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03 Şubat 2011 tarihinde başlayan ve 19 Eylül 
2012'de eğitim-öğretim hayatına merhaba 
diyen Rota Eğitim Kurumları,  

 sloganıyla eğitim 
camiasına farklı bir bakış, yeni bir 
soluk ve dinamizm getirme 
amacıyla kurulmuştur.

Eğitim-öğretimi bir bütün kabul 
eden kurumsal bakışımızda, 
akademik çalışmaların öneminin 
yanında, bireyin yetişmesinde 
önemli olduğunu düşündüğümüz 
sosyal faaliyetler, beraberinde 
kültür-sanat-spor ve dil öğretimi 
ile beraber özgüvenli bireyler 
yetiştirme ideallerimiz 
doğrultusunda programlarımız 
yapılmakta ve tüm çalışmalarımız 
bu yönde sürmektedir. 

Okul eğitiminin, okullardaki kültür-sanat-
edebiyat eğitiminin önemli bir parçası da 
dergiler olmuştur. Cumhuriyet dönemi eğitim 
tarihimizde eğitim alanlarında da dergiler en 
önde durmuştur. 

Bunun çok bilinen örneği 1933 yılının 
Temmuz ayında kurulan ve günümüze dek 
yaşayan Varlık dergisidir. Köklü okullarımızdan, 

Köy Enstitüleri'nden bu yana, okullarımızdaki 
dergi çıkarma geleneği, şu veya bu anlamda, 
sürüp gitmektedir. Çünkü dergiler en bilinen 

yanlarıyla düşünmeye, üretmeye kapı 
aralayan ürünlerdir.

Hangi alandan olursa olsun, bir 
sanatçının geçmişine şöyle bir göz 
attığımızda, mutlaka bir okul dergisinin 
izini görürüz. Bizler de okullarımızın 
duvar gazetelerinde, dergilerinde şöyle 
bir görünmüşüz veya onların 
oluşumuna katkıda bulunmuşuzdur.

Rota Eğitim Kurumları olarak bizler 
de, bu mayayla yoğrulduğumuzdan, bir 
okul dergisi çıkarmak için kollarımızı 
sıvadık.

Bu oluşuma emek veren her 
kademedeki arkadaşımıza, ürünleriyle 

dergimizi zenginleştiren öğrencilerimize 
teşekkür ediyorum.

Dergimizin yolu açık olsun. Nice yeni 
sayılarda görüşmek dileğiyle…

“Eğitimin Yeni 
Yüzü ''

Kadir AÇIKBAŞLAR
Rota Eğitim Kurumları

Genel Müdürü
Kurucu Temsilcisi
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   El ele, gönül gönüle vererek 
oluşturulan bir kurumun, Rota Koleji'nin ilk 
yılını, ilk yılın sekiz ayını tamamladık, 
yaşıyoruz.  Yönetimiyle, öğretmeniyle, 
öğrencisiyle, velisiyle…

Bir heyecan oluşturduk; onu 
sürdürüyoruz akılla, 
yürekle…  

Dinamizme çok önem 
verdik. Bu dinamizmi 
tecrübeyle yoğurduk. 
Sınıflara girin, 
koridorlarda gezinin, 
öğrencilerimizle görüşün; 
bunun yansımalarını adım başı 
göreceksiniz kurumumuzda.

Bu dinamizmi daha baştan tasarlamıştık. 
Okulumuzun armasını, renklerini, dış 
boyasını, iç boyasını öğrenci sıralarını, 

duvar panolarını; iğneden ipliğe her şeyini 
seçerken, bu dinamizmi yakalama 
düşüncesi hep aklımızdaydı.

Bilimin ışığının, cumhuriyet ışığının, 
güneş ışığının kurumumuza bol bol 

girmesi için, binamızın 
pencerelerini de gönül 

pencerelerimiz de geniş 
tuttuk, açık tuttuk. 
Dinamizmin 
kaynaklarından biri de 
bu ışıklar oldu.

Yolcu yolunda gerek, 
demiş atalarımız. Biz de öyle 

diyor ve yolculuğumuza devam 
ediyoruz. İşte elinizdeki dergimiz de 
bunun bir başka kanıtı. 

 HEDEFLERİMİZE DOĞRU YÜRÜRKEN…

Serkan GÖZDER
Rota Eğitim Kurumları

Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü



Her insanın hayalleri vardır. Ulaşmak 
istediği; ama söylemeye bile korktuğu. 
Gerçekleşmezse  hayal kırıklıkları 
yaşayacağı, üzüleceği ve kendini değersiz 
hissedeceği hayaller. İnsan olmanın verdiği 
üstün bir gayretle kimi insan hayallerinin 
üstüne üstüne gider, riskler alır 
hayatına ve geleceğe dair.  
Bazen hayaller 
gerçekleşir, mutlu ve 
gururla hayat devam 
eder, bazen de hayaller 
gerçekleşmez ve yeni 
hayaller peşinde tekrar sil 
baştan başlarız mutluluğu 
yakalamak için düşünmeye , hayal 
kurmaya. Bazen de hayalleriniz başka 
insanların hayalleri ile kesişir. Aynı hayalleri 
kurarsınız birbirinizden habersiz. Yaşam o 
kadar büyük ve aynı zamanda o kadar 
küçüktür ki , aynı hayal ve amaç 
doğrultusunda bir araya 
gelivermişsizinizdir.

Rota ailesi de kesişen bu hayallerle 
kuruldu. Bir yıl boyunca da  hep ilkleri 
yaşadık. İlk İstiklal marşı, ilk okunan şiir, ilk 
resmi tören,ilk yarışma, ilk dergi, ilk proje,ilk 
sportif takımlar,ilk sınav,ilk,ilk,ilk…. Bu ilk 
dergimizde de okulun ilk  İlköğretim 

Müdürü olarak yer almak benim 
adıma da gurur verici.   

Geriye dönüp 
baktığımızda ilk olmanın 
gururunu yaşayacak  
tüm kurucu, öğretmen 

ve öğrenciler.  Ama bu 
tablo içinde tüm insanları 

bir araya getiren saygıdeğer 
Genel Müdürümüz Kadir 

AÇIKBAŞLAR'a minnettarlığımızı tüm 
kurum adına bir kere daha yinelemek 
istiyorum. Teşekkürler Kadir Hocam… 

H. İlker DURU
Rota Eğitim Kurumları

İlköğretim Müdürü
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 2011'in Kasım'ında 
Gaziemir/Rota Koleji'nden 

davet aldım kitap imzalamak 
ve öğrencilerle söyleşmek 
için. 

Gencecik, yürekleri 
ışıldayan eğitimci yöneticiler, 
öğretmenler, her anlamda 
güçlerini birleştirmişler; bir 
okul kazandırmışlar 
Gaziemir'e. Ayakları yere 
basan, dediklerini akılla 
süsleyen gencecik yöneticiler, 
öğretmenler…  Dostum, 
arkadaşım, hemşerim İbrahim 
Oluklu da onca deneyimiyle 
bu gençlerin arasına katılmış. 
Beni de okul adına kendisi 
davet etti. 

Gözlediğim kadarıyla 
insanlardan çok, bir heyecan 
dolaşıyordu o gün okulda. 
Eğitimciliğin heyecanı 
böyledir; boyumuzu aşar 
gider kimi zamanlarda. Ele 
avuca sığmaz olur.

Rota Koleji açılalı daha 
birkaç ay olmuş. Eğitim 
anlayışları içinde 
sanata/edebiyata da yer 
verelim istemişler bu genç 
arkadaşlar. Beni de o nedenle 
çağırmışlar okullarına. Ne 
büyük şeref!

Daha ilk yıllarında, 
hedefledikleri öğrenci 
sayısının neredeyse üç katını 
kazandırmışlar okullarına. Belli 
ki eğitimciliğin heyecanını 
sadece kendileri duymamış, 
Gaziemir'e, İzmir'e de 
duyurmuşlar. Bana 
duyurdukları gibi… Daha ilk 
yıllarında, neredeyse İzmir'in 
bütün ilçelerinden öğrenci 
toplamaları başka nasıl 
anlaşılabilir? Bundandır ki 
çocuğuna özel okul arayan bir 
arkadaşımı hemen Rota 
Koleji'ne yönlendirdim etkinlik 
sonrasında.

Söyleşi için okulun 

salonuna girdiğimde yoğun 
bir alkışla karşılaştım. 
Öğrenciler, öğretmenler 
ayakta alkışlıyorlardı beni. 
Konuşmamdan sonra 
öğrencilerle söyleşmeye 
başladık. İşte o zaman oldu 
olanlar. Bütün çocukların 
parmakları havadaydı. 
Parmakları havada çocukları 
oldum olası sevmişimdir. 
Bunlar soran, irdeleyen, 
sorgulayan insanlardır. 
Onlardan korkulmaz, onlara 
sonuna dek güvenilir. 
Üzerinde düşünülmüş sorular 
geliyordu öğrencilerden. 
Planladığım konuşmanın 
dışına çıkarıyorlardı beni 
sordukları sorularla. Bundan 
dolayı derin bir mutluluk 
duydum.

İşte bu mutlulukla Rota 
Koleji'nin parmakları havada 
öğrencilerini bir kez daha 
kucaklıyorum.

ÇOCUKLARIN PARMAKLARI

HAVADA OLUNCA...
Muzaffer İZGÜ
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2011-2012 ders yılı içinde 
gittiğim okullardan biri de 
İzmir, Gaziemir'deki Rota 
Koleji'ydi. 

Her şeyden önce, okul 
yöneticileri ve görevli 
birimlerdekiler beni sevgiyle, 
saygıyla, içtenlikle karşıladılar. 
Naziktiler, inceydiler, zariftiler. 
Öncelikle bunu belirterek 
gösterilen bu ilgiye teşekkür 
etmeliyim. 

Adını yeni yeni duyduğum, 
gerçekten yaşı  itibariyle de 
genç bir okuldu Rota Koleji. 

Orada belli bir program 
çerçevesinde öğrencilerle 
söyleştik ve kitaplarımı 
imzaladım. Söyleşi sonrasında 
onların sorularını yanıtladım. 
Birçok okulda en büyük sorun, 
sıra sorulara geldiğinde 
yaşanıyordu. Çocuklar, bu tür 
etkinliklere hazır 
olmadıklarından ve 
özgüvenleri yeterince 
gelişmediğinden, soru 
sormakta zorlanıyorlardı. Ya 

çok az sayıda çocuk buna 
cesaret ediyordu ya da gelen 
sorular, yazarı, yazarlığı, 
yazmayı ve kitabı 
didiklemekten uzaktı. Oysa, 
Rota Koleji'nde durum çok 
farklıydı. Ardı ardına gelen 
soruların hepsi de birbirinden 
düzeyliydi. Bu neyi 
anlatıyordu? Şunu: Buradaki 
öğrencilere kitap ve okuma 
sevgisi verilmişti. Bunun için 
de çocuklar okuyorlardı ve 
belli bir kültür tabanları vardı. 
Onun için de soruları  yetişkin 
okur soruları gibiydi. Bu fark, 
Rota Koleji'nin, eğitim 
alanında yüksek bir çıta ile 
yarışmaya katıldığının işareti 
ve göstergesiydi.

Rota Koleji, -gördüğüm 
kadarıyla- gençti ama 
deneyimsiz değildi. Kadrosunu 
kurarken, gençler kadar 
deneyimli eğitimcilere de yer 
vermişti. Bunun için, 
deneyimlilerin olgunluğuyla 
gençlerin atılımcılığı atbaşı 
gidiyordu. Özel okullar 

kapsamında 
düşündüğümüzde, yarışa çok 
iyi bir noktadan başladığı ve iyi 
sonuçlar için yeterli mesafeyi 
kazanarak koşuya katıldığı 
rahatça görülebiliyordu.

Bu tür okullar gördüğümde 
her zaman içimde umut 
pencereleri açılır, sanki göğüs 
kafesime güneş, gökyüzü ve 
rüzgâr dolar. O gün, Rota'da 
yaşadıklarımdan sonra da 
böyle bir iyimserlikle 
aydınlıklara açıldım. 
Geleceğimizin tümüyle 
kararmayacağına, 
karartılamayacağına bütün 
yüreğimle inandım. Doğru 
dürüst eğitim verilen; bilimin, 
sanatın, kültürün baş tacı 
edildiği, böylesine nitelikli 
okulların varlığı, insanın içine 
su serpiyor.

Başlangıç sayılabilecek bu 
döneminde yakalamış olduğu 
bir çizgi var Rota Koleji'nın. 
Bunu daha iyiye, daha güzele 
götüreceğine inanmamak için 
ise hiçbir neden yok. Bu 
çizgisinden sapmadığı ve aynı 
kararlılıkla eğitsel düzeyini 
koruyup yükselttiği takdirde, 
geleceğin birçok nitelikli 
insanının “Rota Kolejli” 
olmanın hazzını ve övüncünü 
yaşayacağını şimdiden 
söyleyebiliriz.

Geleceğe  bilimle, eğitimle, 
sanatla, kültürle ve inançla 
yüklü gençlerle yürümek!

Rota Koleji'nin rotası belli: 

Başarılı olacaklarına 
eminim.     

ROTA KOLEJİ’nin
 ROTASI BELLİ

Hüseyin YURTTAŞ



8 MAYIS 2012

 Şair, eleştirmen dostum, 
edebiyat öğretmeni İbrahim 
Oluklu, çağırdığında duydum 
adını Rota Koleji'nin. Merak 
ettim.  Böyle bir okul var 
mıydı? Ne zaman açılmıştı?

21 Mart'ta bu okula 
gittiğimde şaşırdım. Bir 
fabrika nasıl bir okula 
dönüştürülmüş; bunun 
örneğini gördüm. Sevindim. 
Ekonomiye taparken insanı 
yok sayan bir anlayışa karşı 
eski bir dokuma fabrikasının 
okula dönüştürülmesi etkiledi 
beni.

Okulun Gaziemir'de büyük 
bir boşluğu doldurduğunu 
sanıyorum. Özel okul olarak 
başka bir okul yoktu bildiğim 
kadarıyla.

Asıl önemlisi Rota Koleji 
öğrencilerinin, 
öğretmenlerinin önderliğinde 
kitap okumada büyük 
adımlar atmaları. Her sabah 
öğretmenler, yöneticiler, 
öğrencilerle birlikte aynı anda 
kitap okuyorlar. Kitap okuma 
saatini solumak isterdim. 
Okuldaki o görkemli 
sessizliğin gerçekte beyinlere 
akan ışığın sessizliği 

olduğunu biliyorum çünkü. 
Düşünen, düş kuran, 
sözcükleri emercesine 
bilgilenen bu öğrenciler, 
öğretmenler, yöneticiler işi 
kökten çözecekler eğitim 
adına; buna candan 
inanıyorum.

Öğrencilerle söyleşimizde 
de söyledim; her kitap bir 
kapı açar insana. Her kitap 
farklı dünyalara alır götürür 
okuyanı. Bilmediği, 
tanımadığı, adını duymadığı 
insanlarla tanıştırır; insanlığın 
ortak acılarını, sevinçlerini, 
evrensel büyüklüğünü 
kavratır.  İnsan olmanın 
erdemini, yüceliğini sezdirir 
kişiye kitaplar.

Bunları sevincimden 
yazıyorum. Okumayı 
önceleyen bir okulumuz var, 
diye seviniyorum. Rota 
Koleji'nin öğrencileri ileri de 
okuya okuya yaşıtlarına fark 
atacaklar. Sınavlarla, 
seçenekler arasında 
gezinmekten başka bir şey 
öğretilmeyen öteki 
arkadaşlarına göre öyle 
büyük başarılar kazanacaklar 
ki önlerinde bütün kapılar 

açılacaktır.

Ayrıca okuyan 
arkadaşlarımız biliyorlar ki 
insan bir gecede bütün 
varlığını yitirebilir böyle bir 
düzende. İnsanın elinden her 
şeyini alabilirler ama ondan 
alamayacakları tek şey 
okudukları olacaktır.

İnsanın okuduğu kitaplarla 
kazandığı birikim de ona 
yaşamda büyük güç olacak, 
bu güçle yaşama yeniden 
sarılacak, sorunlarına 
çözümler bulacaktır. 

Rota Koleji öğrencileri, 
ellerinden kitabı 
bırakmadıkları sürece hem 
kişisel hem ülke sorunlarını 
çözmede bizim için 
umutturlar. O umudun 
kaynağı da çocuklarımızın 
ellerindeki romanlar, öyküler, 
şiirlerdir. İnsanı insan eden 
sanatın en temeli kitaplarla 
Rota Koleji'nin sevgili 
öğrencileri gelecekteki 
güzelliklerin de yaratıcısı 
olacaklardır.

Bu güzel okulun da 
öğrencilerine, 
öğretmenlerine, 
yöneticilerine kitaplar dolusu 
sevgi sunuyorum. Yolları açık 
olsun!

GÜNE KİTAPLA BAŞLAYAN OKUL
Hidayet KARAKUŞ
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 …ve salona girdim. 
Öğrencilerin bana yönelen 
bakışlarından birazdan 
başlayacak olan “97. Yılında 
Çanakkale” konulu konferansa 
büyük bir ilgi duyacakları 
izlenimini edinmiştim. Bana 
ayrılan yere oturdum. Birkaç 
dakika süren tanıtım 
seramonisinden sonra kürsüye 
takdim edildim ve o dakikadan 
itibaren Rotalı öğrencilerle 
artık karşı karşıyaydım. 
Doğrusu heyecanlanmadım 
diyemeyeceğim. 
Heyecanlandım; ancak kontrol 
edebileceğim bir heyecanım 
vardı. Salonda bulunan bütün 
öğretmen ve öğrencilerin de 
heyecanlı olduğunu 
düşünmeye başlamıştım. 
Onlara -ülkemin yarınlarına- 
hakkında onlarca kitap 
okuduğum, defalarca öğrenci 
götürüp alan rehberliği 
yaptığım Çanakkale'yi, dünya 
tarihini  derinden etkileyen ve 
bir milletin kaderini çizen  bir 

savaşın meydana geldiği 
Gelibolu'yu anlatacaktım. 
Dahası Rotalı öğrencilere 
Mustafa Kemal'i, Koca Seyit'i, 
Ezineli Yahya Çavuş'u ve 
Anadolu'nun bağrından çıkıp 
cepheye koşan yüzbinlerce 
vatan evladını, Mehmetleri, 
Ahmetleri anlatacaktım. 

Rotalı öğrencilerin 
konferansın ilk dakikalarından 
son ana kadar konuşmamın 
içeriğine ve konferans 
boyunca ara ara gösterilen, 
olayın geçtiği döneme ait 

fotoğraf ve belgesel 
sunumuna olan ilgilerini 
görmek beni inanılmaz 
derecede mutlu kılmıştı. Ve o 
son bölümde Rotalı 
öğrencilere “Size şimdi 
cepheden bir Türk askerinin 
anne ve babasına yazdığı bir 
mektup okunacak, lütfen bunu 
dinlerken gözlerinizi kapayın 
ve o anı beyninizde, 
yüreğinizde tasavvur edin.” 
dediğimde bir anda koca 
salon derin bir uykuya dalar 
gibi öğretmen ve öğrencisiyle 
mektuba konsantre olmuştu. 
Salondan çıt çıkmıyor, okunan 
mektubun yürekleri 
parçalayan sesi öğrencilerin ve 
dinleyicilerin hayal 
dünyalarında sanki 
yankılanıyordu. Gerçekten 
etkileyiciydi. Birkaç dakika 
sonra yükselen alkış sesleri 
benim Rotalı öğrencilere 
bakarken neden 
heyecanlandığımın da cevabı 
oluyordu. 

Sevgili öğrenciler -ülkemin 
umudu ve aydın geleceği-  
yolunuz ve bahtınız açık, 
yaşama azminiz daim olsun.  

ROTA’lı ÖĞRENCİLERLE
 97. YILINDA ÇANAKKALE’yi
YAŞARKEN... Resul YAVUZ
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Türk Ulusu, 1919 yılının 19 
Mayıs'ında başlayan bağımsızlık 
savaşı sonucunda, 29 Ekim 
1923 tarihinde ilan edilen 

ile ulusal 
bağımsızlığına erişmiştir. Bu 
süreç, Atatürk'ün ilke ve 
devrimlerinin birer birer 
gerçekleştiği bir süreçtir. O, bu 
süreç içinde kişiliği saydığı 
'bağımsızlık' savaşını ulusallık 
düzeyine çıkaran, ulusu için 
çağdaş medeniyetin de 
üstünde bir yer arayan, önderlik 
ve devrimcilik nitelikleriyle 
bizlere ışık olmuştur.

Ulusal bağımsızlığın 
sağlanmasının sadece silahla 
değil, öncelikle eğitimle 
gerçekleştirilebileceğine inanan 
Atatürk, oluşturduğu ilke ve 
gerçekleştirdiği devrimlerinde 
eğitimi her zaman öncelikli 
görmüştür.

Türkiye Cumhuriyeti, 
Atatürk'ün oluşturduğu 
düşünce sisteminin, O'nun ilke 
ve devrimlerinin Türk Ulusuna 
armağanıdır. Bu armağanın 
yaşatılması geleceğin 
kuşaklarına aktarılacak bilinç ve 
değerler sisteminin güçlülüğü 
ve tutarlılığı ile mümkündür. Bu 
aktarımı sağlayacak kurum ise 
eğitimdir.

Bu çalışmada önce Atatürk 
ilke ve devrimleri ile eğitim 
ilişkisi açıklanarak Atatürk'ün 
eğitim felsefesi ortaya konmuş; 
sonra eğitimin temel ögeleri 
bakımından Atatürk'ün 
görüşleri özetlenmiş olup, Özel 
Rota Eğitim Kurumları (Rota 
Koleji) bağlamında 
değerlendirmeler yapılmıştır.

Atatürkçü Düşünce 
Sisteminin altı ilkesi eğitim 
yeniliklerini de yönlendirmiş ve 
gerçekleştirmiştir. Aşağıda bu 
ilkelerin eğitimle ilişkisi 
vurgulanarak Atatürk'ün eğitim 
felsefesi açıklanmıştır.

Atatürk, cumhuriyet ile 
eğitim arasında vazgeçilmez 
bağlar kurmuştur. 
Cumhuriyetin korunma ve 
savunmasını gençliğin birinci 
görevi sayması, 
öğretmenlerden cumhuriyeti 
koruyabilecek fikri, vicdanı ve 
bilgisi hür kuşaklar 
yetiştirmelerini beklemesi bu 
vazgeçilmez bağları ifade 
etmektedir. Atatürk Türkiye 
Cumhuriyeti'nin yaşatılmasında 
ve geleceğinin güvence altına 
alınmasında öğretmenlerin en 
güvenilecek değer olduğunu 
vurgulamıştır. 
Cumhuriyetçiliğin yeni bir 
yaşama biçimi olarak halka 
öğretilmesi, benimsetilmesi ve 
demokrasi bilincinin 
yerleştirilmesi öğretmenlere 
verilen önemli bir görev 
olmuştur. Başka bir deyişle, bu 
görevi okulun yapabileceği 
düşünülmüştür.

Milliyetçilik ilkesi, toplumun 
değişik ögelerinin kültürel ve 
eğitimsel amaçlar çerçevesinde 
bütünleşmesine yol açmış ve 
eğitim sürecinin ulusal bir 
nitelik kazanmasını sağlamıştır. 
Atatürk'e göre eğitim programı 
her şeyden önce ulusal bir 
nitelik taşımalıdır (Bursalıoğlu, 
1981:13).

Atatürk, Yeni Türkiye 
Devleti'ni bir halk devleti, 
kendisini de bir halk adamı 

olarak görmüştür; çünkü 
halkçılık milli mücadele ile 
başlamış ve güçlenmiştir. Bu 
nedenle Atatürk eğitimi 
okulculuk olarak değil, halkçılık 
olarak kabul etmiştir. Halkçılık 
ilkesi seçkin azınlık eğitiminden 
halk eğitimine geçişi sağlamış; 
böylece ulusal eğitimimizin 
temel ilkelerinden biri olan 
“eğitimde fırsat eşitliği” 
sağlanmaya çalışılmıştır. Halk 
eğitimine ve kadın eğitimine bu 
kavramın ışığında büyük önem 
verilmiştir. Günümüz 
Türkiye'sinin eğitim 
sorunlarından okuma-yazma 
sorununa yönelik okuma-
yazma seferberliklerini Atatürk 
çok önceden başlatmıştır. 
(Karagözoğlu, 1985:213).

Laiklik ilkesi 
gerçekleştirilmeden toplumun 
herhangi bir kesiminde 
yenileşme olanaksızdır. Bu 
nedenle Türkiye 
Cumhuriyeti'nin kurulması ile 
eğitimin laikleştirilmesi paralel 
gelişmeler olmuştur. Atatürk 
dönemi eğitiminin başarılı 
olmasının en önemli 
nedenlerinden birisi de eğitimin 
laik olmasıdır. Atatürk yeni bir 
kuşağa ortak değerler ve siyasal 
bilinç kazandırmanın yolunu, 
eğitim kurumları ve örgütlerinin 
birleştirilmesinde bulmuştur. 
Yeni Türkiye'nin toplumsal 
bütünleşmesi ancak eğitimsel 
bütünleşme ile olanaklı 
görülmüştür (Bursalıoğlu, 1987).

Toplumsal gelişmenin 
ekonomik kalkınmasız 
gerçekleşmeyeceğine inanan 
Atatürk, devletçilik ilkesine 
ağırlık vermiştir. Devletçilik 
ilkesi eğitimi iki yönde 
etkilemiştir. Birincisi, devlet 
işletmeleri eğitim merkezleri 

1. GİRİŞ

“Cumhuriyet” 

2. ATATÜRK'ÜN EĞİTİM 
FELSEFESİ

Handan YILMAZ

ATATÜRK'ÜN IŞIĞINDA
                                 ROTAMIZ
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olarak etkin olmuştur. Bu 
işletmelerde yetişenler daha 
sonra büyük özel girişimlerin 
kuruculuğunu yapmıştır. 
İkincisi, bazı yüksek öğretim 
kurumları programlarını bu 
işletmelerin insan gücü 
gereksinmelerine dönük 
olarak yenilemiştir 
(Bursalıoğlu, 1982:187).

Devrimcilik ise kendinden 
önce gerçekleştirilen ilkelerin 
sürdürülmesini sağlayacak en 
güvenilir yenileşme aracı 
olarak düşünülmüştür. 
Devrimcilik bütün ilkelerin 
yayılması ve oluşmasında 
eğitim sürecinin gücünden, 
eğitim kurumlarının etki 
alanından ve eğitimcilerin 
inançlı çabalarından 
yararlanılmasını sağlamıştır.

Atatürk'ün eğitimle ilgili 
görüşleri eğitimin temel 
ögeleri açısından 
incelendiğinde şu şekilde 
özetlenebilir (Alkan:1991) :

 Ulusal, 
bilimsel ve özgür düşünce ile 
insana saygı gibi ilkeleri ele 
alan bu eğitim anlayışında 
benimsenen temel amaçlar; 
bireylerde kendisine güven 
duygusu geliştirmek, özgür 
düşünme, düşündüğünü 
eyleme dönüştürebilme 
yeteneği oluşturmak; insan 
sevgisi ve ulusal varlığı 
yüceltme duygularını 
geliştirmektir.

 Atatürk'ün 
eğitim programı ile ilgili 
düşüncelerini üç noktada 
toplamak olasıdır. Birincisi, 
bireysel ve toplumsal varlığın 
devamı ve gelişmesi için 
zorunlu olan temel bilinci 
bireylerde oluşturmaktır. 
İkincisi, bireylerde ekonomik 
yaşam için gerekli bilgi ve 
becerileri kazandırmakla 
ilgilidir. Üçüncüsü ise, eğitim 
etkinliklerinin çevresel, ulusal 

ve evrensel gereksinim ve 
koşullara uygun olmasıdır.

Atatürkçü 
eğitim felsefesinde öngörülen 
eğitim yönteminin başlıca 
özellikleri; pratiklik, işlevsellik, 
yaşamda başarı sağlayıcılık, 
çevresel koşullara uygunluk ve 
işe dönüklük ilkesine dayalı 
olma gibi özelliklerdir.

Öğrenci, 
kişiliğine saygı duyulması ve 
geleceğin büyüğü gibi 
düşünülmesi gereken bir 
ögedir. Varlığından güvence ve 
kıvanç duyulması gereken, 
Cumhuriyeti devam ettirecek 
ve yüceltecek kişidir.

 Belirli ve 
özgün niteliklere sahip çağdaş 
bir insan, profesyonel meslek 
adamı ve topluma karşı özel 
görevleri olan bir liderdir.

Atatürkçü eğitim 
anlayışında okul devletin 
gözetim ve denetimi altında 
öğretmen ve eğitim 
yöneticileri ile eğitim için 
öngörülen program 
etkinliklerinin yer aldığı, Türk 
ulusunun yüceltilmesine 
kaynaklık eden ekonomi, 
sanat, edebiyat gibi alanların 
geliştirildiği, bilimsel ve teknik 
temellere dayalı bir eğitim-
öğretim kurumudur.

Sonuç olarak; Atatürk 
ilkeleri ve devrimleri 
doğrultusunda eğitim, Türkiye 
Cumhuriyeti ve ulusunu 
yaşatmak için, Atatürk'ün 
gösterdiği amaçlara dönük, 
O'nun öngördüğü görevleri 
yerine getirecek bir eğitim 
sistemi ile yapılan eğitimdir 
(Bursalıoğlu, 1987:17). Bu 
anlayışa göre eğitim, sürekli 
gelişme ve özgürlük için bir 
araçtır.

Atatürk'ün eğitimin temel 
ögelerine yönelik görüşlerinin 
çoğu günümüzde geçerliliğini 
korumanın yanında çağdaş 
eğitim ilke, yöntem ve 

esaslarına ışık tutmaktadır. 
Aşağıda Atatürk'ün ve eğitim 
biliminin ışığında eğitimin 
yapısı, işleyişi ve temel ögeleri 
bakımından özellikle Özel Rota 
Eğitim Kurumları (Rota Koleji) 
bağlamında değerlendirmeler 
yapılmıştır.

Milli eğitimin amaçları ve 
ilkeleri kanunla belirlenmiş 
olup, her kademedeki okullar 
bu amaç ve ilkelere göre 
faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Özel okullar bu müfredat 
programlarına ek olarak, milli 
eğitimin amaç ve ilkelerine 
aykırı olmamak koşuluyla 
bireyi geliştirme, topluma ve 
ekonomiye hazırlama 
görevlerini devlet okullarına 
göre daha üst düzeyde yerine 
getirmek ve iyi bir rekabet için 
hazır olmak zorundadırlar.

Misyonunu ve vizyonunu 
incelediğimizde,, Rota 
Koleji'nin Türkiye'mizin 
geleceğine ve insanına yönelik 
en karlı ve yararlı yatırımı 
yapacağı sözünü almış 
oluyoruz. Burada Rota'mızın 
misyonunu ve vizyonunu 
vermekte yarar var. 
Okulumuzun misyonu 
“Cumhuriyetin temel ilkelerine 
sahip, Atatürk ilke ve 
devrimlerini özümsemiş, 
ulusaldan evrensele ana dilini 
iyi kullanan, dünya dilerine 
hâkim, daha iyi bir dünya 
hedefi olan bireyler 
yetiştirmektir.” Rota'nın 
Vizyonu ise “Özgün öğretim 
ortamı, genişletilmiş eğitim 
ortamı, araştırma ve 
sorgulamaya dayanan, 
yenilikçi, yaratıcı öğretim 
yaklaşımlarıyla öğrencilerin 
düşünsel ve üretken güçlerini 
tam anlamıyla kullanan, hayat 
boyu öğrenmenin önemine 
inanan, motivasyonu yüksek 
bireyler olarak gelişmelerini 
sağlamaktır.” Rota Koleji, Milli 
Eğitim Bakanlığının 
müfredatını da aşan misyonu, 
vizyonu, toplumsal sorumluluk 

3. ATATÜRK'ÜN EĞİTİMİN 
TEMEL ÖGELERİNE İLİŞKİN 
GÖRÜŞLERİ

a. Amaç ve İlke :

b. Program : 

c. Yöntem:

ç. Öğrenci: 

d. Öğretmen:

e. Okul: 

4. ROTAMIZ ATATÜRK
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anlayışı, ek dersler ve faaliyetleri 
ile bir yıldır toplumun 
hizmetinde rotasını Atatürk'ün 
ışığından alarak yoluna devam 
etmektedir. Kısa süre içinde 
gerçekleştirdiklerine 
baktığımızda bu yolda önemli 
gelişmeler sağladığını söylemek 
yanlış olmayacaktır. Ancak bu 
yolun uzun ve zorlu olması 
nedeniyle gelecek yıllar, Rota 
Koleji'nin performansı ve 
başarısı hakkında daha nesnel 
değerlendirme olanağı 
verecektir.

Rota Koleji'nde gerçekleştirilen 
eğitsel geziler, sınıf içindeki 
oyun ve projelere dayalı küme 
çalışmaları, satranç ve spor 
oyunları, yabancı dilde kitap 
özetleri, her öğrencinin bir 
müzik aletini kullanabilmesine 
yönelik çalışmalar, sınavlar ve 
sonuçlarının bireysel öğretimde 
kullanılması, mesleki gölge 
sistemi olarak adlandırılan 
uygulama, çeşitli yarışmalara 
öğrencilerin katılımının 
sağlanması aktif öğrenme ve 
rehberlik teknik ve 
yaklaşımlarına iyi örnekler 
oluşturmaktadır.

 Aslında bu teknik ve 
yaklaşımlar Atatürk'ün eğitim 
felsefesinde öngörülen pratiklik, 
işlevsellik, çevresel koşullara 
uygunluk, işe ve uygulamaya 
dönüklük ilkelerini 
destelemekte ve hayata 
geçirmeye çalışmaktadır.

Yeni olmasına karşın aktif 
öğrenmenin etkililiğine ilişkin 
oldukça çok kanıt 
bulunmaktadır. Zihni zorlayan 
bu teknikler hem beynin 
doğasına uygun olmakta hem 
de beyni geliştirmektedir. Bu 
nedenle birçok ülkede aktif 
öğrenme ulusal projelerin 
öncelikli amacı haline gelmiştir 
(Açıkgöz, 2007:1-3). Eğer 
kendilerinden, çevresinden, 
ülkesinden ve üzerinde yaşadığı 
Dünya'dan sorumlu, yaşamında 
onurlu ve esnek işgücüne sahip 
bireyler yetiştirmek istiyorsak, 

bunun yolu aktif öğrenme 
tekniklerinden geçmektedir. Bu 
bağlamda, uygulanan aktif 
öğrenme tekniklerini daha fazla 
hayata geçirmek, bu konuda 
öğretmenlerin bilgi ve beceri 
düzeylerini arttırıcı önlemler 
almak, aktif öğrenme 
tekniklerini öğretmen 
performans 
değerlendirmelerinin 
merkezine almak Rota 
Koleji'nin öncelikli hedefleri 
olmalıdır.

Atatürk, 
öğretmenleri kendisine en 
yakın yardımcı olarak 
görmüştür. Atatürk'e göre 
öğretmen profesyonel meslek 
adamı ve topluma karşı özel 
görevleri olan bir liderdir. Bir 
ülkenin kalkınması öncelikle; 
eğitim amaçlarına ulaşmak için 
gerekli insan gücünü yetiştiren 
öğretmenlerin, yaşam boyu 
öğrenme süreci içerisinde 
olmasına bağlıdır.

Hizmet öncesi üniversiteden 
mezun olan öğretmenlerin; 
araştıran, sorgulayan, problem 
çözebilen, kritik düşünebilen, 
öğrenmeyi öğrenen, bilgiyi 
üretebilen-yayabilen, yaratıcı, 
esnek, teknolojiden 
faydalanabilen, düşündüklerini 
kolayca ifade edebilen, takım 
çalışması yapabilen özelliklere 
sahip bireylerin 
yetiştirilmesinde hizmet içi 
eğitimleri daha büyük önem 
arz etmektedir (Şen ve Erişen, 
2002:99-116). Çünkü edinilen 
bilgi ve beceriler kısa sürede 
geçerliliğini yitirebilmektedir.

Rota Koleji öğretmenleri 
küresel gelişmelerin gerisinde 
kalmayarak kendilerini sürekli 
yenilemek, özellikle aktif 
öğrenme teknikleri konusunda 
yetiştirmek amacıyla eğitsel ve 
bilimsel faaliyetlere 
katılmalarına yönelik okul 
yönetiminin desteğini ve 
olumlu niyetlerini kazanmıştır. 
Bu desteğin onlar için 
motivasyon kaynağı olduğu 
açıktır. Öğretmenlerin 

deneyimleri, lisansüstü eğitim 
durumu, okuma alışkanlıkları, 
öğrencilerinin başarıları, 
öğretmenlerin sınıf içi 
performans değerlendirmeleri, 
ulusal ve uluslararası geçerliliği 
olan sınavlardaki başarı 
durumları (KPDS, KPPS, TOFEL 
gibi), veli ve öğrencilerin 
değerlendirmeleri, eğitsel proje 
ve yayınlara katılım düzeyleri 
okulun etkililiğini gösteren 
vazgeçilmez göstergelerdir. Bu 
göstergelerin yakın gelecekte 
okulun rotasını belirleyeceği 
düşünülürse, Rota Koleji'nin en 
stratejik ögesinin öğretmen 
olduğu gerçeği eğitim 
yöneticilerine önemli bir 
sorumluluk yüklemektedir.

Atatürk, 
öğrenciyi yurt sevgisinin, özgür 
düşüncenin en değerli sembolü 
olarak görmektedir. 
Geleceğimizin umutları olan 
çocuklarımızı eğitim sisteminin 
merkezinde görmek ve onlara 
çok değerli birer hazine 
olduklarını hissettirmek okulun 
en temel görevidir. Bu görevi 
nasıl ve ne düzeyde yerine 
getiriyoruz? Bu soruya verilecek 
yanıt için okulu oluşturan, 
başka bir deyişle okulu okul 
yapan eğitim yöneticileri, 
öğretmenler, diğer çalışanlar ve 
veliler olarak kendimize şu 
soruları sormak durumundayız. 
Çocuklarımız, evlerinde 
aileleriyle geçirdikleri zamanın 
iki katını harcadıkları okula 
gelirken mutlular mı? 
Öğrenmekten ve öğrenme 
ortamını paylaşmaktan zevk 
alıyorlar mı? Okula ilişkin bir 
hatırlatıcıyı gülümseyerek 
karşılıyorlar mı? Öğrenme 
sorumluluğunu yüklenmişler 
mi? Yeme-içme, spor, oyun, 
kültür, sanat ve dinlenme 
ortamları gereksinimlerini 
karşılıyor mu? Bu soruları 
çoğaltmak mümkündür. 
Sorulara verdiğimiz yanıtlar ne 
kadar olumlu ise okulu 
oluşturan bizler (eğitim 
yöneticileri, öğretmenler, diğer 
çalışanlar ve veliler) 

b. Yöntem ve Teknikler: 
c. Öğretmen : 

ç. Öğrenci :
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çocuklarımıza karşı yetiştirme 
görevlerini o kadar iyi düzeyde 
yerine getiriyoruz diyebiliriz.

Her çocuk için yukarıda 
değinilen sorulara yanıt 
bulmak kolay değil, ancak 
aşağıdaki örnek yol gösterici 
olabilir.

“Oğlum; uykuyu çok 
sevmesine karşın okula gitmek 
için heyecanla uyanıyor, hasta 
olduğu için doktora gitmeyi 
kabul etmeyip okula geç 
kalmak istemiyor, evdeki 
yemekleri bitirmeden sofradan 
kalkıyor, ancak okulda çıkan 
yemekleri afiyetle mideye 
indiriyor, öğretmenin verdiği 
görevleri bizim istek ve 
beklentilerimize göre çok daha 
üstün ve öncelikli görüyor, 
sınıf öğretmenini bir tanrıça 
olarak görüyor ve sınıf 
arkadaşlarını seviyor……”

Sizce, bu öğrenci aldığı 
eğitimden ve öğrenme 
ortamından ne düzeyde 
doyum sağlamıştır?

Eğitim; 
çok boyutlu bir süreçtir, yalnız 
sınıf ortamında olup biten bir 
olgu değildir. Çocuklarımızın 
davranışlarını etkileyen sonsuz 
sayıda etken vardır. Bizler 
bunların bazılarının 
farkındayız, birçoğunu ise 
gözden kaçırmaktayız.

Çocuklarımızın 
öğrenmesini kolaylaştıran, 
zevkli hale getiren ve bir 
öğretmen kadar rehber olan 
eğitsel ve kültürel etkinliklerin 
öğrenmedeki ve 
toplumsallaşmadaki rolü 
büyüktür. Bu tür etkinliklerin, 
yaşamlarında başarı ve 
doyumu sağlayan insanların 
ortak özelliklerinden biri olan 
yaratıcılığın gelişmesine de 
katkısı anlamlıdır. Atatürk göre, 
“sanatsız kalan bir milletin 
hayat damarlarından biri 
kopmuş demektir.” Toplum ve 

aile olarak sanatsal 
etkinliklerden uzak 
yaşamlarımız çocuklarımıza iyi 
örnek olamamaktadır. Bu 
konuda okulun tek başına 
yeterli olması mümkün 
olamayacağı açıktır. Eğitim 
ailede başlar ve sonsuz 
boyutta devam eder. O halde 
aile olarak alışkanlıklarımızı, 
yaşam tarzımızı kültürel ve 
sanatsal etkinliklere nasıl 
katabiliriz? Okul hem 
öğrenciye hem de velilere 
nasıl rehber olabilir? Bu 
sorulara vereceğimiz yanıtlar 
etkili okulun, etkili ana-baba 
olmanın birer göstergesi 
olacaktır.

Rota Koleji, veli ve 
öğrencilerin bilinçlendirilmesi 
amacıyla “Öğrenci ve Veli 
Akademisi” projesini örnek 
düzeyde yürütmektedir. Okul 
yönetimi, kültürel (Agora 
ziyareti, Selçuk-Efes-Şirince 
gezisi gibi) ve eğitsel (uzay 
merkezini inceleme gibi) 
geziler yaparak, sinema 
günleri, spor oyunları 
düzenleyerek, çok okunan 
kitap yazarlarını okula davet 
ederek eğitsel, kültürel-
sanatsal etkinlikleri 
önemsediğini kanıtlamıştır. 
Rota Koleji, gelecek eğitim-
öğretim dönemlerini daha 
yeterli ve etkili etkinliklerle 
süsleyeceği yönünde bizlere 
umut vermiştir.

Eğitim 
süreci içinde rehberlik 
hizmetleri, öğrencinin 
gelişmesine ve uyumuna 
yardım etmeye yöneliktir. 
Rehberliğin temel amacı, 
bireyde varolan gizilgüçlerin 
ortaya çıkarılması, kullanılması 
ve geliştirilmesidir. Başka bir 
deyişle, bireyin kendini 
gerçekleştirmesidir 
(Yeşilyaprak, 2010:8). Rehberlik 
bu temel amaca ulaşmada 
bireye ne kadar yardımcı 
olabilir? Bu sorunun yanıtı, 

paydaşların (veli, öğrenci, 
yönetici, öğretmen vs.) 
rehberliğin önemini algılama 
biçimine göre 
değişebilmektedir.

Ülkemizde veli, öğrenci ve 
hatta öğretmenlerin gözünde, 
rehberliğin şu ana kadar 
kendine iyi bir yer edinmiş 
olduğu söylenemez. Bazı 
devlet okullarında rehberlik 
öğrencilerin boş zamanı, 
kırtasiyecilik işleri, muhabbet 
büroları, gizli işsizlik alanları 
olarak algılanırken, bazı özel 
okullarda ise okulun her şeyi 
olarak kabul edilip özellikle 
ölçme ve değerlendirme 
alanları ile karıştırılmaktadır. 
Her iki yaklaşım ve algılama 
da, eğitim süreçlerinin kalbi 
olan rehberliğin gücünü, 
işlevini yerine getirmeyi 
engellemektedir. Belki de 
okula devam eden ve mezun 
olan bireylerin kişisel, eğitsel, 
mesleki uyum sorunlarının 
temelinde, rehberlik 
hizmetlerinin planlanmasında 
ve uygulanmasındaki 
yanlışlıklar vardır. Rehberlik ve 
psikolojik danışma hizmetleri 
alanında ülkemizde 
azımsanmayacak sayıda 
araştırma yapılmıştır. Bu 
araştırma sonuçlarından 
yararlanarak rehberlik ve 
psikolojik danışma 
hizmetlerini işe koşan 
okulların daha başarılı 
olacağını ileri sürmek, bina ve 
tesisleri iyi olan okulların daha 
başarılı olacağını ileri 
sürmekten daha akılcı ve 
bilimseldir. Bu bağlamda, Rota 
Koleji amaç ve önceliklerini 
belirlemeli ve bunları velilerle 
paylaşmalıdır.

Etkili okul araştırmalarının 
önemli konularından biri 
öğrencilerin mezun 
olduklarında neler 
yapabildikleridir. Rota Koleji, 
mezunlarına neler 
yapabileceklerine ilişkin 
olabildiğince çok seçenek 

Olumlu Bir Örnek: 

d. Eğitsel ve Kültürel-
Sanatsal Etkinlikler: 

e. Rehberlik ve Psikolojik 
Danışma Hizmetleri :
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sunabilmelidir. Bunu 
yapabilmesi için öğrencilerini 
tanımak, onların kendilerini, 
çevresini ve öğrenme ortamını 
tanımalarına yardımcı olmak ve 
onların kendilerini 
gerçekleştirmelerine rehber 
olmak durumundadır. 
Okulumuz, bu yıl içinde 
tanımaya yönelik “öğrencilerin 
öğrenme stilleri, kişisel 
özellikleri” gibi çalışmalarıyla 
olumlu bir başlangıç yaptığını 
söyleyebiliriz. Ancak, 
“Cumhuriyet: fikren, ilmen, 
fennen, bedenen kuvvetli ve 
yüksek karakterli muhafızlar 
ister. Yeni nesli, bu özellik ve 
yetenekte yetiştirmek sizin 
elinizdedir” diyen Atatürk'ün 
nesillerini yetiştirmek için, 
okulumuzun öncelikle kendi 
sonra da öğrencilerinin 
gizilgücünü bilme ve o gücünü 
doğru hedeflere 
yönlendirmedeki etkinliğini 
arttırmalıdır. Bu birikimin 
(kurumsal bilgi ve beceri) 
yaratılmasında rehber 
öğretmenlerin sayısı ve niteliği 
ile söz konusu personelin 
doğrudan hedefe yönelik 
çalıştırılması, kırtasiyecilikten 
kurtarılması önemli rol 
oynayacaktır. 

Atatürk'e göre 
modernleşmenin en etkili aracı 
eğitimdir. Bu denli büyük işlev 
ve role sahip eğitim, ülke 
kalkınmasındaki etkisiyle 
önemli bir yatırım alanı 
olmuştur. Bu eğitim yatırımının 
getirisini yükseltmek, 
verimliliğini arttırmak eğitim 
sistemindeki tüm paydaşların 
görevi olmalıdır. Rota Koleji'nin 
Gaziemir ilçesi başta olmak 
üzere güzel İzmir'in ve 
Türkiye'nin kalkınmasında, 
gelecek nesillerinin 
yetiştirilmesinde belirlediği rota 
umut vermektedir. Atatürk'ün 
belirlediği rotada seyirde olan 
geminin kaptanını ve 
mürettebatını çok ve yorucu 
işler bekliyor. Rotada “Tam yol 
ileri” hızında yol almak, başarıyı 

yakalamak için önemli ve 
yararlı olabileceği 
değerlendirilen önerilerimiz 
şunlardır:

a. Aktif öğrenme eğitim 
sistemimiz ve çocuklarımız için 
bir umuttur. Okulda aktif 
öğrenme yöntem ve teknikleri 
yaygınlaştırılmalı, 
öğretmenlerin bu konudaki 
bilgi ve beceri düzeyleri 
yükseltmelidir. Öğretmenlerin 
kullanacakları aktif öğrenme 
teknikleri, öğrencilerin 
öğrenme stillerine 
dayandırılmalıdır.

b. Eğitim yalnız nicelik olarak 
değil nitelik olarak da 
planlanmalı, eğitimde öncelik 
nitel planlamaya verilmelidir 
(Kabadayı, 1992). Bu bağlamda 
okulda nesnel bir kariyer 
planlaması zorunlu olmalıdır. 
Kariyer planlaması özellikle 
öğretmenlerin seçilmesi, 
yetiştirilmesi noktasında olmalı 
ve çok yönlü performans 
değerlendirme esaslarına 
dayandırılmalıdır. Veli, öğrenci, 
yönetici ve eğitim uzmanlarının 
değerlendirmedeki katkısı ve 
değerlendirme sürecinin yasal 
alt yapısı için bir okul tüzüğü 
oluşturulmalıdır.

c. Öğretmenlerin seçilmesi, 
değerlendirilmesi ve işe 
devamlarına karar verilmesi 
süreçleri bağımsız bir kurul 
tarafından yapılması 
sağlanmalıdır.

ç. Okulumuzda eğitim 
danışmanlığı yapacak nicelik ve 
nitelikte eğitim uzmanları 
görevlendirilmelidir.

d. Rehberlik ve psikolojik 
danışma uzmanlarının (rehber 
öğretmenler) sayısı arttırılmalı 
ve uzmanlık alanları içinde 
kalmaları sağlanarak eğitsel, 
kişisel ve mesleki rehberlik 
olanakları arttırılmalıdır.

e. Öğretmen seçiminde 
zamana bağlı olarak lisansüstü 
eğitim koşulu getirilmelidir. 
Öğretmenler lisansüstü eğitim 
yapmaları konusunda motive 

edilmeli, emeklerinin karşılığı 
olan ücretin belirlenmesinde 
eğitim düzeylerindeki farklar 
dikkate alınmalıdır.

f. Okulda yapılacak değişiklik 
ve yenileşme çalışmaları 
bilimsel araştırmalara 
dayandırılmalıdır. Bu amaçla 
lisansüstü tez çalışmaları maddi 
olarak desteklenmelidir.

g. Etkili okulun odağında 
kalite ve eşitlik vardır. Bütün 
paydaşlara (öğrenciler, 
öğretmenler, veliler, ortaklar vs.) 
eşit yaklaşılmalıdır. Kalite ölçütü 
uluslar arası düzeyde 
belirlenmelidir.
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Teknoloji  uygun koşullarda ve 
uygun yazılımlarla kullanıldığında 
eğitim ortamını zenginleştiren ve 
çocukların gelişim alanlarına olumlu 
katkıları olan araçlardır. 

 Teknolojinin yaşamımızdaki yeri 
ve önemi her geçen gün artmaktadır. 
Son yıllarda teknolojideki hızlı 
gelişmeler her alana olduğu gibi 
eğitime de yansımış ve eğitim 
alanında birçok değişime neden 
olmuştur. Bilgisayarların eğitim 
sürecinde kullanımı da bu 
değişikliklere örnek olarak verilebilir. 
Hızla günlük yaşantının bir parçası 
haline gelen bilgisayarlar çok erken 
yaşlarda kullanılmaya başlanmıştır. 
Artık çocuklar doğdukları andan 
başlayarak teknolojiyle karşılaşmakta 
ve küçük yaşlarda teknolojiyi 
kullanabilmektedirler. 

 Teknolojinin uygun koşullarda ve 
uygun yazılımlarla kullanılması, 
çocukların özellikle dil ve bilişsel 
gelişimlerini olumlu etkilemektedir. 
Bunun yanı sıra bilgisayarlar 
çocuklarda sosyal ve duygusal 
gelişim, motor gelişim ve öğrenmeye 
eğilimi de güçlendirirler.  

Teknoloji kuşkusuz 
insan etkileşiminin ve ilişkilerinin, 
kitap okumanın ya da konuşmanın 
yerini alamaz. Bununla birlikte, 
bilgisayarlar uygun koşullarda ve 
uygun yazılımlar kullanıldığında 
çocukların motivasyonunu artırır, 
işbirliği, paylaşma ve sorumluluk 
alma becerilerini geliştirir.  

Dil gelişiminde öykü anlatma, 
çizme ve boyama, oyun oynama ve 
yetişkinlerle konuşma önemli 
etkinliklerdir. Teknoloji, sağladığı 
motivasyon ve olanaklar aracılığıyla 
dil gelişiminde önemli bir yere sahip 
olabilir. Örneğin; uygun yazılımlarla 
çocuklar daha karmaşık, uzun 
cümleler kurabilir ve daha akıcı 
konuşabilirler. Çocuklar bilgisayar 
ekranında çizdikleri bir resmi, hareket 
ettirdikleri bir nesneyi ya da 
gördükleri kahramanları kısacası 
yaptıkları her şeyi anlatma 
eğilimindedirler. Bunu yapmaktan da 
keyif alırlar. 

 
 Motor beceriler çok 

çeşitli etkinliklerle gelişir. Bilgisayarlar 
da uygun koşullarda, uygun 
yazılımlarla ve uygun sürelerle 
kullanıldığında çocukların motor 
gelişimlerine katkıda bulunur. 

Disketi/CD'yi sürücüye yerleştirme, 
fare tıklama ya da klavye kullanma ile 
küçük kas becerileri, göstergeci 
ekranda istenilen yere koymasıyla da 
el ve göz koordinasyonu gelişecektir. 
Ancak, bilgisayarların cazibesi 
çocukları hareketsizliğe itebilir. Bu 
nedenle çocukların okulda ve okul 
dışında bilgisayar başında geçirdikleri 
saatlerin kontrol altına alınması 
önemle üzerinde durulması gereken 
bir noktadır. 

 
 Eğitimin her alanında yaygın 

olarak kullanılan bilgisayarlar, 
eğitimin başladığı erken çocukluk 
döneminde de önem kazanmaktadır. 
Teknoloji çocuklara kendine özgü 
zihinsel deneyimler ve olanaklar 
sunar. Bilgisayarlarla çocuklara gerçek 
yaşamlarında sunulamayan ya da 
onların karşılaşamayacakları olanaklar 
sunulabilir. Bilgisayarlar çocukların 
düşünme süreçlerini etkin hale 
getirerek daha etkili öğrenmeye 
yardımcı olmakta ve soyut 
yaşantıların daha somut ve kişisel 
yaşantılara dönüştürülmesini 
sağlamaktadır. Bilgisayarlar, 
çocukların bilişsel dünyalarını yaratıcı 
bir şekilde geliştirmeye olanak 
sağlayacak niteliktedir.  

 Teknoloji çocuklara öğrenme 
ve öğrendiklerini ortaya koyabilme 
için ek olanaklar sunar. Çocuklara 
farklı öğrenme ortamları sunarak, 
onların bireysel farklılıklarını ve 
öğrenme biçimlerini dikkate alır. 
Kendi ilgi, ihtiyaç ve öğrenme 
hızlarına göre ilerlemelerini sağlar. 
Bilişsel gelişimde uyarıcıların yeri 
tartışılmazdır. Okul öncesi eğitimde 
de bu uyarıcılar önemli bir yere 
sahiptir. Bilgisayarlar uygun 
koşullarda kullanıldığında çocuklara 
eğlenceli ortamlar sunarak onların 
çevreyi keşfetmelerini ve deneyim 
kazanmalarını sağlar. 

Bilgisayar etkinlikleri 
düzenlenirken, çocukların yukarıda 
sözü edilen gelişimsel alanları dikkate 
alınmalıdır. Okul öncesi çocuklarına 
bilgisayarları kullanabilecekleri 
ortamlar düzenlerken şunlara dikkat 
edilmesi gerekir: 

- Kullanılacak yazılımlar eğitsel 
nitelikte, öğrenci özelliklerine uygun 
ve çocuklara belli becerileri (eleştirel 
düşünme, problem çözme, yaratıcılık 
vb...) kazandırmaya yönelik olmalıdır. 
Ayrıca, öğrencilerin gelişim 
özelliklerini de dikkate almalıdır. 

- Hazırlanan ortam işbirliğine ve 
paylaşmaya dayalı olmalı; etkinlikler, 
çocuklara paylaşmayı ve işbirliğini 
öğretecek şekilde planlanmalıdır. 

- Etkinlikler gerçek yaşamla ilişkili 
olacak şekilde planlanmalıdır. 
Çocuklar okulda bilgisayar 
becerilerini tek başına öğrenmek 
yerine, bilgisayarların günlük 
yaşamdaki yerini ve diğer teknolojik 
araçlarla ilişkisini kurabilmelidir. 

- Bilgisayar etkinliklerine ayrılacak 
zaman, çocukların yaş ve gelişim 
düzeylerine uygun olmalıdır. 

Bilgisayarlar uygun koşullarda ve 
uygun yazılımlarla kullanıldığında 
eğitim ortamını zenginleştiren ve 
çocukların gelişim alanlarına olumlu 
katkıları olan araçlardır. Bu noktadan 
hareketle, teknolojik altyapısını 
hazırlayarak bilgisayarların okul 
öncesi eğitimde de etkin şekilde 
kullanılmasını amaçlayan belli başlı 
okul öncesi eğitim kurumları, 
bilgisayar kullanımını dört-altı yaş 
grubunda ''bilgisayar okur-yazarlığı'' 
ya da ''bilgisayar destekli öğretim'' 
amacıyla programlarına almaktadırlar. 
Bu kurumlardan bazıları bilgisayar 
okur-yazarlığı için standartlar 
geliştirmekte, bazıları da bilgisayarları 
kavramların, becerilerin öğretiminde 
kullanmaktadır. Bilgisayar okur-
yazarlığı, kısaca bilgisayar kullanma 
becerisi olarak tanımlanabilir. 
Bilgisayar okur-yazarlığı yaşam boyu 
devam eden bir süreçtir. Çocukların 
bilgisayar konusundaki deneyimleri 
arttığı oranda, bilgisayar okur-
yazarlığı da artacaktır. Bilgisayar okur-
yazarlığı becerisini kazanmış bir 
öğrencinin bu konuda uzman olması 
beklenemez, önemli olan ihtiyaç 
duyduğu programı kullanabilmesidir. 
Okullarda bilgisayar derslerinin etkili 
şekilde yürütülmesi sonucunda 
öğrencilerde problem çözme, işbirliği, 
kavram kazanma, buluş yoluyla 
öğrenme gibi becerilerin geliştiği 
gözlenmektedir. Öğrenciler eğitim 
yazılımlarını eğlenerek, ilgi duyarak 
kullanmakta; bilgisayarlarla dünyayı 
keşfetmekte, deneyim 
kazanmaktadırlar. Bilgisayar 
derslerinin sonunda öğrencilerin, 
''Keşke her gün bilgisayar dersimiz 
olsa!'' şeklindeki yorumları, bilgisayar 
derslerini ne kadar çok sevdiklerini ve 
bilgisayara karşı olumlu tutum 
gösterdiklerini ortaya koymaktadır.

Teknolojinin Sosyal ve Duygusal 
Gelişime Etkisi: 

Teknolojinin Dil Gelişimine 
Etkisi: 

Teknolojinin Psiko-Motor 
Gelişime Etkisi:

Teknolojinin Bilişsel Gelişime 
Etkisi:

Teknolojinin Öğrenmeye 
Katkısı:

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE TEKNOLOJİ
KULLANIMININ YERİ VE ÖNEMİ

Betül TUNCER
Rota Koleji Anaokulu Müdürü
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1970'li yılların sonlarına 
doğru Dada olarak 
Punk fazla şey ifade 

etmiyordu. Walter Benjamin'in 
sözün özü diye belirttiği buydu 
aslında;  yani tarihin 
paralellerinin her zaman yeni bir 
şeyleri açıklama veya örtbas 
etme ihtiyacı vardı. Düşünsenize 
kendini  ''Cabaret Voltaire''olarak 
adlandıran bir İngiliz grubu 
vardı, Talking Heads üçüncü 
uzunçalarında  Hugo Ball'ın “Ses” 
şiirini bestelemişti ve Dada 
hakkında yazılmış her kitapta, 
Kurt Schwitter'in yaptığı kolaja 
yapıştırmak için Hannover 
sokaklarında karış karış gezerek 
yere atılmış konser bileti  
aradığını anlatan hikayeye 
rastlamak mümkündü.

Her şeyin sanat olabileceğini 
ifade eden formel Dada teorisi, 
herkesin sanat yapabileceğini 
ifade eden formel punk 
teorisiyle taban tabana çakışır. 
Jamie Reid'in  'God Save the 
Queen' grafiğinde Kraliçe'nin 
ağzına tutuşturduğu çengelli  
iğne, bu anlamda '68 Mayıs 
Atelier Populaire' afişinden çok, 
Duchamp'ın  Mona Lisa tahrif 
çalışmalarına yakındır.

Dadaizm, ancak sona 
erdikten sonra bir özgürlük 
efsanesi haline geldi; hareket 
olarak bir yirminci yüzyıl gnostik 
mitiydi.

Hiç kimse Punk'ın sınırlarını 
bulmak için Dadadan veya 
Dadanın sınırlarını bulmak için 

Punk'tan yararlanmamıştır. Hiç 
kimse geçmiş ile geleceği 
birbiriyle kavuşturmak için 
herhangi bir girişimde 
bulunmamış, bir fikrin altmış yıl 
aradan sonra nasıl tekrar ortaya 
çıktığını veya içinde nasıl 
yuvalandığını merak etmemiştir. 
Oysa dada ve punk benzer 
duruşlara sahiptirler.Dada 
estetiği kitaplara  'anti-sanat' 
olarak geçmiştir; Punk ise 'anti-
rock'tır. Temel  Dada hareketi 
sahne sanatçılarının seyirciye 
saldırısı biçiminde 
düşünülmüştür, tıpkı Punk 
müzik performanslarında 
olduğu gibi.

Dada, doğru zamanda, doğru 
yerde bulunmanın teori ve 
pratiğinden başka bir şey 
değildir. 'Bir fikir karşısında, bu 
fikir yanlış bile olsa ,bütün 
silahlar zayıf kalır.’

O dönem var olan Punk 
grupları müzik piyasasını 
değiştirmek  ve bu değişimden 
para kazanmak amacıyla 
oluşturulmuş ticari teşebbüslerdi  
elbette;  ancak o grupların 
solistleri dünyayı değiştirmek 
için şarkı söylemişlerdir. Geride 
bıraktıkları bir avuç eseri 
dinlerken insan şunu hissediyor 
''Bu gerçekten oluyor.”;  ama 
geçmişe dönüp baktığınızda  
''Bu gerçekten oldu.'' 
diyemeyeceğinizden, sesler 
zamanın içinde asılı kalıyor.

Punk müzikte benzersiz olan 
şey, dünyayı değiştirme 

‘'Günaydın soytarı, dedim. O  'Hayır 
efendim' dedi.

  Soytarı demeyin bana, gökten talih 
ininceye kadar.

 Cebinden bir saat çıkarıp baktı: 'Saat   
on' dedi

Fersiz gözleriyle.

'İşte böyle izliyoruz dünyanın 
gidişini.

Bir saat önce dokuzdu ya, bir saat 
sonra da on bir olacak.

Böyle biz saatten saate olgunlaşıp, 
saatten saate çürüyoruz!

İşte ibret dolu bir masal.'

Dinledim alacalı bulacalı soytarının 
ahkâmını zaman konusunda,

Horoz gibi öttü ciğerlerim soytarılar 
nasıl böyle derin

Düşünürmüş diye; hiç durmadan 
güldüm, onun saatiyle tam bir saat.

Hey gidi soylu soytarı!

Değeri eşsiz soytarı!'' 

                                                                                                                                                      
JACQUES

                                                                                                                            
(Beğendiğiniz Gibi - W. Shakespeare)

DADAİZMDEN
TEKNOLOJİYE MÜZİK
'DADAİZM, PUNK FELSEFESİ, GÜRÜLTÜCÜLÜK,

ELEKTRONİK MÜZİK''



19MAYIS 2012

arzusudur. Bu arzu yalın ve 
anlaşılabilir; fakat bunun 
yanında sonsuz karmaşıklıktaki 
bir hikayeyi de zihinlere kazır. 
Bu arzu tarihin bir nesnesi  
olarak  yaşamak   yerine, öznesi 
olarak yaşamayı talep etmekle 
başlar işe ve bu taleple kapılar 
tamamen özgür bir sokağa 
açılır.

Yaşam sessiz sedasız sürüp 
giderken  19. yüzyılda 
makinelerin devreye girmesiyle  
gürültü doğdu, der Russolo. 
Gürültüyle bezenmiş 
imgelemler  Punk'tan çok önce 
Klasik Müzik cephesinde 
kendini göstermiştir. Russolo 
çağdaş müzik-çağdaş yaşam 
ilişkisini şöyle uygulamaya 
geçirir:

‘'Yalnızca müzikal seslerden 
oluşan bu kısır döngüyü 
kırmalıyız artık. 
Gelin,kulaklarımızı ve 
gözlerimizi dört açarak büyük 
çağdaş bir kentte gezinelim. 
Su,hava ve metal borulardan 
çıkan gaz seslerini; motor, 
piston, dişli gürültülerini, insan 
yığınlarını, tren istasyonu, 
metro ve baskı makinelerinin 
gürültülerini kafamızda 
orkestralamanın hayli eğlenceli 
olacağından eminim.'’

Russolo'nun bu 
manifestosundan birçok isim 
etkilenmiş ve eserler 
vermişlerdir. Bu fikri kromatik 
düşünce ve tonsuzluk takip 
etmiştir. Wagner ile 
sorgulanmaya başlanan tonallik 
kavramı, atonal parçaların 
ortaya çıkışına değin uzanır ve 
müzikte teknolojinin 
kullanılmasında kendini bulur. 
Artık bu yeni bir dönemdir ve 
kendi içinde ''elektronik müzik'' 
olarak adlandırılır.

Copland'ın deyişiyle şimdi; 
seslendirici olmadan 
seslendirilen müzik, belki de 
besteci olmadan seslendirilen 
müzik karşımıza dikilmiştir.

Elektronik müzik, müziğin 
elektronik kaynaklarla 
üretilmesi ya da değişime 

uğratılmasıdır. İlk örnekleri 20. 
yüzyılın ilk yarısında  
E.Varese'nin öncülüğünde 
vermiştir. Ancak bu tarzın asıl 
çalışmaları ve müziğin alanının 
genişleyip farklı isimlerle 
anılması (hem klasik hem de 
popüler anlamda) 2. Dünya 
Savaşı'ndan sonra gerçekleşir. 
Bu türler; musique concrete, 
electronic music,tape music, 
live/electronic music, text 
sound olarak sıralanabilir. 
Elektronik müziğin 
seslendirilemez olmasının, 
kaydedilen-saptanan bir müzik 
olmasının, dinleti geleneğini 
ortadan kaldırması açısından 
karmaşa yarattığı ileri süren bir 
görüş de söz konusudur. O 
zaman şu soru akıllara gelebilir; 
müzikal performansı görmek 
gerekli midir? Müziğin 
dinlenebilir olması yeterli değil 
midir?

Günümüz müziğiyle ilgili 
olarak ''Bu da sanat mı şimdi?'' 
söylemine çok sık rastlarız ve 
geçmişe baktığımızda da aynı 
durumun yaşandığını görürüz.  
Zihnimi yokladığımda 
Wagner'in müziğiyle ilgili 
fikirleri anımsıyorum; Webern'in 
anlaşılamamasını ya da 
Cowell'in piyanoda kullandığı 
ses salkımları hakkındaki 
eleştirileri düşünüyorum. Oysa 
hem popüler kültür içinde 
(punk, rock, metal,rap vb)  hem 

de 20. yüzyıl Klasik Müzik (Yeni 
Müzik) kültürü dahilinde 
baktığımızda,müzik tarihinin 
hiçbir zaman statik olmadığını, 
her dönemin bir önceki 
döneme tepkiyle doğduğunu 
görüyoruz.

Elbette ki hızlı teknolojik 
gelişim her alanda olduğu gibi 
kendi içinde farklı dinamikler 
oluşturarak müziği de 
etkileyecektir. Buna panikle 
yaklaşmak yerine, bireyleri 
daha özgür biçimde sanat 
yapabilir hale getirdiği, yeni 
yapıtların daha kolay ortaya 
çıktığı ve çabuk bir şekilde 
hayata geçmesine olanak 
sağladığı şeklinde yorumlamak 
daha akılcı bir yaklaşım 
olacaktır ve bu noktada 
cümlelerimi Bukowski ile 
sonlandırmamın tam 
zamanıdır: 

''bir düş,bir karabasan,

generalin düşü,

başkanın düşü, diktatörün 
düşü…

uyanmayacak mıyız?

yoksa yaşamın güçleri

bizlerden daha mı kuvvetli?

uyanmayacak mıyız?

sonsuza dek, değerli 
dostlarım,

uykumuzda mı öleceğiz?'’

C. Bukowski

YARARLANILAN KAYNAKLAR:  

1. Müziğin Tarihsel Evrimi-Fırat 
Kutluk

2. Müzik Öğretimi-Ertuğrul 
Bayram 

3. Müzik ve Muhalefet-Halil 
Turhanlı

4. Ruj Lekesi-Greil Marcus

Müzik Öğretmeni

Bilge AYKUT
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Yaşam genelde 
hareket ile tanımlanır. 
Sağlıklı kalmanın ve 

yaşamı daim ettirebilmenin 
temel koşulu spor yapmaktır. 
Hareket azlığı ile başa 
çıkabilmek, insanın yaşam 
kalitesini yükseltmek,  fiziksel 
anlamda günlük yaşamdaki 
etkinliklerini daha kolay yapar 
hale getirebilmek amacıyla 
“yaşam boyu spor” olgusu 
doğmuştur.

Egzersizin ilk etaptaki yararı 
günlük yaşantı kondisyonunu 
arttırmasıdır. Bu kondisyonun 
artması, günlük zorlanmalar 
karşısında insan vücudunun 
daha az yorularak iş yapmasını 
sağlar. Günlük zorlanmaları 
kısaca örneklersek; merdiven 
çıkma, otobüse koşma, hızlı 
yürüme ve bir yükü kaldırma 
veya taşıma gibi. Sonuç olarak 

kişinin günlük işlerini kolayca 
yapmasını, yorulmadan 
tamamlamasını sağlamış olur. 
Kişi belirli bir program 
çerçevesinde fiziksel egzersiz 
yapmasının ardından, 
egzersiz öncesi ve 
sonrasındaki günlük işler 
karşısındaki durumunun, 
egzersiz periyodunun 
sonundaki olumlu 
gelişmede açıkça görebilir. 
Egzersizin ikinci yararı tıbbi 
olanıdır. Yani fiziksel 

sakatlık ve hastalıkların 
oluşumunu önlemek, 

geciktirmek veya 
tedavisinde 
kullanılmasıdır. 

Spor ve 
teknolojiyi birbirinden 

ayırmak imkânsızdır. 
Gelişen şartlar sporda 

daha iyiyi, daha ileriyi görmeyi 
hedeflemiştir. Doğan teknolojik 
gelişmeler ile spor da paralel 
olarak ilerlemiştir. Kondisyon 
aletlerinden başlayarak spor 
markalarının doğuşuyla birlikte 
çeşitli spor malzemeleri 
teknolojik olarak kendilerini 
geliştirme ihtiyacı duymuştur. 
Bütün bunlar ve teknolojideki 
gelişmeler sonucunda spor 
sektörü de kendi içerisinde 
büyüme ihtiyacı duymuştur. 
Gelişmelerin içinde  fitness 
doğmuştur. Fitness düzenli 
fiziksel aktivite ile dayanıklılığı, 
esnekliği ve gücü arttırmayla 
ilgilidir. Fitness birçok konuda 
yarar sağlamaktadır. Bunlardan 
belli başlıcası  şöyledir:

Düzenli fiziksel aktivite ile 

kan basıncınızı ve kolesterol 
seviyenizi düşürebilir ve ikinci 
tip diyabet ya da kalp hastalığı 
gibi hastalıklara yakalanma 
riskini azaltabilirsiniz.

Formda olmak ve fizik olarak 
iyi görünmek size daha da 
enerji verecek, kaygı ve 
depresyonu azaltacak, 
kendinize olan güveninizi 
arttıracak ve stresle baş 
etmenizde size yardımcı 
olacaktır.

Formda olduğunuzda daha 
iyi görüneceksiniz. Fitness 
kaslarınızı şekillendirmenizi ve 
sağlıklı bir kiloda kalmanızı 
sağlayacaktır. Hatta 
duruşunuzu daha da iyi hale 
getirmeniz mümkündür.

Kas kütlenizi arttırır ve size 
güzel bir görünüm kazandırır. 
Esneklik, denge, kemik gücü ve 
yoğunluğunu korumanızı 
sağlar. Yaşam uzunluğunu ve 
kalitesini arttırır.

Kaliteli, üretken bir yaşam 
sürmek ve hastalıklardan 
korunmak için spora ideal 
olarak çocukluk yıllarında 
başlamak gerekir. Sporu yaşam 
boyu alışkanlık haline 
getirebilmek yaşam kalitemizi 
de arttıracaktır.

Kalp Sağlığı Üzerindeki 
Etkiler:

Beden ve Ruh Üzerine 
Etkiler:

Fizikse Görünüm Üzerine 
Etkiler:

Kas Gücünüzün Üzerine 
Etkiler:

SPOR YAŞAMI
VE TEKNOLOJİSİ

Uygulamalı Dersler
Beden Eğitimi Bölümü
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ROTA
Dans Stüdyosu

Rota Eğitim Kurumları Spor 
Merkezi içerisindeki  “ Dans 
Stüdyosu”  anasınıfı ve 

ilköğretim için halk dansları ve bale 
derslerinde, dans kulübü performans 
çalışmaları ve lise sınıfları dans 
performans çalışmaları için, gerekli 
teknik donanımlar sağlanarak 
hazırlanmıştır.

Dans stüdyosu içerisindeki 
çalışmalarda, sesin salonda en etkin 
şekilde kullanılması için yeterli ses 
düzeni sağlanmıştır. Dans stüdyosunda 
bilgisayar, internet, fotoğraf makinası, 
kamera gibi teknolojilerle proje ve 
performans için etkin çalışmalar 
yapılmaktadır. Rota Eğitim Kurumları 
öğrencilerinin; internet aracılığıyla 
öğrendikleri halkoyunlarını, yörelerinin 
oyunlarını, serbest dans stili çalışmalarını, 
modern dans ve popüler dans 
örneklerini bilgisayar ekranında izleyerek, 
teorik olarak da bilgilendirilerek 
öğrenmeleri hızlandırılmıştır. 

Uygulamalı Dersler
Beden Eğitimi Bölümü
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Fransa'nın “dans ve yeni 
teknolojiler” alanındaki 
öncü topluluğu 

'da. Sahne 
sanatları ve yeni teknolojiler 
alanındaki üretime odaklanan 
'in davetiyle Cie Mulleras 10 
Haziran 20:00'de 

'nda bir gösteri 
yapacak.

boDig (beden odaklı ifadeler 
girişimi derneği), Fransız Kültür 
Merkezi desteği ve Kurye 
Organizasyon işbirliğiyle Cie 
Mulleras'

Sahne sanatları ve yeni 
teknolojiler alanındaki üretime 
odaklanan boDig, Eylül 2008'de 
“ara-yüz(süz) / bedenler ve 
teknolojiler” adı altında 
düzenlediği uluslararası 
etkinlikler serisinin ardından bu 
sonbaharda organizasyonunu 
“Fransa'da Türkiye Mevsimi” 
kapsamında, İstanbul ile 
eşzamanlı olarak Paris'e de 
taşıyacak. Bu sürecin bir 
başlangıcı olarak boDig, 
Fransa'dan bir dans topluluğunu 
Talimhane Tiyatrosu'nda 10 
Haziran 20:00'da gösteri 
yapmak üzere davet ediyor. 
boDig ve Kurye işbirliğiyle Kurye 
Video Festivali programında yer 
alan bu çalışma, son derece 
titizlikle hazırlanmış görsel bir 
şölen niteliğinde.

Didier ve Magali Mulleras'

. 
Kurulduğu dönemden beri 
kesintisiz olarak gösterilerini 
sunan topluluğun 25'ten fazla 
koreografik çalışması var. 
Yapıtları şimdiye kadar, 
aralarında Monaco Dance 
Forum, ICA Institute of 
Contemporary Art – Londra, 

Centro Cultural de Bélem – 
Lizbon, Centro ITAU Cultural – 
Sao Paulo, Montpellier Danse, 
Dance on Camera Festival – 
New York, Festival SeNef – 
Séoul ve ISEA'nın da bulunduğu 
pek çok önemli organizasyonda 
gösterildi.

Multimedya sanatçısı Nicolas 
Grimal'in topluluğa katılmasıyla 
birlikte, Cie Mulleras 1998'den 
bu yana çalışmalarını önce web 
ortamında oluşturuyor, 
ardından sahne çalışmasına 
dönüştürüyor. Bundaki amaç 
yeni teknolojilerin önerdiği ifade 
biçimlerini araştırıp daha sonra 
dans, müzik, video, interaktif ve 
multimedya bölümler arasında 
etkileşimin olduğu sahne 
çalışmaları oluşturmak.

Topluluk, bu yöntemle 
oluşturduğu ilk çalışması 
“mini@tures” ile 2000 yılında 
büyük bir çıkış yapıyor. Hareket 
içeren kısa kesitler, mikro-filmler 
olarak web ortamında yer alıyor. 
100 adet video-klip daha sonra 
sahne çalışması için ana 
malzemeyi oluşturuyor. Web, 
sahneye yönelik yeni bir üretim 
alanı olarak değerlendiriliyor. Bu 
yeni alanda, dans ve imge 
arasındaki ilişki yoluyla sahne 
çalışması ve multimedya 
arasında köprü kuruluyor.

“96 Détails” ise koreografiye 
grafiksel bir estetikle yaklaşan 
interaktif kullanıcıya yönelik bir 
web çalışması olarak başlıyor. 96 
sayısı, bir kübün her yüzeyinde 
eşit 16 karenin toplamını 
yansıtıyor. Kullanıcı, topluluğun 
internet sitesindeki 96 adet dans 
sekansında zaman, mekan, yön, 
ses ve renk üzerinden 
değişiklikler yaparak kendi 
koreografik seçimini 
oluşturabiliyor. İstanbul'da 
gösterilecek “Traces-96 Détails” 
ise bu çalışmanın sahne ürünü. 
Web'den sahneye geçişte bu 

çalışma, görselliği dramaturjik 
bir öğe olarak kullanan, dijital 
sanatlarla canlı sanatlar 
arasındaki ilişkiye dayanan bir 
araştırma niteliğinde. Başlıca 
imge, hareket, ışık, ses, metin ve 
grafik öğelerden oluşan bu 
çalışma multimedya estetiğinin 
sahne üzerinde bir güzellemesi. 
Aynı web'de olduğu gibi farklı 
modüllerden oluşuyor. Web 
ortamındaki versiyonlarına 
topluluğun internet sitesinden 
girilip oynanabiliyor, sitelerinde 
bulunan video kesitlerinden ise 
web çalışmalarının sahne 
ortamına nasıl taşındığı 
izlenebiliyor. 
www.mulleras.com

Topluluk ile ilgili yurtdışı 
basından kesitler:
“Mulleras yenilikçi, ve bilgisayar 
teknolojisini ilginç şekillerde 
kullanan az sayıdaki 
topluluklardan.”
The London Times

“Mulleras dijital sanat 
alanının önemli 
araştırmacılarından.”
Ballet Tanz

“Mulleras, Avrupa'nın en 
önde gelen dans 
topluluklarından. Çığır açan 
dans/teknoloji çalışmalarından 
birini görebilmek için nadir 
fırsatlardan biri.”
ICA London

“Yeni dans çalışması “Traces” 
alışılmış kodların ötesine 
geçiyor, seyircinin kendi 
okumasını yapabileceği anlar ve 
durumlar sunuyor.”
Danser.

Cie 
Mulleras İstanbul

Talimhane 
Tiyatrosu

ın “Traces-96 Détails” 
adlı dans ve multimedya 
gösterisini sunuyor.

ın 
1986 yılında kurduğu Cie 
Mulleras dans ve yeni 
teknolojiler alanında üretim 
veren ilk topluluklardan

Uygulamalı Dersler Bölümü

Cie Mulleras Dans ve Teknoloji
Topluluğu İstanbul'da
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How established and 
emerging technologies 

can be used effectively in 
classrooms in the in next 5-10 
years? How scenarios for the 
future classroom can move 
beyond small scale pilots and be 
really taken to scale? To answer 
these questions iTEC, a pan- 
European project focused on 
the design of the future 
classroom in Europe, will be 
piloting learning and teaching 
scenarios in over 1,000 
classrooms in 15 countries. The 
large-scale school pilots, 
funding of €9.45M from the 
European Commission and the 
involvement of 15 Ministries of 
Education makes iTEC the 
largest and most strategic 
project yet undertaken by 
European Schoolnet and its 
supporting ministries. The size, 
scope and potential of the iTEC 
project brings with it exciting 
opportunities but also of course 
some real challenges. Some 
people can feel healthy 
scepticism when hearing about 
this kind of project, but iTEC has 
a number of features that set it 
apart from other projects. Most 
importantly, there is the very 
deliberate emphasis on teaching 
and learning leading the 
process. iTEC starts by 
considering what benefits we 
intend to achieve and builds on 
the research of the past to 
create effective teaching and 
learning strategies and 
approaches. Only then do we 
introduce the technology, 
having first thought carefully 
about what this technology 
should be and how it should be 
used. At this stage, teachers 

themselves play a key role in 
evaluating the emerging ideas, 
carrying out small scale pilots to 
test these ideas and then 
piloting the most effective 
approaches defined at large 
scale. Secondly, the diversity and 
quality of the Project 
participants provides the project 
with a unique mixture of 
experience, talents and 
perspectives brought together 
by European Schoolnet. This 
holds the potential for an 
ongoing dialogue between the 
technology users and providers, 
and policy makers who invest in 
the technology to bring about 
education reform. Moreover, the 
possibility of real impact on the 
education system across a 
continent is one key aspect of 
the project that really impressed 
me. The project will define a 
reliable model for the 
development of effective 
learning and teaching scenarios 
and practices. Once this model 
is refined through an iterative 
cycle of development, the 

process and its outcomes will be 
communicated to influential 
technology providers and policy 
makers through the work of a 
high level group of key decision 
makers. When the process has 
demonstrated itsvalue it will 
continue beyond project closure 
to become an internationally 
accepted standard approach. 
Last but not least, iTEC is not 
about trying to predict a future 
world detached from reality 
where ICT solves all our 
problems. The project takes into 
consideration the constraints 
and drivers that exist today and 
are likely to persist into the 
future rather than too openly 
hypothesising about a world 
that may or may not exist. This 
approach won't limit what iTEC 
will achieve but does ensure 
that the project delivers the 
genuine possibility for practical 
change and large scale impact 
on the education system.

English Language 
Department

DESIGNING THE FUTURE
CLASSROOM THROUGH  ITEC
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Eğitim, yaşamımızın  her 
alanında;  sanayide, orduda , 
ticarette, tıpta, psikolojide ve 
öteki bilim dallarının tümünde 
yer almaktadır. Eğitim, hem   
beceri  kazandırılan hem de 
bilgi aktarılan bir süreçtir ve bu 
süreçte bilginin dağıtımı temel 
olmaktadır. Bu nedenle, bilgiyi 
etkileyen her teknolojiye 
kapısını açmak zorundadır. 
Genelde bilgi teknolojileri, 
özelde de bilgisayarlar, öğretme 
öğrenme sürecinde  yardımcı 
araç  olarak işlev görmektedir.

Bilgi teknolojileri eğitimde 
''Öğretim Teknolojisi'' olarak 
adlandırılıp kullanılmaktadır. Bu 
teknolojiler bilinçli kullanılması 
durumunda eğitimin etkililiğini 
artırmaktadır.

Öğretmenler ,  bilgiye sahip 
öğrencilerden daha  değerli 
olduklarını hissettirirler. Eksik 
bilgiye sahip olan öğrenciler 
bilgisayarla öğretmenin  
kontrolünde  veya  kendi 
öğrenme  hızlarına göre adım 
adım ilerlerler.  Öğrenci  bilgiyi 
kendisi keşfeder.

Öğretimde  bilgisayar 
kullanımı ile ilgili en çok sözü 
edilen  terim ''Bilgisayar  
Destekli Öğretimdir.'' Bilgisayar 
destekli öğretim' de bilgisayar, 
bir dersin( matematik,  fizik, 
kimya, tarih, coğrafya vb.) 
öğretimde bir araç olarak 
kullanılmaktadır. Öğretim amaçlı 
ders yazılımlarını kullanan 
öğrenciler,  bilgisayar başında 
kendi  hızları  ve yetenekleri  
doğrultusunda  konuyu 
öğrenmektedirler. Bilgisayar 
destekli  öğretimde ,  herhangi 
bir derste  bir konu ,önceden  
hazırlanmış olan yazılımlarla  
öğretilir.

Günümüzde eğitimin her 
safhasında  kara  tahtadan  
kitaba, projeksiyon cihazından, 
tepegöze  bir çok teknoloji 
kullanılmaktadır. Tarihte de 

görüldüğü gibi her yeni 
teknolojinin sınıflara bir başka 
deyişle  eğitim hayatına  
girmesinde bazı sorunlar 
yaşanıyor. Öncelikle teknolojiler 
öğretmenlere ek yükler 
getiriyor.

Ortaçağda öğretmenle 
öğrencinin yüz yüze gelmesi  
esastı . Daha sonra yazılı 
materyaller çıktı ve neredeyse 
kitaplar eğitimde öğretmenlerin 
yerini alacak düzeye geldi. 
Günümüzde de kitap hala temel 
eğitim aracıdır. Fakat kitap 
öğrenenler için donuk ve 
yetersiz materyallerdir. Oysa 
kitapların elektronik ortamlara 
aktarılması, hem daha kolay ve 

hızlı erişim imkanına olanak 
sağlayacak hem de kitapların 
donuk yüzünü değiştirecektir.  
Böylece yeni bir eğitim aracı 
olarak bilgisayarda eğitim 
dünyasına girmiş olacak. 

Bilgisayar kullanımının 
artması ve uygulama alanlarının 
daha da yaygınlaştırılması  
düşüncesi  bilgisayarın eğitim 
sistemi  içerisine girmesini 
sağladı. Önceleri bilgisayarların 
öğretenlerin yerini alacağı ve 
eğitim kadrolarındaki sıkıntının 
gidereceği  düşünülüyordu. 
Fakat  kısa bir süre sonra 
eğitimde bilgisayarlardan  
düşünüldüğü gibi 
faydalanılamayacağı anlaşıldı . 
Çünkü geleneksel eğitimde 
öğretmen ,  konuları belli bir 
düzen için de sınıfta anlatır . 

Anlatımın önemi öğretmenin 
konuları öğrencilere konuşarak 
anlatmasıdır. Dersin işlenmesi 
sırasında kısa sürede daha çok 
konu anlatmak  ve her bir 
öğrencinin  kendi anlayacağı 
şekilde anlatılanları  
özelleştirilmesine imkan 
tanıyacak destekleyiciler 
kullanılır. Bu destekleyiciler kara  
tahta, tepegöz, projeksiyon 
cihazı ya da bilgisayar olabilir.

Eğitimde anlatımın en temel 
öge olduğunu  biliyoruz .  
Verilen eğitimde  karşılıklı 
etkileşim öğretmenin anlatım 
özellikleri  ön plandaysa  burada 
öğretmenle bilgisayarı 
değiştirmek  zordur. Ancak 
öğretmen  anlatımını 
desteklemek için  
bilgisayarlardan faydalanabilir. 
Ama  bilgisayar destekli eğitim 
ile geleneksel eğitimin öğrenme  
sonuçlarını karşılaştıran ve 
dünyanın değişik yerlerinde 
yapılan bir çok araştırma  
sonucunda bu iki eğitim 
yöntemi  arasında bir fark 
bulunamamıştır. Öğretmen 
merkezli eğitimden öğrenci 
merkezli eğitime geçmek için 
bilgisayar destekli  öğretimde  
internetten faydalanmak büyük 
avantaj  sağlayacaktır . İnternet  
ile ilgili  alanları aynı  olan 
insanların  sanal ortamlarda bir 
araya geldiği, bilgi alışverişi  
yaptığı , yeni grup ve topluluklar 
oluşturdukları yerdir .  İnternet   
vasıtasıyla  bütün dünyaya 
yayılmış insanlara  ve  bilgiye  
erişimi kolaylaştırır.

İnternet  her eğitim  
seviyesinde  ve her eğitim  
alanında kullanılabilir. Ağ 
üzerinde eğitim yapmak  tek 
başına  bilgisayarlı   eğitim  
yapmaktan  daha kolaydır.

Fazıl COŞAR

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Öğretmeni

AĞ ÜZERİNDEN EĞİTİM
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Eğitimde teknoloji deyince 
akla ilk olarak bilgisayarlar gelse 
de bilgisayar bu teknolojilerden 
sadece bir tanesidir. Kara tahta da 
bir teknolojidir. Harita da bir 
teknolojidir. Televizyon da bir 
teknolojidir. Etkileşimli 
uygulamalar, geliştirilebilir 
yazılımlar vb. sebeplerden dolayı 
bilgisayarlar eğitimde kullanılan 
en popüler teknoloji olmuştur.

Genelde ilk akla gelen soru 
teknolojinin veya bilgisayarların 
öğretmenlerin yerini alıp 
almayacağıdır. Teknolojinin 
önemi ve değeri özellikle yeterli 
bilgiye sahip olmayan insanlar 
tarafından abartılmaktadır. 
Teknoloji her zaman bir araç 
olarak kalacaktır. Teknolojinin 
bilgiye daha kolay erişmeyi 
sağlayacağı için yetersiz 
öğretmenlerin eksik yönlerini 
ortaya çıkarmada yardımcı 
olacaktır diyebiliriz. Fakat 
öğretmenlerin yerini alacak kritik 
düşünebilme, analiz veya sentez 
yapan cihazlar henüz 
bulunmamaktadır. Aksine 
öğretmenin iş yükünü alarak ona 
yardımcı olması söz konusudur. 

 • Toplum, okul, öğretmenler 
ve öğrenciler arasındaki iş 
birliğini, bilgi teknolojileri 
araçlarını kullanarak geliştirmek,

• Öğrenme ortamlarını, 
eğitimsel yazılımlar, elektronik 
referanslar, uygulama yazılımları 
ve eğitsel oyunlarla desteklemek; 
böylece eğitimin kalitesini 
artırmak,

• Bilgi teknolojisi araçlarını her 
kademdeki öğrenme ortamlarına 
entegre etmek,
• Her öğrenciye eğitim hayatı 
boyunca her türlü gelişmiş bilgi 
teknolojisi araçlarına (bilgi 
kaynaklarına) ulaşma imkanı 
sağlamak,

• Doğru zamanda ve doğru 
yerde, doğru bilgi teknolojisi 
aracı kullanım yeteneğini bütün 
öğrencilere kazandırmak,

• Bilgi Teknolojisi araçları ile 
bilgiye ulaşma, problem çözme 
,bilginin işlenmesi ve sunulması 
becerilerini bütün öğrencilere 
kazandırmak ve onlara günlük 
hayatta bilgi teknolojisi araçlarını 
nasıl kullanabileceklerini 
öğretmek,

• Öğrenciyi pasif öğrenme 
ortamlarından kurtararak kendi 
kendine aktif bir şekilde öğrenme 
yeteneği kazanmasını sağlamak,

• Öğrencilerin, İnternet'i, 
çizim programlarını, kelime 
işlemcileri, elektronik tablolama 
ve sunum yazılımları gibi araçlar 
olarak kullanmalarını sağlamak,

• Bilgisayar; öğretmenlerin, 
ders planlarını hazırlama, 
derslerini uygulama, ölçme-
değerlendirme araçlarını 
geliştirme, not verme, eğitsel 
materyallerini hazırlama ve 
kendilerini geliştirme amaçlı 
olarak kullanmalarını sağlamak,

• Okul yöntemlerinin veri 
tabanları, kelime işlemci, sunum 
yazılımları vb. bilgi teknolojilerini 
kullanarak idari işlerin 
kolaylaştırılmasını ve daha etkin 
hale getirilmesini sağlamak,

• İl ve ilçe milli eğitim 
müdürlüklerinin işlevlerinin bilgi 
teknolojisi desteğiyle yürütülmesi 

için bir yönetim bilgi sistemi 
kurmak.

Bunları ülkemizde 
gerçekleştirebilmek için dikkatli 
bir planlama gerekmektedir. 
Eğitimde teknoloji kullanan tüm 
ülkeler bu teknolojileri 
kullanmaya başladıklarında 
hemen verim alamamışlardır. 
Yeterli verim alınamamasının 
sebebi verimi etkileyen 
faktörlerin iyi saptanmamış 
olmasıdır. Bu faktörleri özetlemek 
gerekirse:

Yetersiz donanım kullanıcıyı 
teknolojiden soğutabilir

 Yazılım 
olmadan teknoloji 
kullanılamamaktadır. Burada 
önemli olan uygun eğitsel 
yazılımların donanım altyapısı ile 
birlikte hazırlanmasıdır.

Teknolojinin ve uygun 
yazılımların varlığı onları 
kullanabilecek kişiler olmadan bir 
işe yaramayacaktır. 

Teknoloji kullanımını dikkate 
almayan bir müfredat ile 
teknolojinin sağlıklı ve verimli 
olarak kullanılması mümkün 
değildir.

Teknoloji 
üreten bir ülke olmadığımız için 
Türkçe içerik problemi 
yaşanmaktadır. Yazılımlar Türkçe 
dil desteği ve Türkçe içerik ile 
hazırlanmalıdır.

 Mali açıdan mümkün 
olmayan bir planlama bir sonuç 
veremez. Bütçenin pahalı olan 
teknoloji yatırımlarını en 
ekonomik şekilde oluşturacak 
şekilde yapılandırılması 
gerekmektedir.

Eğitimde bilgi teknolojilerini 
neden kullandığımızı başlıklar 
halinde belirlemek gerekirse:

Donanım ve ağ altyapısı: 

Eğitim yazılımları:

Öğretmen eğitimi: 

Müfredat düzenlemesi: 

Türkçe desteği: 

Maliyet:

EĞİTİMDE
  KULLANIMITEKNOLOJİ

Eren KARATAŞ
Matematik Öğretmeni
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İ
nsanoğlunun 
varoluşuyla birlikte 
başlayan süreçte, bu 

güne kadar değişmeyen tek şey 
değişimin kendisi olmuştur. 
İnsanlığı etkileyen bu değişim 
hiç kuşkusuz hayatın her 
aşamasında kendini 
hissettirmiştir. Özellikle eğitim 
ve sağlık alanındaki gelişmeler 
yaşam kalitesini olumlu yönde 
etkilemiş ve hayatımızı 
kolaylaştırmıştır.

Eğitim sisteminin varoluş 
nedeni insanların bilgiye 
ulaşmalarına yardımcı olmaktır. 
Kalkınmanın ve uygar toplum 
olmanın temeli, nitelikli insan 
gücüne sahip olmakla başlar. 
Nitelikli insan gücü de ancak 
yapılacak iyi bir eğitim 
sonucunda kazanılacak 
özelliktir. Eğitimin etkinliği ve 
verimliliği de çağın 
gereksinimlerine ve bilgi ve 
iletişim teknolojilerine ayak 
uydurmakla mümkün olabilir.

Eğitim alanında bilgi 
teknolojileri kullanılmadan 
yapılacak çalışmalarda istenilen 
sonuçların elde edilemeyeceği 
kesindir ve bu durum ileride 
telafisi mümkün olmayan 
sonuçları da beraberinde 
getirecektir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 
gösterdiği çağdaş medeniyetler 
seviyesinin üzerine çıkabilmek 
için eğitim ve öğretim 
kurumlarında mutlaka 
teknolojiden yararlanmalıyız. 
Bilindiği gibi teknoloji 
durmaksızın ilerlemektedir. 
Eğitimciler olarak bizde bu 
yarışa en hızlı şekilde katılmalı, 
küreselleşen teknoloji 
dünyasında öğrencilerimizi 
hem teknolojiyi kullanan, hem 
de üretebilen bireyler olarak 
yetiştirmeliyiz.

Eğitimde görsel ve 
işitsel araçlar, öğrenmenin 
kalıcı izli olmasını sağlama 
açısından çok önemli 
görülmektedir. Bir 
öğrenme etkinliği ne kadar 
çok duyu organına hitap 
ederse öğrenme olayı da o 
kadar iyi ve kalıcı izli olur. 
ABD Texas Üniversitesinde 
Philips tarafından yapılan 
araştırma sonuçlarına 
göre;

İnsanlar Okuduklarının 
%10' unu

İşittiklerinin %20' sini

Gördüklerinin %30'unu

Görüp işittiklerinin %50' sini

Söylediklerinin %70' ini

Yapıp söylediklerinin %90' 
ını hatırlamaktadırlar.

Görüldüğü gibi ne kadar 
çok duyu organı devreye 
girerse hatırlama artıyor.

Öğrencilerin öğrendiklerini 
daha çok hatırlayabilmeleri için 
sınıf içinde bilgisayar, çoklu 
ortam, resim, grafik, video, 
canlandırma ve sesin birlikte 
kullanıldığı ortamlar öğrenciye 
bilgi aktarımında öğretmen 
tarafından aktif olarak 
kullanılmalıdır.

Günümüzde küresel bir 
iletişim aracı olan bilgisayar, 
hayatı birçok alanda olumlu 
yönde etkilemiştir. Hayatın 
hemen her alanında ve en 
önemlisi eğitimde bilgisayar 
kullanımı vazgeçilmez bir unsur 
olarak birinci sırada yer almıştır. 

Öğrenim ortamlarının 
bilgisayar ve çoklu ortamla 
zenginleştirilmesi eğitim ve 
öğretimi öğretmen merkezli 
olmaktan çıkartıp, öğrenci 
merkezli eğitime 

dönüştürecektir. Bu durum 
hem bilgi aktarımının daha hızlı 
ve kolay olmasını, hem de 
bilginin kalıcılığını sağlayacaktır.

Necmiye Ulusoy SEZGİN

  Bilginin
Kalıcılığı

Tarih Öğretmeni

TEKNOLOJİNİN
EĞİTİMDE ÖNEMİ
Değişen dünyamızda
Çok önemlidir teknoloji
Eğer kullanmıyorsak
Kötü olur bilin bunu

Teknoloji ve eğitim
İkisi farklı değil
Birlikte kullanılmalı
Teknoloji ile eğitim

Teknoloji sağlar bizim 
Daha iyi öğrenmemizi
Bu yüzden kullanırız
Teknolojiyi eğitimde

Teknoloji önemlidir
Kullanın okullarda
Sakın unutmayın bunu
Teknoloji önemlidir

Altuğ Tolga BÜYÜKLALE - 5/B
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Surfen, mailen und 
downloaden – das sind für 
Kinder schon lange keine 
Fremdwörter mehr. Fast jeder 
Schüler hat einen Computer. 
Auch wir setzen auf PCs und 
andere technische Hilfsmittel, 
um Schülern den Start in das 
Berufsleben zu erleichtern. 
Als Privatschule Rota sind wir 
die Schnittstellen zwischen 
dem traditionellen 
Präsenzunterricht und neuen 
virtuellen Lern- und 
Arbeitsumgebungen: Wir 
ersetzen die bisher 
eingesetzten Tafeln oder 
Whiteboards und machen 
völlig neue 
Unterrichtsformen möglich. 

Ein interaktives Whiteboard 
ist eine Kombination aus 
einem herkömmlichen 
Whiteboard verbunden mit 
Laptops, einem 
Ultrakurzdistanzprojektor, 
speziellen Softwarepaketen..

Die Vorteile:

• Besonders interaktive 
Übungen an der digitalen 
Tafel ermöglichen einen 
zunehmend 
schülerzentrierten und 
abwechslungsreichen 
Unterricht und erhöhen 
zudem die Motivation der 
Kinder und Jugendlichen, am 
Whiteboard zu arbeiten. 

• Interaktive 

Kommunikation mittels 
neuer Technologien fördert 
und erweitert auch  die 
kommunikativen Fähigkeiten 
in einer technologisierten 
Welt. 

• Die intensive Arbeit mit 
Texten, Bildern, Audio und 
Videodaten fördert die 
Medienkompetenz.

• Schüler und 
Schülerinnen arbeiten aktiv, 
gleichzeitig und gemeinsam 
an verschiedenen 
Fragestellungen im 
Unterricht.

Technologie in der

Rota Privatschule

Simten ATEŞ
Almanca Öğretmeni
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BİLİM ve TEKNOLOJİ
Bilimin ve teknolojinin 

hızla geliştiği 
günümüzde eğitim-öğretimin 
teknolojiden mahrum 
bırakılması düşünülemez. Klasik 
yöntemlerde olduğu gibi 
teknolojiyi ürün olarak eğitime 
yansıtmanın yanı sıra 'gör-işit-
dokun' sloganı ile teknolojinin 
eğitim hayatına dâhil edilmesi 
gerekmektedir. Bu yapıldığında 
düşünme, hissetme ve 
öğrendiklerini içselleştirme 
kaçınılmazdır. 

Eğitim-öğretimde kullanılan 
araçlar ne kadar çok duyu 
organına hitap ederse o kadar 
kalıcı olacağı tartışılamaz. Ezber 
ihtiyacının kırılması öğrencinin 
bilgi ihtiyacını arttıracaktır ve 
öğrenciyi teknolojinin 
imkanlarından yararlanmaya 
yönlendirecektir. Bu anlamda da 

teknolojinin 
bilginin işlenmesi, 
çoğaltılması ve 
kısa sürede 
yayılması 
bakımından 
önemini göz ardı 
edemeyiz. Bizler 
gelişmiş teknoloji 
kullanımının 
öğretimde 
güdüleme, doyum 
ve başarıya 
ulaşmada önemini 
biliyoruz. 
Öğrencilerin davranış gelişme 
ve değişmelerini pozitif yönde 
sağlamak için, eğitimde sunulan 
yeni teknolojik gelişmelere bir 
adım daha yaklaşalım. 

Özlem ÜLKÜ

Sınıf Öğretmeni

TEKNOLOJİ VE EĞİTİM

Değişen dünyamızda
Teknoloji var artık.
Okullarda,eğitimde
Teknoloji var artık.

Okulumuzda,evimizde
Bu kocaman dünyamızda
Onunda katkısı var artık
Teknoloji var artık.

Anlatıyor annemiz
Anneannemiz,dedemiz
Hiçbir şey yoktu diye
Ama teknoloji var artık.

Şanslıyız aslında
Bu teknoloji dünyasında
Evde,okulda
Teknoloji var artık

Gelişiyor git gide
Bu kocaman dünyada
Artıyor teknoloji
Evde, okulda, eğitimde

Bütün okullarda olmalı
Dünyanın her yerinde
Eğitim, okuma,yazma için 
Teknoloji olmalı
          
                Beliz AKTAŞ - 5/B

Teknoloji, 
günümüz

de önemli bir yer 
tutar.İşyerlerinde 
,evde, okulda ve  
daha birçok 
alanda kullanılır. 
Teknoloji bizlerin 
eğitimi için çok 
yararlıdır. 
Okullarda kullanılan projeksiyon 
makineleri,bilgisayarlar akıllı 
tahtalar çocukların 
öğrenmelerini kolaylaştırır ve  
kalıcı olmasını sağlar. Bilindiği 
gibi görsel öğrenim şekli  en  
çok akılda kalan ve en etkili 
öğrenme şeklidir.

Bu açıdan ben ve 
arkadaşlarım çok şanslıyız. 
Çünkü okuduğumuz okulda  
teknoloji en üst düzeyde 
kullanılıyor. Her ders akıllı tahta 
ve projeksyon kullanılarak 

işleniyor. Böylece 
öğrendiğimiz 
bilgiler daha çok 
akılda kalıyor.

Fakat her 
öğrenci bizim 
kadar şanslı değil. 
Her okulda bu 
kadar yoğun bir 

biçimde teknoloji kullanılmıyor. 
Bu yüzden öğrenciler 
öğrendiklerini daha çabuk 
unutuyor.

Eğitimde teknolojinin önemi 
büyüktür. Bunu asla 
unutmayalım ve teknolojiyi iyi 
kullanalım.

Yaşasın teknoloji!

Ayça Gülfem ÇİFTÇİ - 5/B 

EĞİTİMDE TEKNOLOJİ





  Sevgili Öğretmenim,

Dün sizi düşündüm yine. 
Bir özlem kapladı içimi. Bizim 
için neler yaptığınız, hayatta 
nasıl dik durmayı öğrettiğiniz 
geldi aklıma. En zor 
zamanlarda bile yılmamayı 
öğrettiğiniz anlar sardı 
düşüncelerimi.

Dürüst olmayı, çalışmayı, 
başarının ne demek 
olduğunu gösterdiniz bana. 
Sizin sayenizde birçok yerde, 
birçok başarı elde ettim. Ben 
hep sizi örnek almaya 
çalıştım. Bize her zaman: 
''İleriye bakın, kendinize bir 
hedef belirleyin ve o hedeften 
asla vazgeçmeyin. Hep güzel 
hayaller kurun; elbet bir gün 
gerçekleşir.'' derdiniz. Çok 
doğru söylerdiniz, bize ne 
güzel yol gösterdiniz 
öğretmenim.

Bize, zor zamanlarımızda 
Ata'mızı düşünmemizi, o 
uçsuz bucaksız mavi 
gözlerine bakmamızı ve 
böylece doğru yolu 

bulabileceğimizi 
öğütlemiştiniz. 
Başöğretmenimizi hayatın 
her yerinde örnek almamızı 
ne olursa olsun ilkelerini, 
inkılâplarını, bayrağımızı ve 
İstiklal Marşı'mızı korumamızı 
söylemiştiniz. Yurdumuzu, 
topraklarındaki şehitlerimizin 
kanını parayla kimsenin 
alamayacağını; almaya 
çalışsa da asla izin 
vermeyeceğinizi ve 

vermememizi söylemiştiniz. 
Bizi iyi bir vatansever olarak 
yetiştirdiniz öğretmenim.

Siz benim için sadece 
sınıfa gelip ders anlatan birisi 
değilsiniz. Gerektiğinde 
annem, gerektiğinde babam, 
bazen güneşim, bazen 
rengarenk gökkuşağım, bazen 
ise güvercinimsiniz. Siz 
benim yol göstericimsiniz. 
Bazen size baktığımda güneşi 
görürdüm. Sizinle konuştukça 
içim ısınıyor, yanınızda 
oldukça sevginizle yakardınız 
beni. Benim size sevgim 
dünyalara sığmaz 
öğretmenim.

Sizin söylediklerinizi her 
zaman can kulağıyla dinler, 
sizden başka neler 
öğrenebilirim diye peşinizden 
koşardım. Şimdi çok 
özlüyorum sizi. Ama uzaklık 
ve zaman önemsizdir benim 
için. Siz benim her zaman 
kalbimdesiniz. Merak etmeyin 
sakın beni. Şu anda yanımda 
birçok yıldızım, bir sürü 
güvercinim var yine. Onlar da 
çok seviyor, koruyor, yolumu 
aydınlatıyorlar benim. 
Öğretmenlerim benim her 
şeyim. Ama siz sakın 
unutmayın beni. Beni ne 
zaman özlerseniz ismimi 
fısıldayın yeter. Ben,  nerede 
olursanız olun bulurum sizi 
nasılsa. Sıcaklık, ışık, umut yol 
gösterir sizi bulmama. 

Sizi çok seviyorum 
öğretmenim. 

Selin ŞAŞAL - 7/B

ÖĞRETMENİM
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Günün en güzel 
vaktinde yazmak istedim 
size. Gün yeni yeni 
ışımakta, aydınlığa doğru 
bir gün aralanmakta. Ben 
sizi böyle tanıdım. Küçük 
dünyamın aydınlığı 
olduğunuz günü anımsayıp 
en güzel sözleri paylaşmak 
istedim. 

Hayatımızın belki de en 
masum döneminde 
yanımızdaydınız. Hiç 
karşılık beklemeden bizimle 
bilgilerinizi son zerresine 
kadar paylaştınız. Siz bizim 
sadece öğretmenimiz 
olmadınız, aynı zamanda 
ailemiz oldunuz. 
Günümüzün çoğunu sizinle 
geçirdik. Sıcacık kalbinizle 
bizi sardınız ve hayatımızın 
büyük bölümünde bize 
yardımcı oldunuz. Bize 
ailenizden biriymişiz gibi 
davrandınız. Yürek oldunuz 
yüreğimize…

Siz bize sadece 
derslerimizde yardım 
etmediniz, aynı zamanda 
bizimle duygularımızı ve 
düşüncelerimizi paylaşıp 
hayatımızdaki yanlışları da 
düzelttiniz. Biz sizinle 
hayatımızın büyük bölümünü 
paylaştık. Size çok değer 
verdik ve annemiz gibi sevdik 
sizi. Keşke hayatımız boyunca 
sizden ayrılmasaydık. Okul 
içinde de dışında da olsa bize 
sıcak davrandınız. Okula ve 
sınıfa girdiğimiz andan 
itibaren sizin sıcacık 
gülüşünüzle karşılandık ve 
bizim yüzümüz de kalbimiz 
de sayenizde hep güldü. Siz 
yeri geldiğinde bizimle gurur 

duydunuz, yeri geldiğinde  
bize kızdınız. Bazen sınıfta 
güldük, bazen ağladık. Siz 
bizimle hem dost hem 
arkadaş gibiydiniz. Tüm 
kusurlarımızı kabullendiniz ve 
bizi kendi halimizle sevdiniz. 
Biz de size çok değer 
veriyoruz ve sizi çok 
seviyoruz. Sizin sayenizde 
öğrendik 'öğretmenin' basit 
bir kelime olmadığını. Sizin 
sayenizde öğrendik ki 
öğretmen kelimesi sıcak bir 
gülüşle kalbinizi ısıtan, güzel 
sözlerle içinizi okşayan ve en 
önemlisi sadece 
sevinçlerimizi değil aynı 
zamanda dertlerimizi de 
paylaşacağımız kişi 
demekmiş. Aslında bunu da 
bize siz öğrettiniz ama 
sadece kelimelerle değil aynı 
zamanda davranışlarla… Biz 
sizi, siz olduğunuz için sevdik, 

hayatta öğrencilere en çok 
değer veren kişilerden 
olduğunuz için size değer 
verdik. Siz hayatınızı 
öğrencilerinize bilgiler 
vermek için harcadınız ve 
geleceğimiz için 
uğraştınız. Daha hiç 
tanışmamışken birbirimizi 
tanıdığımız andan itibaren 
bize en yakın kişilerden biri 
oldunuz. Siz herzaman bizi 
önemsediniz ve kalbimizi 
kırmamak için uğraştınız. 
Aynı zamanda siz bizim 
ikinci annemizdiniz.

Siz bizi çok fazla 
değerle ve karşılıksız 
sevgiyle büyüttünüz. 
Ağladığımızda, 
güldüğümüzde, sevinçli 
veya hüzünlü 
günlerimizde ihtiyacımız 

olan bir omuz oldunuz. 
Bazen sizi üzdük bazen  
haksızlığa uğradığımızı 
düşündük. Daha sonra en 
büyük haksızlığın sizi üzmek 
olduğunu anladık. Siz bizi 
dersteki halimizle değil iç 
güzelliklerimizle sevdiniz. 
Bize verdiğiniz, 
kazandırdığınız her şey için 
tek tek teşekkür ediyoruz. 

Hiç şüphe etmeyiniz ki 
bize kazandırdığınız her şey 
bizi en güzel mevkilerin 
sahibi yapacak ve her şeyden 
önce insan olabilmenin; 
ahlaklı, erdemli olabilmenin 
güzelliğiyle dopdolu 
yaşayacağız.

Saygıyla ellerinizden 
öperim öğretmenim.

                                                   

Sevay YANIK  - 7/A

Değerli Öğretmenim,



Düşünün ki, toprağa bir 
tohum ektiniz ve o 

tohumun vereceği filiz sizin 
geleceğiniz. Sizden geriye 
yalnız o kalacak. Dünyada 
solmaması, kurumaması için 
dallarının, neler vermezdiniz ki. 
Her gün sulardınız mesela. 
Çünkü kolay değildir çiçek 
yetiştirmek; iyi bir bahçıvan 
olmayı gerektirir. Koca bir 
bahçenin içerisindeki her filize 
hak ettiği özeni de ancak ve 
ancak çiçeğin dilinden anlayan 
verir. Bilinmez, zor olan çiçek 
mi insan mı yetiştirmektir. Ama 
bir gerçek var ki okul denen o 

has bahçenin 
gülünü de 
dikenlerini 
görmeksizin 
ancak 
öğretmenler 
yetiştirir. İşte 
bu yüzden 
öğretmen 
olmak, yüreğini 
inceliklere 
vererek 
hissetmektir. 

Bir heykeltıraşın bir taşa şekil 
vermesi ya da bir tohumun bir 
meyveye dönüşmesi, bir 
insanın yetiştirilmesine oranla 
kısa vadelidir. Oysaki 
öğretmenlik zaman ve ince 
işçilik gerektirir. Çünkü aslında 
adı öğreten, öğretmen olsa da, 
öğretmen çok daha fazlası 
demektir. Hani derler ya anne 
kucağından okula geliriz. 
Oyuncaklarımızdan sonra ilk 
defa farklı olarak kalem tutar 
ellerimiz. Kalemi daha tutmayı 
beceremezken biz, sevgisiyle 
ve sıcaklığıyla hem elimizi hem 

gönlümüzü kavramıştır. İkinci 
annemiz ve babamız, 
öğrettikleriyle gün gün genişler 
ufkumuz. Elim, dilim bir yanlışa 
uzandığında çınlamalı 
kulaklarımda öğretmenimin 
sesi, ömrüme yayılmalı 
anlattıklarının her bir cümlesi. 
Benim de köklerim filize 
durduğunda aynı heyecanı 
duymalıyım. Onun yaptığı 
aşıdan köküm, kökümden de 
oluşan filizler beslenebildiği 
gün, öğretmenimin emeğinin 
meyvesini aldığı gündür.

Şüphesiz ki hiçbir şey kolay 
değil hayatta. Ama en zoru 
insan yetiştirmek olsa gerek. 
Yetiştirdiklerinin arasından gül 
kokusu saçanları görmek de 
var sonunda. Dikeniyle ellerini 
kanatsa da ömrünü güllere 
adayan, güllere gül olmayı 
anlatmak için uğraşan tüm 
öğretmenlerimizin saygıyla 
ellerinden öperim.

Helin ERSAN  - 9/B

ÖĞRETMEN OLABİLMEK

Düşündükçe Atatürk'ü dalarım derinlere,
Böyle kahraman gelmedi başka ellere,
Nasıl bir sevgi, sığmaz dillere,
Mustafa Kemal der, coşar yüreğim.

Biçare gönlüm susmaz, ağlar durur,
Atatürk ülküsü bitmez, der durur,
Sevinç olur, umut olur, bekleyiş olur,
Mustafa Kemal der, çarpar yüreğim.

10 Kasım geldi her yer hüzün,
Atatürk'ü arıyor her yerde gözüm,
Aklıma bir şey gelmez yoktur hiç sözüm,
Mustafa Kemal der, kanar yüreğim.

Göktuğ ARSLAN - 9/FEN

MUSTAFA KEMAL DER YÜREĞİM
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Evvel zaman içinde, 
sinekler ip atlarken, horozlar 
top oynarken, güneş ve rüzgar 
yarışırken, uzayın 
derinliklerinde bir Gezegen 
Krallığı varmış. Gezegen 
Krallığı'nda tam on tane minik 
gezegen varmış. Bu 
gezegenlerin adları sırasıyla 
Pırılsu, Pamukçuk, Tozpembe, 
Yağmurlu, Mutlu, Tertemiz, 
Uykucu, Düşünceli, Hayalci ve 
Gamzeliymiş. Gezegenlerin 
hepsi kendilerine verilen 
adların özelliklerini taşırlarmış. 
Biri çok temizmiş ona 
Tertemiz denmiş, biri hep 
hayal kurarmış ona hayalci 
denmiş, biri hep 
yağmurluymuş ona da 
Yağmurlu denirmiş.

Tüm bu gezegenlerin bir 
de kraliçesi varmış. Bu kraliçe 

Güneş'ten başkası değilmiş.

Bir gün tüm gezegenler 
kendi aralarında eğelenirken 
birden hepsi irkilmiş. Yıldızlar 
kümelerini oluşturmuş, 
gezegenler yerlerini almışlar 
çünkü gelen Kötü Yürekli 
Kasırga imiş. 

Bu Kasırga'nın bir özelliği 
varmış ortaya bir konu atar, 
herkesi birbirine düşman 
edermiş. Etrafa korku salarmış. 
Yine gelmiş ve gezegenlere:

-Siz ne kadar da 
bakımsızsınız, hiç temiz 
değilsiniz. Ben bile sizden 
daha temizim hahahaha!' 
demiş. Bunun üzerine tüm 
Gezegenler çok üzülmüşler. 

Ertesi gün herkes suskun 
duruyormuş. Birbirlerine bakıp 
sanki yüz ifadeleriyle 

anlaşıyorlarmış. Hepsi 
gerginmiş ancak sonunda 
Yağmurlu Gezegeni söze 
girmiş:

-Haydi ama arkadaşlar 
böyle hepimiz bir söz üzerine 
alınmayalım lütfen, demiş. 
Ancak Tertemiz Gezegeni 
söze karışmış çünkü kimse 
Yağmurlu Gezegeni'ni 
dinlemiyormuş.

-Bakar mısınız bence bu işi 
büyütmeye hiç gerek yok! 
Bilirsiniz ki ben çok titizimdir 
ve her şeyimin mükemmel 
olmasını isterim. Bu yüzden 
de içinizdeki en temizin 
benden başkası olduğunu 
söylememi beklemezsiniz 
değil mi?, demiş. Bu sözün 
ardından tüm Gezegen'ler 
sinirlenip içlerini dökmeye 
başlamışlar. Ortalıkta 
hakaretler dolaşıyor, kimse 
sevgi nedir bilmiyor ve herkes 
birbirine düşmanca 
davranıyormuş. Sürekli bir 
birinci arıyorlarmış ve bu 
davranışlarının doğru 
olmadığını bilmiyorlarmış. 
Akşama kadar tartışıp 
durmuşlar. 

Sabah Kraliçe Güneş'e 
gezegenlerin kavgalı 
olduğunu söylemeye  bir uzay 
yıldızı gelmiş. Bu duruma çok 
şaşıran Kraliçe Güneş en iyisi 
ben kendim bunu göreyim 
diyerek yola düşmüş. 
Gezegenlerin bulunduğu yere 
gelince onların hallerine 
inanamamış. Çünkü 
birbirlerine sataşmadan 
duramıyorlarmış. En sonunda 
Kraliçe Güneş'in sözüyle 
sıralanmışlar. Kraliçenin 

En Temiz Gezegen



söyleyeceklerini merak içinde 
dinlemeye koyulmuşlar. Hepsi 
içlerinden birinin seçilerek 'En 
Temiz Gezegen' ödülünü 
alacağını sanıyormuş. Ancak 
birazdan yanılacaklarını 
bilmiyorlarmış. Sonunda 
Kraliçe konuşmaya başlamış 
ve şöyle demiş:

- Öncelikle sizler 
birbirinizin kardeşsiniz, iyi 
geçinmeniz gerek. En büyük 
kazancın sevgi olduğunu 
unutmayın. Hepiniz aranızdaki 
en temizi merak ediyorsunuz; 
ancak üzgünüm, bunu şu 
anda söylemeyeceğim. 
Aranızdaki bu sorunu çözmek 
için, benim bildiğim iki 
Gezegen'den birer kişiyi 
çağıracağım. Bu kişiler sizin 
temizliğinizi inceleyecek, 
tartacak ve en sonunda 
hanginizin daha temiz olduğu 
ortaya çıkacak. Bu 
gezegenlerden gelenleri 
benim dışımda kimse 
tanımayacak. Onlar da sizi 
tanımayacak, çünkü haksızlık 
olmasını istemiyoruz, demiş.

Ertesi gün Kraliçe Güneş 
uzayın sevimliliklerine doğru 
yol alırken, iki Gezegen 
bulmuş.  Adları Minik ve 
Tonton' muş. Kraliçe onlara 
doğru yavaşça yaklaşmış ve 
şunları söylemiş:

-Merhaba güzel 
gezegenler. Ben Kraliçe 
Güneş. Buraya, size bir teklifte 
bulunmak için geldim. Bizim 
oralarda bazıları hangimiz 
daha temiz konusunda kavga 
edip duruyorlar. Sizden 
isteğim benimle gelip, 
gezegenleri dolaşıp hangisinin 
içlerinde en temiz olduğunu 
bazı koşullara göre not 
almanız. Bu işlemler bitince  

toplanıp bana sonuçları 
bildireceksiniz, anlaştık mı?, 
demiş. Bunun üzerine Minik 
ve Tonton bu teklifi kabul 
etmişler. Minik zaten küçük bir 
gezegenmiş. Tonton ise tam 
tersine çok şişmanmış. 
Böylelikle hep beraber 
Gezegen Krallığı'na gitmişler. 

Teker teker gezegenleri 
gezmeye başlamışlar. İlk önce 
Uykucu Gezegeni'ne gitmişler. 
Ancak bu gezegen tembel 
olduğu için çöplerini çöp 
kutularına atmaya 
üşeniyormuş. Bu yüzden 
çöplerini kendi içine 
atıyormuş. İlk günden 
elenmiş. Sonra Hayalci 
Gezegeni'ne gitmişler. Bu 
gezegen sırf hayal ettiği için 
Minik ve Tonton geldiğinde 
bile çöpleri olmamasını hayal 
etmiş ancak onun da çok fazla 
çöpleri varmış. O da elenmiş. 
Elenen Gezegen'ler seslerini 
çıkarmadan diğerlerinin 
sonuçlarını bekliyorlarmış. 
Yarışma kuralları böyle 
söylüyormuş. 

Diğer gün Gamzeli 
Gezegeni'ne gitmişler. 
Gamzeli onları sevecenlikle 
karşılamış. Tonton ve Minik 
ortak bir karara varmışlar. Bu 
gezegenin her şeyi güzelmiş 
ancak bazı yerlerde 
hayvanların yarım bıraktıkları 
yemek artıkları varmış. 
Gamzeli'nin aslında bunları 
torbaya doldurup atması 
gerekiyormuş. Bu yüzden 
Gamzeli Gezegeni de elenmiş. 
Sıra Mutlu Gezegeni'ne 
gelmiş. Mutlu Gezegeni hiç 
temiz değilmiş. Hazırladıkları 
geri dönüşüm atıkları iyiymiş 
ancak etrafı pet şişelerle dolup 
taşıyormuş. Ona elendiğini ve 

sonucunu söylediklerinde 
Mutlu hiç üzülmemiş bile. 
Çünkü o bu konuda diğerleri 
gibi yarış içinde olmak 
istemiyormuş. Yağmurlu 
Gezegeni'nde çok fazla 
yağmur yağdığı için ağaçlar 
da çok büyük olduğu için 
gezegen'de boş alan 
neredeyse kalmamış. 
Yağmurlu da eşyalarını 
koyacak yeri olmadığından 
hepsini bir yere koymuş. 
Bundan dolayı onun gezegeni 
darmadağınmış. Bu 
gezegenler ilk turda 
elenmişler. Kurallara göre 
Minik ve Tonton son ikiye 
kalan gezegenlere ayrı ayrı 
gideceklermiş. Biri birine, biri 
başka bir gezegene 
gidecekmiş. Sonra da 
karşılaştıracaklarmış. 

Ertesi gün geriye bakılması 
gereken son beş gezegen 
varmış. Onlar da bakmaya 
Tozpembe Gezegeni'nden 
başlamışlar. Bu gezegende her 
şey pembe olduğundan hiçbir 
doğallığı yokmuş. Bir 
Gezegen'de yeşil ve büyümüş 
en az bir tane ağaç olması 
gerekiyormuş. Bu 
Gezegen'den sonra Düşünceli' 
ye gitmişler. Düşünceli onları 
görünce ne diyeceği ve ne 
göstereceği hakkında düşüne 
düşüne bir hal olmuş. Çünkü 
o söyleyeceği bir kelime için 
bile çok düşünürmüş. O da 
kaybetmiş. Pamukçuk 
Gezegeni'ne doğru yola 
çıkmışlar. Pamukçuk 
Gezegeni'nde hava kirliliği 
varmış. Geriye iki tane 
Gezegen kalmış bakılması 
gereken. 

Büyük gün gelip çatmış. 
Minik Pırılsu Gezegeni'ne 
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gitmiş, Tonton da Tertemiz 
Gezegeni'ne gitmiş. Ama bu 
sefer işleri çok zormuş. Çünkü 
bu kavganın en büyük 
çekişmelileri bu iki 
gezegenmiş. Minik'i  Pırılsu 
Gezegen'i karşılamış. Ona 
ormanını, sularını, çevresini, 
ovalarını, vadilerini, 
denizlerini, her şeyini 
göstermiş. Bu gösterilenler 
karşısında Minik Gezegeni'nin 
ağzı açık kalmış. Pırılsu'nun 
suları Adından da belli olarak 
çok temiz ve güzelmiş. Suya 
bakıldığında kendi yüzünün 
yansımasını 
görebiliyormuşsun. Minik 
Gezegen çok etkilenmiş; fakat 
sadece çevresindeki çöpler, 
taşan çöp kutuları biraz ortamı 
bozuyormuş. Buna rağmen 
Minik bu gezegenin 
kazanacağını hissediyormuş. 

Tonton Gezegeni'ni aynı 
şekilde Tertemiz Gezegeni 
karşılamış. Ona nehirlerini, 
çevresini, vadisini, ovalarını, 
dağlarını göstermiş. Tonton'un 
da Minik'ten pek bir farkı 
yokmuş. Çünkü onunda 
gösterilenlerden çok 
etkilendiği her halinden belli 
oluyormuş. Gezegen'in 
çevresi çok güzel ve temizmiş. 
Bu gezegenin de suları Pırılsu' 
nun aksine biraz kirliymiş. 
Tonton da Minik gibi 
düşünerek bu gezegen bence 
kazanır diye düşünüyormuş. 

Sonunda herkesin beklediği 
an gelmiş. On gezegen 
Kraliçe'nin önünde 
toplanmışlar. Kraliçe Güneş iki 
gezegenden de sonuçları 
istemiş. Minik Gezegeni 
konuşmaya başlamış: 

-Sayın gezegenler biz 
sizinle geçirdiğimiz günlerde 
çok eğlendik ve hepiniz 

hakkında notlar tuttuk sanırım 
herkes kendini 
değerlendirmiştir. Şimdi 
benim tuttuğum notları size 
okuyacağım Tonton'la aynı 
olan notlardaki kişiler 
eleneceklerdir. Biz bu notları 
tek başımıza tuttuk. 
Başlıyorum. Benim notlarıma 
göre Yağmurlu, Tozpembe, 
Pamukçuk, Düşünceli, 
Gamzeli, Hayalci, Mutlu, 
Uykucu, Tertemiz Gezegen'leri 
elenmiş, Pırılsu Gezegeni 
birinci olmuştur.'  demiş. Bir 
gürültü, alkış kopmuş. Sıra 
Tonton'a gelmiş o da şöyle 
söylemiş:

- Merhaba. Ben de sizler 
hakkında tuttuğum notları 
söylüyorum. Benim notlarıma 
göre Tozpembe, Yağmurlu, 
Düşünceli, Hayalci, Uykucu, 
Mutlu, Gamzeli, Pamukçuk, 
Pırılsu Gezegen'leri elenmiş, 
Tertemiz Gezgeni birinci 
olmuştur. Bu sözler üzerine 
büyük bir sessizlik olmuş. İki 
gezegen kalmıştır. Bu sırada 
Kraliçe durumu fark etmiş ve 
Minik ve Tonton' un notlarını 

istemiştir. Bir süre sonra 
Kraliçe şöyle demiş:

-Sevgili Gezegenler ben 
eşitlik karşısında tutulan 
notlara baktım ve şöyle bir 
karara vardım. Pırılsu 
Gezegeni' nin etrafı biraz kötü 
ancak Tertemiz Gezegeni' nin 
de suları biraz kötü iki 
Gezegen'in de birer hatası 
olduğu için kimse birinci 
olamamıştır.

Bu sözler üzerine tüm 
gezegenler mükemmel 
olunmayacağını, herkesin bir 
yanlışının olabileceğini 
anlamışlardır. O sırada birden 
müzik çalmaya başlamış, 
yıldızlar kayarak dans etmişler. 
O günden sonra bir söz 
uğruna kavga edilmeyeceğini, 
kimsenin dört dörtlük 
olamayacağını anlayan ve 
sevginin en büyük güç 
olduğunu öğrenen Gezegen 
Krallığı'ndaki gezegenler 
sonsuza dek sevimli ve sevgi 
dolu olarak yaşamışlar.   

RANA GENEVLİOĞLU - 7/A
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 Gençlik demokrasinin 
temeli, geleceğin sebebidir. 
Günümüzde demokrasi, 
farklı şekillere bürünmüş olsa 
da her yerde vardır. 
Gençliğin gücüyle, 
birikimiyle ve cesaretiyle her 
gün değişen dünyada 
demokrasi de gelişir.

Ülkemiz şu anda 
gelişmekte olan ülkeler 
arasında yer almaktadır. 
Gençlerin gücüyle ben, biz, 
bizler ilerisi için daha çok 
çalışarak, bilinçlenerek ve 
kendimizi geliştirerek; 
ülkemizi yüzde yüz 
demokratik bir şekilde, 

bulunduğu konumdan daha 
üst seviyelere kaldırarak, 
gelişmiş ülkeler arasına 
yerleştireceğiz. Bunu da biz 
gençlerin gücüyle ve 
bilgisiyle başaracağız.

Bize verilen eğitimi 
bundan dolayı 

sorgulayacağız. Daha iyi ve 
demokratik bir eğitim için 
düşüncelerimiz yazacağız, 
söyleyeceğiz.

Bunları yaparken 
demokrasiyi de 
şekillendireceğiz. 
Demokrasinin daha çok 
gençlerle gelişeceğini 
aklımızdan çıkarmayacağız. 
Bu ülkeyi geliştirecek 
olanların gençler olduğunu, 
belki de büyüklerimize de 
anlatmak durumunda 
kalacağız. Gençleri, 
kendimizi demokrasinin 
mayası kılacağız.

İpek KALÇIK - 10/B

GENÇLERİN DEMOKRASİYE ETKİSİ

Demokrasi eşitlik 
demektir. Halkın eşitçe 
düşünmesi demektir. Sınıf 
ayrımı olmadan yaşamak; 
özgürce yönetilmek 
demektir.

Bu yönetilme içinde, bir 
ülkeyi ileriye taşıyacak olan 
genç nesildir. Genç nesil ne 
kadar bilinçli yetişirse, ülke 
çağdaşlık seviyesine o kadar 
ulaşır. Demokrasiye bağlı 
olarak büyüyen genç 
beyinler, dünyanın 
savunduğu düşünceye ayak 
uydururlar. 

Demokrasi bugün, tüm 
dünyanın öngördüğü bir 
düşünce sistemidir. Bu 
sistemin en etkili 
unsurlarıysa şüphesiz 
gençlerdir. Erken yaşta 
demokrasiyi kafasına 
oturtmuş bir birey, toplum 

ve ülke için değerli bir 
maden gibidir.

Bir ülkede, iyi veya kötü 
bir olaydan etkilenecek ilk 
kesim genç kesimdir. Yine 
bir fikri büyütecek en iyi 
bireyler, genç bireylerdir.

Bu nedenle sahip 
olduğumuz değerlerin 
farkında olarak, bilinçli, 
eğitimli, ne istediğini bilen 
gençler olarak yetişmeliyiz. 
Milletimizi daha ileri 
seviyeye taşımalı vatanımıza 
faydalı olmalıyız.

Bunlar, ancak iyi bir 
sistem üzerine oturmuş 
yönetimle olur. Bu da 
“demokrasidir.”

Demokrasi, o yüzden 
insancıldır. Bireye değer 
verir. Birey de kendi içinde 
oluşturduğu hayalleri, 

düşünceleri ve işleriyle 
demokrasiyi besler.

Bir ülkede demokrasi 
olabilmesi için, ilk önce 
insanın içinde demokrasi 
olmalıdır. İnsan önce kendi, 
sonra milleti için bilinçli ve 
demokrat olmalıdır. 

Bu nedenle demokrasinin 
vazgeçilmezi gençler, 
gençlerin vazgeçilmezi 
demokrasidir.

Melisa ÖZEL - 10/B

ÖNCE İNSAN
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Ben bu denizde doğmuşum. 
Bu gökte, bu dağlarda 
yoğrulmuşum. İzmir mi benim 
bir parçam, ben mi İzmir'in bir 
parçasıyım ; anlaşılmaz 
olmuşuz. 

Küçük bir sahil kasabası 
bizimki. Küçük dediğime bakma 
ha ; turistik mi turistik… 
Denizine, kumsalına bir kere el 
süren bir daha ayrılamaz 
buralardan. Tatile gelen yerleşir, 
yerleşmeye gelen ölür. Bir de 
insanı vardır; tatlı mı tatlı, saf mı 
saf… Benim zamanımda kızlar 
okumazdı oralarda. Okur da, 
okusun istemezler. Kötülük 
olsun diye değil ha; korkudan. 
Giderde geri dönmez 
korkusundan. Annem 
olmayınca babam da izin verir 
gitmeme. Yaşıtım kızların 
aksine, ben inatla ayrılmadım 
oralardan. İlk okulu 
mahallemizdeki eski bir köy 
okulunda, liseyi İzmir Kız 
Lisesi'nde okudum uzak 
olmasın diye. Oraları görünce 
anladım; İzmir ne de büyükmüş 
öyle. Benim bildiğim bir 
Özdere, bir  Gümüldür, bizim 
mahalle… Bir de baktım Konak 
Meydanı'nda güvercinlere, daha 
da aşık oldum şu İzmir'e. Sonra 
Kızlarağası'nın gürültüsüne, 
Karşıyaka'ya; ama en çok da 
denizine vuruldum ben bu 
şehrin. Baktıkça bakasın, 
düştükçe düşesin gelir. 

Üniversite sınavına 
başvurdum da, giresim yok. 
,Öğretmenlik mi eczacılık mı; 
karar verememiştim. Tayin 
meselesi olmasa öğretmen 
olmak isterim. Korkutur beni o 
iş , eczacı olacağım. Dokuz 
Eylül Üniversite'si Eczacılık 
Fakültesi'nde ilk yılım çokça 
çalışmayla geçsin; benim aklım 
son yıldaydı. Bitirip Gümüldür'e, 
denize döneceğim. Bazen “beni 
denize gömün” diyorum da 

gülüyor bana arkadaşlar. Biri 
kızıyor ama; Hakkı. ”Ne 
denizmiş be İnci, hiç ağzından 
düşmüyor.” diye nazlanıyor. 
Ben de gönül alıyorum, gülerek. 
Zaten biz gülüşürken üç yıl 
geçip gidiyor, fark etmiyorum. 

Bana bir sürpriz yapıyor 
Hakkı. Evlenme teklif ediyor. 
”Seni çok mutlu edeceğim İnci, 
Sivas'a gideriz. Orada bir eczane 
açarız, beraberce çalışırız.” diyor 
hızlı hızlı, hevesle. Sanki 
yavaşlarsa kabul etmeyeceğim. 
Her şey güzel de Sivas deyince 
yüzüm düşüyor.  O da 
çalışmaktan korktum sanıyor 
kendince. ”İstersen sen 
çalışmazsın ya da ne bileyim, 
ne istersen…” 

İkna etmeye çalışıyor. Sivas'ı 
anlatıyor, yaşayacaklarımızı 
anlatıyor. Sen de gitme Hakkı, 
Gümüldür'e gideriz, eczane de 
açarız. Ama benden buraları 
bırakmamı isteme” diyorum 
yalvarırcasına. O da biliyor 
benim duygularımı, 
düşüncelerimi. Kızıyor belki , 
daha çok üzülüyor. ”Benden 
önemli mi bu memleket? Peki 
İnci sen bilirsin!” 

Hakkı Sivas'a dönmüş 
duydum arkadaşlarından. Ben 
de denize döndüm,  içimde bir 
acıyla. İki ayım böyle geçti. 
Sonra bir mesaj aldım 

Hakkı'dan. İzmir'e dönmüş. 
”İzmir'in İnci'sine; madem 
İzmir'i göreceksin, gel de 
göstereyim.” diyor. Koşarak 
gittim yanına, biliyorum beni 
kıramaz o. Konak'ta buluştuk. 
Sıkıca sarıldı bana. ”Gel İzmir 
güzeli gel, seninle gerçek 
İzmir'e gideceğiz.” diyor 
gülerek. Sıkı sıkı tutuyorum 
elini, tüm gün geziyoruz. 
Meryem Ana'ya, Efes'e, 
Şirince'de şirin bir evin hayali… 

“Gerçekten aşık mısın 
buraya, yoksa ayrılma korkusu 
mu ?” diye soruyor çocuksu 
mutluluğumu görünce. ”Aşığım 
Hakkı; güneşine, dağına, 
kuşuna, aşığım. Kordon'da 
aceleci adımlarla yürüyen aşık 
yüzlerine, vapurla karşıya 
geçmeye, en çok da seni bana 
verdiğine aşığım. Yeniden 
doğasım var burada. Burada 
ölesim var… 

“Tamam, ölelim” diyor ciddi 
ciddi. ”Tamam mı, 
dönemeyecek misin?  İzmir'de 
mi kalacaksınız?” Milyonlarca 
soru yöneltiyorum. 
İnanamıyorum. ”Senin 
olmadığın yerde nefes almaya 
ne lüzum var İnci?” Gülerek 
söylüyor. Sevinçle sarılıyorum 
boynuna… 

Hayatımın dönüm noktası 
işte o an. Onsuz geçirdiğim iki 
ay… Bana neler yapabileceğimi 
düşünme fırsatı vermişti. 
Düşünmediğim tek şey 
İzmir'den ayrılmaktı. Belki 
çocukça bir inattı belki de 
gerçekten İzmir ve ben bir 
bütündük. 

Her hayatta bir dönüm 
noktası varmış… Bir yokuş… 

Benimki bir İzmir sevdası…

Çağla Su CEVİZCİ  - 9/B

Yokuş
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Kalbim durmaksızın çarparken,
Hayatta kalması için bedenimin, 
Anlam kazandı her ritmim,
Ata'mın sevgisini yüceltmek için.

Hayat, değer verdiklerimin sevgisiyle,
Yüreğimde taşıdığım insanların asaletiyle,
Dünyanın kabul ettiği Önder’imizle,
Yaşamaya değer bir yer oldu benim için.

Emek vardı, cesaret vardı.
Yorulmaz, yenilmez bir adam vardı.
İşte o büyük insan benim Ata'm,
Yüreklere sığmayan o büyük adam.

Benim Ata'm öyle büyük ki;
Ne kalplere sığıyor, ne de cihana
Sonsuz gökyüzü bile gülümsüyor O'na
Böyle yüce  insana  selam  dururcasına.

Ben, şanlı Türk evladıyım,
Ben çalışkan Türk genci,
Ben Ata'mın rütbesiz askeriyim, 
Herkes duysun ben Ata'mın gölgesiyim.

Erim ŞAŞAL - 9/FEN

   
“Ya İstiklal, Ya Ölüm!” diyerek çıktılar yola,
Canlarını verdiler bu vatan uğruna, 
Özgürlük için bir fidan diktiler,
Cumhuriyet adını koydular bu fidana.

Bu ağaca Türk milleti yıllarını verdi,
Vatanı korumak için her şeye göğüs gerdi,
Vatana bağlılık ve yurt sevgisi,
Bu ağacı ayakta tutan en önemli nedendi.

Bu ağaçta milletin alın teri vardı,
Her bir yaprağında bir yetim hakkı vardı,
Yiğitlerin kanıyla sulanmış toprağına, 
Özgürlük işlenmişti her bir yaprağına.

Yapılan her devrimle uzamıştı bir dalı,
Uygarlığın simgesiydi ağacın yaprakları,
Egemenlik suları serpildi köklerine,
Cehaletin baltası değmesin gövdesine.

Ata'mın hediyesiydi Cumhuriyet ağacı,
Gerçek oldu milletimin rüyası,
Modernleşti, gelişti, kök saldı toprağıma,
İnsanlığa ders verdi bu Cumhuriyet ağacı.

Sarper GÖKSAL - 7/B

 CUMHURİYET AĞACI

BEN ATATÜRK'ÜM



Koşup oynamak için,
Enerjimi özgürce paylaşmak için,
Yaratıcı yeni fikirlere ulaşmak için,
Güzel çocuk parkları hakkımdır benim.

Yeni bilgiler öğrenmek için,
İyi insan olarak yetişmek için,
Ülkemi daha ileriye götürmek için,
Donanımlı okullar hakkımdır benim.

Aşılanıp hastalıklardan korunmak için,
Gerekirse tedavi olabilmek için,
Sağlığımı en iyi koruyabilmek için,
Yeterli hastaneler hakkımdır benim.

Hukuka inancımı korumak için,
Demokrasiyi sürdürülebilir kılmak için,
Eşit haklara sahip olmak için,
Adaletli bir ülke hakkımdır benim.

Korkusuzca evimde oturmak için,
Trafik kazalarında ölmemek için,
Huzur ve güven ortamını korumak için,
Emniyetimin sağlanması hakkımdır benim.

Temiz su, temiz hava, temiz toprak,
Bunları sağlamak için çevreyi korumak,
Aldığım her nefesin tadına varmak,
Hakkımdır benim insanca yaşamak.

T. Özgür ÖZCAN - 6/E

Vardır herkesin birçok hakkı,
İnsanlara eşit davranmalı.
Eğitim, seçme, seçilme hakkı,
Her birey bundan faydalanmalı.

Kişiler eşit olsun diye,
Verildi türlü haklar bize.
Çocuklara ayrı, büyüklere ayrı,
Vardır herkesin birçok hakkı.

Doğru kullanmalı insan bu hakları,
Bilmeli sorumlulukları ve farklılıkları
Düşünmeli sevmeyi, saymayı,
Bir o kadar da hoşgörülü olmayı.

Herkese verilmeli eğitim, sağlık hakkı,
Her birey ülkesinde eşit yaşamalı.
İyi bir evde rahat barınmalı,
Her insan haklarının farkına varmalı.

Yürekten gelsin insanlık bize,
Hak geçmesin bir ötekisine,
Kıymet verelim insan sevgisine,
Bir de İnsan hakları bildirgesine.

      
Sevay YANIK - 7/A

Çevremizi korumak için 
birçok yol vardır. Bütün 
insanlar bunun bilincinde 
olsalar dünya daha çok 
yaşanacak hal alır.

  Örneğin; bizim evde 
elektrikleri evden çıkarken 
kapatırız, geri 
dönüştürülebilen eşyalar 
kullanırız. Apartmanca pil 
toplar, gerekli yerlere iletiriz. 
Kağıt atıkları geri dönüşüme 
veririz.

   Annem eve 
az ekmek almaya 
özen gösterir, 
artan 
ekmeklerden de 
yemeklere katar. 
Su tasarrufu amacıyla bulaşık 
makinesi kullanır, arta kalan 
yemekleri sokak hayvanlarına 
verir. Kısa mesafeli yollarda 
araba kullanmaz.

   Siz de bunları 
yapabilirsiniz. Eğer yaparsanız 

geleceği düşünürsünüz, 
gelecek de sizi düşünür. 
”Çevreyi yeşile boyayalım, 
gelecekte sefil olmayalım.”

Ekin KOCAMAN - 7/B

HAKKIMDIR BENİM  HERKESİN HAKKI

AİLEDE ÇEVRE
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 Film, Çağan Irmak'ın özellikle 
son yıllarda popülerleştirdiği Ege 
sinemasının bir örneğidir. Filmde 
Babam ve Oğlum filmini 
hatırlatan tatlar buldum. Bunun 
nedeni hem mekânların ve 
söyleyişlerin benzer olması hem 
de yine Çetin Tekindor'un 
oynamasıdır.

Filmin, yazarın ağzından 
değil de hikâyenin içindeki 
çocuğun gözünden anlatılması 
ve basit, çocukça olsa da filmde 
onun fikirlerinin dile getirilmesi 
hoşuma gitti.

Filmde bir dönemin 
insanlarının yarası olan 

“mübadele” konu alınmış.  Yer 
yer duygulu, yer yer insanın 
yüzünü güldüren şekilde Giritli 
bir terzi ve onun torunun 
geçirdiği bir yaz anlatılmaktadır. 

Filmde siyasi dokular da 
bulunmaktadır. İhtilal olması, 
eskisinin yerine kötü bir 
yönetimin gelmesi, filmin 
finaline giden yolda iyi bir 
bağlam olmuş.

Son olarak filmin bütün 
hikâyesinin odaklaştığı yerde 
bitmesi hoş olmuş.

Ömer Furkan ESENTÜRK - 9/Fen

BİR FİLM
İKİ ELEŞTİRİ

Dedemin İnsanları, bir ailenin 
Girit'ten İzmir'e göçmesini ve bu 
ailenin çocuğunun büyüyüp 
kendi bölgesinin sevilen bir 
insanı olmasını anlatıyor. Film, 
1970'li yılların sonunu bir 
çocuğun bakışıyla sunuyor.

Filmin yönetmeni, genelde 
olduğu gibi Ege bölgesini 
kullanmış ve Ege ağzını işlemiş. 
Oyuncuların büyük bir 
çoğunluğu tanınmış ve başarılı 
tiyatro oyuncularıdır.

Ben de bir Egeli olarak filmi 
genel olarak beğendim. Ege'nin 
incisi olan İzmir, onun ağzı ve 
argosu başarıyla verilmiş. Bana 
da bu argo sözler itici gelmedi; 
aksine çok doğaldı. Seyirci de 
bunlara gülerek olumlu tepkisini 
gösterdi.

Filmdeki siyasi olayları 
eleştirenler olsa da, ben siyasal 
bir vurgu yapıldığını görmedim. 
Bu film o yılları anlatıyordu ve 
bunu işlemesi gerekliydi bence. 

Bunun kanıtı, filmin sonlarında 
evin damadının  - belediye 
başkanının yardımcısı – yeni 
gelen belediye başkanıyla 
konuşmalarıydı. Devleti satma 
konusu işlenmişti ve bu, direkt 
olarak değil konuşmalarla 
seyircilere hissettirilmişti.

Filmin ortalarında, anı olarak 
dede, ailesinin Girit'ten göçünü 
anlattı. Göçün gerçeklerini 
bilmediğim için bu konuda 
yorum yapmak istemiyorum; 
ancak kundaktaki bebeğin tifo 
hastalığından dolayı denize diri 
diri atılması beni etkiledi.  Bunun 
üzerine dede, hayatı boyunca 
şişelere not yazıp denize atmış. 
Bunun bir şekilde Girit'teki eski 
evlerinde oturan yeni insanlara 
ulaşacağını düşünüyor.

Filmin başlarında torunun, 
dedenin göçmen olmasından 
dolayı rahatsız olduğunu ve 
kendisiyle bu nedenle dalga 
geçildiğini anlıyoruz.  Bu 

sahnelerde işlenen diğer bir konu 
da göç eden yabancılar ve yerli 
Türkler arasında geçen iç 
dalaşmalardır. Bunun için daha 
çok çocuklar kullanılıyordu. Bu, 
dedenin dükkânında çırak olarak 
çalıştırdığı torunu ve bir yabancı 
ailenin çocuğunun önce 
kavgaları, sonra da arkadaş 
olmalarıyla güzel anlatılmıştı.

Beni bu filmde en çok, 
dedenin, devletin içinde 
bulunduğu durum nedeniyle 
intihar etmesi etkiledi. Filmin 
sonunda torunun büyüyüp şişeyi 
bulan ve dedenin evinde oturan 
kadının yanına, Girit'e gitmesi 
anlatılıyordu. Filmi çok başarılı 
bulmamın bir nedeni de bu 
sahnelerdi. Bence filmin asıl 
vermek istediği bu sahnelerde 
verilmişti. Dedesini anlattığı her 
şey devam ediyordu, hiçbir şey 
değişmemişti. Türklerle Yunanlılar 
hala kardeşti.

Erim ŞAŞAL - 9/Fen

DEDEM VE İNSANLARI

  TÜRK-YUNAN KARDEŞLİĞİ
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   Özel Rota Koleji halk 
oyunları Türkiye'yi İngiltere 
Londra'da yapılan Llangollen 
International Musical Eisteddfod 
Festivali'nde temsil edecek.

Festivale her ülkeden bir okul 
kabul ediliyor. 3-8 Temmuz 2012 
tarihinde 66.'sı gerçekleşecek 
olan festival İngiltere Prensi 
Charles'ın himayesinde 
düzenleniyor. Dünyanın dört bir 
yanından 30 ülke temsilcileri bir 
yandan kendi kültürlerini 
yansıtırken bir yandan da 
yarışacaklar. Konu ile ilgili olarak 

görüştüğümüz Özel 
Rota Koleji Anadolu ve 
Fen Lisesi Müdürü 
Serkan GÖZDER, 
“Okulumuzun bu 
büyük festival ve 
yarışma için davet 
alması bizleri kurum 
olarak çok mutlu etti. 
Bizde ülkemizi ve     

okulumuzu layığıyla temsil 
etmek için eylül ayından beri 
hazırlıklarımıza devam 
ediyoruz. Hem ilköğretim 
hem de lise kategorisinde 
katılacak olduğumuz 
yarışmadan dünya 
derecesiyle döneceğimize 
inanıyorum.” dedi.

Etk in l i k l e r im i z
ÖZEL ROTA KOLEJİ
TÜRKİYE'Yİ TEMSİL
EDECEK

19 Mayıs'ı Ankara'da 
kutlayan Rota Koleji Velileri 
Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıt 
özel defterini imzalayan 
Genel Müdürü Kadir 
Açıkbaşlar “Atam çok 
sevdiğin şehirden sana 
yüzlerce çocuk gülücüğü 
dolusu minnet, saygı ve 
selam getirdik.” dedi. 19 
Mayıs Atatürk'ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı'nı 
İzmir Özel Rota Koleji Okul 
Aile Birliği ve veliler 
Ankara'da kutladı.
17 Mayıs tarihinde sabah 
saatlerinde erkenden yola 
çıkan Rota Koleji Ekibi 

öğleden sonra 
Ankara'daydı. 
Kendileri için 
hazırlanan özel 
programa 

katılmak üzere saat 14.30'da 
Anıtkabir'e geldi.

Aslanlıyol’dan Anıtkabir'e 
giriş yapan ekibi Rota Koleji 
Genel Müdürü Kadir 
Açıkbaşlar ve İlköğretim 
Okulu Müdürü İlker Duru 
karşıladı. Rota 
Koleji çelengini iki 
asker taşıyarak 
mozolenin önüne 
tören adımlarıyla 
getirdi. Genel 
Müdür Açıkbaşlar 
askerlerle birlikte 
mozoloye çelengi 
bıraktıktan sonra 
Atatürk'ün 

manevi huzurunda bir 
dakikalık saygı duruşu 
gerçekleştirildi.
Daha sonra Anıt Kule’ye 
geçen Rota Koleji Ekibi adına 
Kadir Açıkbaşlar Anıt Özel 
Defteri'ni imzaladı. 
Rota Koleji ekibi daha sonra 
hep birlikte Kurtuluş 
Müzesi'ni ve Atatürk'ün 
naaşının bulunduğu yeri 
gezdi.

19 MAYIS’da
ANITKABİR’deydik
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1, 2. ve 3. sınıf öğrencileriyle İzmir 
Doğal Yaşam Parkına ziyarete gittik. 
Öğrencilerin ilgilerini oldukça çeken 
hayvanat bahçesinde 120'den fazla 
hayvan çeşidi görüp, incelediler. 
Özellikle Tropik Merkez öğrencilerin 
çok ilgisini çekti.

ROTA KOLEJİ
İzmir Doğal
Yaşam Parkında

ROTA KOLEJİ’nde USTA KALEMLERİ
MİSAFİR ETTİK

Rota Koleji yıl 
boyunca usta kalemleri 

öğrencileriyle 
buluşturdu. Türk 

edebiyatının önemli 
yazarlarını öğrencilerin 

daha yakından 
tanımasını sağlamak ve 

onların yazın 
hayatına koydukları 

katkıları öğrencilerine 
ilk ağızdan aktarmak 
amacıyla Muzaffer 

İzgü, Hüseyin Yurttaş 
Hidayet Karakuş ve 
tarihçi Resul Yavuz'u 

misafir ettik. 
Yazarlarımız, 
öğrencilerle 

söyleştikten sonra 
kendi kitaplarını 

imzaladılar.

Etk in l i k l e r im i z
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Etk in l i k l e r im i z

Tarihimizin en önemli 
sayfalarında biri olan 
Çanakkale Zaferi'nin 
yaşandığı topraklarda 
okulumuzun düzenlediği 
Assos, Behramkale ve 

Çanakkale'yi kapsayan hafta 
sonu gezisi öğrencilerimizin 
ilgisini çekti. Bu büyük zaferi 
bir kez daha yüreklerinde 
hissettiler, okudukları istiklal 
Marşı ile duygulandılar. Yakın 

tarihimizin bu en önemli 
noktasıyla beraber, Truva 
harabelerini, Assos ve 
Behramkale'yi de gezen 
öğrencilerimiz deneyimli 
rehberlerden bilgi aldılar.

ÇANAKKALE’ye GEZİ DÜZENLEDİK

KÜÇÜK KIZLAR VOLEYBOL TAKIMI
GAZİEMİR BELEDİYESİ ve İLÇE MİLLİ EĞİTİM

MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI 
TURNUVASI İKİNCİSİ OLDU...
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Etk in l i k l e r im i z

ROTA KOLEJİ VOLEYBOL TAKIMLARIMIZ

ROTA KOLEJİ BAHAR ŞENLİĞİ

Gaziemir Belediye Başkanımızı
Ziyaret Ettik

KAHVALTININ ÖNEMİ
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Etk in l i k l e r im i z

ROTA KOLEJİ
 EKO TİM

AĞAÇ DİKİMİNDE

ROTA KOLEJİ
YIL SONU GECELERİMİZ
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FİRMAMIZIN AMACI;
ÜRÜN VE HİZMET SATIŞINDA KALİTEDEN

TAVİZ VERMEDEN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ
EN ÜST DÜZEYDE TUTMAKTIR.

e-posta:ok-anspor@hotmail.com
        www.okanspor.com www.formayapma.com

Mustafa Kemal Cad.  119/E  Bornova/İZMİR

TEL: 0232 373 68 08 - 373 52 29 

R



“Engeller beni durduramaz her bir engel kararlılığımı daha da güçlendirir”

UNLU MAMÜLLER 

ATIFBEY MAH. ETİLER CAD. NO:16/A 
GAZİEMİR - İZMİR

 
TEL: 0.232.251.42.48 0.532.590.20.17

HER TÜRLÜ PASTA,

KURUPASTA VE TATLI ÇEŞİTLERİYLE 

GAZİEMİR'DE HİZMETİNİZDE....

ve İhtiyaç Malları Paz. San. Tic. Ltd. Şti.

Merkez:

Tel: 0 232 782 23 00   GSM: 0532 462 13 57

 Dereköy Mah. Çatalca yolu 2.km Menderes -İzmir

gokergidaltd@hotmail.com

Şube :
 Tel: 0256 622 11 99

 Değirmendere Mah. San. Cad. 3 Sokak No:18-20
Kuşadası - AYDIN  

1986'dan bu yana hizmetinizdeyiz.
Gaziemir, Gümüldür, Özdere,

Seferihisar, Kuşadası, Didim, Söke 
 

 



SEYHAN MAH.  659/9 SOK.NO:25    BUCA/İZMİR
TEL: 0 232 252 11 50   FAX: 0 232 252 11 48   GSM: 0 532 375 35 53

www.anaokuluoyuncak.com

ÇINAR SPOR MAL. EĞİTİM ARAÇLARI OYUNCAK MOBİLYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ

Tel: 0232 441 28 26   Fax: 0232 441 28 06
859 Sokak No:5 Saray İş Hanı A Blok  Kat:6/606 Konak/İzmir

ARDIÇ
EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KİTAPÇILIK LTD. ŞTİ.

Sizlere imalatçısı ve ithalatçısı olduğumuz materyalleri
yüksek ürün ve hizmet kalitesi ile sunmaktan gurur duyarız.





Yurtdışı ihracatında tekstil örme
konusunda seçkin kadrosuyla

Adatepe Mah. 2/20 Sokak No:9  BEGOS 3   Buca / İZMİR
Tel: 90 232 478 27 47

bassaray
matbaası

Kartvizi  KİTAP  DERGİt EL İLANI Broşür Takvim  Davetiye SPİRAL

 KİTAP  DERGİTakvim  Davetiye SPİRAL Kartvizit EL İLANI Broşür

EL İLANI Broşür Takvim  Davetiye SPİRAL  KİTAP  DERGİ Kartvizit 

Davetiye SPİRAL Kartvizi  KİTAP  DERGİt EL İLANI Broşür Takvim  

 DERGİ Davetiye SPİRAL Kartvizi  KİTAP t EL İLANI Broşür Takvim

Kartvizi  KİTAP  DERGİt EL İLANI Broşür Takvim  Davetiye SPİRAL

 KİTAP  DERGİTakvim  Davetiye SPİRAL Kartvizit EL İLANI Broşür

EL İLANI Broşür Takvim  Davetiye SPİRAL  KİTAP  DERGİ Kartvizit 

Davetiye SPİRAL Kartvizi  KİTAP  DERGİt EL İLANI Broşür Takvim  

 DERGİ Davetiye SPİRAL Kartvizi  KİTAP t EL İLANI Broşür Takvim

• KİTAP

• DERGİ

• ANDAÇ • BROŞÜR
• KARTVİZİT

• EL İLANI

457 71 48
w w w . b a s sa ra y. co m

E-mail: gp@gptextile.com



OKUL ÖNCESİNDEN

ÜNİVERSİTE HAZIRLIĞA

KİTABA DAİR HER ŞEY

KÜLTÜR KİTAPLARI

OFİS VE KIRTASİYE ÜRÜNLERİ

 

ATIF BEY MAH. ABDULHAMİT YAVUZ CAD. NO:13/C
GAZİEMİR / İZMİR

TEL: 0 232 252 33 84
FAKS: 0 232 251 89 56

 

RENKLÝ



ÖZSEÇKİN
GROUP

Akçay Caddesi No:111/A 35410 Gaziemir -İzmir 
www.ozseckin.com 


