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Sevgili Çocuklar, 

Sizler okulumuzdan “MEV Koleji kültürü”yle yetişen geleceğimizin aydınlık yüzle-
risiniz. Sizlere baktığımızda Mustafa Kemal ATATÜRK’ün gelişmiş Türkiye hayalinin 
gerçekleşeceğine olan umutlarımız tazelenmektedir. 

Sevgili Veliler,
      

Elinizdeki kitabı hassasiyetle tutun lütfen ve kollarınızı açın. Zira sizi kucaklayacak 
sevgi dolu yürekler, kollarını açıp sizi bekliyor burada. Her biri bir fidan, her biri bin 
bir çiçekli bahçe… İlerde kocaman çınar olacak birer tomurcuk… Kimi ıtır kokuyor, 
kimi çam balı. Ve herkesin mecbur kaldığı bu süreçte en çok onlar şaşırdılar bu duru-
ma. En çok onların açıldı badem gözleri. En çok onlar mecbur kaldı belli bir mekanda 
yaşamaya. Yine de en çok onlar umutluydu. Ellerine aldıkları boyaların renkleriyle yeni 
yeni umutlar, hasretler resmettiler kağıdın sıkıcı beyazlığına. Ne tek renk kabul ettiler 
ne karanlık. Ya masmavi oldu mavileri ya yemyeşil. Ya kıpkırmızı oldu alları ya sapsarı. 
Renklere hak ettikleri tonları verdiler odalarında. Güneşi, ağacı, çiçeği, kediyi, sokağı, 
büyük annelerini, büyük babalarını, arkadaşlarını en çok da umudu taşıdılar odalarına. 
En çok onlar özledi birbirlerini. Çünkü en iyi onlar biliyor paylaşmanın güzelliğini. En 
çok onlar özledi sokağı, okulu, öğrenmeyi…

Sözcüklerin üstüne yapışan kiri tortuyu kazıya kazıya yazdılar günlüklerini. Pürü pak 
ettiler bütün manasızlıkları. Sonra en safından buldular ‘’özledik’’ sözcüğünü. Şimdi bu 
kitapta buluştular -onlar dünyanın öteki ucunda da olsalar bulurlar birbirlerini- Yaz-
dıklarını, ceplerimize gizlice bırakılan bir mektup gibi bıraktılar.

Sevgili Büyükler, 

Birbirinizi sevin; zamanın, arkadaşların, doğanın ve sağlığın değerini bilin. Hayatta 
kalmak için mutlaka çocukları dinleyin. 

Bir Dost.                                                                                                

 Yakup ERDOĞAN
MEV Koleji Özel Basınköy Okulları 

Koordinatör Müdürü
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Sevgili öğrenciler, değerli anne babalar,
 

Sevgili öğrencilerimizin bu yıl hazırladıkları çalışmalar her zamankinden daha farklı 
bir içerikle karşımıza geldi. Neredeyse bütün bir yarı yıl boyunca birbirimizden ayrı 
kaldığımız bu günlerde çocuklarımızın harika çalışmaları ile karşılaşmak bizlere büyük 
moral verdi. Yaratıcılıklarının ve hayal güçlerinin sınır tanımadığını bir kez daha görmüş 
olduk. Hepsini yürekten kutluyorum.

Olağanüstü zamanlar, krizler çoğunlukla içlerinde büyük fırsatlar barındırırlar. Eminim 
bu süreçte anne babalar çocuklarıyla daha fazla vakit geçirme ve belki birbirlerini daha 
yakından farklı yönleri ile tanıma fırsatı buldular. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz 
uzaktan eğitim ile tanıştılar. Ekran aracılığıyla da olsa paylaşmaya, öğrenmeye, yarat-
maya devam ettiler. Biz sizi okulda görmeyi çok özledik. Yazılarınızdan sizin de aynı 
duygular içinde olduğunuzu görüyorum. Okul çatısı altında yeniden bir arada olmayı 
dört gözle bekliyoruz.

Yeni koşullara uyarlanabilmek ve her ne olursa olsun sevinçle neşeyle umutla hayatı 
kucaklamak çok kıymetli. Bu süreç bize bunları bir kez daha hatırlattı. Çocuklarımızın 
harika resimlerinde her birinin içindeki sevgiyi ve umudu görmek bizlere de sevinç ve 
umut oldu. 

Tüm eğitim yaşamınız boyunca bilimin, sevginin ışığı daima yolunuzu aydınlatsın 
sevgili çocuklar. Daima bu güzel resimlerinizdeki gibi hayal kurmaya ve hayallerinizi 
gerçekleştirmek için çok çalışmaya devam edin.

Neriman ÖZTÜRK
MEV Koleji Özel Basınköy Okulları

İlkokul-Ortaokul Müdürü
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Sevgili MEV Koleji,

Seni çok seviyorum. Tatil olunca güzel geçecek sanmıştım ama evde kalmaktan çok 
sıkıldım. Arkadaşlarımla yüz yüze görüşemiyorum, bu beni çok üzüyor. Okulda hep 
gösteriler yapıp eğleniyorduk. Bu süreç bitince okullar açıldığında hemen okula gide-
ceğim. Derslerimi ve arkadaşlarımı dinleyeceğim. Sokaklara çıkıp hayvanları besleye-
ceğim. Onlara su ve mama vereceğim. Evde kaldığım sürece aileme yardımcı oldum ve 
bol bol kitap okudum. En kısa zamanda görüşürüz…

Azra Duru KIR /4-A 

KORONADA YAŞAM
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Ben zaten evde olmayı sevdiğim için çok mutlu oldum. Derslerin online olmasına 
da alıştım. Zamanımı daha güzel değerlendirmeye başladım. Arkadaşlarımı özlediğim 
zamanlarda da internetten veya telefondan görüşebildik. Benim için keyifli bir dönemdi. 

Okulumu, arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özledim. Okulun açıldığı ilk gün 
arkadaşlarımla doya doya oyun oynayacağım.

Berat BAĞIR /4-A 

OKULUMU ÖZLEDİM
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OKULUMU ÖZLEDİM 

Okulu o kadar özledim ki 31 Mayıs’ta okulların açılacağını öğrenince ağladım. Okula 
ilk gittiğimde herkese sarılacağım. Umarım okul yakında açılır.

Defne DÜZENLİ/4-A
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KORONA VİRÜS
Yaklaşık 3 ay önce Çin’in Wuhan kentinde çıkan virüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. 

Bu yüzden bir sürü insan hayatını kaybetti. Tüm dünyada sokağa çıkma yasakları gel-
di. Büyükler işlerine gidemedi, bütün çocuklar evde kaldı. Özgürlüğümüz elimizden 
alındı.

Ne kadar eğitimimize evden devam edilse de okulumuzu ve öğretmenlerimizi çok 
özledik. Umarım yine hep beraber bir araya geliriz. Yine oyunlar oynarız, güleriz, eğle-
niriz. Bugünleri el ele verip hep beraber atlatırız. Umarım, bir daha böyle kötü günler 
görmeyiz. İnşallah bugünleri hep birlikte atlatırız ve hayat eskisi gibi normale döner.

İrem Nur DEMİRCAN/4-A
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OKULUMU ÖZLEDİM 
Evlere mecburen kapandığımız günlerde oyun oynadım, ders çalıştım ve kitap oku-

dum. Evde çok sıkılıyorum, bu yüzden okulu özledim. Sitede olduğum için şanslıyım 
çünkü bisiklet sürüyorum, futbol oynuyorum. Arkadaşlarımla takılıyorum. Kardeşimle 
ben çok kavga ediyoruz ama bazen de çok iyi anlaşıyoruz ve oyun oynuyoruz. 

Umarım en kısa sürede bu salgın biter ve okula gidebilirim.

İsmet Kuzey TAVUKÇU/4-A
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SEVGİLİ OKULUM
Merhaba Sevgili Okulum,

Seni çok özledim. Okulda oynamayı, öğretmenimi, arkadaşlarımı çok çok özledim. 
İnşallah korona biter de okula geri dönebiliriz. Ders işlemeyi hatta sınava girmeyi bile 
özledim. İnşallah okullar artık açılır. Görüşürüz…

Selim TAHİNCİOĞLU/4-A
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VİRÜSLE YAŞAM
Covid-19 hastalığını haberlerde ilk duymaya başladığımız zaman ne olduğunu anla-

yamamıştım. Hatta annem ve babamın kendi aralarında gizli gizli konuşmalarına bir 
anlam veremiyordum. Ama şimdi her şeyi daha iyi anlıyorum. 

Covid-19’un ülkemizde görülmeye başladığı ilk zamanlarda evlerde ve okullarda ön-
lemler alınmaya başlandı. Ailem her zamankinden daha fazla titiz olmamı söylüyor-
lardı. Yanımızda kolonya taşımaya başladık. Kısa bir süre sonra bu salgın çok daha 
fazla yayıldı ve okullar kapandı. Bu ilk başta beni mutlu etmişti. Evde vakit geçirmek 
eğlenceliydi. Bir süre sonra annem ve babam benimle evde kalmaya başladılar. Şimdi 
her şey daha güzeldi. Hiç olmadığı kadar birlikte vakit geçiriyorduk ve annem bize hiç 
yapmadığı yemekleri yapıyordu. 

Sonra zaman uzadıkça uzadı. Sonra sokağa çıkma yasağı geldi. Kimseyi ziyaret edemi-
yorduk. Sadece telefon veya bilgisayar ekranından birbirimizi görüyorduk. Eğlencenin 
yerini korku almıştı. Bana ve sevdiklerime bulaşmasından korkuyordum. Ama önlem-
lerimiz sıkı bir şekilde devam ediyordu. Her yerde normalleşme diye bir şey duymaya 
başladım. Sanırım sokağa çıkma yasağı benim ve büyüklerim için kaldırmaları anla-
mına geliyordu. Yeniden belli bir süre de olsa sokağa çıkabileceğim günü heyecanla 
bekliyorum.

Şahin Doruk AKYÜREK/4-A
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KORONALI GÜNLER
Öğretmenim, bugünler başladığından beri günlerimizi sizi ve arkadaşlarımı özleyerek 

geçiriyorum. 

Evdeki yaşantımda sabah kahvaltı yapıyorum ve ödevlerimi yapıyorum. Ders varsa 
zoom’a girip derse katılıyorum. Sizin dersinize katılana kadar dinleniyorum. Zamanı 
gelince dersinize katılıyorum. Bir saat boyunca sizinle ve arkadaşlarımla yaptığımız 
derste çok mutlu oluyorum. Ders bitince öğle yemeğimi yiyorum. Dinleniyorum ve 
sizin ödev yollamanızı bekliyorum. Ödevler gelince hepsini yapıyorum ve bazen 
arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Eve girince, günlük kitabımı okuyorum ve günüm 
bu şekilde bitiyor.

Okula geldiğim ilk gün size ve arkadaşlarıma sarılacağım. 

Tuna SEZGİN/4-A
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KORONA BİTSİN
Corona günlerinde evde daha çok kardeşimle vakit geçirdim. Dışarıya çıkamadığım 

için çok sıkıldım. Bir an önce Corona’nın bitmesini ve hayatımızın normale dönmesini 
diliyorum.

Okulların açılmasını, arkadaşlarımla oynamayı çok istiyorum. Bütün öğretmenlerime 
sarılmak istiyorum. Bu virüs salgınının bitmesini istiyorum.

Azra Nur GÜMÜŞ/4-A 

SIKINTILI GÜNLER
Korona virüs yüzünden evlere hapsolduk. Bütün herkes sıkıldı. Okula gitmek istiyoruz 

ama korona yüzünden dışarı çıkamadığımız için okula ve diğer aktivitelerimize 
gidemiyorum. Okul açıldığında gerçek ders işlemeyi, arkadaşlarım ile vakit geçirmeyi 
istiyorum. Korona bittiğinde, ilk işim kuaföre gitmek olacak. Sonra dışarıda özlediğim 
yerleri gezeceğim.

Doruk ZENGİN/4-A
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CORONA GÜNLERİ
Corona günlerinde hiç dışarı çıkmıyoruz. Evde her şey çok sıkıcı geçiyor. Okulu çok 

özledim. Rüyamda bile okulu görüyorum. Okula gelince ilk yapacağım şey arkadaşlarımı 
görmek olacak. Online ders biraz kısa olduğu için online dersleri çok sevmiyorum. 
Okulda ders yapmak daha eğlenceli ve daha güzel. Mesela öğretmen soru hakkı verince 
soruyu yapıyoruz ve öğretmen sesimizi kapalı tutuyor. Okulda ise parmak kaldırıyoruz, 
soruyu yapıyoruz ama sesimiz kısılmıyor ve daha güzel oluyor. 

Evde çok bir şey yapamıyorum. Bilgisayarda oyun yapıyorum. 2 saatlik zamanımda 
ya bilgisayardan oyun yapıyorum ya da oyun oynuyorum. Sonra mola veriyorum. Mola 
bittikten sonra birazcık uyuyorum. Ardından kalkıp 2 saat salonda televizyon izliyorum. 
Ondan sonra da 1 saat playstation oynuyorum. Sonra saat geç oluyor, dişlerimizi 
fırçalayıp yatağa yatıyorum. Öğretmenim en çok sizi, okulu ve arkadaşlarımı özledim. 

Ege AYDIN/4-A
 

ÖZLEDİM
Okula gelince ilk olarak arkadaşlarıma, öğretmenime sarılacağım. Arkadaşlarımla top 

oynayacağım.

Bu süreçte uzaktan eğitim ile derslerimi dinliyorum, ödevlerimi yapıyorum. Dikkatlice 
öğretmenlerimi dinliyorum. Sonra uyuyorum.

Emir Arda DEMİR/4-A
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BU GÜNLER BİTSİN
Dünyamızı mahveden koronavirüs dünyamızı da ele geçirdi. Bu yüzden de dışarı çı-

kamıyoruz. Okullarımız da kapandı. Mesela okula gidemiyoruz ama şimdi okula git-
mek için can atıyoruz. Okullar açılsa da bahçesinde oyun oynayıp eğlenelim diyoruz. 

Eski günlere geri dönmeyi diliyorum…

Mehmet Yağız YILMAZ/4-A

KORONADA HAYAT
Bu zor geçen korona günlerinde tabii ki eski günleri de özledim. Özellikle arkadaşlarımla 

oynamayı, derslerime yetişmeyi ve en önemlisi okula gitmeyi özledim.

Bu zor günlerde davranışlarım değişti tabii ki. Psikolojim de değişti. Evde kaldığım 
günler içerisinde ‘Evden niye çıkamıyorum; normal bir hastalık, çok saçma’ dediğim 
olmuştu. Ama durumun ciddiyetini ilerleyen günlerde fark ettim. Artık evde kalmayı 
ve sağlığımı korumayı hedefliyorum. 10 yaşındaki bir çocuk için kötü bir psikoloji tabii 
ki. Fakat benim bu hayattan çıkardığım derslerin ne kadar önemli olduğunu anladım. 
Bir an önce bu hastalığın bitmesini; okuluma, sırama en önemlisi öğretmenim ve arka-
daşlarıma kavuşmayı dört gözle bekliyorum.

Murat TÜRKMEN/4-A
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KARANTİNA GÜNLERİ
Merhaba ben Naz Elmas Boşnak.

MEV Koleji’nde 4-A sınıfında okuyorum. Öğretmenimiz Serkan Bey, bizden corona-
virüs ile ilgili bir yazı yazmamızı istedi. Bu süreçte evde neler yaptığımızı, nasıl yaşadı-
ğımızı, duygu ve düşüncelerimizi kâğıda aktarmaya çalıştım.

Bu virüs ilk çıktığında, biz dahil pek önemsememiştik. Virüsün tüm dünyada hızla 
yayıldığını görünce,  hepimiz panik olduk. Meğerse ne kadar tehlikeli, ölümcül bir vi-
rüsmüş. Sonra haber izlerken açıklamalar yapıldı. Virüsün yayılmasını önlemek ama-
cıyla insanların evde kalmaları gerektiğini söylediler. Bu duruma çok üzüldüm çünkü 
arkadaşlarım ve öğretmenlerimden ayrı kalacağım aklıma gelmemişti. 

Evde kaldığımızda zamanlarda ilk başta sıkılmıyordum. Karantinanın hızlıca bitece-
ğini düşünmüştüm ama zaman geçtikçe sıkılmaya başladım. Çünkü evde tıkılıp kal-
mıştım. Hiç aktivite yapamıyordum, sinemaya, parka vb. yerlere gidemiyordum. Bir 
yandan da arkadaşlarım ve öğretmenlerimi çok özlüyordum. Sonra öğretmenim artık 
zoom diye bir uygulamadan görüntülü konuşup ders işleyeceğimizi söyledi. En azından 
arkadaşlarımı ve öğretmenlerimizi bir süre görebileceğim için mutluydum. 

Tek istediğim coronavirüsün gitmesi ve eski günlere geri dönebilmek. Okula başladı-
ğım zaman önce öğretmenlerime sonra arkadaşlarıma sarılacağım.

Naz Elmas BOŞNAK/4-A
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KARANTİNA
Karantinada sabah 10.30’da kalkıyorum. Bazen geç yatınca kalkma saatim 12’yi 

bulabiliyor. Dersim olduğu günler derse giriyorum, ders bitince biraz ara veriyorum. 
Daha sonra derse oturup ödevlerimi yapıyorum. Ödevlerim bitince öğlen oluyor, biraz 
kedimle oynuyorum ve biraz kitap okuyorum. Akşam olunca annem beni yemeğe 
çağırıyor ve hep birlikte yemek yiyoruz. Sofrayı toplarken anneme yardım ediyorum. 

Hep birlikte film izliyoruz ve saat geç olunca süt içip, kitap okuyorum ve yatıyorum. 
Şunu eklemden geçemeyeceğim; asla okulu özleyeceğim aklıma gelmezdi. Okulu öz-
leyeceğimi ilk başta kabul etmemiştim. Fakat okulu şu an çok özlediğimi anlıyorum. 
Çünkü okul ve ders, okulda daha güzelmiş. Öğretmenimi, arkadaşlarımı, müdür ve 
müdür yardımcımı çok özledim.

Sahra BAYAR/4-A

OKUL BAŞLASIN
3.sınıf bitti ve 4.sınıf olmuştum. 3.sınıfta son bir haftadan önce arkadaşlarımla bir 

sorun oldu ve 4.sınıfta ilk gün üç arkadaşım bana küstü ve Sahra bizi barıştırdı. Sonra 
çok mutlu devam ettim. Sonra tekrar küstük ve bizi öğretmen barıştırdı. 4.sınıf benim 
için arkadaşlarımla kötü geçti, öğretmenim açısından mutluydum. Okul ilk açıldığında 
arkadaşlarım değişebilir, onlarla tanışırım, aynı şekilde öğretmenlerimle de.

Zeynep Duru KADIOĞLU/4-A
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VİRÜS VE KARANTİNA GÜNLERİ
Wuhan kentinde virüs çıktığı zaman, ben de bunun ile ilgili bütün haberleri izledim. 

Bir süre sonra bizim ülkemize de virüs geldi. Karantinanın ilk günlerine alışamamış-
tım. Ama zaman geçtikçe alışmaya başladım. 
                 

Bir yandan üzülüyor, bir yandan da mutluluk duyuyorum. Üzgün olmamın sebebi; 
her gün haberlerde devamlı korona virüsten bahsedilmesi, birçok insanı kaybetmemiz 
ve  sevdiklerimden, okulumdan, arkadaşlarımdan uzak olmam. Mutlu olmamın sebebi; 
Türkiye’deki ölüm ve vakaların azalması ve sevdiklerimin iyi olması. Arkadaşlarımı, öğ-
retmenimi görüntülü konuşmalarda gördüğüm için de mutluyum. Karantinada sıkılı-
yorum ama bir yandan da eğleniyorum. Eğlenmemin sebebi  ise evde oyun oynuyoruz, 
etkinlik yapıyoruz. Zamanımı; film izleyerek, oyun oynayarak, derslerime çalışarak 
geçiriyorum. Arkadaşlarımla, annemle, babamla, ablamla, sevdiklerimle sohbet etmek 
hoşuma gidiyor. Onun haricinde düzenli spor yapıyorum. Evin içinde koşuyorum, spor 
hareketleri yapıyorum. Dengeli besleniyorum.   
                

Çok merak ediyorum bu virüs ne zaman bitecek, bundan sonra nasıl bir hayat bizi 
bekliyor? İnşallah en kısa zamanda biter.

Ahmet DENİZ/4-B
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EVDE KALMAK
Ben, ailemle daha çok vakit geçirdiğim için mutluyum fakat arkadaşlarımı, öğret-

menlerimi ve diğer aile bireylerimi göremediğim için üzgünüm. Karantina sürecinde 
sıkıldığımda resim çiziyorum, balonla oynuyorum, kendime özel bir alan yapıp, orada 
eğleniyorum. Bu süreçte ip atlamayı  da öğrendim. 

Ben bunun insanlara bir hayat dersi olduğunu düşünüyorum, çünkü insanlar çev-
remizi temiz tutmuyordu ve hijyene önem vermiyorlardı. Şimdi ise herkes hijyenik, 
çevreyi temiz tuttuklarından hava temizlendi ve ozon tabakasındaki delik kapanmaya 
başladı.

Bu süreçte yine normal hayatımda yaptıklarımızı yapıyoruz. Derslerimize devam edi-
yor, aile bireylerimiz ile görüntülü konuşuyoruz. Ama ben aile bireylerimi, arkadaşla-
rımı, öğretmenlerimi ve okulumu çok özledim. Bunların hemen bitip eski hayatıma 
kavuşmak istiyorum.

Alya Masal ZEHİR/4-B
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KARANTİNA GÜNLERİM
Korona virüs yüzünden evlerimizden çıkamıyoruz. Biz çocuklar için sokağa çıkma 

yasağı konuldu. Ama evde de eğlenebiliriz. Her anımızı doya doya yaşayarak, her anı-
mızın kıymetini bilerek, keyif alarak yaşayabiliriz.
               

13 Mart tarihinden bu yana, yaklaşık iki aydan beri evdeyiz. Bu süreçte  arkadaşları-
mı  ve öğretmenlerimi göremiyorum. Her birini ayrı ayrı çok özledim ve bunun için 
üzgünüm.  Ama evde de eğlenebildiğim için, ailemle daha çok vakit geçirebildiğim için 
mutluyum. Evde genelde kitap okuyorum. Ayrıca her gün test de çözüyorum. Bir de 
kedilerimle daha çok vakit geçirebiliyorum.
                

Tedbirli olursak korona virüsü atlatabiliriz. En kısa sürede birbirimize kavuşacağımızı 
düşünüyorum. Okulların açılıp, ilk görüştüğümüz günü iple çekiyorum. Bu süre içinde 
evde yaptıklarımız güzel bir anı olarak kalacak ve ileride birbirimize anlatacağız bu 
güzel anılarımızı…

Aslı Serra ERGEZEN/4-B
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EVDE KALMAK VE SONRASI
Ben evde  kalmayı hiç sevmem. Evde kaldığımda da çok sıkılırım. Ama evde ailem 

olunca çok sevinirim.
               

Evde kalınca genellikle resim yapar,top oynar,karikatür yapar,kitap okur,ders çalışır 
ve bilgisayarla oynarım. Ailemle evdeyken;  okey oynar, yemek yapar, basket oynarız. 
Yemek yaparken bazen, bazı yemekleri yapmanın labirent gibi çok karışık olduğunu dü-
şünürüm.Okeyde aşırı  eğleniriz.Basketbolda ise bir kovaya kulanılmayan kağıtları top 
haline getirip atmaya çalışırız.Çok uzun süre dışarı çıkmadan evde kalınca  bunalırım . 
              

İlk dışarı çıktığımda parka gidip çiçek ekmek isterim.Okul günü gelince  erkenden kal-
kıp heyecanla okula gitmeyi isterim.Sırama oturup dersi dinlerim, ondan sonra teneffüs 
zili çaldığında , hemen bahçeye çıkıp koşarak birkaç tur atarım.Sonra arkadaşlarımla 
oyun oynarım bazen de ebelemeç veya saklambaç oynarız.Okulda öğretmenim ders 
yaparken çok fazla eğleniriz.Bazen sabahları espriler yapar, bazen de derste öğretmeni-
mizin bize yaptığı yanlışları bulmaya çalışırız. Yeni bilgiler öğreniriz. Okul çok  eğlen-
celidir. Bütün öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok özledim…
                 

Evden çıkınca ilk işim bunları yapmak olacaktır. Ama daha yapmak istediğim bir çok 
şey var…

Atlas SOKULLU/4-B
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EVDEKİ GÜNLER
Merhaba ben Ceylin.

Korona virüs salgınının bulaşıcılığı nedeniyle ben de bütün insanlar  gibi evdeyim. 
Evdeyken salgın nedeniyle uzakta kaldığım için anneannem ve dedem başta olmak 
üzere tüm yakınlarımı çok özlüyorum. Dışarı çıkıp gezemediğim, okula gidemediğim, 
arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi göremediğim için biraz üzgünüm. Başlarda camdan 
dışarıya baktığımda azalan  arabaların ve insanların  sayısı, insanların sadece ihtiyaç-
larını karşılamak için dışarı çıkmaları ve çıkınca maske takıp aralarında epeyce boşluk 
bırakmaları bana biraz tuhaf geliyordu. Ailem ve televizyonun bilgilendirmelerini ta-
kip ettikçe bu durumun  hepimizin sağlığını korumak için gerekli tedbirler olduğunu 
anladım.

Evdeyken ailemle daha fazla zaman geçirebiliyor, oyunlar oynayıp mutfak faaliyetle-
ri yapabiliyorum. Bunlar da beni mutlu ediyor. Evde oldukça fazla zamanımın olması 
uzakta kaldığım yakınlarıma ve aile bireylerine sürpriz hediye kartlar hazırlayabilmemi 
sağladı. Hazırladığım kartları internet aracılığıyla sevdiklerimle paylaşıyorum. Sevdik-
lerimle uzakta  olsak da; sevgimizi bu şekilde paylaşabilmemiz, beni de onları da çok 
mutlu ediyor.

Ben virüs sayesinde birkaç şeyi fark ettim.  Ailemin benim için ne kadar değerli oldu-
ğunu ve elimizdeki en değerli şeyin özgürlük olduğunu anladım. İnşallah coranavirüs 
salgını kısa bir süre içinde biter. Hepimiz birbirimize kavuşur, hasretimizi giderir, dışarı 
çıkıp özgürce gezebiliriz. Okulumuza gidebilmeyi ve normal hayatımıza geri dönebil-
meyi özlemle bekliyorum.

Ceylin  SARP/4-B
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KORONA GÜNLERİ
Korona virüs sebebiyle okullar tatil olup evde kamamız gerektiği ve sokağa çıkmamı-

zın yasaklandığı günden beri kendimi bazen mutlu, bazen de üzgün hissediyorum. Ba-
zen gülüyorum kahkaha atıyorum, bazen de somurtup sıkılıyorum. Yani duygularımı
kontrol edemiyorum. 

Korona virüs sebebiyle yaklaşık iki aydır okula gidemiyoruz. Bu süreçte okulumu çok 
özledim. Öğretmenimle ders yapmak, teneffüslerde arkadaşlarımla oynamak ve arka-
daşlarımla şakalaşmak en özlediğim şeylerdir. Günler evde çok yavaş geçiyor. Evde ki-
tap okuyorum, tablet oynuyorum, ders çalışıyorum, film izliyorum ama arkadaşlarımı 
çok özlüyorum. Hareketsizlikten bunalıyorum ve parka gidip doyasıya oyun oynamak 
istiyorum. 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı evde arkadaşlarımdan ve okulumdan ayrı kut-
ladık. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı da ne yazık ki yine evde 
kutladık. Ramazan Bayramı’nda da büyükannemin, dedemin, teyzelerimin, halaları-
mın yanına gidemeyeceğim. Bu beni çok mutsuz ediyor. Televizyonu sürekli izlemek 
çok can sıkıcı oluyor. Televizyonda hep evde kal uyarıları çıkıyor. Bu sebeple dışarı çıkıp 
eve mikrop getirmek istemiyorum. Evde ellerimi sık sık sabunla yıkıyorum.  Hasta ol-
mamaya çalışıyorum. Eğer hastalanırsam hastaneye gitmek zorunda kalırım, hastaneye 
gitmeye çekiniyorum. 

Umarım en kısa zamanda bu salgın biter, bizler de arkadaşlarımıza ve parklara kavu-
şuruz.

Çağatay OKYAR/4-B
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KORONA GÜNLERİ
Merhabalar ben Derin.

Evde günler geçiyordu ki  öğretmenim “Çocuklar artık zoom aracalığıyla ders yapaca-
ğız” dedi. Gerçeği söylemek gerekirse, önce bana olmaz gibi geldi. Ama derslere girince 
birden hayatım değişti. Eğlenmeye ve 22 kişilik bir toplantıda güle güle ders işlemeye 
başladık. Burdan öğretmenime teşekkür ediyorum.

Korona virüs nedeniyle evde kaldığım zamanda  yeni öğrendiğim şeyleri sizinle pay-
laşmak istiyorum. İlk olarak  canım çok sıkıldığından kek yapmaya başladım. Sonra, 
günlerim düşündüğümden  daha güzel  geçmeye başladı.   Bazen kardeşimle oynuyo-
rum. Bazen yetenek kitabımdan zihnimi geliştiriyor, bazen de arkadaşlarımla görüntü-
lü konuşarak vaktimi geçiriyorum.

Diliyorum, eski günlerimize en kısa zamanda döneriz.

Derin KISACIKOĞLU/4-B
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KORONA SÜRECİM
Korona virüsü,  diğer adıyla covid-19 diye tanımlıyoruz. Bu virüs dünyayı etkisi altına 

aldı. Dünya hiç böyle bir felaket görmemişti. Bu felaket sonucunda biz de evlere hap-
solduk bir nevi. Kendimizi korumaya aldık.
         

Bu süreçte evde uzaktan eğitim görüyoruz. Tabii ki okulda gördüğümüz eğitimle bir 
değil maalesef. Gün içinde derslerime giriyorum. Elimden geldiğince anlamaya çalışı-
yorum. Ödevlerimi de düzenli olarak yapıyor ve düzenli olarak kitap okuyorum. Boş 
vakitlerimi de arkadaşlarımla birlikte tabletimden oyunlar oynayarak geçiriyorum. Ba-
zen babamla sitede tur atıyoruz. Ama her ne kadar olsa da bir yerde artık her gün aynı 
şeyi yapmaktan ve sürekli evde kalmaktan sıkıldım.
          

Bu durum beni, ailemi hatta bütün dünyayı çok kötü etkiledi. Umuyorum bir an öce 
eski güzel günlere geri döneriz.

Diyar Can DEMİRCAN/4-B
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COVİD-19 GÜNLÜĞÜM
Merhaba ben Duru.

Ben de sizler gibi yaşadığımız salgından dolayı evdeyim. Evde olduğum zamanlar bir-
çok hissi bir arada yaşıyorum.
          

O hislerden biri mutluluk. Mutluyum  çünkü; artık piyano çalabiliyorum, arkadaş-
larımla  zoom ile konuşabiliyorum,   kitap okumaya daha çok zaman ayırabiliyorum, 
bahçede daha çok zaman geçirebiliyorum…

O hislerden bir diğeri ise üzüntü. Üzgünüm çünkü; dışarı çıkamıyorum, okula gide-
miyorum, arkadaşlarımla okul bahçesinde oyunlar oynayamıyorum, müzeleri gezemi-
yorum…          

Umarım bu salgın hızlıca geçer ve hepimiz birbirimize kavuşabiliriz. Ben de sizler gibi 
arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi özlüyorum. Ama eminim ki önünde sonunda birbi-
rimize kavuşacağız. 

Duru  KAYHAN/4-B
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KORONALI GÜNLER
Günlerimiz her zamanki gibi çok normal ve güzel geçiyordu. Okulumuza ağabeyimle 

devam ediyordum. Günlerden bir gün, Çin’de ortaya çıkan korona virüs adlı bir hastalık 
ortaya çıktı. Bu hastalık önce dünyaya sonra da bizim ülkemize yayıldı.

Bu virüsten dolayı okullar tatil oldu. Biz çocuklar için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 
Bu nedenle uzun süredir evdeyiz. Okulumuza uzaktan eğitimle devam ediyoruz.  Canlı 
yayınlarda öğretmenimin ve arkadaşlarımın yüzlerini görüp, seslerini duyduğum için 
mutluyum. Yine de onları çok özledim. 

Sonuç olarak; özgürlüğümüzün değerini anladım.  Sağlığımızın ve temizliğin ne ka-
dar önemli olduğunu daha iyi anladım.  Kısa sürede bu hastalığı yeneceğimizi ve eski 
günlerdeki gibi mutlu olacağımıza inanıyorum.  Doktorlarımızı ve tüm sağlık çalışan-
larımızı gönülden alkışlıyorum.  Hepsine teşekkür ediyorum.  

 Fatma Ece HAMZAOĞLU/4-B
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YAŞADIĞIMIZ DURUM
Bu aralar zor günlerden geçiyoruz. Şu anlarda evde kalmamız gerekiyor. AMA HER 

ŞEY GEÇECEK! 

Bence böyle zamanlarda evde kalmalıyız. Bir kaç kez marketi, kasabı aramak yerine 
her şeyi bir anda söylemeliyiz. Böylece başkalarıyla daha az görüşürüz. Yani özetle bu 
anlarda evde kalmalıyız.      

Sosyal mesafemize dikkat etmeliyiz. Evet, özlem çekiyoruz. Ben de çekiyorum. 
Anneannemi, dayımı özlüyorum. Ama biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor. Evde 
sosyal çalışmalar yapmamız gerekiyor. Biraz daha sabredelim, bütün bunlar bitecek.

Ege BİRSİN /4-B
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EVDEKİ  ZAMANLAR
Merhaba ben MEYRA.

Korona virüs yüzünden okulumuz kapandı. Öğretmenim ve arkadaşlarımla uzaktan 
eğitim için bir araya geliyoruz. Öğretmenimi ve arkadaşlarımı  zoom üzerinden gördü-
ğüm için çok mutluyum. Fakat akrabalarımı, kuzenlerimi göremediğim için çok üzü-
lüyorum.

Babam doktor olduğu için yanımıza gelemiyor,  farklı bir yerde kalıyor. Bu yüzden onu 
çok özlüyorum. Ama önemli olan sağlıklı olmamız. Biliyorum bu günlerde geçecektir. 
Öğretmenimize ve arkadaşlarımıza kavuşacağız. Bazen covid-19 hiç geçmeyecek diye 
korkuyorum ama tabii ki de bitecek. 

Bu günlerde yanımda olan aileme teşekkür ediyorum. Tüm sevincimizi ve gücümüzü 
ailemizden alırız, onlar iyi ki varlar.                                                    

Elif Meyra AYDIN/4-B
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EVDE GEÇEN GÜNLERİM
Merhaba ben Emre.

Yıllardan 2020; Çin’de başlayan covid-19  adlı virüs, Türkiye’ye geldiğinden beri evlere 
kapandık. Sonra zoom isimli bir program ile öğretmenim ve arkadaşlarımla ders yap-
maya başladık. Bu durum beni çok mutlu etti.
             

Günlerim yoğun geçiyor. Canlı dersler ve ödevlerim bittiğinde küçük kardeşimle il-
gileniyorum. Bol bol kitap okumaya çalışıyorum. Tabletle oyun oynuyorum. Bunların 
dışında lego yapıp sergiliyorum. Akşamları da film seyrederek günlerimi geçiriyorum.
              

En çok istediğim tekrar dışarı çıkabilmektir. Umarım en kısa zamanda gerçekleşir.                                                   

Emre PİLAVCI/4-B
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KORONA VİRÜS VE BEN
Korona virüs, bütün dünyayı saran bir virüstür. Bu yüzden okula gidemiyoruz ve evde 

uzaktan eğitim alıyoruz.                                                                                       

Okula gidemeyip, arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi göremediğim için bazen kötü his-
sediyorum. Evde oturdukça okulun değerini daha iyi anladım. 
            

Sonuç olarak, eski günlerimizi düşünerek arkadaşlarım ve öğretmenlerimi özlüyo-
rum. Yine de onlarla yüz yüze görüşebilmek ve derslerimizi birlikte yapabilmek çok 
güzel. Dilerim ki, daha fazla insan zarar görmeden dünyadaki korona virüs salgını biter 
ve sevdiklerimizle hayatımıza devam edebiliriz.                                                    

Esma KARAMAN/4-B
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KORONA VİRÜS GÜNLERİ
Korona virüs, (Covid 19) Çin-Wuhan (Vuhan) şehrinde çıkan bir hastalıktır. Korona 

virüs Wuhan’dan başlayıp çoğu ülkeye bulaşmıştır. Korona virüs Türkiye’de mart ayında 
görülmüştür. 

Korona virüsün bulaşmaması için tedbirler alınmaya başlanmıştı. Bu durumda çoğu 
yer kapanmıştı. (alışveriş merkezi, kalabalık alanlar, oyun parkları) .Bu da bizim için 
çok zorlu bir dönemin başlangıcıydı.
                

Evdeyken çok sıkılıyorum ve okula gidemediğim için üzülüyorum. Hafta içi öğret-
menlerimle ve sınıf arkadaşlarımla internet üzerinden   ders yapıyorum. Günün geri 
kalan kısmında oyun oynuyorum ve ailemle vakit geçirmeye çalışıyorum. Bu hastalık 
bittiğinde; dışarı çıkmayı, aile büyüklerime gitmeyi çok istiyorum.

Sonuç olarak; sağlığın ve özgürlüğün ne kadar önemli olduğunu öğrenmiş oldum. 
Korona virüsün geçmesini dört gözle bekliyorum.                                               

Kerem  BÜYÜKBAHÇECİ/4-B



36

HAYATIN DEĞİŞEN AKIŞI
Hayat olağan sürecinde  akıp giderken, hiç ummadığımız bir şekilde korona virüs de-

nilen  bir  hastalık  ortaya çıktı. Çin’de ortaya çıkan bu salgından dolayı evlerimize  ka-
pandık. Zaman geçtikçe  iş  yerleri kafeler, restoranlar, alışveriş merkezleri   kapandı. 
Salgın  riskine  karşı  devletimiz  okullarımızı kapatmak zorunda kaldı.           

İki aydır  okula  gidemiyoruz,  okulumu ve  arkadaşlarımı  çok  özledim. Özellikle öğ-
retmenimi  çok  özledim. İlk  başlarda  evde  olmak  güzeldi  fakat şimdilerde canım  çok 
sıkılıyor. Dışarı çıkmayı, arkadaşlarımla  parkta  oyun oynamayı çok özledim. En önem-
lisi bu durumdan dolayı, sağlığın ne kadar önemli olduğunu anladım. Dışardan gelince, 
hemen ellerin yıkanması gerektiğini ve hijyenin önemini anladım. 

Umarım bu günler biran önce geçer ve okulumuza kavuşuruz. Çünkü arkadaşlarımla 
gezmek, eğlenmek ve kısa zamanda eski günlerimize dönmek istiyorum.
                                                  

KEREM TAHA AYDİNÇ/4-B
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KORONA VİRÜS GÜNLERİM
Ben korona virüs günlerinde birçok farklı his yaşıyorum. Arkadaşlarım ve öğretme-

lerim ile beraber olamadığım için üzgün hissediyorum. Ama teknoloji sayesinde arka-
daşlarım ve öğretmenlerim ile görüşebildiğim için mutluyum.
       

Ben evdeyken derslerimi yapıyorum, kitap okuyorum ve kardeşim ile oynuyorum.
Dersteyken arkadaşlarım ve öğretmenime çok yakın hissediyorum. 
        

Umarım bu virüs hızlıca geçer ve hepimiz birbirimize kavuşabiliriz. Arkadaşlarım ve 
öğretmenlerimi çok özlüyorum. Ama eminim birbirimize kavuşacağız.
                                                  

Mercan DENİZHAN/4-B
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KORONA VİRÜS GÜNLERİ
Çin’in Wuhan kentinde ilk korana virüs vakası çıktı. Şimdi bu virüs nedeniyle tüm 

Türkiye evine kapandı, biz de eve kapandık. Evde sıkılıyorum ama yapacak bir şey yok. 
Derslerimle ilgileniyorum. Ödevlerimi ve derslerimi bitirdikten sonra tabletle oynu-
yorum. Ablamla beraber vakit geçiriyorum. Babam ya da annem alışverişten geldik-
lerinde; ellerini sabunla yıkıyorlar ve aldıkları ürünleri deterjan ile annem dezenfekte 
ediyor. Ablam kurutuyor, bende mutfağa götürüyorum. Böylece işbirliği oluyor ve işler 
daha hızlı bitiriyor. Bu işler bazen eğlenceli geliyor bazen de yoruluyorum. 

Televizyonda izledim, çok sıvı tüketmemiz gerekiyormuş ama ben bu günlerde oruç 
tuttuğum için çok su içemiyorum. Ama iftardan sonra çok fazla su içmeye çalışıyorum.  
O kadar sıkılıyorum ki reklamları bile ezberledim. Ve evde yeni şeyler keşfediyorum. 
Mesela bahçede beş tane kedi olduğunu fark ettim.  O kediler komşunun bahçesinden 
de geliyor.  Çok tatlılar.  Biri esmer,  biri sarışın  ve biri de hamile. En güzeli hamile olan 
bence. Her gün bizim kahvaltı ettiğimiz saati biliyor, her zaman aynı saatte geliyor. Ona 
yemek veriyoruz. Evimiz o kadar büyük ve ferah ki nadiren sıkılıyoruz.  Kitap okuyo-
ruz, tablet ve telefon ile oynuyoruz.

Bugünlerin geçmesi, eski günlere dönmek bana mutluluk verecek. O günleri sabırsız-
lıkla bekliyorum.

Polat ATAŞ/4-B
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KORONA VİRÜS GÜNLERİM
Korona virüsün bulaşıcı ve salgın bir hastalık olduğunu; annem, babam ve televizyon-

daki haberlerden öğrendim. Bu hastalık bulaşıcı olduğu için evlerimizden çıkamıyoruz, 
okulumuz da kapandı.
 

Korona virüs yüzünden okula gidemiyoruz. Herkesi çok özlüyorum. İnşallah korona 
virüs geçer de okulları doldururuz, arkadaşlarım ve öğretmenlerimle yine iyi vakit ge-
çirebiliriz. Fakat buradan uzaktan eğitim yapmak da beni mutlu ediyor. 
 

Bir an önce korona virüsün bitmesini, okuluma geri dönmek, rahatça gezmek istiyo-
rum.

Rüzgar ÖZDEMİR/4-B
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HİÇ GELMESEYDİN CORONA !!!!
CORONA! Keşke hiç gelmeseydi, keşke hiç yaşatmasaydı bize bunları. Birçok insan 

bu virüs yüzünden hastalandı hatta hayatlarını kaybetti. Buna çok üzülüyorum. En 
azından sorunların üstesinden gelmek için, ona karşı koyabilmek için çok direniyoruz.  
Bu virüs o kadar iş yerini kapatsa bile, o kadar aileyi üzmeyi başarsa bile ve onca insanı 
evine kapatabilse bile yine de direniyoruz.

Ama bardağın dolu yerinden baktığımızda artık insanlar kişisel bakımlarına daha da 
çok önem veriyor. En azından bunun iyi bir şey olduğunu görüyoruz. Bu korona gün-
lerinde size kendimden bahsetmem gerekirse, evde sıkışıp kalan çocuklardan biriyim 
ben de…

Sadece hava almak için dışarı çıkıyorum. Ve evde tüm çocuklar gibi ben de 
sıkılıyorum. Aslında beni en çok üzen,  sevdiklerimle beraber olamamak.  Arkadaşlarım, 
öğretmenlerim,  anneannem, dedem, babaannem, teyzem, Yücel abim, kuzenim, 
amcam ….

Annem ve babam, her zaman sizinle oynayabiliriz diyorlar. Sözlerini tutmak için de 
uğraşıyorlar. Bir de artık evden çalıştıkları için, onlar da çok yoruluyorlar. Ben de kar-
deşim de onlara yardımcı olmak için çabalıyoruz. Yani birbirimize destek oluyoruz. Bu 
CORONA yüzünden bir de okullarımız kapandı ve öğretmenimizle okullar kapandığı 
için uzaktan eğitime geçtik. Günlerdir okulumu göremiyorum. Bu korona virüs ortaya 
çıktığı için bu sene 23 NİSAN ’ı bile evimizden kutlamak zorunda kaldık. Ayrıca bu 
sene ilkokuldaki son senemizdi. Seneye ortaokula geçeceğiz. Ama bu virüs yüzünden 
bu seneyi okulumuzun koridorları, okul bahçesi ya da sınıflarımız yerine evlerimizde 
geçirmek de beni üzen başka bir konu.

Bütün dünyanın başında olan bu virüsün bir an önce dünyamızı terk etmesini ve in-
sanları rahat bırakmasını istiyorum.

Rüzgar Selçuk DELİKAN /4-B
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GEÇEN GÜNLERİM
Benim korona virüslü günlerim hızlı geçiyor. Sabah dersim olduğu için erken kalkıyo-

rum.  Sonra öğretmenimle canlı ders yapıyoruz.

Aslında ben şuanda okulda olmak isterdim. Bahçede arkadaşlarımla oyun oynamak 
isterdim. Ben şu an okulda eğitim görmek isterdim. Doya doya vakit geçirmek isterdim.

Virüs beni kötü etkiledi,   arkadaşlarımı ve öğretmenimi çok özledim. Artık her şeyin 
normale dönmesini çok istiyorum.

Yağmur  Ada YANCI/4-B
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CORONA VİRÜSÜN ETKİLERİ
Beni ve dünyayı etkileyen  covid-19 adında bir hastalık çıktı. Bu hastalığın geçip git-

mesi için bir süre evlerimizde kalmamız gerekiyor.
          

Benim gibi tüm çocuklar eğitimlerine, evden internet üzerinden devam ediyorlar. 
Okuldaki gibi olmasa da öğretmelerim ve arkadaşlarımla görüşüyorum. Bütün günü-
mü evde öğretmenlerimle ders çalışarak, ailemle etkinlikler yaparak geçiyorum. Küçük 
kardeşimle oyunlar oynuyorum. Ev içerisinde hijyen kuralları biraz daha arttı. Özellikle 
dışarıdan alınanların hijyen kısmıyla,  annem ve babam ilgileniyorlar. Onun dışında 
hayatımızda çok bir değişiklik olmadı zaten. Ailemle normal hayatımıza devam ediyo-
ruz. Dışarı çıkamamanın, sosyal ilişkilerimizi sınırlandırmanın dışında, her şey aynı. 
Yine de dışarı çıkmayı, okulumu, arkadaşlarımı ve gezmeyi özledim. 
            

Evde güzel etkinlikler yapıyoruz. Film izliyoruz, ailemle oyunlar oynuyoruz. İnternet 
üzerinden hayal gücümü gösterebileceğim etkinliklere katılıyorum. Bu arada kitap yaz-
dım. Kitabımın adı “Topun ve Kalenin Gizemi”. Futbolla ilgili internetten hocalarımla 
canlı görüşmeler yapıyorum. Böylece futbol eğitimime devam ediyorum.
           

Ümit ediyorum ki, en kısa zamanda her şey normale döner. Okuluma, öğretmenleri-
me ve arkadaşlarıma kavuşurum.

 Yiğit YILMAZ/4-B
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KORONA GÜNLERİ
Korona günlerinde hiç kimse dışarı çıkmıyor ben de bütün gün evdeyim.Evde oyun 

oynuyoruz, dışarıda yaptıklarımızın çoğunu evde yapmaya  çalışıyoruz. Herkes çok üz-
gün, kaç kişi kaybettik? Okullardan ayrı kaldık. Bütün  çocuklar internetten bağlanarak 
ders yapıyorlar. Dersimizi ders programına göre yapıyoruz, bazılarını zoomdan canlı 
ders yapıyoruz. 

23 Nisan’ı bile zoom uygulamasını kullanarak kutladık .Evimizde camlardan bakarak 
siteyle beraber İstiklal Marşı’nı okuduk. Çok duygulandım, gözlerim dolu dolu söy-
ledim.  Geçen sene arkadaşlarımla 23 Nisan törenini konferans salonunda büyük bir 
çoşku ile kutlamıştık.İnşallah seneye tekrar okulumuzda büyük çoşku ile kutlayabiliriz. 
Okuldaki sınıfım  4C’yi çok özledim. Okulda öğretmenim ve arkadaşlarımla ders yap-
mak çok güzeldi. Çok güzel vakit geçiriyorduk. Herkesin içinde bir ümit var. Okuluma 
en kısa sürede gitmek istiyorum.

Yazımın sonuna geldim. KORONADAKİ BÜTÜN TEDBİRLERİ UYGULAYALIM 
VE EVDE KALIN.HAYAT EVE SIĞAR…….

Umut Aras KALKAN/4-C
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KORONA GÜNLERİM
Merhaba ben AZRA.

Hepimizin yaşadığı corona günlerinde kendi düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. 
Öncelikle umarım ki bu günler kısa sürede sona erer. İnsanlar ölüyor, dünyada her şey 
durmuş durumda. Bu durumun geçmesi için doktorlar elinden geleni yapıyor. Ben hep-
sine teşekkür ediyorum. Bizi düşündükleri için, kendi evlerine gitmeyip sabah akşam 
çalıştıkları için…

Aslında bakarsanız karantina günlerinin pozitif yanları da var. Bazı aileler birlikte bol 
bol vakit geçirip, bunun değerini anlıyorlar. Birlikte film izleyip, kitap okuyup, muhab-
bet edip bugünleri fırsata çeviriyorlar. Tabi ki bunun oluyor olması karantinanın bitme-
sini istemiyorum anlamına gelmez. Okulumu ve arkadaşlarımı çok özledim, dışarıya 
çıkmak istiyorum.

İnşallah en kısa sürede biter. Herkes normal hayatına daha dikkatli ve sağlıklı bir şe-
kilde  kavuşur.

Azra YALVAÇ/4-C
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COVID-19 NEDENİYLE
Merhaba ben Defne.

Bu 2020 yılında çıkan salgın nedeniyle evlerimizdeyiz. Ben şu anda arkadaşlarım ve 
öğretmenimin yanında olmak isterdim. Ama söylediğim gibi Covid-19 nedeniyle evle-
rimizde olmalıyız. Sizlerde evlerinizde kalarak bu salgını yenebilirsiniz.

Şu anda okulda olup canlı ders yapmak isterdim, online eğitim değil. Ya böyle bir sal-
gın olmasaydı,  çok güzel bir hayat bizi beklerdi. Şu anda güzel ama en azından dışarda 
oynayabilirdik. Mesela okul bitince parka gidip, bisiklet ya da paten kayar, oyun oynar-
dık. Anneannemlere, babaannemlere ziyarete giderdim. Ailem ile sinemaya giderdim, 
ama ne yazık ki bunların hiç birisi Covid-19 nedeniyle olmuyor. Ama şu anda evde 
olmanın tadını da  çıkarabilmeliyiz. Okul zamanı yapamadığımız şeyler vardı. Ailemle 
daha çok şey paylaşabiliyorum, güzel ve kaliteli vakit geçirmeye çalışıyorum. Okul za-
manı yapamadığımız annem babam ile film daha çok izleyebiliyorum. Kutu oyunları 
oynayarak eğlenebiliyorum. Evde babam ve annemle paslaşma şeklinde voleybol bile 
oynayabiliyoruz. Tabii ki görev ve sorumluluklarım da var anneme mutfakta ve ev te-
mizliğinde yardım ediyorum.

Okuldan ve derslerden geri kalmamak için öğretmenlerimin verdiği ödevleri ve et-
kinlikleri de evde yapmaya çalışıyorum. Annemle ikimiz formumuzu korumak için de 
sabah ve akşam kısa egzersizler yapıyoruz.
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İnternet sayesinde arkadaşlarımla canlı sohbetler yapabiliyorum. Annemle babamla 
karaoke yapıyoruz. Evde sevdiğimiz şarkıları hep bir ağızdan söylüyoruz. Aslında evde 
de eğlenceli vakit geçiyoruz ama sosyalleşmek adına eksik kalıyoruz.Sosyalleşmem için 
öğretmen ve arkadaşlarımla olmam gerektiğini biliyorum. Hayatı aynı mekanda, aynı 
kişilerle ömür boyu geçirmek bizi olumsuz etkileyebilir. Rehberlik öğretmenlerimizden 
de tavsiye alıyoruz….
 

Şu korona virüs bir bitsin öğretmenlerim ve arkadaşlarımla daha iyi vakit geçirece-
ğim. Görev sorumluluklarımı eksiksiz yerine getirmeye çalışacağım. Başarımı arttır-
mak için çok çalışacağım. Kendime güveniyorum. Ailemin, öğretmenlerimin de bana 
güvendiğini düşünüyorum. Aileme, ülkeme faydalı olabilmek için  bunların hepsini 
birden yapacağım. İnşallah ileride kendimin severek yapabileceğim bir meslek sahibi 
olacağım. 

Yaşadığım iyi ve kötü günleri unutmayacağım. Her gün edindiğim tecrübeler sayesin-
de olgunlaşacağıma inanıyorum. Ben korona virüs sayesinde hayatta her şeye hazırlıklı 
olmamız gerektiğini anladım. Bize bunu deprem de göstermişti. Ama güzel haberler 
de alıyoruz. Zamanında tedbirler alırsak kendimizi kötülüklere karşı korumayı öğ-
renebilirsek bu kötü durumlardan daha az zararla kurtulabiliriz. Onun için insanlar 
eğitilmeli, bilinçlenmeli, eğitim ve bilimin ışığında kendimizi geliştirmeliyiz. Atatürk, 
Einstein, Aziz Sancar gibi bilim ve düşünce insanlarını örnek almalıyız. Şimdi ise bizler 
evlerimizde kalarak bu salgını hep birlikte yenmeye çalışacağız.

Defne SAĞDUYU/4-C
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VİRÜSÜN BENİM ÜZERİMDEKİ ETKİLERİ
Öncelikle korona virüsü neydi. Korona virüsünün bir diğer adı ise Covid 19’ dur. Ko-

rona oluşma olayında bir sürü teori vardır. Ama geneli Çin’deki bir pazarda çıkmıştır.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                  

Korona virüsünün bir iyi bir kötü hali vardır. Mesela iyi yanı ailemizle bir araya gelip 
kutu oyunları oynayabilmek, eğer korona çıkmasaydı herkes dışarda olurdu ve ailemiz-
le vakit geçiremezdik. Kötü yanı ise okul, arkadaşlarımız veya çok sevdiğimiz akrabala-
rımızdan ayrı kaldık. Benim aklıma biraz komik biraz da mantıklı bir fikir geldi. Fikrim 
şuydu dışarı çıkana para cezası değil de evde kalana para ödülü verselerdi, bence biz bu 
virüsü çoktan yenmiştik bile. Bence bizim bu virüsü yenmemiz mümkün.                                                                                                                 
                   

Yapacağımız şeyler çok basit ve kısa mecbur olmadıkça dışarıya çıkmamak, ellerimizi 
2 saat ara ile yıkamak, dışarı çıkarken mutlaka maske takmak, dışarıdan eve gelince 
ellerimizi bol sabun ve suyla yıkayıp güzel bir duş almak ve dışardan gelince maskemizi 
hemen çöpe atmak. Bunlar sadece birkaçı ama siz sadece bunları yaparak da virüsü 
kapmayabilirsiniz.

Doruk BULU/4-C
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CORONA  İLE YENİ HAYAT
Sizlere hiç yalan söylemeyeceğim, ilk bu corona çıktığında işin ciddiyetinin farkında 

değildim.Benim için önemli olan okulların  tatil olmasıydı.15 gün tatildik.Ohh  ne gü-
zel bol bol oyun oynayacaktım, dışarı çıkacaktım, televizyon izleyecektim,geç yatıp geç 
kalkacaktım.

Günler geçtikçe bunun bir tatil olmadığını anladım.Ben 10 yaşındayım ilk defa 23 
Nisan Bayramımı arkadaşlarımdan okulumdan uzakta evimde kutladım. Artık arka-
daşlarımla oyun oynayamıyorum.Bu sene 4-C sınıfı olarak son senemizdi. Daha çok 
eğlenecektik.Şimdi sadece onları bilgisayardan görüyorum.Derslerimizi bilgisayardan 
yapıyoruz.Dersteyken bazen dalıp öğretmenime, arkadaşlarıma bakıyorum aklıma 
yaptıklarımız geliyor.Mesela, öğretmenim ders anlatırken sıkılmayalım diye bize espri-
ler yapardı, hep birlikte gülerdik.Teneffüslerde koşar oynardık...
      

Tüm sevdiklerimle hep görüntülü konuşuyoruz.Birbirimize dokunmadan, sarılma-
dan.Bunlar dışında güzel şeyler de var tabi  mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 
düzenlediği resim yarışması vardı ona katıldım ve bir çok arkadaşımla birlikte ödül 
kazandım.Ailem ile eskisinden daha çok zaman geçiriyoruz.Uno, tombala, look look, 
metaforms oynuyoruz; film izliyoruz.Kardeşimle kavga gürültü ama sonu hep barışa-
rak biten günlerimiz geçiyor.Bu arada ben bir şarkı yazdım.Sizinle onu paylaşmak is-
tiyorum.
   
OYY CORONA CORONA 
ÇİN’DE ÇIKTIN 
YARASA ÇORBASINDAN
BİZE NERDEN GELDİN
CORONA CORONA

Doruk Kuzey ÜNSAL/4-C
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SALGIN GÜNLERİ
Dünya olarak çok zor günler geçiriyoruz. Uzun bir süredir bütün ülkelerde yayılan 

virüs hepimizi zor bir hayata soktu. Virüsün yayılmaya başladığını duyduğumda endi-
şelenmiştim ve bize söylenen hijyen kurallarına uymaya çalışıyordum. Okulda sürekli 
ellerimizi yıkıyor, birbirimize çok yakınlaşmıyorduk. Sınıflarımızda el dezenfektanları 
vardı ve sürekli ellerimizi temizliyorduk. Öğretmenim bu konuda bizi sürekli bilgilen-
diriyordu. Sonra bir gün aniden okulların tatil olduğu ilan edildi.Arkadaşlarımdan ve 
öğretmenimden ayrı kalacağım için üzüldüm. Evdeki hayat en başında güzel geldi. An-
nem ve babam da bizimle evde kalıp evden çalışmaya başladılar. Bir haftalık tatilden 
sonra hepimiz okulumuza evden devam ediyoruz. Öğretmenlerimiz bizlerle internet 
üzerinden birlikte olup ders anlatmaya devam ediyorlar.

Evdeki yaşamımız bir arada olsak da biraz tedirgin geçiyor. Sürekli evde kalmak zo-
runda olmak, çok kısa süreliğine açık havaya çıkıp sonra eve gelince temizlik yapmak 
çok zor. Çocuklar için dışarı çıkma yasağı geldiğinde ben daha da korktum. Haberlerde 
sürekli virüs hakkında konuşuluyor, annem ve babam hijyen konusunda sürekli bizi 
uyarıyor. Eve gelen her alışveriş tek tek dezenfekte ediliyor ve bu çok yorucu oluyor. 
Virüs yüzünden annem ve babam dışında kimseyi göremiyorum ve çok üzülüyorum. 
Annem bugünlerin geçici olduğunu söylüyor ama ben yine de çok üzülüyorum 4. sınıfı 
bitirmek üzereyken öğretmenim ve arkadaşlarımla vakit geçirememek çok üzücü. Bu 
virüs olmasaydı okulun bahçesinde bol bol oyun oynayacaktık. Bütün bir sene burs-
luluk sınavına çalıştık sınav bitince rahatça oyunlar oynayacaktık, fakat olmadı. Beni 
en çok üzen şey salgın bitmezse ilkokul sınıfımda bir daha arkadaşlarımla olamayacak 
olmam.
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Bu salgın çok kötü ama iyi yanları da var. Mesela evimizde daha çok vakit geçiriyoruz. 
Annem ve babamla sürekli birlikteyiz ve beraber çok eğleniyoruz. Annemle yemekler 
pişirip babamla playstation oynuyoruz. Ailece görev dağılımı yaptık ve biz de onlara 
yardım ediyoruz. Akşam yemeklerinden sonra film izliyoruz, puzzle yapıyoruz ya da 
kutu oyunu oynuyoruz. Annem ve babam çalıştığı için ve biz okula giderken bu kadar 
vakit geçiremiyorduk. Onlarla birlikte olabilmek çok güzel. Annem bazen sağlık çalı-
şanlarının evlerine salgın yüzünden evlerine gidemediklerini ve çocuklarından uzak 
kaldıklarını söylüyor bu yüzden kendimi şanslı hissediyorum.

Bu salgın hepimizi evlerimize kapasa da biz yine bazı alışkanlıklarımızı devam etti-
riyoruz. Mesela 23 Nisan Çocuk Bayramını okulumuzda kutlayamasak da öğretme-
nimizle birlikte bütün sınıf internet sınıfımızda toplanıp bayraklarımızı sallayarak 
kutladık. 23 Nisan akşamı bütün komşularımızla birlikte İstiklal Marşımızı söyledik. 
Belki böyle bir bayram kutlamasını bir kere de 19 Mayıs’ta yaşarız. Bu salgın ne zaman 
bitecek bilmiyoruz ama bir an önce bitmesi için çok dua ediyorum. 

Umarım çabucak biter ve herkes ailesine arkadaşlarına kavuşur. Ben aileme arkadaş-
larıma ve öğretmenime sarılacağım günü iple çekiyorum çünkü herkesi çok özledim.

Duru KALLENCİ/4-C
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GÜNDEMİMİZ KORONA VİRÜS
Bugün gündemimiz korona virüs. Bizler evde çok sıkılsak da sağlığımızı korumak için 

evde durmamız gerek. Bunu yaşadığımız için biraz şanssız olsak da yine de şanslı oldu-
ğumuz tarafları da var. Korona virüsün sağlığımız için birçok kötü yanı var ama evde 
kaldığımız için bazı iyi yanları da var. Mesela evimizde anne ve babamızla eskisinden 
daha çok vakit geçirebiliyoruz. Daha fazla oyun oynayabiliyoruz. Eğitim haklarımızdan 
mahrum kalmıyoruz. Online derslere başladık. Uzaktan olsa da birbirimizi görüyoruz. 
Arkadaşlarımızla yakın temas kurup oyun oynayamıyorsak da online olarak internet 
üzerinden görüntülü görüşebiliyoruz. Derslerimiz eskisi gibi olmasa da yine de eğlen-
celi. Herkesin yemek ve bazı ihtiyaçları var. Bunların karşılanması için bazı annelerin 
ya da babaların çalışması gerekebilir.
 

Tabi herkes maske kullanarak dışarı çıkıyor. Dışarı çıkamayan büyüklerimiz de var, 
onları arayıp hatırlarını sorabilir, yalnız hissetmemelerini sağlayabiliriz. Herhangi bir 
ihtiyaçları varsa onları büyüklerimize söyleyip yardımcı olabiliriz. Bu süreci sıkılmadan 
sabırla bekleyip evde geçirmeliyiz. 

Sağlıklı olduğumuz için mutlu olmalıyız.

Emir ATASOY/4-C
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KORONA VİRÜS İLE MÜCADELEMİZ
Merhaba benim adım Emir.

4. sınıfa gidiyorum. Bu sene ilk defa çok değişik bir şey yüzünden okulumuzu yarım 
bırakmak zorunda kaldık o konu da  Koronavirüs diye bir virüstü.
         

Şu an tüm dünya evlerde ve biz de evlerdeyiz. Koronavirüs’ün ilk başta ne demek ol-
duğunu bilmiyorduk haberleri izleye izleye öğrendik. Koronavirüs; ölümcül bir hasta-
lıktır ve Koronavirüs görünmezdir bu yüzden sokağa çıkamıyoruz.Bu virüsü görebilsek 
olmayan yerlerden yürürüz değil mi? Bu yüzden her yerde olabilir. Biz Koronavirüs’e 
yakalanmamak için bol bol ellerimizi yıkıyoruz, tuzlu su ile ağzımızı gargara yapıyoruz 
dışarı çıkmakta zorunlu kaldıysak maskemizi ve eldivenimizi takıyoruz, dışarıdan ek-
mek vb. alırken çok dikkat ediyoruz. Koronavirüs ölümcül bir hastalık olduğu için yurt 
dışına seyahatler etmiyoruz. Zaten de tüm ülkeler sınırlarını kapatmıştır. 

Ülkeler, iller, ilçeler, siteler ve apartmanlar... Hepsi karantinada. 20 yaş altı ve 65 
yaş üstü dışarı çıkamıyor tam bir karantina uygulanıyor bu karantinanın ne zaman 
biteceği de henüz belli değil .Bu durum beni çok üzüyor.Okulumdan ayrı kalmak 
arkadaşlarımdan ayrı kalmak,öğretmenimden ayrı kalmak beni çok üzüyor üstelik bu 
yıl benim ilkokuldan mezun olma yılım belki mezuniyet balomuzu bile yapamayacağız. 
Karantina yokken anneannem bize gelmişti. Karantina çıktıktan beri burada bizimle 
kaldı hiçbir yere gidemiyor.
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Sokağa çıkma yasağı geldiğinden beri çocuklara online eğitim veriyorlar. Bu yıl 23 
Nisan’ın da 100. yılıydı. Kimse sokağa çıkamıyordu ama yine de biz camdan balkon-
dan İstiklal Marşını coşkuyla söyleyebildik.Bunu yapmak bile beni mutlu etmeye yetti.
Geçen yıl çok güzeldi. Coşkuyla kutlamıştık keşke bu yıl da yapabilseydik. Bizler öğ-
retmenimizle birlikte online bir şekilde bayramımızı coşkuyla kutladık. Hatta herkes 
camlarını, duvarlarını süsledi.

Evde kalarak kısıtlı da olsa her şeyi yapabiliyoruz.Buna da alıştık diyebilirim.  Mesela 
çoğu kişi yemek yapmayı öğrendi, ben de bazı yemekleri yapmayı öğrendim. Evde ka-
larak tabii ki spor da yapabiliyoruz.
      

Herkes evde kalırsa bu Koronavirüsü de atlatacağız. Şu an herkes evde.  İnşallah bu 
Koronavirüsü de yenip sağlıklı bir şekilde yeni öğretim yılına başlayabiliriz.Yine mutlu 
bir şekilde okulumuzun bahçesinde oynayabiliriz.

Emir ÇELİK/4-C
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KORONA
Korona bir virüs türüdür. Çin’de Çinlilerin yarasa yemesinden dolayı bulaşan bir vi-

rüstür. Bu virüs insandan insana temasla ve solunum yoluyla bulaşmaktadır. Bulaşan 
kişide düşmeyen yüksek ateş öksürük baş ağrısı gibi belirtiler oluşturmaktadır. 
        

Kısa süre içerisinde Çin’den bütün dünyaya yayılmıştır. Dünya sağlık örgütü [WHO] 
tüm dünyada pandemi salgını ilan etmiştir. Öncelikle çocuklar ve yaşlılar büyük risk 
altındadır. Ve hastalığı ağır geçirmektedir veya can kaybı görülmektir. Tedavisi çok zor 
olmakta, hastanede yatarak yapılmaktadır. Aşısı henüz bulunamamıştır, araştırılmak-
tadır. Korunmak için, sosyal mesafeyi,en az 1 metre izolasyonu korumak, elleri sık sık 
sabunla yıkamak su ve sabun olmadığı zaman dezenfektan ile temizlemek kapalı alan-
lara giderken maske kullanmak gereklidir ve evde kalmak gereklidir.
      

Umarım aşı bulunur ve bütün dünya koronadan kurtulur. 

Emir KARADEMİR/4-C
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KORONA VİRÜS GÜNLERİM
Merhaba benim adım Emre. Bu ay 10. yaşıma gireceğim ve ilk kez doğum günümü 

yalnız kutlayacağım ve bu çok üzücü. Koronavirüs dünyada birçok şeyin değişmesine 
neden oldu, hayatımızdaki değişiklikler de bunlardan birkaçı. 

Salgın daha yeni Çin’de başladığında çok önemsememiştim ama hala içimde bir his 
vardı. Ya bu bütün dünya için bir felaket olursa… Birkaç ay sonra felaket kelimesinin, 
Koronavirüs’ün yanında hafif kalacağını anladım, çünkü dünyadaki ülkelerin yarısın-
dan fazlasında bu virüs vardı. Sonra korktuğum başıma geldi ve tüm dünyayı sardı. Şu 
anda evlerimizde hapis hayatı yaşıyoruz.Keşke şu an okula gittiğim günlerde olsaydım. 

İnsanoğlunun bir daha garip yemekler yememesini diliyorum ve Çinliler için bir daha 
böyle bir deneyim yapmamalarını istiyorum. Okulumu, öğretmenlerimi ve arkadaşla-
rımı çok özledim, zaten son senemizdi bir de üstüne birbirimizi göremeyeceğiz, arka-
daşlarımdan bazıları okuldan ayrılacak ve çoğu arkadaşımla da ayrı sınıflarda olaca-
ğız. Bence okulumuz bizi bir yıl daha aynı sınıfta okutmalı. Evet sunumum bu kadardı 
umarım beğenmişsinizdir, çünkü bunun için çok uğraştım.

Emre Baran KOÇ/4-C
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KORONA GÜNLERİ
Şu an dünya küçük bir düşmanla savaşıyor. Kendisi küçük ama etkisi çok büyük. Adı: 

Korona Virüs, bir diğer adı ise; Covit-19.  Korona virüsü ilk olarak Çin’deki Wuhan 
şehrinde ortaya çıktı.  Virüsün vahşi hayvanlardan insanlara bulaştığı düşünülüyor.
     

Bizler korona virüsten korunmak için evlerimize kapandık. Bu korona bizi evlerimize 
kapattı ama biz yine de eğitimimize devam ediyoruz. Biz sınıf olarak hafta içi her gün 
internet üzerinden ders işliyoruz. Sanki okuldaymış gibi her öğretmenle ders işliyoruz. 
Bize sınıf öğretmenimiz her hafta o haftanın ders programını hazırlıyor. O ders progra-
mında sadece canlı dersler yok, aynı zamanda internetten de ders çalışıyoruz.
  

Ben arkadaşlarımı, öğretmenlerimi, bazı aile büyüklerimi... gibi kişileri çok özledim 
ama bazı şeylerin olumlu yönlerini de düşünmek gerek. Mesela bu koronanın bir olum-
lu özelliği de ailemle (evdekilerle) daha çok zaman  geçiriyorum.

Ben bu karantinadan çok sıkıldım umarım bu koronanın yakında aşısı bulunur ve eski 
hayatımıza döneriz.

İpek GÜRSEL/4-C
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EVDEYİZ
Evdeyiz çünkü virüs var. Virüsten korunmak için evdeyiz. Kendi sağlığımız ve etrafı-

mızdaki insanların sağlığı için evdeyiz.
                  

Bu süre içerisinde yaptıklarım: Uzaktan eğitim sayesinde derslerden geri kalmıyorum, 
hem de arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi görüyorum. Evde mutluyum, oyunlar oynu-
yorum, şarkı dinliyorum, spor yapıyorum, ders yapıyorum. Oynadığım oyunlara örnek 
olarak: basket, futbol, anlat bakalım, saklambaç,kardeşimle boyama, tablet… Okulların 
açılmasını istiyorum çünkü arkadaşlarımla oyun oynamayı çok özledim. Bir de antre-
manlarıma gitmeyi özledim. Aile büyüklerimi özledim, bunu gidermek için görüntülü 
konuşmalar  yapıyorum.
                  

Bu salgının bir an evvel  bitmesini istiyorum. Çünkü herkesi çok özledim.

Kaan AFACAN/4-C
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KARANTİNADAKİ HİSLERİM

Şu an dünya küçük bir düşmanla savaşıyor. Kendisi küçük ama etkisi çok büyük. Bir 
an insanın içine bir his kaplar, bu her yerde olabilir. Belki yalnızlık duygusu, belki de 
mutsuzluk duygusu ya da mutluluk duygusu da olabilir. Bazen insan kendisi bile ne 
yaşadığını bir anda ne olduğunu anlayamaz. Ama bu bir gerçek bazı duygular o kadar 
iyi olabilir ki anlatılamaz. Bir düşün deniz kenarında oturduğunu, ailen ile birlikte, ar-
kadaşlarınla konuştuğunu eğlenceli oyunlar oynadığını düşün. Çok iyi olmaz mıydı? 
Bence harika bir duygu…

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yılı evde geçti ama yine de çok 
eğlenceli ve güzel bir gün olmuştu. Evde olsak bile biz bu bayramı kutladık. Sanki daha 
dündü… 23 Nisan için tüm sınıfın gösteri için çalışması. Geçen seneydi… Bazıları öğ-
retmen, bazıları çok çalışan kadınlar… 23 Nisan için tüm çocuklar çalıştığı oyunlar, 
şarkılar, danslar…  O eğlenceli, insanı gururlandırıcı korolar, bizi çalıştıran tüm öğret-
menlere teşekkürler.

Şimdiki günler geçecek, güzel hayat devam edecek, ailen ile arkadaşlarınla, benim 
canım öğretmenim yani Deniz öğretmen ile birlikte bu güzel hayat devam edecek.

EVDE KAL SAĞLIKLA KAL

Kimia Mahdavı TABATABAI/4-C



59

CORONA VİRÜS
Herkesin bildiği gibi coronavirüs yani COVİD-19 tüm dünya gibi ülkemizde de yayıl-

maya devam ediyor ve birçok insanın ölümüne sebep oluyor. Bundan korunmak için 
sadece birkaç önlem almamız gerekiyor: El yıkamak, maske takmak ve mümkünse hiç 
dışarı çıkmamak gibi.

Ve COVİD-19 bu önlemlerden daha güçlü değil. Ama genel olarak bu kurallara uy-
muyoruz. İşte virüs bu yüzden hızla yayılıp bazı insanları öldürüyor. 

Daha güzel bir dünya için lütfen bu kurallara uyalım.

Mehmet Mert ÖZÇELİK/4-C
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GEÇMİŞ VE ŞU AN
2 ay önce sabah 07.30’da kalkar 07.45’de kahvaltı yapardım. 08.00’da servise binerdim. 

08.45’de okulda olurdum . Derslere girer arkadaşlarımla oyun oynardım. Arkadaşımın 
evine gidebilir onları da bize davet ederdik. Okul takımındaydım, arkadaşlarımla ant-
renmana kalırdık. Hafta sonu basketbol kulübüne giderdim. Ailemle dışarıda vakit ge-
çirirdik. Ailecek teknemize, parka ve alışverişe giderdik. 

Artık korana virüsünden dolayı hiçbir şey eskisi gibi değil. 23 Nisan’ın 100. yılını ev-
den kutladık. Korana virüs olmasa törenler yapardık. Korona virüs yüzünden törenler 
yapamıyoruz. 

Ama korona virüsünün iyi yanları da var, mesela babamın daha fazla evde kalması, 
PS’den arkadaşlarımla oyun oynamamız. Kardeşimle oyun oynuyoruz, film izliyoruz, 
uzaktan kumandalı helikopterimi uçuruyoruz. Annem bir sürü güzel yemek yapıyor. 
ZOOM uygulamasından öğretmenlerimle ders yapıyorum.
 

Kendimizi koruyalım, eğlenelim, sağlıkla kalalım dışarı çıkamasak da spor yapalım. 
Sizi çok özledim inşallah kısa bir zamanda görüşürüz, sizi çokkk seviyorum.

Mert VULAŞ/4-C
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KORONA VİRÜSLÜ GÜNLERİM
Bütün dünyayı hasta eden koronavirüs yüzünden uzun zamandır evdeyiz. Ailem ve 

ben sağlığımızı korumak için dışarı çıkmıyoruz. Evde sıkıntıdan televizyon izliyorum, 
kitap okuyorum resim yapıyorum, öğretmenlerimle gündüzleri canlı ders yapıyoruz… 
Geçen günlerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vardı ama maalesef evde 
kutladık. Balkonlarımızdan bayraklar salladık, İstiklal Marşımızı okuduk… 

Benim için en üzücü olan şey öğretmenlerimle ve arkadaşlarımla olamamam. Geçen 
gün ise ramazanın ilk günüydü ve sahura kalktık. Ben de ilk defa tam gün oruç tuttum. 
Önümüzdeki karantina günlerimi çok merak ediyorum. Sanırım 19 Mayıs ve Ramazan 
Bayramı’nı da evde kutlayacağız. Bir an önce okulların açılmasını ve dışarıya çıkmayı 
istiyorum!

Miray BAŞARAN/4-C
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COVİD-19
Bir perşembe akşamı herkes televizyon başında aynı haberi bekliyordu ve o haber 

geldi, okullar 16 Mart’tan itibaren süresiz zorunlu tatil oldu, çünkü COVİD-19 tehlikeli 
bir hal almaya başlamıştı.

Artık uzaktan eğitime geçmiştik bütün derslerimizi online alıyorduk. Aylardır evden 
hiç çıkmamıştık. Ben çok sıkılmıştım aynı zamanda ablam da çok sıkılmıştı. Beraber 
oyun oynamak, film izlemek bile sıkıcı olmuştu. 23 Nisan gelmişti ve onu bile uzaktan 
kutladık.

Sonra alışmaya başladım. Aslında benim için çok zor olmadı. Sanki hiç bir şey ol-
mamıştı, tek fark sokağa çıkmamak ve derslerimizdi. Ramazan geldiğinde her akşam 
ailecek sofraya oturup saatlerce sohbet ediyoruz, iftardan sonra arkadaşlarımla bilgi-
sayar oyunu oynuyoruz, bazen ailemle film izliyorum. Bazen bahçeye çıkıyoruz oyun 
oynuyoruz. Anneanne ve dedemi çok özledim onlarla görüntülü konuşuyorum. Ben 
karantinada eğleniyorum, aile bağlarımızın güçlenmesini sağlıyor, keşke anneanne ve 
dedem de burada olsa. 

Umarım bu süreç bir an önce biter, arkadaşlarıma ve sevdiklerime kavuşurum.

Önder Ata VOLKAN/4-C
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EVDE BİTEN İKİNCİ DÖNEM
Corona’yı ilk duyduğumda çok şaşırmıştım ne olduğunu bilmediğim bir hastalık so-

nuçta.

Bir gün öğretmenim tüm sınıfa okulları tatil olacağını söyledi. Önce sevinmiştim ama 
15 günden 20 güne uzadıkça uzadı, dersleri internetten yapıyorduk artık arkadaşları-
mı ve öğretmenlerimi ekrandan görebiliyordum. Hatta 23 Nisan’ın 100.yılını da evde 
kutladık. Geçen sene kadar güzel olmasa da kötü de diyemem .Deniz öğretmen bize 
yine o coşku ve heyecanı hissettirmişti. Hani derler ya ‘daha dündü 1.sınıfa gidiyordun’  
ilk defa bunu söyleyenlere hak verdim. Ne çabuk bitiyordu ilkokul… Seneye bazı ar-
kadaşlarım belki farklı okullara gidiyor olacağız, aynı okulda olanlar da farklı sınıflara 
gidecek. İkinci dönem için hayallerimiz vardı… Öğretmenim bize oyun için daha çok 
vakit ayıracak arkadaşlarımla okul gezilerine gidecektik.
      

Deniz öğretmenin ünlü problemleri ve arkadaşlarımın yaratıcı oyunlarını çok özle-
dim.   

4-C seni hiç unutmayacağım.

Talya Ada ATAGÜR/4-C



64

KORONA VİRÜS İLE NASIL BİR HAYAT YAŞIYORUZ
Siz de biliyorsunuz ki şu anda ‘’COVİD-19 (korona virüs)’’adında bir virüsü evde ka-

larak yaşıyoruz ama bu virüsten korkmamıza gerek yok, çünkü korona virüs de grip 
gibi önceden korkarak yaşanıyor. Sonra da bir çaresi bulunup kolay geçen bir hastalık 
gibi akıldan siliniyor.

Sıra uzaktan eğitime gelince bence uzaktan eğitim de normal eğitim gibi çok güzel 
yaşanacak, çünkü normal eğitimde olduğu gibi uzaktan eğitimde de birçok uygulama 
sayesinde birlikte görüşebiliyoruz. Zaten evde hayat daha güzel size birkaç örnek ver-
sem sizce ne derdim, bence şunlar olabilir: Akşam geç yatmak, sabah geç kalmak tenef-
füslerde oyun oynamak gibi şeyler yapıyoruz değil mi?

Büyüklerin hayatına gelince; tabii çalışmayanların yani patronları onlara izin vermiş 
olanlar, sizin de anne babanız böyleyse onların çoğunlukla yemek, kek gibi tatlılar yiye-
cekler yaptığını görüyorsunuzdur. Ama belki sizin anne babanız da benimki gibi hafta 
sonları bizlerle veya abla abilerimizle oynuyorlardır. Şimdi de diğer anne babalara ge-
lelim yani öğretmen olanlar onların ayrı yönleri de var mesela onların canlı derslerde 
öğrencilerin yanlarında bulunması ve öğrencilere dersi anlatması gerekir. Ama onlar da 
diğer anne babalar gibi çocuklarıyla hafta sonları oyun oynayabilirler. Sizin tanıdığınız 
bir arkadaşınızın ebeveynleri işe gidiyor mu? Tanıdığım bir arkadaşımın annesi hala 
işe gidiyor, bu çok kötü bir olay değil mi? Zaten ben de şimdi korona virüsün kötülük-
lerinden bahsedecektim. 

Bence korona virüsten dolayı yaşadığımız en kötü şey ne biliyor musunuz? SOKAĞA 
ÇIKMA YASAĞI. Neden böyle dediğimi anlamışsınızdır. Çünkü sokağa çıkma yasağı 
yüzünden anneanne ve dedelerimizi göremiyoruz. Bu bir, dahası da var. Arkadaşları-
mızla oyun oynayamıyoruz. Bu iki, daha da vardır ama ben söylemeyeceğim onları da 
siz bulun.
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Korana virüsü kolayca atlatmak istiyorsanız 14 kuralı kullanın. Şimdi de size bu 14 
kuralı açıklayalım:
1. Yurt dışına çıkmayın, seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. (Yoksa yurt dışından 
kapabilirsin.)
2. Yurt dışına çıktıysanız ilk 14 günü evde geçirin. (Kaptıysanız başka kişilere bulaştı-
rabilirsin.)
3. Aile üyelerini korumak için kendinizi izole edin. (Aile üyelerine bulaştırmak iste-
mezsin değil mi?)
4. İzole edilmiş kişinin odasına maskesiz girmeyin. (Sana bulaşmasın!)
5. Odanızı sık sık havalandırın. (İçeriyi serinlet, hava alırsın)
6. Evde geçen süre boyunca ziyaretçi kabul etmeyin. (Kaptıysan misafirlere bulaştıra-
bilirsin.)
7. İnsanlara özellikle yaşlılara ve kronik hastalıkları olanlarla temas kurmaktan kaçının. 
(Kaptıysan yaşlılara  bulaştırabilirsin.)
8. Ellerinizi sıvı sabun ile yirmi saniye boyunca ovarak yıkayın. (Elinde mikrop varsa 
ölsün.)
9. Kapı kolları gibi sık kullandığınız yerleri her gün temizleyin. (Evde mikrop varsa 
ölsün.) 
10. Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın (Aile üyelerine bulaştırmak iste-
mezsin değil mi?)
11. Kıyafetlerinizi 60 - 90 C’de normal deterjanla yıkayın. (Kıyafetinde mikrop varsa 
ölsün.)
12. Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin. (Güçlenip mikrop-
ları öldürelim.)
13. Evden çıkmak zorunda kalırsanız mutlaka maske takın. (Kaptıysanız başka kişilere 
bulaştırabilirsin.)
14. Düşmeyen ateş, öksürük gibi sorunlarınız varsa maske takarak bir sağlık kurumuna 
başvurun. (Hastalanmış olabilirsin.) İşte bu 14 kuralı uygularsan korona virüsü kap-
mazsın.

Tuna PAMUK/4-C
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EVDEKİ DURUMUM
Uzun bir süredir virüs yüzünden ben de herkes gibi evdeyim. Evdeyim ama aynı okul-

daymışım gibi hiç öğretmenlerimden ya da sınıf arkadaşlarımdan ayrı kalmıyorum. 
Tüm öğretmenlerim bizim, bu zorlu günlerde hep yanımızda olduğu için çok mutlu-
yum.

Bu sene ilk defa 23 Nisan’ın 100. yılını herkes evlerinde coşkuyla kutladı, saat 21.00’de 
herkes balkonlarında bayraklarıyla İstiklal Marşı’nı söyledi. Normalde okullarda 23 Ni-
san gösterileri olurdu. Önümüzdeki en yakın bayram 19 Mayıs ve herhalde 19 Mayıs’ı 
da herkes evlerinde kutlayacak. Ama bu yüzden hiç üzgün değilim, çünkü aynı 23 Ni-
san’ daki gibi herkes evlerinde coşkuyla kutlayacak. Bu zamanları kimse unutmaz, bu 
olayları ileride çocuklarına anlatır diye düşünüyorum. Keşke okula gidebilseydik ve 
akrabalarımızın yanına gidip onlara sarılabilseydik. Ama bence virüs olayından çok 
geçmeden kurtulacağız ve eski günlere döneceğiz. 

Öğretmenim, arkadaşlarım ve akrabalarımla internetten değil de yüz yüze görüşmeyi 
iple çekiyorum, onları çok özledim. İyi ki varlar!

Yusuf AKDENİZ/4-C
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EVDE YAŞANANLAR
Bugünlerde herkes evde ve ben de çok sıkılıyorum. En azından ben sitede oturduğum 

için site bahçesine çıkabiliyorum. 

Kötü olan da sınıf arkadaşlarımla görüşememem. Bir tek arkadaşlarım değil aynı za-
manda öğretmenlerim, akrabalarım… Sitede yürüyüşe çıkmak beni rahatlatıyor. Ama 
bugünlerde canım hep pamuk şeker çekiyor ve tabii ki eski günleri… Aynı zamanda 
benim için annem ile babam bu durumda büyük rol oynuyor, çünkü ikisi de doktor ve 
bu durumda, öğretmenler de çok çalışıyor, onların da çok emekleri var. Aynı zamanda 
bu dönemde bütün çalışanlara teşekkür ediyorum. Benim görüşüm ise; bu durumda 
mümkün olduğunca dışarıda birileriyle görüşülmemeli, çok dışarı çıkılmamalı. Uzun 
süredir evdeyiz ve kendimize oyalanacak bir şeyler bulmalıyız, mesela resim çizmek, 
kitap yazmak, müzik çalmak… 

Bu dönemde tek isteğim, aslında sadece bu dönemi sağlıkla geçirmek…

Zeynep Defne YAZAR/4-C
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KORONO VİRÜSTE GÜNLER
Ben de herkes gibi evde kalmakta zorlanıyorum ama evde kalmak zorundayız. Evdeki 

hayatım:

Ben de evden çalışmalar yapıyorum, ödevler ve projeler yapıyorum. Evde kardeşimle 
oyun oynuyorum. Genellikle ödev başındayım ama boş zamanım da oluyor. Evde nasıl 
hissediyorum: Evde sanki Coronavirüs olmamak için dayanıyorum ama biliyorum ki 
evde de hastalığa veya hastalıklara yakanabilirim, o yüzden dikkat ediyorum.
Evde nasıl mutlu olurum:

Ben de evde mutlu olmak için oyun oynayıp eğleniyorum. Bazen kitap okuyup, zihni-
mi canlandırıyorum ve böyle dayanıyorum. Eminim herkes mutlu ve iyidir.

Ada DENİZHAN/4-D
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KORANALI GÜNLERİM
Korona virüs yüzünden günlerim evde geçiyor. Arkadaşlarımı ve daha birçok kişiyi 

çok özledim. Her gün canlı derslere bağlanıyorum. Öğretmenlerimin verdiği ödevleri 
yapıyorum. Güneşli havalarda bahçemize çıkıp top oynuyoruz. Annem bana istop diye 
bir oyun öğretti, çok mutlu oldum. Evde de eğlenecek şeyler buluyorum. Mesela tablet 
ile oynamak dışında, mandalina ile hokkabazlık yapıyorum. Bazen de film geceleri ya-
pıyoruz. Yeni bir film serisine başladık. İsmi Alacakaranlık. 

Evde annemin pilates topuyla zıplamayı çok seviyorum. Babamın evinde kuzenimle 
oyunlar oynuyoruz, sessiz sinema, quick draw yarışması gibi. Akşamları film izleyip, 
babamla güzel ve eğlenceli zaman geçiriyorum. 

Umarım virüs artık biter. 

Alisa BAYTAROĞLU/4-D
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KORONO VİRÜSTE GÜNLER
Sevgili arkadaşlarım,
Biz kötü günlerde yaşıyoruz ama bilim insanları çözümünü bulmaya çalışıyor. Corona 

virüsü ilk kez duyduğumda çok panikledim. Sonra coronayı büyük bir tehdit olarak 
gördüm. Ülkemize geldiğini duyunca da çok korktum. Karantina altına alındığımız ilk 
gün biraz mutlu olmuştum, çünkü virüs artık evimize gelemezdi. Fakat sonra sokağa 
çıkma yasağı ile ben evde kalmaktan sıkılmaya başladım çünkü ben evde her gün aynı 
şeyleri yapıyorum. Sağlığım, eğitimim ve eğlencem iyiydi ama dışarı çıkamıyordum. 

Salgında aile yaşantımız çok iyi oldu. Tüm uçuşlar iptal edildiği için babam her gün 
bizimle, onunla ve kardeşlerimle oyunlar oynayıp beraber vakit geçirebiliyoruz.  Fakat 
annem bir sağlık çalışanı olduğu için çok yoğun çalışması gerekiyor. Annem insanların 
sağlığını korumak için gidiyor ve onlara yardım ettiği için çok mutluyum.
 

Akrabalarımı, kuzenlerimi ve arkadaşlarımla görüntülü aramalar yaparak konuşabi-
liyorum. Sınıf arkadaşlarımla derslerimizi ZOOM programı üzerinden yapıyoruz. Ben 
en çok alışverişe gitmeyi, yurt dışına çıkmayı ve yeni yerler görmeyi özledim. Ben arka-
daşlarımı,  öğretmenimi ve okulumu çok özledim. Ama evde kalmak, sağlıklı kalmak, 
öğrendiğim en önemli şey.

Şunu anladım ki küçücük bir virüs tüm dünyayı ele geçirdi. Bence dünyanın en büyük 
gücü Corona virüs.

Ata Berk KAYA/4-D
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YIL 2020 HAYATIMIZDAN BİR PANDEMİ GEÇTİ
Yıl 2020 tüm dünya olağanüstü bir durumla karşılaştı. Pandemi kelimesi ile tanıştık. 

Biz çocuklara önce bir oyun gibi geldi. Hatta resimleri sevimli gibi gelen bir virüs resmi 
ile sık sık karşılaşmaya başladık. Espriler bile yapmaya başladık. Resimlerini çizdik, 
kurabiyelerini yaptık.

Benim hayatımdaki değişim önce okullarımızın tatile girmesi ile başladı. Çok mutluy-
dum, ara tatil uzamıştı. Ama bu değişiklikler giderek artmaya başlamıştı. Evde haberler 
dikkatle takip edilmeye başlanmıştı, kısa bir süre sonra babam da işe gitmemeye baş-
lamıştı. Daha sonra çok sık gördüğüm anneannem ve dedem için sokağa çıkma yasağı 
geldiğini, hemen ardından biz çocuklarında sokağa çıkamayacağını öğrendim. Kafam 
karışmıştı. Ama ailem bu sürecin geçeceğini, dünyanın her yerinde durumun aynı ol-
duğunu söylüyordu.

Eğitim ve öğretim sürecimiz alışık olmadığımız değişik bir sistemle “online eğitimle” 
devam etmeye başladı. Öğretmenlerimizin ve bizim gayretimiz ile bu yeni eğitim mo-
deline uyum sağladık. Bu süreçte ailem bana ve kardeşime derslerimizde yardımcı ola-
rak eğitimimize bir öğretmen gibi destek vermeye başladılar. Birbirimize kenetlenmiş-
tik, evde hep beraber oyunlar oynamaya keyifli vakit geçirmeye başlamıştık. Daha çok 
yakınlaşmıştık. Anneme mutfakta yardım ediyor, kardeşimle oyunlar oynuyor, daha 
çok kitap okuyordum. Sanki günler daha uzundu. Büyüdüğümü hissetmeye başladım. 
Durum o kadar da kötü ve sıkıcı değildi. 

Ancak benim teyzem hemşire, eniştem de doktor onlar için ve kuzenlerim için çok 
tedirginim. Sağlık çalışanlarının bizler için ne kadar büyük bir fedakârlık içinde ol-
duklarını izledikçe, yapmak istediklerimi biraz daha öteleyebileceğimi, özlediklerimize 
kavuşabilmek için hepimiz birlik olup evde kalmalıydık. Emekler boşa gitmemeliydi.
Ancak itiraf etmeliyim ki okulumu, öğretmenlerimi, arkadaşlarımı, teneffüslerde oku-
lumuzun bahçesinde oyunlar oynamayı, sinemaya gitmeyi, alışverişe gitmeyi ve yine 
büyük bir aile olmayı çok özledim. Ama geçecekti. Dünya iyileşecekti…

Ayşe ÜNSAL/4-D
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KARANTİNADA NE YAPIYORUM?
Sevgili arkadaşlarım,

Merhabalar. Ben Ayşegül. COVID -19 salgınından dolayı hepimiz evlerimizdeyiz, ben 
de dahil. Ben size bu günlerimin nasıl geçtiğini anlatacağım. İlk olarak hafta içi her gün 
derslerime giriyorum. Ardından ödevlerimi yapıyorum. Sonra dinlenip sosyal med-
yada dolaşıyorum, Youtube’ da video izliyorum. Sonra biraz hava alıyorum ve arada 
sırada resim çiziyorum.Bazı etkinlikler yapıyorum. Örneğin:Paten sürüyorum, voley-
bol oynuyorum,futbol oynuyorum… Sakın dışarı çıkıyorum sanmayın sitenin içinde 
oynuyorum.

BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.SAĞLIKLI GÜNLER DİLİYORUM.
HOŞÇAKALIN.EVDE KALIN

AyşegüL AKKUŞ/4-D
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KORONO VİRÜSTE GÜNLER
Bugün günlerden Perşembe. Hep birlikte evdeyiz, bütün aile evde karantina altında-

yız. Dünyaca bir salgın yaşıyoruz. Bu salgının adı Korona virüs. Çok hızlı bir şekilde 
yayılıyor ve insanları öldürüyor.

Onun için bütün dünya tedbir alıyor. Bu tedbirlerin, en önemlisi sokağa çıkmamak. 
Aslında sokağa çıkmadığımız için ben neredeyse sokakları unuttum denilebilir. Sokağa 
çıkmadığımız içinde 45 gündür evdeyiz. Evimizin küçük de olsa güzel bir bahçesi var. 
Burada ailecek güzel vakit geçiriyoruz. Top oynuyoruz, ip atlıyoruz, çay, kahve içiyoruz. 
Çeşitli oyunlar oynuyoruz. 
 

Korona virüs çok tehlikeli olabilir ama tedbirlerimizi aldığımız sürece, ondan kork-
mamamız gerektiğini biliyoruz. 

Azra Anıl DİNÇER/4-D
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BENİM KORONA GÜNLERİM
Bir Çinlinin yarasa çorbası içmesiyle korona virüs başladı. Virüs dünyaya yayıldı. 

Türkiye de dahildi ve sonra virüs yüzünden çok kötü şeyler oldu. Okullar da kapandı 
sokağa çıkma yasağı başladı. Beni annem ve babam kardeşimle sıkılmayayım diye Sa-
roz’a götürdü, yine de sıkılıyorum evde oyuncaklarla oynuyorum ama genelde legoyla 
oynuyorum ve hatta babamdan Lego istedim.

Ama ara sıra düşünüyorum Allah bize ceza mı verdi? Ceza verdiyse bence herkes 
akıllandı. Acaba korona virüs bitince eski halimize dönebilecek miyiz?

Berk GÜNGÖR/4-D
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KORONO VİRÜSTE GÜNLER
Herkese merhaba, ben Doruk.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan bu salgın günlerinde ben de evde 
kalarak kendimi ve ailemi koruyorum. Bu dönemde evde kalmak ve dışarıya çıkmamak 
zor olsa da mecburen bu duruma uymak zorundayız. Sizlere bugün bu dönemde bir 
günümün nasıl geçtiğini anlatacağım.

Sabah genelde 08.30’da uyanırım. Yüzümü yıkar, dişlerimi fırçalarım. Kahvaltımı 
yaparak ellerimi yıkarım. Bu dönemde okul olmadığından eğitimimizi online olarak 
yapıyoruz. Derslerim için online bağlantılarımı yaparak hazırlıklarımı tamamlar ve 
arkasından derslerime katılırım. Derslerde arkadaşlarımı ekranda görmek ve aralarda 
onlarla konuşmak beni mutlu ediyor. Derslerim sonrasında biraz dinlenir oyunlar oy-
narım. Aslında bu oyunlarda arkadaşlarım yanımda olmadığından zaman zaman sıkı-
lıyorum. En çokta arkadaşlarımla futbol oynamayı özledim bu dönemde. Oyun sonra-
sında akşam yemeği öncesinde ödevlerimi tamamlayarak derslerimi tekrar ediyorum. 
 

Şu anda temizliğimize ve sağlığımıza çok dikkat ediyoruz. Babam işe gidemediği için 
işlerini evden online yapıyor ve bu onun için çok yorucu ve zor bir durum. Bu dönemde 
anneannemlere ve babaanneme gidemiyoruz. Onları çok özlediğim için zaman zaman 
görüntülü görüşme yapıyoruz. Ayrıca kuzenlerimle buluşamadığımız için akşamları 
onlarla online olarak görüşmeler yapıyorum. Boş zamanlarımda evde abimle oyun oy-
nayarak ve kitap okuyarak geçiriyorum. Ayrıca Ipad’ten oyun oynamak ve Playstation-
da maç yapmak hoşuma gidiyor. Ailece yenen akşam yemeği sonrasında biraz televiz-
yon izleyip kitap okurum. Genelde saat 23.00’de dişlerimi fırçalar ve yatmaya giderim.

Bu dönem her ne kadar zorlu olsa da kendi ve sevdiklerimizin sağlığı için kurallara 
uymaya devam etmeliyiz. Umarım bu süreç kısa sürede biter ve tekrar eski günlere ve 
arkadaşlarıma kavuşurum…

Doruk UZPAK/4-D 
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YAKTIN BENİ CORONA!!!
2020 hiç iyi girmedi hayatımıza.  Zaten başımızda bir sürü dert varken bir de Coro-

na çıktı başımıza. Bazı insanlar bu kurallara uyarken, diğerleri ise hiç ciddiye almıyor. 
Bu da Corona için bir fırsat oluyor. Ve Corona bir gün duracak ama yine de sonunda 
ölenler geri gelmeyecek. Kısacası bu virüse insanoğlu olarak tedbirlerle karşı koymalı-
yız. Onun yüzünden çok sevdiğim abur cuburları yiyemiyorum ve çok sevdiğim baba-
annemi göremiyorum. Babaannem Tekirdağ’da yaşıyor. Onun bazen ihtiyaçları oluyor 
ama biz ulaşamıyoruz. Kız kardeşleri onunla ilgileniyor. Çok sevdiğim teyzem ve ku-
zenlerimle Zoom programı üzerinden görüşüyoruz. Çok sevdiğim arkadaşlarımla yüz 
yüze değil de internette konuşuyoruz. Ama bu asla yeterli olmuyor. Onları çok özledim. 
Beraber basketbol, futbol oynamayı çok özledim. Ayrıca Corona futbol hayatımı da 
etkiledi. Galiba Corona bitmeden o güzel sahaları tekrar göremeyeceğim. Ama evde de 
yastıklardan kale yapıp şut çekiyorum ve babamın attığı topları yakalayarak kalecilik 
yapıyorum. Bu hastalık sürecinde ise günlerim ödev ve oyunla geçiyor. Önceden kalma 
bir çadır buldum evde. Tam kurup içine gireceğim bir bakıyorum kedilerim Tarçın ile 
Zeytin benden önce içine girmişler ve yer kavgası yapıyorlar.  Ama onun dışında yap-
tıklarım da var. Kitap okumak, ders dinlemek ve benzeri şeyler. Bu salgın illaki bitecek 
ama şimdilik yaktın beni Corona.

Efe YORULMAZ/4-D
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KARANTİNA GÜNLERİM
Karantina günlerinde canım çok sıkılıyor. Oyun oynamak istediğimde ise saklambaç, 

körebe gibi oyunlar oynuyoruz. 

Dışarı çıkmak istediğimde balkona minder koyup orada hava alıyoruz. Tabii ki eğiti-
mi de unutmadık. Derslerimizi ZOOM adlı bir yerden yapıyoruz. Böylelikle hem ders 
işliyoruz hem de arkadaşlarımı ve öğretmenimi görüyorum. Dün ödevimiz ses kirliliği 
ile rap yapmaktı. Ve biz de yaptık ses kaydına  alınca anne arkadan gülmeye başladı o 
güldüğü için ben de gülüyorum ve o yüzden 10 kere tekrarladık. Kardeşime gelirsek 
babamla hep playstation oynuyorlar. Bazen kardeşim o kadar çok sıkılıyor ki kendini 
yerden yere vuruyor. 

Babam da bilgisayardan arkadaşlarıyla oyun oynuyor. Annem ise bize yemek yapıyor. 
Ben de anneme yardım ediyor, ödev yapıyor ve oyun oynuyorum. Karantina bitince ilk 
yapmak istediğim şey bütün ailecek Polenezköy’e gitmek istiyorum. Sağlık çalışanları-
mıza kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın.

 Elif SALKIM/4-D 
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KORONA GÜNLERİ 
Derslerim iyi geçiyor, oyunlar oynuyorum, ödevlerimi yapıyorum, resim çalışması ya-

pıyorum, top oynuyorum, düzenli  besleniyorum. 

Bugün karantinadaki 58. günüm, her gün aynı şeyleri yapmaktan bıktım usandım. 
Karantina bence yaz günlerinde bitecek. Aslında hemen bitmesini istiyorum.

Emir ASLAN/4-D
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DEĞİŞEN HAYATIM
Bu yıl sosyal hayatımız ve eğitim öğretim hayatımız salgın hastalık nedeniyle kesintiye 

uğradı. Öncelikle okullar, iş yerleri ve topluluk oluşturan yerler kapandı. Sonra herke-
sin evde kalma haberi geldi ve herkes evde hayatlarına devam etmeye başladı. Biz öğ-
rencilerin hayatına yeni bir kavram girdi; online eğitim. Her gün öğretmenimiz sınıfta 
işlenmesi gereken dersleri internet ve bilgisayarlarımız aracılığıyla bize anlattı. Ödevler 
vererek bir program aracılığıyla öğretmene yapılmış ödevleri gönderdik.
 

Tabi evde sıkıldığımız zamanlar da oluyor. Evde yapılabilecek etkinlikleri yaparak eğ-
lenmeye çalışıyorum. Bunlardan örnek vermek gerekirse; spor yapmak, televizyondan 
film açıp izlemek, babam ve annem ile vakit geçirmek, resim çizmek gibi aktivitelerden 
oluşuyor.
 

Okula gidemediğim için hayatımdaki öğrenme şekli değişti ve kendimi geliştirmek 
amacıyla farklı yollar bulmaya çalışıyorum. Mesela araştırma yaparak yeni şeyler öğre-
niyorum. Umarım dünyaya bir daha böyle bir salgın hastalık gelmez ve hayatımız güzel 
olur. 

İbrahim Yiğit SEYİTLER/4-D 
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KORONA GÜNLERİNDE YAPTIKLARIM
Korona günlerinde evde kardeşimle birlikteydim. Bu dönemde tablet ve PS 4’de oyun-

lar oynadım. 

Zoom uygulamasını kullanarak öğretmenlerimle ders yaptım. Günlük ödevlerimi ta-
mamladım. Biraz tembelleştim. Televizyon izledim, Netflix’ten filmler izledim, Recep 
İvedik filmlerini ailem karşı çıksa da zar zor izin alarak izledim.  Tablet oyunlarından 
Brawl Stars ile ilgili karikatürlü hikayeler yazdım. Bol bol dondurma yedim. Zoom 
üzerinden basketbol kulübümün koçları ile basketbol antrenmanı yaptım. Aynı apart-
manda oturan anneanneme ve dedem gittim, bazı günler yemeklerimi onlarla birlikte 
yedim. Kardeşimle oynarken, uyurgezer taklidi yaptım ve çok eğlendik. Babam ile evde 
badminton oynadım. Bazı günler sitemizin içindeki basketbol sahasında babamla ve 
kardeşimle basketbol oynadık. Genelde ise sıkılınca evin içinde paytak paytak yürü-
düm. Bu dönemde 2 tane kitap okuyorum; Kral Şakir Macera adası ve Define Adası 
kitaplarını okuyorum.

Bu korona günlerinin en kısa zamanda bitmesini ve tekrar okuluma dönmeyi çok 
istiyorum.

Kaya Poyraz SUSMUŞ/4-D
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DEĞİŞEN HAYATIM
Korona virüs çıktığında mart ayının ortalarıydı. Hiç korkutucu gözükmüyordu koro-

na. Çinliler baş ediyorlardı virüsle. Biz de dedik yarasa gibi şeyler yedikleri için bu virüs 
çıktı. Sonra tüm ülkelere yayıldı ve sıra bize geldi. İlk başta yok denecek kadar azdı fakat 
gittikçe çoğaldı.

O günler sıkılmıyordum, çünkü akşamları film gecesi yapıyorduk. Daha önce dayım-
larda Recep İvedik 5’ i seyretmiştim. O sıralar arduino bilgimi geliştirmek için bir sürü 
proje yaptım. Ardından annemlerden izin alarak Recep İvedik 1, 2, 3 ve 4’ ü de sey-
rettim. Sonra Transformers dizisini seyrettim. Sonra Knight Riders’ın serisinden altı 
ya da yedi bölüm izledim. Arduino projelerimi de sürdürdüm, mesela park bariyeri, 
kara şimşek devresi yaptım ve birkaç gün babamla oturup normal televizyon seyrettik. 
Anneme de:

Çok sıkıldım anne, diyorum. “Sıkı can iyidir, çabuk çıkmaz.” diyor.
 



82

Öyle geçiyordu günlerimiz. Üstüne üstlük herkes sokağa döküldü bu günler. Çocuk-
lar bisiklete biniyor, yaşlılar sokakta dolanıyor. Sinir oluyordum. Babama dedim “Tam 
geçiyorlarken polis sireni çalalım” diye ama babam bana “Aşağı doğru hapşur; bak nasıl 
kaçıyorlar.” dedi. Sıkılıyordum ve ramazan gelmişti ta ki televizyonda “Kung Fu Panda” 
çıkana kadar. Çıktığı gün izleyememiştim, tam televizyonu açtım, televizyonda “THE 
END” yazdı. Ertesi gün izledim. Hatta oradaki pandanın adını oyuncak pandama koy-
dum. Artık adı Po’ydu. Koronada da durum iyiydi. İyileşenlerin sayısı vaka sayısından 
bile fazla.

Sıkılacak pek vaktimiz de olmuyordu aslında. Ödevlerimiz vardı. Bazen on altı bazen 
ise yarım sayfa olabiliyordu. BİLSEM’den de ödevlerim geliyordu. Ramazan geldiği için 
cumartesi pazar oruç tutuyordum. Bütün gün uyuyordum ya son dört saat kala uyanıp 
televizyon seyrediyorduk ya da ödevim varsa onu yapıyordum. İftarları mutlu açıyor-
duk ama o kocaman sofraları kuramıyorduk. Herkes evlerindeydi. 1 Haziran 2020’ da 
okullar açılacak gibi gözüküyordu. Sabırsızlıkla bekliyordum o günü. Arkadaşlarımla 
buluşmak istiyordum artık. Durumumuz çok iyiye gidiyor. 

2 Mayıs 2020’nin verileri:
Test: 36.318, vaka: 1.983, vefat: 78, iyileşenler: 4.451 kişi. Bunu da atlatacağız inşallah.

 
Kerem Öztürk ZORLU /4-D 
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SALGIN GÜNLERİNDE BENİM HAYATIM… 
Her şey okulların uzaktan eğitime geçmesi ile başladı, bu durum kulağa çok iyi gel-

mişti. Arkadan çocuklara uygulanan sokağa çıkma yasağının gelmesi ile sıkıcı bir hal 
aldı. Artık okuluma gidemiyordum, dışarıya özgürce çıkamıyorum ve arkadaşlarımla 
türlü oyunlar oynayamıyordum. 

Bütün gün evde olmaktan çok sıkılıyordum. İlk zamanlarda bu durum beni olduk-
ça zorladı, neyse ki bu mecburi duruma alışmam kısa sürdü. Okul eğitiminin deva-
mını “ZOOM “ programı üzerinden görüntülü olarak yapmamız beni mutlu ediyor 
ve böylece yeni konular öğrenme heyecanımı kaybetmiyorum. Bu program sayesinde 
özlediğim öğretmenlerimi ve arkadaşlarımın seslerini duyuyor ve onları canlı bir şekil-
de karşımda görebiliyorum. Sorumluluklarımı yerine getiriyor, derslerime çalışıyor ve 
ödevlerimi zamanında yapıyorum. İnternetten “Brawl Stars” adlı oyunda arkadaşlarım-
la mesaj yöntemi ile konuşabiliyorum. 

Bu süreçte okula gitme nedenimizin, yalnızca ders yapılan bir binada bulunmak ol-
madığını anladım. Hayatta sosyal olmamızın da önemini sağlayan bir ortamı varmış.
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Çok sevdiğim anne ve babamla daha fazla vakit geçirme şansım oldu. Hepimiz evde 
kaldığımız için ailece eğlenceli oyunlar oynuyoruz. Televizyondan komik videolar, bel-
geseller ,filmler ve haberleri izliyorum. Yeni kitaplar okuyarak hayal dünyamı sürekli 
genişletiyorum, sevdiğim müzikleri dinliyorum. 

Kendimde yeni özellikler keşfettim. Mesela bir resme bakarak aynısını çizmeye çalış-
mak çok eğlenceli ve kolaymış. Sevdiğim Pokemon karakterlerini rahatça çizebiliyo-
rum.

Anneme ev işlerinde, babama ise bilgisayardan yaptığı işlerde yardım ediyorum. Bu 
arada benim sağlığım ve psikolojim çok iyi durumda. İleride doktor olma isteğim bu 
süreçle birlikte daha çok arttı. Çünkü insanlığa en faydalı mesleğin “doktorluk” oldu-
ğuna canlı şahit oldum. 

Türkiye  bu salgını kısa sürede atlatacaktır, inşallah korona virüs dünyadan tamamen 
yok olur ve biz de normal yaşantımıza tekrar döneriz… 

#tatildeğiluzaktaneğitim #evdekal #hayatevesığar

Ömer ÖNGÖREN/4-D
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CORONA GÜNLÜĞÜM
Merhaba ben Talya.

Söylemek gerekirse ben okulu pek sevmem. Ama corona virüs (korona virüs) saye-
sinde okulun değerini anladım, en iyisi ben size baştan anlatayım. Corona virüs ilk 
geldiğinde okullar kapanacağı için acayip mutluydum hatta evde kalmak çok hoşuma 
gitmişti. En sevdiğim kitabım Saftiriğin iki serisini bitirdim ve üçüncüsüne geçtim. 
Gün içinde arkadaşlarım ve öğretmenimle bir uygulamadan ders işleyip eğleniyorduk. 
Halimden memnundum. Ama sonra bir şeye özlem duymaya başladım. Bu his gün 
içinde fazlalaşmaya başladı. Sonra neye özlem duyduğumu anladım, ARKADAŞLA-
RIMA! Meğer onları özlemişim. Ve size bir sır vereyim mi? O günden sonra okulun 
açılmasını o kadar çok istedim ki, nerdeyse corona virüsü unutup gitmiş gibi oldum. 
Bir gün salonda dayımı gördüm. Haberleri izliyordu. Ben de bir göz attım ve gördükle-
rime o kadar mutlu oldum ki inanamazsınız. 1 Haziran’ da okullar açılıyormuş. O günü 
sabırsızlıkla bekliyorum. Arkadaşlarımı görmek için can atıyorum.

Umarım evde rahat vakit geçiriyorsunuzdur. Beni okuduğunuz için teşekkürler uma-
rım bir daha görüşürüz.

Bay Bay.

Talya ÜNALKIZILIRMAK/4-D
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 KARANTİNA GÜNLÜĞÜ
15.03.2020 tarihinde Covid-19 virüsü sebebi ile tedbir amaçlı okulların uzaktan eği-

tim sistemine geçeceğini duyunca çok mutlu oldum. Ancak neler yaşayacağımızı henüz 
bilmiyordum. İlk günler kolay ve eğlenceli gelse de zaman içinde öğretmenimizle ve 
arkadaşlarımızla aynı sınıfta olmayı özledim. 

Ben karantina günlerime babam ve babaannem ile başladım. Sabahları genellikle aynı 
saatlerde uyanıp elime hemen İpadi alıp saatin kaç olduğuna bakıyorum çünkü uzaktan 
eğitim var. Eğer saat daha erkense oyun oynamaya başlıyorum. Dışarıya baktığımda 
her yer ıssız oluyor. Sonra babaannem uyanıp bana kahvaltı hazırlar ama bazen online 
ders saatim geldiği için teneffüste yerim. Zoom diye bir uygulama var, oradan girip 
Serkan Öğretmenim bize ders anlatır ama benden duymuş olmayın birileri gizlice ara-
da oyun oynuyor. Ders bittikten sonra sekmeyi silip direkt oyuna giriyorum. Ben ve 
babaannemin sokağa çıkması yasak olduğundan bir tek babam dışarı çıkabildiği için 
tek umudumuz o oluyor.

Babam çoğu zaman dışarı çıktığında arkadaşına gidiyor ve yanında da marketten al-
dığını onlara götürdüğü için ben sevdiğim bisküviyi yiyemiyorum. 

 



87

Biz babaannem ile çoğu zaman beraber televizyondan film izliyoruz. Babaannem 66, 
ben ise 10 yaşındayım 7+ filmler izliyoruz ama babaannem ona saçma gelen ve şiddet 
içeren filmleri kapatıyor.

Bir de herkesin yaptığı gibi biz de bir kere ekmek yaptık. Bunların dışında kalan tüm 
zamanımı oyun oynayarak geçiriyorum.

Karantina günlerimin 1. ayında anneme geldim. Burada hayatım daha zor geçiyor 
çünkü annem yaptığım çok şeyden şikayetçi olup kural koyuyor. O zaman şöyle diye-
bilirim, yeni karantina günlerimde merhaba daha çok ders, merhaba daha az oyun ve 
merhaba daha çok kitap okuma..   

Yavuz Aslan GÜNDÜZ/4-D
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KORONA VİRÜSÜ GÜNLÜĞÜ
           

Günlerim iyi geçiyor, fakat evdeyken okula gitmeyi özlüyorum. Ve arkadaşlarımı öz-
leyip özgür olmak istiyorum. Sağlığım iyi ve mutluyum. Hobilerim ile de ilgilenebi-
liyorum. Ben ritmik jimnastik yaptığım için bu karantina günlerinde de online ders 
yaparak antrenmanlarıma devam ediyor ve kedimi geliştirdiğime inanıyorum. 

Özlediğim şeylerden bazıları arkadaşlarım, okuldaki ve jimnastikteki öğretmenle-
rim ve onlara sıkıca sarılmak ve en önemlisi tabi ki özgürlüğüm. İyi hissediyorum ama 
içimdeki özgürlük şimdilik evde uyuyor.

Zeynep Ayten ERGİNER/4-D
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CORONA GÜNLÜĞÜM
İnsan görmüş masum köylü temsili günler

Merhaba ben masum  köylü… Hayır hayır en baştan alalım. Merhaba ben Z…….. 
neydi sıkıntıdan adımı unuttum tamam masum köylü adım masum köylü size yaşadı-
ğım keşke olağan olmayan lanet olası pizzasız karantina günlerimi anlatacağım hazır 
mısın? e yani hazırsın sanki yapacak işin var bunu kitaba basarken büyük ihtimal ko-
rona bitecek o zaman bile..

Neyse şimdi bu sıkmayan hikayeyi dinle [aslında çok sıkıcı iyi gitsin diye söyledim 
şapşik gene de sen okumaya devam et gülebileceğin yerler olabilir 10 yaş ve üzeri isen]
e hadi başlayalım arkana yastık al ve dinle yastık almışsan annen kızar deneyimim var 
sen beni dinle...
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EVET önce kendimi tanıtayım hızlıca anlatacağım. İlk karantina günümde okullar 2 
hafta boyunca tatil edilmiş, tatil sevincimi anlayabilirsin bence değil mi? İlk hafta ve-
rilen ödevleri tamamladım. 2. Hafta televizyondan eğitim gördüm, annem işe gidiyor-
du anneannem ve dedemle kalıyodum.2 hafta sonra bir haber aldım, tahmin edin ne 
oldu…. Okullar 1 ay daha tatildi o an her şeyi unutup bütün koronayı unutup herkese 
sarıldım telefonuma bile. Daha sonra annemin iş yeri de tatil yaptı ve ben eve geçtim. 

Ne yalan söyleyeyim 1 buçuk ay sürdü ve o 1 buçuk ay hiç hızlı geçmedi ve o arada o 
kadar kötü şeyler oldu ki tabi ki bana, sizin asla üzüleceğiniz birzz şey değil çünkü bu 
konu oyunumun yok oluşuyla ilgili şu anda bu kitabı bu sayfayı bu cümleleri bu kelime-
leri okurken çok mutlu olabilirsin sıkılıyor ya da zorla okutuluyor olabilir ama o ana 
şükret derim sana bu günlerde neyle boğuştuğumu bilemezsin 5 ya da 4 aydır dışarı 
hiç çıkamadım, hamburger yiyemedim, alışveriş yapamadım, yanımda sadece Memi 
adlı küçük oyuncak kuzum, telefon, annem ve Netflıx vardı, yalnızdım ve sıkıcı bir 
ders programım vardı zoom diye bir uygulamadan günde 4 ya da 5 aaaaa… ne kadar 
saat olduğunu bilmiyorum, ders işliyorduk ve sonra bazı akşamlar arkadaşımla zoom 
uygulamasından konuşup sohbet ederdik. Derslerle ilgili konuşup oyun oynarken stra-
teji belirlerdik tamam neyse ve şunu da not olarak ekleyim bu günleri unutmak istiyo-
rum bir daha asla ama asla hatırlamak istemediğim ve istediğim anılarım var, mesela; 
asla arkadaşımla zoom üzerinden yaptığım konuşmaları unutmam, annemle izlediğim 
filmleri, Memi ile konuştuğum dertleri ve el üstünde tutuğum ailemle yaptığımız gö-
rüntülü konuşmalar ama şunu söylemem gerek bu gün 3.05.2020 ve bu yıl hiç kusursuz 
bir günüm olmadı her yıl en az bir güzel mükemmel ve kusursuz olurdu, mesela, 2013 
yılı babamla holde futbol oynamıştık[gerçek bir hikaye]gerçekten kusursuz bir gündü 
ve size şunu söylemek istiyorum dünyada en nefret ettiğim kişinin bile bu duruma gel-
mesini istemezdim[aslında isterdim ama neyse] sen bu duruma düşme. 

Sen melek gibi biri olsan ya da mahallenin kabadayısı ya da inek[şaka]bu duruma 
düşmeni istemem o yüzden şimdi balkona çık ya da pencereyi aç ve şunu hatırla ne 
kadar sıkılırsam sıkılayım hiç o kadar değil.

Zeynep IŞIK/4-D
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4-A SINIFI



93

4-B SINIFI
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4-C SINIFI
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4-D SINIFI
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