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“81 ÇALIKUŞU MERSİN” DERGİMİZİN ÜÇÜNCÜ SAYISI HAYIRLI OLSUN 

Kıymetli Meslektaşlarım, Saygıdeğer Velilerim, Sevgili Evlatlarım; 

Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü olarak “81 Çalıkuşu Mersin” e-dergimizin 3. sayısıyla sizlerle 
buluşuyoruz. Bu sayımızda Mart-Nisan ayları boyunca ilimizde yaptığımız çalışmaları sizlerle paylaş-
maktan mutluluk duyuyoruz. 

Eğitim kolektif bir yapıdır ve bu yapının her parçası bir araya gelerek büyük bir sistemi oluştur-
maktadır. Biz bu bilinçle ilimiz genelinde tüm ilçelerimizde, tüm birimlerimizde, tüm okullarımızda, tüm 
meslektaşlarımızla eğitimi daha nitelikli hale getirecek, evlatlarımıza en yüksek faydayı sağlayacak çalış-
maları birlik, beraberlik, dayanışma ve eş güdüm içinde yürütüyoruz. Her sayımızda yinelediğim gibi bu-
rada yer verdiğimiz çalışmalar elbette bir derginin kapasitesiyle sınırlı. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, 
yöneticilerimiz her gün yeni projeler üretiyor, bu projeleri uyguluyor, ülkemizin aydınlık geleceği için her 
fırsatı değerlendirerek eğitimin kalitesini arttıracak çalışmalar yürütüyorlar. Ben şahsım ve kurumum adı-
na eğitimde iyi örnekler ortaya koyan, bunların yaygınlaşmasını sağlayan, vatanı ve milleti için yüreğini, 
emeğini ortaya koyan tüm meslektaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.  

 Bizim bu dergiyi oluştururken en büyük amacımız, eğitimde iyi örnekleri paylaşarak çoğaltmak, 
birbirimize örnek olmak, birlikte daha çok şey başarabileceğimizi göstermektir. 

 Kıymetli Meslektaşlarım, sizlerin destekleri olmasa biz başaramayız. Tüm eğitim camiamızı yaptık-
ları çalışmaları edergi.mersinmem@gmail.com  adresine göndererek bizlerle paylaşmaya ve iyi örnekleri 
çoğaltmaya davet ediyor, “81 Çalıkuşu Mersin” e-dergimizin ortaya çıkmasında emeği geçen tüm meslek-
taşlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. 

 

Saygılarımla... 

 

                 Adem KOCA 

Mersin Millî Eğitim Müdürü 

               29.04.2022 

mailto:edergi.mersinmem@gmail.com
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DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN 

8 MART 

BAŞTA EĞİTİM NEFERLERİ KADIN MESLEKTAŞLARIMIZ 
OLMAK ÜZERE, TÜM KADINLARIMIZIN  

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN.  
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KADIN YÖNETİCİLERİMİZLE  
"33 OKUL MÜDÜRÜ SOHBETİ” 

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ  

8 MART 

İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Adem KOCA'nın okul yöneticilerimizle iletişim bağlarını kuvvet-

lendirmek, bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak, eğitimin kalitesini artıracak çalışmaları birlikte ve ive-

dilikle yürütmek için başlatmış olduğu "33 Okul Müdürü Sohbeti", 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel 

olarak merkez ilçelerimizde görev yapan kadın yöneticilerimizin buluşmasıyla gerçekleşti. 

Valimiz Sayın Ali İhsan SU' nun da teşrif ettiği bu özel buluşmada, kadın yöneticimizle keyifli bir 

sohbet gerçekleştirilirken "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" de kutlandı. Bu davetten duydukları memnuniyeti 

dile getiren yöneticilerimiz, okullarımızda kadın yönetici olarak çalışmanın onlara onur verdiğini, böyle bu-

luşmaların motivasyonlarını artırdığını ifade ederek Sayın Adem KOCA' ya bu davet için teşekkür ettiler. 

"33 Okul Müdürü Sohbeti" buluşmasında İl Müdürümüz Sayın Adem KOCA, "Toplumun, ailenin 

temeli; spordan sanata, sağlıktan eğitime, bilimden siyasete, hayatın her alanında kendilerini gösteren, bü-

yük ve başarılı işlere imza atan kadınlarımız, bugün sizler her alanda engelleri aştıkça, başarılı oldukça, ha-

yallerinizi gerçekleştirdikçe hep beraber daha güzel, daha adil, daha mutlu bir dünyada yaşayabiliyoruz. Ev-

latlarımızı daha güçlü, daha bilinçli, daha inançlı, hayallerinin peşinden koşmasını bilen bireyler olarak ye-

tiştirebiliyoruz. Biz ülkemiz için, vatanımız ve milletimiz için her zaman omuz omuza çalışacak, kadın er-

kek hep birlikte evlatlarımızı geleceğe taşıyacağız. Ben, öncelikle siz kadın meslektaşlarım olmak üzere 

tüm kadınlarımızı saygıyla selamlıyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yürekten kutluyorum." dedi.  
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MART  12  

    12 MART 
    İSTİKLAL MARŞIMIZIN KABULÜ ve  
    MEHMET AKİF ERSOY'U ANMA PROGRAMI 

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve    

Mehmet Akif Ersoy'u Anma" programı Valimiz Sayın Ali İhsan SU, Mersin Milletvekillerimiz            

Sayın Ali Cumhur TAŞKIN, Sayın Zeynep GÜL YILMAZ, Sayın Hacı ÖZKAN, Sayın Olcay KILA-

VUZ, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Adem KOCA ve il protokolünün teşrifleriyle Mersin Kültür 

Merkezi'nde gerçekleşti. 

Programda, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma" etkinlikleri kapsa-

mında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında derece alan öğrencilerimize ödülleri verildi. 

Programda söz alan Sayın Adem KOCA, "Vatan ve Allah aşkının en güzel şekilde ifade bulduğu 

İstiklal Marşımız, yer yüzünde yazılmış en anlamlı, en yüce, en yürekli şiirdir. Bizler, al bayrağımızın 

mavi göklerde özgürce dalgalandığı her gün, memleketimizin bekası için İstiklal Marşımızdan bize ulaşan 

inanç, cesaret, kararlılık ve güvenle, hiçbir kem gözün ve kötü niyetin birlik beraberliğimize halel getir-

mesine izin vermiyor, nesillerimizi bu bilinç ve inançla yetiştiriyoruz. İstiklal Marşımızın kabulünün     

101. yıldönümünü kutluyor, İstiklal Şairimiz Mehmet Akif ERSOY' u ve tüm şehitlerimizi rahmet ve 

minnetle anıyor, hepinize saygılarımı sunuyorum." dedi. 
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TÜRK MİLLETİ’NİN SESSİZ ÇIĞLIĞI 

MART  12  

Sözlerime Mehmet Akif`in şu sözleriyle başlamak istiyorum. “Bir hilal uğruna ya 
Rab ne güneşler batıyor!  

Bayrak, millet olan her topluluğun bağımsızlığın ve egemenliğinin temsilidir. İn-
san bu dünyada kendine bir yer edinmek, kendini tanımak ister. Milletler de öyle kendini 
bir yere ait hissetmek ister. Mehmet Akif gelmiş geçmiş en güzel marşı yazarak Türkleri 
kocaman bir boşluktan kurtarmış. Üstelik bunun karşılığında hiçbir şey beklemeden yap-
mış bunu, hiçbir menfaat gütmeden. O devletine gönül bağıyla bağlanmış bir insan.   

Biz bu vatan uğruna binlerce şehit verdik, geride gözü yaşlı analar, babalar kaldı. 
Binlerce ocağa ateş düştü. Bütün bunlar başka devletlerin boyunduruğu altına girmemek, 
özgürce yaşayabilmek içindi. Bunu başardık. Mehmet Akif de marşımızı bizlere hediye 
ederek bu zaferi en güzel şekilde taçlandırdı. Bizim marşımız okunduğunda herkesin 
içinde fırtınalar kopar, milli bilinç bir anda ön plana çıkıverir. Marşımız vatan sevgimizi 
her daim diri tutar. İstiklal Marşı’nın her kıtasında farklı duygular ön         plandadır. Baş-
ka hiçbir şiirde o coşkuyu alamayız. “İstiklal Marşı” adını duyduğumuzda aklımıza ilk; 

  Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal! 

  Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. 

  Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal; 

  Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet; 

  Hakkıdır Hakk`a tapan milletimin istiklal!  

 Dizeleri gelir. Gözümüzün önünde ay yıldızlı bayrağımız dalgalanır. Sahip olduğu-
muz her güzel şey bir zorlukla gelir. O zorluklar aslında bize kıymet bildiren. Büyük za-
ferleri kim kolaylıkla kazanmış ki. O yüzden nereden geldiğimizi, nasıl kazandığımızı 
unutmadan, unutturmadan yolumuza devam edeceğiz. 

 Tarihimizi, geçmişimizi istiklal marşımızı okuyarak anlarız. O zaman şartları gözü-
müzün önüne gelir. Büyük gelişmeler zorlukları da beraberinde getirir. Bu yüzden “Allah 
bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın.” Buradan istiklal şairimiz Mehmet Akif 
ERSOY`u saygı, minnet ve şükranla yad ediyorum. Mehmet Akif ERSOY ve tüm şehit-
lerimize içimdeki heyecan ve gururla Allah`tan rahmet diliyorum.   

Emanetiniz emin ellerde…  

                                 Sude Dursun SARIŞAHİN 

                                                               Gülnar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

                                                                                 12 HYB Öğrencisi 



99 
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ÇINARIMIZ 
Ulu çınarlı pazarın fidan boylusu 

Korkuyu ürküten erlerin yiğit soylusu 

Eğilip bükülmeyen Elif gibi doğrusu 

Sonsuzluğun atlasını giydin Ertuğrul 

 

Okudun meydanda şehit mektubu 

Yüreğinde sevgisi vatanın dopdolu 

Yoluna verdin canını oldun mensubu 

Şehitler safına durdun Ertuğrul 

 

Vatan adlı güzele gönderdiğimiz çiçek 

Hayal miydi güzelliğin elbette gerçek 

Ölümsüzler yurduna erken göçerek 

Bir gül bahçesine girdin Ertuğrul 

 

Ruhun bedeninden daha uzun boylu 

Arşa yükseldin hava çok soğudu 

Yağmurlar boşaldı toprak doydu 

Bu toprağa bereket oldun Ertuğrul 

 

Yiğittin, önümüzden yükselip gittin 

Ufkumuzda örneksin, tüm yurda yettin 

Bayrağını seninle sevdik aziz milletin 

Mahallemizin koca yiğidi Abim Ertuğrul 

Yusuf Emir UYSAL 

Gülnar Atatürk Ortaokulu 

7/B Sınıfı Öğrencisi 

ÇANAKKALE 
 
Vatan için bir nesil gençliğinin başında, 
Şevk ile düştü yola henüz on beş yaşında. 
 
Hiç bir ordu görmedi askeri böyle şanlı, 
Onlar ki ta ezelden sadakatle nişanlı. 
 
Kimi kurbanlık bir koç gibi başında kına, 
Bin vecd ile gark oldu aziz vatan aşkına. 
 
Kimi göğsünde Kur’an, gönderinde al bayrak, 
Bir güneşin battığı yerde doğdu yalın ayak. 
 
Bir güneşin battığı yerde huzur içinde, 
Göklerden sağnak sağnak dökülen nur içinde. 
 
Şehadete erenler kanla aldı abdesti, 
Ya Rabb! Bu aşk, bu şuur, ne kadar mukaddesti... 
 
İşte bu iman ile çarpışanlar tek yürek, 
Vuruldukça her şafak yeniden dirilerek, 
 
Yürüdü sırtlanların üzerine korkusuz, 
Eğmedi başını hiç, kalsa da aç ve susuz. 
 
Önlerinde denizden ölüm kusan yüz gemi, 
Yağdırırken kıyıya mermi üstüne mermi, 
 
Bağlasa da ümidi yerde bir kan duvarı, 
Mehmedim süngü ile yırttı karanlıkları. 
 
Bir yumruk gibi indi yüzlere perde perde, 
Ya taştan bir secdede, ya düşen bir siperde. 
 
Gözler ne böyle bir harp gördü, ne böyle asker, 
Bir asker ki alnından ayet ayet nur düşer. 
 
Ne kadar dua etsem, yine de sana azdır, 
Bayrağım kanınla al, nurun ile beyazdır. 
 
Milletimin sadrında hep essin ÇANAKKALE 
Ne kadar eşsiz ve mukaddessin ÇANAKKALE... 
 
 

İbrahim Vedat ÇARPAR  
ERDEMLİ ALATA ORTAOKULU 

Matematik Öğretmeni 

https://www.edebiyatdefteri.com/gunes/siirleri/
https://www.edebiyatdefteri.com/gunes/siirleri/
https://www.edebiyatdefteri.com/ask/siirleri/
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TİYATRO FESTİVALİ 

‘‘27 MART DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ’’ KUTLU OLSUN 

Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü, ACT Sanat Atölyesi, MCD Prodüksiyon ve Kanal 
33 Televizyonu iş birliği ile bu yıl ilki düzenlenen “Mersin Liseler Arası Tiyatro Festivali”, 
27 Mart 2022 Pazar günü Mersin Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.  

 
Ön elemeyi geçen 12 okulumuz, 14-25 Mart tarihleri arasında jüri karşısında sergile-

dikleri performanslar sonrasında değerlendirilerek 27 Mart akşamı düzenlenen programda 

“en iyi kadın, erkek, yardımcı kadın, yardımcı erkek oyuncu; en iyi yönetmen, dekor, kos-

tüm, oyun, müzik, ışık ve makyaj” kategorilerinde ödüllerini aldılar. 

Türk pop müziğinin yıldızlarından Burak KUT ile Türk tiyatro ve sinema oyuncusu 

Cem KURTOĞLU’nun da katılımıyla renklenen festival programında okullar “Haluk Kur-

toğlu Özel Ödülü” nü Cem KURTOĞLU’nun elinden alırken en iyi müzik kategorisindeki 

ödülü de Burak KUT takdim etti. Sanatçılarımızın ve İl Millî Eğitim Müdür Vekili Fatih 

BURGUT’un konuşmalarıyla yüreklendirdiği öğrencilerimiz, ödüllerini coşkulu ve heye-

canlı bir atmosferde aldılar. 

Yarışmaya katılan tüm öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, kendilerine sanatla 

dolu bir hayat diliyoruz.  



 

 

 

 

En İyi Makyaj: Mehmet Serttaş Anadolu Lisesi  

En İyi Işık: Egem Koleji  

En İyi Müzik: Egem Koleji  

En İyi Kostüm: Akdeniz Borsa İstanbul Sağlık Meslek Lisesi  

En İyi Dekor: Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi  

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Mahmut Arslan Anadolu Lisesi (Nupel UCA) 

En İyi Kadın Oyuncu: Mersin Anadolu Lisesi (Sıla ŞAN) 

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Atatürk Anadolu Lisesi (Diyar BİNGÖL) 

En İyi Erkek Oyuncu: Mahmut Arslan Anadolu Lisesi (Salih Buğra ÖZKAN) 

En iyi Yönetmen: Atatürk Anadolu Lisesi (Gizem ANTMEN) 

En iyi Oyun: Atatürk Anadolu Lisesi (Töre) 

Haluk Kurtuğlu Özel Ödülü: Atatürk Anadolu Lisesi (Töre) 

9 
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        MERSİN’DE  
GEZDİKÇE ÖĞRENİYORUM  

Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü olarak; okul dışı öğrenme ortamlarının öğrenmeye ve öğrencile-

rimizin her alanda gelişimlerine katkıda bulunacağı düşüncesinden yola çıkarak öğretmenlerimiz, öğren-

cilerimizi ve velilerimize yönelik bir gezi rehberi hazırladık.  

İlimizin tarihi, kültürel, doğal güzelliklerini kısaca tanıtan gezi rehberimizin başta öğretmenleri-

miz olmak üzere tüm velilerimiz ve öğrencilerimize en yüksek faydayı sağlayabilmesini umuyor, rehbe-

rin hazırlanmasında emeği geçen tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 

“MERSİN’DE GEZDİKÇE ÖĞRENİYORUM” 

“DİJİTAL GEZİ REHBERİ” YAYIMDA  
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        TEMEL EĞİTİMDE 

10.000 OKUL PROJESİ  

 Millî Eğitim Bakanlığınca okullar arası başarı ve imkân farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat 

eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi", Mersin’de    

kapsamlı çalışmalarla hızla yürütülüyor. Okullarımızın onarım ihtiyaçları gideriliyor, yönetici ve öğret-

men eğitimleri devam ediyor.  

 Projenin yürütülmesinde emeği geçen tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.  
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MERSİN’DE 
ESKİ RAMAZANLAR  

 Ramazan ayı boyunca her hafta saygıdeğer 
büyüklerimizden eski ramazanları dinledik ve web 
sitemizde paylaştık. Bizlere zaman ayırarak anılarıy-
la, deneyimleriyle, şefkatleriyle güç veren bütün bü-
yüklerimize şükranlarımızı sunuyor, esenlikler     
diliyoruz. 
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ÖĞRENCİLERİMİZ                     
  İLE İFTAR YEMEĞİ 

İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Adem KOCA, pansiyonlu 

okullarımızda öğrencilerimizle iftar sofralarında bir araya geldi. 

Sayın Adem KOCA, Mübarek 

Ramazan ayında sofraların, iyilik ve 

güzelliklerin paylaşıldığını ve kardeş-

lik ruhunun tüm güzelliğiyle ortaya 

çıktığını dile getirerek yüreklerin se-

vinçle dolması ve duaların kabul olun-

ması temennisiyle tüm İslam aleminin 

Mübarek Ramazan'ını tebrik etti.  
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POLİS GÜNÜ 
KAHRAMAN POLİSLERİMİZİN 
 “POLİS GÜNÜ” KUTLU OLSUN 

T 
ürk Polis Teşkilatımızın 

kuruluşunun 177. yılı,  

İl Emniyet Müdürümüz 

Sayın Mehmet  ASLAN ve İl Milli Eğitim 

Müdürümüz Sayın Adem KOCA 'nın katı-

lımlarıyla Piri Reis İlkokulu'nda düzenle-

nen törenle coşkuyla kutlandı. 

 

İ 
l Milli Eğitim Müdürümüz Sayın 

Adem KOCA konuşmasın-

da, "Polis Günü; aziz milletimi-

zin, huzur ve güvenliğinin teminatı olarak 

gördüğü Türk Polisi'ne minnettarlığımızın bir 

ifadesi olarak     armağan ettiği bir şükran 

günüdür. Türk Polisi, gösterdiği olağanüstü 

gayretlerle yaptığı hizmetler sonucunda, mil-

letinin gönlünde taht kurmuştur. 1845 yılın-

dan bugüne her daim vatandaşlarımızın huzu-

ru ve güvenliği için canı pahasına mücadele 

eden tüm emniyet mensuplarımızı şükran ve saygıyla selamlıyor; vatanı ve milleti uğruna can-

larını veren aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, halen görevi başında bulunan teşkilat mensup-

larımıza esenlik diliyoruz." dedi. 
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MERSİN OLGUNLAŞMA  
  ENSTİTÜSÜ  

MERSİN OLGUNLAŞMA ENSTİTÜMÜZ  
ESERLERİYLE MERSİN ARKEOLOJİ MÜZESİ'NDE 

Türkiye'deki yirmi dört olgun-

laşma enstitüsünden biri olan Mersin 

Olgunlaşma Enstitüsü, Mersin Arke-

oloji Müzesi’nde ilimizde Türki-

ye’nin ilk kadın belediye başkanı ola-

rak görev yapan "Müfide İLHAN" 

anısına kursiyerlerin el emeği göz 

nuru eserlerinden oluşan bir sergi ve 

sahne gösterisi düzenledi. 

            Mersin Olgunlaşma Enstitüsü 

öğrencilerimizin ürettiği eserlerden 

oluşan etkinlikte söz alan İl Milli 

Eğitim Müdürümüz Sayın Adem KO-

CA:  "Hayat Boyu Öğrenme Genel 

Müdürlüğü 2022 yılını olgunlaşma 

yılı olarak ilan etmiştir. Sergide eme-

ği geçen tüm usta öğretici, öğretmen 

ve öğrencilerimizi yürekten tebrik 

ediyor, her birine ayrı ayrı teşekkür 

ediyorum." dedi. 
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23 NİSAN 

 

 

“Dünyayı verelim çocuklara, 

Hiç değilse bir günlüğüne… 

Oynasınlar, türküler söyleyerek yıldızların arasında. 

Dünyayı verelim çocuklara, 

Bir gün de olsa öğrensin dünya, öğrensin arkadaşlığı. 

Çocuklar dünyayı alacak elimizden, 

Ölümsüz ağaçlar dikecekler.” 

                  

 

 

    

Sevgili Çocuklar; 

   Egemenliğin kayıtsız ve şartsız olarak millette devredildiği ve millet iradesinin topyekûn tem-

sil edildiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. yıl dönümünü ve “23 Nisan Ulusal Ege-

menlik ve Çocuk Bayramı” nı büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi, “İstiklal Mücadelemiz”i başarıyla yöneterek bağımsızlığımızın 

kazanılmasında büyük payı olan, hepimizin iftihar ettiği bir kurumdur. 23 Nisan 1920 tarihi sadece 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı değil aynı zamanda “Ulusal Egemenlik” açısından da önemli-

dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk başkanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk o gün: "Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir.” demek suretiyle millet egemenliğine dayanan 

bir demokrasi anlayışının temelini atarken, geleceğimizin teminatı olan siz çocuklarımıza verdiği öne-

mi ve duyduğu güvenin bir ifadesi olarak bu bayramı sizlere armağan etmiş ve kıymetli evlatlarımıza 

şöyle seslenmiştir: “Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal 

ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunu 

düşünerek, ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz…”     

 Bize bu bayramı hediye eden Cumhuriyetimizin kurucusu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk 

ve silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazileri-

mize şükranlarımızı sunuyorum.  

 

Bugüne anlam katan geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın “23 Nisan Ulusal Ege-

menlik ve Çocuk Bayramı” nı en kalbi duygular la kutluyorum. 

  

                                                                                                                                  Adem KOCA 

                                                                                                Mersin Millî Eğitim Müdürü 

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK 

 BAYRAMI   KUTLU OLSUN! 
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Ulusal Egemenlik  

ve Çocuk Bayramı  

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal       

Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilimizde coşkuyla kutlandı. 
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HAYAT BOYU ÖĞRENME  

“MOBİL KURS MERKEZİMİZ”  

TÜM VATANDAŞLARIMIZIN HİZMETİNDE 

Mersin Hayat Boyu Öğrenme Birimi olarak  

“MOBİL KURS MERKEZİ” mizi faaliyete         

geçirdik. İlimiz genelinde tüm ilçelerimizde gezici 

olarak hizmet vermeye başlayan “Mobil Kurs             

Merkezi”miz sayesinde  tüm vatandaşlarımızın 

kurslarımıza ulaşması hedeflenmekte, binlerce kurs        

açılması ve kurumlarımızın tanıtım faaliyetlerinde 

büyük kolaylık sağlanması beklenmektedir.  

“Mobil Kurs Merkezi”mizin Mersinimize 

hayırlı olmasını diliyoruz. 

HER ZAMAN, HER YERDE, HERKES İÇİN EĞİTİM... 

SIFIR ATIK/GERİ DÖNÜŞÜM SERGİLERİMİZ  

        DEVAM EDİYOR 

 Sıfır Atık konusuna dikkat çekmek 

amacıyla geri dönüştürülebilir atıklardan olu-

şan ürünlerimizi sergilemeye devam ediyoruz. 

17 Mart 2022 tarihinde Tarsus Halk Eğitimi 

Merkezimizin ev sahipliğinde; 26-27 Mart 

2022 tarihlerinde de Mersin Marina’da Yeni-

şehir Halk Eğitimi Merkezimizin ev sahipli-

ğinde gerçekleştirdiğimiz “Sıfır Atık/Geri 

Dönüşüm Sergisi” vatandaşlarımız tarafından 

yoğun ilgi ile karşılandı.  
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HAYAT BOYU ÖĞRENME KURUMLARIMIZIN  

YENİ BROŞÜRLERİ YAYIMDA 

HAYAT BOYU ÖĞRENME  

Hayat Boyu Öğrenme kurumlarımızın tanıtım faaliyetleri için düzenlemiş olduğumuz yeni broşür-

lerimiz ve afişlerimiz basılarak ilimizde bulunan okul ve kurumlar başta olmak üzere vatandaşlarımızın 

erişebileceği her alana asılmıştır. Ayrıca broşürlerimiz vatandaşlarımıza dağıtılmaya devam etmektedir.  
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HAYAT BOYU ÖĞRENME  

7 DİLDE DAVET 

 7 dilde çağrıda bulunarak tüm vatandaşlarımızı “Hayat Boyu Öğrenme Kurumları” mıza davet ettik. 
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HAYAT BOYU ÖĞRENME KURUMLARI 

AYLIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 

ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

HAYAT BOYU ÖĞRENME  

 H ayat Boyu Öğrenme Kurumları 

Aylık Değerlendirme Toplantımızı 28 Mart 

2022 tarihinde, Hayat Boyu Öğrenme Genel 

Müdürlüğü’nden Daire Başkanlarımız Sayın 

Galip GÜLMEZ ve Sayın Mete KIZILKA-

YA’NIN teşrifleri ve ilimizde bulunan tüm 

halk eğitimi merkezi müdürlerinin katılımı 

ile Antalya’da gerçekleştirdik.  

“HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ İDARİ PERSONEL 

EĞİTİMİ” TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

M illî Eğitim Bakan Yar-

dımcımız Sayın Nazif YILMAZ, Hayat 

Boyu Öğrenme Genel Müdürümüz Sa-

yın Sabahattin DÜLGER, bakanlık yet-

kililerimiz ve halk eğitimi merkezi mü-

dürlerinin katılımıyla 28-30 Mart 2022 

tarihlerinde Antalya’da düzenlenen 

“Halk Eğitimi Merkezleri İdari Perso-

nel Eğitimi” toplantısına ilimiz genelin-

deki tüm halk eğitimi merkezi müdürle-

rimizle birlikte katıldık. 
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HAYAT BOYU ÖĞRENME  

MÜBAREK RAMAZAN AYINDA DİN EĞİTİMİ 

ALANINDA ONLARCA KURS İLE 

 VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLDUK 

Tüm vatandaşlarımızı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerimize davet ediyoruz. 
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HAYAT BOYU ÖĞRENME  

! 

MERSİN’DE ÖĞRENME HAYAT BOYUDUR... 
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PİKTES 

     Piktes Projesi kapsamında mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocukları ile okul öncesi çağındaki  ço-
cukların eğitime erişimlerinin sağlanması  amacıyla ilimizde  prefabrik anaokulları projesi başlatıldı 
projeye uygun bölgeler tespit edilip halihazırda yedi anaokulu inşası tamamlanmış olup diğer bölge-
lerde çalışmalar devam etmektedir. 

HAYAT BOYU ÖĞRENME  

PİKTES PREFABRİK OKULLARI 

PİKTES VOLEYBOL TURNUVASI 

 Piktes kapsamında 26 ilin katılımı ile düzenlenecek olan voleybol turnuvasında ilimiz Türk ve Ya-
bancı uyruklu öğrencilerden oluşan yıldız kızlar , yıldız erkekler , genç kızlar , genç erkekler kategorisin-
de dört takım ile turnuvaya hazırlanmaktadır. 
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PİKTES 

 Geçici koruma altındaki yabancı uyruklu çocukların Türkiye’deki eğitime erişimine katkı sağla-
mak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ilimizde de yürütülen Piktes Projesi  etkinlikleri kap-
samında  sinema etkinliği düzenlendi. Bu etkinlikte 1250 Türk ve Yabancı uyruklu öğrenciler ile aile-
lerine ulaşıldı. 

HAYAT BOYU ÖĞRENME  

PİKTES SİNEMA ETKİNLİĞİ 
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DOĞA DOSTU  
MİNİ KÜTÜPHANE 

ÇEŞMELİ ANAOKULU’NDA  
DOĞA DOSTU MİNİ KÜTÜPHANE 

Çeşmeli Anaokulu idareci ve öğretmenleri tarafından okul bahçesine 
öğrencilerin  kitap okuma ve kütüphaneye gitme alışkanlıkları kazanmaları 
için tamamen sağlıklı ve çevreci ürünler kullanılarak mini kütüphane oluştu-
rulmuştur.  Tüm öğrencilerimize keyifli okumalar diliyoruz… 
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MERSİN’DE HER YERDE  
KİTAP KAMPANYASI 

Bakanlığımızın başlatmış olduğu “Kütüphanesiz Okul Kalmasın” projesini ilimiz genelinde tüm 

okullarımızı kütüphanelerine kavuşturarak tamamladık. Şimdi hedefimiz okul kütüphanelerimizin kitap 

sayısını artırarak öğrencilerimizi daha çok kitapla buluşturmaktır.  

Bizleri destekleyen İçel İdmanyurdu takımı oyuncu ve yöneticileri ile kampanyamıza destek veren 
herkese teşekkür ediyoruz.  

“KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMASIN”  
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BİR “SIFIR ATIK KÜTÜPHANESİ”NİN   
KURULMA HİKAYESİ 

Sizlere okulumuzda gerçek bir ekip çalışmasıyla, büyük bir özveriyle ama aynı zamanda çok 

keyif alarak yürüttüğümüz “Sıfır Atık Kütüphanesi” oluşturma sürecimizi anlatmak istiyorum.    

Öncelikle Okul Müdürümüz Zeki URHAN, okulumuz Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hatice 

KELEŞ ARAS, İngilizce Öğretmeni Leyla TOKUÇCU ve ben Görsel Sanatlar Öğretmeni Gerçek 

ÇIĞŞAR bir araya geldik. Okul müdürümüz bizleri Millî Eğitim Bakanlığımızın başlatmış olduğu 

“Sıfır Atık” projesi hakkında bilgilendirdi ve neler yapabileceğimizi sordu.  

Atık malzemelerin dönüştürülmesi fikri bizi çok heyecanlandırdı. İşe Sıfır Atık Kütüphanesinin 

yapılacağı mekâna karar vermekle başladık. Aynı zamanda daha önce yapılmış projeleri inceledik. Bi-

zim önceliğimiz yapılmış projelerden farklı olmasını sağlamaktı. Farklı projeleri inceledik, değişik fi-

kirleri araştırdık ve okulumuz için özgün tasarımlar ortaya koymaya çalıştık. 

Sonrasında tasarımlarımızı kâğıda dökerek neler yapabileceğimizi konuştuk ve okulumuzdaki 

atık malzemeleri tespit etmeye çalıştık. Meslek lisesi olmamızdan dolayı çok çok şanslıydık çünkü oku-

lumuzda farklı bölümlerin bulunması demek farklı ve çeşitli atık malzemelerin bulunması anlamına ge-

liyordu. Tek tek bölümleri gezerek bölümlerde kullanılmayan, depoda âtıl durumda bulunan malzeme-

leri tespit ettik ve bunları tek tek fotoğrafladık. Daha sonra bütün malzemeleri bir araya getirerek işimi-

ze yarayacak olanları toparladık. Okulda büyük bir depo ayarladık ve kullanacağımız bütün malzemele-

ri bu depoya taşıdık. Ekip olarak malzemelerin başında oturarak bu malzemelerden neler yapabileceği-

mizi hayal ettik. Denemeler yaptık bunlardan neye çıkar, neyi nasıl oluştururuz diye uğraştık ve sonra-

sında tasarımlarımızı kâğıda aktararak projeyi uygulama aşamasına geçmiş olduk. 

Okulumuzun Meslek Lisesi olmasından dolayı çok şanslıydık. Okulumuzda mevcut tüm bölüm-

ler proje sürecinde bize çok yardımcı oldular. Gerek okul idaresi gerekse bölümdeki öğretmen ve öğ-

rencilerimiz, proje kapsamında hem malzeme hem işçilik konusunda konuda bize gerekli her türlü des-

teği sağladılar. Bu projede asıl hedefimiz atık malzemeleri öğrenciler ile birlikte geri dönüştürebilmekti. 

Projenin her aşamasında öğrencilerimizi sürece dahil ettik. Marangozlarımız, kaynakçılarımız hep öğ-

rencilerimizdi. Büyük bir titizlikle üzerinde çalıştığımız tasarımlarımızı gerek el emeği ile gerekse fi-

ziksel kuvvet ile öğrencilerimizin yardımları sayesinde gerçekleştirdik. Bu projede okul idaremiz, bö-

lüm şeflerimiz, atölye hocalarımız ve her an yanımızda olan öğrencilerimizin değerli katkılarıyla uzun 

zaman dilimlerinde bitecek birçok iş kısa zamanda bitirildi.  
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Okulumuzun Meslek Lisesi olmasından dolayı çok şanslıydık. Okulumuzda mevcut tüm bölümler 

proje sürecinde bize çok yardımcı oldular. Gerek okul idaresi gerekse bölümdeki öğretmen ve öğrencile-

rimiz, proje kapsamında hem malzeme hem işçilik konusunda konuda bize gerekli her türlü desteği sağ-

ladılar. Bu projede asıl hedefimiz atık malzemeleri öğrenciler ile birlikte geri dönüştürebilmekti. Proje-

nin her aşamasında öğrencilerimizi sürece dahil ettik. Marangozlarımız, kaynakçılarımız hep öğrencileri-

mizdi. Büyük bir titizlikle üzerinde çalıştığımız tasarımlarımızı gerek el emeği ile gerekse fiziksel kuvvet 

ile öğrencilerimizin yardımları sayesinde gerçekleştirdik. Bu projede okul idaremiz, bölüm şeflerimiz, 

atölye hocalarımız ve her an yanımızda olan öğrencilerimizin değerli katkılarıyla uzun zaman dilimlerin-

de bitecek birçok iş kısa zamanda bitirildi.  

  Haliyle süreçte karşımıza birçok zorluk çıktı. Proje üretmek böyle bir şey zaten. Önünüze çıkan 

zorluklarla baş ederek yolumuza devam edebiliyorsunuz. Bu süreçte yaşadığımız en büyük heyecanı de-

poda tamamladığımız parçaları kütüphanemizi oluşturduğumuz mekânda bir araya getirdiğimiz gün ya-

şadık.   

Nihayet Sıfır Atık Kütüphanemizi tamamladığımızda Valimiz Sayın Ali İhsan SU ve İl Milli Eği-

tim Müdürümüz Sayın Adem KOCA’nın, il genelini temsilen okulumuzda yaptığı açılış töreni bizleri 

gururlandırdı. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve çevremizden aldığımız güzel yorumlar, basında oku-

duğumuz güzel haberler projenin hedefine ulaştığını gösterdi bize. Öğrencilerimizle “çöp” olarak görülen 

birçok atık malzemenin zaman, emek ve sabırla nasıl dönüştüğüne tanık olmak bu işin en kıymetli tara-

fıydı.  

Bu anlamda bu projeyi başlatan Millî Eğitim Bakanlığımıza şükranlarımızı sunuyor, başta okul 

idaremiz olmak üzere bizlere her aşamada destek olan tüm meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize çok te-

şekkür ediyor, kütüphanemizin uzun yıllar öğrencilerimize ufuk açan bir mekan olmasını diliyoruz. 

 

                       Gerçek ÇIĞŞAR 

Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

              Görsel Sanatlar Öğretmeni 
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KUMBARAM KİTAP DOLSUN 

 Yenişehir Belediyesi Anaokulu öğrencileri sanat etkinlikleri kapsamında yap-

mış oldukları kumbaralarındaki bir aylık birikimleriyle okul kütüphanelerine kitaplar 

alarak kütüphanelerinin zenginleşmesine katkıda bulundular. İçinde yer aldıkları bu sosyal 

sorumluluk projesi sayesinde minik yavrularımızın mutlulukları görülmeye değerdi.   
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DEPREM HAFTASI 

 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde ülkemizdeki tüm okullarda 4 Mart 2022 
tarihinde saat 11:30’da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı Müdür-
lüğümüz Sivil Savunma Birimi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminin AFAD İl Müdürlüğü koordi-
nesinde ilimiz okullarında da başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede; Akdeniz Yusuf 
Bayık İlkokulunda ise İlimiz Valisi sayın Ali İhsan Su, İl Müdürümüz sayın Adem Koca ve AFAD 
İl Müdürü sayın Cenk YILDIZ’ ın katılımları ile gerçekleştirilen tatbikatta okuldaki öğretmen ve 
öğrencilerin deprem anında nasıl davranacakları, deprem geçer geçmez binayı ne şekilde tahliye 
edecekleri, nerede ve nasıl bir şekilde toplanacakları tatbik edilerek öğretmen ve öğrencilerimizde 
farkındalık oluşması sağlanmıştır. 
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BİLİM SANAT  
MERKEZLERİMİZ 

BİLİM SANAT MERKEZLERİMİZİ  

AÇMAYA DEVAM EDİYORUZ... 
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TÜBİTAK  

 12 alanda yapılan “TÜBİTAK 

53. Lise Öğrencileri Araştırma Proje-

leri Adana Bölge Yarışması”nda ili-

miz 2 projeyle birincilik, 4 projeyle 

ikincilik, 4 projeyle de üçüncülük de-

recesi aldı. Birincilik ödülüne layık 

olan iki projemiz Türkiye finaline ka-

“TÜBİTAK 16. Ortaokul Öğrencileri 

Araştırma Projeleri Adana Bölge Ya-

rışması”nda ilimiz 2 projeyle birinci-

lik, 3 projeyle de üçüncülük derecesi 

aldı. Birincilik ödülüne layık olan iki 

projemiz Türkiye finaline katılmaya 

hak kazandı.  

ÖĞRENCİLERİMİZİ TEBRİK EDİYOR,  

PROJELERDE EMEĞİ GEÇEN TÜM MESLEKTAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ. 
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BENİM OKULUM  
ÇEVRE DOSTU 

M 
illî Eğitim Bakanlığımızın başlatmış olduğu “Çevre Dostu 1.000 Okul” projesinin çalışmaları   ilimiz 

genelinde 13 ilçemizden seçilen okullarımızda yürütülmektedir. “Çevre Dostu 1.000 Okul” projesi ile 

her ilçeden en az bir okulumuz çevre dostu, iklim dostu ve sıfır atık uyumlu olacaktır. Hedefimiz projeyi 

bütün okullarımıza yaymaktır.  
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 Mersin Yenişehir Cumhuriyet Anaokulu, Mersin Üniversitesi/Yabancı Diller Yüksekokulu ile 

ortaklaşa yürüttüğü proje ile okul öncesi dönemde yaparak ve yaşayarak İngilizce öğrenimini desteklemek 

amacıyla eğitim etkinlikleri düzenledi. Millî Eğitim Bakanlığının Özel Okul Öncesi İngilizce Öğretim 

Programı’yla etkileşimli olarak hazırlanan program kapsamında her çarşamba günü, Mersin Üniversitesi 

öğrencileri okuldaki öğrencilerle bir araya gelerek sosyal sorumluluk kapsamında bu çalışmaları 

gerçekleştirdi. Öğretmenler, öğrenciler, okul personeli, veliler, ziyaretçiler ve çevre halkının da dahil 

olduğu “İngilizce Dil Günüm” programında 3, 4 ve 5 yaş grubu öğrencileri için oyunlar, şarkılar, ve tüm 

sanat etkinlikleri İngilizce gerçekleştirildi. 

 Proje kapsamında öğretmen eğitimi, ebeveyn eğitimi, dil günü, sinema günleri, oyun etkinlikleri, dil 

günü festivali, portfolyo sergisi ve çalıştay da yapılarak etkin çalışmalar  yürütüldü.. 

ANAOKULUNDAN      

ÜNİVERSİTEYE  

“İngilizce Dil Günüm” 
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ÇOCUKLARIMIZ DOĞAYLA İÇ İÇE 

EKO OKULLAR PROGRAMI  

23 Nisan Anaokulu’ nda sürdürülen “Eko Okullar Programı” ile çocuklarımız toprakla bulu-

şuyorlar, sofralarımızdaki gıdaların yolculuğuna eşlik ediyorlar.  

Gıdalarımızın toprakla ve suyla ilk buluştuğu andan tabaklarımıza ulaştığı zamana kadar tüm 

üretim sürecine şahit olan olan çocuklar, ekolojik bilinçle yetişiyorlar. Okul bahçemizde oluşturulan 

tarım uygulama alanlarına, öğrenciler tarafından sebze fideleri ekildi. Şimdi sabırsızlıkla hasadı bek-

liyoruz. 
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SONSUZA KADAR AY YILDIZ 

BAYRAK SERGİSİ 

Anafartalar İlkokulu anasınıfı öğretmen, öğrenci ve velilerinin katılımıyla çeşitli malzemeler-

le hazırlanan bayraklar 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinliği kapsamında 

“Sonsuza Kadar Ay Yıldız” Bayrak Sergisi okul bahçesinde sergilenmiştir. Öğrenciler ve veliler 18 

Mart ruhunu hissetmiş, veliler çalışmalarda aktif bir şekilde yer almışlardır.  

Öğrenci-öğretmen-veli iş birliğiyle hazırlanan sergide bayraklar çoğunlukla atık malzemelerle 

yapılmış, geri dönüşüme de dikkat çekilmiştir. Toroslar Kaymakamlığı, Toroslar Belediyesi ve To-

roslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katılımıyla açılışı yapılan sergi aynı zamanda Toroslar Bele-

diyesi’nin 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı kapsamında Toroslar Yunus 

Emre Kültür Merkezi’nde sergilenmiştir. Emeği geçen bütün öğretmen, öğrenci ve velilerimize     

teşekkür ederiz. 
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AKIL VE ZEKA  OYUNLARI 

TURNUVASI  

 Gülnar Kaymakamlığı tarafından düzen-

lenen, Gülnar Belediyesi’nin desteklediği 

“1.Gülnar Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası” 

18 Şubat 2022’de Belediye Düğün Salonu’ 

nda gerçekleştirildi. 90 öğrencimiz, 10 oyun 

kategorisinde hem yarıştı hem eğlendi. Akıl 

ve Zeka Oyunları öğretmenimiz Hülya ÖZ 

koordinesinde, 14 öğretmenimiz hakem olarak 

görev yaptı. Turnuvaya velilerin de ilgisi     

büyük   oldu. 

 

      İlkokul kategorisinde; “Mangala” da Büşra 

BURKUT, “Q-bitz” de Kevser KAYA, 

“Equilibro”da İsmail Eren KAYA, “Küre”de Zey-

nep Zümre KUNT, “Pentago” da Yavuz Efe TUR-

GUT birinci oldu. 

       Ortaokul Kategorisinde; “Mangala” da Bahar 

BOLAÇ, “Reverse” de Buse GEĞER, 

“Kulami”de Göktuğ Çağrı ÖZ, “Pentago” da Hati-

ce ATALAY, “Küre” de Emir GÜNDOĞDU bi-

rinci oldu. 
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ÇEŞMELİ ANAOKULU 

SERAMİK FIRINI 

Çeşmeli Anaokulu idareci ve 

öğretmenleri tarafından okul bahçe-

sinde öğrencilerin el becerileri ve 

sanat algılarını geliştirmek ve onlara 

yaşam becerileri kazandırmak ama-

cıyla ateş kiremidinden seramik pi-

şirme fırını yapılmıştır.  

Seramik fırını kullanılarak 

yapılan çalışmalarla öğrencilerimiz 

hem eğlenip iyi vakit geçirmekte ve 

birlikte üretmenin güzelliğini fark 

etmekte hem de geleneksel seramik 

sanatımızı yaparak ve yaşayarak öğ-

renmektedirler.  

Emeği geçen herkese teşek-
kür ediyor, seramik fırınımızdan ya-
rarlanmak isteyen tüm meslektaşları-
mızı okulumuza davet ediyoruz. 

Çeşmeli Anaokulu yönetici 
ve öğretmenleri el birliği ile okulu 
bahçesine bu eğitim öğretim yılın-
dan başlamak üzere öğrencilerin 
kendi bitkilerini yetiştirip, gelişim 
süreçlerini görebilmeleri ve üretim 
sevgisini kazanabilmeleri için her 
sınıfın kendisine ait faaliyetler ya-
pabileceği tarım alanları oluştur-
muştur. Çünkü inanıyoruz ki do-
ğayla iç içe büyüyen bir nesil ya-
rınları da doğayla savaşmadan 
onunla uyum içerinde inşa eder. 

TARIM ALANI 
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41 MISRA 41 RESİM  
41 YORUM  

‘’41 MISRA 41 RESİM 41 YORUM’’ PROJESİ 

Mersin Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Basın Yayın bölümü tarafından "Mehmet Akif ve 

İstiklal Marşı" temalı, 41 Mısra 41 Resim 41 Yorum Projesi yapıldı. Özlem Göktaş’ın yürütücülüğünü 

yaptığı proje kapsamında, görsel sanatlar öğretmenleri ile bir resim atölyesi gerçekleştirildi. Atölye çalış-

malarında İstiklal Marşımızın 41 mısrası resmedilerek bağımsızlık yolculuğumuz, şahadet yürüyüşümüz 

ve milli gücümüz sanatın diliyle hayat buldu.  

15-16 Mart 2022 tarihinde Mersin Arkeoloji Müzesinde gerçekleştirilen sergi, Yenişehir İlçe Mil-

li Eğitim Müdürlüğü 2.katında bir hafta süreyle devam etti. 

Projeye katılan görsel sanatlar ve resim öğretmenlerimize teşekkür ederiz. 
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SIFIR ATIK  
SANATSAL ÇALIŞMALAR  

 Gülnar Kuskan Ortaokulu Teknoloji Tasarım Öğretmeni Canan EVCİ, kırsal bölgedeki öğrenci-

leri için atık malzemeleri kullanarak  “Sıfır Atık Sanatsal Çalışmalar” adı altında faaliyet başlattı.  

 Sıfır atık malzemeleri kullanarak harika sanatsal çalışmalar ortaya çıkaran Canan EVCİ ve öğ-
rencileri, doğaya saygılı sanatsal çalışmalar ortaya çıkardılar. 

 Atık malzemelerden yapılan el emeği göz nuru sanatsal çalışmalar; malzemelerin atık olmayacağı, 

bilinçli bir şekilde işlendiğinde evlerimizi, sınıflarımızı, ofislerimizi süsleyen sanatsal objelere dönüşebi-

leceğini bir kez daha bizlere göstermiş oldu. 
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ŞAMPİYON AŞÇILAR 
            MERSİN’DEN 

Bolu Abant İzzet Baysal MTAL'nin ev sahipliğinde gerçekleşen ve 57 ilden 72 okulun katıldığı 

"Bolu Osmanlı Mutfağı Yarışması" nda Türkiye birincisi olan Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi öğrencilerimiz ve okul yönetimi İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Adem KOCA'yı makamında 

ziyaret ettiler. 



43 

FİKİR OTOBÜSÜ  
GİRİŞİMCİ GENÇLER ÜRETİYOR  

Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi Projeler Yarışması, Mer-

sin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu iş birliği ile gençlere 

girişimcilik bilincini erken yaşlarda kazandırmayı ve lise seviyesindeki öğrencilerin 

yenilikçi iş fikirleri üretebilme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Hedef kitlesi 

Mersin ilindeki özel/resmi ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrenciler ve danışman 

öğretmenleri olan bu yarışmada yenilikçi bir iş projesi/fikri ile mevcut bir probleme 

çözüm olabilecek bütün projeler/fikirler çalışma kapsamında değerlendirilmektedir. 

 İlimizden 2022 yılında toplam 542 proje başvurusu yapılmıştır. Komisyon de-

ğerlendirmesi sonucu ön elemeyi geçen Mersin'in in en iyi 33 fikri belirlenmiştir. Be-

lirlenen takımlar Nisan ve Mayıs ayı boyunca yüz yüze ve çevrim içi çeşitli eğitimlere, 

mentörlük desteklerine katılacaklar, prototip veya iş fikirlerini geliştirip finalde yarış-

maya hak kazanmak üzere çevrim içi olarak jüriye sunacaktır. Jüri değerlendirmesi so-

nucunda finalde yarışacak 6 takım Mayıs ayı sonunda belirlenecektir. 
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KÖSBUCAĞI İLKOKULU  

ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ YETİŞTİRME  

TASARIM ATÖLYESİ 

Okul bahçemizin uygun bir yerinde öğrenci-veli-okul işbirliği içerisinde açmış olduğumuz atölye-

mizde öğrencilerimiz derslerinden arta kalan zamanlarda öğretmenleri gözetiminde vakit geçirerek orga-

nik tarım ürünleri yetiştirerek hem toprak ile vakit geçirmenin keyfini tatmakta hem de üretmenin ne ol-

duğunu ne kadar emek istediğini kendileri deneyimleyerek öğrenmektedir. Yetiştirmiş oldukları ürünlerin 

yetişme safhalarını bire bir gözlemleme şansı bulan öğrencilerimiz olgunlaşan ürünlerin de hasadını sınıf 

arkadaşlarıyla birlikte gerçekleştirerek ekip ruhunu ürün ortaya çıkarma ile harmanlamış olmaktadırlar. 

Atölyemiz amacına uygun bir şekilde toprak orda olduğu sürece okulumuza ve öğrencilerimize hizmet 

etmeye devam edecektir. 
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AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR  

MİNİK ÇEVRECİLER İŞ BAŞINDA  

Mezitli Fatma Aliye MTAL uygulama anasınıfı öğrencileri lisesi ablaları ve abileriyle okul bahçe-

sinde fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdiler. 

‘’Ağaç yaşken eğilir’’ atasözünden yola çıkarak yapılan etkinlikte, anasınıfımızın minik öğrencile-

ri, çocuk gelişimi alanında öğrenim gören ablaları ve abileriyle okulumuzun tarım alanı uygulama bahçe-

sinde fidan dikerek bahara merhaba dediler. Fidan dikiminden sonra çevre temizliği de yapan minik öğ-

rencilerimizde bu şekilde çevre bilinci, doğa sevgisi oluşturulması amaçlanmaktadır.  

Çevreye duyarlı olabilmek ve yeni nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma bilincini sonradan ka-

zandırmak oldukça zordur. Bu bilinci bireylere okul öncesi dönemde aşılamak en etkin ve verimli yollar-

dan birisi olarak görülmektedir. Çocukların öğrenmeye en açık oldukları bu dönemde çevre bilinci yüksek 

çocuklar yetiştirmek, bir nevi geleceğe yatırım yapmak anlamı da taşımaktadır. 
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“YÖRÜK MÜZESİ” İLE  
“ZEKA SPORLARI VE OYUNLARI  
 ATÖLYESİ”  

ESENPINAR İLKOKULU 

Okulumuz Erdemli Esenpınar İlkokulu bünyesinde bulunan ve yapımı 1938 yılına  dayanan atıl 

durumdaki eski okul binamız, “Geçmişini Bilen Geleceğini Şekillendiren Nesiller” projesi kapsamında 

okulumuz öğretmenleri tarafından onarılmıştır. Binanın bir bölümü Yörük Müzesi’ne dönüştürülmüş 

olup burada günümüzde kullanılmayan eski tarım aletleri, mutfak aletleri, ev ve yaşam ürünleri gibi 

yaklaşık olarak 300 adet malzeme sergilenmektedir. Ulusal basında da haber yapılan ve vatandaşların 

ziyaretine açık olan müzemize yöre halkı tarafından sürekli tarihi niteliği bulunan eşyalar bağışlanmak-

ta olup müzenin en kısa sürede büyütülmesi de düşünülmektedir. 

Okulumuz Erdemli Esenpınar İlkokulu binanın bir bölümü ise Zeka Sporları ve Oyunları Atöl-

yesi’ne dönüştürmüş, öğrencilerimizin burada çeşitli zeka oyunları ile vakit geçirmesi sağlanmıştır. 

Projenin sahipleri okul müdürü Gazi YILMAZ, müdür yardımcısı Hasan AYDIN, sınıf öğretmenleri 

Yusuf SEVİNÇ ve Mesut SAK ile Halil BALCI’nın katkılarıyla hazırlanan atölyede mangaladan sat-

ranca, kulamiden kelime oyunu scrabble’a kadar 15 çeşit zeka oyunları bulunmaktadır.  
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MESLEK LİSELEERİ  
AİLELERLE BULUŞUYOR 

 Silifke Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlü-

ğü’nün 2017 yılından itibaren uygulamaya başlattığı “Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor” projesi 

kapsamında okulumuz “Güzellik ve Saç Bakım” alanı öğrencileri, Okul Müdürü Adnan Mehmet GE-

ZER ve Güzellik ve Saç Bakımı Öğretmeni Sultan YÜKSEL KOR nezaretinde 08.03.2022 Salı günü, 

Silifke Kabasakallı İlk ve Orta Okulu’nda dezavantajlı öğrencilerimizin saç kesimlerini yaptılar. 

Meslekleri sayesinde öğrenci kardeşlerinin yüzlerini güldüren öğrencilerimizin çok keyif aldı-

ğı etkinlikte, Kabasakallı İlk ve Orta Okulu öğrencilerimiz de çok mutlu olduklarını ifade ettiler. Pro-

jede emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz. 

EĞİTİM VE YAŞAM İÇ İÇE  
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GÜZELOLUK İLK-ORTAOKULU  
ÖĞRENCİLERİNİN FORMA SEVİNCİ 

SPOR KARDEŞLİKTİR 

 Güzeloluk İlk-Ortaokulu öğrencileri geçtiğimiz günlerde sınıf öğretmenimiz Tuncay YILMAZ 

ve Trabzonspor Gurbetçi Taraftar grubunun sürprizi ile tarif edilemez bir mutluluk yaşadı. Mesafeler 

önemli değil, söz konusu çocukların mutluluğu diyerek yola çıkan Gurbetçi taraftarlar Marşlar eşli-

ğinde öğrencilere formalarını dağıtttı. Taraftar grubuna teşekkürlerini sunan Okul Müdürü Sedat 

YÖN, köy çocuklarının kültürel ve sportif aktivitelerden geri kalmamaları için elimizden gelen her 
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DİKKAT! BU KÖYDE SPOR VAR! 

 Şehir merkezinde yapılan spor faaliyetlerine ulaşamayan öğrencileri için Gençlik ve Spor 
Bakanlığının “Gençlik Projesi”ne başvuru yapan Toroslar Musalı Veli Haşim Çiftçi İlkokulu 
öğretmenleri, “Dikkat! Bu Köyde Spor Var” projesi ile 18500 TL hibe alarak öğrencilerini bas-

ketbol, futbol, badminton, voleybol, dart ve masa tenisi branşlarında teknik eğitim alma imka-
nıyla buluşturdu. Ayrıca gönüllülük faaliyetleri kapsamında Sevgi Evlerindeki çocuklarımızla 
buluşarak eğitsel oyun faaliyetleri ile spor faaliyetleri gerçekleştirmiş ve dezavantajlı iki grubun 

birleştirilmesiyle öğrencilerde farkındalık oluşturulması sağlanmıştır. 
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PİRİREİS ORTAOKULU YILDIZ KIZLAR  
VOLEYBOL TAKIMI TÜRKİYE ŞAMPİYONU 

ŞAMPİYONLAR MERSİN’DEN 

 Mersin Yenişehir Pirireis 
Ortaokulu Yıldız Kızlar Voleybol Takımı 
22-27 Mart 2022 tarihleri arasında 
Aksaray İlinde yapılan Türkiye Final-
lerinde tüm rakiplerini yenerek Türkiye 
Şampiyonu olmuştur. Türkiye’deki  
Güçlü takımlara sahip olan özel okul ve 
devlet okul takımlarının çoğunu set ver-
meden kazanarak bu başarıya 
ulaşmışlardır. Okul Müdürü Naci 
GÜRÜN, “Kızlarımızı Türkiye 
Şampiyonu yapan  Yıldız Kızlar Voleybol  
takımı antrenörleri Ahmet 
ÇAVUŞOĞLU, Bülent KARAAĞAÇ , 
Ali CEYLAN ‘ın ve öğrenci velilerinin 
büyük katkısı olduğunu,bundan sonraki 
müsabakalarda başarılı olmalarını di-
leyerek ; bu şampiyonluğun ilimize ve 

YENİŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 
 BİLEK GÜREŞİ TURNUVASINDA TÜRKİYE FİNALLERİNDE  

 İlçemiz Yenişehir Anadolu İmam-Hatip 

Lisesi 8.sınıf öğrencilerinden Mübeşşir Yusuf 

Akhan 55 kilo sağ ve sol kol il 

şampiyonluğundan sonra Aksaray Bilek Gü-

reşi Bölge turnuvasında 60 kilo sol kol bölge 

2.si ve sağ kol bölge 1.si olarak Türkiye final-

lerine katılmaya hak kazanmıştır. Öğrencimizi 

ve Antrenörümüz Nevzat TAN'ı tebrik ediyor, 

Türkiye finallerinde başarılar diliyoruz. 
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GENÇLERİMİZ TÜRKİYE LİSELERARASI GENÇLER  

TEKVANDO ŞAMPİYONU 
 İlçemiz Yenişehir Mersin Anadolu Lisesi  öğrencilerinden Özge ÖZBEY ile Öykü ÖZBEY An-

talya'da yapılan Türkiye Liselerarası Gençler Tekvando şampiyonasında 59 ve 55 kilolarda TÜRKİYE 

BİRİNCİSİ olmuşlardır. Öğrencilerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz 

 Mimar Sinan MTAL Genç Erkekler Bocce takımı, Antalyada düzenlenen Liseler Arası Petank 

yarışmasında ikinci oldu ve Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. 

 Öğrencilerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz. 

ŞAMPİYONLAR MERSİN’DEN 
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MERSİN’DE SPOR MÜSABAKALARIMIZ 

 Öğrencilerimiz ilimizde düzenlenen spor müsabakalarına katılmaya devam ediyor. Badminton 

okçuluk, atletizm ,oryantring petang ve  voleybol gibi birçok alanda düzenlenen müsabakalara katılan 

tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, yarışmalarda dereceye giren tüm öğrencilerimizin başarılarının de-

vamını diliyoruz.. 



53 

MERSİN’DE SPOR MÜSABAKALARIMIZ 
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MEKTUP ARKADAŞIM  

 Mersin Gülnar Atatürk İlkokulu öğretmenleri Fatma GÖK ve 

Gülfer BIÇAK rehberliğindeki 2. Sınıf öğrencileri ile Mersin Yeni-

şehir Aydınlıkevler İlkokulu sınıf öğretmeni Fatma BURĞUT reh-

berliğindeki 2. Sınıf öğrencileri arasında mektup arkadaşlığı etkinliği 

yapılmaktadır. Etkinliğin amacı; yok olmaya başlayan iletişim aracı-

mız mektubun önemini kavratmak, mektup yazma becerilerini arttır-

mayı ve teknolojik bağımlılıktan uzaklaşmayı sağlamaktır. Çocuklar 

birbirlerine hediye ve mektup göndermekte, binbir hevesle mektup-

larını yazmakta ve kendilerine gelecek mektupları heyecanla bekle-

mekteler. Okul müdürleri Ahmet CİNGÖZ ve Saim DEMİR’ de bu 

tür etkinliklerde öğrencilerine destek vermektedirler. 
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BANA BİR  
MASAL ANLAT BABA 

Erken çocukluk dönemi diye de adlandırılan 0-6 

yaş döneminde ailenin etkisi çok fazladır. Günü-

müzde çocuğun gelişiminde annenin yanı sıra baba-

nın da çok önemli olduğu vurgulanmaktadır. 

Çocuklarıyla olumlu iletişim kurabilen babaların, 

çocuklarının gelişimlerinde olumlu yönde etki gös-

terdikleri biliniyor. Çünkü çocukların çevre ile ku-

racakları ilişkilerin önemli ölçüde belirleyicisi, ba-

baları ile kurdukları iletişimdir. Çocuğun problem 

çözme ve liderlik becerilerinin gelişiminde, vicdan 

oluşumunda ve değer yargılarının ediniminde baba-

nın rolü göz ardı edilemeyecek kadar fazladır. 

Masallar ve Hikâyeler 

Masallar ve hikâyeler ise sevdiklerimize kalbimiz-

den ve aklımızdan geçenleri anlatma yollarından 

bazılarıdır. Anlatı dünyasında hayallerine yakın 

kahramanları benimseyen çocukların dil gelişimini 

sağlamak ve problem çözme becerilerini geliştir-

mek için masal anlatmak ve hikâye okumak önem-

lidir. Ayrıca sözün imkânlarına yaslanan hikâyeler 

ve masallar aracılığıyla çocuklara olumlu davranış-

lar kazandırılabilir. Çünkü çocukların dinledikleri-

miz bazen doğrudan bazen de dolaylı yoldan iletile-

rini verir. 

Bu düşünceden hareketle Mersin Gülnar Atatürk 

İlkokulu anasınıfı, okul aile iş birliğini sağlamak, 

babaların çocukların eğitim sürecinde daha fazla rol 

almalarını sağlamak  için bir proje geliştirdi. “Bana 

Bir Masal Anlat Baba” Projesiyle 5-6 yaş arasında 

okula giden öğrencilerimiz masallar ve hikâyelerle 

buluşuyor. 



56 

                                     

Daha ilkokul sıralarındayken piknik etkinliklerine katıldığımız, altında yatan o büyük mirası-

mızın bilincinde olmaksızın üzerinde top oynayıp koşuşturduğumuz, ip atladığımız ve parkında oyun-

lar oynadığımız, sakin duruşuyla keşfedilmeyi bekleyen tepeydi Mersin’in kent merkezinde yer alan 

Yumuktepe. Yaklaşık 30 yıldır Yumuktepe’de kazı çalışmalarını yürüten İtalya Lecce Üniversite-

si’nden Prof. Dr. Isabelle Caneva, tepenin park ve piknik alanı olarak kullanılmasından dolayı zarar 

gördüğünü söylediğinde, çocukluğumuzda tepe üzerinde bilinçsizce koşuşturduğumuz o anları hatırla-

mamak mümkün değildi. Çok sonradan öğrendik Yumuktepe’nin bir zaman tüneli misali 9000 yıllık 

uzun bir geçmişe doğru giden anlamlı ve derin öyküsünü.   

Yumuktepe’nin ilk sakinleri Neolitik dönemde, günümüzden yaklaşık 9000 yıl önce tarım ve 

hayvancılığı öğrenerek doğudan gelmişler ve buraya tarımı yerleştirmişlerdi. Böylece Yumuktepe'de 

ilk yerleşim Neolitik dönemde başlamış ve kesintisiz olarak Kalkolitik, Tunç, Demir devirleriyle, Hi-

tit, Bizans ve İslami dönemlerde de devam etmişti. Mağaradan çıkıp ilk yerleşik köyler kurarak üretim 

yapmayı öğrenen insanın gelişiminin en iyi gözlendiği, üst üste sıralanmış ve her katmanında Neolitik 

dönemden Orta çağa kadar kesintisiz bir yaşamın sürdüğü, her devri bir film gibi izleyebileceğimiz bir 

zaman tüneli gibiydi Yumuktepe. Isabella Caneva’ya göre Yumuktepe’den başka dünyada neolitik 

devirden Orta Çağ’a kadar kesintisiz  yerleşim yeri olarak kullanılan başka bir yer de yoktu zaten.  

Araştırmalar neticesinde dünyada  incir ve zeytin ağaçlarının evcilleştirilerek üretiminin yapıl-

dığı en eski merkezlerden biri olduğu da anlaşılmıştı Yumuktepe’nin. Neolitik döneme ait M.Ö. 7000 

– 6200 yılları arasında bulunan bir mühür, üretimin varlığını gösterirken, özel mülkiyete geçişi simge-

lemekteydi. Böylece dünyadaki en eski mühür kullanan toplum olduğunu çok sonradan öğrendik Yu-

muktepeli atalarımızın. Sonrasında tarım ve hayvancılığın buradan Ege Bölgesi’ne, oradan da Avru-

pa’ya yayıldığını da öğrendik. Yumuktepe bir tarafında Mezopotamya diğer tarafında ise İç Anadolu, 

Ege ve Avrupa arasında bir köprü, bir geçiş noktasıydı çünkü.   

 



57 

Kalkolitik dönemde (MÖ 5000-3000) Yumuktepeliler ilk kez bakırı eritmeyi de başarmışlardı. 

Bakır dünyada ilk defa burada eritilmişti. Bakırdan üretilen, uzun toplu iğneler, kıvrımbaşlı çiviler ilk 

örneklerdir. Metal eşyalar ilk kez burada yapılmış daha sonra başka yerlerde maden kullanımı başlamıştı. 

Şimdilerde pek ıssızlaşan bu tepenin derinlerine indikçe öğrendik metalürji teknolojisinin ilk başladığı 

yerin de Yumuktepe olduğunu.  

Yine Kalkolitik dönemde, önceki katmanlardaki köy tipi yerleşimlerin yerini, bu katmanda sa-

vunma duvarıyla çevrili bir kale almıştı. Dünyanın en eski kale mimarisi burada görülmüştü. Dünya mi-

marlık tarihinde ilkti bu kale. Günümüzden yaklaşık 6300 yıl önce köylerin üstünde yükselen ilk yokuş-

sokağı düzenleyerek “dünyanın ilk donanımlı kalesini” büyük bir ustalıkla ortaya koymuştu Yumuktepeli 

atalarımız. Bu geçmişiyle Yumuktepe, hem botanik hem mimari hem de metalürji alanında dünyada çok 

önemli bir rol üstlenmişti belli ki. MÖ 7000 yıllarında kurulan kent hiç ıssızlaşmadan günümüze kadar 

yaşantısını sürdürmüştü.  

Isabella Caneva, Yumuktepe ile ilgili düşüncelerini; "Bugün ne olduğumuzu bilmek istiyorsak 

Yumuktepe'ye iyi bakmamız gerekiyor. Burada 9 bin yıl önce tarım başlıyor. Ardından hiyerarşik toplu-

ma geçiş, bununla birlikte ilk sınıflaşma ortaya çıkıyor. Ondan sonraki Kalkolitik dönemde ilk madenci-

lik ve insanların kendini koruma duygusu ile Yumuktepe'yi saran surlar kuruluyor. Tunç dönemi ile tek-

nolojinin gelişmesine tanıklık ediliyor. Sonra ilk büyük devletler çıkıyor. En son ise tek tanrılı dinlerin 

merkezi oluyor. Yumuktepe, yaklaşık 9 bin yıllık kesintisiz tarihi ile Anadolu'nun kitabı gibi. Her kazı 

sezonunda bu kitabı açıp bir veya birkaç sayfasını okuyup gidiyoruz. Ben de her gelişimde yeni bir say-

fayı okumanın heyecanını yaşıyorum." şeklinde ifade etmiştir. Yumuktepe'de ortaya çıkan bilgilerin ge-

leceğe ışık tutacağını savunan Caneva, "Yumuktepe'de ortaya çıkarılan tarihle ilgili bilgileri iyi anlar, 

kavrar ve yorumlarsak, gelecekteki siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel konularda bize yar-

dımcı olacaktır" şeklinde tanımlamıştır. 

Toplam 33 katmanıyla tüm insanlığın ortak gelişimini aydınlatan ve insanlık tarihi açısından çok 

nadir bir yerleşim yeri olan Yumuktepe, Mersinimizin çok büyük bir değeridir. 

                  
              Çiğdem KINIK GÜRBÜZ 

            Toroslar MTSO Anadolu Lisesi 
                Tarih Öğretmeni 
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KİTAP KÖŞESİ 

SEZAİ KARAKOÇ    “MONNA ROSA”  

              " Bir gün gözlerimin ta içine bak, anlarsın ölüler niçin yaşarmış. "   

 

Zaman ne de çabuk geçiyor Mona 

Saat on ikidir söndü lambalar 

Uyu da turnalar girsin rüyana, 

Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar 

Zaman ne de çabuk geçiyor Mona. 

 

Akşamları gelir incir kuşları 

Konar bahçenin incirlerine, 

Kiminin rengi ak, kimisi sarı 

Ahhh! beni vursalar bir kuş yerine 

Akşamları gelir incir kuşları. 

 

       İnsanoğluna çok az kitap arkadaş olur. Çok az kitaptan bu kadar çok şiir kalır insanın aklında. Ru-

humuzda kelimelerinin izi derin olan,  “ Dünya Sürgünü” nü bitiren üstâd Sezai Karakoç; 1933 Diyar-

bakır Ergani doğumlu olup Türk şair, yazar ayrıca da bir siyasetçidir. 22 Ocak 1933 senesinde, Diyarba-

kır ilimizin Ergani ilçesinde doğmuştur. Çocukluğunu burada sürdüren Sezai Karakoç, 1944 yılında 

doğduğu ilçede İlkokul eğitimini tamamlamıştır. Ortaokula; Maraş Ortaokulu'nda başlayan Karakoç, 

burada yatılı okumuştur. Lise eğitimini Gaziantep ilinde sürdüren Karakoç, Gaziantep Lisesi'nden 1950 

yılında mezun olmuştur.  Ankara da Siyasal Bilgiler Fakültesine başlamış, 1955 senesinde üniversite 

eğitimini tamamlayarak mezun olmuştur. 

          “Monna Rosa” şiiri, Türk Edebiyatı’ nın en sevilen şiirleri arasında yer almakla birlikte büyük 

medeniyet şairi ve mütefekkir  Sezai Karakoç’ un ilk şiirleri arasında yer alır. Sezai Karakoç ‘ un  

“Monna Rosa” adlı kitabıyla aynı adı taşıyan şiirin (Mona Roza) hikayesi şöyledir:  

            Sezai Karakoç üniversitedeyken bir okul arkadaşına sevdalanır, bu kişinin Adı Muazzez Akka-

ya’dır. Bir gün cesaretini toplayıp aşkını Muazzez Hanım´a arz eder. Fakat reddedilince çok üzülür. 

Okullar tatil olur ve Muazzez Hanım, Geyve´de yazlıkta kalmaya başlar. Sezai Karakoç ise tam karşı-

sındaki yazlığın bahçesinde bahçıvan olarak çalışmaya başlar. Her gün karşılıksız sevgi duyduğu sevgi-

lisini seyreder. Ona şiirler yazar. “Mona Roza” şiiri Muazzez Akkaya’nın isminin baş harflerinden orta-

ya çıkmıştır. Yani akrostiştir. Okul biter ve mezuniyet töreni yapılır. Mezuniyet törenindeyse Sezai Ka-

rakoç, ''Mona Roza'' şiirini okur. Muazzez Akkaya ise tam karşısındadır. Şiiri bittikten sonra bir alkış 

tufanı kopar. Herkes bir daha okuması için ısrar eder. Sezai Karakoç bu şiiri ardarda üç kez okur. Sah-

neden tam ineceği sırada Muazzez Hanım koşarak yanına gelir ve ona hala teklifinin geçerli olup olma-

dığını sorar. Sezai Karakoç, senin aşkın artık benimkine yetişemez der ve hayır cevabını verir. Muazzez 

Hanım bayılır. Sezai Karakoç ise hala evlenmemiştir... 

 

https://www.mardinlife.com/sezai-karakoc-kimdir-sezai-karakoc-kitaplari-ve-sozleri.html
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 Sezai Karakoç 

Ü nlü şairimiz, “ Mona Roza” adlı şiirde 11’li hece ölçüsü kullanmıştır. 14 bentten oluşan şiirde; 

ahenk, redif ve kafiyelere yer verilmiştir. Şiirde,  her bentin ilk ve son dizesi aynıdır. Bu dize tekrar-

ları ile şiirdeki ahenk arttırılmıştır. 

 

 Mona Roza, siyah güller, ak güller 
Geyvenin gülleri ve beyaz yatak 
Kanadı kırık kuş merhamet ister 
Ah, senin yüzünden kana batacak 
Mona Roza siyah güller, ak güller 

 

Ulur aya karşı kirli çakallar 
Ürkek ürkek bakar tavşanlar dağa 
Mona Roza, bugün bende bir hal var, 
Yağmur iğri iğri düşer toprağa 
Ulur aya karşı kirli çakallar. 

 

Açma pencereni perdeleri çek 
Mona Roza seni görmemeliyim 
Bir bakışın ölmem için yetecek, 
Anla Mona Roza, ben bir deliyim 
Açma pencereniperdeleri çek… 

 

Zeytin ağaçları söğüt gölgesi 
Bende çıkar güneş aydınlığa 
Bir nişan yüzüğü, bir kapı sesi 
Seni hatırlatıyor her zaman bana 
Zeytin ağaçları, söğüt gölgesi. 

 

     Bu muazzam şiirin ve kitabın en sevilen bölümlerinin alıntıları… 

 

 " Ben çiçek gibi göğsümde taşıyorum aşkı./ Ben aşkı göğsümde kurşun gibi taşıyorum./ Gelmiş dayan-
mışım demir kapısına sevdanın. " 

  “Giden gidecek yer buluyor da, kalan kime sığınsın ?” 

 “Açma pencereni perdeleri çek Mona Roza seni görmemeliyim/ Bir bakışın ölmem için yetecek/ Anla 
Mona Roza, ben bir deliyim./ Açma pencereni perdeleri çek.” 

 “Ben onun sılası, kendimin gurbetiyim..” 

 "Mona Roza, bugün bende bir hâl var." 

 "Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza, Henüz dinlemedin benden türküler." 

 ”İyi ki bilmiyor kalabalıklar,/ Yağmura bakmayı cam arkasından/ İnsandan insana şükür ki fark var;/ 
Birine cennetse, birine zindan/ İyi ki bilmiyor kalabalıklar...” 
 “Ben günah kadar beyazım, o tövbe kadar kara...”                                                                                                

Şeyda HARMANCI 

                                                                             Türkçe Öğretmeni 
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E vet; ergenlikte öğrencilerimize kardelen çiçeği metaforu ile benzeti-

şim kurabiliriz. Bu süreçte bedensel değişimleriyle topluma ayak uydurma 

çabaları karları delip çıkarak var olma çabası ve sosyal uyum sürecine ka-

tılım şeklindedir. Homeostasik vücut iç dengelerinin ruhsal değişimleriyle 

bütünlük sağlamaya çalıştığı bu dönemde öğrencilerimizde LGS başarısı 

biz idarecilerin, öğretmenlerin ve velilerin tek derdi olmamalıdır. Eric-

son’un ‘’Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası (12-18 yaş)’’ olarak ta-

nımladığı bu dönemde ergen birey kendini arkadaşları arasında, toplumda 

kimliğini oturttuğu yer açısından kritik evrededir. Her birey kendine özgü 

ve biriciktir ilkesine göre düşündüğümüzde de ‘’Özsaygı’’ kavramı da kişide bu dönemde daha çok geli-

şir. Akran zorbalığı veya akran arabuluculuğu bu dönemde karşımıza çıkan kavramlar arasındadır. Özel-

likle aile içi sorunları olan, iletişimsizlik yaşayan, ilgi eksikliği ve motivasyon yetersizliği içerisinde bü-

yüyen bölünmüş aile bireylerine sabırla ve anlayışla yaklaşarak okul ile aralarına görünmez duvarlar ör-

melerine engel olmalıyız. Velilerde bu noktada işbirliği içerisinde iken en çok görülen durum olaylara 

‘’diğer çocuk da yapıyor’’ şeklinde korumacı aile yaklaşımı ile duygusal bakmak şeklindedir. 

        Kabul görme arzusunda olan ve bunun için birtakım suçlara bile yönelme eğiliminde olan ergenlik 

çağındaki çocukların ilkokuldan beri defterinde gördüğümüz yıldızların azalması sizde karamsarlığa yol 

açmasın. Kendini ifade etmesine olanak sağlanmayan bu yaştaki çocuklar genelde dikkat çekmek veya 

asileşirken varlığını ispat için sağlığa zararlı alışkanlıklara meyillenebilir. Nasıl ki Maslow’un İhtiyaçlar 

Hiyerarşisi ’ne göre en alt tabakadaki fizyolojik ihtiyaçlar kısmını tamamlayamamış bir birey sanat dalın-

da bir resim çizmeye odaklanamazsa, bu çağdaki birey de gençler arasında sosyal kabul görme ait olma 

duygusunu tatmin etmeden bir üst basamağa geçemez, kendini gerçekleştiremez. Nitekim toplumumuzda 

kendini gerçekleştirmek ütopik bir uç basamak haline geldi. ÖZ’’ ünden uzaklaştıkça öz-eleştiri, öz-

saygı, olgunluk düzeyi gibi öze dönük değerlerden de uzaklaşılmıştır. 

        Sonuç olarak ergenlikteki bireyimizin tutum ve davranışları sizde tedirginlik yaratmadan fakat her 

gün ruh halini takipte kalarak, onlara eğitim alanında gerekli ve yeterli ortamı sağlamakla birlikte hayat-

taki ruhsal doyumlarını da arttırma yönünde yol izlersek LGS ve akademik başarılarını da beraberinde 

getirmiş oluruz. Bugün çocuğunuzun ruhuna dokunmaya ne dersiniz? Onunla en son ne zaman gözlerinin 

içine bakarak dingince konuştunuz? 

 

                                                                                      

            Dr. Ayşe Nur ŞEN BOZDOĞAN  

                                                                                 Eğitim Bilimleri Uzmanı-Botanik Doktoru 

                                                                                  Mersin-Bozyazı-Tekeli Ortaokulu Müdürü 

ERGENLİKTE KARDELEN                
ÖĞRENCİLERİMİZ İLE LGS SÜRECİ  
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NEDEN METAL TEKNOLOJİSİ?  

M etal teknolojisi alanı, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni 

ile sürekli ve dinamik bir gelişme içindedir. Bu özelliğinden dolayı ülkeler metal teknolojisi alanının 

geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadırlar. Metal teknolojisi alanının metal ve metal alaşım-

larının uygulandığı metallere değişik konumlarda kaynak perçin ve cıvata ile birleştirmelerin yapıldığı 

metal mobilya ve doğrama metal sistemine ve çelik konstrüksiyon işleminin yapıldığı bir alandır. Me-

tal doğramacılığı, kaynakçılık, ısı işlemeciliği çelik konstrüksiyon şeklinde sınıflandırılabilir. 

Bu mesleği seçmek ve metal teknolojisi elemanı olmak isteyenlerin duyu organları görme işit-

me gibi işlemlerin tam olarak yerine getirir durumda; el, ayak ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, 

titiz, yaratıcı, mesleği ile ilgili teknolojik yenilikleri takip eden kişiler olmaları gerekmektedir. 

Metal teknolojisi alanından mezun öğrenciler birçok farklı alanda ve çalışma koşullarında iş 

bulma olanağına sahiptirler. Meslek okullarında öğrencilerimizi işletmelere göndeririz çünkü 

“işletmelerde mesleki eğitim” çocuğun el becerilerini geliştirmesi ve mezun olduktan sonra bu alanda 

kendini geliştirebilmesi için çok önemlidir. “İşletmelerde mesleki eğitim”e giden öğrencilerimize asga-

ri ücretin üçte biri kadar ödeme yapılıyor. Bunun yanında devlet katkısından da verilmeye başlandı. 

Böylece gençlerimiz işletmelerde çok daha rahat staj yeri bulabiliyorlar.  

Ayrıca öğrencilerimiz istedikleri takdirde mezun oldukları alan ile ilgili özellikle metal teknolo-

jisi alanında kaynak mühendisliği, metalürji mühendisliği gibi alanlarda lisans alabilme olanağına da 

sahiptirler. 

Gençleri bu alanı tercih etmeye ve geleceklerini garanti altına davet ediyoruz. 

Lami DEMİRKOL 

Metal Teknolojisi Alanı Öğretmeni 
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                 Öğretmenlerimizin  

                          Kaleminden 

 

H ey, sen, oradaki 

Dinle beni… 

Sessizliğimin dili ol 

Kulaklarında çınlat beni 

Işığım ol, 

Göremediklerimi aydınlat bana. 

Tut ellerimden 

Mutluluğum, sevincim ol 

Beraber yürüyelim  

Engeli olmayan yollarda 

 

BEN SİZİM 

Ben ki,  

En asil romanların 

Satır başıyım belki de. 

Oku beni, 

Yaşa beni, 

Yaşadıkça, yaşandıkça siz oluyorum ben. 

En duygu yüklü türkülerde saklıyım ben. 

Dinle beni. 

Beraber söyleyelim 

Notalarda tutsak kalmış şarkılarımızı. 
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Kollarında dinlenmenin güvenini yaşıyorum. 

Sen ben olunca 

Bir papatya oluyorum 

Açan dört mevsim 

Yapraklarımda rengarenk kelebeklerin uçuştuğu 

Ben sen olamıyorum belki 

Lakin, sen ben oldukça büyüyorum 

Olgunlaşıyorum… 

Yüreğim daha güçlü sizlerle 

Haydi, 

Yüreğimiz olun artık 

Götürün bizi, 

Farklı olmadığımız yerlere. 

                                                     BÜLENT İBİŞ 

Hüseyin Polat Özel Eğitim Uygulama Okulu 

Özel Eğitim Öğretmeni 

 

Bazen,  

Öyle yoruluyorum ki 

İnsanların manasız bakışlarından 

Umarsız duruşlarından. 

Oysaki, 

Ben sizim. 

Noksanlıklarım, yarım kalmışlıklarımsınız siz. 

Sen ben olunca  

Özgürlüğe kanat çırpan  

Bir kuş oluyorum bazen 

Uçuyorum… 
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ÇOCUKÇA SORULAR 
 
Bir taşa kaç kuş düşüyordu amca? 
Bir düşe kaç kuş konuyordu? 
Elinde sapanla bekler miydi büyükler de gökyüzünü? 
Taş, kuşun "ağır" ına gider miydi havada?... 
 
Bitince düşler peki, 
Üşür müydü kuşlar da amca?  
 
Kuşa sorsam, demez şimdi korkusunu. 
Düşe sorsam, bilir mi kime ait olduğunu? 
Taşa sorsam, 
 "Senin de canın yanar mı?" diye 
Düşünce kuru toprağa 
Yahut değince çırpınan  bir kanada... 
Meraklar, havada.... 
 

 

                 Öğretmenlerimizin  

                          Kaleminden 

Taş kalplilik doğuştan olamaz değil mi amca? 
 
Dur sana sorayım iyisi mi! 
Niye öğretirler ki vurmayı insana?..... 
 
Heyyyy!!!! 
Kuşu duydun mu sen de? 
Düş mü gerçek mi o haykıran ses? 
 
"Yaşasın ıska!" 
           

                                                                                              
            Dilek KALYENCİOĞLU 

                                                                                              
              Atatürk Anadolu Lisesi 

                                                                                              
                 Biyoloji Öğretmeni 
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ÇOCUKLUK 

İnanılır ki hangi yaşta olursa insan, 

Hep çocuk neşesi taşır bağrında. 

O neşeler ki kıpır, 

O neşeler ki zıpır, 

O neşeler ki meşe, 

Zamana hükmeden bir menekşe. 

İnan ki her yaşta insan. 

 

Büyüdükçe büyür; uzar dal budak, 

Solmak ne kelime alevlenir rüzgâra inat, 

Estikçe harelenir, 

Estikçe hür, 

Güldükçe cilvelenir, 

Gürledikçe yağar zamanın kart tenine. 

Büyüdükçe büyür; uzar dal budak. 

 

Neyime gerek ağlasın dursun hayat… 

Kim bilir içimdeki fırtınayı, 

Neyime gerek kırık bir kalp, 

Bana gönül koymadıkça, 

Neyime gerek taze papatyalar, 

Bende açmadıkça, 

Hepsi bayat… 

Neyime gerek ağlasın dursun hayat… 

                                        ABDULLAH BAYAT 

Mut İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 

                 Öğretmenlerimizin  

                          Kaleminden 
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GÜLDÜREN ÖĞRETMEN  

                 Velilerimizin   

                          Kaleminden 

 İlkokul öğretmenleri her çocuğun hayatında bir yer edinir. Hepimizin 

dönüp tekrar tekrar hatırladığı kişilerdir sınıf öğretmenlerimiz. İlkokulda 

suyun farkında olmayan balık gibi sadece yaşar –cefasını çeker veya sefa-

sını sürer- çocuklar. Veli olarak bu süreci yaşamak daha çok farkındalık ve 

özveri ister. Hepimiz çocuklarımız için kaygılanır, onlar için en iyisini ve 

mümkünse daha iyisini talep ederiz. 

 1.sınıf kaygılı, korkulu, bol bilinmeyenli bir süreçtir. Bu sene biz de 

birinci sınıfa başlayan kızımla bu sürece girdik. Kızım bu sene “Güldüren 

Öğretmen” i ile okula başladı. Bu anlatıya konu olan öğretmenimizle yolu-

muz böyle kesişti.  

Okulun ilk günü tanışma faslı sonrası veliler olarak bahçeyi terk edemedik. İşte ilk teneffüs zili çal-

dı. Gözümüz kapıda… Zıplayarak gelen kızımın yüzündeki kocaman gülümseme benim (ve eminim diğer 

bütün velilerin) yüreğime su serpmişti. Kızım Defne’nin 

söylediklerinden anlaşılan o ki öğretmenleri önce çocuk-

larıyla göz göze gelip küçücük yüreklerine girmişti.  

Çocuklarımızla hayatımızın merkezinde yer alan 

öğretmenimiz, öğrencileri için haftalık planlanan ev ziya-

retleri takvimini açıkladığında bizim için gün sayma ma-

ratonu başlamış oldu. Önce haftaları, sonra günleri… 

Uykusuz bir gecenin nihayetinde de saat ve dakikaları 

saymaya varacak kadar bir heyecanı tahmin bile edemez-

siniz. Sayılı saatler bittiğinde kızımın gözündeki ışıltı 

görülmeye değerdi.  

Mustafa Umur İPEK, nam-ı diğer “Güldüren Öğ-

retmen”, evimizi ziyaretinde kızımla kızımın en sevdiği 

oyunu oynadı. Defne kendi elleriyle bir meyve tabağı 

hazırladı. Sadece çocukların değil bizim de yaşantımıza 

ortak olacağını, okulun sadece dört duvar ve kara tahtadan ibaret olmadığını bu ziyaretteki sohbette ifade 

ettiğini söyleyebilirim. Çocuklarının hikayeleri sınıfta noktalanmıyor. Mesela bir başka ev ziyaretinden 

öğrencisi için düştüğü bir not: “Bu akşam öğrencim, sessiz kuzum, güzel yazım Ömer Arif ve ailesini ziya-

ret ettim. Ablasının da ilkokul öğretmeni bendim aynı zamanda. İki öğrencim birlikte bana güzel bir hediye 

hazırlamış. Üzerine de öğrendiğimiz seslerden ‘Ünal mutlu ol’ yazmışlar. İki balıkları varmış. Birinin adı 

Benekli birinin adı Güneş. Onlarla da tanıştık. Ailesine güzel misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum.” 
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 Sinan Korkmaz 

                             

Görüldüğü gibi Mustafa Umur İPEK, hayatın içinde yaşayan bir öğretmen. Çocukları ile birlikte 

kitap okuyan veliler ortaya çıkaracak kadar sorumlu ve kararlı bir sınıf öğretmeninden bahsediyorum. 

Kendi kendini denetleyip işleyen bu mekanizma ancak sevgi ve saygının muhteşem harmanıyla ortaya 

çıkabilirdi. Çıktı. Sadece okumuş olmak için değil 

severek okudukları kitaplar için “81 il 81 kitap” pro-

jesi ile her kitap sonrası plaka numarasına göre iller 

boyanıp kısaca bilgilendirdi ve o ile selam gönderdi. 

Bir çocuğa sevgiyi anlatamazsınız. Hissettiği 

zaman da peşi sıra gidecektir. Tıpkı paylaşmayı öğ-

rettiği ve çocukların kendi elleriyle toplayıp kurduk-

ları zeytindeki sevgi gibi. “Kavanozumda Hasat 

Var” projesi ile Kızılay’a yapılan bağışlar ancak ço-

cukların sevgi ürünüdür. 

 “Güldüren Öğretmen”leri ile çocukları-

mız “İFET Geleneksel Okul Oyunları”nda ilçe 

üçüncüsü olmayı başardılar. Çocuklarının sporcu 

disiplini ile rekabet, kazanma, kaybetme becerilerini 

yine gözlerinin içindeki ışıltıyla çocuklarına kazan-

dırdığına bizzat şahit oldum. Yarışan arkadaşlarına 

tribündeki sınıf arkadaşlarının desteği görülmeye 

değer bir tabloydu. Başarıyı da eğlenceyi de bütün 

halinde hep birlikte sahiplenmeyi, yaşamayı öğren-

mişlerdi. “Güldüren Öğretmen” 25 farklı çocuğa aynı 

şeyi aynı güzellikte öğretmişti. Sevgi anlatılmaz. Ya-

şanılır. Yaşatılır. Hissediyoruz.  

TEŞEKKÜRLER GÜLDÜREN ÖĞRETMENİM! 

 

Sinan KORKMAZ 

MUT ŞEHİT AHMET ERSOY İLKOKULU 

1/C SINIFI VELİSİ 

 




