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Ögrencilerden Seçmeler

Gönüllülerden Seçmeler

Ögrencilerden SeçmelerÖgrencilerden Seçmeler

En heyecanlı: 
Kübra 

Öztomruk

En kibar: 
Müjde Kükrer

En beyefendi: 
Onur Hamarat

Ögrencilerden SeçmelerÖgrencilerden Seçmeler

En beyefendi: 

En şirin: 
Petek 

Dinlenmez

Ögrencilerden SeçmelerÖgrencilerden Seçmeler

En darbükatör: 
Selami Gelirgeçer

En şirin: 
Emircan 

Dinlenmez

En bal 
tadında: 

Efe Kerem 
Gülümser

Gönüllülerden SeçmelerGönüllülerden SeçmelerGönüllülerden SeçmelerGönüllülerden Seçmeler

En duygusal: 
Feyza Hoca

En özlediğimiz: 
Nebile Hoca En telaşlı: 

Sare Hoca

Gönüllülerden SeçmelerGönüllülerden Seçmeler

En narin: Merve 
(Koca) Hoca

En düşünceli: 
Deniz İşgören En komik: Enes 

Hangün
Deniz İşgören

En zayıf: Sena Hoca

En komik: Enes 
Hangün

En kıpır kıpır: 
Erenay Açıkkol

En eğlenceli sınıf

En düzenli: Sıla 
İzmirli 

En hanım hanımcık sınıf

En komik: 
Safi ye Hoca

Gönüllülerden SeçmelerGönüllülerden Seçmeler

En istikrarlı: 
Merve (Erdem) 

Hoca

Deniz İşgören
En bahaneli 
Selin Ekşi

Bizi en çok 
unutan: 

Mutlu Hoca

En abi: 
Süleyman Hoca

En istikrarlı: 
Senem 

Seyrekkır

En çok şarkı 
söyleyen: 
Alaattin 
Gülümser

En anne gibi: Kübra 
ve Emine Hoca

En ağır 
abi:  

Ahmet 
Kamil 
Özkara

En güzel gülümseyen: 
Abdurrahim Hoca

Süleyman HocaSüleyman HocaSüleyman Hoca
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Selami Ali Gençlik Merkezi (SAGEM) 
olarak çalışmalarımıza destek veren 
dostlarımız ve gönüllülerimiz sayesin-
de, Üsküdar’ın Selami Ali Mahallesi’nde 
(Selamsız) çocuklara ve gençlere yönelik 
faaliyetlerde bulunarak, takviye etütler, 
eğlenceli aktiviteler ve geziler düzenle-
yerek hafızalardan çıkmayacak iki yılı 
geride bıraktık.

Kurulduğu günden bu yana sagem’de 
öğrencilerimizle birçok faaliyete imza 
attık. Bu yıl hem yaptığımız çalışmaları 
sizlerle paylaşmak hem de öğrencile-
rimize yayıncılık deneyimini yaşatmak 
amacıyla bir dergi hazırlamaya karar 
verdik. Genç Dergi Yazı İşleri Müdürü 
Süleyman Ragıp Yazıcılar rehberliğinde 
yürütülen Dergi Dersleri neticesinde, 
öğrencilerimizin kimi haber yazarak kimi 
röportaj yaparak bu dergiyi hazırladı.

Dergi hazırlığı sürecinde şunu fark 
ettik: SAGEM hakkında fikrini almak 
istediğimiz çok fazla kişi olmasının yanı 
sıra bundan daha güzeli SAGEM hak-
kında söz söylemek isteyen de birçok 
dostumuz varmış. Elinizdeki ilk sayı-
da bunlardan yalnızca bir kısmına yer 
verebildik. Velilerimiz, gönüllülerimiz, 
öğrencilerimiz, okul idaresi, mahalle es-
nafı ve daha birçok kişiden duyduğumuz 
hoş sözler sayesinde heyecanımız arttı.

SAGEM 2012-2013 eğitim yılın-
da daha verimli çalışmalar gerçekleş-

tirmek adına Klinik Psikolog Mehmet 
Dinç’in başında bulunduğu Psikoloji 
Organizasyonları ve Eğitimleri Merkezi 
(POEM) işbirliği ile Danışmanlık merke-
zi niteliğinde çalıştı. 50’den fazla aktif 
gönüllü ile etütlerin bireysel yapılma-
sının yanında ihtiyaç duyulduğunda 
öğrencilere veya aile bireylerine birey-
sel danışmanlık hizmeti verildi. Eğitim 
dönemimizi bitirdiğimiz bu günlerde 
24 Haziran Pazartesi günü başlayacak 
olan 2013 Yaz Dönemine hazırlanıyoruz. 
Okul dersleri, dini eğitim, geziler ve farklı 
aktivitelerin olacağı Yaz Dönemi’ni öğ-
rencilerimiz sabırsızlıkla bekliyor. Uma-
rım siz de öğrencilerimizin hazırladığı 
bu dergiyi okuyunca ben SAGEM için 
ne yapabilirim der ve şimdiye kadar 
yapılanlardan daha güzellerini yapmak 
amacıyla aramıza katılırsınız.

Teşekkür: Kurulduğu günden beri, 
maddi ve manevi anlamda SAGEM’i 
destekleyen başta Uluslararası Genç 
Derneği olmak üzere, Üsküdar Kayma-
kamlığı ve Üsküdar Belediye Başkanlı-
ğına gönülden teşekkürü bir borç biliriz.

Ayrıca SAGEM’e öncülük eden ve çok 
büyük fedakarlıkları bulunan Selman 
Özpınar ve Emine Satılmışoğlu’nun şah-
sında, gayret ve muhabbetle koşturan 
tüm gönüllülere minettar olduğumuzu 
ifade etmek isteriz.

SAGEM’de Unutulmaz 
Günler Geçirdik!

SAGEM
Merhaba
Hatice Kübra Şahin
SAGEM Genel Koordinatörü

SELAMİ ALİ GENÇLİK MERKEZİ

SAGEM Eğitim Koordinatörü:
Feyza Başgöze

Fotoğraf:
Muhammed Derince

Redaksiyon:
Müjde Kükrer

Derginin Neşesi:
Petek Dinlenmez

Muhabir:
Selami Gelirgeçer

Yazı İşleri Müdürü:
Selin Ekşi

Görsel Yönetmen & Tasarım:
Abdurrahim Yüce

abdurrahimyuce@gmail.com

Genel Yayın Yönetmeni:
Süleyman Ragıp Yazıcılar

suleymanragip@gmail.com

Bu dergi, Uluslararası Genç Derneği’nin 
ücretsiz yayınıdır. Dergide yayınlanan 

malzemelerin her hakkı saklıdır.
Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Yazı-
ların sorumluluğu yazarlarına, reklamların 

sorumluluğu reklam sahiplerine aittir.
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SAGEM Çok Önemli Bir 
Misyon Üstleniyor!

Selami Ali Gençlik Merkezi’nin açıldığı günden bu yana en büyük destekçilerinden 
biri olan Üsküdar Belediye Başkanı Sayın Mustafa Kara ile, SAGEM’in işleyişine, 

faaliyetlerine ve çocuklar üzerindeki olumlu etkilerine dair güzel bir söyleşi 
gerçekleştirdik.

Selami Ali Gençlik Merkezi’nin 
çalışmaları hakkında çok detaylı 
bir bilgi arşiviniz var, yapılan bu 
çalışmaları bölge açısından nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Selami Ali bölgesi bizim açımız-
dan son derece önemli. Potansiyel 
açıdan çocuklarımızın yoğun oldu-
ğu, sosyo-ekonomik ihtiyaçların 
fazlalığı açısından da ayrı bir önem 
ve değer verdiğimiz bir bölge. Özel-
likle ailelerin ekonomik sorunları 
nedeniyle çocuklarını okutmakta 
zorlandıkları bir yer olması bizlerin 
bu bölgeye yaptığımız yatırımlara 
ayrıca önem vermemizi gerektiri-
yor. Bu bölgedeki çocuklarımızın 
okuması ve gelecekte sosyo- eko-
nomik açıdan zorluk çekmemeleri 
için sürekli yeni projeler üretiyor ve 

uygulamaya çalışıyoruz. Bu mer-
kezde sokakta çalışmak zorunda 
kalan çocuklarımızın eğitimlerini 
gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın 
ailelerine destek de olmaya gayret 
ediyoruz. Bu bölgede oturan çocuk 
ve gençlerimiz spora son derece yat-
kın, yetenekli ve gelecek vaat eden 
gençler. Dolayısıyla bu gençlerimizin 
gelecekte başarılı sporcular olabil-
meleri açısından sportif yatırımlar 
ve organizasyonlar yapıyoruz. Se-
lami Ali Gençlik Merkezi de hem 
kültürel, hem de sosyal ve sportif 
açıdan önemli bir misyon üstleniyor. 

Öğrencilerimize ve velilerimize 
dergimiz vasıtasıyla iletmek iste-
diğiniz bir şey var mı?

Daha önce de ifade ettiğim üzere 
biz bu bölgeye ayrı bir önem ve-

riyoruz. Çocuklarımızın potansiyel 
yeteneklerinin farkında olarak yatı-
rımlar yapıyoruz. Ailelere de destek 
olmaya çalışıyoruz. Tüm amacımız 
gençlerin olumsuz alışkanlıklardan 
uzak kalması ve topluma fayda-
lı birer genç olarak yetişmeleri… 
Bizler Belediye olarak bu faaliyet-
leri gerçekleştirirken ailelerden de 
özellikle bizlere yardımcı olmalarını 
ve yaptığımız yatırımlara sahip çı-
karak çocuklarını buraları kullan-
maya teşvik etmelerini istiyoruz. 
Öğrencilerden ise isteğimiz yapmış 
olduğumuz yatırımlara sahip çıka-
rak korumaları, buraları en verimli 
şekilde kullanmalarıdır. Bizler çocuk 
ve gençlerimize güveniyoruz, ina-
nıyoruz. Umarız onlar da gelecekte 
toplumumuza çok faydalı birer birey 
haline geleceklerdir.
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Dilara: Öncelikle böyle bir projeye 
başladığınız için size çok teşekkür ediyo-
ruz. Müsaadenizle size bir soru sormak 
istiyorum. Böyle bir projeye neden ihti-
yaç duydunuz? 

Böyle bir projeyi herkes ihtiyaç duy-
duğu için yapmak istedik. Ortada bir ih-
tiyaç vardı, onu görmeye çalıştık. Bu bir 
tür sosyal girişimciliktir. Sosyal girişimcilik; 
sosyal ihtiyaçların, herkesin gereksinim 
duyduğu bir takım alanların fark edilerek 
oralarda faydalı olabilecek verimli işler 
yapılmasına zemin hazırlamaktır. Proje-
mizin esin kaynağı ise o dönem Üsküdar 
Kaymakamı, şu dönemde de Beykoz Kay-
makamı olan Süleyman Bey’dir. Selami 
Ali Mahallesi’nde siz güzel kardeşlerimizle 
buluşmamıza vesile olmuştur. Böylece 
mahallenizde SAGEM adlı bir eğitim 
merkezi açıldı. Şu anda da üniversiteli 
ablalarınız ve ağabeyleriniz sizinle çok 
güzel faaliyetler gerçekleştiriyorlar. Çok 
güzel bir iletişim zemini oluştu. İnşallah 
daha da güzel olacak diye ümit ediyoruz. 

Saruhan: SAGEM hakkında neler 
düşünüyorsunuz? 

SAGEM dendiğinde gönlümüze dolan 
ilk his şükür hissidir. Çünkü Allah herkese 
iyilik yapma fırsatı vermiyor. Herkes iyi 
olabilir, herkesin imkânları bulunabilir, 
beraber iş yapabileceği dostları olabilir, 
ama Saruhan; Allah herkese bu fırsatı 
vermiyor. İyilik yapma fırsatı bazılarına 
nasip oluyor. O yüzden Uluslararası GENÇ 
Derneği olarak Selami Ali’de böyle güzel 
bir merkez açma fırsatı verdiği için Ce-
nab-ı Hakk’a şükrediyoruz. 

İkincisi SAGEM’in hem üniversiteli 
gönüllüler hem de yetişme çağındaki siz 
kardeşlerimiz için çok faydalı bir buluşma 
merkezi olduğunu düşünüyorum. Bura-
sı bu anlamda hakikaten çok büyük bir 
boşluğu dolduruyor. Hem sizler yararlanı-
yorsunuz, hem de üniversiteli ablalarınız 
abileriniz sizin vasıtanızla çok güzel işlere 
imza atıyorlar. Şöyle düşünmeyin: “Onlar 
bize yardımcı oluyor, ders veriyorlar, biz 
onlara yardımcı olamıyoruz…” Aslında siz 
de onlara yardımcı oluyorsunuz; sizinle il-
gilenmeleri, çok daha güzel eğitimciler ol-
maları noktasında onlara büyük bir fırsat 
vermiş oluyor. SAGEM; bir yardımlaşma, 
kardeşleşme ve birlikte gelişme mekânı. 

Senem: Geleceğe yönelik SAGEM’le 
ilgili planınız nelerdir? 

Doğrusu SAGEM’le ilgili bu soruyu 
Hatice Kübra ablanıza, Feyza ablanıza 
sormanız lazım. Çünkü onlar buradaki 
çalışmanın daha güzelleşmesi, daha ile-
riye gitmesi hususunda büyük bir inisi-
yatif aldılar. O açıdan da ben ablalarınıza 
ufuklarını açık tutmalarını söyleyeceğim 
sadece. Şöyle bir beklentimiz var: Oradaki 
kardeşlerimizin yani sizlerin, Senem’in, 
Dilara’nın, Alaaddin’in ve Saruhan’ın 
gün gelip de Hatice Kübra ablalarının, 
Feyza ablalarının yerini almalarını çok 
arzu ediyoruz. Ne zaman ablalarınızdan 
emaneti devralır ve oradaki güzel işleri 
daha da geliştirirseniz, biz o zaman kendi-
mizi mutlu sayacağız. SAGEM’in sahipleri 
sizlersiniz, öğretmenleri, yöneticileri de 
sizler olursunuz inşallah. 

Alaaddin: Son olarak bize vermek 
istediğiniz bir mesaj var mı?

Herkesin bu dünyaya çok özel ve 
sadece kendisine dönerek keşfedebile-
ceği bir anlam ve donanımla geldiği-
ne inanıyorum. Saruhan, Alaaddin’den 
farklı, Senem Dilara’dan farklı, herkes bir 
başkasında olmayan özelliklere sahip, 
dolayısıyla hepimiz elimizde bulunan 
bu özelliklere bakarak bu dünyaya niye 
gönderildiğimizi, acaba bu dünyada ne-
den +1 olarak var olduğumuzu anlamak 
zorundayız. Belki dünyada yüzlerce, bin-
lerce Senem vardır ama SAGEM’de bu-
lunan, Selami Ali mahallesinde yaşayan 
Birgül’le Ferdi’nin kızı Senem bir tane var 
ve Hz. Adem’den kıyamet kopana kadar 
bir tane daha Senem gelmeyecek. Bu 
Senem’i gönderenin –ki bu hepimiz için 
geçerli- sadece Senem’le ilgili bir muradı 
olduğunu gösterir. Bu dünyada sadece 
bizim onarabileceğimiz eksiklikler, sadece 
bizi bekleyen görevler var. Biz eğer bu 
görevleri araştırmaz, öğrenmez ve onu 
yerine getirmek için elimizden geleni 
yapmazsak, gönderildiğimiz amacı yerine 
getirmemiş oluruz. Dolayısıyla hayattaki 
en büyük amacımızı, bizi Yaratan’ın biz-
den muradının ne olduğunu anlamak 
olarak görüyorum. Hakkımızdaki mu-
radı anladığımız zaman hem bizi Yara-
dan’ı memnun edeceğiz, hem insanları 
memnun edeceğiz, hem de kendimiz 
memnun olacağız. Size tavsiyem sevgili 
kardeşlerim, öyle bir yol bulun ki; hem siz 
yürümekten mutlu olun, hem sizi yaratan 
Cenab-ı Hakk memnun olsun, hem de 
etrafınızdaki insanlar “ne güzel insan, ne 
kadar faydalı oluyor” diye seninle mutlu 
olsunlar. Bu üçü bir aradaysa iki dünya 
mutluluğu da oradadır. 

Allah Herkese
İyilik Yapma Fırsatı Vermez!

Selami Ali Gençlik Merkezi’ne açıldığı günden bu yana maddi ve manevi anlamda 

desteklerini esirgemeyen Uluslararası Genç Derneği Genel Başkanı Mehmet Lütfi  

Arslan ile güzel bir söyleşi gerçekleştirdik.
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Dr. Murat Koçak / İstanbul Çocuk Şube Müdürü
3. Sınıf Emniyet Müdürü   

Selami Ali Gençlik Merkezi, çocuklarımıza ve 
gençlerimize sağladığı fırsatlarla onların kişisel 
gelişimlerini destekliyor ve toplumla bütünleş-
melerini sağlıyor. Sosyal ve kültürel etkinlikler, 
sportif faaliyetler ve kurslar, çocuk ve gençlerimizi 
alkol ve madde kullanımı gibi kötü alışkanlıklardan 
uzak tutuyor. Eğlendirirken eğitiyor. Keyi� e ve 
nezih bir ortamda, güler yüzlü ve içten kadrosuyla 
bu güzel merkez, spor, sanat ve kültürel alanları 
çocuk ve gençlerimize tanıtarak, bir tara� an onları 
sosyalleştirirken bir tara� an yeni ufuklar açıyor. 
Kendilerini yeniden keşfetmelerine imkan vere-
rek, onlara ulaşılabilir hede� er gösteriyor. Başta 
aileleri olmak üzere, yaşadıkları çevre (mahalle) 
ve toplumla aralarındaki bağları güçlendiriyor. 
Böylece çocuk ve gençlerimize sağladığı sosyal 
destekle, Selami Ali Gençlik Merkezi, onları daha 
güçlü kılıyor. Onlara hem bugün hem de yarınlar 
için güven duygusu veriyor. Toplumsal değerle-
rimizi yeniden canlandırarak, yasalara, insan hak 
ve hürriyetlerine saygılı nesiller yetiştirilmesine 
önemli bir katkıda bulunuyor. 

Bu önemli hizmetler aracılığıyla şehrimizin 
güvenliğine sağladığı katkıdan dolayı Selami Ali 
Gençlik Merkezi çalışanlarını ve buna vesile olan 
başta Üsküdar Belediyesi Başkanımız olmak üzere 
emeği geçen bütün belediye çalışanlarını kutluyor, 
başarılarının devamını diliyoruz. 

Mehmet Dinç / Klinik Psikolog

Dünyayı değiştirmek bir anda bütün dünyayı 
etkileyecek bir şey yapmak demek değildir. Kah-
raman olmak da hiç tanımadığınız bir insanın 
hayatını ani bir tehlike karşısında re� eks olarak 
kurtarmak demek değildir. Dünyayı değiştirmek 
ve kahraman olmak yavaş yavaş, adım adım, sa-
bır, azim ve fedakarlıkla insanlara, en itilmiş, en 
dışlanmış, en horlanmış insanlara, hem de hiç 
bir ilişkin, menfaatin, beklentin yokken yardım 

etmektir. SAGEM bu yardımı yapıyor, dünyamızı 
değiştiriyor ve kahramanlar üretiyor. SAGEM 
bilgi olarak zihinlerimizde sakladığımız bir 
hakikati tecrübe olarak kalplerimize işli-
yor, o da şudur; samimiyetle bir hayal 
kurun, hiç kimseniz hiç bir şeyiniz 
olmasa da o hayalin ardından bir 
yola girip yürüyün. Yolun Sahibi yol 
boyu neye ve kime ihtiyacınız varsa 
karşınıza çıkaracaktır. Yeter ki siz de 
yoldan ayrılmayın. Yolunuz açık olsun.

Aliye Taçiser Sezer-
men / Hilmi Çelikoğlu 
İlköğretim Okulu Mü-
dür Yardımcısı

SAGEM’i açıldığın-
dan beri takip ediyo-
rum. Öğrenciler üzerin-
deki olumlu etkilerine 
çok şahit oldum. İki yıl-
dır bu kuruma devam 
eden öğrencilerin başa-
rılarındaki olumlu geliş-
me hepimizi çok sevin-
diriyor. Devamsızlığın 
asgariye indirilmesini 
bire bir izleyen bir kişi 
olarak kurumdaki tüm 
gönüllü arkadaşlara çok 
teşekkür ediyorum. 

Çocukları Daha Güçlü Kılan 
Merkez: SAGEM

Öğrenciler 
Olumlu Yönde 
Etkileniyor!

SAGEM Dünyamızı Değiştiriyor, Kahramanlar Üretiyor!
etmektir. SAGEM bu yardımı yapıyor, dünyamızı 
değiştiriyor ve kahramanlar üretiyor. SAGEM 
bilgi olarak zihinlerimizde sakladığımız bir 
hakikati tecrübe olarak kalplerimize işli-
yor, o da şudur; samimiyetle bir hayal 

boyu neye ve kime ihtiyacınız varsa 
karşınıza çıkaracaktır. Yeter ki siz de 
yoldan ayrılmayın. Yolunuz açık olsun.

SAGEM Dünyamızı Değiştiriyor, Kahramanlar Üretiyor!

Gayretinize Bereket!
Adem Özdağ / Hilmi Çelikoğlu İlköğretim 

Okulu

SAGEM; iki hece olduğuna bakmayın, hizmeti çok 
heceli. Okullar SAGEM ile güçlendi. Günlük 6 ders saati 

okulda tuttuğumuz çocuk, Selami Ali Mahallesi’nde artık 
sokakta değil, SAGEM’de. Sporda, etütte kısaca eğitimde. 
Elinize sağlık. Gayretinize bereket!
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Bilge Akın / Hilmi Çelikoğlu İlköğretim Okulu 
Rehber Öğretmeni

Öğrencilerimizin okul dışında ilgi ve yete-
nekleri doğrultusunda yaratıcılıklarını gelişti-
ren, kendilerini özgürce ifade edebildikleri, keyif 
aldıkları, sosyal faaliyetlerin içerisinde kaliteli 
zaman geçirmelerini destekleyen bir ortam oldu 
SAGEM. Öğrencilere tanınan güzel bir fırsat diye 
düşünüyorum. Toplumda kendilerine ve başka-
larına faydalı olmalarına bir fırsat: Selami Ali 
Gençlik Merkezi.

Dilek Gelirgeçer / Öğrenci Velisi

Kızlarımın yaşı küçük olduğu için oğlum Selami ile pek il-
gilenemiyorum ve çok üzülüyordum. Öğretmeni, Selami’nin 
derslerinin pek iyi olmadığını söyledi ve SAGEM’i tavsiye etti. 
Bu tavsiye üzerine oğlumu SAGEM’e yazdırdım. 6-7 aydır 
SAGEM’de eğitim görüyor. Eskiye nazaran dersleri çok çok 
iyi. Sınıf öğretmeni de, ben de sonuçtan çok memnunuz. 
SAGEM’e gelen çocuklar her şeyden önce edepli ve terbi-
yeli yetişiyorlar. Huzur ve güvenle çocuklarımızı SAGEM’e 
yolluyoruz. SAGEM’deki gönüllü öğretmenlerimizin hepsi 
çok iyi, çok ilgili ve çok disiplinli. Bir de oğlumun SAGEM’de 
namaz kılmayı ve Kur’an okumayı öğrenmesi çok hoşuma 
gidiyor. Üsküdar Kaymakamlığı’na ve gönüllü öğretmen-
lerimize bu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederim. 

Hüseyin Çay / Çanakkale Onse-
kiz Mart Üniversitesi Çalışma Eko-
nomisi ve Endüstri İlişkileri Yüksek 
Lisans Öğrencisi

Ben Çanakkale Romanlarında-
nım. Çanakkale Ro-

manları Sosyal 
Yardımlaşma 
ve Kültür Der-
neği’nde aktif 
olarak görev 
alıyorum. Fev-
zipaşa Mahal-

lesi sosyal yaşam merkezinde eğitim destek proje 
koordinatörlüğü ve gençlik merkezi proje sorum-
lusuyum. Ayrıca Romanlara bakış açışını ve ön 
yargıları kırmak adına saha çalışmaları yapıyorum. 
Bu alanda araştırma yaparken SAGEM’le tanıştım. 
Etnik kökenlerle ilgili çok çalışmalar yapıldı bu za-
mana kadar ama sesleri boğazına dizilmiş Romanlar 

bir türlü istediği desteği ne alabildi ne de halkın 
gözünde etki yaratabilecek bir değer kazanabildi. 
Sizlerin bizim etnik kökenimizden olmadığınız hal-
de bu projeleri hayata geçirmek ve orada yaşayan 
hayatta silinmeye ve yüzleri unutulmaya mahkum 
olmuş çocuklarımıza el uzatıp seslerini duyurmaya, 
var olduklarını başta kendilerine ispat ettirmeye ve 
bir nebze de olsa kendi kabuklarından çıkıp dış bir 
dünya olduğunu ve bu dünyada onların da yaşam 
hakkının olduğunu onlara göstermeniz göz yaşartıcı 
bir durum. Yapılan projelerin basın yayın yoluyla 
çevrede yaşayan vatandaşlara tanıtılması hem o 
çocukları daha iyi tanımalarına vesile oluyor. Diğer 
yandan eğitimle ve ön yargıları kırıp, bu pırlanta 
çocukların nasıl birey olduklarını göstermek adına 
gayet başarılı bir iş gerçekleştiriyorsunuz. Ben tüm 
Roman halkı adına sizlere teşekkür ediyorum ve 
çalışmalarınıza elimden geldiği kadarıyla yardım 
etmek ve birlikte gerçekleştireceğimiz projelerle 
Roman halkının da var olduğunu, eşit görülürsek 
kardeşçe yaşayabileceğimizi duyurmak istiyorum.

Tüm Roman Halkı Adına Sizlere Teşekkür Ediyorum!
Hüseyin Çay / Çanakkale Onse-

kiz Mart Üniversitesi Çalışma Eko-
nomisi ve Endüstri İlişkileri Yüksek 
Lisans Öğrencisi

Ben Çanakkale Romanlarında-
nım. Çanakkale Ro-

manları Sosyal 
Yardımlaşma 
ve Kültür Der-

Tüm Roman Halkı Adına Sizlere Teşekkür Ediyorum!

Öğrencilere Tanınan Güzel Bir Fırsat!

Çocuklarımızı Huzur ve Güvenle SAGEM’e Yolluyoruz!



Petek Dinlenmez / 3. Sınıf 
Öğrencisi

Benim adım Petek. Geçen sene Selman 
Hoca ve Emine Hoca beni okula yazdırdı-

ğından beri SAGEM’e geliyorum. Okula kayıt 
olduğum gün çok mutluydum. 

SAGEM olmasaydı hiç okula 
kayıt olmayacaktım. Her zaman 

ödevlerimi yapıyorum, arka-
daşlarımla oyunlar oynuyo-
rum. Ayrıca SAGEM’de 
tiyatrolar yapıyoruz, 
ilahiler söylüyoruz, 
etkinlikler yapıyo-
ruz. Bütün hocaları 
seviyorum ve bü-
tün hocalarıma 

teşekkür edi-
yorum.

SAGEM Olmasaydı 
Okuyamayacaktım!

olduğum gün çok mutluydum. 
SAGEM olmasaydı hiç okula 

kayıt olmayacaktım. Her zaman 
ödevlerimi yapıyorum, arka-
daşlarımla oyunlar oynuyo-
rum. Ayrıca SAGEM’de 
tiyatrolar yapıyoruz, 
ilahiler söylüyoruz, 
etkinlikler yapıyo-
ruz. Bütün hocaları 
seviyorum ve bü-
tün hocalarıma 

teşekkür edi-

8

TALAT BUYRUK / Öğrenci Velisi 

Çocuklarım SAGEM’e geldiğinden 
beri dersleri daha iyi. Kızım evde bol 
bol kitap okuyor. SAGEM bizim gibi 
ailelerin dershane eksiğini kapattı. 
Çocuklarımın derslerine ve ahlaklı 
bir insan olmalarına katkıda bulun-
dukları için emeği geçen herkese çok 
teşekkür ederim.

Dershane Eksiğimizi Kapattı!

Neşe Seyrekkır / Öğrenci Velisi

Torunum ve yeğenlerim SAGEM’e başladığından 
bu yana çok daha ahlaklı oldular. Bunu sadece on-
lardan değil mahalledeki diğer erkek çocuklarda da 
fark ediyorum. Bizim evde sadece SAGEM konuşu-
lur. Her gün hocalar ve orada yapılanları anlatırlar. 
Torunum bana, “hocalarımı senden biraz daha fazla 
seviyorum” diyor bazen. Çocuklarımıza böyle bir 
imkan sağladığınız için çok teşekkür ederiz.

Bizim Evde Sadece SAGEM Konuşulur!



Petek Dinlenmez / 3. Sınıf 
Öğrencisi

Benim adım Petek. Geçen sene Selman 
Hoca ve Emine Hoca beni okula yazdırdı-

ğından beri SAGEM’e geliyorum. Okula kayıt 
olduğum gün çok mutluydum. 

SAGEM olmasaydı hiç okula 
kayıt olmayacaktım. Her zaman 

ödevlerimi yapıyorum, arka-
daşlarımla oyunlar oynuyo-
rum. Ayrıca SAGEM’de 
tiyatrolar yapıyoruz, 
ilahiler söylüyoruz, 
etkinlikler yapıyo-
ruz. Bütün hocaları 
seviyorum ve bü-
tün hocalarıma 

teşekkür edi-
yorum.
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Ben SAGEM’in ilk öğ-
rencilerindenim. Böyle bir 
yer açıldığını duyduğu-
muzda çok sevindik. Özel-
likle Romanlar için açılan 
bir yer olması bizleri çok 
sevindirdi. SAGEM’e gelen 
her hoca biliyor Roman 
‘iyi insan demek’. Kendi-
mizi doğru olarak tanıta-
bildiğimiz ve sadece iyi 
adam olduğumuz için se-
vildiğimiz bir yer SAGEM. 
İşte bu yüzden SAGEM’de 
çok şey öğrendim; sevgiyi, 
kardeşliği, dostluğu. Bu-
ranın kuruluşunda yar-
dımcı olan herkese çok 
teşekkür ederim. 

Ebru Ergün / İstanbul Üniver-
sitesi Lehçe ve Edebiyat Bölümü 
Öğrencisi

SAGEM’e geleceğim günü iple 
çekiyorum. Bunun en önemli 
sebeplerinden bir tanesi; bizleri 
gördüklerinde çocuklarımızın göz-
lerinde oluşan gülücükler ve bu 
gülücüklerin hep daha iyi işler yap-
ma azmi uyandırması. SAGEM’den 
ayrılırken kendimi mutluluk depo-
lanmış hissediyorum. En çok istedi-
ğim şey, öğrencilerin gösterdikleri 
saygı ve sevgiye layık olabilmek.

SAGEM Artık 
Hayatımın Bir Parçası!

Sare Soylu / Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi öğrencisi 

SAGEM, katıldığım ilk sosyal sorumluluk 
projesi. Ve artık bir proje değil, hayatımın 

bir parçası. Gönüllü olarak geçirdiğim şu 
iki yılda, insanları tanımak, ön yargılarımı 
yıkmak, küçüklerimle ortaklaşa bir şeyler 
yapmak, severek birlik olmak ve sabretmek 
adına çok şey öğrendim. Sahip olduğum 
bilgi ve birikimi yaşayarak aktarabilmek 
imkanı tanıdığı, saygı duyduğum abi-
lerim ve ablalarımla tanışmama ve 
en önemlisi o pırıl pırıl bakan göz-
lerle buluşmama vesile olduğu 

için Uluslararası GENÇ Derneği’ne 
gönülden teşekkür ediyorum. Hep 

dediğimiz gibi “SAGEM’de Unu-
tulmaz Günler Geçirdik.”

SAGEM Artık 
Hayatımın Bir Parçası!

Sare Soylu / Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi öğrencisi 

SAGEM, katıldığım ilk sosyal sorumluluk 

Öğrencilerin Sevgi 
ve Saygısına Layık 

Olabilmeyi Diliyorum!

Nejla Hamarat / Öğrenci 
Velisi

SAGEM Selami Ali Ma-
hallesi’nin pırlantası. Her 
gün dua ediyorum böyle 
bir yer olduğu için. Çocuk-
larının eğitimini önemseyen 
ailelerin hepsi güzel yerlere 
gönderemiyor çocuklarını. 
O yüzden SAGEM bizim 

için çok değerli. Bir insanın 
hayatını değiştirmek hiç 

kolay değil, ama çok 
kıymetli. Bu yüzden 

hepinizden Allah 
razı olsun.

Nejla Hamarat / Öğrenci 

SAGEM Selami Ali Ma-
hallesi’nin pırlantası. Her 
gün dua ediyorum böyle 
bir yer olduğu için. Çocuk-

Ben SAGEM’in ilk öğ-
rencilerindenim. Böyle bir 
yer açıldığını duyduğu-
muzda çok sevindik. Özel-
likle Romanlar için açılan 
bir yer olması bizleri çok 
sevindirdi. SAGEM’e gelen 
her hoca biliyor Roman 
‘iyi insan demek’. Kendi-
mizi doğru olarak tanıta-
bildiğimiz ve sadece iyi 
adam olduğumuz için se-
vildiğimiz bir yer SAGEM. 
İşte bu yüzden SAGEM’de 
çok şey öğrendim; sevgiyi, 
kardeşliği, dostluğu. Bu-
ranın kuruluşunda yar-
dımcı olan herkese çok 
teşekkür ederim. 

Roman “İyi İnsan” 
Demektir!

Muhsin Kayalar / Cumhuriyet Ticaret 
Meslek Lisesi

SAGEM’e Hergün Dua 
Ediyorum!
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Bu yıl SAGEM, sanki bir Rehberlik 
ve Danışmanlık Merkezi niteliğindeydi. 
Küçük bir ekip ile Klinik Psikolog Meh-
met DİNÇ kontrolünde duygusal, sosyal, 
bedensel ve zihinsel gelişim alanında 
öğrencilere faydalı olacak etkinlikler 
hazırladık. Üniversitelerin Psikoloji ve 
PDR alanında öğrenci olan gönüllüleri-
miz bu etkinlikleri öğrencilere uyguladı. 
Bu etkinliklerde öğrenciler mi daha 
kazançlı çıktı yoksa gönüllüler mi emin 
değilim. Çünkü bizler için de tecrübe 
kazandığımız ve çok aktif olabildiğimiz 
bir program oldu. SAGEM bu anlamda 
Psikoloji ve PDR öğrencilerinin çok ihti-
yaç duyduğu staj açığını kapattı.

Uyguladığımız grup çalışmalarının 
içeriği özellikle öğrencilerin ihtiyaçlarına 
uygun olarak belirlendi. Beslenmenin 
öneminden herkes bahsediyor ama biz 
bunu nasıl uygulayacakları konusunda 
etkinlikler yaptık. Spor yaparken her 
gün sokakta oynayan, koşup atlayan 
öğrencilerimizin bedensel hareketlerini 
kontrol edemediğini fark ettik ve 
kaslarını geliştirecek çalışmaları 
uyguladık. Dikkat dağınıklığının ne-
lere yol açacağını uygulamalı olarak 
görmelerini sağladık. Dikkatlerini 
güçlendirmek amacıyla farklı oyunlar 
oynadık. Bu etkinlikler Psikoloji ve 
PDR alanından gönüllülerin gözeti-
minde gerçekleştiği için etkinliği 
yapan gönüllü problem olan 
alanlarda kendisi yardım-
cı olamayacaksa, öğ-
renciyi bir uzmana 
yönlendirdi. 

Peki bu grup çalışmaları öğrenci-
lere neler kazandırdı? Somut olarak 
gördüğümüz önemli gelişmelerden 
biri, öğrencilerin kendilerinin farkında 
olabilmesi ve kendilerini kabul ede-
bilmesi oldu. Bireysel ve toplumsal 
mutlulukları açısından çok önemli bir 
gelişme bu. Gönüllülerimizin farkına 
vardığı bir diğer gelişme ise sorumluluk 

konusunda, SAGEM’de hiçbir eşyaya 
zarar vermemenin yanında SAGEM’i 
temiz tutmak ve düzenini sağlamak 
görevini üstlenen birçok öğrenci var 
artık. Kendi alanından sorumlu olduğu 
bilinciyle sorumluluğunu yerine getiren 
bireyler haline geldiler. Bu yıl gerçek-
leşen bir diğer gelişme ise, öğrencile-
rimiz başkalarına duyarlı olduklarını 
gösterdikleri bir proje başlattı. Bir Kitap 
Bir Mektup Projesi ile Diyarbakır’da hiç 
tanımadıkları öğrencilere kitap yardı-
mında bulunan öğrencilerimiz kitap-
lar ile birlikte mektup göndererek bir 
dostluk gerçekleştirdiler. Bu proje ile 
anladık ki “Arkadaşlık” “Yardım Etmek” 
ve daha birçok sosyal alanda yaptığı-
mız çeşitli grup etkinlikleri amacına 
ulaşmış. Bundan sonra yapılacak olan 
şey, ihtiyaç duyulan alanları bularak bu 
güzel çalışmalara devam etmek. 

Grup Etkinlikleri
SAGEM’in Havasını Değiştirdi!

Merve Koca
İ. Ü. PDR Bölümü 4. Sınıf

Siz hiç ö� enizi bir balo-
nu patlatarak yok etmeyi 

denediniz mi? Ya da arkada-
şınıza koşulsuz güvenerek 
gözleriniz kapalı yol aldınız 

mı? Ya hiç gülerek eğlenerek 
öğrenmenin tadına vardı-
nız mı? SAGEM öğrencileri, 
bunları ve daha fazlasını 

tecrübe etti.
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SAGEM’de sadece Selami Ali Ma-
hallesi’ndeki çocuk ve gençler değil 
biz gönüllüler de eğitim gördük. Gö-
nüllü Eğitimleri, dönemin başında 
henüz gönüllüler SAGEM’i tanımadan 
önce başladı ve yıl boyunca devam 
etti. Tüm gün süren eğitimde, Emi-
ne Satılmışoğlu Selami Ali Gençlik 
Merkezi’ni ve dönem boyunca neler 
yapılacağını anlattı. Birçoğumuz ilk 
kez bir sosyal sorumluluk projesi-
nin içinde yer aldığımız için, Genç 
Dergi Yazı İşleri Müdürü Süleyman 
Ragıp Yazıcılar, bir sosyal sorumluluk 
projesinde bulunmaktan ve gönül-
lü olmaktan bahsetti. Genç Derneği 
Uluslararası Proje Koordinatörü Sel-
man Özpınar ise, bölge hakkında bilgi 
verirken tecrübelerini biz gönüllüler 
ile paylaştı. 

SAGEM Eğitimleri tanıtım amaçlı 
yapılan bu ilk toplantı ile başladı ve 
yıl boyunca ha� ada bir gün şeklinde 

devam etti. Bundan sonraki eğitimler 
SAGEM’de bir araya gelen farklı üni-
versitelerdeki psikoloji öğrencilerine 
yönelik oldu. Bu eğitimler, SAGEM 
Gönüllüsü olan öğrenciler için hem 
yeni bilgiler edinmelerini hem de 
kendi bilgilerini paylaşmalarını sağla-
yan toplantılar haline geldi. Psikoloji 
ve PDR alanında okuyan öğrencilerin 
en büyük derdi dışardan almak zo-
runda olduğumuz eğitimlerin pahalı 
olması ve eğitim alınsa bile bu eği-
timleri uygulama imkânının olama-
masıdır. Bu açıdan SAGEM’de yapılan 
eğitimler bu derdimize derman oldu.  

Ha� a içi derslerinde ise, SA-
GEM’de neler yapıldığını görüştük, 
bir de Çocuk ile İletişim, Çocuklukta 
Görülen Ruhsal Rahatsızlıklar gibi 
konularda birçok bilgi edindiğimiz 
toplantılarımızı ilgi ile takip ettik. Bu 
eğitimler seminer formatının dışında 
vaka incelemeleri, kitap tahlili gibi 

çalışmaların da yer aldığı toplantılar 
halindeydi. Çalışmalarımızın daha 
verimli bir şekilde devam etmesi ve 
öğrencilerimize daha fazla yarar sağ-
lamak amacıyla eğitimlerimizde bilgi 
alışverişinde bulunduk.

Eğitimler daha önce seminer şek-
linde yapılırken, şimdi Yetişkin Eğitim 
Komisyonu ve Çocuk Eğitim Komis-
yonu olarak iki ayrı kol oluşturuldu. 
Komisyonlar vesilesiyle belirlenen 
kitapları okuyarak ve makaleler in-
celeyerek bir eğitim programı oluş-
turmak ve bu programı uygulamayı 
amaçlıyoruz. Hatice Kübra Şahin’in 
yürüttüğü Yetişkin Eğitim Komis-
yonu`nun oluşturduğu program ile 
velilere seminerler verilirken, Merve 
Erdem’in yürüttüğü Çocuk Eğitim Ko-
misyonu`nun oluşturduğu program 
ile SAGEM`deki öğrencilere yönelik 
grup etkinlikleri yapılacak. 

SAGEM’in Kahramanları:
Eğitimli Gönüllüler!

Hatice Şanver – Marmara Üniversitesi PDR 
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Halı Saha Maçına
Gelen Var mı?

Eren Alagöz / 7. Sınıf Öğrencisi

SAGEM’de iki yıldır yaptığımız etkinliklerden biri halı 
sahada futbol maçı. Okul ve SAGEM devamsızlığı çok olan-
lar bu etkinliğe katılamıyor. Etüdümüzü yaptıktan sonra 
Tandoğan hocamızla beraber halı sahaya gidip ısınma ha-
reketlerinin ardından maça başlıyoruz. Bir keresinde kapalı 
alanda futbol oynadık. Buna Futsal deniliyormuş. Ama siz 
sakın Futsala gitmeyin; benim gibi kolunuz kırılabilir. :)

Havuzda Çok 
Eğleniyoruz!

Saruhan Keskin
6. Sınıf Öğrencisi

Okula ve SAGEM’e düzenli 
olarak devam edenleri hocala-
rımız havuzla ödüllendiriyor. 
SAGEM’de buluşup havuza gi-
diyoruz. Ben çok fazla havuza 

gidenlerdenim çünkü SAGEM’e ve 
okula devamsızlığım yok. Aslında hep yüzü-
yorduk ama derslerde havuz hocasıyla birlikte 
doğru ve güzel yüzmeyi öğrendik. Havuzda çok 
eğleniyoruz, bazen yüzme yarışı yapıyoruz. 
Havuz eğlencemizden sonra servisle tekrar 
SAGEM’e gelip evlerimize dağılıyoruz. 

SAGEM’de Boş Durana
Aşk Olsun

Kur’ân Okumayı 
SAGEM’de Öğrendim!

Nazar Kaytancı / 4. Sınıf Öğrencisi

SAGEM’de Cuma günleri Kur’ân dersi 
yaparız. Ben Kur’ân okumayı SAGEM’de 
öğrendim. Şimdi derste hocalarım gibi ben 
de Kurân okuyanları dinliyorum, yani ben 
de hoca oldum sayılır. :) Kurân’ın tamamını 
okuyunca hatim etmiş oluyormuşuz. Biz 
de SAGEM’de cüzleri bölüştük, herkes bir 
cüz okudu. SAGEM olarak bir hatmimiz 
oldu. Bizi hep seven Sare Hoca’ma ve Kurân 
dersine gelen tüm hocalarıma teşekkür 
ediyorum.

Etütler Sayesinde Sıkıntım Kalmadı!
Kübra Öztumruk / 3. Sınıf Öğrencisi

Kübra Hoca bir gün mahallemize geldi. Ben de hemen 
ona ödevimi sordum. Bizim mahallede ödevlerime 
yardım edecek kimse yoktu ben de bu ablalar kesin 
biliyordum diye düşündüm. Bana SAGEM’den bahsetti. 
Eğer istersem kayıt yaptırabileceğimi söyledi. Ben de 
hemen kayıt oldum. Her gün okuldan sonra SAGEM’e 
geliyorum. Yemeğimizi yiyoruz ve derslerimize başlıyo-
ruz. Etüt saatinde ödevlerimizi yapıyoruz. Ödevlerimizi 
yaparken zorlandığımız yerde hocalarımız bizlere yardım 
ediyor. Okula tüm ödevlerimi yapmış olarak gidiyorum. 

SAGEM’de iki yıldır yaptığımız etkinliklerden biri halı 
sahada futbol maçı. Okul ve SAGEM devamsızlığı çok olan-
lar bu etkinliğe katılamıyor. Etüdümüzü yaptıktan sonra
Tandoğan hocamızla beraber halı sahaya gidip ısınma ha-
reketlerinin ardından maça başlıyoruz. Bir keresinde kapalı 
alanda futbol oynadık. Buna Futsal deniliyormuş. Ama siz 
sakın Futsala gitmeyin; benim gibi kolunuz kırılabilir. :)

öğrendim. Şimdi derste hocalarım gibi ben 
de Kurân okuyanları dinliyorum, yani ben 
de hoca oldum sayılır. :) Kurân’ın tamamını 
okuyunca hatim etmiş oluyormuşuz. Biz 
de SAGEM’de cüzleri bölüştük, herkes bir 
cüz okudu. SAGEM olarak bir hatmimiz 
oldu. Bizi hep seven Sare Hoca’ma ve Kurân 
dersine gelen tüm hocalarıma teşekkür 

Havuzda Çok 
Eğleniyoruz!

Saruhan Keskin
6. Sınıf Öğrencisi

Okula ve SAGEM’e düzenli 
olarak devam edenleri hocala-
rımız havuzla ödüllendiriyor. 
SAGEM’de buluşup havuza gi-
diyoruz. Ben çok fazla havuza 

gidenlerdenim çünkü SAGEM’e ve 

Etütler Sayesinde Sıkıntım Kalmadı!

Kübra Hoca bir gün mahallemize geldi. Ben de hemen 
ona ödevimi sordum. Bizim mahallede ödevlerime 
yardım edecek kimse yoktu ben de bu ablalar kesin 
biliyordum diye düşündüm. Bana SAGEM’den bahsetti. 
Eğer istersem kayıt yaptırabileceğimi söyledi. Ben de 
hemen kayıt oldum. Her gün okuldan sonra SAGEM’e 
geliyorum. Yemeğimizi yiyoruz ve derslerimize başlıyo-
ruz. Etüt saatinde ödevlerimizi yapıyoruz. Ödevlerimizi 
yaparken zorlandığımız yerde hocalarımız bizlere yardım 
ediyor. Okula tüm ödevlerimi yapmış olarak gidiyorum. 

El Sanatları Harika Bir 
Dersmiş!

Ömer Faruk Erdo-
ğan / 7. Sınıf Öğrencisi 

SAGEM’de el sanat-
ları dersi yapıyoruz. Bu 
derste farklı sanatları 
öğreniyoruz. Bu yıl en 
güzel dersimiz ebru yaptığımız dersti. 
Önce hocamızla tekne üzerine boya-
ları serperek şekil verdik. Ebru dese-
ni olan kağıtlarımızı keserek değişik 
şekiller yaptık. Sonra hocanın bize 
verdiği malzemeler ile kolaj çalış-
ması yaptık, bu şekilleri bir kartona 
yapıştırarak hikaye oluşturduk. Bizim 
kolâjımızda ağaç, araba, bulut, gibi 
figürler vardı. Harika bir ders oldu.
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Küçük Prens Atölyesi 
Kitabı Sevdirdi Bana!

Selin Ekşi / 4. Sınıf Öğrencisi

SAGEM’de Küçük Prens Atölyesi yapıyoruz. 
Küçük Prens bir roman kahramanıymış. Bu atöl-

yede hocalarımız bize kitabı okuyor, bizi Küçük 
Prens ile tanıştırıyor. Hocamız kitaptan bölümler anlatırken bizden 
tahminler yapmamızı istiyor. Bazen tiyatrolar yaptırıyor bize, ben 
zaten tiyatro yapmayı çok seviyorum. Kitap okumak aslında eğlenceli 
bir şeymiş, bu şekilde bir sürü kitap okuyacakmışız.

Ahmet Kamil Özkara
4. Sınıf Öğrencisi 

SAGEM’de derslerimizi bitirdikten sonra oyun oynuyoruz, bazen alt katta 
halıda top oynuyoruz, spor yapıyoruz, Tabu, İlla Edep oynuyoruz. Bazen tangram 
ve başka değişik dikkat oyunları da oynuyoruz. Ama benim boş zamanımızda 
yapmayı en sevdiğim şey darbuka çalmak. Her gün Kübra Hoca’ma “Hocam 
derslerimi yaptıktan sonra darbuka çalabilir miyim” diyorum. :) Darbuka çal-
mak için el becerisi lazım, ritmi tutturmak lazım yoksa çalamazsınız. Eğer ritmi 
kaçırırsanız rezil olursunuz. Ben de çok güzel çalmak istiyorum. İnşallah herkes 
beğeniyordur. 

Yaz Okulu Unutulmazdı!
Sinem Hilal Doysal / 5. Sınıf Öğrencisi

Ben Kur’ân’ı Kerim okumayı öğrenmeyi çok istiyordum. 
SAGEM’de yaz okulu olduğunu duyunca çok sevindim. Hocala-
rımız bize yazın Kur’ân’ı Kerim okumayı öğretti. Yaz okulunda sadece ders yapmadık, 
hocalarımızla camileri gezdik, piknik yaptık. Artık hem Kur’ân’ı Kerim okuyabiliyorum 
hem de cuma günleri Kur’ân derslerinde bizden küçüklere öğretebiliyorum. Bir dahaki 
yaz da inşallah SAGEM’de yaz okulu olur ve ben de katılabilirim.

Grup Etkinliklerine Bayıldım!
Erenay Açıkkol / 7. Sınıf Öğrencisi

Ben SAGEM’e iki yıldır geliyorum. Bu yıl geçen yıldan 
farklı olarak etütlerden sonra grup etkinlikleri yaptık. Her 
ha� a farklı bir konuda oyunlar oynadık. Benim en sev-
diklerimden biri Duygusal Tombala oyunuydu. Oyunda 
herkes kendine çıkan duygu hakkında bir anısını anlattı. 
Bazen de dikkat oyunları oynadık, fotoğra� arı yorum-
ladık. SAGEM’de zaman geçirdiğim için çok mutluyum.

Ahmet Kamil Özkara
4. Sınıf Öğrencisi

SAGEM’de derslerimizi bitirdikten sonra oyun oynuyoruz, bazen alt katta 
halıda top oynuyoruz, spor yapıyoruz, Tabu, İlla Edep oynuyoruz. Bazen tangram 
ve başka değişik dikkat oyunları da oynuyoruz. Ama benim boş zamanımızda 
yapmayı en sevdiğim şey darbuka çalmak. Her gün Kübra Hoca’ma “Hocam 
derslerimi yaptıktan sonra darbuka çalabilir miyim” diyorum. :) Darbuka çal-
mak için el becerisi lazım, ritmi tutturmak lazım yoksa çalamazsınız. Eğer ritmi 
kaçırırsanız rezil olursunuz. Ben de çok güzel çalmak istiyorum. İnşallah herkes 
beğeniyordur. 

Yaz Okulu Unutulmazdı!
Sinem Hilal Doysal / 5. Sınıf Öğrencisi

Ben Kur’ân’ı Kerim okumayı öğrenmeyi çok istiyordum. 
SAGEM’de yaz okulu olduğunu duyunca çok sevindim. Hocala-
rımız bize yazın Kur’ân’ı Kerim okumayı öğretti. Yaz okulunda sadece ders yapmadık, 
hocalarımızla camileri gezdik, piknik yaptık. Artık hem Kur’ân’ı Kerim okuyabiliyorum 
hem de cuma günleri Kur’ân derslerinde bizden küçüklere öğretebiliyorum. Bir dahaki 
yaz da inşallah SAGEM’de yaz okulu olur ve ben de katılabilirim.

Kurabiye Gününü 
Kaçırmayın Sakın!
Dilara Küçükdemirciler
7. Sınıf Öğrencisi

Bir gün SAGEM’de kurabi-
ye süsledik. Hocalarımız şekilli 
kurabiyeler ve şeker hamurları 
getirdiler. Biz de o şeker hamur-
larını oklavayla açıp kurabiyemi-
zin şekline uygun olarak kurabi-
yemizi süsledik. Bana kelebek 
ve ayakkabı şeklinde, en yakın 
arkadaşım Senem’e kelebek ve 
kaplumbağa şeklinde, kardeşime 
kaplumbağa ve elbise şeklinde 
kurabiyeler geldi. Süslemelerimiz 
bitince kurabiyelerimizle fotoğraf 
çekildik. Sonra hep birlikte ku-
rabiyelerimizi afiyetle yedik. Ho-
calarımıza teşekkür edip, mutlu 
bir şekilde SAGEM’den ayrıldık.

Küçük Prens bir roman kahramanıymış. Bu atöl-
yede hocalarımız bize kitabı okuyor, bizi Küçük 

Prens ile tanıştırıyor. Hocamız kitaptan bölümler anlatırken bizden 
tahminler yapmamızı istiyor. Bazen tiyatrolar yaptırıyor bize, ben 
zaten tiyatro yapmayı çok seviyorum. Kitap okumak aslında eğlenceli 
bir şeymiş, bu şekilde bir sürü kitap okuyacakmışız.

Tabu, İlla Edep, Tangram, Darbuka:
SAGEM’de Oyun Çok!

Ben Kur’ân’ı Kerim okumayı öğrenmeyi çok istiyordum. 
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23 Nisan Şenliğimiz Bambaşkadır!
Aleyna Küçükdemirciler / 3. Sınıf Öğrencisi

23 Nisan’da Modern Sanat Müzesi’ne gittik. SAGEM’de ho-
calarımızla buluşup iskeleye indik ve vapura bindik. Müzeye 
vardığımızda oradaki eğitmenlerle beraber bize verilen fenerleri, 
renkli kağıt, bant ve kalemlerle süsledik. Süslememiz bittiğinde 
fenerlerimizle fotoğraf çekilip yola koyulduk. Tramvaya bindik. 
İlk kez tramvaya bindim benim için çok farklı bir gün oldu. 
Günümüz çok eğlenceli geçti.

Karne Şenliklerimiz Ömür 
Boyu Unutulmayacak!

Senem Seyrekkır / 5. Sınıf Öğrencisi

Şimdiye kadar SAGEM’de üç karne şen-
liği oldu. Ben hepsinde vardım. Bize karne 

şenliklerinde hediyeler verdiler çok sevindik. 
3. karne şenliği biraz farklıydı. Onda Cevahir Alış-

veriş Merkezi’ne gittik. Hepimiz çok heyecanlıydık. 
Hocalarımız bize bilet verdi, o biletlerle köpekbalığı, 
korku treni gibi bir sürü oyuncağa bindik. Çok eğlen-
dik. Gezimizin sonunda güzel bir gün geçirmemizi 
sağlayan GENÇ GÖNÜLLÜLER’e teşekkür ettik. Şimdi 
heyecanla 4. karne şenliğimizi bekliyoruz. 14 Haziran 
2013 Cuma günü yapılacak. O güzel günümüzde sizleri 
de SAGEM’e bekleriz. 

Bir Kitap Bir Mektup Projesi 
Sayesinde Yeni Dostlarımız Oldu!

İrem Cenikci - Rabia Karslı / 5. Sınıf Öğrencileri

SAGEM’de Bir Kitap Bir Mektup Projesi yaptık. Okudu-
ğumuz en sevdiğimiz kitabı Diyarbakır’da tanımadığımız bir 
kardeşimize gönderdik. İçine bir de mektup yazıp iliştirdik. 
Hepimiz heyecanla yazdık mektuplarımızı, gelecek olan ce-
vapları da çok merak ettik. Diyarbakır’dan mektuplarımıza 
cevap gelince çok sevindik, hemen yeniden mektup yazdık. 
Şimdi hiç bilmediğim bir şehirden yeni bir arkadaşım var. 

Beylerbeyi Sarayı’nı 
Gezdik

Fatma Buyruk / 5. Sınıf Öğrencisi

SAGEM’de çok güzel geziler yapıyoruz. 
Bunlardan biri Beylerbeyi Sarayı gezi-
siydi. Hocalarımızla önce Çengelköy’de 
Çınaraltı diye bir yere gittik. Orada upu-
zun bir masa kurup hep birlikte kahval-
tı yaptık. Sonra tekrar aracımıza binip 
Beylerbeyi Sarayı’na gittik. Çok büyük ve 
süslü bir yerdi hayran kaldım. Rehberimiz 
bize oranın tarihini anlattı. Çok etkilen-
diğim bir geziydi. Oradan ayrılmadan 
önce bahçesinde gezdik fotoğraf çektik. 
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