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Seyhan’da Okul Öncesi
Okullaşma Atağı

Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü’nün yoğun çalışmalarıyla Sey-
han İlçesi’nde okul öncesi şube ve
öğrenci sayılarında hızlı bir artış ya-
şanıyor.

Son üç yıl içinde bağımsız ana-
okulu şube sayısı 116’dan 157’ye,
ilkokul, ortaokul ve diğer kurumlar
bünyesindeki ana sınıfı şube sayıları
261’den 419’a yükseldi. Üç yıl önce
toplam 377 şubede 7 bin civarında
öğrenci okul öncesi eğitimi alırken
bu gün 576 şubede 12 bin civarında
öğrencimiz okul öncesi eğitim al-
maktadır. Seyhan İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğünün yürüttüğü çalışma-
larla bu kapasitenin çok daha ileri
boyutlara ulaşması beklenmektedir. 

Seyhan İlçe Milli Eğitim Şube
Müdürü Musa YILDIZHAN’dan al-
dığımız bilgilere göre Seyhan İlçe-
mizde okul öncesi eğitimin
arttırılması ve yaygınlaştırılması için
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve
okullar olarak bir dizi çalışma ger-
çekleştirilmiş. YILDIZHAN, “Önce-
likle; destekleri ile her zaman
yanımızda olan İl Milli Eğitim Mü-
dürümüz Turan AKPINAR’a, Sey-

han Kaymakamımız Şenol BOZA-
CIOĞLU’na, İlçe Milli Eğitim Mü-
dürümüz İzzettin AYDIN’a ve bu
sayının arttırılmasında sahada emeği
geçen özellikle okul müdürlerimize
ve alan taraması yapan okulöncesi
öğretmenlerimize şükranlarımızı arz
ediyoruz” diyerek şu bilgileri verdi:

Alan taraması ve ev ziyaretleriyle
aileler bilgilendirilmesi, sokaklara
bilgilendirici duyurular asılması, du-
rumu müsait olmayan velilerden
ücret alınmayacağı bildirilerek veli-
lerin maddi kaygıları giderildi.

Seyhan’daki okulların genelinde
esnafa, evlere, sokaktaki ve pazar
yerlerindeki vatandaşlara broşür ve
el ilanları dağıtılarak farkındalık
oluşturuldu.

Okullarda kurulan ekipler tarafın-
dan kayıt dönemlerinde anasınıfı ça-
ğındaki çocukların evleri ziyaret
edilerek velilere okul öncesi eğiti-
min önemi anlatıldı. Velilerimizin
okullarımıza davet edilerek okul ön-
cesiyle ilgili seminerler verilmesiyle
velilerin okul öncesine yönelik tu-
tumları olumlu yönde değiştirildi. 

Çanakkale Geçilmez
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 102. Yıldönümü dola-

yısıyla Okulumuz Çep Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
si’nde bir tören düzenlendi. 

Okulumuz Konferans Salonunda düzenlenen tören,
saygı duruşuyla başladı akabinde İstiklal Marşı okundu.
Törende günün anlam ve önemini anlatan “Çanakkale”
adlı belgesel film izlendi. Daha sonra 11/A sınıfı öğrenci-
leri tarafından düzenlenen oratoryo gösterisi sunuldu. Ar-
dından 9/A sınıfı öğrencilerinden İbrahimDoğan ve 10/A
sınıfı öğrencilerinden MislinaErgörensaz eşliğinde günün
anlam ve önemini belirten türküler okudular. Programın
sonunda konuşma yapan okul müdürü Uğur Özen, Prog-
ramdan çok etkilendiğini belirterek Ülkemizin kalkınması
için gençlerimizin çok çalışması gerektiğini söyledi. Tören,
öğrenciler tarafından dev bayrak açılmasıyla son buldu. 

HABER: Özlem FİLİZ(11/A)
FOTOĞRAF : BorahanKARAÇAM(10/A)

Adana Adnan Menderes Spor Sa-
lonu’nda yapılan Liseler arası Gençler
Geleneksel Halk Oyunu dalında Adana İl
birincisi ve sonrasında Mersin’de gerçek-
leştirilen Halk Oyunları Gençler Gele-
neksel dalında Bölge Yarışması’nda
Bölge birincisi olan Okulumuz Halko-
yunları Ekibi, Türkiye Şampiyonası’na
Adana’yı temsilen katılmaya hak ka-
zandı.

Bağımsızlığımızın sembolü Bayrağı-
mız ve İstiklal marşımız milletimizin bir-
leştirici gücü olarak her an yüreğimizde
yer alır. Mart ayı istiklal marşımızın yazarı
Mehmet Akif’i bir kez daha hatırladığımız,
18 Mart Çanakkale Zaferi ve şehitlerimizi
yürekten andığımız bir ay olarak dolu dolu
geçti. 21 Mart Baharın müjdecisi olarak
Türk’ün tarihinin kutlandığı, Millet olarak
bir ve beraber olduğumuzu dosta düşmana
göstermemiz gerektiğini bir kez daha or-
taya koymuştur.

Bu eğitim yılında da mesleki anlamda
çalışmalarımız hızla devam ediyor. Me-
zunlarımızla buluşuyoruz Mesleki ve kül-
türel gezi ve etkinlikler devam etmekte,
Mayıs ayının sonunda gerçekleştireceği-
miz Geleneksel İletişim Günleri hazırlık-
larımız, TÜBİTAK bilim sergisi
çalışmalarımız ve okulumuzun gururu halk
oyunları ekibimizin il birinciliği ardından
bölge şampiyonluğu ve Türkiye şampiyo-
nası hazırlıkları devam eden çalışmaları-
mızdan bir kaçı. Okulumuzun ortak olarak
yer aldığı Erasmus + projesi ile öğrencile-
rimiz mesleki anlamda donanımlarını art-
tırırken yurt dışı ortağımız Macaristan’da
ataların izini görme şansı yakalamışlardır.

Ümitvarız, çünkü  vatanı  için her şeyi
hatta şehit olabilmeyi dahi göze alan
Asım’ın nesli  ile bahar  güneşinin ülkemi-
zin ve insanımızın üzerine doğacağı güzel
günleri hayal ediyoruz. 

Merhaba

Baharın gelişinin simgesi olan; barış,
kardeşlik, birlik beraberlik gibi duyguları
içinde barındıran 21 Mart Nevruz Bayramı,
okulumuzda da kutlandı.

Okul bahçesinde düzenlenen
törene,başta İl Milli Eğitim Müdür Yardım-
cıları; Hayati KOCA, Mehmet ÇALIŞ-
KAN, Maarif Müfettişleri Başkanı Ersan
YAŞKEÇELİ, Cumhuriyet MTAL Müdürü
Muzaffer AĞIRMAN, Mobil A.Ş. MTAL
Müdürü Mehmet GÜRDÜN, Kurttepe
MTAL Müdürü Mehmet EMİN de katıldı. 

Öğrencilerin günün anlam ve önemini
belirten şiirler okuduğu tören, okulumuz
halkoyunları ekibinin gösterisiyle renkli
görüntülere sahne oldu. Törende bir ko-
nuşma yapan Okulumuz Muhasebe Alanı
Öğretmeni Özgür Mercan, ‘1990 yılında
bağımsızlıklarını ilan eden Kırgızistan, Ka-
zakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve
Azerbaycan ile Rusya Federasyonu bünye-
sindeki Tataristan’ın 21 Mart
Ergenekon/Nevruz Bayramı'nı "Milli Bay-
ram" olarak ilan ettiklerini’ kaydederek, bu
günün coşkuyla kutlanmasına büyük önem
verildiğini ifade etti. 

‘beş bin yıllık Türk tarihine dayalı milli
bayram’

Nevruz Bayramı’nın beş bin yıllık Türk
tarihine dayalı milli bir bayram olduğunu
vurgulayan MERCAN, Nevruz’un Türki-
ye’de de 1991 yılında Türk Dünyası ile bir-
likte ortak bir gün olarak resmi tatil
olmaksızın bayram ilan edildiğini hatırlattı.
Mercan konuşmasına şöyle devam etti:
"Nevruz; Türk insanını birbirine kenetle-
yen, bağlayan Ergenekon'dan demir dağları

eriterek dirilen atalarının ruhlarıyla yanan
bir ateştir. Bu ateş, hiç sönmeden binlerce
yıl yandı ve gelecekte de kıvılcımlarından
binlerce gönlü tutuşturarak  Ortak Kültür
Ocağı'nda binlerce ruhu ısıtacaktır. Ana-
dolu ve Orta Asya Türk Halklarında Gök-
türklerin,Ergerekon'dançıkışı anlamıyla ve
baharın gelişi olarak kutlanır. Ergenekon
Destanı’na göre 21 Mart günü‘İstiklalin
Kazanıldığı Kurtuluş Günü’ Türklerde bir
geleneğin doğmasına sebep olmuştur.Nev-
ruz asırlarca Türk Coğrafyasında barışa,
kardeşliğe ve kucaklaşmaya işaret etmiştir. 

Program,okul bahçesinde nevruz ateşi-
nin yakılmasıyla devam etti. İl Milli Eğitim

Müdür Yardımcısı Hayati Koca, Milli Eği-
tim Müdürlüğü Maarif Müfetişleri Başkanı
Ersan YAŞKEÇELİ ve Okul Müdürümüz
Uğur ÖZEN, okulumuz öğretmen ve öğ-
rencileri yakılan ateşin üzerinden atlayarak
renkli görüntüler oluşturdu. Ardından okul
bahçesinde pişirilen Özbek Pilavı, öğren-
cilere ve misafirlere dağıtıldı. Tören, halat
çekme, ağızda kaşıkla yumurta taşıma, çu-
valla yürüme yarışı gibi çeşitli oyunların
oynanmasıyla son buldu. 

HABER: Ferhat BİLMECE (11/A)
FOTOĞRAF: Mustafa İKİOLUK (10/A)

Okulda Nevruz Şenliği

Okulumuz Seyhan ÇEP Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Memuru Volkan ÖZNERGİZ
Yüzme Türkiye Şampiyonasında rekorlara
imza attı. ÖZNERGİZ 7 ayrı kategoride 5 altın,
1 gümüş ve 1 bronz madalya ile dereceye gir-
erek İngiltere’de gerçekleştirilecek 2017 Dünya
Yüzme Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.
Ayrıca 3 ayrı yüzme dalında da Türkiye rekoru
kıran ÖZNERGİZ 50 metresırt  ve150 metre
karışık stilinde de IPC (International Para-
lympicComitee) olimpiyat barajını aştı.

Okul Memurumuz
İngiltere yolunda

Öğrencilerimiz
Avrupa Stajını

Tamamladı
Ulusal Ajans tarafından desteklenen,

Mobil A.Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
tarafından yürütülmekte olan Okulumuz ÇEP
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin de
ortak olduğu Kümülatif E Ticaret Uygulama-
ları isimli Avrupa Birliği Erasmus+ projesi
çerçevesinde staj faaliyeti için yurt dışına
giden öğrencilerimiz yurda döndü. 

Proje kapsamında Mobil A.Ş. Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri
Alanından on öğrenci iki öğretmen, Cumhu-
riyet  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pa-
zarlama ve Perakende Alanı’ndan dört
öğrenci ve okulumuz ÇEP Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler ve Organizas-
yon Hizmetleri alanından 6 öğrenci, bir öğ-
retmen Macaristan’ın Budapeşte şehrine
giderek 3 haftalık staj faaliyetini tamamladı.

E-Ticaretin önemine vurgu yapan Okulu-
muz Müdürü Uğur ÖZEN projenin öğrenci-
lerimiz için oldukça yararlı geçtiğini
belirterek önümüzdeki yıllarda da benzer
proje faaliyetlerine ağırlık vereceklerini ifade
etti.

Devamı Sayfa 8’de

Devamı Sayfa 7’de

Türkiye 
Şampiyonasına

Gidiyoruz

Devamı Sayfa 3’te



Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon
Merkezi Koordinatörü Zihrilben YILDIZ organ
bağışı hakkında bilgi verdi. Adana’daki bütün liseleri
organ bağışı hakkında bilgilendireceklerini belirten
YILDIZ, 9 ilde hizmet verdiklerini söyledi.

Sunuma ilk olarak organ bekleyen hastalarla
yaptıkları kısa belgeselle başlayan YILDIZ daha
sonra öğrencilere organ bağışı hakkında bilgi verdi.
YILDIZ, Türkiye’deki ilk organ naklinin kalp nakli
olduğunu ancak bu naklin başarısızlıkla sonuç-
landığını kaydederken, ilk başarılı organ naklinin 3
Kasım 1975’te canlı donörden alınan böbreğin
nakledilmesi olduğunu ifade etti. Bu nakil sonucu her
yıl 3-9 Kasım tarihleri arasının Organ Bağışı Haftası
olduğuna da değinen YILDIZ, organ bağışı yapmak
isteyen canlı donörlerin 4.dereceden akraba olması
gerektiğini söyledi.

Beyin ölümüyle bitkisel hayat arasındaki farka
da değinen YILDIZ, “Beyin ölümünün geri dönüşü
yoktur, dünyada beyin ölümü gerçekleşen hiçbir
hasta hayata geri dönmemiştir ve geri dönmesi
imkânsızdır. Bitkisel hayata giren hastaların beyinleri

çalışır durumdadır bu nedenle hayata dönme şansları
vardır. Bu nedenle beyin ölümü gerçekleşen hasta-
ların organ bağışı yapmaları için ailelerine organ
bağışı hakkında bilgi veriyoruz ve aileleri de kabul
ederse hastanın organları bağışlanıyor” dedi.

HABER VE FOTOĞRAF: 
Burak SÜSEN(11/A) – Yiğit ÇÖREK(11/A)

Çukurova Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencile-
rinden Mizgin KOYUNCU ve Ayşegül EVEN okulumuz
öğrencilerine sınav kaygısı hakkında bilgi verdi.

Okulumuz konferans salonunda, Rehber Öğretmen
Cenk YILDIZ gözetiminde, 11. Ve 12. Sınıf öğrencilerine
yönelik düzenlenen etkinlikte sınav kaygısı konusuna de-
ğinen Psikoloji bölümü 3.sınıf öğrencisiKOYUNCU  “sı-
nava girerken ilk kaygılarımız genellikle ailemizin
beklentilerini karşılamak amacıyla başlar, biz eğer ken-
dimize inanmayı ve güvenmeyi seçersek hedefimizibe-
lirler ve bu doğrultuda bir plan dahilinde çalışmayı
denersek sınav kaygısını ve bu kaygının yaratmış olduğu
stresi yeneriz.” dedi. Kaygının temelinde başarısız olma
korkusunun yattığını belirten KOYUNCU, bu kaygıyı
aşmanın yollarından bahsetti. Nefes tekniği, desen bo-
yama etkinliği, zamanı verimli kullanma yöntemi gibi
yolların bu kaygıyı azaltmada bize yardımcı olacağını be-
lirten KOYUNCU, öğrencilerden gelen ‘zamanı nasıl ve-
rimli kullanabiliriz?’ sorusu üzerine “günlük, haftalık,
aylık çalışma planları oluşturabilirsiniz. Bu şekilde çalış-
tığınızda mutlaka başarıyı yakalayacaksınız ve sınava
girdiğinizde çok daha rahat olacaksınız” dedi.

EVEN ise öğrencilere rahatlamaları ve stresten
uzaklaşmaları için kısa bir dans gösterisi sundu. Deva-
mında öğrencilerden de aynı dansı yapıp rahatlamalarını
istedi. Gösterinin sonunda söz alan YILDIZ, konuyla il-
gili açıklama yaparak KOYUNCU ve EVEN’e teşekkür
etti.

HABER: İrem YAZAR(11/A)
FOTOĞRAF: Cansu ÖZACAR(10/A)

Zaman Zaman yaşadığımız diş iltihaplanmaları
ve buna bağlı olarak gelişen apseler ve yüzdeki şiş-
meler yaşam kalitemizi bozmakta ve keyifsiz gün-
ler geçirmemize sebep olmaktadır. Uzun süre tedavi
edilmeyen iltihaplanmalar ciddi hastalıklara da yol
açabilmektedir. Konuyla ilgili bilgi aldığımız Diş
Hekimi Doğan Arıcıoğlu, diş sağlımıza dikkat et-
mediğimizde iltihaplanmaların oluşabileceğini be-
lirterek, “İlk aşamada, dişimiz enfeksiyon kapar ve
mikroplardan çürük oluşur. Tükettiğimiz asitli, şe-
kerli  vb. gıdalarda çürümelerin oluşmasında büyük
etkendir.  C vitamini eksikliği de çürümelerin ve il-
tihaplanmaların başlıca sebeplerinden biridir” dedi. 

Antibiyotik kullanımına  hekim karar ver-
meli

Diş iltihaplanmalarında antibiyotik kullanımına
da değinen Arıcıoğlu, antibiyotik kullanımına has-
tanın kendisinin değil hekimlerin karar vermesi ge-
rektiğini vurguladı. Arıcıoğlu, diş
iltihaplanmalarında hastaların çoğu zaman kendi

kendilerini tedavi etmeye çalıştıklarından yakına-
rak; “Hastaya kendisinin değil,hekimin müdahale
etmesi  gerekir. Çünkü diş hekimi iltihap oluşturan
etkeni tespit ettikten sonra gereken müdahaleyi
yapar. Kişinin apseli dişe yanlış müdahalesi sonu-
cunda ileride iltihaplanmalar tekrarlayabilir” dedi. 

Hastaların doktora gitmek yerine daha çok ku-
laktan dolma bilgilerle yanlış ilaçlar kullanarak
kendilerini tedavi etmeye çalıştıklarını belirten Arı-
cıoğlu, kişinin miktarımı bilmeden ve hekime da-
nışmadan yapacağı ilaç tedavisininkendisine zarar
vereceğini bu nedenle, mutlaka hekim kontrolünde
ilaç kullanılması gerektiğini vurguladı. 

Arıcıoğlu sağlıklı bir ağız için yapılması gere-
kenleri de şöyle anlattı; “Hijyene dikkat edilmelidir.
6 ayda bir hekime kontrole gidilmelidir. Biraz da
kişinin ağız bakımına,gıda tüketimine dikkat etmesi
gerekir. 2 ayda bir diş fırçası değiştirilmeli ve kali-
teli,diş etlerine uygun diş ipleri tercih edilmelidir.”

HABER: Ayşe Melek CEVHER(10/A)
FOTOĞRAF: Ece KALAK (10/A)
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Kullanımı 12-13 yaşlarına kadar inen madde
bağımlılığı, çocuklar ve gençler için büyük bir
tehdit oluşturmaya devam ediyor. Huzursuz bir
aile ortamı,  çocuğu ya da genci sokağa iterek
madde bağımlılığı riskini artırırken,  mutlu bir ai-
lede yetişen çocuklarda bu risk oldukça az.
Madde kullanan gençlerde davranış problemleri,
okul başarısında düşme, arkadaş ilişkilerinde bo-
zulma, hırçınlık, öfke, sinirlilik mutsuzluk ve
depresyon gözlenebiliyor.

Psikolog Gürdal GÖRHAN ile madde bağım-
lılığı üzerine söyleştik. 

Çocuk ve gençlerin uyuşturucu ve uçucu
madde kullanmaya başlamasının nedenleri ne-
lerdir?

Çocuk ve gencin uyuşturucu ve uçucu madde
kullanmaya başlamasının birçok nedeni var.
Çocuk ve genç; ailede sorunlar yaşaması,  madde
kullanan kişilerle yakın ilişkide olması,  arkadaş-
larını kırmamak ya da gruptan dışlanmamak için
nedenler yüzünden ya da bir kereden bir şey
olmaz düşüncesiyle uyuşturucu ve uçucu madde
kullanmaktadır.

Bir gencin uyuşturucu madde kullandığı
nasıl anlaşılır belirtileri nelerdir?

Uyuşturucu madde, hem bedenimizde, hem
ruhsal durumumuzda hem de zihinsel süreçleri-
mizde tedavisi güç hasarlar oluşturur. Madde kul-
lanan gençlerde davranış problemleri, okul
başarısında düşme, arkadaş ilişkilerinde bozulma,
hırçınlık, öfke, sinirlilik mutsuzluk, depresyon
gözlenebilir. Maddeyi kullanan gencin bir süre
sonra tek amacı maddeye ulaşmak olduğu için,
yasal olmayan işlere düşünmeden girebilir.

Aile içi ilişkilerin bozuk olması madde ba-
ğımlılığına neden olur mu?

Olumsuz aile içi ilişkiler, maddeye başlama
riskini artırır. Çocuk ve genç sürekli huzursuz bir
aile ortamında yaşıyorsa buradan uzak kalmak
için zamanının büyük kısmını ev dışında geçir-
mek ister aileden uzaklaşır. Doğal olarakta  çocuk
ve genç ev dışında tehlikelere karşı daha savun-

masız kalır ve bir çok tehlikeyle karşı karşıya
kalır. Bu tehlikelerden birisi de uyuşturucu ve
uçucu madde bağımlılığıdır. Ancak sağlıklı ileti-
şimin yaşandığı bir aile ortamında büyüyen çocuk
ve genç, anne ve babasıyla daha rahat ilişki kura-
bildiği için hayatında olup bitenleri onlarla doğ-
rudan paylaşabilir. Aile çocuğa daha çok destek
verir. Buda madde bağımlılığı riskini azaltır.

Çocukların sosyal faaliyetlere yönlendiril-
mesi madde bağımlılığı riskini azaltır mı?

Çocukların sanat,spor ve diğer sosyal faali-
yetlerle ilgilenmesi önemlidir. Bunlarla ilgilenen
çocuk kendisini daha mutlu huzurlu ve sağlıklı
hissedeceği için uyuşturucu maddeyle ilgilenmez.

Çocuklarını olumsuz alışkanlık ve davra-
nışlardan korumak için anne babalar nasıl
davranmalıdır?

Sağlıklı iletişim kurulan ailelerde, çocuklar
daha mutludur. Ailesiyle her şeyi konuşabilen
paylaşabilen, onlardan bir şey saklamayan çocuk-
lar karşılığında ailelerinin onları dinlediğinde ve
anladığını gördüğü zaman sorunla karşılaşsa bile

anne babalarıyla birlikte çözüm bulmaktadır.
Anne babalar çocuklarına; ‘ne olursa olsun bana
anlatabilirsin seni dinlemeye ve anlamaya hazı-
rım’ mesajı verirse her problem büyümeden çö-
zülebilir.

Madde bağımlısı çocuklar nasıl bir tedavi
sürecinden geçiyor?

Madde kullanımı psikiyatrik yardım alınması
gereken bir durumdur. Baskı, aşağılama, cezalan-
dırmayla madde kullanımını engellemek müm-
kün değildir. Ancak profesyonel sağlık
yardımıyla istenen sonuçlara ulaşılabilir. Madde
bağımlılığın tedavisi psikiyatri uzmanı gözle-
minde bu konuda eğitim almış psikolog, sosyal
hizmet uzmanı, hemşire ve diğer sağlık persone-
liyle hastanelerde yürütülür. Tedavi süreci zorlu-
dur.Madde kullanan kişinin kararlı olması
önemlidir. Bu nedenle maddenin bir kere dahi
olsa denememesi gerekir.

HABER ve FOTOĞRAF: 
Simge BURĞAÇ(10/A)

Diş iltihaplanmalarına dikkat!

Anakara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
mezunu  Eczacı Tuğba Ulular’dan, yanlış ilaç
kullanımı hakkında bilgi aldık. Tavsiye üze-
rine ilaç kullanılmaması gerektiğini belirten
Ulular, ilaç kullanımında dikkat edilecek nok-
taları dile getirdi.

Doktor kontrolündeilaç kullanımını öne-
ren Ulular, “Hastalar komşusunun veya arka-
daşlarının tavsiyeettiğiilaçlar yerine doktorun
yazdıklarını kullanmalıdır” dedi.İlaç kullanı-
mında en büyük hatanın tavsiye üzerine ilaç
kullanarak yapıldığını ifade eden Ulular,
“Hasta kendibünyesine ağır gelecek ilaçları
bana bir şey olmaz diyerek tavsiye üzerine
kullanıyor. Bu tür hatalar hastaya kötü sonuç-
lar doğurabilir” dedi.

Ulular, “Hastalığın teşhisini koyan doktor,
ilaçları kullanırken nelere dikkatetmeniz ge-
rektiğini, ilaçlararasında biretkileşim olup ol-
madığını, ilaç kullanırken
hangibesindesteklerinikullanmanız gerektiğini
ve ilacı hangi dozda kullanmanız gerektiğini
hastaya belirtmelidir” dedi.

Antibiyotik kullanımı hakkında bilgi

veren Ulular, “Antibiyotik-
ler 2016 itibariyle reçetesiz
satılmıyor. Doktorunuzun
reçetenize yazacağı antibi-
yotik, hastanın vücudunun-
kilosuna, hastalığına ve
hastanın direncinegörede-
ğişiyor” dedi.

İlaç kullanımında has-
taların mutlaka eczacı ve
doktorunun tavsiyelerini
dikkate alması gerektiğini
belirten Ulular, “Doktoru-
nuzun sizin için uygun gö-
remediği ilaçları
arkadaşınızın, komşunu-
zun tavsiyesi ile kullanma-
malısınız. Doktorunuz
yazmadığı sürece bilinç-
sizce antibiyotik kullanma-
malısınız” dedi. 

HABER-FOTOĞRAF: 
Zehra IŞIK(10/A)

Seyhan Toplum Sağlığı Merkezi’ndenHemşire
Derya Saygılı hijyen konusunda bilgi vermek amacıyla
okulumuz konferans salonunda öğrencilerle bir araya
geldi. 

Öğrencilere doğru kişisel hijyen alışkanlıklarını ka-
zandırmanın öneminden bahseden SAYGILI, “aslında bu
eğitim aileden başlar, bir çocuğa daha ilk yıllardan temiz-
lik kurallarını uygulatmaya çalışırsak çocuk bunu içsel-
leştirir ve hayatı boyunca uygulamaya çalışır.” dedi. El
yıkamanın, tırnak kesmenin, diş fırçalamanın sağlığımız
açısından önemine değinen SAYGILI,“kişi bütün kural-
ları biliyor ama bunları uygulamaya dökemiyorsa burada
kişilik devreye giriyor yani uygulamayı bilmek yetmiyor.

Bunu düzenli bir şekilde uygulamaya dökmek sizin eli-
nizde ve bu kişiliğinizin bir parçasıdır, bunları kişilik ha-
line getirmeniz lazım. Bu kuralları uygulamadığımızda
kendimizi rahatsız hissediyorsak ve biran önce bunları ye-
rine getirmeye çalışıyorsak biz artık bunları kişiliğimizin
bir parçası haline getirmişiz demektir. ”  dedi.Sağlıklı bir
birey olmanın yolunun spor yapmak, hijyen kurallarına
uymak ve sağlıklı beslenmekten geçtiğini belirtti. Öğren-
cilerden gelen soruları da yanıtlayan SAYGILI, dikkatle
ve ilgiyle kendisini dinledikleri için öğrencilere teşekkür
etti. 

HABER: Berivan DEMİR (10\A)
FOTOĞRAF: Mislina ERGÖREN (10\A)

Öğrencilere kişisel hijyen eğitimi

Halsizlik, yorgunluk, çok su içme, sık tuva-
lete gitme  gibi belirtilerle seyreden Diyabet, ai-
lesinde diyabet olan kişilerde daha sık
görülüyor. Doktorlar, düzenli doktor kontrolü
ve gerekli tedaviler yapıldığında diyabet hasta-
larının dasağlıklı ve uzun bir yaşam sürdüre-
bilme şansına sahip olabileceklerini belirtiyor.

Konuyla ilgili bilgi aldığımız İç Hastalıkları
Uzmanı Doktor Cengiz Boğa, halk arasında
şeker hastalığı olarak bilinen Diyabet’in; ‘vü-
cudunürettiği  insülinhormonunun yetersiz üre-
timi ya da yokluğu ile ortaya çıktığını’
belirterek, bu hastalığın bir metebolizma hasta-
lığı olduğunu kaydetti. 

Diyabetin belirtileri hakkında da bilgi veren
Boğa, diyabetin; halsizlik,yorgunluk,uykuya
meil, çok su içme,sık tuvalete gitme,aşırı yeme
ihtiyacı ve zayıflama gibi belirtilerle seyrettiğini
ifade etti. 

Boğa; özellikle ailesinde diyabet olan in-
sanların risk grubunda olduğuna vurgu yaparak,
“Özellikle risk grubunda olan hastalar; bes-
lenme alışkanlıklarını düzenlemeli, dengeli ve

düzenli beslenmeli, aşırı kilo almamalı, ideal
kilo grubuna gelmeli, düzenli egzersiz yapmalı
ve tabii ki kan tekniklerini doktor kontrolünde
yapmalı” diye konuştu. 

Diyabet’in sadece ülkemizde değil dünyada
büyük bir problem olduğuna da dikkat çeken
Boğa; toplumda yüzde 20 oranında diyabet has-
tası olduğunu ve beş hastadan birinin tedavi
gördüğünü anlattı. 

Boğa, gerekli tedaviler yapılması duru-
munda diyabet hastalarının da sağlıklı ve uzun
bir yaşam sürdürebileceklerini vurgulayarak
şunları söyledi: “Diyabet ve diyabetle mücadele
etme bilincinin topluma yerleştirmesi adına
sağlık kurumları kadar  medyaya da  büyük gö-
revler düşüyor. Ama bu konuda medyanın, ko-
nunun uzmanları dışındaki söylemlere çok fazla
itibar etmemesi tedaviler konusunda bilinme-
siyle kanıtlanmış ürünlerin topluma ulaştırıl-
ması konusunda destek olması en büyük
isteğimizdir.’’ 
HABER: Ecenur ALTINYÜZÜK(10/A)
FOTOĞRAF: Saadet DORA(10/A)

Ailesinde Diyabet olanlar
risk altında

Mutsuz aile madde bağımlısı yapıyor

Sınav kaygısını yenebiliriz

Komşu tavsiyesiyle ilaç kullanmayın!
Eczacı Tuğba Ulular:  

Cemalpaşa Mah. Ordu Cd. No: 99 Seyhan/ADANA
Tel.: 322 453 31 00   Faks: 322 453 30 55

Web: www.adanailetisim.meb.k12.tr
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Web Yayını 
Ali KAŞLÜ

Bilişim Tek. Öğrt.

Baskı
İHLAS GAZETECİLİK AŞ.

Bağışlanan her organ filizlenen bir hayattır
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"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır
Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır."

Vatan, atalarımızın bize emanetidir. O ataları-
mız ki; kimi şehit kimi gazidir. Bu topraklar, bu
bayrak o şehit ve gazilerin hayatları pahasına ka-
zandıkları ve bize miras bıraktıkları kutsal bir de-
ğerdir.Toprak,bayrak ve millet denilince akla ilk
gelen isimlerden biri de Çanakkale'dir. Şehit ve ga-
zilerimizin şahlanarak yedi düvele başkaldırdıkları
ve zaferlerini taçlandırdıkları yerin adıdır, Çanak-
kale. 

Çanakkale’den bize kalan yerliliktir; Çanakka-
le’yi kaybetseydik, yerimiz olmayacaktı.

Yerliler bu yerin asıl sahipleridir. Yerliler neden
burada olduklarını bilir ve bir istikamet üzere ol-
duğunu unutmaz. Yerliler kadim öğretilerle hayat
bulan ve hayatını kadim öğretilerle şekillendiren-
lerdir. Yerliler geçici olanı değil, kalıcı olanı ve
huzur vereni seçenlerdir. Yeliler inanırlar ve çalı-
şırlar; fırsat değerlendirip çalmazlar. Ne mutlu biz-
lere ki Çanakkale gibi bir destana, Çanakkale’nin
bıraktığı bir yerliliğe sahibiz.

Çanakkale; İstiklâl harbimizin mayası, en gür
sedası, ruha yansıması ve topraklarımızın helâl kal-
masıdır. Çanakkale, mayası İslam’la yoğrulmuş
yüce milletimizin tarih sahnesinden silinme tehli-
kesinin bertaraf edilmesidir. Bu millet: “Benim
iman dolu göğsüm gibi serhaddım var.” diyerek,
ufuk sınırlarını imanıyla çizmiş, var olmanın vatan
sahibi olmakla mümkün olacağını bilen bir millet-
tir.Bu millet; dünyadaki diğer milletlerden farklı
olduğunu bilen, imanı sayesinde bir vatan sahibi
olduğunu unutmayan, özgürlüğü ve bağımsızlığı
ibadetlerinin tamamlayıcı unsuru olarak gören, ne-
rede bir Müslüman’ın gözyaşını görse içi kan ağ-
layan, yüreğinin bir yanı hep ensar bir yanı
muhacir olan bir millettir.

Şiirlerini kalemiyle değil imanıyla yazan
büyük şair Mehmet Akif Ersoy, ''Vurulup tertemiz
alnından, uzanmış yatıyor, Bir hilâl uğruna, yâ
Rab, ne güneşler batıyor!'' dizeleriyle,  Çanak-
kale’yi en etkili, en sahici yönleriyle bize anlatır.
Mehmet Akif biliyordu ki Çanakkale geçilseydi
bugün bu topraklar, bu çocuklar, bu anne ve baba-
lar, kardeşler, işyerlerimiz, umutlarımız, geleceği-
miz olmayacaktı. Bugün sahip olduklarımızın
tesadüfen bizim olduğuna inanıyorsak büyük bir
gaflet içindeyiz demektir. Sahip olduğumuz her
şeyin bedeli ödenmiştir, sahip olduklarımıza gere-
ken önemi vermiyorsak bedel ödeyenlere borçlu
olduğumuz bilinmelidir.

Şimdi, bize acı; ama yabancı gibi gelen bu
olaylar ve ifadeler, bugün, vatanlarını kaybeden in-
sanların nasıl bir çaresizlik içinde olduklarını en
gerçekçi şekliyle anlamamızı sağlamaktadır. Yaşa-
nanlar bir hayal ve anlatılanlar bir masal değildir.
Bugünün gerçekleri o günün de gerçekleriydi. Bu
topraklar nice yiğitlerin canı karşılığında bize
vatan oldu. Savaşta kardeş olanları barışta düşman-
laştırmaya çalışanlar var. Belki de savaştan kaçan-
lar, şehit kardeşliğini benimsemeyenler bu
düşmanlığı doğurmaya,büyütmeye,beslemeye ça-
lışıyorlar. Kaçakların, arsız ve yolsuzların namına
düşmanlık yazılabilir; kendisini ‘’şehitoğlu’ ’olarak
bilen Mehmet Akif’in: ’Sen şehit oğlusun incitme,
yazıktır atanı! ’dizesine mazhar olanlar bu düşman-
lığın karşısında olduklarını belirtmeliler. Kaçaklar,
arsız ve yolsuzlar üç kuruşluk dünya menfaatleri
için ihanet içinde olabilirler. Biz yine onlara Meh-
met Akif’in dizesiyle seslenip: ’Verme dünyaları
alsan da bu cennet vatanı! ’diyeceğiz.Kaçaklar,
arsız ve yolsuzlar bilsinler ki bu millet son damla
kanı bedende, son damla mürekkebi kalemde ka-
lana kadar bu ülkeyi sevecek ve savunacaktır.

Bu ülkede Çanakkale’de şehidi olmayan bir il,
bir ev yoktur. O gün bir istiklal günüydü ve iki yüz
elli üç bin şehidimiz bize İstiklali gösterip kendileri
ebediyete gittiler. Onlar, Allah Teâlâ’nın''Allah yo-
lunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis
onlar diridirler, Rableri katında Allah'ın, lütfundan
kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak
rızıklandırılmaktadırlar.'' müjdesini aldılar.

Bu savaşın önemini anlamamız için şu dizeleri
iyi düşünmemiz yeterlidir. Merhum Akif “Çanak-
kale Şehitlerine” adlı şiirinde durumu şöyle özet-
liyor: 

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi,
Bedr’ in aslanları ancak bu kadar şanlı idi.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın,
‘’Gömelim gel seni tarihe’ ’desem, sığmaz-

sın.……..

Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber,
Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber.
Çanakkale'nin Çocukları! 
İşte Çanakkale, dünyanın dört bir tarafından

gelen Müslümanların bedenleriyle şehit olduğu,
dualarıyla bu millete istiklal hediye ettiği bir yerdir.
Bedir’in imanıyla Çanakkale’nin imanı aynıdır.
Çanakkale bu milletin ruhudur, kimliğidir. Medine
halkının askerimize “Mehmetçik” adını vermesinin
bir resmidir. Çanakkale, peygamberimizin şehitle-
rimizi avucunu açarak beklediğine tam iman etti-
ğimiz bir cephedir. 

Allah, bu milleti Çanakkale’nin ruhunu unut-
madan İstiklalini belirleyenlerden eylesin. Ayakla-
rımızın altından toprak, gönderimizden bayrak,
minarelerimizden ezan ve yüreklerimizden iman
eksik olmasın.

Hayati KOCA
Adana İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

HEPİMİZ ÇANAKKALE’NİN
ÇOCUKLARIYIZ !

Çukurova Türk Televizyonu Genel Müdür
Yardımcısı Murat BERHUN Adana'daki yerel ba-
sını değerlendirirken kolaycılığa kaçıldığını be-
lirterek; yerel basının istenilen kalitede
olmadığından yakındı.Ekonomik krizin de yerel
medyanın gelişmesini sekteye uğrattığını ifade
eden BERHUN, bunun yanı sıra yerel medya ola-
rak halka gerekli güveni veremediklerini kaydetti.
Sektörde başarılı olabilmek için birey olarak çok
çalışmak, sürekli eğitim almak ve güvenilir
olmak gerektiğinin altını çizen BERHUN, başa-
rıya giden yolun kurumsal olmaktan geçtiğini
vurguladı. BERHUN, yerel medyanın gelişmesi
için herkese yerel gazete okumaları ve yerel tel-
evizyon seyretmeleri çağrısında da bulundu. 

Çukurova Türk Televizyonu Genel Müdür
Yardımcısı Murat BERHUN ile Gazetecilik- Tel-
evizyonculuk ve yerel medya üzerine konuştuk.
Murat BERHUN öncelikle medya dünyasına
nasıl girdiği hakkında bilgi verdi. BERHUN,
mesleğe Askeriyede, Ankara Muhabere Oku-
lu’nda fotoğraf çekimiyle başladığını belirterek,
“Askeriyede fotoğraf çekmek beni çok mutlu et-
mişti. Askerden döndüğümde gazete ilanında fo-
toğraf çekmeyi bilen gazeteci aranıyor yazısını
görünce Toros Gazetesi'ne müracaat ettim ve iş
hayatıma bu şekilde başlamış oldum" dedi. Mes-
lekteki ilk deneyimini yazılı basında foto muha-
birliği yaparak yaşadığını ifade eden BERHUN,
televizyonculuk kariyerine ise Tempo TV’de ka-
meraman olarak başladığını, son bir buçuk yıldır
da Çukurova Türk TV'de Genel Müdür Yardım-
cılığı yaptığını kaydetti. 

BERHUN, Gazetecilik ve Televizyonculuk
mesleği arasında bir takım farklar olduğuna dik-
kat çekerek; “Gazetede bir olayı en ince ayrıntı-
sına kadar yazarsanız daha doğru bilgiyi
verirsiniz ve daha başarılı olabilirsiniz ancak tel-
evizyonda olayı yalın bir şekilde aktarmanız ve
özünü yakalamanız gerekir. Televizyonun en
önemli artısı bir olayı anında izleyebilme şansı
olmasıdır” dedi.

"Üzülerek söylüyorum,
kolaycılığa kaçıyoruz"

Adana'da yerel basın ve televizyonların ge-

lişmemesinin temelnedenlerihakkında da konu-
şan BERHUN; “Öncelikle iğneyi kendimize ba-
tırmamız lazım. Üzülerek söylüyorum
kolaycılığa kaçıyoruz. 95'lerde çok daha etkindik.
Şimdi ajanslardan haberleri alıyoruz, adeta kop-
yala yapıştır yapıyoruz. Bu sebeple kuruluşlarda
çalışan gazetecilerin sayısı da gün geçtikçe aza-
lıyor. Bu dengesiz yapı kaliteyi düşürüyor”  diye
konuştu. 

Basın İlan Kurumu niteliği
artırıcı çalışmalar yaptı

BERHUN, medya kuruluşlarının öz eleştiri
yapması gerektiğini de belirterek, Basın İlan Ku-
rumu’nun son 6 ayda yaptığı çalışmaların kayda
değer olduğunu kaydetti. Basın İlan Kurumu Ta-
rafından basında nicelikten çok niteliği arttırıcı
çalışmalar yapıldığına dikkat çeken BERHUN,
"Basın İlan Kurumu, özel haber yapılmazsa, ga-
zetede özel köşe yazarı olmazsa, gazetelerin ilan
alamayacağını açıkladı bu açıklama bir nebze de
olsa kaliteyi yükseltti” dedi. 

Yabancı ülkelerde yerel gazeteler daha çok
satıyor.

Türkiye’de halkın yerel gazete okumamasın-
dan şikâyet eden BERHUN, “İnsanlarımız maa-
lesef yerel gazete almıyorlar. İnsanların, günde
bir tane de olsa yerel gazete almalarını, akşamları
yerel televizyonların haberlerini izlemelerini is-
terim” diye konuştu. 

BERHUN, gelişmiş ülkelerde bu konuda iyi
örneklerin olduğuna vurgu yaparak, Japonya ve
İsveç gibi gelişmiş ülkelerde yerel gazetelerin
ulusal gazetelerden daha çok sattığına dikkat
çekti.

Medya çalışanlarının daha çok öz eleştiri ya-
parak daha çok çalışmaları halinde yerel meyda-
nın eskisi gibi gelişebileceğini ifade eden
BERHUN, “Önce biz güven vereceğiz, vatan-
daşta gazeteyi alacak” dedi.

Vatandaşa güven verme sı-
kıntımız var

BERHUN, Televizyonculuğun çok pahalı bir
iş olduğunu bu nedenle girişimcilerin bu sektöre
yatırım yapmaktan korktuklarını belirterek eko-

nomik sıkıntılarında yerel medyanın gelişmesini
olumsuz etkilediğini kaydetti. Ekonomik krizin
yanı sıra medya olarak halka gerekli güveni ve-
remediklerinden de bahseden BERHUN, “Vatan-
daş bizim geçmişte yaptığımız hatalardan dolayı
yerel medyadan uzaklaşmış durumda. Bizim, hal-
kın gazetecisi olmamız lazım. Halka bu güveni
verirsek daha çok izleniriz, daha çok izlenirsek
özel reklamlar alırız. İstanbul'da ulusal kanallar
en az saniyesi 100 dolardan reklam alıyor. Biz
bunu başaramıyoruz çünkü biz güven veremiyo-
ruz. Ama yine de buna rağmen, hâlâ bu sektörde
iş imkânı var" dedi.

BERHUN, Sektörde başarılı olabilmek için
birey olarak çok çalışmak, sürekli eğitim almak
ve güvenilir olmak gerektiğinin altını çizerek,
aynı zamanda kurumsal olmak gerektiğini de
ifade etti. 

Konuşmasında gazeteci adaylarına önerilerde
de bulunan BERHUN, “Gazeteci, insanlara doğru
bilgiyi vermekte yükümlü olan kişidir. Ayrıca
haber kaynaklarımızın hakkını da savunmak zo-

rundayız. Biz gazeteciler ve televizyoncular ob-
jektif olmalıyız. Haber yaparken kaynağa sorma-
lıyız” diye konuştu. 

BERHUN, konuşmasının sonunda başından
geçen bir olayı da şöyle anlattı, “Adliye muhabir-
liği yaparken avukat bir arkadaşım vardı. Öğren-
dim ki bir gazinosu varmış. Orada kanun
çalıyormuş. Haber yapmak için gittim. Bu haber
gazetede çıktı. Başlığı'Kanun adamı kanun çalı-
yor' şeklinde karar verdim. Olumlu olarak çok
büyük tepkiler aldım. O haber benim çok severek
yaptığım bir haberdir." 

Yerel medyadan özeleştiri

Yüreğir Kaymakamı FATİH GENEL: 

SÖYLEŞİ:
Burak SÜSEN(11-A)

FOTOĞRAF:
Veysel DOGUÇ(11/A)

Okçuluk ata sporumuzdur
Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel ile atlı ok-

çuluk üzerine söyleşi yaptık. Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilimler Fakültesi’nden mezun olan
Genel, Osmanlı stili olarak bilinen geleneksel
Türk okçuluğu ile ilgilendiğini söyledi.

Sizi bu spor dalına yönlendiren kim oldu?
Şuanda Kayseri Atlı Okçuluk Spor Kulübü

Başkanı olan Sami Bey’in yönlendirmeleri ile ok-
çuluk sporuyla tanıştım. Murat Özveri, Metin
Aksoy, Metin Ateş, Adnan Mehel gibi az sayıda
kişi bu spor ile ilgileniyordu. Okçuluğa başladık-
tan sonra Macaristan'dan yay temin ettik. Osmanlı
yayı olarak bilinen Kemanger Czaba Grozer ile
okçuluğa başlamış olduk.

Kemankeş isminin anlamı nedir?
Osmanlı'da ok meydanı ve okçular tekkesi

vardı. Okçuluğa başlayanlar için burası bir çeşit
bugünkü anlamda bir kulüp, federasyon gibi ça-
lışıyordu. Okçuluğa her isteyen başlayamıyor, ok-
çular tekkesine başvuruyordu. Okçular tekkesinde
önce talip oluyor ve ona bir hoca tahsis edili-
yordu. Ardından belli bir eğitim aldıktan sonra
Kemankeş unvanı veriliyordu. Kemankeş okçu

demektir. Keman yaya verilen bir isimdir.
Okçuluğun gençlere ne gibi faydaları bu-

lunuyor?
Okçuluk, Türk tarihinin ayrılmaz bir parçası

olduğu için ecdadımızın ve atalarımızın bize
miras bıraktığı bir spor dalıdır. Bu sporu yapmak
kültürel bir hizmet olmanın yanı sıra disiplin ve
ahlak geliştiriyor. Ayrıca ok ile hedefi 12'den vur-
maya çalışmak başarıya odaklanmayı da peşinden
getiriyor.

İnsanlar bu kulübe üye olmak ve okçuluğa
başlamak için nereye başvurmalıdır? 

Şu anda Türkiye'nin birçok ilinde atlı okçuluk
ve yaya okçuluk spor kulüpleri var. Bu bireysel
bir spordur. Adana'da Üçoklar Atlı Okçuluk Spor
Kulübü ve Adana Geleneksel Atlı Okçuluk Spor
Kulübü olmak üzere 2 tane spor kulübümüz var.
Bu spor kulüpleriyle temasa geçilebilir. Ana eği-
timi buradan aldıklarında eğer hoşlanırlarsa bir ok
ve yay temin etmeleri gerekiyor. Hafta sonlarında
burada ya da kulüplerde ok atmayı geliştirebilir-
ler.

Haber- Fotoğraf:
Borahan Karaçam (10/A)

Seyhan’da Okul Öncesi
Okullaşma Atağı

Fiziki şartlar iyileştirildi
Okulların fiziki durumları iyileştirilerek daha

aydınlık, daha ferah ve temiz ortamlar oluştu-
ruldu. Özellikle bağımsız anaokullarının giriş kıs-
mında velilerin çocuklarını beklerken
dinlenmelerini sağlayan geniş ferah ve aydınlık
bekleme salonları oluşturuldu.  Bina yalıtımları
yapılarak eğitim ortamları daha sağlıklı hale ge-
tirildi. Okulların bahçe duvarları resimlendirilerek
okullar daha ilgi çekici hale getirildi. Kimi deza-
vantajlı bölgelerde öğrencilere yemek imkanı sağ-
lanırken kurulan oyun merkezleri ve materyal
donanımlarıyla veliler ve öğrenciler için daha
cazip hale getirildi. 

Hobi bahçeleri oluşturularak öğrencilerin bu-
rada yaparak yaşayarak öğrenmeleri sağlandı. 

Okullarda Uygulanan 
Projeler

Sağlıklı beslenme, deneyerek öğrenme, hızlı
ve doğru düşünme, zamanı verimli kullanma,
çevre duyarlılığı, doğayı tanıma, sosyal sorumlu-
luk, kendini ifade etme ve değerler eğitimi üzerine
gerçekleştirilen eğitimle kalitesi artırıldı. Bes-
lenme Dostu Okul, Deneyle Öğreniyorum, Zeka
Oyunları, Eko Okul, Doğa Takvimi,  Her sınıfın
Bir Yetim Kardeşi Var , Değerler Eğitimi ve il
milli eğitim müdürlüğümüz tarafından uygulanan
Minik Kalplerin Kardeşliği isimli projeler bunlar-
dan bazılarıdır.

Rehberlik Faaliyetleri ve
Seminerler

Okullarda rehberlik servisleri tarafından ve-
lilere yönelik seminerler düzenlenerek okul bün-
yesinde aile eğitimleri gerçekleştirildi.  Üst
sınıfların veli toplantılarına ana sınıfı öğretmen-
lerimiz de katılmak suretiyle akraba ve komşu ço-
cuklarına da ulaşmak için bilgilendirmeler
yaptılar. Sık sık veli toplantıları yapılmak sure-

tiyle okul öğrenci veli işbirliği sağlanarak aynı za-
manda velilerin çocuklarının gelişimlerini daha
yakından takip edebilmeleri sağlandı. Rehber öğ-
retmenlerimiz dışında, gerektiği durumlarda
uzman psikologlardan yardım alınarak problemler
çözüldü. 

Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İşbirliği
Sivil Toplum Kuruluşlarıyla gerekli işbirliği

imkânları değerlendirilerek potansiyel ailelere
ulaşılması, eğitimin kalitesinin artırılması, okul-
ların fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve öğrenci-
lerde farkındalık oluşturulması açısından önemli
katkılar sağlandı. Bu sivil toplum kuruluşlarından
bir kısmıyla işbirliği faaliyetleri devam etmekte-
dir.

Sosyal Etkinliklere ve
Sanatsal Faaliyetlere 

Ağırlık Verildi
Rehber öğretmenler gözetiminde öğrencilere

tarihi yerlerin gezdirilip gösterilmesi, tiyatro,
müze, kütüphane gibi yerlere gidilmesi, yaş grup-
ları ve bulundukları dönemsel gelişim özellikle-
rine uygun oyun faaliyetleri, alan gezileri ve
tiyatro etkinlikleriyle öğrencilerin sağlıklı geli-
şimlerine özen gösterildi.

Ayrıca Suriyeli öğrenciler ve mevsimlik tarım
işçileri çocuklarının ana sınıflarına kayıt olmala-
rında kolaylıklar sağlanarak, 240 Suriyeli öğren-
cinin Seyhan’daki anasınıflarına kaydedilip,
yapılan çalışmalarla diğer öğrencilerle kaynaşma-
larına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Mev-
simlik işçilerin çocukları ile Suriyeli çocuklardan
ücret alınmayarak okullara kayıt yaptırmaları teş-
vik edildi. 

Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak
daha çok öğrenciye ulaşmak için çalışmalar
yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

baş tarafı 1.sayfadı



EN ÇOK OKUNAN KİTAPLAR
Mustafa Kemal Atatürk-Nutuk
Paulo Coelho-Simyacı 
Stefan Zweig-Satranç 
Miraç Çağrı Aktaş-Sen On Yedi Yaşımsın 
Ahmet Batman-Gökyüzüne Not 
Yusuf Atılgan-Anayurt Oteli
Arda Erel-Arayış
EN ÇOK İZLENEN FİLMLER
OLANLAR OLDU 
Zafer ve annesi Döndü Hanım Ege’nin bir

kıyı kasabasında birlikte yaşamaktadır.Yaşı
geçmekte olan oğlunun kasabanın güzeli
Mehtap’tan ayrılmış olmasına ve hala evlen-
memiş olmasına üzülen Döndü, bu gidişata son
vermek için harekete geçer. Bu esnada mütevazı
teknesinin sorunlarıyla boğuşan Zafer’in yaptığı
mavi turda olanlar olur! Zafer ünlü dizi oyuncusu
Aslı ile tanışır ve ikili arasında önüne geçilemez
bir çekim başlar. Ancak Aslı Döndü Hanım'ın
ideal gelini olabilecek midir? Mehtap'ın babası
İbrahim'in sinsi planları da Zafer ve ailesinin
peşini bırakmayacaktır. Tüm bunların üstüne
Aslı'nın eski sevgilisi de tatile dahil oluverir! Bu
tatilde aşk, komedi ve talihsizlikler birbirini ko-
valayacaktır.

İSTANBUL KIRMIZISI 
Orhan, travmatik bir kayıptan sonra her

şeyini kaybetmiş ve vahşi bir yaşama yönelmiş
eski bir yazardır. Her şeyi bırakarak Londra'ya
yerleşir ve editör olarak çalışmaya başlar.Yıllar
sonra İstanbul'a geri döner.Bu geri dönüşünün ne-
deni zamanını Paris,Londra ve Berlin'de geçirmiş
ünlü yönetmen Deniz Soysal ile

tanışmaktır.Deniz, hem tarihi aile köşkünden an-
nesini taşımak hem de yeni filminin hazırlığını
yapmak için İstanbul'dadır.Deniz, doğup
büyüdüğü şehirdeki çocukluk anılarını anlattığı
bir kitap yazmıştır. Orhan’ın İstanbul’daki işi,
yayımlamadan önce kitaba dokunuşları yapmak-
tır. Uzun yazışmalardan sonra İstanbul'da bu-
luşurlar. Ancak ertesi sabah Deniz ortadan
kaybolur. Orhan’ın gelişi ve Deniz'in ortadan
kayboluşu ilginç bir rastlantıya işarettir. Gizli bir
soruşturma başlatılır. Herkes, Deniz'in bir daha
geri dönmeyeceğinden endişelidir. Bu sırada,
Orhan, Deniz'in kitabında anlatılanların gerçeğin
gösterişli bir kopyası olduğunu fark eder. Görü-
nen odur ki Deniz’in gizemli yaşamı ortadan kay-
boluşuyla birlikte aydınlatılmanın eşiğindedir.
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Adana’da İstiklal Marşı’nın kabulü ve
Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’nün 96.
yıldönümü kapsamında etkinlikler düzen-
lendi.

Sarıçam Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda düzen-
lenen kutlamaya, başta Adana Valisi Mahmut
DEMİRTAŞ, Cumhuriyet Başsavcısı Ali YEL-
DAN, 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot
Tuğgeneral İsmail GÜNAYDIN, İl Milli Eği-
tim Müdürü Turan AKPINAR, Sarıçam Kay-
makamı Ali Murat KAYHAN olmak üzere
kamu ve sivil toplum kuruluşlarından temsil-
ciler, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Sarıçam ATO Anadolu Lisesi ile Güzel Sa-
natlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin ortak-
laşa yapmış oldukları saygı duruşu ve İstiklal
Marşı ile başlanan törende ATO Anadolu Li-
sesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Erdal
ARBAÇ, günün anlam ve önemini belirten ko-
nuşmasını yaptı.

Mehmet Akif Ersoy’un “Atiyi Karanlık
Görerek Azmi Bırakmak” adlı şiirinin okun-
masının ardından, İlkokullar ve Ortaokullar
arası İstiklal Marşı’nı “En Güzel Ben Okuyo-
rum Yarışması”nda birinci olan Çukurova
Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu öğrencisi
Cemil Arda ile Ortaokullar arasında Sarıçam
Ortaokulu öğrencisi Sema Nur CİLDAN’ın
okumuş olduğu İstiklal Marşı, salonda ilgiyle
dinlenilerek alkış topladı.

Sarıçam ATO Anadolu Lisesi öğrencileri
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden olan
Kezban Nazlı YILMAZ ve Ayten Farımaz ÖZ-
DEMİR yönetiminde hazırlanan "Küfe ve
Seyfi Baba" adlı tiyatro oyununun sahneleme-
sinin ardından,  ATO Anadolu Lisesi öğrenci-
leri Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri Berna
ÜNAL, İsmet ERDOĞAN ve müzik öğret-
meni Türkan ŞAHİN yönetiminde hazırladık-
ları "Cepheden Kurtuluşa" adlı oratoryo
beğeniyle izlendi.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi
Program,12 Mart İstiklal Marşı’nın Ka-

bulü ve Mehmet Akif ERSOY’u Anma Günü
dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye
girmeye hak kazanan öğrencilere ödüllerinin
verilmesi ile devam etti. Yarışmalarda dere-
ceye giren öğrencilerden Necip Fazıl Kısakü-
rek İlkokulu öğrencisi Cemil ARDA, Sarıçam
İncirlik Ortaokulu öğrencisi Sema Nur CİL-
DAN, Yüreğir Seniha Çobanoğlu İlkokulu öğ-
rencisi Işıl YİĞİT, Yüreğir Yavuzlar Ortaokulu
öğrencisi Yusuf PAÇACI, Yüreğir Anadolu

Efes İlkokulu Öğrencisi Sena KARAKAYA
ve son olarak Seyhan Şehit Metin MALKAV
Ortaokulu öğrencisi Yusuf OĞUZ ödüllerini;
Vali Mahmut DEMİRTAŞ, 10. Tanker Üs
Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral İsmail GÜ-
NÜYDIN ve Cumhuriyet Başsavcısı Ali
YELDAN’dan aldı.

Günün anlam ve önemi üzerine konuşan
Vali Mahmut DEMİRTAŞ, İstiklal Marşı’nın
Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY’u Anma Gü-
nü’nün düzenlenmesinde emeği geçen herkese
teşekkür ederek, okunan şiirlerde, oynanan
oyunlarda üstün performans gösteren öğrenci-
leri tebrik etti.

"İstiklal Marşı’nı ve Mehmet Akif ER-
SOY’u anlamak ve tanımak en önemli görevi-
mizdir" diyen DEMİRTAŞ İstiklal Marşı’nın
ruhunu ve onu yazan şairimiz Mehmet Akif’in
ideallerini en doğru biçimde anlamak ve gele-
cek nesillerimize en güzel şekilde aktarmak,
kalbi vatan sevgisiyle çarpan bütün vatandaş-
larımızın en önemli görevlerinden olduğunu
belirtti. Vali DEMİRTAŞ “İstiklal Marşı’nı an-
lamak için onun hangi şartlarda yazıldığını bil-
memiz ve bu çerçevede değerlendirmemiz
gerekmektedir. Vatan topraklarının düşman iş-
gali altında olduğu, Türk milletinin, tarihinin
en karanlık günlerini yaşadığı bir dönemde ya-
zılan ve işgal altındaki Anadolu halkına
“Korkma!” seslenişi ile başlayan İstiklal Mar-
şı’mız, milletimizin milli ve manevi değerle-
rini birleştiren, destansı bir direnişin sarsılmaz
iradesini aşılayan bir çimentodur.” dedi.

Anma günü etkinliği, Sarıçam ATO Ana-
dolu Lisesi Görsel Sanatlar öğretmeni Aygül
DİLTURUS, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmen-
leri Cemal KILIÇ ile Erdal ARBAÇ tarafından
hazırlanan okulun fuayesindeki Mehmet Akif
ERSOY ile ilgili görsellerin yer aldığı fotoğraf

ve resim sergisinin protokol üyeleri tarafından
gezilmesinin ardından son buldu.

“Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı
yazdırmasın”

İstiklal Marşı’nın kabulünün 96. Yıl dö-
nümü okulumuzda coşkuyla kutlandı.  Prog-
ram Tarih Öğretmeni Mehmet Berkdemir’in
günün anlam ve önemini belirten konuşması
ile başladı. Berkdemir, ‘3 kıtada ün salmış, 6
asır ayakta durmuş Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun girdiği 1. Dünya Savaşı’ndan yenik
çıktığını belirterek emperyalist devletlerce
vatan topraklarının işgal edildiğini, halkın
adeta her taraftan bir soykırıma tabi tutuldu-
ğunu ve binlerce ocağın acımasızca yok edil-
diğini’ kaydetti. 

Türk Milleti’nin Gazi Mustafa Kemal Paşa
önderliğinde Anadolu’da “Ya İstiklal Ya
Ölüm” parolası ile hareket ederek İstiklal Sa-
vaşı’na başladığını anlatan Berkdemir; “Tabi
bu savaşa yakışacak, unutulmayacak bir şiire
ihtiyaç duyulmuştur ve bu amaçla TBMM
hemen hazırlıklara başlamıştır” diye konuştu.  

Berkdemir, İstiklal Marşı’nın yarışmaya
katılan 724 şiir arasından seçilerek Milli Eği-
tim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöven tara-
fından Büyük Millet Meclisi’nde okunduğunu
ifade ederek,  ‘Bütün milletvekillerince büyük
bir coşku ve heyecan içerisinde iki defa ayakta
dinlenen İstiklal Şiiri’nin’ 12 Mart 1921 de
TBMM tarafından milli marşımız olarak kabul
edildiğini anlattı. 

Berkdemir konuşmasına şöyle devam etti:

'’ Mehmet Akif Ersoy, halkın benimsediği milli
bir şair, ideal bir öğretmen, branşına hâkim bir
veteriner, cesur bir gazeteci, kurtuluş sava-
şında iyi bir asker, Türk gencine ufuk çizen
fikir ve aksiyon adamı, bir gönül insanı, hayatı
vatan hasreti ile biten ve vefa beklediği göz-
lerden cefa çeken bir garipti O.  Hayata veda
edeceği anda hocam kalk bir istiklal marşı
daha yaz ki kıymetini anlasınlar diye haykıran
talebesine ‘Allah bir daha bu millete istiklal
marşı yazdırmasın’ diyen kutlu bir vatanper-
verdir O.”

Berkdemir’in konuşmasının ardından
Okulumuz öğrencileri tarafından oratoryo gös-
terisi sunuldu. Öğrenciler tarafından hazırla-
nan tiyatro gösterisi de ilgiyle izlendi.
Program, Mustafa Yıldızdoğan’ın ‘’Ölürüm
Türkiyem’’ adlı şarkısıyla son buldu.

Programın sonunda konuşanOkul Müdürü
Uğur Özen, programı hazırlayan öğretmen ve
öğrencilere teşekkür ederek; “ İstiklal Marşı’nı
bilerek, anlayarak, hissederek okumak ve her
zaman için hayatımıza tatbik etmek gerekir. İs-
tiklal Marşı’mızın bütün gençlerimizce ezber-
den bilinmesi de ayrı bir öneme sahip. Mehmet
Akif’in söylediği gibi ‘Allah bu millete bir
daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ hepimizin te-
mennisi bu ‘’ dedi. 

HABER:Ferhat BİLMECE (11/A)-
Mustafa YARAŞIK(11/A)-Merve M. ERCİ-
YAS(10/A)

FOTOĞRAF: Burak SÜSEN (11/A)-
Yiğit ÇÖREK(11/A)
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Adana'da İstiklal Marşı’nın 
Kabulünün 96. Yıldönümü Kutlandı

Rüzgar Enerji Santrallerinin Kurulum, Bakım Ve
Onarımı isimli AB Projesi çerçevesinde yurt dışına
giden Hasan Hüseyin Arıkan Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi öğrencileri, staj faaliyetlerini tamamlaya-
rak yurda döndü.

Rüzgar Enerji Santrallerinin Kurulum, Bakım ve
Onarımı isimli AB Projesi çerçevesinde yurt dışına
giden Hasan Hüseyin Arıkan Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi öğrencileri staj faaliyetlerini tamamlaya-
rak yurda döndü.

İki akışlı hareketlilik faaliyeti çerçevesinde 14 öğ-
renci Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da bulunan
ve Prag Büyükşehir Belediyesinin Servis Şirketi olan

WIP Prague (PRAZSKE SLUZBY AS) kurumunda
staj yaparken, 14 öğrenci, Avusturya’nın Başkenti Vi-
yana’da bölgenin en önemli meslek okullarından biri
olan HTL Wien 10 okulunda stajlarını yaptı. Yurtdışı
seyahatler ve staj programları sırasında Hasan Hüse-
yin Arıkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 4
öğretmen öğrencilere refakat etti.

Yurt dışı hareketlilik faaliyetleri ile katılımcı öğren-
cilerinin önemli kazanımlar edindiğini dile getiren,
Hasan Hüseyin Arıkan Mesleki Ve Teknik Anadolu
Lisesi Müdürü Ahmet Can, “Bölgemizde ve ilçe-
mizde önemli yatırımlar yapılan Rüzgar Santrali pro-
jelerine destek vermek ve bu durumu öğrencilerimiz
adına fırsata çevirmek amacıyla elektrik elektronik

alanında mesleki eğitim alan öğrencilerimizin mes-
leki bilgi ve becerilerini artırarak kalifiye işgücüne
dönüşmeleri esasıyla, meslek edindirme çabalarımı-
zın bir parçası olan bu projemizle katılımcı öğrenci-
lerimiz, enerji teknolojilerinden, rüzgar enerjisi ve
rüzgar santrallerinin genel yapısını öğrendiler.
RES’lerin üretim aşamaları, RES kurulumu, montaj
için yer seçimi, türbin temelinin kontrolü, kablo bo-
rularının kontrolü, güç ve kontrol ünitesinin montajı-
nın yapım aşamalarını gördüler. Kule ve kule
asansörünün montajı, türbin makine dairesinin mon-
tajı, türbin burnu ve kanat montajı, periyodik bakım-
larının nasıl yapıldığıyla ilgili uygulamaları yerinde
gördüler” dedi.

Öğrenciler RES Stajını tamamladı

Bilge OLGUN KÜÇÜKDURAN
Matematik Öğretmeni

Okulumuzda Yangın ve
Deprem Tatbikatı Düzenlendi

Okulumuz ÇEP Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi'nde  "Sivil Savunma"
kulübü öğrencileri tarafından okul
bahçesinde yangın ve deprem tatbikatı
düzenlendi. Radyo-TV alanı öğretmeni
Ogün ŞAHBAZ, Halkla İlişkiler alanı
öğretmeni Gül GÜLAÇ ve Gazetecilik
alanı öğretmeni Ebru ÇIRA 'nın yöneti-
minde uygulanan tatbikatta, Güler
Yangın Firması çalışanı okulumuz
öğrencilerine olası deprem ve yangın
olaylarına karşı neler yapmamız gerek-
tiği hakkında bilgiler verdi. Sivil
Savunma Kulübü öğrencileri Kadir
ÖZKAN  ile Yağmur SABAN, yakılan
ateş sonrasında yangını köpükle
söndürdü.

Haber: Veysel DOGUÇ (11/A)
Fotoğraf: Gamze GÜRPINAR  (10/A) 

Yılın En’leri

“Ey kahraman Türk kadını!..
Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere

yükselmeye layıksın. Büyük başarılar, değerli anaların ye-
tiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir. 

Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyor-
larsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya
çalışmalıdırlar.

Kadınlarımızın genel görev ve çalışmalarda paylarına
düşen işlerden başka, en önemli, en hayırlı, en faziletli bir
ödevleri de iyi anne olmalarıdır.”

Bu sözler, devletimizin kurucusu ulu önderimiz Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün Türk kadını için söylediği yücelten,
gurur okşayan sözlerden bir kaçıdır ve kadının önemine
dikkat çekmesi bakımından önemlidir. 

Türk toplumunda aile, toplumun en önemli birimidir.
Kadın da aileyi bir arada tutması bakımından değerli ve
önemlidir. 

Türk destanları (Ergenekon, Diriliş, Manas, Yaratılış,
Yol gibi) incelendiğinde Türk toplumunun kadına verdiği
değeri anlar ve hayranlık duyarız. Öyle ki, destanlarımızda
kadından beş duyu organı ile dahi algılanamayacak kadar
ilahi bir varlık olarak bahsedilmektedir. 

Günümüze kadar ulaşmış olan ve şanlı tarihimizin canlı
tanıkları olan Orhun Kitabeleri (Yazıtları) kadının Türk top-
lumundaki değerini anlamamız bakımından önemlidir.
Göktür Hükümdarı Bilge KAĞAN kadınları önemsediği ve
onlara ayrı bir değer verdiği için yazıtlarda onlara: 

“Sizler anam hatun, büyük annelerim, hala ve teyzele-
rim, prenseslerim” diye seslenir.

İslam öncesi Türklerde Kağan’ın , katununun (hatun)
rızasını almadan aldığı kararlar geçersiz sayılırdı. Kağan,
topluma alınan kararlarla ilgili açıklama yaparken, katunun
da fikrine başvurduğunu ve fikir birliğine vararak karar al-
dıklarını açıklardır. Kadının yetkisi ve değeri o kadar ile-
riydi ki,  günümüze kadar ulaşan tarihi belgelerden, Büyük
Hun İmparatorluğu ile Çin arasında yapılan ilk barış antlaş-
masında Mete Han’ın Katununun imzasının olduğunu an-
lıyoruz.

“Erkek bozulursa aile, kadın bozulursa ulus bozulur”
sözü kadının toplumdaki önemini vurgulayan bir Türk atas-
özüdür. Türk toplumuna göre birinci zenginlik sağlık, ikin-
cisi de iyi bir katunla evlilik yapmaktır. Gençlere bu fikir
telkin edilir ve namuslu, eşine ve yuvasına bağlı olacak şe-
kilde yetiştirilmeye gayret edilirdi. Türklerde aile yapısının
sağlamlığı, Türk kadınının iffetine, namusuna ne kadar
bağlı olduğu ve eşine olan sadakati yabancı tarihçi ve gez-
ginlerin de dikkatinden kaçmamış ve kaleme aldıkları eser-
lerde buna da geniş yer vermeyi ihmal etmemişlerdir.

Türk toplumunda kadın, asla aşağılanmamış, baskı al-
tında tutulmamış, haksızlıklara maruz bırakılmamıştır. Türk
kadını öyle cesurdur ve akıllıdır ki, savaşlarda erkeğiyle
birlikte mücadele etmiş, esir düşmektense vatanı için öl-
meyi tercih etmiştir. Türk kızları çok küçük yaşlardan iti-
baren ata binmeyi, ok atmayı, Kılıç kullanmayı, avlanmayı
savaşmayı bilir;  kendilerini savunma becerileri kazanır-
lardı. Hatta bu, iyi bir eş bulup evlenmeleri için bir avantaj
“Savaşçı” bir millet olmanın da doğal bir sonucu ve gerek-
liliğiydi. 

Genç kızlar evlenirken eşlerine sadık kalma ve her türlü
zorluk karşısında onunla birlikte mücadele etme yenimi
ederlerdir. 

Erkek de bu yemini veren katununa diğer milletlerle
kıyaslanamayacak kadar çok değer verirdi. Hakan tören-
lere, kutlamalara eşiyle birlikte katılır, onu yüceltirdi. 

Eşler arasındaki anlaşmazlıklardan, boşanma sadece
erkeğin kararı değildi, katunun da erkeğini boşama hakkı
vardı. 

Türklerde, kadının namusunu lekeleyenin cezası idam
ya da suçlunun gözlerine mil çekilmesiydi.  Zaten bu, çok
az rastlanan bir suçtu.

Eski Türk hukukunda kadının, boşanmadaki haklardan
miras konusuna kadar hiçbir konuda mağdur edilmediğini,
ezilip hırpalanmadığını görüyoruz. Hâlbuki aynı dönem-
lerde diğer milletlerde kadın çoğu kez mağdur edilmiş,
ikinci sınıf görülmüş ve haksızlığa uğramıştır. Tüm bunlar
bizim farkımızdır. 

Bu, yüce Türk Milleti olmanın farkıdır.

İslam Öncesi Türklerde
Kadının Yeri ve Önemi

Gazilerimizi Ziyaret Ettik 
Okulumuz Seyhan ÇEP Mesleki ve Teknik

Anadolu Lisesi Sosyal Dayanışma ve Yardım-
laşma Kulübü öğrencileri, Şehit ve Gaziler
Derneğini ziyaret etti. 

Halkla İlişkiler Öğretmeni Yasemin ÖNAL
ile Handan DURMAZ, İngilizce Öğretmeni
Sevgi SAĞLIKER gözetiminde düzenlenen zi-
yaret sırasında Gazi Muhammet ÇETİN, öğren-
cilere önemli açıklamalarda bulundu. ÇETİN,
yaptığı açıklamada bu derneği şehit ailelerinin
yaralarını sarmak ve ellerindeki imkânlar
doğrultusunda şehit ailelerine yardım etmek için
kurduklarınıve herkesten yardım beklediklerini
belirtti. Dernekte 55 şehit ailesinin kayıtlı bulun-
duğunu söyledi ve imkanları doğrultusunda on-
lara yardım ettiklerini, şehit çocuklarının
eğitimine katkıda bulunduklarını söyledi. Öğren-
cilere “ ufak yürekler büyük merhametler” şek-
linde hitap eden ÇETİN, “Benim gözüm
görmüyor ama sizler doğruyu yanlışı görebile-
cek yaştasınız, ben koşamıyor olabilirim ancak
siz benim yerime aydınlığa koştuğunuz zaman
en az sizin kadar mutlu oluyorum” dedi.

ÇETİN, öğrencilerin bu ziyaretinden duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.
Haber: İrem YAZAR-Veysel DOGUÇ (11-A)

Fotoğraf: Hatice KARTAL (11-A)



Sayfa 5 Mart 2017Kültür-Sanat-Eğitim İLETİŞİM
AA Başmuhabiri Erdinç AKSOY: 

Muhabirin kalitesini arttıran özel haberdir
Okulumuz 11. Sınıf Gazetecilik Alanı öğren-

cileri, meslek derslerinde gördükleri bilgilerin
pekiştirilmesi amacıyla  Anadolu Ajansı (AA)
Adana Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti. 

Alan öğretmenleri Nurcihan BÜYÜKYİĞİT
ve Serpil KAPLAN rehberliğinde gerçekleştirilen
ziyarette, Ajansın Başmuhabiri Erdinç AKSOY,
öğrencilere AA ve ajans haberciliği hakkında bilgi
verdi.

AA'nın yurt dışında da bayilerinin olduğunu
belirten AKSOY, yapılan haberlerin 11 dile
çevrildiğini söyledi. Ajans haberciliğinin, gazete
ve televizyon haberciliğinden daha zor olduğuna
da değinen AKSOY: “Abonelerimiz farklı yayın
politikalarına sahip. Biz ajans olduğumuz için ob-
jektiflik çok daha önem kazanıyor. Biz haberleri
her yönüyle vermeliyiz ki abonelerimiz yapacak-
ları haberleri kendi yayın politikalarına göre şekil-
lendirebilsinler” dedi.

AKSOY, AA'nın daha çok kamu yararı için
haber yaptığını ve yayınların muhalefete,
hükümete ve vatandaşa aynı mesafede ve objektif
olarak yapıldığını kaydederekAA'nın Türkiye'de
en köklü ve kurumsallaşmış ajansı olduğunu, özel-
likle; cinayet, intihar, istismar gibi toplumda kötü
algılar yaratacak haberleri yapmamaya gayret et-
tiklerini ifade etti.

Muhabiri öne çıkaran, diğer muhabirlerden
ayıran en önemli unsurun özel haber olduğunu da
söyleyen AKSOY, “Rutin haberi her insan yapa-
bilir. Önemli olan, muhabirin kalitesini arttıran
özel haberdir” dedi.

AKSOY, özellikle son dönemlerde Yurttaş
Gazeteciliğinin önem kazandığını ve bunun da
gazetecilerin işini daha da zorlaştırdığını be-
lirterek, bu nedenle gazetecilerin kendilerini her
yönüyle geliştirmeleri ve farklı bir gazetecilik an-
layışını geliştirerek haber kaynaklarını iyi kulla-
narak doğru habercilik yapmaları gerektiği
üzerinde durdu. Ajansların haberi hem hızlı hem
de doğru vermek zorunda olduğunu ifade eden
AKSOY, “Gazetecilik yaparken sosyal medyayı
kullanmalıyız, ancak sorgulayıcı, araştırıcı bir
gazetecilik te yapmalıyız. Aynı zamanda Türkçeyi
çok iyi kullanmalıyız. Ölçünüz asla internet
sitesinde yazan haberler olmamalı. Yurttaş gazete-
ciliğinden farklık olarak siz, eğitim kurumlarında
aldığınız bilgileri kullanarak, araştırarak haberinizi
doğrulatacaksınız. Haberinizi böyle oluşturacak-
sınız”dedi.

HABER VE FOTOĞRAF: 
Burak SÜSEN(11/A)

Yaşar Kemal’de 8 Mart kutlaması
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Adanalı

kadınlar Seyhan Belediyesi’nin düzenlediği etkin-
liklerle bir araya geldi. Panel, Sergi ve birçok ak-
tivitenin olduğu etkinliğe Adanalı kadınlar yoğun
ilgi gösterdi. 8 Mart dolasısıyla okulumzda da
etkinlik düzenlendi.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe
Seyhan Belediye Başkanı Zeydan KARALAR,
CHP Seyhan İlçe Başkanı Abeydullah KOLCU ile
konuk konuşmacı olarak Manş Denizi’ni yüzerek
geçen ilk Türk kadını yüzücü Nesrin OLGUN
katıldı. Etkinlikte “Tarihe İz Bırakan Kadınlar” fo-
toğraf sergisinin ardından düzenlenen panelde
Psikologlar Filiz Çömez POLAT ve Ebru BEZİR-
GAN ile Tasarımcı Aktivist Çiğdem GÜCERCİN
söz aldı.POLAT, “Nedir Bu Tükenmişlik?”,
BEZİRGAN “Kadın ve Mobing” ve Tasarımcı Ak-
tivistGÜVERCİN’de “Kadınlar Açısından
Çalışma Hayatı” konuları üzerine konuştu.

Manş denizini yüzerek geçen ilk Türk kadını
olan Nesrin OLGUN kadınlara tavsiyelerde bu-
lundu. OLGUN “ 7 yaşında yüzme sporuna
başladım. Kupalar madalyalar kazandım.  Manş

denizini geçeceğim dediğim zaman 17 yaşınday-
dım. Her şey biz kadınların elinde. Evinizde,
işinizde başarılı olun ama kimsenin başlama
düdüğünü çalmasını beklemeyin” dedi.

Okulumuzda 8
Mart

8 Mart Dünya Kadınlar  Günü dolayısıyla
okulumuzda da bir etkinlik düzenlendi. Halkla İl-
işkiler ve Organisazyon Hizmetleri Alanı öğretmen
ve öğrencileri tarafından organize edilen etkinlikte,
Halkla İlişkiler Odasında öğretmenlerimize çeşitli
ikramlarda bulunuldu. Halkla İlişkiler Alanı Şefi
Yusuf KAZAN,  öğrencilerin 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü ile ilgili duygu ve düşüncelerini
yazdıkları yazıları öğretmenlerle paylaştı.

HABER: Burak SÜSEN(11/A)-
Yaren ALICI(11/A)

FOTOĞRAF: Ferhat BİLMECE(11/A)

Okulumuz 11\A sınıfı gazetecilik
bölümü öğrencileri “10 Ocak Çalışan
Gazeteciler Günü” dolayısıyla Çukurova
Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

Okul Müdürümüz Uğur ÖZEN ve
Gazetecilik Öğretmeni Serpil KAPLAN
eşliğinde gerçekleştirilen bu ziyarette,
basın çalışanlarının “10 Ocak Çalışan
Gazeteciler Günü” kutlandı. Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Cafer ESENDEMİR,
günün anlam ve öneminden bahsederek 10
Ocak’ın çalışan gazetecileri onurlandırmak
için düzenlenen bir gün olduğunu belirtti.
Bir öğrencinin sorusu üzerine Çukurova
Gazeteciler Cemiyeti’nin yaptığı çalış-
malara değinen ESENDEMİR,‘Gazeteciler
burada kitap yazar, haberler üzerine

konuşur, bilgi alışverişinde bulunur,mesleki
anlamda yaşadıkları sorunları burada dile
getirir birlikte bu sorunlara çözüm ararlar’
dedi. Bunun yanı sıra ESENDEMİR,
cemiyet olarak birçok okula yardımda bu-
lunduklarını belirtti. Bu okullardan birinin
okulumuz Seyhan ÇEP Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi olduğunu söyledi. Okulu-
muz kütüphanesine de 300’e yakın kitap

bağışladığını belirtti.
ESENDEMİR, ziyaretten duyduğu

memnuniyeti dile getirerek geleceğin
gazetecilik adayları olan öğrencilere
teşekkür etti.

HABER: Mustafa YARAŞIK(11/A)
FOTOĞRAF: M. Yiğit ÇÖREK(11/A)

Geleceğin
gazetecileri
ÇGC’de

Veysel DOGUÇ
11-A Gazetecilik

Teknoloji, yazılı basının
gelişmesine engel değil

Büyüklerinizden de sık sık duymuşsu-
nuzdur,  “Eskiden radyodan dinlerdik ajans-
ları” şeklindeki sohbetleri. Teknoloji henüz
bu kadar gelişmemişken kolay erişilebilirlik
özelliği olan radyo en değerli kitle iletişim
aracıydı insanlar için. 

Sonra televizyon icat edildi ve zamanla
televizyon haberciliği de yaygınlaşmaya
başladı. Ancak bu olay radyo haberciliğinin
önüne geçemedi. Araba kullanan insanlar ve
gelişmeleri televizyondan takip edemeyen-
ler yine radyo haberciliğini kullandı. Günü-
müzde radyo yoluyla haber dinlemeye
devam ediyor insanlar. Aynı şeyler gazete
için de geçerli. Yani internet gazeteciliğinin
yaygınlaşması kâğıt gazetelerin de önüne
geçemedi. Çünkü dokunarak gazete okumak
insana çok daha fazla keyif veriyor. Ne
zaman sabahları markete gitsem okumak is-
tediğim gazeteyi bulmak zor oluyor çünkü
hâlâ gazeteler yok satıyor. 

Bu durum biz geleceğin gazetecilerini
sevindiren ve umutlandıran bir durum.
Ancak zamandan tasarruf etmek isteyenler
de internet gazetelerini okumaya devam edi-
yor. Sonuç olarak teknolojinin her geçen
gün gelişmesi, ne yazılı basın oluşturan ga-
zete ve dergilerin okunmasına ne de işitsel
bir medya olan radyonun dinlenmesine
engel oluşturmuyor. Sözün kısası teknolojik
gelişmeler yazılı ve işitsel medyayı arka
plana atmıyor, önemini azaltmıyor. Tam ter-
sine sektörü geliştirerek büyümesine olanak
sağlıyor.

Satranç Eğitmeni Ali ÇİTÇİ:

Satranç zekâyı geliştirir
Satranç Eğitmeni Ali Çitçi ileDünya tarihinin

ilk oyunu olarak bilinen satranç üzerine konuştuk.
Spor İl Müdürlüğü’nde görev yapmakta olan Çiftçi,
“Çocukların kişisel gelişimlerine katkısı büyük olan
satranç ile her çocuğun ilgilenmesi gereklidir.” dedi.

Satranç ile nasıl tanıştınız?
Öncelikle ben 40 yaşına kadar satrancı bilmi-

yordum. Görevim münasebetiyle 5 Ocak Satranç
Merkezi’nin amiri olduğumda oyun üzerine sorular
soruluyordu. Bir gün turnuvalarda 6 yaşındaki bir
çocuğu 5 saat satranç oynarken görünce dedim ki
''Neden ben yapmayayım”. Sonra karar aldım ve
kendi kendimi geliştirdim. Şuan 9 yıldan beri Sat-
ranç Eğitmenliği ile topluma hizmet ediyorum. Ay-
rıca derslerimiz ücretsizdir.

Satrancın zekâ gelişimine faydaları neler-
dir?

Bilim adamları, satrancın insan zekâsına fay-
dalarını iki şekilde ifade etmektedir. Biri kelime-
lerle ve cümlelerle düşünme, diğeri ise görsel
sembolleri kullanarak düşünme. İnsanlar internet,
bilgisayar, telefon, medya kullanımını artırarak ken-
dilerini dar bir alana hapis ediyorlar. Bu durumda
kendilerini cezalandırmış oluyorlar. Ama satrancın
faydalarını anlatmaya çalışırsak saymakla bitmez.
Mesela satranç konsantrasyonu arttırır. Satranç oy-
narken tek bir hedefe kilitlenirsiniz, o da rakibi mat
ederek oyundan zafer ile ayrılmaktır.

Bize satrancın tarihi hakkında bilgi verir
misiniz?

En az 4000 yıl önce Mısır'da ortaya çıktığını

söylüyorlar. Tarihçesi kesin olarak belli değil.
Ancak şunu söyleyebilirim ki satrancın ana teme-
linde Müslüman bir ülkenin yattığı aşikâr ve kaçı-
nılmaz. Çünkü Avrupa'da bundan 15-20 yıl
öncesine kadar satrancı benimsemiyorlardı. O Müs-
lüman oyunu bizim okullarımıza giremez denili-
yordu.Ama şu an İngiltere, Almanya, Fransa ve
çoğu Avrupa ülkeleri satrancın faydalarını görünce
okullarında zorunlu eğitim haline getirdiler.

Bu oyuna başlamak için yaş aralığı var mı?
Satranca başlamak için yaş aralığı yoktur. Sa-

dece lisans çıkarma işlemi 6 yaş ile sınırlıdır. Tur-
nuvalara katılması için 7 yaşında olması gerekir.
Yani yaş ortalaması 5 dediğimizde net bir rakam or-
taya çıkarabiliriz.

HABER- FOTOĞRAF: 
Ensar Yiğit GÖKTÜRK(10/A)

Her öğrenci başarılı olabilir 
2005 yılında kurduğu MNB(Mut-

luluk, Eğitim, Başarı) Eğitim Danış-
manlık Merkezi’nde Kişisel Gelişim
Uzmanı olarak eğitim hayatına
devam eden eğitimci yazar Mehmet
Ali Çiçekçi, yapmış olduğumuz rö-
portajda önemli bilgiler verdi.
Çiçekçi, çocukların eğitimde ve her
türlü alanda gelişim göstermesi için
öncelikle kendilerinde farkındalık
yaratması gerektiğini ve aynı za-
manda planlı bir şekilde hareket ettik-
leri takdirde mutlaka başarılı
olacaklarını söyledi.

Bu mesleğe nasıl başladınız?
İşe Fizik öğretmenliği yaparak başladım.

Ancak öğrencilerin asıl derdinin matematik,
fizik, coğrafya, tarih değil, motivasyon
olduğunu fark ettim ve öğrencilerin moti-
vasyonunu arttırmak için bu tür çalışmalara
başladım. Sonra benim adıma çok önemli bir
süreç başladı. Ankara’da, İzmir’de “Öğren-
meyi Öğrenme”, “Hafıza Teknikleri” , “Hızlı
Okuma” eğitimlerini aldım ve son olarak
2005 yılında fizik öğretmenliğini bırakarak
ve tamamen kendime ait bir kurum kurarak
bu çalışmalara başladım.

Öğrenci gelişimi konusunda yapmış
olduğunuz seminerlerde verdiğiniz
önemli bilgiler öğrencilere nasıl uygulan-
malıdır?

İlk önce amacım öğrencilerde farkındalık
hissi yaratmak. Öğrenciler geleceklerinin
bugüne bağlı olduğunu biliyor, ancak
farkında değil. O yüzden seminerlerde
öğrencileri her şeyi başarabileceklerine
inandırmak istiyorum. Çünkü inandıkları
zaman her şeyi başarabilirler. İkinci aşama
ise nasıl başaracakları, sonraki amaç neler

yapabileceklerine dair hedeflerini belir-
lemektir ve bütün bunları uyguladıktan
sonra çocuklar zaten gerisini tamam-
lamış oluyor.

Sizin gözünüzde her öğrenci
başarılı olabilir mi?

Kesinlikle başarılı olabilir. İlkokul
birinci sınıfta okuma yazmayı öğrenen
öğrenci TEOG’ ta da üniversite sı-
navlarında da başarılı olabilir. Her çocuk
istediği hedefte başarılı olabilir. Bunun
için en önemli olan şey farkındalık
yaratmak, nasıl başaracaklarını öğren-
mek ve hedef belirlemektir.

Öğrencilerin gelişimi için velilere
ne tür önerilerde bulunursunuz?

Her veli öğrencisinin başarılı olmasını
ister ve bu yüzden onların üzerine çok düşer.
Ancak çocuklarının çalışma saatine ve
çalışma tarzlarına gereğinden fazla karışırsa
bu onları olumsuz etkiler ve ders çalışma
heveslerini ortadan kaldırır. Böylelikle
öğrencilerin başarısı söz konusu olamaz. Bu
konuda çok dikkatli olmaları gerekmektedir.

Haber: Veysel Doguç (11-A)
Fotoğraf: Borahan Karaçam (10-A)

Hayati KOCA'nın 
"Masiva"sı beğenildi

Bu yıl onuncusu düzenlenen Tüyap Çu-
kurova Kitap Fuarı’nda 14 Ocak Cumartesi
günü üçüncü kitabı "Masiva"yı imzalayan
Adana İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Hayati KOCA'nın standında uzun kuyruklar
oluştu. 

Daha önce roman incelemesi ve spor
tahlilleri içeren kitaplarıyla tanıdığımız ha-
yati koca, bu sefer şiir kitabıyla çıktı oku-

yucusunun karşısına."Masiva", kırk bölüm-
den oluşan tek şiir; ama kırkıncı bölüm en
başta. kırk'tan bir'e önemli ölçülerde tasav-
vufi içerikler taşıyan, aşkı arayan, sorgula-
yan bir kitap. 

Hayati KOCA yoğun bir ilgi gören imza
gününde okuyucularıyla kitapları üzerine
konuşurken okuyucuların sorularını da ce-
vapladı.



Sayfa 6 Mart 2017Kültür-Sanat-Etkinlik İLETİŞİM

Okul içinde ve dışında gerçekleş-
tirilen çeşitli etkinliklerde derece alan
öğrencilerimiz için okulumuz Çep
Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
si’nde de bir ödül töreni düzenlendi. 

Okulumuz bahçesinde düzenlenen
törende; Okullar arası İl Boks Şampi-
yonu MahsumTEKER’e ve aynı dalda
Adana üçüncüsü olan Berke Can MA-
SAT’a, Adana Kick Boks şampiyonu
Yeliz AYÇİÇEK ve Halk oyunlarında
Bölge birincisi olan öğrencilerimize
çeşitli ödüller ve başarı belgesi ve-
rildi. 

Bu arada Onur Kurulu tarafından
her ay düzenlenen ayın sınıfı ve ayın
öğrencisi etkinliği sonucu ayın öğren-
cisi seçilen Hasan ÇİÇEK’e başarı
belgesi verilirken ayın başarılı sınıfı
seçilen 10/B Sınıf Öğretmeni Ömür-
zat Toparlak’a da sınıf adına plaket
verildi.  Kompozisyon yarışmasının birinci
Buse GÜZEL de başarı belgesi aldı. 

Öğrencilere ödüllerini veren Okul Müdürü

Uğur ÖZEN, öğrencilerin sportif, kültürel ve
bilimsel alanlarda katılmış oldukları müsaba-
kalarda elde ettikleri başarıyı her zaman des-
teklediğini kaydederek, öğrencilerin bu

başarıları kazanmasında emeği geçen
öğretmenlere de teşekkür etti. Bir işe
azimle başlamanın önemine de vurgu
yapan ÖZEN; “Bir iş üzerinde emek
göstermediğiniz müddetçe, hırs ile
ter dökmediğiniz sürece o işi hak-
kıyla başarıp kazandığınızı söyleye-
mezsiniz” dedi. ÖZEN, bu tür
başarıların hem öğrencilerimiz, hem
okulumuz hem de ülkemiz adına
güzel sonuçlandığını ifade ederek,
öğrencileri desteklemeye devam ede-
ceğini söyledi. 

Geçen ay da;  ayın öğrencisi se-
çilen 10/B Radyo-TV bölümü öğren-
cisi Cemre ULAŞER’e Okul Müdürü
Uğur ÖZEN tarafından ayın sınıfı se-
çilen 10/D sınıfı adına da sınıf baş-
kanına Sınıf Öğretmeni  Mine
POLAT  tarafından  ödül verilmişti. 

HABER: Burak SÜSEN(11/A)
FOTOĞRAF: Kevser Nur İLTAŞ(11/A)

Adana'da bu yıl 10. su düzenlenen
Çukurova Kitap Fuarı, TÜYAP Adana Ulus-
lararası Fuar Alanı ve Kongre Merkezi'nde ki-
tapseverleriyle buluştu.

TUYAP Adana Fuarcılık A.S. tarafından
Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle ÇUFAS
Çukurova Fuarcılık A.S., Adana Valiliği ve
Adana Büyüksehir Belediyesi desteği ile
düzenlenen fuarın açılışına başta Adana Valisi
Mahmut DEMİRTAŞ, Adana Büyükşehir
Belediye Başkanı Hüseyin SÖZLÜ, Seyhan
İlçe Belediye Başkanı Zeydan KARALAR ve Adana
İl Milli Eğitim Müdürü Turan AKPINAR olmak üzere
birçok sivil toplum kuruluşundan temsilciler katıldı.

300'ü aşkın edebiyatçı okurlarıyla buluştu
Fuar hakkında bilgi veren TÜYAP Kültür Fuarları

Koordinatörü Deniz KAVUKÇUOĞLU, fuarda 300'ü
aşkın edebiyatçının okurlarıyla buluştuğunu ve 70
kültürel etkinlik yapıldığını aynı zamanda sinemamızın
önemli isimlerinden Yılmaz GÜNEY’in ve Şair Ahmet
ARİF'in de anıldığını belirtti.  

“Bizi kitaplar kurtaracak”
Açılış sırasında konuşan Yazar Doğan HIZLAN

''Adana'daki fuarın 10 yılı geride bırakması çok anlamlı
ve gurur verici. İstanbul dışındaki bu tür kültürel etkin-
likler beni çok daha fazla etkilemiş, çok daha fazla
mutlu etmiştir. Buraya gelenler, kitap okumayı sevenler
ve bu insanlardan bu topluma zarar gelmez. Hepimizi
kitaplar kurtaracak, ben buna inanıyorum. Adana’da 10
yıl yükselen bir fuar. Bunu destekleyen herkese çok
teşekkür etmek lazım.'' diyerek kitapların oluşturduğu,
yarattığı kültüre vurgu yaptı.

“Kültürün başkenti Adana'da da bu fuarı ya-
pacağız”

Açılışa katılan Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı
Metin CELAL ise konuşmasında Türkiye’deki terör

saldırılarına değinerek ''Bu saldırılarla ülkeyi teröre tes-
lim edeceğimizi düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Hayatı
çekilmez hale getirmek istiyorlar ama biz buna izin ver-
meyeceğiz ve kültürün başkenti Adana'da da bu fuarı
yapacağız.'' dedi. 2016 yılına ait Türkiye yayıncılık ver-
ilerini açıklayan CELAL '' 2016 yılında toplam 666 mi-
lyon 865 bin 579 adet kitap üretildi, bunun için 404
milyon 129 bin 293 adet bandrol satın alındı ve Milli
Eğitim Bakanlığı'nın ilk ve orta öğretim öğrencilerine
262 milyon 736 bin 286 adet ücretsiz ders kitabı
dağıtıldı” dedi. İstatistik kurumlarına göre Türkiye nü-
fusu 78 milyon 741 bin 53. Toplam Kitap sayısı nüfus
oranına göre 2016 yılında kişi başına 8.4 kitap düştü.
2015'te Türkiye'de 620 milyon 751 bin 618 adet kitap
üretilmişti. Kişi başına düşen kitap sayısı 8'di. 2016 yılı
verileri göz önüne alındığında, üretilen kitap adedinde
yüzde 7.4 artış olduğu görülüyor. Uluslararası
Yayıncılık Birliği'nin verilerine göre Türkiye dünyanın
en büyük 11. yayıncılık sektörü ve üretilen yeni kitap
çeşidinde yine 11. sırada yer alıyor'' sözlerini kaydetti.

Girişin ücretsiz olduğu Fuarda Gülten
DAYIOĞLU, Fatoş GÜNEY, Yılmaz ÖZDİL, Altan
ÖYMEN ve Ataol BEHRAMOĞLU’nun da  bulun-
duğu çok sayıda gazeteci, yazarın katıldığı etkinlik 7-
15 Ocak tarihleri arası konuklarını ağırladı.

HABER: Özlem FİLİZ (11/A)
FOTOĞRAF: Ferhat BİLMECE (11/A)

Sanıldığının aksine uzun süreli ders çalışmak
başarıyı getirmiyor. Önemli olan verimli ders çalışma
yöntemlerini bilerek buna uygun bir çalışma yapmak.
Bunu yaptığınızda hem hobilerinize zaman kaldığını
hem de derslerdeki başarınızın arttığını göreceksiniz.
Peki verimli ders çalışma yöntemleri nelerdir? Bu
sorunun Cevabını almak için Okulumuz Rehberlik
Öğretmeni Cenk Yıldız ile küçük bir söyleşi yaptık. 

Verimli ders çalışma nedir?
Verimli ders çalışma her gün belirli aralıklarla

ders çalışma bir sonraki günün derslerine göz atma 
öğrendiklerini tekrar etmedir.
Günde kaç saat ders çalışıp ne kadar ara ver-

meliyiz?
Günde en az 45 dakika ders çalışıp 15 dakika ara

vermeliyiz. Ders çalışma düzenimiz sayısal dersler-
den sözel derslere doğru olmalıdır

Öğrencinin çalışma programı nasıl olmalıdır?
Her öğrencinin bir çalışma programı olmalı ve

bu programı kendisi ayarlamalıdır. Ders çalışma, din-
lenme, spor vs. gibi şeyleri göz önünde bulundurarak
yapmalı ve tüm programını sadece ders çalışmaya
ayarlamamalıdır. Eğer kendisi zorluk çekiyorsa bir
rehber öğretmeninden yardım alarak bu sorunu or-
tadan kaldırabilir.

Ders çalışırken bulunduğumuz ortam nasıl ol-
malıdır?

Ders çalışırken bulunduğumuz aydınlık ol-
malıdır. Loş ışık fazla hayal kurma ve uyuma
içgüdüsü uyandırır. Çalışma masamız düzenli olmalı,
ders araç ve gereçlerimizden başka hiçbir şeyolma-
malıdır. Odanın ısısı 25 santigrat derece olmalı, ne
çok soğuk ne çok sıcak olmalıdır. Duvarlarda dikka-
timizi dağıtacak afiş, poster vs. gibi şeyler bulundur-
mamalıyız. Ders çalıştığımız ortamda odaklanma
konusunda zorluk çekmemek için televizyon açık ol-
mamalıdır. Ders çalışırken müzik dinlememeliyiz ve
hayallere dalıp gitmemeliyiz.

Verimli ders çalışmayla ilgili birkaç altın
kural söyler misiniz?

Sabahları mutlaka kahvaltı yapılmalı, yeterince
uykumuzu almalıyız. Teneffüsleri iyi değer-
lendirmeliyiz. Akşamları mutlaka tekrar yapmalı ve
bir sonraki günün dersine göz atmalıyız. Anla-
madığınız konuları öğretmenlerinize sorun. Sizinle
aynı hedefte olan kişilerle arkadaşlık kurun. Yatarak
veya uzanarak ders çalışmayın. Arkadaşlarınıza ayıra-
cağınız zamanı belirleyin. Ders çalışma aralarında
televizyon izlemeyin, dinlendirici pozitif müzikler
dinleyin. Her zaman internetin başında olmayın, en

az 40 dakikanızı ayırarak kitap okuyun.  Bu dedikler-
imi uygulayan öğrenci başarı sağlayacaktır,uygula-
mayan ise hiçbir başarı elde edemeyecektir.
Unutmayalım ki ''rotası belli olmayan gemiye hiçbir
rüzgâr yardımcı olamaz''.

Verimli ders çalışmada velilere düşen görevler
nelerdir?

Bu konuda velilere maddi görevden çok manevi
görev düşüyor. Öncelikle öğrenciyi başka hiçbir
çocukla kıyaslamamalılar, bu öğrencide motivasyon
düşüklüğü ve saldırganlığa yol açacaktır. Eleştiri yer-
ine övgü gereklidir. Veliler çocuklarını sürekli ders
çalışmaya zorlamamalıdır. Maddi ödül yerine manevi
ödül daha önemlidir. Eğer öğrenciye ‘karnen iyi
gelirse şunu alacağım veya bunu alacağım’ denirse
öğrencide bir süre sonra kendisi için değil, ebeveyni
için çalıştığı düşüncesi oluşur. Öğrenci, ben bu işi
kendim yapıyorum demelidir.

HABER:İpeknur ÜZÜMYİYEN(10/A)
FOTOĞRAF: Gamze GÜRPINAR(10/A)

Okulumuz Seyhan Çep Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi'nin 9-B sınıfının öğrencileri şiir din-
letisi  hazırladı. Dil ve anlatım öğretmeni Gülhan
Küçükgöde  gözetmenliğinde  düzenlendi.

İbrahim Doğan önce "Bir Yolcuya"adlı şiiri
okuduktan sonra bağlama çaldı. Şiir dinletisinin
sunucuları İrem İşibol ve Berivan Ekinci sunumları
arasında özlü sözler okudu. Şiir dinletisini
9.sınıflar,10,sınıflar ve 11.sınıflar dinledi. Mustafa
Köse'nin okuduğu "Mustafa Kemal'ler Tükenmez"adlı
şiir herkes tarafından çok beğenildi  ve dinletinin so-
nunda tekar okutuldu. Şiir dinletisi teşekkürle bitirildi.  

HABER:Sedefnur SEDEF(10/A)
FOTOĞRAF:Borahan KARAÇAM(10/A)

Okulumuzda şiir dinletisi

Siber suçlara karşı sessiz kalmayın
Adana İl Emniyet Müdürlüğü tarafından

yürütülen; “Siber Suçlarla Mücadele” konulu
proje kapsamında okulumuza gelen Adana
Çocuk Şube Müdürlüğü’nde görevli polis
memuru Emrah YİĞİT, siber suçlar hakkında
bilgi vererek öğrencilerimizden sosyal medya
hesaplarını ve interneti daha dikkatli kullan-
malarını istedi.

Okulumuzu Konferans Salonunda öğren-
cilerimizle bir araya gelen YİĞİT, 15 yaşını
doldurmuş olan her bireye;  hakaret, özel
hayatın gizliliğine müdahale gibi durumlarda
6 aydan başlayan hapis cezalarının uygu-
landığını belirterek; “Siber suç, bir bilişim
sisteminin güvenliğini, buna bağlı verilerive
kullanıcıları ele alan bilişim sistemini kulla-
narak işlenen suçlardır” dedi.

Bilgisayar, telefon veya tablet gibi
eşyaları kullanan öğrencilere bunların doğru
kullanılmasıyla ilgili önemli uyarılarda bulu-
nanYİĞİT, internet dolandırıcılarının hesaplara
kolayca erişebileceğini bu nedenle kullanıcıların
tedbir alması gerektiği vurguladı. YİĞİT, sosyal

medya hesaplarında kullanılan şifrelerde harf ve
rakamların yanı sıra noktalama işaretlerinin de
kullanılması gerektiğine dikkat çekerek; “Pay-
laştığınız şeylerin, görmesini istemediğiniz
kişilere kapatın ve tanımadığınız kişilerin

arkadaşlık isteklerini kabul etmeyin” dedi. 
Bilgisayara ve telefona indirilen uygula-

malara dikkat edilmesi yönünde de telkin-
lerde bulunan YİĞİT,2016 yılının anti virüs
programının 2017 yılı için koruyucu olmay-
acağını belirtti.

YİĞİT, bilgisayar ya da telefonun ele
geçirilmesi durumunda, ele geçiren kişinin
haberi olmadan her şeyi yapabileceğine de
vurgu yaparak, siber suçların hafife alınma-
ması gerektiğini kaydetti.

Başlarına buna benzer bir olay
geldiğinde sessiz kalmamaları yönünde
gençleri uyaran YİĞİT, “Sizin başınıza böyle
bir olay geldiği zaman sessiz kalmayın. Ail-
enize, onlara anlatamıyorsanız sizi savun-
abilecek bir yakınınıza ya da Emniyet
Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz” diyerek
konuşmasını tamamladı.

HABER ve FOTOĞRAF:
Kevser Nur İLTAŞ

Fotoğrafçı Cengiz Özcan: 

Fotoğrafçılık bir tutku işidir
Uzun yıllardır Adana’da fotoğrafçılık yapan

Cengiz Özcan ile fotoğrafçılık mesleği üzerine rö-
portaj gerçekleştirdik. Meslek hakkında bilgi veren
Özcan, “Fotoğrafçılık bir tutku işidir” dedi.

Fotoğrafçılığın sevilerek yapılması gereken bir
meslek olduğunu belirten Özcan, “Fotoğraf çekmek
yetenek işi olmasının yanında aynı zamanda sabır
işidir. Önce amatör olarak başlanmalı, kendinizde
ilerleme kaydettikçe ekipmanları genişleterek pro-
fesyonelliğe doğru adım atılmalıdır.” dedi.   

Meslek hayatındaki tecrübelerini de aktaran
Özcan, meslekte özel günler için dış çekim, doğum
fotoğrafçılığı vb. gibi alanlarda öğrencilerin kendi-

lerini yetiştirmeleri gerektiğini söyledi. Fotoğraf
çekmenin sadece deklanşöre basmak olmadığını be-
lirten Özcan, “ Fotoğraf sanatını en ince ayrın-
tılarına kadar öğrenmek gerekiyor.” dedi.
Fotoğraf çekmenin bir sanat olduğunu belirten
Özcan, “İletişim Lisesi öğrencileri öğrenimlerinin
bu kademesinde fotoğrafçılık mesleğine giriş yapıy-
orlar. Bu öğrenciler için büyük bir artıdır. Lisede
aldıkları eğitimi üniversitede de devam ettirmeleri
gerekiyor ki daha başarılı olabilsinler.” dedi.

HABER: Cansu ÖZACAR (10/A)
FOTOĞRAF: Merve Mislina ERCİYAS(10/A) 

Başarılar ödüllendirildi

Okul rehber öğretmenimiz Cenk Yıldız: 

Rotası belli olmayan
gemiye hiçbir rüzgâr
yardımcı olamaz

Kitaplar okurlarıyla
buluştu 

Hocalı’da Yaşanan İnsanlık Dramı
Hocalı, Dağlık-Karabağ’ın ikinci

büyük şehridir ve 25-26 Şubat 1992’de
ağır bir insanlık dramına tanıklık etmiştir. 

Şehirde yaşayan sivil Azerbaycan
Türkü soydaşlarımız, bir gecede tarihin en
ağır dramını yaşamıştır. Dağlık-Kara-
bağ’da, SSCB’nin dağılmasından sonra
artan etnik gerilim, Ermenistan’ın ve Rus-
ların desteklediği Ermeni militanlarla
Azerbaycan arasında çatışmaların çıkma-
sına neden oldu. Ermeni güçleri bölgeye
girerek, Azerbaycanlı birçok soydaşımızın
işkenceyle ölümüyle sonuçlanan, yok
etme, yıldırarak göçe zorlama yollarına
başvurmuşlardır.

6 Ocak 1992’de bağımsızlığını resmen
ilan etmiştir ama Ermenistan da dahil, hiç-
bir ülke ve uluslar arası kuruluş Dağlık
Karabağ’ın bağımsızlığını tanımamıştır. 

Hocalı şehrinde, Karabağ Savaşı sırasında
1992 yılı, 25 Şubatı 26 Şubata bağlayan gece,
106’sı kadın, 63’ü çocuk ve bebek, 70’i de
yaşlı olmak üzere 613 Azerbaycan Türkü kar-
deşimiz, Rusların desteklediği, milletimizin
ezeli ve ebedi düşmanı Ermenilerin silahlı
güçleri tarafından ağır işkencelerle en acıma-
sız şekillerde katledilmiştir. 

Kaçıp kurtulmaya çalışanların bir kısmı
da yollarda öldürülmüş, dağlara kadar çıkan-
ların bir kısmı ise soğuktan donarak ölmüştür.
Kaçanların bazıları esir alınmıştır ve 150 soy-

daşımız kaybolmuştur. Ermenistan tarafından
Hocalı’daki soydaşlarımıza yapılanlar uluslar-
arası anlaşmalara aykırıdır.  Cenevre Sözleş-
meleri ve İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin
BM Genel Konseyi tarafından 10.12.1948’de
kabul edilen 2,3,5,9 ve 17 Nolu maddeleri
ihlal edilmiştir. (Bu maddeler “İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesi’nde ırk, renk, cinsiyet,
din, dil ayrımı yapmadan eşit haklara sahip
olarak yaşamayı öngörmektedir. Ayrıca ilgili
maddeler, insanlara işkence, onur kırıcı ve in-
sanlık dışı muamelelerden, keyfi tutuklama,
yakalama ve sürgünlerden ve mülkiyet hak-

kından mahrum bırakmaktan men etmekte-
dir.)

İnsan Hakları İzleme Örgütü, yaşanan bu
acı olayları bölgenin işgalinden bu yana “ger-
çekleşen en büyük sivil katliamı” tanımlan-
mıştır. 

Olayı soykırım olarak tanımlayan ülkeler:
Azerbaycan, Meksika, Pakistan, Kolom-

biya, Çek Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Peru,
Sudan, Hollanda.

Katliam olarak tanımlayan ülkeler ABD
Eyaletleri: 

Massachusetts, Teksas, New Jersey, Geor-
gia, Maine, New Mexico, Arkansas, Okla-
hama, Tennessee, Pensilvanya, Batı Virginia,
Cannecticut, Florida, Arizona, Utah.

Türk düşmanı Ermenistan ise Türk Mille-
ti’ne yaşattıkları bu derin acı olaylardan hafife
alır bir tarzda “Hocalı Hadisesi” terimiyle
ifade etmektedirler. Dünya’da ve ülkemizde
Hocalı anıtı bulunmakta ve her yıl (Özellikle
de Türkiye’de ve Türk Cumhuriyetlerinde)
anma törenleri düzenlemektedir. Yüce Tanrı,
milletimize tekrar böyle bir acıyaşatmasın.

Bilge OLGUN KÜÇÜKDURAN
ÇEP MTAL

Matematik Öğretmeni

Okulumuz 11/B sınıfı Radyo Televizyon
Alanı  öğrencileri, Televizyon Haberciliği dersi
kapsamında Doğan Haber Ajansı Adana Bölge
Müdürlüğü’nü ziyaret etti. 

Radyo Televizyon Alanı  Öğretmenleri Ömür-
zat Toparlak, Ayşe Bıyık ve Fethiye Uz’un reh-
berlik ettiği mesleki gezide, DHA Adana Bölge
Müdürlüğü İstihbarat Şefi Bekir Karakocaöğren-
cilerimize haber ajanslarının işleyişiyle ile ilgili
bilgiler verdi. Karakoca,  haber ajansında staj yap-
manın iletişim öğrencileri için büyük bir şans ol-

duğunu belirterek mesleği burada öğrenen kişile-
rin sektörde iyi yerlere geldiklerini söyledi. Ajans
olarak Gazeteciliği öğreten bir okul misyonunu
taşıdıklarını ifade eden Karakoca, bu mesleğin se-
vilmeden yapılamayacağını da sözlerine ekledi.
Daha sonra, Ajansın birimlerini gezen öğrencile-
rimiz, adliye muhabiri Salih Üçtepe’den de, mu-
habirlerin ajansta yaptıkları günlük çalışmalar
hakkında bilgi aldılar. 

HABER VE FOTOĞRAF:
Salih ÇİFTÇİ(11/B)

Radyo Tv Öğrencileri DHA’da
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Okul Memurumuz
İngiltere yolunda

Okulumuz Seyhan ÇEP Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Memuru Volkan ÖZNERGİZ
Türkiye Yüzme  Şampiyonasında rekorlara imza
attı. ÖZNERGİZ 7 ayrı kategoride 5 altın, 1 gümüş
ve 1 bronz madalya ile dereceye girerek İn-
giltere’de gerçekleştirilecek 2017 Dünya Yüzme
Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Ayrıca 3
ayrı yüzme dalında da Türkiye rekoru kıran ÖZN-
ERGİZ 50 metresırt  ve150 metre karışık stilinde
de IPC (International ParalympicComitee)
olimpiyat barajını aştı.

Mersin’de 3-5 Mart 2017 tarihleri arasında
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu
tarafından Mersin Olimpik Yüzme Havuzunda
gerçekleştirilen Türkiye Yüzme  Şampiyonası’nda
aldığı başarılı sonuçlar sonucunda 27-30 Nisan tar-
ihleri arasında İngiltere’de Türkiye’yi temsil ede-
cek olan ÖZNERGİZ’le yüzme ve bu alanda elde
ettiği başarılar üzerine konuştuk.

10 yaşında özel bir spor kulübünde amatör
olarak yüzmeye başladığını belirten
ÖZNERGİZ,daha sonra sağlık problemleri ne-
deniyle yüzmeyi bıraktığını söyledi.ÖZNERGİZ
2016 sonbaharında yeniden Atlas Engelliler Genç-
lik ve Spor Kulübü’nde profesyonel olarak yüzm-
eye başladığını kaydederek, 6 aylık sıkı bir çalışma
ile yüzmede iyi sonuçlar aldığını söyledi. 6 ay gibi
kısa bir süre içerisinde iyi bir form grafiği ile büyük
başarılar  elde eden ÖZNERGİZ,
başarısını“Düzenli uyku, dengeli beslenme ve haf-
tada yaklaşık 8 defa  antrenmana katılıyorum” sö-
zleriyle dile getirdi.

Olimpiyat barajını aştım 
ÖZNERGİZ, Mersin’de yapılan Türkiye

Şampiyonası hakkında, profesyonel olarak ilk
deneyimi olduğunu söylerken 7 ayrı kategoride
dereceyegirerek 3 ayrı kategoride de rekor kırdığını
sözlerine ekledi. Girdiği dereceleri ve kırdığı reko-
rları bizimle paylaşan ÖZNERGİZ,“50 metre
serbest ve 100 metre serbest, 50 metre sırt ve 150
metreferdi karışık kategorilerinde Türkiye birincisi
oldum. 4x50metrekarışık ve serbest kategorilerinde
(takım- bayrak yarışı) iki kere yarıştım. Takımımla
birlikte  ilkyarışta Türkiye birincisi,ikinci yarışta
ise Türkiye ikincisi oldum. 50 metre kurbağalama
da ise Avrupa Şampiyonları ile omuz omuza mü-
cadele  edipTürkiye üçüncüsü oldum. 50 metre sırt

kategorisinde  Türkiye rekoru kırdım ayrıca da IPC
(International ParalympicComitee) Olimpiyat
barajını aştım. Yine 50 metre serbestte Türkiye
rekoru kırdım ve son olarak 150 metre karışıkta
Türkiye rekoru kırdım”dedi.

Hedeflerim bu yarışmayla
sınırlı değil

ÖZNERGİZ, hedeflerinin bu yarışmayla kısıtlı
olmadığını kaydederek, 27-30 Nisan tarihleri
arasında İngiltere’nin Sheffield kentinde düzen-
lenecek olan 2017 Dünya Yüzme Şampiyonası’nda
da dereceye girip yeni rekorlar kırmak istediğini
söyledi. 20 Nisan itibariyle Yüzme Milli Takımı ile
kampa katılacağını belirten ÖZNERGİZ, “Ülkem-
izi elimden gelenin en iyisini yaparak temsil ede-
ceğim.” dedi.

ÖZNERGİZ, yüzme sporunun diğer sporlar-
dan farklı olarak özellikle kas ve eklem sorunu
olanların fiziksel ve fizyolojik aktivite olarak
yüzmeden rahatlıkla verim alabileceğini ifade ed-
erek insanın yaşı ya da kilosu ne olursa olsun be-
densel engelli dahi olsa yüzmenin öğrenildiği
takdirde herkesin kolaylıkla ve tehlikesizce yapa-

bileceği bir spor olduğunu söyledi. Bu nedenle
yüzmeyi tüm kara sporlarından ayıran en önemli
özelliğin de fiziksel durumu ne olursa olsun tüm
bireyler tarafından yapılabilmesinin mümkün
olduğunu sözlerine ekledi. 

Engelliler için ülkemizde çok fazla olanak ve
spor yapabilecekleri alanlar olmadığını kaydeden
ÖZNERGİZ, özellikle Adana'da bu tür faaliyetlerin
gerçekleştirilebileceği fiziki imkanlara sahip yeterli
spor tesisi olmadığını dile getirdi. Yüzme sporu ile
uğraşan bireylerin adeta rehabilite olup egzersiz
sonrasında salgılanan endorfinhormonuyla bir-
leşmesi ile edinilen kazanımların başka hiç bir egz-
ersizin yerini tutmadığını, özellikle gelişim
çağındaki bireyler yüzme sporu ile ilgilenmeleri
sonucunda kendilerine güvenen, hırslı, yüksek
konsantrasyonu yüksek, disiplinli, programlı, aktif
ve başarılı bireyler olmalarına büyük katkı sağlay-
acağını söyleyerek sözlerine son verdi.

HABER: Ayşe Melek CEVHER(10/A)-
Burak SÜSEN(11/A)

FOTOĞRAF: Ece KALAK(10/A)-
Ferhat BİLMECE(11/A)

Önceliğiniz para 
değil işiniz olsun

Okul Geliştirme Yönetim Ekibi Sosyal ve
Kültürel Etkinlikleri Geliştirme Grubu tarafından
periyodik aralıklarla düzenlenen “Mezunlarımızla
Buluşuyoruz” etkinliğimizin bu seferki konuğu bir
çok ünlüyle çalışma fırsatı yakalamış olan Sercan
ÜÇTEPE’ydi. 

Okulumuz konferans salonunda öğrencilerim-
izle bir araya gelen Sercan ÜÇTEPE, İletişim Lis-
esi’nin Radyo Televizyon Bölümü’nden 2008
yılında mezun olduğunu kaydetti. Okul döne-
minde yaptıklarını anlatan ÜÇTEPE, kamera ki-
ralama şirketlerinde çalışarak mesleğe ilk adımını
attığını ifade etti. ÜÇTEPE, Kocaeli Hereke
Üniversitesi'ndeki eğitim hayatından sonra İstan-
bul'da 8 aylık bir eğitimin ardından çalışma
yaşamına girdiğini söyleyerek, başarıyı kolay
yakalamadığını vurguladı. ÜÇTEPE, bir çok ün-
lüyle çalışma fırsatı yakaladığını da belirterek, “ilk
düşündüğünüz kazanacağınız para değil güzel işler
yapmak olsun” dedi. 

'Başarı çalışarak geldi'
Lise yıllarından itibaren yaptığı çalışmaların

bu günlere gelmesinde önemli bir rol oynadığına
değinen ÜÇTEPE, günümüzün popüler isimleri
Nihat Odabaşı, Çağan Irmak; Gülben Ergen ve
Berkay gibi isimlerle çalışmasının da bu başarının
bir ürünü olduğunu kaydetti. ÜÇTEPE, gençlere
yaşamından örnekler anlatarak;  “Bu işi yapacak-
sanız, ilk olarak parayı düşünmeyin. Çünkü güzel
işler yaparsanız para size kendiliğinden gelecektir.
Mesela başarılı görüntü yönetmenleri haftada 20
bin TL kazanıyor. Tabi ki bu parayı kazanmak için
çok çalışmak ve işinde başarılı olmak gerekir”

dedi. Günde 18 saat çalışmak zorunda kaldığı
kaldığını anlatan ÜÇTEPE, şuanda bazen focus-
plurluk (odak yapan kişi), bazen görüntü yönet-
menliği bazen de kameramanlık yaptığını ifade
etti. Öğrencilerle samimi ve sıcak bir ortamda soh-
pet eden ÜÇTEPE, konuşmasının sonunda
gençlere; “Başarının yolu çalışmaktan geçer. Bu
nedenle çalışmaktan asla kaçınmayın” çağrısında
bulundu.
HABER-FOTOĞRAF: Hatice KARTAL(11-A)

İHA Adana Bölge Müdürü Adnan KULAK: 

Gazetecilikte genel geçer kural; en iyi
bilgiyi ve görüntüyü elde etmektir

Bir bilgiyi, bir görüntüyü elde etmeye çalışırken
bunun en iyisini elde etmeye çalışmalıyız. 

ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yayın
İletişim ve Fotoğrafçılık Kulübü tarafından 10 Ocak
Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla okulumuza davet
edilen İhlas Haber Ajansı(İHA) Adana Bölge Müdürü
Adnan KULAK, günün önemini anlatarak öğrencilerle
deneyimlerini paylaştı. 

Okulumuz Konferans Salonunda öğrencilerimizle
bir araya gelen İHA Adana Bölge Müdürü Adnan
KULAK, konuşmasına tüm gazetecilerin Gazeteciler
Gününü kutlayarak başladı. Bu günkü konumuna ge-
lene kadar yaşadığı süreci öğrencilerle paylaşan
KULAK,  "Ben kuzenime özenerek 5 buçuk yaşında
başladım okula. 20 yaşında üniversiteyi bitirdim. İhlas
Haber Ajansında en genç muhabir olarak işe başladım"
dedi.  KULAK, gazetecilik mesleğini yaparken yaşadığı
süreci ve başından geçen önemli olayları da aktararak;
"2000 yılı hem ülke adına hem de ajans adına kötü bir
yıldı.  İHA, bize ‘bölge olarak kendi faaliyetinizi kendi
çabalarınızla gerçekleştirip, kendi paranızı kazanmaya
çalışarak bize yardımcı olun’ dedi. O günden beri İHA
kendi yağında kavrulup çarkını döndürüyor" diye
konuştu. 

Gazetecilik mesleğinin güzel ve avantajlı yön-
lerinin yanı sıra zor yanları olduğunda da bahseden
KULAK, Türkiye’de gazetecilik yapmanın zor
olduğunu bu mesleği Adana’da yapmanın ise daha da
zor olduğunu anlattı. Adana’da her gün, her dakika bir
aksiyon yaşandığına dikkat çeken KULAK; “Burada

her gün her dakika aksiyon var. Biz haberleri haber
değeri var mı yok mu diye ayırıyoruz. Adana’da artık
kaza veya intihar haberleri basit haberler olarak kalıyor.
Aksiyonu yüksek haberlerle her an karşı karşıya kala-
biliyoruz. Böylelikle haber değeri yüksek haberler takip
ediliyor sürekli” diye konuştu. 

Gazeteciliğe  devlet memurluğu gibi bakmamak
gerektiğine de vurgu yapan KULAK, bu mesleğin
gerektirdiği yeterliliklere sahip olan ve bu mesleğe ilgi
ve yeteneği olan kişilerin bu mesleği seçmelerinin daha
doğru olacağını söyledi. 

Adnan KULAK, daha sonra soruları yanıtladı.
Kulak Okul Müdürü Uğur ÖZEN’in, “Öğrencilerimizi
nasıl yetiştirmeliyiz” şeklindeki bir soru üzerine şunları
söyledi: “Haberi yapan arkadaş  her şeyi iyi bilmeli her
şey hakkında bilgi sahibi olmalı. Fakat haber yazmasını
çok iyi bilmeli. Bunun yanında çok okumalı ve teknolo-
jiye hakim olmalı.”

KULAK, öğrencilerin; “Diğer insanlardan farkımız
ne olmalı?” şeklindeki bir soru üzerine de, “Bir bilgiyi,
bir görüntüyü elde etmeye çalışırken bunun en iyisini
elde etmeye çalışmalıyız. Çünkü en iyisi yoksa en iyi
elimizdekidir. Meslekte genel geçer bir kuraldır bu”
diye konuştu. 

Etkinliğin sonunda Okul Müdürü Uğur ÖZEN,
Adnan KULAK'ateşekkür ederek çiçek takdim etti.
Etkinlik, Kulak’ın öğretmen ve öğrencilerle hatıra fo-
toğrafı çektirmesiyle son buldu. 

HABER: Yaren ALICI(11/A)
FOTOĞRAF: Emine GÜMÜŞAY(10/A)

Adana'mızın kurtuluşu
coşkuyla kutlandı

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95.
yıldönümü okulumuzda büyük coşkuyla kutlandı.

Okulumuz öğretmenlerinden, İsa
KABAKÇIOĞLU, Gül GÜLAÇ ve Mine PO-
LAT'ın koordine ettiği etkinlik coşku dolu sahnelere
şahit oldu. Okulumuz Halkla İlişkiler öğrenci-
lerinden Zehra ERDOĞANgünün anlam ve önem-
ini belirten konuşmasını yaptıktansonra Adana'nın
kurtuluşunu anlatan belgeselle program başladı.
Radyo ve Televizyon öğrencilerinden Müge
BENGÜ'nün okuduğu "Bayrak" adlı şiir öğretmen
ve öğrencileri duygulandırdı. Törenin sonunda
törenin hazırlanmasında katkısı olan öğretmen ve
öğrencilere teşekkür eden  Okul Müdürü  Uğur
ÖZEN, savaş zamanında yaşanan sıkıntıların un-
utulmaması gerektiğini belirterek,“Şu zamanda
rahat yaşayabiliyorsak şehitlerimiz ve gazilerimiz
sayesinde rahat yaşayabiliyoruz” dedi. ÖZEN
ülkemizin zorlu dönemlerden geçtiğini kayded-
erken,“Tekrar bir kurtuluş daha yaşamak istemiyor-
sak güçlü şekilde durmalıyız” diyerek sözlerine son
verdi.

Programın sonunda okulumuzda yapılan 5
Ocak Şiir ve Kompozisyon yarışması kapsamında
dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

HABER: Burak SÜSEN(11/A)
FOTOĞRAF: Zehra IŞIK(10/A)

Toplumumuz içinde kendi olamayan, hedefler-
ine gitmeye korkan, farklılığın zararlı olacağını
düşünen insanların sayısı bir hayli fazla. Oysaki
başarı zaten farklılıktır; konuşulmak, özenilmek,
hayran bırakmaktır. 

Ne yazık ki bu düşünceye sahip olan insan-
larımız çok fazla değil. Bir insan başkasının hede-
fleri ve seçimleriyle kendi yoluna gidemez. Yaşadığı
hayata kendi hayatım bile diyemez. Sadece zaman
kaybeder, böyle de yaşayabileceğini düşünür ama
sonu kocaman bir pişmanlık, geriye kalan kısacık
hayatındaki koca koca ah keşkeler… Bu hayat
hoşunuza gitti mi? Yoksa kendi yolundan emin
adımlarla ilerleyen, önüne ne engel çıkarsa gözünde
büyütmeyen, zorlukları atlatan ve bir konuda
toplumda genel bir yanlış anlayış varsa buna uymak
zorunda olduğunu düşünmeyen ve istediği hedefe
varan, mutluluğun tadını alan huzura varan mı?
Sanırım bu ikincisi daha iyi. 

Umarım iki hayatın arasındaki farkı anlata-
bilmişimdir. Şimdi arkanıza yaslanın ve tekrar edin:
Bu hayat benim mi?

Kader ÖZBEK-10/C

Bu benim hayatım

Engelleriniz engel oluşturmasın
Engelli Spor Kulübü,atıcılık, yüzme ve çeşitli

atletizm branşlarında faaliyetler göstererek en-
gellilerin evlerinden çıkıp toplum yaşamına karış-
masına ve sosyalleşmesine katkıda bulunmaya
çalışıyor. 

Kulüp hakkında bilgi aldığımız, kulüp temsil-
cisi ve aynı zamanda Hacı Ahmet Atıl Anadolu
Lisesi Müdürü olan ALİ SEV, Kulübün 19 yıldır
çalışmalarına devam ettiğini kaydetti. Kulüp
bünyesinde farklı branşlarda çok sayıda sporcu
yetiştiğine dikkat çeken SEV, “Şu an basketbolda
milli takımlarda oynayan basketbolcularımız var.
Bu basketbolcular, Martı Engelliler Spor
Kulübü’nün yetiştirdiği ve milli takıma
kazandırdığı sporcular” dedi. 

SEV, Engelli Spor Kulübü bünyesinde,
atıcılık, yüzme ve çeşitli atletizm branşlarında
faaliyetler gerçekleştirildiğini ifade ederek,
amaçlarının engelli bireyleri evlerinden çıkararak
toplumla bütünleştirmek ve sosyalleştirmek
olduğunu vurguladı. 

Martı Engelli Basketbol Takımı hakkında da
bilgi veren SEV, Deplasman maçlarımız kasım
ayında başladıklarını ifade ederek, “Deplasmanlar
devam ediyor. Deplasmanlara gitmek çocuklara
ayrı bir keyif veriyor. Mesela hiç Adana’nın dışına
çıkmamış engelli çocuklarımız İstanbul’a
götürdük İstanbul da uçağa bindirdik yani bu

kişiler evlerinden hiç çıkmayan çocuklar. Biz de
keyif alıyoruz onlar mutlu olunca” diye konuştu. 

Martı Engelli Basketbol Takımı oyuncuların-
dan Cabbar ÖZDORUN ise, engellerin engel oluş-
turmamasını isteyerek;  “Evde oturmayın.
Engeliniz sizi yıldırmasın, engel insanın

beynindedir diyorlar. Evden çıktık engelimizden
yılmadık, beynimizdeki engelleri kaldırdık. Evde
oturan, topluma karışmaktan korkan engellilere
umut olalım diye uğraşıyoruz…"dedi. 

HABER: Mislina ERGÖREN(10/A)
FOTOĞRAF: EmineGÜMÜŞAY(10/A) 

İletişimciler
Kapadokya’da

Okulumuz Seyhan ÇEP Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi öğrencileri Kapadokya’ya bir
gezi düzenledi.

Gezi ve Tanıtım Kulübünün düzenlediği
geziye; Okul Müdürümüz Uğur ÖZEN, Müdür
Yardımcısı Ali KAŞLÜ, Fizik Öğretmeni Tuğba
Çelik Ak, İngilizce Öğretmeni Göksun
GÖKÇELİ ve çok sayıda öğrenci katıldı. Ürgüp,
Güvercin Vadisi, Paşa Bağları, Peri Bacaları, As-
malı Konağı gezen grup, keyifli anlar yaşadı.

HABER: Özlem FİLİZ(11/A)
FOTOĞRAF: Berivan DEMİR (11/A)

Çukurova Belediyesi tarafından 17-18
Şubat tarihleri arasında ‘'Barış temalı 2. Orhan
Kemal Edebiyat Festivali’’
gerçekleştirildi.Festival kapsamında Orhan
Kemal’in oğulları Işık Öğütçü ve Nazım
Öğütçü ve aynı zamanda Gazeteci Uğur Mum-
cu’nun oğlu Özgür Mumcu söyleyişi düzen-
ledi.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Orhan
Kemal Edebiyat Festivali'nde İstanbul, An-
kara, İzmir, Bursa, Antakya,Mersin,Tarsus ve
Mut'tan 60a yakın yazar ve şair okurlarıyla
Çukurova'da buluştu. Soner Çetin'in katkıla-
rıyla gerçekleştirilen festivalde açılış konuş-
masını yapan Çetin, ''Orhan Kemal Edebiyat
Festivali'nin ikincisini gerçekleştiriyor olmak-
tan büyük bir mutluluk duyuyorum'' diyerek
festivali başlattı. 

Festival etkinliği Orhan Kemal'in oğulları
Işık Öğütçü Ve Nazım Öğütçü'nün ‘’Babamız
Orhan Kemal’’adlı söyleşisi devam etti. İki

kardeşin, babaları Orhan Kemal ile ilgili an-
lattığı anıları izleyiciler ilgiyle dinledi.Orhan
Kemal'in geçmişte çekilen fotoğrafları hak-
kında oğulları Işık ve Nazım Öğütçü'nün yo-
rumlarıyla festival devam etti. 

Etkinliğin son konuğu ise gazeteci Uğur
Mumcu'nun oğlu yazar Özgür Mumcu oldu.
Mumcu, Adana'nın kültür birikiminde çok
önemli yeri olan Orhan Kemal,Yaşar Kemal,
Yılmaz Güney ve daha birçok kişilerle aynı
memlekette yaşamaktan gurur duyduğunu be-
lirtti. Mumcu, Brezilya’da kullanılan ''Öldü-
ğün zaman arkanda bir ağaç bir çocuk birde
kitap bırak en azından'' Atasözünü de hatırlat-
tığı konuşmasını, kendi akademik başarısıyla
ilgili sorulan sorulara cevap vererek sonlan-
dırdı. Festival,davetlilerin çıkışta mozaik taş-
larıyla yapılan tabloları incelemesiyle son
buldu.  

HABER: Doğukan Tahsin Açık (10/A)
FOTOĞRAF: Merve Mislina Erciyas(10/A)

Çukurova’da edebiyat şenliği



Her gün spora ayıracağımız kısa bir süre hem
bedenen hem de ruhen daha sağlıklı bireyler ol-
mamızı sağlıyor. Özel bir Spor Salonu’nun sahibi
olan Fitness Antrenörü Adem AYDOĞAN ile
sporun faydaları üzerine konuştuk. AYDOĞAN, İn-
sanların günde en az 45 dakikalarını spora ayır-
maları gerektiğine dikkat çekerek, “Spor insanın
fizik direncini, özgüveni arttırır” dedi.

Fitness sporuna 18 yaşında başladığını belirten
AYDOĞAN, “8 aylık sporcuyken Türkiye
üçüncüsü oldum. Daha sonrada bilek güreşi dalında
14 madalya aldım. Adana'da hâlâ namağlup durum-
dayım. Yaklaşık 14 yıldır bu sporu yapıyorum. 3
farklı branşta Türkiye şampiyonluğum var. 2008
yılında Balkan şampiyonu oldum. Şu anda 86
madalyam var" diye konuştu. 

AYDOĞAN, fitness sporunun sağlıklı olmak
için yapılan bir spor olduğunu ve tüm sporların
geçiş noktası olduğunu ifade ederek; “Bu spor, in-

sanın fiziksel direncini, özgüveni arttırır ve insan-
ların sağlık problemlerini tedavi eder, insanları iy-
ileştirir. Bir insan günde 45 dakikasını spora
ayırmalı" dedi. 

Türkiye'de spora ve spor salonlarına yeterli ilgi
gösterilmediğinden de yakınan AYDOĞAN,
Türkiye’de spor salonlarının ucuz olmasına rağmen
yeterli ilgiyi görmediğini kaydetti. AYDOĞAN,  in-
sanların 1-2 günlük yemek paralarıyla spor salon-
larına giderek 1 ay spor yapabileceklerini belirterek
şunları söyledi: “Bizim insanlarımız,ancak sağlık
problemi yaşarlarsa spor salonlarına gidiyor, ya da
spor yapmaya başlıyor. Sağlık problemi yaşayana
kadar spor salonlarına gelmek akıllarına bile
gelmiyor maalesef. İnsanları sağlık problemi yaşa-
madan spora teşvik etmek lazım. Medyanın da in-
sanları bu konuda bilgilendirmesi lazım.”

HABER: Burak SÜSEN(11/A)
FOTOĞRAF: Ferhat BİLMECE(11/A)
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Şampiyon Okulumuzdan
Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu'nda

düzenlenen Okullar Arası Boks İl Şampiy-
onası'nda okulumuz öğrencilerinden Mahsum
TEKER İl birincisi olurken, Berke Can MASAT
İl üçüncüsü oldu.

Yaklaşık 33 okuldan 150’ye yakın sporcu-
nun katıldığı müsabaka 4 gün sürdü. Sadece
erkek sporcuların mücadele ettiği müsabakada
okulumuzdan iki öğrenci katıldı. Yapılan bu
zorlu müsabakada dereceye girmeyi başaran
Mahsum TEKER İl birincisi olurken, Berke

Can MASAT ise İl üçüncüsü oldu.
Okulumuzda düzenlenen törenle yarışmada

dereceye girmeye hak kazanan öğrencilere Okul
Müdürü Uğur ÖZEN tarafından ödülleri verildi.
ÖZEN,başarılarından dolayı öğrencileri bir kez
daha tebrik ederek sportif çalışmalarıher zaman
desteklediğini belirtti.Bubaşarıların hem öğren-
cilerimiz hem de okulumuz adına güzel sonuç-
landığı söyledi.

HABER ve FOTOĞRAF: 
Burak SÜSEN ve Elif FİLİZ(11/A)

Kadın futbolu 
yeterince desteklenmiyor
Daha çok erkek sporu olarak bilinen futbol son

zamanlarda kadınlar tarafından da tercih edilen bir
spor olmaya başladı. 

Adana Gücü Bayan Futbol Takımı Alt Yapı
Antrenörü İbrahim GÜLEŞ ile kadın futbolu üzerine
konuştuk. Güleş, Türkiye’de diğer ülkelere göre kadın
futboluna yeterli ilgi gösterilmediğini belirterek,
“Hem ligler de hem de alt yapı olarak çok gerideyiz”
dedi. 

Amerika, İsveç, Hollanda, Fransa ve İngiltere gibi
ülkeler de bayan futbol takımıliglerinin  çok kaliteli
geçtiğine dikkat çeken Güleş,Türkiye’de birinci ligde
yeterli kadın takımı olmadığını buna bağlı olarak az
maç yapıldığını kaydetti. Güleş, maddi ve manevi
destek sağlanmadığı için kadın futbolunda istenilen
başarının elde edilemediğinden de yakındı.  

“Kızlar futboldan ne anlar” ön yargısının yıkıl-
ması gerektiğinden bahseden Güleş, kadınların erkek
futbolculara göre; hareket kabiliyetleri, sportif

yetenekleri veteknik-taktik bilgilerinin daha az olması
nedeniyle daha sık idman yapmaları ve daha disiplinli
çalışmaları gerektiğini kaydetti. 

Güleş, takım planlaması yapılırken önceliğin
kimlere verildiğini de anlatarak; “Yeteneklerini
geliştirdiğimize inandığımız, gelişime açık olan
sporcuları ön planda tutuyoruz. Ahlaki değerlere
uygun davranan, takım uyumuna özen gösteren ve
disiplinli davranış sergilemeyi benimsemiş sporcuları
futbolun içinde tutmaktan yanayız” diye konuştu.

Antrenmanlar hakkında bilgi veren Güleş, önce-
likle teknik çalışmalara ağırlık verildiğini anlatarak,
futbolculara topu daha iyi kullanmalarını ve ben-
imsemeleri yönünde çalışmalar yapıldığını kaydetti.
Güleş, haftada 3 kez antrenman yaptığını da sözlerine
ekledi.

HABER:  Zeynep BARAZ (11-A)
FOTOĞRAF: Ferhat BİLMECE (11-A)

Tenis Antrenörü Orhan Gökçeoğlu: 

Tenis Sporu Yaygınlaştırılmalı
Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’nde

tenis antrenörlüğü yapan Niğde Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek
Okulu(BESYO)mezunu  Orhan Gökçeoğlu ile
tenis üzerine konuştuk.

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksek Okulu(BESYO) mezunu
olanGökçeoğluGö, 6 ile 70 yaş arasındaki
sağlıklı olan her bireyin tenis oynayabileceğini
belirterek, tenis sporunun daha da yaygın-
laştırılması gerektiğini söyledi. Eğitim-öğretim
kademelerinde sporcu taraması yapılarak
tenise yeteneği olan öğrencilerin belirlenmesi
gerektiğini ifade eden Gökçeoğlu, “Tenis
sporunu yaygınlaştırabilmek için Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü gibi kurum-
larda verilen hizmetleri arttırmalı,
belediyelerin gösterdikleri yerleri
imkândâhilinde tenis kortları yapılmalı,
belediye bünyesinde programlar hazırlanıp
halkla buluşturulmalıdır. Kısacası tenise imkân
tanıyarak herkesin tenis oynamasını sağlaya-
biliriz” dedi.

Gökçeoğlu, birçok faydası olmasına rağ-
men Tenise  gereken önemin verilmediğinden
de yakınarak; “Tenis sporu yaşam kalitenizi

arttırmanıza ve geliştirmenize yardımcı olur,
fiziksel performansınızı geliştirir,birçok
hastalığın riskini azaltır, enerji seviyemizi art-
tırır, kemiklerigüçlendirir, dinamik bir denge
ve çeviklikkazandırır, bacak kaslarını
güçlendirir, vücudumuza esneklik kazandırır”
diye konuştu. 

HABER::Ece Nur ALTINYÜZÜK(10/A)
FOTOĞRAF: Saadet DORA((10/A)

Günde en az 45 dakikamızı
spora ayırmalıyız

Burak SÜSEN
11-A Gazetecilik

Görmezden Gelmeyin
Rejim güçlerinin kuşatması altındaki

Suriye'de tüm dünyanın gözleri önünde
büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Türk
Kızılayı, herkesi, Suriye halkının yardım
çığlığına kulak vermeye çağırıyor.
“Görmezden Gelmeyin” sloganıyla
yürütülen kampanya kapsamında toplanacak
yardımların Suriye halkına ulaştırılması
hedefleniyor.

Suriye'de uzun bir süredir insanlık dramı
yaşanıyor. En acısı da sivillerin, masum
çocukların, yaşlıların, kadınların savaşın
orta noktasında sıkışıp kalmaları.Soğukla,
açlıkla ve savaşla mücadele eden Suriye
halkının sesini Türk Kızılayı öncelikle
Türkiye olmak üzere dünyaya duyuruyor.
Aynı zamanda Suriye'de bulaşıcı hastalık-
larla da mücadele eden halk yardım bek-
liyor. Türk Kızılayı’nın, yaklaşık 2 yıldır
“Görmezden Gelmeyin” sloganıyla yürüt-
tüğü insani yardım kampanyası Türkiye'den
yoğun destek görüyor. 

Savaştan mecburi bir şekilde kaçıp
Türkiye'ye sığınan Suriye vatandaşları da
ülkelerine yeniden dönme hayalleri ku-
rarken, Suriye'ye barış uzak görünüyor.
Türkiye, Suriye'deki barışı ne kadarda sağla-
maya çalışsa diğer ülkeler sıcak bakmıyor.
Bu insanlık dramının, katliamın bitmesi ve
yeniden barışın gelmesi dileğiyle…

Geleneksel Voleybol
Turnuvası başlıyor

Okulumuz Seyhan ÇEP Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi'nde her yıl düzenlenen, sınıflar arası
voleybol turnuvası bu yıl da düzenleniyor. 

Tüm sınıfların katılımı sonucu, 23 Mart tarihinde
düzenlenen kura çekimiyle fikstür belirlendi. Organi-
zasyonu düzenleyen Beden Eğitimi Öğretmeni Yük-
sel BAHÇIVAN bu tür organizasyonlarda,
öğrencilerin hem motivasyonunun arttığını hem de
takım olmayı öğrendiklerini belirtti. Turnuva sonrası
birinci olan sınıfa kupa ve madalya verilecek.

HABER: Burak SÜSEN(11/A)

Muhasebe öğrencileri
Serbest Bölge’yi gezdi

Okulumuz 11/E Sınıfı öğrencileri,
muhasebe alanı öğretmeni  Özgür MERCAN-
Rehberliğinde Mersin Serbest Bölgesini gezdi. 

Mercan, bu geziyle öğrencilerin okulda
gördükleri teorik bilgileri pekiştirdiklerini be-
lirterek; “Öğrencilerimiz bu geziyle derslerde
gördükleri ithalat, ihracat iş ve işlemlerini daha
yakından görerek bu alandaki bilgilerini
pekiştirmiş oldular” dedi. 

HABER: Mustafa YARAŞIK(11/A)

Adana tiyatroya
doyacak

Adana Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi
Devlet Tiyatro'su Sahnesi'nde 27 Mart-30 Nisan
tarihleri arasında düzenlenecek olan 19. Sabancı
Uluslararası Adana Devlet Tiyatro Festivali
dünyanın dört bir yanından sanatçıları konuk
edecek. 

19 Mart tarihiyle bilet satışlarının başladığı
Festival çocuklar için bilet fiyatlarında ayrıcalık
sağlıyor. Ayrıca 23-24 Nisan tarihlerinde Adana
Doğal Park'ta İspanya grubu "Cia La Tal"
tarafından gerçekleştirilecek olan "Guguklu
Saat" adlı gösteri 7'den 70'e tüm izleyicileri
bekliyor.

Türkiye'nin en uzun soluklu Uluslararası
Tiyatro Festivali'nde genç sanatçıların oyunları
ve atölye çalışmaları da yer alıyor. Festival
boyunca atık malzemelerden kukla ve kostüm
yapımı, çocuklara maske yapımı, yaratıcı çamur
çalışması, fiziksel tiyatro ve Karagöz konu-
larında da atölye çalışmaları düzenlenecek.

HABER: Burak SÜSEN(11/A)-
Ferhat BİLMECE(11/A)

Türkiye 
Şampiyonasına Gidiyoruz

Adana Adnan Menderes Spor Salonu’nda
yapılan Liseler arası Gençler Geleneksel Halk
Oyunu dalında Adana İl birincisi ve sonrasında
Mersin’de gerçekleştirilen Halk Oyunları Genç-
ler Geleneksel dalında Bölge Yarışması’nda
Bölge birincisi olan Okulumuz Halkoyunları
Ekibi, Türkiye Şampiyonası’na Adana’yı temsi-
len katılmaya hak kazandı.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ile Genç-
lik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı tarafından
Mersin Servet Tazegül Spor Salonu’nda düzenle-
nen halk oyunları grup finali müsabakasında oku-
lumuz, Liselerarası Gençler Geleneksel Dal’da
bölge birincisi oldu ve 27-28 Nisan tarihleri
arasında Kocaeli’de düzenlenecek olan Türkiye
Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Adana, Ankara, Afyon, Diyarbakır, Hatay,
Karaman, Mardin, Konya, Kilis ve Niğde illerinin

katıldığı müsabakada Adana İlini temsil eden oku-
lumuz halkoyunları ekibi almış olduğu 90.40
puanla birinci olurken, Diyarbakır Halk Oyunu
ekibi 90.20 puanla ikinci, Mardin Halk Oyunu
ekibi ise 86.80 ile üçüncü oldu. 

27-28 Nisan tarihlerinde Kocaeli’de yapıla-
cak olan Türkiye Liseler Arası Gençler Halk
Oyunları Şampiyonası’na geleneksel dalda 13
farklı ilden 16 ekip katılacak.Bu şampiyonada
halkoyunları ekibimiz ilk üçe girerse önümüzdeki
yıl Adana’dan ilk iki okul bölge şampiyonasına
katılmaya hak kazanacak. Bu yıl halkoyunlarında
Adana’yı temsilen sadece okulumuz ÇEP Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi Halkoyunları Ekibi
Türkiye Şampiyonasına katılacak.

HABER: Ferhat BİLMECE (11/A)
Kevser Nur İLTAŞ (11/A)

FOTOĞRAF: Sedef Nur SEDEF (10/A)

baş tarafı 1.sayfada

Futbola başlangıç 
Öncelikle geçmişten bu yana futbol ülkemizde

çok önemli bir yere sahiptir. Ve hatta Hemen hemen
her ülkede popülerdir. Popüler olmasının birçok ne-
deni vardır. Bir sıralama yaparsak eğer öncelikle
kolay yapılabilen ve fazla zorlukları olmayan bir
spor olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde futbol
erkek çocuklar için yürümekle başlıyor diyebiliriz.
Küçük yaşta bir heves olarak oynamaya başlayan
çocuklar yaşları ilerledikçe bu işi bir hobi olarak
veya daha ileriye götürüp bir meslek olarak devam
ettire biliyorlar. Ülkemizden futbola erkekler  kadar
kadınlarda yeteri kadar ilgi gösteriyor. Önceden bir
kadını futbol oynarken gördüğümüzde şaşırabiliyor-
duk ama şuanda çok normal karşılıyoruz. Bir çok
spor dalı olmasına rağmen çocuklar sokaklarda spora
ilk futbolla başlıyorlar. Bu aktivite onların mutlu ol-
malarını ve eğlenmelerini sağlıyor ve hatta kimi
zaman uğruna tartıştıkları bile olabiliyor. Şimdiki za-
manda hayatımıza telefon ve tabletlerin girdiğini de
düşünürsek futbol olmazsa çocuklar sokaklara da
küseceklermiş gibi bir hal almaktadır... Ülkemizde
alt yapılardaki genç çocuklara yeteri kadar ilgi gös-
terilmemektedir. Bunun en  iyi örneği ise ülkem-
izdeki futbol başarı oranının Avrupa futbol başarı
oranına göre düşük olmasıdır. Günümüzde Gençler-
imize ne kadar ilgi gösterirsek o kadar kaliteli bir fut-
bol ile karşılaşırız. Gençlerimize alt yapıda gereken
bilgileri doğru bir şekilde verebilirsek futbolumuzu
istediğimiz başarı düzeyine ulaştırabiliriz.
Önümüzdeki 10 yıl boyunca Türkiye'de iyi yetişen
futbolcuların çıkacağını düşünüyorum...

Okulumuzun başarı tablosu
Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün, Adnan

Menderes Kapalı Spor Salonunda düzenlemiş olduğu
Okullar arası halk oyunları yarışmasında okulumuz halk
oyunu ekibi liseler arası dalda 1. Olarak  Mersin’de
yapılan bölge yarışmasına katılmaya hak kazandı.
Mersin Bölge 1.liğini’de elde eden okulumuz halk
oyunu ekibi Kocaeli’nde oynanacak olan  Türkiye Fi-
naline gitmeye hak kazandı.

Adnan Menderes Kapalı Spor Salonunda düzenle-
nen okullar arası boks yarışmasında okulumuz 10/E
sınıfı öğrencisi Mahsum Teker 81 kilo kategorisinde
Liselerarası Adana il 1. si, 56 kilo kategorisinde ise 9/C
sınıfından Berkecan Masat 3. Oldu. Liselerarası kick
Boks yarışmasında ise  70 kilo kategorisinde (12/A)
sınıfından Yeliz Ayçiçek 1. Oldu.

Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesinde oynan Liseler arası Erkek basketbol turnu-
vasında okulumuz basketbol takımı yarı final elde etti.

Setin güler de oynan liselerarası Voleybol (kız) tur-
nuvasında okulumuz voleybol takımı 2. Tur oynadı.

Asım Savaş Spor Salonunda oynan liselerarası
masa tenisi turnuvasında okulumuz 3. Tura yükseldi.

Nihat Güven Spor Salonunda gerçekleştirilen Fut-
bol Turnuvasına katılan okulumuz futbol takımı 1. tur
oynadı.

Dilberler Sekisi'nde 100 öğrencinin katılımıyla
düzenlen Kros (5000m) koşu yarışmasına katılan oku-
lumuz öğrencilerinden Emir İbiş 16'ncı, Mahmut Can
Çiftpınar 21' inci, Hüseyin Gazi ise 31'inci oldu.

Bahçeşehir Koleji'nde 56 okulun katıldığı santranç
turnuvasında okulumuz en iyi okullar arasında 21. oldu.

Okulumuz öğrencilerinin elde ettiği bu başarılar
hakkında düşüncelerini sorduğumuz okulumuz beden
eğitimi öğretmeni Yüksel Bahçıvan, sportif faaliyetlere
katılan öğrencilerin kendine güvenmeleri, kendilerini
tanımaları ve disiplinli olmalarının  çok önemli

olduğunu belirtti.
Öğrencilerimizin bu tür faaliyetlerde başarılı ol-

masının sevindirici olduğunu ve amaçlarımızdan biri
olduğuna değinen Bahçıvan. ''Ama asıl önemli olan
öğrencilerimizin bu faaliyetlere katılması mücadele
etmesidir.'' diyerek başarının sağlanmasındaki sebebi
disiplinli ve istekli olarak çalışmaya bağladı.

Öğrencilerimizin yoğun tempoda sportif
faaliyetlere zaman ayırıp disiplinli olarak çalışması asıl
başarıdır.

Ç.E.P. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci-
lerinin başarılı olmasının sebebini  öğrencilerin
çalışkanlılığı ve disiplinli çalışmasına bağlayan Bahçı-
van başarının bir oluş eseri olduğunu Öğretmen ve okul
idaresinin destekleri olmadan  faaliyetlere katılımın ve
bu faaliyetlerde elde edecekleri başarının  zor bir hal
alacağını bildirdi.

''Disiplinli olmak, istekli olmak ve özverili olmak
öğrencilerimizin başarı sırlarıdır.'' diyen Bahçıvan aynı
zamanda ''Çalışınca ve istekli olunca başarı bir şekilde
gelir, hiç bir başarı emek sarf etmedikçe kendiliğinden
gelmez.'' diyerek sözlerini tamaladı.

HABER: Ferhat BİLMECE (11/A) 
FOTOĞRAF: Burak SÜSEN-Yiğit ÇÖREK (11/A)

Mahmut Can ÇİFTPINAR
11/B RTV


