
 

AKINCILAR İLKOKULU  OKUL GAZETESİ 

ARALIK SAYISI 

10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Mil-

letler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 

A (III) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. Ülkemizde 6 

Nisan 1949 tarih ve 9119 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 

Resmi Gazete ile yayınlanması, yayımdan sonra 

okullarda ve diğer eğitim kurumlarında okutulması 

ve yorumlanması, radyo ve gazetelerde beyanname 

hakkında uygun yayınlarda bulunulması" kararlaştı-

rılmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı 27 Mayıs 1949 ta-

rih ve 7217 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. 

 

 

Yayın  Tarihi: 



Mustafa Salman Öğretmenimiz ve Öğrencileri İnsan Hakları 

Panosu 



 Bir ülkenin kalkınmasını sağlayan en büyük unsurlardan biri 

üretimdir. Üretebilen ülkeler kısa sürelerde gelişir ve dünya üze-

rinde bir söz sahibi olur. Ancak üretimin üst seviyede olduğu bir 

ülkede, vatandaşların da bu ürünleri tercih etmesi gerekmekte-

dir. Çünkü dışarıdan tüketim ne kadar az olursa ülkeler o kadar 

gelişebilir. Ülkemizde ithal malların sayısı gün geçtikçe artmaya 

devam ediyor ve bu ülke esnafımızı kötü yönde etkiliyor. Durum 

böyle olunca ülkenin iş gücü de zayıflıyor ve gelişim hızımız düşü-

yor. Bunun önüne geçebilmek için biz vatandaşlar olarak yerli malı 

almalı, ülke ekonomisine katkıda bulunmalıyız. Bir ülkenin kendi 

malını üretirken, aynı zamanda çoğu alanda kendi malını tüketmesi 

gelişme yolunda atabileceği en büyük adımlardan biridir. Ülkemiz-

de yaşayan her birey yerli malı kullanarak paranın ülkemiz içinde 

kalmasına yardımcı olabilir ve bu sayede yeni iş imkânları ortaya 

çıkar. Böylelikle ülkemiz daha zengin bir yer haline gelebilir.  



Yerli Malı Haftası  

Panomuz ve Etkinliklerimiz  

İlkay Çakır Öğretmenimize ve Öğrenci-

lerine teşekkür ederiz 

YERLİ MALI 

Üstüm, başım, İçim, dışım. 

Ayakkabım yerli malı… 

Vatanını seven insan, 

Yerli malı kullanmalı. 

Neden param avuç avuç 

Yabancıya gitsin bütün? 

O paralar diken olur, 

Canımızı yakar bir gün. 

Yerli malı duruyorken 

Yabancıya bakar mıyım? 

İşçimizin emeğini 

Bile bile yıkar mıyım? 

Çeşidi az olsa bile, 

Yerli malı, vatan malı 

Başka türlü düşünenler 

Varlığından utanmalı. 

HAKKI SUNAT 



OKULUMUZDA YENİ YIL HAZIRLIKLARI 

 Bir yılın son ayı olan Aralık ayının son günü gece yarısı saatler on ikiyi gösterdiğinde yeni yılın ilk 

günü başlamaktadır. Yeni yılın ilk günü ise Ocak ayının ilk günüdür. Yani 1 Ocak’tan 31 Aralık’a kadar geçen 

süre bir yıl olarak adlandırılmaktadır. 

 Dünya uzay boşluğu içerisinde iki türlü hareket ile yaşamını devam ettirmektedir. Bunlardan biri 

kendi ekseni etrafında, ikincisi ise Güneş’in etrafında olan dönel hareketlerdir. Kendi ekseni etrafında 

dönmesini tamamladığında 1 gün, Güneş etrafında dönmesini tamamladığında 1 yıl geçmiş olur. İşte Dün-

ya’nın Güneş etrafında döndüğü 365 gün 6 saat süren bu 1 yılın bitmesi tüm Dünya’da büyük coşkuyla kutla-

nır. Ancak yine Dünya’nın kendi ekseni etrafında döndüğü 24 saat süren bu 1 günün bir sonucu olarak Dünya 

üzerindeki ülkeler yeni yılın ilk gününe belli bir zaman farkıyla girer. Toplam 1 gün içerisinde tüm Dünya’da 

sırası gelen ülkeler yeni yıla 10 saniye kala 10’dan geriye sayar ve tam o anda büyük sevinç çığlıkları atar-

lar. 

 Yeni yılın kutlanmasının dini ve sosyal pek çok nedeni olabilir. Ancak nedeni ne olursa olsun insanlar 

yeni bir yıla başlamanın, hayatlarında yeni birer sayfa açmanın ve üzerinde yaşadıkları Dünya’nın yeni bir 

yaşına daha girmesinin kutlanmaya değer olduğunu düşünmektedirler ve bugünü eğlenerek geçirmektedir-

ler. Pek çok ülkede 1 Ocak günü bu yüzden resmi tatildir.  



Başaramadığınız zaman düş kırıklığına uğrayabilirsiniz ancak, 
yeniden denemezseniz işte o zaman sizin için her şey bitmiş 
demektir. 2018 yılının ülkemiz, ailemiz ve hepimiz için mutlu 

ve başarılarla dolu olması dileğiyle...  

AKINCILAR İLKOKULU 

 

YENİ YIL DİLEĞİ 

Sen misin zaman dede, 

Yeni yılı getiren bize? 

Bir yaş daha büyüdük ya, 

Diyecek yok keyfimize! 

N’olur çıkıp gel takvimlerden, 

Neşe doldur hepimizin içine. 

Türkü söylesin anneler hep, 

Babalar mutlu gitsin işine. 

Yeni yılla dünyamızı aydınlat, 

Güldür ağacın, kuşun yüzünü de. 

Kötülüğü yeryüzünden kaldır at, 

Değiştir eskileri en yeni cicilerle. 

Aziz Sivaslıoğlu 



Öğretmen taze ruhları işleyen ustadır. Nesiller yaratır, 

ülkeler değil gönüller fetheder.  

ANA SINIFI ÇALIŞMALARIMIZ 



Cahit Sıtkı Tarancı 

Affan Dede’ye para saydım, 
Sattı bana çocukluğumu. 
Artık ne yaşım var, ne adım; 
Bilmiyorum kim olduğumu. 
Hiçbir şey sorulmasın benden; 
Haberim yok olan bitenden. 

Bu bahar havası, bu bahçe; 
Havuzda su şırıl şırıldır. 
Uçurtmam bulutlardan yüce, 
Zıpzıplarım pırıl pırıldır. 
Ne güzel dönüyor çemberim; 

Aziz Nesin 

Dalga mı geçiyorsun düşler mi kuruyorsun 
Öyle sonsuz sınırsız düşler kur ki çocuğum 
Düşlerini som somut görüp şaşsınlar 
Böyle bir dalgacı daha dünyaya gelmedi 
desinler 

Dünyada yapılmamış işler çoktur çocuğum 
Derlerse ki bu işler bişeye yaramaz 
De ki bütün işe yarayanlar 
İşe yaramaz sanılanlardan çıkar 



SakIamak değiI, payIaşmak oIsun özün. 

EIeştirmek değiI, çözümü göstermek oIsun 

sözün. Yıkmakta değiI, yapmakta oIsun gö-

zün. SaIdırmak değiI, sarıImaktır çözüm.  
        Osho  



ANNE ÇOCUK ARASINDA GÜVENLİ BAĞLANMA 

 

Çocukların kimliklerini oluşturabilmesi, benliklerini tanıyabilmesi ve karakterini zarara uğratacak tehlikelerden 

korunabilmesi için en önemli yapı güvenli bağlanma köprüsüdür. 

 

Bağlanma Nedir? 

Bireyin  kendisi için önemli gördüğü kişilere karşı geliştirdiği duygusal bağdır. Bağ-

lanma oluşumunda anne ve çocuk arasında var olan sıcak ve duygu yüklü ilişki 

kişinin hem kendisine hem de başkalarına, dış dünyaya olan güvenin oluşumun-

da kritik rol oynar. 

İnsan hayatı için bağlanmanın üç temel işlevi vardır. 

1-Dünyayı keşfederken dönülebilecek güvenli bir liman olma,                          

2-Fiziksel gereksinimleri karşılama, 

3-Hayata dair bir güvenlik duygusu getirebilme şansı.  

 

Bağlanma sürecini dönemlere ayıracak olursak eğer, 

 

-Doğumdan 3 ay’a kadar olan süreçte bebek çevresinde ki kişilere yönelim gösterir ancak onları tanıyamaz, ayırt ede-

mez. 

-Bağlanmanın ilk işaretleri 3ncü aydan 6ncı aya kadar olan dönemde kendini gösterir. Bu dönemde bebek anneyi artık 

tanır ve diğer insanlardan ayırt eder. 

-Bağlanmanın kendini tam olarak gösterdiği dönem ise 6-24 ay arasıdır. 

 

Bebeğin anne/baba/bakıcı ile iletişiminde kullandığı ve hayatının ilk dokuz ayında 

geliştirdiği davranışlara bağlanma davranışları denir. Emme, sokulma/uzanma, bakış , 

gülümseme, ağlama bebeğin başlıca bağlanma davranışlarıdır. 

 

Bağlanma Türleri 

 

Çocuk-bakıcı arasında 3 tür bağlanma şekli vardır. 

 

1-Güvenli bağlanma 

2-Kaçınan bağlanma 

3-Kaygılı/kararsız bağlanma 

 

 

Güvenli Bağlanma 

 

Bu bağlanma türünde anne her an yardıma hazır, çocuğun ihtiyacını bekletmeden giderir, özverili ve dikkatlidir. Güven 

burada esastır ve sağlıklı bir bağlanma türüdür. Bu bağlanma da çocuk kendini güvende hisseder, bağlandığı kişi yanın-

da olmayınca huzursuzlanır fakat tekrar yanına geleceğini bilir ve o geldiğinde neşelenir. Güvenli bağlanma deneyimle-

yen çocuklar, yetişkinlik hayatlarında daha uzun ve güven temelli ilişkiler yaşayabilir, özgüvenleri daha yüksek olur, sosyal 

ilişkileri kuvvetli olur, yakın sosyal ilişkilerden keyif alır, duygularını ve düşüncelerini insanlarda paylaşmakta daha rahat 

olurlar. 

 

 

Kaçınan Bağlanma 

 

Anne çocuğa karşı mesafeli olur ve onun yakınlaşma çabalarına karşılık vermez. Bu durumda zamanla çocuk anneyi yok 

saymaya başlar. Yabancı birisi ve annesi arasında tercih yapması istendiğinde tepkisiz kalır. Annesi yanından ayrılıp tekrar 

yanına geldiğinde ise yine tepkisiz kalır ve çevreyle ilgilenmeyi tercih eder. Bu bağlanma türünde ki çocuklar, yetişkinlik 

hayatlarında yakın ilişki kurmakta bir hayli zorlanır. İlişkilerine duygusal yatırım yapmaktan kaçınır ve ayrılık olduğunda 

olumsuz duyguları çok az hisseder. Ayrıca yakınlarını zor zamanlarında tam anlamıyla desteklemekte , duygu ve düşünce-

lerini çevresindekilere ifade etmede güçlük yaşar. 

 



Kaygılı/Kararsız Bağlanma 

Anne çocuğun ihtiyaçlarını karşılamada geç veya kararsız kalır. Bu durum sonucunda 

kaygılı/kararsız çocuk tipi ortaya çıkar. Bu çocuklar bağlandıkları kişiden ayrı kalınca 

huzursuzlaşır ve strese girerler. Anneleri yanına geldiğinde ise kolaylıkla sakinleşmezler. 

Yabancılara karşı oldukça şüpheci olan bu çocuklar yabancılarla iletişime geçmeyi 

reddeder. Bu çocuklar ilerleyen yaşlarda başkalarına aşırı şekilde bağımlı olurlar veya 

yabancılarla iletişim kurmakta zorlanırlar. Sevgilerinin karşılıksız kalması onları çok 

tedirgin eder. 

SAĞLIKLI GÜVENLİ BAĞLANMA DÖNGÜSÜ 
 

                          

                                                                                                                               

     

  

  

   

 

 

                                                                                            
 

ÇOCUKLAR ‘’İYİ ANNEYİ’’ ŞEFKATLİ, İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAN, BÜTÜN DUYULARA 

HİTAP EDEN VE GÜVEN VEREN KİŞİ OLARAK TANIMLIYOR…. 

Araştırmalar gösteriyor ki, ebeveynleri ile güvenli bağlanma kurmuş yetişkinler, kendi çocuklarıyla gü-

venli bağlanma kuruyorlar. Tam tersi durumda ise yetişkinin çocukluk döneminde ki bağlanma sorunu 

için profesyonel yardım alması gerekiyor ancak bu şekilde sağlıklı bağlanma kurabiliyor. 

Güvenli Bağlanan Çocuklar 

Travmaları daha rahat atlatıyorlar. Olumsuz bir durum yaşansa bile; 

Dayanabilirim 
Baş edebilirim 
Üstesinden gelebilirim 
Zamanla geçer 
Her şey yoluna girer 
Beni koruyanlar var 
Yine güvende olurum inançları travmayı önlüyor. 

 

GÜVEN HİSSİ  

RAHATLAMA UYARILMA 

İFADE 

MEMNUNİYET  

TEPKİSİ 

İHTİYAÇ 



BAĞLANMA SORUNLARINDA OLASI BELİRTİLER. (OKUL ÖNCESİ VE İLKOKUL) 

Ayrılmada güçlükler 

Yaşıtları ile iletişim kurmada zorluk 

Yoğun öfke nöbetleri 

Isırma ve saldırganlık 

Sakinleşmeme  

Aşırı utangaçlık 

Kendini ifade edememe 

Gerileme 

Gelişimsel olarak beklenen keşif, merak davranışlarında yetersizlik 

Korku  
 

EBEVEYN YERİNE TEKNOLOJİYE BAĞLANAN ÇOCUKLAR 
 

Araştırmalara göre 3 yaş bitene kadar teknolojik alet verilmemesi gerekiyor. 

Çocuğun anne yerine teknolojik bir alete bağlanması öğrenme becerisini 

ve iletişim becerisini bozuyor. Beynin nitelikli bölgeleri olumsuz yönde etkile-

niyor ve gelişmiyor. Çocuğun ruh sağlığının iyi olması için anne ile sağlıklı 
ve güvenli bir bağlanma yaşaması gerekiyor. 
 

VELİLERE KİTAP ÖNERİLERİ 

Adele Faber& Elanie Mazlish, Dinle ki Konuşsun, Konuş ki Dinlesin 

Alethe Solder, Bilinçli Bebek 

Ayla Oktay, Yaşamın Sihirli Yılları 

Daniel Sigel, Bütün Beyinli Çocuk  

Engin Gençtan, İnsan  Olmak 

Leyla Navaro, Beni Gerçekten Duyuyor musun? 

Mark Wolynn, Seninle Başlamadı 

Ömer Devecioğlu, Annelere Öğütler 

Thomas Gordon, Etkili Ebeveyn Eğitimi 

 



Merhaba Sevgili Öğrencilerim; 

Bu sayımızda “İnsan Hakları” ve “Yeni Yıl” kavramları işlendi.Ben  in-

san hakları üzerinde duracağım.İnsan hakları ile insanın her yönden 

gelişmesi paralellik taşır.Çünkü hak dediğimiz kavram hukuk kavramını 

çağrıştırır.Hukuk sosyal bilim dalıdır.İnsanlığın yararına olarak sürekli 

gelişen bir bilim dalı.Hukuk bilimi geliştikçe insanda hak hukuk bilinci 

gelişmiştir.Hak hukuk bilinci geliştikçe hukuk bilimi gelişmiştir.İki du-

rumda da temel öğe İNSANdır dikkat ederseniz.Sürekli arayış içinde 

olan insan.Günümüzden onbin yıl öncesine kadar insanlık avcı-toplayıcı 

dönemi yaşamıştır.Buzul dönemi olan bu süreç iki-ikibuçuk milyon yıl 

sürmüştür.Yani insanlar iki milyon yıl boyunca üretim etkinliğinde bu-

lunmadan avcılık ve toplayıcılıkla yaşamını sürdürmüştür.Doğada ken-

diliğinden bulunan bitki ve hayvanları toplayarak ve avlayarak yaşa-

mıştır.Hiç bir kurala,hak ve hukuka dayanmayan bir yaşam sava-

şı.Çünkü insanoğlu bu kavramların  bilincinde değil.İlk insan haklarına 

yönelik belge Hammurabi Kanunları  olarak bilinen belgedir.M.Ö.1800 

yılında kral Hammurabi tarafından çıkarılmıştır.Bugünün insan hakları 

kavramından doğal olarak çok uzaktır ama insana verilen bir hak söz 

konusudur.Demek ki insanlık yaklaşık dört bin yıldır dört başı mamur 

bir “insan hakları” kavramı inşa etmek için uğraşmaktadır.Günümüzün 

gelişmiş demokrasilerinde insan, “biricik”tir,kıymetlidir,hakkı her du-

rumda korunmalıdır.Bilim birikerek ilerler prensibi gereğince,insan bi-

lincinin gelişmesine paralel olarak hak hukuk kavramı da sürekli geliş-

miştir.Ta ki Birleşmiş Milletlerin (ki bu örgüt de milletlerin hak ve hu-

kukunu korumak için kurulmuştur) 10 Aralık 1948 tarihinde İnsan 

Hakları Evrensel Bildirisini yayınlamıştır.Doğaldır ki insanlık bu aşa-

maya birdenbire gelmemiştir.Bu yazıyı okuyanlara ben de bir sorumlu-

luk vereyim:Hammurabi Kanunlarından başlayarak insan haklarına iliş-

kin neler olmuşsa araştırmak olsun bu sorumluluk ödevi.Sevgilerimle 

başarılı bir yıl dilerim. 

 Ahmet YAVUZ 

                                                                                                                             

 Okul Müdürü 


