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ALİAĞA
ALİAĞA’LI ÖĞRENCİLER ANKARA’DA

ALİAĞA’LI ÖĞRETMENLERDEN MUHTEŞEM
KONSER

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü proje ekibi

Aliağa’daki okullarda görev yapan müzik
öğretmenleri HABAŞ Hamdi Başaran METEM
Konferans Salonu’nda muhteşem bir konser
verdi. Konser öncesinde Aliağa İlçe Milli Eğitim
Müdürü Ogün Derse konuklarına konferans
salonunun fuaye kısmında resepsiyon verdi.
Aliağa protokolünün yoğun ilgi gösterdiği konser
sonunda, Aliağa Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz
emekli öğretmenlerimize plaket, Belediye
Başkanı Serkan Acar da kitap seti takdim etti.
Ayrıca konser etkinliğine emek veren
öğretmenler ile sportif faaliyetlerde başarılı olan
öğretmenlere plaket takdim edildi.

PETKİM Petrokimya Holding A.Ş ile işbirliği
yaparak Ankara’ya gezi düzenledi. Geziye
Aliağa’daki her ortaokuldan sekiz öğrenci ve iki
öğretmen davet edildi.
Ankara’daki ilk ziyaretlerini Tabiat Tarihi
Müzesine yapan grup, ardından Anadolu
Medeniyetleri Müzesini, Türkiye Büyük Millet
Meclisini, Etnografya Müzesini ve ulusal şairimiz
Mehmet Akif Ersoy’un evini ziyaret etti.
Anıtkabir ziyaretinde özel törene katılan ekip ve
Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse,
Anıtkabir Şeref Defteri’ni imzaladı, hep birlikte
mozoleye çelenk sunumu yaptı.
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BESLENME DOSTU OKUL ALİAĞA YENİŞAKRAN
MUSTAFA GÜNGÖR ÇOLAKOĞLU ANADOLU
LİSESİ

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında
imzalan protokol ile “Beslenme Dostu Okullar
Programı” kapsamında Mustafa Güngör
Çolakoğlu Anadolu Lisesinde “Sağlıklı Beslen
Hareket Et; Obeziteye Veda Et” sloganıyla bir
etkinlik düzenlendi. Etkinlikte sunulan koro
çalışması, zumba ve jimnastik gösterisinden
sonra katılımcılar birlikte sağlıklı yiyeceklerden
oluşan yiyecekleri tattı.

HEYDAR ALİYEV ANILDI

Çağdaş Azerbaycan’ın kurucusu merhum
Cumhurbaşkanı Heydar Aliyev, vefatının
14.yılında Aliağa’da anıldı. Azeri devlet adamı
anısına düzenlenen anma programı, kendi adını
taşıyan Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesinde gerçekleştirildi.
Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
tarafından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri
Konferans Salonu’nda düzenlenen programa;
Aliağa Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Aliağa
Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt,
Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi
Hazar İbrahim, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer
Yahşi, Azerbaycan Eğitim Ateşesi Nesibe
Nesibova, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün
Derse, siyasi parti temsilcileri, Petkim ve Star
Rafinerisi yöneticileri ile çok sayıda öğretmen ve
öğrenci katıldı.
Tören öncesinde Azerbaycan Cumhuriyeti
Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim, İzmir İl Milli
Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’ye plaket takdim etti.

5

İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI: 4

KÜÇÜK YÜREKLERDEN ANADOLU ESİNTİLERİ
Balçova Vali Kutlu
Aktaş anasınıfı
öğrencilerinin Yerli
Malı Haftası
kutlamaları renkli
görüntüler oluşturdu.
“Küçük Yüreklerden
Anadolu Esintileri”
isimli etkinlikte yerel kıyafetler giyen
minikler, yöresel ürünleri ve anneleriyle
birlikte yaptıkları yöresel yemekleri,
kültürümüzü yansıtan manilerle birlikte
sundular.

Öğrenciler, hazırladıkları
Karadeniz usulü mıhlama
ve Laz böreği, Ege
lezzetlerinden zeytinyağı,
incir, yaprak sarması,
Doğu Anadolu’dan
Malatya pazarı ve kuru
patlıcan, biber dolması,
çeşitli yörelere özgü çorbalar, kendi
açtıkları hamurla gözleme ve ev yapımı
turşuları sundular. Manav tezgâhında
meyve sebze satan öğrenciler, taş fırında
ekmek yaptı, çeşme başında su testisi
doldurdu, şark köşesinde çiğ köfte
yoğurdu.

Okullarda yerli malını özendirmek
amacıyla her yıl
12-18 Aralık
tarihlerinde
kutlanan Yerli
Malı Haftası,
Balçova Vali
Kutlu Aktaş
İlkokulunda renkli görüntülerle
kutlandı. 5 ve 6 yaşlarındaki 46
öğrencinin gerçekleştirdiği
kutlamalar, evden getirilen ürünlerle
değil, öğrencilerin okulda yaptığı
ürünlerle tanıtıldı. Yerel kıyafetler giyen
minik öğrenciler, annelerinin rehberliğinde
kendi yörelerine özgü ürünler yaptı.

Etkinlikte yer alan tüm yöresel
tezgâhlara misafir olup öğrencilerin
manilerini dinleyen Balçova İlçe Milli
Eğitim Müdürü Erhan Atilla, öğrencilerin
sunduğu ikramları
tattı.
Miniklerin
öğretmenleri Özer
Erenler ve Seyhan
Koç, öğrencilerinin
Türkiye'nin birçok
yöresinden ürünleri hem birbirlerine hem
okuldaki diğer öğrencilere tanıttığını
söylediler.
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BİR SINIF HAYAL ETTİM(MONTESSORİ SINIFIM)
kaslarının gelişimini sağlayan bir öğrenme
ortamı oluşturdu. Bu sayede matematiği,
çocuğun konuştuğu dili ve yaşadığı evreni
somutlaştırarak öğretip farklı etkinliklerle
tekrarını sağlıyor.
Montessori’de materyaller doğal ve ağaç
malzemelerden yapılarak çocukların
duyularını uyarmayı amaç ediniyor.
Sınıftaki tüm materyallerin seçiminde ve
kullanımında doğal olmasına özen
gösteriliyor. Rehber yani öğretmen,
sınıftaki materyali yerinden alıp sunumunu
yaptıktan sonra öğrencilere materyali
nasıl kullanacağını ve nasıl yerine
koyacağını anlatıyor.

Bayraklı Muzaffer Taşdemir İlkokulu ana
sınıfı öğretmeni Nurcan Kırbıyık, sınıfında
uygulamaya koyduğu yenilikçi eğitim
yaklaşımı
(Montessori)
ile örnek
oluyor.

Montessori eğitim sisteminde
materyaller
basitten
karmaşığa,
kolaydan zora,
somuttan soyuta
doğru sınıf
dolabında yerini
alıyor.

“Kendim
yapabilmem
için bana
yardım et.”
düşüncesinden yola çıkan Kırbıyık,
sınıfındaki 36-72 ay arasındaki
çocukların tüm duyularına hitap eden
günlük yaşam becerileriyle ince motor
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TEMA “AĞAÇ KARDEŞLİĞİ TOPRAKLA BULUŞTU
ağaçları tanımaya çalıştı. Böylece doğayla
duygusal bağı olan, doğanın nasıl işlediğini
bilen, günlük hayattaki tercihlerini doğaya
göre yapan nesillerin yetiştirilmesi için
önemli adımlar atılmış oldu.
Süreç dâhilinde TEMA gönüllüleri çocukları
ziyaret ederek sorularını yanıtladı.
Çanakkale'de oluşturulan "Adım Adım
Çocuklar Hatıra Ormanında” eğitim
programına katılan her bir çocuk adına bir
fidan dikildi.

Bergama TEMA temsilcisi koordinesinde
14 Eylül İlkokulu, Ulubatlı Hasan İlkokulu
ve İsmail Hakkı Pamukçu İlkokulunda
geçtiğimiz eğitim öğretim yılında 3.
sınıfların birer şubesinden gönüllü
öğretmen ve bu öğretmenlerin
sınıflarındaki öğrencilerin katılımıyla
başlatılan “Ağaç Kardeşliği” projesi
kapsamında çocuklar, kendi tohumlarını
ekti ve fidanlarını gözlemledi.

2016 Ekim ayında başlayan bu çalışmada
yetiştirilen fidanların dikimi 13 Aralık 2017
günü Ege Üniversitesi Bergama Meslek
Yüksek Okulu bahçesinde gerçekleştirildi.

Öğrenciler, gözlemlerini proje için
tasarlanan defterlere not aldılar.
Fidanların büyümesini izleyen çocuklar
programın sonunda; ekosistem,
endemizim, biyoçeşitlilik gibi kavramlarla
tanıştı. Kutu oyunu ile yapraklarından

8

İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI: 4

BERGAMA’DA KÜLTÜR GÜNÜ
Yusuf Kemalettin Perin Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Bölümü öğrencileri tarafından ‘Kültür Günü’
düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinlikte,
öğrenciler tamamen kendi imkânlarıyla
büyüklerinden temin ettikleri, geçmiş yıllarda
kullanılan, kıyafet ve eşyaları sergileyip,
tanıttılar. İlçedeki tüm okullara açık olan
etkinliğe ilgi büyük oldu. Yusuf Kemalettin
Perin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini
ziyaret eden ana sınıfı öğrencileri hamur açıp
küçük elleriyle yufka yaptılar. Etkinliğin
sonunda Bergama yöresel yemek çeşitlerinin
de olduğu bir sofra kurularak gelen misafirlere
ikramlarda bulunuldu.

Arnavut Kıyafeti

Göçmen Kıyafeti

Arap yöresinden kına kıyafetleri Mekke ve
Medine bölgesinden aile büyüklerinin edindiği
kıyafetler tamamen el işçiliği ile
oluşturulmuştur.
Tokat yöresine ait bu giysi öğrencinin annesi
tarafından Tokat’tan getirildi.20 kg ağırlığında
ki kıyafet tamamen el işi olarak üretilmiş.
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Günlük Eski Eşyalar
Türkmen Kıyafeti
Türkmen kökenli olan öğrencimizin kıyafeti
anneannesinin gençlik kıyafetidir

Arnavut İpek Gelinliği;
Kökeni Arnavut olan öğrencimiz, 1817 yılına ait
babaannesinin ipek gelinliğini bu etkinlik için
getirdi.

Romen Kıyafeti

Laz Kıyafeti

Yörük kıyafetleri. Dağ yörüğü, yayla yörüğü,
Yunt Dağı ve Marda Yörükleri olan
öğrencilerimiz aile büyüklerinin giydikleri
yöresel kıyafetlerle
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UNUTULAN OYUNLAR
Farklı illerdeki proje ortağı olan okullarda
da eş zamanlı yürütülen proje ile
geçmişten günümüze, ülkemizde oynanan
çocuk oyunları paylaşılıyor ve bu sayede
okullar arası işbirliği ile öğrenciler, kendi
yaş grubundaki diğer öğrencilerle
paylaşımda bulunarak kendi kültürlerini
öğreniyor.
Beydağ Atatürk İlkokulu öğrencileri,
unutulan çocuk oyunlarını öğreniyor.
Müdür yardımcısı Nimet Figen Türker ve
proje grubu öğrencilerinin işbirliğiyle
uygulanan e-twinning projesinde,
öğrenciler büyükanne ve büyükbabalarının
çocukken oynadıkları ama şimdilerde
unutulan oyunları yeniden hayata geçirdi.

23 okulun ortak olduğu projede ayrıca yurt
dışından ortaklarla da çalışmalar
yürütülüyor. Bu çalışmalar kapsamında
yapılan pano çalışmaları, kaydedilen video
ve fotoğraflar sergilenerek proje ortağı
olan okullarda, unutulan oyunlarla ilgili
eğlenceli etkinlikler düzenlendi.

4. sınıf öğretmenleri Mehmet Mutlu,
Şenay Bilgili, Gamze Yaşar ve Meltem
Sarıçalı’nın da destek verdiği projede
öğrenciler, geçmişte büyüklerinin oynadığı
oyunları öğrenip proje ortağı olan okullarla
paylaştı.
Eylül ayında başlayan proje, mayıs ayında
hazırlanacak olan dergi ve sergiler ile
sonlanacak. Proje kapsamında, çevrimiçi
görüşmelerle öğrencilerin farklı yerlerde,
kendi sınıf seviyelerindeki öğrencilerle
tanışmalarına olanak sağlandı. Bu sayede
eğitimde dijital materyaller de kullanılarak
öğrencilere internetin doğru kullanımı
kavratılmış oldu.
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MİNİK MAKERLER İŞ BAŞINDA
Türkiye İhracatçılar
Birliği ve özel bir
bankanın sponsorluğu
ile hayata geçirilen
“Minik Makerler İş
Başında” projesi
kapsamında, Bornova
Batı Anadolu Çimento
İlkokulu öğrencisi
Tuğçe Öztürk ve Balçova Ertuğrulgazi
İlkokulu öğrencisi Arda Kiter, İstanbul
Kongre Merkezinde Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden
hediyesini aldı.

Öğrencilerimiz Tuğçe
Öztürk ve Arda Kiter,
İnovasyon Fuarında
robotlar, yapay zekâ,
kodlama, maker
eğitimi, drone dünyası
gibi konularda örnek
uygulamaları inceledi.
Akvaryum İstanbul,
Legoland ve kısa İstanbul turunun da yer
aldığı İstanbul gezisinde tüm öğrenciler
keyifli vakit geçirdiler.
Öğrenciler, deneyim ve aktivite alanında
sporun yanı sıra, bilim, sanat, robotik gibi
farklı disiplinlerde konvansiyonu kıran,
yenilikçi projeleri gözlemledi. ‘REPLAYERS’ sanat kategorisinde, tiyatro
oyunundan bir sahnenin sanal gerçeklik ile
sunulduğu ‘Theatre VR’, bilim
kategorisinde moleküler yapıların
oyunlaştırıldığı ‘Eterna’, spor kategorisinde
‘Digital Shootout’, teknoloji kategorisinde
uçuş simülasyonuyla ‘Dronzone’, robot
kolla kullanıcıların portrelerinin çizildiği
‘Robodraw’ ve şarkı sözlerinin yapay
zekâyla seslendirildiği ‘Al Rap’ projeleri
öğrenciler tarafından deneyimlendi.

Maker hareketini Anadolu'ya yaymak
üzere başlattığı 'Minik Makerlar İş Başında'
projesini tamamlayan sponsor banka,
Türkiye'nin dört bir yanından gelen minik
maker'ları İnovasyon ve Girişimcilik
Haftası'nda ağırladı. Etkinliğin son günü
sahneye çıkan minik makerlar,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a
projeye katılan 551 çocuğun fotoğrafının
yer aldığı ve 3D yazıcıyla yaptıkları Türkiye
bayraklı haritayı hediye ettiler.
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AĞACIM BENİMLE BÜYÜYOR
bu öneriyi kabul ettiler ve ağaçlara kendi
adlarını vermek istediklerini söylediler.
Teneffüslerde fidanların yanında adeta
nöbet tutan bu öğrencilerin aynı zamanda
okula düzenli olarak gelmeleri de dikkat
çekti.
Günden güne büyüyen ağaçlarına gözü gibi
bakan çocuklar, okula ait olma, değer
verme, sorumluluk sahibi olma, doğayı
koruma ve sevme duygularını pekiştirdiler.

Bornova Mediha Mahmut Bey Ortaokulu,
öğrencilerine okulu sevdirmek, birbirlerine
saygı ve sevgi çerçevesinde davranmalarını
sağlamak için bir proje başlattı.
“Ağacım Benimle Büyüyor” projesi ile
öğrenciler okul bahçesinde uygun görülen
yerlere kendi adını verdiklerini ağaçlarını
diktiler.
Sürecin henüz başındayken
öğrencilerin olumsuz davranışlarının
azaldığı, olumlu davranışlarının geliştiği
gözlemlendi.
Öğrencilere okul bahçesinde uygun
görülen yerlere ağaç dikmek isteyip
istemedikleri soruldu. Çocuklar sevinerek
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İZMİR FEN LİSESİ BİLİM OLİMPİYATLARINDA ÖNCÜ
İzmir Fen Lisesinin
stratejik hedeflerinin
bir tanesi bilim insanı
olma yolunda
ilerleyen
öğrencilerini bilim
olimpiyatları
çalışmaları ile
desteklemektir.
Okulumuzda Matematik, Fizik, Kimya,
Biyoloji ve Bilgisayar alanlarında öğrenciler
olimpiyat çalışmaları yapıyor.

öğrenci takım seçme
sınavlarına girer. İlgi
alanı ve bu alandaki
başarısı belli olan öğrenci
olimpiyat takım
kaptanlarının yaptığı
olimpiyat mülakatına
girer. Mülakat
sonucunda olimpiyat
takımları ilan edilir.
Kendilerine ayrılan özel odalarda olimpiyat
müfredat kaynaklarına çalışan öğrenciler
olimpiyat danışman öğretmenlerinin
gözetiminde üst dönemin alt döneme
koçluk yapması esası ile çalışır. Öğrenciler,
yaptıkları çalışmaların sonucunda TÜBİTAK
tarafından kamplara alınır ve bu
kamplarda üniversitelerin seçkin öğretim
üyelerinden ders alır.

İzmir Fen Lisesinde 9. sınıfa gelen bir
öğrenci önce Olimpiyat Takımı tanıtım
sınavlarına girer. Bu sınavlar öğrencinin
olimpiyat alanlarını tanıması ve ne tür
sorularla uğraşacağını görmesi için yapılan
sınavlardır. Bu sınavların ardından
olimpiyat tanıtım dersleri başlar. Öğrenci
tüm olimpiyat alanlarının tanıtım derslerini
takip eder. Bu tanıtım derslerinde
ilgilenmek istediği alana yoğunlaşır. 6 ile 8
hafta arasında devam eden süreç içinde

Olimpiyat sürecini öğrencilerimiz azimli ve
disiplinli bir şekilde çalışarak takip eder.

TÜBİTAK BİLİM OLİMPİYATLARI SINAVLARI
- Birinci Aşama Sınavı

- Takım Seçme 2*

- Yaz Okulu

- Uluslararası Sınavlar*

- İkinci Aşama Sınavı

- Balkan Bilim Olimpiyatları

- Kış Okulu Seçme Sınavı*

- Uluslararası Bilim Olimpiyatları

- Kış Okulu

* Yıllara göre sınavlarda farklılıklar
görülebilir.

- Takım Seçme 1

Bu yıl İzmir Fen Lisesinden Ceylan Ceylan, uluslararası alanda IChO 2017 Uluslararası Kimya
Olimpiyatlarında ülkemize bir altın madalya ve 2017 Uluslararası Mendeleyev Kimya
Olimpiyatlarında ülkemize bir gümüş madalya kazandırdı. Onur Korkmaz ise IMO 2017
Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında ülkemize bir bronz madalya ile döndü.
2017 TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Yaz Okuluna, Matematikten 4, Kimyadan 7, Fizikten 2,
Biyolojiden 2 ve Bilgisayardan 6 öğrencimiz olmak üzere İzmir Fen Lisesinden toplam 21
öğrenci çağrıldı.
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İzmir Fen Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Sertaç Ateş ile olimpiyat öğrencileri Ceylan
Ceylan ve Onur Korkmaz bu sayımız için bizlere telekonferans yöntemi ile gerçekleştirdikleri
bir röportaj metni gönderdiler.

CEYLAN CEYLAN İLE YAPILAN RÖPORTAJ
S.A. : “Seni olimpiyatçı yapan nedir?
Neden herkes gibi 9. sınıfta İzmir Fen
Lisesi öğrencisi olarak ders dinlemek
yerine hatrı sayılır bir yükün altına
girdin?”
C.C. : “9. sınıftayken Kimya gibi belirli bir
alanda çalışmak güzel bir durum gibi
göründü. Başarılı üst dönemlerim ilgimi
çekti. Olimpiyatın sağlayabileceği katkıları
araştırdığımda bu sürecin benim için
faydalı olabileceğini fark ettim ve aynı
zamanda lisede geçen zamanımın daha
dolu, eğlenceli ve değerli olabileceğini
düşündüm.”

dostluklar kurdum. Düzenli çalışmalarla da
hedefime ulaştım.”
S.A. : “Olimpiyat disiplini diye bir kavram
var. Sende bu durum nasıldı?”
C.C. : “Kendini tanımak, konuları iyi
planlamak, dışarıdan doğru insanlardan ve
doğru kaynaklardan yararlanmak ve en
önemlisi son noktayı kendine özgü bir
şekilde koymak önemlidir. İhtiyaçlarını
eksiklerini iyi bilmek ve buna göre plan
yapmak olimpiyat disiplini denilince aklıma
gelenlerdir.”

S.A. : “Olimpiyata seçilme sürecin
nasıldı?”
C.C. : “Önce tanıtım sınavları ve dersleri ile
ilgilenmek istediğim alanı belirledim ve
Kimya’ya yoğunlaştım. Kimya olimpiyat
derslerine katıldım ve Kimya olimpiyat
sınavlarına girdim. Sonra mülakat oldu ve
artık takımın bir parçası olarak olimpiyat
hayatıma başladım.”

S.A. : “Yine 9. sınıf öğrencisi olsan, bu
sefer olimpiyatlara girmeyi tercih eder
miydin?”

S.A. : “Olimpiyat sana ne kattı veya
senden ne götürdü? Bu sürecin sonunda
bu sürece başlarken belirlediğin hedeflere
ulaştın mı? Şunu da yapsaydım dediğin
bir şey oldu mu?”

C.C. : “Tabi ki tercih ederim. Geçmişe
dönüp baktığımda olimpiyatın bana
kattıklarını görüyorum. Dolu dolu geçen 4
senem var. Olimpiyatın bana verdiklerini
verebilecek başka bir alternatif
düşünemiyorum.”
S.A. : “Yeni başlayan olimpiyatçılara ne
tavsiye edersin?”

C.C. : “Olimpiyatlara 9. sınıfta başlarken
hedefim belliydi. Uluslararası madalya
almak istiyordum. Maddi getirilerin yanı
sıra olimpiyatlar bana vizyon kazandırdı.
Çalışma düzenimi oluşturdum. Hem
okulumdan hem de farklı şehirlerdeki
okullardan birçok arkadaşım oldu. İyi

C.C. : “Hedefleri mümkün olabildiğince
yüksek olsun ve bu uğurda ellerinden
gelenin en iyisini yapsınlar. İstekli ve azimli
çalışmanın birleşimi onları hedeflerine
taşıyacaktır.”
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S.A. : “Bundan sonra ne yapacaksın?”

C.C. : “Bana desteklerini hiçbir zaman
esirgemeyen ailem başta olmak üzere üst
dönemlerime, okulumdaki
öğretmenlerime, TÜBİTAK’a, olimpiyat
sürecinde eğitim aldığım tüm öğretim
üyelerine teşekkür ederim. Bizlerden
bayrağı alan yeni olimpiyatçılara da
başarılar dilerim.”

C.C. : “Üniversite eğitimimi Endüstri
Mühendisliği’nde tamamlamak istiyorum.
Sonra seçeneklere bakarak hedeflerimi
güncelleyeceğim.”
S.A. : “Son söz olarak ne dersin?”

ONUR KORKMAZ İLE YAPILAN RÖPORTAJ
S.A. : “Seni olimpiyatçı yapan nedir?
Neden herkes gibi 9. sınıfta İzmir Fen
Lisesi Öğrencisi olarak ders dinlemek
yerine hatırı sayılır bir yükün altına
girdin?”
O.K. : “Ortaokulda da matematiğe
merakım vardı. Bu konuya odaklanmak ve
matematiğe olan merakımı gidermek için
İzmir Fen Lisesi Matematik Olimpiyat
Takımına katıldım.”

dönemler hem takıma uygun olup
olmadığıma hem de espri kaldırıp
kaldırmadığıma baktılar. Beni mülakatta
çok sıkıştırmadılar; ama güzel anılarım da
oldu. Mülakattan sonra takımlar açıklandı.
Matematik olimpiyat takımına seçildim.
İzinler başladı ve bizde olimpiyat odasında
hem danışmanlarımız hem üst
dönemlerimiz hem de olimpiyat
kitaplarımızla disiplinli bir şekilde
olimpiyat çalışmasına başladık.

S.A. : “Olimpiyata seçilme sürecin
nasıldı?”
O.K. : “Benim dönemimde ortaokulda
matematik olimpiyat çalışmalarına
katılanlar vardı ama ben de meraklı ve
ilgiliydim. Sınavlara katıldım ama
diğerlerinden daha iyi yaptım. Birilerini
geçmek değildi amacım ama matematiğin
o büyülü dünyası beni kendisine çekti.
Galiba bu yüzden daha da fazla matematik
çalıştım.

9. sınıfta TÜBİTAK’tan önce özel
kurumların sınavlarına girdim. Bol bol soru
çözdüm. Sınavlarda akranlarıma göre daha
başarılı oldum. Çeşitli dereceler aldım.
TÜBİTAK 1. Aşama sınavına girdim ve 1.
aşamayı geçip yaz okuluna katıldım. Orada
alanında uzman bir ekip tarafından
eğitilmeye başladık. 2 hafta süren
eğitimlerin ardından yaz okulu sınavı oldu
sonra 2. aşamaya girdik. Ben madalya
alamadım; ama çalışmaya azimle devam
ettim.

Okula geldiğimiz ilk hafta, sınavlar
etütlerde yapıldı. Sonra tanıtım dersleri
oldu. Kaçırmadan hevesle hepsine
katıldım. Fizik ve matematik olimpiyat
alanları arasında tereddütte kaldım.
Birbirine yakın alanlar olduklarını
düşünüyordum ama işin içine girince farklı
olduğunu anladım. Seçme sınavlarına
girdim. O sınavlarda da başarılı oldum.
Aldığım puanlardan daha çok matematik
alanı beni etkiledi. Her iki alanda da
başarılıydım; ama matematiği seçtim.
Sonra mülakatlar oldu. O mülakatlarda üst

Bu süreç her yıl tekrar etti ve 2017 yılında
milli takıma seçilip Brezilya’da ülkemi
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temsil etme onuruna erişip ülkeme bir
bronz madalya ile döndüm. Şimdi yeni
dönemlere ders veriyorum. Aynı zamanda
okuldaki çalışmalarıma da devam
ediyorum. ”

O.K. : “Evet! Küçük yaşlarda zorluklara
göğüs germek lazım. Bir amacı olmalı
insanın… Ve severek yapmalı... Sevdiği işe
yoğunlaşmalı… Normal bir lise hayatı çok
fazla bir şey katmıyor. Tutkuyla
bağlandığın zaman gerçekten yaşamış
oluyorsun.”

S.A. : “Olimpiyat sana ne kattı veya
senden ne götürdü? Bu sürecin sonunda
bu sürece başlarken belirlediğin hedeflere
ulaştın mı? Şunu da yapsaydım dediğin
bir şey oldu mu?”

S.A. : “Yeni başlayan olimpiyatçılara ne
tavsiye edersin?”
O.K. : “Önce sıkı çalışıp 9. sınıfta 1. aşamayı
geçmek lazım. Diğer aşamalar ise
olimpiyatın gerçekte ne olduğunu
gösteriyor. Yaz okulu öncesi o yaz tatilinde
yaz kampı için hazırlık yapmalı. O kampta
sorulacak sorulara hazırlık yapmak
gerekiyor.”

O.K. : “Olimpiyata başlarken önce net bir
hedefim yoktu. Matematiğe olan sevdam,
tutkum, beni hep bu alanda ilerletti.
Disiplinli, planlı, programlı bir çalışma
alışkanlığına sahip oldum. Sorunlara farklı
açılardan bakabilme yetisi kazandım.
Kamplarda farklı okullardan şehirlerden
arkadaşlarım oldu. Olimpiyat odasında üst
ve alt dönemlerimle daha sıkı ilişkilerim
oldu.

S.A. : “Bundan sonra ne yapacaksın?”
O.K. : “Yine olimpiyat sürecim devam
ediyor. Tekrar katılıp ülkemi temsil etmek
istiyorum. Liseden sonra ise şuan tam
karar vermemekle birlikte hayallerim var.
Onlar biraz bana kalsın. Onları
gerçekleştireceğim. Biraz kopya vermek
gerekirse Akademisyenlik ve Bilgisayar
Mühendisliği bölümü hayallerimin bir
parçasını oluşturuyor.”

İçimde kalan bir şey olmadı ama süreç çok
zor ve çetindi. Olimpiyat çalışmalarının ne
kadar zor olacağını tasavvur edemeyenler
veya zora gelemeyenler hiç bu işe
kalkışmasınlar.”
S.A. : “Olimpiyat disiplini diye bir kavram
var. Sende bu durum nasıldı?”

S.A. : “Son söz olarak ne dersin?”

O.K. : “Çok çalıştık hocam çok...”

O.K. : “Hocam son sözü bulmak olimpiyata
hazırlanmaktan daha zor. Kısaca söylemek
gerekirse hayalleriniz olsun ve o
hayallerinizin peşinden gidin.”

S.A. : “Yine 9. sınıf öğrencisi olsan, bu
sefer olimpiyatlara girmeyi tercih eder
miydin?”
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ENGELİMİZE RAĞMEN ÖĞRENİYORUZ, ÜRETİYORUZ
ortaklık kurularak proje hedeflerinin
yurtiçinde de aynı durumda olan farklı
öğrencileri kapsaması sağlandı.
Proje ile Almanya, İtalya ve Avusturya’ya
giden öğrenciler, mesleklerinde kendilerini
geliştirip, bu sayede
toplumda
kendilerini ifade
ederek, yabancı dil
öğrenme
becerilerini
geliştirdiler. Ev
sahibi ülkelerdeki
öğrencilerle birlikte
uygulamalar
yaparak “Akran
Öğrenmesi” ile dil yeterliliklerini arttırdılar.

Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi, Erasmus+ kapsamında
“Engelimize Rağmen Öğreniyoruz, Üretiyoruz”
projesinin koordinatörlüğünü yürütüyor.
Projenin amacı kaynaştırma ve engelli 11. ve
12. sınıf öğrencilerinin mesleki alanlarına
uygun olarak yurt dışında staj eğitimi
almalarını sağlamak.

Proje tüm öğrencilerimizin ufkunu açtı. Engelli
ve kaynaştırma öğrencisi olmalarına rağmen
AB ülkelerinde çalışma ve yaşama imkânının
hayal olmadığını gördüler.
“Her birey ayrı bir değerdir.” sözünden yola
çıkarak engelli kişilere yaklaşımı ve onların
hayata kazandırılmaları yönünde yapılan
çalışmalarla iyi örnekler olarak dikkat çekici bir
farkındalık kazandırıldı.

Proje kapsamında Bilişim Teknolojileri, Tesisat
ve İklimlendirme Teknolojisi, Motorlu Araçlar
Teknolojileri ve Tekstil Teknolojileri
alanlarında engelli ve kaynaştırma
öğrencilerine yönelik yurtdışında mesleki
eğitim ve staj amaçlı 3 hareketlilik
gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra Türkiye’deki
dört farklı mesleki ve teknik anadolu lisesi ile
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İZMİR TEMALI ŞİİR OKUMA YARIŞMASI
Üçüncülük ödülü ise Dinçer Sümer’e ait
olan “Doktor Bana İzmir Yaz” şiiri ile
Eşrefpaşa Anadolu Lisesinden Havva Nur
Apaydın’a ait.
Ortaokullarda; Şehitler Ortaokulu öğrencisi
Ada Aksu birincilik, yine Şehitler Ortaokulu
öğrencisi Fadime Gül Dilek ikincilik, Birikim
koleji öğrencilerinden Dilara Asker de
üçüncülük ödülüne layık görüldü.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün
himayesinde Çimentaş Anadolu Lisesi ve
Birikim Koleji iş birliği ile hazırlanan proje
kapsamında İzmir ili genelinde
gerçekleştirilen “Şehrine Sahip Çık İzmir”
temalı şiir okuma yarışması düzenlendi.

Yarışmada işaret diliyle şiir okuyarak
farkındalık yarattıkları için Seyit Şanlı
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencileri jüri özel ödülünü almaya hak
kazandılar.

Yarışmaya on sekiz okuldan kırk beş
öğrenci katıldı. Bir şölen havasında geçen
yarışma, renkli görüntülere sahne oldu.
Yarışmada ortaokul ve liseler ayrı
kategorilerde değerlendirildi. Buna göre,
liseler arasında; Hatice Güzelcan Anadolu
Lisesinden Faruk Dönmez kendi yazdığı
“Diyarım” adlı şiiriyle birinci olurken,
Bornova Hayrettin Duran Anadolu
Lisesinden Kerem Kıkıcı ikinciliği elde etti.
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OKUMA SEVDASI
Benzer bir çalışma da Buca Ahmet Kutsi Tecer
İlkokulu sınıf öğretmeni Filiz Okkan tarafından
gerçekleştirildi. Okkan, öğrencileri için sınıfında
dinlenme ve okuma köşesi oluşturdu.
2/A sınıf öğretmeni Filiz Okkan, öğrencilerin
motivasyonunu artırmak ve çocukların
kendilerine ait özel bir alanının olmasını
sağlamak için sınıfında dinlenme ve okuma
köşesi oluşturmaya karar verdi. Okul müdürü
Nevin Yılmaz da Filiz öğretmeni sonuna kadar
destekleyerek projenin hayata geçirilmesini
sağladı.

Buca 80.Yıl Betontaş İlkokulunda kütüphaneye
olan ihtiyaç nedeniyle, okul koridorunun
kullanılmayan bir bölümü okuma alanı olarak
düzenlendi. Okul öğretmenleri, çocukların sınıf
ortamı ve dersler dışında da kitaplarla
etkileşim içinde olabilmesi için ‘Okuma
Sokağını’ tasarladı. Tasarımda, yaş grubu da
dikkate alınarak, doğa temasından yararlanıldı.
Öğrencilere doğanın verdiği huzuru
hissedebilecekleri ortam oluşturulmaya
çalışıldı.

Filiz öğretmen, “Çocuklar, orada huzur buluyor.
Bir an önce derslerde kendilerine verilen
görevleri tamamlayıp dinlenme ve okuma
köşesine geçmek için can atıyorlar. Orada kitap
okumak, resim yapmak, bulmaca çözmek gibi
farklı faaliyetlerle uğraşmak istiyorlar. Hatta
keyfi yerinde olmayan, kendini yorgun
hisseden öğrenciler de teneffüslerde o köşede
uzanıp dinleniyor.” diyerek okuma ve dinlenme
köşesinin öğrenciler tarafından çok sevildiğini
sözlerine ekledi.

Yeşilin hâkim olduğu bu ortamda bank, tabure,
masa, kitaplık, ağaç, ışıklandırma gibi
düzenlemeler yapılarak alan çitle çevrilip özel
hale getirildi. Kitap ihtiyacı ise öğrenci ve
velilerimizin kitap bağışıyla karşılandı. ‘Okuma
Sokağı’ oluşturulurken de doğayı korumak
amaçlandı. Tüketen değil üreten olmak için atık
malzemelerden yararlanılarak alanın donanımı
sağlandı.
Öğrenciler tarafından büyük bir beğeni
kazanan çalışma amacına ulaşarak okuma
sevgisi ve ilgisini arttırdı.
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SANATTA ENGEL YOKTUR

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında
Çiğli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü
tarafından düzenlenen 23 yaş üzeri
zihinsel engelli sınıfında yapılan
etkinliklerden oluşan gösteriler Çiğli Kipa
Alışveriş Merkezinde sergilendi.
Eğitmenleri ile yıl boyunca koro, ritim,
drama, seramik, ahşap boyama gibi birçok
atölyede çalışan, her birisinin kendine
özgü yetenekleri olan bu özel kursiyerler,
yaptıkları çalışmaları ile etkinliği ziyarete
gelenler tarafından büyük beğeni
topladılar.

Ürettiklerini sergileyen 23 yaş üzerindeki
zihinsel engelliler sınıfı kursiyerleri,
engellerine rağmen sanatla hayata güçlü
bir şekilde tutunabildiklerini gözler önüne
serdiler.

Alışveriş merkezinde açılan 23 yaş üzeri
zihinsel engelli kursiyerlerin
ürettiklerinden oluşan serginin bir
bölümünü sadece Nevin Yoleri’nin çektiği
fotoğraf ve fotoğrafa yazdığı şiirler
oluşturdu.
Kendine has yeteneği ile dikkat çeken özel
kursiyerlerden Nevin Yoleri, fotoğraf
çekiyor, daha sonra çektiği fotoğraflara şiir
yazıyor. Hafif düzey zihinsel ve bedensel
engelli olan Yoleri, günlük hayatımızdaki
sıradan kareleri bile fotoğraflayarak görsel
sanatı edebiyat ile bütünleştiriyor.
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DİKİLİ
ÇANDARLI’DAN MEHMETÇİĞE BAYATLAMAYAN KURABİYE
Çandarlı Nebiye
Kavalalı Mesleki
ve Teknik
Anadolu Lisesi
Yiyecek İçecek
Hizmetleri
öğrencileri, yaklaşık bir ay boyunca
dayanıklılığını koruyan ve katkı maddesi
içermeyen, bayatlamayan kurabiyeler
yaparak Şırnak’ta vatani görevini
yapmakta olan askerlere
postaladı. Mehmetçikler,
“anne kurabiyelerini”
afiyetle yedi.

malzemelerden oluşuyor. Piyasada
tüketilen ürünlerde olduğu gibi içerisinde
katkı maddesi bulunmuyor. Biz, bu ürünler
kullanılmadan da güzel ve dayanıklı
ürünlerin elde edilebileceğine inanıyoruz.”
dedi.
Evde yapılan ürünlerin genelde 3-5 günlük
bir dayanıklılık ömrüne sahip olduğunu
hatırlatan Üçüncü, “Süt ve yoğurt katılan
ürünler daha çabuk bozulduğu için biz,
bayatlamayan kurabiyelerimizde
bu ürünleri kullanmıyoruz.
Denememiz sonucunda
bayatlamayan kurabiyelerimiz
tazeliğini bir ay boyunca
koruyor. Bir öğrencimizin
kuzeni, vatani görevini Şırnak’ta
yapıyor. Oradaki askerlerimize
küçük bir jest olması amacıyla tüm
öğrencilerimizle bayatlamayan
kurabiyelerimizi yapıp, askerlerimize
gönderdik. Kurabiyeler Şırnak’a yaklaşık 10
gün sonra ulaştı ve tazeliğini koruduğunu
öğrendik. Askerlerimiz kurabiyeleri alınca
çok mutlu olmuşlar.” diye konuştu.

Çandarlı Nebiye Kavalalı
Mesleki Teknik Anadolu
Lisesi Yiyecek İçecek
Hizmetleri öğretmenleri Yasemin Üçüncü
ve Ebru Dörtkardeş Düzyurt, bayatlamayan
kurabiye tarifini öğrencilere de öğretti.
Yaklaşık bir ay boyunca dayanıklılığını
koruyan, katkı maddesi barındırmayan ve
bayatlamayan kurabiyeler, Şırnak
Uludere’de vatani görevini yapan
askerlere postalandı. 10 gün içerisinde
kurabiyelere ulaşan Mehmetçikler,
bayatlamayan kurabiyeleri tattı.
KATKI MADDESİ YOK
Bayatlamayan kurabiyeleri anlatan
Yasemin Üçüncü, “Bayatlamayan kurabiye,
anneannemden anneme; annemden de
bana geçen bir tarif. Şimdi de bu tarifi
öğrencilerime aktardım. Bayatlamayan
kurabiyeler, aslında evimizde kullandığımız

22

İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI: 4

HAYVAN DOSTU OKULDAN SOKAK HAYVANLARI YARARINA TURNUVA
Kıratlı Esin Çağdaş İlkokulu,
sokak hayvanları yararına “Mutlu
Patiler Futbol Turnuvası”
başlattı. Öğrenci ve
öğretmenlerin bağış yaptığı,
hayvan severlerin mama
paketleriyle katıldığı turnuvada
yarışan takımların isimleri ise
“Patispor, Çomarspor, Çakırspor” gibi isimlerden
oluşuyor. Futbol sahası olan "K.E.Ç.İ. Arena"
ismini okulun ilk harflerinden alıyor.
Yazlıkçıların birkaç aylığına hayvan satın alıp daha
sonra sokağa bırakması, tatil bölgesi olan ilçelerde
sıkça yaşanıyor.

Hayvan dostu bir okul olan Kıratlı Esin
Çağdaş İlkokulu ise sokak hayvanları
yararına kolları sıvayarak "Mutlu
Patiler Futbol Turnuvası" başlattı. Yıl
boyunca her hafta sürecek turnuvada;
Patispor, Çomarspor, Çakırspor,
Keçispor ve Sarmanspor takımları
yarışıyor. Kız ve erkek öğrenciler
turnuva birincisi olmak için kıyasıya mücadele
ederken, sokak hayvanları için hazırlanan kutuda
öğrenci ve öğretmenlerin bağışları toplanıyor.
Hayvanseverler de ellerinde mama paketleriyle
turnuvayı izlemeye geliyor. Keçispor ve Çomarspor
takımlarının karşılaştığı maçta toplanan mamaları
ilk tadan sokak köpeği ise aynı zamanda okulun
maskotu olan Çakır oldu.

OKUL DIŞINA MAMA KAPLARI YERLEŞTİRİLECEK
Özellikle yaz aylarında çok sayıda
hayvanın sokağa bırakıldığını
söyleyen okul müdürü, "Maalesef
yaz aylarında birkaç aylığına alınıp
sokağa atılan çok sayıda hayvan
bulunuyor. Dikili de bu durumun
yaşandığı ilçelerden biri. Okulun
dışına hayvanlar için mama kapları yerleştirildi.
Bu turnuvada elde edilen gelirle de mama alındı.

Turnuva her hafta yılsonuna kadar
sürecek. Önümüzdeki sene farklı
branşlarda da turnuvalar yapılacak.
Adını, okulun ilk harflerinden alan
KEÇİ Arena imece usulü ile yapıldı.

BU OKULDA ÇOK MUTLUYUZ
Okul öğrencilerinden Devrim Öner, "Ben bu okulda çok mutluyum. Biz
hayvanları çok seviyoruz ve onlara yardım etmek istiyoruz. Onlara
mama alıp aşı yaptırmak istiyoruz." diyerek duygularını ifade ederken,
Eylül Çakır isimli öğrenci de, "Okulumuzda çok eğleniyoruz. Çok güzel
aktiviteler düzenleniyor. Bütün hayvanları çok seviyoruz. Sadece
okulumuzun maskotu Çakır'a değil tüm hayvanlara yardım etmek
istiyoruz." dedi.

HAYVANSEVERLER MAMA PAKETLERİYLE KATILDI
Mama paketi ile turnuvayı seyretmeye gelen Onur Sedat İnanç isimli
hayvan sever de şunları söyledi: "Çocukların sosyal toplum içerisinde
aktivite yapabilmeleri ve toplumun içerisinde olabilmeleri için tüm
okulun canla başla çalıştığını görüyoruz. Biz de bu turnuvaya hem izleyici
olarak hem de hediyelerle katkıda bulunmak istedik. Dileriz ki tüm
okullarda bu tip uygulamalar olsun. Turnuvadan çok keyif aldık.
Takımların isimleri de çok güzel. İsimleri duyunca bile
keyifleniyorsunuz."
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DİKİLİ’DE ZEYTİN ŞENLİĞİ

Mistik ve kozmopolit dokuya sahip olan küçük bir
sahil kasabasında yer alan Çandarlı Cumhuriyet
İlkokulu öğrencileri yaşadıkları yerin coğrafi,
tarihi özelliklerini ve geçim kaynaklarını tanıtmak
amacıyla belgesel hazırlayarak zeytinin zorlu
yolculuğunu yerinde ve yaparak -yaşayarak
öğrendiler.

Öğrenciler zeytin ağaçlarında yapılan işlemleri
gördükten sonra zeytinlerin araçlarla zeytinyağı
fabrikalarına götürülmesini izlediler ve orada
gördüğü işlemleri de yakından izleme fırsatı
buldular.

Yanı sıra, çekilen belgeselde sadece zeytincilik
değil Çandarlı’nın eski kültürünü yansıtan 1859
yılında inşa edilen tarihi Koçanlı Köşkü’nden ve
diğer geçim kaynaklarından olan balıkçılıktan da
söz edildi.

Öğrenciler, kutsal ve bilge ağaç zeytinin, her bir
tanesinin alın teri ile yıkanmış tek tek zahmetle
toplandığını, Ege kültürüne özgü yemeklerin
(arapsaçı, radika, şevket-i bostan gibi) lezzet
sırrının zeytinyağı olduğunu, sağlığımızın öncüsü
zeytini ve zeytinyağının, tarladan fabrikaya,
fabrikadan soframıza gelene kadar olan zorlu
yolculuğunu öğrendiler.

Okul Müdürü Barkın Yanar, bu güzel eserin
ortaya çıkmasında başta öğretmen Taylant Şahin
olmak üzere öğrencileri, öğretmenleri ve emeği
geçen herkesi tebrik ettiği konuşmasında
belgesel ile yurtiçi ve yurtdışı proje etkinlik ve
yarışmalara başvuracaklarını da sözlerine ekledi.

Yapılan çekimler öğretmenlerinin yardımıyla
belgesele dönüştü. Etkinlik boyunca zeytinin ve
özellikle de zeytinyağının mutfağa ve sofraya
kadarki yolculuğunda verilen emekleri kendi
gözleriyle görerek emek verilen her şey gibi
zeytin ve zeytinyağının da ne kadar kıymetli
olduğuna şahit oldular.
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FOÇA GERENKÖY İLKOKULUNDA MİNİK TERCÜMAN
Suriye’den göç edip
Foça Gerenköy'e
yerleşen bir ailenin
çocuğu olan Foça
Gerenköy İlkokulu
3. sınıf öğrencisi
Yasemin Müslüm,
Arapça ve Türkçe’yi çok iyi biliyor.
Bu nedenle okulunda ve çevresinde
"Minik Tercüman " diye adlandırılan
Yasemin, okulda Türkçe bilmeyen
öğrenci ve veliler ile okul idaresi
arasında adeta can simidi oldu.

öğrenci. Suriye’de savaşın içinde
yaşayan Yasemin ve ailesi Türkiye’ye
gelip Gerenköy’e yerleştiklerinde
önceleri, düğünlerde atılan havai
fişekleri bomba zannederek çok
korktuklarını ama şimdi havai
fişeklerin çıkardığı seslere
alıştıklarını söyledi.
Okulunu, arkadaşlarını ve derslerini
çok seven Yasemin, savaşın kötü
anılarını geride bıraktığını ve
Türkiye’de güven içinde olmanın
verdiği mutluluğu dile getirdi.

Yasemin küçük yaşına rağmen, dil
bilmeyen Suriyelilerin dertlerinin
anlatılmasında onların sesi oldu.
Onların çevreleri ve okul ile olan
iletişimini sağlayarak çok büyük bir
iş başarıyor.
Okulda en sevdiği ders olan
İngilizce’yi de iyi öğrenip bildiği dil
sayısını arttırmak isteyen Yasemin,
diğer derslerinde de başarılı bir
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ZAMANA AYAK UYDURAN ÖĞRETMEN
pekiştirme olanağı bulduklarını ifade
etti.
Öğrenciler,
kodlama,
sanal
gerçeklik, “makey makey” ile
eğlenceli bilim ve QR kodlarla
matematik etkinlikleri yapıyor. Bu
sayede,
eğlenirken
öğreniyor,
öğrendikleri daha kalıcı hale geliyor.
Bu uygulamalar her geçen gün
gelişen teknolojinin eğitime entegre
olmasını sağlıyor.

Erasmus+ kapsamında Foça’da
yürütülen “Tablet ile Öğrenme ve
Öğretme” projesi ile öğrencilere
tablet bilgisayarların sadece bir oyun
aracı değil, teknolojik bir eğitim aracı
olduğu öğretiliyor.

Aras’ın derslerinde kullandığı bu
uygulamalar sayesinde öğrenciler
var olan dijital dünyadan en verimli
şekilde faydalanırken, derslere olan
ilgi
ve
motivasyonlarının
da
arttırılması amaçlanıyor.

Proje yürütücüsü Foça Reha Midilli
İlkokulu 4-A sınıf öğretmeni Ozan
Aras;
“Tablet
ile
öğrenciler
multimedya, interaktif videolar,
grafikler, ses efektleri ile simule
edilmiş bir hayatı yaşayarak öğrenir,
bilgisayar
ortamındaki
eğitsel
oyunlarla öğrendiklerini pekiştirir.
Böylece öğrenmenin kalıcı olması
sağlanır.”
diyerek
öğrencilerin
okuldaki çalışmalarının yanı sıra okul
dışında da internet olan her yerde
öğrendiklerini
tekrar
ederek
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SANATIN GÜCÜ
“Sanatsız kaIan bir miIIetin hayat damarIarından biri kopmuş demektir.”
Mustafa Kemal Atatürk
da dikkat çekildi. Görsel Sanatlar dersi
sadece resim yapan öğrencileri değil,
sanatı seven ve kültürü algılayan bireyler
oluşturulmasında çok önemli bir unsurdur.
Sanat yaşamı güzelleştirir, duygu ve
düşünceleri ifade etmek için kişiye fırsat
verir.
Sarnıç’ta doğa içinde güzel, küçük, sevimli
bir okulun öğrencileri sanatla hayat
buluyor.
Okulda sanatın çocukların
ruhsal
gelişimine
olan
etkilerinin önemli olduğu
düşünülerek
öğrenciler
resim
sergilerine
götürülüyor.

Başlı başına bir terapi olan sanatsal
uğraşlar, kişinin kendisini ve diğer insanları
anlaması için bir yol açar, sanatsal gezileri
destekleyerek öğrencilerin
daha mutlu yetişkinlere
dönüşmelerine bir vesile
olur.
Sanatın
gücüyle
farklı
ortamlarda sanatla tanışan
ve sanatsal çalışmalar yapan Dedeoğlu
Ortaokulu öğrencilerinin hayatından sanat
hiç eksik olmasın diyoruz ve bu etkileşimin
tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve
topluma yayılmasını diliyoruz.

Düzenlenen
gezilerin
öğrenciler üzerindeki etkisinin çok olumlu
olduğu gözlemlendi. Sanat sergileri
öğrencilerin derse olan ilgisini ve kendi
aralarındaki paylaşımlarını arttırdı. Günlük
yaşamlarında
sadece
ders
olarak
gördükleri sanatın, yaşam içindeki yerini
gözlemleme fırsatı buldular. Böylelikle
öğrenciler, yaşadıkları şehirdeki galerileri
tanıma imkânına da erişmiş oldu.
Sergi gezileri esnasında sanatın iyileştirici
gücü anlatılarak üretmenin çocuklar
üzerindeki özgüven gelişimini artırdığına
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REMZİ DOĞAN İLKOKULU TÜRK HİKÂYELERİYLE AVRUPA’DA
HİKÂYE VE LOGO SEÇİMİ
Elbir, gittikleri ülkelerde kendi hazırladıkları çeşitli
faaliyetleri yapmayı planladıklarını açıklayarak,
“Belirlediğimiz hikâyenin İngilizce ve Türkçe
sunumunu yaptıktan sonra hikâye ile ilgili soruları
diğer ülkelerden gelen öğrencilere yönelteceğiz.
Hikâyemizin içinde öğrencilerimizin kendi çizimi olan
resimler de bulunacak. Ayrıca tüm ülkelerin
katılımıyla oluşturulacak hikaye kitabının kapak
sayfasında bir logo yer alacak. Bu logo için yine
öğrencilerimizin yaptığı logoları okulumuz internet
sayfasına koyarak bir yarışma yapacağız.”
açıklamasında bulundu.

Erasmus Plus projesi KA2 Stratejik Okul Ortaklıkları
Projeleri kapsamında “Stories All Over Europe”
başlıklı projeye ortak olan Remzi Doğan İlkokulu
Macaristan’da bir başlangıç yaptı.
Macaristan’da yapılan ‘Ulus ötesi
Proje Toplantısı’na katılan Remzi
Doğan İlkokulu, ortakları İtalya,
Macaristan ve Bulgaristan ile
geliştirdikleri projeyi yürütmeye
başladılar.

En çok beğeni alan logoyu Bulgaristan’ın
Sofya kentine götürerek, Türkiye ile ilgili
kısa bir sunum yapacaklarını açıklayan
Elbir, “Hazırladığımız sunumda ilgili
ülkemizin önemli değerlerini içeren
soruları diğer ülke öğrencilerine
yönelteceğiz. Daha sonra her bir ülke
bu sunumlar ile ilgili bir poster
hazırlayacak. Bulgaristan’da
öğrencilerimiz şarkılar, halk dansları ve diğer
gösteriler eşliğinde karşılanmakla kalmayıp bu
aktivitelere kendileri de katılacaklar. Bir sonraki
gezimiz 22 -28 Nisan tarihleri arasında Romanya’ya
yapılacak ve bu ülkede yapılacak faaliyetler
Bulgaristan’a yapacağımız ziyaretten sonra belli
olacak.” şeklinde konuştu.

Proje kapsamında proje konusu
olan hikâyelerin türüne karar
verilerek her ülkenin öğrencileri kendi kültürünü
işleyen hikâyeleri anlatacak. Remzi Doğan İlkokulu
öğrencileri de kültür ve değerlerimizi anlatan
hikâyelerle Avrupa’ya Türk kültürünü tanıtacak.
ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ
Projenin devamında yapılacak olanları anlatan okul
müdürü İsa Elbir, “Başka bir eğitim kurumu ve
buradaki işleyiş ile ilgili edindiğimiz yeni bilgileri
kendi okulumuzda da uygulama fırsatı bulacağız. 25
Şubat -2 Mart tarihleri arasında Bulgaristan, Sofya’da
yapılacak olan öğrenci değişimine 3 öğrenci ve bir
öğretmen ile katılmayı planlıyoruz. Bu ziyaretimizde,
okulumuzda yapacağımız hikâye yarışması
sonucunda belirlenen bir kısa hikâyeyi yanımızda
götüreceğiz. Bu hikâyenin Türk Kültürünü tanıtan,
ülkemizdeki yaşam tarzını anlatan ve bizden bir
hikâye olmasını hedefliyoruz.” dedi.
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DÜŞÜN BUL EĞLEN
bireyleri ve düşüncelerini bütünsel, sistemli
olarak ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamak
 Bilgisayar ve internet başında geçen
önemli ve uzun süreyi anlamlı ve değerli
kılmak
 Gençlerin öğrenme sürecinde kendi
katkılarının olmadığı hazır çalışmalarla değil,
bulmaca hazırlayarak öğrenmeye teşvik
etmek, üreterek derse katılımını sağlamak,
özgüven duygusunu geliştirmek
 Okullarda ve günlük hayatta
bireylerin sistemli, seçici, kalıcı
bilgilere eğlenerek hızlı bir şekilde
ulaşabilmelerini sağlamak
 Entelektüel bakış açısı
kazandırarak gençlerin düşünsel
gelişimini sağlamak
 Bireylerin dikkatlerini düşün,
sanat, felsefe ve bilim insanlarına
yöneltip algıda seçicilik oluşturmak

Güzelbahçe Güngör Özbek Anadolu Lisesi
felsefe grubu öğretmeni Mürgan Ölmez,
çalışma yöntemiyle felsefe
derslerinde yeni bir sayfa açtı.
Ölmez, hazırladığı ders
materyallerini ve bulmacaları
görsel içerikler ile süsledi.
Derslerde konuları bulmacalar
aracılığıyla işleyip Felsefe dersine
ilgi çekmeyi başaran Mürgan
öğretmen, felsefeyi sevdirmek için
yaptığı çalışmaları resim, müzik,
futbol gibi ders ve etkinlikler için
de uyguladı. Bulmaca çözme etkinliğine
oldukça ilgi gösteren öğrenciler, aynı zamanda
sorular hazırlayarak aktif öğrenme
gerçekleştirdi.

Mürgan öğretmen, “Öğrencilerimin derse
gelirken doğal meraklarına katkıda bulunmak,
bu sürece başlamamda temel etkendir. Görsel
ve algısal olarak dijital dünyaya ayak
uydurmak gerekiyor. Bu çalışmayla dijital
dünyaya meraklı gençlere ulaşmayı
amaçlıyorum.” dedi.

Öğrencilerin günün belli bir bölümünü
bilgisayar başında geçirmesinden yola çıkan
Ölmez, bu zamanı verimli olarak
değerlendirmeleri için 2013 yılında “Foto
Bulmaca” web sayfasını yayın hayatına
başlattı.
Ölmez, çalışmalarını değerlendirirken
amaçlarını şöyle sıralıyor:
 Gençlerde genel kültür birikimini
oluşturmak
 Teknoloji kullanımının, görsel malzemenin
öğrenmedeki kalıcı etkisini göstermek
 Dünyada ve ülkemizde felsefi, edebi,
sanatsal, siyasi her alanda katkı sağlamış
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MİNİK CANLAR ÜŞÜMESİN
Projenin mimarı Şeyda Yılmaz, toplumda sokak
hayvanlarının korunması ve hayvan sevgisiyle
ilgili bilinç oluşturmak adına bu projeyi
başlattıklarını söyleyerek, sokak hayvanlarını
sadece beslemenin yetmediğini onlar için
barınakların da olması gerektiğini ifade etti.

İzmir Karabağlar Eserkent Ortaokulu 6. sınıf
öğrencileri, toplumda hayvanların korunması
konusunda bilinç oluşturmak için öğretmenleri
Şeyda Yılmaz’dan yardım istedi. Böylece
geliştirilen proje ile öğrenciler, ahşap
malzemelerden yaptıkları evleri yine kendileri
boyadı ve süsledi. Bu sayede, minik canlar için
el emeği evler ortaya çıktı.

Sergi açılışında konuşma yapan bir öğrenci
“Barınakların hem yağmur ve soğuğa karşı
korunaklı, hem de görsel açıdan estetik
olmasını istediğimiz için kendimiz yaptık. Çok
sevdiğimiz sokak hayvanlarının bize ihtiyacı
olduğunu bildiğimiz için, bu yola çıktık.
Umarım bu duyarlılık bütün İzmir’e yayılır.”
dedi.

Öğrenciler, çalışmalarını İzmirlilerle paylaşmak
için İzmir Sanat Merkezi Kültürpark Fuar
Alanında sergiledi. Sergi açılışını Karabağlar
Belediye Başkan Yardımcısı Güven Güngörmüş
yaptı.
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YAPARAK YAŞAYARAK ÖĞRENME
nasıl yağ çıkarıldığına şahit olan
öğrenciler, kimya dersi
müfredatındaki karışım ayırma
konusunu da yerinde işlemiş oldu.

Karaburun İlçesi’nde toplam 2560
hektarlık alanda yaklaşık beş yüz bin
ağaçta yetiştirilen zeytin, ilçenin en
önemli geçim kaynaklarından biridir.
Karaburun’da büyüyen gençlerin
zeytincilik konusunda
bilinçlenmesine önem veren
Karaburun Çok Programlı Anadolu
Lisesi derslerini yaparak-yaşayarak
öğrenmeleri için öğrencilerini
Eğlenhoca Yağ Üretim Tesisi’ne
götürdü.

Yeri geldiğinde kendilerinin de
aileleriyle topladığı zeytinlerden

31

İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI: 4

BİR EL BİR UMUT PROJESİ
Karşıyaka Nezahat Ertan Anaokulu öğretmenleri “Bir El Bir Umut Projesi’’ kapsamında
velilerinin de desteğiyle Aralık ayında İzmir Bayındır İlçesi Çırpı Mustafa Adanur Ortaokulu
başta olmak üzere, Diyarbakır Çermik Aynalı İlkokulu, Van Saray İlçesi Zincirkıran Köy
İlkokulu, Van Çatak Kıyıcak Köy İlkokulu, Siirt Merkez Fatih İlkokulu Anasınıfı, Ardahan’ın
Damal İlçesi Burmadere İlkokulu, Seyitören İlkokulu ve Şanlıurfa Suruç İlçesi Nar İlkokuluna
kıyafet, kırtasiye, çeşitli oyuncak ve zekâ oyunları göndererek aynı okulun hem anasınıfı,
hem de ortaokul kısmındaki öğrencilerin dileklerini gerçekleştirip kalplerini ısıttılar.
Hediyeleri gören öğrenciler, arkadaşlarına mektupla teşekkür ettiler.

TIRTILLAR SINIFI-ŞANLIURFA SURUÇ İLKOKULU

KELEBELEKLER SINIFI – ŞANLIURFA SURUÇ İLKOKULU

KANGURULAR SINIFI - VAN SARAY ZİNCİRLİKUYU İLKOKULU ve VAN ÇATAK KIYICAK İLKOKULU
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UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI- SİİRT MERKEZ ANAOKULU

DENİZ YILDIZLARI SINIFI- ARDAHAN DAMAL ANAOKULU
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KARŞIYAKA FEVZİPAŞA ORTAOKULU ÜNLÜ BİR ÇOCUK YAZARINI
AĞIRLADI
Çocuklar, ancak
okurlarsa gerçek
bir çocukluk
geçirebilirler,
yaratıcılıklarını ve
hayal güçlerini

öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığını
kazanmaları ve bunu devamlı hale
getirebilmeleri amacıyla zümre
toplantılarında bir saat okuma saati yapma
kararı alıyoruz. Bu yaş grubu
öğrencilerimizin kitaplarını seçerken
zorlanabileceklerini
düşündüğümüz için; onların
yaş gruplarına ve
gelişimlerine uygun kitapları
seçmelerine yardımcı olmak
adına, okuyacakları kitapları
biz tavsiye ediyoruz. Bazen
sınıf kitaplığına farklı kitaplar
alıp değiştirerek okuyor, bazen de bütün
sınıf aynı kitabı okuyup yazılı veya sözlü
değerlendirme ile kitap
üzerine beyin fırtınası
yapıyoruz.” dedi.

güçlendirebilirler. Oysa
internet ve bilgisayar
tarafından kuşatılan günümüz
çocukları, kitap okumaya çok
sıcak bakmıyor. İstedikleri
bilgiye internet ve televizyon
aracılığı ile ulaşabileceklerine
inanan çocuklar için, okumayı
sevdirmek, bunun önemini vurgulamak ve
bunu farklı ve etkili bir biçimde yapmak
isteyen Karşıyaka Fevzi Paşa
Ortaokulu Türkçe
öğretmenleri güzel bir
etkinlik oluşturdu.

Koray Avcı Çakman’ın
‘Almarpa’nın Gizemi’ adlı
kitabını okuyan öğrenciler
söyleşi ve imza günü etkinliğinde yazar ile
bir araya geldiler.

Sadece, çocukların kitap
okumasını sağlamak için
değil, bunu daha çekici hale getirmek için
kitap okuma serüveninde kitaba, bir çocuk
bakış açısıyla bakıp onlardan duygu ve
düşüncelerini yazıyla, şiirle, sözle ve
resimle anlatmaları istendi.
Etkinliği hazırlayan Türkçe
öğretmenlerinden Ümmü Sayın’a bu
serüvenin nasıl ortaya çıktığını sorduk.
Sayın, “Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu
Türkçe öğretmenleri olarak okulumuzda
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KEMALPAŞA’NIN HAYIRSEVERİ
Bir eğitim gönüllüsü
olan Kemalpaşalı
işadamı Mehmet
Cihangir İlkcoşkun,
Kemalpaşa ilçesinde ilk
defa açılacak olan Fen
Lisesinin arazisini
Kaymakamlık ve İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü
arasında düzenlenen
protokol ile bağışladı.

konularda daha çok
bilgilenmesini ve üretilen
ürünlerin kalitesinin
artmasını istediği için o
yıllarda ilçede
bulunmayan İlçe Tarım
Müdürlüğünün arazisini
de devlete bağışlıyor.
Yatırımının hepsini
ülkesine yapmak isteyen Mehmet Cihangir
İlkcoşkun, dedesinden kalan ve şu an
Kemalpaşa 75. Yıl Anaokulu, İlk ve
Ortaokulu’nun mevcut arazisini de Milli
Eğitim Müdürlüğüne bağışladı.

66 yaşındaki İlkcoşkun’un ailesi 1. Dünya
Savaşı’nın ardından 1921 yılında Girit
adasından İstanbul’a taşındıktan bir süre
sonra dedesinin rahatsızlanması
sonucunda doktorunun önerisi üzerine
geride kalan yıllarını doğası temiz olan
Kemalpaşa ilçesinde geçirmek istiyor.
Kemalpaşa’da kendilerine bir arazi alarak
burada tarım ile uğraşmaya başlıyorlar.
Çalışmayı ve yardımlaşmayı bir aile
geleneği haline getirmiş olan Cihangir
beyin ailesi Kemalpaşa’da ilk defa ürettiği
kirazları yurt dışına pazarlayan ihracat
firmalarını kuruyor. Hatta o günlerde
Cihangir Beyin babası, halkın tarım ile ilgili

Kemalpaşa ilçesi dışında İzmir’in
neredeyse tüm ilçelerindeki okullara
maddi bağışlarda bulunan İlkcoşkun, son
olarak Kemalpaşa’da bir ilk olacak Fen
Lisesi için 4800 m2’lik arazisini İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğüne bağışladı.
İlkcoşkun “Ülkemizde bir hayır yapılacaksa
bunun önceliği eğitim-öğretimde olmalıdır.
Tüm vatandaşlarımızı da bu konuda örnek
olmaları için destek vermeye çağırıyorum.”
dedi.

35

İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI: 4

KINIK REMZİYE AKALINLI ANAOKULUNDAN TEMA VAKFI PROJESİNE
DESTEK
Kınık Remziye Akalınlı Anaokulu beş yaş
Kelebekler ve Gökkuşağı sınıfı velileri ile
birlikte bir yıl süreli okul öncesi çevre
eğitimi programına başladı. Çocukların
doğa ile olan bağlarını güçlendirmeyi,
doğada kaliteli vakit geçirmelerini
sağlamayı ve fiziksel, bilişsel ve sosyal
gelişimlerini desteklemek amacıyla Tema Vakfı işbirliği ile ‘Minik Tema’
projesini uygulamaya başladı.
Ayrıca okulda Gökkuşağı sınıfı öğrencileri öğretmenleri Gülin Öztürk rehberliğinde "Sanat
Takvimi" projesi ile her ay bir sanatçıyı tanıyarak sanatı ve sanatçıyı seven, sanata değer
veren, sanatın her dalı ile ilgilenen meraklı bireyler olarak toplumda yerlerini alıyorlar.
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AİLE DESTEK MERKEZİ

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün
katkısıyla Kiraz Kaymakamlığı Sosyal
Yardımlaşma Vakfı ve Kiraz Halk Eğitimi
Merkezi iş birliği ile açılan, “Olgunlar Aile
Destek Merkezi” kursiyerler, öğretmenler
ve minik öğrencileri ile faaliyete geçti.

Kursa gelen kadınlar, çocuklarını Kiraz Halk
Eğitimi Merkezi tarafından açılan oyun
odasına rahatlıkla bırakabiliyor. Bu sayede
hem annelerin gözü arkada kalmıyor hem
de mahallerinde anasınıfı olmadığı için
okula gidemeyen minik öğrenciler, burada
eğitim almış oluyor.

Aile Destek Merkezinin amacı; kadınlara
mesleki beceri kazandırıp, aile
ekonomisine katkıda bulunmalarını
sağlamak ve toplumda birer birey olarak
var olmalarına destek vermektir.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın eşi Uzman Dr.
Dilek Didem Ayyıldız’ın himayelerinde
gerçekleşen kursta, kursiyerler el emeği
göz nuru ürünlerini ortaya çıkarmaya
başladılar. Açılan kurslar Olgunlar
Mahallesinin çehresi değiştirmeyi başardı.
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KONAK
KİTAP, OKUYAN NESİLLERLE ANLAM KAZANIR
Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği, Konak Projesi
ile “Eğitimde fırsat eşitliği sunarak, öğrencilerin düzenli okuma
alışkanlığı olan, kültürel ve sanatsal yapısı gelişmiş, nitelikli,
özgüvene sahip bireyler haline gelmelerini sağlamak” amaçlandı.
“Konak’ta Kitap-Sanat El Ele!” sloganıyla yola çıkan Konak Projesi,
ilçedeki tüm okullarda kitap okumanın yanı sıra diğer sanatsal
etkinliklere de yer verdi.
“Konak’ta Kitap-Sanat El Ele!” sloganıyla yola çıkan projede “Alt
Projeler” mevcut olup bu alt projeler altı ana başlıkta toplandı.
A. Kitap Okuma
A.1. Okuma saati
A.2. Kitap Panosu
A.3. Okuma Köşesi
A.4. Kitaplarım Konuşuyor
A.5. Gezerek Okuyorum
B. Edebiyatta ve Türkçede Anlat Bakalım Yarışması
C. Edebiyat ve Türkçe Hafızamda
D. Sanatçı Okurlar
1. Konak Sahnede
2. Konak Çocuk Korosu
E. Proje Afiş Yarışması
F. Münazara Şenliği

İZMİR KONAK OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ YAZILI VE SÖZLÜ
KAYNAKLARDAN DERLEDİĞİ BİLGİLERLE OSMANLI ŞERBETLERİNİN
TARİFLERİNİ KİTAPLAŞTIRDI
Osmanlı şerbetlerinin
tarifleri kayıt altına
alınarak kitaplaştırıldı. 24
Osmanlı şerbetinin
tariflerinin yer aldığı
Türkçe ve İngilizce baskısı
yapılan “Osmanlı
Şerbetleri” kitabı tanıtımı İzmir Konak
Olgunlaşma Enstitüsünde yapıldı.

Tanıtıma
Müsteşar
Yardımcısı Ercan Demirci,
Hayat Boyu Öğrenme
Genel Müdürü Ali Rıza
Altunel, İl Milli Eğitim
Müdürü
Ömer
Yahşi,
Konak İlçe Milli Eğitim
Müdürü Serdal Şimşek ve davetliler katıldı.
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KONAK SALİH İŞGÖREN İLKOKULUNDA “KÜLTÜRÜNE SAHİP ÇIK, GELECEK NESİLLERE
AKTAR” KONULU SERGİ AÇILIŞI YAPILDI
Konak Salih İşgören İlkokulunda “Kültürüne sahip
çık, unutma, unutturma, toplum içinde yaşat,
çocuklarına anlat. Milli kültür yaşarsa ay yıldızlı
bayrak dalgalanmaya devam eder.” düşüncesiyle
hazırlanan “Kültürüne Sahip Çık, Gelecek Nesillere
Aktar” konulu sergi açılışı yapıldı. Açılışa Vali
Yardımcısı Mehmet Ali Barış, İl Milli Eğitim Şube
Müdürü Mehmet Yiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Serdal Şimşek, Konak İlçe Milli Eğitim
Şube Müdürleri Mahmut Yıldız, Menderes Tunç, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

MENDERES NENE HATUN ANAOKULUNDA YERLİ MALI HAFTASI
manav tezgâhındaki ürünleri inceledi. Yerli
malı kullanmanın öneminin vurgulandığı
etkinlikte özellikle bulunduğumuz bölgede
sayısız meyve sebzenin yetiştirildiğine dikkat
çekildi. Program kapsamında bilinçli tüketici
olmanın önemine de değinilerek, öğrencilere
ambalajlı gıdalardaki ülkemize ait barkod
öğretildi ve kendi yaptıkları yiyeceklere
barkodları asıldı. Aileleriyle alışveriş
yaparken buna özen göstermeleri istendi.

Nene Hatun Anaokulunda eğitim gören
minikler Tutum, Yatırım ve Türk Malları
Haftası’nı kutladı. Getirdikleri yiyecekleri
arkadaşlarıyla paylaşan öğrenciler, yerli malı
kullanmanın önemini öğrendi.

Etkinlik sonunda minikler, evlerinden
getirdikleri sağlıklı yiyecekleri afiyetle
yediler.

Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında
kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları
Haftası kapsamında Nene Hatun
Anaokulunda eğlenceli bir etkinlik
düzenlendi. Öğrenciler ve öğretmenler
getirdikleri sebze, meyvelerden bir manav
tezgâhı oluşturdu.
Okul idarecileri, veliler ve öğretmenler,
öğrencilerle birlikte yerli ürünlerden oluşan

39

İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI: 4

GÖRME ENGELLİLER İÇİN YENİ MATERYALLER
daha kolay
öğreniyor.
Öğrenciler, bu
sesleri heceye,
heceleri de
kelimeye
dönüştürürken
hem legoları
birleştirerek
hece
birleştirmesi
yapıyor, hem de oyun oynayarak
öğreniyor. Özellikle birinci ve ikinci sınıf
öğrencileri için daha faydalı olacağı
inancındayım. Bu materyali geliştirerek
matematik alanına da uygulamayı
düşünüyorum.” dedi.

Ödemiş İstiklal İlkokulu, Görme Engelliler
Sınıf Öğretmeni Nazmiye Karaömer;
Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce
yapılan ‘Materyal Geliştirme’ alanında bu
yıl ikincisi düzenlenen yarışmada; altı
noktadan oluşan legolardan yararlanıp
üzerlerine simgeler yerleştirerek yaptığı
‘Braillego’ materyali ile Türkiye ikincisi
oldu.
Yarışmada aldığı sonuçla ilgili duygularını
ifade eden Karaömer, “Sınıf öğretmeni
olarak bu alana gönül verdim ve Görme
Engelliler Öğretmenliğine geçiş yaptım.
Görme engeli olan çocukların öğrenme
güçlüğünü, dezavantajını ortadan
kaldırmak, daha aktif ve yaratıcı bir şekilde
öğrenmesini sağlamak için materyal
geliştirdim. Bu materyal sayesinde görme
engeli olan öğrenciler, parmaklarıyla
dokunarak sesleri okuyor, birleştiriyor ve
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BEREKET ORMANLARI PROJESİ KAPSAMINDA ÖDEMİŞ’TE FİDAN DİKİMİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Proje kapsamında gerçekleştirilen
fidan dikimine; Ödemiş Kaymakamı
Celil Ateşoğlu, Ödemiş Belediye
Başkanı Mahmut Badem, Ödemiş
İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin
Ender Karabulut, İlçe Emniyet
Müdürü Fatih Kiremitçi, İlçe
Jandarma Komutanı Mustafa
Hüyüktepe ile daire ve kurum
amirleri, okul yöneticileri ile
öğrenciler katıldı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın
saygıdeğer eşi
Emine Erdoğan’ın
himayesinde
başlatılan ‘’Bereket
Ormanları’’
kapsamında ilimizde
ilk etapta 500 bin
fidan dikimi münasebetiyle; ilçemiz
Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi,
Kaymakçı Çok Programlı Anadolu
Lisesi ve Kaymakçı Çok Programlı
Lisesinde fidan dikimi
gerçekleştirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet
Müdürlüğü ve Jandarma
Komutanlığı, Hükümet
Konağı önünde toplanma
merkezi ve dikim
alanlarındaki okullara sevk
ile dikim süresince gerekli güvenlik
tedbirlerini; İlçe Sağlık Müdürlüğü
de dikim alanındaki sağlık
tedbirlerini aldılar.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce
tespit edilen öğrenciler ve gönül
elçileriyle beraber, Orman İşletme
Şefliğince temin edilen fidanlar okul
bahçelerine dikildi.
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EĞİTİMDE ENGELLERİ AŞAN ENGELSİZ ŞEHİR “TİRE”
dakikaların yaşandığı samimi bir ortamda
geçen buluşmada Özge, öğrencilerle tek tek
ilgilenerek kendilerine hediyeler verdi.
Ziyaretin sonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü
bahçesinde
bulunan
polis
araç
ve
motosikletleri bir günlüğüne polis olan engelli
öğrencilere tanıtıldı. Etkinlik İlçe Emniyet
Müdürlüğü önünde hatıra fotoğrafı çekildikten
sonra öğrencilerin ekip araçlarıyla kısa bir şehir
turu atmasıyla son buldu.
Tire Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Fatih
Ortaokulu öğrencileri, İş Eğitimi ve Uygulama
Okulunu ziyaret edip oradaki öğrencilerle
sohbet edip oyunlar oynarken 4 Eylül İlkokulu
öğrencileri
de
yine
kendi
aralarında organize olup başka
okuldaki bir engelli arkadaşlarına
tekerlekli sandalye hediye ettiler.

Tire Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğünün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
kapsamında yapmış olduğu kalplerdeki
engellerin kaldırılması yönündeki farkındalık
çalışmaları ses getirdi.
Hafta boyunca yemek,
oyun, sinema gösterimi
ve şehir turu etkinlikleri
yapıldı. İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğünün yapmış
olduğu organizasyonla
Özel Eğitim ve İş
Uygulama Okulu öğrencileri, velilerinin
eşliğinde lunaparka giden öğrenci ve veliler
lunaparkta bir saat boyunca gönüllerince
eğlendiler.

Öğrencilerin çok mutlu olduğunu
söyleyen aileleri, ilçede ilk kez bu
kadar kapsamlı engelliler günü
etkinliğinin
düzenlendiğini
belirterek ilk defa değerli olduklarını ve
önemsendiklerini hissettiklerini belirterek İlçe
Milli Eğitim Müdürü Özcan Karpuz’a
teşekkürlerini iletti.

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü de engelli
vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye hediye
ederek sürece dâhil oldu.
Tire Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde
öğrenim gören ve polis olma hayali taşıyan
öğrencileri, polisler unutmadı. Kendilerine
verilen polis üniformasını giyen öğrenciler
polislerle bir günlüğüne de olsa mesai arkadaşı
oldu. Üniformayı sırtına geçiren öğrencileri ilk
olarak İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge
makamında kabul etti. Oldukça eğlenceli
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TİRE’DE MİSAFİRİM REHBER ÖĞRETMENİM PROJESİ
önemli amaçlarından biri olan ülkenin geleceği
çocukları iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olarak
yetiştirmektir.

Tire’de taşımalı eğitimden yararlanan kırsal
mahallelerde ikamet eden ortaöğretim
kurumlarındaki öğrenci velilerine ev ziyareti
yapıldı. Okul aile arasında eğitsel birliği sağlayıp,
dezavantajlı durumları tespit edip, öğrencilerin
hem akademik başarılarını artırmak hem de
toplumda değer gören, saygılı, ahlaklı, sorumluluk
duygusu gelişmiş bireyler olarak eğitim
hayatlarına devam etmelerini sağlamak amacıyla
“ Misafirim Rehber Öğretmenim ” projesi
başlatıldı.

Proje kapsamında Küçükkemerdere,
Büyükkemerdere, Dağdere, Akmescit, Akçaşehir,
Işıklar, Alacalı, Yenioba, Peşrefli, Kürdüllü,
Derebaşı, Doyranlı, Başköy, Akyurt, Eğridere,
Osmancık, Yenişehir, Kırtepe, Saruhanlı ve
Çobanköy kırsal mahallelerinde taşımalı
eğitimden yararlanan 309 öğrenci velisine
ulaşılması planlanıyor.

Çocukların eğitimlerinde ailenin ve okulun
rolünün ne kadar önemli olduğu düşünülürse
öğrencilerin akademik başarısının istenilen
düzeye gelebilmesi, birey olarak daha duyarlı ve
bilinçli bir şekilde yetiştirilmeleri için okul-aile
işbirliğinin geliştirilmesine ihtiyaç duyuldu. Bu
amaçla ilçe geneli planlı veli ziyaretleri için
“Misafirim Rehber Öğretmen” projesi
hazırlanarak uygulanmaya başlandı.
Bu projeyle; taşımalı sistemle köylerden gelen
öğrencilerin eğitim hayatında sürekliliğini
sağlama, kız öğrencilerde yaşanan okulu
bırakmaya sebep olan erken evliliklerin
önlenmesi, objektif olarak doğrulanabilir
göstergeler olan okul disiplin olaylarındaki
azalma, alan ve ders tercihlerinde veli bilincinin
arttırılması, öğrenci devamsızlığındaki azalma,
velilerin okulu ziyaret sayılarındaki artış, öğrenci
notlarındaki artış ve üniversitelere giriş
sınavındaki başarı düzeyinde artış gibi sonuçlar
gözlenmektedir.
Ziyaretler sonrasında Tire İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğünce değerlendirme toplantıları
yapılarak velilerden gelen dönütler sonucunda
taşımalı öğrencilerin sorunları çözülerek
aksaklıklar düzeltiliyor. Bu sayede veli ve öğrenci
memnuniyetinin en yüksek düzeye çıkarılması
amaçlanıyor.

Projenin temel ilkesi okul ve aile arasında sağlıklı
bir bağ kurarak eğitim öğretim faaliyetlerinin
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KÖYDE SANAT VAR
“Her çocuk yaratıcıdır.” sloganıyla
yola çıkan öğrenciler; kil, ebru,
vitray, kolaj, süslü kahvaltı tabağı,
maskeler, kedi evleri, tebrik kartları,
taş boyama, kuş evleri ve yöresel
bebekler yaptı.

Uzunkuyu İlkokulu/Ortaokulu
‘Sanata Yürek Kattık’
projesiyle köyde yaşayan
öğrencileri sanat çalışmaları
ile buluşturdu. On iki hafta,
on iki tema şeklinde
planlanan projede öğrenciler,
her hafta farklı bir sanat etkinliği
yapıyor.

Proje ile genel olarak; öğrencilerin
estetik duyarlık kazanmaları, duygu
ve düşüncelerini görsel dil
aracılığı ile ifade etmeleri,
farkındalığı yüksek gören,
algılayan, düşünen ve
değerlendirme yapabilen
kişilik sahibi birer birey haline
gelerek kendilerini
gerçekleştirebilmeleri
hedefleniyor.

Alanlarında uzman sanatçılar, okula
davet edilerek; öğrenciler
sanatçıların rehberliğinde etkinlikleri
gerçekleştirirken aynı zamanda
sanatçıları tanıma ve onları
gözlemleme fırsatı buluyor.
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LOKMAN KUZU İLE KEYİFLİ BİR SOHBET
TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma
Enstitüsü Enstitü
Müdürü olan Doç. Dr.
Lokman Kuzu, 1974
yılında Karapınar
(Konya)’da doğdu. 1997
yılında ODTÜ Elektrik
Elektronik
Mühendisliğinden mezun oldu. 1997’de
Taşkent’te (Özbekistan) çalıştı. 1998-2000
yılları arasında İstanbul’da çalıştı. 2000
yılında New York Renaissance bursu ile
Syracuse Universitesine master ve doktora
çalışmaları için gitti. Doktora çalışmaları
sırasında RF/Mikrodalga firmalarında (PPC,
General Microwave) yarı zamanlı olarak
çalıştı. 2005 Ekim-2006 Mart tarihleri
arasında The University of Mississippi’de
(Oxford, MS) misafir hoca olarak çalıştı.
Doktora sonrası Türksat 3A projesi
kapsamında Fransa Toulouse ve Cannes’da

2008 yılına kadar bulundu.
2008-2011 yılları arasında
Türksat’ta Kablo TV
Platform Geliştirme
bölümünde direktör olarak
görev yaptı. 2011 yılında
kendi isteğiyle bölümden
ayrıldıktan sonra Ar-Ge
bölümüne geçti. 2012
yılında Türksat 4A ve 4B uydu projeleri için
Kamakura (Tokyo, Japonya)’da çalıştı.
2014 yılının başında Tübitak Uzay’a Enstitü
Müdürü olarak atandı. Üniversiteler dâhil
çeşitli platformlarda uydu ve uzay
konularında ders vermekte, gençlerin
konuya ilgisini artırmaya çalışmaktadır.
Üniversitelerde danışmanlık yapmaktadır.
Öğrencilik ve mesleki yaşamı boyunca çok
sayıda sivil toplum örgütünde aktif rol
almıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

1-) Sayın Kuzu, İzmir’e hoş
geldiniz. Özgeçmişinize
baktığımızda tam bir başarı
öyküsü görüyoruz. Bize
başarı ile ilgili üç anahtar
kelime verir misiniz?

3-) Öğrenciler geleceklerini
planlarken seçecekleri mesleğe
uygun olup olmadıklarını
anlamak için nelere dikkat
etmelidir?

İnanmak, çok çalışmak, pes
etmemek
2-) Maddi eşitsizlik kişilerin başarı yolculuğunda
önemli bir engel midir? Bu konuda dezavantajı
avantaja çevirecek düşüncelerinizi bizimle paylaşır
mısınız?
Değildir. Hele günümüzde hiç değildir. Bilgiye
erişimin kolaylaştığı bir dönemde yaşıyoruz. Doğru
kişilerle istişare edilerek çıkılan yol daha kısa ve
kolay olur. Ben biraz bunun acısını yaşadım ama hiç
bir zaman pes etmedim.
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Geleceğin öngörülerine baksınlar,
10 yıl sonra ne oluyor, 20-30 yıl
sonra, 50 yıl sonra ne olacak,
biraz fütüristlerin kitaplarını
okusunlar. Sevdikleri bir mesleği seçsinler. Severek
yapılan her işte başarı gelir. Ama oyun seviyorum
diye boş işlerle uğraşmasınlar. Büyüklerle istişare
bunun için önemli.
4-) Sevdiği işi yapmanın insanın yaşamına kattığı
değer hakkında ne söylemek istersiniz?
Kişi sevdiği bir işi yaparsa yorulmaz, bıkkınlık
duymaz. Başarı ise insanı motive eder. Her şeyin
ortası iyidir. Hırsın da, tembelliğin de ortası lazım.
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Çok hırslı olmak zararlıdır, çok
tembel olmak da zararlıdır.
Tembellik bazen işe yarar. Bir
problemi pratik nasıl çözerim,
yeni yöntem nasıl bulurum, daha
az enerji ile nasıl hallederim,
bütün bu soruların cevabı biraz
tembel olanın kafasındadır. Aklı
kullanmak böyle bir şeydir.

sorunu mu yoksa nitelikli
insan eksikliği midir?

5-) Gelecek yüzyılın insanı sizce hangi donanımlara
sahip olmalı?
İngilizceyi konuşma ve müzakere seviyesinde
bilmeli. Bilgisayar ve teknolojiyle arkadaş olmalı. Bir
de birkaç günlük eğitimlerle kazanabileceği
yetenekleri mutlaka öğrenmeli. Ben bilgisayar ile 19
yaşında tanışmıştım. Yıl 1993. On parmak klavye
programını 15 gün boyunca,
günde bir saat çalıştım. O gün
bugündür Q klavyede gayet hızlı
yazıyorum. Düşüncelerimi
kelimelere dökerken hiç
zorlanmıyorum. Mesela
öğrencilerin böyle bir yetenek
kazanmalarını tavsiye ederim.
6-)Siz işe birini alacak olsanız
kişide hangi kriterleri arardınız?
Not ortalaması önemli. Mühendislik problemlerine
yaklaşımı önemli. Buna kısaca IQ (intelligent
Quotient) diyelim. Ancak yeterli değil. EQ
(emotional Quotient) ve RQ’da önemli. Empati
kurabiliyor mu, arkadaşlarıyla geçimi nasıl, ekip
çalışmasına yatkın mı? Artık günümüzde bir kişinin
bilim yapması çok zor. Ekip çalışması kaçınılmaz.
Uyumlu olmak önemli. Bu tür
özelliklere dikkat ediyoruz.
7-)Ülkemizde uzay çalışmaları
istenilen seviyede midir?
Ülkemizde uzay çalışmaları
hakkında en büyük sıkıntı
kaynağı teknolojik altyapı

İlk uydu 4 Ekim 1957 yılında
fırlatılmış. Uzay çağının bu
olayla başladığı varsayılır.
Ancak roket çalışmaları çok
daha geriye gider, 1920’lere.
Türkiye uydu projelerine
2000’li yıllardan sonra
başlamıştı. İnsan kaynağımız çok az. Ancak
elimizdeki projeleri bitirecek kadar var. Altyapımız
nerdeyse tam. Elimizdeki projeleri bitirdiğimizde
ülkemize teknoloji anlamında birçok şey
kazandırmış olacağız. Mühendislerimize
güveniyoruz. İmkân verilirse yapamayacağımız bir
şey yok.
8-)Son olarak meslek tercihini
bu alanda yapmak isteyen
gençlere tavsiyeleriniz
nelerdir?
Önümüzdeki yüzyılda enerji, su,
bulut bilişim, otonom arabalar,
büyük veri, uydu teknolojileri
gibi konular çalışılır olacak.
Mars’ı kolonileştirme
konuşuluyor. Elon Musk 2060 yılında bir milyon
insan Mars’a gidecek diyor. Gıda arzı nüfusla aynı
oranda artmıyor. Çağımızın hastalıklarına çözümler
gerekiyor.
Gençler mesleklerini seçerken çalışma hayatlarının
geçeceği yıllarda neler bekleniyor, ona bakmaları
gerekir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, sevdikleri işi
yapsınlar ve işin hakkını versinler. Bu, her zaman
takdir toplayacaktır.

Öğrencilerimizin ufkunu açan ve
onlara ilham veren bu keyifli
sohbet için Doç. Dr. Lokman
Kuzu’ya çok teşekkür ederiz.
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