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Değerli Meslektaşlarım…
Geçen senenin başında tüm eğitim öğretim çalışmalarımız normal
seyrinde devam ediyorken hayatımızı yeni normallerle şekillendiren
Covid 19 süreci neredeyse bir yılını
tamamlamak üzere. Bu zaman zarfında sizlerden uzak kalmanın üzüntüsünü içimizde hissederken sizlere
yakın olabilmenin yollarını aradık. Ve
sizlerle yeni normal sürecin bir parçası olan elektronik ortamlarda e
SIRA DIŞI elektronik dergimiz ile bir
araya gelmeye özen göstermekteyiz.
Yüz yüze eğitimin öneminin bir
kez daha ortaya çıktığı bu pandemi
sürecinde elektronik dergimizin sizlere katkı sunmasını amaçlamaktayız. Yayın hayatına 2020 yılı Haziran
ayında başlayan ve üçer aylık dönemlerde yayınlanan e SIRA DIŞI
elektronik dergimizin 3. sayısında da
sizlere destek vermenin mutluluğunu taşıyoruz.
İsmini, okul sıralarından uzak kaldığımız süreçten alan, öğrencilerimize ve velilerimize faydalı olacağını
düşündüğümüz elektronik dergimizi
hizmetinize sunar, özellikle soğuk kış
aylarında içinizi ısıtacak etkinliklerin
yer aldığı bu sayımızı keyifle okuyacağınızı ümid ederiz.
Dr. Abdülaziz YENİYOL
İl Millî Eğitim Müdürü
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Kış Akşamları
Nazan GÜL
Akköy İlkokulu

Bir Başkadır
Kış Akşamları
Kış akşamları deyince çoğumuzun aklına

sesler ve kokular gelir nedense. Nedir bu kokular? Hıımmmm mis gibi kestane kokusu,
sobanın üstüne atılmış mis gibi mandalina
kabuğu kokusu ... Ya sesler nedir? Sobanın
üzerinde su dolu güğümün fokurdama sesi,
çıtır çıtır çatlayan kestanelerin sesi veee sık
sık giden elektrikler nedeniyle çığlık atan
çocukların sesleri... Hemen gaz lambasını
yakan aile büyüğü sayesinde azıcık da olsa
aydınlanan ev ortamı ve birazcık gaz kokusu... Bunu fırsata çevirip hemen duvarda
gölge oyunu oynamaya başlayan ailelerin
kahkaha sesleri…
Kestaneler pişince sobanın başına toplanan
aile bireyleri, kestanelerini yerken birbirlerine masallar, hikayeler anlatırlardı. Bütün
bunlar “hepsi unutulmaya yüz tutmuş şeyler olsa da” aklımızdan çıkmayan kış akşamları çocukluk anılarımız arasındadır.
Hatırlayınca onları yüzümüzü bir tebessüm
sarıp sarmalar.
Belki günümüz çocukları bunları yaşayamıyor. Kim bilir belki onlara günümüz şartları
ile bir ortam oluşturur bir gölge oyunu oynamaya başlarsınız. Belki de yere minderler atıp mum yakar bir masal ya da hikâye anlatırsınız. Ya da bir bit pazarına gezi
düzenler çocukluğunuzun unutulmazları
olan gaz lambası, güğüm, soba, el feneri vb.
malzemeleri tanıtma fırsatı bulabilirsiniz.
Aaaaaaaa unutmadan buraya bir de anonim bir hikâye bırakayım evinizde böyle bir
kış akşamı yaşamak isterseniz hikayeniz
hazır olsun.

KIŞ MASALI
Bir gün, kurdun biri aç kalınca kasabaya inmiş. Sütçünün süt çanağını devirmiş içmiş. Fırıncının tezgahından ekmeğini çalmış yemiş. Kasabın vitrininden
bir but kapmış mideye indirmiş. Kasabanın tüm köpekleri toplanmış ve kurdu yakalamak için ardı sıra
koşturmaya başlamışlar.
Kurt önde köpekler arkada, amansız bir kovalamaca…
Sonunda sütçünün köpeği yorulmuş takibi bırakmış.
Bir müddet daha geçince fırıncının köpeği yorulmuş
takibi bırakmış. En son kasabanın çıkışına yakın
kasabın köpeği de pes etmiş ve geriye dönmüş.
Kurdun arkasında kala kala bir tek demircinin köpeği kalmış.
Kurt önde, demircinin köpeği arkada amansız ve ısrarlı bir kovalamaca devam ediyormuş.
Artık kasabadan çıkmış, kırlara varmış ve dağa
doğru çıkmaya başlamışlar. Kurt dayanamamış,
durmuş ve demircinin köpeğine öfkeyle seslenmiş:
“ Yahu arkadaş, sütçünün sütünü içtim, fırıncının
ekmeğini yedim, kasabın etini kaptım, buna rağmen
bunlar bile pes etti peşimi bıraktı. Ben demirciye ne
yaptım da peşimi bırakmıyorsun? ”
“ Seni cezalandırmam için bana zarar vermen şart
değil. Sen başkalarına zarar verdiğin için suçlusun”
diye karşılık verir demircinin köpeği.
ANONİM
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Bir Masal
Nazan GÜL
Akköy İlkokulu
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Kış Çiçekleri
Yalova ilimizin en önemli geçim kaynaklarından biri seracılık ve
süs bitkileridir. İlimizde seralarda hemen hemen tüm çiçekleri
bulmak mümkündür. Kış mevsiminde evlerimizi, bahçelerimizi
süsleyen soğuk kış günlerinde çevremizi güzelleştirip içimizi
ısıtan kış çiçeklerinden birkaç tanesini öğrenelim.

Atatürk Çiçeği

Kendi güzelliği yanında ismini
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal
Atatürk’ten alıyor olması Atatürk
çiçeğini çok daha özel kılıyor.
Kırmızı ve yeşil tonlarıyla bakanları kendisine hayran bırakan
bu eşsiz çiçek soğuk havalarda
dayanıklı olmasıyla da tam bir
kış çiçeği olarak biliniyor. Ayrıca
Aralık – Ocak – Şubat aylarında Atatürk çiçeğinin yaprakları
çiçek açar. Böylece kışın en
kasvetli günlerini bile daha renkli
ve neşeli hale getirebilirsiniz.

Nergis Çiçeği
Sarı ve beyazın eşsiz bir
uyumu olan nergis çiçeği,
evlerinize kışın renk katacak
ve içinizi ısıtacak bir çiçek
olacak. Soğuk havalara karşı
en dirençli çiçekler arasında
ilk sıralarda yer alan nergis
çiçeğini açık havada da yetiştirmeniz mümkün.

Kasımpatı

Nazan GÜL
Akköy İlkokulu

Çuha Çiçeği

Mor, kırmızı ve sarı renkte
açan çiçekleri ile adeta hoş bir
tabloyu evinize taşıyan çuha
çiçeği de -30 dereceye kadar
dayanabilen kış çiçeklerinden
birisi. Ancak çuha çiçeğini kışın
yetiştirmek istiyorsanız dikkat
etmeniz gereken bir detay var o
da sık sık sulanması gerektiği,
aksi taktirde çiçek soğuğa fazla
dayanamayıp solabilir.

Ek olarak neredeyse hiç sulama
istemiyor oluşu da bakımının kolaylığının en güzel kanıtı.

Balkon ve bahçe çiçekleri
arasında renkleri ve dayanıklılığı sayesinde sıklıkla tercih
edilen bir çiçek olan kasımpatı, -30 dereceye kadar
dayanabilen güçlü bir çiçektir.
Bunun yanı sıra bakımı için
zor şartlar gerekmemesi de
kasımpatını kış aylarında bir
yıldız haline getiriyor.

Yılbaşı Çiçeği

Ekim ila Ocak ayları arasında
çiçek açabilen ve boyları 30 cm
kadar olabilen yılbaşı çiçeği, en
fazla tercih edilen kış çiçeklerinden birisi olarak ön plana çıkıyor.
Sarkan ve bakımı kolay bir çiçek
olan yılbaşı çiçeği, kış aylarındaki
vakit geçirmesi en keyifli şeylerden birisi olmaya aday.

6

Oyuncak Yapımı
Esra ÜLTAY GÜNDÜZ
Gaziosmanpaşa İlkokulu

SAKLANAN KARDAN ADAM
Merhaba çocuklar ;
Hangi mevsimdeyiz biliyor musunuz? Eveetttttttttt
kış mevsimindeyiz. Kışın en çok ne yapmayı severiz?
Evetttt kardan adammmmm. O zaman Şimdi sizinle
saklanan kardan adam yapalım. Aaaaaa saklanan
kardan adam hiç duymadınız mı? E o zaman haydi
başlayalım……………

(Fotoğraf ve yazı tarafıma aittir.)

A4 kağıdımıza kardan adamın kafasını ve ellerini çiziyoruz, istediğimiz renklerde boyuyoruz; ve
makasımız ile dikkatlice kesiyoruz. Ve pipetlerimizin üzerine yapıştırıyoruz.

MALZEMELERİMİZ;
3 adet pipet
1 adet A4 kağıt
Boya kalemleri
Yapıştırıcı
Karton bardak
Makas
Bant
Ponpon
Pipetlerimizi birbirine
bant ile yapıştırıyoruz.
Daha sonra kenarlardaki pipetleri kesiyoruz. Ve
yukarı kıvırıyoruz.

Renkli ponponlar
ile de kardan adamımızın düğmelerini
yapıştırıyoruz. Ve
saklanan kardan
adamımız oyuna
hazır………..
Pipetimizi yukarı
aşağı hareket ettirerek kardan adamımızın saklanmasını
sağlıyoruz.
Yukarı ve aşağı hareket ettiriyoruz

Karton bardağımızın altından ve iki adette yanından
delikler deliyoruz ve pipetleri geçiriyoruz.
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KIŞ OYUNLARI
Melek KARABOĞA

KIŞ MEYVE SEBZELERİ
OYUN KARTLAR iLE
NASIL OYNANIR?

Aydede Anaokulu

HAFIZA OYUNU
Kartları yere resimler görünmeyecek
şekilde dizeriz. Taş-kâğıt-makas ile oyunculardan birisi oyuna ilk olarak başlar. Her
oyuncunun 2 kart açma hakkı olur, açtığı
iki kartta aynı resimleri bulmaya çalışır.
Çift resimleri eşleştiren oyuna devam
eder. Eşleştiremezseniz el rakibe geçer.
Kartlar bittiğinde elinde en çok resim çifti
olan oyuncu kazanır.

MEYVE HANGİSİ, SEBZE HANGİSİ?
Öğretmen iki adet ayakkabı kutusundan birisini
yeşil, diğerini de kırmızı renk karton ile kaplar
(Kartları kutudan çıkarabilmek için kutunun kapak kısmı yapıştırılmaz.) Kutunun üzerine kartları
atmak için bir delik açılır. Öğretmen yeşil renkli
kutunun üzerine kartlardaki sebzelerin isimlerini
yazar, kırmızı renkli kutuya ise meyvelerin isimleri
yazılır. Çocuklar sırayla gelir elindeki resim altında
bulunan yazı ile kartondaki yazıları eşleştirmeye
çalışırlar. Herkes bitince hangileri meyve hangileri
sebzeymiş kutudan çıkarak bakılır.
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KIŞ OYUNLARI

BU HANGİSİ?
Her çocuk bir kart alır, öğretmen aklından bir
meyve/sebze seçer ve adını söylemeden onu
tarif eder. Çocuklar tahmin etmeye çalışır.
Öğretmenin tarifindeki meyve/sebze kimin
elindeyse o kartını gösterir. Kartındaki meyve/
sebze ile ilgili bilgi verir. Çocuklar büyükse
oyun ayağa kalkan çocuğun yeni meyve/
sebze tarif etmesi ile devam eder.

DANS EDEN MEYVELER/ SEBZELER

Çocuklar kartları göğüslerine yapıştırır. İç içe iki halka olurlar. Öğretmen uygun bir dans müziği
açar. Halkalar ters yönde dönmeye başlar. Müzik durduğunda karşı karşıya gelen çocuklar selamlaşır ve birbirlerini tanıtır. Aynı meyve/sebze denk gelenler alkışlanır.

KAÇ HARFLİ?
Öğretmen kartları görünmeyecek şekilde üst üste
dizer. 1-9 arasındaki sayıları fon kartonuna yazar.
Çocuklar sırayla gelir, bir kart seçer. Seçilen karttaki
harfleri sayıp, o sayıda el çırpar. Kartondaki sayılar
arasından o sayıyı bulup elindeki kartı koyar. Oluşan
grafik incelenir, en çok hangi sayıya kart konmuş
bakılır.
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İlginç Bilgiler
Bahar SAPAN
İbn-i Sina Özel Eğitim
Uygulama Okulu

KAR HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER
1.Kar aslında beyaz değildir
Çoğu yerde kar için ‘’beyaz örtü’’ benzetmesi yapılsa da kar aslında renksiz (şeffaf) yapıdadır.  Bunu kar taneciklerini dikkatli incelediğimizde de görebiliriz. Güneş’ten gelen ışınların içindeki
renkler kar yüzeyinde farklı yönlere dağıldığı için bizler karı beyaz olarak görürüz.

2.Kar neden sessizliği ve huzuru çağrıştırır?
Karın yağdığı zamanları düşündüğümüzde nerede olursak olalım içimizi bir huzur kaplar.
Bunu sağlayan yalnızca duru bir beyazlık değildir. Araştırmalar, karın ses yutucu özelliğinin şimdiye dek bildiğimiz maddeler içerisinde en iyisi olduğunu söylemektedir. Bunu günlük hayata uyarlayabilmek için kar benzeri materyaller üretilmeye çalışılmaktadır.

3.Bazıları için ise kar ‘’korku’’ demek..
Kar birçok kişi için huzuru simgelese de bazı insanlar için bir korku sebebi. Kar Fobisi (Chionophobia) diye bilinen bu rahatsızlık kar yağdığı zamanlarda kişilerde ağlama krizlerine, karın
ağrılarına ve mide bulantılarına neden olabiliyor.

4.Karda açan çiçek : Kardelen
Kardelenler Ocak ayında bile çiçek açabilen dayanıklı bir bitki türüdür. Kardelen Bitkisi -20
derece soğuktan dahi etkilenmemekte; nemli ve soğuk toprakları tercih etmektedir. Tıbbi açıdan da
oldukça önemli olduğu kabul edilen bir bitkidir.

5.Mars’a da kar yağar mı?
Mars, Dünyamıza göre oldukça soğuk bir gezegendir. İnce de olsa bir atmosfere sahip
olduğu için zaman zaman Mars üzerinde de (özellikle kutup noktalarında) kar ya da buz kütlelerine
rastlanmaktadır. Ancak bu bizim bildiğimiz gibi su buzu değil; karbondioksit buzu ( kuru buz) dur.                                                                           
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Suyun Tadı

SUYUN TADI
VAR MI?

Mevlüt ERDEM
Yalova İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Aristoteles dâhil birçok Antik Çağ filozofu
suyu “tatsız” olarak nitelemişti. Yüzyıllar
boyu kabul gören bu görüş, 20. yüzyılda,
sudan önce tattığımız yiyeceklerin etkisiyle suyun tadının değişkenlik gösterdiği
düşüncesine evrildi. Sonradan böceklerin
ve amfibilerin suyun tadını algılayabildiğini fark eden bilim insanları, memelilerin
de benzer bir algıya sahip olabileceğini
düşünmeye başladı.
2017 yılında farelerin dilinde suyu algılayan tat alma hücrelerini bulmak için gerçekleştirilen bir dizi deney, suyun tadı ve
ağzımızda algılanması ile ilgili düğümü
çözmek üzere olduğumuzu gösteriyor.
Deneylerde, genetik müdahale ile farklı
tat alma hücreleri susturulan fareler kullanılarak hangi hücrelerin suya tepki verdiği araştırıldı. Deney sonucunda asitliği
algılayan ekşi reseptör hücrelerinin su

varken uyarıldığı fark edildi. Ekşi reseptör hücreleri susturulan farelerin su ile
tadı olmayan sentetik silikon yağı arasında seçim yapmakta zorlandığı görüldü.
Deneyin devamında optogenetik yöntemler ile ekşi reseptör hücreleri ışığa duyarlı
bir yapıya dönüştüren araştırmacılar,
kaynağını görmedikleri bir kaynaktan su
içmeye alıştırılan farelerin, kaynaktan
su yerine mavi ışık gönderildiğinde de
reseptörlerinin uyarıldığını ve uzun süre
ışığı içmeye çabaladıklarını gözlemlediler.
Ekşi reseptör hücrelerin suyun varlığını
fark etme mekanizması ise henüz tam
olarak çözülmüş değil. Araştırmacılar
asidik tükürük sıvısının su ile bir araya
geldiğinde pH’ının değişmesiyle hücrelerin uyarıldığını düşünüyor.

Kaynaklar sciencemag.org/news/2017/05/scientists-discover-sixth-sense-tongue-water sites.psu.edu/siowfa14/2014/10/24/what-is-the-taste-of-water
Metin: https://bilimteknik.tubitak.gov.tr/system/files/makale/617_nisan_2019_bilim_ve_teknik_51_1.pdf
Foto: https://www.istockphoto.com/tr/foto%C4%9Fraf/i%C3%A7me-suyu-bir-bardak-dan-bir-s%C3%BCrahi-i%C3%A7ine-d%C3%B6k%C3%BCl%C3%
BCr-gm874110498-244086323
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22 Eylül ?
Sevcan AKYÜZ

Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi

ARABALARIN
UYUDUĞU
GÜN !!!
Ne demek istiyorum? Hadi, hayal et bakalım.
Aslında böyle bir gün var ve adı “Dünya Arabasızlık
Günü” dür. Yılda sadece bir günlüğüne de olsa taşıtların trafikten kaldırılmasını amaçlar. Bu günde, ambulanslar, toplu taşıma araçları ve uluslararası ulaşım
araçları dışındaki bütün motorlu araçların gönüllü
olarak trafikten çekilmesi için çağrıda bulunulur.
22 Eylül 1998 yılında başlayan Dünya Arabasızlık
Günü, her yıl dünyanın pek çok ülkesinde, 1500’den
fazla şehir ve bölgede düzenlenir. Tek bir gün
olsa bile, insanların temiz havaya sahip bir
dünya oluşturma arzusunu yansıtan
bir harekettir.
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22 Eylül ?

SERA GAZLARI VE KÜRESEL ISINMA
Dünya Arabasızlık Günü, egzoz du-

biridir. Küresel ısınma, yerkürenin atmosferi

manı ve yakıt tüketiminden kaynaklanan sera

ve denizlerinin sıcaklığının yükselmesini ifade

gazı emisyonlarını azaltarak küresel ısınmayı

eder. Bilim insanları, küresel ısınmanın sürekli

durdurmamız gerektiği konusunda farkındalık

devam edeceğini dile getiriyor ve durdurulma-

oluşturmak amacıyla düzenlenir. Sera gazla-

dığı takdirde insanlığın sonunun gelebileceği

rı, yeryüzünün ısısını hapsederek atmosferin

konusunda hepimizi uyarıyor.

sıcaklığını arttıran gazlardır. Araba egzozlarından salınan karbondioksit gazı da bu gazlardan

Bu konuyla ilgilenmeye başladıysan o
zaman tavsiye edeceğim kitap tam sana göre.

Kitaptaki kahramanlar Simon ve
Leo’da tıpkı senin gibi böyle bir gün ile yeni
tanışmışlar ve neler yapacaklarına karar
vermeye çalışıyorlar. ( Tübitak Popüler Bilim
Kitapları/Çevreci Öyküler)
Şimdi sıra sende, bizim ülkemizde de kutlanan bu günde sen neler yapmak isterdin?
Bunu yazarak ya da çizerek anlatabilirsin.
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Deniz Kokusu

DENİZ KOKUSUNUN
KAYNAĞI NEDİR?
Deniz kokusu genellikle iyot ya da ozon ile
ilişkilendirilir. Deniz esintisi özlemi çekenler için
market reyonlarında oda kokusu olarak da yer
edinen ferahlatıcı deniz kokusunun asıl kaynağı, minik deniz canlılarının tuzlu yaşam ortamında hayatta kalabilmek için ürettiği kükürtlü bir
kimyasaldır. Deniz ve okyanuslara özgün kokusunu veren dimetil sülfür (DMS) adlı bileşiğin
ana kaynağı bir su yosunu türü olan Emiliania
huxleyi adlı tek hücreli fitoplanktondur.
Bu canlıya ek olarak bazı diğer su yosunu ve
bakteri türlerinde de bulunan Alma1 adlı enzim
sayesinde DMSP (Dimethylsulfoniopropionate)
adlı bileşik, dimetil sülfüre dönüştürülür. DMSP
tuzlu suya karşı kalkan görevi üstlenen bir
kimyasaldır ve bir kısmı canlının yaşamı sona
ermek üzereyken DMS molekülüne dönüşür.
DMS molekülü türdeş canlılara gönderilen bir
uyarı mesajı niteliği de taşır. Örneğin viral enfeksiyonla yaşamı sonlanmak üzere olan bir su
yosununun ortama gönderdiği DMS molekülleri
yakın bölgedeki diğer fitoplanktonların tehlikeden haberdar olmasını sağlar.
Su yüzeyinden havaya karışan seyreltik aromatik (kokulu) organik DMS molekülleri ise deniz
kenarında algıladığımız belirgin kokuya yol
açar. DMS molekülü besin zinciri üzerinde de

Mevlüt ERDEM
Yalova İl Millî Eğitim Müdürlüğü
etkilidir. Planktonlar kendilerini yemeye çalışan
hayvanların varlığında DMS üretir. Bu molekülün varlığını algılayan bazı kabuklular ve deniz
kuşu türleri molekül yoğunluğunu takip ederek
planktonları yemeye çalışan deniz canlıları ile
beslenir. Sudan atmosfere ulaşan dimetil sülfür
bileşiği, gezegenimizin ikliminin düzenlenmesinde de önemli rol oynar.
DMS atmosferde kimyasal değişime uğrayarak
farklı kükürtlü bileşiklere dönüşür. Oluşan bileşikler su moleküllerinin yoğunlaşmasını sağlayarak bulut oluşumunu tetikler. Bulutlar sayesinde Güneş ışınlarının bir kısmı uzaya geri
yansıtılarak Dünya yüzeyinin ısınmasının önüne
geçilir. Deniz ve okyanus gibi geniş su kütleleri
üzerinde oluşan bulutlar karadakilere kıyasla
daha koyu ve daha geniştir. Ayrıca bu bulutların
soğurduğu ısı da gezegenimizin sıcaklık dengesinin korunmasına yardımcı olur.

Kaynaklar newscientist.com/lastword/mg22730292500-she-smells-sea-smells whoi.edu/oceanus/feature/dms-theclimate-gas-youve-never-heard-of wired.com/2015/06/gives-beach-smell-sulfur-making-algae

Mevlüt ERDEM
Yalova İl Millî Eğitim Müdürlüğü
https://bilimteknik.tubitak.gov.tr/makale/deniz-kokusunun-kaynagi-nedir
24.11.2020, Salı – 10:15
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Ponpon Yapalım
Azize DURAN

PONPONUN SEVİMLİ HAYVANLARA DÖNÜŞÜMÜ
Ponpon, örgü ve süslemelerde kullanılan yün ve çeşitli ipliklerle yapılan dokusuyla
yumuşacık şirin görünümlü yuvarlak püsküldür.
Ponpon, sadece örgü süslemelerinde kullanılmayıp ev dekorasyonunda da yerini almıştır.
Ponpondan yapılan battaniyeler, aynalar,paspaslar,rüzgar gülleri, dekor perdeler ve daha
birçok kullanım alanı...
Dergimizin bu sayısında soğuk kış günlerinde içimizi ısıtacak bir etkinlik yapacağız.

Biz en kolay hali ile, elle sarılan ponpon yapımını anlatacağız..Sizlerin de yaratıcılığıyla
bu ponponlar ,sevimli hayvanlara dönüşecek.
Ponpon yapılışı bizden, ponponun sevimli hayvanlara dönüşümü de sizden .Haydi başlayalım!
Ponpon yapımı için gerekli malzemeler;
yün ipliği ,makas, renkli keçe( eva da olabilir)
ve yapıştırıcı .

1.ADIM

2.ADIM

Yün ipi dört parmağımızın üstüne resimde
görüldüğü gibi sarıyoruz.İstediğimiz dolgunlukta
olduktan sonra ipi kesiyoruz.

3.ADIM

Elimize sardığımız ipi dikkatli bir şekilde çıkarıyoruz. Yaklaşık 20 cm uzunluğunda kesilen iple
tam ortasından birkaç kez dolayıp sıkı bir şekilde bağlıyoruz.

Sardığımız ipin sağ ve sol kenarlarını makasımızla kesiyoruz.Kesim işlemi bitince ponponu elimize alıp yuvarlıyoruz.
Ponponun üst bölümündeki fazlalıkları kesip, yuvarlak forma
getiriyoruz(Kaç adet ponpon gerekli ise o kadar ponpon
hazırlıyoruz.Ponponumuz hazır, şimdi sıra geldi yapmaya.
Keçemize göz ,kulak, kuyruk gibi çizimler yapıp, keçemizi
kesiyoruz, ponponumuzda uygun gördüğümüz yerlere kestiğimiz parçaları yapıştırıyoruz.
İşlemimiz bitti ve çook şirinler değil mi?
Yumuşacık puf puf...
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Düşünme Becerisi
Ahmet Hüsrev KARABACAK
Firuzan Kınal Ortaokulu

FUTOSHİKİ VE
ANALİTİK
DÜŞÜNME
BECERİSİ

Futoshiki japonca eşitsizlik anlamına
gelen bir kelimeden türetilmiş bir zeka oyunudur. İlk olarak 2001 yılında japonya’da geliştirilen oyun tüm dünyada bulmaca severler
arasında hızlı bir şekilde yayıldı. Temel mantık
sudoku oyununda olduğu gibi belirli kurallara
göre sayıları verilen düzleme yerleştirmektir. Ancak bu düzlemde sayıların yerleşmesi
gereken boşluklar arasında < ve > işaretleri
konulmuştur ve sayıların hem her sütun ve satırda tekrar etmemesi hem de verilen büyüklük
küçüklük durumuna uyması beklenmektedir.
ÖRNEK:
YANDA VERİLEN 5x5 BOYUTUNDAKİ BÖLGEDE 1’DEN 5’ E
KADAR OLAN SAYILAR TIPKI SUDOKU DA OLDUĞU GİBİ HER SATIR VE
SUTÜNDA BİRER KEZ KULLANILACAKTIR.
ANCAK YERLEŞTİRİLEN SAYILARIN BÜYÜKTÜR VE KÜÇÜKTÜR
İŞARETLERİNE DE UYGUN OLMASI
BEKLENMEKTEDİR.

ÇÖZÜM

Olası durumları değerlendirme ve
buna göre karar verebilme becerinizi test
edebileceğiniz oyun başlangıçta verilen
sayıların adedi ve alanın büyüklüğüne
göre değişen zorluk seviyelerine sahiptir.
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Sevcan AKYÜZ

Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi

HEDEF 4
OYUNU

Dörtleme oyunu 1974 yılında Milton
BRADLEY firması tarafından oyun piyasasına sürülmüştür. Dörtleme oyunu
farklı ebatlardaki oyun tahtalarında oynanabilmektedir. En çok kullanılan oyun
tahtaları 7*6, 8*7, 9*7 ve 10*7 ebatları
olanlarıdır.
NASIL
OYNANIR?

AMAÇ
Dikkat, hafıza, görsel algı ve ilişki
kurma becerilerini geliştirmektir.

OYUNCU SAYISI: 2

1-Her oyuncu oyuna başlamadan önce iki farklı
renkten birini seçer ve oyuna kura ile başlar.
2- İlk oyuncu platformun içine pulunu atar, sonra
ikinci oyuncu pulunu atar.
3- Bu şekilde oyun sırayla pullar bitene kadar
ya da oyunculardan biri oyunu kazanana kadar devam
eder.
4- Aynı renkli pullardan 4 tanesini yatay, dikey
ya da çapraz yönde yan yana getiren oyuncu oyunu
kazanır. Oyunu kazanabilmek için rakibin hamlelerini de
düşünerek kendinize oyun planı belirlemelisiniz. Rakibinizin oyununu bozacak şekilde stratejiler üretmelisiniz.

5- İki farklı oynama sistemi vardır. İlki ilk
4’lüyü yapanın kazandığı, diğeri ise pullar bitene
kadar devam edip sonrasında en fazla 4’lü yapanın
kazandığı biçimidir. Oyunun sonucu beraberlikle de
sonuçlanabilir.
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Okul Gündemi:

YALOVA GÜZEL SANATLAR LİSESİ

Söyleşi: Şeyda ZAMAN
Sanat, en genel anlamıyla yaratıcılığın ve hayal

İbn-i Sina Özel Eğitim
Uygulama Okulu

gücünün ifadesi olarak anlaşılır. Güzel sanatlar ise güzellik ve zevkle ilgilenen sanatlar için
kullanılan bir ifadedir ve resim, heykel, mimarlık,
müzik ve şiirden oluşan beş başlıca sanat alanını
kapsar. Zaman zaman başka birtakım sanatların
bu şemaya dahil edildiği görülür. Örneğin; bahçe

SORU: Merhabalar hocam, Haydar Kılıç
kimdir? Bize kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

düzenleme, gravür ve dekoratif sanatlar, dans,

CEVAP:

tiyatro, kimi zaman opera, hitabet ve edebi düz-

Erzurum’da doğdum. İlk, orta ve lise tahsilimi Ankara’da tamamladım. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Müzik
Öğretmenliği Bölümünden mezun oldum.
Medeniyet Üniversitesi Eğitim Kurumları İşletmeciliği bölümü yüksek Lisansımı tamamlamak üzereyim. 2016 yılından beri BİLSEM
müzik yetenek alanı bakanlık koordinatörlüğü görevini yürütmekteyim, 2020 Haziran
ayından itibaren de ilimizde açılan Yalova
Güzel Sanatlar Lisesi’nde kurucu müdür
olarak görev yapmaktayım.

yazı.
Sevgili çocuklar, dergimizin bu sayısında, İlk
kez 1989-1990 eğitim-öğretim yılında, öğrencilere güzel sanatlarla ilgili temel bilgi ve beceriler
kazandırmak ve güzel sanatlar alanında nitelikli
insan yetiştirilmesine kaynaklık etmek için açılan
Güzel Sanatlar Liselerini sizlere anlatmak için,
Yalova’da bu yıl açılan Yalova Güzel Sanatlar
Lisesi’nin kurucu müdürü Sayın Haydar Kılıç
ve Müzik öğretmeni Sevil Özmen Gürsoy ile bir
röportaj gerçekleştirdim.
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Okul Gündemi

SORU: Okulunuz hakkında bilgi verebilir
misiniz?
CEVAP:
Okulumuz Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Genel
Müdürlüğüne bağlı gündüzlü hizmet veren
resmi bir kurumdur. Eğitim süresi 4 yıldır.
2020-2021 Eğitim Öğretim yılında hizmete
açılmış ve 9. Sınıf kayıtlarını gerçekleştirerek faaliyetlerine başlamıştır.
Yalova Merkez Safran Köyündeki okulumuz,
bir ana bina ve bir ek bina ile hizmet vermektedir. Doğa ile iç içe, gürültülerden ve
çevresel risklerden uzak, sakin, huzur verici
bir lokasyona sahiptir. Okulumuzda, resim
bölümümüzde 33 ve müzik bölümümüzde
18 olmak üzere 51 öğrencimiz kayıtlı olarak
devam etmektedir.

SORU: Müzik bölümüne girmek isteyen
öğrenciler ne yapmalı?
CEVAP:
Öncelikle akademik becerileri ve dersleri ihmal etmemeliler. Çünkü bu, sınavda
bir başarı ölçütü, hem de alacakları eğitimi besleyen bir gerçektir. Ayrıca ileride
seçeneklerini genişletebilecek bir olanak
sağlayacaktır. Kitap okumak (sanat tarihi,
kültür ve edebiyat kitapları) çok önemli, bu
sanatsal yolculuklarında onları besleyen bir
referans olacaktır.
Bol bol müzik dinlemeleri (nitelikli ve doğru
yapılmış eserler), eğer herhangi bir müzik
aleti çalıyorlarsa, disiplinli ve günlük çalışmalarını öneririm. Ayrıca yukarıda belirttiğimiz yetenek sınavı için istenen kriterleri
dikkate alarak hazırlık yapmaları gerekir.

SORU: Okulunuzda hangi bölümler var?
CEVAP:
Okulumuzda müzik ve resim bölümleri olmak
üzere iki bölüm bulunmaktadır. Ayrıca üst
sınıflarda, okuldaki kadro durumuna göre
çeşitli alan ve dal seçimleri yapılmaktadır.
(Müzik, resim, tiyatro, bale, dans…)
Mevcut fiziksel alanımız içerisinde resim
şubelerinin kullandığı; desen, çizim, heykel
seramik atölyeleri, müzik şubelerinin kullanabileceği; bireysel ve grup çalgı eğitim
atölyeleri mevcuttur. Bu alanlarda öğrenciler
(piyano-keman) temel enstrümanların çalım
tekniklerini öğrendikleri gibi, bireysel seçimleri ile kendi çalgılarının da temel eğitimlerini
almaktadırlar (gitar, bağlama vb.) Bunların
dışında öğrencilerimiz, alan/mesleki teorik
derler ile akademik/kültürel dersleri için de
normal sınıf alanlarını kullanmaktadırlar.
Ses-kayıt (stüdyo), fotoğraf atölyeleri, konferans salonu, koro çalışma odası, müzik
aletleri yapım atölyesi vb. alanların yakın
zamanda açılması planlanmaktadır.
SORU: Müzik bölümüne girecek öğrencilerde aranılan şartlar nelerdir?
CEVAP:
Öğrencilerimiz, okulumuza ortaokul ağırlıklı
başarı puanı (%30) ve yetenek sınavından
aldıkları puanın (%70) değerlendirilmesi
sonucunda kayıt hakkı kazanmaktadırlar.
Ayrıca özel eğitim gereksinimi olan (bölümün eğitim programına uygun) bireyler ile
(2 kişilik kontenjan) her bir şube için bir yılda
en fazla 34 öğrenci kabul etmektedir.
Yetenek sınavında öğrenciler; 1) Müziksel
işitme (tek ses, iki ses, üç ses, dört ses) 2)
Ritimsel bellek (ritim tekrarı 2/4-(5/8 modal)
3-) Ezgisel bellek, ezgi tekrarı (2/4-4/4Tonal)
4) Müziksel çalma ve söyleme kategorilerinde değerlendirilmektedir.
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Okul Gündemi
SORU: Yeni açılan bir okulsunuz. Öğrencilerle ne tür çalışmalar yapmayı hedefliyorsunuz?

SORU: Müzik bölümüne girmek isteyen
öğrenciler ne yapmalı?
CEVAP:
Öncelikle akademik becerileri ve dersleri
ihmal etmemeliler. Çünkü bu, sınavda bir
başarı ölçütü, hem de alacakları eğitimi besleyen bir gerçektir. Ayrıca ileride seçeneklerini genişletebilecek bir olanak sağlayacaktır. Kitap okumak (sanat tarihi, kültür ve
edebiyat kitapları) çok önemli, bu sanatsal
yolculuklarında onları besleyen bir referans
olacaktır.
Bol bol müzik dinlemeleri (nitelikli ve doğru
yapılmış eserler), eğer herhangi bir müzik
aleti çalıyorlarsa, disiplinli ve günlük çalışmalarını öneririm. Ayrıca yukarıda belirttiğimiz yetenek sınavı için istenen kriterleri
dikkate alarak hazırlık yapmaları gerekir.
SORU: Güzel Sanatlar Liselerinden mezun olan öğrenciler üniversitede hangi
bölümlere girebilir?

CEVAP:
Öncelikle, öğrencilerimizin sanat alanları ile ilgili temel ve teorik eğitimlerini doğru bir şekilde
almalarını isteriz. Bu sebeple müzik ve resim
yeteneği olan ilk ve ortaokul düzeyinde olan
öğrencilerimizi, çok erken yaşlarda tespit edip,
performanslarını değerlendirilebileceğimiz bir
dizi saha tarama çalışmaları planlıyoruz.
Bununla beraber müzik teknolojilerinin temel
bilgi ve becerilerinin kazandırılması, sahne performansı, konser, etkinlikler ile fotoğraf/görsel,
kayıt, ses sistemleri, dijital düzenleme programları becerilerini edinmelerini, sanat atölyeleri,
çalgı yapım atölyeleri ile aynı zamanda düşünen ve üreten bireyler olmalarını, alan çalışmaları, saha çalışmaları yaparak şehrin geçmiş
tarihi ve kültürel kaynaklarını açığa çıkarmalarını hedefliyoruz. Ayrıca şehrimizde ve ülke
genelinde; sanat, kültür faaliyetlerine katkıda
bulunarak halkımız ile kaynaşmalarını ve kültürümüzün doğru tanınmasına, sevilmesine aracı
olmalarını istiyoruz.
Öğrencilerimizin kendilerine şimdiden hedefler
oluşturarak gelecekte sağlıklı tercihler yapabilmeleri ve motivasyonlarını arttırmak adına,
onları uzman ve akademik alanda yetkin hocalarımızla buluşturuyoruz ve buluşturmaya
devam edeceğiz.

CEVAP:
Müzik bölümünden mezun olan öğrencilerimiz üniversitelerin Müzik Öğretmenliği ve
Müzikoloji, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik
Bilimleri, Müzik Teorisi, Devlet Türk Musikisi
Konservatuvar, Devlet ve Özel Konservatuvar Bölümlerine başvurabilirler.
https://www.rehberlikservisim.com/2015/11/
guzel-sanatlar-ve-spor-liselerini-taniyalim/#:~:text=G%C3%BCzel%20Sanatlar%20ve%20Spor%20Lisesi,ve%20
%C3%96zel%20Konservatuvar%20B%C3%B6l%C3%BCmlerine%20ba%C5%9F
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Okul Gündemi
SORU: Son olarak bir öğrenci Güzel Sanatlar Lisesi’ ni neden seçmeli?
CEVAP:
Öğrencilerimizin bu alanlara ilişkin belirgin ilgi
ve yetenekleri varsa, öncelikle temel eğitimlerini uygun şekilde almaları için mutlaka Güzel
Sanatlar Lisesi’ni tercih etmeli. Bilhassa üniversite seçimleri de bu yönde olacaksa buradan
alacakları temel eğitim onlar için çok büyük bir
avantaj sağlayacaktır.
Ayrıca okulumuz öğrencilere, daha küçük ve
lokal gruplarda bireysel temelli bir eğitim alma
imkânı sunmaktadır ki bence bu da bir avantajdır.
Kültüre ve sanata katkıları olacaktır. Bu da ayrı
bir sorumluluk duygusu ve keyif veren bir kazanımdır.
Estetik bakış açıları kazanmaları, kişisel ve
duygusal bir yolculuk herkesin ruh sağlığına ve
kişilik gelişimine katkı sağlar.
Buradan mezun olduktan sonra üniversitede
başka bir bölüm seçseler dahi buradan aldıkları
sanat eğitimi ve kültürel birikim onları yaşamları
boyunca besleyecektir.
Bu değerli bilgiler için teşekkür ediyor ve başarılarınızın devamını diliyorum sayın hocam.
SORU: Sevil Hocam merhaba, kendinizi
kısaca tanıtabilir misiniz?
CEVAP:
Merhaba Şeyda Hocam. 1984 yılında Eskişehir’de doğdum. İlk orta ve lise öğrenimimi
burada tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi
Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı’nı kazandım. 4
yıllık lisans eğitiminin ardından yine aynı üniversitede yüksek lisansımı tamamladım. 2018
yılında MEB ‘de müzik öğretmenliğine başladım. 6 yıl önce Yalova’ya geldim ve hala Fatih
Sultan Mehmet Anadolu Lisesi ve Güzel Sanatlar Lisesi’nde müzik öğretmeni olarak görev
yapmaya devam ediyorum.

SORU: Bildiğim kadarıyla siz de GSL
mezunu bir müzik öğretmenisiniz. GSL’ye
girmeye nasıl karar verdiniz?
CEVAP:
Evet. Eskişehir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ni bitirdim. Okula girmeme vesile olan ortaokul müzik öğretmenim Mehmet GÜNEY benim
müzik alanındaki ilgimin yeteneğe dönüşeceğine inandı ve beni GSL sınavına hazırladı. Bu
okulun bana bir ufuk açacağını anlamamı sağladı. Bu vesile ile ona teşekkürü bir borç bilirim.
SORU: GSL’de okumak nasıl bir şey? Size
katkıları nasıl oldu?
CEVAP:
Müziğe ilgim küçük yaşlardan beri hep vardı.
Ama GSL benim daha bilinçli bir şekilde müzikle ilgilenmemi sağladı. Müzikal anlamda ufkumu açmam bu sayede oldu. Çalgı eğitimimde
ihtiyacım olan altyapıyı, sanatın toplumsal
değerini ilk gösteren okuduğum lise olmuştur.
Elbette bana üniversitenin kapılarını açtığını da
eklemeliyim.
SORU: GSL’den mezun olduktan sonra ne
yaptınız?
CEVAP:
Liseyi bitiren her genç gibi üniversiteyi kazanmak ilk hedefimdi. En çok istediğim okulu Ankara Gazi Üniversitesi A.B.D ‘yi kazandım. Eğitimim sırasında Ankara Üniversitesi Ancapella
Korosu’nda korist , Kültür Bakanlığı Devlet Çok
sesli Çocuk Korosunda şef yardımcısı olarak 4
yıla yakın bir süre çalışmalarda bulundum. Son
olarak MEB’de göreve başladım ve 12 yıldır bu
saygın kurumda görevimi yapmaya çalışıyorum.
SORU: Bir öğrenci Güzel Sanatlar Lisesini
neden seçmeli?
CEVAP:
Yeteneklerini geliştirmek, sevdikleri bir alanda
sanatın toplumdaki değerini anlamak ve bu
toplumda sanatçı kişilikleri ile var olabilmek,
hayallerini gerçekleştirmek, ortak hayaller kurabileceği insanlarla beraber eğitim görmek ve
onlardan eğitim almak için.
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SORU: Şimdi de kendi okulunuz dışında
Yalova Güzel Sanatlar Lisesinde keman ve
piyano derslerine giriyorsunuz. Nasıl bir
duygu burada çalışmak?
CEVAP:
Bu benim lisede okurken hayalimdi. Bir GSL’de
çalışmak, müziğe bizim baktığımız gözle bakan
çocuklarla tanışmak mesleki anlamda büyük bir
motivasyon kaynağı. Hele yetenekli gençlerin
birer birer kendilerini yetiştirdiğini, bizlerle aynı
yolu yürümeye başladıklarını görmek mesleğimizi daha da severek yapmamızı sağlıyor.
SORU: Bir öğrenci Güzel Sanatlar Lisesini
neden seçmeli?
CEVAP:
Yeteneklerini geliştirmek, sevdikleri bir alanda
sanatın toplumdaki değerini anlamak ve bu
toplumda sanatçı kişilikleri ile var olabilmek,
hayallerini gerçekleştirmek, ortak hayaller kurabileceği insanlarla beraber eğitim görmek ve
onlardan eğitim almak için.

SORU: Son olarak GSL’ye girmeyi düşünen öğrencilere ne yapmalarını tavsiye
edersiniz?
CEVAP:
İlgisi olduğu sanat dalıyla ilgili araştırmalar ve
çalışmalar yapmalı, uzman kişilerden destek
istemekten çekinmemelidir.
GSL’nin sadece müzik okulu olduğunu düşünmemeli, kültür derslerine de mutlaka zaman
ayırmalıdır.
Zaman ayırdığınız ve verdiğiniz bilgiler
için çok teşekkür ederim.
Başarılar diliyorum.

22

Müzik Ruhun Gıdası

Nilgün ÖZKAN

Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi

Binlerce yıldır müzik, sadece kendimizi iyi
hissetmemiz ve bazen de eğlenmemiz için
yaptığımız bir etkinlik olmasının dışında, tıp
alanında da kullanılmış ve oldukça başarılı
sonuçlar alındığı görülünce ‘’müzik tedavi merkezleri’’ açılmıştır. Orta Asya Türklerinin de çok
kullandığı müzikle tedavi, eski uygarlıklarda da
uygulanmış olup, özellikle ruhsal rahatsızlıkların
tedavisinde başarılı sonuçlar vermiştir. Birçok
tarihsel belgede bu bilgilere rastlanmıştır. Uygur
ve Çin kaynaklarına göre M.Ö.3000 yıllarında
müziğin tedavi amaçlı kullanıldığı, ’’ bahşa’’
veya ‘’bahşi’’ adı verilen hekimlerin bazı hareket, figür ve ritimlerle hastaya ulaşmaya çalıştıkları görülmüştür. Yaylı kopuz, dombra, ağız
kopuzu gibi müzik aletleri kullanılmıştır. Pentatonik ‘’5 sesli’’ müziğin tedavide kullanılmasının
amacı bu ses sisteminin hasta üzerindeki etkisinin diğer ses yapılarından daha etkin olmasıdır.
Londra Rempton Enstitüsü’nde otistik çocuklara
uygulanan müzik terapisinde, kendine güven
ve kararlılık gibi olumlu etkiler göstermesinin,
beyinde alfa ve teta dalgalarında artışın tespitinden sonra uygulamaya devam kararı alınmıştır.
Farabi, İbni Sina, Ebubekir Razi gibi başka pek
çok tıp, sanat ve kültür insanının kitaplarında da
yer alan müzikle tedavi şeklinin Anadolu Selçuklularıyla birlikte topraklarımızda da izlerini görmek mümkündür.
1154 yılında Selçuklu Hükümdarı Dukak Han
tarafından ‘’Nureddin Hastanesi’’ olarak açılan
yapı içinde müzikle akıl hastalıklarının tedavisine başlanmıştır.
1206 da Kayseri Gevher Nesibe Tıp Medrese-

Müzikle Tedavi
si’nde 18 odadan oluşan ‘’Bimarhane’’ müzik
için uygun şekilde inşa edilmiştir.
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (1228) müzikle
tedavi merkezi olarak hizmet vermiş, UNESCO’nun ‘’Dünya Kültür Mirası’’ listesinde bu
özelliğiyle ilk 3 sıraya yerleşmiştir.
Amasya Darüşşifası (1380) müzik ve su sesiyle
tedavinin ilk merkezi olması nedeniyle dikkat
çekicidir. Ses titreşimlerinin doğrudan beyin
dokularına etki ettiği düşüncesi ile uzun yıllar
başarıyla hizmet vermiştir. (Günümüzde Belediye Konservatuarıdır)
Osmanlı Dönemine gelindiğinde de müzikle
tedavi artarak devam etmiş, 1470 yılında kurulan ve Avrupa’nın en büyük hastanesi olan Fatih
Külliyesi’nde (Bimarhane)müzik tedavi merkezi
açılmıştır. 1488’de kurulan Edirne II.Bayezid
Darüşşifası (Şifa yurdu), 1557 Süleymaniye
Darüşşifası da yine müzikle tedavi uygulayan
önemli merkezlerdendir.
Günümüzde ise birçok Avrupa ülkesinde ve
özellikle Amerika’da müzikle tedavi uygulayan
merkezler bulunmakta ve her geçen gün sayıları artmaktadır. Üstelik sadece ruhsal hastalıkların değil, Orta Asya’da yapıldığı gibi fiziksel
hastalıkların da tedavilerinde yardımcı tedavi
şekli olarak uygulanmaktadır. Alternatif tıp
uygulamaları, kullanılan ilaçların yan etkilerinin
fazla olmasından yola çıkılarak gittikçe artmakta,bu uygulamalardan çok başarılı sonuçlar da
elde edilmektedir. Umarız ülkemizde de önce
kendi tarihimizde kullandığımız, ancak daha
sonra terk ettiğimiz bu güzel tedavi şeklini tekrar
görebiliriz.
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SANAT VE
SANAT EĞİTİMİ
İnsan önce kendini, sonra elini çok sevmiş, iki
elini daldırmış renklere, şap şap vurmuş kayalara, resmetmiş duvarlara…
Bu defa izini çok sevmiş, o nedenle ilk izler
kaya resimleridir.
Sevmiş sevdiklerini çizmiş, korkmuş korktuklarını çizmiş ve adı resim olmuş.

Yazıdan eskidir resmin hikayesi…
Sanat, en genel anlamıyla, yaratıcılığın ve
hayal gücünün ifadesi olarak anlaşılır. Sanat;
insandaki güzeli sevmek ve ondan ruhi bir zevk
alma duygusundan doğmuştur. Güzeli daha iyi
gören, anlayan ve onu kendi görüş ve duygusuna göre ifade edebilen ender insanlara da “sanatçı” denir. Bunların her biri gerçeği olduğu gibi
değil, kendi hayallerinde yaşattıkları gibi tasvir
ederek tabiattaki güzellikleri kendi duyuşlarına
göre ifade ederler. Herkesin görmediği güzellikleri gösteren ve anlatan insanlardır sanatçılar.
Sanat, eğitiminde amaç sadece bireyi sanatçı yapmak değildir. Her alanda meslek sahibi
olacak kişilerin, ruhlarının yüceltilmesi, psikolojik farklılıklara göre bireylerin ruhsal gereksinimlerinin karşılanması ve ruh sağlığı açısından
dengeli olmaları da amaçlanır. Bu bağlamda
çocuğun duygu ve hayal gücünün gelişimine en
uygun koşullar sanat eğitimi ile sağlanır.Maalesef yanlış ve yaygın bir anlayışla sanat eğitiminin yalnızca yetenekli öğrencilere yönelik bir
eğitim olduğu düşünülmektedir. Halbuki bütün
çocukların kişilik ve ruhsal gelişimine sağlayacağı katkılardan dolayı sanat eğitimi çocuk için
mutlak bir gereklilik gösterir. Çocuk, sanat eğitimi yoluyla görmeyi, işitmeyi, hissetmeyi ve algılamayı öğrenecektir. Sanat eğitimi bu anlamda
çocuğa empati ve duyarlılık kazandırmaktadır.
Empati ve duyarlılığı gelişmiş birey ise, değişen durumlara kolay uyum sağlayan, sorunlar
karşısında pratik ve çok yönlü çözümler üreten,
çevresine karşı sorumluluk bilinci kazanmış bir
bireydir.

TURGAY SARI

Görsel Sanatlar Öğretmeni / Atatürk Bilim Sanat Merkezi

Ayrıca insan üretebildiği sürece kişisel mutluluğu yakalayacağı için sanat eğitimi ile sürekli bir
araştırma ve deneme içinde olup kendini özgürce ifade ederek kendine güvenmeyi de öğrenir.
Ayrıca tarihi değerlerine sahip çıkan ve geçmişine saygılı bir birey olarak yetişir.
Günümüzde sanat eğitimi (görsel sanatlar) okullarda en sorunlu alanlardan biri konumundadır.
Çünkü sanat eğitimi diğer alan dersleri gibi kendi başına yerleşmiş, tutarlı bir yapı oluşturmamaktadır. Sanat eğitimi karmaşıklık ve belirsizlik
içinde okullarda önemsiz bir ders durumuna
düşmüştür. Öğrenciler bütün güçlerini diğer alan
derslerine ve sınavlara hazırlık çalışmalarına
verirken isteseler bile sanata karşı ne ilgileri,
ne de güçleri kalmaktadır. Oysa çocuklarımızın
işlenmeyi bekleyen sanatsal, görsel ve uzamsal
zekaları ve yaratıcılıkları sanat eğitimini toplumumuz için her zamankinden daha önemli ve
zorunlu kılmaktadır.
Evet;
“Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”
M.Kemal ATATÜRK
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Havacılık
Azize DURANAtatürk

Bilim ve Sanat Merkezi

Türkiye’nin ilk
Uçak Tasarımcısı

Vecihi Hürkuş
Türk havacılık tarihinin en önemli ismi, zihni
uçsuz bucaksız icatlarla dolu eşsiz bir mühendis olan, yaşamını yerli uçak üretimine ve yeni
pilotlar eğitmeye adayan, Türkiye’nin ilk uçak
tasarımcısı ve üreticisi Vecihi Hürkuş...
6 Ocak 1896 tarihinde doğan Vecihi Hürkuş
Birinci Dünya Savaşı’na katıldı. Yaralanınca İstanbul’a dönerek Yeşilköy’deki Tayyare
Mektebi’nden pilot olarak mezun oldu. Birinci
Dünya Savaşı sırasında pilot brövesi alarak 7.
Tayyare Bölüğü ‘nde Ruslara karşı harekata
katılan Hürkuş, savaşta bir Rus uçağı düşürdü. Uçak düşüren ilk Türk tayyareci ünvanına
sahip Hürkuş,Rusların eline düştükten sonra
İran üzerinden yüzerek kaçmayı başardı. 1918
yılında yurda döndükten sonra Yeşilköy ‘deki 9.
Bölük ‘te çalıştı.
Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması
sırasında bir av uçağı tasarımının ortasında
olan Vecihi Hürkuş, Kurtuluş Savaş ‘ında İnönü
ve Sakarya Cephesi ‘nde keşif ve destek uçuşları ile bir Yunan uçağı düşürdü. Kurtuluş Savaşı’nın ilk ve tek uçuşunu gerçekleştiren Hürkuş,
İzmir hava meydanına ilk giren ve işgal eden
kişidir.
Tüm başarıları ve emeklerinden dolayı Vecihi
Hürkuş, İstiklal Madalyası sahibi olurken üç kez
takdirname verilen tek kişi oldu. Savaş sonrası
İzmir’de tayyarecilik bilgisini öğrencileri ile paylaşan Hürkuş, bir gün Edirne’de kurtardığı bir
yolcu uçağına “VECİHİ” ismi verilmesi üzerine,

uçak inşa etmek fikri aklına düştü.1923 yılında
Yunanlılardan ele geçirilen motorlarla ilk uçağını yapan Hürkuş, bu aşamaya gelmek için
İzmir Seydiköy Hava Mektebi’nde uçak yapımı
projelerine başlamıştı.Uğraşları sonucunda 28
Ocak 1925 tarihinde “VECİHİ K-5” isimli uçağını havalandıran Hürkuş, askeri havacılıktan
ayrılarak uçak tasarımı ve yapımı işine devam
etti. Türk havacılık tarihine adını altın harflerle
yazdıran Hürkuş, ilklerine bir yenisini ekleyerek
1932 yılında Vecihi Sivil Tayyare Mektebi adında ilk Türk sivil havacılık okulunu açtı. Mektebinde ilk Türk kadın pilotu Bedriye Gökmen’e
hocalık da yapan Hürkuş, Gökmen’in de dahil
olduğu 12 pilotu eğitti.
Tüm çalışmaları ve başarılarının üstüne 1937
yılında Türk Hava Kurumu, Hürkuş’u mühendislik eğitimi için Almanya’daki mühendislik okuluna yolladı.2 yıl sonra mezun olarak vatanına
gelen Hürkuş, 2 yılda uçak mühendisi olamayacağı gerekçesi ile uçak mühendisi ruhsatını
alamadı.
Tüm hayatını havacılık üzerine inşa eden Hürkuş, 58 yaşındayken ilk özel havayolu şirketi
olan Hürkuş Hava Yolları’nı kurdu. Ancak uçak
kazaları, kaçırılmalar ve sabotaj sebepleri ile
şirketin uçuşları yasaklandı.Türk havacılığı için
devrim yapan bir isim olan Vecihi Hürkuş, 16
Temmuz 1969 tarihinde Gülhane Askerî Tıp
Akademisi Hastanesi’nde vefat etti.
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Sanat
Yasemin ERTAL

Orgeneral Selahattin Risalet Demircioğlu Ortaokulu

GELENEKSEL TÜRK
EL SANATLARI
Sevgili okurlar, sizlere bu sayımızda unutulmaya yüz tutmuş Geleneksel Türk El Sanatlarımızdan bahsetmek ve örnekler vermek istiyorum.
Anadolu’nun binlerce yıllık tarihinden gelen ve
zengin bir mozaik oluşturan eşsiz bir kültürel
mirasa sahibiz. Bizlerin görevi bu mirasa olabildiğince sahip çıkmak ve bu mirası yaşatmaktır.
Bir zamanların geçim kaynağı (meslekleri)
olan, zanaaat ve zanaatkar kavramlarını bizlere
tanıtan, bazılarının hala günümüzde devam
ettirildiği bazılarının da unutulmaya yüz tuttuğu
Geleneksel Türk El Sanatlarımıza birlikte bir
göz atalım.
1.) Çinicilik:Geçmişi bin yıl öncesi Karahanlılar
dönemine kadar uzanır. Günümüzde de halen
Bursa, İznik,Kütahya,İzmir ve Çanakkale’de de
yapılmaktadır.
2.) Doğu kültürlerinde “kitap sanatları” olarak
adlandırdığımız birçok branş arasında Ebru
Sanatı da yer alır. Bunun yanı sıra Hüsnü hat,
Tezhip, Minyatür, Kat’ı, Ciltçilik gibi diğer sanat
dalları da bulunmaktadır. Osmanlı döneminde
kitap sanatlarının sayısının otuzu aştığı bilinmektedir; ancak günümüze çok azı ulaşabilmiştir.
3.) Maden Sanatı (Kuyumculuk, Bakır Süsleme
Sanatı); Binlerce yıldan beri uygulanan dövme
tekniği, bakır külçeyi çekiçlemek suretiyle şekillendirerek yapılan tarihin bilinen en eski tekniğidir. Diyarbakır da yaşatılmaya çalışılmaktadır.
Osmanlıda kullanılan Tombaklama Sanatı da
verilebilecek örnekler arasındadır. Kazaziye İşleme Sanatı / Trabzon da devam ettirilmektedir.

4.) Ahşap İşçiliği Sanatı; Edirnekari (Edirne’de),
Kalemişi (Edirne’de, Bursa’da, Safranbolu’da),
Kündekari (Tarihi binalarda, camilerin mimberlerinde) karşımıza çıkmaktadır.
5.) Dokuma Sanatları (Kumaş, Halı, Kilim,
Cicim, Sumak, Keçe); Altay dağlarının eteklerinde bulunan “PAZIRIK” halısından bu yana,
Orta Asya’da , Selçuklu’da, Osmanlı’da değişik
düğüm ve motiflere bezenerek günümüze kadar
ulaşmıştır. Günümüzde ticari amaçlı üretime
geçişle özelliğini yitirmeye başlamıştır. Geçmişte Gürün, Şarkışla, Yıldızeli ve Kangal’da dokunan kilimler renk ve desen açısından farklılık
göstermekteydi. Bunlarda geometrik motiflerin
yanında çeşitli figüratif motifler de kullanılırdı.
Kargı Bezi Dokumacılığı / Çorumda yapılmaya
devam etmektedir. Keçecilik; Afyon, Balıkesir,
Bigadiç, Manisa, Kahramanmaraş, Turgutlu,
Tire, Ödemiş, Bergama, Soma, Konya, Akhisar,
Kars, Erzurum, Urfa gibi merkezlerde geçmişten
bugüne yaşamını sürdürmüş, geleneksel yollarla gelişen bir el sanatı olmuştur. Keçecilik sanatı
“usta-çırak” ilişkisi ya da “babadan oğula” meslek bırakma geleneği ile sürdürülmüştür. Günümüzde kullanım alanları azalan keçenin birçok
çeşidi olup, turistik ve hediyelik eşya üretiminde
kullanılmaktadır.
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rikasyon ürünler her alanda etkisini giderek arttırdı.
Bu sebeple de el işçiliği ile yapılan el sanatlarımız
yavaş yavaş yok olmaya başladı.
9.) Dekoratif Yapma Bebek; Kitre bebek, belli bir dönemde yaşayan yöre halklarının, gündelik yaşamlarından kıyafetlerine, takılarından sosyal çevrelerine
kadar kültürlerinin yansıtıldığı bir el sanatıdır. Günümüzde de devam ettirilmektedir. Özellikle turistik
açıdan önem kazanmışlardır.
10.)Çömlek Yapımı Sanatı / İnsanlık tarihinin en eski
sanatlarından biri olan çömlekçiliğin, ilk ne zaman
keşfedildiği tam olarak bilinmemekle beraber, toplumun babası diye adlandırılan Hz. İbrahim’in
çömlekçilik yaparak ve ziraatla uğraşarak geçimini
sağladığı ve o günden bu yana yapılmaya devam
ettiği bilinmektedir. Günümüzde halen Avanos ‘ta
devam ettirilmekte ve önemini korumaktadır.

Hattat Üstad Hasan ÇELEBİ
Müzehhib Muhammed MAĞ
6.) İşleme Sanatları (İğne, Sim); Örgü İşleri (Oya ve
Dantel, Boncuk, Tığ, Mekik); Geleneksel el sanatının ve halk kültürümüzün en güzel örneklerinden
olan oyalar, özellikle Anadolu’da her genç kızın
çeyizinde “işleme” “kaneviçe” ve “oya” bulundurma
geleneği sayesinde oya sanatı olarak günümüze kadar taşınmış ve günümüzde hala yaşıyor olmasında
etken olmaktadır.

Geleneksel Türk el sanatları bir toplumun kültürel
kişiliğinin en canlı ve anlamlı belgeleridir diyebiliriz.
Unutulmuş, eskimiş ve hatta artık ilgi görmez hale
geldiği söylense de bu sanat dallarını Anadolu’da
hala yaşatmaya çalışan zanaatkarlar var. Geleneksel kültürümüz içinde o kadar eşsiz ve güzel örnekler var ki bu örnekleri hem görmek hem yakından
tanımak hem de tanıtmak için daha çok gezip görmemiz, gördüklerimizi de paylaşmamız gerekiyor.

7.) Hammaddesi Taş olan El Sanatları ; Taş Yontma
Sanatı / Mardin de, Sedef Kakma El Sanatı- / Sakarya da, Oltu Taşı süslemeciliği-/ Erzurum da, Lületaşı
işlemeciliği- Eskişehir de, Oniks taşı işleme Sanatı-/
Kapadokya da devam ettirilmeye çalışılmaktadır.
8.) Deri Sanatları; 16. ve 17. yüzyıllarda Türk dericiliği en parlak devrini yaşamıştır. Türklere özgü bir
deri yapım yöntemi olan “sahtiyan”, bu dönemde
dünyaca kabul görmüş ve İngilizce literatüre “Turkish Leather” olarak girmiştir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında Anadolu’da neredeyse
her kasabada deri işlemeciliği yapılmıştır. Dünyaca
kabul görmüş Türk deri işlemeciliği, kalitesini günümüzde de devam ettirmektedir.
Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle beraber fab-
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compute-it
Nevin KUMAT

BİLGİSAYAR OLMAYA
HAZIR MISINIZ?

Termal Halk Eğitim Merkezi

Sevgili çocuklar şimdi sizlerle birlikte bir bilgisayar
olacağız. Bize verilen kodları okuyup yorumlayacağız. Çok eğlenceli bir etkinlik yapacağız ve etkinliği
bitirdiğinizde bilgisayarın kodları nasıl okuduğunu
anlayacak aynı zamanda algoritmik düşünmeyi
öğrenmeye büyük bir adım atmış olacaksınız. Çok
seveceğinizi düşündüğümüz sitemiz:
http://compute-it.toxicode.fr/

Hemen tıklayarak eğlenmeye başlayabilirsiniz. Tıkladığınızda sizi 58 bölümden oluşan bir oyun
karşılayacak ve aşamalı ilerleyecek. Bir bölümü bitirmeden diğer bölüme geçmek mümkün değil.
Oyun klavye yön tuşları yardımıyla oynanıyor. Bölümlerden birinin cevabı aşağıdaki gibidir.

!

Tüm bölümleri tek seferde bitirmeyeceğiz elbette
Tarayıcınızı kapatsanız da kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
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Robotlar

ZAMANIMIZIN
POPÜLER
TEKNOLOJİSİ
Robot deyince kişilerin aklına hemen insansı robotlar, hayvansı robotlar ya da evde annemize
yardım edebilecek temizlik robotları gibi cihazlar
gelir. Robotlar aslında sensörleri sayesinde çevresindeki değişimleri algılayan, bu değişimleri ölçen
ve kontrol cihazına gönderip yorumlayan ve eyleme
geçiren cihazlardır. O yüzden mutfaktaki robotlar
aslında robot değildir. Ama çamaşır makinesine
koyduğunuz çamaşırın türünü belirleyip ona göre
program ayarlayıp yıkayan çamaşır makineleri,
evin haritasını çıkartıp evi silip süpüren yeni nesil
süpürgeler, yağmur yağdığında silecekleri çalıştıran
otomobillere birer robot diyebiliriz. Ayrıca robotların
eğitim alanında kullanılan türleri de vardır. Bu yazı
dizimizde eğitim alanlarında kullanılan, çocuklara
robot tasarım ve kodlama alanında yardımcı olan
ve çocukların gelişimlerini destekleyen robotlardan
bahsedeceğiz.
İlk olarak tüm dünyada tanınan, bilinen oyuncak
devi LEGO firmasının çocukların eğitimi için geliştirip ürettiği LEGO EV3 Mindstorms ve LEGO WeDo
robotlarını sizlerle tanıştırmak isterim.
‘’Lego Robot Eğitimi’’ gerçek hayatta var olan zorlukları, ilgi çekici fiziksel ve dijital ortamda yaratıcılık
ile gerçek dünya bağlamında çözüm programlarken, öğrencileri kodlama yoluyla 21. yüzyıl becerilerini geliştirmeleri konusunda teşvik eden yeni bir
yöntemdir.
LEGO Eğitimi çözümleri hakkında gerçekten keyif aldığımız şey, siz öğrencilerin kendi başlarına
projelerini hayata geçirmesi için zaman kaybettirmemesidir. Kendi fikirlerinizi keşfetmenize izin verilir.
Yaratıcılıklarınızı öne çıkarır. Lego Eğitimi ile keşfederken kendinize destek vererek çözüme yaklaşmada zamandan kazanırsınız.

Onur AĞIRMAN
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

ROBOTLAR

Lego Eğitiminin Faydaları Nelerdir?
•Üç boyutlu düşünmeyi öğretir.
•Yönergeler ile yetenekler fark edilir.
•Oyun kurma, problem çözme, organizasyon ve
planlama becerisini geliştirir.
•Yaratıcılığı geliştirir.
•İletişim ve eleştirel düşünmeyi geliştirir.
•Motor gelişimini artırır.
•Öğrenmeği eğlenceli hale getirir.
•Deneme ve risk alma yönünde teşvik eder.
LEGO WeDo robotlarında; bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve kodlamanın hayata geçirilmesi
sağlanır. LEGO tuğla (robotun beyni) , sınıf dostu
yazılım ve etkileyici, standartlara dayalı projelerin
benzersiz bileşimini ortaya koyar.Siz öğrencilerin
STEM (Science-Technology-Engineering-Math)’
in öğrenilmesini doğrudan elinize geçirerek soru
sorma, problemleri tanımlama ve kendi çözümlerinizi tasarlama, özgüveninizi oluşturan bir kaynak ile
sonuçlanır.
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Robotlar

LEGO Education WeDo 2.0 robotları bir müfredat paketi ile size gelir. Bu paket yeni nesil bilim
standartları üzerine kurulmuştur ve 2-4. sınıf
öğrencilerine temel bilim içeriği sağlar. Müfredat, gerçek yaşam, fizik, yer-uzay bilimleri ve
mühendislik de dahil olmak üzere konularla ilgili
açık ve takip etmeyi kolaylaştıran ve destekleyen bir eğitim içeriğini sizler için kolaylaştırmış
ve desteklemiştir. 40 saatten fazla öğretim içeriğine sahip toplam 17 proje bulunuyor. WeDo
robotları setinin içinden 1 adet engel sensörü,
1 adet eğim sensörü, 1 adet motor ve 1 adet
robot beyni ile lego inşaa malzemeleri çıkmaktadır.

Wedo robotunu programlamak için okuma
yazma bilmeye gerek yoktur. Çünkü kodlama
blokları görsel şekilde hazırlanmış, yapılacak
işlevle ilgili simgeler yerleştirilmiş, sürükle bırak
şeklinde kullanılan kolay bir ara yüzü vardır.
Ayrıca WeDo programının içerisindeki müfredatta yer alan projelerle tasarım yetenekleriniz
ve kodlama yetenekleriniz daha önceden alt
yapınız olmasa bile gelişebilecektir.
LEGO EV3 MINDSTORMS robotlarına 5. Sınıftan itibaren başlanabilir. Zaten Lego’nun hedef
kitlesi bu yaşlardır. Öğrenciler öğrenme ortamına girdiklerinde çok çabuk motive olurlar. LEGO
Eğitimi, ilgi uyandırma, tecrübe ile hayat boyu
öğrenmeyi hedef alır. Çocukların doğal keşfetme ve keşfetme arzusunu ortaya çıkarır. Öğrenciler, problem çözme, işbirliği ve iletişim gibi 21.
yüzyıl becerilerini geliştirirken, dil, matematik,
bilim, teknoloji ve mühendislik gibi konuları
daha etkin bir şekilde öğrenirler.
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Robotlar
MÜZİK

Mindstorm EV3 robotlarını programlamak için
basit seviye kodlama bilgisine sahip olmak
gerekir. Okuma yazma ve algoritma mantığına
hakim olunduğunda EV3 robotları ile yapılamayacak proje yoktur. Mindstorm EV3 robot setlerinin içinden 2 adet büyük motor, 1 adet orta
motor, 2 adet dokunma sensörü, 1 adet renk ve
ışık sensörü, 1 adet gyro sensör, 1 adet ultrasonik mesafe sensörü ve brick denilen robot beyni
ile lego inşaa malzemeleri çıkmaktadır. LEGO
Mindstorm EV3 robotunun programı içinde
örnek robotlar ve bu robotların hazır komutları
bulunmaktadır.

LEGO WeDo ve Mindstorm EV3 robotları ile ilgili daha fazla bilgi almak için ve gerekli
yazılımları edinmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.
1-https://www.lego.com/tr-tr
2-https://www.teknokta.com/
3-https://education.lego.com/en-us/downloads/mindstorms-ev3/software
4-https://education.lego.com/en-us/downloads/wedo-2/software
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Kitap Önerileri

Esra Ültay GÜNDÜZ

Gaziosmanpaşa İlkokulu

Karaböcü Kayboldu
Bal Gibi

( 2. Sınıf için kitap önerisi )
(kitap yurdu sitesinden 18/11/2020 alıntı)
Masalımız Bal Bayramı’nda neşeyle coştu,
geleneksel çocuk oyunları oynadı, aile olmanın baldan tatlı yanlarını anlattı. Hazırsanız
gökten yine üç elma düşecek. Masal sevenler, hayal edenler ve çocukken oynadığımız
nice oyun için… Heyecanla beklenen Bal
Bayramı’nda bir oyun yarışması düzenlenecektir. Küçük ayı Turtayı, bu yarışmaya
katılmak ister. Ancak kardeşlerinin aksine,
oyun bulmak onun için çok zordur. Bir türlü başaramaz. Peki, ne yapmalıdır? Acaba
dedesi “hayal et” derken neyi kastetmiştir?
Turtayı yılın orman oyuncusu seçilebilecek
midir? Olacakları merak ettiyseniz haydi
Bal Bayramı’na! Orada neler mi var? Dans,
bal, masal, seksek, bal, eğlence, topaç, bal,
uçurtma, tekerleme, bal, bilmece, müzik, bal,
oyun, bal, bal ve bal, çokça bal…

( 3. Sınıf öğrencileri için kitap önerisi)
(kitap yurdu sitesinden 18/11/2020 alıntı)
Nisan okuldayken canı çok sıkılan kedisi Karaböcü, evdeki süs balıklarıyla oynamak ister.
Ama, onun marifetlerinden habersiz olan Nisan’ın annesinden fena azar işitir. Pencereden
atlayıp kaçar, bilmediği sokaklarda keyifle dolanır.. Ancak, bir süre sonra yolunu kaybeder.
Tanımadığı insanlar ve hayvanlar arasında evini
ararken beklenmedik olaylar yaşayan Karaböcü,
Nisan’ı ve ailesini çok özlemiştir.. Ancak, bir süre
sonra yolunu kaybeder. Tanımadığı insanlar ve
hayvanlar arasında evini ararken beklenmedik
olaylar yaşayan Karaböcü, Nisan’ı ve ailesini çok
özlemiştir..
Pompirikya

(3/6 yaş için kitap önerisi)
Rengarenk tüyleri olan Papağan Poni ‘nin dev
binaların arasında canı çok sıkılmış. Kendine
daha mutlu yaşayabileceği bir yer aramaya
karar vermiş. Bu yolcuğu esnasında Gezgin
Gergedan ile karşılaşıp , arkadaş olmuşlar.
Birlikte Ponpon ve Bonbon şehirlerini gezmişler. Bu gezileri sırasında ne maceralar
yaşamışlar merak ediyor musunuz? Hepsi
Pompirikya da gizli.

32

Kitap Önerileri
Dede Korkut İle Adsız Oğul
Büyük Önder Atatürk’ten Çocuklara Öyküler

( ortaokul öğrencileri
için kitap önerisi)
(kitap yurdu sitesinden 18/11/2020 alıntı)
Bu defa haylazlık
sırası mahallenin
sevimli köpeği Koparan’da! Koparan,
Mucit Muzo’nun
mucizevi icadı zaman
kumandasıyla oyun
oynamaya kalkışıyor
ve hem kendinin hem
de Timur’un başını belaya sokuyor! İki arkadaş zamanda sürpriz bir yolculuğa çıkıp Oğuz
Türklerinin misafiri oluyorlar! Timur bu yolculuk
sayesinde destansı öyküleriyle bize Türk ahlak
ve törelerini, inançlarını ve kahramanlıklarını
anlatan Dede Korkut ile tanışacak!
DEDE KORKUT İLE ADSIZ OĞUL Çağdaş
çocuk edebiyatımızın ödüllü yazarı Koray Avcı
Çakman Gel Zaman Git Zaman serisiyle çocukları zamanda yolculuk yapmaya, tarihsel kişilikleri ve fikirlerini gündelik hayatın içinde tanımaya
ve anlamaya davet ediyor.
Benim Neyim Eksik?

( 4. Sınıf öğrencileri için kitap önerisi)
(kitap yurdu sitesinden 18/11/2020 alıntı)
Mustafa Kemal Atatürk, bağımsız, çağdaş, laik,
özgür, demokratik bir Türkiye bırakmıştır bize.
Din, dil, ırk, mezhep ayrılığı olmayan kardeş bir
toplum yaratmıştır.Bu kitapta onun yaşamından
derlediğimiz öyküleri bulacaksınız. Doğumundan itibaren çocukluk yıllarının, gençlik yıllarının, bir asker olarak ülkesini savunduğu savaş
yıllarının, ülkesini yeniden kurmak için yaptığı
çalışmaların anlatıldığı öyküleri okuyacaksınız.
Kendisini ülkesine, halkına adamış, bu uğurda
savaşıp mücadele etmiş bir önderin yaşam
öyküsüne tanık olacaksınız.Bu kitapta hep yaşayacak olan Atatürk’ü göreceksiniz. Onu daha
iyi tanıyıp daha çok sevecek, kendinize örnek
alacaksınız.

( 1. Sınıf için kitap
önerisi )
(kitap yurdu sitesinden 18/11/2020
alıntı)
Ğ harfi çok üzgündü. Çünkü hiçbir
sözcük onunla
başlamıyordu! Çok
sevdiği birkaç sözcüğün baş harfi olmayı denedi: Ğıldız,
ğejderha, ğunapark,
ğaydede ...
Yok, olmuyordu işte! Ğ’nin tek hayali vardı:
Önemsenmek, kendini değerli hissetmek... Acaba Ğ, hayalini gerçeğe dönüştürmenin bir yolunu
bulabilecek mi?
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Bir Ülke, Bir Şehir

Bu yazımızda sizlerle birlikte Londra’ya gideceğiz …
Harry Potter’ı bilmeyen yoktur. Kitapları ve filmleriyle
bizi bambaşka bir dünyaya götüren filmin çekildiği
yeri merak edenler yazımıza göz atabilirler. Çünkü
Harry Potter’ın çekimlerinin yapıldığı devasa stüdyolar Londra’da bulunuyor. Her yıl milyonlarca turist
sadece bu stüdyoları görmek için şehre akın ediyor.
Gerçekten de görülmesi gereken çok ilginç yerler.
Zaten Londra öyle ilginç ve dopdolu bir şehir ki, her
gittiğinizde bir daha gitmek için mutlaka nedenleriniz
oluyor ve sanki şehir hiç bitmiyor.
Özellikle müzeleri, dünyanın en büyük müzelerinden
5 tanesi burada. Daha birçok müzesi var tabii ki.
National Gallery, British Museum gibi… Bu arada
Londra’daki müzelerin çoğu ücretsiz!!!
Londra ile ilgili o kadar çok şey var ki anlatacak; bu
yazıya sığmayacağına eminim. Ancak yine de en
azından birkaçından bahsedebilirim.
En başta, müzikalleri ve tiyatroları geliyor elbette.
Newyok’tan sonra Londra dünyanın en büyük müzikollerine ve tiyatrolarına sahip. Ünlü yazarları Shakespeare’in sanırız bunda etkisi büyüktür. London
Eye, dev bir dönme dolap, 135 m. yüksekliğinde bir
mimari eser. Big Ben ve Parlemento binası, Buckingam Sarayı, ünlü meydanları (Trafalgar gibi), muhteşem parkları, (park derken, bir ilçe büyüklüğünden
bahsediyorum. Tower Bridge ve daha sayamayacağım birçok yer…
Tam ortasından geçen Thames Nehri’nin iki yanına
kurulmuş olan şehre, 2000 yıl kadar önce Romalılar
‘’Londonium’’ (akan nehir) adını verilmişler. Günümüzde birçok yerde surlar görülebilmektedir. Dünya
finans merkezi olmasının yanı sıra turistik olarak çok
önemli bir bölge olmasını, dünyanın hava trafiğinin

Nilgün ÖZKAN

Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi

en yoğun olduğu 5 havalimanına sahip olmasından
anlayabiliriz. Dünyada en çok sayıda dilin konuşulduğu, 300 farklı dilin görüldüğü şehir dilin merkezi
konumunda. Bu da çok kültürlü bir yer olmasının
yanı sıra biraz da karmaşa yaratmaktadır. Ancak
zaten Londra dediğimizde karmaşa ve tezatlıkları bir
arada görmemiz çok doğal.
Çift katlı kırmızı otobüsleri, telefon kulübeleri, ünlü
dedektif Sherlock Holmes’ün her katı bir oda olan
mini kule evi, muhteşem caddeleri, hiç bitmeyen
kalabalığı, trafiği hemen aklımızda kalanlar.
Londra’da araç kullanıyorsanız korna çalmamanız
gerekiyor. Yayalar için ise çok büyük haklar var. Adımınızı yola attığınız an tüm araçlar durmak zorunda.
Çevre temizliği konusunda da oldukça sıkı yasaklar
var. Yere minik bir çöp attığınızda polisten önce
yanınızdan geçenler sizi uyarıp şikayet edebiliyor.
Peki Londra’da neler yenir? Yemek kültürü nasıldır?
Patatesin her türlüsünü çok severek tüketiyorlar.
Balığın yanında patates cipsi ve bezelye en sevdikleri yiyecek diyebilirim. Tabi ki çok kültürlü bir şehir
olduğu için birçok ülkenin yemeklerini rahatlıkla
bulabiliyorsunuz.
İngiliz kahvaltısı denen kahvaltı çeşidi aslında bize
çok yakın. Çünkü kızarmış ekmek, reçel ve çay ile
servis yapılıyor. Ancak bizden farklı olarak yanında
et ve fasülye eşliğinde. Yine kültürümüze bu şehirden geçmiş olan ‘’5 çayı’’ geleneği çok severek
sürdürdüğümüz bir alışkanlık olmuştur.
Saymakla bitiremeyeceğimiz özellikleri olan Londra
görülmesi gereken ve eminim ki birkaç kez daha
gitmek isteyeceğiniz dünya şehirlerinden biridir.
Başka bir şehirde buluşmak üzere…
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Etkinlik

Duygularımı
Paylaşır mısın?
Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (COVİD-19) salgını sürecinde ülkemizde özel eğitim
alanında farkındalık oluşturmak için ‘’Özelim
Eğitimdeyim’’ mobil uygulaması üzerinden Özel
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “PANDEMİ SÜRECİNDE DUYGULARIMI PAYLAŞIR MISIN?” temalı resim
yarışması düzenlendi.
“Pandemi Sürecinde Duygularımı Paylaşır
Mısın?” temalı resim yarışması sonucunda,
İlimiz Çiftlikköy 75.Yıl Namık Kemal Ortaokulu
Özel Eğitim Sınıfı, Okul/Öğretmen kategorisinde
mansiyon ödülü almaya hak kazanmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı ‘nın salgın sürecinde
yanlarında olduğunu ifade eden, duygu ve
düşüncelerin resim yoluyla anlatılması konulu
yarışma: Öğrenci ve Aile Kategorisi ile Öğretmen/Okul Kategorisi olmak üzere 2 ayrı grupta
gerçekleştirildi.

Pandemi sürecinde günlük yaşantılarına ve
eğitimlerine evlerinde devam eden özel eğitim
öğrencilerimiz, ailelerimiz ve öğretmenlerimize
eğitim içeriklerine ulaşmada fayda sağlamıştır .
Eğitim öğretim döneminden sonra başlayan yaz
tatilinde ise çerçeve program ile devam eden bu
süreci özel eğitim öğrencilerimiz, ailelerimiz ve
öğretmenler “Özelim Eğitimdeyim” mobil uygulaması üzerinden düzenlenen bu yarışma ile
dijital bir platformda resimle ifade etme imkanı
buldular.
“PANDEMİ SÜRECİNDE DUYGULARIMI PAYLAŞIRMISIN”
RESİM YARIŞMASI
Mansiyon Ödülü
Nimet YÜCEL KARAASLAN
75.Yıl Namık Kemal Ortaokulu
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Sağlık Beslenme

KIŞ

Pınar KORKMAZ

Şaban Temüge MTAL

AYLARINDA

SAĞLIKLI BESLENME
KIŞ AYLARINDA BESLENME
Kış mevsiminde havaların soğuması ile birlikte
beslenme şeklimizde de değişiklikler olmakta,
genellikle yağlı ve şekerli besinlerin tüketimi
artmaktadır.
Kış aylarında kapalı ortamlarda daha fazla vakit
geçirildiğinden fiziksel aktivite yoğunluğunda
azalma olmaktadır. Kış mevsiminde fiziksel aktivitenin az olması, gecelerin uzaması ve televizyon başında geçirilen zamanın artması buna
bağlı olarak atıştırmalıklarn fazla tüketilmesi
gibi nedenlerden dolayı vücut ağırlığında istenmeyen yönde değişiklikler olabilmektedir. Genellikle yaz aylarında dikkat edilmeye başlanan
kilo kontrolü, kış aylarında yerini ihmalkârlığa
bırakır. Birçok insan, kalın giysiler içerisinde kilolarını daha rahat saklayabileceğini düşünerek,
sağlıklı beslenme alışkanlıklarından uzaklaşır.
Kış mevsiminde yeterli ve dengeli beslenmenin
sağlanması sağlığımızın korunması açısından
önem taşımaktadır.

KIŞ AYLARINA YÖNELİK SAĞLIKLI
BESLENME ÖNERİLERİ

1. Yaşamın her döneminde yeterli ve dengeli

beslenme sağlığın korunması için esastır. Bu
nedenle, beş besin grubunda bulunan besinler
yeterli miktarlarda alınmalıdır. Besin Grupları:
-Süt ve ürünleri grubu
-Et, yumurta, kurubaklagiller ve yağlı tohumlar
grubu
-Ekmek ve tahıllar grubu
-Sebzeler grubu
-Meyve grubu

2. Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği olan

A ve C vitamini gibi antioksidan vitaminlerden
zengin, havuç, brokoli, kabak, lahana gibi sebzelerin yanı sıra kış aylarında bolca bulunan
portakal, mandalina, elma gibi meyvelerin
tüketimi önemlidir. Mevsimine uygun en az 2
porsiyon meyve ve 3 porsiyon sebze tüketilmesi önerilmektedir.

1 Porsiyon
Ölçüsü
Elma, portakal, şeftali, muz vb.
1 Orta boy
Kiraz, vişne, üzüm, dut vb.
1 Küçük kase
Kavun, karpuz
1 İnce dilim
Domates, salatalık, ıspanak, pazı, semizotu, 1 Kupa
brokoli, bamya, taze fasulye , kabak,
enginar, Brüksel lahanası, soğan, kereviz,
lahana, karnabahar, pancar, kırmızı biber,
patlıcan, pırasa, mantar
Sebze ve Meyveler

Sebze ve
Meyveler
Armut, ayva
Çilek

1 Porsiyon
Ölçüsü
1 Küçük boy
15 Orta boy

Kıvırcık, marul,
ıceberg, tere,
roka, nane,
maydanoz vb.
salata yeşillikleri

2 Kupa
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Sağlık Beslenme
3. E vitamini de bağışıklık sisteminin güçlendirilme-

sinde etkilidir. Soğuk algınlığı ve diğer enfeksiyonlara karşı vücut direncini arttırmaktadır. E vitaminin iyi
kaynakları: yeşil yapraklı sebzeler , kuru baklagiller
ve fındık, ceviz gibi yağlı tohumlardır. Günlük olarak
mevsimine uygun 3 porsiyon sebze, 15-20 adet fındık (30 gr) veya 5-6 adet ceviz (30gr) ve haftada 2-3
defa kurubaklagil (mercimek, kurufasulye, nohut)
tüketilmelidir.

4. Kemik ve diş sağlığı açısından önemli olan D

vitamini, güneş ışınlarıyla deri tarafından üretilen
bir vitamindir ve besinlerde pek fazla bulunmaz. Kış
aylarında mahrum kalınan güneş ışınları, vücudun
D vitamini gereksiniminin karşılanamamasına neden
olmaktadır. Özellikle kış mevsimde havanın güneşli
olduğu zamanlarda mümkün olduğunca güneşten
faydalanılmalıdır. Balık : D vitamini, beyin fonksiyonlarının gelişimi için gerekli çoklu doymamış yağ
asitleri (omega 3), kalsiyum, fosfor, selenyum, iyot
mineralleri ve E vitamini içerir. Bu nedenle kış aylarında haftada 2-3 kez balık tüketilmelidir.

5. Kış aylarında

değişiklik görülen beslenme alışkanlıklarının başında, daha yağlı yiyecekleri tüketmeye olan eğilim gelir. Bu nedenle yağ tüketimine
özellikle dikkat edilmeli, katı margarinden kaçınılmalı, aşırı yağlı etler tüketilmemelidir.

6. Kış aylarında vücut ağırlığı kontrolünün sağlamasında, basit karbonhidrat olan saf şeker ve şekerli
besinler yerine kepekli ekmek, makarna, bulgur gibi

tam tahıl ürünlerinin tüketilmesine özen gösterilmeli;
enerjisi yüksek hamur tatlıları yerine sütlü tatlılar,
meyve tatlıları tercih edilmelidir. Hareketsizlik nedeniyle artan sindirim problemlerinin önlenmesinde
posa içeriği yüksek kuru baklagillerin tüketilmesihaftada 2-3 kez) ve düzenli fiziksel aktivitenin yapılması
son derece önemlidir.

7. Vücut ısısını dengede tutabilmek için bol sıvı

alımı gerekmektedir. Yeterli sıvı alımı vücutta oluşan toksinlerin (zararlı öğeler) atılmasında, vücut
fonksiyonlarının düzenli çalışmasında, metabolizma
dengesinin sağlanmasında ve vücutta pek çok biyokimyasal reaksiyonun gerçekleşmesinde son derece
önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle, her gün en
az 2-2.5 litre su içilmeli, sıvı alımının karşılanmasında; ıhlamur, adaçayı, kuşburnu çayı, açık çay gibi
içecekler de tercih edilmelidir.

8. Kış aylarında özellikle çocukların severek tü-

kettiği sebzeler azdır. Çocukların pırasa, kereviz,
ıspanak gibi kış sebzelerini yemelerini sağlamak
birçok anne için problemdir. Bu nedenle ısrar etmek
yerine bu sebzeleri değişik şekillerde sunmak belki
de daha faydalı olacaktır. Örneğin; kereviz yemeğini sevmeyen çocuğunuza, bu sebzeyi rendeleyip
yoğurda karıştırmak, içine bir miktar da ceviz ekleyerek çocuğa sunmak; aynı şekilde ıspanak yemeğini sevmeyen çocuklara, ıspanağı bir iç malzeme
yerine kullanarak; börek, poğaça ya da krep yaparak
çocukların bu besinleri tüketmeleri sağlanmalıdır.

BAZI SEBZE VE MEYVELERİN 1 STANDART PORSİYONUNUN POSA (LİF) MİKTARLARI
Meyve /
Sebze

1 Standart
Porsiyon
Miktarı (g)
125

İçerdiği
Posa
Miktarı (g)
0

150

İçerdiği
Meyve /
Posa
Sebze
Miktarı (g)
3
Taze Sıkılmış
Portakal Suyu
4
Kivi

150

6

Kavun, Kiraz,

150

2

Kereviz

150

6

Taze Sıkılmış Portakal
Suyu
Kivi
Çarliston Biber, Kırmızı
Biber, Havuç
Çarliston Biber, Kırmızı
Biber, Havuç
(Pişmiş)Yeşil Fasulye,
Ispanak, Pazı

125

0

Turp

150

4

150
150

6
5

1
5

150

5

Domates
150
Çarliston Biber, Kır- 150
mızı Biber, Havuç
Roka, Marul, Kıvır- 75
cık, Ispanak, Tere

150

2

Elma, Portakal, Çilek,
İncir
Armut

1 Standart
Porsiyon
Miktarı (g)
150

1-2
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Vageçilmez Klasiklerimiz
Boza

Pınar KORKMAZ
Şaban Temüge MTAL

Diğer mevsimlerde aklımıza gelmeyen
boza ,kış ayının gelmesiyle aklımıza
düşer. Bir bardak bozanın sarı leblebi ve
tarçınla eşlik ettiği sıcak sohbetlerimizin
tadı bir başkadır. Verdiği haz ve lezzet
kadar besin değeri de oldukça yüksektir
bozanın. Zengin protein ve B vitamini
içeriği sayesinde enerji ihtiyacı fazla olan
bireyler, gebeler ve sporcular için çok
faydalıdır. Mayalanması esnasında oluşan
laktik asit, hazmı kolaylaştırmada çok yardımcıdır ve bağırsak florasını düzenleyici
role sahiptir. Zihin açıcı ve sinirleri dinlendirici etkisi vardır.

Boza nasıl mı yapılır?
Ana malzemeler
Maya için
Kıvamı için
2 Bardak bulgur
1 tatlı kaşığı yaş maya
1 Bardak toz şeker
Yarım Bardak Pirinç
1 yemek kaşığı şeker
5 Bardak su
6 Bardak su
1 Bardak ılık süt
Bozanın yapılışı
-Bulguru ve pirinci suyla iyice yıkayın, derin bir tencerede orta ateşte, iyice yumuşayana kadar pişirin.
-Püre haline gelen karışımın suyunu süzün ve ince delikli süzgeçten geçirin.
-Süzgeçten geçen lapayı soğumaya bırakın. Tamamen soğumasını bekleyin.
-Bozanın mayası için ılık süt, yaş maya ve toz şekeri ayrı bir yerde karıştırın.
-Soğuyan lapayı büyük boy tencereye alıp mayasını ekleyip karıştırın. Kapağı kapalı bir tencerede, güneş
almayan bir yerde 1 gün bekletin. Bozanın kapağını birkaç saatte bir açıp havalandırın.
-Mayalanan bozaya toz şekeri ve suyu azar azar ekleyerek istediğiniz kıvama getirin.
-Biraz daha kıvam alması ve bozulmaması için buzdolabına alın.
-Bozayı servis ederken tarçın ve leblebi ekleyebilirsiniz.
-Bozayı hazırladıktan sonra 2-3 gün içerisinde tüketmeye özen gösterin ve soğuk bir yerde saklayın.
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Tarhana
Yazdan hazırlanan tarhananın kış aylarında
içimizi ısıtmakta üstüne yoktur.
Soğuk havadan evimize döndüğümüzde, hastalandığımızda, akşam
yemeklerimizde vazgeçemediğimiz çorbamızdır
tarhana. Rivayete göre;
“Bir gün Yavuz Sultan Selim, seferde bir köylünün evine misafir olur ve
evin hanımı sunacak fazla bir şeyi olmadığı için
Bir kış klasiğidir kestane. Bir zamanlar çoğumu- alelacele bir çorba ikram
eder. Çorbayı sunduktan sonra da Sultan’a karşı
zun evlerindeki sobalarda
közlediği kestanelerin tadı hala damağındadır. sıkılarak, “Sultanım dar
hane çorbasıdır size en fazla sunacağım; afiyet
Sobayla tanışmamış olanların
ola!” der. İşte dar hane
ise sokak satıcılarının közlediği kestanenin koolarak adlandırılan çorbaya da, zamanla tarhana
kusu hep burunlarındadır.
Fosfor, magnezyum, klor, kalsiyum, demir, sod- denmeye başlanmıştır.”
Zengin içeriği ile besleyiciliği oldukça yüksektir.
yum ve özellikle potasyum
mineralleri ile B1, B2 ve C vitaminlerini içermek- Tarhana çorbası
bağışıklığı güçlendirmesinin yanı sıra kış aylatedir. Kestane gluten içermez,
rında sıkça yakalandığımız
demir içeriği ile kansızlığı önler. İçerdiği kalsigrip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların hızlı
yum ile kemik, kas ve dişlerin
güçlenmesine yardımcı olur. Kestane koleste- atlatılmasını sağlar. A, B grubu vitaminleri ile
kalsiyum, demir ve çinko mineralini içerir. İçerolü düşürür, tüketenleri kalp
riğindeki karbonhidrat sayesinde halsizliğe ve
damar hastalıklarından korur. Kan basıncını
yorgunluğa iyi gelir. Sütle yapıldığında bebekler
düzenler, kan dolaşımını hızlandırır,
için ideal bir besin niteliğindedir.
ishali önler, unutkanlığı giderir.

Kestane
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Oyun Zamanı
Esra Ültay GÜNDÜZ
Gaziosmanpaşa İlkokulu

HOSTİK OYUNU

Hostik, geleneksel bir çocuk oyunudur. Çam kozalağından yontularak
yapılan topun adıdır ve oyun tahta
sopalarla oynanır. En az üç kişi gerektiren bu oyuna başlamadan önce ebe
seçimi yapılır. Oyuncalar sopalarını
arkadaşlarına göstermeden seçerler. Kimin sopası daha kısa ise o kişi
ebe olur. Ardından topla alana çukur

kazılır. Hostik adı verilen top, çukurun yanına konur. Ebe, hostiği çukura
atmaya çalışırken diğer oyuncular onu
engellemelidir. Hostik (top) çukura girdiği an ebe ilk kime dokunursa o kişi
yeni ebe olur ve oyun böyle devam
eder.
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Oyun Zamanı
Nergis ÖZÖREN

Ördek Oyunu

Uzmanlar Koleji

YAŞ GRUBU: 4-5 Yaş
MEKAN: Sınıf/Okul Bahçesi
KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
AMAÇ1: Bedensel koordinasyon gerektiren
belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar:
1.
Sözel yönergelere uygun olarak ısınma
hareketleri yapar
2. Sözel yönergelere uygun olarak yürür
AMAÇ 2: El ve göz koordinasyonu gerektiren
belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
1.
Küçük nesneleri toplar

SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
AMAÇ 11: Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar:
1.
Estetik bedensel hareketlerle yürür/dans
eder
Öğretmen öğrencileri iki gruba ayırır. Her iki
grup kendi gruplarının ismine karar verir. Öğretmen yere başlama ve bitiş çizgisi çizer. İsim
belirlemenin ardından öğrenciler başlangıç
çizgisinde sıraya geçer. Başlama komutunun ardından öğrenciler yere çömelip ayak bileklerini
tutar ve ördek gibi yürümeye başlar. Bitiş çizgisine değip tekrar ördek gibi yürümeye devam
ederek başlangıç çizgisine döner ve sıradaki
arkadaşına dokunur. Oyun bu şekilde son çocuk
da gerçekleştirene kadar devam eder ve oyunu
ilk tamamlayan grup oyunu kazanır.
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AİLELERİN

Ayşe YILMAZ

Ruhsar Aksoy İlkokulu

ZORLU YAŞAM
KOŞULLARINA

ETKİLERİ
Günümüz ebeveynlerinin bir çoğunun ortak kaygısı çocuklarının psikolojik bir travma ile karşı
karşıya kalması ve bununla baş etmede yaşadıkları zorluklar. Oysa her birey yaşamının farklı
dönemlerinde travmatik olaylarla karşı karşıya
kalabilir. Hatta çocukluk döneminde atlatılan
travmatik olayların ileride kişinin daha sağlıklı
ve güçlü bir kişilik yapısına sahip olabileceği
konusunda yapılan çalışmalar bulunmaktadır.
Ebeveynlerin bu kaygılarını haklı kaygılar olarak
görülüyor ancak bu konuda yapabilecekleri çok
önemli görevleri bulunmaktadır. Birincisi anne
baba olarak kendilerini ebeveynlik konusunda
güçlendirmeleri, çocuklarının gelişim dönemleri
konusunda bilgi sahibi olmaları, çocukları ile
empati kurmaları, çocukları ile aralarında güvenli bir bağ oluşturmaları ve gerekirse travmatik olaylara maruz kalınması ve etkilerinin azalmaması durumunda dayanıklılığını arttırmak
için yardım almaları gerekir.

Güvenli bağ kurmak ne işe yarar?
Çocuğun güvenli bağlanması travmada antikor
etkisi yapmaktadır. Aile ile oluşturduğu bağlanma güvenli ise çocuk kötü bir olay yaşasa
bile; bu olaylara dayanabilirim, bu olaylarla
baş edebilirim, üstesinden gelebilirim, zaman
geçtikçe acım azalır ve işler yoluna girer çünkü
beni koruyanlar var ve ben onlarla yine güvende
olabilirim, şeklinde oluşturduğu inançları başlarına gelen travmanın olumsuz etkilerinin kalıcı
olmasını önler.
Çocuk zorlu yaşam koşullarına maruz kalırsa;
yaşanan olayla ilgili konuşma ve olayın anlamlandırılma şekli, dışa aktarımı yaşanan olayın
atlatılması konusunda aile oldukça önemli bir
rol oynamaktadır. Yani yaşanan zorlayıcı olayın
konuşulması zor olsa da olumlu sonuçlar oluşturacağı için konuşmaktan kaçınılmamalıdır.
Güvenli bir aile ortamında bu konuşma daha rahatlatıcı olacaktır. Bu yüzden de güvenli, empatik ve güçlü ebeveynlik, çocuk için yapılabilecek
en öncelikli amaç olmalıdır.
Travmatik ya da zorlayıcı olaylardan etkilenen
herkesin profesyonel yardıma ihtiyacı olmaz.
Ancak uzun süreli ve ağır geçirilmesi halinde
hemen uzmana başvurulmalıdır. Çocuklar ve
hatta yetişkinler; olayları anlamlandırabilmesi,
anlayamadıklarını anlaması, gündelik yaşamın
içine yerleştirebilmesi ile kolayca yaşadığı
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durumu atlatabilecektir. Bunun için duygu ve
düşüncelerini sözel olarak ifade edebilmeleri
gerekmektedir. İfade edebilmeleri içi cesaretlendirilmeli ancak zorlanmamalıdırlar.
İfade edemiyorsa resim çizme, oyun oynama, olayı tekrar canlandırma gibi dışa aktarım
sağlayabilmesi için ortam hazırlanabilir. Anne
ve babaların, çocuklarının zorlayıcı yaşantıların
sonuçlarını en az hasar ile atlatabilmesi için;
onları anlayan, dinleyen ve anlamlandırmasını
sağlayan ebeveynler olma yolunda kendilerini geliştirici adımlar atması beklenir. Çocuklar
her koşulda kabul görmek ister, onları güvende
tutacak arkalarında sapasağlam duran anne babalar isterler. En başta da değindiğim gibi anne
ve babaların kendilerini ebeveynlik konusunda
güçlendirmeleri gerekir.
Zorlayıcı yaşam koşulları her zaman karşımıza
çıkabilir; ölüm, boşanma, doğal afetler, göç gibi.

Bizim buna karşı duruşumuz olaylardan ne kadar etkileneceğimizi yada etkilenmeyeceğimizi
belirleyen unsur olarak karşımıza çıkar.. Çocukların normal şartlarda sağlıklı bir beden ve zihin
için gerekli olan sağlıklı beslenme, uyku ve spor
bu süreçlerde de olmazsa olmaz niteliktedir.
Okul çağı çocuklar için (ilkokul, ortaokul, lise)
dans etmeleri, bir spor ile ilgilenmeleri hatta
yoga yapmaları bu zorlayıcı olayları daha rahat
atlatmalarına yardımcı olmaktadır.
Doğal afetler, ölüm, kazalar, hastalıklar vs.
herkesin hayatında yaşanabilecek travma etkisi
yapan ya da travma oluşturan olaylardır. Bizim
yapabileceğimiz ise bunlardan sonra ‘Ne yapabiliriz, nasıl en az hasarla atlatabiliriz?’ sorularının cevabını hayatımıza yavaş yavaş yerleştirmek olacaktır.
*Prof.Dr. Ümran Korkmazlar ‘Yardım edene yardım’ 2020 sunumundan faydalanılmıştır.
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Yaşamının İplerini

Elinde Tut

Yaşadığımız günler çoğumuz için oldukça zorlayıcı geçiyor. Hastalık (pandemi) yaşamımızı
sınırlamamıza, daraltmamıza neden oldu. Ancak yine bu sınırlama ve daraltma bizim sağlıklı
kalmamız için gerekli ve zorunlu. Bu engellenmişlik hali bizi en fazla zorlayan durum olup
ortaya çıkıveriyor. Evimizin kapısından çıkacağımız saat bile bazen kısıtlı olabiliyor. Normal
zamanlarda çok rahat şekilde yaptığımız hatta
rutine bağladığımız hayatımızdaki birçok şey
değişti. Bu engellenmişlik durumunun insanda
oluşturduğu bazı etkileri olabilir. Mutsuzluk,
umutsuzluk, keyifsizlik, isteksizlik gibi. Bunları
aslında kendi içsel motivasyon kaynaklarımız ile
aşabilir, ortadan kaldırabiliriz. Bu dünyada yaptığımız tek şey yaşamak! Nasıl yaşayacağımıza
verdiğimiz karar ise yaşam şeklimizi belirler.
Nasıl yaşayacağım?
Olaylara bakış açımız, hayata karşı duruşumuz
aslında belirler olayların yönünü, büyük ölçüde
sonuçlarını da etkiler.
Psikolojik stres kaynaklarıyla ve negatif duygularla başa çıkmaya çalışırken yapılacak ilk şey
sakinleşmektir ve sakinleşmenin de en kolay
yolu bilinçli rahatlama tekniklerinin kullanılmasıdır.(sayar,dinç 2019 s.72) Bu sebeple vücudumuz gerildiğinde onu gevşetmeli ve rahatlamaya çalışmalıyız.
Stresle başa çıkarken kullanılabilecek bir başka
yöntem de olay hakkında farklı şekillerde düşünebilme becerimizi geliştirmektir. Farklı şekillerde düşünürken amaç kişinin daha optimistik bir
bakış açısı ve ve biraz daha fazla kontrol hissine sahip olmasının sağlanmasıdır. İlk aşamada
kişi problemin sebebine ya da sonucuna daha
olumlu bir pencereden bakmaya çalışır. İkinci
aşamada kişi kendisini, kendisinden daha

Ayşe YILMAZ

Ruhsar Aksoy İlkokulu
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kötü durumda olan kişilerle karşılaştırıp sahip
oldukları hakkında memnuniyet duygusu geliştirmeye çalışır. Son olarak yapılacak bir başka
etkileyici şey de olaya komik tarafından bakmak
ya da olayı komikleştirmektir. .(sayar,dinç 2019
s.73) Olumlu bak, kendinden kötüleri gör ve komikleştir ; olayların üzerimizdeki stres etkilerini
yok etmekte etkili tekniklerdir.
Olaylara karşı bizim bakış açımız olayların
değişimini sağlayabilecek ya da bizdeki etkisini
değiştirebilecek sihirli bir etkiye sahip olduğunu
bu teknikleri deneyerek keşfedebiliriz.
Nasıl yaşayacağım?
Tekrar bu soruya dönecek olursak, istersek negatif düşünüp zorlu şartlarda mutsuzluğu seçebiliriz. Ya da bu olumsuz durumlara karşı nasıl
daha olumlu bir bakış açısı geliştirip bu zorlayıcı
şartları daha hafif ve umut dolu geçirebileceğimize yoğunlaşabiliriz. Bu tamamen bizim içsel
tercihimizle alakalı. Yaşadığımız her gün iyi
veya kötü geçip gidiyor, geride kalıyor, geride
bırakıp geleceğe doğru güçlenmiş olarak ilerle-

mek mümkün ya da geride bıraktığımıza dönüp
orda kalıp geleceği yaşayamamak da.
Yapılan araştırmalar insanın kendini iyi ve mutlu
hissedip yaşamdaki zorluklara karşı mücadele
edebilmesinin, hastalıklara karşı direnç gösterebilmesi veya yakalandığı hastalığı en az zararla
atlatabilmesinin sevgi ve şefkatle inşa edilmiş
tutarlı, makul –mantıklı kuralları olan bir aile
ilişkisinden geçmesiyle mümkün olduğunu göstermektedir.(sayar,dinç 2019 s.112)Aile koruyucu kalkan olarak en etkili role sahip oyuncudur
bireyin gelişim sürecinde.
Evde kaldığınız, kendinizle baş başa geçirebileceğiniz bugünleri kendinize yatırım yaparak
geçirin “Günleri saymayın, sayılmaya değer
günler yaşayın.” (Muhammed Ali) .
*Kaynakça
Sayar, K. &Dinç, M. (2019) Psikolojiye Giriş.
(9. Basım) İstanbul:DEM Yayınları
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Öğretmenler asla
emekli
olmazlar…

Anı
Bahar AKINCI

Yalova İl Millî Eğitim Müdürlüğü

“Pandemi Sürecinde de Desteklerini Esirgemeyen Tüm Fedakâr
Öğretmenlerimize…”
Öğretmenler asla emekli olmazlar …
Emekliliğinin üstünden neredeyse 25 yıl geçmesine rağmen her sabah okula kalkar gibi
aynı saatte kalkıp okul sabahı ritüellerinini aynı
şekilde uygulayan; şu aralar 75 yaşına merdiven dayayan muhteşem kişi annemdir. Annem,
her sene öğretmenler gününü aynı heyecan ve
hevesle bekler, geçmişten bugüne çevresinde
onu emekli öğretmen olarak bilen herkesten
de aynı ihtimamı göstermelerini umar. Biz de
emekli öğretmeni bol olan bir aile olarak, her
sene bayram sabahı edasıyla öğretmenler gününü neşe, coşku ve bir o kadar da sorumluluk
bilinciyle kutlarız.
Ta ki geçen sene yaptığım ve asla telafi edemediğim ve edemeyeceğimi de bildiğim gafa kadar.
Ben de 15. yılını bu sene dolduracak olan yeni
nesil bir öğretmen olarak; bu seneye kadar belki
de annemden aldığım feyzle yıllardır öğretmenler günü sabahına bir neşeyle uyananlardandım. Ama son yıllarda öğretmenler günü
coşkusunun artık okullarda öyle tam coşkuyla
yaşanmadığı yeni yetişen neslin de bu gibi
değerlere gün be gün uzaklaştığı dönemleri yaşayan biri olarak, bu hataya düşmemem
gerekirken düştüm işte.! Sabah okula gittiğimde
öğrencileri toplanmış görüp, gayet umarsız bir
şekilde “Bugün öğretmenler günüymüş hocam,
artık siz programlara gidersiniz bizim de ders
boş geçer” ne güzel nidalarını da duyunca….Bu
yaşadığım hayal kırıklığıyla; okul bitsin ararım,
eve geçtiğimde ararım diye beynim bir yığın
bencil senaryo uydurdu demek ki! Ben mi biraz

abartıyorum bu kutlama işlerini acaba dedim ve
ben de annemi aramayı biraz öteledim. Okul
çıkışı da başka bir program olmasın mı, orası
burası derken eve varmamız gecenin bir vakti oldu. Kendim de öğretmenler gününe dair
anlamlı bir şey yaşamadığımdan unutuvermişim
işte günün anlam ve önemini.
Ertesi gün annemi günlük laflamak için aradığımda karşıdan buz gibi bir esinti geldi. Dedim
bir şey yaptım da ne yaptım yine acaba? Bu konuşma tarzı, yalnız çok kırıldım konuşmalarında
olacak tarzda. Ne sorsam aramızdaki diyalog
evet, hayır, belki, hım hım şeklinde ilerliyor ve
ben hala ne yaptığımı bulamamışım. En sonunda dayanamadım ve sordum ‘Anne ne oldu?
Sen niye kızdın yine?’ diye.
Yok, bir şey kızım, dedi annem gayet resmi. ‘Ne
yapacaksınız siz! Artık herkes kendi hayatını
yaşıyor. Ben ne kızacağım size. Yoğunsunuz
kendi programınız var, artık özel günler bilinmiyor, ana baba hatırlanmıyor; diye sitemlerine
devam ederken; ben annemin öğretmenler
gününü kutlamadığını hatırladım. Hemen tüm
şirinliğimle olayı telafi etmeye uygun cümleler
aramaya başlayacakken annem daha da coştu,
başladı. Filancanın kızı, filancanın gelini, filancanın oğlu şunu demiş, şunu yapmış, annesine
çiçek göndermiş taa İstanbullardan diye daha
da olayı ballandırıyordu ki;
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“Aman anne ya ne kadar takılıyorsun şu el
âleme her sene ilk biz seni aramıyor muyuz? İlk
kez bu sefer kaçırdım ne olmuş sanki hem ne
önemi var ki; gün işte, hem sen emekli olalı 25
sene geçmiş daha ne öğretmenler günü “dedim.
Kontrolsüz! İstemsiz! Kazara! Ve her nasılsa
dedim işte, demez olaydım. Annem açtı ağzını
yumdu gözünü. Konu hassas, öğretmenlik ne
de olsa. Ne saygısızlığım kaldı ne.. ne.. ne.. ne.
Yani ben ağzımı açıp daha bir şey diyemeden
de çat diye kapattı telefonu yüzüme.
Oysa 75 yaşındaki öğretmen annem, öğrencisinden öğrendiği ÜMİT’i çocukluğumuzdan beri
anlatır ve her şeye dair Ümit’ini hiç kaybetmezdi…
Annem 18 yaşında yatılı kız öğretmen okulundan mezun olur, çok başarılı ve zeki bir öğrenci;
ee malum o zamanlarda öğretmen ataması ya
da atanamayan öğretmen diye bir sıkıntı da yok.
Hemencecik tayini kendi ilçesinin bir köyüne
sınıf öğretmeni olarak çıkıyor. Zaten başka bir
yere çıksa çalışma gibi bir şansı da yok. Dedem
malum eski adam, kız çocuğu okur mu neslinden. Öyle olmasına rağmen annemi okutmuş,
birde başka şehre kızı çalışmaya gönderecek.
Daha neler, ne haddine gencecik taze öğretmen annemin!! Neyse annem göreve başlıyor.
Köyden her gün geliş gidiş yapıyor. Öyle servis,
minibüs ulaşım da yok. Önce köy yoluna kadar
yürü, sonra eşek, at arabası Allah ne verdiyse
işte....Okula varınca da öyle iş bitmiyor, okulu

aç, sobayı boşalt, sobayı yak, tabii odun varsa!
Odun yoksa odun kes getir, tutuştur sınıfı ısıt ki,
sıcaktır diye öğrenciler okula gelsin…
Bir gün resim iş dersinde annem öğrencilerine
konu vermiyor; herkes bugün dilediğini yapsın,
ne isterseniz onu çizin, boyayın diyor. Resim
dersi o dönemde sınıfın en popüler dersi ama
bugünden farklı tabii. Dersin popülaritesi hevesten, meraktan, yokluktan. O dönemde nerde
rengârenk boyalar, nerde resim defteri, kalemi,
silgisi…
Annem, anlatırken o yılları; “Teyzen, dayın Almanya da çalışıyor o dönem. Öğretmen çıktığımı duyunca -kardeşim var mı buralardan bir
ihtiyacın istediğin, gelirken izne getirelim diye
sordu dayın. Bende -abi getirebilirsen boya
kalemi kırtasiye malzemesi getir. Köy yerinde
öğrencilerin durumu yok dahası hiç görmemişler. Kırtasiyeler var ama çok pahalı birde alabilmek için ya Samsuna ya Ankara’ya gitmek
lazım dedim. Sağ olsun dayın o yaz gelirken
yüklenmiş getirmişti; bir yığın okul malzemesi,
defterler, silgiler, kalemler. Ama devamı olmadığı için çok idareli olmak lazımdı. Onun için öyle
hep boyayla resim yapamıyorduk. Bir gün kuru
boyaları masanın ortasına koydum; öğrencilerimin hepsini de yuvarlak yaptım oturttum. Hadi
yapın boyayın gönlünüzce dedim, ben de bir
yandan onları kontrol ediyorum bir yandan da
defterleri siliyorum.”
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Annem defterleri siliyorum deyince benim boş
boş baktığımı görüp hemen ekliyor:”Kızım o
zamanlar defter de yok. Defter bitince nerden
alacak çocuk köy yerinde yeni defteri. Defterleri
bitmeye başlayınca topluyorum defterleri eski
yazdıklarını siliyorum, temizliyorum. Yeniden
kullanıyorlar. Verirken de tembihliyorum sakın
çok bastırarak yazmayın diye “diyor. Ben kafamda anlamlandırmaya çalışırken o devam
ediyor: “Boyaları kullanmanın hevesiyle resim
dersini nasıl seviyorlar anlatamam. İçlerinde
renkleri oldukça iyi kullanan da var. Nasıl mutlular! Bir bilsen. Sadece bir öğrencim var aslında
gözleri çakmak çakmak ama derslerde diğerlerine göre kitaba, deftere pek hevesi yok. Aklı fikri
topta, oyunda. Hep ilgilenmek gerekiyor.
Neyse geçtim yanına ‘’Hüseyin Ne yaptın oğlum bitirdin mi sen resmini? diye sordum. Baktı
kocaman gözleriyle.
“Bitirdim örtmenim “dedi.. Kâğıdı uzattı. Kâğıt
ilk verdiğim gibi bomboş. Şaşırdım, kızdım da
açıkçası bacak kadar boyuyla dedim bak bir de
dalga geçiyor.Ama hiç istifimi bozmadım. “De-

mek yaptın.” Dikkatle boş kâğıda baktım. Anlat
bakalım ne yaptın? Dedi ki “Hava çok soğuk
örtmenim. Her yere kar yağmış, ama her yere.
İşte tüm buralar kar, bembeyaz.”diye eliyle tüm
kâğıdı sıvazladı. Şaşırdım ama kızamadım da.
Evet, doğru. Burada kar yağınca her yer bembeyaz olur. Ağaçlar bile uzaktan seçilemez. Kar
altında kalan evler, ahırlar dahi karşıdan kar
birikintisi gibi görünür.
‘’Eee dedim başka.’’? ‘’Başka bir şey daha yaptın mı?’’
‘’ Hee ‘’dedi
‘’Hasan Emminin un çuvalları yığılı karın ortasında işte tam burada’’ diye elini kâğıdın ortasına nasıl görmüyorsun? der gibi işaret etti.
Ben öylece kalakalmış şaşkınca kâğıdın ortasındaki olmayan ama orda olan un çuvallarına
bakınırken;
‘’Hee bi de fareler var ya örtmenim’’ dedi tüm
ciddiyetiyle gözünü kâğıttan ayırmadan.
Ben Hüseyin’i dinlerken fareleri görme ümidiyle
nerede demişim istemsizce…
‘’Eee onlarda un çuvallarının ardındalar ya örtmenim, onu da mı görmüyon?’’ dedi…
Annemin o zor yıllardaki “ümit” ini ben sadece
öğretmenliğinde sanıyordum ancak ne bilebilirdim ki öğretmenler asla ama asla emekli olmaz
ve ümitlerini kaybetmezler!!!
Sonra ne mi oldu? Canım annem ya.. Her
zamanki analığıyla affetti tabii. Her ne kadar
bir senedir her sabah “ Günaydın anne öğretmenler günün kutlu olsun, ellerinden öpüyorum
“diye açmama sebep olsa da telefonu… Yine
de değer benim canım anneme ve öğretmenlik
mesleğini meslek olduğu için değil sadece bir
kalbe dokunabilmek, kılavuz olabilmek ve öğretmen olabilmek için yapan tüm öğretenlere…
Bahar AKINCI

Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü
2018 Anı Yarışması 2.Lik Ödülü
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e Twinning Ödülleri

2019 yılı
eTwinning Ödülleri
sahiplerini buldu.

MEVLÜT ERDEM

Yalova İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Avrupa’da okul ortaklıklarının kurulması, öğrenci ve öğretmenlerin bilişim teknolojilerini ve
yabancı dil becerilerinin artırılması amacıyla
yürütülen eTwinning Faaliyeti Türkiye’de Ulusal
Destek Servisi (UDS) tarafından yürütülmektedir. eTwinning kapsamında gerçekleştirilen projeler, ulusal çapta Ulusal Kalite Etiketi, Avrupa
çapında ise Avrupa Kalite Etiketi ile ödüllendirilmektedir. Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen
“eTwinning” projelerinin ilimizdeki çalışmaları da
artarak devam etmektedir.
2018/2019 Eğitim Öğretim yılı sürecinde ilimiz
genelinde Müdürlüğümüze bağlı okullarımızda
gerçekleştirilen projeler sonucunda 3 okulumuz
- Armutlu Vilayetler Birliği Hafize Sakız Anaokulu, Altınova Fatih Sultan Mehmet İlkokulu
ve Şaban Temüge Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisemiz “eTwinning Okulu” olmaya hak kazandı. Bu süreçte eTwinning projeleri uygulayan
öğretmenlerimiz de kalite etiketleri ile ödüllendirildi. Şaban Temüge Mesleki Ve Teknik Anadolu
Lisesi İngilizce Öğretmenimiz Meltem Akdeniz

Avrupa Kalite Etiketi İle Ödüllendirilirken, Altınova Fatih Sultan Mehmet İlkokulu Sınıf Öğretmenleri Hatice Yıldırım Ve Emel Aksoy, Altınova
Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Duygu Cingirt, Armutlu Vilayetler Birliği
Hafize Sakız Anaokulu Okul Öncesi Öğretmeni
Özlem Engin, Şaban Temüge Mesleki Ve Teknik
Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmenimiz Meltem
Akdeniz Ve Termal Akköy İlkokulu Okul Öncesi
Öğretmeni Nazan Gül Ulusal Kalite Etiketleri
ile ödüllendirilmiştir. Bakanlığımız tarafından
gönderilen ödüller ile Müdürlüğümüz tarafından
hazırlanan belgeler Covid 19 Salgın tedbirleri
doğrultusunda hak sahiplerine verildi.
Konu ile ilgili açıklama yapan eTwinning İl Koordinatörü Mevlüt Erdem, “İl genelinde önceki
yıllarda yapılan çalışmalara ek olarak geçen yıl
birçok okulumuzdan öğretmenlerle birlikte çeşitli
çalıştaylar gerçekleştirdik. Bunun sonuçlarını bu
yıl alacağız. Her ne kadar 2020 ödül sahipleri
belli olsa da henüz ödülleri tarafımıza ulaşmadığı için şimdiden ilgililere ödüllerini veremiyoruz.
Ama şunu diyebilirim ki, geçen yıl 1 olan Avrupa
Kalite etiketi sayımız 12’ye, 7 olan Ulusal Kalite
Etiketi sayımız ise 41 çıkmıştır. Ayrıca geçen yıl
3 olan “eTwinning okulu” sayımız bu yıl 7 okulumuzun müracaat etme hakkı olarak artmıştır.
Sonuç itibariyle tüm alanlarda ortalama % 757
artış göstererek ilimizdeki eTwinning projelerine kartopu etkisi yaratmış bulunmaktayız. Bu
bakımdan öncelikle bizim koordinasyonumuzla
çalıştaylara katılan çok kıymetli öğretmen arkadaşlarımıza ve projelerde azami gayret göstererek nitelikli proje yazan arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim.”
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İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın Sıddık
Badıllı, Ödül dağıtım esnasında konuşmasında
“Öğrencilerini zenginleştiren, okulunu hem Avrupa’da hem de Türkiye’de marka haline getiren,
dönüştüren, yenilikçi, Yalova’mızın ve okulunun
adını uluslararası platformlarda duyuran başta
eTwinning il koordinatörümüz Mevlüt Erdem
olmak üzere değerli idarecilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize bu başarıdan dolayı
teşekkür etti.
“Verilen her emeğin karşılığını almak mutluluk
verici bir durum. Şu anda da böyle bir mutluluğu
yaşıyoruz. Bu verilerden görülüyor ki doğru yoldayız. Bir önceki yıla göre % 757 artış gerçek-

ten kolay değil. Bu mânâ da başta eTwinning
il koordinatörümüz Mevlüt Erdem olmak üzere
emeği geçen tüm okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Dr.
Abdülaziz Yeniyol adına teşekkürlerimi sunuyorum.”
İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın Sıddık
Badıllı’ nın konuşmasının ardından Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ulusal Destek Servisi tarafından gönderilen ödüllerin dağıtımına geçildi. Belge dağıtımı
ve fotoğraf çekimi pandemi kurallarına uygun bir
ortamda gerçekleştirilerek katılımcılara teşekkür
edildi.

http://yalova.meb.gov.tr/www/etwinning-odulleri-sahiplerini-buldu/icerik/3838
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