
 

 

ÇOK TARAFLI OKUL ORTAKLIKLARI COMENIUS PROJESĠ 

N.E.S.T - NEW EUROPE WITH STRONGER TIES 

 
2013 - 2015 yılları arasında 7 ortak ülkenin (Polonya, Romanya, Letonya, İspanya, İtalya, 
Yunanistan, Türkiye) yürütecekleri bu projeye, Paul Gauguin'in 'Nereden geliyoruz? Kimiz? 
Nereye gidiyoruz?' isimli ünlü eseri ilham kaynağı olmuştur.   
  
Bu varoluşsal soruların cevabını bulma yolunda hazırlanan projemizin içeriğini üç tematik 
bölüme ayırmak mümkün: 
  

 
1. İnsanlığın Kökeni 
2. Avrupalı Kimliğimiz 
3. Birleşik Dünyanın Ortak Geleceği 

 

 

N.E.S.T - NEW EUROPE WITH STRONGER TIES 

DAHA GÜÇLÜ BAĞLARLA YENĠ AVRUPA 
   
  

Öğrenciler üzerindeki etkiler : Yabancı dil öğrenme motivasyon ve hazır bulunuşluklarını 
artırmak , yabancı dili günlük hayatta rahatlıkla kullanabilme yetkinliklerini geliştirmek. 
Önyargılardan uzak kalıcı arkadaşlıklar ve sağlıklı ilişkiler kurabilmek. İdeal bir öğrenci ve ideal 
bir Avrupalı olma kimliğini tanımlamak ve sorgulamak. 
  
Öğretmenler üzerindeki etkiler : Dilsel akıcılıklarını ve BİT tabanlı becerilerini geliştirmek. 
Yurt dışı hareketlilikleriyle mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak. Farklı kültürlerdeki eğitim 
sisteminin gerçeklikleri ve önceliklerini anlamak ve farklı teknik ve yöntemleri karşılaştırarak 
yeni nitelikler kazanmak. 
  
Okullar üzerindeki etkiler : Proje faaliyetlerini eğitim sürecine entegre ederek müfredat 
değişikliklerini tanıtmak. Okullardaki düzenlemeler, yönetim sistemleri ve prosedürlere farklı 
bakış açılarıyla katkıda bulunmak. Dil öğretiminde ortak bir yaklaşım geliştirmek. Okullardaki 
Avrupalı olmak bakış açısını derinleştirmek. 
 



 

 
PROJE ORTAKLARIMIZ 

 
 
                 POLONYA 
                                    
                                     
            İSPANYA 

               
                     
           YUNANİSTAN 

                         
                     

                LETONYA 
             İTALYA 

 
                     
 

          ROMANYA 
 

                           TÜRKİYE 



 

 
EYLÜL- EKĠM BÜLTENĠ 

 
Projemiz kapsamında 1. Comenius 

Toplantısı, okulumuz Celal Yardımcı 
Ortaokulu’nda 23 Eylül - 29 Eylül 2013 
tarihleri arasında gerçekleştirildi. 7 ortak 
ülkenin öğretmen ve yöneticilerinin 
katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda 
yapılan etkinlikler şunlardır: 

 
 

 
 

 

 

 

Koordinatörümüz Pawel Ciemięga 
(Polonya) proje hakkında genel bilgiler 
verdi. Önümüzdeki 2 yıl  boyunca 
gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler 
hakkında işbirliği ve görev dağılımı yapıldı. 

 

 

 

Türk Sanat Müziğinin 

misafirlerimize tanıtımı 

amacıyla Müzik 

öğretmenimiz Hivran Yılmaz 

küçük bir dinleti düzenledi. 

Okulumuz toplantı 

salonunda tanışma etkinliği 

düzenlendi. 



 

ĠSTANBUL'A MERHABA 

Eski Dünyanın merkezinde yer alan İstanbul tarihi abideleri ve şahane tabii manzaraları ile 
ünlü, önemli bir megapoldür. Asya ile Avrupa Kıtaları'nın dar bir deniz geçidi "Boğaziçi" ile 
ayrıldığı yerde, iki kıta üzerinde kurulu tek şehirdir. 2500 yılı aşan bir tarihe sahip olan 
İstanbul, deniz ve karaların kucaklaştığı bu stratejik bölgede kuruluşunu takiben önemli bir 
ticaret merkezi olmuştu. Tarihi İstanbul şehri üç tarafını Marmara Denizi, Boğaziçi ve Halic'in 
sardığı bir yarım ada üzerinde yer alır. Burası 3 dünya imparatorluğuna, Roma, Bizans ve 
Osmanlı Türkleri'ne başkent olmuş,1600 yılı 
aşan bir süre boyunca 120 den fazla imparator 
ve sultan burada hüküm sürmüştür. Dünyada 
bu özelliğe sahip tek şehirdir. Gelişim 
sürecinde surlar her defasında daha batıya 
inşa edilerek şehir 4 defa genişletilmişti. 5.yy 
Roma devri surları ile çevrili, 7 tepe üzerine 
kurulu İstanbul, Türk sanatının şaheser 
eserleri, buralara kondurulmuş "taçlar" gibi, 
Sultan camileri ile süslüdür. Şehrin silueti her 
yönden güzel, muhteşem ve huzur verici bir 
manzaradır. Çok emin bir tabii liman olan Haliç şehrin gelişmesinde önemli rol oynamıştı. Ana 
yolların denize ulaştığı kavşak noktasında yer alması, kolay savunulur bir yarım ada, ideal iklim, 
zengin ve cömert tabiat, stratejik Boğaziçi'nin kontrolü gibi özellikler ve coğrafi konumunun 
dünyanın merkezinde bulunması İstanbul'un kısmetidir. 

İmparatorluklar başkenti olduğu sıralarda, devlet ile birlikte dinlere de idari merkez olmuş, 
Doğu Hıristiyanlığı Patrikliği kurulduğu zamanlardan günümüze kadar bu şehirde üslenmiş, 
Hıristiyan dünyasının en büyük ilk kilise ve manastırları buradaki pagan mabetlerinin üzerinde 
yükselmişti. 
İstanbul'un fethini takiben yüz yıl gibi bir sürede sanat eserleri camiler, saraylar, okul, hamam, 
ve diğer tesisler şehri donatıp Türk karakterine kavuşturmuş, harap halde mevcut kiliselerin 
bazıları da tamir ve tadil edilerek camiye çevrilmişlerdi. 

Osmanlı Sultanlarının İslam Dini'nin halifeleri olduğu 
16.yy dan Cumhuriyetin ilk yılı 1924 e kadar bu 
sembolünde merkezi İstanbul'dur. Yahudilik her 
liman şehrinde olduğundan daha fazla İstanbul'da 
yerleşmiş,15 yy da Türk'lerin İspanya'dan kurtarıp 
getirdikleri de mutlu, yeni hayat tarzına bu şehirde 
başlamışlardı.İstanbul,cami,kilise ve sinagogların yan 
yana mevcudiyetlerini sürdürdüğü bir toleranslar 
merkezi olagelmiştir. Osmanlı İmparatorluğu çöküş 
yıllarında şehir, zengin, gösterişli bir çok eser ile 



 

süslenebilmiş, saraylar Avrupa sanatının tesirinde yapılmış, Haliç'in kuzey yamaçları Galata ve 
Beyoğlu semtleri Avrupai kimliklerine bürünmüşlerdi. 
Birinci Dünya savaşlarında taraf olan İmparatorluk 
çöküp yerine kurulan genç Cumhuriyetin başkenti 
Ankara'ya taşıması, İstanbul'un önemini azaltmamıştır. 
2. Dünya savaşlarını takip eden yıllarda başlayan ve 
1950 den sonra hızlanan plansız gelişme eski şehrin 
dokusuna tesir etmiş, maalesef ahşap yerleşim yerleri 
süratle yok edilirken her yer beton binalarla dolmuştur. 
Dışardan yapılan göçler ile nüfus patlamasına uğrayan 
İstanbul kısa sürede tarihi surların çok ötelerine taşmış, 

sur içi alanlar atölye, fabrika ve iş yerlerinin istilasına uğramış, açılan ana arterler trafik için 
çözüm sağlayamamış, alt yapı eksikliğinden dolayı Haliç ilk kirlenen yer olmuştu. 1980'li yıllarda 
başlayan kurtarma hamleleri ile İstanbul tarihinde görmediği bir yeniden yapılanma sürecine 
girer. Haliç kıyılarında binlerce yapı istimlak edilerek kıyı boyu yeşil kuşakla çevrelenmiş, 
Marmara Denizi kıyıları doldurularak park ve bahçelerle donatılmıştır. Drenaj sistemleri 
tamamlanarak, atık sular fiziki ve biyolojik arıtılmış, şehri çevreleyen denizlerin kirlenmesi 
önlenmiş, hava kirliliği, artık doğal gaz kullanıldığı için oldukça azalmıştır.  

Roma şehir surları restorasyonları başlatılmış, can 
damarı Beyoğlu yeni açılan bir cadde ile 
kurtarılmış, daha önceki yıllara nazaran genel 
temizlik, bakım, çöp işleri Avrupa standartlarını 
yakalamıştır. Çevre yolları Boğaziçi'ni 2 asma 
köprü ile geçerek kıtaları bağlarken, Avrupa 
yakası hızlı tramvay ve nihayet metro sistemine 
kavuşmuş, kıyılarda inşa edilen deniz otobüsleri 
terminalleri ile deniz taşımacılığında sürat ve 
konfor sağlanmıştır. Tarihi yarım adadaki bütün 
sınai tesisler şehir dışında yapılan modern sitelere taşınırken, yeni şehirler ve uluslararası 
otobüs terminali de trafik yoğunluğunu rahatlatmıştır. Eski hapishane binası ile şehrin 
betonarme ilk büyük yapısı 5 yıldızlı otellere çevrilerek turizme tahsis edilmişlerdir. Şehir doğu-
batı ekseninde Marmara kıyıları boyunca dinamik büyümesini tüm hızı ile sürdürmekte, 
gelişmektedir. 
 

 

 



 

Ġstanbul’un eĢsiz manzarasını doyasıya 

tatmak için Çamlıca Tepesi’ne gezi düzenlendi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çamlıca’dan sonra Kadıköy ve Moda Burnu’nda 

denizin güzel kokusunu içimize çektik. Moda’da 

yediğimiz akĢam yemeğinden sonra ilk günün 

yorgunluğunu atmak için misafirlerimizi otellerine 

bıraktık. 



 

Okulumuz Sosyal Bilgiler 

Öğretmeni Kerim Koray 

BerktaĢ bağlaması eĢliğinde 

Türk Halk Müziği 

eserlerimizden örnekler sundu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misafirlerimiz otellerinde yaptıkları kahvaltıdan sonra projenin 

ayrıntılarını görüĢmek üzere ikinci kez okulumuzu ziyarete geldiler. 

Toplantının ardından geleneksel sanatlarımızdan biri olan Ebru 

Sanatıyla tanıĢtılar. Resim öğretmenlerimiz Hatice Üstün ve Nurhan 

Bayraktar eĢliğinde büyük bir keyifle kendi eserlerini oluĢturdular. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bostancı ‘daki nefis balık ziyafetinin hemen ardından Ġstanbul’u bir 

de deniz yoluyla keĢfetmek üzere Boğaz Gezisi’ne çıkıldı. Boğaz 

Köprüsü ve her iki yakanın güzellikleri tanıtıldı. 

 



 

Miniatürk Açık Hava Müzesi’ne gidildi. 

Türkiye ve Osmanlı coğrafyasından seçilmiĢ 

eserlerin 1/25 ölçekli maketlerinin yer aldığı 

Miniaturk'te, 59 eser Ġstanbul'dan, 51 eser 

Anadolu'dan 12 eser ise bugün Türkiye 

sınırları dıĢında kalan Osmanlı coğrafyasından 

olmak üzere, 122 maket-eser 

sergilenmektedir. 

Daha sonra Ġstanbul’un fethini anlatan Panorama 1453 Müzesi ziyaret edildi. 

Panorama 1453 Tarih Müzesi , Fatih Sultan Mehmet'in Ġstanbul'u fethediĢinin, bir 

odada top sesleri, Mehter Takımı'nın ve Osmanlı atlarının kiĢnemesinin efekt olarak 

verildiği ponaramik bir müzedir. Topkapı Parkı içerisinde yer almaktadır. 

       

 

 

 

 

Yerebatan Sarnıcı ziyaretimizle yoğun bir günü daha güzel Ġstanbulumuz’da 

geçirmenin keyfini çıkardık. 

        

 



 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

TOPKAPI SARAYI 

Sabah kahvaltısından sonra misafirlerimizle birlikte tarihi yarımada 
ziyareti gerçekleĢtirildi. Tarihi yarımadada önce Topkapı Sarayı gezildi. 
Topkapı Sarayı  Ġstanbul Sarayburnu'nda, Osmanlı Ġmparatorluğu'nun 
600 yıllık tarihinin 400 yılı boyunca, devletin idare merkezi olarak 
kullanılan ve Osmanlı padiĢahlarının yaĢadığı saraydır. Bir zamanlar 
içinde 4.000'e yakın insan yaĢamıĢtır. Topkapı Sarayı Fatih Sultan 
Mehmed tarafından 1478’de yaptırılmıĢ, Abdülmecit’in Dolmabahçe 
Sarayı’nı yaptırmasına kadar yaklaĢık 380 sene boyunca devletin idare 
merkezi ve Osmanlı padiĢahlarının resmi ikametgahı olmuĢtur. KuruluĢ 
yıllarında yaklaĢık 700.000 m.² lik bir alanda yer alan sarayın bugünkü 
alanı 80.000 m² dir. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                            

SULTANAHMET CAMĠĠ 

Sultanahmet Camii, 1609-1616 yılları arasında Sultan I. Ahmet tarafından 
Ġstanbul'daki tarihî yarımadada, Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa'ya yaptırılmıĢtır. 

Cami ; mavi, yeĢil ve beyaz renkli Ġznik çinileriyle bezendiği için ve yarım 
kubbeleri ve büyük kubbesinin içi de gene mavi ağırlıklı kalem iĢleri ile süslendiği 

için Avrupalılarca "Mavi Cami (Blue Mosque)" olarak adlandırılır. Ayasofya'nın 
1934 yılında camiden müzeye dönüĢtürülmesiyle, Ġstanbul'un ana camii 

konumuna ulaĢmıĢtır. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġstanbul’un en çok turist çeken yerlerinden olan Kapalı ÇarĢı ve Mısır ÇarĢısı’nı 

gezmeden olmazdı ! Misafirlerimiz ülkelerine götürmek üzere birçok hediyelik eĢya, 

lezzetli Türk lokumları ve baklavalarından aldılar. 



 

 

Ziyaretimizin son gününde misafirlerimiz 

otellerinden alınarak Beyoğlu’na gezi 

düzenlendi.Gezimize önce Galata köprüsünde 

kahvelerimizi içerek baĢladık.Daha sonra 

Galata kulesini ziyaret ettik. Galata Kulesi, 

Ġstanbul'un Galata semtinde bulunan ve 

Ģehrin en önemli sembollerinden biri olan 528 yılında inĢa 

edilmiĢ bir kuledir. Kuleden Ġstanbul Boğazı, Haliç ve Ġstanbul, 

panoramik olarak izlenebilmektedir. Galata Kulesi’nden sonra 

öğle yemeği yenildi ve Ġstiklal Caddesi gezildi. Ġstiklal Caddesi 

gezildikten sonra misafirlerimize bölgeyi gezip dolaĢmaları için 

serbest süre verildi.  

 

 

 

 

 

 

29 Eylül 2013 Pazar 

günü misafirlerimizi 

uğurladık. 



 

                         

10  Ekim 2013 tarihinde okulumuzu temsilen Müdür Yardımcımız Ahmet ERTÜRK 

ve Proje Koordinatörü Ġngilizce Öğretmenimiz  Demet DURAN AKIN , Ulusal Ajansın 

düzenlemiĢ olduğu Okul Ortakları Projeleri açılıĢ toplantısına katıldı. Toplantıda 

Egemen BAĞIġ ve Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI konuĢma yaptı. Bu tarz 

uluslararası projelerin ülkemiz ile Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında bir köprü 

oluĢturduğunu ve bu köprünün kültürel ve toplumsal bağları güçlendireceği 

vurgulandı. Proje süreci hakkında bilgi verildi ve örnek projeler sunumu yapıldı. 

 

 

 

 

 

 

  


