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8 . SINIFLARIMIZ OKULDA



Sevg�l� Vel�ler�m,

Okullar açılıyor mu kapanıyor mu d�ye d�ye b�r ayı daha ger�de
bıraktık. Çocuklarımız �ç�n çok zor b�r dönem. Kafalarını çok
karıştırıyoruz onların. B�l�yorum son dak�ka gel�şmeler�n� ebeveyn
olarak onlara �fade etmekte hayl� zorlanıyorsunuz. Sürec� yöneten
makamların an� kararları hep�m�z� zorluyor ancak d�ğer yandan
dayanıklılık ve yılmazlık becer�ler�m�z �şte tam da böyle dönemlerde
�şe yarıyor. B�r başka açıdan sürece bakarsak; çocuklarımıza
yılmadan, pes etmeden bu hayatta d�md�k ve umutla yürümeler�
gerekt�ğ�n� �şte böyle öğret�yoruz. Umarım mart ayı bu anlamda daha
kolay yürüdüğümüz ve çocuklarımızı okullarına kavuşturduğumuz b�r ay
olur.

B�z her şartta okulumuzda yen� vel� adaylarımız ve öğrenc�ler�m�zle
buluşuyor, soruları yanıtlıyor, onl�ne sürec�n ver�ml�l�ğ�n� arttıracak yen�
nes�l gel�şmeler� anı anı anına tak�p ed�yoruz. Sosyal mesafe ve h�jyen
koşullarını b�r an �ç�n b�le �hmal etmeden çalışmaya, üretmeye devam
ed�yoruz. Ara tat�lden sonra hızla başladık döneme. Özell�kle yabancı
d�l öğret�m� konusunda öneml� ve sev�nd�r�c� gel�şmeler yaşadığımızı
söyleyeb�l�r�m. Ek�b�m�z gen�şl�yor. #PakkanEngl�shAl�ve model�m�z
çocuklarımızda öneml� farklar yaratıyor. 

Şubat ayı değerl� hocamız Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun kaybını da
yaşattı b�ze. O kadar der�n b�r hüzün rüzgarı est� k� tüm ülkede aynen
yaşarken olduğu g�b� ölümüyle de toplumun büyük b�r kesm�n�
kenetled� hocamız. Yazdıkları, söyled�kler�, kayıt altına aldığı her şey
yolumuzu aydınlatacak bundan sonra. Allah rahmet eyles�n.

Artık önümüz bahar. Daha çok ç�çek açacak gönlümüz. S�zlerle
beraber çok güzel günler�m�z olacak y�ne. Hasretle hep�n�z�
selamlıyorum.

Sevg�ler�mle...

KURUCU
Yasem�n PAKKAN
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Merkez Mah. Şah�nkaya Cd.

No: 86/3
34820 Beykoz/İstanbul

Tel: 444 75 60
�nfo@pakkan.com.tr
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Bu bültende yayınlanan her türlü görüntü,
yazı �çeren b�lg� ve belge, t�car� marka ve
her tür f�kr� mülk�yet hakkı, Pakkan
Okulları’na a�tt�r, yalnızca sah�pler�
tarafından ve sah�pler�n�n �zn� �le
kullanılmaktadır ve tel�f hakları
kapsamındadır. Bunlar herhang� b�r
şek�lde �z�ns�z kopyalanamaz, üzerler�nde
değ�ş�kl�k yapılamaz, k�ralanamaz, ödünç
ver�lemez, �let�lemez ve yayınlanamaz.

TÜM HAKLARI SAKLIDIR

Pakkan Okulları © 2020

AYLIK

BÜLTEN

Ana Sınıfımızdak� Heyecan

PDR Uzmanımız D�yor K�...

#PakkanL�ve

İlkokulumuzdan

Öğretmenler�m�z�n Dosyası
İnsanlığın Uzay Merakının 

Tar�h� ve Nedenler�

K�tap Öner�s�

Ortaokulumuzdan



Ana Sınıfımızdak� Heyecan 

Anaokulu öğtenc�ler�m�z �le yüzyüze eğ�t�me başladık ve her nesnen�n b�r geometr�k formu olup olmadığını konuştuk.
Küb�zm sanatından bahsett�k. Ünlü sanatçı P�cassoyu tanıdık. Geometr�k şek�llerden portreler nasıl oluşturulur ded�k
ve ç�z�p kesmeye başladık.

Ana sınıfının en güzel etk�nl�kler�nden
b�r�d�r or�gam�... Bu defa köpek ve
t�lk�lerle sanat yaptık. Ekrandan
ekrana da olsa k�mse b�z� tutamaz.
Eğlenmeye ve öğrenmeye devam
ed�yoruz.



VELİ SOHBETLERİVELİ SOHBETLERİ

M�ne ve Nasuh Mahruk� kend�ler� g�b� b�rer
dünya vatandaşı olarak yet�şt�rmek adına
çok emek verd�kler� �k� evlatlarının Pakkan
Okullarında olmasından sev�nç
duyduklarını her fırsatta d�le get�r�r.
Pakkan Okullarının doğayla bütünleşen
konsept�ne gerek f�k�rler� gerekse
deney�mler�yle destek olan Mahruk�
a�les�n�n güler yüzü her zaman b�ze �y�
gel�r. Barlas (2. Sınıfta) ve B�lge de (Ana
sınıfında) heyecanlarıyla, sorularıyla,
öğrenmeye olan tutkularıyla hep�m�ze
�lham olur adeta. Bu muhteşem �k�
öğrenc�m�z�n babası; m�llî sporcu,
profesyonel dağcı, yazar ve fotoğrafçı
Nasuh Mahruk� �le eğ�t�m� ve geleceğ�
konuştuk bu sayımızda. Key�fl� okumalar... 

Okul hep�m�ze 
en güzel hed�ye... 

S�zce eğ�t�m çocuklarınızda nasıl b�r
değ�ş�kl�k yaratmalı Nasuh Bey?
 

Her çocuğun �ç�nde kend�ne özgü pek çok
cevher� var. İşte b�r okul en önce bu cevher�
keşfett�rmel� çocuğa kanımca. Kend�
cevherler�n� keşfetmes� ve g�derek daha
yakından tanıması �ç�n gerekl� koşulları
yaratarak aradığı, �sted�ğ�, yapab�leceğ� her
şey�n kend� �ç�nde ve kend� gayret�ne bağlı
olduğunu öğrenmel� her çocuk. İşler �y�
g�tmed�ğ�nde kötümser olmamayı ve bahane
üretmemey�, eğer daha �y� sonuçlar �st�yorsa
daha çok çalışması, daha özenl� olması ve
kend�n� gel�şt�rmeye daha çok çaba
göstermes� gerekt�ğ�n� b�lmel�. Barış ve �y�
geç�nmen�n herkes �ç�n en huzurlusunun
olduğunu, yardımlaşma ve dayanışmanın
önem�n�, hakkını aramanın erdem�n�, haksızlık
etmemen�n v�cdan rahatlığını h�ssetmel�. Ülke,
�nsan ve �ç�ndek� tüm canlılarıyla b�rl�kte doğa
sevg�s�n�n her şeyden daha öneml� olduğunu
öğrenmel� çocuklar. Kend�n� sadece akadem�k
eğ�t�m olarak değ�l bedensel olarak da
gel�şt�rmes� gerekt�ğ�n� hep b�lmel�.

Mahruk� A�les�

Çocuğunuzun kend�n� keşfetmes�nde okulun öneml� b�r rolü
olduğunu düşünüyor musunuz?

Evet, tab�� k�. Her çocuğun kend�ne özgü b�r durumu olmakla
b�rl�kte, eğ�t�m programlarının çocukların öğrenme hızı,
kavrayış yeteneğ�, duygusal, f�z�ksel, b�l�şsel, davranışsal
yetenekler� ve gel�şme hızlarıyla uyumlu olması, yaşıtlarıyla
b�rl�kte, kend�n� tanıyıp gel�şt�reb�leceğ� b�r �şb�rl�ğ� ve rekabet
ortamı sağlaması çok öneml�.
Kend� �ç�ndek� kend�ne özgü yetenekler�n� tanıması �ç�n uygun
koşullar sunması ve bunu da önü, sonu, sürec�, kuralları,
denet�m�, sınavları, yeterl�l�ğ�yle b�r s�stem �ç�nde sunması
aslolan. Çocuğun yaşadığı toplumdak� yer�n� keşfetmes�n�n
ötes�nde, bu yer� �sterse ve gayret ederse değ�şt�reb�leceğ�n�
b�lmes� açısından bakınca b�r okul hep�m�ze en güzel hed�ye
aslında...



Vel� Sohbetler�

Sorularımıza verd�ğ�n�z �çten cevaplar �ç�n çok teşekkür eder�z Nasuh Bey.

Ben de çok teşekkür eder�m s�ze. Böyle b�r okul hep�m�zde özenl� b�r hed�ye... Emekler�n�ze sağlık.

Tek b�r cümleyle Pakkan Okullarını özetlesen�z nasıl b�r cümle kurardınız?

Açıkçası tek cümlede yaşadığımız onca güzel duyguyu ve çocuklarımıza olan öneml� katkıyı anlatmak zor. Ancak
özetlersem; çocuklarımızı kend�ne güvenl�, donanımlı, sağduyulu, duyarlı ve adaletl� b�reyler olarak geleceğe
hazırlayan sevg� dolu b�r yuva, d�yeb�l�r�m sanırım.

Pek� gelecekte güçlü b�reyler olmaları
�ç�n çocuklarınızın bugün hang�
donanımları kazanmaları gerekt�ğ�n�
düşünüyorsunuz?

Her şeyden önce �k� çocuğumun da
kend� ayakları üzer�nde durab�len,
yaratıcı, yen�l�kç�, sürekl� öğrenen ve
sürekl� kend�n� gel�şt�ren b�reyler
olmasını arzu ed�yorum. Onların
çalışkan, gayretl�, olumlu düşünen,
moral�n� yüksek tutan ve
başarısızlıklarından da öğrenen k�şler
olması adına örnek olmaya çalışıyorum.
B�l�yorum k� çevres�yle �y� geç�nen,
hakkını yed�rmeyen ama asla haksızlık
da etmeyen, dürüst gençler olarak
yet�ş�rlerse sadece kend�ler�ne değ�l
ülkeler�ne de faydalı olacaklar.
Değerler� olan, çalışkan, gayretl�,
ülkes�n�, �nsanları, doğayı, hayvanları
seven, çevres�ne saygılı �nsanlardan
oluşan b�r gelecek �ç�n geleceğ�n
bugünden şek�llend�ğ�n� kavrayan, anın
�ç�nde olmayı ve yaşamın değer�n�
anlayan, oyun, eğlence, ödev ve
sorumluluklar arasında denge kurmayı
b�len çocuklar lazım bu ülkeye.

Oyun, eğlence, ödev ve sorumluluk ded�n�z. Çocuklarınızın oyun oynayarak öğrend�ğ�n� gözleml�yor musunuz? 

Evet, kes�nl�kle kend� kend�ler�ne oynarken de öğren�yor ve kend�n� gel�şt�r�yorlar. Lego yaparken, oyuncaklarını
konuştururken, res�m yaparken hep yen� modeller, yen� sahneler, yen� tasarımlar den�yorlar. Esk�ler�n� tekrar
ederken b�r şeyler ekl�yor, yaratıcılıklarını kullanıyorlar. Hayal gücünü �şlet�yor, hayal ett�ğ�n� anlatıyor, heyecanını
paylaşıyor çocuklarım. Daha zor ve daha karmaşık lego, puzzle ve oyuncak modeller� terc�h ed�yorlar her geçen
gün çünkü başarab�lmey� sev�yorlar her çocuk g�b�. Aynı şek�lde �k� çocuk b�r arada büyüdüğü �ç�n daha çok
oyundan beslen�yorlar d�yeb�l�r�m. İk� kardeş oynarken bu kez �k�s� b�rl�kte yen� h�kayeler, yen� sahneler, yen�
karakterler ortaya çıkarıyorlar.



İlkokulumuzdan

Mutfakta matemat�k olur
muymuş, olurmuş!

Çünkü “Ben�m sınıfım deney�m
sınıfı.” d�yen öğretmenler�m�zle
b�rl�kte çocuklarımız. Müfredatı
seneye sığdırmak değ�l, hayatı
ders�n �ç�ne taşımak en
öncel�kl� derd�m�z. Matemat�k
hayatın tam da kend�s� değ�l
m� zaten?

İşte �ş başındak� 4. sınıflarımız...

2. Sınıflarımızla ıslatılmış
nohutları kullanarak
geometr�k c�s�mler
oluşturduk. Ardından da
yapılar �nşaa ett�k.
M�marlıkta buna uzay
kafes� de den�l�yor.
Beğend�n�z m�?



İlkokulumuzdan

Her yıl şubat ayının son
çarşambası "Dünya okul
zorbalığı �le mücadele günü"
olarak kutlanıyor. B�z de zorbalık
üzer�ne düşündük, konuştuk,
paylaştık. Zorbalığa ve
zorbalara DUR ded�k.



İlkokulumuzdan

Dağhan; b�r�nc� sınıftak� can kuzularımızdan
b�r�... Bu k�tapları ara ta�lde b�r haftada
okumuş kuzumuz sonra da yaymış ortaya ve
gururla poz verm�ş �şte. Aldığımız habere göre
bebekl�ğ�nden ber� a�les�n�n ona okuduğu
k�tapları artık kend�s� okuyab�ld�ğ� �ç�n çok
mutluymuş. Sev�nçle paylaşıyoruz b�z de bu
fotoğrafı. Çocuklar okusun ve yarınımızı
aydınlatsın d�ye daha çok çalışmaya devam... 

2. sınıfımızdak� sevg�l� Maya'mız da oragam�
dünyasında kend�ne b�r köpek yaptı. 

Hayaller�nde pembe köpekler olan kuzularımızla
renklen�yor bu dünya �şte... 

Okul Önces� ve İlkokul Müdürümüz Müge
Selçuk Türk�ye çapında pek çok öneml�
eğ�t�mc�n�n katıldığı ve �k�b�ne yakın
�zley�c�n�n tarafından �zlenen K-12 Eğ�t�m
Forumunda konuşmacı olarak yer aldı.
Dünyadan örneklerle b�rl�kte okulumuzdak�
uzaktan eğ�t�m çözümler�n� anlattı. 

#EGTforum
K-12 Eğ�t�m
Forumu



1) Okulda rehber olmak ne demekt�r?
Okulda rehber olmak gel�ş�m yolculuğundak� öğrenc�ye, a�lelere ve öğretmenlere akadem�k, sosyal-duygusal
�ht�yaçlar konusunda destek olmak demekt�r. Bütüncül b�r bakış açısıdır kısaca. Bu alanın uzmanı olmak; tüm
öğrenc�ler�n b�reysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak öğrenc�ler� tanıma çalışmaları yapan, güçlü yönler�n� ve
gel�ş�m alanlarını keşfeden, sosyal-duygusal ve b�l�şsel gel�ş�mler�n� tak�p eden ve �ht�yaca yönel�k b�reysel
çalışmalar gerçekleşt�ren k�ş� olmak demekt�r.

2) Okulda rehberl�k nasıl yapılır?
Sabah karşılaşmasından okul çıkışına kadar her öğrenc�n�n gel�ş�m�n� tak�p ederek başlar her şey ama bununla
b�tmez elbet. Okulun her köşes�nde öğrenc�lerle b�rl�kte olunarak, derste, gez�lerde, etk�nl�klerde sohbet ederek,
oyuna katılarak, onlarla yemek y�yerek ve her durumda der�n �l�şk�ler kurularak yapılır rehberl�k. PRD Uzmanı
rehberl�k odasında b�reysel görüşmeler dışında bulunmaz adeta. Yaşayan b�r rehberl�k anlayışı �ç�n okulun her yer�
rehberl�k alanıdır. 
 
Tüm öğrenc�ler� yakından tanıyab�lmek, �lg� alanlarını, güçlü ya da destek �ht�yacı olan alanları keşfedeb�lmek, farklı
ortamlardak� davranışları hakkında gel�ş�mler�n� tak�p etmek amacıyla rehber öğretmenler düzenl� olarak ders,
teneffüs, kütüphane, çalışma salonları, okul bahçes�, kor�dorlar ve okul gez�ler�nde öğrenc�ler� gözlemler. Sene
başında tüm rehber öğretmenler öğrenc�ler�n b�reysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak onları tanıma
çalışmaları, güçlü yönler�n� ve gel�ş�m alanlarını keşfetmeye, sosyal-duygusal ve b�l�şsel gel�ş�mler�n� tak�p etmey�
sağlayacak b�reysel görüşmeler gerçekleşt�r�r. Her rehber öğretmen alanıyla �lg�l� aldığı eğ�t�mler�, yöntem ve
tekn�kler�n� yaş grubuna uygun olarak öğrenc�ler�n sosyal duygusal gel�ş�m�ne katkı sağlayacak b�ç�mde kullanır.

Rehberl�k of�s� esk�lerde düzen bozan öğrenc�ler�n yollandığı b�r bölüm olarak konumlanırken artık tüm öğrenc�ler�n
gel�ş�m�n�n tak�p ed�ld�ğ� b�r düzended�r. Sadece sorun yaşayan değ�l, görülmeye �ht�yacı olan her çocuk �ç�n çok
kıymetl�d�r bu b�r�m. Z�ra her çocuğa kend� gel�ş�m�ne eş�l�k edecek özel dokunuşlar gerek�r. 

Ps�koloj�k Danışmanlık ve Rehberl�k b�r�m�m�ze sorduk; b�r�m�n�z hang� �şler� yapar ve 
s�zden ver�ml� b�r destek almak �ç�n nasıl b�r yol �zlemel�y�z? 
İşte 5 maddede Okulda Rehberl�k...

PDR Uzmanımız D�yor K� . . .



3. Okulda rehber olmak neler� �çer�r?
Tüm öğrenc�ler�n b�reysel farklılıklarını göz önünde
bulundurarak öğrenc�ler� tanıma çalışmaları, güçlü
yönler�n� ve gel�ş�m alanlarını keşfetme, sosyal-
duygusal ve b�l�şsel gel�ş�mler�n� tak�p etme ve
�ht�yaca yönel�k b�reysel çalışmalar gerçekleşt�rme
sorumluluğunu üstlenen b�r�m bu bağlamda öğretmen
toplantıları da yapar. Rehber öğretmen, sınıf
öğretmen� ve yabancı d�l öğretmenler�yle b�rl�kte
yapılan bu toplantılar �ht�yaç durumunda branş
öğretmenler�n� de kapsar. Tüm öğrenc�ler�n b�reysel,
akadem�k, sosyal, duygusal ve b�l�şsel gel�ş�mler�
hakkında paylaşımda bulunmak amacıyla çok
öneml�d�r.  Ayrıca rut�n yapılacak vel� görüşmeler�
önces�nde öğrenc�ler�n tüm alanlardak� gel�ş�mler�n�n
bütünsel olarak değerlend�r�lmes� ve vel�ye ortak d�l
kullanarak aktarımını sağlaması amacıyla da
toplantılar planlanır. Öğrenc� gel�ş�mler�n�n, davranış
yönet�m� aşamalarının paylaşılması ve tak�b� �ç�n
b�reb�r okul yönet�m� �le de toplantılar yapılır. Her
rehber öğretmen sorumlu olduğu öğrenc�ler�yle farklı
ortamdak� davranışlarını tak�p etmek amacıyla
gez�lere, özel gün ve haftalarda yapılacak olan
törenlere katılır. Okul ortamında öğrenc�ler�n ve
öğretmenler�n gel�ş�m�ne destek olacak yaş
gruplarında gözlemlenen gel�ş�m özell�kler�, yaygın
karşılaşılan konular ve sık sorulan sorularla �lg�l�
eğ�t�m programları gel�şt�r�r. Rehber öğretmenler
rut�n olarak ya da �ht�yaç doğrultusunda öğrenc�
gel�ş�m�ne katkıda bulunmak amacıyla vel�yle
görüşmeler� yapar. Vel�ler�n �ht�yaçları göz önünde
bulundurularak yaş gruplarında gözlemlenen gel�ş�m
özell�kler�, yaygın karşılaşılan konular ve sık sorulan
sorularla �lg�l� vel� bültenler� ve eğ�t�mler� hazırlar.

PDR Uzmanımız D�yor K� . . .

4) İş b�rl�ğ� bu alan �ç�n ne demekt�r? Neden çok
öneml�d�r?
Daha öncek� maddelerde de özetled�ğ�m�z g�b� pek
çok alanda der�n gözlem üzer�nden yürüyen alan
uzmanları �ç�n, bu gözlemler� başka alanlarda da
devam ett�reb�lmek ancak �ş b�rl�ğ� anlayışıyla olur.
Gerek okulda görev yapan bütün eğ�t�mc�ler gerekse
vel�ler PDR alan uzmanlarının el� kolu g�b�d�r. Bu �ş
b�rl�ğ� sayes�nde öğrenc�n�n gel�ş�m ya da destek
�ht�yacı olan alanlar çok daha rahat gün yüzüne
çıkar.  Öğretmen, yönet�c� ve ebeveyn arasındak�
güçlü �let�ş�m öğrenc�lere her zaman olumlu yansır.
Omuz omuza çalışılan her alan öğrenc�ye sağlıklı b�r
gel�ş�m ortamı sunar. Z�ra rehberl�k tam anlamıyla b�r
takım çalışmasıdır.

5) Rehberl�k uzmanlarıyla �ş b�rl�ğ� yapacak
ebeveynler nelere d�kkat etmel�?
Rehberl�k koruyucu ve gel�şt�r�c� b�r fonks�yona
sah�pt�r ve �nsanlar �ç�n gel�ş�m doğumdan ölüme
kadar devam eder. Bu süreçte bazen b�rey kend�ne
özgü görevler� yer�ne get�r�lmekte zaman zaman
zorlanab�l�r hatta yardıma �ht�yaç duyab�l�r. Bu
anlamda çocuğunun gel�ş�m� açısından b�r desteğe
�ht�yacı olduğunu düşünen her vel� hemen okulundak�
rehber öğretmenlerle �ş b�rl�ğ� yapmalıdır. Bu �ş b�rl�ğ�
sürec�nde alan uzmanının yardımını alırken sürece
dah�l olmak adına çocuğumuzun konu olan
davranışının somut tanımını yapab�lmek çok
öneml�d�r. Rehber öğretmenle görüşürken o
davranışın ne kadar sık ve yoğunlukta olduğu
anlatılmalı, davranışın önces�nde ve sonrasında
gel�şen tutumlar apaçık ortaya koyulmalı, davranışın
görüldüğü ve görülmed�ğ� ortamlar �fade ed�lmel� ve
davranışa müdahale şekl�n�z ve elde ed�len sonuç
açıklanmalıdır.

Pakkan Okulları PDR B�r�m�



Ortaokulumuzdan

8. Sınıflarımız
okulda... Ne güzel b�r
heyecan. Çalıştıkça
güçlen�yorlar.
Öğretmenler�
başlarında. Bu
aralar b�raz gaza
basma zamanı z�ra...  



Gökyüzüne merak �nsanlık tar�h�n� kadar esk�. Dünyanın ötes�n� merak
etmek, bununla �lg�l� hayaller kurmak kad�m uygarlıklardan günümüze
kadar değ�ş�k şek�llerde hep araştırılmış ve sorgulanmış. Gündüz etrafta
olmayan gök c�s�mler�n�n gece b�rdenb�re ortaya çıkmasının, gündüz
vakt� her yer� aydınlatan Güneş’�n gece ortadan kaybolmasının
nedenler�n� �nsanoğlu yaşadığı her çağda merak etm�ş.

Gökyüzü �le �lg�l� �lk çalışmalara baktığımızda Dünya'dak� �lk rasathane
(gözlem ev�) olarak Goseck Çember�n� görmektey�z. MÖ 4900 yıllarında
Almanya'da kurulmuş. Bu gözlemev� 1991'de keşfed�lm�ş. Daha
sonralarıysa uzayla �lg�l� en öneml� b�lg�ler b�ze Mezopotamya’dak� esk�
uygarlıklardan ulaşıyor. Asur, Sümer ve Bab�l uygarlıklarının yaşadığı yer
olan Mezopotamya'da modern astronom�n�n temeller� atılmış. Sümerler
astronom�yle bağlantılı b�r d�nler� olduğundan Z�ggurat adlı tapınakların
en üst katında yıldızları gözlemlerlerm�ş. (1)
 
Mezopotamya'da Bab�llere a�t matemat�ksel ve astronom�k tabletler
bulundu. Bab�ller�n Enuma anu enl�l (Anlamlı çev�r�s�: An ve Enl�l'�n
Zamanı) adında 68-70 tabletl�k b�r tablet ser�s� ortaya çıkarıldı. (Enl�l,
Bal�ller�n b�r tanrısıdır). Venüs �le alakalı tabletler de var. (2)
           

İ N SAN L I Ğ I N  UZAY  MERAK I N I N

TAR İ H İ  VE  NEDEN L ER İ
Düşün, uzay çağında bir ayağımız,
Ham çarık, kıl çorapta olsa da biri

Düşün, olasılık, atom fiziği
Ve bizi biz eden amansız sevda...

Ahmet Arif

Aslında uzayla �lg�l� çalışmaların esk� zamanlarda Mezopotamya’da çıkması, bulundukları bölgen�n
coğrafyası �le alakalı. Mezopotamya ‘nın bulunduğu coğrafyada dünyanın ger� kalanına göre gökyüzü
geceler� daha açık ve bulutluluk oranı az. Bu da onlara geceler� daha �y� gözlem yapma �mkanı sunmuş.
Bundan dolayı da havanın hep kapalı olduğu çağdaşları olan İskand�nav meden�yetler�nden daha �y� Uzay
gözlem� yapma fırsatları olmuş. Pek� neden d�ğer meden�yetlere göre buradak� meden�yetler uzayı daha
çok merak etm�şler? Çünkü bu meden�yetler gen�ş tarım �mparatorluklarıydı ve ekt�kler� ek�nler�n sulama,
budama, gübreleme g�b� faal�yetler�n� b�r zaman ç�zelges�ne göre yapmaları gerek�yordu. Bu gerekl�l�kte
onları yıldızların, Güneş’�n ve Ay’ın konumunu �zlemeye doğru �tt�. Anlayacağımız Uzay merakında b�le
coğrafya kader oldu.

Yakın tar�he geld�ğ�m�zde belk� de Uzay adına en öneml� gel�şmeler�n yaşandığı yıllar olarak 1950’l�ler
sonrasını göreb�l�r�z. Bu yıllarda Uzay araştırmaları b�r meraktan çok süper güç olan devletler arasında b�r
yarışa dönmüştür ve baş döndürücü b�r hızla gel�şmeler b�rb�r�n� tak�p ett�. Bu yarışta hızlanma Sovyetler
B�rl�ğ�’n�n, 4 Ek�m 1957′de Dünya’nın �lk yapay uydusu Sputn�k-1′� uzaya göndermes�yle başladı. Sputn�k-1,
Dünya’dan 224 km yukarıda bazı b�l�msel deneyler yapmak �ç�n fırlatıldı.

Sputn�k-1′�n ardından, uzaya �lk �nsanlı uçuşu y�ne Sovyetler gerçekleşt�rd�. 1961 yılında Yur� Gagar�n, Vostok-
1 adlı kapsül �le, Dünya’nın etrafını 1 kez dolandı. Sovyetler’�n bu öneml� başarıları karşısında ABD, o
zamanlar daha yen� f�l�zlenen uzay yarışında öncülük şansını y�t�rd�. Ancak, 20 Haz�ran 1969′da Apollo-11
uçuşu �le ABD, Ay’a �lk kez �nsan �nd�rmey� başararak tar�he geçecek ve uzay araştırmaları alanında öneml�
adımların neredeyse tek odağı hal�ne gelecekt�. 

Öğretmenler�m�z�n Dosyası

OLcay Ateş        
Fen B�l�mler� Öğretmen�   



Günümüzde uzay yarışı sürüyor. Özell�kle, �nsanlı
uzay aracı yapab�len ABD, Rusya, H�nd�stan ve Ç�n
bu yarışın �ç�nde. ESA (Avrupa Uzay Ajansı) son
yıllarda c�dd� yatırımlar yapıyor. Dünyanın uzay
�ç�n ortak oluşturduğu ISS (Uluslararası Uzay
İstasyonu-1998) artık yarış değ�l ortaklığın ön
plana çıktığının gösterges� oldu. Pek� tüm bunların
üzer�ne Türk�ye bu araştırmaların neres�nde?

Geçt�ğ�m�z günlerde Cumhurbaşkanı Recep
Tayy�p Erdoğan, Türk�ye'n�n uzay pol�t�kaları
alanındak� 10 yıllık v�zyon, stratej�, hedef ve
projeler�n� �çeren M�llî Uzay Programını
kamuoyuna açıkladı. Programa Türk�ye Uzay
Ajansının web s�tes�n� z�yaret ed�p bakab�l�rs�n�z.
(3) Açıklanan programda �lk hedef olarak kend�
roket�m�z yapma ve Ay’a �nsan gönderme
bulunuyor. Hep�m�z� heyecanlandıran bu hedefle
b�rl�kte ş�md� sürec� ve g�d�şatı b�raz sorgulamak
ve üzer�ne kafa yormak �ç�n tam zamanı bence. 
  
Bu hedef nasıl gerçekleşeb�l�r d�ye
heyecanlanırken sanırım akla gelen �lk soru şu
olmalı; Ay’a �nsan gönderme günümüz dünyası �ç�n
gerekl� m�?  D�ğer ülkeler�n 1969 yılında ulaştığı
b�r hedef� 2021 yılında amaç ed�nmek b�r uzay
programı �ç�n ne g�b� b�r get�r� sağlar? Bugün Ay
seyahatler� sayes�nde Ay �le �lg�l� b�lmed�ğ�m�z b�r
şey yok g�b�. Uzay araştırmalarında öncü ülkeler
yüksek mal�yet� ve fayda get�r�s�n�n azlığı
neden�yle Ay’a seyahatler�n� 1972 yılından sonra
durdurdu. Bu kadar büyük b�r programı sadece
yapab�ld�ğ�m�z� göstermek adına hayata
geç�rmen�n faydası ne olur, �y� düşünmek  lazım.
Bana göre hedef�m�z� Ay değ�l de d�ğer uydu,
gezegen veya astero�dlere çev�reb�l�r�z. Ayrıca
günümüzdek� robot teknoloj�ler� bu gök c�s�mler�n�
�nsanlar daha ayak basmadan da keşfedeb�lmey�
sağlıyor.

k�nc� merak uyandıran konuysa ayrılan bütçe. Eğer
uzay araştırmalarında b�r hedef�n�z varsa
bütçen�z� buna göre ayarlamak zorundasınız.
Hatta bu araştırmalarda bütçe her şeyd�r. Yeterl�
bütçen�z yoksa uzay araştırmaları s�z�n �ç�n ancak
hayal olur. Türk�ye’n�n açıkladığı uzay programına
ayırdığı bütçe bu anlamda yeterl� m� �y� düşünmek
lazım. Örnek vermek gerek�rse, uzay �şler�n�n şu
anda l�der� konumundak� NASA‘nın yıllık bütçes� 23
M�lyar Dolarken, Türk�ye‘n�n uzay bütçes� yıllık 5
M�lyon Dolar. 

Sadece Soyuz roket� �le ISS'e astronot göndermen�n
80 M�lyon Doların üzer�nde b�r mal�yet� var. Yan�
Türk�ye’n�n gerçek anlamda uzay araştırmalarının
�ç�nde olab�lmes� �ç�n kesen�n ağzını b�raz daha
açması lazım. Ayrıca Türk�ye ‘n�n uzay �ç�n ön
b�lg�ler� alacağı ESA’ya (Avrupa Uzay Ajansı) tam
üyel�k �ç�n başvurması da gerek�yor. 2004 yılında
taraflar arasında bu anlamda b�r protokol
�mzalanmış ancak o günden ber� tam üyel�k �ç�n
başvuru yapılmadığını görüyoruz. 

B�r d�ğer nokta �se uzay araştırmaları �ç�n yet�şm�ş
�nsan... Uzay araştırmaları yapacak yet�şm�ş b�r
kadronuzun olması �ç�n önce bağımsız
kurumlarınızın olması gerek�yor. Türk�ye Uzay Ajansı,
bütçes� dışında tüm alacağı kararlarda özerk ve
bağımsız olmalı. Aks� takd�rde l�yakat sorunu bu
g�b� büyük çaplı projelerde projey� b�t�recek kadar
önem arz edeb�l�r. Uzay programlarına �nsan
yet�şt�rmek kısa vadede olab�lecek b�r şey g�b�
gözükmüyor. İnsanımızı neredeyse ortaokul
çağından hazırlamaya başlamalıyız bu alana.
Türk�ye bu yüzden 2017'de olumlu b�r adım atarak
uzay konulu ün�teler� ortaokulda her sınıf
sev�yes�nde en başa çekt�. Daha öncek�
müfredatlarda uzay hep son ün�teye kalırdı ve
gerekl� özen göster�lmezd�. 

Tüm sorgulamalarımıza ve soru �şaretler�m�ze
rağmen başlamak b�t�rmen�n öneml� b�r kısmıdır
d�yerek en azından artık uzayla �lg�l� b�r
kurumumuzun olmasından umut duyuyoruz. 

Başlangıçta her şey�n doğru ve mükemmel olması 
 belk� zor ancak bu program ve kurum sayes�nde 
 em�n�m k� toplumda uzay b�l�nc� yükselecek ve
uzay tartışmaları artacak. Yen� f�k�rler ortaya
çıktığı zaman projen�n ve kurumun yapacakları
daha rasyonel b�r hale geleb�lecek. B�ze de düşen,
ülkem�z�n artık uzay l�g�ne hazırlanmaya başladığı
b�l�nc�yle öğrenc�ler�m�z� bu konuda daha çok
cesaretlend�rmek tab�� k�... 

Öğretmenler�m�z�n Dosyası

https://web.arch�ve.org/web/20140407083114/http:
//books.google.com.tr/books?
�d=7rMAJ87WTF0C&pg=PA70&red�r_esc=y#v=onepa
ge&q&f=false
https://web.arch�ve.org/web/20140412185921/http:
//www.lda-lsa.de/en/nebra_sky_d�sc
https://tua.gov.tr/tr
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Fen Bilimleri Öğretmeni Olcay Ateş 



#PakkanEngl�shAl�ve

6. sınıftak� öğrenc�m�z Ömer Sarp
b�r İng�l�zce k�tabı okudu, üstüne
düşündü, anlattı ve f�nale kaldı.

F�nal yolculuğundak� öğrenc�m�z�n
Instagramda @pearsonparents
hesabındak� bu v�deosuna b�r ❤ 

de s�z bırakmak ve destek olmak
�sters�n�z belk� d�ye düşünerek
paylaşalım ded�k. 

Ömer Sarp’ı, ona her da�m destek
olan öğretmenler�m�z� ve a�les�n�
gönülden kutlarız.

#PakkanEngl�shAl�ve d�yerek
gerçekleşt�rd�ğ�m�z ara tat�l yabancı
d�l atölyeler�m�zden b�r�nde
mutfaktaydık y�ne ve nef�s p�zzalar
yaptık. Öğrenc�ler�m�z b�r yandan
İng�l�zce sohbet ederken b�r yandan
da mar�fetler�n� serg�led�ler.

Her zaman ded�ğ�m�z g�b�: “Yabancı
d�l yaşamın �ç�nde öğren�l�r.”

Veeeee #PakkanPodCast
kanalımız da açıldı.

 
Öğrenc�ler�m�z her hafta İng�l�zce

olarak hazırladıkları yayınlarla
karşımızda olacak. 

Yayınlarımızı d�nlemek �ç�n
Instagram sayfamızı tak�pte kalın.
Her hafta yepyen� paylaşımlarla

b�rl�kte olacağız.
 

Bu b�z�m �lk denemem�zd� ve
herkes�n d�nlemes� �ç�n daha

heyecan ver�c� #podcast ler� dört
gözle hazırlamayı bekl�yoruz.

Öğrenc�ler�m�z b�raz
heyecanlıydılar. Bu nedenle

s�zlerden gelecek olumlu ger�
b�ld�r�mler� merakla bekled�kler�ne

em�n�z. 



Anne-baba olmak çocuklarımıza vereb�leceğ�m�z en büyük armağan...
Yet�şen her yen� kuşakla b�rl�kte, onları yet�şt�ren anne-babalardan da beklent�ler
artıyor. Toplumun gel�şmes� �ç�n öncel�kle a�lede demokrat�k b�r yapı kurulması şart.
Bunun yolu da anne ve babaların geçm�şten gelen korku kültürü kalıplarından
kurtulmaları ve onur eş�tl�ğ�ne �nanan sağlıklı gel�şm�ş b�reyler yet�şt�rmeler�...
Gel�şt�ren Anne-Baba olmak �ç�n kend�m�z� ve çocuğumuzu tanımamız,
beklent�ler�m�z�, n�yet�m�z� keşfetmem�z; değerler�m�z� ve a�le �l�şk�m�z� sağlıklı
tutmamız öneml�. B�len, anlayan, seven gözlerle yaşama bakmak kend� el�m�zde…
Güler yüzlü, sak�n, güvenen, hayata, a�les�ne şükür duygusu �ç�nde bakan b�r anne, b�r
baba olmak çocuklarımıza vereb�leceğ�m�z en büyük armağan. Çocuklar böyle b�r
armağanı hak ed�yorlar. Çocuğunuz b�r kez çocukluk yaşayacak; bu dönem� onunla
doya doya yaşayın.

Koç Ün�vers�tes� Ps�koloj� Bölümü Öğret�m Üyes�, gel�ş�msel ps�koloj� ve ps�kopatoloj�
uzmanı Prof. Dr. Ayşe B�lge Selçuk bu k�tapta, tüm zayıf yanlarına rağmen, �nsanın

“�nsan olmak” �ç�n gösterd�ğ� müth�ş çabayı anlatıyor. Yer yer b�l�msel çalışmalara,
bazen edeb�yata, s�nemaya bakıyor. İnsan her koşulda, bağımlı olmadan bağlı
kalmayı, toplumun �ç�ndeyken de kend� olab�lmey�, büyümekten öte yet�şmey�,

hayatta kalmayı değ�l yaşamayı tar�f eden, hem akla hem kalbe yaslanarak “Bu
kısırdöngüden çıkış var!” d�yen, kend�s�nden başlayarak �nsanı anlamaya ve y�ne

kend�s�nden başlayarak çocuğunu yet�şt�rmeye yönelen herkes �ç�n rehber.

Her ay en az �k� kez yaptığımız canlı yayınlarda günün öneml� başlıklarını ekrana taşıyor ve sorularınızı
cevaplıyoruz. Salgın dönem�n�n markası hal�ne gelen #PakkanL�ve'lar şubat ayında da y�ne dopdoluydu. 
Bu kez öz yeterl�l�k ve yaşam becer�ler� kazandırma konusunda erken okul yıllarının önem�n� ve yaratıcı
drama başlığını ekranlara taşıdık, merak ed�len soruları cevapladık. Eğer s�z de soru ve görüşler�n�zle
katkı sağlamak �stersen�z sosyal medya hesaplarımızdan her zaman b�ze ulaşab�l�rs�n�z. 

#PakkanL�ve

K�tap Öner�ler�



@PakkanOkullar� pakkanokullar�.k12.tr �nfo@pakkanokullar�.k12.tr

ÖĞ R E NM E Y E  O D A K L A N I Y O R ,  Ç A B A Y I  A L K I Ş L I Y O R U Z .


