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“81 ÇALIKUŞU MERSİN” 

DERGİMİZİN İKİNCİ SAYISI HAYIRLI OLSUN

Çok Kıymetli Meslektaşlarım, Saygıdeğer Velilerim, Sevgili Evlatlarım;

Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü olarak “81 Çalıkuşu Mersin” dergimizin ikinci sayısıyla

karşınızdayız. Bu sayımızda Ocak ve Şubat ayları içinde Milli Eğitim Müdürlüğümüz çerçevesinde

yaptığımız etkinlik ve çalışmalara yer vermeye çalıştık.

İlimizde tüm birimlerimizde eğitim öğretim faaliyetlerini geliştirecek ve iyileştirecek

çalışmalar yürütülmekte, çocuklarımızın aydınlık geleceği için büyük bir hassasiyet ve fedakarlıkla

çalışılmaktadır. Elbette eğitim adına yaptığımız çalışmalar burada yer verdiklerimizle sınırlı değil.

Biz biliyoruz ki ilimizin her köşesinde öğretmenlerimiz, evlatlarımıza iyi bir eğitim vermek için

okul içinde ve dışında birçok kıymetli faaliyet yürütüyorlar. Hepsine emekleri için teşekkür

ediyorum.

Mersin’de Bakanlığımızın başlatmış olduğu birçok projeyi kararlılık ve ivedilikle

yürütüyoruz. İlimizde kütüphanesiz okulumuz kalmadığını, her ilçemizde en az bir sıfır atık/geri

dönüşüm kütüphanemiz olduğunu, ilimiz genelinde hayat boyu öğrenme kurumlarımızın

tamamında sıfır atık/geri dönüşüm kütüphaneleri kurduğumuzu mutlulukla ifade etmek isterim.

Ayrıca tüm kütüphanelerimizde kitap sayılarımız hızla artmakta, kitaba ulaşan öğrenci sayılarımız

da aynı şekilde hızla gelişim göstermektedir. Bizlerin şimdiki hedefi kütüphanelerimizin birer

yaşam alanına dönmesini sağlayacak çalışmalar yürütmektir. Mesleki ve Teknik Eğitim

Merkezlerimizde de Bakanlığımızın başlatmış olduğu projeler ivedilikle hayata geçirilmekte,

öğrenci sayılarımız artmakta ve bu alanda çalışmalarımız devam etmektedir.

Biz büyük bir aile olarak eğitimde iyi örnekleri hep beraber çoğaltacağız. Tüm eğitim

camiamızı yaptıkları çalışmaları bizlerle paylaşmaya, iyi örnekleri çoğaltmaya davet ediyorum.

Dergimizin ortaya çıkmasında emeği geçen tüm meslektaşlarıma yürekten teşekkür ediyor, her

sayımızı daha da zenginleştirerek oluşturacağımız temennisiyle herkese iyi okumalar diliyorum.

Saygılarımla

Adem KOCA

Mersin Milli Eğitim Müdürü



MERSİNİMİZİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU

Mersin´in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü, coşkuyla kutlandı.

3 Ocak Zafer yürüyüşüyle başlayan etkinlikler, Mersin Tren Garı´nda devam etti. Kutlamalar

kapsamında, Valimiz Sayın Ali İhsan SU, Mersin milletvekillerimiz, İl Milli Eğitim Müdürümüz

Sayın Adem KOCA ve protokol üyeleri gazilerimizi karşıladı. Cumhuriyet Alanı'nda devam eden

tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın

okunmasının ardından vatandaşların 3 Ocak Kurtuluş Günü' nün kutlanmasıyla devam etti.



"Kesİşme: İyİ kİ Varsın Eren"

Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 10.000 öğrencimizi, "Kesişme: İyi ki Varsın Eren"

filmi ile buluşturduk.
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EVDE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİMİZE KARNE SÜRPRİZİ

Mersin Valimiz Sayın Ali İhsan SU ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Adem KOCA,

eğitimine evde devam eden Toroslar Üstay Ortaokulu beşinci sınıf öğrencisi İsa KAYA' yı evinde

ziyaret ederek öğrencimizin karne sevincine ortak oldular.



İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın

Adem KOCA’nın ilimiz genelinde tüm

okul müdürleriyle 33’er kişilik gruplar

halinde planlanan sohbet buluşmaları,

Şubat ayı itibariyle başladı. Bu

buluşmalarda okul yöneticilerimizle

eğitimin kalitesini artırmak için görüş

alışverişinde bulunularak deneyim

paylaşımı yapılmakta, örnek çalışmalar ve

öneriler değerlendirilmektedir.

MERSİN’ DE “33 OKUL MÜDÜRÜ SOHBETİ” BAŞLADI



MESEM TANITIM VE YAYGINLAŞTIRMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Bilgilendirme Toplantısı, Vali Yardımcımız Sayın Alp

Eren YILMAZ' ın başkanlığında Mersin Suphi Öner Öğretmenevi Tarsus Salonu'nda yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığımızın başlattığı Mesleki Eğitim Programı'nın ve Milli Eğitim

Müdürlüğümüzce yapılan çalışmaların tanıtıldığı toplantıya merkez ilçe belediye başkanları, ilçe

kaymakamlarımız, Tarsus OSB ve Silifke OSB başkanları ile Mersin'in ileri gelen iş insanları

katıldı.

İlimizde 55 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Merkezi Eğitim Programı uygulanmaya 

başlanmış olup yapılan çalışmalarla 12.950 öğrenci MESEM programına dahil edilmiştir ve 

öğrenci sayılarımız her geçen gün artmaktadır.



Eğitimin genel sorumluluğu, topluma uyumlu bireyler yetiştirmek ve bireylerin kendi

kültürel kimliklerini kazanmaları, toplumdaki yerlerini almaları ve yaratma güçlerini

geliştirebilmeleri için uygun ortamlar hazırlamaktır. Müzeler; barındırdıkları tarihi, bilimsel ve

kültürel birikimler bakımından, eğitim etkinliklerine destek sağlayan en önemli eğitim ortamları

arasında yer almaktadır. Geleceğimizi şekillendirecek olan gençlerimizin tarih şuuru ile

donatılması, ancak kültürel bilince sahip olmalarıyla mümkündür. Tarih şuuruna sahip olan

gençlerimizde aidiyet hissi perçinlenecek, gençlerimiz kendilerini bu milletin ayrılmaz bir parçası

olarak göreceklerdir. Bu anlamda 2019 yılında Mersin Tevfik Sırrı Gür Lisesi’nde açılan “Eğitim

Tarihi Müzesi” sadece ilimiz için değil ülkemiz için de son derece kıymetli ve gezilmeye değer bir

müzedir. Eğitim Tarihi Müzemiz, tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açıktır.

TEVFİK SIRRI GÜR LİSESİ EĞİTİM TARİHİ MÜZESİ

Mersinimiz, ülkemizin en eski kentlerinden biri olarak eğitimde de köklü bir tarihe sahiptir.

Burada bir kısmına yer verdiğimiz nostaljik fotoğraflarımızın çok daha fazlasına Tevfik Sırrı Gür

Anadolu Lisemiz içinde bulunan “Eğitim Tarihi Müzesi”ni gezerek ulaşabilir, kadim bir kültüre

sahip kentimizi daha yakından tanıma fırsatı bulabilirsiniz.





MERSİN OLGUNLAŞMA ENSTİTÜMÜZ ESERLERİYLE  MERSİN ARKEOLOJİ 
MÜZESİ'NDE

İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Adem

KOCA, Türkiye'deki yirmi dört olgunlaşma

enstitüsünden biri olan Mersin Olgunlaşma

Enstitüsü'nün düzenlediği serginin açılışını

Mersin Arkeoloji Müzesi' nde gerçekleştirdi.

Mersin Olgunlaşma Enstitüsü öğrencilerimizin

ürettiği eserlerden oluşan serginin açılışında Sayın

Adem KOCA: " Hayat Boyu Öğrenme Genel

Müdürlüğü 2022 yılını Olgunlaşma Yılı olarak ilan

etmiştir. Bu ürünler alın terinin ve sabrın ürünüdür.

Sergide emeği geçen tüm usta öğretici, öğretmen

ve öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyor, her

birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.



Öğrencilerimiz yarıyıl tatilinde aileleriyle,

arkadaşlarıyla vakit geçirerek hem eğlendiler hem

dinlendiler.



TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER HALAT ÇEKME ŞAMPİYONASI İLÇEMİZDE YAPILDI



“HAYAT BOYU ÖĞRENME SOKAĞI”NIN İLKİNİN AÇILIŞINI YAPTIK.

Valimiz Sayın Ali İhsan SU başkanlığında ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Adem

KOCA' nın katılımlarıyla "Hayat Boyu Öğrenme Sokağı" nın ilkini Yenişehir ilçemizde açtık.

Hayat Boyu Öğrenme Sokağı tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açık olup; bu sokak ile hayat

boyunda bir farkındalık yaratmak istedik. İlimiz geneli tüm ilçelerimizde “Hayat Boyu Öğrenme

Sokağı” hazırlıklarımız devam ediyor.



İLİMİZDE “SIFIR ATIK/GERİ DÖNÜŞÜM KÜTÜPHANESİ” VE “KİTAP KAFE” Sİ 
OLMAYAN HAYAT BOYU ÖĞRENME KURUMUMUZ KALMADI 

Sayın Hanımefendi Emine ERDOĞAN' ın himayesinde yürütülen “Sıfır Atık Kütüphanesi”

ve “Kitap Kafe” lerimizin toplu açılışını Valimiz Sn. Ali İhsan SU ve İl Milli Eğitim Müdürümüz

Sn.Adem KOCA’nın teşrifleriyle gerçekleştirdik. İlimiz geneli tüm Hayat Boyu Öğrenme

Kurumlarımızda faaliyete geçirilen Sıfır Atık Kütüphanelerimizde kullanılan malzemelerin

tamamı geri dönüştürülebilen malzemelerden oluşturuldu.

Sıfır Atık Kütüphanelerimiz ve Kitap Kafe’lerimiz tüm vatandaşlarımızın ziyaretine ve

kullanımına açıktır.



SIFIR ATIK/GERİ DÖNÜŞÜM SERGİLERİMİZ DEVAM EDİYOR

Sıfır Atık konusuna dikkat çekmek amacıyla geri dönüştürülebilir atıklardan oluşan

ürünlerimizi sergilemeye devam ediyoruz. 26-27 Şubat 2022 tarihlerinde Mersin Sayapark

AVM’de Mezitli Halk Eğitimi Merkezimizin ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz Sıfır

Atık/Geri Dönüşüm Sergisi vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi ile karşılandı.

Hayat boyu öğrenme kurumlarımız tarafından Sıfır Atık ile ilgili farkındalık oluşturmak

amacıyla Sıfır Atık/Geri Dönüşüm Sergilerimiz devam edecek olup; 25-26-27 Mart 2022

tarihlerinde de Mersin Marina’da Yenişehir Halk Eğitimi Merkezinin ev sahipliğinde sergimiz

gerçekleştirilecektir.

Binlerce kursumuzdan en az bir tanesi mutlaka sizlere göredir. Yardımcı olmak için hazırız.

“MERSİN’DE ÖĞRENME HAYAT BOYUDUR.”



‘‘Gerİ Dönüşüm’’ Kütüphanelerİmİzde Hayat Buldu

İlimiz genelinde her ilçemizde en az bir tane olmak üzere toplam 34 adet Sıfır Atık

Kütüphanemizle eğitim camiamızın hizmetindeyiz. Kütüphanelerimizin oluşmasında emeği geçen

herkese teşekkür ediyoruz.



Hazırlık sürecine katılan herkes gerek fikirleriyle gerek kütüphanedeki çalışmalarıyla, ilçe

adına örnek teşkil eden bu ortamda bir parmak izi bıraktı. Kütüphanemizde emeği geçen herkese

çok teşekkür ediyoruz.

Torosların zirvesinde, çam kokularının içinde açılan bir kütüphane…

27.01.2022 tarihinde Gülnar 100. Yıl Ortaokulu’ nda atık malzemeler

kullanılarak oluşturulan kütüphanemiz öğrencisinden velisine, Millî

Eğitim Müdürlüğü personellerinden diğer kurum personellerine kadar

herkesin dikkatini çekti.

Farklı atık malzemelerin bir araya getirilerek oluşturduğu ortam, kütüphanenin içinde

dolaşırken sizi hem şaşırtacak hem de kitap okuma kitap okumaya teşvik edecek.

Bu kütüphanenin oluşturulmasında iş birliğini önemli bir yerde tutmak gerekiyor: öğrenci,

veli, öğretmen, idare…



TARSUS TAŞÇILI İLKOKULU’NDA GÜZEL ŞEYLER OLUYOR

Soğuk kış günlerinde Taşçılı

İlkokulu öğrencileri okullarında, sınıf

sobalarında pişen sıcacık çorbalarını içiyor,

derslerini neşeyle gülümseyerek işliyorlar.

Onların gülümsemeleri bizlerin de

yüreklerini ısıtıyor.

Okuldaki 15 öğrencisiyle Rahile

Öğretmen, okulu öğrencileri için sıcacık bir

yuva haline getirmiş. Teşekkürler

Öğretmenim.



TAŞÇILI İLKOKULU’NDA ÖĞRENCİLER ÖĞRETMENLERİYLE BİRLİKTE KENDİ 
AKILLI SINIFLARINI YAPTILAR

Taşçılı İlkokulu’nda öğrencilerimiz öğretmenleriyle el ele vererek

akıllı sınıf yaptılar. Rahile ELDEN öğretmenimizi ve öğrencilerimizi

yürekten kutluyor, başarıları çalışmalarının devamını diliyoruz.

Öncesi- Sonrası



SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONUNUN 
DESTEKLENMESİ PROJESİ 

PIKTES Projesi kapsamında; yabancı uyruklu öğrencilerimizin Türkçe gelişimine

katkı sağlaması için “Salih” hikaye setlerinin dağıtımını tamamladık.

Genel Müdürlüğümüz ile Uluslararası Göç örgütü (IOM) işbirliği içerisinde 60

okulumuzda yürütülen ve 3.501 öğrencimize servis taşımacılığı hizmeti sunan araçlarımızın

denetimlerini gerçekleştirdik.



Türkçe bilmeyen ya da Türkçe dil beceri düzeylerini geliştirmeye ihtiyacı olan yabancı

uyruklu tüm öğrencilere eğitim imkanı sunmak ve eğitim sonunda bu öğrencileri diğer branş

derslerini içeren akademik eğitime hazırlamak amacıyla PIKTES öğreticilerine, “öğretmen

setleri” dağıtıldı ve uyum sınıfları ile Türkçe dil kurslarına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan

kitaplar okullarımıza ulaştırıldı.

26 PROJE İLİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN “UMUDUM ÖĞRETMENİM” 
PIkTES RESİM YARIŞMASINDA, TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDUK

Dereceye giren öğrencilerimizi tebrik eder, söz konusu yarışmaya katılan tüm

öğrencilerimize ve emeği geçen öğretmenlerimize PIKTES ailesi olarak teşekkür ederiz.

Sosyal Uyum Etkinlikleri kapsamında yabancı uyruklu

öğrencilerin sosyal uyumlarına katkı sağlamak amacıyla "Umudum

Öğretmenim" konulu resim yarışmasında dereceye giren

öğrencimize ödül verildi.

Düzenlenen faaliyetle

öğretmenlik mesleğinin önemi,

öğretmen sevgisi, öğretmenin

toplumdaki yeri ve rolünün

sanatsal olarak ifade edilmesi

sağlanmıştır.



DEĞERLER EĞİTİMİNDE “DEĞİŞTİREBİLİRİM” PROJESİ

Uzaktan eğitim nedeniyle akran uyumu bozulan çocuklarımızın örgün eğitime alıştırılması

amaçlı Mersin Yenişehir Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu’nda “Değiştirebilirim” projesi

yürütülmektedir. Proje danışmanı Mehmet KIL, “Projemiz öğrencilerimiz üzerinde olumlu bir etki

bıraktı, sözlerinde ve davranışlarında olumlu bir değişme gözlemleniyor. Projeye destek veren

başta okul müdürümüz Ünal YILMAZ’a, müdür yardımcımız Güneş AKÇA’ya ve tüm mesai

arkadaşlarıma teşekkür ederim.”

Değerler eğİtİmİ

Değiştirebilirim, Değiştirebiliriz

Proje kapsamında bazı derslerde

bilgi yükleyip, test çözdürülerek

yarıştırdığımız öğrencilerimizin eğitim

noktasında bir şeylerin eksik kaldığı

düşüncesinden yola çıkarak

“Değiştirebilirim” sloganıyla değerler

eğitiminde yol alabilmek için, sekiz ay

devam edecek ve her ay “empati, vefa,

şükür, teşekkür, adalet, hoşgörü,

merhamet, sabır ve paylaşma” gibi

değerlerimizden birisi sloganlaştırarak,

bu değerlerimizi pekiştiren

peygamberlerimizin hadisleri ve bazı

özdeyişlerimiz beyaz önlük üzerine

takılan fişlerle görselleştirilecektir.

Projeden alınan sonuçlar, öğrenci

davranışları açısından başta 20 soruluk

anket ve proje sonunda 20 soruluk

anketle raporlanacaktır.



ersin Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında
düzenlenen mesleki yarışmalarda derece alan öğrencilerimize ödülleri Mersin
Suphi Öner Öğretmenevi Anamur Salonu'nda törenle verildi.

Öğrencilerimizle gurur duyuyor, başarılarının devamını diliyoruz.

BAŞARILI ÖĞRENCİLERİMİZİ ÖDÜLLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ

M



Öğrencilerimiz ilimizde düzenlenen spor müsabakalarına katılmaya devam ediyor. Dart,

yüzme, bilek güreşi, okçuluk, basketbol, voleybol gibi birçok alanda düzenlenen müsabakalara

katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.





3-20 Şubat 2022 tarihleri arasında İstanbul’da

düzenlenen Avrupa Muay Thai Şampiyonası’nda Mezitli

Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi öğrencimiz Muhammet

ACAR Avrupa üçüncüsü olmuştur. Sevgili öğrencimizi

ve değerli hocalarımızı tebrik ediyoruz.

Avrupa Muay Thaİ Şampİyonası’nda Mezİtlİ Naİm Süleymanoğlu Spor Lİsesİ
öğrencİmİz Muhammet ACAR Avrupa üçüncüsü oldu

Tarsus Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencİmİz Ömer Erken dünya bİrİncİsİ oldu
Uluslararası olarak online düzenlenen ’’Caribou Contests Matematik Yarışması’'nda

Mersinli öğrenci 8 bin 855 öğrenci arasında dünya birincisi oldu.

Mersin’in Tarsus ilçesinde Atatürk

İlkokulu 4. sınıf öğrencisi olan Ömer

Erken, online olarak katıldığı Caribou

Contests Matematik Yarışması'nda, onlarca

ülkeden 8 bin 855 yarışmacıyı geride

bırakarak matematik dalında dünya

birincisi olmanın gururunu ailesi,

arkadaşları ve öğretmenleri ile paylaştı.

Sevgili öğrencimizi, ailesini ve

emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik

ediyoruz.

Türkİye lİselİ gençler judo şampİyonasında MTSO Anadolu Lİsesİ öğrencİmİz
yağmur avcı türkİye üçüncüsü oldu

26-27 Şubat 2022 tarihleri arasında Nevşehir’de

düzenlenen Türkiye Liseli Gençler Judo

Şampiyonası’nda Toroslar MTSO Anadolu Lisesi

öğrencimiz Yağmur AVCI Türkiye üçüncüsü olmuştur.

Öğrencimizi ve öğretmenlerini tebrik ediyor

başarılarının devamını diliyoruz.



GÜLNAR ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU ÖĞRENCİLERİMİZDEN Sosyal 
duyarlılık projesi

Gülnar Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri toplumda geri dönüşüm ve

tasarruf bilincini arttırmak, “Enerji Tasarrufu ve Verimliliği Haftası”nda sosyal duyarlılık

oluşturmak amacıyla pano, afiş ve resimler hazırladılar. Öğretmenlerinin rehberliğinde

hazırladıkları pano, afiş ve resimleri de kullanarak video klip çeken Gülnar Özel Eğitim

Uygulama Okulu öğrencileri enerji tasarrufu ve verimliliğine dikkat çektiler.



TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER HALAT ÇEKME ŞAMPİYONASI  toroslar
İLÇEMİZDE YAPILDI

Toroslar Yunus Emre İşitme Engelliler Ortaokulu ve Halat Çekme Federasyonu

işbirliğiyle geleneksel olarak yapılan şampiyonanın ilkine yaklaşık 60 sporcu ve velileri katılım

sağladı. Derece olan sporculara ödülleri Toroslar Kaymakamı İbrahim ÇENET , Toroslar İlçe

Müdürü Nazmi KENDİGELEN ve TRT Bölge Müdürü Sebahattin KAHRAMAN tarafından

takdim edildi.



MERSİN'DE TÜM KAMU HASTANELERİMİZİN 
YEMEKLERİ ÖĞRENCİLERİMİZE EMANET EDİLDİ

Mersin Valimiz Sayın Ali İhsan SU

başkanlığında, 14.01.2022 tarihinde, Mersin İl

Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mersin İl Sağlık

Müdürlüğü arasında 3 yıllık yemek protokolü

imzalandı.

Protokol kapsamında Toros Devlet

Hastanesi, Tarsus Devlet Hastanesi, Erdemli

Devlet Hastanesi, Silifke Devlet Hastanesi,

Gülnar Devlet Hastanesi, Mut Devlet Hastanesi,

Bozyazı Devlet Hastanesi, Aydıncık Devlet

Hastanesi ve Anamur Devlet Hastanesi ile

Mersin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin

yemekleri ilimizdeki tüm öğretmenevleri

tarafından, Mesleki Eğitim Merkezleri'nde

öğrenim gören 500'den fazla öğrenci ve usta

öğreticimizin el birliğiyle yapılacaktır.

Protokolün imzalanmasının ardından İl

Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Adem

KOCA, "Mersin Üniversitesi Tıp

Fakültesi'nin yemeklerini özenle hazırlayan

sevgili öğrencilerimizin başarılarından dolayı

bu sene, ilimizdeki tüm kamu

hastanelerimizin yemeklerini hazırlama

sorumluluğunu üstlenmiş bulunmaktayız.

Olayın baş kahramanı sevgili evlatlarımıza,

usta öğreticilerimize, öğretmenlerimize ve

yöneticilerimize teşekkür ediyor, onları

yürekten kutluyorum. Böyle önemli bir iş

birliğine vesile olarak her daim bizlere

mihmandarlık yapan Valimiz Sayın Ali İhsan

SU' ya şükranlarımı sunuyor, İl Sağlık

Müdürümüz Sayın Dr. Emrah CEVİZ 'in

nezdinde İl Sağlık Müdürlüğümüze ve tüm

sağlıkçılarımıza teşekkür ediyor,

öğrencilerimizin ellerinden çıkan bu lezzetli

yemeklerin hastalarımıza şifa olması

diliyorum." dedi.



İSRAFI ÖNLEMEK Ve SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER

Dünyada her gün 5 milyona yakın ekmek ve 

her yıl 18 milyon tonu aşkın sebze ve meyve 

çöpe gidiyor. İsraf edilen bu gıdaların 

maliyetiyle her yıl 60 hastane ve 120 okul 

açılabilir.

Dünya, Geleceğini Çöpe Atıyor!

İsraf, bir kaynağın ihtiyacımız olduğundan fazla kullanılmasıdır. Kaynakların çok çabuk

tükenmesine neden olur. İsraf, günümüz dünyasının en büyük küresel sorunlarından biri haline

gelmiştir. İnsanların ve diğer canlıların hayatını tehlikeye sokacak boyutlara ulaşan israf,

Müslümanlar için zaten haram kılınmıştır. Bu nedenle, özellikle bizim toplumumuzda israfla

mücadele etmek daha kolaydır. İsraf nedeniyle açlık artmakta, kıtlık artmakta, kuraklıklar

yaşanmakta, iklim değişiklikleri olmakta, çevre kirlenmekte, hayvanların nesli tükenmektedir.

İsraf bu denli kötü ve büyük çaplı bir hasardır.

Gıda İsrafı Nedir?

Gıda israfı; tarladan evlere gelene kadar geçen süreçte birçok nedenden dolayı ortaya

çıkmaktadır. Araştırmalar gıda israfının en çok evlerimizde yapıldığını göstermektedir. En çok

çöpe atılan gıdaların başında ekmek ve unlu mamuller, sebze ve meyveler gelmektedir. Evlere

alınan her 4 ekmekten biri her gün çöpe atılmaktadır. Gıda israfının önlenmesinde bilinçli tüketim

alışkanlıklarının kazandırılması büyük önem arz etmektedir.

Dünyada 870 Milyon Aç İnsan Var!



Atık Yönetimi

Atık; gıda ürünlerinden gazete kağıtlarına,

ambalajlardan cam bardağa, içecek, süt karton

kutularına kadar her şeyi kapsamaktadır. Yarattığımız

bu kocaman çöplüğü gelecek nesillere daha temiz bir

şekilde ulaştırmak için hepimizin elini taşın altına

koyması gerekmektedir.

İsrafı önlemek için neler yapılabilir?

İhtiyacımız kadar yemeli ve içmeliyiz.

İhtiyacımız kadar enerji kaynaklarını kullanmalıyız.

Yenilebilir enerji kaynaklarını kullanmalıyız.

Doğal olarak beslenmeliyiz.

Planlı ve programlı hareket etmeliyiz.

Okulda israfı önlemek için neler yapabiliriz?

Okulda kaloriferler yanarken pencereleri açmamalıyız.

Pencereleri açtığımızda kaloriferleri kapatmalıyız.

Işıkları açmak yerine gün ışığından olabildiğince

yararlanmalıyız.

Mümkünse tebeşirlerle oyun oynamamalı, onları israf

etmemeliyiz.

Akıtan muslukları tamir etmeliyiz.

Kışın kapıları açık tutmamalıyız.

Yemek israfından kaçınmalıyız

Yemek atıklarında yenebilir ve plastik yenmez atık

ayrımı

Sağlığımıza dikkat etmeliyiz.

Paylaşma ve yardımlaşma kavramlarına özen

göstermeliyiz.

Ahmet Fikri KÜÇÜKER

Beden Eğitimi Öğretmeni

Yeşil Ovacık Ortaokulu

İsraf edilen gıda miktarının %25’ini

azaltmak, dünyadaki 870 milyon aç insanı

doyurabilir. FAO verilerine göre yılda 1,3

milyon ton gıda çöpe atılıyor ve bu gıdanın

%40’ı yenilebilecek durumdadır.

Türkiye'de her 4 kişiden birinin aşırı su

tüketimine karşı herhangi bir önlem almadığı

ve su israfına duyarsız kaldığı belirlenirken,

aylık kazancı 3 bin liradan düşük olanların su

tasarrufuna daha çok dikkat ettikleri ortaya

çıkmıştır. Yılda kişi başına düşen

kullanılabilir su miktarı 8-10 bin metreküp

olan ülkeler su zengini, 2 bin metreküpten az

olanlar su azlığı çeken, bin metreküpten azı

da su fakiri ülkeler arasında kabul edilirken,

Türkiye'nin kişi başına su tüketimi bin 500

metreküp seviyesinde bulunuyor. Bu durum

Türkiye’yi su azlığı yaşayan ülke

kategorisine sokuyor.



Karabucak Ormanı, ilimizin Tarsus

ilçesinde olup okaliptüs ağaçlarından

oluşmaktadır. Avusturalya kökenli olan okaliptüs

ağacı, Anadolu’da ilk defa Fransız Demiryolu

Şirketi tarafından Mersin-Adana demiryolu

istasyonlarını süslemek amacıyla kullanılmıştır.

Bu ağacın yaklaşık 700 farklı türü olsa da

Anadolu coğrafyasında daha çok Eucalyptus

Rostrata ve Eucalyptus Globulus türleri yaygın

olarak dikilmiştir.

Bu ağaca halk arasında kullanım

amacının bir sonucu olarak “sağlık ağacı, sıtma

ağacı, bataklık ağacı, kızıl okaliptüs” adları da

verilmiştir. Halk hekimliğinde Okaliptüs

yapraklarının kaynatılarak buğu ve koku

şeklinde; öksürüğü kesmek, boğaz ve burun

iltihaplarını gidermek için kullanılması ve ateş

düşürücü olarak Okaliptüs yapraklarından

yapılan çayın Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde

öğrenilmesi bu ağacın 19. yüzyılda ilaç

sanayisinde kullanılmaya başlamasına neden

olmuştur. Bu kullanımı bu ağaçlara halk dilinde

“sıtma veya bataklık ağacı” denilmesinin nedeni

olmuştur.

Halk dilinde sıtma veya bataklık ağacı

olarak bilinmesinin temelinde ise; başta sıtmanın

kaynağının yanlış bilinmesi ama farklı amaçla da

olsa bu ağacın o yanlış bilinen kaynağın çözümü

olarak düşünülmesinin etkisi büyüktür. 1883’e

kadar sıtma hastalığının havadan, solunum

yoluyla bulaştığına inanılmıştır. Bu yanlış

teşhisin Okaliptüs yapraklarının yaydığı kokunun

havada olan hastalığı yok ettiği inancıyla

birleşmesi bu ağaç türünün yaygınlaşmasında

etkili olmuştur. Yapılan araştırmaların

sonucunda sıtmanın, anofel türü sivrisineklerin

yaydığı bir hastalık olduğu ortaya çıkmıştır. Bu

sivrisineklerin bataklık ortamlarını sevmesi bu

bataklıkların kurutulması sonucunu çıkarmıştır.

Bu bataklıkların kurutulması için 300 litre kadar

su emdiği ve ortalama 250 ton suyu fotosentezde

kullandığı bilinen bu ağacın, 20 cm den derin

olan bataklıkların ıslahında aranan ağaç

olmasının başlıca nedeni olmuştur.

Bu ağaçların ayrıca, 5-6 senelik olanları

yakma odunu, 10-12 senelik olanları telgraf

direkleri, 20 yıllık olanlarının demiryolu

traversleri, 25-35 yıllık olanlarının kereste için

kullanıldığı bilinmektedir. Gövdesinin düz

olması ve diğer ağaç türlerine göre daha hızlı

büyümeleri gibi özellikleri de bu ağaçların

seçiminde önemli etkenler olmuştur.

Öğretmenimizin Kaleminden 



Osmanlı Devleti’nde 1880’de sel baskınları

sonucu oluşan bataklıkların kurutulmasında aranan

ağaç olduğundan sistemli bir şekilde üretiminin

yapılması için çabalansa da hayata hiç geçirilemedi.

Okaliptüs ağaçlarından ormanlık alanların

kurulması, Cumhuriyet’in ilanından sonra 1939

yılında ise ekonomik amaçlı ilk dikim Tarsus-

Karabucak’ta 855 ha. alanın ekilmesiyle gerçekleşti

ve bu ormanda ilk kesim 1945’te yapıldı. Bu, aynı

zamanda ülkemizin ilk planlı, programlı ve projeye

dayalı ekimdir. Bu ormanın dikim amacı, genel

inanışa göre bataklığın kurutulması değil,

Zonguldak Taş Kömürü Madenlerinin işletilmesi

için maden direğine duyulan acil ihtiyacı karşılamak

olmuştur. Günümüzde Türkiye’de kıyı

bölgelerde olan bu ormanlar 20 bin hektardan

fazladır, sadece Karabucak’ta 1200 hektar orman

vardır. Bu ağaçların ülkemizde ana kullanım

alanları; kağıt ve ambalaj sanayisi, yakacak odun,

kerestelik odun, maden direği, tel direği, bayrak

direği, çit kazığı, rüzgar perdesi, odun kömürü,

arılar için nektar ve yapraklarından tıbbi ve

kozmetik amaçlı yağ üretimi şeklindedir. Ayrıca,

hızlı büyümesi ile sürekli yetiştirilmesi, yetişmesi

için uzun yıllar isteyen diğer ağaçlara ihtiyacı

azalttığından ormanlaşmaya da dolaylı etkisi vardır.

Ağaçların belli aralıklarla parseller şeklinde

dikilmiş olmasının yanında bu ağaç gövdelerinin

düz olması değişik branşların farklı etkinlikler

yapmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca, bu

bölgenin değişik bitki ve canlı türlerini barındırması

da farklı etkinlikler oluşturmaya imkan

sağlamaktadır. Bu ormanın Huzurkent tarafındaki

çıkış bir muz serasıyla son bulmaktadır.

Seranın batısında sahile doğru uzanan çift yönlü

asfalt yolun etrafı değişik meyve bahçeleri ve

devamında seralarla devam ederek yaklaşık 5 km

sonra Tarsus Çayı’nın denize döküldüğü sahile

çıkmaktadır. Bu sahil değişik tür deniz kabuklarını

barındırmaktadır. Bu özellikleri ile bu bölge biz

eğitimciler için, hemen her ders için bir etkinlik

alanı olmasını sağlamaktadır. Bu ormanlık alan

öğrencilerimiz için yaparak ve yaşayarak öğrenme

merkezi konumundadır ve her yaş-sınıf grubu için

uygun öğrenme ortamları burada mevcuttur.

Bu ormanlık alanın içinde bulunan 18.07.1967

tarihinde Tarsus Okaliptüs Araştırma İstasyonu

Müdürlüğü, bugünkü adıyla Doğu Akdeniz

Ormancılık Araştırma Müdürlüğü yapılan

etkinliklerde yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda

burası iyi bir yürüyüş alanıdır. Fakat özellikle Nisan

ayında arıcılık faaliyeti nedeniyle alerjisi olan

kişilerin bu bölgeyi kullanmaması yerinde olur.

Serkan BAYA

Abdulkerim Bengi Anadolu Lisesi

Müdür Yardımcısı (Tarih Öğretmeni)



‘‘YENİ NESİL ÖĞRETMENLİK" VE "YENİ NESİL YÖNETİCİLİK" 

KONULU SEMPOZYUM VE KONFERANSLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında eğitimin kalitesini arttırmak; öğrenci, veli, öğretmen,

idareci ve okul aile birliği yönetimi arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla ÖZADER (Özel

Anaokulları Deneği) bünyesinde, 08-09-10 Ocak 2022 tarihlerinde, Yenişehir Atatürk Kültür

Merkezi'nde sempozyum ve konferans etkinlikleri düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Uzman Psikolog Özkan ŞENOL ve Eğitim Danışmanı İskender

YILDIRIM tarafından tüm okul öncesi öğretmenlerimize ve bağımsız anaokulu müdür ve müdür

yardımcılarımıza yönelik "Yeni Nesil Öğretmenlik" konulu sempozyum düzenlenirken tüm okul

müdürlerimize "Yeni Nesil Yöneticilik" ve okul-aile birliği yöneticilerimize "Okul-Veli İletişimi"

konulu konferanslar verildi.



Tarsus/Beylice Şehit Piyade Başçavuş Faruk Kaya

Ortaokulu 8. sınıf öğrencimiz Elanur TANRIVERDİ’ nin

tasarımını yaptığı “Kadın ve Gözyaşı” temalı tişört tasarımı

Mavi Jeans tarafından basılmış ve öğrencimize tasarımlarına

devam etmesi yönünde motive edici bir mesaj ve

tasarımlarına devam edebilmesi için sade tişört, boya ve fırça

takımları Mavi Jeans tasarım ekibi tarafından hediye

edilmiştir.

Öğrencimizle gurur duyuyor, başarılarının devamını

diliyoruz.

Elanur Tanrıverdi



Enerji Tasarrufu

“En ucuz enerji, tasarruf edilen enerjidir."

Enerji tasarrufu evde, üretimde, konforumuzda ve

iş gücümüzde herhangi bir kayıp olmadan

enerjinin akıllıca kullanılışı, anlamına gelir. İsraf

etmemektir ve gereksiz enerji tüketiminin önüne

geçmektir.

Enerji Tasarrufu için:

1. Kullanmadığınız elektrikli aletlerin fişlerini

prizden çıkarın

2. Buzdolabı ve buzluğunuzun kapağını gereksiz

yere açıp kapatmayın

3. Su ısıtıcınıza (kettle) ihtiyacınız olan miktardan

fazla su koymayın.

4. Daha uzun dayanan ve elektrik tüketimi az

olan kompakt florasan ampulleri seçin.

5. Oturmadığınız odalarda yanan ışıkları kapatın.

6. Kapı, pencere kenarlarında bulunan çatlak ver

yarıkları kapatın.

7. Kullanacağınız ev aletlerini satın alırken

yalnızca fiyat olarak değil, enerji tasarrufu

açısından da değerlendirin.

8. İşiniz bittiğinde elektrikli cihazlarınızı

düğmesinden kapatın.

Su Tasarrufu

“Su tasarrufu; kişisel temizliğimizde,

konforumuzda ve ihtiyaçlarımızı karşılama

yeterliliğinde herhangi bir azalma olmadan, suyu

verimli halde kullanmak, israf etmemektir. Aynı

işi daha az su kullanarak yapmaktır. Su

tüketiminde verimliği arttırmak, günümüz

koşullarında bir tercih değil, zorunluluk haline

gelmiştir. Su tüketimini azaltmanın, sıcak su

üretimi için harcanan enerji maliyetlerini

düşürmenin, su kaynaklarımızı korumanın en

hızlı, en ucuz ve en temiz yolu su ve enerji

verimliliğinden geçmektedir.”

“Susuz bir hayat düşünülemez. Fakat susuz bir

hayat olsaydı, denizler olmazdı, denizdeki canlılar

olmazdı, bitkiler olmazdı, insanlar olmazdı.

Dünyada rüzgar esmez, nem olmaz, yağışlar

olmaz, karalardan oluşan kurak bir dünya söz

konusu olurdu. Canlılığın olmadığı ve sıcak

gezegenlerde olduğu gibi de bir dünya olurdu.”

Varlığımızın ve bizimle birlikte diğer tüm bitki

ve hayvanların yaşamı için en önemli dinamik

olan bu kaynağı, verimli kullanmak için neler

yapmalıyız?

Tasarruf, TDK Türkçe Sözlük’te “genellikle para biriktirme ve idareli harcama”

şeklinde açıklanmıştır. Ancak günümüzde bundan daha fazlasını ifade etmektedir.

Hayatımızın her yerinde, tasarruflu olmamız gereken bir dönemdeyiz. Bunlardan en

önemlilerinden biri de enerji ve su tasarrufudur. Enerji ve su tasarrufunun ne olduğuna ve

insanlara katacağı faydalara göz atalım.



1. Düşük akımlı su başlıkları, musluklar ve

musluk havalandırıcıları kullanın.

2. Musluklardan su tasarrufu yapın.

3. Çamaşır veya bulaşıklarınızı makineler

tamamen dolduğunda yıkayın.

4. Kaçaklar veya sızıntılara karşı tuvaletleri ve

muslukları kontrol edin.

5. Su sayacını kontrol edin.

Ayrıca, bitkileri buharlaşmanın en az

olduğu rüzgarsız, gün içinde havanın en soğuk ve

nemin en yüksek olduğu zamanlarda

sulayabiliriz. Böylelikle, daha az su ile bitkilerin

su ihtiyacını karşılayabiliriz. Sebzelerimizi,

meyvelerimizi her zamankinden daha fazla

yıkamaktayız. Olması gereken, bir kap içerisinde

onları bekletip, sonra durulama yapmaktır. Bu

suyu da bitkileri sulamada kullanarak su tasarrufu

yapabiliriz.

Ellerimizi yıkarken sabunladıktan sonra

musluğun kapalı olmasına özen göstermeliyiz. Az

su alıp elimizi 20 saniye sabunladıktan sonra,

musluğumuzu az açıp ellerimizi yıkayabiliriz.

Ellerimizi yıkarken musluğu açık bırakırsak 2-3

litre suyu boşa akıtmış oluruz. Her el

yıkamamızda 1 litre su tasarrufu yaparsak çok

ciddi miktarda su tasarrufu sağlayabiliriz.

Yasemin KORUYUCU GÜVENÇ

İngilizce Öğretmeni

Yeşilovacık Ortaokulu



Bu güzel mısraları yazan; ünlü şairimiz Necip Fazıl Kısakürek’ tir. Necip Fazıl Kısakürek,

1904 yılında İstanbul’da doğmuştur. Maraşlı bir ailenin evladıdır. Çocukluğu, dönemin ünlü

hâkimlerinden olan büyükbabası Mehmet Hilmi Bey’in, İstanbul Çemberlitaş’taki konağında

geçmiştir. 15 yaşına kadar önemli hastalıklar geçirmiştir. 4-5 yaşlarında iken dedesinden okumayı ve

yazmayı öğrenmiş, büyükannesi Zafer Hanım’ın da etkisi ile tutkulu bir okuyucu haline gelmiştir.

Necip Fazıl Kısakürek’in en önemli kitaplarından biri “Çile” dir. Konularına göre on altı

bölüme ayrılan eser; Allah, aşk, tabiat, kadın gibi konulardan oluşmaktadır. İlk bölümde Necip Fazıl

Kısakürek’in şiirlerinin kaynağı anlatılmaktadır. Neden şair olduğuna dair soru ve cevapları

bulunmaktadır. İkinci bölümde, Allah sevgisi ve bağlılığı ile ilgili şiirler bulunmaktadır. Kitabın adını

taşıyan ‘Çile’ adlı şiir de bu bölümde bulunmaktadır:

“Ecelin gelip kapıya çattığının habercisiydi sanki.”

Beşinci bölümün temel konusu ise şehirlerdir. Necip Fazıl’ın İstanbul’a olan sevgisini

anlatan birçok şiiri vardır. En önemlisi, “Kaldırımlar” adlı şiirdir. Kendini bu şiirle tanıtmıştır.

“Kaldırımlar, çilekeş yalnızlığın annesi;

Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır

Kaldırımlar, duyulur, ses kesilince sesi;

Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır.”

Üçüncü bölüm ise insan benliği ile

ilgilidir. Ruhun temizliği, dinginliği, ahlak ile

ilgili ve Peygamber efendimiz adına yazılan

şiirler bulunmaktadır.

“O, Allah’ın emriyle Kâinat Efendisi;

Varlığın Tacı, varlık nurunun ta kendisi”

Bir sonraki bölümde ise Necip Fazıl

Kısakürek, ölümü ele almıştır:

“Dünya güzel olsaydı, doğarken ağlamazdık.

Yaşarken temiz kalsaydık, ölürken yıkanmazdık.”

NECİP FAZIL KISAKÜREK  “ÇİLE”

“Bir hoşçakala sığdırdı beni, yere göğe sığdıramadığım.”

“Bu nasıl bir dünyâ, hikâyesi zor;

Mekânı bir satıh, zamânı vehim.

Bütün bir kâinat muşamba dekor,

Bütün bir insanlık yalana teslim.”



“Hasretim, her tümseğin, her çatının ardında;

Kelimenin üstünde, cümlelerin altında…”

Bir sonraki bölümde ise Necip Fazıl Kısakürek;

doğanın, tabiatın ayrıcalığından ve eşsizliğinden bahseder.

Azgın dalgaların, sert rüzgârların, ağaçlarda savrulan

yaprakların dili olmuştur.

Yedinci bölümde ise kadınlardan bahsetmiştir. Bu

bölümde genel olarak iki mısralık sözlere yer verilmiştir.

Şairimiz, bazen direkt “kadın” kelimesini kullanmasa da

başvurduğu sanatlardan kadını anlattığını anlamaktayız:

Onuncu bölümde ise “Ukde” başlığı altında toplanan şiirler bulunmaktadır. Türkçemizde

ukdenin iki anlamı vardır. İlki; düğüm anlamına gelirken diğeri ise dert olan, yumru anlamına

gelmektedir. Şiirlerinde her iki anlamı da bulunmaktadır. Şairimiz “Zamanın attığı düğümler” ve

“Şöhretin içinde geçirilen dertler” şeklinde anlatmıştır:

Necip Fazıl Kısakürek

“Kadından kendisinde olmayanı isteriz;

Hasret yerinde kalır ve biz çekip gideriz…”

Sekizinci bölümün ana teması, ‘Korku’ dan oluşmaktadır. Necip Fazıl’a göre korkunun binbir

çeşidi vardır. Karanlıktan, ölümden, yalnızlıktan, ihanetten, yalandan duyulan korku… Bu bölümde

anlatılan asıl korku ise ölüm korkusudur. Dizeleri oluşturan kelimelerin arkasında, öldükten sonra

toprağın altında bir başına kalmanın korkusu anlatılmıştır.

“Gün bitiyor şafakta,

Biliyor, biliyorum:

Tabut gıcırdamakta

Ve hevesler damakta…’’

Bir sonraki bölümde ise “Daüssıla” dan yani yurt özleminden bahsedilmiştir. Farklı yurt

özlemleri anlatılmıştır. “Birine; bir anne kucağıdır yurt. Birine ise yaşadığı memleket, birine ise

gurbetteyken kokusu burnunda tüten can şehri… Sana, bana, ona göre değişir. Tek bir ortak noktası

ise herkes gönlünden bağlanmıştır can yurduna. Ve duyulan özlemler hep aynıdır. Acı bir şekilde,

derin nefes aldığında koklamak istediğin kokunun burnunda tütüp; burun direğini sızlatmasıdır.”

“Nedir zaman, nedir?

Bir su mu, bir kuş mu?

Nedir zaman, nedir?

İniş mi, yokuş mu?”

Daha sonraki bölümlerde ise kahramanlık, savaş gibi konulara değinilmiştir. Şairimiz,

geçmişin derinliklerine giderek, Yunus Emre başta olmak üzere tarihimize ve kültürümüze iz bırakan

çoğu kahramanı bizimle paylaşmıştır:

“ Rüzgâra bir oku ver ki, hırkandan;

Geleyim, izine doğru arkandan;

Bırakmam, tutmuşum artık yakandan,

Medet ey dervişim, Yunus’um medet…”
Şeyda HARMANCI

Türkçe Öğretmeni



Öğretmenimizin Kaleminden 

İnsanın var oluşu ile başlayan anlatı,

insanın kültür tarihine dair birçok sembolü

içerisinde barındırarak günümüze ulaştırmıştır.

Yılan; anlatılarda yaşam, ölüm, sihir ve

bilgiyle ilişkilendirilen; anlatılar aracılığıyla ile

günümüze taşınan bir semboldür. Anadolu kültür

geleneğinde ise yılanın bilgelik vasfı, yüzü insan;

bedeni yılan olarak tasvir edilen Şahmaran’la

hayat bulur. Anadolu kültüründe süslü tacı, çiçekli

motifleri ve ejderha şeklindeki kuyruğuyla

Şahmaran, gerek halk anlatmalarında gerekse

evlerdeki el sanatları ürünlerinde bir bereket

sembolü olarak karşımıza çıkar.

Şahmaran, başı insan (genellikle kadın),

gövdesi yılan şeklinde tasvir edilen mitolojik

varlığın adı olup Farsça “Şah-ı mârân”

tamlamasından dilimize geçmiş; yılanların şahı

anlamına gelmektedir. Sami kökenli anlatmalarda

ise Şahmaran’ın adı “Yemliha” olarak karşımıza

çıkmakta; “hükm etmek”, “hükümdar olmak”

anlamlarına gelmektedir.

Bugün halk arasında birçok farklı varyantı

yaşayan Şahmaran hikâyelerinin kimi varyantları

taş baskısı eserlerle uyum içerisinde olsa da büyük

çoğunluğu yazma eserlerle bağlantısı kalmayacak

derecede değişmiştir. Özellikle Adana-Misis ve

Tarsus’ta bazı anlatılarda Şahmaran kadın, bazı

anlatılarda ise erkek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çukurova’da genellikle efsane türüyle anlatılan bu

kadim anlatının bazı varyantları şunlardır:

Derler ki Şahmaran belden aşağısı yılan,

belden yukarısı insan görünümünde çok güzel bir

kadındır. Camsab adlı bir genç bal almak için

indiği kuyuda arkadaşlarının ihanetine uğrar, terk

edildiği bal kuyusundaki bir geçitten Şahmaran’ın

yeraltındaki ülkesine gider. Yılanlar Camsab’ı

yakalayarak Şahmaran’ın karşısına çıkarırlar.

Camsab başından geçenleri anlatırken Şahmaran

da kendi sırlarını ona anlatır. Ancak Camsab’ın

bunları yeryüzüne taşımasından çekindiği için onu

misafir eder. Gel zaman git zaman Camsab

yeryüzündeki dünyasını özler. Yeryüzüne çıkmak

isteyen Camsab, sürekli Şahmaran’a yalvarır,

yeminler eder onun yerini kimseye

söylemeyeceğine dair. Camsab’ın yalvarmalarına

dayanamayan Şahmaran, onu bırakmaya razı olur.

Fakat gördüklerini kimseye anlatmamasını ve

hamama gitmemesini tembihler.

ÇUKUROVA’DA KADİM BİR ANLATI : Şahmaran



Aksi halde vücudunun yılan derisine

dönüşeceğini ve Şahmaran’ı gördüğünün

anlaşılacağını söyler. Camsab, yaşadığı yere geri

döner; uzun yıllar yaşadıklarından hiç söz etmez.

Bir süre sonra Tarsus’un hükümdarı hastalanır.

Hastalığının çaresi ise Şahmaran’dır. Askerler

Şahmaran’ı aramaya başlarlar. Üstelik

Şahmaran’ı gören kişiyi hamamda bulacaklarını

bildiklerinden, insanların teker teker hamamda

yıkanmalarını isterler. Camsab tüm bunlardan

kaçmaya çalışsa da bir gün yakalanıp şehre

getirilir. Yıkanırken tüm sırrı ortaya çıkar.

Camsap’a zorla Şahmaran’ın yeri söyletilir. Kısa

sürede yakalanan yılanların şahı, Tarsus’taki

Şahmaran Hamamı’nda öldürülür, vücudu üç

parçaya ayrılır, hükümdara sunulur. Şahmaran,

Camsab’ın ihanetine rağmen ölmeden önce onu

uyarır, Camsap’a kendisine sunulan iksirlerden

baş kısmını içeren kadehi almasını öğütler.

Sahmaran’ın öğüdünü dinleyen Camsab ise

Lokman Hekim olur.

Derler ki yılanların kralı Şahmaran,

Tarsus’ta beyin kızına âşık olmuş. Narçiçekleri

açtığı zaman âşık olduğu kızı görmeye gelirmiş.

Kız her cuma hamama yıkanmaya gelir,

Şahmaran hamamın tepesindeki deliklerden

sevdiğini görürmüş. Bir hamam günü Şahmaran,

muhafızlar tarafından yakalanmış. Kız dâhil

herkes yarı yılan, yarı insan bu yaratıktan çok

korkmuş; hemen oracıkta, hamamın göbek

taşında öldürmüşler Şahmaran’ı.

Derler ki aşkı uğruna öldürülen

Şahmaran’ın kanı Tarsus’taki o hamamın

mermerlerinde hala dururmuş.

Derler ki Şahmaran Misis’te Yılankale’de

yaşarmış. Bir dişi, bir erkekmiş bunlar. İnsanoğlu

hile ile Şahmaran’ın beyini öldürmüş, Cebelnur

Dağı’nda. Şahmaran ise kocasının bir düğüne

gittiğine ve döneceğine inanırmış. O yüzden bu

yörede hep davul çalınır, yılanlar düğünün hala

devam ettiğini sansın diye.

Derler ki davul sesi bittiğinde eşinin

dönmeyeceğini anlayan Şahmaran ve yılanları

insanlara saldıracakmış.

Ve derler ki Misis selden, Adana yelden,

Tarsus yılandan gidecekmiş.

Dr. Birsel ÇAĞLAR ABİHA

MTSO Anadolu Lisesi

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni



ANAMUR İSMİHAN ÇERÇİ ANAOKULU MİNİKLERİ, ÇEVRE VE DOĞA DOSTU

Anamur İsmihan Çerçi Anaokulu minikleri, çevre ve doğa dostu olmaya devam ediyor.

2021-2022 eğitim-öğretim yılı “Eko Okullar Programı” kapsamında, 3-6 yaş grubu öğrencilerimiz,

erken yaşta hem çevresel konularla ilgili bilgi ediniyor hem de ailelerini yerel yönetimler ve sivil

toplum kuruluşlarının yürüttüğü çevresel konularda bilinçlendiriliyor.

Bu projeye yarının büyükleri olacak miniklerimize doğa sevgisini aşılıyor, günümüzün en

büyük sorunlarından olan küresel kirliliğin önüne geçmenin mümkün olduğunu anlatıyor ve çevreye

karşı duyarlı bireyler olmalarına katkı sağlıyoruz. Projede emeği geçen tüm meslektaşlarımıza ve

öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.

Figen SANDALLI- Seyhan GEYİK             

Anamur İsmihan Çerçi Anaokulu



Gülnar Atatürk Ortaokulu olarak Milli

Eğitim Bakanlığımızın "Kütüphanesiz Okul

Kalmayacak" projesinden ilham alarak okul

kütüphanemizi zenginleştirmek, öğrenci ve

velilerimizde farkındalık oluşturarak kitap

okuma alışkanlığı kazandırmak; okul, veli ve

öğrenci işbirliğini ve bağını sağlam temellere

oturtmak için "Bir Veli Bir Kitap" projesini

hayata geçirdik, "Bir Veli Bir Kitap"

projesiyle oluşturulan farkındalık meyvelerini

kısa sürede vermiş, velilerimizden ve eğitimin

tüm paydaşlarından olumlu yönde dönüt

alınmış olması okul olarak motivasyonumuzu

daha da ileri seviyeye taşımıştır.

Bu projeyle öğrencilerimiz daha fazla

okuyacak, bu sayede okuduğunu

anlayabilecek, kısa sürede yorumlayabilecek,

kelime ve kavram olarak donanımlı hale

gelecektir. Netice itibariyle farklı bakış

açısıyla gelişen dünyaya uyum sağlayacak,

aydınlık yarınlarımızın temsilcisi olarak

ülkemizi bir adım daha ileriye taşıyacaktır.

Ömer Ali BİLGİN

Gülnar Atatürk Ortaokulu Müdürü



Müdür Yardımcısı Burcu ÜN’ ün istekli öğrencilere örgü örmeyi öğretmesiyle başlayan ve

öğretmen, öğrenci, veli işbirliği içerisinde yürütülen projede, sosyal medya aracılığıyla ulaşılan

Siverek Demirci İlkokulu Sınıf Öğretmeni Cemile SERKENDİZ ile irtibat kurularak el emeği

atkı ve berelerin öğrencilere ulaşması sağlandı. Proje, minik yüreklerin gözlerindeki mutlulukla

amacına ulaşmış oldu. Emeği geçen tüm velilerimize, öğrencilerimize ve meslektaşlarımıza

yürekten teşekkür ederiz.

Burcu ÜN- Fadime UYSAL               

Anamur Ovabaşı İlk ve Ortaokulu

Anamur Ovabaşı İlk ve

Ortaokulu Müdür Yardımcısı

Burcu ÜN ve Sınıf Öğretmeni

Fadime UYSAL’ın, “Bir Yumak

Mutluluk” sloganıyla başlattıkları

atkı-bere projesi kapsamında

örülen atkı ve bereler Siverek

Demirci İlkokulu (Şanlıurfa )

anasınıfı öğrencilerine ulaştırıldı.



Yenişehir ilçemizden 10 öğretmenimizin dahil olduğu Carettas eTwinning Projesi; Türkiye,

İtalya, İspanya ve Portekiz'den toplamda 20 ortak öğretmenle Perşembe Vakfı Ortaokulu Türkçe

Öğretmeni Aytaç ÖZBAKAN koordinatörlüğünde devam etmektedir. Projenin amacı, bölgemizde de

bulunan deniz kaplumbağalarını korumak ve bu konuya çevre farkındalığı oluşturmaktır. Proje

çalışmaları ile öğrenciler eğlenceli etkinlikler yaparak çevrelerinde de bu konuya dikkat çekmeye

çalışmaktadırlar.

Projeye Kasım 2021'de başlanmış ve etkinliklerin Mayıs 2022'ye kadar devam etmesi

planlanmıştır. Projede emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.



Doğa ve Fen Okulu Projesi 

Erdemli Doğa ve Fen Okulu’nda doğa temelli eğitim alan öğretmenler 14 saat süren eğitim

boyunca “Doğada Matematik, Fen, STEM, Akıl ve Zeka Oyunları, Sürdürülebilirlik” gibi 12 farklı

doğa atölyesi aracılığı ile eğitimi tamamlayıp ilerleyen günlerde alana doğa eğitimi için

öğrencilerini getirmeye başlıyor. Proje kapsamında bu zamana kadar 123 öğretmen 2460 öğrenci

doğayla buluşmuştur. Yağmur, soğuk, sıcak, rüzgâr demeden Doğa ve Fen Okulu öğrenci ve

öğretmenleri ağırlamaya devam ediyor. Çünkü biliyoruz ki sürdürülebilir gelişme, dengeli bir

ekosistem için doğa ile bağ kuran ve onu koruyan nesiller gerekli.

DOĞA VARSA YARINLAR VAR!

Erdemli İlçe Milli Eğitim

Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Doğa

ve Fen Okulu Projesi kapsamında

öğrenci ve öğretmenler doğa ile

buluşuyor. İnsanın doğadan bağımsız

var olmaması gerektiği düşüncesinin

temel olduğu bu buluşmalarla;

çocukların ağaçlık alanlarda, doğayla iç

içe eğitim alması, çocuklara doğal

yaşam koşullarında var olma ve

doğanın yaşamın temel kaynağı olduğu

bilincinin kazandırılması, eğitim

öğretim faaliyetlerinin okul duvarları

ile sınırlı olmadığının fark edilmesi

amaçlanmaktadır.



TARSUS ATATÜRK LİSESİ ÖĞRENCİLERİMİZDEN PATENTLİ ÜRÜN TASARIMI

Tarsus Atatürk Lisesi öğrencilerimiz

“Sınav Emanetçisi” adını verdikleri teknoloji

bir ürün tasarlayarak 2204A TÜBİTAK

Liselerarası Araştırma Projeleri Yarışması’nda

bölge birincisi oldular. Projede emeği geçen

tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize

teşekkür ediyoruz.

2204A TÜBİTAK liseler arası Araştırma

Projeleri yarışması kapsamında okulumuz

bilişim teknolojileri öğretmeni İlhan

DAŞDEMİR danışmanlığında, bilişim

teknolojileri öğrencileri tarafından yapılan ve

2022 yılında faydalı model tescil belgesi alması

kesinleşen “Sınav Emanetçisi” ticari ürün

olarak üretilmek üzere yatırımcı beklemektedir.

“Sınav Emanetçisi” cep telefonu veya

küçük ebatlı nesneleri emanet alabilecek şifre

ya da parmak izi doğrulaması kullanan

ergonomik taşınabilir bir makinedir. Özellikle

resmi kurum sınavlarına girenlerin, küçük

ebatlı eşyalarını sınav süresince saklamaları

için tasarlanmıştır. Okulumuz Bilişim

Teknolojileri alanı laboratuvarlarında, okul

imkanları ile 2020 yılında üretilmiştir. Motor

ve dişli sistemi ile hareket ettirilen saklama

odaları, özel bir yazılım kullanılarak, istenilen

şekilde hareket ettirilmektedir. Servo motor,

denetleyici kart, gösterge, tuş takımı ve tercihen

parmak izi okuyucu kullanılabilir.



Perşembe Vakfı Ortaokulu’nda "Doğaya Dokun" sloganı ile atık pil ve bataryaların çevreye

verdiği zararların önlenmesi ve bu maddelerin geri dönüşümüyle ekonomiye katkı sağlanması

amacıyla farkındalık çalışmaları yapılmaktadır. Türkçe Öğretmeni Aytaç ÖZBAKAN rehberliğinde

6/G sınıfı öğrencileri ile okuldaki tüm öğrencilere atık pil ve bataryaların doğaya ve ekonomiye

verdiği zararlar anlatılmaktadır. Bu kapsamda TAP Derneği ile iş birliği yapılarak okulun belirli

yerlerine ve bütün sınıflarına atık pil kutusu konulmuştur. Toplanan atık pil ve bataryalar sene

sonunda TAP Derneği’ ne gönderilmek üzere biriktirilmektedir.

Atık pil ve bataryaların geri

dönüşümde değerlendirilmesiyle

hem doğaya verilen kalıcı zararlar

önlenecek hem de ülke ekonomisine

önemli bir katkı sağlanacaktır.

Bu anlamda tüm okulların ve

öğrencilerin bu anlamlı projeye

katılmalarını, bu maddeleri asla çöpe

atmamalarını, atık pil ve bataryaları

biriktirerek TAP Derneği’ ne

göndermelerini, böylece «Doğaya

Dokunmalarını» diliyoruz.



Gülnar Samiye Naim Eğitim Vakfı Mürüvvet Kandemir Anaokulu’ nda Yıldızlar Sınıfı

aile katılım etkinliği olarak bazlama şenliği yaptı. Çocukların ince kas becerilerini arttırarak

kültürümüzü tanıtmayı amaçlayan bu çalışmada çocuklar kendi bazlamalarını yapıp pişirerek

eğlenceli bir gün geçirdi.

Minik eller ailerinin rehberliğinde

açtıkları hamurları tüplü sacda pişirerek

bazlamalarını yaptılar. Bazlamalarına

nefis Gülnar peynirini koyarak afiyetle

yiyen Yıldızlar Sınıfı ocak ayında,

soğuk bir kış gününü sıcak etkinliklerle

tamamladılar.

Arzu GÜREŞ

Okul Öncesi Öğretmeni



Mutlu Kadın Mutlu Toplum

İçişleri Bakanlığı “Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm Projesi” kapsamında yürütülen

“Mutlu Kadın Mutlu Toplum Projesi” nde panel ve yaratıcı drama etkinliği Toroslar

Belediyesi’nin destekleriyle 14 Şubat Pazartesi günü okul rehber öğretmenlerinin katılımı ile

gerçekleştirildi.



SAYIN MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ’I ZİYARET ETTİK

Mezitli Nurettin Topçu Anadolu Lisesi öğrencileri Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşamını

sürdüren, "Son Sümer Kraliçesi" olarak adlandırılan 108 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye

ÇIĞ'ı ziyaret ettiler.

Nurettin Topçu Anadolu Lisesi öğrencileri 11. sınıf öğrencilerinin katılımıyla

gerçekleştirilen ziyarette öğrencilerimiz Muazzez İlmiye ÇIĞ'a Sümerler'le ilgili çalışmalarını ve

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile olan anılarını sordular. Gençlerle uzun uzun

sohbet eden Sayın Muazzez İlmiye ÇIĞ, ziyaretten çok memnun olduğunu dile getirdi.

Büyük tarihçimize şükranlarımızı sunuyoruz.



Valimiz Sayın Ali İhsan SU başkanlığında; İl Milli Eğitim

Müdürümüz Sayın Adem KOCA, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Ökkeş

DEMİR ve dört merkez ilçedeki beden eğitimi öğretmenlerimizin

katılımlarıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde bir toplantı yapıldı.

Toplantıda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü

İlkokul Fiziksel Etkinlikler (İFET), okul sporları müsabakaları ve sportif yetenek tarama

faaliyetleri hakkında beden eğitimi öğretmenlerine bilgilendirme yapılarak öğretmenlerimizin

süreçte karşılaştıkları sorunlar, Sayın Valimizin moderatörlüğünde soru-cevap şeklinde

görüşüldü.



YENİLİKÇİ TARIM UYGULAMALARI İLE ÜRETEN OKULLAR

ülnar Büyükeceli İlkokulu ve Ortaokulu’na ait olan ve ortak alan olarak kullanılan okul

bahçesinin ekime müsait 2 dönümlük alanına; okul aile birlikleri, Akkuyu Nükleer Enerji

Santrali ve okul yönetimlerinin katkıları ile, öğretmen ve öğrencilerimizin tüm aşamalarında

bizzat bulundukları “Avokado Bahçesi Projesi” oluşturuldu.

Geçen yıl mayıs ayında İlçe Milli Eğitim

Müdür Vekili Hüseyin KADİM, Akkuyu Nükleer

A.Ş. yetkilileri ve basının da katıldığı fidan dikme

programıyla dikimi yapılan ve öğrencilerimiz

tarafından can suyu verilen aşılı ve bünyesinde 3

ayrı cins toplam 40 avokado ile 2 adet guava ağacı

barındıran bahçe yenilikçi tarım metotları ile

öğretmen ve öğrencilerin elinde büyümeye devam

ediyor. Okul yöneticileri projenin, coğrafi şartları

müsait olan bölgemizde bir ilk ve öncü olduğunu,

aynı zamanda öğrencilerin yaparak - yaşayarak

süreçte aktif rol almalarının çok önemli ve heyecan

verici kazanımlar sunduğunu dile getirerek “Küçük

yaşta üretime katkı sağlamanın, öğrencilerimize

verdiği mutluluğa şahit ve ortak olmak biz

eğitimciler için de gurur verici bir olay” diyerek

sözlerini tamamladılar.

Öğrenciler heyecanla ilk ürünün çıkacağı günü

bekliyorlar.

G



EVLİYA ÇELEBİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’NİN GELENEKSEL  
LEZZETİ  “MERCE” ULUSAL BİR PROGRAMA KONUK OLDU

Kanal 7’de yayımlanan Dünyayı Tadıyorum

programı ekibi okulumuzu ziyaret ederek

öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından büyük bir

emek ve titizlikle üretilen geleneksel Mersin

lezzeti cezeryemizi atölyemizdeki üretim

aşamalarını ayrıntılı bir şekilde kaydederek

izleyicilere tanıttı.

Başta “MERCE” markamızın oluşmasında

emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize ve

ilimizin bu geleneksel lezzetini ve okulumuzu

tanıttığı için Dünyayı Tadıyorum programı ekibine

yürekten teşekkür ediyoruz.






