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Asya KOÇ
Türkçe Öğretmeni

OKUMANIN ÖNEMİ
İnsanlar dört temel dil becerisi üzerine hayatlarını kurar ve devam 
ettirirler, bunlar: okuma, dinleme, konuşma ve yazmadır. Her biri-
nin ayrı ayrı önemi yadsınamayacak kadar büyüktür. İnsanlar anne 
karnında beş buçuk aylıkken duymaya, on sekiz aylık olduğu za-
man konuşmaya ve okul çağına geldiği zaman okuma ve yazma-
ya başlar. Her dil becerisi kendi başına mükemmel bir yolculuğa 
sürükler insanı ve hayatı anlamlandırmamıza en büyük destektir.

Bu dil becerilerinden okuma kendi başına uzun bir yolculuktur. 
Beşikte annelerimizin okuduğu masallarla başlar daha sonra ken-
di istemli davranışlarımızla devam ettirdiğimiz bir sürece dönüşür. 
Bu güzel yolculuğun bir alışkanlığa dönüşmesi için bireyin ilk ço-
cukluk yıllarında desteklenmesi ve ailesindeki bireylerin kitapla 
olan etkileşimi oldukça önemlidir. Süre gelen yıllarda ise okul ha-
yatı içinde kitapla haşır neşir olan çocuk bu eylemi istemli hale ge-
tirmeye başlar, bu yıllarda istemli hale gelen  eylem yaşamın iler-
leyen safhalarında terk edilmeyecek güzel bir serüvene dönüşür.

Çocuklar her kitabın başka bir dünyaya açıldığını kendi deneyim-
leriyle yaşantıladıkları zaman kitap çocukların en iyi arkadaşı ola-
cak, yaşamları boyunca hayat rutinleri haline gelmiş olacaktır. Bu 
yüzden ailede başlayan bir okuma eğitimi öğretmenler tarafından 
desteklenmeli, çocuklarımız uçsuz bucaksız bu dünyayı keşfet-
melidir. Okumak ruhu yüceltir.

Şimdi keyifli bir okuma serüvenine sürükleyecek dergimizle sizleri 
baş başa bırakıyorum...E
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İSTİKLAL MARŞI

Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak!
O benimdir, o benim milletimindir ancak!

Çatma kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl;
Kahraman ırkıma bir gül... Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl;
Hakkıdır Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim: Bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garb’ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim imân dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmanı boğar,
“Medeniyyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın,
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

Rûhumun senden ilâhî şudur ancak emeli:
Değmesin ma’bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
Bu ezanlar - ki sehâdetleri dînin temeli -
Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder - varsa - taşım;
Her cerîhamdan, İlâhi, boşanır kanlı yaşım;
Fışkırır rûh-i mücerred gibi yerden na’şım!
O zaman yükselerek Arş’a değer, belki, başım!

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarım hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.

  Mehmet Âkif ERSOY

GENÇLİĞE HİTABE 

Ey Türk gençliği ! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk 

Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. 

Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni 

bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve harici 

bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet’i müda-

faa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde 

bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! 

Bu imkân ve şerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür 

edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, 

bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümes-

sili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri 

zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları 

dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş ola-

bilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak 

üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve 

dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu ikti-

dar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emel-

leriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve 

bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde 

dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! 

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcut-

tur! 

   Gazi Mustafa Kemâl ATATÜRK

         20 Ekim 1927
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Eğitim tanımı yapılırken klasik olarak insanların dav-
ranışlarında istendik yönde değişiklik meydana getirme 
süreci olarak tanımlanmaktadır. Okul ise bu değişikliği 
meydana getirirken formal zeminde bir araç olarak kar-
şımıza çıkar. Eğitim insanların dünya üzerinde var olma-
sıyla birlikte bilim insanlarına göre yaklaşık 200 bin yıl 
öncesine kadar dayanır. İnsanlar avcılık ve toplayıcılık 
yaptıkları dönemlerde edindikleri tecrübeleri kendi yav-
rularına ve çevresindeki insanlara öğretmişlerdir. Böylece 
hem kendileri yaşamlarını kolaylaştırmış hem de kendi 
soylarının devamını sağlayabilmişlerdir.

M.Ö. 3200’lü yıllarda Sümerler tarafından yazının 
icat edilmesiyle birlikte eğitim süreci başka bir evreye 
girmiştir. İnsanlık, bilgi ve birikimlerini artık daha sistemli 
ve düzenli olarak sonraki kuşaklara aktarabilme imkanı 
bulmuştur. Bununla birlikte belki de zorunluluktan okul 
anlayışı doğmuştur. Okullar önceleri sadece seçkinlerin 
ve aristokratların çocuklarının gittikleri bir alan olmuştur. 
Bu yüz yıllar boyunca böyle devam etmiştir.

18. Yüz yılın ortalarında sanayi devrimiyle birlikte 
eğitim ve okul anlayışı farklı bir evreye girmiştir. Başlan-
gıçta Avrupa sanayisi zamanla bütün dünya fabrikalarda 
çalışacak yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duymuştur. Bu 
da okulların farklı alanlarda eğitim yapmaları için itici güç 
olmuştur. Okullar artık sadece seçkinlerin ve aristokratla-
rın gittiği alanlar olmaktan çıkmış bütün halk çocukları-
nın gittiği yapılar olmuştur. Bununla birlikte sıradan halk 
çocukları yavaş yavaş ülkelerin ekonomisinde ve yöneti-
minde söz sahibi olmaya başlamışlardır.

1923’ te Osmanlı Devleti’nin yıkılması ve yerine 
Mustafa Kemal ATATÜRK ve arkadaşları tarafından ku-
rulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bazı konularda 
Osmanlıdan aldığı mirasla birlikte yepyeni bir eğitim an-
layışına girmiştir. Atatürk’ ün emriyle gelişmiş ülkelerin 
eğitim sistemini incelemek üzere çeşitli ülkelere insanlar 
gönderilmiş, raporlar hazırlanmış; o ülkelerden bilim in-
sanları, eğitimle ilgili yazarlar, düşünürler genç cumhuri-
yete davet edilmiş ve yeni eğitim sistemimiz uygulama-
ya konulmuştur.

Mustafa Kemal ATATÜRK eğitim sistemimizin çağa 
uygun, çağcıl, laik olmasını istemiştir.

Bu temeller üzerinde gelişen eğitim sistemimiz bizi 
dünyadaki birçok ülke arasından bir adım öne çıkarmıştır. 
Zaman içerisinde tarımsal faaliyetler makineyle buluş-
turulmuş, sanayi gelişmiş, fabrikalar açılmış, buralarda 
yetişmiş insan gücü, başlangıçta gelişmiş dünyanın çok 
gerisinde olmasına rağmen artık dünya ile rekabet ede-
bilecek potansiyele ulaşmıştır. 

Günümüze geldiğimizde artık gelişmiş dünyada e-
ğitim farklı bir boyuta evrilmiştir. Eğitim sayesinde tekno-
loji gelişmiş, ülkeler arası ilişkiler, ticaret, iletişim artmış-
tır. Artık dünyanın herhangi bir noktasındaki gelişmeler 
anında izlenir, duyulur hale gelmiştir.

Teknoloji üreten küresel şirketler ortaya çıkmış ve 
bunların sermayeleri çoğu zaman ülkelerin bütçeleriyle 
yarışır hale gelmiştir. 

Gelişen teknoloji ile birlikte yeni iş alanları ortaya 
çıkmış, geleneksel meslekler yok olmaya başlamıştır.

Şüphesiz ki ülkemiz de modern dünyada yerini 
alabilmek için eğitim sistemimizde değişiklik yapmak 
yoluna gitmiştir. Öğrenci merkezli, düşünen, sorgulayan, 
eleştirebilen, yeni öğrenme metotlarına erişebilen, bilgi-
den bilgi üretebilen anlayışa göre eğitim sistemi kurgu-
lamıştır.

Burada eksik yönlerimiz mutlaka ki vardır. Yapma-
mız gereken, okullarımızda mevcut imkanlarımızı en iyi 
şekilde kullanıp enformasyon çağı denilen çağımızda 
teknoloji okur yazarlığı yüksek olan bireyler yetiştirmek 
olmalıdır.

Yeni bin yıl, yalnız yararcılığı düşünen ve sorumlu-
luktan kaçan değil; farklılıklardaki güzellikleri duyumsa-
yabilen, kendini keşfedebilen, kendiyle barışık, uzlaşma-
cı, üretken, sorun çözen, estetik ölçütlerin evrenselliğini 
hissedebilen bireylerden oluşan toplumların başarılarına 
sahne olacaktır.

      Rıfat YÜCEL
Kurucu Temsilcisi / Okul Müdürü

Eğitimin Tarihsel Süreci
5Özel İbrahim Yücel Okulları

Rüzgâr Gülü



15 yıldır Malatya’da eğitim-öğretime yön ve-
ren okulumuz bundan sonraki yıllarda da, eğitim 
öğretimin son sistem donelerini kullanarak zirve-
de olmaya devam edecektir.

Özel İbrahim Yücel Okulları yeni binasındaki 
3. Yılında öğrencilerini Malatya’nın ve Türkiye’nin 
en iyi okullarına yerleştirmeye devam ediyor. Ge-
niş, ferah sınıflarında eğitim öğretimin son sistem 
donelerini kullanarak öğrencilerini yarına bugün-
den hazırlıyor. Sizlerin en değerli varlıklarınız 
olan çocuklarımızın yaşama hazırlarken kalıp-
laşmış düşüncelerle değil demokratik, eleştirel, 
her ortamda kendine güvenen ve kendini ifade 
eden haklılığını ve hakkını savunan bireyler ola-
rak hayatta olması gereken değil hayatın kendi-
sini öğrenmesine yardımcı oluyoruz. Bunu yapar-
ken okulun kültüründen, vizyonundan, ülkemizin 
beklentilerini ve öğrencinin bireysel farklılıklarını 
göz önünde bulundurarak şekillendiriyoruz. Okul 

hayatının ilk adımı olan ilkokul bölümünde dene-
yimli öğretmen kadrosu okulun 15 yıllık eğitim 
sistemiyle birleştirerek ilk adımlarında yaşamı 
boyunca ayakları üzerinde duracak temeli velile-
rimizle birlikte atıyoruz.

Okuldaki akademik başarının yanında ka-
palı spor salonumuzda ve açık spor tesislerinde 
takım çalışmalarını ve çocuklarımızın bireysel 
yeteneklerini ortaya çıkaracak özel çalışmalarla 
kapalı yüzme havuzundaki yetenek geliştirme 
faaliyetleriyle satranç ve akıl oyunları dersi ile 
öğrencilerimizi farklı, derinlemesine düşünmeyi 
sağlıyoruz. Yapılan tiyatro, drama gibi etkinlik-
lerle öğrencilerimizi eleştirel düşünme, özgüven 
sağlama, hayata farklı bakabilme gibi vizyon ka-
zandırıyoruz. Öğretmenlerimizin öğrencilerimize 
daha faydalı olmak adına çağın gereksinimlerine 
ayak uydurma; geliştirilen öğretim yaklaşımlarını 
yakından takip etmek için öğretmenlerimizi sü-

rekli hizmet içi eğitimlerle des-
tekliyoruz.

İbrahim Yücel Okulları olarak 
şunu çok iyi biliyoruz ki kendini 
geliştiren ve öğrendiğini aktara-
bilen öğretmenler faydalı olurlar. 
Okul olarak emanetlerinizi ema-
netimiz biliyor ve bunun için far-
kındalık yaratmak adına gerekli 
hassasiyeti göstermeye devam 
edeceğiz.

Mehmet Nuri ÇİN
İlkokul Müdür Yardımcısı

İBRAHİM YÜCEL OKULLARI
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KELİMELERİN GÜCÜ

“Düşünün, sadece on dakika ve bilinç-
siz olarak bu kelimelere maruz kalmak 
davranışları bu kadar etkiliyorsa bir çocuğun 
aile ortamında yıllarca duyduğu söylemler ve 
kelimeler onların davranışlarını nasıl etkiler?

Evde çocuğa söylenen kelimeler ve cüm-
leler onun bilinçaltını etkiliyor. Bilinçaltı da 
davranışları. 

Geçmişe dönüp baktığınızda ailenizin 
size sık sık tekrarladığı cümleleri hatırlarsınız. 

Onlar sizin hayatınızı büyük ölçüde et-
kilemiştir. 

Eğer olumsuzsa o cümleleri bulup et-
kisinden kurtulmak çok önemli.”

Dr. Özgür BOLAT

BİLİŞİM VE YAZILIM DERSİ
21. yüzyıl becerilerini kazandırarak öğ-

rencilerimizi geleceğe hazırlamak amacıyla 
bilişim laboratuvarına ek olarak, önemli bir 
yatırımla kurduğumuz robotik ve kodlama 
laboratuarında öğrencilerimizi geleceğin 
sistemlerine hazırlıyoruz. Kodlama öğretim 
programımız anasınıfından itibaren algoritma 
mantığını kavratan oyunlarla başlayıp mikro 
denetleyici sistemleri kodlamaya kadar uzan-
maktadır. Geleceğin teknolojileri olan akıllı 
sistemlerin temelini oluşturan mikro denetle-
yici kodlama ve temel elektronik kazanımlar 
ile robotik alanında ürünler ortaya koyarak 
üreten nesiller yetiştirmek öğretim programı-
mızın asli hedefidir.

STEM felsefesi ile disiplinler ötesi yürütü-
len dersimizde mühendislik tasarım süreçleri 
kullanılarak projeler ortaya konulmaktadır. 
Fen, matematik derslerinin haftalık müfreda-
tına uygun olarak düzenlenmiş ek öğretim 
programları ile üniteler desteklenmekte ve 
STEM eğitim felsefesi çerçevesinde projeler 
ortaya konulmaktadır. Bu projeler ile disip-
linler arası düşünme, proje tasarım süreçleri, 
grup çalışması yapma, finansal okuryazarlık, 
teknolojiye etkin kullanabilme ve bir ürün 
ortaya koyabilme gibi pek çok kazanım elde 
eden öğrencilerimiz bilişim çağının üreten 
Türkiye’sine hazırlanmaktadır.

Sibel  ÖZARSLAN
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Kampüsüyle huzur veren, dersleriyle bilgi ve-
ren ve ayrıca tüm öğretmenleriyle aile gibi hissetti-
ren İbrahim Yücel Okulu. İnsan bu okulda okuyunca 
gününü anlatası geliyor.

Benim en güzel günlerim genellikle en iyi, en 
tatlı ve içinde en güzel insanların bulunduğu bir 
servis, okula girmeden önce beni sevgiyle karşılayıp 
ağırlayan, motivasyonumu yerine getiren öğret-
menler, sınıfa ilk girdiğimdeki o tatlı “günaydınlar’’ 
, bununla da bitmedi öğretmenin hangi ders olur-
sa olsun o “GÜNAYDIN’ı’’ beni gerçekten derse çe-
kiyor. En sevdiğim şey 
ders dinlemektir. Çünkü 
İbrahim Yücelliyim. Bu 
okulda ders dinlemek-
ten daha iyi bir şey yok. 
İlk teneffüs olur ve ben 
arkadaşlarımla bazen 
sohbet ederim, bazen 
oyun oynarım. İnsa-
nın okulunda kendisini 
sanki evindeymiş gibi 
hissetmesi sizce de çok 
güzel değil mi? Aynen 
öyle ben İbrahim Yü-
cel okulunda kendimi 
evimde gibi hissediyo-

rum. Günün en iyi vakti yemek vaktidir. En güzel ye-
meği, en güzel arkadaşlarla yemek ne kadar güzel 
öyle değil mi? Teneffüste oyunlar oynarız. Teneffüs 
biter. 4, 5, 6, 7, 8, dersler de biter. Sanki 8 dakika gibi 
geçen 8 ders…

Kısacası İbrahim Yücel Okulları kendini en iyi 
şekilde hissetmen için mükemmel bir yer. Yani İbra-
him Yücelliyim SEVİYORUM, SEVİLİYORUM, GURUR 
DUYUYORUM…

Pelin YILMAZ

İbrahim Yücel Okulları
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SEVGİ VE SAYGI 
ADINA

Sevgi içten gelen bir duygudur, öğretil-
mez, saygı ise bir davranış biçimidir, eğitimsiz 
olmaz. Sevgi ve saygı insanlar arasında iyi bir 
bağ oluşmasını sağlar. Bu bağ sayesinde insan-
lar birbirleriyle iyi geçinirler. Saygıyı ve sevgi-
yi insanlar çocuk yaşta öğrenir. Büyüdükçe de 
geliştirir. Bu yüzden çocukların eğitimi ailede 
başlar. Ailede bir çocuğa insanlara karşı saygı 
duyması öğretildiyse bu çocuk hayatı boyun-
ca insanlara saygılı davranır. Ailesine saygılı 
olan bir çocuk toplumda ki insanlara karşı da 
saygılı olur. İnsanlar birbirine saygı duyarsa 
birbirlerinin hakkını da gözetirler. Bu da insan-
ların birbirleriyle uyum içerisinde yaşamasını 
sağlar. 

 Toplumda saygı tek başına yeterli değil-
dir. Saygının yanında insanların birbirlerine 
sevgi de göstermeleri gerekir. İnsanlar birbirle-

rini severse her zaman barış, mutluluk ve hu-
zur içinde yaşamlarını sürdürürler. Bir insanın 
derdi,  sıkıntısı olursa sevgiden dolayı toplum 
o kişiye yardım eder. Saygı ve sevgi farklı un-
surlardır ama biri olmadan diğeri de olmaz. 
Saygı ve sevginin bir arada olduğu toplumlar 
uzun ömürlü olur ve hiçbir zaman kargaşa 
içerisinde olmaz. Ancak bir toplumda saygı ve 
sevgi ne zaman yok olursa o zaman o toplum 
çökmeye mahkumdur. Bu yüzden bizlerde 
birbirimize sevgi ve saygı içerisinde olmalıyız. 
Birbirimizin sevincini ve acısını paylaşmalıyız. 
İnsanları sevmeli ve birbirinden ayırmamalı-
yız. Son olarak bizler de Yunus Emre’nin de-
yimiyle ‘Yaratılanı sev Yaratandan ötürü.’  sö-
zünü ilke edinip yaratılan her şeyi sevmeliyiz.

Muhammed KILIÇ

Din Kültürü Öretmeni
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Özel İbrahim Yücel Okulları olarak 2005 yılın-
da çıktığımız başarı serüveninde 14. yılımıza gelmiş 
bulunmaktayız. Bu zorlu yolculukta bizi başarı ile 
buluşturan unsurların en başında, kurumumuzda 
emek veren Özel İbrahim Yücel Okulları ailesi bün-
yesinde görev alan bütün personelin aynı özveri ile 
çalışması gelmektedir. Öğrencilerimizi daima Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedefler doğrul-
tusunda yetiştirmek yegane amacımızdır. Öğrenci-
lerimiz başarı merdivenlerini birer birer tırmanırken 
sorgulayan, saygı duymayı bilen ve asıl hedefimizin 
iyi bir insan olmak olduğunu öğrenmelerini de sağ-
ladık. Elbette bu büyük ailemizin diğer üyeleri de 
velilerimizdir. Bu başarının sağlanmasında onların 

desteği bizim için daima çok büyük bir destek oldu. 
Özel İbrahim Yücel personelinin daima güler yüzlü 
olmasında velilerimizin bize sunduğu bu destek ve 
sıcaklığın payı elbette yadsınamaz.

Bu kutsal yolda emek veren bütün İbrahim Yü-
cel personeline, daima bize destek olan velilerimize 
ve bu başarının sağlanmasında çaba gösteren bü-
tün öğrencilerimize teşekkürü borç bilirim. 

       
 Halkla İlişkiler

Esra DİNCER

Başarı 
Serüveni
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Havuzumuz açılıyor...
Kampüsümüze yapılan yarı olimpik (25×12,5 

m ölçülerinde 1,5 m derinliğinde bir büyük ve 8×5 
m ölçülerinde 0,80 m derinliğinde bir küçük eğitim 
havuzumuz) kullanıma hazırdır.

Havuzun olduğu binamız; kafeterya, mutfak, 
dinlenme, giyinme odaları, çok sayıda duşlarıyla 
komplike bir eğitim alanıdır.
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İlk geldiğim günlerde okul müdürümüzün yön-
lendirdiği bir öğrencinin envanter ve gözlem sonuç-
larıyla ilgili değerlendirme yaparken dersten çıkan 
öğretmenlerimiz bana gelerek “Okulumuza yeni bir 
öğrenci alındığını duyduk, durumu nasıl? Onu destek-
lemek için neler yapabiliriz?” demelerini daha dün gibi 
anımsıyorum. 

Okullar açılmadan çok yoğun bir seminer dönemi 
yaşadık. Bu dönem o kadar güzel planlanmış, herkesin 
görev alanları o kadar net bir şekilde paylaştırılmıştı ki 
dışardan gelen bir insana “bir iş ancak bu kadar güzel 
planlanır” dedirtiyordu. Zaten başarı güçlü, dinamik, 
etkileşime açık, araştırmacı ve bilgili olmaktan geçmi-
yor mu?

İdari kadroyla ilk olarak derhal Akademik Takvimi-
mizi yaptık ve tüm paydaşlarımıza ilettik. Bu çalışma 
“söz verdiğimiz her şeyi yaparız” demenin ilk şartıydı 
aslında. Hala pek çok öğrencimizin elinden düşme-
mesi de öğrencilerimizde yerleştirmeye çalıştığımız 
zaman yönetimi anlayışı açısından doğru yolda oldu-
ğumuzu gösteriyor.

8. Sınıflarımızın velilerine yönelik düzenlediğimiz 
rehberlik konferansımızda onlara başarı ve kaygının 
nasıl ele alınması gerektiğinden bahsettik, 5. Sınıf veli-
lerimize ön ergenlikten, öğrencilerimizin ihtiyaçların-
dan bizlerin ve ailelerin neler yapması gerektiğinden 
bahsettik. 6 ve 7. Sınıf velilerimize başarının artırılması 
için nelerin yapılması gerektiğini, ilkokul velilerimize 
ise hayat başarısı ve yapılması gerekenleri ayrı seans-
larda anlattık. Çocuklarımızın bizler için özel olması 
gibi velilerimiz de bizler için çok özel bir anlam ifade 
ediyor.

Bu dönem hepimiz için çok hızlı geçti.  Şüphesiz 
bizlere zamanın bu kadar hızlı geçtiğini hissettiren en 
büyük etken,  her gün için bir başarı hikayesi  planlayıp 
harekete geçmemiz olmuştur. Çok yorulsak da öğren-
cilerimize daima ayıracak zamanımız oldu. Enerji ve 
birikimimizi kendi çocuklarımız gibi benimsediğimiz, 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 
BÖLÜMÜNDEN HABERLER

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı’nın 1. dönemini, nasıl geçtiğini anlamadan geride bıraktık. 
Bu güçlü aileye katılalı henüz birkaç ay olsa da öyle sıkı bir etkileşim içerisine girdik ki 

hemen kaynaşıp “biz” demeye başladık bile. Belki de bizleri bu bölgenin en güçlüsü yapan 
en önemli etken de hemen hissettiğim bu ekip ruhu olsa gerek.

bizim çocuklarımız diyerek anlattığımız öğrencileri-
miz için en iyisini yapabilmek adına çalışarak değer-
lendirdik.

Henüz birkaç ay olsa da Rehberlik olarak pek çok 
çalışmaya imza attık. Okul Müdürümüzün çok iyi bir sı-
nıf öğretmeni olması,  müdür yardımcımızın rehberlik 
kökenli olması ve rehberliğe çok önem veren bir kad-
royla çalışmak pek çok vakayı ivedi bir şekilde hallet-
memizi de sağlıyor. Tüm bunlar rehberliğin temelinde 
var olan tanıma, anlama ve yönlendirme çalışmalarını 
daha sağlıklı yürütmemize olanak verdi.

Okula bu yıl yenilenen Veli-Öğrenci Tanıma For-
muyla başladık. Temel amacımız detaylı bilgi sahibi 
olup öğrencilerimize doğru yaklaşımı daha hızlı ortaya 
koyabilmek.

Ardından Öğrenme Stilleri Envanterini tüm ortao-
kula uygulayarak sonuçlarını ivedilikle öğrencilerimiz-
le paylaştık. Amacımız öğrenme ortamından alınması 
gereken verimi en üst seviyeye çıkartmak olduğu için 
öğrencilerimiz güçlü yönlerini, geliştirilmesi gereken 
yönlerini ve önerileri görme fırsatı edindiler.

Öğrencilerimize hazırladığım Verimli Ders Çalış-
ma Kitapçığını okuyan pek çok öğrencimizin derslere 
ve başarıya bakış açılarının değiştiğini görmek çok se-
vindirici.

Öğrencilerin başarısın altında yatan temel unsur-
lardan birisi de bir yandan özgüven oluştururken bir 
yandan da takip etmekten geçiyor aslında. Derslerine 
girdiğim tüm sınıflarda verimli ders çalışmanın önce 
nasıl olduğunu paylaştık, ardından Ders Programının 
nasıl olması gerektiğini. Öğrenci özelinde programlar 
yaptık ve takibine başladık. Geçtiğimiz günlerde ofisi-
me gelen bir 6.sınıf öğrencisinin hafta boyunca yaptığı 
çalışmaları övünerek anlatmasının ardından deneme 
sınavındaki başarısını bu yaptığı planlı çalışmaya bağ-
laması hepimiz adına sevindirici. 

Tabii ki okul olarak yatığımız deneme sınavları 
onların Kaygı durumlarında da değişme sebep oluyor. 
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Pek çok konuya olduğu gibi kaygı konusunda da pozi-
tivist bir yaklaşıma sahip olduğumuz için 6,7 ve 8. Sınıf 
öğrencilerimize Sınav Kaygısı Envanteri uygulayarak 
neler yapmaları gerektiğini onlarla paylaştık.

Yapılan bir deneme sınavının ardından 5 ve 6. Sı-
nıf öğrencilerimize Sınav Stratejileri konusunda çalış-
ma yaptık. 

Bu yıl uygulamaya başladığımız Mesleki Gelişim 
Programımızın ilk çalışmasını 7 ve 8. Sınıf öğrencileri-
mize yaptık. Mesleki Yönelim Envanterinin sonuçlarını 
alan öğrenci ve velilerimiz artık ilgi ve yetenekler ko-
nusunda daha bilinçliler.

Çok önem verdiğimiz konulardan birisi de Düşün-
me Becerileri ve Yaratıcılık çalışmalarıydı. 5 ve 6. Sınıf-
ların katıldığı bu çalışmalarda öğrencilerimizin ortaya 
koyduğu yaratıcı çözümler aslında bir süre sonra on-
ların akademik yönlerini de daha çok güçlendirecek.  

Velilerimizin Rehberlik çalışmalarından daha çok 
haberdar olması için okul web sitemizde Rehberlik 
Çalışmaları diye bir bölüm açıp yaptığımız bazı çalış-
maları oraya da koyduk. Web sitemizi daha sık ziyaret 
etmenizi öneririm.

Bizi belki de bölgemizin en iyisi yapan başarıya 
olan inancımız ve başarıyı bulmak için yaptıklarımız 
olsa gerek. Her sınavı değerlendirirken iyinin hep daha 
iyisi vardır diye düşünüp planladık.

Özellikle 8. Sınıflar için çok erken başladığımız bu 
yolculuğumuz da onları girecekleri gerçek sınavlara 
yaşıtlarından daha iyi hazırlamak için tüm deneyim 
ve birikimimizi topyekün bir sinerji ruhuyla yapmaya 
çalışıyoruz. Geleneksel bir anlayış ve özgün bir yakla-

şım sergileyerek postmodern bir bakış açısıyla ortaya 
koyduğumuz çalışmalarımıza sadece öğrencilerimizi 
değil, öğretmen ve velilerimizin de yoğun katılımıyla 
bizleri daha üst seviyelere taşımaya çalışıyoruz. Zaten 
okulu okul yapan da annesi-babasıyla, öğrencisi ve 
öğretmeniyle okul bir bütün olup aynı doğrultuda ha-
reket etmesi değil midir. Başarılarıyla yüzü gülen, yan-
lışlarını öğrenip bir daha ki sefere aynı yanlışa düşme-
yen, gelecek için umutlu, hayal edebilen öğrencileri-
mizi gördükçe de hedefimize ulaşma yolunda doğru 
adımlarla ilerlediğimiz gerçeği gözler önüne seriliyor. 
Hiç şüphesiz, yolumuzun, yönümüzün, amacımızın 
aynı olduğu bu ekip çalışması bize pek çok  başarıyı 
yaşatacak. Emeği geçen herkese yürekten teşekkürler 
ama biraz daha gayret sarfetmemiz gerekiyor 

Öğrencilerimizin içinde var olan liderlik ruhu biz-
ler için çok önemli. Oluşturduğumuz mükemmel aka-
demik yapıya paralel, vizyoner lider öğrenciler hedefli-
yoruz. Bu bağlamda yaptığımız sınıf başkanları ve okul 
müdürü toplantısında yaşantıları onların penceresin-
den izlerken, bir yandan da onların sorumluluk bilinci-
ni geliştirmeye ve okul hayatıyla ilgili onların da etkin 
rol almalarını sağlamaya çalıştık. Tüm sınıf başkanları-
mıza ve içimizdeki liderlere kucak dolusu teşekkürler. 

Hepinizin, hepimizin ellerine yüreklerine sağlık. 
Ama başarı için aklımız, vicdanımız ve cesaretimizle 
yolumuza devam etmemiz gerekiyor.

Saygılarımla...

İbrahim KAYAPINAR

Uzman Psikolojik Danışman

Öğretmenlerimiz
Öncelikle öğretmenlerimiz bizim an-

nemiz babamız gibidir. Öğretmenlerimizin 
olduğu yer bizim 2. Evimizdir. Bu yer oku-
lumuzdur. Okulumuza bilgi öğrenmeye gi-
deriz; fakat okulumuz bize bilgi vermez. İçin-
deki ana kişiler, yani canım öğretmenlerimiz. 
Bana göre öğretmenlerimiz bilgi konusunda 
üstün kişilerdir. Öğretmenler ders konusun-
da her öğrenciye yardım eder. Ama bir tek 
ders konusunda değil okulumuzda düştüğü-
müzde öğretmenlerimiz koşarak gelir. Has-
talandığımızda her hangi bir şey olduğunda 
bizi arar, geçmiş olsun der. Yani öğretmen-
lerimiz bize her konunda yardımcı olur.Öğ-
retmenlerimiz bize bilgiler verir. Birçok dersi 
bize öğretir onlar ben 5. Sınıfa gittiğim için 

derslerim şunlardır, Türkçe, Matematik, Fen 
bilimleri, Bilim ve Teknoloji, Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi, spk, İngilizce, Almanca, Beden 
Eğitimidir. Benim derslerim bunlardır. Ben 
bu derslerime giren öğretmenlerimi çok se-
viyorum. Mutlaka her öğrenci bütün öğret-
menlerini çok seviyordur. Ben bu şekilde dü-
şünüyorum. Bu konu öğretmenlerimiz ile 
alakalıdır. Bize öğretmenlerimiz çok güzel 
bilgiler verir. Ve okulumuz bizim 2. Evimiz 
okuldur. Çoğu kişi bana okul neden 2. evi-
mizdir diye sorar, ben şöyle cevap veririm. 
Okulda eve göre daha çok zaman geçiririz 
evimiz gibi bakarız da ondan.

Sudenaz Gültekin
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Bilim ve Teknoloji
Kulübü

Özel İbrahim Yücel Ortaokulu olarak Bi-
lim ve Teknoloji Kulübünde öğrencilerimize 
bilimin ilkeleri doğrultusunda eğlenceli bir 
öğrenme ortamı yaratarak öğrenmelerine 
destek oluyoruz. Kulübümüzdeki Fen Bi-
limleri ve Matematik Öğretmenlerimizle öğ-
rencilerimiz yaparak yaşayarak öğrenmenin 
tadını çıkarıyorlar. Aynı zamanda öğrencile-
rimiz kendi başlarına bir şeyleri yaratmanın 
hazzını yaşıyorlar. Diğer kulüplerdeki arka-
daşlarıyla da yaptıkları çalışmaları paylaşa-
rak kendilerini ifade etmenin, bir şeyleri ba-
şarmanın mutluluğunu paylaşıyorlar.

Tulgay ÖZER
Eray GEMİCİ

Güven KOÇ
Bilim ve Teknoloji Kulübü 

Öğretmenleri
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ÇOCUK GELİŞİMİNDE 
OYUNUN ÖNEMİ

Oyun, çocuk gelişimi açısından çok 
önemli bir yere sahiptir. Oyun fiziksel, duy-
gusal, zihinsel ve sosyal gelişimi destekler. 

Yetişkinler tarafından oyun; eğlence ola-
rak görülse de çocuk açısından oyun; bir iş, 
bir uğraştır. Çocuklar oyunu önemser, kendi-
lerini oyuna odaklar ve oynarken öğrenirler.

Çocuklar okulda ve evde her gün belirli 
saatlerde oyun oynamalıdırlar. 

Çocuklar oyun oynarken;
Kendi yeteneklerinin farkına varırlar. 

Birbirlerinden yeni kelimeler öğrenirler. Ya-
ratıcılıkları gelişir. Problem çözme becerileri 
gelişir. Yeni kavramlar öğrenirler.(az- çok, 
büyük-küçük)

Kurallara uyma, işbirliği, yardımlaşma 
ve paylaşmayı öğrenirler. Sosyal olarak ge-
lişir, yeni arkadaşlar edinirler. Denge, el be-
cerisi ve kaslarını geliştirirler. İnce ve kaba 
motor becerilerini geliştirirler. Fazla enerji-
lerini atıp, mutlu olurlar. Benlik saygıları ve 
özgüvenleri gelişir.

Çocuğun gelişimine katkıda bulunmak 
için aile ve öğretmenlere öneriler:

Çocuklara oyun zamanı ve güvenli oyun 
alanı ayarlayın,

Çocukların gelişim düzeyine uygun 
oyuncaklar seçmeye özen gösterin,

Artık materyaller ve kullanılmayan eş-
yalardan çocuğun da fikrini alarak birlikte 
oyuncaklar tasarlayın, bahçe, park, deniz 
kenarı gibi alanlara götürün, açık alanlarda 
oyuna teşvik edin.

Ana Sınıfı öğretmeni - Tuba FIRAT
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Çocuk tiyatroları geçmişten günümüze çocuk-
ların eğitiminde ve kişisel gelişiminde çok önemli 
ve güvenilir bir yere sahip olmuştur. Birkaç saatlik 
zaman dilimi içerisinde çocuklara farklı dünyaların 
kapılarını açan, onların kaliteli vakit geçirebilmele-
rine olanak sağlayan tiyatrolar, bu yönüyle anne-
babaların da etkinlik listelerinin her zaman başını 
çekmelidir. Faydası sayılmayacak kadar fazla olan 
çocuk tiyatrolarının çocukların gelişimlerine, dola-
yısıyla toplumun geneline sunduğu pozitif katkıları 
sizin için bir kaç maddede özetlemeye çalıştım:

Çocuklara öz güven duygusu kazandırır.

TİYATRO SEYRİ
Çocukların gözlem yoluyla öğrenmesini sağlar.

Korkuyla başa çıkabilmeyi öğretir.

Eleştirel düşüncenin temellerini atar.

Topluma sağlıklı ve faydalı bireyler kazandırır. 

Yukarıda saydığım bilgilere destek sunmak 
amacıyla ilimizde sahnelenen tiyatro oyununa öğ-
rencilerimle beraber katıldık. 

Sultan TAHTASAKAL

Sınıf Öğretmeni

Bizi eğittin öğrettin 
Bize sen yolu gösterdin 
Başarımızla sevindin  
Bir tanecik öğretmenim 

Hiç bırakmadın elimizi 
Doğruyu söyledin sürekli
Anlatırken eğlendirdin 
Bir tanecik öğretmenim

Ara sıra üzdük seni 
Ama biz seni sevdik 
Sende bizi 
Bir tanecik öğretmenim

 Ecem Zeynep Durmuş

BİR 
TANECİK 

ÖĞRETMENİM 
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Hobi Bahçemiz
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Görsel Sanat
Özel İbrahim Yücel Okulları görsel sa-

natlar dersinde görsel sanatların her alanın-
da öğrencinin kendisini en iyi şekilde ifade 
edebileceği tekniklerin tümünü öğreterek 
kendisine en uygun teknikle düşünce gücü-
nü geliştiriyor ve yaratıcılığını en iyi şekilde 
ön plana çıkarıyoruz. Bu şekilde çizemiyo-

rum, yapamıyorum gibi klasik bahaneleri de 
ortadan kaldırıyor, her sınıfta her öğrencinin 
görsel sanatlar dersinde aktif rol almasını 
sağlıyoruz.

Resim yapmak için çok iyi bir gözlemci 
olmanız ayrıca sabır, çok çalışmak ve araştır-
mak gerekir. Başarılı olmak için titiz ve özen-
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li çalışmak da bunlar kadar önemlidir.
Resim yapmak ne kadar yeteneğe bağlı 

olsa da kullanılan araç ve gereçlerin, çok sa-
yıda resim yapmanın ve ünlü tabloları ince-
lemenin etkisi büyüktür.

İnsanlar, sanat alanını bir uğraş, belki 
hobi belki de insanları olgunlaştıran bir çalış-
malar bütünü olarak görmektedirler. Bilim 
alanı ise, insana gerçek dünyanın ürünleri-
ni deney- gözlem yoluyla ve kesin bilgiler-
le insanlara sunan sistematize edilmiş belirli 
bir sıraya konulmuş bilgi birikimidir demek 
doğru olacaktır.

Toplumun gelişmesinde sanat mı yoksa 
bilim mi daha önemli sorusuna ise kesin bir 
çizgi çizip evrensel bir cevap vermek zordur. 
Ama şunu söylemek mümkündür ki; top-
lumların gelişmesinde sanatın rolü bilime 
göre daha fazladır ve toplumların gelişme-
sinde sanat daha fazla önemlidir.

Özel İbrahim Yücel Okulları atölyeleri 
sanatsal yönlerini geliştirmek için çocukları-
mıza gerekli ortamı sunmaktadır. Özel İbra-
him Yücel Okulları görsel sanat öğretmenleri 
olarak da bizler çocuklarımızı en iyi şekilde 
desteklemekteyiz. 

Çocuklar üç gruba ayrılmıştır. Görücü 
tipteki çocuklar; resme bütün bakarak, ay-
rıntıyı görmezler ve resmi çabuk bitirirler. 
Yapıcı tipler ise; düşünceyle çizerler, ayrın-
tıya takılırlar ve resmi geç bitirirler.  Karışık 
tipler ise; her iki özelliği içinde barındırırlar. 

İbrahim Yücel Okullarında öğrencileri-
mize teorinin yanı sıra pratikte çizimlerin na-
sıl olması gerektiğini de gösterecek olmamız; 
öğrencilere gözlem alışkanlığı kazandırarak, 
öğrencinin inceleme, çözümleme  ve göz-
lemleme bilgilerinin artmasını sağlar. Sonuç 
olarak her şeyin başı bilgidir. Bu yüzden ön-
celikle konu hakkında bilgi vereceğiz, daha 
sonra o konunun nasıl çizilmesi gerektiğini 
uygulamalı olarak pratiğe dökeceğiz. Böy-
lece çocukların hayal güçlerini besleyerek 
duygu ve düşüncelerinin zenginleşmesini 
sağlayacağız. 

İbrahim Yücel Okulları sanat atölyeleri-
mizde görsel Sanatlar eğitimi almış bir öğ-
renci, mezun olurken;
•  Özgün düşünme, üretme ve deneme ka-

pasitelerini geliştirmiştir.
•  Estetik duygusunun gelişmesiyle, sanat 

ve tasarımla ilgili olarak bilinçli estetik 
yargılar üretebilir.

•  Sanatsal yaratma hazzını duyar, sanatçı-
yı takdir eder.

•  Görsel sanatlarda kullanılan yöntem ve 
teknikleri bilir ve kullanır.

Özel İbrahim Yücel Okulları 
Görsel Sanatlar Zümresi
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 Özel İbrahim Yücel Okulları Sanat 
Atölyelerimizde Yapılan Çalışmaların Ge-
nel İçeriği;
* Kara kalem çalışmaları
* Perspektif sanat çalışmaları
* Pastel boya çalışmaları
* Sulu boya çalışmaları
* Akrilik boya ile tuval üzerine sanat 

çalışmaları
* Mandala çalışması,
* Jel Mosaıc kabartma sanatı
* Pul sanatı
* Cam vitray
* Cam mozaik 
* Taş mozaik
* Linol baskı
* Minyatür sanatı
* Desenli tuval çalışması
* Kolay çini sanatı
* Üç boyutlu resim tekniği
* Seramik boyama 
* Ahşap boyama
* Karton maske boyama
* Halı deseni çizim ve boyama
* Kadife boyama sanatı
* Sihirli renkler çalışmaları
* Ebru çalışması

* Keçe ile sanat
* Kokoru çalışması
* Quılıng kağıt kıvırma sanatı
* Basit etamin işleme 
* Kokulu taş
* Çanta, önlük tişört boyama
* Alüminyum folyo çalışması
* Filografi sanatı
* Ahşap yakma tekniği
* Kil çalışması

YETENEĞİ KEŞFETMEK GEREK!
“Yeteneği olmayan öğrenci yoktur.
Yeteneği keşfedilmeyen ya da körelen 

öğrenci vardır. “ İbrahim Yücel Okulları 
Görsel Sanatlar öğretmenleri olarak gayemiz 
yeteneği daha önceden açığa çıkmış  olan 
öğrencilerimizin gelişimine daha çok katkı 
sağlayıp, yeteneği ortaya çıkmayan gizli ye-
tenekleri keşfetmek.

  İbrahim Yücel Okulunda verilen 
görsel sanatlar eğitiminde öğrencilerimizin 
görsel sanatlar ile ilgili bilgi ve becerileri 
kazanmalarının yanında, yeni bilgi ve bece-
ri üretmelerini alışkanlık haline getirmeleri, 
görsel biçimlendirme yollarını kullanarak 
bireysel yeteneklerini keşfetmelerini, özgün 
sanatsal çalışmalar üreterek yaratıcılık ve 
estetik duygularını geliştirmelerini, başka 
kültür ve disiplinlerin ürünlerini sanatsal 
açıdan inceleyerek eleştirel düşünme ve algı-
lama becerilerini geliştirmelerini sağlamayı 
hedeflemekteyiz.

İnsanın yedi zekasından biridir görsel 
zeka unutmayalım!

Bakmakla yetinmemeli insan baktığını 
görmelidir. Resim baktığını görmek, gördü-
ğünü anlamak anladığını resmetmektir. Re-
sim dersi bir ifade ve beceri dersidir. Çocuk-
larımız gözlem, izlenim, duygu, düşünce ve 
heyecanlarını resim ve fırça darbeleri hatta 
renklerle ifade edebilirler. Kendi kendilerini 
tanırlar.

Kısaca görsel sanatlar dersimizde öğre-
niyor, uyguluyor, öğretiyor, düşünüyor ve 
sorguluyoruz. Tüm bunları da diğer dersle-
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TEKNOLOJİ ve TASARIM DERSİ
Teknoloji ve tasarım dersinde amacımız: 

Öğrencilerimiz; ihtiyaçları ortaya çıkmadan 
tahmin etme ve farklı sorunları yakalama, 
bunlara yaratıcı çözümler geliştirme, tasarım 
hâline getirme, tasarımın üretim aşamalarını 
belirleme ve üretme becerisini kazanır. 

 Özel İbrahim Yücel  Okullarında tekno-
loji ve tasarım dersi hedefimiz, kendisinin 
ve toplumun yarınını daha yaşanabilir hale 
getirmek için sorunların farkına varan, çö-
zümler üreten, yaratıcı ve hayal gücü geliş-

miş, düşüncelerini kurgulayan ve ifade eden, 
öğrenmeyi öğrenen, sorgulayan, girişimci, 
değişim ve gelişime açık sorumluluk bilinci 
gelişmiş bireyler yetiştirmektir.

 Derste ilk tasarım çizimlerimizle bera-
ber temel perspektif çevre tasarımına önem 
veriyoruz ve üç boyutlu çalışmalara geçiş 
yaparak öğrencilerimizin tasarım dersinde 
üç boyutlu düşünme becerisi gelişimine kat-
kı sağlıyoruz.

Görsel Sanatlar Zümresi

rimizde de farkında veya farkında olmadan 
kullanıyoruz. Derslerimiz dolu dolu ener-
jiyle geçiyor. Merakla hevesle dersimizi bi-
tiriyoruz. Görsel sanatlar eğitiminin amacı 
bireylerin kendilerini çizgilerle, renklerle, 
biçimlerle ifade ederek, algısal yetilerini ge-
liştirmek, zihinsel yetilerini görsel biçimler 
yolu ile ifade edebilmelerine yardımcı olmak 
ve kendilerini özgürce ortaya koyabilmeleri-
ni sağlamaktır. 

Daha ne olsun! Görsel sanatlar eğitim 
sisteminin vazgeçilmez öğelerinden bir ta-
nesidir. Eğitim sistemini düşündüğümüzde 
öğrenci yalnızca bilginin pasif bir alıcısı ve 
depolayıcısı olarak görülmektedir. İşte tam 
bu noktada sanat eğitimi ile ilgili dersler 
devreye girmektedir. Okullar ezber ve kitabi 
bilgilerin okutulduğu bir yer değil, kişiliğin 
kazandırıldığı bir yer olmalıdır. 

Günümüzde eğitim sisteminden bekle-
nen sadece belli bilgi ve becerilerin öğrenci-

lere aktarılması değil daha da önemlisi de-
ğişik sentezlerle farklı farklı ürünler ortaya 
koyabilme yeteneğinin geliştirilmesidir. 

Bu durumun gerçekleşeceği derslerin 
başında görsel sanatlar dersi gelmektedir.

Görsel sanatlar eğitiminin temelinde, öğ-
renciyi gözle düşünmeye alıştırmak, doğaya, 
olaylara ve yaşama bilinçle bakmayı öğret-
mektir. Özellikle ortaöğretim düzeyindeki 
gence kendini ifade etme ve iletişim kurma 
olanağı verir. Günümüz okullarında veri-
len bu dersin amacı herkesi sanatçı yapmak 
değildir. Ancak çağdaş dünyanın bir gereği 
olarak herkes sanattan bir parça anlamak zo-
rundadır.                               
                  

Ortaokul Görsel Sanatlar Öğretmeni 
Meryem Funda CAMCI 

Yusuf İNAN
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ARKADAŞLIK NEDİR?
Bu yazı arkadaşlığın ne demek olduğunu ve arkadaşlık seçimlerinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlat-
mak amacıyla hazırlanmıştır.

Orta Asya’da, savaşın ok ve yay ile yapıldığı dönemlerde Türk savaşçılar, arkalarından gele-
bilecek bir saldırıyı önlemek için, sırtlarını öceden bu amaçla hazırlanmış bir TAŞ’a dayarlar-
dı. Bu taş “ARKA-TAŞ” veya Azerbaycan’daki telaffuzuyla “ARKA-DAŞ” olarak adlandırılırdı. 
Dostluk kavramının zaman içinde, insanın arkasını yaslayabileceği ve kendisini olabilecek 

kötülüklerden koruyacağı fikri ile özleştirilmesi sonucu “arkadaş” kelimesi “dost” anlamında 
Türkçe’deki yerini buldu. Sırtınız “arka taş”sız kalmasın..

ARKADAŞLIK

Arkadaşlık nedir? İnsan için ne anlama gelir 
acaba? Neden gereksinim duyarız arkadaşlara? 
Okul ortamında aradaşlık ne demektir? Öğrenmede 
ne gibi rolü vardır arkadaşın? 

İnsan sosyal  bir varlıktır. Anlamlı sosyal ilişkiler 
kurmak insanın temel ihtiyaçlarından biridir. Her in-
sanın yaşamında arkadaşlık ilişkilerinin çok önemli 
bir rolü vardır. Bazen kendimiz olmayı onlara ba-
karak öğreniriz, bazen paylaşmayı, bazen sınırları, 
bazen de çalışmayı onlardan aldığımız geri bildirim-
lerle şekilllendiririz. Farklı gelişim dönemlerinde ar-
kadaşlığın anlamı ve niteliği de farklılıklar gösterir. 

Arkadaş gereksinimi bebekliğe kadar uzanır, 
ağlayan bir bebek yanına annesi veya başka birisi 
yaklaşınca susar.  İlerleyen yıllarda arkadaşlık iliş-
kileri çocukların sosyalleşmesinde çok önemli bir 
rol oynar. Arkadaşlık sayesinde grup içinde kendini 
ifade etme, başkalarına saygı duyma, işbirliği yap-
ma, duyguları anlama ve kendi duygularını ifade 
etme gibi sosyal beceriler gelişir. Çocuklar içinde 
bulundukları gruba uyum sağlamayı ve istenen 
uyumlu davranışları geliştirmeyi grup yaşantılarıyla 
öğrenirler.

Arkadaşlık değişik gelişim dönemlerinde farklı 
anlamlar ve ilişkiler içermektedir:

Arkadaş Edinmek

Okul Öncesi Yıllar
(3-5 yaş)

Hem olumlu, hem olumsuz 
etkileşimler gerçekleşir. Arkadaşla 
daha çok yan yana oynayarak 
zaman geçirilir.

5 yaş

Başka bir çocukla birlikte daha 
çok bir şeyler yapmaya başlar. 
Kimi çocuklar grup olarak oynar. 
Yaşıtlarıyla ilişkisinde artış olur.

Orta Dönem 
Çocukluk

(6-12)

Yaşıtları arasındaki farklılıkları an-
lamaya başlar. İletişim becerileri 
artar, birlikte oynama ve yardım-
laşma önem kazanır. Saldırganlık 
azalır.

Erken Dönem 
Ergenlik

11-13 yaşları arasında grup kural-
larına uyma en yüksek düzeyine 
ulaşır. 13 yaşından sonra grup 
baskısından etkilenme derecesi 
azalır. Aynı cinsten oluşan gruplar 
kurulur. 

Ergenlik

Gruba uyum, yaşıtları arasındaki 
statüden ve benlik kavramından 
etkilenir. Kendi değerlerini pay-
laşan ve yaşama dair sorunlarını 
anlayan arkadaşlar arar.
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4 yaşına gelene kadar; çocuklar sürekli oyun 
oynamayı ve birlikte oldukları kişilerin de onların 
oyunlarına katılmasını isterler. Oyun oynarken, 
yanlarında oyun arkadaşları olmasını beklerl-
er. Bu yaşlarda arkadaşlar her iki cinsiyetten de 
seçilebilir.

Okul öncesi dönemde;  çocuklar oyun arkadaşı 
olarak kendi cinsiyetlerinden olanları tercih etmeye 
başlarlar. Büyük ölçüde toplum tarafından tanımlan-
mış cinsiyet rollerine uygun oyunları ve oyuncakları 
seçerler (kızların bebek, erkeklerin topla,arabayla, 
koşturmayla oynaması gibi). Bu dönemde genel-
likle arkadaşlıklar, karşısındaki yaşıtının onun somut 
beklentilerine karşılık verip vermemesiyle belirlenir. 
Örneğin; arkadaşına oyuncak, şeker, çıkartma v.b. 
şeyler veren, onun isteklerini kabul eden arkadaşlar 
en iyisidir. Bu nedenle de arkadaşlıklar sürekli 
değişir. Arkadaşlık kavramı kalıcı değildir. Ayrıca 
bu dönemde arkadaşlar arasında yaşanan sorun-
lar  da kalıcı olmaz, kısa sürede çözülür. Arkadaşları 
ile yaşadıkları olumsuz bir olayı hiç yaşamamış gibi 
tekrar oyunlarına devam edebilirler.

Okul döneminde değişen bilişsel ve sosyal ih-
tiyaçlarına bağlı olarak arkadaşlarından beklentileri 
de değişir. Okula başladığı ilk yıllarda, arkadaşlarının 
somut özellikleri ön plana çıkmaya başlar.  Örneğin; 
güzel olması, yanında oturması, onunla eşyalarını 
paylaşması arkadaş seçiminde ön plandayken, 4. 
ve 5. sınıflarda arkadaşlarının kişilik özellikleri ön 
plana çıkmaya başlar. Çocuklar bu dönemde ark-
adaşlarını belirlerken, daha seçicidirler ve kalıcı ark-
adaşlıklar kurmaya yönelirler. Kalıcı ve sürekli ark-
adaşlık kavramı oluşur. Arkadaşlar daha çok kendi 
cinsiyetinden seçilir. Arkadaşlıkların kalıcı olmasın-
da en temel etkenlerden biri de gelişen bilişsel ve 
sosyal özellikleridir. Örneğin; olaylara yalnızca kendi 
yönlerinden değil karşısındaki kişinin açısından da 
bakabilmeye başlarlar. Böylelikle, duyguları anlama 
ve duyarlı olabilme becerileri de gelişmeye başlar. 
Bu dönemde ilgi, bireysel oyunlardan çok, grup 
oyunlarına dönmektedir ve arkadaşsız oyun önemi-
ni yitirir. Oyun gruplarının bu dönemde oluştuğunu 
görürüz.

Ergenlik öncesinde akran gruplarının işle-
vi değişim gösterir. İlköğretim yıllarındaki akran 
grupları, oyun içinde doğal yaşamı öğrenmeyi 
destekleyen ideal bir ortam sağlar. Örneğin, 5. sınıf-
tan 6. sınıfa geçerken akran gruplarının bir işlevi de 
ailenin sunduğu koruyucu ortamdan yetişkinliğin 
bağımsız yaşamına geçiş sürecinde çocuğa yardımcı 
olmaktır.

Kızlarda genellikle 10-14, erkeklerde ise 12-16 
yaşlar arasında gelişen ön-ergenlik döneminde, hızlı 
bir bedensel değişim ve bilişsel olgunlaşma izlenir. 
Akran grubu daha yapılandırılmış bir hale dönüşür 
ve bir akran grubunun üyesi olmanın önemi ar-
tar. Arkadaşlıkta güven ve sadakat giderek önem 
kazanır. Çocuklar 11 ve 14 yaşları arasında, zam-
anlarının büyük bir kısmını arkadaşlarıyla birlikte 

geçirirler. Artık akran ilişkilerinde yardımlaşma, 
oyun oynamaktan çok daha önemlidir. Karşısındak-
inin bakış açısını anlayabilme becerisi de bu dönem-
de iyice gelişmeye başlamaktadır.

Ergenlik dönemi ile birlikte, gençler daha 
soyut kavramlara ilgi duymaya başlarlar, bu du-
rum arkadaşlık tercihlerine ve ilişkilerine de yansır. 
Örneğin; artık arkadaş seçiminde dürüstlük, iyi 
kalpli olma, benzer görüş ve düşünceleri paylaş-
ma gibi özellikler temel ölçüt haline gelir. Ayrıca bu 
dönem, karşı cinse ilginin de artmaya başladığı bir 
dönemdir. Karşı cinse ilgi arkadaşlık ilişkilerine de 
yansımaya başlar.

Yukarıdaki özellikler arkadaşlık ilişkilerindeki 
gelişimi genel olarak belirtmekle birlikte, her 
çocuğun kendi parmak izi kadar birbirinden farklı ve 
özel olduğunu hatırlamakta yarar vardır. Çocuklar 
biraraya geldiklerinde aile ortamında kazandıkları 
becerileri, aile yaşantılarını ve farklı ihtiyaçlarını 
arkadaşlık ilişkilerine yansıtabilirler.

Akranlar Neden Önemlidir?
Sağlıklı bir gelişim için her çocuğun bazen ken-

disinden sosyal ve bilgi açısından daha güçlü olan 
biriyle ya da yetişkinle bağ kurduğu gözlenir. Bu il-
işki eşit değil, tamamlayıcı özellik gösterir. Bazen de 
çocuğun gelişim düzeyi kendisine benzeyen biri ya 
da akranı ile kurduğu bağdır. Bu ilişki eşit ve dengeli 
bir özellik gösterir.

Akran ilişkileri çocuğa pekçok şey kazandırır. 
Akranlar çocukların kendi kişiliklerini geliştirme-
lerine yardımcı olurlar. Çocuklar bu ilişkiler içinde 
kendileri hakkında geri bildirim alır, böylece kendil-
eri hakkında algılar oluştururlar. Eşitliğe dayanan 
bu ilişkilerde, çocukların sosyal rollerine, konum-
larına ve cinsel kimliklerine uygun davranışlar be-
lirlenir. Ana-babaların bulunmadığı ortamlarda 
akranlar, güvenlik ve duygusal destek sağlarlar. 
Çocukların yeni ortamlarda, yeni insanlarla tanışma-
larına yardımcı olur ve yeni sorunlarla başetmeler-
ini kolaylaştırırlar.

Aile ve akranlar çocuklar için koruma ve destek 
sağladıkları gibi, zorlayıcı olabilseler de, ailenin bir-
incil rolü koruma ve bakımı sağlamaktır. Akranlar 
ise aile kadar koruyucu değildirler, zorlayıcı rolleri 
de vardır. Çocuklar akranlarıyla, yalnızca eşit ilişkil-

2 3Özel İbrahim Yücel Okulları

Rüzgâr Gülü



erde öğrenilebilecek yeni beceriler kazanırlar. Biliş-
sel ve empati becerileri gelişir; işbirliği ve rekabet 
içeren etkinliklere katılmayı öğrenirler. Kazandıkları 
bu beceriler, onların diğer insanlarla uyum içinde 
yaşamalarını sağlar.

Akran İlişkileri/Arkadaş İlişkileri
Çocuğun gelişimini ve uyumunu etkileyen 

akran ve arkadaşlık ilişkilerini birbirinden ayırmak 
gerekir. Akran ilişkileri tek yönlüdür ve çocuğun bir 
akran grubuyla ilişkisini içerir. Arkadaşlık ise iki yön-
lüdür ve çocuğun bir ya da bir kaç yaşıtı ile kurduğu 
duygusal bağı içermektedir. Çocuklar akran ve ark-
adaş ilişkilerinde farklı deneyimler yaşarlar. Hiçbir 
arkadaşı olmayan bir çocuk akran grubu tarafından 
kabul görebilir ya da birkaç arkadaşa sahip bir 
çocuk hiçbir akran grubunun içinde sağlam bir yer 
edinemeyebilir.

Akran Baskısı Nedir? 
Akran baskısı kavramı, temelde bireylerin ya-

şıtları tarafından onaylanma ve kabul edilme ihti-
yaçları ile ilişkilidir, bu ihtiyaçtan doğar. Bu durum 
çocuklukta başlayıp erişkinlikte de devam eder. 
Ama ergenlikte, diğer dönemlerde oldu-
ğundan çok daha güçlü, şiddetli yaşanır. 
Çünkü bu dönem bireylerin anne-baba-
larından bağımsızlıklarını da ilan etmek 
için çabaladıkları önemli süreçlerle dolu-
dur. Ergen, arkadaşlarının ve yaşıtlarının 
destek ve kabülünü kazanmak için uğra-
şır. Aslında bir gruba ait olmak, onun bir 
parçası olmak, böylece kimlik kazanarak 
kendilerini güvende hissetmek temel ih-
tiyaçlarından biridir.

Çoğu zaman, yaşıtları ile ilişkiler, 
ergenin yaşantısındaki pozitif güçtür. 
Örneğin; zor bir durumda bir arkadaşı-
nın önerisi, onun doğru karar vermesi-
ne yardımcı olabilir, yapabileceğinin en 
iyisini yapması için ergeni motive edebilir. Aslında 
bir gruba uyum sağlamak için uğraşmakta da bir sa-
kınca yoktur, çünkü bir gruba ait olmak; ergenlerin 
anne-babalarından ayrılarak kendi bağımsız kim-
liklerini geliştirmeleri gibi oldukça karmaşık bir sü-
reçte onlara çok da yardımcı olur. Bununla beraber; 
zaman zaman arkadaşları tarafından kabul edilmek 
ya da kendi değer ve inançlarına göre doğruyu yap-
mak arasında çelişkide kalır, kafası karışır. Böyle bir 
durum, sorumsuz ya da düşüncesizce davranması-
na yol açabilir. 

Akran baskısı, ergene, birinin doğrudan ne yap-
ması gerektiğini söylemesi biçiminde yaşanabilir. 
Ancak her zaman gözle görülebilir, açık bir şekilde 
de olmayabilir. Örneğin; bir grup arkadaşın birlikte 
gerçekleştirdikleri, belirgin, ortak alışkanlık ya da 
aktivitelerinin olması çok sıradışı bir olay değildir. 
Belki çocuğumuz farklı bir grup arkadaşıyla beraber 
olduğunda, aslında diğer zamanlarda, çoğunlukla 

yapmadığı şeyleri yapabilir. Bazen de akran baskı-
sı kişinin kendisinden kaynaklanır. Gruptan farklı 
hissetmek zor olabilir. Bazen ergen, bu duygudan 
kurtulmak için kendini o gruptaki diğer kişilere ben-
ziyormuş gibi hissetmesine yarayacak şeyler yapar. 
Bu durum, özellikle, farklı bir çevreye girildiğinde 
olur. Yeni bir eve taşınmak, okul ya da sınıf değiştir-
mek bazen çocuğumuza zor gelebilir. Bireyler, çoğu 
zaman, yeni arkadaşlıklar kurabilmek ya da yeni bir 
çevreye kendini uydurmak için davranışlarını tekrar 
düzenler. Aslında böyle bir durumda akran baskısı-
nın etkisinde kalmak, kendi düşüncelerinden yete-
rince emin olmadığı, kendimize güvenmediği an-
lamına da gelebilir. Akran baskısı ergeni çok çeşitli 
konularda etkileyebilir ama en çok; giyim tercihi, 
alışkanlıklar, kimlerle arkadaşlık edeceğinin seçimi, 
akademik performans konularında etkiler.

Anne-Babaların Rolü Ne Olmalı?
Okulda arkadaş edinmek, bir lüks veya okullu 

olmanın getirdiği önemsiz bir özellik değildir. Bu-
rada çocuğun, öğrendiği arkadaş edinme ve ark-
adaşlığı sürdürme becerileri, akademik, toplumsal 
ya da iş ortamlarında tüm yaşamı boyunca kuracağı 

ilişkilerin de temeli olan yapı taşlarıdır.
Çocuğunuzun zaman zaman yaşay-

abileceği arkadaş sorunları sizi müda-
hale etmeye zorlasa da, bu arkadaşlıklar 
ve yaşıtlarıyla kuracağı rastgele ilişkil-
er aracılığıyla çocuğunuz, kendisine 
dair bilgilerini, toplumdaki yerini ve 
dünya görüşünü netleştirmektedir. 
Çocuğunuzun akademik başarı kadar 
toplumsal olarak da başarılı olması ve 
arkadaş edinmesi için ihtiyaç duyduğu 
toplumsal becerileri anlamanız, ona 
daha çok yardım etmenizi sağlayacaktır.

Ancak, arkadaş edinebilmek için 
çocuğunuzun, arkadaşlarınca kabul 
edilebilir ilişkiler kurmayı öğrenme-

si gerekir. Çocukların bunu nasıl öğrendiğine dair 
iki teori var: Bir teoriye göre çocuklar, yaşıtlarıy-
la yaşadığı deneyimler aracılığıyla, nelerin ark-
adaşlarının ilgisini çektiğini ve bu ilgiyi devam ettird-
iğini deneme yanılma yoluyla öğrenir. Diğer teoriye 
göre de çocuklar, yaşamlarında ana-baba ve öğret-
men gibi önemli yer tutan yetişkinleri izleyerek ve 
onların nasıl yeni arkadaş edindiğini ve nasıl devam 
ettirdiğini görerek arkadaşlığı öğrenir. Gerçekte 
her iki görüşün de doğruluk payı var. Çocuğunuz 
yetişkinlerden, konuşulan ve konuşulmayan birçok 
ipucu yakalayarak ve başka arkadaşlarının istek, 
değer ve yeteneklerinin olumlu sonuçlarını gö-
zlemleyerek arkadaşlık kurar.

Arkadaşlık kurmak için gerekli olduğu açık olan 
gülümseme, selam verme, iyi davranma gibi özel-
liklerden başka, çocuğunuz, şunları nasıl yapacağını 
da bilmelidir:
* Yeterince girişken olma; başkalarını oyuna 
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çağırma, bir konuşmayı başlatabilme, devam 
eden bir oyuna katılma ve yeni insanlara kend-
ini tanıtabilme

* Başkalarının duygularını anlama; karşısında-
ki kötü bir şey yaşamışsa onun adına üzülme, 
arkadaşlarını sevdiğini onlara söyleme ya da 
davranışlarıyla gösterme, arkadaşları problem-
lerini anlatırken onları dinleme ve iyi birşey 
yaptıklarında onlara hoş şeyler söyleme.

* Arkadaşlıkları hakkında sorumluluk duyma, 
arkadaşça yaklaşımlara uygun tepkiler vere-
bilme ve onların tepkilerini doğru yorumlama. 
Uygun görmediği kuralları nasıl sorgulaya-
cağını, bir başkasının malını kullanmadan once 
izin istemeyi ve evden veya sınıftan çıkarken 
izin istemeyi bilme.

* Oyun oynarken paylaşma ve yardımlaşma:  
Oyun kurallarına uymalı, söylenenlere dikkat 
etmeli, arkadaşlarıyla işbirliği yapmalı ve uy-
gun bir şekilde yardım istemelidir. 

* Yeterli bir şekilde kendini kontrol etme: 
Fiziksel saldırganlığa, şiddete başvurmadan 
karşılık vermeyi, eleştirileri hoş karşılamayı, 
çatışmalı durumlarda öfkesine hakim olmayı 
ve sataşmalara yapıcı bir şekilde yanıt vermeyi 
denemelidir.

* Ayrıca, unutmamak gerekir ki çocuğunuzun 
giyim tarzı, kilosu gibi bir takım fiziksel özel-
likleri de arkadaşları ile ilişkilerinde önemli 
rol oynar. Yaşına ve sınıf arkadaşlarına uygun 
kıyafetler giymesi gerçekten önemlidir. Bu de-
mek değildir ki, her yeni okul yılında çocuğunu-
za belli bir marka kot pantolon almanız gerekir. 
Sadece giysilerinin arkadaşlarınınkine genel 
olarak uyması gereklidir. Örneğin, herkes bol 
tişörtler giyerken sizin çocuğunuz takım elbise 
ve deri ayakkabıyla okula gitmemelidir. Aynı 
şey kilo için de geçerlidir. Eğer çocuğunuz aşırı 
kiloluysa, önce onunla, daha sonra okul dokto-
ru ya da aile doktorunuzla konuşun. Bu konu-
ları gündeme getirmekten rahatsız olsanız bile, 
bunların oyun sahasında değil de evde çözülm-
esi çocuğunuz için daha iyi olacaktır.

Son Bir Kaç Öneri Daha…
Toplumsal beceriler konusunda örnek olma-

ya çalışalım. Unutmayalım ki,  araştırmalar, çabuk 
arkadaş edinen ve arkadaşlığını sürdüren çocukların 
bu yeteneklerini anne-babalarından öğrenerek 
geliştirdiklerini ortaya koyuyor.

Başka çocukları evimize davet edelim. Evin 
içinde sıcak, kabul edici bir ortam arkadaş edinme 
sürecini kolaylaştıracaktır.

Sorun çözmeye yönelik becerileri kazanmasına 
yardımcı olalım.

Başkalarına iltifat etmeyi, düşünce ayrılıklarını 
ve eleştirileri olumlu yönde karşılamayı öğrenen 
çocuklar arkadaşlık ilişkilerini sürdürmekte başarılı 
olurlar. Onları bu yönde destekleyelim.

Çocuğumuzu olumlu toplumsal beceriler 
kullanırken gördüğümüzde bu becerilerden söz 
ederek, onun bu davranışını övelim.

Çocuğumuz yeni bir gruba girdiğinde, yeni 
arkadaşlar edindiğinde o gruba kaynaşıncaya kadar 
ona sürekli destek ve cesaret verelim.

Arkadaş edinme konusunda çocuğumuza ör-
nek olalım. Kendi arkadaşlarımızı olduğu gibi kabul 
edip, onları çocuğumuzun yanında eleştirmeyelim.

Çocuğumuz arkadaşları ile sorunlar yaşadığında 
onunla konuşarak bu sorunun çözülebileceğini 
anlatmaya çalışalım. Çözüm seçenekleri bulmasına 
ve bu seçeneklerden uygun bulduğunu seçmesine 
yardımcı olalım.

Çocuğumuzun da kendi ilgileri ve özellikle-
ri olduğunu hatırlayarak, onu kendi ilgilerimiz 
ve isteklerimiz doğrultusunda arkadaş seçmeye 
zorlamayalım.

Çocuğumuza grup içinde birlikte çalışma, 
işbirliği yapma ve sorumluluk alma becerilerini 
geliştirme yönünde yardımcı olalım. Bu yönde bir-
likte alıştırmalar yapalım.

Çocuklar arasındaki tartışmalarda durumun 
çok kötüye gittiğine dair ipuçları olmadıkça proble-
min çözümünü çocuklara bırakmaya çalışalım.

Uygun arkadaş seçtiğinde destekleyelim.
Arkadaşlığın sosyalleşme için çok önem-

li olduğundan yola çıkarak; çok eğlendiklerini 
düşünsek bile uzun süre televizyon, bilgisayar 
ya da oyuncakları ile başbaşa bırakmayalım. 
Çocuğumuzun uygun gruplara ve etkinliklere 
katılması konusunda ısrarlı olalım.

Aile içi iletişimimiz de çocuklarımızın arkadaşlık 
ilişkilerinin gelişiminde rol oynamaktadır. Bu 
nedenle;

Olumlu düşünme becerilerini geliştirmeye 
çalışalım, birbirimizin olumsuz yönlerinden çok, 
olumlu yönlerini görmeye çalışalım.

Hepimizin kendine özgü olduğunu, aynı 
aile içinde yetişenlerin bile farklı özellikler 
geliştirebileceğini hep hatırlayalım. Buradan yola 
çıkarak da birbirimizin özelliklerine saygı duyarak 
hoşgörüyle yaklaşmaya çalışalım.
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3/A Sınıfı Yerli Malı Haftası
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İlk Dönem Sona Ermeden Okumayı 
Öğrenen 1/A Sınıfının Başarı Hikayesi
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YARATICI DÜŞÜNME
4-A sınıfı derslerinde Yaratıcı Düşünme 

Tekniklerinden olan 6 Şapka Düşünme Tek-
niği ile konulara farklı bakış açısı ile yaklaş-
mayı öğrendi. Bütün alanlarda kullanılabile-
cek bir teknik olan 6 Şapka Düşünme Tekniği 
ile bir konunun farklı yönlerini de ele alma-
larını sağlayacaktır. 

4-A ve 4-B sınıfları; ders içi kazanım kap-
samı içinde ve günlük hayatta da yaşamlarını 
destekleyecek bir gezi düzenledi. Trafik Eği-
tim Parkı ve Deprem Evi gezisinde hem eğ-
lendi hem de uygulamalı olarak öğrendiler.
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ÖĞRETMENİM
Okulun ilk günü

Öğretmen sınıfa girince
Kitaplar kanatlanıp uçuyor

Sevincimiz dört bir yanı kaplıyor

Okulun ilk günü 
Öğretmene bakınca
Gözlerimizdeki ışık
Yıldız gibi parlıyor

Öğretmen sınıfa girince
Çiçeklerle dolu
Yeni bir bahar

Yüzümüze gülüyor

Okulun ilk günü 
Öğretmen sınıfa girince
Sanki güneş doğuyor

Günümüz aydınlanıyor

Okulun ilk günü
Öğretmen sınıfa girince

Yüzümüzdeki güller
Rengarenk açıyor

Öğretmen sınıfa girince
Umutlarla birlikte
Yeni bir geleceğe

Yelken açılıyor

Deniz Nur Öztürk

Tuttuğum ellerin,
Baktığım gözlerin,

Dinlendiğim dizlerin,
Sen benimsin Atatürk.

Sen benim yolum,izim,
Sen benim güneşim,
Ben senin askerin,

Sen benimsin Atatürk.

Seni bana öğreten,
Seni seven taleben,

Sen ki başöğretmen,
Sen benimsin Atatürk.

Seninle doğdu bu ülke ,
Seninle yürüdük Cumhuriyet’e,
Hasretiz yumduğun gözlerine,
Şimdi bizi izle  gökyüzünde.

Selam olsun sana!
Selam olsun emeklerine!

Sen benimsin!
Sen benimsin!
Sen bizimsin!

Sen bizim hayalimizsin Atatürk!

Fulya Pektaş
Sınıf Öğretmeni

HAYALİMDE
ATATÜRK
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GÜNLERDEN İNCE MEMED
Okuma alışkanlığı 

okumada hedeflenen 
gayeye ulaşmanın yolu 
düzenli, planlı, prog-
ramlı ve sürekli bir şe-
kilde kitaplarla iç içe 
olmaya ve okumanın 
alışkanlık hâline getiril-
mesine bağlıdır. Okuma 
alışkanlığı: “kişinin oku-
ma eylemini, kendisini 
ve çevresini anlayabil-
mek için bir gereksinim 
olarak algılayıp yaşam 
boyu, sürekli ve düzen-
li biçimde bu eylemi 
isteyerek gerçekleştir-

mesidir” (Özbay, 2014: 37). Erdem ve Altunkaya 
(2013: 454) okuma alışkanlığını, “okuma eyle-
mini bilinçli, istekli ve düzenli olarak sürdürme, 
okuduklarından bilgi edinebilme, özgür ve ya-
ratıcı düşünebilme, okuduklarından hareketle 
kavradıklarını özümseyebilme, ön okumaları ile 
ilişkilendirme, analiz ve sentez yapabilme süre-
cini içeren faaliyetler toplamı” olarak tanımla-
maktadır. Öğrencilere okuma becerisinin kazan-
dırılması kolay olsa da bu becerinin alışkanlığa 
dönüştürülmesi zordur. Mert’in (2014) de ifade 
ettiği gibi okuma alışkanlığının kazandırılması 
uzun bir süreç olup ilkokul yıllarında ailenin, 
sonrasında; öğretmen, çevre ve arkadaş grubu-
nun öğrenciye okuma alanı sağlamasıyla dav-
ranış hâline gelebilmektedir. Dökmen (1994a), 
okuma alışkanlığının kazandırılması için kitap-

ların öncelikle okurun ihtiyaçlarını karşılayacak 
nitelikte olması gerektiğini vurgulamakta ve bi-
reyin okumaya duyduğu ihtiyaç kadar iştiyak 
duyacağını, iştiyakı kadar da düzenli bir okur 
olacağını ifade etmektedir. Bamberger (1990) 
ise öğrencilerin okumanın getirdiği kazançla-
rı kavramasıyla okuma becerilerinin kitaplarla 
arkadaşlığa dönüşeceği ve çevreden, aile fertle-
rinden, öğretmenlerden ve özellikle öğrencilerin 
birlikte hareket ettiği arkadaş grubunun düşün-
ce ve davranışlarından modellenerek, okuma a-
lışkanlığının kazanılabileceği üzerinde durmak-
tadır. Kısaca okuma alışkanlığının sadece bireyle 
ilgili olmadığı; bu alışkanlığın kazandırılmasında 
bireyle birlikte ailenin, okulun ve çevrenin de 
etkili olduğu anlaşılmaktadır. Okuma alışkanlı-
ğının kazandırılması zor olsa da bu becerinin öğ-
rencilere kazandırılması gerekmektedir. Çünkü 
okuma alışkanlığı kazanan bir okuyucu, sadece 
kelimeleri seslendirmez, okuduğu metinle ilgili 
tahminlerde bulunur, neden-sonuç ilişkileri ku-
rar, metni gözünde canlandırır, önemli bulduğu 
yerlerin altını çizer okuduklarıyla önceki bilgi-
lerini ilişkilendirir (Susar Kırmızı, 2008). Yılmaz 
ve Okur’un (2010) da ifade ettiği gibi öğrenciler 
anlam ve kavram dünyalarını en etkili şekilde 
okuma alışkanlığı kazanarak zenginleştire, oku-
duklarıyla önceki bilgilerini ilişkilendirir (Susar 
Kırmızı, 2008). Yılmaz ve Okur’un (2010) da ifade 
ettiği gibi öğrenciler anlam ve kavram dünyala-
rını en etkili şekilde okuma alışkanlığı kazanarak 
zenginleştirebilirler. Bu zenginlik de onları kişisel 
ve sosyal hayatlarında birçok başarıya ulaştırır. 

Görkem KOÇ - Türkçe Öğretmeni
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Dünden Bugüne Eğitim

İnsanı diğer canlılardan ayıran özellikler de-
nildiğinde, en bariz iki özellik “Dil” (konuşabil-
me) ve “Düşünebilme”dir.

Bunlara eğitimi de ekleyebilir miyiz?

Üzerinde düşünülmesi gereken bir soru bu. 
O halde biraz düşünelim:

Eğitim, sadece insana özgü değildir elbette. 
Hayvanlarda da bir noktaya kadar vardır. İçgü-
düsel olarak, yavrularına uçabilme, avlanabil-
me, korunabilme vb. eğitimler verirler. Bu eği-
timler sınırlıdır ve hiç değişmez. Evet, her tür, 
yeryüzünde var olalı beridir, içgüdüsel olarak 
yavrularına aynı eğitimleri verirler ve bu eğitim-
ler, asırlardan beridir hiç değişmeden günümüze 
gelmiştir ve bundan sonra da böyle sürüp gide-
cektir.

İnsanlardaysa bu değişiktir. İnsanlık geliş-
tikçe, ilerledikçe, eğitimin kapsamı ve işlevi de 
değişmekte, gelişmektedir. Diğer canlılarda iç-
güdüsel ve durağan olan eğitim, insanlarda bi-
limseldir ve değişkendir. Bu bakımdan, insanları 
diğer canlılardan ayıran özelliklere eğitimi de 
eklemek yanlış olmaz.

Yaygın eğitimde olduğu gibi örgün eğitim-
de de bu böyledir. Okullarda verilen eğitim de 
süreç içerisindeki gelişmeler, ilerlemeler, buluş-
lar dâhilinde yenilenmekte, çağın gereklerine 
uygun biçimde düzenlenmektedir. Bir zamanlar 
sayı boncuklarıyla, fasulyeler ve nohutlarla ya-
pılan eğitim, günümüzde bilgisayarlarla, tablet-
lerle yapılmaktadır. Buna bağlı olarak derslerin 
içeriklerindeki konuların kapsamı da genişle-
mektedir. Derslerin işlenişi de bunda payını al-
maktadır. Ezberci yaklaşımın yerini özümseye-
rek öğrenme, öğreten merkezli yaklaşımın yeri-
ni öğrenen merkezli yaklaşım almaktadır. Hatta 
öğretmen de eğitim süreci içerisinde öğrenen 
rolündedir artık.

Öğrenme ortamları da değişmektedir el-
bette. Yaşamın olduğu her yer eğitim ortamıdır. 
Birey doğal yaşam koşullarında yaparak-yaşa-
yarak öğrenmektedir. Birey okulda aldığı bilgi-
leri doğal süreç içerisinde kullanmakta, teoride 
kalan birikimlerini pratikte kullanabilmektedir. 
Böylece her yerde, her zaman eğitim anlayışı 
insan yaşamında yer etmektedir. Bireyler, bu şe-
kilde kazandıkları bilgileri ve birikimleri özüm-
seyip, böylece yaşam boyu hiç unutmadan kul-
lanabilecekleri becerilere dönüştürürler. Tabii, 
bu birikimler yerinde sayan, durağan birikimler 
olarak kalmaz, süreç içerisinde değişen, gelişen 
birikimler olarak kapsamını genişletirler.

Bunlara bağlı olarak yaşam da şekillenir, 
ileriye doğru değişir. Zaten insan yaşamının o-
lumlu bir şekilde değişmesi, yaşam koşullarının 
iyileşmesi, çağın gereklerine uygun olması için 
en önemli unsurdur eğitim. Eğitim bilinçli bir şe-
kilde yapılırsa bunlar gerçekleşir kuşkusuz. Du-
rağan, yerinde sayan, çağın gerisinde kalan bir 
eğitim ile bunların olmasını beklemek mümkün 
değildir.

Yazının başında sorduğumuz soruya şimdi 
kesinlikle şu cevabı verebiliriz: Evet, “eğitim” di-
ğer canlılarda da vardır; ancak insanda var olan 
eğitim gelişen, değişen, ilerleyen bir eğitimdir. 
Bu yönüyle insanı diğer canlılardan ayıran bir 
unsur olma özelliğindedir.

Mazlum ÇAKIR - Türkçe Öğretmeni
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UKULELE NEDİR?

Hawaii’de, enstrümanın klavyesi üzerinde 
parmakların hızla hareket etmesi nedeniyle “Zıpla-
yan Pire” anlamına gelen “Ukulele” adını aldı.

Teknik Olarak Ukulele:
Ukuleleler genellikle ahşaptan yapılmasına 

rağmen, plastikten veya başka malzemelerden ya-
pılmış olanlarına da rastlanabilir. Bir ukulele yapı-
mında kullanılan ahşabın kalitesi ucuz kontrplak, 
laminat ahşap ve maun gibi pahalı sert masif ağaç-
lara göre değişir. Bu enstrümanı profesyonel olarak 
kullanan müzisyenler, geleneksel olarak akasyadan 
yapılanları tercih eder. Bir ukulelenin tonu, boyu-
tuna ve yapısına bağlıdır, ancak cihaz genellikle 
dört boyuttadır, bunlar soprano, concert, tenor ve 
baritondur.

Ukuleleler şekil itibariyle genellikle küçük bir 
akustik gitarı andırır ancak üreticiler bunları çeşit-
li şekillerde yaptıkları için -kare ukuleleler, tekne 
kanatları şeklinde olanlar, ananas ukuleleler – gibi 
standart dışı şekillerde de bulunabilir. Zamanla, 
ukulelelerin melezleri olan aletler ve diğer yaylı 
çalgılar üretilmeye başlanmıştır, bunları banjoleli, 
kīkū, banjo uke olarak adlandırabiliriz.

Tarihsel Olarak Ukulele:
19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan ukulele, 

Madeira ve Cape Verde’deki Portekizli göçmenle-

rin, aşina oldukları aletleri geliştirmeye çalıştıkları 
esnada bulunmuştur. Ukulele, esas olarak Portekiz 
palalarına dayanmakla birlikte; cavaquinho, timple 
ve rajão gibi diğer küçük telli çalgıların mikslen-
mesiyle ortaya çıkmış olup bu tür enstrümanların 
tanıtılması ve ukulelelerin Hawaii kültüründeki kö-
keni, 1879’un Ağustos sonlarına dayanır.

Ukulele ve Gitar Arasındaki Fark
Ukulelenin diğer enstrümanlara oranla en çok 

gitarla benzediği yadsınamaz bir gerçektir. Peki 
ama birbirine bu kadar benzeyen iki enstrümanı 
birbirinden ayıran nedir? Gitarlarda genellikle altı 
tel bulunurken, ukulelelerde dört tane bulunur. 
Gitarlar naylon tel veya çelik telden yapılırken , 
ukuleleler çoğunlukla sadece naylon telden yapı-
lır. Gitar, bir ukulelenin yapabileceğinden – yerden 
neredeyse iki tam oktava inme kabiliyetine sahip 
bir ukuleleden – çok daha fazla menzile sahiptir.

Ukuleleler ayrıca gitarlardan hacim olarak çok 
daha küçük ve daha kolay çalınabilme eğiliminde-
dirler. Ukuleleler daha az diziye sahip oldukların-
dan, daha az nota çalabilirler, bu da müzik öğren-
mede yeni olan herkes için ustalaşma konusunda 
biraz daha kolay olur. Öte yandan, zaten gitar gibi 
daha büyük bir yaylı çalgılar çalabilen çoğu insan, 
becerileri yüksek olduğu için ukulele çalarken hiç 
zorlanmadığı bilinir.
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Fibonacci dizisi, her sayının kendinden önceki sayıyla toplanması sonucu oluşan bir sayı grubudur. 
Bu şekilde devam eden bu sayılar grubu birbirleriyle oranlandığında altın oran ortaya çıkar.

Yani bir sayı kendisinden önceki sayıya bölündüğünde altın orana doğru gittikçe yaklaşan bir dizi 
elde edilir. 

Fibonacci sayı dizisindeki sayıların birbirleriyle oranı 
olan ve altın oran denilen 1,618 sayısı ise doğada, sanatta 
ve hayatın her alanında görülen ve estetik ile bağdaştırı-
lan bir sayıdır. Ayrıca Pascal Üçgeninde de Fibonacci sayı 
dizisi bulunmaktadır. 

Fibonacci Dizisinin Görüldüğü 
ve Kullanıldığı Yerler 
Mısır’daki piramitler, Leonardo da Vinci’nin Mona 

Lisa tablosu, ay çiçeği, salyangoz, çam kozalağı ve par-
maklarımız, yüzümüz hatta tüm bedenimiz bu sayı dizisi-
ne/altın orana sahiptir. 

Daha basit anlatımıyla altın oran; bütünün, parçaları 
arasında olan geometrik ve sayısal bir oran bağlantısıdır.   
Doğada, sanatta ve mimaride araştırılması gereken nok-
talarda altın oran büyük ölçüde kullanılır. 

Kullanım alanlarından ikinci sayımızda bahsedeceğiz.
Matematik Öğretmeni 

Ebru GÖKSU KIRCA

F I B O N AC C I  

SAY I L A R
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Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama-
da, büyük bir medya etkinliği düzenleyeceğini ve Kepler Uzay Teleskobu’ nun büyük 
keşfini tüm dünyayla paylaşacağını duyurmuştu. NASA, büyük bir merakla bekle-
nen büyük keşfin üzerindeki sır perdesini nihayet kaldırdı. 2009 yılından bu yana 
dünya benzeri yaşanabilir gezegenleri araştıran ve bu süre zarfında binlerce öte-geze-
gen keşfeden Kepler Uzay Teleskobu, müthiş bir keşfe daha imza attı. 

Google’ın yapay zeka ile makine öğrenme yeteneğine sahip yazılımıyla birbirin-
den önemli keşiflere imza atan Kepler, Güneş Sistemi’ne neredeyse birebir benzeyen 
8 gezegenli yeni bir sistem buldu.

NASA’nın Astrofizik Bölümü Başkanı Paul Hertz, gezegen sistemine ‘Ke-
pler-90’ adını verdiklerini söylerken, “Keşfettiğimiz yeni gezegen, kendi Güneş Sis-
temimiz ile bağdaşıyor. Kepler-90’nın bulunması, uzay araştırmaları için farklı bir 
adımı temsil ediyor.” dedi.

Google AI’nin kıdemli yazılım mühendisi Christopher Shallue, yöründeki geze-
genlerde bulunan yıldızların, parlaklıklarından ötürü gözlem-
lenmelerinin zor olduğunu ifade etti. Gezegenlerin 
“zayıf sinyallerini” tanımlamak için bir makine 
öğrenim yazılımı oluşturduklarını dile getiren 
Shallue, “Geliştirdiğimiz yapay zeka algo-
ritması, Kepler Uzay Teleskopu tarafından 
toplanan verileri en doğru şekilde analiz 
edebiliyor. Kepler-90’ın keşfiyle, bu or-
taklığın tam manasıyla sonuç ver-
diğini herkese gösterdik.” dedi. 
Dünya’dan 2 bin 545 ışık yılı uzak-
lıkta olan Kepler-90’ın, yaklaşık 
420 santigrat derece sıcaklığında 
olduğu belirlendi. NASA uzman-
ları, bu keşfin gezegen sistemind-
eki çeşitliliği gözler önüne serdiğini 
belirtiyor.  “Gezegen avcısı” olarak da 
adlandırılan Kepler, ilk görevine 2009 
yılında başlamıştı. 2337 öte-gezegenin 
varlığını doğrulayan, 4496 tane de 
öte-gezegen adayı bulan uzay teleskobu 
Kepler, NASA’nın en önemli araçları arasında 
yer alıyor.

Kaynak: www.tamindir.com

 NASA, Kepler Uzay 
Teleskobu’nun Büyük 
 Keşfini Açıkladı  
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Kepler uzay aracı, NASA tarafından 
gökadamızdaki diğer yıldızların etrafında 
dolanan Dünya benzeri karasal geze-
genleri bir ışıkölçer yardımı ile araştırma 
ve algılama amaçlı olarak tasarlanmış 
bir uzay teleskobudur. 3,5 yıl boyunca 
100.000’in üzerindeki yıldızın parlak-
lıklarını gözlemleyecek.

Fırlatma tarihi: 
7 Mart 2009/ ÖÖ 3.49

Yörünge yüksekliği:
151.587.522 km

Kepler teleskobu
Yörüngedeki hızı: 
5,892 km/s

Maliyet: 550 milyon USD

Fırlatma üssü: Cape Canaveral Air Force 
Station Space Launch Complex 17

Üretici: Ball Aerospace & Technologies

Tulgay ÖZER
Fen Bilgisi Öğretmeni
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MATEMATİĞİ 
SEVİYORUM NEDEN Mİ?

Çoğu insan matematiği zor diye adlandırır 
ama göründüğü gibi zor değildir bence. Matema-
tiğin içine girmek lazım konuyu kavramak lazım, 
ezberlemek değil.

Ben matematik çözerken bulmaca çözüyor-
muşum gibi hissediyorum. Anlamak için bazen 
bilgi ve zekayı doğru kullanmak gerekir. Ünlü 
matematikçilerin zeka düzeyi belki de normal in-
sanlar gibiydi ama çok problem çözdüler, çözme-
ye çalıştılar belki bir formülü bulup ispatlamaları 
için aylar geçti fakat pes etmediler sonunda gör-
düler ki matematik hayatın bir parçası o yüzden 
başardılar. 

Bunun dışında matematik her alanda karşı-
mıza çıkar sayılarla günlük hayatımızda para üs-
tünü kontrol ederiz.

Ayrıca diğer derslerden ayıran en önemli ö-
zelliği bir konuyla ilgili birden fazla belki onlarca 
soru kalıbı vardır. Karşımıza çıktığında yabancı 
olmamak için bol bol test çözmek gerekir.

Adanur KUBAT
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İBRAHİM YÜCEL ORTAOKULUNDA 
ÇALIŞMALARIMIZ...

Özel İbrahim Yücel Ortaokulu öğrencilerimiz 
için yaşamın tam ortasında konumlanarak ona ken-
dini keşfetme olanağı tanıyan ve akademik başarı-
nın anahtarını vererek kapıyı aralayan modern eği-
tim yaklaşımını benimsemiş bir kurumdur.

Okulumuzda öğrenci odaklı mutlu çocuk öğre-
nir mantığıyla hareket edilen eğitim anlayışımızla 
öğrencilerimizi eleştirel bakış açısına sahip, sorgula-
yan, üretken bireyler olma yolunda cesaretlendiri-
yor, özgüven sahibi, sorun çözmede yetkin bireyler 
olmasını hedefliyoruz.

İlkokul programında geliştirilen bilgi, beceri 
ve tutumlar üzerine inşa ettiğimiz ortaokul progra-
mında; öğrencilerimiz hayata geçirdikleri projelerle 
üretken olmayı, sportif faaliyetlerle fiziksel yetenek-
lerini geliştirmeyi, sosyalleşerek paylaşmayı prensip 
haline getirmeyi öğreniyor.

Sürekli aktif oldukları bir eğitim ortamında öğ-
rencilerimiz çağımızın gerektirdiği sınav sistemine 
göre modern eğitim öğretim tekniklerinin uygulan-
dığı bir programda ilerliyor.

Aktif eğitim öğretim programı dahilinde ortao-
kul öğrencilerimiz hafta sonu etüt çalışmaları, hafta 
içi gurup çalışmaları, bireysel çalışmalar, bireysel 
ödevlendirme, sıkı takip, rehberlik desteği ile aka-
demik anlamda kendilerini en üst düzeyde geliştir-
me imkanı buluyor.

Özel İbrahim Yücel Ortaokulu’nda verilen nite-
likli eğitimin temelinde;

- Her öğrencinin öğrenme stilinin farklı olduğu 
göz önünde bulundurularak öğretmenler ders-
lerini buna göre işler.

- Bireysel farklılıklar göz önünde bulundurulur.

- Öğrencilerin maksimum düzeyde ve eksiksiz 
olarak öğrenmesi hedeflenir.

- Türkiye geneli sınavlar yapılarak öğrencilerin 
bilgi birikim düzeyleri ölçülür, Türkiye’deki yüz-
delik dilimine bakılarak öğrencinin güçlü ve za-
yıf yönleri tespit edilir ve eğitim programları bu 
zayıf yönleri güçlendirecek şekilde planlanır.

- Aylık şube öğretmenler kurulu toplantısı yapı-
larak her öğrenci tek tek değerlendirilerek ihti-
yaç analizi ve eğitim programları belirlenir.

- Hazırlanan kişiye özel programla öğrencilerin 
çalışma sistemleri düzenli olarak takip edilir ve 
velilerimize bu konuda bilgilendirme yapılır.

- 8.sınıfta uyguladığımız eğitim koçluğu sistemiy-
le her öğrenciye bir eğitim koçu atanır, eğitim 
koçu çocuğun ihtiyaçlarına göre çalışma siste-
mini düzenlemede öğrencilerimize yardımcı 
olur.

Her gün yapılan soru çözüm saatlerinde öğren-
cilerimiz bütün branşlardan sorularını öğretmenle-
rine çözdürebilir.

- Öğrencinin dersteki ve deneme sınavlarında-
ki eksik konuları ders öğretmenleri tarafından 
tespit edilerek gerek bireysel gerek gurup etüt-
leri verilir.

- Bireysel veli toplantılarında öğrencinin dersine 
giren branş öğretmenleri ve rehber öğretmen-
lerle öğrencilerin bireysel özellikleri dikkate alı-
narak veli yönlendirmesi yapılır.

- Okul rehber öğretmeni tarafından uygulanan 
çeşitli test, anket ve envanterlerle uygun yön-
lendirmeler yapılır, aynı zamanda öğrencilere 
akademik gelişimlerini destekleyici ve sınav 
sistemine hazırlanmaya yönelik çalışmalarında 
yapıldığı rehberlik uygulamalarında öğrencinin 
mutluluğu ve başarısı hedeflenir.

Özel İbrahim Yücel Ortaokulu eğitim yakla-
şımıyla öğrencileri yalnızca iyi bir liseye yerleştir-
meyi, iyi bir meslek sahibi yapmayı değil, onları 
her yönüyle hayata hazırlamayı amaç edinmiştir. 
Bu çatı altında yetişen her öğrenci; içinde yaşadığı 
dünyaya, topluma ve doğaya karşı sorumlu yete-
neklerinin bilincinde ve özgüveni yüksek bireyler 
şeklinde mezun olur. Bu yetileri disipline eden eği-
tim yaklaşımımız, sürdürülebilir başarının temelini 
oluşturmaktadır.

Demet KOÇER
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SATRANÇ
Çocuklarımızın bir konu üzerinde konsantre 

olamamaları, en fazla şikayet ettiğimiz sorunlar-
dan biridir. Sanılanın aksine, çocukların dikkat-
lerini bir konu üzerinde toplamasıyla konsantras-
yon artmaz. Konsantrasyonu sağlayan en önemli 
unsur, motivasyondur. Çocuk gerçekten sevdiği, 
istediği şeylere karşı konsantre olur. Satranç, bir 
oyun havası içinde, çocuğu zorlamadan, kendi 
arzusuyla düşüncesini bir konu üzerinde yoğun-
laştırmasını sağlar. Satranç sayesinde konsantre 
olmayı öğrenen çocukların, daha sonra derslerine 
ve diğer konulara konsantre olmaları daha kolay 
olur. Satranç oynayan çocuklarda dikkat dağıl-
ması sorununun önemli ölçüde azaldığı zamanla 
görülecektir. 

Satranç, sorumluluk duygusunu aşılar. Ço-
cuklarımızda sahip olmalarını arzuladığımız bir 
özellik de, daha mantıklı düşünce ve davranış-
larda bulunmalarıdır. Onlara iyiyi kötüyü, nele-
ri yapıp neleri yapmamaları gerektiğini didaktik 
bir anlayış içinde öğretmeye çalışmamızın, pek 

yarar sağlamadığı gibi, itici de geldiği bir ger-
çektir. Oysa satranç, oyun içinde yapılacak bir 
hamlenin oyunu nasıl şekillendireceğini, oluşan 
yeni durumun ne gibi sonuçlar doğurabileceğini 
bir neden-sonuç ilişkisi içinde ortaya koyar. Bu-
nun sonucunda çocuk, günlük hayatta yapacağın 
davranışların, satrançta olduğu gibi bazı sonuçları 
olabileceği gerçeğini kavrar. Satranç onları çevre-
lerine karşı daha sorumlu olmaya yöneltir.

Yusuf İNAN
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Mustafa Kemal Atatürk’ün
Hayatı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Mustafa Kemal ATATÜRK (1881-193∞); 19 
Mayıs 1881’de Selanik’te doğmuştur. Selanik 
yerlisi olan babasının adı Ali Rıza Efendi’dir 
(1841-1888). Söke’den Selanik’e gelen Ali 
Rıza Efendi Kırmız Hafız lakaplı Ahmet 
Efendi’nin oğludur. Mustafa Kemal’in anne-
si olan Zübeyde Hanım (1857-1923) ise 1871 
yıllarında Langaza kasabasına yerleşmiştir. 
Zübeyde Hanım Feyzullah Ağa’nın kızıdır.

Okul Yılları
Atatürk öğrenim hayatına Mehmet 

Bey’in mahalle mektebinde başladı. Baba-
sının arzusuyla Selanik’te yeni açılan Şemsi 
Efendi Mektebi’ne geçti ve bu sırada baba-
sı vefat etti. Bir süre dayısının yanında kal-
dıktan sonra annesi onu Selanik Mülkiye 
İdadisi’ne kaydetti fakat Atatürk oradan ay-
rılıp gizlice Selanik Askeri Rüştiyesi’nin sı-
navına girdi ve  annesine bunu açıklayıp ora-
ya kaydoldu. 1893’te matematik hocası ona 
Kemal adını verdi. Askeri Rüştiye’yi başarıy-
la bitiren Mustafa Kemal, Manastır Askeri 
İdadisi’ne girdi. Manastırı’da başarıyla biti-
ren Mustafa Kemal İstanbul’a giderek Harp 
Okulu’na girdi (13 Mart 1899) ve bu okulu 
teğmen rütbesi ile bitirerek Harp Akademi-
sinde öğrenimine devam etti. 1903 yılında 
Üsteğmen olan Mustafa Kemal 11 Ocak 1905 
tarihinde Harp Akademisi’nden Kurmay 
Yüzbaşı olarak mezun oldu. 1907’de Kıdemli 
Yüzbaşı olarak manastır 3.orduya atandı. 

Savaş Yılları 1905-1907 yıllarında Şam’da 
5. Ordu emrinde görev yapan Mustafa Ke-
mal 1907’de kıdemli yüzbaşı oldu. 1911 yı-
lında İstanbul’da Genel Kurmay Başkanlığı 
emrinde çalışmaya başladı. 1911 yılında İtal-
yanların Tralbusgarp savaşında Tobruk ve 
Derne’de görev aldı. Tobruk savaşını kazan-
dıktan sonra Derne komutanlığına getirildi. 
1912 Ekim ayında Balkan Savaşı başlayın-
ca Mustafa Kemal Gelibolu ve Bolayır’da-

ki birliklerle savaşa katıldı. Dimetoka ve 
Edirne’nin geri alınışında büyük hizmetler 
verdi. Sofya Ateşemilitlerliğine atandı. Bu 
görevde 1914 yılında yarbaylığa yükseldi. 
Mustafa Kemal 19. Tümen’i kurmak üzere 
Tekirdağ’a atandı. 1.Dünya Savaşı’nda “Ça-
nakkale Geçilmez!” dedi ve Çanakkale’de 
destan yazdı.

Çanakkale Savaşı’ndan sonra Mustafa 
Kemal 1916’ da Edirne ve Diyarbakır’da gö-
rev aldı. 1916’da tümgenaralliğe yükseldi. 
Ruslar ile çarpışıp Muş ve Bitlis’i geri aldı. 

Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi ola-
rak 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı ve Kur-
tuluş Savaşını başlattı. 22 Haziran 1919’da 
Amasya’da yayınladığı genelgeyle milli mü-
cadeleyi başlattı ve Sivas Kongresi’ne toplan-
tıya çağırdı.
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Mustafa Kemal Yönetimindeki 
Kuruluş Savaşı’nın Aşamaları:

Mustafa Kemal yönetimindeki Kuruluş 
Savaşı’nın aşamaları:

Sarıkamış (20 Eylül 1920), Kars (30 
Ekim 1920) ve Gümrü’nün (7 Kasım 1920) 
kurtarılışı. 

Çukurova, Gaziantep, Kahramanmaraş 
Şanlıurfa savunmaları (1919- 1921).

I. İnönü Zaferi (6 -10 Ocak 1921) 
II. İnönü Zaferi (23 Mart-1 Nisan 1921) 
Sakarya Zaferi (23 Ağustos-13 Eylül 

1921) 
Büyük Taarruz, Başkomutan Meydan 

Muhaberesi ve Büyük Zafer (26 Ağustos 9 
Eylül 1922)

Sakarya zaferinin ardından 19 Eylül 
1921’de TBMM Mustafa Kemal’e Mareşal 
rütbesi ve Gazi ünvanını verdi.

Meclisin Kurtuluş Savaşı’nı başarıyla 
yönetmesi, yeni Türk Devleti’ni kurulması-
nı hızlandırdı. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet 
kabul edildi ve Atatürk oybirliği ile ilk Cum-
hurbaşkanı seçildi.

10 Kasım 1938’de Atamız hayata gözleri-
ni yummuştur.

Ege Eymen GÖKTEPE
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WARUM  İST
BİLDUNG SO 

WİCHTİG ?
Bildung ist ein Menschen recht. Schulbildung legt den Karriereweg Fest. Alle Kinder haben das 

Recht zu lernen. Die Kinder lernen nicht nur lesen und schreiben.  Sie lernen auch zu überlegen .

DAS WİCHTİGSTE İN DER 
FREMDSPRACHENERZİEHUNG STABİLİTÄT

Das Erlernen einer Fremdsprache erfordert vor allem eine Verpflichtung. 

Die gelernte sprache zu lieben ist eines der wichtigsten Elemente, 

die diesen Prozess Unterstützen.
Almanca Öğretmeni

Fatma KOÇ
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İP ATLAMANIN 
FAYDALARI NELERDİR?

İp atlamak eğlenceli olmasının yanı sıra, 
vücut şeklini korumak, akciğer kapasitesini ve 
fiziksel direnci artırmak için etkili bir yoldur. 
Kesinlikle yapabileceğiniz en iyi kardiyovas-
küler egzersizlerden biridir. Bu kolay aktivite 
çocuk oyunu gibi görünebilir, ancak ip atlamak 
vücudumuzu formda tutar ve fiziksel direnci-
mizi önemli ölçüde arttırır. Günlük sporunuza 
çok iyi bir takviye olacaktır. Son derece pratik 
bir spordur; iyi sonuçlar almak için hiçbir alete 
ihtiyaç yok. İhtiyacınız olan tek şey bir atlama 
ipi ve hareket etme arzusu. İp atlamak kalp atış 
hızını arttırır. Yürümek, koşmak, merdivenler-
den çıkmak ve inmek ya da bisiklet sürmenin 
de kalbiniz üstünde benzer etkileri vardır. Kar-
diyovasküler egzersizler, vücudun oksijeni ve-
rimli bir şekilde kullanmasını sağlayarak kalp, 
akciğerler ve dolaşım sistemini güçlendirir. 
Çocukken ip atladıysanız, bu egzersizin koor-
dinasyon gerektirdiğini hatırlayabilirsiniz.
•  Başlamak için, kolları ve ayakları ayrı ayrı 

hareket ettirmelisiniz.
•  Bir elinizle ipi tutarken iki ayak ile başla-

yın.
•  İpi sabit bir hızda hareket ettirin ve ayağı-

nıza yaklaştığında atlayın.

İp atlamanın bilinmeyen 6 yararı:
İp atlamak basit ve ekonomik olmanın 

yanı sıra bize birçok fayda sağlar. 
1. Kaslarınızı sıkılaştırın
İp atladığınızda, vücudunuzdaki tüm kas-

ları çalıştırırsınız. Bu egzersiz, üst, merkez ve 
alt vücut kaslarınızı kullanır. İpi hareket ettir-
mek için biseps ve trisepsleri kullanmak ge-
rekir. Düzenli hareket, kasları güçlendirir ve 
sıkılaştırır. Aynı zamanda, atlarken karın kas-
larınızı da kullanırsınız.

Bu egzersiz ayrıca bacaklarınızı da çalış-
tırır. Bacaklarınızın koordine hareketi, kasları 
gerginleştirir. Gerginlik, kasları sıkılaştırarak 
baldır, kalça, tendon ve alt bacak kaslarını kuv-
vetlendirir.

2. Kan akışınızı artırın
İp atladığımız zaman kullandığımız hare-

ket dolaşım sistemimize doğrudan yardımcı 
olur.

Kalp vücudun her yerine kan pompala-
mak için daha da sıkı çalışır. Böylece tüm ar-
terlerinizde kan dolaşımı sağlayarak kalp krizi 
geçirme riskini azaltır. 

3. Akciğer kapasitenizi arttırın
İp atladığınızda ciğerleriniz daha fazla 

hava alır. Bu, bazı solunum problemleri için 
yararlı olabilir.

Aynı zamanda fiziksel direncimizi arttı-
rırız ve yorulmadan daha uzun süre egzersiz 
yapabilir hale geliriz.

4. Kalori yakın
30 dakika boyunca ip atlamak 400 kalori 

yakar. Buna vücudunuzun her tarafında depo-
lanan yağlar dahildir. Kilo vermeye çalışanlar 
için ip atlamak mükemmel bir egzersiz olacak-
tır.

5. Toksinlerden kurtulun
İp atladığımızda, vücudun her yerinde 

depolanan toksinlerden kurtuluruz. Toksin 
atma işlemi, temel olarak ter aracılığı ile ger-
çekleşir. Böylece hücreler yeniden oluşup tam 
kapasitede çalışabilirler. 

6. Stresi azaltın ve zihinsel aktivitenizi 
artırın

Bilimsel olarak 
test edilmemiş olsa 
da, bazıları ip atla-
mak için gereken 
koordinasyonun 
yeni sinir bağlantı-
ları oluşturduğunu 
düşünüyor.

Ayrıca, ip atla-
mak vücudu endor-
fin üretmeye teşvik 
ediyor. Endorfin; 
dinlenmemize, stres 
atmanıza ve daha az 
endişelenmemize 
yardımcı olur.

Böylece daha 
olumlu bir zihin 
yapısı geliştirebilir-
siniz. 

Bu bakış açısıyla yaşam kaliteniz de yük-
selecektir.
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Öğretmen gün olur,
Bir anne olur,

Çocuklarına sevgi verir,
Onları korur  ve sever.

Öğretmen gün olur,
Bir kitap olur,

Onlara bilgi verir,
Onları aydınlığa çıkarır.

Öğretmen gün olur,
Bir ağaç olur,

Onları meyvesi ile besler,
Gölgesi ile güneşten korur,

Çünkü öğretmen,
Bütün mesleklerin anasıdır,

Gün olur anne olur,
Gün olur bir kitap olur.

Yani öğretmen her yerde.

     İmam Tekin
  Sınıf Öğretmeni

              

Arkadaşlık sevgi,
Güzellik kardeşlik,

Şevkat demektir, arkadaşlık.

Arkadaşlık 
Rengi beyaz,

Küslükte siyah,
Aynı şevkatle,

Dostluktur.

Arkadaşlık,
Güle oynaya,
Şen şakrak,

Aynı kandan,
Aynı candan,

Olandır arkadaşlık.

Arkadaşımı severim,
Kardeşimdir o benim,
Canımdandır o benim,
Kanımdandır o benim.

  Ada Seven

ÖĞRETMEN 
DEMEK

ARKADAŞLIK

MATEMATİK
Matematik deyince aklıma gizem gelir. 

Matematik sıkıcı değildir. 
Sadece azıcık çalışma ile olur bu işler. 

Merak etmeyin matematikle anlaşırsan 
oda senle anlaşır sıkıntı etme.

Azıcık çaba ve azıcık hırs ile oldu bu iş.
Sadece matematik böyle değil tüm ders-

ler böyledir.
Azıcık dişini sık sonradan tamadır bu iş.

Elif Diyar Çağatay
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 Çanakkale
Zaferi

Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümünü kutlama-
nın haklı gururunu yaşıyor, İbrahim Yücel Okulları olarak ebediyete intikal etmiş tüm şehitleri-
mizi rahmetle anıyoruz.
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SPORTİF
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Spor-

ları kapsamında yer alan okullar arası bisiklet 
yarışında okulumuz Minik Kız Takımı İl 1.si, 
Minik Erkek Takımı İl 2.si oldular.

Gençlik Spor İl Müdürlüğünün düzenle-
miş olduğu 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı fa-
aliyet programında yer alan okullar arası Jim-
nastik Yarışmalarında Minik A Kız Takımımız 

Bu başarıda emeği geçen öğretmen, öğren-
ci ve velilerimize teşekkür eder, okulumuz ta-
kımlarına bir sonra ki yarışma ve turnuvalarda 
başarılar dileriz..

İl 1.si, Minik B Erkek Takımımız İl 1.si oldular. 
Emeği geçen öğretmen, öğrenci ve velilerimize 
teşekkür eder, sonra ki yarışmalarda başarılar 
dileriz...
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2019-2020 Okul Sporları kapsamında spor 
Tırmanışı yarışmalarında okulumuz Minik Kız 
Takımı İl İkincisi, Minik Erkek Takımı İl İkinci-
si, Küçük Kız Takımımız ise İl Üçüncüsü oldu. 

2019-2020 Okul Sporları Satranç Turnu-
vasında Yıldız Genel Takımımız İl Üçüncüsü 
oldu. Bu başarıda emeği geçen öğrencilerimizi 

BAŞARILARIMIZ
Bu başarıda emeği geçen öğrenci ve öğretmen-
lerimizi tebrik eder, sonraki yarışmalarda ba-
şarılar dileriz...

ve öğretmenlerimizi tebrik eder, başarılarının 
devamını dileriz...
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3/A Sınıfı Meslekleri Tanıyor  
ve Tanıtıyor
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COŞKULU BAHAR FESTİVALİMİZ...
Özel İbrahim Yücel Okulları olarak 5 Mayıs Pazar günü düzenlediğimiz bahar festi-

valimizde katılımcılarımız gönüllerince eğlenerek bahar mevsiminin en güzel zamanla-
rını modern ve doğa ile iç içe kampüsümüzde doyasıya yaşadılar.

Malatya Down Sendromlular derneği yararına düzenlenen kermesimiz, eğlenceli ya-
rışmalarımız, kulüp sergilerimiz ve daha bir çok aktivite ile dolu dolu bir festival yaşandı.

Tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz.
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Öğrencilerimiz Acil Durum ve  
Yangın Tatbikatında...

Her yıl düzenli olarak organize edilen tatbikatımız da öğrencilerimiz, teknolojik alt yapısı tam 
standartlarda olan okulumuzda yangın algılama sisteminin devreye girip siren uyarısı ile tahliye 
prosedürlerine uygun olarak öğretmenlerinin eşliğinde toplanma alanında buluştu.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye dairesi eğitim uzmanı Seyfullah SOYLU öncelikle acil durumlar 
ve hareket tarzları hakkında bilgilendirmelerde bulunup akabinde yangın simülasyonu üzerinden 
söndürme çalışması gerçekleştirdi.

Değerli konuklarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.
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20 Ocak 2020’de Hayrettin Karaca Kaybettik…
TEMA Vakfının Kurucusu ve Onursal Başkanı 

“Toprak Dede” 
Hayrettin Karaca Kimdir?

Hayrettin Karaca 4 Nisan 1922 yılında 
Bandırma’da doğdu. Babası Hocazade Halil 
Efendi, annesi Zehra Hanım’dır. Her ikisi de 
Kırım muhaciridir. Liseyi bitirdikten sonra ail-
esinin işinin başına geçip triko-örme olan bu işi 
ülkenin en başarılı sanayi kuruluşlarından biri 
yapmıştır. Karaca firması diğer firmalara göre 
20 yıl önceden Türkiye’de ihracatın liderliğini 
yapmıştır.                   

Karaca ellili yaşlarında, Türkiye’nin ilk özel 
arboretumunu kurdu ve yurtiçi-yurtdışında 
gezdiği her yerden tohumlar topladı, botanik 
bahçelerini gezdi ve bağlantılar kurdu. Ka-
raca’nın Yalova’da kurduğu Karaca Arbore-
tumu, dünyanın hert arafındaki botanikçiler 

tarafından bilinmektedir. Yılda iki kez yayın-
lanan Arboretum Magazin’i bilim adamlarının 
araştırma ve görüşlerinin yayınlandığı bir fo-
rum olmuştur. Türkiye için adeta bir gen koru-
ma merkezi olan Karaca Arboretumu içerisinde 
14.000 türü barındırıyor. 

Hannover Üniversitesi’nden ekoloji pro-
fesörü Franz H. Meyer, Hayrettin Karaca’dan 
“Şimdiye kadar hiç böylesine kişisel çıkar güt-
meden, kendini insanlığın yararına çalışmaya 
adamış birine rastlamadım.” diye bahsetmek-
tedir. Karaca, TEMA Vakfı’nın kurucularından 
biridir. Hayrettin Karaca ağaç dikim çalışma-
larına devam etmektedir.
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İYO TEMA

TEMA VAKFI ARACILIĞIYLA 
OKULUMUZDA UYGULANAN EĞİTİM 

PROGRAMLARIMIZ

Geniş doğal ortamı bulunan okulumuzun kampüsünde doğa eğitim uygulamaları için yapılan birçok 

çalışmalarımız var. TEMA Vakfının yıl boyu süren Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul Tema çalışmalarında öğren-

cilerimize sürdürülebilir yaşam becerileri kazandırılmaya çalışılıyor. Öğrencileri tarlada da eğiterek öğrenmeyi 

öğrenme becerilerini geliştirme amaçlanmaktadır.

Okulumuzda uygulanan TEMA eğitim pro-

gramlarının amaçlarından bazıları:

 6 Doğada yaşayan farklı canlı türleri arasındaki 

ilişkilere örnekler verir.

 6 Doğal çevre ile ilgili kavramları ve varlıkları 

açıklar.

 6 Doğal varlıkları korumaya yönelik farkında-

lık gösterir.

 6 Doğadaki canlı çeşitliliğini açıklar ve diğer 

canlıların yaşam hakkına saygı duyar.

 6 Doğada farklı canlıların farklı görevleri oldu-

ğunu ifade eder.

 6 Kendi doğal ve yapay çevresini gözlemler.

 6 Toprağın içindeki canlı ve cansız varlıkları 

ifade eder.

 6 Bitkilerin büyüme sürecini anlatır.

 6 Hava, su ve toprak gibi doğal varlıkları göz-

lemler.

 6 Toprağın canlılar için barınak olduğunu ve 

besin sağladığını söyler.

 6 Bitkilerin ve hayvanların toprakla ilişkisini 

açıklar.

 6 Toprağın araç gereç yapımında kullanıldığını 

deneyimler.

 6 Havanın yaşantımızdaki yerini açıklar ve 

Hava durumundaki değişimleri gözlemler.

 6 Su döngüsünü açıklar ve suyun yaşantımız-

daki yerini açıklar.

 6 Daha az atık çıkarma ve yeniden kullanım 

konularında

TEMA Vakfı Eğitim Programları kapsamında 

işlenilen konulardan bazıları şunlardır:

 � Yeryüzünün Örtüsü Toprak

 � Her Damlası Değerli Su

 � Nefes Kaynağımız 

 � Rengarenk Doğam

 � Yaşam Tohumla Başlar 

 � Su döngüsü
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AĞAÇ KARDEŞLİĞİ PROJESİ

Bu programların haricinde TEMA Vakfı ortak 

çalışmalarda, en çok ilgi gören Ağaç Kardeşliği Proje-

si öğrencilere ağacı tohumundan itibaren yetiştirmek 

ve ağaç türlerini gözlemleyerek buldurmak için keşfe 

çıkartıyor. Projenin kendine ait materyallerinin olması 

da ayrıca ilgi kaynağı olmaktadır.

SIFIR ATIK PROJESİ

Bu yıl tüm okullara yeni yeni yayılmaya başlayan 

öncelikli olarak bizim okulumuzda pilot olarak uy-

gulanan Sıfır Atık Projesinde kullandığımız ve atık 

olarak gördüğümüz birçok malzemenin aslında atık 

olmadığını tekrar dönüşebildiğini öğrencilerimize 

eğitimleriyle birlikte uygulamalı verdik.

YERYÜZÜNE SAYGI, İKLİMİ KORU PROJESİ

Sompo Sigorta’nın sponsorluğunun yaptığı 

ve Türkiye’de pilot uygulanan Yerküreye Saygı İkli-

mi Koru Projesi için ilkokul sınıflarımızda eğitimler 

verilmektedir. 

ARILAR VARSA YARINLAR VAR PROJESİ

Bal parmak şirketinin projelerinden olan Arılar 

Varsa Yarınlar Var projesi okulumuzda doğa eğitim 

programı kapsamında uygulanmıştır.

EVİMİZ DÜNYA PROJESİ 

TEMA Vakfının diğer projesi İKEA ile Evimiz Dün-

ya Projesi devam etmektedir. Sınıflarımızda açılan 

online eğitimlerle okul öncesinden başlayarak doğa 

eğitimlerini video, masal ve görsellerle destekleyerek 

gerçekleştiriyoruz.

VERMLİ KÜLTÜR

Ortaokul öğrencileriyle Verimli kültür uygulama-

ları çerçevesinde okul uygulama bahçelerinde birçok 

tarımsal ürünlerin ekimi dikimi gerçekleştirilerek 

öğrencilerin sadece tüketim odaklı yetişmeyip üretim 

yapabilmelerine fırsat verilmektedir.
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18 Mart Çanakkale Zaferi kutlama ve Şehitleri Anma 
günü etkinlikleri kapsamında Malatya Büyükşehir 
Belediyesi Sanat Merkezi’nde 17 Mart Pazar günü 

gerçekleştirdiğimiz sergimiz yoğun ilgi çekti...
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Hentbol Başarılarımız...

Gençlik Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği okullar arası Hentbol maçları sonucunda okulumuz 
küçük erkeler ve küçük kızlar kategorisinde il birinciliğini kazanarak küçük kızlar kategorisindeki 
öğrencilerimiz gibi şampiyon olmuştur.

Çocuklarımızı kutlar, bu başarıda emeği geçen aileleri ve öğretmenlerine teşekkür ederiz.
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Halkbank Erkekler Voleybol A Takımı 
oyuncu ve yöneticilerini okulumuzda 

öğrencilerimiz ile buluşturduk...
Öğrencilerimize kazandırdığımız akademik başarıların yanında spor ve kültür disip-

lini çalışmalarımız kapsamında halkbank erkekler voleybol a takımı oyuncu ve yönetici-
lerinden bir heyeti okulumuzda öğrencilerimizle buluşturduk.
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Ekolojik Derslikler 
Oluşturuyoruz...
Temel eğitim çocukların kişilik gelişimi-

nin davranış ve alışkanlıklarının oluştuğu 
yaşlarda verilen eğitimdir. 

Bu dönemde kazanılan alışkanlıklar in-
sanda ömrü boyunca olumlu ya da olumsuz 
etkilere sahiptir. Bu nedenle temel eğitim 
kadar verildiği yapıların da birçok yönden 
özelliklere sahip olması gerekir.

Bu yapılar çocukların ufkunu açacak 
yenilikçi, çok yönlü ve farklı imkanları suna-
cak şekilde tasarlanması gerekir. Cocukların 
doğayla iç içe ekolojik ortamlarda eğitim 
alması sürdürülebilir bir yaşamı destekle-
meyle de yakından ilgilidir. Çevreye duyarlı 
nesiller yetiştirmek için ekolojik dersliklerde 
eğitim almak doğal alanları doğru kullan-
mayla doğru orantılıdır. Bu anlamda okulu-
muz doğal ortam konusunda oldukça yeterli 
bir alana sahiptir.

Bu alanı eğitim öğretim açısından doğ-
ru kullanmak icin okul bahçemizin uygun 
yerlerinde ekolojik derslikler olusturmaya 
başladık.
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COŞKULU 23 NİSAN 
KUTLAMA TÖRENİMİZ...
Ulu Önder Atatürk’ün Türk ve Dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programımızda öğrencilerimizin eşsiz sahne per-
formansları ile eğlenceli zamanlar geçirdik.

Etkinlikler kapsamında; şiir dinletileri, modern dans, jimnastik gösterilerinin yanı 
sıra öğrencilerimizin sahnelediği oratoryo izleyicilerimiz tarafından beğeni ile izlendi.

Başta bugünü çocuklarımıza armağan eden Atamızı şükranla anıyor, akabinde prog-
ramımızda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
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Yaradılış Destanı
Daha hiçbir şey yokken “Tanrı Kara Han”la “su” 

vardı. Kara Handan başka gören, sudan başka görü-
nen yoktu. Kara Han yalnızlıktan sıkılıp ne yapayım 
diye düşünürken su dalgalandı. “Ak Ana” çıktı. Kara 
Hana “yarat” diyip yine suya daldı. Bunun üzerine 
Kara Han “kişi” yi yarattı. Kara Hanla kişi ebedî 
suyun üstünde iki kara kaz gibi uçuyorlardı. Fakat 
kişi halinden memnun değildi. Kara Handan daha 
yüksekte uçmak istiyordu. Onun bu dileğini sezen 
Kara Han, kişiden uçmak kabiliyetini aldı. Kişi son-
suz suya yuvarlandı. Boğuluyordu. Yaptığına pişman 
olarak Tanrı Kara Handan bağışlanmasını diledi. 
Tanrı Kara Han kişiye sudan yükselmesini buyurdu.

Denizden bir yıldız yükseltti. Kişi bunun üs-
tüne oturarak batmaktan kurtulacaktı. Kişi artık 
uçamayacağı için Tanrı Kara Han dünyayı yaratmak 
istedi. Suyun dibine dalarak toprak çıkarmasını ki-
şiye buyurdu. Kötü düşünceden hâlâ vazgeçmeyen 
kişi denizin dibinden toprak çıkarırken kendisi için 
de gizli bir dünya yaratmak istediğinden ağzına bi-
raz toprak sakladı. Kişi avucundaki toprağı su yü-
züne serpince Tanrı Kara Han toprağa “büyü” diye 
buyruk verdi. Bu büyüyen toprak dünya oldu. Fakat 
aynı zamanda kişinin ağzındaki toprak da büyüme-
ğe, başlayıp onu boğacak hâle geldi.

Tanrı Kara Han “tükür” diye buyruk vermesey-
di boğulup gidecekti. Kara Hanın yarattığı dünya 
dümdüzdü. Kişi tükürünce ağzından çıkan toprak-
lar bu dümdüz dünyaya fırlayarak üzerinde bataklık 
tepeler meydana getirdi. Buna kızan Tanrı Kara Han 
bu itaatsiz kişiye “Erlig” (= Şeytan) adını verdi ve 

onu kendi ışık âleminden kovdu. Bundan sonra yer-
den dokuz dallı bir ağaç bitirerek her dalın altında 
bir adam yarattı. Bunlar dokuz insan ırkının ataları 
oldular.

Erlig bu insanların bu kadar güzel ve iyi ol-
duklarını görünce Kara Handan onları kendisine 
vermesini istedi. Kara Han vermedi. Fakat Erlig on-
ları kötülüğe sürükleyerek kendisine çekebiliyordu. 
Kara Han insanların bu akılsızlığına, Erliğe kanma-
larına kızarak onları kendi başlarına bıraktı. Erliği 
yer altındaki karanlıklar dünyasının üçüncü katına 
kovdu. Kendisi için de on yedinci kat göğü yaratarak 
oraya yerleşti. İnsanları korumak için de melekle-
rinden birini gönderdi.

Erlig bu güzel göğü görünce o da kendisine 
bir gök yaratmak için Kara Handan izin aldı. Kendi 
göğüne tebaasını, yani kandırdığı kötü ruhları yer-
leştirdi. Erliğin tebaası Kara Hanınkilerden daha iyi 
yaşadıkları için Tanrı Kara Hanın canı sıkıldı. Me-
leklerinden birini göndererek Erliğin göğünü yıktır-
dı. Bu gök yıkılıp dünyaya düşünce yıkıntılarından 
dağlar, boğazlar, ormanlar meydana geldi.

Kara Han, Erliği dünyanın en derin katına 
sürdü. Bu güneşsiz, aysız, yıldızsız yerde dünyanın 
sonuna değin oturmasını buyurdu. Tanrı Kara Han 
on yedinci kat gökten kâinatı idare etmektedir. On 
altıncı kat gökte “Bay Ölkün” Altın Dağda, altından 
bir tahtta oturur. Yedinci katta “Gün Ana”, altıncı 
katta “Ay Ata” oturmaktadır.

Rıza ÜNLÜ

Sosyal Bilimler Öğretmeni
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Her zorluklara karşın
Bizi düşmanlardan kurtaran

Bu ülkeyi bize güzellikleriyle bırakan
Sensin Atatürk’üm

Seni çok seven 
O Türkiye’nin

Ve seni çok seven çocukların
Kalbindesin Atatürk’üm

Çocuklara sevgiyle bakan
Tüm zorlukları arkasında bırakan 

Yıllar geçse bile hiç unutulmayacaksın
Sevgili Atatürk’üm

Ecem Zeynep DURMUŞ

ATATÜRK’ÜM

BENCE 
MATEMATİK

Bir bulmacadır matematik, farklı bir bul-
maca. Hani şu düşünüp, uğraşıp zor bul-
duklarımızdan. Örneğin; biz yapacak bir şey 
bulamadığımızda bazen gazetelerdeki bul-
macaları çözmeye çalışırız zorlandıklarımızı 
yetişkinler hemen bulur çünkü onlar bizden 
daha çok bulmaca çözmüşlerdir. Yani alıştır-
ma, tekrar yapmışlardır. Tekrar herkes için uğ-
raştırıcı gelebilir fakat işi biraz daha eğlenceli 
yaparsak eğlenceli gelir. Mesela bazı kişiler 
bir şeyler anlatmayı sever böyle bir durumda 
bir öğretmen gibi ya da istediğiniz bir öğret-
meni taklit ederek sanki biri karşınızda varmış 
gibi ona anlatıyormuşsunuz gibi yapabilirsi-
niz. (Ben sıkıldığımda hep böyle yaparım)

Maksadı bulmaca,
Aslı kafa karıştırma,
Takma kafana bunları,
Elinden geleni yaparak kodla,
Meraklı ol her zaman,
Anlayacaksın,
Tik tak zaman geçecek,
İyi olacak sonuçlar,
Kazanacaksın sonunda

İrem AKÇA 

MATEMATİK
Matematik her zaman bizimle

Asal sayılar, tam sayılar
Toplama çıkarma

En sevdiğim ders matematik
Matematik her zaman bizimle

Asal sayılar, tam sayılar
Toplama çıkarma

İyidir matematik anlayabilirsek,
Kolaydır matematik dilini çözebilirsek.

Defne Duran
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2012-2013 SBS

Öğrencilerimiz,
Malatya'da rekor başarı ile Zirvedeydi.

Türkiye'nin en iyi liseleri arasında 

kabul edilen Malatya Fen Lisesine

% 33,34 oranıyla
yerleştiler.

448,27
Okul Ortalaması İle

Malatya’da

2013-2014 TEOG

Zirvedeki Yerimizi

Koruduk...



2014-2015
TEOG

Malatya’da Rekor Başarı...

454,46



2015-2016
1. TEOG SINAVINDA

Başarı Geleneğimiz
Bozulmadı Bozulmayacak...

Türkiye 1.si

TEOG SINAVI

OKUL ORTALAMASI 

500 PUAN ÜZERİNDEN

454,052

6

sayfa 64








