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Tayfun Talipoğlu’na Mektup 

Merhabalar Tayfun Bey, 

Size geçen yıl telefon açmıştım, bir heyecan ve aceleyle. Siz de uygun olmadığınızı söylemiştiniz. 

Benimkisi bencillikti belki de. Hemen sizinle paylaşmak istemiştim sevincimi ve şaşkınlığımı. Belki 

zamanınız olur, okursunuz düşüncesiyle yazmak istiyorum. 

Ben Adıyaman-Besni Kutluca Köyü’nde sınıf öğretmenliği yapıyorum. Size çalışmalarımla ilgili bir faks 

yollamıştım geçen yıl. Okul kütüphanesi için geçen sene bir kampanya başlatım. Birgün Gazetesi’nden 

Nazım Alpman, Sabah Gazetesi’nden Mahmut Övür, Cumhuriyet Gazetesi’nden Işık Kansu 

köşelerinde yazdı. Bu yazılardan sonra kitaplarımız gelmeye başladı. Şu an 3 bine yakın kitabımız var. 

Bu duyuruyu okuyan bir mahkum okul adresine bir mektup ve kendi şiir kitabını yollamış katkıda 

bulunmak için ve mektubun içine eğer mektup elimize ulaşırsa karşılığını yazalım diye posta pulunu 

eklemiş. Belki inanmayacaksınız ama kitabı, mektubu ve  pulu görünce fonda sizin sesiniz var gibi 

geldi. Belki de bu konularda ne kadar duyarlı olduğunuzu bildiğimizden. O akşam Turgut Hocamı 

(Turgut Özakman) ve sizi aradım hemen ama zaman olarak uygun değildiniz, konuşamadık. 

Bu mahkum 10 yıldır içerdeymiş ve ömür boyu hapis cezası almış. Bizlerin onlara destek olması 

gerekirken onun davranışındaki güzelliğe bakın. Kaymakam Bey’e, il ve ilçe Milli Eğitim müdürlerine 

mektubun birer kopyasını verdim. Çok güzel bir mektup çünkü. Sonra Adıyaman’daki gazeteci abilere 

anlattım, yayınladılar. Mahkuma gazeteyi ve öğrencilerimin teşekkür mektuplarını gönderdim. Nasıl 

sevindiğini anlatan uzun bir mektup geldi ondan. Sonra sürekli öğrencilerim ve ben yazdık ona. Sınıfın 

Gökhan abisi oldu.  

Sene sonu çocuklar ona mektup yazmış. Birisi ''eğer beni aramak istersen Gökhan abi telefonumuz 

......''; bir başkası ''senin gibi iyi birisi neden içerde'' demiş. Sonra başka bir mahkum arkadaşına 

söylemiş, o da Besniliymiş. Ondan da sene sonunda 100’e yakın kitap dergi (Bilim Teknik, atlas, 

dergiler), yarım kalmış kalemler geldi. 

Selamlar, saygılar. 

Proje No 1:  

Adıyaman – Besni ve Bir Mahkum 



Yaratıcı Okuma Etkinliği Uygulaması 

Mersin İstiklal İlk Okulu’ndan Saadet Tabakçı’nın öğrencileri, Kaan Elbigil'in "Berk Mucit Oldu" 

kitabıyla çeşitli çalışmalar yaptı. Çocuklara sorulan "Bir mucit olsan, neyi icat etmek isterdin?" 

sorusuna; çocuklar ‘kendi kendini biçen tarla, kendini ören atkı, uçan ayakkabı, trafiği kontrol eden 

robot, erimeyen kar, kendi kendine açılan kitap’ gibi yanıtlar verdi.  

Saadet Öğretmenin öğrencilerine sorduğu "Berk 100 yaşına geldiğinde nolur?” sorusunu ise 

öğrenciler şu şekilde cevapladı: ‘Eski günler aklına gelir üzülür, evde oturur çay içer, yüzü kırışıktır, 

emekli olmuştur ama yine sıkılınca hikâye yazar, kendini sıcak tutarak kendine iyi bakıyordur, ailesini 

yok etmiştir ve tek kalmıştır.’ 😊 

Proje ekibinden küçük Merve’nin mektubu: 

Proje No 2:  

Berk Mucit Oldu, Şimdi Sıra 

Hangimizde?



Cumhurbaşkanı Sezer’e 

Mektup 

Saadet Tabakçı, Ali Oksal İlköğretim Okulu Adıyaman Besni Kutluca Köyü İlköğretim Okulu 

öğrencilerinin 2. sınıftan itibaren devlet yöneticilerine yeni yıl ve bayramlarda kutlama 

kartları yazmalarına rehberlik edildi. Ayrıca öğrenciler yazıştıkları bu yöneticileri sınıflarına 

davet ettiler. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Kaymakam sınıfımıza gelerek öğrencilerin 

sorularını yanıtladılar. Ferhat Karataş isimli öğrenci, üç yıl boyunca eski Cumhurbaşkanımız 

Ahmet Necdet Sezer’e kendini, ailesini, köyünü ve okulunu anlatan kişisel mektuplar 

yazarken tanışma isteğini belirtti. Ferhat’ın ve sınıfın görüşme talebi Cumhurbaşkanı ve Milli 

Eğitim Bakanı tarafından kabul edildi. Bu ziyaret 23 Nisan 2005’te gerçekleştirildi. 

Proje No 3:  

Devlet Bana Yakınmış 



Proje No 4:  

Emekli Olmadan Yazayım Dedim 

Arkadaş 

Arkadaş kelimesini kullanmalarını çok önemsiyorum. İnsan ilişkilerinde sıcak bir 

kelime bana göre.Güzel alıştı ve kullanıyorlar ama yine uygulamalarda güldürerek. 

Birisi geldi '' öğretmenim Uğur arkadaşım benden izin almadan silgimi aldı'' diye 

şikayet ediyor. Çağırıyoruz Uğur' a nedenini soruyorum. Cevabı'' Yusuf arkadaşım, yazı 

yazıyordu rahatsız etmek istemedim'' bu kadar güzel açıklama yapılabilir.Ve bir çocuk 

ancak bu kadar doğal olabilir… 

Sınıfta birbirlerinden izinsiz eşya almak ." 

bu ,lan, hey, kız' diye hitap etmek yasak. 

Bunu uygulamayı öğrendiler gibi. Çok 

güzel konuşmalar oluyor. Sınıfta 3 tane 

Yusuf var. Demin şikayet eden Yusuf, 

arkadaşından silgi aldı. Geri verirken '' 

teşekkür ederim arkadaşım ''dedi. Silginin 

sahibi duymadı. Bu tekrar ve yüksek sesle 

aynı şeyleri söyledi. O kadar güzeldi ki. 

Arkadaşıyla göz göze gelmek için iyice 

eğildi ve teşekkürüne cevap aldı. 

Kemal şikayet ediyor ''Emine arkadaşım 

bana –bu- dedi'' Emine'ye kızıyor nasıl 

söylemesi gerektiğini, arkadaşının adını 

söylemesini, onun bir adı olduğunu 

söyleyip ''ismini bilmiyor musun ki –bu – 

diyorsun diye kızıyorum biraz.Emine 

korkarak '' öğretmenim adını 

bilmiyorum''diyor. Ben de kendimi 

sıfırlamamak için hemen ''o zaman –

arkadaşım adın ne- dersin ''diyorum. 

Nasıl durumu lehime çevirmiş miyim… 

Emine ,bir keresinde birinden ve 

arkadaşlarından bahsediyor. Kullandığı 

kelime ''Ayşe ve insan arkadaşları '' 

Emine diye bir öğrencim var. Sürekli 

gülüyor. Boyu kısa. Sırada otururken 

ayakları yere değmiyor. Birde ayak ayak 

üstüne atmaya çalışıyor. O zamanda yana 

devriliyor!! Yeni kullanmaya başladığı 

kalemini sigara gibi ağzına alıyor. Sanki 

yeşilçam filimlerindeki zengin salon 

kadını havasında. 

Öğretmenim Göremiyorum 

Son derste oyun oynatıyorum sınıf içinde. İki kişiyi tahtaya çıkarıp birinin gözünü 

mendille bağlıyoruz. Karşısındaki arkadaşının saçlarına,yüzüne,bedenine dokunarak 

tanımasını istiyoruz. Tabi tanınacak çocuk hiç ses çıkarmamalı. Yoksa sesinden 

tanınması çok kolay.Bir öğrencinin gözlerini bağladık. Hadi bul dedik. 

Dokunuyor,tahmin etmeye çalışıyor. Tanıyamadı. Hadi artık, zaman az falan deyip 

hızlandırmaya çalışıyoruz sınıfça. Gözleri bağlı olan çocuğun cevabı.'' öğretmenim 

göremiyorum''!!! 



 

“Yapamıyom” Yusuf 

Bir Yusuf'umuz daha var. Onu tüm arkadaşlarım tanıyor. O kadar çok anlattım ki. 

Ona kısaca 'yapamıyom' diyoruz.Yusuf; küçük, ana sınıfına gitmesi uygun aslında. 

Ama aileyi ikna edemedim. Ay farkıyla diğerlerinden küçük. Bu da çocuğu zorluyor. 

Sırada otururken, yazarken zorlanıyor. Önde Fatoş'la birlikte oturuyorlar. Gözleri 

ve yanakları çok güzel. Güzel güzel de bakıyor. Yanakları da tombul ve biraz 

sarkmış. Sevimli bir çocuk, sene başında çizgi çalışması yapıyoruz. Bazıları 

yazabiliyor, bazıları gayret ediyor, bazıları arkadaşlarına soruyor. Ama Yusuf 

'yapamıyom' deyip oturuyor. Hadi dene Yusuf: "yapamıyom".  Bak güzel olacak 

tekrar yap, yine: "yapamıyom". Ablası ve ağabeyleri var üst sınıflardan. Ablası 

çalışkan ve efendi bir öğrenci o geliyor sık sık sınıfımıza.Yusuf'un zorlandığını 

söylüyorum. "Canım yap, yaz"diyor. Yusuf'ta aynı cevap "yapamıyom" Ablası 

"canım yapacağım de" diyor. Bizimki yine "yapamıyom" diyor. Hiç zorlamıyor 

kendini. Sanki kapasitem bu der gibi. Annesi geldi. Konuşuyoruz."Oğlum yaparsın, 

kolay” diyor. Yusuf "yapamıyom" diyor yine. 

Birgün Fatoş'a "Yusuf'a yardımcı ol, eğerYusuf yapamazsa ikiniz de kalacaksınız" 

dedim. Güya Yusuf'u gayretlendireceğim! Fatoş kalemi tutmasını, hangi yöne doğru 

yazacağını, çırpınarak gösteriyor. Ama Yusuf gayet rahat "yapamıyom" diyor. Artık 

Fatoş "senin ablanı, ağabeyini bir görsem Yusuf'u çalıştırın, diyeceğim. Seni hiç 

çalıştırmıyorlar mı" diyor. Küçük"a" harfini çalışıyoruz. Fatoş "çember yap, ben 

nasıl yapıyom, sana kaç kere yaptım. Hadi yap artık, bak ben de sınıfta kalacam" 

diyor. Kalemi birlikte tutup yazdırmaya çalışıyor. Ama nafile. Yusuf'ta aynı 

cevap"yapamıyom". Artık umudu kestim. Kesin tekrar Yusuf. 

Proje No 4:  

Emekli Olmadan Yazayım Dedim 

Ömer’in El Yazısıyla İmtihanı 

Bu yıl ve geçen yıldan beri el yazısıyla başlıyoruz. Bu sınıfta çocuklar zorlanıyor 

yazarken. Çünkü el yazısı zor gerçekten. Ömer diye bir öğrencim o kadar ağırbaşlı 

bir görünümde ki sınıfın tüm yükü onun omzunda sanırsın. Yazıp getiriyor 

çalışmaları. Genellikle yapabiliyor. Bir keresinde defterini getirdi, yazısı olmamış. 

Tekrar yazdı getirdi. Yine olmamıştı. Olmamış deyince gözlerinden yaşlar akmaya 

başladı."Öğretmenim öğret bana" diye ağladı. İçim parçalandı. Kendimi daha bir 

sorumlu, görevli hissettim.  



Atatürk Resmi 

9 Kasım'da sınıftaki tüm öğrencilerin yakalarına Atatürk resimleri 

taktım.Topluiğne ile resimleri tutturdum.10 Kasım'da takmaları için de daha 

büyük bir Atatürk  resmi verdim. Sabah törene takarak gelmelerini istedim. 

Sabah okula geldik. Sıra oluyorlar. Sınıftaki Hasan'a baktım. Yakasında 

kocaman bir yorgan iğnesi. Topluiğneyi kaybedince evdekiler Atatürk resmini 

yorgan iğnesi ile tutturmuşlar. Hala gülüyorum. Duyarlılık mı görgüsüzlük mü 

daha karar veremedim. Belki de çaresizlik…  
Gülcan’ın El Yazısıyla İmtihanı 

Gülcan, pozitif çocuk örneği. Olumsuz, kötü yok dünyasında. Evde en küçük ve sevgi 

ile büyümüş. Yazısını yazıp getiriyor. Artık fiş değil harf yöntemi ile ve el yazısı ile 

okuma-yazma öğretiyoruz. Ben de çocuklar da zorlanıyoruz. Bir kelime ya da harf 

çalışıyoruz diyelim. Defterlerine yazmaya başlıyorlar. Güzel oldu mu diye göstermek 

için getiriyorlar defterlerini. Gülcan getiriyor" olmuş mu öğretmenim" diyor."Hayır 

olmamış" deyince (aslında tekrar dene, gayret et, bak olacak, daha güzel olsun 

demeliyiz. Ama bu her zaman olmuyor. Bazen bunaltıyor çocuklar) bizimki hiç 

üzülmüyor, küsmüyor, "şurasını daha güzel yaparsam olacak değil mi öğretmenim" 

diyerek beni de kendini de motive ediyor. Bazen de yazısından güzel olan bölümü 

gösterip çirkin yazdığı yerin üstünü eliyle kapatıp gösteriyor. Hep olumlu ya çocuk. 

Keşke hepimiz bu kadar pozitif olabilsek!  

Atatürk’ün Yeşil Kartı 

10 Kasım nedeniyle Atatürk konusunu anlatıyorum. Sınıfta Atatürk Köşesi var. 

Atatürk'ün annesinin babasının kardeşinin resmi var. Savaş alanlarında 

Erzurum, Sivas toplantılarındaki Atatürk'ün resimleri, kimlik örneği ve yaptığı 

yeniliklerin anlatımı için birçok kare var bu köşede. Önce anlattım. 2-3 kez tekrar 

ettim. Resimleri ve neleri anlattığını vurguladım.  Sonra çocuklara anlattırdım. 

Fatoş çıktı ve anladığı kadarını anlattı. Sabri diye bir öğrencim var. O çıktı. 

Annesinin, babasının adını, Samsun'a çıkışını anlattı. Toplantıların olduğunu 

söyledi. Soyadı kanununu anlatmak amacıyla Atatürk'ün kimlik örneği var. 

Atatürk'ün kimlik örneğini gösterdi Sabri ve "bu da Atatürk'ün yeşil kartı" dedi!! 

Köylerde genellikle, çocukların kimlikleri yeşil kartın (sağlık karnesinin) içinde 

olduğu için, çocukların gözünde karne ve kimlik aynı anlama geliyor. Tabi ben, 

kimlik ve yeşil kart konusu üzerinde uzun uzun durup anlattım. 

Birisi de Atatürk'ün kız kardeşini gösterirken" Atatürk'ün kız kardeşi Nafile" 

diyor!!!!!! Önceleri soyadının kullanılmadığını ve kimlik olmadığını anlatıyorum. 

Cumhuriyet'ten sonra "Soyadı Kanunu"nu anlatıyorum. Yusuf önceden göbek 

adımız da yokmuş" diyor. 

Proje No 4:  

Emekli Olmadan Yazayım Dedim 



 

 

Proje No 4:  

Emekli Olmadan Yazayım Dedim 

Önünde Kim Var? 

Fatoş'umuz var. Çok tatlı ve gayretli. Güzel de yazabiliyor. En önde oturuyor. Benim 

masamın önünde hemen. Yazısını, konuşmasını, gayretini seyretmek hoşuma gidiyor. 

Beni de gayretlendiriyor. Matematik dersinde ''yakın-uzak, önde - arkada, ilerde- 

geride'' gibi kavramları anlatmaya çalışıyorum. Mesela soruyorum. Kemal senin 

önünde kim var? O da cevap veriyor. Orta sıralardakilere soruyorum ki önde, arkada 

kavramlarını anlayıp cevap verebilsinler. Bu şunun için önemli, sayıları öğrenirken 

hangisi büyük hangisi küçük, önce hangi sayı gelir gibi çalışmalara hazırlık oluyor. 

Fatoş'a soruyorum. Arkanda kim var diye, Mehmet var diyor. Önünde kim var deyince 

''sizin masanız var öğretmenim' diyor!!! 

Keloğlan 

Tahtaya Keloğlan'a benzer bir çizim yapıyorum. Genelde hoşlarına gider çocukların. 

Resim konusunda çok zayıfımdır. Ama benzetebilirim yine de. En azından önceki 

öğrencilerim Keloğlan'ı tanımışlardı. Bu çocuklar farklı galiba. Resmi çizdim. 

Kulaklarını biraz abartıyor, gülümsemesi için dudaklarını ve dişlerini 

belirginleştiriyorum. Çizdim daha Keloğlan demeye kalmadan ''Öğretmenim sen 

Mehmet'i çizdin! Mehmet'in de kulakları büyük, gülüşü sevimli. Ama Keloğlan olacak 

kadar da değil!!!” 

Yusuf, Emine ve Saadet 

Sınıfta kalıp tekrar yapan Yusuf, çok pasaklı ve yaramaz olduğu için şikayetcileri de 

çok oluyor. Ne şikayet olursa olsun Yusuf'un tepkisi ''de valla'' olur. Sesi de bir cızırtılı 

ve yüksek tonda ki, şikayeti olan da ben de bir an önce konuyu çözmeye çalışırız. 

Çünkü Yusuf sürekli ''yalan ediyo, de valla'' der durur. Emine'ye bay bay sapığı 

diyorum artık. Son zil çalmadan önce ''bak bana arabadan bana bay bay edeceksin'' 

der. Tamam derim. Sınıfın kapısından çıkmadan aynı şeyleri söyler. Bu arada sürekli 

güler, el sallar, veda etmek anlamındaki tüm mimikleri yapar. Arabaya binerim, diğer 

hocalarımızı beklerken bu yine el sallar, bay bay der. Okul bahçesinden çıkarken, 

araba ilerlerken takip eder bizi. 

Son günlerde işi iyice abarttılar.Ayrılırken sarılıp öpmek istiyorlar. 5-6 tanesine izin 

veriyorum her gün. Ama bu kadar sevgi de fazla. İlk yıllarda genellikle böyle olur. 

Anneleriyle karıştırıyorlar. Kendimi bazen çok çocuklu dul bir kadın gibi 

hissediyorum!!! 



Proje Özeti 

5 kişi olan 2/G sınıfımızda Külkedisi masalını öğrenciler sınıfta okudular. Okulda 

arkadaşlarına, evde ise annelerine anlatılar. Annelerle daha önce yapılan ikili görüşmelerde, 

masalı öğrenciden habersiz çok iyi anlayacak ve anlatacak kadar iyi okumaları istendi. İkinci 

aşamada 3H sınıfı öğrencileri de çalışmaya katıldı. Öğrencilerden, annesine masalı anlatmayı 

tamamlayan öğrencinin annesi, sınıfta anlatımını yaptı. Anlatım sonrası anne özellikle de 

çocuğu alkışlandı. Bu anlatımlar video çekimi ile daha sonra BT sınıfında öğrencilere 

seyrettirildi. Çalışmanın üçüncü aşamasında, öğrencilere ‘’Çıtır Çıtır Felsefe’’ serisindeki 

‘’iyilik ve kötülük’’, ‘’güzellik ve çirkinlik’’ kitapları ile bir çalışma yapıldı. Bu kavramalara 

yönelik hazırlayıcı sorular hazırlandı. 

Gerekçe ve Amaç 

Okulumuz, Mersin’de en fazla iç göç alan Akdeniz ilçesinde bulunuyor. Ailelerin, çocuk sayıları 

fazla, sosyo-ekonomik düzeyi ve okuma yazma seviyeleri oldukça düşük. 

2.sınıf olan öğrencilerim 1. Sınıfta sınıf öğretmenlerinin sağlık sorunları nedeni ile izinli

olmasından dolayı çok fazla öğretmen değiştirmek zorunda kalarak 1.sınıfı tamamlamışlardı. 

Okuma-yazma düzeyi olarak 2. sınıf seviyesinde değillerdi. Külkedisi masalı ile okuma ve 

özellikle sözlü anlatım yönlerinin geliştirilmesi gerektiğini düşündük. İyi bir anlatımın iyi bir 

okuma ile başarılacağını hem öğrenci hem de annelere uygulamalı olarak göstermelerini 

sağlayacak bir çalışma yapmak istedik. Çocuk eğitiminde özellikle annelerin rolünün 

istenilenin altında olması başka bir gerekçelerimiz. Sosyal yaşantısının bir yansıması olarak 

bazı kavramlar yerinde kullanmadıklarını gözlememiz de gerekçelerimizden biriydi. 

Öğrencilerin okuma yazma seviyelerini sevdikleri bir masal aracılığı ile artırmaya ve masal 

okumaya teşvik etmek hem de okuduklarının başkalarına doğru, etkili anlatmanın önemini 

uygulamalı olarak göstermek. Sınıf içinde okuma -yazma seviyesi iyi olan öğrencilerin 

öncelikle okunan masalı anlatmasının diğer öğrencileri de hem okumaya hem de anlatmaya 

teşvik etmesini amaçladık. 

Bir metni, bir masalı doğru anlatmanın ancak doğru bir okuma ile gerçekleşebileceğini 

çocuğun yakın çevresini de aktif olarak çalışma içine alarak daha sağlıklı bir sonuç almak 

istedik. Velilerin özellikle annelerin çocuk eğitimi üzerindeki etkisini, annelerinde yapılan 

çalışmaya aktif katılımları ile uygulayabilmek  amaçlarımızdan biriydi. 

Çocuklarla felsefe konusunda yapılan çalışmalara, okulumuzun bulunduğu sosyal çevre ile 

benzerlik taşıyan sosyoekonomik düzeyi düşük olan bölgelerdeki okullarda da en azından 

hazırlık aşaması ile de olsa yapılabileceğinin bir örneğini gerçekleştirebilmek ve bunun 

sonuçlarını görmek istedik. 

İki sınıfın ortak bir çalışma içinde olması ile öğrencilerin sosyalleşmelerine ve kaynaşmalarına 

katkıda bulunmayı da amaçlarımızdan biri olarak sayabiliriz. 

Proje No 5: Külkedisi Annem 

ve Çıtır Çıtır Felsefe 



Arkadaşlara Anlatma-Kulaktan Kulağa  Anlatma-Aynada Anlatma 

ve Drama

Proje No 5: Külkedisi Annem 

ve Çıtır Çıtır Felsefe 



asfhalfha Proje No 5: Külkedisi Annem 

ve Çıtır Çıtır Felsefe 

Annem Sınıfta 



 

 

Proje No 5: Külkedisi Annem 

ve Çıtır Çıtır Felsefe 

Güzellik ve Çirkinliğin Resmi 

İyilik ve Kötülüğün Resmi 

İyilik ve Kötülük Çekmecesi 



Projenin Amacı ve Faaliyetler 

Bu çalışmadaki amacımız; Matematiğin, eğlenceli ve günlük yaşamın bir parçası olduğunu 

uygulamalı olarak gösterirken öğrencilerin matematiğe karşı gözlediğimiz kaygılarını 

azaltmak. 
Görev yaptığımız İstiklal İlkokulu Mersin’de Akdeniz İlçesinde iç göçle gelen sosyo-

ekonomik düzeyi düşük ailelerin çocuklarından oluşmaktadır. Öğrencilerimiz yardımcı 

kitap edinme ve okul başarısını arttırmada yardım alamıyorlar Uygulamanın amacı 

gözetilerek birçok etkinlikler yapıldı. Bu etkinlikler: matematik terimleriyle ilgili sözlük 

çalışması, okul koridorları ve uygulamanın yapılan iki sınıflarının geometrik şekillerle 

süslenmesi, 5 Mart Dünya Matematik Günü’nün kutlanması, öğrencilerin kendilerinin 

oluşturduğu problemleri ‘’Soru Damlası’’ kutusunda biriktirmesi. ‘’Soru Damlası‘’ 

kutusuna öğrencilerin kendilerinin hazırladıkları matematik soruları, tek tek okunarak 

5N1K kuralına göre öğrencilere tekrar yazdırıldı. Böylece Matematik ve Türkçe dersleri 

arasındaki ilişkiye dikkat çekildi. Sınıf duvarlarına 1 ile 100 arasında doğal sayılar yazıldı. 

Bu sayılar drama yöntemi ile oyunlaştırılarak öğrencilere tek, çift, basamak değeri, büyük, 

küçük, birlik ve onluk gibi matematik terimleri ve zihinden matematik işlemleri 

oyunlaştırılarak kavratılmaya çalışıldı. Ayrıca matematik problemlerinin görsel olarak ifade 

edilmesine yönelik her iki sınıfta da , haftada bir ders saati, resim alanında etkin ve konuya 

duyarlı bir sınıf öğretmenimiz örnek çalışmalar yaptı. Bir matematik probleminin görsel 

olarak ya da görsel olarak verilen matematik probleminin yazılı olarak ifade edilmesiyle 

ilgili çalışmalar yapıldı. 
Paralarımız konusu sınıf ortamında uygulamalı olarak işlendi. Bir sınıf temsili olarak 

manav diğer sınıf ise market olarak ve amaç göz önüne alınarak dizayn edildi. Çalışmanın 

sonunda, öğrencilerin matematik dersine karşı ilgilerinin dolayısıyla da farkındalıklarının 

arttığı gözlenirken, matematiğin günlük yaşamdaki önemine vurgu yapıldı. Ayrıca 

matematik dersinin diğer derslerle ilişkisi somut olarak gösterilmiş oldu. 

Proje No 6: Matematik 

Sanki Gerçek Gibi 



 

 

Anne Babalar Neler Yapabilir 

Geometri Koridorda 

Proje No 6: Matematik 

Sanki Gerçek Gibi 



Paralarımız 

Matematik Defterimiz Renklendi 

Proje No 6: Matematik 

Sanki Gerçek Gibi 



   

     Eğitimde İyi Örnekler Projesi 

Proje, Mimar Sinan İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Saadet Tabakçı’nın 

Sabancı Üniversitesinde Eğitimde İyi Örnekler Projesi kapsamında ilköğretim 2. 

sınıf öğrencileri ve annelerine bilim insanlarının çocukluk dönemlerini anlatan 

kitaplarla, düşünme ve soru sormaya teşvik eden 20 kitabın okutulmasından 

oluşuyor. Bu kitaplar ve üzerine yapılan tartışmalar aracılığıyla, anne ve çocuk 

arasında etkili iletişim sağlanması ve okunan kitaplar ile ders konuları arasında 

parelellik kurulması amaçlandı. Uygulama, ders içerikleri ile anne ile çocuk 

arasındaki bağ gözetilerek geliştirildi. Seçilen kitap serilerinin, çocukların 

anneleriyle diyaloglarında ortak bir dil geliştirmelerine yardımcı olduğu ve 

okunan kitaplarla ders konuları arasında bağlantı kurmada etkili olduğu görüldü. 

Ayrıca, öykü kahramanlarının model alınması ile özgüvenin arttığı sonucuna 

varıldı. Proje iki öğretim döneminde uygulandı ve tamamlandı. 

Proje No 7: Rol 

Modellerimiz ve Çıtır Çıtır 

Felsefe 



 

 

Okutulan Kitap Listesi 

Proje No 7: Rol 

Modellerimiz ve Çıtır Çıtır 

Felsefe 



Proje No 7: Rol 

Modellerimiz ve Çıtır Çıtır 

Felsefe 



 Proje No 7: Rol 

Modellerimiz ve Çıtır Çıtır 

Felsefe 

Rol Modellerim 



Mersin'in en çok göç alan ilçesi olan Akdeniz ilçesinde bulunan Mimar Sinan 

İlköğretim Okulu  3H sınıfı öğrencileri ile yapılan bir çalışma olup konuşma 

anlama ve anlatma konusunda yararlı olacağı düşüncesi ile yürütülmüştür.

23 kişilik sınıfa önce 19 adet tekerleme verildi ve bunun sözlü ve diksiyon 

çalışmasında kullanılan yöntemleri de kapsayacak şekilde ezberlenmesi 

istendikten sonra masal başlangıçları için yazılmış kısa bir masal tekerlemesi ile 

metin çalışması tamamlandı.

Ezberlenen bu  tekerlemeler, Türkçe dersi ve matematik dersi ile ilişkilendirildi.

Sıfat, zamir, isim gibi dilbilgisi konularının kavratılması için araç olarak 

kullanıldı. Öğrenciler öğrendikleri bu tekerlemelerle yeni tekerlemeler yazdılar.

Sınıf içinde tekerlemelerle oyun ve  karşılıklı  dialoglar yapıldı. Tekerlemelerin 

ses ritmine uygun olarak öğrenciler, bireysel olaraktan tekerleme şarkıları 

söyledilerve sınıf önünde söylediler. Öğrencilerden ailelerinden

ve  çevrelerindeki büyüklerinden bildikleri tekerlemeleri yazılı olarak almaları 

ile bir tekerleme dosyası oluşturuldu. Ezberleyen öğrenciler evde annelerine de 

bu tekerlemeleri doğru olarak okutup ezberletmeye çalıştılar.Öğretmen 

tarafından yapılan ev ziyaretlerinde annelerin tekerlemeleri okumaları video 

kayıtları ile arşivlendi. Öğrencilerin bu çalışmada yaptıkları tüm çalışmalar kayıt 

altına alındı.

Proje No 8:  

Tekerlemenin Ritmi 

Oğulcan ve Başarma Sevinci 



Ünlü fizikçi Rubi’e başarısının sırrını 
sorduklarında, “Anneme borçluyum” 
der. “Annem her gün okuldan geldikten 
sonra beni ‘’oğlum bugün öğretmenine 
güzel bir soru sordun mu’’ diye 
karşılardı”. 

Çalışma Mersin'in Akdeniz İlçesindeki Mimar Sinan İlköğretim Okulunda, öğretmeni 
olduğum 24 kişilik 3H sınıfında uygulandı. 2012-2013 eğitim-öğretim döneminin birinci 
döneminde, sınıfta öğrencilerin her konuda sorularını içine atabilecekleri bir kutu 
bulunduruldu. Yapılan beyin fırtınası ile bu kutuya bir isim verildi. Çocuklar tarafından 
yaklaşık 300 soru yazıldı. Sorular her konuda olabiliyordu. Dersler, okunan kitaplar, günlük 
hayatta karşılaştığımız konular ya da sorunlar… İkinci dönem çalışmaya bir farklılık getirildi. 
Öğrencilere soruları için 3 ana başlık verildi. Dünya, uzay ve okul konusunda soruları yeni 
belirlediğimiz soru kutusuna atmaları istendi. Ayrıca hazırlanan bir küçük anketle bu 
konulardaki soruları hangi renk kağıtlara yazmak istedikleri belirlendi. Anket sonunda, 
dünya ile ilgili soruların mavi, uzay ile ilgili soruların sarı ve okulla ilgili soruların kırmız 
renkli kağıtlara yazılacağı ortaya çıktı. Renkli kağıtlar bir kutu içinde öğretmen tarafından 
boş bir kutuda bulunduruldu. Öğrenci sorusu hangi konu ile ilgili ise o renk kağıtlardan 
alarak sorusunu yazdı ve ‘Renkli Soru Kutusu’na attı. Zaman zaman renkli kağıtlardan bir 
renk eksik bulundurularak öğrencilerin özellikle diğer iki konuda sorulara ve konulara 
yoğunlaşmalarına zemin oluşturuldu. 
İkinci dönemdeki uygulama ile çocukların daha çok soru sormaya istekli oldukları gözlendi. 
Renklendirilen boş kağıtlar öğrencileri soru sormaya özendirmişte oldu. Ayrıca önümüzdeki 
yıl için sınıf kitaplığında özellikle bulundurulacak kitaplar konusunda bir veri de elde 
edilmiş oldu. 

Proje No 9: Soruların Rengi 



İlkokul 2.3. ve 4. sınıf öğrencileri Mersin’de 
yapılan Heykel Sempozyumu’na gidip 
mermerin işlenişi ile tanıştılar.  Yaşadıkları 
şehir, öğrencilere günübirlik şehir gezisi ile 
tanıtıldı.  Arkeoloji ve Denizcilik Müzesi’nde 
tarihi ve arkeolojik heykellerle tanıştılar. 
Üniversitenin arkeoloji bölümünde, bu alanın 
bilimsel sunumunu izleyip arkeoloji parkını 
tanıdılar. Soli kazı alanı gezisi ile arkeolojik 
eserlerin bulunduğu kazı alanını keşfettiler. 
Mersin’in yakın ve tarihi alanları fazla olan 
ilçesi Tarsus’u tanıdılar. Tüm etkinlikler 
boyunca zaman zaman şehrin farklı yerlerine 
yerleştirilen Heykel Sempozyumu’nda 
yapılışını gördükleri heykellerle karşılaşmanın 
tatlı heyecanını yaşadılar. Sınıf içi etkinlik 
olarak kil ile ‘’kendi tarihi eserlerini ve 
heykellerini” yaptılar. 

Proje No 10: Yaşadığım 

Kent ve Heykelleri 

Hüseyin Gezer Taş Heykel Sempozyumu 



Şehir Gezisi ve Mersin Kültür Merkezi 

Proje No 10: Yaşadığım 

Kent ve Heykelleri 

Müze ve Drama Çalışması 



 

 

Proje No 10: Yaşadığım 

Kent ve Heykelleri 

Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 

Arkeoloji Parkı 



Proje No 10: Yaşadığım 

Kent ve Heykelleri 

Soli Kazıları 

Tarsus ve Saint Paul Kilisesi



Proje No 10: Yaşadığım 

Kent ve Heykelleri 

Masal Park 

Çalışmalarımızın Yansıması 



Tabletlerimiz 

Denizcilik Müzesi 

Proje No 10: Yaşadığım 

Kent ve Heykelleri 



Proje No 10: Yaşadığım 

Kent ve Heykelleri 

Öğrencilerden….



Gazete Haberleri 

Işık Kansu’nun Yazıları 

Adıyaman Haber 



Gazete Haberleri 
Birgün – Nazım Alpman

Sabah – Sırrıberk Arslan 



Gazete Haberleri 

Güney Gazetesi 



Gazete Haberleri 

Sabah – Sırrıberk Arslan 



Gazete Haberleri 

Birgün – Nazım Alpman



Gazete Haberleri 

MEB – Bana Masal Anlatır Mısın Projesi 



 

 13-15 Eylül 2012 tarihlerinde ODTÜ ve SEBİT işbirliği ile düzenlen 
Uluslararası Uygulamalı Eğitim Kongresi, Ankara’da Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi’nde (ODTÜ) gerçekleştirildi.Uluslararası düzeyde gerçekleşen 
Uygulamalı Eğitim  Kongresin’de (UEK) okulumuz öğretmenlerinden  sınıf 
öğretmeni Saadet  Tabakçı’nın   2011-2012 eğitim öğretim yılında yaptığı sınıf 
içi iki çalışma sunuma değer görülmüştür.SORULARIN  Rengi’’  adlı çalışma 
poster, ”FACEBOOK VE TEKERLEME’’ çalışması sözlü sunum olarak 15 eylül 
2012 tarihinde dinleyiciler sunulmuştur. 

Kongreler 




