
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÜTÜPHANEYE GİDİYORUM 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

er yolculuğumuz 
ayrı bir 
heyecanla 
başlar. Benim 

içinse Ankara’da olup 
Ata’mızın huzuruna çıkmak 
ayrı bir heyecandı. Çoğu 
öğrencilerimiz Ankara’yı gördükleri halde 
aynen benim gibi düşündüklerinden bu 
geziye katıldılar. 

Ankara’ya gitme heyecanı bir gün önceden 
başlamıştı. Öğrenciler sık sık yanıma gelip 
yolculuk hakkında bana sorular soruyorlardı. 
Bu heyecan çok farklıydı. Atatürk’ün 
huzurunda olmak, tek başlarına ailelerinden 
uzakta arkadaşlarıyla bir arada kalmak onlar 
için farklı bir deneyimdi. 

17 Kasım sabahı saat 6.00’da velilerimizin 
güler yüzlü uğurlaması ve öğrencilerimizin 
enerjisiyle yola koyulduk. Otobüsümüzün 
konforu ve teknolojik alt yapısı öğrencilerin 
ilgisini çektiğinden mutlu ve sorunsuz bir 
şekilde Ankara’ya vardık. 

Saat 12.00 ‘de Anıtkabir’de bize özel yapılan 

devlet törenine katıldık. Benim için ve 
öğrenciler için çok özel bir andı. Anı defterine 
okulum adına yazı yazdım. Yazıda Ata’mızın 
huzuruna gelip, onun ilke ve inkılaplarını 
takip eden bir gençlik yetiştirdiğimizden 
bahsedip, sevgi ve saygılarımızı ilettim. 
Ata’mızın mozolesine okulumuzun adını 

taşıyan çelengi bırakıp, saygı duruşunda 
bulunduk. 

Kurtuluş Savaşı Müzesi’nde farklı sergileme 
teknikleriyle Çanakkale Savaşı, Sakarya, 
Büyük Taarruz Muhaberelerini, Türkiye 
Cumhuriyeti kuruluş yıllarını anlatan bölüm, 
Atatürk’ün özel eşyalarının sergilendiği 
bölüm, Atatürk’e ait kitaplar, bu kitapları 
okurken altını çizip notlar aldığı bölümler 
sergilenmekteydi. Öğrencilerimiz çok 
etkilendiler. Görerek öğrenmenin önemini 
anladılar. Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni gezip, 
Aslanlı Yol’dan yürüyerek otobüse bindik ve 
öğlen yemeğimizi yemeğe gittik.  

İsmet İnönü’nün şu an müze olan evine, 
Pembe Köşk’e gittik. Önceleri bağ evi olarak 
kullanılan bu ev, Cumhuriyetimizin kurucusu 
Ulu Önder Atatürk’ün ve değerli silah 
arkadaşı İsmet Paşa’nın ülkenin kaderini 
belirlediği toplantıların yapıldığı o evi 
görmek, Atatürk’ün yemek yediği ve 
sohbetlerin yapıldığı masanın yakınında 
olmak, Atatürk’ün yürüdüğü alanlarda 
yürümek bizim için zamanda yolculuk 
yapmak gibi oldu. 

Üst katta oturmakta olan İsmet İnönü’nün 
kızı Özden Toker hanımefendi yanımıza geldi. 
Öğrencilerimize M. Kemal’le olan anılarını 
anlattı. Atatürk’le bu evde 8 yıl geçirmiş. 
Eğitime ne kadar önem verdiğinden bahsetti. 
M. Kemal çocuklara daima merak etmelerini 

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 
 

27.11.2017 Pazartesi 
 

08:40 Sosyal Bilgiler 2.Sınavı  
 (Gr4567) 
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu 
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
  (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 

28.11.2017 Salı 
 

09:50 Yüzme (Gr3) 
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu  
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 - Din.K. 
 

29.11.2017 Çarşamba 
 

08:40 Fen Bilgiler 2.Sınavı 
09:50 Yüzme (Gr1) 
12:30 Tenis (Preschool) 
13:30 Amerikan Robert Lisesi  
 Motivasyon gezisi (Gr7) 
15:40 Basketbol Okulu 
15:40 Çocuk Sanat Tarihi Atölyesi 
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 -  
 (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 

30.11.2017 Perşembe 
 

09:30 Diş Sağlığı , Florürlü vernik  
 uygulaması  
 (Preschool, Gr123) 
15:40 Aşçılık Okulu 
15:40 Lego Mindstorms robotik atölyesi 
15:50 İngilizce Destek Programı  
16:00 M.S.Ü. Karikatür Atölyesi 
 

01.12.2017 Cuma 
 

14:00 Ara Karne Dağıtımı 
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi /Satranç 
15:40 Bireysel Destek Prog. (Gr8) 
 (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 

02.12.2017 Cumartesi 
 

08:50 Destek Programı (Gr678) 
11:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Preschool) 
13:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Primary) 
 

 

HAFTANIN SÖZÜ 
 

“Haksızlık yapmak, haksızlığa 
uğramaktan daha acıdır." 

 
Sokrates 

 
 

GEÇEN HAFTANIN CEVABI 
 

TELEFON- BİRLİK= 9 
TELLİ- GÜÇLÜ= 47 
BİNEK-BEŞİK=995 

ATATÜRK HAFTASINDA ANKARA’DA OLMAK 



söylermiş. Mavi gözleriyle insanın içini ısıtan 
bakışlarla bakarmış. O eve M. Kemal’in emri 
ile ilaveler yapılıp ev büyütülmüş, ilk 
Cumhuriyet Balosu orada yapılmış. 

Bu kadar bilgi dolu geziden sonra İnönü 
Parkı’nda sonbahar yapraklarının arasında 
gönüllerince eğlendiler. Bekledikleri an 
gelmişti. Otele varış ve odalara yerleşme 
zamanı… 
Akşam otelde 
açık büfe 
yemeklerini 
alırken kendi 
aralarında 
tatlı bir 
koşuşturma 
başladı. 
Arkadaşlarıyla 
sohbet 
ederek yemek 
yemeleri 
görülmeye 
değerdi. 
Şimdi 
enerjilerini 
boşaltmak 
için dans 
zamanı, 
dedik; 
beğendikleri 
parçalardan 
çaldığımız 
müzikle dans 
ettiler. 

2. gün 
müzeleri 
gezme 
zamanımızdı. 
M. Kemal’in 
emriyle Eti 
Müzesi 
kurulmuş. 
Anadolu’da 
bulunan Hitit, 
Frig, Urartu, 
Lidya 
dönemine ait 
eserlerin 
bulunduğu 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’yle güne 
başladık.  

İlk Meclis binası tahta sıraları, soba ile ısıtılıp, 
kandille aydınlatılması, öğrencilerin 
kitaplarda gördükleri bu mekânı yakından 
görmeleri çok etkileyiciydi. Mimari özellikleri 
Türkiye Cumhuriyeti’nin sıfır noktasını 
anlamak için yeterliydi. Öğrenciler II. Meclis 
binasına geçtiğimizde ilerlemenin ne denli 

muazzam olduğunu anladılar. 
Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı 
meclisin her Türk vatandaşı tarafından 
mutlaka ziyaret edilmesi gerekir, diye 
düşünüyorum. 

Etnografya Müzesi’ne gittiğimizde ilk göze 
çarpan M. Kemal’in 1938-1953 yılları 
arasında naaşının beklediği yerdi. Burası 

öğrencileri çok 
etkiledi. İçeriye doğru ilerlediğimizde zaman 
tüneline girmiş gibi ilerlediler. Eski 
zamanların yaşantılarını yansıtan kıyafetler, 
kullandıkları araç gereçler, damat tıraşı, kına 
gecesi ve el sanatları öğrencilerin ilgisini 

çekti. 

MTA Tabiat Müzesi’nde milyonlarca yıl önce 
yaşamış olan dinozor ve mamut iskeletlerini 
yakından görmeleri öğrencileri etkiledi. Giriş 

katında güneş sistemini gördüler. Uzaya 
yolculuk yaptılar. Dünyamızda tek hücrelilerle 
başlayıp çok hücrelilere geçiş, omurgasız ve 
omurgalılara ait seçkin örnekleri gördüler. 

Dönüş vakti gelmişti. Yol boyunca 
arkadaşlarıyla sohbet ederek oyunlar 
oynayarak yolu eğlenceli hale dönüştürmeye 
çalıştık. Bu arada öğrencilerin gördüklerini 

paylaşması 
ve bilgilerin 
akılda 
kalması için 
öğrencilerle 
soru cevap 
şeklinde 
konuşmalar 
yaptık. Bir 
öğrenci daha 
önce de 
Ankara’ya 
bizimle 
geldiğini 
söyledi. O 
zaman 
Anadolu’da 
kurulan 
devletleri 
işlediğimiz 
için Anadolu 
Medeniyetle
ri Müzesi’nin 
çok ilgisini 
çektiğini 
belirtti. 
Şimdi 
Kurtuluş 
Savaşı’nı 
okuduğumu
z için Meclis, 
Anıtkabir ve 
Kurtuluş 
Savaşı 
Müzesi’ni 
gördüğü için 
çok mutlu 
olduğunu 
söyledi. 
Görerek 
öğrenmenin 

bu olduğunu anlamış bulunuyorum, dedi.   

Sözlerimi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençler 
için söylediği şu sözle bitiriyorum. “ Çocuklar, 
geleceğimizin güvencesi, yaşama 
sevincimizdir. Bugünün çocuğunu yarının 
büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık 
görevidir.”  

Bilge ÖCAL 

Sosyal Bilgiler Öğretmeni 


