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Sevg�l� Vel�ler�m,
Zor ama öğret�s� bol b�r yılı ger�de bıraktık. Bu yaşıma ve tecrübeme
rağmen asla hayal edemeyeceğ�m farklılıkları taşıyan b�r yıl oldu.
Sürece a�t çok şey söyleneb�l�r belk� ama en çok öğrenc�ler�m�n ve
öğretmenler�m�n dayanıklılığına hayran kaldığımı b�lmen�z� �ster�m. 

Ve herşeye rağmen y�ne b�r mezun�yet zamanı �şte... Bu ayk� yazımda
canım çocuklarıma da seslenmek �st�yorum �zn�n�zle.

Değerl� Mezun Öğrenc�m,
Öğrenmen�n keyf�ne varmış, okuyan, araştıran, duyarlı b�r dünya
�nsanı yet�şt�rmek arzusuyla çıktığımız bu yolda sen�n g�b� değerl� b�r
gençle rastlaşmak ve yan yana yolculuk yapmak çok kıymetl�yd�
b�z�m �ç�n. Aklın, becer�ler�n, kültürel m�rasın elbet şek�llend�rd� sen�
ama hedefler�n �ç�n severek, tutkuyla ve az�mle çalışmak gerekt�ğ�n�
bu yolculukta deney�mled�n. Bundan sonra da em�n�m y�ne yen�l�kler�n
�z�nde, araştıran, öğrenen, deneyen ve hep çok çalışan b�r� olarak
devam edeceks�n hayatına. 

“Hayat ne zor!” ded�ğ�n anlar olacak elbet; bazen �ç�nden, bazen
bağıra bağıra. İşte o zamanlarda da y�ne b�rl�kte temeller�n�
attığımız azm�n zorlukların üstes�nden gelmen� sağlayacak. Hayatın,
her b�t�şte sen�n �ç�n yen�den f�l�zlend�ğ�n� göreceks�n. Bugün sen�
hayranlıkla �zled�ğ�m�z mezun�yet�n de �şte tam böyle b�r süreç…
Yepyen� b�r evreye uçuşarak g�tt�ğ�n� görmek b�z� b�raz hüzünlend�rse
de asıl duygumuz gururlanmak şüphes�z. Sen de kend�nle gurur duy;
çünkü en �y�s�n� başardın!

Sevg�ler�mle...

KURUCU
Yasem�n PAKKAN

 
OKUL ÖNCESİ VE İLKOKUL MÜDÜRÜ

Müge SELÇUK
 

ORTAOKUL MÜDÜRÜ
Uğur GÜLCÜ

BU SAYIDA
NELER VAR?

YASEMİN PAKKAN
Kurucu Öğretmen�m�zden...

Baş Yazı

PAKKAN OKULLARI
Merkez Mah. Şah�nkaya Cd.

No: 86/3
34820 Beykoz/İstanbul

Tel: 444 75 60
�nfo@pakkan.k12.tr
www.pakkan.k12.tr

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�yle
kullanılab�l�r ve tel�f hakları
kapsamındadır. İçer�k herhang� b�r şek�lde
asla �z�ns�z kopyalanamaz, üzerler�nde
değ�ş�kl�k yapılamaz, k�ralanamaz, ödünç
ver�lemez, �let�lemez ve yayınlanamaz.
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Ana Sınıfımızdak� Heyecan

#PakkanL�ve

İlkokulumuzdan

Öğretmenler�m�z�n Dosyası:
Öğretmenl�k Üzer�ne / Uğur Gülcü 

K�tap Öner�s�

Ortaokulumuzdan



Ana Sınıfımızdak� Heyecan 

4 yaş bahçe etk�nl�ğ�m�z hem renkl� 
hem çok kahkahalı geçt�.

Hazırlık grubumuz mezun oldu.
Ş�md� onlar artık BİRİNCİ SINIF. :)

B�l�m ve keş�f saat�nde yağmur
bulutlarımızı oluşturduk.



Ana Sınıfımızdak� Heyecan 

Haz�ran ayı, bol bol etk�nl�kle doldu. 
Çok mutluyuz.



Nef�s b�r kapanışı hep�m�z hak ett�k elbet ama en çok 1. ve 2. sınıftak� öğrenc�ler�m�z �ç�n yaptığımız bu yıl sonu
kutlamamız çok öneml�yd�. Hem çok eğlens�nler hem de tüm yaz okul ded�kler� yer akıllarında bu karelerle kalsın

�sted�k. Çünkü en öneml� olan bağ kurmak... Güçlü ve n�tel�kl� bağlarla her sorunun üstes�nden gelmek mümkün z�ra…

İlkokulumuzdan

B�r�nc� sınıftak� öğrenc�ler�m�z k�tap okuma saat�nde...

Okulumuzdak� 
cüce keç�ler�m�z� gördünüz mü?

İk�nc� sınıftak� öğrenc�m�z Bade 
tavs�ye ed�yor. :)

Uçurtmalarımızla 
okuldaydık.



İlkokulumuzdan
2020-2021 İlkokul Mezunlarımız...

Haz�ran ayı �lkokulumuza
gülümsemeyle geld�. 



Ortaokulumuzdan

7. sınıftak� öğrenc�m�z Bade Yıldız Su Bales� M�llî Takımına seç�ld�.
Sev�nç ve gururla kutluyoruz!

2020-2021
Ortaokul Mezunlarımız...



Öğretmenl�k ned�r? Öğretmen k�md�r? Nasıl b�r meslekt�r? 

B�raz geçm�ş�n der�nl�kler�ne �n�p baktığımızda b�rçoğumuzun aklına belk� de �lk “öğretmen�m” ded�ğ� k�ş� gel�r.
Çünkü b�z, �lk defa �lkokul sıralarında tanıdık �lk öğretmen�m�z�. Pek�, ne zaman anladık “öğretmen” olmak
ned�r? Ne zaman sorduk kend�m�ze öğretmenl�k nasıl b�r meslekt�r? 

Ortaokul sıralarını terk ed�p esk� b�r köy enst�tüsü olan Kep�rtepe Anadolu Öğretmen L�ses�ne adımımı
attığımda sorgulamaya başladım, b�r “öğretmen” aslında k�md�r? d�ye. Oysak� her yerde yazıyordu fedakâr,
�deal�st, hayatını öğrenc�ler�ne ve m�llet�ne adamış öğretmenler�n hayat h�kayeler�. En güzel tanımı y�ne Baş
Öğretmen�m�z Atatürk’ün satırlarında bulmuştum. D�yordu k�: “Herkes�n kend�ne göre b�r zevk� var. K�m� bahçe
�le uğraşmak, güzel ç�çekler yet�şt�rmek �ster. Bazı �nsanlar da adam yet�şt�rmekten hoşlanır. Bahçes�nde ç�çek
yet�şt�ren adam ç�çekten b�r şey bekler m�? Adam yet�şt�reb�len adam da ç�çek yet�şt�rendek� duygularla
hareket edeb�lmel�d�r. Ancak bu b�ç�mde düşünen ve çalışan adamlar, memleketler�ne ve m�lletler�ne ve
bunların geleceğ�ne faydalı olab�l�rler.” Ne de güzel anlatmıştı Atam öğretmenler�. 

L�se yıllarında kokusunu aldığım bu mesleğ�n tadına ün�vers�tede bakmaya başladım. Boğaz�ç� Ün�vers�tes�n�n
1860’lardan günümüze gelen v�zyonuyla öğretmenl�ğe bakış açım küçük b�r çerçeveden gen�ş b�r perspekt�fe
ulaştı. Sadece ülkem�zdek� değ�l, dünyanın farklı yerler�ndek� öğretmenler neler yapıyor, öğrenc�ler�n� hayata
nasıl hazırlıyor d�ye merak ett�m, araştırdım ve kend�me dersler çıkardım. Tam bu mesleğ�n lezzet�n� aldım
derken sonradan farkına varacağım, henüz b�r ün�vers�te öğrenc�s� �ken geçm�şte h�kayeler�n� okuduğum,
kend�me örnek aldığım öğretmenlerden b�r�yle yollarımız kes�şt�. O öğretmen�n adı Yasem�n Pakkan’dı. O
zamanlar dershane olarak anılıyordu Levent’tek� sıcak, sam�m� of�s� fakat burası ne kurstu ne de dershane.
Ben�m ve yolu oradan geçen her öğretmen �ç�n �k�nc� b�r okuldu. Anladım k� bu meslekte b�lg� kadar tecrübe
de gerek�yordu. İnanç kadar özver� de öneml�yd�. Pek� ya başarı? O zaten emekler�m�z�n doğal sonucuydu. B�r
kere güvend� m� öğrenc� öğretmen�ne, yolumuz aydınlanıyordu güzel geleceklere. Atam’ızın ded�ğ� g�b�, b�z
güzel ç�çekler yet�şt�rmeye çabalıyorduk.

Her geçen yıl çocuklarımız çoğaldı. Eng�n yüreğ�m�zde her b�r� �ç�n yen� b�r yer açıldı. Okulumuz tam da onun
�sted�ğ� g�b� yeş�ll�kler�n �ç�nde, huzurlu, kapısından adımını atan çocukların mutlu olduğu b�r yuva oldu. İşte o
öğretmen�n hayaller� ş�md� Pakkan Okulları �le gerçek oluyordu.

Uğur Gülcü
Ortaokul Müdürü

Öğretmenler�m�z�n Dosyası



“Yabancı d�le yabancı kalmayalım” d�yerek kaleme aldığı “50 Soruda D�l Öğrenme”
k�tabında Prof. Dr. Cem Balçıkanlı, d�l öğrenme ve öğretme deney�mler�n� kuramsal
b�lg�lerle harmanlayarak merak ed�len pek çok soruya yanıt ver�yor. D�l öğrenme/
öğretmey� �steyen herkese olduğu kadar çocuğunun d�l öğrenmes�n� arzulayan anne
babalara da rehberl�k edecek k�tapta ele alınan k�m� sorular şöyle: Çocuklar en
fazla kaç d�l� aynı anda ed�neb�l�r? B�r yabancı d�l öğren�ld�kten sonra yen� b�r d�l
daha mı kolay öğren�l�r? Yabancı d�l öğrenmen�n �deal yaş aralığı var mıdır? D�l
öğrenmek �ç�n yurtdışında yaşamak şart mıdır? Öğren�len d�l kullanılmadığında
unutulur mu? D�l öğrenmek bey�n gel�ş�m�n� etk�ler m�? K�ş�l�k ve d�l öğrenme arasında
b�r �l�şk� var mı? Mutlaka okumanızı tavs�ye eder�z. 

Bu ay dört kez yaptığımız canlı yayınlarda #LGS2021 sürec�ne a�t tüm başlıkları
ekrana taşıdık ve sorularınızı cevapladık. Salgın dönem�n�n markası hal�ne gelen
#PakkanL�ve'lar haz�ran ayında da y�ne dopdoluydu. 

#PakkanL�ve

K�tap Öner�ler�



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