


Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül… ne bu şiddet bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl,
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garb’ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar?
“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar.

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın…
Kim bilir, belki yarın… belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır atanı;
Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin ma’bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeli
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli

O zaman vecd ile bin secde eder –varsa- taşım;
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır rûh-i mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek Arş’a değer, belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl;
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!
   
                                          MEHMET AKİF ERSOY
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Sayın Yasin Bey, DATA OKULLARI’nı kurarken düşünceleriniz nelerdi?

Gençlerimizin geleceğini inşa ederken onları, çağdaş, modern, gelişime açık bir biçimde yetiştirmeyi amaç-
lıyoruz. Yarınlara güvenle bakan, düşünen, nitelikli bireyler kazandırmayı görev bildik. Hedefimiz daimi ba-
şarıdan yana. Bütünsel gelişimi esas alarak DATA OKULLARI’nı açarak hem sosyal bilimlerde hem de mesleki 
gelişime farklı bir yön vermek en nihai hedefimiz. “Meslek Lisesi memleket meselesi” mantığıyla çıktığımız 
bu yolda nitelikli öğrenci ve nitelikli eleman yetiştirmek en büyük amacımızdır.

Okullarımızla ilgili gelecek hedefleriniz nelerdir?

Gelecek hedeflerimiz; ulusal eğitim sistemimizin ilke ve hedefleriyle örtüşen, kaynağını Milli Eğitim Temel 
Kanunundan alan, çağdaş, evrensel, bilimsel eğitim sunmak, bu eğitimin sürekliliğini ve gelişimini güvence 
altına almak, mesleki eğitimde sanayiye önderlik etmek, öğrenci, veli ve çalışanlarımızın memnuniyetini sağ-
lamak, kurumumuzun etkinliğini, verimini, güvenilirliğini ve saygınlığını arttırmaktır. DATA OKULLARI olarak; 
sanayinin her geçen gün gelişmesinden dolayı yardımcı nitelikli kişilere olan ihtiyacın daha çok artması ile 
sanayiye katkıda bulunmak en büyük hedefimizdir.

 

DATA KOLEJLERİ KURUCUSU SAYIN YASİN KILIÇASLAN İLE RÖPORTAJ
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Eğitime ve özelde Mesleki Eğitime bakış açınız nasıl?

Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında sanayileşmenin temel unsuru olan bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına 
sahip yüksek verimi gerçekleştirecek kalifiye insan gücünün yetiştirilmesi gerekmektedir. Kalifiye eleman-
ların bilgi ve becerisi, ekonomik başarının temelidir. Meslek eğitimi özellikle iki amaca yöneliktir. Bir tarafta 
genç insanlara başarılı bir meslek yolu hazırlamak, diğer yandan ekonomiye vasıflı eleman yetiştirmektir. 
Günümüzde, hızlı teknolojik değişme ve dünya düzeyindeki yapılaşma değişiminde Mesleki Teknik Eğitimin 
öneminin çok büyük olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir.Geleceğimizin teminatı olan gençlerimi-
zin ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirecek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı 
kazandırmak suretiyle hayata hazırlanmasında ve ülkemizin kalkınmasında en önemli unsur haline gelmesin-
de Mesleki Eğitimin önemi çok büyüktür.Eğitimin özelleşmesinin elzem olduğunu ve bu eğitimi de bir sana-
yici, iş insanı olarak katkı sağlayacağını düşündüğümden mesleki eğitimin özellerde daha nitelikli bir eğitim 
sağladığını düşündüğümden dolayı özel mesleki eğitimin artırılması gerektiğini düşünmekteyim.

Okuyucularımıza özellikle söylemek istedikleriniz nelerdir?

Bu hususta Velilerimizin; öğrencilerin mesleki yeterliliklerini kazanmaları yönünde mesleki eğitime daha çok 
destek vererek nitelikli eleman yetiştirilmesi hususunda yardımcı olmalarını rica ederim.

Öğrencilerimizin; Kendilerine alanlarında aranabilen nitelikli birer birey haline getirmeleri hususunda,bu 
konuda her türlü argümanı kullanarak kendilerini üstün birer birey haline getirmelerini temenni ederim.

Öğretmenlerimizin; bu yolda her bir öğrencimizin aranan bir eleman olarak yetiştirilebilmeleri ve kendilerini 
gelişen,çağa ayak uyduran,geleceğe imza atan öğretmenler olarak geliştirebilmelerini dilerim.

Pandemi sürecinde, hiçbir öğrencimizi yalnız bırakmayarak, gerek uzaktan gerek kurduğumuz iletişim ile 
hissettirerek ve yaptığımız projeler ile bu projeleri görmekten öğrencilerim,öğretmenlerim ve okulumuz 
adına gurur duyuyorum. Bu hususta emeği geçen tüm öğretmenlerime saygılarımı sunuyor ve hepsini canı 
gönülden kutluyorum.
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Endüstri 4.0 ilE BirliktE GElEcEk 10 YEni MEslEk

Yaşadığımız günler teknolojik seviyenin en üst noktalara çıktığı ve insan yaşamının bu değişikliklere göre 
dizayn edildiği günlerdir. İstesekte istemesekte bu değişikliklerin dışında kalmak mümkün görünmüyor. Artık 
çocukluğunda gaz lambası ışığında yaşayan büyüklerimizin bile ellerinden cep telefonunun düşmediğini 
görüyoruz. Üstüne üstlük son bir yılda yaşadığımız pandemi süreci yaşam şekillerimizde ciddi değişiklikler 
yaptı. Pek çok şeyi artık online yapmaya başladık. Bu gelişme Online eğitim, online alış-veriş, dolayısı ile 
kargo ve taşımacılık konularında da ciddi değişiklikler yarattı. Dışarıda yemek yeme ya da bir kahve içme 
alışkanlığı şekil değiştiriyor. Havacılık sektörünün, hava taşımacılığının daha ön plana çıktığı, yakıt ve enerji 
üretiminde hibrit teknolojilerin daha fazla kullanılmasını çok önemli buluyorum. İşte tüm bu değişiklikler 
ışığında yetiştirdiğimiz öğrencileri geleceğe doğru hazırlamak biz eğitimcilerin birinci görevidir. Yetiştirdiği-
miz öğrencilerin geleceğe ne kadar hazır olduklarını kontrol edebilmeli ve tedbirlerimizi bu yönde alabilecek 
mekanizmaları acilen kurmak zorundayız.

Yakın bir zamanda yayınlanan bir rapora göre Endüstri 4.0’ın tüm sistemleri kontrol edebileceği düşünül-
mektedir. Aslında özellikle IT (Bilgi-İşlem)* ve Ar-Ge alanlarında belirli iş profilleri için durumun parlak oldu-
ğu söylenebilir. Yeni teknolojilerin yeni iş modelleri oluşturmasıyla iş rollerinde de önemli bir kayma olduğu 
görülmektedir.

1. Endüstriyel Veri Bilimciliği

Bugünlerde veri bilimciliği e-ticaret şirketlerinde güçlü bir şekilde büyüyen bir iş profilidir. Veri bilimcilerin 
görevi veriyi çıkarıp hazırlamak, gelişmiş analizler yürütmek ve elde edilen sonuçları ürün ve üretim sürecini 
geliştirmek için kullanmaktır. Endüstriyel veri bilimciler üretim süreci ve IT sistemlerine hakim olmak zorun-
dadır. Bunun yanında konular arasında ilişkilendirme yapabilecek, analiz yeteneklerine sahip, çözüme ula-
şabilen elemanlara ihtiyaç vardır. Python gibi genel amaçlı programa dillerinin bilinmesi ve orta seviyedeki 
eğitim kurumlarında eğitiminin verilmesi gerekmektedir. Bu meslekteki bireylerin önemli sorunların devamlı 
şekilde üstesinden gelme konusunda esnek olmaları, uzaktan veya yerinde çalışabilmeleri gerekmektedir.

2. Robot Koordinatörlüğü

Yarı otonom, otonom ve hatta insansı robotlar fabrikalarda üretim alanlarına inmeye başladı. Robot koordi-
natörlüğü üretim alanındaki robotları denetlemek ve arıza veya hata sinyallerine karşılık verme sorumluluk-
larıyla yeni bir endüstriyel IoT mesleği olacak. Aynı zamanda rutin ve acil bakım işlerini yürütmek ve gerekti-
ğinde uzmanlara başvuracaklar. Eğer robot servis dışı kalmak zorunda kalırsa aksaklık süresini azaltmak için 
koordinatör robotu yedeğiyle yerini değiştirecek. 

Nail AYTAR
Okul Müdürü
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3. IT/IoT Çözüm Mimarlığı (*)

Üretim şirketlerindeki IT sistemleri her geçen gün daha karışık ve önemli olmaktadır. Sayısı sürekli artan 
birbirine bağlı makine ve ürünleri kontrol edebilmek amacıyla IT çözüm mimarları tüm sistemin tasarımının 
sorumluluğunu üstlenmektedir. Diğer teknik mimarlarla teknik şartnameler üretip farklı teknoloji, platform 
ve insanları birbirine entegre etmektedirler. Uzaktan yönetim, bakım kontrolü gibi bilgisayar tarafından 
gerçekleştirilen birçok uygulamanın da sorumluluğunu üstlenmektedirler. Endüstriyel veri bilimciler gibi IT 
çözüm mimarları know-how(**) ve IT tecrübesinin yanı sıra veri yönetimi, uygulamaları ve gibi teknolojik 
yeteneklere sahip olmalıdırlar.

4. Endüstriyel Bilgisayar Mühendisliği / Programcılığı 

IT çözüm mimarlarının önerdiği çözümler endüstriyel bilgisayar mühendisleri tarafından uygulamaya kon-
maktadır. Bu meslek için 3 çeşit programlama yeteneği gereklidir. Öncelikle programcılar Java, C++ veya 
Phyton gibi genel amaçlı dillerde tecrübeli olmalıdırlar. Matlab, Simulink gibi endüstriyel simülasyonda 
kullanılan veya R gibi veri analizinde kullanılan özel amaçlı uygulamaları iyi bir şekilde kullanabilmeleri 
gerekmektedir. Son olarak endüstriyel programlama ortamında robot ve akıllı cihazlar gibi programlan-
ması gereken donanımlar önemli bileşenlerdir. C, VHDL gibi dillerin kombinasyonu veya Kuka’nın KRL 
dili gibi özel diller bu cihazları programlamak için kullanılmaktadır. Ayrıca bulut sistemine artan yönelim 
ile yeni programlama yaklaşımları, yeni protokoller veya node.js gibi yeni programlama dillerinin de ortaya 
çıktığı hesaba katılmalıdır.

5. Bulut Hesaplama Uzmanlığı

Birkaç yıl öncesine kadar tüm önemli bilgiler bilgisayarın hard diskine depolanmaktaydı. Ancak bu yöntem 
tehlikeli ve kullanışsızdır. Uzak bir yere gidildiğinde hard diskinizde depoladığınız verilerinize ulaşmak müm-
kün değildir. Yüksek hızlı internetin daha da yaygınlaşması bulut (cloud) adlı sistemde her türlü belgenin 
depolanabilmesiyle bu durumun değiştiği söylenebilir. Sürekli internete bağlı sunucular ile istenilen herhan-
gi bir noktadan verilere ulaşmak mümkündür. 

Bulut hesaplama sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlamak için çok büyük gayret ve çalışma gerektirmek-
tedir. Bulut hesaplama uzmanları ise bu zorlu sürecin üstesinden gelebilen, sistem, yazılım mühendisliği ve 
şebeke yönetimi tecrübeleri olan kişilerdir. IoT bu uzmanların birbirine bağlı cihazlarla çalışacak uygulama-
ları tasarlayıp inşa etmelerini gerektirmektedir. Ürünlerini ortaya koyabilmeleri için know-how (**) bilmeleri 
gerekmektedir. Bir diğer önemli konu ise milyon hatta milyarlarca dolarlık cihazların yönetimi için şirketlerin 
bu alanda en iyi uzmanlarla çalışmak istemesidir.

4



6. Veri Güvenliği Uzmanlığı

İcat edilen ilk bilgisayarları çalıştırdığımız günden itibaren veri güvenliğinin sağlanması zorunlu ve öncelik ol-
muştur. Veri güvenliği uzmanları bozukluk veya kötü niyetli saldırıların neden olabileceği kayıpları önlemek-
tedir. IoT ile milyarlarca cihazın internete bağlı olmasıyla verilerle ilgili bir çöküş yaşanma ihtimali artmakta 
ve verilerin izinsiz kurcalanmasına fırsat doğmaktadır. 2014 yılında şirketlerin % 40’tan fazlası bir şekilde veri 
sızıntısı sorunu yaşamıştır. 

Cihazların birbirleriyle bağlantısının artmasıyla hackerların zayıf nokta bulması ve özel bilgileri tehdit amaçlı 
kullanma ihtimali artmaktadır. Finansal geçmiş, sağlık durumu veya atılan mesajlar bu tehditlerin konusu 
olabilir. Veri güvenliği uzmanları internetin anlaşılması zor kısımlarını iyi bilmeli ve bağlı olan cihazları 
saldırılardan korumalıdırlar. Akıllı trafik ışıklarından kişilerin online fitness kayıtlarına her türlü dijital varlığı 
koruyabilecek planlar geliştirip veri eğilimlerini analiz etmeleri gerekmektedir. Sürekli araştırma yapıp ortaya 
çıkan tehditlerin başarılı bir şekilde üstesinden gelmeleri gerekmektedir. Ayrıca güvenliğin herhangi bir şe-
kilde kırılmasına karşın daima yedek planlarının olması gerekmektedir.

7. Şebeke Geliştirme Mühendisliği 

Akılı şebeke sistemi etkisini evlerden başlayarak göstermektedir. Bütün elektrikli aletlerin birbirleriyle iletişi-
me geçmesi güç kullanımının optimize edilerek enerjiden tasarruf edilmesini sağlayacaktır. Böyle bir iletişim 
daha geniş bir çapta yapılırsa tasarruf miktarı artacaktır. Bunun gerçekleşmesi için ise bütün güç tüketen 
aletlerin benzer bir platformda veya işletim sisteminde çalışması gerekmektedir. Akıllı şebeke mühendisle-
rinin aynı zamanda güneş ve rüzgar enerjisinin getirdiği zorlukların üstesinden gelmeleri gerekmektedir. 
Bu sistemler güneş ışını miktarı veya rüzgar şiddetine göre değişiklik gösterebileceği için şebekede düzensiz-
lik meydana gelebilir. Akıllı şebeke sisteminin gelişmesi ucuza mal olmayacaktır. Ancak biraz ekstra çaba ve 
yaratıcı tasarımlarla, şebeke sisteminin internet çağına ayak uydurmasını sağlayan mühendisler sayesinde 
daha fazla verimlilik ve daha az kesinti sağlanmış olacaktır.
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8. 3-D Yazıcı Mühendisliği

Bilgisayardaki 3-D modeli alıp katman katman işleyerek nesneyi oluşturan 3-D yazıcılar yıllar önce icat edil-
miş olmasına rağmen son zamanlarda yapılan gelişmeler sonucu şirketler için cazip bir hale gelmiştir. Oyun-
cak parçaları, protezler, silah parçaları 3-D yazıcılarla üretilen nesnelerin sadece birkaçıdır. Ayrıca gerekli 
devrelerin entegre edilmesiyle 3-D yazıcıdan çıkmış ürün IoT ile çalışabilir hale gelmektedir. Bir hasta için 
üretilen kalpteki sensörler kalp fonksiyonlarını izleyebilir ve buna bağlı olarak düzgün çalışıp çalışmadığını 
kontrol edebilmektedir. Bütün veriler doktorun bilgisayarı aracılığıyla hastaya ulaşabilir, hatta hasta son du-
rumu telefonuyla takip edebilmektedir. Bu tarz gelişmiş 3-D yazıcı ürünleri ortaya koyabilmek için 3-D yazıcı 
mühendislerinin yazıcının yazılımla bağlantısını iyi bilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda farklı çeşit plastikle-
rin 3-D yazıcıda ne kadar iyi işlev görebileceğini bilmeleri gerekmektedir. 3-D yazıcı mühendislerinin endüstri 
ve makine mühendisliği geçmişlerinin olması gelişen bu teknolojinin gelişiminde kendilerine önemli bir yer 
bulmalarını sağlayacaktır. 

9. Endüstriyel Kullanıcı Arayüzü Tasarımcılığı

Tüketici dünyasından endüstri dünyasına doğru kayan bir başka iş ise kullanıcı arayüzü ve deneyimi tasarı-
mıdır. Tablet ve cep telefonlarında kullanımı kolay panel tasarımından, makine arayüzü ve robotlarla etki-
leşime kadar, işleyiş ve bakım üzerine bilgisayar ile elde edilen arttırılmış gerçeklik (***) uygulamaları ve 
son olarak endüstriyel ürünlerin kullanıcıları için servis ve ürün tasarımı; kullanım kolaylığı için optimize 
edilmesi gereken kullanıcı arayüzlerinin sayısında çarpıcı bir artış olacağının göstergesidir. Kullanıcı deneyi-
mi tasarımcısının görevi ürünün doğru bir şekilde bir aşamadan diğerine ilerlemesini sağlamaktır. Kullanıcı 
arayüzü tasarımcısı ise kullanıcı deneyimi tasarımcısının gösterdiği yolu takip ederek kullanıcının etkileşimde 
olduğu her ekran veya sayfayı tasarlamakla sorumludur. İki işin de endüstri için önemi gittikçe artmaktadır. 
Tasarımcıların endüstriyel yazılım mimarisi ve gelişmiş programlama yaklaşımları konusunda bilgi sahibi 
olmaları gerekmektedir.
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10. Giyilebilir Teknoloji Tasarımcılığı 

Birçok şirket elektroniğin sınır tanımaz gelişimiyle günümüzde giyilebilir teknoloji üzerine yoğunlaşmaktadır. 
Gençlerin %70’inden fazlası gerçek anlamda giyilebilir teknoloji talep etmektedir. Kalp atışı sayan, yakılan 
kaloriyi hesaplayan ve değerleri telefonda gösteren bileklikler bu teknolojiye örnektir. Zararlı hareketle-
ri önleyen ve hareketleri takip eden pilates topları veya navigasyon özelliği ve gelen bildirimleri gösteren 
akıllı mücevherler bu teknolojinin sadece birkaç örneğidir. Bu tarz tasarım ürünlerinin mühendis bakış açısı 
için yeterince zor olduğu söylenebilir. Ürünlerin moda anlamında çekici olmasını sağlamak da aynı şekilde 
zordur. İnsanların çok azı ürünleri sadece teknoloji açısından değerlendirecektir. Eğer giysiler güzel olmazsa 
ilgi görmeyecektir. Giyilebilir teknoloji tasarımcıları amaçlarına uygun en yeni teknolojileri ve aynı zamanda 
moda olan giysileri takip etmelidirler. 

(*)IoT NEDİR? 

Nesnelerin interneti yani “internet of things” günümüzün ve önümüzdeki yılların en önemli gündem konusu 
olacak gibi görünüyor. Bu nedenle bu konuya biraz temelden bakmak, temeli sağlam inşa etmek oldukça 
faydalı olacaktır.

Internet of things, bir nesnenin (canlı veya cansız varlığın) elektronik chip, devreler ve nano teknolojik mad-
deler aracılığıyla bilgisayar arasında veri aktarımı yapmasıdır. Yani bir nesne, bilgisayar ağları ile veya artık 
daha geniş bir genelleme ile “internet” ile konuşabiliyorsa o cihaz “IoT  Internet Of Things” kategorisine 
girebilir diyebiliriz. Bu kategoriye girebilecek o kadar çok şey var ki, günümüzde en popüler örnekleri sırala-
yacak olursak; akıllı saatler, buzdolapları, kombi sistemleri, televizyonlar en iyi örnekler olacaktır.

  bir firmanın veya kişinin, bir ürün veya yöntem üzerinde sahip olduğu, gizli olarak addedilen, bir işin nasıl 
en iyi/kolay şekilde nasıl yapılacağını söyleyen bilgi veya ticari sırdır.

(***) Artırılmış Gerçeklik Nedir?

Artırılmış gerçeklik (AR) ses, video, grafik veya GPS verileri gibi bilgisayar tarafından üretilip duyusal girdi ile 
artırılıp canlandırılan elemanların fiziksel, gerçek dünya ortamıyla birleştirilmesiyle oluşturulan yeni bir algı 
ortamının canlı doğrudan ya da dolaylı bir görünümüdür. Artırılmış gerçeklikle insan duyusuna hitap edecek 
ve hislerini hareket geçirecek girdiler bilgisayar tarafından modifiye edilip zenginleştirilir ve ortaya çıkan 
yeni gerçeklik kullanıcının algısına sunulur. Zenginleştirme gerçek zamanlı gerçekleşir ve çevredeki ögeler 
ile etkileşim içindedir. Artırılmış Gerçeklik ile kullanıcı gerçeklik ortamını oluşturan bilgiler ve diğer ögelerle 
etkileşime girebilir.  Bulunulan çevreyle ilgili yapay bilgi ve ögeler gerçek dünyayla bağdaşabilir.
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Çanakkale’de,
17. Alay Komutanı Yarbay Hasan Bey Ve Köpeği Canberk

Çanakkale’de 106 yıl önce, çok değil 106 yıl önce yüz binlerce vatan evladı, bu vatanın bedelini ödemek 
üzere Çanakkale’ye çağrılmıştır. Amacımız geçmişteki savaşların zaferleriyle mutlu olmak değil, eğer amaç 
vatan savunmasıysa, eğer amaç hürriyet davasıysa, bir ölüm kalım mücadelesiyse, buna savaş diyemezsiniz 
ve bunu anlatmak boynumuzun borcudur.

Çanakkale bu milletin ölüm kalım savaşı olmuştur. Çanakkale ‘’Ya İstiklal ya Ölüm’’ sözünün ya da ‘’Ben 
size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum’’ sözünün ete kemiğe bürünmüş halidir. Çünkü vatan dediğimiz 
bu toprak, diyeti ağır ödenmiş bir topraktır. Bana deseler ki, Çanakkale’yi üç kelimeyle anlatın. Derdim ki, 
geldiler, gördüler ve döndüler.Evet, geldiler 1915 yılında, 1.Dünya Savaşı’nda, Osmanlı Devleti, dünyanın 
en büyük devletleriyle mücadele ediyor. İngiltere, Fransa, Avustralya ve Rusya ve beraberinde getirdikleri 
binlerce sömürge askeri, Osmanlı’nın kalbine giden boğaz yoluna pençelerini sarkıttı.
Çünkü amaçları İstanbuldu. Başkent İstanbul alınırsa Osmanlı tarihe karışacak ve Türk milleti bu topraklar-
dan atılacaktı. Evet, geldiler, ama ben diyorum ki “gördüler.” Çanakkale’yi Çanakkale yapan gelenler değil.! 
Onlar 1071’den beri geliyorlar. Bin yıldır bu milleti bu topraklardan atmak için geliyorlar. Ha, bu sefer topye-
kün geldiler. Gemileriyle, toplarıyla tüfekleriyle geldiler. 
Akif’in de dediği gibi “Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi? 
En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi.”

Çanakkale’yi, Çanakkale yapan gelenler değil..! Çanakkale’yi Çanakkale yapan, gelenleri karşılayan asil ruh-
tur. O öyle bir ruhtur ki, çelikle barut; inancın, imanın ve azmin karşısında yenik düşmüştür. O öyle bir ruhtur 
ki, ben esir yaşamaktansa, özgür ölmeyi yeğlerim diyen insanların ruhudur. Davaları büyüktür, vatan davası-
dır.

Bir Ana düşünün oğluna şöyle söyler:
“Oğul, eğer bayrak inecekse, 
Eğer ezan dinecekse,
Eğer bu vatan elden gidecekse, git cepheye bir daha dönme.”
Masal kahramanlarından bahsetmiyoruz. Uydurma hikayelerden bahsetmiyoruz. Bir ana kurbanlık ko-
yunmuş gibi evladını ölüme gönderdiğini bildiği için saçına kına yakıp gönderiyor. Allah’a vatana bayrağa 
toprağa kurban ediyor Mehmet’ini…

Çanakkale, istiklal mücadelesinin provası olmuştur. Mustafa Kemal’in bu milletin kahramanlığını öğrenmek 
istiyorsanız Bomba Sırtı Vakası’na bakın diyor.“Yalnız size, Bombasırtı Vakası’nı anlatmadan geçemeyece-
ğim. Karşılıklı siperler arasında mesafeniz sekiz metre… Yani ölüm muhakkak… Birinci siperdekiler, kurtu-
lamamacasına kamilen düşüyor, ikincidekiler onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar şayan-ı gıpta bir itidal 
ve tevekkülle biliyor musunuz? Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor.Hiç ufak bir fütur bile 
göstermiyor. Sarsılmak yok. Okuma bilenler, ellerinde Kuran-ı Kerim, cennete hazırlanıyorlar. Bilmeyenler 
Kelime-i şehadet çekerek yürüyorlar. Bu, Türk askerlerindeki ruh kuvvetini gösteren şayan-ı

ÇANAKKALE
         Gökhan AĞIRBAŞ
          Tarih Öğretmeni
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hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale savaşını kazandıran bu yüksek ruhtur.”
 
57.Alay hala dünyanın en kahraman birliği ünvanına sahiptir. 49 subay 3480 er ve er başın tamamı peyder 
pey şehit düşmüştür. Yarbay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen, teğmen derken alayda rütbeli kalmaz ve alayın 
komutanı alayın imamı olmuştur. Arkadaşlar, 57.alayın en son askeri şehit olmadan önce alayın sancağını bir 
ağaca asar ve ondan sonra şehit olur. Yere düşürmez sancağı çünkü o sancak şerefi namusudur. Avusturya-
lılar gelir bulur o sancağı ve Melbourne’a götürürler ve o sancağın altına şu notu yazarlar: “Bu sancak savaş 
alanlarından getirilmiştir ancak asla esir edilememiştir. Çünkü Türklerin kültüründe en son nöbetçisi ölme-
den alay sancağını teslim alamazsınız. Bu sancağın altından lütfen saygıyla eğilerek geçiniz!”

  18 Mart Çanakkale Savaşı’nın üzerinden tam 106 yıl geçti. Yediden yetmişe birçok şehit verdiğimiz Çanak-
kale Savaşı’yla ilgili belki de çoğunuzun ilk defa duyacağı bir vefa hikayesini okuyacaksınız.
Tam tamına 106 yıl önce (18 Mart 1915), Çanakkale Deniz Zaferi’ni kazandık. Çanakkale Savaşı’nda binlerce 
kahramanlık hikayesi yazılırken 17. Alayın Kahraman Komutanı Yarbay Hasan Bey ile yaralı halde bulduğu 
Canberk Köpek arasındaki duygusal hikaye ise “Bir Vefa Âbidesi” olarak tarihe adını yazdırmıştır.

İşte Yarbay Hasan Bey ile birlikte ölüme giden “Canberk Köpek”in hikayesi:

Çanakkale’de savaş son hızla sürerken, gencecik insanlar birer birer toprağa düşerken, 17. Alayın Kahraman 
Komutanı Yarbay Hasan Bey de askerleriyle birlikte savaşıyor, düşman siperlerine doğru korkusuzca ilerliyor-
du.İlerleme sırasında bir çeşmeye yaklaştılar ve su içmek için askerlerine izin verdi Hasan Bey. Ancak çeşme-
nin başında bir köpek vardı ve askerler onu kovalamaya çalışıyordu. Köpeğin her yeri yara bere içerisindeydi, 
çok bitkin haldeydi ve tüyleri dökülmüş, perişan haldeydi.
 
Hasan Bey köpeği kovalayan askerlerini durdurdu ve askerlerine şu soruyu sordu. ‘’Neden köpeği sudan 
uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz?’’Askerler ise; ‘’ Komutanım, köpek hastadır. Maazallah hastalık askerlere 
bulaşır ise telef oluruz.’’ diyerek cevap vermesi üzerine Yarbay
Hasan Bey, ‘’Siz böyle düşünmüş olabilirsiniz. Ama bu köpek yarın mahşer-i Ala’da benden de sizden de he-
sap soracak. Köpeğe eziyet etmeyin ve çekilin’’ diye emir vererek bizzat eliyle çeşmeden su alarak köpeğe su 
içirdi. Sonra da karnını doyurdu ve köpeği kucağına alarak yoluna devam etti. Bir daha da yanından ayırma-
dı. Artık askerlerle birlikte geziyor, siperlere giriyor, cenk ediyordu. Ama hala bir adı yoktu. Yarbay Hasan Bey 
ise köpek çok içten ve sevecen olduğu için CAN, çok hızlı olduğu için ise BERK adını vererek, köpeğin adını 
CANBERK koydu. Canberk artık bir Türk ordusu neferiydi. Mehmetçiklerin dostuydu.
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Herkes onu çok seviyordu. Zamanla tüyleri yeniden çıktı, gelişti, yaraları da düzeldi. Askerlerden bazıları 
insanların hayvanlara olan ilgisi ve sevgisinin sebebini neden anlamıyor ve soruyorlardı. ”Komutanım, bu 
köpeğe neden bu kadar alaka gösteriyorsunuz?”
Hasan Bey de “O da bir can taşıyor. Sizi, bizi ondan ayıran bir şey yok ve Allah’ın huzuruna geldiğimde bu 
köpeğe neden merhamet etmedin, demesinden korkuyorum!” demişti.

Canberk’in hayatı değişmişti ama savaşta değişen bir şey yoktu. İngiliz hatıralarına bile konu oldu Canberk. 
Hayvanlar hissiyatlı varlıklardır. Bunu hayvan besleyenleriniz bilirler. Gelin bunu bir de Canberk’de görelim. 
İngiliz hatıratlarında aynen şu ifade geçmektedir.17. Alay’a ne zaman saldırıda bulunmak istesek alayda bu-
lunan köpek sanki bunu hissedercesine havlayarak tüm askerleri ayağa kaldırırdı. O köpek o alayda olduğu 
dönemlerde Türklere hiç taarruz edemedik. ’’

Savaş tüm acımasızlığı ile sürerken yaralı bir Fransız askerine yardım etmek için yanına yaklaşan Hasan Bey, 
savaş içinde canavarlaşmış, insanlıktan çıkmış ve iyiliği göremeyen Fransız’ın hançeriyle olduğu yere yığıldı. 
Yarbay Hasan Bey ağır yaralandı ve bunu gören askerler hemen oraya koştu. Yarbay Hasan Bey kendisini 
yaralayan askere eziyet edilmemesi gerektiğini emretti ve kendisini gölgelik bir alana almalarını söyledi. As-
kerlerden birisine de durumunun ağır olduğunu bildiğinden tümenin imamını çağırmasını söyledi. O esnada 
Yarbay Hasan Bey hiç konuşmadan askerlere bakmadan önüne bakarak kendi kendine konuşurken, asker-
ler komutanım kendinizi yormayın diye uyarınca, Yarbay Hasan: ‘’Beni ayağa kaldırın’’ diyerek emir verdi. 
Bunun üzerine askerler: “Komutanım yaranız ağırdır. Lütfen dinlenin konuşmayın” deyince, Yarbay Hasan 
Bey ‘’ Emrediyorum!!! Beni ayağa kaldırın’’ diyerek tekrar emir verdi. Çanakkale garip bir savaştır. Çanakkale 
İslam’ın son kalesidir. Çanakkale varoluş mücadelesidir. Çanakkale, bir milletin kendini, ecdadını tanıdığı yer-
dir. Hani Mehmet Akif Ersoy’un dizelerinde de dediği gibi “Ey şehid oğlu şehid isteme benden makber, sana 
ağuşunu açmış duruyor Peygamber” dizelerinin ete kemiğe büründüğü yerdir Çanakkale. Askerler kendisini 
kaldırdığında Yarbay Hasan sanki Peygamber Efendimiz karşısındaymış gibi derin bir muhabbetle, sevgiyle 
aynen şu kelimeler ağzından dökülecektir. “Niye zahmet buyurdunuz Ya Resulallah. Siz çağırsaydınız biz 
zaten gelirdik.”Bu sözler ile gözlerini kapatacaktır 17. Alay’ın kahraman komutanı Yarbay Hasan Bey. Bu olanı 
uzaktan fark eden Canberk koşup oraya geldi ve tabiri caizse havlayarak yeri göğü inleterek hemen Hasan 
Bey’in yanına çöktü. Ellerini yalıyordu, yüzünü yalıyordu. Kahraman Mehmetçikler de çok üzülse de savaş 
tüm hızıyla sürdüğünden ve Hasan Bey’i uğruna savaştığı, öldüğü toprağa emanet etme vakti geldiğinden 
ona bir mezar kazdılar. Hasan Bey’in üzerine Türk bayrağını örttüler. Canberk de bu sırada Hasan Bey’in aya-
ğının ucunda yatmaktadır. O da burnuyla bayrağı kaldırıp bayrağın altına girerek Yarbay Hasan Bey’in yanına 
kıvrıldı.
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Mehmetçikler, Yarbay Hasan Bey’i defnetmek için bayrağı kaldırdılar ve Canberk hala orada yatmaktadır. 
Canberk kalkmaz, biraz daha kaldırmak isterler ama Canberk yerinden kıpırdamaz. Biraz daha uğraştıkların-
da da Canberk’in de üzüntüden öldüğünü fark ettiler.Tüm Mehmetçikler daha da çok üzülmüşler, Canberk 
ve Hasan Bey’in dostluğu karşısında saygıyla eğilmişler ve daha sonra Yarbay Hasan’ı toprağa verdiler ve çok 
sevdiği ve hiç yanından ayırmadığı Canberk’i de ayakucunda toprağa verdiler.
 Bir savaş ortamında bile bir cana hayat veren kahraman Yarbay Hasan Bey, tüm şehitlerimiz ve tabii ki Baş-
komutan Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz.
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27 MART DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ

KAVUK NEDİR ?

Sahi kavuk nedir ? 

                  Nesilden nesile devredilen, güldürü geleneğin ve Geleneksel Türk tiyatrosu’nu temsil eden bir 
sem  boldür tiyatroda kavuk.
 
            Günümüze kadar gelen bu geleneğin adı İsmail Dümbüllü ile anılıyor olsa da ortaya çıkmasını sağ-
layan kavuğun ilk sahibi Kel Hasan Efendi’ydi.Gelin, kavuğun 6.sahibine doğru kısa , öğretici bir yolculuğa 
çıkalım;
 
Kavuğun ilk sahibi Kel Hasan Efendidir.  
 
1874 doğumlu Hasan Efendi aslında bir yoğurtçuydu. Fakir bir aileden gelen Hasan Efendi, yoğurtçuluk 
yaparken hevesli olduğu tiyatroya başladı. Dönemin ünlü güldürü ustalarından Abdürrezzak Efendi’yi örnek 
alarak bütün oyunlarını ve rollerini takip etti. Sahneye ilk kez Küçük İsmail’in kumpanyasında çıktı. Başrolde 
oynamak istemesine rağmen başrolü Abdürrezzak Efendi alınca ikinci komik olarak nitelendirilen külhanbey-
li rolünü aldı. Ancak Abdürrezzak Efendi’nin arkasında kalmak istemediğinden topluluktan ayrıldı.Sonrasında 
ünü gün geçtikçe yaygınlaşan Kel Hasan Efendi, İbiş tiplemesiyle beğenileri topladı.1929’da hayata gözlerini 
yumdu.

Halil Yiğit KAVRAR
Coğrafya Öğretmeni 
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Kavuğun ikinci adresi ; İsmail Hakkı Dümbüllü ;

                Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun son temsilcisi olarak kabul edilen orta oyunu ve tuluat ustası İsmail 
Hakkı Dümbüllü, Kel Hasan Efendi’nin çırağıydı. Kendisinin yetiştirdiği öğrencisine başındaki kavuğu veren 
Kel Hasan Efendi böylelikle bir akım başlattı. Kavuk o günden sonra Dümbüllü kavuğu olarak anıldı.1897 
Üsküdar doğumlu olan İsmail Hakkı Dümbüllü, Kel Hasan Efendi’den öğrendiklerini kendi kişiliğiyle de birleş-
tirerek yeni bir tarz olan “dümbüllü tarzı”nı yıllarca sahnelerde sergiledi. Çocukluğundan beri tiyatroya ilgili 
olan İsmail Dümbüllü, önceleri amatör olarak Karagöz Hüseyin’in sahnesinde oynadı. Daha sonra profesyo-
nel olarak hocası Kel Hasan’ın sahnelerinde çıktı. Kavuklu Hamdi, Naşit, Abdi, Küçük İsmail, Abdürrezzak gibi 
dönemin ünlü orta oyuncularıyla çalıştı. Tevfik İnce ile birlikte kendi topluluğunu kurarak 1928’de Direklera-
rası’ndaki Hilal Tiyatrosu’nda perdesini açtı.

                 Dümbüllü bir belgeselde gelecek nesillere şöyle bir not iletiyor: “Eh işte Kavuklu Hamdi’den Kel 
Hasan’a, Malatyan’dan Naşit’e, Feruz Hanım’dan Şemran’a kadar geldik gidiyoruz. Bundan sonra gülüp eğle-
nirken bizi de arada bir hatırlayın. Haydi Allah’a ısmarladık!”

Kavuğun bir diğer adresine  meşhur Hababam Sınıfı’nın  ve meşhur Özel Çamlıca Lisesinin Okul Müdürü 
Mahmut Hocası na ! ;  Münir Özkul’a ; 

              1968’de Altan Karındaş Topluluğu’nda sahnelenen ‘’Kanlı Nigar’’ oyunundaki performansıyla dik-
katleri üzerine çekmeyi başardı. Bu oyunu izleyen İsmail Dümbüllü, Münir Özkul’u oldukça başarılı buldu ve 
“Oğlum Münir benden sonra kavuğumu senin taşımanı istiyorum. Bu işe sen devam edeceksin. Vasiyetimdir 
bu. Sen kitaplı tiyatrodan geliyor olsan da yerine göre Pişekar, yerine göre Kavuklu olmayı başardın. Kavuk 
senin hakkın” diyerek kavuğu Münir Özkul’a devretti.

                 Kavuğu aldıktan sonra Sinemadaki yükselişi süren Özkul’un Hababam Sınıfı, Mavi Boncuk, Sev 
Kardeşim, İbiş’in Rüyası, Bizim Aile, Aile Şerefi, Gülen Yüzler, Neşeli Günler, Gırgıriye ve Görgüsüzler gibi 
klasikleşen filmleri de ününe ün kattı. Bu filmlerin pek çoğunda Adile Naşit ile ikili olması onları Türk sinema 
tarihinin en sevilen ikililerinden biri yaptı.

                2018 yılında kaybettiğimiz Münir Özkul, 1968 – 1989 yılları arasında taşıdığı kavuğu 1989 yılında 
Ferhan Şensoy’a devretmesiyle ilgili de şunları söylüyor : “Kavuk bana yük olmaya başladı. Bunu genç birine 
vermek lazım diye düşünüyordum. Sonra Ferhan’ın tiyatrosuna gelince baktım her şeyden evvel müthiş 
tuluat yeteneği var. Allah vergisi bir yetenek. Bu kavuğu vereceğim kişi için hem
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yazar olacak hem tiyatro sahibi olacak hem de tuluat yeteneği de olacak diye düşünüyordum. Bundan dolayı 
Ferhan’a vermeyi uygun buldum.

Bir diğer adrese hız kesmeden gidiyoruz ünlü yönetmen Ferhan Şensoy a ; 

        1951 Samsun doğumlu Ferhan Şensoy, oyun yazarı, tiyatro ve sinema oyuncusu ve tiyatro yönetmenidir

         Ferhan Şensoy, elliye yakın oyunda ve ona yakın televizyon dizisinde yer aldı. Yazıp yönettiği “Muzır 
Müzikal” oyunu yüzünden mahkemeye verilerek 21 gün hapis cezasına çarptırıldı. Müzikalin 77. gösterisin-
den sonraysa sahnelenen Şan Tiyatrosu şüpheli bir şekilde yandı. Oyunculuk, yönetmenlik ve yazarlık alan-
larında pek çok ödülü bulunan Şensoy, 2016 yılında kavuğu Rasim Öztekin’e şu sözlerle devretti:“1981’de 
kendi üslubumda oyuncular yetiştirmek üzere nöbetçi tiyatroyu açtım. Rasim Öztekin nöbetçi tiyatrodaki 
ilk öğrencilerdendi. Buradaki amatörler bütün oyunları izlerlerdi. Rasim, her hafta bir oyunu ön sıranın orta 
koltuğunun biletini satın alıp gelip oradan izlerdi. Hatta bir gün perde arasında oyundaki oyunculardan biri, 
birinci sıranın ortasında bir manyak var bütün şarkıları bizimle birlikte söylüyordu demişti. Bundan iki yıl 
sonra da Rasim Öztekin
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Ortaoyuncular’da profesyonel oldu. Hatta bütün oyunlarında oynadı. Ses Tiyatrosu’nda da birlikte oynadık. 
Kavuğun sahibi Hasan Efendi bu tiyatroda oynamış, onun kavuğunu devrettiği çırağı İsmail Dümbüllü bu 
tiyatroda oynamış, Münir Özkul gençlik yıllarında bu tiyatroda, Ortaoyuncular’a katıldıktan sonra da yıllarca 
bu tiyatroda oynamış. Rasim ile ben de 20 yılı aşkın bu tiyatroda oynadık. Yani kavuk 100 yılı aşkın süredir 
Ses Tiyatrosu’ndan çıkmamış. Kavuk Ses Tiyatrosu’nu seviyor. Bana devredilen bu kavuğu Rasim Öztekin’e 
devretmekten gurur duyuyorum. Beşinci kavukluyu selamlıyorum.” 

Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz ; yakın zamanda kaybettiğimiz ünlü sanatçı Rasim Öztekin ‘ e gidiyoruz

       1959 İstanbul doğumlu Rasim Öztekin, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Basın ve Yayın Yüksek 
Okulu mezunu. İlk sahne deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim ve 
Nöbetçi Tiyatro’da amatör çalışmalarla edindi. Daha sonra Ferhan Şensoy’un Ortaoyuncular topluluğunda 
profesyonel olarak sahne almaya başladı.

             2016 yılında Ferhan Şensoy’dan kavuğu devralırken Öztekin şunları söylemişti:

            “Benim konuşmam çok kısa sürecek. Ben bayılınca bitecek. Kariyerimde Beyoğlu’nun çok önemi var. 
Beyoğlu’nda gezerken bir okul buldum kendime; orada dünyaya bakışı öğrendim, dünyayı yorumlamayı 
öğrendim, bakış açılarını öğrendim. Sonra yıllar sonra Beyoğlu’nda gezerken bir usta buldum kendime: Fer-
han Şensoy. Baş öğretmenim Ferhan Şensoy olmak üzere bir sürü usta benim konservatuvarım oldu. Zeliha 
Berksoy ile başlayıp Erol Günaydın’la devam eden, Münir Özkul’la süren Tuncel Kurtiz ile devam eden, Derya 
Berkal’la süren… Bu isimlerin hepsi benim konservatuvarım oldu. Ben onlardan mezun oldum. Bugün de 
ben bu geleneksel ve batıyı birleştiren tiyatrodan bu kavukla ustamdan beratımı almış olarak kabul ediyo-
rum.”

           Rasim Öztekin 2016 yılında aldığı kavuğu aradan henüz dört yıl geçmiş olmasına rağmen kavuğu Şev-
ket Çoruh’a devretti.

            Yeri geldi GORA filminde’  BOB MARLEY FARUK ‘oldu  , yeri geldi MANDIRA FİLOZOFU filminde iş 
adamı oldu ;  Yeri geldi ‘ SEKSENLER ‘ Dizisinde baba nasihatları verdi  ‘ FEHMİ BABA ‘ oldu. Tiyatroyu sevdi , 
benimsedi. ‘ SEKSENLER ‘ Dizisinde  ‘ İŞ ÇIKARTMA BAŞIMIZA ‘  repliği ile fenomen oldu . 

              Şimdi sen bize İş çıkarttın Fehmi baba ! Mekanın Cennet olsun! 
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Son adresimiz ; Şevket Çoruhtayız; 

            1973 İstanbul doğumlu Şevket Çoruh, liseden mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezin-
de tiyatro eğitimi aldı.

              Rasim Öztekin’in 27 Ağustos’ta yaptığı açıklamayla kavuğun da yeni sahibi olacağını öğrenen ve artık 
sık sık araştırılan “kavuk kimde?” sorusunun yeni cevabı olan Çoruh şunları söyledi:

             “Geleneksel tiyatromuzu temsil eden, Kel Hasan Efendi’den İsmail Dümbüllü’ye ondan Münir Öz-
kul’a, Ferhan Şensoy’a ve Rasim Öztekin’e geçen ‘kavuk’un bana devredileceğini bugün gururla öğrendim. 
Bu onuru, tüm ustalarım ve her şeye ‘rağmen’ tiyatro yapmaktan vazgeçmeyen tüm tiyatro emekçileri adına 
kabul ediyorum. Bu emaneti benden sonra taşıyacak ve tiyatroyu yaşatmak için çalışacak meslektaşımla 
buluşana kadar; yaşasın sanat, yaşasın tiyatro, yaşasın insan!”

               Sözlerime Haldun Tanerin ‘Sersem Kocanın Kurnaz Karısı ‘ adlı tiyatro eserinde oyunundan Münir 
Özkul ile özdeşleşmiş tiradı ile son vermek istiyorum ; 

                  Zaten aktör dediğin nedir ki? Oynarken varızdır. Yok olunca da sesimiz bu boş kubbede bir hoş 
seda olarak kalır. Bir zaman sonra da unutulur gider. Olsa olsa eski program dergilerinde soluk birer hayal 
olur kalırız.’ Görorum hepiniz gardroba koşmaya hazırlanıyorsunuz! ‘ Birazdan ‘teatro’ bomboş kalacak. Ama 
‘teatro’ işte o zaman yaşamaya başlar. Çünkü Satenik’in bir şarkısı şu perdelerden birine takılı kalmıştır. Vir-
jinya’nın bir diyaloğu eski kostümlerin birinin yırtığına sığınmıştır. İşte bu hatıralar, o sessizlikte saklandıkları 
yerden çıkar, bir fısıltı halinde yine sahneye dökülürler. Artık kendimiz yoğuz. Seyircilerimiz de kalmadı. Ama 
repliklerimiz fısıldaşır dururlar sabaha kadar.

Gün ağarır, temizleyiciler gelir, replikler yerlerine kaçışır. 
Perde!
27 Mart Dünya Tiyatrolar Günümüz kutlu olsun !
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Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ nü kutladığımız bu ayda, Sivil Havacılık Lisesi olarak kadınların havacılık sektö-
ründeki başarısı bizi daha da gururlandırıyor.

Sivil havacılıkta oldukça fazla engelle karşılaşmış olmalarına rağmen 1934 yılında Helen Richey ilk kadın yol-
cu uçağı pilotu olarak tarihe adını yazdırmıştır. Tabii o zamanlar erkek egemen bir sektör olduğu için sözleş-
mesinde “kötü havalarda uçamayacağı” şartı konmuş, pilot derneklerine üyeliği engellenmiştir. 

ÜLKEMİZİN İLK KADIN PİLOTU

1933 yılında brövesini (üstün ehliyet derecesi) alan Bedriye Tahir Gökmen’dir. Kendisi Vecihi Hürkuş’un 
öğrencisidir. İlk kadın paraşütçümüz ise Yıldız Uçman’dır. 1936 yılında göreve başlayan Sabiha Gökçen (Ata-
türk’ün manevi kızı) dünyanın ilk kadın savaş pilotudur. 

İLK TÜRK KADIN PİLOTLARIMIZ

BEDRİYE TAHİR GÖKMEN

Bedriye Tahir Gökmen, ilk Türk kadın pilotumuzdur. Gökmen Bacı adıyla tanınır.

1932 yılında Vecihi HürkuşUçuş Okulu’nda  havacılık eğitimine başladı. Bir yandan memurluk yaparken bir 
yandan uçuş eğitimlerini sürdürdü. 1933’te brövesini aldı.

Abdurrahman Türkkuşu ona Gökmen lakabını takmıştı. Gökmen Bacı olarak tanınan Bedriye Tahir, 1934’te 
çıkan soyadı kanunu ile Gökmen soyadını aldı.

Bedriye Tahir, havacılık uğraşısı yüzünden çok tepki aldı, engellemelerle karşılaştı. Havacılık ile uğraştığı için 
aylığından ceza kesildi, sonunda işinden kovuldu.

1934 yılında Vecihi HürkuşUçuş Okulu brövelerinin  onaylanması için öğrencilerin Hava Kuvvetleri Müste-
şarlığı tarafından sınavdan geçirilmesini istemişti. Ancak sınav heyeti geldiğinde okulun tek faal uçağı kırım 
geçirmiş olduğundan sınav yapılamadı, heyet yeniden gelmeyi kabul etmeyince okul kapandı ve Gökmen 
Bacı’nın pilotluğu onaylanmadı. O sırada işinden çıkarılan Bedriye Tahir Gökmen’in daha sonraki hayatı bilin-
memektedir. Ancak ilk Türk kadın pilot olarak havacılık tarihinde yerini almıştır.

Elif KULOĞLU TOMBAK
       Kimya Öğretmeni
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Elif KULOĞLU TOMBAK
       Kimya Öğretmeni

SABİHA GÖKÇEN

Dünyanın ilk kadın savaş pilotu, Atatürk’ün ‘’Beyaz Kartal’’ lakaplı manevi kızı.

Sabiha Gökçen’ in hayatı 22 Mart 1913’te Bursa’da başladı. Hayatını değiştiren olay ise henüz 12 yaşınday-
ken 1925 yılında Atatürk’ü gördüğü gün gerçekleşti. Atatürk, Bursa’ya gelmiş ve Hünkar Köşkü’ne yerleşmiş-
ti. Sabiha bir gece köşke gitti, Atatürk ile görüşmek istediğini söyledi. İçeriye girdiğinde ilk sözü “Okumak 
istiyorum” oldu. Atatürk özgüveninden etkilenmişti. Sabiha’yı evlat edinip Ankara’ya götürdü.

Atatürk, orta ve lise tahsilini tamamlamasının ardından manevi kızını dil eğitimi için Paris’e gönderdi. 

Hayatına henüz mavi gökyüzü girmemişti ama 1934’te kabul edilen Soyadı Kanunu’nun ardından geleceği 
görür gibi, “Gökçen” soyadını aldı. Bir yıl sonra Türkkuşu’ nun planör gösterilerini izlerken pilot olmaya 
karar verdi. Atatürk’ün desteği ile Türkkuşu Sivil Havacılık Okulu’na kaydoldu. 7 erkek öğrenciyle birlikte 
eğitimini tamamladı ve sonrasınd Kırım’a gönderildi.
Atatürk, Sabiha’ya “Dünyadaki ilk askeri kadın pilot olacaksın” dedi. O yıllarda kızlar askeri okullara alınmı-
yordu. Atatürk’ün emri ile bu kural değiştirildi, Sabiha Eskişehir Uçuş Okulu’na gitti.
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Türkiye’nin ve dünyanın ilk kadın savaş pilotu oldu. Yugoslav Genelkurmay Başkanı tarafından “Beyaz Kartal” 
nişanı verildi. Türkkuşu Uçuş Okulu’nda başöğretmen oldu. 17 yıl süreyle pilot yetiştirdi. ABD Maxwell Hava 
Üssü’nde “Dünya tarihine adını yazdıran 20 havacıdan biri” seçildi. Bu ödüle layık görülen tek kadın oldu. 
1996’da son uçuşunu yaptı. 22 Mart 2001’de 88’inci yaş gününde  hayataveda etti.

Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi sırasında Selanik’ten İstanbul’a, oradan da İzmir’in Cumaovası ilçesine 
göç etmiş bir ailenin kızıdır.

İlk Türk kadın paraşütçüdür. Sabiha Gökçen tarafından yetiştirilen 4 kadın pilot arasında yer alır. Diğerleri 
Edibe Subaşı, Nezihe Viranyalı ve Sahavet Karapas’ tır.

Eylül 1935`de Rus R-5 uçağından yaptığı atlayış ile Türkiye`nin ilk kadın paraşütçüsü olmuştur.
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“Mutluluk varacağımız bir istasyon değil,bir yolculuk şeklidir.”
                    Montesquieu
Birçoğumuzun ilk kez duyduğu, duyunca da genellikle mutluluğun da günü mü olurmuş diyerek sorguladığı 
gündür. Sahi mutluluğun günü olur mu? 

20 Mart 2012 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen bu gün dünya üzerindeki insanların mutluluk 
fikrini hatırlamaları ve kutlamalar ile farkındalık oluşturmak için 20 Mart’ı “Dünya Mutluluk Günü” ilan etti. 
Birleşmiş Milletlerin Merkezinin yer aldığı Amerika başta olmak üzere birçok üye ülkekültür faaliyetleri ve 
sosyal faaliyetlerle bu günü renkli bir şekilde kutluyor. 2012 yılı çok da uzak olduğumuz bir tarih değil. Sanı-
rım son yıllarda mutlu olmayı unutmaya başladık ve hatırlatılmadan aklımıza gelmiyor.

Mutluluk Türk Dil Kurumu’nun (TDK) sözlüğünde, “Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan 
duyulan kıvanç durumu.” diye tanımlanmıştır. TDK mutluluğu böyle tanımlasa da herkesin mutluluk tanı-
mının farklı olduğunu düşünüyorum. Bazısı çok parası olduğunda mutlu olacağını düşünür, bazıları bir evi 
olduğunda, bazıları bir işi başardığında, bazıları da sadece o gün hava güzel diye bile mutlu olabilir. Mutlu 
olabilmek için mutluluğu nasıl tanımladığımız önemli biraz da. 

“Mutlu olmak için içinde bulunduğunuz andan daha iyi bir zaman olduğunu düşünmekten vazgeçin. Mut-
luluk bir varış değil, bir yolculuktur. Pek çokları mutluluğu insandan daha yüksekte arar, bazıları da daha 
alçakta… Oysa mutluluk insanın boyu hizasındadır.” Konfüçyüs

Mutluluk; üzerine sürekli konuşulan, hakkında birçok yazı yazılan, aslında herkesin bildiği ama hepimizin 
ulaşamadığı hem her yerde olan hem de bazen asla ulaşamadığımız garip bir olgu. Bununla ilgili bir kitabın 
sevdiğim bir bölümünü paylaşarak bitirmek istiyorum;

Nil Gün’ün, Küçük Pembe Mutluluk Kitabı’ndan;

“...mutluluk bir amaç değil yaşama verdiğin olumlu tepkinin duygusudur. Mutluluğu amaç haline getirmek 
aptalların işidir. Mutluluk bir nesne olsaydı tüm zenginler onu satın alır ve mutlu olurlardı.

Unvan, konum, para, diploma olsaydı bunlara sahip bütün insanların mutlu olması gerekirdi. Aşık olmak 
olsaydı, birbirlerine delice aşık olup evlenen bütün çiftlerin mutluluklarının sürmesi gerekirdi. Peki mutluluk 
nerede? Yaşam sevinci nerede?

Yunan mitolojisine göre, OlympusDağı’nda toplanan tanrılar mutluluğun sırrını saklamaya karar vermişler 
çünkü bulunduğunda değerinin insanlar tarafından bilinmesini istemişler.

Tanrılardan biri “ Onu, en yüksek dağın tepesinde saklayalım.” demiş. Bir diğeri, “Yerin yedi kat dibine göme-
lim.” önerisini getirmiş. Bir başka tanrı, “Mutluluğun sırrını okyanusun en derin yerinde saklayalım.” demiş. 
Nihayet bir tanrı harika bir öneri getirmiş:

“İnsanlar dağları, okyanusları, yerin yedi kat dibini keşfedecek zekaya sahip. Ama nedense bu zekayı kendi-
lerini keşfetmeye,kendilerini tanımaya yöneltmiyorlar. Mutluluğun sırrını onların yüreklerine gömelim. Nasıl 
olsa oraya bakmayı akıl etmeyeceklerdir.”

Mutluluğu doğru yerde aramanız dileğiyle.

DÜNYA MUTLULUK GÜNÜ Şeyma Gümüş
PDR Öğretmeni
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Yeşilay 101 Yıldır Herkesi İyi ve Sağlıklı Yaşama Davet Ediyor

Her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında Yeşilay Haftası’nı kutluyor, hafta kapsamında yapılan etkinliklerle toplu-
mun bağımlılık konusunda bilinç ve farkındalık düzeyini artırmak hedeflenmektedir.

Türkiye’de ve dünyada hızla tütün, alkol ve uyuşturucu madde alım oranları artmakta, maddeye başlama 
yaşları gittikçe düşmektedir. Diğer bağımlılıklar gibi teknoloji ve kumar bağımlılığı da kişiye, aileye ve toplu-
ma psikolojik, sosyolojik ve ekonomik zararlara yol açmaktadır.

Sağlıklı ve mutlu bir hayat yaşamamız için ruh ve beden sağlığını korumamız hayati önem taşımaktadır. An-
cak yaşam içerisinde ruh ve beden sağlığımızı etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Aile içi iletişim, kişilik 
özellikleri, sosyal çevremiz, yaşadıklarımız vs. ruh sağlığımızı etkilerken genetik faktörler, çevresel faktörler, 
yaşam tarzımız, yediklerimiz vs. beden sağlığımızı etkilemektedir. Özellikle bağımlılık yapıcı maddeler de 
insan sağlığını ve yaşamını etkileyen en önemli faktörlerin başında gelmektedir. Bağımlılık kişiyi, ailesini, 
sosyal çevresini, yaşadığı toplumu etkileyen en önemli psiko-sosyal bir hastalıklardan biridir.

YEŞİLAY HAFTASI (1-7 MART)

Bağımlılık Döngüsü

Fiziksel bağımlılık, kullanılan maddeye karşı bir 
adaptasyon gelişmesine bağlı olarak maddenin 
varlığına karşı duyulan fizyolojik bir istektir. Ruhsal 
bağımlılık ise kişinin duygusal ya da kişilik yapısı 
gereği, gereksinimlerini tatmin etme/giderme 
amacı ile o maddeye düşkünlüğüdür.

     Aslı Ezgi EVREN
    Biyoloji Öğretmeni
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Teknolojinin insan hayatına getirdiği sayısız faydalar var. Ancak kişinin teknoloji kullanımıüzerinde kontrolü-
nün kaybolması, teknolojiyi ölçüsüz ve sınırsız kullanmasıçok ciddi zararlara sebep olabilir.

İnternet ve teknoloji bağımlılığı diğer bağımlılıklarda olduğu gibi kişinin bağımlısı olduğu teknolojik ürüne 
ulaşamadığında yoksunluk yaşadığı bir durum olarak tanımlanmaktadır.
Teknoloji bağımlılığının belirtileri;

• Kullanılan madde miktarının veya davranışa harcanan vaktin giderek arttırılması,
• Kullanım/davranış sıklığı azaldığında huzursuzluk, uykusuzluk, öfke gibi yoksunluk belirtilerinin görül-
mesi,
• Sebep olduğu sorunlara rağmen kullanımın sürdürülmesi,
• Zamanın çoğunluğunun söz konusu madde veya davranışla geçirilmesi,
• Kullanımın, sorumlulukların önüne geçmesidir.
• İnsan bağımlılık noktasına bir anda gelmez, bu süreç adım adım ilerler. Bağımlılığın başlamadan ön-
lenmesi için bilinçli olunmalıdır.
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ENGIE PROJESİ

‘’ENGIE Projesi, EFG (European Federation of Geologists)projesidir.EFG (AvrupaJeologlarFederasyonu) 1980 
yılında kurulan bir sivil toplum örgütüdür ve bugün Avrupaçapında 45.000’den fazla yerbilimciyi temsil eden 
26 Ulusal Birliği bünyesinde barındırmaktadır. EFG asıl amaçları doğal çevrenin daha güvenlive daha sür-
dürülebilir bir şekilde kullanılmasına katkıda bulunmak, halkı yerbilimleri alanında bilgilendirmek vedoğal 
kaynakların daha bilinçli bir şekilde kullanılmasını teşvik etmek olan profesyonel bir kuruluştur. EFG, PERC’in 
kurucu üyelerinden biri olarak, Avrupalı jeologların gerekli yetkinliği kanıtlamaları durumunda ‘YetkiliKişi’ 
(European Geologists-EurGeol) olarak nitelendirilmesini sağlayan organizasyon olarak kabuledilir. Bu ünvan 
jeologların öncelikli olarak Avrupa’da, genelde ise tümdünyada tanınmalarını sağlayıp, önemli fırsatların 
doğmasına vesile olmaktadır. PERC ise Avrupa’daki pazarlarda listelenen şirketler tarafından arama sonuç-
larının, mineral kaynaklarının ve maden rezervlerinin kamuya açıklanması için standartlar belirlemekten 
sorumlu kuruluştur. CRIRSCO’nun bir üyesi olan PERC Raporlama Standardı da CRIRSCO Raporlama Şablonu 
ile tamam en uyumludur.
 
ENGIEProjesi , 26 kurumun işbirliği ile uygulanacaktır.  Bu proje’de ; 3 üniversite (Miskolc Üniversitesi, Luleå 
Teknoloji Üniversitesi ve Zagreb Üniversitesi), 2 araştırma merkezini (İtalyan Ulusal Araştırma Konseyi ve La 
Palma Araştırma Merkezi) ve EFG (Avrupa Jeologlar

Elif KULOĞLU TOMBAK
         Kimya Öğretmeni
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Federasyonu) katılım sağlayacaktır. Türkiye’de bu projeyi yönetecek dernek ise  MJD ( Maden Jeologları Der-
neğidir). 

Yer bilimlerindeki, özellikle maden arama ve çıkarma sektörlerindeki cinsiyet modeli kesinlikle dengesizdir
.Son yıllarda özellikle Madencilik Sektöründe sıkıntılar yaşanmakta ve maalesef artık öğrenciler Jeoloji 
twMühendisliği bölümünü tercih etmemekte ve bölümler yavaş yavaş kapanmaktadır.Madencilik Sektö-
rü’nün yeniden hayat bulması ve canlanması için  “ENGIE - Kızları Yerbilimleri ve Mühendisliğe Teşvik Et-
mek” projesi, kariyer kararlarının tam da bu yaş aralığında alındığı ve dolayısıyla ortaokul kız öğrencileri-
ne odaklanıp,  ileride  jeoloji Mühendisleri bölümünü seçmelerini ve onları şimdiden teşvik etmek amaçlı 
öncelikle anketler yapılması hedeflenmiştir. Engie Projesi, 21 Ülke’de tam zamanlı olarak 1 Ocak 2020’de 
başlamış olup, 3 yıl sürecektir. 13-18 yaş arası kızların  jeolojive mühendislik disiplinlerini incelemeye yönelik 
ilgisini çekmeyi amaçlayan ve cinsiyet dengesini artıracak bir projenin uygulanmasını desteklemektedir. Bu 
yaş grubundaki kız çocuklarının ve genç kızların mühendisliğe olan ilgilerini anlamak ve farkındalık kazan-
dırmaktır. 

Projenin uygulanması sırasında, farkındalık yaratma stratejisi geliştirilecek ve bir dizi somut eylemin gerçek-
leştirilmesi için uluslararası bir paydaş işbirliği ağı kurulacaktır. Bu eylemler arasında aile bilimleri etkinlik-
leri, açık hava programları, okul bilimsel kulüpleri, maden ziyaretleri, mentorluk programları, uluslararası 
öğrenci konferansları, yayın ve ödüllendirme fırsatları, fen öğretmenlerine yaz kursları ve eğitim mater-
yallerinin kullanımı yer almaktadır.’’

Okulumuzun da katılmış olduğu proje içerisinde dönemsel olarak okullarda uygulanmak üzere çeşitli anket-
ler ve bilgilendirici eğitim, seminer, anket  türü araştırma ve uygulama çalışmaları düzenlenmektedir. 

Nisan ayı itibariyle Engie projesinin e-dergisi çıkmış olup 21 ülkede yayınlanmıştır. Dergide Data Koleji Bağlı-
ca ve Mamak Kampüslerindeki öğrencilerinin de eğitimlerinden fotoğraflara yer verilmiştir.

e-Dergiyi inceleyebilmeniz için link:  

www.engieproject.eu/2021/04/09/231712/
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                   DÜNYANIN EN BÜYÜK ÜLKELERİNDEN
                                                RUSYA

     Bugün sizlerle Rusya’nın medeniytine kısaca göz gezdireceğiz. Yüzölçümü olarak Dünyanın En Büyük 
Ülkesi olmasına rağmen,  Rusya topraklarının %72’si boştur. Rusya tam 14 ülkeyle sınırı olan bir ülke. Rusya-
nın toplam nüfüsü 145 milyon, ülkede 160’tan fazla halk yaşamaktadır.  Bu nedenle her bölgenin kendine 
ait gelenekleri ve yaşam tarzı vardır. Rusya’da resmi dili Rusça, ama 37 dilin de devlet statüsü var. Rusya, 85 
adet federal bölüme ayrılmakta olup  bu bölümler cumhuriyetler, kraylar, oblastlar, federal şehirler, özerk 
oblastlar ve özerk okruglar olmak üzere altı düzeyde toplanmaktadır. Rusya Federasyonu toprakları 11 za-
man dilimi boyunca uzanır. Bu kadar farklı zaman dilimine yayılabilmiş tek ülkedir. Rusça en çok konuşulan 
diller arasında 6. sıradadır (İngilizce, Çince, Hintçe, İspanyolca ve Arapça’dan sonra).  İnternette kullanımına 
göre Rus dili 2.sıradadır.

    Rusya Devletinin tarihi vikinglere kadar dayandığını biliyor muydunuz ?
    Kiev Knezliği ya da Kiev Dükalığı Orta Çağda Kiev kenti civarında İsveçli Vikingler tarafından kurulmuş bir 
devletti. 882 yılı ile 12.yüzyıl ortaları arasında sürmüş olan bu devlet: Belarus, Rusya ve Ukrayna’nın atası sa-
yılır. Moğolların baskıları sonucunda Kiev Knezliği parçalanıp, Altın Orda Devleti’ne bağlı prensliklere ayrıldı.
   Ukraynalı tarihçiler ve akademisyenler Kiev Knezliği’ni, Ukrayna devletinin ilk kurucu devleti olarak görür-
ler. Rus tarihçiler ise Kiev Knezliği’ni, Rus tarihinin ilk dönemi olarak benimserler. 

Zekkiye ABLYAKIMOVA TIRYAKI
             Rusça Öğretmeni 
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RUSLAR, RUS ALFABESİNİ KULLANIYOR.

  Rus coğrafyasının tamamında  “Kiril alfabesi” kullanılıyor. Daha çok Yunanca’ya dayanan bu alfabenin ya-
ratıcıları Ortodoks rahipleri  Yunanlı iki kardeş, Kiriril ve Methodius’tu. 9.yüzyılda Slav (Rus,Ukrain,Belarus...) 
milletlere İncil kitabını anlatabilmek için uydurulmuş. Tabi ilk görünüşü şimdikinden çok daha farklıydı, 
zamanla alfabenin Slav halkına zor anlaşıldığını görünce, bazı harfler kaldırıp yerine Yunan alfabedeki harfler 
eklendi. Kardeşlerden önce diğer rahipler Yunan alfabeyi kullanarak İncili tercüme etmeye denemişlerdi, 
fakat Yunan alfabe yeterli gelmiyordu Slovyan dilinindeki sesleri aktarabilmek için(ses sayısı harflerden daha 
fazlaydı).

Bununla alfabenin değişimi bitmedi. 18. yüzyılın başlarında Büyük Petro, Yunan harflerini yazı sisteminden 
çıkararak alfabeyi basit bir seviyeye getirdi. Sovyet Devrimi’nin gerçekleşmesiyle alfabeden gereksiz görülen 
bazı harfler çıkarıldı.
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RUS  EDEBİYATI

        Rus Edebiyatı  ünlü yazar ve şairlerin eserleri dünyanın en iyi edebi eserleri arasında gösterilmektedir. 
Rus toplumunu, insanını, yaşantısını en güçlü şekilde anlatan, duygularını hissettiren, tabiatını tasvir eden, 
insanını en derinlerine kadar inmemizi sağlayan güçlü bir sanat geleneğidir Rus edebiyatı. Sayfalarca öyle 
güzel tahliller, replikler okursunuz ki , kitabın daha başında kendinizi olayın içerisinde bulmaktan kaçamazsı-
nız. Gelin dünya edebiyatının en önemli ekollerinden olan Rus edebiyatına dair mutlaka okumanız gereken 
klasiklere bir göz atalım. 
 
• Puşkin (1799 – 1837) Modern Rus edebiyatının kurucusu sayılır.Yapıtlarında Rus toplumunun toplumsal 
özelliklerini yansıtan tipler oluşturmuş. Eserleri:’’Yevgeniy Onegin’’, ‘’Yüzbaşının Kızı’’.

•  Gogol (1809-1852)Realizmin etkisinde yapıtlar ortaya koymuştur. Mizahi yönü ağır basan bir üslubu var-
dır. Eserleri:’”Ölü Canlar” , ‘’Müfettiş’’

•  Turgenyev (1818-1883)Realist Rus romancılığının kurucularındandır. Romanları, Rus aydın ve yazarları 
tarafından sert bir biçimde eleştirilmiştir. Eserleri:”Babalar ve Oğullar”, ‘’Rudin’’.

•  Dostoyevski (1821 -1881)Realizmin güçlü temsilcilerindendir. Dine ve geleneklere bağlı kalmış, yapıtların-
da ruh tahlillerine yer vermiştir. Eserleri: ‘’İnsancıklar’’, ‘’Suç ve Ceza’’, ‘’Karamazof Kardeşler’’, ‘’Budala’’, 
‘’Beyaz Geceler’’ 
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Tolstoy (1828 -1910)Gerçekçi edebiyatın en büyük temsilcilerinden olduğu kadar, bir filozof ve bir eğitimci 
olarak da ün kazanmıştır. Eserleri:’’Savaş ve Barış’’, ‘’Anna Karenina’’, ‘’Diriliş’’, ‘’Hacı Murat’’, ‘’Kazaklar’’, 
‘’İnsan Ne İle Yaşar’
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•  Çehov (1860-1904)Durum anlatımına dayanan, “Çehov tarzı”,modern öykücülüğün kurucusudur. “Altı 
Numaralı Koğuş” adlı yapıtında özgürlükçü düşünceleri savunmuştur.Eserleri: ‘’Martı’’, ‘’Vanya Dayı’’, ‘’Üç 
Kız Kardeş’’, ‘’Vişne Bahçesi’’ . 

•  Gorki (1868 - 1936)Toplumcu gerçekçi romanın öncülerindendir. Yapıtlarında, çocukluk ve gençlik yılların-
da yaşadığı acılan, Rusya’daki yoksulluk yıllarını anlatmıştır. Eserleri: ‘’Ana’’, ‘’Foma’’, ‘’Küçük Burjuvalar’’. 
                      
           RUSYA’DA    EĞİTİM

          Rusya eğitim, bilim ve teknoloji deyince dünyanın ilk akla gelen ülkelerinden biridir. Rus eğitim sitemi 
dünyanın en iyi eğitim sistemlerinden birisidir.  Rusya en fazla okuyan üç ülke arasına girmektedir, Yarısın-
dan fazlasının, üniversite mezunu olduğu nüfusuyla ve % 99,6 okuma – yazma oranıyla “Ekonomik İş birliği 
ve Kalkınma Örgütü” tarafından Rusya dünyanın en eğitimli ülkesi olarak gösterildi. 1990’lı yıllara kadar 
bu özelliğini dünyaya kapalı tutan Rusya, bu dönemden sonra dünyaya açılmaya başlamış ve sahip olduğu 
tüm eğitim, bilim ve teknoloji altyapısını da paylaşıma açmıştır. Özellikle askeri ve uzay teknolojilerinin her 
alanında halen Amerika ile günümüzde de rekabet eden Rusya, eğitim sistemi ve üniversitelerinin dünyaca 
tanınması ve akredite edilmesiyle birlikte çok daha önemli bir eğitim ülkesi oldu. 7 milyon öğrencinin eğitim 
gördüğü ülkede bunun %5’i yabancı öğrencidir.

    Bologna anlaşmasını imzalayan ülkelerden biri olan Rusya’daki üniversiteler tüm dünyada tanındığı gibi ül-
kemizde de YÖK tarafından tanınmakta ve diplomalarına denklik verilmektedir. Bu özelliği ile Rusya, üniver-
site eğitimi almak isteyen öğrenciler için en mantıklı kaliteli ve ekonomik seçeneklerden biri haline gelmiştir.

RUS BALESİ
       Rusya şüphesiz ki balenin en çok geliştirildiği ülkedir. Balenin büyük bir sanat olması ve tüm dünyada 
yayılması bale çeşitleri içinde Rus balesi sayesinde olmuştur. St. Petersburg Tiyatrosu bale geleneklerine 
bağlı kalmış ve dünyanın sayılı okulları arasına girmiştir. 18.yüzyılda başlayan Rus balesi kendine has bir ekol 
geliştirerek şöhrete kavuşmuştur. Puşkin’in eserleri baleye uyarlanmış, dünyaca ünlü bale eserleri Rusya’dan 
çıkmıştır.

300 yılda Rusya’da klasik bale adına büyük bir kültür oluşmuştur. St. Petersburg veya Moskova’da meşhur 
balerinlerin sahne almış olduğu Bolşoy Tiyatro
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ve Mariinsky Tiyatrosu hala ayaktadır. Balenin tarihçesi Rusların sayesinde dolu doludur.  

                     RUSYA’DA  SPOR

     Rusya’da, spor Sovyetler Birliği döneminden  kültürün temel taşlarındandır. Rusya, çok sayıda spor türün-
de başarılı olmuş bir ülkedir. Rusya, dünyanın önde gelen spor güçlerinden biri ve gezegenin ana turnuvala-
rında Rus sporcuların yıldan yıla zaferleri yalnızca bu durumu doğruluyor. Ülkenin jimnastikçiler, pist ve alan 
atletleri, halterciler, güreşçiler, boksçular, eskrimciler, atıcılar, kayaklı koşucular, biatloncular, sürat patenciler 
ve artistik patinajcıları sürekli dünyanın en iyileri arasındadır. 
                                                                               
                   MADENLER

      Sahip olduğu altın ve döviz rezervine göre dünya 3.dür. Rusya dünyada en büyük Doğalgaz ihracatçısıdır, 
Petrol ihracatında ise 2.dir. Dünyanın 2. büyük kömür üreticisi olan Rusya’da çıkarılan diğer yer altı zengin-
likleri olarak  yataklarının yanısıra demir,  mika, kurşun, çinko, bakır, grafit, alüminyum önemli madenlerdir. 
Dünya demir rezervinin yaklaşık % 40’ı buradadır. 

RUSYALA  İLGİLİ  İLGİNÇ BİLGİLER.

•  Sankt Peterburgsın metrosu Dünyanın  en derin metrosudur.

•  Moskova metrosu derinliği, 84 metreye kadar erişiyor. Metronun, savaş döneminde karargah ve sığınak 
olarak da kullanılabilmesini sağlamak için bu kadar derin olduğu söyleniyor. Moskova metrosu sarayları 
yahut müzeleri aratmayacak tasarım unsurlarına sahip. Mermer ve granit duvarlar, bronz kolonlar, gösterişli 
avizeler. Moskova metronun trenler arasındaki süre 90 saniye ve günde 8 milyon insan taşımaktadır.

•   Rusya’daki Baykal Gölü dünyanın en derin gölüdür ve dünyanın donmamış tatlı sularının yaklaşık %20 
içermektedir.
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•  Rusya en uzun demiryoluna sahiptir. Trans-Sibirya neredeyse bütün ülkeyi kapsıyor. Tüm yolculuk 9200 
km uzunluğunda, 87 şehir üzerinden geçiyor ve durmadan  tamamlanması 152 saat ve 27 dakika sürüyor. 

•  Sankt Peterburg şehrinde  2000 tane kütüphane, 221 müze, 80 tiyatro ,62 simema bulunmaktadır.

•  Askeri donanım ve gücü açısından Rusya dünyada 2.sırada.

•  Rusya’da çok değişik bir bayram var. MASLENİTSA(krep bayramı), putperestlik döneminden bu yana kut-
lanan eski slav bayramı. Çoğu Slav toplumunda baharın gelişini simgeleyen bayram olarak kutlanır. Bu bay-
ram bir hafta sürer , hafta boyunca krepler pişirilir, insanlara dağıtılır. Rusça adıyla blinçiki Rus mutfağında 
güneşi sembolize eder. İnanışa göre, ne kadar çok krep hazırlanırsa hava ve hasat o kadar iyi gider. Son Pazar 
akşamı ise kışı uğurlayıp bahara merhaba demek için meydanlarda bir Maslenitsa kuklası yakılır, etrafında 
dans edilir.

• Borş çorbası ve mantı olarak bildiğimiz ‘’Pelmeni’’ en yaygın tüketilen geleneksel Rus yemeklerin-
dendir. 

• Lev Tolstoy ve Födor Dostoyevskiy dünyada en çok okunan yazarlardan.

• Hediye olmadan ziyarete gitmeyin Rusya’da, elleri boş ziyarete gidilmez. Hatta doğum günü olmasa 
da mütevazi, dostça toplantılar olsa bile. Muhakkak bir şeyler getirmek gerekli. Küçük aile üyeleri için kek, 
şeker, bir şişe şarap veya çikolata olabilir. Hediyenin ne olduğu o kadar önemli değil. En önemlisi hediyenin 
olmasıdır. Aksi takdirde, sizi cimri kabul edebilirler.
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DÜNYA ŞİİR GÜNÜ

“Şiir ölümün gölgesidir,yaşamın örtüsü…

  Çocuğun savunmasıdır şiir,

  Şiir afişlerin çerçevesidir,harflerin çizgisi,

  Çıngırağın içindeki madendir şiir..“

  Der Ülkü TAMER..Ve dile gelir mısralar
…İbrikten süzülen sesler renk verir yaşama…

  Şiir Nedir?

  Şiir, dilin anlam, ses ve ritim öğelerini belli düzen içinde kullanarak bir olayı, ya da bir duygusal ve düşünsel 
deneyimi yoğunlaşmış ve sıradanlıktan uzaklaşmış bir biçimde ifade etme sanatıdır. Şiir,çağının seslerinin 
yankısını taşır. Kahkahalar,çığlıklar,ıslıklar…Aşk şarkılarına marşlar karışır, ağıtlara çocuk sesleri…Çok sesli 
bir korodur şiir, bir orkestra…Şair bu sesleri işler olan gücüyle. Aşk şarkıları,yaşama övgüleri duyulsun ister 
şiirinde. Hıçkırıklar aşktan kopsun,bir ağlayış olacaksa çocuğun ilk ağlayışı olsun. Şiirde güzel seslerin yer al-
masını isteyen şairin işi zordur. Çünkü açlığı,savaşları durdurmak için uğraşmak zorundadır. O şairlerin sesini 
duyarız çocuk seslerine kulak verdiğimizde.  

   Suut Kemal Yetkin, yürüyüş ile raks (dans) arasındaki farkı, düzyazı ile şiir arasındaki farka benzetir ve 
“Şiir bu kadar esrarlı ve çözülemez bir terkip olduğuna göre, nesre çevrildiği zaman şiirliğini koruyan bir şiir 
tasavvur olunamadığı gibi, nesrin nazma sokulmasıyla elde edilen bir şiir de öylece tasavvur olunamaz. Ve 
gene bir öylece bir şaire şunu veya bunu

Sena KAHRAMANOĞLU
      TDE Öğretmeni
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Sena KAHRAMANOĞLU
      TDE Öğretmeni

anlatmalısın demek kadar manasız bir şey olamaz. Zaten şair bir şey anlatmaz, anlattığı zaman da şair 
olmaz” der. İlk şiirlerin insanoğlunun dinsel törenlerine eşlik ettiği, bilinen bir gerçektir. Çağlara ve toplum-
lara göre şiir beğenileri, mükemmel şiirin ölçüleri değişse de, iyi şiirin nitelikleri hemen hemen her dilde ve 
kültürde yukarıda belirttiğimiz ortaklıkları taşır.Ahmet Haşim, “Şiir, bir hikâyedeğil, sessiz bir şarkıdır” diye 
tanımlar şiiri; J. Cocteau “Ne masayı anlatacağım diye masa kelimesini kullanacaksınız, ne kuşu anlatacağım 
diye kuş kelimesini, ne de aşkı anlatacağım diye aşk kelimesini” der; Salah Birsel’se Şiirin İlkeleri’nde aynı 
konuda şunu söyler: “Doğrusu şiirin hiçbir anlamı olmaması değil, şiirin o anlamı bağırmaması gerekir“. Bu 
tanımlardan, şiirin işlevinin anlatmak değil, duyurmak yani hissettirmek olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Beh-
çet Necatigil’in şiirle gerçeklik ve bilgi arasında kurduğu bağ da İlhan Berk’inkine benzer: “Şiir bir sorun, 
bir durum üzerine ölçülü konuşan, susunca da bizim düşünmemizi bekleyen bir olgunluktur, bir kıvamını 
bulmadır” derken şairin söylediği, sadece sanatçının değil, okurun da şiire kattıklarını düşündürür.

BİR HALK AŞIĞI,
AŞIK VEYSEL
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“Çiğdem der ki ben elayım,

Yiğit başına belayım
,
Hepsinden ben alayım,

Benden ala çiçek var mı çiçek var mı hey!”

        Aşık Veysel Şatıroğlu, duygularını bu dizelerle ifade etmiş. O bir halk aşığı, halk şairi, halk ozanı.. ne der-
seniz deyin o bir Hak aşığıydı…
 Her ozanın bir öyküsü vardır. Aşık Veysel’in de bir öyküsü var. Nasıl aşık oldu,saz çalmayı nasıl öğren-
di? Sanatçının ağzından şöyle ifade edelim:

“ Ben Sivas’ın Şarkışla ilçesinin Sivrialan Köyü’nde 1894’te dünyaya geldim. Annem benikoyun sağmadan ge-
lirken doğurmuş.Yedi yaşına kadar ben de herkes gibi koştum,serptim,oynadım. Yedi yaşında çiçek hastalığın-
dan iki gözümü kaybettim.Babam rahmetli bir saz buldu getirdi. Malum evlerde radyo yok televizyon yok.O 
andan beri çalıp söylüyorum.Nasrettin Hoca eline sazı almış tıngır mıngır çalıyormuş. Hanımı demiş ki,’Sen ne 
yapıyorsun Hoca,başkaları çalarken elini aşağı yukarı oynatıyor ama sen elini hiç oynatmıyorsun’Hoca Efendi 
cevap vermiş ‘Onlar benim tutuğum yeri arıyor’demiş..”

Gözleri hep açık!
Veysel’i geleneksel halk ozanlarına hem bağlayan hem onlardan ayrı kılan özelliği ise alaysılığı. Bedensel 
engelini bir yakınma konusu olarak kullanmaktan çok, dünyanın durumunu anlamamakta direnenler için bir 
eleştiri ögesi yapıyor: ‘Yeter gayri yumma gözün kör gibi’.

Aşık Veysel’in Tanrı ya da Yaradan anlayışı, bu gücü dünyadaki her güzellikte gören tasavvuf anlayışıyla ör-
tüşür. Onun için Tanrı yarattığı insanla birlikte olan, ama gizlerini de aratan bir güçtür. Her insan onu kendi 
anlayışı gibi kavrar. Kimisi için oruç ve namazdadır. Veysel içinse ‘cilveli, nazlı, peşi bırakılmaz’ bir sevgilidir. 
Güzelliğine gelince, ‘aşk olmasa on para etmez.’ Sevenleri olmasa, ‘eğlenecek yer bulamaz’. Bu insanın yanı 
başında, gönlünde olan Tanrı’yı kavramak için gerekli anlayış, yine Veysel’in görme engeline yaptığı alaysı 
gönderme ile anlatılır: ‘Görenlere açık, körlere gizli.’

1965 yılında özel kanunla kendisine maaş bağlanmıştır. Hümeyra,Fikret KIZILOK, Esin AFŞAR gibi bazı mü-
zisyener, Aşık Veysel’in bazı deyişlerini düzenleyerek yaygınlaşmasını sağlamıştır.Şarkışla’da her sene adına 
şenlikler yapılır. Dili ustalıkla kullandı. Yaşama sevinciyle hüzün,iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde içiçedir.
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8-14 MART BİLİM VE TEKNOLOJİ HAFTASI

    Ülkemizde her yıl bilim toplumu oluşturmak amacıyla; 8 – 14 Mart tarihleri arasında Bilim ve Teknoloji 
haftası olarak kutlanmaktadır. Bu hafta bazında yapılan çalışmalarda vatandaşlarımıza, özellikle geleceğimiz 
olan öğrencilerimize;bilimsel düşünmeyi öğretmeyi, bilim,teknoloji,ve teknolojik gelişmelere dikkat ve ilgile-
rini çekmeyi, araştırıcı, üretken, bilgili bir toplum olma yolunda adımlar atmalarını sağlamayı, en önemlisi de 
bilimi ve teknolojiyi sevdirmeyi hedeflemektedir.

    Okulumuzda da bilimsel ve teknolojik gelişmeler öğretmen ve yöneticilerimiz tarafından çok yakından 
takip edilmekte, gelişmeler derslerimizde müfredata uyarlanarak öğrencilerimizle bilgi paylaşımında bulu-
nulma ve gelişmelerden haberdar edilmektedir. 

    Bütün derslerimizde; öğrencilerimize yaparak, yaşayarak öğrenmenin en etkili yöntem olduğunun bilin-
cinde olup, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde;online eğitimler simülasyonlar ve deney videolarıyla 
desteklenmiş, öğrencilerimizinteknolojiyi doğru ve etkili kullanmaları için eğitimler verilmiş, proje bazlı 
çalışmalarla desteklenmiştir. Öğrencilerimizin proje ve performans çalışmalarında eğlendikleri; severek, 
isteyerek çalıştıkları, ilgi alanlarında araştırma ve çalışmalar yaptıkları; teknolojiyi doğru ve etkili kullanma 
yolunda olumlu adımlar attıkları ve özgüvenlerinin arttığı gözlemlenmiştir. Bu çalışmalar sayesinde evlerinde 
zamanlarını internet üzerinde boşa geçirmeyerek; derste öğrendikleri konuları prototipler yaparak hayata 
geçirmişler, bu çalışmalarını arkadaşlarına ve öğretmenlerine sunarak dil ve toplum önünde konuşma bece-
rilerini de geliştirme olanağı bulmaktadırlar. Proje çalışmalarında grup ve ekip çalışmalarının, akran öğren-
mesi, yardımlaşma ve işbirliğinin de etkili bir şekilde kullanıldığı görülmüştür.

Ayşe TOPRAK AKIN
      Fizik Öğretmeni
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TARİHTEN BUGÜNE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Tabiatta bulunan 109 elementten bazılarının atomlarının son yörüngelerinde(valans yörünge) bulunan nega-
tif (-)yüklü elektronların hareketlerinden faydalanarak çeşitli donanımları yapma bilimine elektronik denir.
Atomun en dış yörüngesindeki elektronların atom çekirdeğine daha zayıf kuvvetle bağlılığı nedeniyle enerji 
seviyesi artış sonucu atomdan ayrılması ilkesini inceler.Kısaca elektronik; atomun en dış yörüngesindeki 
elektronların hareketlerinden yararlanma bilimidir.

20. yüzyıl elektronik teknolojisinin atılıma geçtiği çağ olmuştur.21. yüzyıl ise yaşantımızın her alanının da 
kullandığımız bir düzenek topluluğu halini alacaktır.

Elektronik elemanlar silisyum, germanyum, ve galyumdan imal edilmektedir. Bu maddeler aralarında mikro 
veya nano boşluklarla, elektronların bu elementler arasında kuantum sıçramaları, yani elektronların yörün-
geleri değiştirilerek mantıksal işlemler yaptırılır. Elektronik devrelerin temel çalışma ilkesi budur. İlk uygula-
maları 1920 ‘li yıllara dayananan elektronik düzenekler lambalı devrelerdi. 

İlk radyolar diyotlu sonraki dönemlerde ise transistörlü radyolar üretilmeye başlandı,teknoloji ile birlikte 
maliyet hesabıda yapılarak daha uygun yöntemler ile üretime geçilmesi hedeflendi.Günümüzde çok farkli 
alanda uygulaması bulunmaktadır.Endüstriyel elektronik,görüntü sistemleri,tıp elektroniği,dijital elektro-
nik,iletişim,güvenlik gibi bir çok alanda kullanılmaktadır.

Elektroniğin ve teknolojinin gelişmesindeki en büyük etkenlerden biri de internettir. Anlık olarak bilgi ve veri 
paylaşımının önünü açan internet, teknoloji ve elektroniğin gelişmesindeki en etkili gelişme olarak kendine 
ilk sıralarda yer bulabilir.

              Tülay DİNLER
 Elektrik Elektronik Öğretmeni
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Temel olarak elektrik,  elektroniğe göre daha yüksek gerilim ve akımlarla ilgilenen mühendislik dalıdır. ve  
daha çok fiziğin bir dalı olarak düşünülebilir. Çünkü elektrik alanında kullanılan cihazlar genel olarak meka-
niksel sistemlerden oluşmaktadır.

Elektronik ise maddenin elektriksel özelliklerini kullanarak bilgi ya da güç iletimi ve bunu oluşturan sistemler 
ile ilgilenen bir mühendislik dalıdır.

Elektriğin alt başlıkları statik elektrik, elektrik alan, elektrik potansiyeli, elektrik akımı gibi fiziksel kavramlar 
etrafında şekillenir.

Elektroniğin alt başlıkları ise analog, dijital, sinyal işleme, güç elektroniği, bilgisayar donanımı gibi uygulama 
alanlarına yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Elektrik – Elektronik Teknolojileri Alanı
Genel olarak elektrik ve elektronik birbirinden farklı alanları inceliyor olsalar da  insanlar arasında bu fark 
önemsenmeyerek iki terim birlikte kullanmaktadır ve hatta okullarda (özellikle liselerde) birleştirilmiş bir şe-
kilde dersleri verilmektedir. Fakat bilimsel olarak bakacak olursak elektroniği, elektrik dalının alt alanı olarak 
görebiliriz.

Elektronik, özellikle yarı iletken maddelerin keşfi ile çok fazla önem kazanmış ve günümüz şartlarında ise 
tam anlamıyla hayatımızın içine girmiş bulunmaktadır. Bilgisayarlardan kol saatine kadar girmiş bulunmakta-
dırlar.

Temel olarak elektronik,  iki farklı ana dalda incelenmektedir. Bu alanlar genel olarak sinyal üretimi ile ala-
kalıdır. Üretilen sinyal dalgalarına bağlı olarak yapılan kontroller sonrasında elektronik devre ve aksamlar 
oluşmaktadır.

         Tülay DİNLER
Elektrik Elektronik Öğretmeni
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Elektronik Teknolojisi ve Elektronik Alanına Giriş

Elektronik kavramı özellikle 20. Yüzyıl da ortaya çıkmış ve 21. Yüzyıl ile tam anlamıyla altın çağını yaşamakta-
dır.

Tüm elektriksel makineler elektronik teknolojisi kullanılarak  üretilir.elekronik bilimi elektrik terimi ile birlik-
te kullanılıyor ve aynı gibi görünsede ayrı iki alandır fakat birbiri ile bağlantısı bulunmaktadır.Elektronikbili-
şim,yazılımtaknolojileri ve yazılım alanını bir arada barındıran makinelerdir.

Elektronik,en güzel ifade ile elektrik akımını geçiren,iletken,yarıiletken,direnç,kondansatör,bobin gibi küçük 
ölçekli yapılarla imal edilmesini ve bu elemanların montajıyla meydana gelen cihazların gelişmesiyle ilgile-
nen mühendislik alanıdır.

Temel olarak elektrik,elektroniğe göre daha yüksek gerilim ve akımlarla ilgilenen bilim dalıdır.elektrik alanın-
da kullanılan cihazlar mekaniksel sistemlerden oluşmaktadır.

Elektronik ise maddenin elektriksel özelliklerini kullanrak bilgi ya da güç iletimi oluşturan sistemlerdir.
Elektriğin alt başlıkları:Statikelektrik,elektrikalan,elektrikpotansiyeli,elektrik akımı…

Elektroniğin alt başlıkları:analog,dijitalisinyalişleme,güçelektronği,bilgisayar donanımı gibi birçok alt dalı 
bulunmaktadır.

Kendinize uygun bir alan seçerek bu alanda kendinizi geliştirmeye çalışın ,mesleğiniz ne olursa olsun bütün 
her alanını değil sevdiğiniz bir alalnını en iyi şekilde öğrenmeye çalışın ki kolayca öğrenip uzmanlaşın.
 
Sevdiğiniz işi yaptığınızda  kendinizi daha kolay geliştirir ve karşınıza  iş fırsatı çıkar. 

Hangi alanda ne işi yaparsanız yapın sevrek isteyerek yapın.
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  İSG kısaltmasıyla iş hayatında yoğun olarak kullanılan iş sağlığı ve güvenliği tanımını yapacak olursak. 
“işyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan 
korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır” diyebiliriz.

  İş sağlığı ve güvenliği - İSG olgusu, Avrupa Birliği içerisinde de, 1980’li yıllardan itibaren ağırlıkla ele alınma-
ya başlanmıştır. Özellikle, 1989 yılında çıkarılan 89/391/EEC sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Direktifi, iş sağlığı 
ve güvenliği alanında çerçeve direktif olarak kabul edilmiş ve daha sonra bu çerçeve direktife dayanarak çok 
sayıda bireysel direktif çıkarılmıştır. Ülkemizde 2012 yılında yürürlüge giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu da Avrupa Birliği uyum süresince hayatımıza girmiştir.

  Günümüzde çeşitli iş sahalarında ihtiyaç duyulan meslek dallarından biri de iş sağlığı ve güvenliği uzman-
larıdır. Bu kapsamda özellikle de şantiyeler, endüstriyel alanlar, sanayi bölgeleri ve daha birçok tehlikeli iş 
alanlarında çalışanların sağlık ve güvenliklerinin daha önemle takip edilmesi gerekmektedir. İş sağlığı ve 
güvenliği nedir ve önemi noktasında aslında bu tarz alanlardaki faaliyetler dikkate alınabilir. Çünkü iş sağlığı 
ve güvenliği, iş sahasındaki gerekli tedbirlerin alınarak çeşitli kazaların önlenmesi ve neticesinde de çalışan 
sağlıklarının da kontrol altına alınmasıdır. 

  İş sağlığı ve güvenliği nedir sorusu en çok sorulan ve cevaplanması istenen soruların başında gelmektedir. 
Sizler de iş sağlığı ve güvenliği kapsamında özellikle de tehlikelere karşı alınan önlemler olduğunu bilerek 
hareket etmeli, çalışan sağlıklarının daha güvende tutulmasının da bilincinde olmalısınız. Bu kapsamda çok 
fazla faaliyetlerde bulunan iş sağlığı ve güvenlik uzmanlarının da şantiyeler, firma sahipleri ve yöneticiler 
tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Aslında İSG nin temel amacı;

  Çalışanları Güvenliğini Sağlamak: İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının ana amacını oluşturur. Çalışanları iş 
kazaları ve meslek hastalıklarına karsı koruyarak ruh ve beden bütünlüklerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

  Üretim Güvenliğini Sağlamak: Bir işyerinde üretim güvenliğinin sağlanması beraberinde verimin artması 
sonucunu doğuracağından özellikle ekonomik açıdan önemlidir. 

  İşletme Güvenliğini Sağlamak: İşyerinde alınacak tedbirlerle, iş kazalarından veya güvensiz ve sağlıksız 
çalışma ortamından dolayı doğabilecek makine arızaları ve devre dışı kalmaları, patlama olayları, yangın gibi 
işletmeyi tehlikeye düşürebilecek durumlar ortadan kaldırılacağından işletme güvenliği sağlanmış olur. 

iş sağlığı vE GüvEnliği nEdir?
Alperen GÜRBÜZ
Meslek Öğretmeni
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Amaçlarından da anlaşılabileceği gibi iş sağlığı ve güvenliği çok yönlü bir çalışmayı gerektirir. Çalışmalar 
sırasında da tıp, fizik, kimya, matematik, istatistik, iktisat, sosyoloji, psikoloji ve ergonomi gibi bilimlerden 
yararlanılır. Çalışma alanı ise, tüm iş kollarını kapsar. Doğal olarak da her iş kolunda bazı farklılıklar gösterir. 
İş sağlığı ve iş güvenliği konusunda yapılan tüm çalışmalara rağmen, iş kazaları ve meslek hastalıklarının 
istenilen düzeye indirgenemediği tespit edilmiştir. Meslek hastalıkları yeterli düzeyde tespit edilememekte 
ancak iş kazaları büyük oranda tespit edilebilmektedir. Meydana gelen iş kazaları sonucu kesikler, yaralan-
malar, elektrik çarpması, zehirlenmeler, cilt hastalıkları, kırıklar, organ kayıpları, ölümler ve toplu ölümler 
şeklinde karşımıza çıkmaktadır. İş sağlığı ve iş güvenliğini tek cümleyle özetleyecek olursak; “insan merkezli 
yaklaşımın adıdır” demek uygun olacaktır.

    Özellikle de inşaat alanları gibi tehlikelerin yüksek olabileceği ve felaket olasılığının da yine yüksek oldu-
ğu alanlarda kişilerin güvenlik önlemleri alması gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenlik uzmanları tam da bu 
noktada devreye girerek hem kişilere ekstra eğitimler vermekte hem de neticesinde onların bilgili olunması 
noktasında da katkılar sunmaktadır.

İş sağlığı ve güvenlik önlemleri kapsamında ilk olarak kişilerin bilgilendirilmesi gerekir. Özellikle de çok 
büyük sanayi bölgelerinde faaliyetlerini sürdürmekte olan firmaların, kurumların çalışanlarına olan so-
rumluluklarından biri de güvenliklerini sağlamalarıdır. Sizler de kurumsal firma olarak işlemlerinizi daha 
iyi biçimde devam ettirmek adına iş sağlığı ve güvenlik uzmanları ile bir araya gelmeli, toplantılar sunmalı, 
neticesinde de gerekli önlemlerin de alınması gerekmektedir. Çevre kontrolünün yapılması, risk analizleri-
nin gerçekleştirilmesi ve oluşabilecek risklere karşı tüm önlemlerin alınması iş sağlığı ve güvenliği uzman-
ları kontrolünce olması da gerekmektedir. Ayrıca yine iş şantiyelerinde çalışan kişilerin eğitimler de alarak 
bilinçlendirilmesi en önemli kozlardan biri olacaktır. Bu görevi yerine getirecek kişilere ihtiyaç oluşmuştur ve 
bu kişiler iş güvenliği uzmanlarıdır. İSG uzmanı neler yapmalı konusunda aslında temel konular çalışanların 
maksimum düzeyde bilgilendirilmesi, bilinçlerinin artırılması ve çevresel kontrolün de artarak oluşabilecek 
risklere karşı önlemlerin alınmasıdır. Tüm bunlarla birlikte şantiye ya da iş sahasının konumuna göre de tüm 
risk analizlerinin gerçekleştirilerek bu analizler üzerinden iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının çeşitli önlem-
ler alması da gerekmektedir. Firma sahipleri ve yöneticilerinin iş sağlığı ve güvenlik uzmanları ile bir araya 
gelerek iş planı yapmalarında da yarar vardır.
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Dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunan ülkemizde vatandaşlarımızın depreme 
karşı hazırlıklı olmasının sağlanması, depremden korunma yollarının anlatılması ve toplumda afete hazırlık 
bilincinin yaygınlaştırılması amaçlanmış ve her yıl mart ayının ilk haftası deprem haftası olarak anlamlandı-
rılmıştır. Hemen hemen her ay ülkemizin bir bölgesi depremle sallanır. Hatta kısa bir süre önce de yıkıcı bir 
deprem yaşandı. Depremin ne zaman ve nerede olacağı bilinemez. Ama ona karşı hazırlıklı olunabilir. 1-7 
Mart Deprem Haftası nedeniyle depremler hakkında bilgilendirme yapılır. 2021 Yılının Türkiye’de Afet Eğitim 
Yılı olarak ilan edilmesi nedeniyle AFAD tarafından deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası yapılması 
gerekenler detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Ülkemizin topraklarında tarih boyunca büyük acılara neden olan depreme, her yıl 1-7 Mart ‘Deprem Haftası’ 
ile dikkat çekiliyor. Depreme hazırlığa odaklanan özel hafta, okullar başta olmak üzere ülkemizdeki pek çok 
noktada çeşitli etkinliklerle zenginleştiriliyor.

Depremlerde kayıpların bir daha yaşanmamasında, kamu kurumlarının aldığı önlemlerin yanı sıra vatandaş-
ların alacağı tedbirler de büyük önem taşıyor. Bu nedenle Deprem Haftası’nda vatandaşlara kendi hazırlıkla-
rını yapmaları çağrısında bulunuluyor.

Alınacak hayati önlemlerin başında, vatandaşların oturduğu evin depreme dirençli olması bulunuyor. Vatan-
daşlar, evlerinin yer aldığı binanın yapı ruhsatının ve Yapı Kullanma İzin Belgesi’nin (iskân ruhsatı) bulundu-
ğunu teyit etmeliler. Binanın taşıyıcı kolon ve duvarlarına etki edebilecek bir değişiklik yapılıp yapılmadığını 
soruşturmalı, mümkünse binanın çevresinde kaçak yapılar bulunup bulunmadığını öğrenmeliler. Evlerinin 
bulunduğu binanın depreme dirençli olup olmadığından emin değillerse yetkin ve yetkili kuruluşlara ölçüm 
ve test yaptırmalılar. Testler sonucunda, binanın depreme dayanıksız olduğu anlaşılırsa bir an önce binalarını 
depreme karşı güçlendirmeli yahut kentsel dönüşüm ile yenilemeliler. Aslında ülkemizde yaşayan her bireyin 
tüm aşamalarını çok iyi bilmesi gerektiği bir Afet planı vardır. Afet denildiğinde de aklımıza ilk gelecek en 
büyük doğal afetlerden olan Deprem olmalıdır.Bu ülkede yaşayan her kişi depreme hazır ve bilinçli olması 
gerekir. Bunun için de aşağıdaki safhaları iyi bilmeli ve takip etmeliyiz.
Deprem Öncesinde yapılması gerekenler:

 Binanızın bulunduğu noktanın deprem tehlikesini “https://tdth.afad.gov.tr” adresinden öğrenin.
 Afet ve acil durum çantanızı hazırlayın.
 Evinizde tehlike avı yapın.
 Aile afet ve acil durum planınızı yapın, güncelleyin, uygulayın ve tekrar edin.
 Tüm aile, Çök-Kapan-Tutun hareketini öğrenin ve uygulayın.
 Deprem sonrası buluşma yerinizi belirleyin.
 Size en yakın acil toplanma alanlarının yerini, e-Devlet’ten kolayca öğrenin.
 Su ısıtıcınızı (kombi/termosifon/şofben), buzdolabınızı, fırın ve gaz tertibatını uygun malzemelerle duvara 
ve/veya yere sabitleyin.

DEPREM ÖNLENMEZ AFET ÖNLENİR !!!
Alperen GÜRBÜZ
Meslek Öğretmeni
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Alperen GÜRBÜZ
Meslek Öğretmeni

 Deprem öncesi, olası can ve mal kayıplarını önlemek için binanızın yapısında değişiklik yapmayın, yaptır-
mayın.
 Binanızın yük taşıyan kolon ve duvarlarına müdahale edilmesine izin vermeyin.
 DASK, TARSİM ve özel sigortalar ile evinizi, aracınızı, işyerinizi, tarım arazinizi, büyükbaş ve küçükbaş hay-
vanlarınızı afetlere karşı sigortalatın.

Deprem Sırasında yapılması gerekenler:

 Cam, pencere, dışarıya bakan duvar ve kapılardan, aydınlatma tesisatı veya armatürü gibi üzerinize düşe-
cek her tür eşyadan uzak durun.
 Güvenli bir yer bulup, diz üstü çökün, başınızı ve ensenizi koruyacak şekilde kapanın , düşmemek için sabit 
bir yere tutunun.
 Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşmayın.
 Bina dışında açık alanda iseniz enerji hatlarından, diğer binalardan, direklerden, ağaçlardan ve duvar dip-
lerinden uzaklaşın.
 Karayolunda seyir halinde iseniz (bina, ağaç, direklerin yanında, üstgeçit altlarında durmaktan sakınarak) 
güvenli bir yerde yolu kapatmadan, sağa yanaşıp durun.

Deprem Sonrasında yapmamız gerekenler ise:

 Sarsıntı durduğunda, etrafınıza bakarak çevreniz ve kendi emniyetinizden emin olduktan sonra binayı terk 
edin.
 Kibrit ya da çakmak yakmayın, elektrik düğmelerine dokunmayın.
 Gaz ve su vanalarını, gaz kokusu yoksa elektrik şalterini kapatın; soba ve ısıtıcıları söndürün.
 Afet ve acil durum çantanızı yanınıza alarak toplanma alanına gidin.
 Deniz kenarındaysanız tsunami tehlikesine karşı sahilden uzaklaşıp mümkün olduğunca yüksek yerlere 
çıkın.
 Deprem sonrası yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı, engelli ve hamilelere destek olun.
 Radyo ve TV gibi kitle iletişim araçları ile sosyal medyadan yetkili kurumların size yapacağı uyarıları dinle-
yin.
 Cadde ve sokakları acil yardım araçları için boş bırakın. Depremleri önlemeniz olanaksızdır; ancak onların 
bir afete dönüşmesini engellemek elinizdedir. Depreme karşı hazırlıklı olun!
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SİVİL HAVACILIK

   Her şey bir kıvılcımla başlar şu hayatta, insanoğlunun var oluşundan bu güne kadar olan her şey zihinlerde 
parlayan yeni fikirlerin kıvılcımları ile meydana gelmiştir. İnsanın insan oluşunun ve diğer canlılardan kendini 
ayırmasının başlangıcı olan ateşin bulunması da bir kıvılcımla gerçekleşmiş ve insan ırkının düşünsel farkını 
kanıtlamıştı. Tarih insanoğlunun kendisini dünyada kanıtlama ve yeryüzünde hâkimiyetini ispatlama hikâye-
leri ile doludur. Nitekim hava ulaşımının başlatıcısı olarak anılan  Orville Wright ve Wilbur Wright kardeşler 
de, Leonardo da Vinci den süre gelen bu uçma merakına kapılmış ve ilk hava aracını tasarlamak, hiç kimseye 
olmasa bile başarılarını kendilerine kanıtlamak için kolları sıvamışlardı. Amerikalı bu iki kardeş bir bisikletin 
gidonuna pervaneler takarak deneyler yaptığında elbette dünyada birçok şeyin kuralların yeniden yazılaca-
ğını hesaba katmamışlardı. Onların belkide asıl hedefleri, aylarca emek verdikleri ve yüzlerce deney yaptık-
tan sonra uçurmayı başardıkları tahtadan aracı uçurmak ve kendilerini bir an önce maviliklere teslim edip 
yerdekilere yukarıdan bakmanın tadına varmaktı. Oysa onlar başardıklarını kanıtladıklarında o iş hiçte öyle 
olmamıştı. Dünya uçabilen bu cansız kuşu çoktan konuşmaya başlamış ve hatta savaşmaya doymayan bir ta-
kım insanların iştahını dahi kabartmıştı bu icat. Böylelikle havacılık dünyasının serüveni başlamış, dünyanın 
tamda o sıralarda savaşlara gark olması bu durumun hızla gelişmesine de zemin hazırlamıştı. 2. Dünya savaşı 
sona erdiğinde havacılık dünya çapında artık bir sektör olmuş ve o günün deyimi ile herkes kendi tayyaresini 
üretme derdine düşmüştü. Amerika’daki büyük şirketler bu işin çok kazançlı olduğunu anladıklarında ise hız-
la kolları sıvamış ve dünya çapında en iyi uçak tasarlama yarışmaları dahi düzenlemeye başlamıştı. O günden 
bu güne havacılık sektörü hem askeri hem de sivil alanda gerçek güçlülerin boy gösterdikleri yegâne alan 
olmuş ve kendilerine baş kaldıran zayıfları dünyanın neresinde olduklarının bir önemi kalmaksızın havadan 
tepelerine inmiş ve “hadlerini” bildirmişlerdi.

Adnan DİNLEMEZ
 Meslek Öğretmeni
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Adnan DİNLEMEZ
 Meslek Öğretmeni

Ülkemizde ilk havacılık çalışmaları, 1912 yılında, bugünkü Atatürk Hava Limanının hemen yakınındaki Sefa-
köy’de, tesis olarak iki hangar ve küçük bir meydanda başlamıştır. Atatürk’ün, ülkenin geleceğine de yol gös-
teren “İSTİKBAL GÖKLERDEDİR” sözü doğrultusunda 1925 yılında kurulan ve daha sonraki yıllarda Türk Hava 
Kurumu adını alan Türk Tayyare Cemiyeti ile Türk Sivil Havacılığının kurumsal temelleri atılmıştır.(SHGM-Ta-
rihçe).  Ülkemizde havacılık çalışmalarının başlaması havacılık meraklısı birçok mühendisi ve iş insanını da 
heyecanlandırmış ve hızlı bir şekilde çalışmalara koyulmasını sağlamıştır. Ancak bütün dünyanın gözünün 
üzerinde olduğu ve bir zamanlar dünyaya hükmeden bir medeniyetin temsilcisi olan bir ülkenin yeniden 
ayağa kalkmasını istemeyen güçler artık rahatlıkla “siz üretmeyin biz üretir size satarız” diyebiliyorlardı. Bu 
art niyetlerin gölgesinde nice Nuri DEMİRAĞ’lar Vecihi HÜRKUŞ’lar başarılarına beyaz örtüler veya kara top-
raklar örtmek zorunda kaldılar. Bütün bunlara rağmen ülkemizde havacılık sektörünün gerçek bir güç oldu-
ğunun ve bu alanda gelişmelerin hayati öneme sahip olduğunun farkında olan yöneticiler her türlü baskıya 
ve yıldırma politikalarına karşın kendi teknolojileri ile kendi hava araçlarını üretme çabasından vazgeçmemiş 
ve dünyayı takip etmekten geri durmamışlardır. Askeri ve sivil havacılıkta dünyayı takip eden ülkemiz, ileri 
teknoloji gerektiren ve sınır tanımaz özelliğe sahip havacılık endüstrisinde, uluslararası havacılık gelişmele-
rini yakından takip etmek ve çağın gereklerini yerine getirmek için çeşitli uluslararası teşkilatlara üye olmuş-
tur. Uluslararası Sivil Havacılığın temelini oluşturan “Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması - Şikago Sözleşme-
si”’ne ülkemiz 1945 yılında taraf olmuş ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı-ICAO kurucu üyeleri arasında 
yer almıştır. Ayrıca, Avrupa bölgesinde ise Avrupa Sivil Havacılık Konferansı- ECAC’a 1956 yılında kurucu üye 
olan ülkemiz, Avrupa Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı EUROCONTROL’e de üye durumdadır. Bunların dışında 
bölgesel düzeyde çeşitli organizasyonlara da üye olan ülkemiz, Havacılık faaliyetlerini ulusal ve uluslararası 
mevzuata uygun olarak sürdürmektedir. (SHGM-Tarihçe). Dünyadaki gelişmeler ve havacılıkta ki üstün güç 
gösterileri devam ederken ülkemizde boş durmuyor askeri alandaki gelişmelerini NATO dan destek alıyorken 
sivil havacılık alanında da hızla dünyaya ayak uydurmaya çalışıyordu. 
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İlk Sivil Hava Taşımacılığı 1933 yılında 5 uçaklık küçük bir filo ile “Türk Hava Postaları” adı ile başlatılmıştı. 
Cumhuriyetimizin 10. yılında, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan “Havayolları Devlet İşletme 
İdaresi” Türkiye’de sivil hava yolları kurmak ve taşıma yapmak üzere görevlendirilmiştir. Dünya Sivil Hava-
cılığının hızlı bir gelişme göstermesi, teknolojide yaşanan büyük ilerleme karşısında, ulusal çıkarlarımızın 
korunması ile uluslararası ilişkilerimizin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve denetlenmesi için 1954 yılında 
Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde kurulan “Sivil Havacılık Dairesi Başkanlığı”, 1987 yılında “Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü” olarak günün koşullarına göre yeniden teşkilatlandırılmıştır(SHGM-Tarihçe). 1933 yılında kuru-
lan Devlet Hava Yolları

1956 yılında Türk Hava Yolları olmuş ve 1990´lı yıllara kadar tek firma iken günümüzde özel firmalarda 
kurularak ülkemizde havacılık sektörünün gelişmesi sağlanmıştır. Bu şirketler hem yurt içinde hem de yurt 
dışında hizmet vermektedirler. Şirket sayılarının artması ile uçak sayıları da artmıştır. Bu uçakların bakımla-
rı havacılık sektöründe önemli yer tutmaktadır.( gatemgazi.meb) Bu gelişmelerin devamı elbette havacılık 
alanında eğitim veren kurumlar ile de desteklenmeliydi; Türkiye’de sivil havacılık eğitimi 1986 yılında kuru-
lan Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu ile başlamıştır. İlgili okulun eğitim süresi, 1992 
yılında Yüksek Öğretim Kanununda yapılan değişiklik neticesinde bir yıl İngilizce hazırlık olmak üzere beş yıla 
çıkarılmıştır. Sivil havacılık alanında artan nitelikli personel ihtiyacını karşılamak üzere Anadolu Üniversitesi-
nin yanı sıra 2001’de Erciyes Üniversitesi, 2005’te Kocaeli Üniversitesi ve 2008’de Mustafa Kemal Üniversi-
tesi de lisans düzeyinde eğitim faaliyetlerinde bulunmaya başlamışlardır. Bu gelişmeler elbette bir geçmişin 
gölgesinde ve çeşitli başarısız olmuş girişimlerin vücut bulmuş halidir. Nitekim Türk havacılık tarihinin en 
önemli isimlerinden Nuri Demirağ, 1936 yılında Beşiktaş’ta bugünkü Deniz Müzesi’nin bulunduğu alana ilk 
özel tayyare fabrikasını kurdu. Fabrikada yapılması için Türk Hava Kurumu’ndan 10 okul uçağı ve 65 planör 
siparişi aldı. Fabrikada bu siparişler yapılırken aynı zamanda “Nu.D.38” adı verilen altı kişilik, çift motorlu ve 
alüminyum gövdeli Türkiye’nin ilk yolcu uçağı da üretildi. Beşiktaş Tayyare Fabrikası’nda yapılan uçakların 
testleri için piste ihtiyaç olunca Yeşilköy’de tayyare meydanı, tamir atölyesi, uçak hangarları ve Türkiye’nin 
ilk özel uçuş okulu “Gök Okulu”nu kurdu. Okulda uçuş eğitiminin yanı sıra uçağın teknik yapısı ile ilgili eği-
timlerde verilerek, 1943 yılına kadar 290 pilot yetiştirildi ve 16 bin saat uçuş yapıldı. Türk Hava Kurumu, 
Nuri Demirağ’ın fabrikasına sipariş vermiş olduğu uçakları almaktan vazgeçince mali zorluklara düşen Nuri 
Demirağ tesisleri devlet tarafından 1944 yılında istimlâk edildi. 

Dünyada savunma ve havacılık sanayisindeki gelişmeler ülkemizde de hızla yankılanmış savunma ve hava-
cılık sanayisinin yanı sıra üniversitelerde ve liselerde de karşılığını bulmuştur. Günümüzde Türkiye de hem 
yüksek öğretim hem de lise olmak üzere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce SHY-66 modül kredilendirilmesi 
onaylanmış 49 eğitim kurumu bulunmaktadır. Bunların dışında birçok eğitim kurumunun da var olduğunu 
biliyoruz.  Bu eğitim kurumları “İstikbal göklerdedir” sözüne gönül veren öğrencilerini Türkiye’yi muasır me-
deniyetler seviyesine çıkaracak öğrencilerini bekliyor.
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OBLOMOV’LUK’  ‘’TEMBELLİĞE ÖVGÜ’’

‘’ Ya şimdi ya da hiçbir zaman’’

   Dergimizin Nisan ayı sayısında sizleri bilgilendirmek istediğim kitabımız IvanAleksandroviçGonçarov’un 
bir deyim haline gelen ölümsüz eseri Oblomov. Tabi ki Rus edebiyatı denilince aklımıza direkt Dostoyevski, 
Tolstoy, Gogol, Turgenyev, Puşkin gibi yazarlar gelmekte ancak ülkemizde bu isimlerin biraz olsun gölgesinde 
kalan Gonçarov ve mükemmel bir şekilde oluşturduğu Oblomov karakteri hakkında sizlerle sohbet edelim.

Doğulu İnsan, Batılı İnsan
    Kitabın en sevdiğim yanlarından biri akıcı olmasının yanı sıra Oblomov karakteri üzerinden psikolojik, sos-
yolojik, kültürel, ekonomik, Doğu’nun ve Batı’nın özellikleri gibi birçok katman barındırması. Kitabın yaklaşık 
iki yüz sayfası Oblomov üzerindeki Acem hırkasını çıkarmamakta. Bu hırkadan özellikle bahsetmek istedim 
çünkü yazar Doğu’nun niteliğini  bu hırka üzerinden okuyucuya aktarmakta. Peki bu hırka neyin nesi? Leyla 
ile Mecnun dizisini seyredenler bilirler dizinin başlarında Mecnun üzerinde bol, uzun bir depresyon hırka-
sı ile devamlı karşımıza çıkmıştı. İşte Oblomov’da aynı böyle bir hırka ile ömrünü geçirmekte, miskinliğin, 
tembelliğin destanını yazmakta. Bu miskinliği anlatmak gerçekten güç ancak Oblomov bugünün işini yarına 
bırakan o işi yarın da yapmayan, günlerini tozlu, kırık, dökük bir dairede uyuyarak geçiren bir karakter. Öyle 
ki bu sayfalar boyunca içinizden ‘’ Artık kalk! Uyuma!’’ diye bağırmaktan kendinizi alamıyorsunuz. Aslında 
burada Gonçarov bizlere çevremizin öneminden bahsetmekte çünkü Oblomov geldiği yer itibariyle sürekli 
çocukluğundakigünlerin özlemini ve yaşayış tarzının hasretini çeken bir karakter olarak çıkıyor karşımıza.
-Büyüdüğümüz çevre, yetişkinliğimizdeki karakterimizdir.- Bu hırka bize Doğu kültürünün tembelliğinden 
bahsederken Batı’yı ise Ştolts adlı Alman karakter üzerinden veriyor. Ştolts, Oblomov’un çok yakın arkadaşı 
olmakla birlikte Oblomov’un tam zıddı olarak veriliyor: çalışkan, düzenli, zamanı iyi kullanan, Oblomov’u 
kurtaran, işlerini yoluna koyan…

(Resimde görüldüğü gibi arkada yatan tabi ki Oblomov, öndeki ise Zakhar. Aralarındaki tek fark Zakhar uşaktır, 
Oblomov ise efendi. Kölelik sisteminin tam anlamıyla kalkmadığı dönemler.)

Aykut YILMAZ
 TDE Öğretmeni
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Bir Deyim: Oblomovluk

 Dünya edebiyatının ilk romanı diyebileceğimiz Don Kişot’tan sonra nasıl Don Kişotluk deyimi ortaya 
çıktıysa Rusya’da Oblomov’dan sonra ‘’Oblomovluk’’ deyimi ortaya çıkmış. Hatta öyle bir hâl almış ki Vladi-
mir Lenin (dönemin Rus lideri) ‘’Rusya birçok devrim geçirdi ancak Oblomovluk kaldı.’’ diyerek söz etmiştir. 
Peki bu deyim, kavram neyi anlatmakta? Bu kavram tembelliği simgelemektedir. Oblomovlar genelde hayata 
karşı ilgisiz ve miskindirler. Hayal kurmayı çok severler, ancak hayallerini gerçekleştirmeye çekinirler. Yapmak 
istedikleri şeyler hep plan aşamasında kalır. Karşılarına çıkan bir çok şeyden şikayet ederler fakat bunları 
değiştirmek için kıllarını kıpırdatmazlar. Ancak burada değinmek istediğim bir şey Oblomov böyle olmak 
istemiyordur yani tembel olmak isteyen bununla övünen biri değildir. Hatta romanın bir bölümünde onu o 
koltuğundan kaldıran, hırkasını bıraktıran bir gelişme de olacaktır. Buraya değinmeyeceğim tabi ki merak et, 
oblomovluk yapma git, al ve oku!

Dönem Zihniyeti

 Kültürel ve ekonomik bağlamda ise Rusya kitabın yazıldığı dönemlerde derebeylik sisteminden 
modern toplum düzenine geçme aşamasındadır. Çiftçilikten ve hayvancılıktan yavaş yavaş devlet memurlu-
ğuna, bankacılığa kayan bir sistemi vermekte yazar. Burada üstü kapalı olsa bile ‘’Ben devlet memuru ya da 
bankada bir görevli olur hayatımı tembellikle geçiririm.’’ düşüncesindeki Rus insanını eleştiriyor yazar. 

Burada romandaki bazı kadın karakterlere değinmek gerekiyor. Romanda Ştolts haricinde herhangi bir Rus 
erkeğin (Ştolts’da tam Rus değil) kadınlar olmadan bir hiç olduğu üstü kapalı vurgulanıyor. Örneğin Oblomov 
genel anlamda tembel olmasına rağmen çok kültürlü bir insandır yalnız kendisinin bu yönünü iyi bir şekilde 
ortaya çıkaran Olga’dır. Oblomov’un hayatının sonlarına doğru hem sevdiği hem de tüm işlerini gören kadın 
karakter ise tam olarak Oblomov’un hayatını düzenleyen, işlerini dahi yapan bir kadın. Hatta edindiğim bilgi-
ye göre Rusya’da şu anda da kadınlar daha aktif erkekler daha Oblomov. 

Sonuç olarak Oblomov gibi bir kitabı birkaç sayfada işlemek her ne kadar zor olsa da bu pandemi dönemin-
de biraz Oblomov gibi olup gereksiz yere dışarı çıkmamak gerek. Ünlü Rus yazar Tolstoy’un da dediği gibi 
tekrar tekrar okunacak, birçok dersler çıkarılacak, okunduğu zaman herkesin kendisine dair bir şeyler bulabi-
leceği Oblomov’u okumadan geçmeyin.
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22 MART DÜNYA SU GÜNÜ

‘’Yaşam kaynağımız nedir? Bir yerde canlılık özelliklerinin sürdüğüne dair en büyük kanıt nedir? Sürdürülebi-
lir bir yaşamının temel koşulu nedir?’’

Yukarıdaki soruların herkesçe bilinen yanıtı kuşkusuz ‘’Su’’ olacaktır. 21. yüzyılda çağdaşlaşmanın temeli olan 
teknolojinin de gelişimi ile hem daha çok su kullanıyor hem de her geçen gün daha çok suya ihtiyaç duyuyo-
ruz.

Dünya üzerinde insan faaliyetleri ve doğal 
güçler kullanılabilir su kaynaklarını azaltmaktadır. Su kaynakları üzerindeki negatif etkiler kentleşme, nüfus artışı, kullanı-
labilir su kaynaklarının kirlenmesi, yükselen yaşam standartları, su kaynaklarına ulaşımda yaşanan rekabet gibi sebeplerle 
artmaktadır. İklim değişimi de eklenince tüm sebepler daha da şiddetli bir hal almaktadır.

İnsan vücudunda gerçekleşen metabolik tepkimelerden günlük yaşamın devamlılığı, sanayi alanındaki 
üretim ve ar-ge çalışmalarının sürdürülebilirliği için en büyük ve temel ihtiyaç su olmuştur.

ELİF KULOĞLU TOMBAK
         Kimya Öğretmeni
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Araştırmalar gösteriyor ki şu an musluğumuzdan akan su 30-40 yıl sonrasının suyu, bu durumda çok da uzak 
olmayan bir gelecekte suya muhtaç duruma geleceğiz.

Günlük hayatımızda yapacağımız minicik değişiklikler, alacağımız önlemler ile daha yaşanabilir bir dünya 
mümkün.Dünya Su Günü, her yıl 22 Mart’ta kutlanan bir gündür. 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu tarafından ilan edilmiştir.

İlk kez 1992’de Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda önerilen “Dünya Su Günü”, gerek BM 
üyelerinin, gerekse diğer dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su 
kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanmasında teşvik olması 
amacıyla bu isme bir gün adamak anlamında oluşturuldu.

Her üç yılda bir toplanan ve 2009’da İstanbul’da düzenlenen Dünya Su Konseyi’nde katılımı artıran Dünya 
Su Günü, artan su krizini, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir olgu olduğunu 
vurgular.

Bizler de gelin Dünya Su Konseyi tarafından su tasarrufu için belirlenmiş temel tavsiyelere kulak verelim..

1) Musluğu Kapatın veya Sensörlü Musluk Başlığı Kullanın

Elleri, bulaşıkları ve ürünleri yıkarken ve ayrıca lavaboda tıraş olurken veya diş fırçalarken bazen suyu kullan-
madığınızda bile açık bırakmak daha kolay görünür. Ancak ellerinizi yıkarken veya başka işler yaparken mus-
luğu kapatmak, düşündüğünüzden daha fazla su tasarrufu sağlayabilir. 20 saniyelik bir el yıkama sırasında, 
yaklaşık 1 litre suyu boşa harcayabilirsiniz.

2) Bulaşık Makinenizi Doğru Kullanın

Bulaşık makineleri genellikle elde yıkamadan daha az su kullandığından, çoğu durumda bulaşık makinesini 
kullanmak elde yıkamaktan daha sürdürülebilirdir. Bulaşık makinenizi yalnızca tam yükle çalıştırdığınızdan 
emin olun, en kısa döngü ayarında çalıştırın, ön durulamayı çalıştırmayın ve mümkünse enerji açısından ve-
rimli bir bulaşık makinesi kullanın.
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3) Daha Kısa Çamaşır Makinesi Döngüleri Çalıştırın

Benzer şekilde, çamaşırlarınızı en kısa devrede çamaşır makinenizde yıkayın, ek bir durulama işlemi ekle-
mediğinizden emin olun ve mümkün olduğunca düşük derecelerde su kullanın.
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4) Duş Rutininizi Değiştirin

Her gün uzun bir duş almak sandığınızdan çok daha fazla su kullanır. Daha kısa ve daha seyrek duş alarak 
veya saçınızı daha seyrek yıkayarak bu miktarı azaltabilirsiniz.

5) Pişirme Suyunuzu Optimize Edin

Biraz sebze haşlamak mı? Bunun yerine sadece 200-300 ml su gerektiren buharda pişirmeyi tercih edin. 
Daha da iyisi – pilav veya makarna pişiriyorsanız, sebzeleri bir sepet içinde tencerenin üzerinde buharda 
pişirin!

Makarna pişirmek mi? Gerekenden fazla su kullanmadığınızdan emin olmak için makarnalarınız pişirmek 
için en küçük tencereyi kullanın. Ayrıca, makarna hazırlarken suyunun bir kısmını boşaltmadan önce sakla-
yın ve nişastalı suyu soslar ve çorbalar için kullanın.

6) Giysilerinizi Daha Az Yıkayın

Spor kıyafetleri, çorapları ve iç çamaşırları her kullanımdan sonra mutlaka yıkanmalıdır; ter, görünür kir veya 
herhangi bir şey tutmayan giysiler yıkamadan önce muhtemelen tekrar giyilebilir. Hangi giysilerin gerçekten 
yıkanmaya ihtiyacı olmadığı konusunda elbette en iyi kararı siz vereceksiniz.

7) Sızdıran Muslukları Onarın

Dakikada 60 damla sızdıran bir musluk, ayda 800 litre su ve yılda 9.200 litre su israf edecektir. Yani sızdıran 
bir musluğu onarmak sandığınızdan çok daha fazla su tasarrufu sağlayabilir.

8) Çöp Bertaraf Etmeyin – Onun Yerine Kompost Yapın

Yemek artıklarından kurtulmak için lavabonun yerleşik çöp öğütücüsünü kullanmak, düşündüğünüzden çok 
daha fazla su kullanır. Bunun yerine, yiyecek artıklarınızı kompost haline getirin – bu yalnızca su kullanımınızı 
azaltmakla kalmaz, aynı zamanda bahçeniz için besin açısından zengin toprak oluşturmanıza da yardımcı 
olur.
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Pal sokağı Çocukları
Okumak, insanların zihnini, evrensel anlayışını, empati yeteneğini, zekasını, hafızasını, olayları inceleyiş tar-
zını ve daha birçok özelliklerini geliştirmelerini sağlayan en temel yapı taşıdır.

   Okumayan insan, hayata tek bir pencereden bakar, bildiği ezber cümlelerle olayları yorumlar ve dar kalıplı 
bakış açısına sahip olur. Bomboş bir odada gördükleri tek şey penceredir ama okuyan insanlar odada yapa-
bileceklerinin hayallerini kurar, pencerenin dışındaki manzarayı görür. Okumayan insanların en dikkat çeken 
özelliklerinden biri de “Her şeyi ben bilirim.” havalarında olmalarıdır. Oysa okuyan insanlar, her okuduğu 
yeni bir satırdan sonra ``Bunu da yeni öğrendim, öğrenecek daha çok şeyim var.” der.

Pal sokağı çocukları kitabında insanların en temel karakter özelliklerinden cesaret, korkaklık, hainlik, özgü-
ven ve haysiyet, karakterlerlebütünleştirilmiştir. Oyun yada ciddi mücadele, dostluk yada ihanet, birbirine 
kenetlenme yada gruplara bölünme, her şeye rağmen var olma ya da sevdiği şeylere uğruna ölümü göze 
alma, tek başına kalma ya da bir gruba ait olma ikiliklerinin çocukların dünyasında da yaşanabileceği gösteri-
yor. İyiliğin ve dürüstlüğün ölümsüzlüğünü kanıtlıyor.

O kadar güzel bir kitap ki her cümlesinde bir anlam taşıyor. Mesela bu çocukların heykelinin yapılmasının bir 
anlamı var. Bence bu kitabın yaş sınırlaması yok her yaş okuyabilir. Ama öncelik 9-14 yaş arası okuması lazım 
onların hayatında küçük de olsa değişikler gösterebilir. 

                                                                                                                                                        Berat AKBALIK 9/C
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  Öğrencilerimiz GRIAT Alman-Rus Teknoloji ve Havacılık Üniversitesinden % 100 Burs Ka-
zandı.

  İki öğrencimiz GRİAT Alman-Rus Teknoloji ve Havacılık Üniversitesinden % 100 burs ala-
rak Helikopter ve Uçak Mühendisliği dalında eğitim almaya hak kazanmışlardır.

  Öğrencilerimiz Sudenaz Duman ve Ruhi Can Kösekadam önümüzdeki yıl Kazan-Tataris-
tan’a eğitim alma hakkını kazandılar.

ALMAN-RUS HAVACILIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİNE 
GÖNDERDİĞİMİZ ÖĞRENCİLER
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Ruhi Can KÖSEKADAM

Sude Naz DUMAN
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Sude Naz DUMAN
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MART AYI ÖDÜL TÖRENLERİMİZ
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Özel Data Koleji Spor Branşları Maket Yarışmasında 1.olan öğrencimiz 
Çınar Cömert’e Fenerbahçe Spor Kulübü ve kulüp sponsoru Ülker’in 
gönderiği hediyeler takdim edildi. Öğrencimizi tebrik eder ve başarı-
larının devamını dileriz. Fenerbahçe Spor Kulübüne ve kulüp sponso-
ru Ülker’e öğrencimize ve okulumuza olan ilgi ve desteklerinden dola-
yı teşekkürü bir borç biliriz.

SPOR BRANŞLARI MAKET YARIŞMASI
    Taylan BALCIOĞLU
Beden Eğitimi Öğretmeni
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    Taylan BALCIOĞLU
Beden Eğitimi Öğretmeni
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SOL  AYAĞIM
    İnsanın doğasında öğrenmek ve bir şeyleri merak etmek vardır. Bir şeyi öğrenmenin en güzel ve kalıcı yolu 
okumaktır. Okumak insanın iç dünyasını geliştirir, sorularına ve sorunlarına cevap verir bazen de. Okumak 
insana cevap verir ama okumak insanı özgürleştirir mi? Kitap insana yeni bir iç dünya açar, hayaller kurdurur. 
Sol ayağım Christy Brown tarafından yazılan otobiyografik bir romandır. Zihinsel engelli olan bir çocuktur 
Christy. Yirmi üç çocuklu bir ailede dünyaya gelmiştir. Herkes ondan ümidi kesse de, annesi ondan ümidi hiç 
kesmemiştir.

    Bir gün salonda küçük kardeşi resim çizerken elindeki tebeşiri sol ayağı ile alıp gelişi güzel karalamalar 
yapmıştır. Bu annesini çok duygulandırmıştır. İlk yazdığı harf ‘A’, ilk yazdığı kelime de ‘Anne’ olmuştur. Ko-
nuşamıyordu ama annesi ona gene de alfabeyi öğretiyordu. Erkek kardeşleri sayesinde sokakta arkadaşlar 
edinebilmişti. Kardeşleri onu dışarı çıkarabilmek için gezinti arabası dedikleri eski, kirli ve paslı bir el arabası 
kullanıyorlardı. Bir gün el arabası bozuldu ve Christy hayata küstü. Aynalardan nefret etmeye başladı, dışarı 
çıkamadı. Annesi ona yeni bir araba aldı ama eski neşesi yoktu. Noelde ona oyuncak asker, kardeşine ise 
boya kalemi gelmişti. Kardeşiyle oyuncaklarını değiştirmişlerdir. Artık sadece odasında resim yapıyordu. 
Annesinin 22. kardeşini doğurmasıyla beraber hastalandı. Annesi hastane de kalmaya başlayınca Christy 
iyice üzüldü. Bir gün evlerine annesinin hemşirelerinden biri geldi. O kadın on sekiz ila on dokuz yaşlarınday-
dı. Christy’nin ilk aşkı oldu aynı zamanda da ilk aşk acısını yaşadı. On iki yaşındayken bir resim yarışmasına 
katıldı. Resimlerini sol ayağı ile çizmesi insanların fazlaca ilgisini çektiğinden gazeteciler annesiyle röportaj 
yaptı ve Christy’nin fotoğrafını çektiler. O fotoğraf Christy’nin ilk fotoğrafı oldu. On üç yaşında mahallesinde-
ki Jenny adlı kızdan hoşlanmaya başladı. Jenny onunla çok yakın arkadaş oldu ama Christy’nin on dördüncü 
yaş gününden sonra ona acıyla bakmaya başladı ve Christy’e tekrar aşk acısını yaşattı. Büyüdükçe daha da 
agresifleşen Christy’e ilk aşkından Lourders’a gitme teklifi geldi. Christy bunu çok istediği için kabul etti. Bir 
hafta sonra oradan dönen ve kendinden daha kötü hastalar olduğunu anlayan Christy her şeyi unutup eski 
agresif haline döndü. Bir gün bir doktor yeni bir fizik tedavi ile onu iyileştirebileceğini söyledi. Önce evin 
arka bahçesinde ailesinin ona yaptığı küçük yerde tedavi gördü. Ardından ise doktoruyla beraber Lond-
ra’ya gittiler. Londra da gördüğü tedavide iyileşmemesi için hiçbir sebep olmadığını söylediler ama tedavi 
için tek dayanağı olan sol ayağından vazgeçmesini istediler. Üzülse de bunu kabul etti. Tedavisi çok iyi gitti. 
Artık konuşabiliyordu. Doktorunun yardımıyla artık matematik ve geometri dersleri alıyordu. Shakespeare 
okumaya bayılıyordu. Bir gün kendi kitabını yazma kararı aldı. On iki yaşındaki kardeşi ona yardım ediyordu. 
Gene de kitabı istediği gibi olmuyordu. Doktorunun yardımıyla kitap yazmak için özel dersler almaya başladı 
ve kitabını yazdı. 

    Klinikte verilecek konserde otobiyografisinin ilk bölümünü okumasını istediler. Çok utanmasına ve kork-
masına rağmen kabul etti ve kitabının ilk bölümü olan “A”yı okudu. Bir şekilde başardı, maddi durumu olma-
masına hatta ondan kimsenin bir beklentisi olmamasına rağmen. İnsan istediği sürece aşamayacağı engel 
yoktur ama asıl soru şudur; Hayaller için yaşamak mı yoksa yaşamak için mi hayaller gerek?

                                                                                                                                       
                                                                                                                                  Bürge Belemir BOZDAĞ      9/C
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OKULUMUZ ÖZEL BAĞLICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ AVRUPA’NIN BU ALANDA EN PRESTİJLİ 
ETİKETİ OLAN ESAFTY LABEL ETİKETİNİN EN YÜKSEK SEVİYESİNDEKİGOLD ETİKET ALMAYI BAŞARARAK 
PROJEYİ TAÇLANDIRDI.

     Gerçek hayatta hepimiz güvenli, huzurlu mahalleler seçeriz yaşamak için. Günümüzde internet de ya-
şamımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Peki sanal dünyada ne kadar güvendeyiz hiç düşündünüz mü? 
Elektronik güvenlik ne kadar önemli? 

     Pandemiden kaynaklı kısıtlama ve yasaklarla sanal ortamda geçirdiğimiz sürelerde artış gösterdi. Gün-
lük hayatta yaptığımız pek çok işi (Banka işlemleri, alışveriş, eğitim, eğlence,… vs.) sanal ortamda yapmak 
zorunda kaldık. Bu da doğal olarak fiziksel ve ruhsal rahatsızlıkların, bağımlılıkların yanı sıra, sanal dünyadaki 
açıkların yol açtığı siber suçları da kapsayan sorunlarda artışı beraberinde getirdi. 

     Data Koleji olarak bu sorunların çözümlerinin de eğitimden ve bilinçlendirmeden geçtiğinin bilinciyle; 
öğrenci, öğretmen, veli eğitimleriyle ve okullarımızdaki bilgi güvenliği önlemlerimizle başlayarak; Avrupa’nın 
Elektronik Güvenlik konusunda en prestijli etiketi olan; bir dizi önde gelen şirketin (KasperskyLab, Liberty 
Global, Microsoft ve Telefonica) ve Avrupa Eğitim Bakanlıklarının (Belçika-Flanders, İtalya ve Portekiz) okul-
ların artan yardım ihtiyaçlarını fark etmeleri ve EuropeanSchoolnet ile güçlerini birleştirmeye karar verme-
leriyle oluşan boşluğu gidermek için ortaya çıkanKonsorsiyum, Avusturya, Estonya ve İspanya’daki Eğitim Ba-
kanlıkları ve eğitim kurumları aracılığıyla eylemlerinde desteklenmiş ve giderek daha fazla Avrupa ülkesine 
yayılmakta olan bu projeye bizde katıldık. 

Ayşe TOPRAK AKIN
    Fizik Öğretmeni

DATA KOLEJİ BAĞLICA MTAL PROJELERİMİZ
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TÜBİTAK PROJEMİZ
TÜBİTAK Projemizin adı: KUŞAKLARI BULUŞTURAN DEĞER, BİLİM VE YAŞAM MERKEZİ

Proje Alanı: Değerler Eğitimi

18 Mart 2021 tarihinde 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Ön Değerlendirme Aşaması sonuçlandı. İç 
Anadolu bölge aşamasına davet edilen 180 projeden 17’si ilçemizden seçildi. Etimesgut’tan 17 Proje Lise Öğrencileri 
Araştırma Projeleri Yarışması Ankara Bölge Sergisine Katılmaya hak kazandı ve bu projelerden biri okulumuz Bağlıca 
Kampüsü tarafından hazırlandı. Projemiz Ankara, Bartın, Bolu, Çankırı, Çorum, Karabük, Kırıkkale, Zonguldak illeri 
arasında Değerler Eğitimi kategorisinde en başarılı ilk 14 Proje arasına girmeyi başardı. Bunun sonucunda Özel Data 
Koleji Bağlıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak TÜBİTAK projeleri bölge finaline katılmaya hak kazandık.

Projenin Amacı: Gençlerin, çocukların, engelli bireylerin ve yaşlılarımızın bir arada yaşayabileceği, birbirleriyle sosyal-
leşmelerini, empati kurmalarını sağlayacak ve kendilerini geliştirebilecekleri bir bilim ve yaşam merkezi oluşturmak. 
Proje için bu üç grubun seçilmesinin sebebi toplumda hala farklılıkları olan ve diğerlerine göre dezavantajlı grupta 
olan insanların toplum tarafından yük olarak görülmesi ve bu algının o grupta bulunan insanları psikolojik olarak kötü 
etkilemesi. Bu projeyle birlikte oluşturulacak olan bilim ve yaşam merkezinde orda bulunacak insanların kendilerini 
geliştirebilecekleri atölyelerle kendi kendilerine yetebileceklerini, toplum içinde utanıp sıkılmadan var olabileceklerini 
göstermek. Buna ek olarak topluma da bu gruptaki insanlara nasıl davranılması gerektiğini, oyun, bilim ve spor gibi 
farklı alanlardan yararlanarak aynı zamanda da eğlendirerek, empati kurma yeteneklerini geliştirerek öğretebilmek. 
Toplumun genelinde de yaşlı, engelli bireyler gibi dezavantajlı gruplara karşı farkındalıklarının oluşmasını sağlamak. 
Bilim ve Yaşam Merkezi’nden kısaca bahsedecek olursak; engelleri ortadan kaldıran, ana hatlarıyla huzur evi, kreş, 
anaokulu, bilim merkezi, atölyeler, spor merkezi, genç, yaşlı, engelli, engelsiz her kesimin kullanabileceği oyun parkı, 
minimal boyutta bahçe ve hayvan bakım yerlerini içeren 50.000 metrekarelik geniş kapsamlı bir tesis olması planlan-
maktadır.

Ülke ve dünya genelinde benzer projeleri incelendiğinde dünyada bir örneği olmadığı,  yalnızca huzurevi ve kreş ça-
ğında çocukların kaynaştırma projelerinin ya da yalnızca engelli bireylere yönelik projelerin mevcut olduğu görülmek-
tedir.  Bilim ve Yaşam Merkezi projesi tüm bu projelere bakarak en kapsamlısı olmakla beraber bu projenin önce pilot 
proje olarak ülkemizde uygulanması ve zaman içinde gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra önce ülke geneline daha 
sonra da dünya genelinde uygulanması planlanmaktadır. 

Katılım Sağlayan öğrencimiz: Kerem METİN 10/A
Danışman Öğretmen: Fizik Öğretmeni Ayşe TOPRAK AKIN
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   E- TWİNNİNG PROJELERİMİZ

REF MEDİA: Medya Okuryazarlığı ve Dezenformasyon  konulu proje:
Proje Hakkında: 02.02.2021 tarihinde kuruldu.Uluslararası ilk projemiz.  
Okulumuz adına kurucu ortağı olan hocamız Fizik Öğretmeni Ayşe TOPRAK AKIN.
Okulumuz adına diğer proje ortağı olan Öğretmenlerimiz; 
Rehber Öğretmenimiz Fatma Şeyma GÜMÜŞ;
Rusça Öğretmenimiz ZekkiyeAblyakimova TİRYAKİ. 
Ortakların Ülkelere Göre Dağılımı :
İSPANYA (1), İTALYA (1), KUZEY MAKEDONYA (1), ROMANYA (1),TÜRKIYE (8)  

Amaç:R: Okuma E: İnceleme F: Medya Filtresi

 Bu proje ile ortak okulların ve öğrencilerinin Medya okuryazarlığı ve dezenformasyon konusunda bilinçlen-
dirilmesi, medya kullanımı hakkında bilgi verilmesi, öğrencilere güvenli internet kullanımı konusunda beceri 
kazandırılması amaçlanmaktadır.

Bu amaçla, web 2 araçlarını kullanan öğrenciler için bilgilendirici etkinlikler düzenlenecek, bu etkinlikler 
kayıt altına alınacak ve uzmanlar, dijital ayak izi oluşturma konusunda bilgi sahibi olan internet ve sosyal 
medyanın nasıl kullanılacağı konusunda uzmanlar tarafından yönlendirilecektir.

Medya okuryazarlığı ve dezenformasyon konusunda örnek uygulamalar yapılarak okuma, inceleme ve filtre-
leme becerileri geliştirilecektir

Hedef:

 -Öğrencilerin Medya Okuryazarlığı ve Dezenformasyon konusunda bilinçlendirilmesi,

- Akran bilgilerini olumlu yönde etkilemek.

-Dijital yetkinliklerini artırmak

-Dezenformasyonun psikolojileri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltacak yöntemler hakkında bilgi sahibi 
olmalarını sağlamak ve rehberlik sağlamak.

- İşbirliğine dayalı öğrenmeyi desteklemek.
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eTwinning project registration

This certifies that

BURCU AYDIN
Özel Data Koleji Bağlıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Turkey

joined the project

İSTASYON YAZARLARI
01.04.2021

Teachers per country involved in the project:

TURKEY (10)

Mehmet Fatih Döğer
National Support Service

Turkey

www.etwinning.net

 75


