, bir kültür içinde doğar. İnsanlar, içinde yaşadıkları çevrenin               

özelliklerine göre kültürlenir, kültürün gerektirdiği gibi davranarak kültürün  biçimlendirdiği kişi         

olurlar. Kendiliğinden olan davranış ve tepkilerin önemli bir bölümü kültürel çevre tarafından         

belirlenir. Bu doğrultuda kültürün önemli bir özelliği hem öğrenilir hem öğretilir olmasıdır. Birey, 

kültürü yaşlı kuşaklardan ve yaşıtlarından kazanır. Toplumsallaşma süreci bireyin, toplumun        

kültürüne özümsenmesini sağlar. Bu toplumsallaşma sürecinde, genç kuşaklara kültür aktarmada 

önemli bir kurum, okul; bu işlevi yerine getirmede en önemli özneler ise okul yöneticileri ve            

öğretmenlerdir. O bakımdan okul yöneticisi ve öğretmenlerin değer sistemlerinin ve görev            

yaptıkları okul kültürünün bilinmesi büyük yararlar sağlayacaktır. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir 

ki  okulun kültürel havasını, örüntülerini yaşatmak, okulun ve çevresinin kültürel kurallarını ve         

geleneklerini güçlendirmeyi  ve beslemeyi sağlamak, eğitim yöneticisinin temel sorumluluklarından 

biridir. 

Veysi YILDIZ 

        Müdür Yardımcısı 
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BİR ÇOCUĞUN DAHA HAYATINA DOKUNMAK… 

Eğitim öğretim yılının ilk  günleri…  Okul bahçesinde müdür bey, müdür yardımcısı ve birkaç 

öğretmen arkadaş ile konuşuyorduk, bir ses duyarak irkildik. Sessin geldiği yöne doğru yöneldiğimizde 

minik bir çocuğun garip sesler çıkararak, bağırarak koştuğunu, Halef Halefff diye bağırarak koşuşturan 

anne… Şaşkınlık içinde olayı kavramaya çalışırken minik Halef ile hikayemiz başladı. 

Yanlarına yaklaştığımda garip sesler, bağırmalar, iletişime kapalı, ürkek, şaşkın bir çocuk… 

Annesi oğlunun 1.sınıfa başlama yaşında olduğunu ancak çocuğunun tuvalet eğitiminin, öz bakım  

becerilerinin olmadığını, emsallerine göre gerekli gelişimi sağlayamadığını belirtti. Bu arada anne ile 

konuşurken duvarın kenarında gizlice bana bakan bir çift göz… minik çocukla göz göze geldiğimde 

tekrar duvarın arkasına saklanıp sonra yine bağırıp koşmalar… 

Anne ile çocuk hakkında konuşurken çocuğa doğru yürümeye başladık. Çocuğun bir elini      

annesi diğer elini ben tutarak çıkış kapısına doğru yürümeye başladık. 

Çocuğun bağırmaları, koşmaları, ürkek, şaşkın hali ve göz göze gelmemiz derinden etkiledi 

beni. Bütün hafta sonu düşündüm, bu çocuğu kazanmalıydık. Okula gider gitmez müdür ve müdür  

yardımcılarımız, sınıf öğretmeni Sevtap öğretmen ile konuştum. ‘ o çocuğu kazanmak istiyorum, o    

çocuğu okula, topluma kazanalım’ diye. Halef onları da etkilemişti, bizimkiler dünden hazırmış Halefi 

okula kazandırmaya. 

Hemen planlamaya başladık, annesi Halef okula alışana ve tuvalet eğitimini kazanana kadar 

okulda kalacaktı. 

Babasını aradık ‘ çocuğunuzu okula getirin’ diye. Babadan aldığımız cevap ‘ oğlum okula        

uygun değil, gelemez, tuvalet eğitimi yok’ , ‘ olsun, bunlar problem değil bizim için, oğlunuzu ve eşinizi 

yarın okula bekliyoruz’ diyerek babayı ikna ettik.   

Anne yüzünde anlatılmaz bir mutlulukla çocuğu ile rehberlik servisine geldi. Hepimiz çok        

mutluyduk bir çocuğun daha hayatına dokunmuştuk. ‘ Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur.’        

İlkemizi yerine getirmiştik. Ellerinden tutup sınıfına götürdüm. Bundan sonra Halef’in mucizesini,        

gelişim ve değişimini Sevtap öğretmenden öğrenelim; 
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Okula uyumunu nasıl sağlayabileceğimi düşünürken bana bu konuda yardımcı olabilecek şeyi 

fark ettim. İçeriye girdiğinde panodaki resimleri dikkatle inceliyordu. Onun resme ilgisinin olacağını  

düşündüm. Önüne birkaç kağıt koydum, bir anda inanılmaz güzellikte ve ayrıntılara sahip resimler 

yapmaya başladı. Bu yaşının üstünde bir gözlem yeteneği olduğunu gösteriyordu. Bendeki ve             

arkadaşlarındaki fiziksel değişiklikleri hemen fark ediyor ve annesine söylüyordu. Resimdeki              

başarısının takdir edilmesi onu sınıfa, okula uyuma götürdü. Sonra bağırmaları kendini konuşarak      

ifade etmeye bıraktı. Çok kısa zamanda okula topluma uyumlu olmuştu, artık okuyor, yazıyor, şarkı 

söylüyor, sorununu paylaşıyor. Sınıftaki ve okuldaki arkadaşları onun farklılıkları ile yaşamayı öğrendi.’ 

Diye belirtti Sevtap öğretmen. 

Halef okula başladıktan sonra diğer öğrencilerimiz onu farklı bir birey olarak görüp bizi üzen 

söylem ve davranışlar göstermeye başladılar. Çocukların bu davranışları hepimizi derinden etkiledi ve 

üzdü. Bunun üzerine okulumuz rehberlik servisi olarak; farklılıklara saygıyı, birbirimizin farklılıkları ile 

birbirimizi ötekileştirmeden farklılıklarla birlikte yaşamayı, birbirimize destek olmayı, birbirimizin         

farklılıklarından korkmamayı, alay etmemeyi, farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğunu bütün                

sınıflarımıza anlatmaya başladık. 

Bu çalışmalarımızdan sonra okul idaremizin ve öğretmen arkadaşlarımızın desteği ile bütün 

öğrencilerde Halef’e karşı olumlu davranışlar gelişmeye başladı. Okuldaki diğer öğrenciler yavaş       

yavaş onu benimsemeye, olduğu gibi kabul etmeye, diğer arkadaşları gibi oyunlarına almaya,           

koridorda, sınıfta, okul bahçesinde, lavabolarda onu korumaya, destek olmaya başladılar. Bu bizi ve 

Halefi çok mutlu etti. 

Halef şuan da diğer akranları ile birlikte sorunsuz bir şekilde okuluna devam ediyor. Bu da bize 

her çocuğun değerli, özel, biricik olduğunu bireysel farklılıkların gerekli ve yeterli çaba , özveri , ilgi, 

emek, empati, sevgi ile kazanabileceğini, zor olanın başarılabileceğini bir daha gösterdi. Okulun,        

eğitimin iyileştirici gücünü bir kez daha yaşamış ve görmüş olduk. Çocukların bireysel farklılıkları        

karşısında pes etmemeli, her çocuğumuzu kendi özellikleri, renkleri ile okula, topluma kazandırmaya 

çalışmalıyız. 

Derya ÇİM 

Rehber Öğretmen 
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OKUL ETKİNLİKLERİMİZ 

  

ÇOCUK OYUNLARI 

TİYATRO ETKİNLİĞİMİZ 

ÇOCUK OYUNLARI 

OKUMA SAATİ 
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AĞAÇLANDIRMA  ÇALIŞMALARI 

SİNEMA ETKİNLİĞİMİZ 
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MİNİKLERDEN ŞİİRLER VE RESİMLER 
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MİNİKLERDEN ŞİİRLER VE RESİMLER 



 

 

 

 

 BİLMEM 
 

Gökten Zühre Yıldızı yere inse de, 

Okyanustan siyah incilerim olsa da, 

Kaf Dağından zümrüdü anka gelse de, 

Senin yerini tutar mı bilmem? 

 

Şamdan ipek, Acemden halılarım olsa, 

Evim gümüş kristalle dolsa, 

Kaşıkçı Elması benim olsa, 

Senin yerini tutar mı bilmem? 

 

Bahçemde hiç solmayan gonca güllerim açsa, 

Güneş her gün üzerime doğsa, 

Kevser Irmağı benim olsa, 

Senin yerini tutar mı bilmem? 

 

Yurdagül BİTEN 

Sınıf Öğretmeni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSTUM 
 

Ekmeğini böldün, azını böldün, 

Her zaman yanımda hazır oldun. 

Ben ağlarken ağlayıp, gülerken güldün. 

Kanayan yarama merhem oldun. 

Senden başka sığınacak dalım yok ki   benim. 

 

Her ne derdim varsa ortak oldun. 

Çaresiz dertlerime dermanı buldun. 

Zırh giyip her zaman önümde durdun. 

Aşılmaz yolları aşıp da geldin. 

Senden başka sığınacak kalem yok ki benim. 

 

Kaprisimi çektin, derdimi çektin. 

Yeri geldi çocuğun gibi nasihat ettin. 

Bir yudum kahveyi bensiz içmedin. 

Niceleri geldi geçti dost seçmedin. 

Senden başka gerçek dostum yok ki benim. 

 

 

Yurdagül BİTEN 

Sınıf Öğretmeni  
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KODLAMA ETKİNLİĞİ YAPALIM 

 Değerli 1. Ve 2. Sınıf öğrencilerimiz; Aşağıda sizler için hazırladığımız kodlama etkinliğinin     

yazıcıdan bir çıktısını alarak etkinliği tamamlayıp okul idaresine teslim eden ilk 5 öğrencimize sürpriz 

hediyeler hazırladık. İyi eğlenceler. 
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KODLAMA ETKİNLİĞİ YAPALIM 

 Değerli 3. Ve 4. Sınıf öğrencilerimiz; Aşağıda sizler için hazırladığımız kodlama etkinliğinin           

yazıcıdan bir çıktısını alarak etkinliği tamamlayıp okul idaresine teslim eden ilk 5 öğrencimize sürpriz 

hediyeler hazırladık. İyi eğlenceler. 
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