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BAYRAMINIZ
KUTLU OLSUN...
3. sayımızı içeren Mart-Nisan ayları eğitim camiamız için 
hem ulusal hem dini bayramların coşkuyla kutlandığı bir 
zaman dilimi haline geldi. Pandemi tedbirleri dolayısıyla 
kısıtlandığımız günlerden şükür ki uzaklaştık. Çocukla-
rımızın eğitiminde yeri doldurulamaz sosyal etkinliklere 
yeniden kavuştuk. Üstelik 12 Mart, 18 Mart ve 23 Nisan 
kutlama ve anma programlarımız bu sene Ramazan Bay-
ramı’nın neşe ve coşkusuyla da birleşti. Bu sebeple yeni 
sayımızda çok kıymet verdiğimiz tarih ve değerlerimize 
öncelikli olarak yer verdik. 
102 yıl önce bugünlere hayalen bir yolculuk yapacak olur-
sak; milletimiz en zorlu, en buhranlı günleri yaşıyorken 
Kurucu Meclis, ufkumuza umut güneşi gibi doğmuştu. 
Öyle ki, memleketin dört bir yanından gelen vekiller; her 
dakikanın paha biçilmez kıymette olduğu zamanlarda, 
inançla yoğrulmuş eylemleriyle kısa sürede birlik ve bera-
berliği sağlamışlar, Ankara’yı Anadolu insanının kalbinin 
attığı yer haline getirmişlerdi. Düşman Polatlı’ya kadar 
sokulduğunda tüm olumsuzluklara rağmen çalışmalarına 
devam etmişler, kurtuluş mücadelemizi ilgilendiren tüm 
kararları bu mecliste almışlardı. Amasya Genelgesi’nde 
geçen “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı 
kurtaracaktır.” ifadesinin manasını, sıkılmış tek yumruk 
olmanın gücünü dosta düşmana göstermişlerdi. Başta 
Gazi Mustafa Kemal olmak üzere kurucu meclisin tüm 
vekillerinin ruhları şad olsun.
O gün, kapılar yalnız Meclise açılmamış; sevgiye, dostlu-
ğa, kardeşliğe, çağdaşlığa, bilim ve teknolojiye de açılarak 
gelecek kuşakların yolunu aydınlatmıştır. Bu aynı zaman-
da bir misyon ifadesidir. Bugün de Türk milletinin milli 
irade ve demokrasi anlayışı, özgürlük anlayışı tüm millet-
lere ışık olmaya devam etmektedir. Belki de barış, kardeş-
lik ve huzur mesajlarıyla dünyaya halen umut olabiliyor-
sak bunu o günlerin heyecanıyla doğan feyze borçluyuz. 
Bu vesileyle yaşadığımız dünyada -hele de şu günlerde en 
çok ihtiyaç olunan şey barış iken- savaşların bitmesini, 
acıların dinmesini içtenlikle temenni ediyorum.
Büyük millet olmanın vasıflarından biri de ülkenin tüm 
çocuklarını kendi çocuğu gibi bilen onlarla hayata dokun-
mayı başarabilen bireylere -özverili öğretmenlere- sahip 
olmaktır. Çünkü çocuklar ailelerin olduğu gibi ülkelerin 
de teminatıdır. 

Ve sadece büyük liderler, geleceği küçük kalplere emanet 
edebilirler. Bir başöğretmene yakışır tavırla milletin ha-
yatında kilometre taşı sayılabilecek önemli bir olayı, ço-
cuklara bayram olarak armağan eden Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü de saygı ve minnetle yad ediyorum. Bilinmeli-
dir ki onun gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine 
çıkmak için çocuklarımızın üzerine titriyor, onları çağın 
gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak en iyi şekilde 
yetiştirmeye çalışıyoruz. Onları geleceğe; aklı hür, vicdanı 
hür, irfanı hür olarak hazırlamanın milli ve manevi de-
ğerlerle yoğrulmuş medeniyetimizin devamı için ne kadar 
elzem olduğunun farkındayız. Bu şuurla hareket eden eği-
timciler marifetiyle müreffeh bir Türkiye’nin, barış içinde 
bir dünyanın kurulacağına inanıyoruz. Hiç kimsenin şüp-
hesi olmasın ki Millî Eğitim Müdürlüğümüzün tüm ku-
rum ve birimleri, bu hassasiyetimizi her daim önceleyerek 
çocuklarımızın eğitimi için çalışmaktadır. 
Çevre dostu okul projemiz, okul öncesi eğitim uygula-
malarımız, mesleki eğitim hamlemiz, kütüphanesiz okul 
kalmayacak idealimiz hep çocuklarımızın gözlerindeki 
parıltının bizdeki yansımalarıdır. Bizim de onlardan bek-
lentimiz tarih ve değerlerimizin bayraktarlığını yapmala-
rı, 23 Nisan’da yakılan meşaleyi ecdada yakışır bir asaletle 
geleceğe taşımalarıdır. 
Başta Gazi Meclisin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Ke-
mal’i, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden ilk Meclis’te-
ki tüm milletvekillerini, bize bu vatanı armağan eden tüm 
şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd 
ediyor, bugünü anlamlandıran çocuklarımızın ve milleti-
mizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.

Hatay Milli Eğitim Müdürü



Zaman bir bütündür. Yani başlangıç ile sonu anlatır arada geçen ise tarihtir/ tarihlerdir. Yani Tarihte 
zaman da diyebiliriz tersten baktığımızda. Aslında tarih aralıklarında veya zaman içerisinde insan-
ların ne yaptıkları konuşulur hep. Büyük savaşçılar, devlet adamları, sanatçılar, müzik otoriteleri, 
dehalar ve daha başkaları… Tarihe yön veren depremler, yanardağ patlamaları milyonlarca insanın 
vebadan ölmesi örneğin…
Dikkat edin zaman içerisinde büyük olaylar veya tarihte büyük olaylar diye başladığımızda tarihte 
veya zaman içerisinde hiç kayıtlara geçmemiş milyonlarca olay, durum var olmasına rağmen; kayda 
geçenler önde olanlar oluyor. Bu doğal mı? Tabii ki de doğal.. Belki değil?!
Kimi insan/insanlar için değersiz, kimi insan/insanlar için olağanüstü önemli olaylar ve/veya du-
rumlar vardır. Bunları kişiler kendi bakış açılarıyla değerlendirdiklerinde çoğunlukla kendilerinin 
dışındakilere haksızlık yapmış olurlar. Çünkü bir bakış açısı yeterli değildir çevrenizdeki insanların 
bakış açılarını anlatmak için.
Durum böyle olunca siz çaba harcarsınız bir başkası onu basit görebilir, öyle ki ona göre basit de 
olabilir. Burada asıl olması gereken ise o çabaya saygı göstermektir. Her ne olursa olsun bir çaba bir 
emek, bir planlama dâhilinde ortaya konan şeye acımasızca eleştiri olmamalıdır. 
Öğretmenler tam da bu anlamda öğrencilerine moral kaynaklarıdırlar, babalar anneler gibi. Çocuk-
lar bir çaba gösterdiğinde, bir gayretle bir şeyler yapmaya çalıştıklarında onlara tebessümle sevgi ve 
saygı göstererek başarma yolunda destek olmaları pedagojik olarak da gereklidir.
Aynı şekilde her insan alanlarında birbirinin başarmasına katkı sağlamalıdır. Gayretle çıktıkları yol-
da moral vermelidir. 
Türkiye geneli 81 ilde Çalıkuşu e dergileri yayınlanıyor. (Dijital olduğunda yayın, basılı dergi-gaze-
te-kitap olduğunda yayım.) Biz de bu e dergiler içerisinde 3. sayımızla sizlerleyiz. Şu ana kadar biz-
lere güzel fikirlerle dönüşler oldu. Önceki sayılarımıza bakarsanız epeyce ilerlediğimiz görülecektir. 
Tabi sizlerin sayesinde. Her geçen gün tüm ilçelerimizden gelen eser sayısı katlanarak arttı.
Bu sayımızda ise sayfa sayımız 100’ü buldu. Umarım ilgiyle okur ve bir sonraki sayımıza sizler de 
eserlerinizle katılırsınız. Unutmayın öğrenci öğretmen ve velilerimiz düşüncelerini yazarak bizlere 
ulaştırabilir.
Bize göre; ilerlerken ne yaptığı önemlidir insanların. Başlangıç ile son arasında yani tarih aralığında 
veya zaman içerisinde ne kadar yol aldığın kaliteyi ne kadar arttırdığınla anılmalısınız. 81 Çalıkuşu 
Hatay ekibi olarak 1. sayımızdan 3. sayımıza gelene dek yaptığımız çalışmaları inceliyoruz. Diğer 
illerin çalışmalarını görüyoruz. Özgün bir eser olarak dergiyi yaşatmak ve geliştirmek üzere şartlan-
dığımız için örnekleri görüyoruz ama kendi şehrimize göre tasarıma önem veriyoruz.
İlçe temsilcilerimiz başta olmak üzere yayın ekibimize ve bu sayımıza eser gönderen okullarımıza ve 
Hatay’daki tüm okullarımıza teşekkür ediyoruz.
İyi okumalar…

Mahmut ÖZKOCA
SARIBÜK M.N.H  Okul Müdürü

E d i t ö r d e n
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İÇİNDEKİLER

Tarih ve Değerlerimiz

08 18

36 56

7264

80 98

Projelerimiz

Kültür-Sanat Mesleki Eğitim

Spor Doğa ve Turizm

Ödüllerimiz 81 Çalıkuşu Hatay Büyüyor
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TARİH ve DEĞERLERİM
İZ



Ey istiklal ve dava adamı! Sen bize davanı ve düşüncelerini geçmişten bugüne şiirlerinle haykıra-
rak duyurdun. Lakin bugünden geçmişe, sana nasıl sesimi duyurabilirim bilmiyorum.

Benim senden duyduğum vatan sevgisi, bayrak sevgisi, özümün ve tarihimin ne kadar şerefli, 
cesaretli, davasında hiçbir zaman yılmayan ve yanılmayan ecdadımın gittiği yol. Ey istiklal ada-
mı! Nasıl zorluklarla yaşadın, neler gördün, neler hissettin ki o şiir satırlarına kocaman bir ruhu 

sığdırdın. Şiirlerindeki mısralarda sanki bizi alıp o günlere götürüyorsun. İçimde vatan millet 
sevgisi, göğsümde gurur kalbimde iman... Sanki bütün dünya üstüme gelse onlara karşı gelecek 

kuvveti hissediyorum.

Dedim ya ben sana sesimi nasıl duyurabilirim bilmiyorum. "Uyan" şiirinde diyorsun ya: 

"Kurtar o biçareyi Allah için
Artık ölüm uykularından uyan"

Kendimi o biçare gibi hissediyorum. Artık uyanmak istiyorum, özüme dönmek istiyorum. Ben 
de haykıra haykıra sesimi duyurmak istiyorum. Belki de ne söyleyeceğimi bilmiyorum ama artık 

öğrenmek istiyorum. Kökleri çok sağlam Türk milletinin yemyeşil dalları olmak istiyorum.

Halef Ensar Çobanlar
M. Fatih Tosyalı AİHL

GEÇMİŞTEN GELEN SESİN YANKISI

ÖĞRENCİNİN KALEMİNDEN
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geleceğe bizden bir çağrı
İstiklal Marşı; milletimizin boynuna geçirilmeye çalışılan esaret zincirlerinin kırıldığı, birçok 
yoksulluk ve yoksunluğa rağmen şanlı bir direnişin sergilendiği Kurtuluş Savaşı’mızın nişane-
sidir. Cephede azim ve kararlılıkla düşman silahına karşı duran Mehmetçiğin, cephe ardında 
ise bin bir emek mücadele eden anaların cisimleşmiş ruhudur. Bir cesaret ve moral kaynağı 

olarak vatanımızın bağımsızlığında, milletimizin birlik ve beraberliğinde yeri doldurulamayan 
bu belgeyi yeni nesillere aynı ruhla aktarmaksa bizim kutlu görevimizdir.

 
Güçlü ve bağımsız bir ülkenin vatandaşları olarak coşkuyla okuduğumuz İstiklal Marşımız; 

tarihe karışıp unutulan bir belge olmayacak, bugün olduğu gibi yarın da milletimizin huzuru-
nu bozmaya çalışanlara karşı cesaret ve moral kaynağımız olacaktır. Ancak iman dolu göğsü 

nispetinde sınır çizilebilecek gençliğimize mücadele ruhunu, vatan aşkını, bağımsızlık şevkini 
en güzel şekilde öğretmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda bir ders olan Mehmet Akif Ersoy; 
fikirleri, idealleri, örnek kişiliği ile bizlerden sonraki nesillerce de okunmaya devam edecektir.

 
İstiklal şairimiz başta olmak üzere milli mücadelenin tüm kahramanlarına rahmet olsun. “Al-

lah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın.”
Hatay Çalıkuşu

ÖĞRETMENİN KALEMİNDEN
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Türk’ün Dünyaya verdiği son            
Nota “Çanakkale Geçilmez!”
Dünyanın bittiği, yeni dünyanın başladığı yerdir Çanakkale. Haçlılar tarafından 
yüzyıllarca Türk’ün Anadolu’dan çıkarılma hayalinin bittiği, ezilmiş toplumlara, işgal 
edilen ülkelere bir direniş bir zafer şarkısı, bir destandır Çanakkale.
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Hatay Merkez ve İlçelerinde 
çeşitli etkinlikler düzenlendi.

13



1947 yılında Isparta-Aydoğmuş’ta doğdu. Gökçeada ve Afyon’da ilkokul 
öğretmeni, Urfa, Afyon ve Hatay da ilköğretim müfettişi, Hatay ve Afyon da İl 
Kültür ve Turizm müdürü, Mustafa Kemal Üniversitesi’nde uzman olarak görev 
yaptı. 1998 yılında emekliye ayrıldı. Hatay’la ilgili çok sayıda araştırma yapan 
ve 1986 yılında Antakya Belediye Meclisi’nin kararıyla “Fahri Hemşehri” beratı; 
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Senatosu tarafından 24.6.2015 tarihinde 
“Fahri Doktor” unvanı verilen yazarın 2015 yılına kadar eğitim, folklor, tarih, 
edebiyat konularında 74 kitabı, gazete ve dergilerde 450 yazısı yayımlandı. Ayrıca 
50 konferans verdi. 14 panele katıldı, ulusal ve uluslararası 36 sempozyumda 
bildiriler sundu, radyo ve televizyon programlarına katıldı, Hatay Tarihi, Hatay 
Folkloru ve Hatay Mutfağı konularında 10 sempozyum, ayrıca “Geçmişten 
Günümüze Hatay Basını” ve “Hatay Mutfak Eşyaları” sergileri düzenledi. 
Mart 1989’dan beri yayımlamakta olduğu “Güneyde Kültür” adlı kültür ve 
sanat dergisi Aralık 2021’de yayımlanan 212. Sayısına kadar devam etti.

MEHMET TEKİN KİMDİR? 

“Ehli dil olanlar, birbirini bilmemek insaf değil” derler büyükler. Beş yıl önce Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Mer-
kezi koridorlarında bir iş için dolaşırken tesadüf ettim kendisine. Kitap dolu bir oda, büyük masanın başında dergi ka-
rıştıran ihtiyar bir adam… Bu yüz Cemil Meriç belgeselini onlarca kez izlemiş olan bana neden aşina gelmişti? Sordum 
çevreye; bu oda nedir, bu adam kimdir diye? Kısaca, derya deniz dediler. Tecessüse meyyal gönlüm, karanlık ormanda 
bir kibrit ışığı bulmuştu. Peşine takıldım. O oda ara sıra orman canavarlarından kaçtığım bir sığınak oldu. Meriç’çe 
söyleyelim, “entelektüelin fildişi kulesi”. Beş senede ondan ne mi öğrendim? Kısa ve öz: 

MEHMET TEKİN’DEN ÖĞRENDİKLERİM 

KÜLTÜRE ve EĞiTİME DAİR; 
*Mehmet Tekin, Hatay’ı hayatını anlamlandıran aziz bir 
yurt parçası olarak görmektedir.
*Yetişmesinde ve bugünlere gelmesinde özveri ve aşkla 
çalışan öğretmenlerle karşılaşmasının etkili olduğunu 
düşünür.
*Ülkemizin kültür ve sanat alanında yaşadığı sıkıntıla-
rın temelinde zihniyet problemini görür. Aydınların ve 
bilim adamlarının Batıyı taklitten kurtulamadıkları halde 
sorunlara Doğu gözü ile baktığı endişesi taşımaktadır. 
(Cemil Meriç demiştim, değil mi?) 
*Tecrübeleri ona kültürel çalışmalara kitlelerin ekseriya 
değer vermediğini göstermiştir. Emeğin değerini yalnız 
maddi kazançla ölçen mevcut popüler anlayış ne yazık ki 
yaygınlaşmaktadır. 
*Türk halkı moderni kavramadan postmodernle yüz-
leşmek zorunda kalmıştır. Bu hızlı geçişte yaşanmadan 
atlanan dönemin yarattığı zihni boşluk kafa karışıklığını 
artırmıştır. 
*Hatay’ın keyfi uygulamalardan, plansızlık ve koordinas-
yonsuzluktan çok çektiğini düşünmektedir. Bu konularda 
geçmişten bu yana bilimsel çözümler aranmamış, bilim-
sel çözüme yönelenlere de fırsat verilmemiştir. İnsanların 
kendi problemlerinin çözümüne odaklanıp toplumsal 
çıkarı önemsememesi buna neden olmuş olabilir. Eğitim 
dahil toplumsal sorunların çözümünde sadece günü ya 
da yaşanan dönemi kurtarmaya yönelik eylemleri deği-
şim için yeterli görmemektedir. 

*Yazar hızlı tüketen, kolaya alıştırılan gençlerin sosyal 
medya ile popüler kültüre esir olduğunu ve bunun da 
“zahmette rahmet vardır”, “emeksiz yemek olmaz” sözle-
rine zıt olarak eğitim hayatımızda kaliteyi düşürdüğünü 
söyler. Bu konuda çözüm arayışlarının hepsini değerli 
görmekle beraber eğitim sisteminde istikrarlı uygulama-
ların önemine vurgu yapar.
*Hatay halkının ve özellikle gençlerin Hatay hakkındaki 
bilgilerinin eksik ve yetersiz olduğu kanaatindedir. Genç-
lerin yaşadıkları toprakları tanımaları ve çevreleri konu-
sunda daha bilinçli olmaları için okullarda “İlimiz Hatay” 
derslerinin okutulmasını önerir. 

7 Eylül 1938’de kabul edilen Hatay Devleti Bayrağı
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Mehmet TEKİN, Hatay tarihine dair görüş ve tezlerini şu şekilde ifade etmiştir:
-İskenderun ve havalisi (Bugünkü Hatay), 1918’de düş-
man işgaline uğramıştır. İşgalciler bu bölgede “İskende-
run Sancağı” adıyla bir yönetim kurmuşlar ve bölgesinin 
sınırlarını çizmişlerdir. Çizdikleri sınırların 1. Haçlı 
seferinden sonra bu bölgede kurulan “Antakya Haçlı 
Prensliği”nin (Antakya Prinskepsliği ya da Antakya Haçlı 
Kontluğu) sınırları ile hemen hemen aynı olması, işgalin 
amacını ve dayandığı temelleri göstermesi bakımından 
çok anlamlıdır.
-Türk Kurtuluş Savaşı’nın ilk kurşunu İzmir’in işgalinden 
altı ay önce Dörtyol’da 19 Aralık 1918 tarihinde atılmış-
tır. O dönemde Dörtyol bölgesinde işgalcilerle mücadele 
için dağa çıkan ve düşmana göz açtırmayan Türklerin 
oluşturduğu en güçlü çete Kara Hasan Paşa çetesiydi.
-Adana, Maraş, Antep ve Urfa millî mücadelede göster-
dikleri kahramanlıklarla hak ettikleri övgüyü alırken bu 
uğurda mücadele eden ve çok şehit veren Hatay görmez-
likten gelinmiştir. Ekim 1921’deki Ankara İtilafnamesi ile 
çizilen sınıra göre Dörtyol Türkiye’de kalırken, Antakya, 
İskenderun, Kırıkhan, Reyhanlı bölgeleri iç işlerinde 
özerk bir yönetim altında sınırın güneyinde, Fransız 
manda bölgesi olan Suriye’de kalmıştır. Bu nedenle, Millî 
Mücadeleye katılanlara verilen İstiklâl Madalyası diğer il-
lerle beraber Dörtyol mücahitlerine de verilirken Antak-
ya, İskenderun, Amik ve Kuseyr bölgelerinde mücadeleye 
fiilen katılanların hiçbirine verilmemiştir.
-Antakya-Hassa-Kırıkhan ve Dörtyol Kuvâyı Milliye çe-
telerinin mücadele sürecinde, Kırıkhan ile Hassa arasın-
da Boklukaya mevkiinde tam donanımlı ve takviyeli bir 
Fransız Alayına karşı kazandığı zaferden sonra Fransızlar 
buraya kaybettikleri askerler anısına bir anıt dikmiş, bu 
anıt Hatay Devleti döneminde ortadan kaldırılmış fakat, 
Hatay’ın anavatana katılmasından sonra nedense bu 
konu hiç gündeme getirilmemiştir. Dörtyol mücadelesi-
nin anıları 1990’lı yıllarda dikilen bir anıtla yaşatılırken, 
Boklukaya zaferi hâlâ görmezlikten gelinmektedir.
-Fransız işgalinin ilk yıllarında Sancak Türkleri şiddetli 
baskı altında yaşarken Türkiye’den asla vazgeçmemişler, 
Anavatana kavuşma ümitlerini kaybetmemişlerdir. 1926 
yılında siyasi ortamı değerlendiren Türk gençleri, kültü-
rel gelişmenin temel unsurları olarak Antakya’da, “Genç 
Spor Kulübü”nü kurmuşlar ve 1928 yılında Türkçe ya-
yınlanan “Yeni Mecmua”yı yayımlamaya başlamışlardır. 
Halk Türkiye’deki her türlü gelişmeyi yakından izlerken, 
Türkiye de Sancak’taki her gelişmeyi hassasiyetle takip 
etmektedir.
-1936 yılında Fransa ile Suriye arasında, Suriye’ye ba-
ğımsızlık verilmesini öngören bir anlaşma imzalanmıştır. 
Bu anlaşma İskenderun Sancağı’nın özerk yönetimini 
ortadan kaldırmakta, Suriye içinde eritilmek istenmekte-
dir. Türkiye duruma müdahale eder ve Suriye gibi İsken-
derun Sancağı’na da bağımsızlık verilmesini talep eder. 
Fransa bunu kabul etmez. Konu Milletler Cemiyeti’ne 

götürülür. Bu sırada Atatürk Meclisi açış konuşmasında, 
bugünlerde Türkiye’nin en önemli konusunun Ankara, 
İskenderun ve havalisinin mukadderatı olduğunu belirtir, 
ertesi gün de İskenderun Sancağı’nın adının bundan son-
ra “Hatay” olduğunu bildirir. “Hatay” kelimesi, bölgenin, 
Amik yöresinde yaşamış en eski sakinleri olan, Türk 
tarihi ile bağlantısı olduğu iddia edilen Hititlerle ilgili bir 
kelimedir.
-Milletler Cemiyeti gerekli çalışmalar ve çetin müza-
kereler sonucunda 27 Ocak 1937’de İskenderun Sanca-
ğı’nın bir devlet olmasına karar verir. Kurulacak devletin 
anayasası hazırlanır. Bu süreçte Türkleri engellemek 
için harcanan tüm çabalara rağmen, Atatürk’ün güneye 
düzenlediği seyahatler ve uyguladığı barışçı, ama ısrarlı 
aktif politika çok etkili olur: Fransızlarla yapılan anlaşma 
sonucu Türk askeri İskenderun Sancağı’na girer, seçimler 
yapılır. 40 milletvekili seçilir ve 2 Eylül 1938’de Meclisin 
toplanmasıyla devlet kurulmuş olur. Meclis, bu devletin 
adını “Hatay Devleti” olarak kabul eder. Devlet reisi seçi-
lir, hükümet kurulur. Hatay Devleti, halkı, bayrağı, Millî 
Marşı ve bütün unsurlarıyla bir Türk Devleti olup, tarihte 
17. Türk Devleti olarak değerlendirilmiştir.
-1939 yılında Avrupa’daki olumsuz gelişmeler Türkiye 
için Hatay’ın durumunu sağlama, geleceğini güvence al-
tına alma konusunda uygun bir siyasi konjonktür kazan-
dırmış, ufukta II. Dünya Savaşı’nın görünmesini, İngilte-
re’nin ve Fransa’nın Ortadoğu’da müttefik arayışlarını ve 
Nazi Almanya’sının saldırgan politikalarını değerlendiren 
Türkiye konuyu gündeme getirmiş, görüşmeler sonucun-
da Fransızlarla 23 Haziran 1939’da bir anlaşma imzalan-
mış, Fransızlar mandaterlikten doğan -ve gerçekte hiçbir 
hükmü kalmamış olan- haklarından vazgeçerek, manda-
teri olduğu Suriye ile Türkiye arasındaki sınırda değişik-
liği kabul etmiştir. Bunun üzerine Hatay Meclisi 29 Ha-
ziran 1939 günkü son toplantısında Türkiye’ye katılmayı 
oy birliği ile kabul ederek kendi varlığına son vermiş ve 
son Fransız askerlerinin 23 Temmuz günü yapılan tören 
sonucunda Hatay’ı terk etmesiyle Kışla’ya Türk Bayrağı 
çekilmiş, Hatay Türkiye’nin 63. ili olmuştur.

Hasan SARI (Hatay ARGE)

7 Eylül 1938’de kabul edilen Hatay Devleti Bayrağı

15

T
A

R
İH

 ve D
E

Ğ
E

R
LE

R
İM

İZ



Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

HATAY’DA ÇOŞKU İLE KUTLANDI

16 SAYI 3 / MART-NİSAN 2022 
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Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

HATAY’DA ÇOŞKU İLE KUTLANDI

İl Milli Eğitim Müdürü Mesut ÇERKO’nun Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan kutla-
ma etkinlikleri daha sonra Antakya Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen program ile devam etti. 
Programda 
İl Milli Eğitim Müdürü Mesut ÇERKO’nun Konuşmasında Amasya Genelgesi’nde “Milletin is-
tiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” maddesinde ifade edilen milli iradeye ulaş-
manın simgesidir 23 Nisan. Türk milletinin kendi kararını vererek Cumhuriyet idaresi ile kendi 
kaderini çizebileceğinin ifadesidir. Dün olduğu gibi bugün de, Türk milletinin milli irade ve de-
mokrasi anlayışı, özgürlük anlayışı tüm milletlere ışık tutmaktadır.
Dünyanın tek çocuk bayramı olarak tarihe geçen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı’nda tüm dünya çocuklarıyla egemenlik sevincimizi paylaşıyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele arkadaşlarını ve tüm 
şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi saygı ve şükranla yâd ediyorum. Geleceğimizin aydın-
lık yüzleri çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularım-
la kutluyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.” dedi.
Programda daha sonra Serinyol Necati Oflazoğlu Ortaokulu halk oyunları gösterisi,  Vilayetler 
Hizmet Birliği Anaokulu Atam Marşı ile Yıldız Gösterisi, Sümerler Ortaokulu Çocuk Şarkıları 
Korosu, Sümerler Ortaokulu Dünya Çocukları Gösterisi, Özel Doğuş Koleji Step Gösterisi, Sınav 
Koleji “Çocuk Olmak” Rontu ve son olarak da Jimnastik Gösterisi ile program sona erdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı  münasebetiyle 
Hatay ve ilçelerinde çeşitli programlar düzenlendi. 
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Atatürk’e Vefa Valizi Projesi Türkiye genelinde onlarca okulda 
binlerce öğrenci ve öğretmene ulaştı.
Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk önderli-
ğinde verilen Kurtuluş Mücadelesine duyulan minneti göstermek 
üzere, Türk Milli Eğitim kanun, yasa, yönetmelik ve eğitim prog-
ramlarında yer alan Atatürk ile ilgili etkinliklerle, 3-17 yaşlarındaki 
öğrenciler arasında birlik ve beraberliği sağlamak ve farkındalık 
yaratmak amacıyla bir proje yapıldı. Projede; resim, yazı, şiir, kom-
pozisyon, üç boyutlu ürün gibi serbest çalışmalar yer aldı.
Ankara/Yenimahalle/Dr. Ufuk Ege Anaokulu koordinatörlüğünde 3 adet valiz yola çıktı. Yola 
çıkan valizler, Kasım 2021 ve Nisan 2022 tarihleri arasında yurdu dolaştı. Projeye 45 il, 103 okul 
(Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise), 200 öğretmen (tüm branşlarda), 3-17 yaş arası 3000 öğrenci 
katıldığı belirtildi.
Türkiye’yi dolaşarak ortaya çıkan ürünlerin valizi 23 Nisan günü Milli Eğitim Bakanı Mahmut 
Özer tarafından açılacağı öğrenildi.  Valizler içerisindeki eserler ise Ankara’nın farklı sergi salonla-
rında sergilenecek.

İskenderun Çalıkuşu

ATATÜRK’E VEFA
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İİskenderun Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam 
Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri ilk defa 
2019’da gerçekleştirdiği "tohum bombası " projesini 
daha kapsamlı ve daha coşkulu bir şekilde bu yıl 
yeniden gerçekleştirdi. 
Proje açıklamasında: “Doğal ekosistemlerde; ağaç-
lardan toprağa düşen tohumlar uygun ortam ve 
koşullarda hayat bulurlar ve ormanları oluştururlar.” 
denildi.  Proje yürütücüleri ayrıca tohum bomba-
larını, doğadaki bu süreçten esinlenip öğrencilerle  
birlikte yaban hayvanlarının da faydalanacağı daha 
yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya için atık 

kâğıtlardan ve killi topraktan yapılan, içerisinde 
öğrencilerin, velilerin, öğretmenlerin tükettikleri 
meyvelerden, çevrelerindeki ağaçlardan, bitkilerden 
elde ettiler.  Öğrenciler, doğaseverlerle birlikte Ak-
deniz iklimine uygun çeşitli meyve çekirdekleri olan 
tohum bombalarını Hatay genelinde yangınlarından 
zarar gören, özellikle ulaşımın zor olduğu bölgelerde 
doğa ile buruşturdular.     
Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi 
İngilizce öğretmeni İsmail ZEYTUN’un öncülü-
ğünde yapılan "Tohum bombası" projesine İskende-
run’da bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdi. 

İskenderun Çalıkuşu

TOHUM BOMBASI
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İskenderun’da 2008 yılında eğitim ve öğretime açılan 
Sefa Atakaş Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

atölyelerinde tekne imal ediliyor.

İskenderun’da 2008 yılında eğitim ve öğretime açılan Sefa Atakaş Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
si atölyelerinde tekne imal ediliyor.

Gemi yapımı alanında bulunan atölyelerde metal ve ahşap malzemelerden yapılan maketlerle öğrencilere 
eğitim faaliyetleri veriliyor. Öğretmen ve öğrencilerin el emekleri ile ortaya çıkan tekne denizle buluşarak 

öğrenciler emeklerinin karşılığını da aldı.
2021 yılında hayırsever iş insanı Recep Atakaş tarafından yaptırılan Gemi Yapım Atölyesi’nde kompozit 

malzemeden öğretmen ve öğrenciler tarafından balıkçı teknesi üretiminin yapılması İskenderun için bir kat-
ma değer olacağı belirtilirken maliyetlerin ise normal fabrika fiyatlarından oldukça hesaplı olduğu da gelen 

bilgiler arasında.
Farklı boyutlarda ve özelliklerdeki (kamaralı üretim) kompozit teknelerin okul bünyesinde bulunan Döner 
Sermaye İşletmesi vasıtasıyla satışı yapılacak. Üretimin İskenderun körfezindeki bölge insanlarına hizmet 

vermesi planlanıyor.
İskenderun Çalıkuşu

TEKNE DENİZE 
İNDİRİLDİ
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Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Akıl ve Zekâ Oyunları turnuvasında öğren-
ciler birbirinden farklı ve eğlenceli oyunlarda kıyasıya yarıştılar.
Turnuvada yarışan okullardan Tek Kampus Okulları öğrencilerinden İlkokul 3. Sınıf öğrencileri Barış 
Kasapoğlu ve Zeynep Kasapoğlu ile 1. Sınıf öğrencisi Güneş Ravza Bekeroğlu farklı kategorilerde ilçe 
birincisi oldular.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü dereceye giren tüm öğrencileri tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi.

Arsuz Çalıkuşu

AKIL VE ZEKÂ OYUNLARI 
ARSUZ’DA YAPILDI

PROJE 
ORTAKLARIMIZ 
HATAY’DA

Defne Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi tarafından yürütülen Erasmus+ KA210-SCH Distance Lear-
ning Gateway projesinin ilk hareketliliği Hatay'da başladı. 
Almanya, Hırvatistan ve Litvanya'dan toplam 9 katılımcı öğretmenin yer aldığı projede uzaktan eğitim-
de kullanılan uygulama ve araçlar, çevirim içi platformlar ve programlar tanıtıldı. Proje, Eğitim Bilişim 
Ağı (EBA) ile uygulamalı şekilde katılımcı öğretmenlerle paylaşıldı.
Ülke sunumları, konukları ağırlama seremonisi, okul turu ve Defne İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ziyare-
ti de gerçekleştirildi.
Proje kapsamında hafta boyunca uzaktan eğitimde kullanılan araçlarla ilgili eğitimler verilecektir.

Defne Çalıkuşu
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AKIL VE ZEKÂ OYUNLARI 
ARSUZ’DA YAPILDI

PROJE 
ORTAKLARIMIZ 
HATAY’DA

Erzin’de e-Twinning projeleri konusunda farkındalık oluşturmak ve yapılan çalışmaların artırılması 
için ilçede görev yapan öğretmenlere yönelik Erzin Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde “e-Twinning 
Çalıştayı” düzenlenmiştir. 
Erzin mentörü Hülya KARTAL, Ülfet Hüseyin Göktekin Anaokulu müdürü Hicran TINAZ ve İlçe 
Proje Koordinatörü Dilek ÜNLÜ koordinatörlüğünde başlayan Çalıştayda; eTwinning projeleri 
üzerine bilgilendirme ve ilçede yıl boyunca yapılabilecek çalışmalar hakkında değerlendirmeler ya-
pılmıştır.  
Katılımcılara İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan KENANOĞLU tarafından katılım belgesi verilmesiy-
le Çalıştay sona ermiştir.

Erzin Çalıkuşu 

e-TWINNING ÇALIŞTAYI

Beş Temmuz İlkokulu 1/C sınıfı öğretmeni Senem KALKAR’ın sınıfıyla yürüttüğü Türkiye -Roman-
ya-Portekiz ortaklı  “Mathematic Cafe” adlı uluslararası   eTwinning projesi, 2021 yılında tüm  ortak-
ların Avrupa kalite etiketleri ile ödüllendirildi. 
10 Türk 4 yabancı olmak üzere 14 ortak ve twinspace de 92 aktif öğrenci ile yürütülen Proje, Ro-
manya’da da 7-11 yaş kategorisinde en iyi 1. Proje seçildi. Proje eğitimde yeni yaklaşımlarla, öğrenci 
merkezli, eğlenceli matematik dersleri işlenmiş olup, bu projeyle matematik derslerinde öğrencilerin 
zorlanmadığı ve daha çok sevdikleri gözlemlendi.

İskenderun Çalıkuşu

MATHEMATIC CAFE
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→

İskenderun Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri 3 proje ile 
Adana Bölge Finaline katılmaya hak kazandı. 

Adana Bölgesinde “TÜBİTAK 16. Ortaokul Öğrencileri 
Araştırma Projeleri Yarışması”  Biyoloji, Coğrafya, Değer-
ler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Tarih, Teknolojik 
Tasarım, Türkçe ve Yazılım olmak üzere 10 alanda düzen-
lendi. 

Düzenlenen ve çağrı duyurusunda her alanda ortalama 
puanlara göre oluşan sıralama sonrasında, 6 ilde toplamda 
1.600 proje arasından 100 proje bölge sergilerine katılmak 
üzere davet edilmiştir. TÜBİTAK 16. Ortaokul Öğrencile-
ri Araştırma Projeleri Ön Değerlendirmeleri sonuçlarına 
göre İskenderun Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri 3 proje 
ile Adana Bölge Finaline katılmaya hak kazandı. 

Coğrafya Ana Alanı Sürdürülebilir Kalkınma Tematik 
Alanında Öğretmen Kayhan ERDOĞDU danışmanlığında 
öğrenciler; Çise Alinda AKYÜZ, Sena GÖZÜDOK “Ta-
rımda Olivin İle Minimum Su Maksimum Verim” proje-

siyle, Fizik Ana Alanı Yenilenebilir Enerji Tematik Alanında Öğretmen Şevki IŞIK danışmanlığında öğren-
ciler; Emine Sultan YAVUZ, Zeynep TALŞEK derece alarak finallere katılma hakkı kazandı.

“Su Soğutma Sistemiyle Daha Verimli ve Uzun Ömürlü Güneş Pilleri” projesiyle ve Türkçe Ana Alanı Dil 
ve Edebiyat Tematik Alanında Öğretmenimiz Abdi AYNACI danışmanlığında öğrencilerimiz Çınar ÇE-
TİN, Salih Efe EFETÜRK, derece alırken, “Resimlerle Sözcüklerin Dansı” projesiyle, ön elemeyi geçerek 
Adana Bölge Finalisti olarak kurumumuzu temsil ettiler.

İskenderun Çalıkuşu

ÜRETEN ÖĞRENCİLER FİNALLERDE

Erdem 2021 "Bir dil bir insan diller sınıfı bin insan” 
projesi sınıf açılışı geniş bir katılımla gerçekleştirildi. 
Açılış konuşmasını gerçekleştiren ve proje hakkın-
da bilgiler veren Proje Koordinatörü ve Psikolojik 
Danışman Gamze Gülnihar, Türk ve Suriyeli öğren-
cilerin kaynaşması, dilin birleştirici ve bütünleştirici 
gücü parolasıyla projenin hayata geçirildiğine dikkat 
çekerek: "İçinde bulunduğumuz sınıf boş bir sınıf-
tı. Duvarlarını boyadık, sonra kitaplık ve afişlerle 
duvarları süsledik. Kitaplığımızı İngilizce ve Arapça 
eserlerle donattık. Okuma köşemizi koltuk ve raflar-
la tamamladık. Bu sayede öğrencilerimizin eğitsel 
oyunları oynamalarını sağladık." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından proje sınıfının açılış kurde-
lesi kesildi. Kurdele kesiminin ardından misafirler 
proje hakkında bilgiler aldılar. Daha sonra okulu 
ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko 

proje sınıfını gezerek proje hakkında ayrıntılı bilgiler 
aldı.
Erdem 2021 proje sınıf açılış törenine Belen Kay-
makamı, Belen Belediye Başkanı, Belen İlçe Milli 
Eğitim Müdürü ve protokol mensupları katıldı. 
Konukları sıcak bir ilgiyle karşılayan Belen Anadolu 
İmam Hatip Lisesi okul müdürü Hüseyin Fırtına, 
programa katılanlara teşekkür etti.

Belen Çalıkuşu

BİR DİL BİR İNSAN DİLLER SINIFI BİN İNSAN
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Dezavantajlı öğrencilerin 
akranlarının sahip oldukları sosyal, 
Kültürel ve fiziksel gelişim imkânlarına 
sahip olmalarını sağlamak amacıyla Gençlik ve 
Spor Bakanlığı tarafından desteklen “KÜÇÜK 
DOKUNUŞLAR” projesi Antakya İstiklal İlkokulu 
tarafından uygulandı. 
“Size Küçük ve basit görünen ancak karsınızdaki 
kişi tarafından muhteşem ve unutulmaz olan Küçük 
dokunuşlar sihir gibidir.” anlayışıyla geliştirilen 
Proje kapsamında Çocukların zamanlarını etkili ve 
kaliteli faaliyetlerle geçirmesi sağlanarak, öğrenciler 
için öğretici ve eğitici etkinlikler yapıldı. 
Proje amaçlarına yönelik şu faaliyetlerin 
gerçekleştirildiği öğrenildi:
Gaziantep Hayvanat Bahçesi gezisi düzenlenmiştir. 
Öğrencilerimizin gönüllü olarak topluma katkı 
sağlayabileceği gönüllü çalışmayı benimsemelerini 
ve yaygınlaşmasının sağlanması, amacına yönelik 
olarak nesli tehlike altında olan yeşil deniz 
kaplumbağasına (Chelonia mydas) ev sahipliği 
yapan Hatay Samandağ Kumsallarında temizlik 
faaliyeti yapılmıştır. 
Dezavantajlı öğrencilerin bir müzik aleti çalmasının 
sağlanması suretiyle kültür ve sanatı günlük hayata 
ve dezavantajlı bölgelere taşımak ve onlarda olumlu 
bir estetik duygusu geliştirilmesi, amacına yönelik 
olarak Türk Halk Müziği grubu oluşturulmuştur. 
Yapılan doğa gezisinde çocuklar, şehrin betonlaşmış 
caddelerinden çıkıp doğanın tam ortasına 
götürülmüştür. Dağ, orman, deniz, dere gibi 
kavramları sadece televizyonda gören 7- 12 yaş arası 

çocuklara güzel 
bir doğa deneyimi yaşatılmıştır. İnsanın 

özlem duyduğu doğa ile spor kavramının birleşmesi 
sonucu beliren doğa sporları ile eğlenceli zaman 
geçirmenin yanı sıra yaparak-yaşayarak öğrenme 
ilkesinin kalıcılığı sadece doğa koşullarında 
kazanılan teknik becerilerde değil; bununla 
beraber edinilen yardımlaşma, kazanma-kaybetme 
durumlarında duygu kontrolü, sosyal bütünlük 
algısı gibi psiko-sosyal kazanımlar da kavratılmıştır. 
7-12 yaş gurubu çocukların unutulmaya yüz tutmuş 
çocuk oyunlarını öğrenmelerinin sağlanması 
amacına yönelik olarak Çocuk Oyunları Festivali 
düzenlenmiştir. 
  15 Temmuz ruhu bilincinin genç nesillere 
aşılanması amacına yönelik olarak 15 Temmuz 
Gülleri temalı Türk Bayrağı yapılmıştır. 
Tüm bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sonucunda 
genel amaç olan “Dezavantajlı öğrencilerin 
akranlarının sahip oldukları sosyal, kültürel ve 
fiziksel gelişim imkânlarına sahip olmalarının 
sağlanmasının” gerçekleşmesi yanı sıra öğrencilerin 
evrensel ve insani değerlere sahip, milli manevi 
değerlerine bağlı, çevreye saygılı bilgi ve özgüven 
sahibi, etkin, girişimci, toplumsal aidiyet duygusu 
yüksek, toplumsal hayata aktif katılan, temel 
hak ve hürriyetlerini etkin bir biçimde kullanan 
ve uluslararası alanda akranlarıyla rekabet 
edebilecek seviyede bireyler olarak, hayallerini 
gerçekleştirebilecekleri imkân ve zeminin 
oluşmasına katkı sağlandı.
                                                         Antakya Çalıkuşu K

Ü
Ç

Ü
K

 D
O

K
U

N
U

Ş
L

A
R

B Ü Y Ü K  H A Y A L L E R
27

P
R

O
JE

LE
R

İM
İZ



VELİLER ARASI İŞ BİRLİĞİ 

KENDİ KÜLTÜRÜM KENDİ 
GEÇMİŞİM

Akkuyu Gazi İlkokulu ve Nilüfer Hamit Karadeniz İlko-
kulu velileri tanışarak öğrencilerin eğitimlerine katkı sağ-
layacak bilgi, deneyim, tecrübe paylaşımında bulundu.
Akkuyu Gazi İlkokulu ve Nilüfer Hamit Karadeniz İlko-
kulu velileri arasında iş birliği ve dayanışma sağlamayı 
amaçlayan etkinliğe çok sayıda öğrenci velisi katıldı. İş 
birliği ile hedeflenen amaç şu şekilde belirtildi: Özellikle 
köylerdeki velilerin ev ve çocukları dışında ilgilendikleri 
farklı işler olması nedeniyle eğitimle ilgili konularda onla-
ra, değişik fikirler ve faaliyetler sunarak okul-veli iş birliği, 
veli-öğrenci iş birliği noktasında fayda sağlamak olduğu 
belirtildi.
Veliler çocuklarının eğitimiyle ilgili yapmış oldukları et-
kinlikleri paylaşarak ve farklı fikirlerden yararlanarak bu 
fikirleri geniş kapsamda uygulamaya çalışacaklardır. İki 
okul arasında yapılan etkinlikler ilerleyen zamanlarda di-
ğer köy okulları dâhil edilerek genişletilecektir.

Kumlu Çalıkuşu

Kumlu Nilüfer Hamit Karadeniz İlkokulu’nda veliler arası bilgi 
yarışması yapıldı.
Velilerin öğrencilere rol model olması, öğrencilerin aileleriyle 
birlikte kaliteli vakit geçirmeleri ve ailelerin kendi kültür ve geç-
mişleri hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla tertiplenen yarış-
maya birçok veli katıldı.
İlçenin kültürü, geçmişi hakkında araştırmalar yapılıp hazırla-
nan sorularla sınıflar arası veli bilgi yarışması ile veliler kendi ço-
cuklarına ve diğer öğrencilere araştırma, bilgi edinme ve bilgiyi 
kullanma alanlarında rol model oldular.
Okul idaresi, öğretmen ve velilerin bir araya gelmesiyle okulda 
oluşan kaynaşma ortamının öğrencileri de olumlu etkilediğini 
söyleyen öğretmenler, ayrıca velilerin okul ile bağlarının daha 
güçlü olmasının sağlandığını ve öğrencilerin aileleri ile kaliteli 
vakit geçirmelerinin öneminin de daha iyi anlaşıldığını dile ge-
tirdiler.

 Kumlu Çalıkuşu
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→

Hatay Çalıkuşu

HATAY MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
“EURODESK TEMAS NOKTASI” OLDU

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğü, Erasmus+ Gençlik Programı 
Eurodesk Temas Noktası Akre-
ditasyonu kapsamında “Euro-
desk Temas Noktası” olmaya 
hak kazandı. 
Eurodesk, gençler için eğitim 
ve gençlik alanlarındaki Avru-
pa fırsatları ve gençlerin Avrupa 
faaliyetlerine katılımı hakkında 
bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Ağı-
dır.

35 Avrupa ülkesinde faaliyette bulunan 
Eurodesk Bilgi Ağı, ülkemizde de Türk 
Ulusal Ajansı bünyesinde 2008 yılından 
bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bu bağlamda Eurodesk Temas Nokta-
sı 6-8 Nisan 2022 tarihinde Ankara’da 
“Eurodesk Başlangıç Toplantısı”na katılım 
sağlanmıştır. Etkili ve verimli geçen otu-
rumlarda yeni akreditasyon sahibi olmuş 
temas noktaları ile tanışılmış ve 2022-2023 
yılları stratejik planlanması yapılmıştır.

YURT DIŞI HAREKETLİLİĞİ 
DEVAM EDİYOR
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje 
Ekibi olarak 2021-2022 yılı Okul Eğitimi 
ve Mesleki Eğitim Akreditasyon progra-
mı kapsamında gerçekleştirilecek olan yurt 
dışı hareketlilikleri kapsamında okul ve iş-
letme ziyaretlerinde bulunuldu. Bu yıl içe-
risinde okul eğitiminde 105, Mesleki Eği-
timde ise 60 katılımcı yurtdışında farklı 
eğitim programlarına katılım gösterecektir.
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FARKLI DİLLERİN VE RENKLERİN BULUŞMAFARKLI DİLLERİN VE RENKLERİN BULUŞMA

ULUSLARARASIULUSLARARASI  EBU UBEYDE EBU UBEYDE 
ANADOLU İMAM HATİP LİSESİANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

N O K T A S IN O K T A S I
Reyhanlı’da Eğitim köyü olarak da anılan kampüsü yerinde görme im-
kânı bulduk. Hem Türk hem de mülteci yetim çocuklara hizmet veren 
büyük bir kompleksle karşılaştık. Çeşitli ulusal ve uluslararası yardım 
derneğinin katkıları ile inşa edilmiş olduğunu öğrendiğimiz kampüste bir 
de imam-hatip lisesi var. Birçok dilde eğitim verebilecek eğitim alt yapı-
sına sahip olan okul, Türkiye’deki 90’ı aşkın ülkeden yabancı uyruklu öğ-
rencinin Türk öğrencilerle birlikte eğitim gördüğü 19 uluslararası AİHL 
arasına kabul edilmiş. Ayrıca okul müdürü Muhammed Veysi Tunç, 
kampüs ve yapılan faaliyetlerle ilgili dergi ekibimize şu bilgileri verdi:

“Reyhanlı Eğitim Kampüsü, ana okuldan liseye kadar farklı se-
viye ve türdeki okullar ve yaşam alanlarıyla yetim, öksüz ve mad-
di imkânlardan yoksun öğrencilere 2017 yılından itibaren hizmet 
vermeye başladı. Bu eğitim kampüsü, İHH İnsani Yardım Vak-
fı’nın öncülüğünde birçok ulusal ve uluslararası sivil toplum kuru-
luşunun katkısıyla inşa edildi. 100 dönüm üzerine kurulan ve ya-
tay mimari özelliğine sahip kampüsümüzde; okul binaları, cami, 
müstakil pansiyonlar, yönetim binaları, rehberlik ve etüt mer-
kezi, lisan merkezi, konferans salonu, kütüphaneler, oyun park-
ları, spor sahaları, misafirhane, zeytinlik ve hobi bahçeleri, hay-
van barınağı, berber, market ve çeşitli atölyeler bulunmaktadır.

Kampüs

Binicilik
kursları
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FARKLI DİLLERİN VE RENKLERİN BULUŞMAFARKLI DİLLERİN VE RENKLERİN BULUŞMA

Okulumuz; Geçici Eğitim 
Merkezi, Anadolu İmam Ha-
tip Lisesi, Proje Anadolu 
İmam Hatip Lisesi süreçleri-
nin akabinde 2021-2022 eği-
tim-öğretim döneminde Ulus-
lararası Anadolu İmam Hatip 
Lisesi statüsüne ulaştı. Genel 
Müdürlüğümüzün ifadesiyle 
‘Uluslararası Anadolu İmam 
Hatip Liseleri; Müslüman ülke 
ve toplumların, din eğitimi ve 
hizmetleri başta olmak üzere 
ihtiyaç duydukları farklı hiz-
met alanlarında nitelikli insan 
kaynağı yetiştirirken yükse-
köğrenim öncesinde din eği-
timi almak isteyen öğrencilere 
destek olmayı, Müslüman top-
lumlar arasında eğitim ve kül-
türel iş birliğini geliştirmeyi, 
Türkiye ile diplomatik ilişkile-
ri geliştirecek insanlar yetiştir-
meyi amaçlayan, Türkiye’nin 
din eğitimi tecrübesi ve telif 
modeli olarak Türk eğitim sis-
teminde özgün tasarımıyla ge-
lişen imam hatip okulları mo-

delinin, Türkiye’den dünyaya 
açılan ve paydaşlarla iş birli-
ğinde yürütülen uluslararası 
boyuttaki okullardır.’
Okulumuz; yetim, öksüz, şe-
hit ve gazi çocukları ile maddi 
imkânlardan yoksun Türk ve 
uluslararası statüdeki öğrenci-
lerin farklı sınıflarda aynı çatı 
altında öğrenim gördükleri bir 
eğitim kurumu olma özelliği 
taşımaktadır. Bütünsel eğitim 
anlayışıyla öğrencilerimizin 
akademik, sosyal, duygusal, 
fiziksel, manevi ve mesleki 
anlamda gelişimlerini amaç-
lamaktayız. Bu çalışmada, ke-
miyeti ihmal etmeden keyfi-
yeti merkeze alan bir anlayışla 
çalışmaktayız. Yurt içi ve yurt 
dışından farklı dil ve milletten 
öğrencilerin eğitim-öğretim 
gördüğü bu ulusal ve uluslara-
rası nitelikteki proje, Din Öğ-
retimi Genel Müdürlüğü ile 
İHH İnsani Yardım Vakfı ara-
sındaki protokol kapsamında 
gerçekleştirilmektedir.”

‘‘Bütünsel eğitim anlayışıyla 
öğrencilerimizin akademik, sosyal, 

duygusal, fiziksel, manevi ve mesleki 
anlamda gelişimlerini

amaçlamaktayız.’’

Reyhanlı Çalıkuşu
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Makbule Hanım Reçelleri

→

Dörtyol Makbule Hanım Anaokulu’nun 
gönüllü stajyerleri, Sıfır Atık Projesi’ne ör-
nek gösterilecek bir etkinlik ile destek verdi. 
Dörtyol’un çeşitli yerlerinden refüjlerdeki 
turunçları toplayan yiyecek içecek bölü-
mü öğrencisi stajyer gençler Dörtyol’un ve 
turuncun tanınmasına da vesile oldu.

Sıfır Atık Projesi'ne Makbule Hanım Ana-
okulu’ndan örnek gösterilecek bir destek 
geldi. “Gıdanı koru sofrana sahip çık!” isim-
li etkinliği hayata geçiren Dörtyol’un güzide 
okulu, şehirde birçok noktada görsel zen-
ginliği artırmak için dikilen turunç ağaçla-
rının meyvelerini stajyer gençlerle toplaya-
rak reçel, marmelat ve ekşi yapmaya başladı.

TURUNÇLAR ÇÖPE GİTMEDİTURUNÇLAR ÇÖPE GİTMEDİ
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→

TURUNÇLAR ÇÖPE GİTMEDİTURUNÇLAR ÇÖPE GİTMEDİ

Makbule Hanım Anaokulu stajyer gençleri 
komşu okulun bahçesinden, yol kenarları 
ile orta refüjlerdeki ağaçlardan turunçları 
topladı. Yağmur ve rüzgar nedeniyle dökü-
lüp çöpe giden turunçları geri dönüşüme 
kazandıran gençler,  ağaçlardan 223 kilo 
turunç topladı. Turunçlar çuvallanarak 
okul aile birliği tarafından teslim alındı.

223 KİLO TURUNÇ TOPLANDI

Turunçların gençler tarafından toplanmasından sonra, geri dönüşüme kazandırılma 
işlemi için iş bölümü yapıldı. Okul aile birliğinden kimi veliler turunçların dışını ren-
delerken kimisi de kabuklarını soyarak ipe dizdi. İpe dizilen turunç kabukları birkaç 
hafta suda dinlendirildikten sonra reçel yapıldı. Yapılan reçellerin bir kısmı anaoku-
lu öğrencileri tarafından tüketildi, bir kısmı ise “Gönülden Gönüle Elden Ele” projesi 
kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşılarak ileri dönüşüm sağlandı. Hiçbir 
aşamada ziyan edilmeyen turunçların rendeden çıkan dış kabuklarıyla marmelat ya-
pılırken, suyundan ise ekşi üretildi. Turuncun posası gübre olarak ağaçların köküne 
dökülürken, çekirdekleri çimlendirilerek yeniden toprağa ekildi, bir kısmı da hayvan 
besleyen çiftçilere küspe olarak verildi ve böylece geri dönüşüm döngüsü tamamlandı.

REÇEL, MARMELAT, 
EKŞİ VE 
GERİ DÖNÜŞÜM

Dörtyol Çalıkuşu
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Altınözü Sarıbük Mehmet Nazım Halefoğlu Ortaokulu öğren-
cileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak 
ve Mustafa Kemal Atatürk’e minnet ve şükranlarını sunmak üzere 
Ankara’ya gezi düzenledi. Öğrenciler Ankara’da Milletvekili 
Hüseyin Şanverdi’nin danışmanı Ömer Abdulgani Şanverdi tara-
fından karşılandı.
Okul Müdürü Mahmut Özkoca, öğretmenler ve 35 öğrenci ile bir-
likte Altınözü’nden yola çıkan okul, ilk olarak 2. Meclise geldi ve 
burada FOX Tv. de İlker Karagöz’ün yaptığı 23 Nisan Özel yayını-
na konuk oldu. İlker Karagöz’ün öğrencilerle gerçekleştirdiği sa-
mimi sohbette çocuklar Atatürk’ün ulusal egemenliğe çok önem 
verdiğini belirterek özgürlüğün kazanıldığı Meclisin açıldığı günü 
çocuklara hediye ettiğini söylediler. Öğrenciler Altınözü’nün tanı-
tımına da katkı sağladılar.
Daha sonra TBMM’ye geçen öğrenciler burada Hatay Milletvekil-
leri Hüseyin Şanverdi, Hacı Bayram Türkoğlu, İsmet Tokdemir ve 
İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek tarafından karşılandı. Hüseyin 
Şanverdi öğrencilere ikramlarda bulunarak hediyeler verdi. 
Okul öğrencilerine Ömer Abdulgani Şanverdi tarafından meclis 
gezdirildi ve 15 Temmuz’da bombalanan yerler gösterildi. Ayrıca 
ilk defa Sarıbük Ortaokulu öğrencileri Meclis Genel Kurulunda 
locada değil milletvekili koltuklarında oturdu. Burada Ak Parti 
Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu tüm çocuklarla 
ilgilendi ve fotoğraf çektirdi.
Daha sonra Anıtkabir’e gelen öğrenciler müzeleri gezdi ve Ata’nın 
huzuruna çıktılar. 

Altınözü Çalıkuşu

SURİYE SINIRINDAN MECLİSE
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ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE 
DUALAR

35

Güzide Hatay ilimizin Defne ilçesinde bulunan Sev-
sen Nevzat Şahin Ortaokulu, çocuklarımızda milli 
ve manevi değerleri geliştirmek adına Çanakkale'ye 
gezi düzenlemiştir. Aziz şehitlerimizi, kahraman ga-
zilerimizi anma amacıyla düzenlenen gezide Sevsen 
Nevzat Şahin Ortaokulu Müdürü Sayın Hüseyin 
Özdemir, görevli öğretmenler ve sevgili öğrencile-
rimiz uzun fakat bir o kadar da anlamlı bu geziye 
katılmaktan büyük gurur ve mutluluk duyduklarını 
belirttiler.

Defne Çalıkuşu
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KÜLTÜR-SANAT



Şöyle bir arkanıza yaslanın ve düşünün kimler gel-
di kimler geçti yaşamınızda kimisi sınavınızı geçe-
medi kaldı, kimisi yarı yolda bıraktı, kimisi sonuna 
kadar sizinle oldu. Bazıları size göre kazandı bazı-
ları kaybetti. Fakat yanınızda sizi bırakmayan sizi 
üzmeyen size yol yordam olan bir arkadaş dost var 
oldu her daim. Kitaplar…
Ülkemizde yıllardır kitap sevgisini aşılamak için 
türlü türlü kampanyalar, kitaplarla ilgili eğitimler 
imza günleri düzenlenir. Fakat milletçe her şeye 
kolayca alışmamıza rağmen, o kadar teşvik edici 
şeyler yapılmasına rağmen kitap sevgisini istediği-
miz düzeye getiremedik. Öyle ki verilen istatistikler 
kitap yüzü (Roman, dergi vs.) açmayan öğrencile-
rimizin var olduğunu gösteriyor. Gerçekten çok acı 
bir durum. Hele ki internet hayatımıza girdiğinden 
beri gazete ve dergi alımında da düşüş yaşanmış 
olup okuyucu kitlesi de azalmıştır. Her şeye tutar-
sızca ve şuursuzca para harcamamıza rağmen belli 
bir kesimimiz hariç kitaba bu kadar para verilir mi 
klişesi gerçekten kitaba karşı bakış açımızı sorgular 
nitelikte.                 
Son günlerde Millî Eğitim Bakanlığı olarak top-
yekûn bir kitap seferberliği başlatılmış olup bu gü-
zel seferberliğin kısa sürede sonuçlarını almış ola-
cağız. Kütüphanesiz okul bırakılmasın sloganıyla 
yola çıkılarak her okula yer göstermeleri karşılığın-
da kütüphanesi a dan z ye hazırlanacak.                 
Devlet olarak nasıl ki şartlar düzeltiliyorsa millet 
olarak bize düşen görev, önce kendimizden sonra 
da en yakınlarımızdan başlayarak kitabın önemi-
ni her yerde göstermeliyiz. Bunun tek bir yolu var: 
Okuyarak gösterme. Okumayan bir milletin düşü-
nememesi ne kadar acı bir şey tasavvur edin. Bu 
kadar yapılan uluslararası sınavlarda okuduğunu 
anlama tarzı sorulardaki başarı oranımızın düşük 

olması zeka seviyemizi değil okuma seviyemizin 
düşük olduğunu gösterir. Eğer iyi bir matematikçi 
olmak istiyorsanız eğer iyi bir fizikçi olmak istiyor-
sanız çok iyi bir okuyucu olmanız gerek. Kaldı ki 
artık sosyal bilimler ilgilenen kişiler için okuma-
nın seviyesi ne olmalı bir düşünün. Düşünen insan 
eleştirir, eleştiren insan çözüm yolları bulur, çözüm 
yolu bulan insan kendi ayakları üzerinde durması-
nı bilir. Hayatta hiçbir başarı tesadüf olmadığı gibi 
hiçbir çabanın da boşa olmadığını gösterir. Hiçbir 
kitap çabalarınızı boşa çıkartmaz başarınızı arttır-
mada en büyük etkendir.                
Okullarımızda öğretmenlerimizin çabaları veli-
lerimizle pekiştirildiği sürece her yetişen nesil bir 
önceki nesilden daha fazla okumayı sevecek ve her 
yönden daha fazla gelişmiş olacağız. Teknolojisi ile-
ri seviyede olan ülkelerin temel başarısı çok iyi ma-
tematik veya kimya bilmelerinden kaynaklı değil. 
Çocuklarına çok iyi birer okuyucu olmalarını sağ-
lamalarıdır ve bu sayede başarıyı, hayal güçlerini 
yetenekleriyle birleştirerek elde ediyor olmalarıdır. 
Bizde ki eksiklik zekâ değil okuma sevdasıdır. Evi-
nizde bir tek boş köşe varsa o tek boş köşeyi kimse-
ye dokundurtmadığınız bakarak övündüğünüz an-
tika eşyalarla dolduruyorsanız söylenecek çok fazla 
söz yok demektir. Evlerinizin köşesini antikalarla 
değil, kitaplarla doldurup o köşeyi çok daha kul-
lanışlı hale getiriniz. Para biriktirip kitap almanın 
ve okumanın hazzı kafelerde içtiğiniz bir kahveden 
daha fazla ise o zaman sizin için her başarı vakti 
gelince gerçekleşecek demektir.                                                                                                                         
Selametle…

HAYATIMIZDAKİ
GERÇEK DOST: 
K İ T A P !

Ömer BEKTAŞ
Hatay ARGE
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Kıymetli vatan toprağı 

Boldur zeytin ve yaprağı 
Saptan örerler tabağı 

Bereketli toprağım var Altınözü 
 

Bulunur burada gelinler Dağı 
Kanserin çözülür burada bağı 

Her derde dermandır zeytin ve yağı 
Bereketli toprağım var Altınözü 

 
Şerbet olur meyan kökün 

Bol bol için hazımsızlığı sökün 
İkram edin dostlara bardağa dökün 

Bereketli toprağım var Altınözü 
 

İnsanın değerinin olmadığı dünyada 
Ölülerin şehri bile var burada 

Biberli katıklı ekmeğin de sırada 
Bereketli toprağım var Altınözü 

 
Kusayir buranın eski adı 

Burada yaşanmış hayatın tadı 
Arayanlar mutlak bulur Murad'ı 
Bereketli toprağım var Altınözü 

 
En meşhur eseridir Kozkalesi 

Yeni yapıldı camın terası 
Yaşamış burada insanın hası 

Bereketli toprağım var Altınözü 
 

Aşık Fuat söyler sözün 
Şıh Ahmet Kuseyri'dir özün 

Güzel insanları var Altınözün 
Bereketli toprağım var Altınözü

A L T I N Ö Z Ü

Fuat YARAR
Altınözü İlçe Milli Eğitim 
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Semiha Kibar Anaokulundan bir grup öğretmen ve 
öğrenci, suyun canlılar için önemini vurgulamak için 
22 Mart Dünya Su Günü sebebiyle Sarıseki mahallesin-
deki semt pazarına giderek suyun önemi ile ilgili stant 
kurdu. Bölge halkına su ve broşürler dağıttı. Daha 
sonra okulun klimalarından boşalan sular ile okulun 
bahçesindeki ağaçlar sulandı.

İskenderun Çalıkuşu

SEMİHA KİBAR 
ANAOKULU DÜNYA SU 
GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Kırıkhan Nene Hatun İmam Hatip Lisesi Orman 
Haftası nedeni ile Tema Vakfının düzenlediği ağaç 
dikme etkinliği çerçevesinde Kırıkhan Mesire alanı 
bölgesinde Ağaç Dikme Çalışması yaptı.
Etkinlik hakkında bilgi veren okul müdürü Neşet 
KÖNKER, ağaçların hayat kaynağı olduğunu be-
lirterek; “Bu nedenle öğrencilere ağacı sevdirmek 
daha güzel bir çevrede yaşama bilincini kazandır-
mak için böyle yararlı bir etkinliğe katıldık.” dedi.

 Kırıkhan Çalıkuşu

AĞAÇLAR HAYATTIR

Defne Gümüşgöze İlk/Ortaokulunda bahar bayramı ve fidan dağıtımı etkinliği yapıldı. 
“Her Çocuk Bir Fidan, Her Fidan Bir Nefes” sloganı ile düzenlenen fidan dağıtım etkin-
liğine veliler ve protokol katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Mesut ÇERKO etkinlikten dola-
yı başta Okul Müdürü Murat SAKMAN olmak üzere öğretmenlere, emeği geçen ve katkı 
sağlayan herkese teşekkür etti. Daha sonra protokolde bulunan öğrencilere fidan dağıttı.

Defne Çalıkuşu

HER ÇOCUK BİR FİDAN
HER FİDAN BİR NEFES
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AĞAÇ VE DOĞA 
   SEVGİSİ SERGİSİ

Semiha Kibar Anaokulu 21-27 Mart Orman Haftası nedeniyle öğrenciler ve veliler ağaç ve 
doğa temalı aile etkinlik çalışmaları yaptı. Evde ailece yapılan etkinlikte hem çocuğun ailesi 
ile kaliteli zaman geçirmesi hem de ağaç ve doğa üzerine sohbet ederek ağacın ne kadar 
önemli olduğunun çocuğa kavratılması amaçlandı.
Öğrenciler ve velilerin ellerinden çıkan çalışmalar, okulda sergilendi.

İskenderun Çalıkuşu
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ATIK MI? ÇÖP MÜ? 
GERİ DÖNÜŞÜM MÜ? 
İLERİ DÖNÜŞÜM MÜ?

Toplumda kabul gören, işe yarar sayılan niceliksel 
anlamdaki tüketim nesnelerini veya atık olma hali-
ne geçmiş her şeyi biriktirip bir evin içine dolduran 
insanlar vardır. Hastalıklı zihinlerin tezahürü olarak 
algılanan bu durumun kaynağını tek bir nedene 
bağlamak doğru olmaz, bazen yoksul bir ortamda 
büyüyen kişiler eşyalarını atamazken; bazıları ise 
lazım olduğunda bulamazsam korkusu içindedir. 
Obsesif düşünceleri olan kişilerde eşyaları atma-
nın başına kötü bir olay getireceği düşüncesi veya 
eşyalarını attığı kişiyi ve o kişiyle ilgili hatıraları 
unutacağı düşüncesi de bu hastalığa neden olabil-
mektedir. Patolojik bulgular içeren bu tip durum-
larda, çürümüşlüğün kokusu etrafa yayıldığında 
biriktirene karşı toplumsal bir müdahale kaçınılmaz 
olacaktır.
Oysa bu durum bir gösteri biçimi değildir. Bu çöp 
evler bir bakıma, geçmişi bellekte korumanın ritüel 
karşılığıdır. Daracık sokaklara sıkıştırılmış insanlar, 
tükettiği oranda kendi varlığına inanmakta, attığı 
oranda da kendi çöplüğünde boğulma paradoksu ile 
yüz yüze kalmaktadır.
Günümüzün atık toplayıcısı aslında Baudelaire’in 
kentli kahramanlarından biri olan paçavracı duru-
mundadır. Paçavracının yaptığı ise basitçe çöpleri 
toplamak değil; büyük kentin toplayıp attığı, kay-
bettiği, ayaklar altına aldığı, kırıp döktüğü her şeyi 
toplamak, ayıklamak, sınıflandırmak yani ifratın ve 
israfın kaydını tutmaktır

Türk Dil Kurumu sözlüğünde çöp; “Yararsız, pis 
veya zararlı olduğu için atılan ufak tefek şeylerin 
hepsi” olarak tanımlanmaktadır. Ancak her şey bu 
kadar basit değildir elbette. İnsanın katılmadığı bir 
doğal süreçte çürüyen, ölen, yok olan her şey bir 
başka varlık için yaşam kaynağıdır. Büyük bir or-
manda, zamanı gelip de yere düşen ağaç yaprakları 
çürürken kendi varlıklarından başka bir şeye, başka 
bir yaşamsallığa dönüşebilirler. Toprak kendinden 
olanı kabul ederken yok oluşu, döngünün sonundan 
alıp başına getirir.
Doğada hiçbir şey bunun dışında değildir. Örneğin 
yılanların deri değiştirme ayinlerinin artığı başka 
canlılar için kaçınılmaz bir yiyecektir. Akbabalar, 
avcının avından arta kalan veya hastalıktan ölen 
hayvanların etlerini bitirdiklerinde geriye kalan ke-
mikler uzun ve zahmetli bir geri dönüşe hazırlanır-
lar. Doğada saklanan, biriktirilen, geleceğe bırakılan 
anlamında “çöp” yoktur. Ancak insan doğaya ya-
bancıdır. Endüstriyel atıklar, görülmek ve bilinmek 
istenmeyen bir yerlere dökülüp boşaltılırken doğaya 
insan eliyle, doğal olmayan bir müdahale yapılır ve 
yiyip bitirilemeyenler, tüketilemeyenler (yararsız, 
pis veya zararlı olsa da) saklanıp biriktirilir. 

42 SAYI 3 / MART-NİSAN 2022 

K
Ü

LT
Ü

R
-S

A
N

A
T



.

Çok başka bir biçimde ise nükleer atıklar, silahlar veya binlerce zehirli 
atık bir geminin batmasıyla sulara, tel örgülerle çevrilmiş gizemli bir 
çöl toprağına gömülür ya da bilinmez bir yeryüzü parçasına yığılır, ait 
olmadıkları yerlerde ölüme davetiye yazarlar. Geri dönüşüm projele-
rinin uygulamadaki örneklerinin zararlı olanı tekrar döngüye sokarak 
yararlı hale getirmeleri çeşitli “uysal” atıklarda sağlanabilse de böyle 
durumlarda genel anlamda çok yetersiz kalmaktadır.
Öte yandan insan sadece nesneleri değil, yaşadıklarını da biriktirir. Anıları-
nı bencil, kibirli bir olanaksızlıkla depolar. Bir saniye öncesine giden geçmiş 
bellekle korunur. Bilinçaltının karanlık ve karmaşık yollarında gezintiye 
çıkıldığında travmatik yıkıma sebep olan her şeyin ifşa edilmesi, gene in-
sanlar tarafından çeşitli disiplinler aracılığıyla yapılır. Örneğin bir öğretme-
nin, “Unutamadığınız bir anınız var mı?” sorusuna öğrencilerinin verdiği 
cevaplar hep bu yaşanmışlıktan arta kalan, depolanan, bilinçaltında yıkıma 
sebep olan anıların açığa çıkarılarak, bir nevi geri dönüşüme kazan-
dırılmasıdır.
Bu anlamda teşhir etmenin en güzel yollarından biri de sanattır 
şüphesiz. Teşhirin de en basit ve en kolay seçeneğinin bedenler ve 
kimlikler kullanılarak yapılan kurgulama olduğunu düşünebiliriz. 
Çünkü kişisel olarak yaşananların somut ve geçmişe tanıklık eden 
nesnelere ihtiyacı vardır. Ancak iyiliği örneklendirme uyumdan 
gelmektedir. Yoksa yaşanmışlıklardaki kişisel mahremiyetin açığa 
vurulmasında kullanılan nesnelerin gösterisindeki sanatsallık de-
ğildir. Aslında burada konu bir sanatsal çalışmanın ahlaki değerlen-
dirmelere tabi tutularak iyi veya kötü olarak nitelendirilmesi değil, 
sanatın belleğin korumasındaki anılar ve bu kişiselliğe tanıklık eden 
nesneler kullanılarak yeniden üretilmesidir.
Sanatta aykırı bir dilin oluştuğu gibi bir yanılsamaya neden olan bu 
tür çalışmalar, insanın ölümü çağıran atıkları ile tuhaf bir ikileme 
düşerek ölümsüzlüğü yakalama yollarından biri gibi görünür.
Geçmişteki travmatik olayların acısına yapılan bir güzelleme, bu 
acıdan kopmama adına yapılan bir ruhani sabitlemedir belki de. Var 
olanı ve yerleşik olanı bozup yeniden kuran sanatsal bir dilden ziya-
de insanın kişisel tarihindeki “özel an”ların, yaraların tanıklığını ya-
pan -kullanıp atmadığı- nesneleri sanatsal bir geri dönüşüme sokma 
çabasıdır. Bu nesneler kendi zamanlarından sıyrılıp, sergilendikleri 
“an”da yaşamaya devam edeceklerdir. Böylece yaşamın gerçekliğinin 
sanatsal dışavurumu “vurucu” bir nitelik kazanacaktır.
Ancak biriktirilen atıklar sanatsal birer araç olarak kullanılmadığın-
da “normal ve saygın” değerlerce iç bulandıran bir şey olarak algılan-
maz mı? Hem kim ister ki çöplere kafasını sokmuş bir evsizin yaşadı-
ğı acılardaki dolaysız ve apaçık gerçekliği seyretmeyi?

Ayten BOZKAN 
Okul Öncesi Öğretmeni
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KÜTÜPHANEDE 
V A R

Samandağ İlçe Halk Kütüphanesi tarafından 
düzenlenen 58. Kütüphane Haftası açılış töreni 
“Kütüphanede Hayat Var” sloganıyla Samandağ 
Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.
Sunumunu Kütüphane memuru Sevgi Karaca ve 
Samandağ Atatürk Ortaokulu öğrencisi Irmak 
Abacı’nın yaptığı etkinlikte, Samandağ Halk 
Kütüphanesi sorumlusu Melisa Culha yaptı. Culha, 
konuşmasında “Biz, Samandağ İlçe Halk Kütüphanesi 
olarak pandemi sonrası okuyucularla yeniden 
buluşmanın sevinci içerisindeyiz. Geçirdiğimiz 
zor günlerden, hayatımızı evlerimize sığdırdığımız 
süreçten sonra sıra “Hayat Kütüphaneye sığar, 
Kütüphanede Hayat Var” teması ile kültür birikimimizi 
arttırmaya; eğitimin, sanatın, bilimin temeli olan 
kitapları ve kütüphanemizi tanıtmaya, geliştirmeye ve 
ilçemizin dört köşesinin bu birikimden faydalanması 
için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın 
ardından, Sinevizyon gösterimi, “Doğa İçin Dans Et” 
grubunun dans gösterisi, Karagöz-Hacivat gölge oyunu 
gösterimi yapıldı. Daha sonra Erdoğan Marangozoğlu 

yönetiminde öğrenciler tarafından müzik dinletisi 
verildi. Etkinlik kütüphanede yetişkin, genç ve çocuk 
kategorilerinde en çok kitap okuyanlara hediyelerinin 
verilmesiyle devam etti. Yetişkin Kategorisinde en 
çok kitap okuyan Edip Kayıkçı’ya ödülünü İl Kültür 
Müdür Yardımcısı Celal Baz, genç kategorisinde 
Yaren Çatalkaya’ya ödülünü İlçe Emniyet Müdürü 
Asuman Karacık, Çocuk kategorisinde Zeynep 
Tatlı’ya ödülünü İlçe Kaymakamı Murat Kütük takdim 
etti. Bağış Kitaplarının okullara takdim edilmesiyle 
etkinlik sona erdi.

Samandağ Çalıkuşu
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Samandağ Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Demokrasi ve İnsan Hakları Kulü-
bü’nün toplum hizmeti kapsamında “Yaşlılar Haftasını” kutladı.
Yaşlılar Haftası etkinliği olarak okul müdürü Zafer Çiftçi ve okulun öğretmenlerinden 
Özlem Duymuş, Cansel Demir ve Kezban Silkin yaşlılar ile birlikte Hz. Hızır Aleyhisselam türbe-
sini ziyaret etti. 
Ardından son durak Musa Ağacı ziyaret edildikten sonra Yoğunoluk İlkokul Müdürü 
Semir ARSLAN Hıdırbey’de yaşlılara çay pasta ikramında bulundu. Misafirlerle güzel vakit geçiri-
lerek daha sonra Yaşlılar evlerine bırakıldıktan sonra etkinlik sona erdi.

Samandağ Çalıkuşu

YAŞLILARLA 
                 GÜZEL BİR GÜN
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Hatay Bedii Sabuncu Güzel Sanatlar  Lisesi ortaöğretim (Lise)  düzeyinde güzel sanatların resim ve müzik eğiti-
mi alanında yatılı gündüzlü ve karma olarak ortaokuldan  sonra 4 yıl eğitim ve öğretim yapan bir okuldur.
Okulumuz  Ana bina ( Daha sonra konser salonu yaptırılmıştır) müzik Bölümü  binası, pansiyon  ve kapalı spor 
salonu olmak üzere dört ayrı bölümden oluşmaktadır.

Okulumuz 21 derslik kapasiteli bir okul olup,  22.07.2000 tarihinde Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi olarak hizme-
te girmiştir. 

Okulun müzik bölümünün yalıtımlı etüt odası ihtiyacını karşılamak amacıyla 06/11/2000 tarihinde 23 yalıtımlı 
etüt odası ve bir orkestra odasından oluşan bir ek bina yaptırılmıştır. Dışarıdan ( ilçe- il dışı) gelen öğrencilerin 
barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla kız-erkek olmak üzere 72 kişilik bir pansiyon  2002 yılında yaptırılmış-
tır. 2010 yılının sonunda yapımı tamamlanan 300 kişilik konser salonumuz da etkinliklere hazır durumdadır.

Bedii Sabuncu Güzel Sanatlar Lisesi 
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Okulumuz  bünyesinde resim-müzik olmak üzere 
iki alanda eğitim öğretim veren bir ortaöğretim 
kurumudur. Okulumuzda resim ve müzik alanında 
eğitim verilmektedir. Biz okulumuzda eğitim alacak 
öğrencileri bakanlığın belirlediği çerçevede belirlenen 
( okulumuzdan 4 alan öğretmeni, başka bir okuldan 2 
ve 1 akademisyenden oluşan)  komisyon marifetiyle 
seçerek belirlemekteyiz. Okulumuza her sene 
Resim alanı için 30 müzik alanı için 30 kontenjan 
bulunmaktadır. Bu kontenjanlara ek olarak her 
bölümümüz için 2 kaynaştırma, 2 yabancı uyruklu ve 
2 Bilsem bünyesinde eğitim alan öğrenciler arasından 
olmak üzere 6’şar kontenjan daha bulanmaktadır.  
Okulumuz ilde kendi alanında eğitim veren tek 
okul olması münasebetiyle kayıt alanı uygulaması 
yoktur. Okulumuzu kazanan  ve uzaktan gelen 
öğrenciler için pansiyonumuz bulunmaktadır. 
Pansiyonumuz 36 kız 36 erkek kapasitelidir.
Okulumuzda eğitim almak isteyen öğrenciler her yıl 
haziran ayının ortasından haziran ayının sonuna kadar 
velisi ile beraber okula bizzat gelerek ön kayıt yaptırmak 

zorundadır. Her yıl Temmuz ayının ilk haftasında 
da özel yetenek seçme sınavımız yapılmaktadır. 
Değerlendirme işlemi öğrencinin girdiği özel yetenek 
sınavından aldığı puanın %70’i ortaokul başarı 
puanının da %30’u alınarak yapılmaktadır. Okulumuz 
sınavlarına müracaatta LGS puan şartı aranmaz.
Okulumuzda 9 ve 10. Sınıf düzeyinde diğer 
ortaöğretim kurumlarında sorumlu olunan ders ve 
müfredat programı aynı şekilde verilmekte olup buna 
ilaveten yerleşilen bölümün temel başlangıç dersleri 
verilmektedir. Ancak 11 ve 12. Sınıf düzeyinde ise alan 
ders saatleri ile kültür dersleri yarı yarıya yakın ağırlığa 
sahip olmaktadır. Dolayısıyla okulumuzda verilen 
alan eğitimi ile ilgili yükseköğretim ideali taşımayan 
öğrencilerin bizim okulu tercih etmemeleri daha 
doğru bir seçim olacaktır. Buna karşılık bizim okulda 
okuyup ilgili yükseköğretim programlarını hayal eden 
ve hedefleyen öğrenciler ise gerekli taban puanları 
almaları koşuluyla ülkemizin güzide ve en popüler 
üniversitelerine çok rahat yerleşebilmektedirler.    

Bedii Sabuncu Güzel Sanatlar Lisesi 
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 MÜZİK BÖLÜMÜ: Okulumuz müzik bölümü her 
yıl Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu 
kılavuz doğrultusunda özel yetenek sınavı ile öğrenci 
almaktadır. Sınavlara 8. Sınıfı o yıl bitiren öğrenciler 
girebilmektedir. Ayrıca kontenjanda açık bulunması 
halinde yine bakanlığın belirlediği kılavuz doğrul-
tusunda 10. Sınıf öğrencileri içinde Eylül ve Ekim 
aylarının son haftasında yapılan yetenek sınavı ile 
okulumuza geçiş yapabilmektedirler. Başvurular 
e-okul sistemi üzerinden veya adayın velisi ile birlikte 
okula gelerek elden yapılabilmektedir.
Yetenek sınavımız Milli Eğitim Bakanlığının belirle-
diği kriterlere göre;
1. Müziksel işitme (Tek Ses, İki Ses, Üç Ses, Dört Ses)
2. Ritimsel bellek  : Ritim Tekrarı (5/8 Modal- 2/4 
Tonal)
3- Ezgisel Bellek   : Ezgi Tekrarı (2/4 Tonal - 4/4To-
nal)
4-Müziksel Çalma ve Söyleme 
olarak dört aşamadan oluşmaktadır.

Yetenek sınavında 50 (Elli) puan ve üstü alan adaylar 
değerlendirmeye girmeye hak kazanırlar. Değerlen-
dirmede yetenek sınavından almış olduğu puanının 
%70’ i, ortaöğretim başarı puanının %30’u (Ortaokul 
5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarının Yıl Sonu Başarı Puanla-
rı aritmetik ortalaması) alınarak yerleştirme puanı 
hesaplanır.
Okulumuzda keman, viyola, viyolonsel (Çello), ud, 
kanun, bağlama, gitar ve flüt olmak üzere sekiz farklı 
çalgı branşından eğitim verilmektedir. Kazanan 
öğrenciler 9. Sınıfın başında bu çalgılardan birini 
seçerek dört yıl boyunca eğitim almaktadır.  Ayrıca 
her öğrenci zorunlu olarak üç yıl süreyle piyano ve 
bağlama eğitimi görmektedir.
Mezun olan öğrencilerimiz  Milli Savunma Üniversi-
tesi Bando Meslek Yüksek Okuluna veya üniversite-
lerin müzik öğretmenliği bölümlerine, güzel sanatlar 
fakültelerinin müzik bölümlerine, devlet konservatu-
arlarına giderek eğitim hayatlarına devam etmekte-
dir.

RESİM BÖLÜMÜ: Ders programlarına uygun ola-
rak konular işlenirken öğrencilerin ilgi istek ve yete-
nekleri doğrultusunda bilgi ve becerileri geliştirilir. 
Teorik ve pratikte yenilikleri izlemeleri, iki boyutlu, 
üç boyutlu, yeni teknik, renk ve biçimlerle özgün 
çalışmalar ortaya koymaları sağlanır. 
RESİM BÖLÜMÜ YETENEK SINAVI:
        1. Aşama : Desen (Çizgisel Resim)
Adayların modelle, bakarak gözlem ve algılamalarını 
yansıttıkları çizgisel resim yapmaları istenir. Bu çalış-
mada adaylar; karşılarında duran modelin oran-oran-
tısını, yapısını, gölge ve ışık farklarını kurşun kalem 
kullanarak kağıt üzerinde göstermelidir. Değerlendir-
mede Kompozisyon(30Puan), Oran-orantı(20 Puan), 
Hareket(20 Puan), Çizgi Karakteri(10 Puan), Işık, 
Gölge (Koyu-Orta-Açık Değerler) (20Puan) olup top-
lam 100(Yüz) puandan değerlendirme yapılıp yüzde 
40’ı hesaplanır.
         2.Aşama : İmgesel (Hayali Çalışma)
Bu aşamada adaylar gözlem ve hayal güçlerini bir-
leştirerek sınav sorusunu çizgisel resim olarak ifade 
ederler.
                 Soru; bir öykü, olay veya objeden oluşan en 
az 4 (dört) insan figüründen hayali bir kompozisyon 
olabilir. Örneğin : “ Banka kuyruğunda bekleyenler” 
“Yaz Tatili” “Trafik Kazası” “Okul Kantini” vb. Uygu-
lama kara kalem tekniği ile yapılacaktır. Değerlendir-
mede Kompozisyon(30Puan), Oran-orantı(20 Puan) 
Çizgi Karakteri(10 Puan), Anlatım(kurgulama) (20 

Puan), Perspektif (10 Puan), Işık,Gölge(Koyu-Or-
ta-Açık Değerler) (20Puan), olup toplam 100(Yüz) 
puandan değerlendirme yapılıp yüzde 60’ı hesaplanır.
        Desen sınavının %40’ı ile İmgesel sınavının % 
60’ı yetenek sınavının Genel Toplamını belirler.
Çözger (Çocuklar için Özel Gereksinim gerektiren 
rapor)  Yabancı uyruklu öğrenciler ile Bilsem Tanılı 
öğrenciler arasından her sınıf düzeyi için 2’şer kon-
tenjan bulunmaktadır. 
        Güzel Sanatlar Lisesi Resim bölümünden mezun 
olan öğrenciler ;
- Üniversitelerin Resim Öğretmenliği bölümle-
rine
- Güzel Sanatlar Fakültelerinin 
Resim - Heykel – Seramik – Grafik – Tekstil - Sahne 
Dekorları – Kostüm – Fotoğraf - Endüstri Ürünleri 
Tasarımı - Sinema ve Televizyon Bölümlerine başvu-
rabilirler
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2003 yılında lise eğitimine Hatay Bedii Sabuncu Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim 
bölümünde başladı ve eğitiminin son yılını Aydın Güzel Sanatlar Lisesi’nde okuyarak 
tamamladı. 2007-2011 yıllarında İstanbul’da Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim 
Fakültesi Resim Bölümü’nde lisans eğitimi aldı. 2013 yılında İstanbul Kültür Merkezi’n-
de ilk kişisel sergisini açtı. 2013 yılında Almanya’daki  Alanus Sanat Üniversitesi, Güzel 
Sanatlar Resim Bölümü’ne burslu yüksek lisans (Master) öğrencisi olarak kabul edildi. 
Aynı üniversitede Sanatta Yeterlilik (Meisterschülerin) öğrencisi olarak 2016 yılında 
mezun oldu. 2015 yılında Köln’nde ilk kişisel sergisini açtı. Almanya’da 2014 yılından 
beri sanat eğitimi boyunca ve sonrasında Köln, Bonn, Berlin, Hamburg ve başka yerler-
de kişisel sergileri oldu. Aynı zamanda Almanya, Hollanda, Romanya, Çek Cumhuri-
yeti ve Türkiye’de çok sayıda grup sergileri ve sanat projelerine katılım gösterdi. En son 
kişisel sergisi 2021 Kasım ayında Siegen Kulturbahnhof ’da (Kültür Merkezi) gerçekleşti. 
Şu an Hamburg’ta yaşamakta ve sanat çalışmalarına devam etmektedir.

Görme engelli olan Caner Keser, 2007 yılında Adana Görme Engelliler okulundan 
mezun oldu. 2011 yılında Hatay Bedii Sabuncu Güzel Sanatlar Lisesi müzik  bö-
lümünü  başarı ile bitirdi. Üniversiteyi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi  Mü-
zik bölümü Piyano Anabilimdalı olmak üzere Eğitim Fakültesinden mezun oldu. 
Öğretmenlikteki ilk görev yeri Muş Güzel Sanatlar Lisesi, sonrasında Diyarbakır 
Görme Engelliler  Okulunda çalıştı. Şu an Aydın Koçarlı Çok Programlı  Anadolu 
lisesinde görevine devam etmektedir.

2004'te California Üniversitesinin yaptığı "mutlak kulak" testinden 36 tam puan 
alan Buğra, 664 kişi arasından "dünyanın en iyi müzik kulağı" seçildi. Doğadaki 
tüm seslerin frekanslarını ayırt edebilme yeteneği 2007'de Wisconsin Medical 
Society tarafından tescil edilen Buğra, "müzikal deha" olarak literatüre girdi. 
Konservatuvarların ortaöğretim bölümlerine otizmli olması nedeniyle kabul 
edilmeyen Buğra, Hatay Bedii Sabuncu Güzel Sanatlar Lisesinden, ardından 
İskenderun Teknik Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı lisans 
bölümünden derece elde ederek 2016'da mezun oldu. Mezun olduğu konserva-
tuvarda "korrepetitör" olarak çalışan Buğra, hem ailesi için gurur kaynağı hem de 
benzer durumdakilere örnek oldu.
Dünya Engelliler Piyano Yarışması'nda finale kalma başarısı gösteren, yurt içi ve 
dışında birçok konser veren Buğra, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans sınavlarını başarıyla kazana-
rak Türkiye'de bir ilke imza attı.

Caner KESER

DİLBERAY
K Ö L E 

Buğra

ÇANKIR

MEŞHUR  MEZUNLARIMIZ
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BİR GARİP HİKÂYELER
Özel Yönder Okulu öğrencilerinin sahneye koyduğu “Bir Garip Hikâyeler” adlı tiyatro seyirciler tarafın-
dan beğeni ile izlendi.
İskenderun Belediyesi Kültür Merkezinde sahnelenen oyunla; toplum içinde görülebilen olayları, sanatsal 
bir dil kullanarak insanların akıl süzgecinden geçirip hem gülmeleri hem de düşünmeleri sağlandı. Farklı 
olayların anlatıldığı oyunun her bölümünde izleyenlerin kendini oyunda hissetmesi sağlandı.
Okul yönetimi bu tür etkinliklerin öğrencileri motive ettiğini belirterek: “Eğitim; çocuklar için onlar adına 
verilen en önemli kararların başında gelir. Çocuklarımızın iyi bir eğitim alarak başarılı bir geleceğe en iyi 
şekilde hazırlamak en önemli görevimizdir. Biz Yönder Okulları olarak geleceğimizin emanetçileri olan 
öğrencilerimize ilham veren bir eğitim ağı oluşturmak ve geleceğe Atatürkçü, bilgiyle barışık, üretken 
bir nesil yetiştirmek adına sosyal ve kültürel etkinliklere önem veriyor ve çocuklarımızın da bu alanlara 
yönelmelerini istiyoruz.” dedi.
Öğrencilerin Türk Dilini etkili kullanarak toplum önünde kendilerini ifade etmelerinin sağlandığı da 
belirtilen açıklamada: “Sahnelenen oyunda öğrenciler toplum önünde ilk heyecanlarını yaşadılar. İleriki 
yaşamlarında bu tür etkinliklerin kendilerini geliştirecekleri gibi iletişim becerilerini ve sunum yetenekle-
rini de arttıracaktır.” denildi.
Aziz Nesin ve Turgut Özakman’ın yazarı olduğu “Bir Garip Hikâyeler” oyununun yönetmenleri okul öğ-
retmenleri Mahmut Ünver-Burcu Sürmelioğlu. Oyuncular ise; Esra Güzel, Eylül Genç, Cemre Bilen, Rüya 
Hadra, Yağmur Kurtar, Hilal Efe İnan, Yağmur Reyhanoğlu, Cemre Uyar, Sezin Köybaşı, Zeynep Köybaşı, 
Elif Akkaya, Arda Fatin Eryılmaz, Atakan Kahraman, Çınar Elmas, Eda Şahin.

İskenderun Çalıkuşu
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BAYRAK 
SERGİSİ 
Nene Hatun Anaokulunda çocukların aileleriyle tasarladıkları Şanlı Türk Bayrakları okul-
larında sergilendi. 
Çocuklara bayrağın önemini anlatılması, bayrak sevgisinin kazandırılması aynı zamanda 
çocukların aileleriyle iş birliği içinde bir ürün ortaya koymalarının hedeflendiği etkinliğe 
tüm veliler katıldı. Sergide tüm çocuklara ve ailelerine çeşitli sürpriz ikramlar ve hediyeler 
de sunuldu. Ayrıca aşure ikramının yapıldığı etkinlik çok renkli geçti.
İskenderun Çalıkuşu
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E? Antakya Zübeyde Hanım Anaokulunda “Uçurtmam nerede?” adlı 
eTwinning projesi kapsamında öğrencilere Türkiye’nin bölgeleri, 
şehirleri tanıtıldı.
Türkiye’nin tarihi ve doğal güzelliklerini, yöresel ürünlerini, mü-
ziklerini, yemeklerini, kıyafetlerini tanıma, kültürel farklılıkları 
ile ilgili farkındalık oluşturmayı amaçlayan proje ile çocuklar hem 
eğlendi hem de bilgi edindi. 
Proje hakkında verilen bilgilere göre; bu çalışmalar sayesinde 
öğrenciler kendini ifade edebilme, sunum yapma, arkadaşlarıyla 
olumlu ilişkiler geliştirme, ortak çalışmalar yapabilme fırsatı elde 
ettiler. Bu etkinlikler kapsamında aile katılım çalışmaları da yapıla-
rak okul-aile arasındaki bağın da güçlendiği belirtildi.

Antakya Çalıkuşu
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D Ü Ş L E R D E N  G E R Ç E Ğ E  Ö Ğ R E N C İ  S E R G İ S İ
Öğrencilerimizin resimleriyle hazırlanan sergi misafirlerini ağırladı. Konuyla ilgili görsel sanatlar il zümre başka-
nı şu açıklamayı yaptı: 
Sanat insanoğlunun yaşam serüveni içerisinde içsel dünyasında biriktirmiş olduğu soyut ve somut değerleri 
değişik araç-gereçlerle, farklı tekniklerle düşlerden gerçeğe dönüştürmesidir. Çağımızın gereklerine göre gele-
ceğimizin teminatı olan çocuklarımızı sağlam temeller üzerine inşa etmemiz gereklidir.
Sanatın katkıları ele alındığında bireyin ve toplumun gelişmesi sanatla, sanat eğitimi ile vücut bulmaktadır. 
İçinde yaşadığımız güzel Hatay’ımızı çağdaş medeniyet şehirleri seviyesine ve bu seviyeden çok daha öteye ta-
şıyabilmek için güzel sanatların gerekli olduğunu idrak etmeliyiz. Görsel sanatlar dersi sayesinde Antıocha’nın 
kültürel mirasına sahip çıkacak, koruyacak, geliştirecek ve gelecek nesillere aktaracak olan İlimizdeki öğrenci-
lerimizin sanat eğitiminin rolü ve önemi büyüktür. Resim Öğretmeni olarak bizler, öğrencilerimizin kendile-
rini ifade etmesini, düzenli olmasını, olayları, fikirleri sorgulayabilmesini, gelişen ve geliştirebilen, eleştirel dü-
şünen, tutarlı, estetik kaygıları olan, ezberden uzak, yaratıcılığı- üretkenliği ve özgün ürünleri ortaya koyabilen 
toplumun mutlu bir parçası haline getirmek için “Düşlerden Gerçeğe” adlı Ortaokullar resim sergisi yapılması 
için Hatay İli Görsel Sanatlar İl Zümre Başkanlığı tarafından karar verdik. Bu karar kapsamında Antakya ve 
Defne ilçelerinde bulunun tüm ortaokulları kapsayan resim sergimizi 25-27 Mart 2022 tarihlerinde Palladium 
AVM’de gerçekleştirdik.
Sergimizin açılışı törenine Vali Yardımcımız Sayın Erkan GÜNAY, Antakya Kaymakamı Sayın Mustafa HAR-
PUTLU, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Mesut ÇERKO, Baro Başkanı Sayın Hüseyin Cihat AÇIKALIN, 
İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Zülale YILMAZ, Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet TECİMEN, 
Defne İçe Milli Eğitim Müdürü Kemal GÜLİSTAN, Şube Müdürü Sayın Fahrettin ÖVER, Sayın Bekir KOCA-
OĞLAN, Sayın Naciye ALCA ve davetlilerimiz katıldı. Sergi açılışı ve sonrasında gelen ziyaretçilerimiz eserleri 
izleyerek memnuniyetlerini dile getirdi. Genel anlamda sergimiz çok rağbet gördü. Bu sergiden elde ettiğimiz 
tüm kazanımlardan hareketle “Düşlerden Gerçeğe 2 Öğretmen Sergisi”ni yapmaya karar verdik.
Unutmayalım, hep beraber M. Kemal Atatürk’ün muhteşem sözünü bir daha anımsayalım: “Sanatçı toplumda 
uzun çalışma ve uğraşlardan sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır.”
 Ali DEMİR
Görsel Sanatlar İl Zümre Başkanı
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Yayladağı Sebenoba Ortaokulu öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımıyla Hasan Dağı 
eteklerinde “Doğada Kitap Okuma” etkinliği düzenledi. 
Kütüphane Haftası nedeniyle öğrencilerin kitap okuma isteğini arttırmak amacıyla düzen-
lenen etkinliğe velilerin de katılması öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandı. Velile-
riyle birlikte kitap okuma zevki yaşayan öğrenciler daha sonra okudukları kitapları birbir-
lerine anlattılar. 
Kütüphane Haftası münasebetiyle, öğrenci ve öğretmenler bir araya gelip, öğrenciler arasın-
da iletişimin daha da gelişmesine katkı sağladı. Etkinlik ayrıca, öğrencilere doğal ortamda 
kitap okuma sevgisini aşılayıp, kitap okuma alışkanlığı kazanmalarının önemini arttırdı. 
Öğrencilerin doğa içindeki anlamlı hareketliliği Kütüphane Haftası etkinlilerine farklı bir 
renk kattı.

Yayladağı Çalıkuşu

HEP BİRLİKTE OKUYALIMHEP BİRLİKTE OKUYALIM
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Erzin Şükrü Paşa Ortaokulu Müzik Öğretmeni Asuman AKBI-
YIK ve okul koro ekibi tarafından ünlü halk ozanı Âşık VEYSEL’in 
ölüm yıl dönümü nedeniyle veli ve öğrencilere Âşık Veysel türkü-
leriyle konser verildi. 
Küçük yaşlarda görme yetisini kaybeden ve kendini saz çalmaya 
ve âşıklık geleneğine adayan usta ozan, günümüzde gençlerin dahi 
beğenerek ve örnek alarak dinlediği bir halk ozanı olarak gündem-
de kalıyor. Usta’nın ölüm yıldönümünde tüm Türkiye’de olduğu 
gibi Erzin’de de anma programı yapıldı. Programı önemli yapan 
ise tüm koronun öğrencilerden oluşması. Okul öğretmeni Asuman 
AKBIYIK ve öğrencileri ile haftalar süren özenli çalışma sonunda 
verilen konserle hem ustaya saygı gösterildi hem de genç nesillerin 
aşıklık kültürüne aşina olmaları sağlandı.
Konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken ilçe protokolü de anma 
gecesinde bir araya geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan KENA-
NOĞLU da etkinlikten dolayı okul idarecilerine, öğretmenlere ve 
koro ekibine teşekkür etti.
Ayrıca okulda düzenlenen Âşık Veysel konulu resim yarışmasına 
katılan eserlerin sergilendiği resim sergisi açıldı.

Erzin Çalıkuşu

ERZİN’DE

ÂŞIK VEYSEL’İ 
A N M A K
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Okulumuz Döner Sermaye İşletmesinde 2021 
yılında salgın şartlarında Metal Teknoloji, 

Mobilya ve iç Mekan Tasarım Alanı öğretmen 
ve öğrencilerimiz toplam 2.600.000 TL 

değerinde ürün imal etmiştir.

KIRIKHAN 
MESLEKİ VE TEKNİK 
ANADOLU LİSESİ 
ADINDAN SÖZ 
ETTİRİYOR

Metal Teknoloji Alanımız MEB Ders Aletleri Yapım 
Merkezinden aldığı 15.000 takım öğrenci sırası işini 

salgın şartlarında 12.000 tanesini bitirerek teslim etti.

Kırıkhan MTAL 1989 yılında kurulmuş köklü 
okullarımızdan biridir. 21 derslik, kütüphane, yemekhane, 
spor salonundan oluşan ana binası vardır. Okulumuzda; 
Bilişim Teknolojileri Alanı, Elektrik-Elektronik Tek. 
Alanı, Motorlu Araçlar Tek. Alanı, Makine Tasarım 
Tek. Alanı, Mobilya ve İç Mekân Tasarım Alanı, Metal 
Teknolojisi Alanı, Kimya Teknolojisi Alanında eğitim 
verilmektedir. Mesleki Eğitim Merkezi Programı Tarım 
Alanı kapsamında uygulamalı seracılık eğitimi de 
sunulmaktadır. Okulumuzda Anadolu Meslek Lisesinde 
600, Meslek Eğitim Merkezinde ise Programında 1100 
öğrenci kayıtlıdır. Okul müdürü H. Abdullah DİNÇ 

gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili şunları söyledi:

°14 Uluslararası MEB robot yarışmasına katılım sağ-
lıyoruz, takımımız hazır. Robotik kodlama Atölyemiz 
kuruldu.

°Toyota fabrikasında eğitim ve uygulama için 3 adet 
motor 4 adet şanzıman hibe alındı.

°Han Kimya markamızın tescili yapıldı. Okul sektör 
iş birliği ile atölye ve laboratuvar kuruldu. Sıvı sabun, 
yüzey temizleyici, çamaşır suyu, kireç çözücü, cam 
temizleyici, oda parfümü, sıvı çamaşır deterjanı, bulaşık 
deterjanı üretimi yaparak kamu kurumların ve okulları-
mızın ihtiyacını karşılıyoruz. Öğretmen ve öğrencileri-
miz üretimden elde edilen gelirden pay da almaktadır.

° Metal Teknoloji Alanımız MEB Ders Aletleri Yapım 
Merkezinden aldığı 15.000 takım öğrenci sırası işini 
salgın şartlarında 12.000 tanesini bitirerek teslim etti.

° Öğrencimiz Abdülaziz Enes Kurt, Öğretmenler Günü 
temalı kompozisyon yarışmasında Hatay birincisi oldu. 
Ödülünü Hatay valimiz Sayın Rahmi Doğan’dan Meclis 
Kültür Merkezinde aldı.

° HATBORU ile İl Milli Eğitimi müdürümüz arasında 
imzalanan protokolden faydalanan okulumuz atölye ve 
laboratuvarların modernizasyonu ile öğrencilerimize 
burs imkânı sağlandı.

→

→
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          Kırıkhan’da Ocak Ayında temizlik malzemesi üretimine başlayan meslek 
lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, ürünlerini kamu kurum ve kuruluşları ile 
özel sektördeki şirketlere satıyor.
Kırıkhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bu yıl açılan kimya 
bölümünün 3 öğretmen ve 15 öğrencisi, bölgedeki fabrikaların da tecrübe 
ve ekipman desteğinden faydalanarak sıvı sabun, yüzey temizleyici, çamaşır 
suyu, oda parfümü, bulaşık deterjanı, kireç çözücü, cam temizleyici ve kolonya 
üretimi gerçekleştiriyor.
“Han Kimya” markası altında üretilen temizlik ve hijyen ürünleri, sipariş 
yöntemiyle kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki şirketlere satılıyor ve 
elde edilen kazanç okulun döner sermayesine aktarılıyor.
Aynı zamanda sektör için nitelikli personel de yetiştiren okulun hedefi 
aylık 100 ton üretim kapasitesiyle yıllık 1 milyon liralık satış rakamını 
yakalayabilmek.
Kırıkhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Dinç, kimya 
sektörü ve diğer alanlardaki ihtiyaçları karşılamak için nitelikli öğrenci 
yetiştirdiklerini söyledi.

Kırıkhan Çalıkuşu

Toyota fabrikasında eğitim ve uygulama için 3 
adet motor 4 adet şanzıman hibe alındı.

K I R I K H A N
Ü R E T İ Y O R
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Proje kapsamında ayrıca abiye iş-
leme kursunda hanımlar üzerinde 
abiye ve gelinlik süslemelerinin ya-
pıldığı ve kursun yaklaşık bir sene-
dir faaliyet gösterdiği, kursta çıkan 
ürünlerin İstanbul'daki bir abiye 
ve gelinlik firmasına gönderilerek 

satışının yapıldığı da belirtildi.

Çıraklık 
eğitimi, esnaf 

ve sanatkârların 
800 yılı 

aşan ahilik 
geleneğine 

dayanmaktadır. 

İMEP AMACINA 
ULAŞIYOR
Avrupa Birliği’nin Türkiye’de geçici barınma durumunda olan 
Suriyeliler ve Türk gençleri için yürüttüğü İMEP (İstihdam 
için Mesleki Eğitim Programı) gençlerin istihdamı için önem-
li başarılara imza atıyor.
Antakya İlçe Halk Eğitimi bünyesindeki projede, çıraklık 
ve mesleki eğitim yoluyla Suriyeli ve Türk gençlere ayrıca 
yetişkinlere beceri kazandırılarak kayıtlı istihdama erişime 
destek olmayı hedefliyor. MEB ve TESK işbirliğinde yürütü-
len program, Avrupa Birliği’nin Türkiye'deki mülteciler için 
mali yardım programı kapsamında fonlanmakta ve Expertise 
France ve EDUSER tarafından uygulanmaktadır.

→
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Antakya Halk Eğitimi Merkezi İMEP kapsamında hazırlanan broşürde ustalara şu 
şekilde seslenildi.
“Çıraklık eğitimi, esnaf ve sanatkârların 800 yılı aşan ahilik geleneğine dayanmaktadır. 
Bu sistemde ortaokul mezunu gençler tecrübeli usta öğreticilerin nezaretinde meslek 
öğrenir.  Çırak öğrenciler işyerinin çalışanı ya da işçisi değil, meslek öğrenmek için 
orada bulunan öğrencidir. Bu sebeple yasa gereği çırak öğrenciler işyerinin çalışan 
sayısına dâhil edilmezler. Devlet ve aileler çırak öğrencileri, siz işyeri sahiplerine ve 
ustalarınıza işyerinde uygulamalı eğitim almaları için emanet ediyor. Çırak öğrenciler 
sizin ustalığınıza ve vicdanınıza emanettir.”

Proje hakkında bilgi almak için ziyaret ettiğimiz Antakya 
Halk Eğitimi Müdür Yardımcısı Bahar Eda TAŞÇIOĞLU 
“İMEP’le geçici barınma durumunda olan Suriyeli kadınlara 
da çok yararlı olduklarını belirterek: “Onlar da yine yaptıkları 
ürünleri satış evinde satarak bütçelerine kaynak sağlıyor. Yani 
satılan ürünlerin parası hesaplarına yatıyor. Bunun yanı sıra 
istihdama yönelik yine Suriyeli vatandaşlarımız ve Türk vatan-
daşlarımız birlikte bu kurslarda yer alıyorlar. Şu an aşçılık, aşçı 
çırağı kursumuz açılacak. Valilik protokolüyle Meclis Kültür 
Merkezinde başlayacak olan bir istihdam gerçekleşecek, bu-
nunla birlikte yine istihdam alanına göre bu kurslarda eğitim 
aldıktan sonra, işi öğrendikten sonra atölyelere ve restoranlara 
yerleştirilerek çıraklık eğitim sistemine kayıtları yapılacaktır. 
Kurslarımızı bitiren öğrenciler meslek sahibi olarak bitirecek-
ler; sigortaları, istihdam garantileri olacak.” dedi.

ÇIRAKLIK EĞİTİMİ NEDİR?

→

Antakya Çalıkuşu Kenan ANDİÇ
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Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve bir grup öğrencisiyle İTÜ (İstanbul Teknik Üniver-
sitesi) Robot Yarışmasına ilk defa katılarak geliştirdiği otonom robotla ikincilik kazandı. 
Okulun Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Okan Özkan yarışmayla ilgili şu bilgileri verdi: “Robotun yapımını 
tamamen özgün tasarım olarak projelendirdik. Elimizdeki malzemeleri kullanarak çok ekonomik bir şekilde 
hazırlayıp eksenleri üç boyutlu yazıcıdan elde ettiğimiz parçalarla birleştirdik. Eksenler arasında yazıcılardan 
çıkan metal parçaları kullanarak robotu, herhangi ağır bir maliyet oluşturmadan çok küçük bir maliyetle ha-
zırlamaya çalıştık. Rakiplerimizin 10.000 liralık maliyetinin aksine biz 1000 TL gibi bir maliyetle yaptığımız 
robotumuzun çok güçlü rakiplerimizi geride bırakması bizleri sevindirdi. Görevleri otonom bir şekilde yapan 
robotumuz herhangi bir kumandaya gerek duymadan nesneleri yerleştirmeyi başardı. Bu yarışmaya ilk defa 
katıldık ve ikinci olduk.  İnşallah Şanlıurfa’da yapılacak MEB Robot yarışmasına da katılmayı düşünüyor ve 
Lisemiz adına Hatay’ı temsil etmek istiyoruz.” dedi.
Proje ekibi, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Okan Özkan ile öğrenciler Uğur Nizipli ve Ali Enes İmert’ten oluş-
maktadır.

Antakya Çalıkuşu

A S İ  İ K İ N C İ  O L D U
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  SINIRLAR 
      GÜVENDE 
                OLACAK

Erol Bilecik MTAL öğrencileri; İsmail Abacı, Furkan Çiftçioğlu, Koray Arslan, Mehmet Akkan tarafın-
dan öğretmenleri Makine Bölümü Atölye Şefi Sedat Tanman danışmanlığı ile çalışmalara başlayarak 
“uçak drone” yaptılar.
Konu hakkında bilgi veren Öğretmen Sedat Tanman “Önce Yusuf Külcü öğrencimiz geldi. Teknofest’te 
gördüklerinden sonra bir uçak yapabilir miyiz, dedi. Sonra Furkan Çiftçioğlu ile devam ettik proje aşa-
malarında sayımız arttı ve Koray Arslan Mehmet Akkan ile yola çıktık ve bu uçağı geliştirip vatanımıza 
milletimize yararlı olmasını sağlamak istedik. Bu projedeki amacımız özellikle sınır bölgesinde oldu-
ğumuz için sınır bölgemizi gözetlemek. Drone’u yangınlarda, kaçakçılığı önlemede kullanmak üzere 
tasarladık. Sonra aklımıza yararlı yük taşıma fikri geldi.  İki kiloya kadar yararlı yük taşıyabiliyor uçağı-
mız. Ayrıca tarım bölgesiyiz bu nedenle ilaçlamada da kullanabileceğiz. Şimdi nasıl taşıyabiliriz ne ya-
pabiliriz, kamera yerleştirebiliriz, onun aşamasındayız inşallah yakında projemiz tam anlamıyla hayata 
geçecektir.”
Proje ekibinden Yusuf Külcü ise bize bazı teknik bilgiler verdi: “Uçağımızın kanat açıklığı 1,6 metre, 
gövde uzunluğu 100 cm. Otonom uçuş yapabiliyor. Mesela 100 metre ileriye gidiyorsun yükü bırak veya 
200 metre ileride yükleme yap gibi şeyleri tam olarak yapabiliyor. 90 km sabit hızla gidebiliyor. En bü-
yük özelliğimiz de bu şekilde yarım saat kadar havada kalabilme süremiz var.”

Antakya Çalıkuşu
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Defne İlçesi Harbiye Esenbulak Ortaokulu öğrencileri Hatay 
Yıldızlar Kız Voleybol Şampiyonasında il birincisi oldu.

Harbiye Esenbulak Ortaokulu müdürü Songül Çamak ve beden eği-
timi öğretmeni Sibel Sahillioğulları başkanlığında takımımız bölge 
finallerine katıldı. Yıldızlar Kız Voleybol Takımımız Kahramanma-
raş’ta düzenlenen Okul Sporları Minik Kızlar Voleybol Turnuvasında 
grup birinciliğini elde ederek 1-5 Nisan tarihleri arasında Batman’da 
düzenlenecek olan Türkiye Okul Sporları Yarı Finaline katılmaya hak 

kazanmışlardır. 
Defne Çalıkuşu

Y I LD IZLAR 
KIZ VOLEYBOL ŞAMPİYONLARI
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Türkiye Okul Sporları Federasyonu ve Türkiye Atletizm Federasyo-
nu tarafından Adana’da yapılan Okullar arası Kros Türkiye Finalinde, 
Şehit Atilla Kurt Ortaokulu Yıldız Kız Kros Takımı Türkiye 4.cüsü, 

Yıldız Erkek Kros Takımı yine Türkiye 4.cüsü oldu.
Okul müdürü Serkan ŞEN başarılarıyı daha yukarı taşımak için çalış-

malarını sürdürdüklerini belirtti.
Kırıkhan Çalıkuşu

KROS
TAKIMLARININ BAŞARISI
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Defne Mehmet Rende Ortaokulu Kız Jimnastik Takımı Hatay il 1.si 
oldu. 

Kız Jimnastik Takımı öğrencilerimiz Rüya ÖZDEMİR, Yasmin Ada 
DÜŞER, Aliye Gül ÖZDEMİR ve Feride DÜŞER düzenlenen müsaba-
kalarda Defne’yi temsil ederek, takım halinde Hatay il birincisi oldu-
lar. Ayrıca takımda yer alan Rüya Özdemir ferdi müsabakalarda il 

birincisi olma başarısı gösterdi. 
Mehmet Rende Ortaokulu Kız Jimnastik Takımı 9-10 Nisan tarihleri 

arasında Bolu’da düzenlenecek olan Türkiye finallerinde Hatay’ı temsil 
etmeye hak kazanmıştır. Öğrencilerimize başarılar diliyoruz.

Defne Çalıkuşu

KIZ 
JİMNASTİK TAKIMI HATAY BİRİNCİSİ OLDU
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Arsuz’da Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
okullar arası tekvandoda müsabakalarında TEK Kampüs Okulları 

öğrencisi Furkan Dönmez Hatay 2.si oldu.
Okul Sporları kapsamında düzenlenen müsabakalarda; öğrencilerin 

spora önem vermeleri, centilmenlik ve paylaşmayı öğrenmeleri amaç-
lanırken ayrıca milli takıma sporcu yetiştiriliyor. Hatay okullar arası 

“Tekvando Turnuvası”, bu kapsamda birçok öğrencinin bir araya gele-
rek kaynaşmasını da sağladı.  

11 Mart’ta düzenlenen müsabakalara ilginin yoğun olduğu da öğrenil-
di.

Arsuz Çalıkuşu

TEKVANDO MÜSABAKALARI BİTTİ
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Özengili Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Metin 
Camuz’un çalıştırdığı okul öğrencileri 2021 -2022 
eğitim öğretim yılı “Küçük Kızlar” il Birinciliği, 

“Yıldız Kızlar” il ikinciliği ve “Küçük Yıldız Erkek-
lerde” il üçüncülüğü dereceleri aldı.

BOCCE 
YAYGINLAŞIYOR 
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Okul müdürü Meryem Taşkır dergimize yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Okulu-
muz bu sporla 2015-2016 eğitim öğretim yılında okulumuza atanan Beden Eğitimi 
Öğretmeni Metin Camuz vesilesiyle tanıştı. Öğrencilerimizin yaşadığı kırsal bölge-
nin de avantajını kullanarak atma, tutma ve fırlatma becerilerinin gelişmiş olduğu-
nu gören öğretmenimiz, Bocce sporuna başlamanın çocukların yararına olacağını 
düşündü. Bizle bu fikrini paylaştığında çok sevindik ve hemen çalışmalara başladık.” 
dedi. 

Okul Öğretmeni Metin Camuz ise; “Bu spor dalı hakkında araştırma yaparak ve bu 
oyunu ilimizde oynatan diğer meslektaşlarımla istişare ederek okulumda Bocce spo-
runa başladık. Bocce sporunun öğrencilerimiz tarafın hızlı bir şekilde kabul görme-
si Okulumuzda her sene farklı kategorilerde dereceler almamıza olanak sağladı. 6. 
yılımız sonunda çok iyi duruma geldiğimiz Bocce branşında okulumuz 2021 -2022 
yılı itibariyle Küçük Kızlar il Birinciliği, Yıldız Kızlar İl İkinciliği, ve Küçük Yıldız Er-
kekler İl Üçüncülüğü derecelerine ulaştık. Bu derecelerin de dâhil olduğu toplam 18 
il derecemiz bulunmaktadır. Küçük Kız derecemizden ötürü bölge müsabakalarına 
katılma hakkı elde ettik. Bölge ikincisi olarak Aydın ilimizde yapılacak ve bölgelerin-
de bizler gibi bir üst tura katılma hakki elde eden son 20 okulun kaldığı ve katılacağı 
Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde ettik. Her şeyin başında Emek vardır. 
Emek ve mücadele edilmeden başarı olmaz. Bu bakış açısıyla yürüttüğüm çalışma-
larım güzel sonuçlara dönüştüğü sürece öğrencilerimin hayatlarına dokunabildiğim 
son ana kadar yürütmek isterim.” şeklinde konuştu.

Bocce’nin Balkanlar, Fransa, İtalya, Almanya ve Britanya gibi hemen hemen bütün 
Avrupa ülkelerinde oynandığını ve oyunun kökeninin Antik Roma İmparatorluğu'na 
(günümüzde İtalya) dayandığını da belirten Camuz; “Boccenin MÖ 5000 yıllarına 
kadar uzanan bir zamandan beri bu oyunun bilindiği tarihsel olarak tespit edilmiştir. 
Oyun "Bocce" adını da Romalılardan almıştır. İlk devirlerde cilalanmış kaya parçala-
rıyla oynanmaya başlanan oyun, günümüzde genellikle çelikten imal edilen bilyelerle 
oynanır. Oyundaki amaç, atılan ya da yuvarlanan topların hedef topa yakın olmasını 
sağlamaktır. Rakip toplarından hedef topa daha yakın olarak atılan her top için bir 
puan alınıyor ve 13 puan alan oyuncu oyunu (maçı) kazanıyor. Eğer rakibin topu 
hedef topa daha yakınsa ve topu yuvarlamak mümkün değilse hedef topu ya da rakip 
topu vurmak için de atış yapılabilmektedir.” dedi.

Defne Çalıkuşu

BOCCE
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HATAY’DAKİ ÇEVRE DOSTU 
OKULLARIMIZ 

PAYA S  Ş e h i t  Mu s t a f a  O z a n  G ö k ç e  İ l k o k u l u
S A M A N DAĞ  Z ü b e y d e  H a n ı m  O r t a o k u l u
İ S K E N D E RU N  M e v l â n a  İ l k o k u l u
A N TA K YA  Ş e h i t  İ l k e r  Uy l a ş  İ l k o k u l u
B E L E N  S u l t a n  I I .  Ab d u l h a m i d  H a n  O r t a o k u l u
E R Z İ N  Ş e h i t  O ğ u z c a n  E k i z  İ m a m  H a t i p  O r t a o k u l u
A R S U Z  K a r a a ğ a ç  Z e y n e l - Vi d a t  K ı r m ı z ı o ğ l u  İ l k o k u l u
D Ö RT YO L  Ş e h i t  Ay h a n  K ı y m a c ı  İ l k o k u l u
HA S S A  Ş e h i t  O ğ u z h a n  Ç i t o  O r t a o k u l u
D E F N E  M e h m e t  F e h m i  Ç a n k a y a  İ l k o k u l u
K I R I K HA N  Ta y f u r  At a  S ö k m e n  İ l k o k u l u
R E Y HA N L I  1 1  M a y ı s  Ş e h i t l e r i  İ l k o k u l u
K U M LU  1 5  Te m m u z  Ş e h i t l e r i  O r t a o k u l u
A LT I N Ö Z Ü  At a t ü r k  O r t a o k u l u
YAY L A DAĞ I  M e h m e t  A k i f  İ l k o k u l u

HATAY’DAKİ 
ÇEVRE DOSTU 
OKULLARIMIZ 

Millî Eğitim Bakanlığı, 'Temiz Okul ve Temiz Enerji' çatısı al-
tındaki bir alt proje olan 'Çevre Dostu 1000 Okul Projesi'ni 28 
Mart 2022 tarihinde uygulamaya geçirdi. Bu kapsamda öncelik-
le tüm ilçelerde en az bir okul belirlendi. 

Proje doğrultusunda pet şişe, kapak, palet, araba lastiği, ahşap 
ve plastik kasalar vb. geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak 
kütüphane dekorasyonları oluşturuldu. Okullarımızda eğitim, 
enerji, su, geri dönüşüm ve sıfır atık kategorilerinde çeşitli he-
defler belirlenmiş olup il ve ilçe proje ekiplerimizce takibi yapıl-
maktadır.

Hatay ARGE

Proje kapsamındaki 
okullarımız:
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PAYA S  Ş e h i t  Mu s t a f a  O z a n  G ö k ç e  İ l k o k u l u
S A M A N DAĞ  Z ü b e y d e  H a n ı m  O r t a o k u l u
İ S K E N D E RU N  M e v l â n a  İ l k o k u l u
A N TA K YA  Ş e h i t  İ l k e r  Uy l a ş  İ l k o k u l u
B E L E N  S u l t a n  I I .  Ab d u l h a m i d  H a n  O r t a o k u l u
E R Z İ N  Ş e h i t  O ğ u z c a n  E k i z  İ m a m  H a t i p  O r t a o k u l u
A R S U Z  K a r a a ğ a ç  Z e y n e l - Vi d a t  K ı r m ı z ı o ğ l u  İ l k o k u l u
D Ö RT YO L  Ş e h i t  Ay h a n  K ı y m a c ı  İ l k o k u l u
HA S S A  Ş e h i t  O ğ u z h a n  Ç i t o  O r t a o k u l u
D E F N E  M e h m e t  F e h m i  Ç a n k a y a  İ l k o k u l u
K I R I K HA N  Ta y f u r  At a  S ö k m e n  İ l k o k u l u
R E Y HA N L I  1 1  M a y ı s  Ş e h i t l e r i  İ l k o k u l u
K U M LU  1 5  Te m m u z  Ş e h i t l e r i  O r t a o k u l u
A LT I N Ö Z Ü  At a t ü r k  O r t a o k u l u
YAY L A DAĞ I  M e h m e t  A k i f  İ l k o k u l u

Kırıkhan’ı kültür, sanat ve turizm yönünden tanıtılması 
amacıyla Kırıkhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ca-
hit AYAZHAN tarafından 2017 yılında kurulan ve tamamı 
öğretmenlerden oluşan koro adını Kırıkhan’da yaşayan ve 
nesli korunmaya alınan dağ ceylanı Gazella Gazella’dan 
alıyor.
Önceki yıllarda Kırıkhan ve İskenderun da çeşitli konser-
ler veren koronun şefliğini Naim Atakaş Anadolu Lisesi 
müzik öğretmeni Uğur DAĞ yapıyor.
Bu yıl ise ilk konserini Ankara’da yapılan Hatay Turizm 
ve Gastronomi Günleri etkinliğinin açılışında yaptığını 
söyleyen Ayazhan; “Bu etkinlikte büyük beğeni toplayan 
‘Gazella Gazella’ korosu ilimiz ilçelerinde konser vermek 
için teklif bekliyor. İlçelerde bu gibi etkinliklerin de karşı-
lıklı olarak yapılması farkındalık olur.” dedi.
Gazella Gazella Türk Halk Müziği Korosunun kurucusu 
Kırıkhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Cahit AYAZ-
HAN koronun iyi bir iletişim ve tanıtım aracı olduğunu ve 
bizzat koronun bir elemanı olmaktan mutluluk duyduğu-
nu da sözlerine ekledi.

Kırıkhan Çalıkuşu
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GAZELLA GAZELLA 
T A K D İ R  T O P L U Y O R
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TARİHİN ve DOĞANIN ZERAFETİ 
S A M A N D A Ğ
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Samandağ; Musa dağı, Kel dağ ve Saman dağı 
arasında bulunan Asi nehrinin Akdeniz’e 
döküldüğü noktada oluşmuş deltada kuruludur. 
Samandağ’ına gelmek için birkaç sebep; maddi 
manevi zenginliklere sahip Samandağ’ında 
çeşitli kültürler bir arada barış ve huzur içinde 
yaşamaktadır. Samandağ’ında herkes birbirinin 
kültürel varlığına büyük saygı gösterir. Öyle ki tek 
Ermeni Ortadoks Kilisesi Vakıflı Mahallesinde 
bulunmaktadır. Diller dillere, çan sesi ezan 
sesine, bayram bayrama karışır. Samandağ’ına 
geldiğinizde gezip görebileceğiniz bir sürü doğal 
güzellik bulunmaktadır. Dünyanın en uzun 2. 
Sahiline sahip ilçe, Asi nehrinin denizle buluşma 
noktasını da içinde bulunduruyor. Çevlik ve 
Meydan tatil köyünde denize girip güzel vakit 

geçirebileceğiniz plajlar bulunuyor. 

Samandağ aynı zamanda Karetta Karetta’ların yumurtladığı 
sahile de sahip. Samandağ bölgesinde 4 mevsim dalış yapabi-
lirsiniz. Özellikle yazın limandan kalkan teknelerle tura katı-
lıp Kel Dağının yamacında bulunan kara mağaraya gidebilir-
siniz. Çevlik’te Beşikli Mağara ve Titüs Tüneli bulunmaktadır. 
Çevlik sahilden yaklaşık 20 dakikalık bir yürüyüşün sonunda 
vardığınız mağara resmen tarih kokuyor. Titüs Tüneli taşlık 
ve kayalık olduğundan yürümekte zorlanabilirsiniz, o yüzden 
rahat ayakkabı giymekte fayda var. Dönüş yolunda mandalina 
ağaçlarının altında gözleme ve katıklı ekmek pişiren insanlar-
la karşılaşabilirsiniz, biraz soluklanıp çay içmek için serin ve 
güzel bir yer olabilir. Sahile indiğinizde sizi muazzam uzun-
lukta bir sahil, sahile karşı uzanan kafeler, gemilerin sığındığı 
küçük bir liman karşılayacak. Arsuz-Samandağ sahil yolun-
da kesintisiz, çok uzun bisiklet yolu bulunuyor. Bisikletinizi 
kiralayıp o eşsiz manzaranın keyfini sürebilirsiniz. Çevlik’ten 
sonra sahil yolundan devam ederseniz deniz mahallesinde-
ki Hz. Hızır Aleyhisselam Türbesi’ni görebilirsiniz. Denizde 
hava aldıktan sonra biraz da kafanızı dinlemek isterseniz 
Hıdırbey Köyü’nde bulun Musa Ağacı’nı ziyaret edebilirsiniz. 
Hz. Musa’nın toprağa diktiği asasının ölümsüzlük suyu sa-
yesinde yeşermesiyle büyüdüğüne ve 3 bin yıllık geçmişinin 
olduğuna inanılan Hıdırbey Musa Ağacı, doğal güzelliği ve 
heybetiyle gelen ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. İlginizi 
çekebilecek tarihi yapılardan birisi de Antakya-Samandağ 
yolu üzerinde Değirmenbaşı Beldesinde bulunan St. Simon 
Manastırıdır. 479 metre yükseklikte 6. Yüzyılda inşa edilmiş 
manastır inanç turizmi açısından mutlaka görülmesi gereken 
yerlerden birisidir.
Mehmet HARMAN
Samandağ İlçe MEM

Arsuz-Samandağ sahil yolunda kesin-
tisiz, çok uzun bisiklet yolu bulunuyor.

Çevlik’te Beşikli Mağara ve Titüs Tüneli 
bulunmaktadır.

Hıdırbey Köyü Musa Ağacı

→

→

→
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HASSA ÖĞRETMENEVİNDE 
KEYİFLİ BİR MOLA 

Hassa Haydarlar Gölü
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HASSA ÖĞRETMENEVİNDE Hassa Öğretmenevi ve ASO Mart 
2021 Tarihinden itibaren tam 
kapasite ile yeni hizmet binasında 
hizmet vermektedir. Eski bina, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmiş 
olup, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
olarak halen faaliyettedir.

Hassa’da 2020 yılında hizmete giren Öğret-
menevi çalışmalarıyla takdir topluyor. Eğer 
yolunuz Doğu veya Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde herhangi bir şehre düşüyorsa 
ve araç kullanmaktan yorulduysanız Has-
sa Öğretmenevi sizin için tam bir dinlenme 
merkezi olacaktır.

Öğretmenevi ile ilgili diğer bilgiler ise şöyle:

Online Rezervasyon Hizmeti: Var
Toplam Oda ve Yatak Sayısı: 42 Oda ve 84 Yatak
Double Oda Sayısı: 24 adet
Suit Oda Sayısı: 2 adet
2 Kişilik Oda Sayısı: 16 adet
3 Kişilik Oda Sayısı: (İhtiyaç halinde, tüm odalar üç yataklı olarak 
kullanılabilmektedir.)
Odalarda Bulunan Özellikler: Kartlı Giriş ve Elektrik sistemi kart 
ile çalışan, Banyo (Duşakabin+kılozet wc+Hilton lavabo), Tamamı 
Özel tasarım MDF Mobilya, Elbise dolabı, TV ve ayna ünitesi, 
makyaj masası, kapitoneli baza başlığı, komidinler, Çalışma 
Masası ve Sandalyeler, Perdeler (fon+tül+güneşlik), televizyon, 
internet, mini buzdolabı, klima, saç kurutma, seccade, terlik.
Kurumda Bulunan Hizmet Birimleri:
 Endüstriyel Mutfak: 5000 yemek kapasitelin (Kapasite artırılabilir 
10.000 yemek üretilebilir) Günlük 3500 taşımalı öğrenci yemeği 
üretilmektedir.
Lokanta: 150 kişilik (aynı anda 150 kişi yemek yiyebilmektedir. 
(Sabah: Kahvaltı Öğle ve Akşam: sıcak yemek + et ve tavuk mangal 
şeklinde Sabah 6:00-Akşam: 22:00 saatleri arası açık)
Toplantı Salonu: 100 Kişilik (60 Kişilik yemekli toplantı 
yapılabilmektedir.)
Lokal: 40 kişilik 
Bahçe: Yaz aylarında 50 kişilik 
Açık Otopark: 50 araçlık
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Futsal Şampiyonası Türkiye Dördüncülüğü 
ANTAKYA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ TAKIMI
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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okullar Arası Tekvando 
Müsabakaları İl İkincisi

 FURKAN DÖNMEZ-TEK Kampüs Okulları
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Okul Sporları Masa Tenisi Müsabakaları Türkiye 
Birincisi YILDIZ ERKEKLER TAKIMI

 Nami Veysoğlu İmam Hatip Ortaokulu

84 SAYI 3 / MART-NİSAN 2022 

Ö
D

Ü
LL

E
R

İM
İZ



Okullararası Kros Finalleri Türkiye Dördüncülüğü 
YILDIZ ERKEK KROS TAKIMI 

Şehit Atilla Kurt Ortakokulu
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Okullar Arası Kros Finalleri Türkiye Dördüncülüğü 
YILDIZ KIZ KROS TAKIMI 
Şehit Atilla Kurt Ortakokulu
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Yıldızlar Güreş İl Müsabakaları
1.lik ENES BOZKURT,  2.lik HANİFİ TOPALOĞULLARI

 Sebenoba Hacı Fuat Yılmaz Ortaokulu
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Okullar Arası Bocce Müsabakaları 
İl Birinciliği YILDIZ ERKEK TAKIMI 

Şehit Atilla Kurt Ortaokulu
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Okullar Arası Bocce Müsabakaları
İl Üçüncülüğü YILDIZ KIZ TAKIMI 

Şehit Atilla Kurt Ortaokulu
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2. Uluslararası Adana Gençlik ve Sanat Bienali 
Kavramsal Tema Birinciliği Jüri Özel Ödülü 

Karlısu Sosyal Bilimler Lisesi
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Kulüpler Arası Halk Oyunları Hatay Birinciliği  
Büyükşehir Halk Oyunları Kulübü 

Karlısu Sosyal Bilimler Lisesi
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Küçük Erkekler Voleybol 
Türkiye 3.sü

Defne Koçören Cemalettin Tınaztepe Ortaokulu
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Yıldız Erkekler Voleybol  
Türkiye 3.sü 

Defne Turunçlu Şehit Hakan Üçyıldız İlkokulu
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İmam Hatipler Arası “Asrın Neferleri” Takım 
Yarışmalarında 1. ve 3.’lük Derecesi

Antakya TOBB FSB Proje Anadolu İHL
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Bir Millet İki Devlet Adlı Uluslararası Resim 
Yarışmasında 2.’lik Derecesi ESMİRA BUYRUK 

İskenderun BİLSEM
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Q-Bitz Oyunu Hatay Birincisi ELİF EVRA KILIÇ 
Kırıkhan 408 Evler İlkokulu

Mangala Oyunu Hatay Birincisi EFE ÇELİKER 
Arsuz Özel Bilfen İlkokulu

Pentago Oyunu Hatay Birincisi ÖKKEŞ FARUK ALATAŞ
 Özel Final Akademi Ortaokulu

Pentago Oyunu Hatay Birincisi EGE GÜLDÜR 
Antakya Doğanköy İlkokulu

Equilibrio Oyunu Hatay Birincisi FİDELYA ALYA KÜPELİ 
Payas ÇAğlalık İlkokulu

AKIL ve ZEKA OYUNLARI HATAY İL ŞAMPİYONLARIAKIL ve ZEKA OYUNLARI HATAY İL ŞAMPİYONLARI
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AKIL ve ZEKA OYUNLARI HATAY İL ŞAMPİYONLARIAKIL ve ZEKA OYUNLARI HATAY İL ŞAMPİYONLARI

Mangala Oyunu Hatay Birincisi M. ÇAĞRI ŞEKER 
Antakya Şehit M. Şenol Çiftçi İHO

Reversi Oyunu Hatay Birincisi BAHAR DELİOĞLU 
Defne Yeniçağ Ortaokulu

Kulami Oyunu Hatay Birincisi DORUK DANACI 
İskenderun Denizciler Çamlık Ortaokulu

Küre Oyunu Hatay Birincisi MUHAMMET ŞÜKRÜ AKINCI 
Payas Fatih Ortaokulu

Küre Oyunu Hatay Birincisi SERDAR EGE AY 
Kırıkhan 408 Evler İlkokulu
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→
Hassa MEM

Belen MEM

Kumlu MEM

Reyhanlı MEM
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Bakanlığımız tarafından projelendiren “81 Çalıku-
şu Hatay” dergimizin 3.sayı çıktı. 81 Çalıkuşu Hatay 
e-Dergi ekibi, derginin Hatay’ın tüm ilçelerine ulaşma-
sı ve tüm ilçelerin dergide yer alabilmesi ve tam anla-
mıyla paydaş olabilmesi amacıyla yollara düştü.
Dergi ekibi İskenderun, Belen, Antakya, Samandağ, 
Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı ilçelerine giderek 
burada ilçe Milli Eğitim Müdürleri ile 81 Çalıkuşu Ha-
tay ilçe temsilcilerini ziyaret ederek derginin amaç ve 
faaliyetleri hakkında bilgiler verdiler fikir alışverişinde 
bulundular.
İlçe Milli Eğitim Müdürleri tarafından memnuniyetle 
karşılanan ve dergi ekibin kendilerini ziyaretinden ol-
dukça hoşnut kalan ilçe müdürleri, ilçelerinde olan ve 
tüm öğrenci, öğretmen ve okulları ilgilendiren haber, 
etkinlik ve projeleri vakit kaybetmeden derginin ilçe 
temsilcisi aracılığıyla merkezimize ulaştırmaya çalı-
şacaklarını belirttiler. İlçe temsilcileri ise derginin ya-
rarları hakkında ve daha iyi ne yapılabilir konusunda 
fikirlerini paylaştılar.
81 Çalıkuşu Hatay ekibi önümüzdeki günlerde, Payas, 
Dörtyol, Erzin, Arsuz, Yayladağı, Defne ve Altınözü il-
çelerini de ziyaret edecek.

Hatay Çalıkuşu

81 ÇALIKUŞU 
HATAY   
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→→ Kırıkhan MEM

Antakya MEM

Samandağ MEM
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Haber, bilgi ve fotoğraflarınızı bizimle paylaşmak ve bu 
platformda yer almak için:

edergi.hataymem@gmail.com

BÜ -
Y Ü -
YOR
81Çalikuşu Hatay İlçe Temsilcilerimiz

Hassa Çalıkuşu Mustafa GÜL
Kırıkhan Çalıkuşu Yaşar GÖKÇE
Kumlu Çalıkuşu Mehmet Fatih İLKBAHAR
Reyhanlı Çalıkuşu Süleyman ERTEN
Altınözü Çalıkuşu Mustafa ÇUNKUR
Yayladağı Çalıkuşu Betül DÖNMEZ
Samandağ Çalıkuşu Mehmet HARMAN
Defne Çalıkuşu Türkan ALAŞ
Antakya Çalıkuşu Kenan ANDİÇ
Belen Çalıkuşu Bilal POLAT
Arsuz Çalıkuşu Erdoğan TAŞ
İskenderun Çalıkuşu Bestami ARACI
Payas Çalıkuşu Halil KOCAOĞLAN
Dörtyol Çalıkuşu İbrahim Halil KOCAMAN
Erzin Çalıkuşu Mehmet Yavuz KARA
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