
İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ’ NDEN 

Bir Farkındalık Projesi: DECSA

Bahçeşehir Üniversitesi 
(BAU) 

Mütevelli Heyeti 
Başkanı Enver Yücel:

“HEM CAHİL HEM 
ÖZGÜR OLAMAZSINIZ

Kars Kafkas Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi Fatih Turanlı 

Anlatıyor:
“TARİHİ VE COĞRAFİ YÖNÜYLE 

KARS”

EĞİTİM         
  BİR

SEVDADIR





1

Öğretmenim 
Dergisi 
Şubat

İÇ
İN

D
E
K
İL
E
R

ŞUBAT 2019 
Yıl 11 - Sayı 126

Süreli Yayın

ATEŞ, SU ve 
AHLAK

Ateş, su, ve 
ahlak bir yolda bu-
luşmuşlar. Tanıştıktan 
sonra bir muhabbete 
tutuşmuşlar. Başlamış-
lar kendilerini tanıtma-
ya. Ateş başlamış söze. 

B e n d e n i z ! 
Ateş: "Ben aşığımdır. 
Kimi zaman karanlık-
larda, kimi zaman so-

ğuklarda ısınmaya sebebim. Kimi zaman güneşim, 
kimi zaman bir kor parçasıyım, yakarım hoşuma 
gitmediğinde önüme ne gelirse. Çok iyiyimdir. 
Benden çok kere istifade edilebilir" der ve ekler 
Ateş. "Fakat bir sinirlenirsem yakarım etrafımda 
ne varsa. Kimi zaman yangın olurum ansızın yaka-
larım en boş anlarda. Onun için benimle aranızı iyi 
tutun.". Su başlar söze.

Bendeniz! Su: "Hayat kaynağıyımdır. 
Yokluğum çok kötüdür. Ben olmazsam yaşayamaz 
mahlûkat. "Her hayatta ben varım, benim olduğum 
yerde hayat".

Sonra başlar Ateş'in yaptığı gibi zararla-
rından bahsetmeye:

"Fakat Ben bir kızarsam sel olurum bazen 
bazen bir fırtınayla gelirim ne varsa yutarım. Onun 
için benle aranızı iyi tutun!"

Sıra gelir Ahlak' a: "Bendeniz Ahlak. Ha-
yat düzeninde benim yerim başkadır. Benim hiç bir 
kötülüğüm yoktur. Kimseyi de tehdit etmem." 

Sonra Ateş girer söze: 
Ben bu arkadaşlığı çok sevdim. Hani olur 

da bir gün birbirimizi kaybedersek nasıl buluşaca-
ğız?" 

Su: Beni kaybederseniz eğer bir yağmur 
gördüğünüzde kaçmayın yaklaşın ben orada olu-
rum".

Ateş:"Beni kaybederseniz eğer bir duman 
görürseniz, bir sıcaklık hissederseniz hemen gelin 
ben orada olurum."

Sıra gelir Ahlak'a "Siz siz olun beni sa-
kın kaybetmeyin!"

EĞER BENİ BİR DEFA KAYBEDERSENİZ 
BİR DAHA BULMANIZ MÜMKÜN OLMA-

YABİLİR.
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Le-
vent Yazıcı'nın önderliğinde neredeyse her 
gün yepyeni projelere imza atan İstanbul 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bir Farkındalık 
Projesi olarak adlandırdığı DECSA Projesi-
nin ilk toplantısı proje ortakları temsilcile-
rinin katılımıyla gerçekleştirildi.

DECSA Projesi, öğrenme güçlükle-
rine ilişkin farkındalık oluşturulmasını ve 
öğrencilere güvenilir bir eğitim sunmak için 
etkili baş etme stratejileri geliştirilmesini 
amaçlıyor.

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlü-
ğü’nün koordinatör olarak yer aldığı üç ülke-
den dört kurumun iş birliği ile gerçekleştirilen 
DECSA Projesi, 2018 yılında Erasmus+ Ana 
Eylem 2 (KA2) Mesleki Eğitim Stratejik 
Ortaklık Projeleri kapsamında Ulusal Ajans 
tarafından kabul edildi. 128.000 Avro Bütçeli 
olan projesi temelde farkındalık oluşturmayı 
hedefliyor

DECSA Projesi ile psikolojik bozuk-
luklardan etkilenen öğrencilerle ilgilenen mes-
leki eğitim personelleri için geliştirilecek bir el 
kitabı yoluyla psikolojik bozuklukların davra-
nışsal özellikleri ve ilgili öğrenme güçlükleri 
hakkında farkındalık yaratmak ve bu öğren-

cilere güvenilir bir eğitim sunmak için etkili 
baş etme stratejileri geliştirilmesi amaçlanıyor.  
Proje ayrıca psikolojik bozukluklardan etkile-
nen insanların mesleki eğitimlerinin iyileştiril-
mesine yönelik bir dizi politika önerileri kıla-
vuzunun da hazırlanmasını de içeriyor.

Projenin ulus ötesi başlangıç toplantısı 
18-20 Şubat 2019 tarihleri arasında İl Millî 
Eğitim Müdürlüğü ve proje ortağı Kartalte-
pe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sa-
hipliğinde yapıldı. Toplantıya dört farklı ku-
rumdan sekiz kişi katıldı.

Toplantıda, Proje Koordinatörü İs-
tanbul Millî Eğitim Müdürlüğünü temsilen 
proje uzmanları Figen Sekin ve Ömer Faruk 
Metin yer aldı. Toplantı açılış konuşması ve 
katılımcıların tanışmalarının ardından kurum-
ların tanıtım sunuları ile devam etti.

İki güne yayılan toplantılarda, projenin 
tüm aşamaları, ortakların proje önerisinde be-
lirlenen görev ve sorumlulukları, iş paketleri 
ve faaliyetlerin son tarihleri, tüm ortak ülkeler-
deki mesleki eğitim okullarının en fazla kar-
şılaştıkları ortak sorunların tespitine yönelik 
ihtiyaç analizi çalışmasının süreçleri üzerinde 
duruldu. Ayrıca yaygınlaştırma faaliyetleri, 
proje yönetimi ve finansal konular ile ilgili su-
numlar ve beraberinde görüşmeler gerçekleş-
tirildi.

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’ NDEN

Bir Farkındalık Projesi: DECSA
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Ülkemizin eğitim alanında faaliyet 
gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu 
TEGV, çocukları çağdaş dünyanın gereksinimi 
olan nitelikli eğitimle 21. yüzyılın öğrenme 
becerileri ile buluşturmaya devam ediyor.  
Bunlardan biri olan Tasarım ve Beceri 
Atölyesi TEGV’in Bakırköy’de bulunan Fe-
rit Aysan Eğitim Parkı’nda törenle açıldı.

Umuda Pedal ekibinin desteğiyle ku-
rulan, teknoloji ve yaratıcılığın bir araya gel-
diği Tasarım ve Beceri Atölyesi’nin Açılış 
Töreni, TEGV çocukları, yönetici ve çalışan-
larının yanı sıra, Umuda Pedal Ekibi’nin ka-
tılımıyla gerçekleşti.  Açılış Töreni’nde çocuk-
ların her an değişen ve gelişen dünyada uyum 
becerileri yüksek, esnek bireyler olarak ye-
tişmelerinin ve “kalıpların dışında düşünme” 
becerileri kazanmalarının önemi vurgulandı. 

Açılış Konuşmasını gerçekleştiren 
TEGV Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Özinci 
şunları söyledi: “21. yüzyıl dünyasına girişte 
ve hızlı devamında ülkelerin ikiye ayrıldığını 
görüyoruz; teknolojiye hâkim ülkeler ve 
onlara mahkûm olan diğerleri! Türkiye’nin 
kendini bu “diğer” gruptan kurtarması için 
bir yanda iş dünyasını bu konuda maksimum 
desteklemesi, diğer yanda -ki bu daha önemli 
olan konu, çocuklarımızı teknolojiye hâkim 
olacak bir altyapı, bilgi ve malzeme ile 
donatmasıdır. TEGV 24 yıldır bunun için 
çalışmaktadır. Umuda Pedal Ekibi’nin sağla-
dığı bu destek de tam yerini bulan bir katkıdır. 
Kendilerine müteşekkirim.”

TEGV çocukları için 2018 Tem-
muz’un ilk haftasında Göteborg – Hamburg 
arasında İsveç’ten Almanya’ya yaklaşık 800 
km pedal çevirerek Tasarım ve Beceri Atöl-
yesi için bağış toplayan Umuda Pedal Ekibi 
adına konuşan Dermatolog Doktor Erkan 
Koyuncu “TEGV çocukları, bizi yola çık-
madan önce “tekerinize taş değmesin” diye-
rek uğurladı. Biz, bu çocuklara umut olmak 
için yollara düştük. Umuda Pedal Ekibi’nin 
hikâyesini anlatacak olursak, bisiklet bir ama-
ca ulaşmak için ve bir yardım sağlayabilmek 
için hayatımızda var oldu. Ahmet Uysal ile bir 
araya geldik. Kendisi bize TEGV’li çocukların 
eğitimine katkı sağlamak için koştuğunu söy-
ledi ve biz de böylece TEGV ile tanıştık. İlk 
toplantımızda mesafenin bir önemi yok dedik 
ve çocuklara bir tasarım ve beceri atölyesi 
kurmak için yola çıktık, 33 kişi 800 km bisik-
let sürdük.  Şu an iki tane atölye açabiliyoruz. 
Pedal çevirmek aslında adım atmaktır, biz de 
adım atmak isteyen kişiler sayesinde bunu ba-
şardık. Bundan sonrası için de planlarımız var. 
Hepsini tek tek gerçekleştirmek için pedal çe-
virmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Grubun kendi aralarında “kaptan” ola-
rak nitelendirdiği Bilgisayar Mühendisi İlhan 
Kesken ise: “Bir km taşını bugün tamamladık. 
Ülkemizin eğitimine katkıda bulunmaktan çok 
mutluyuz, heyecanlıyız. Bu heyecanımız eksil-
meyecek, katkımız devam edecek.” dedi.

Törenin sonunda katılımcılara Tasa-
rım ve Beceri Atölyesi’nde yapılan bisiklet 
figürlü anahtarlık dağıtıldı. 

21. YÜZYILIN ÖĞRENME 
BECERİLERİ TEGV’DE

● TEGV Tasarım ve Beceri Atölyesi açıldı
Türkiye’nin dört bir yanında her yıl 
yüzbinlerce çocuğa eğitim desteği ve-
ren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vak-
fı (TEGV)’nın, Umuda Pedal ekibinin 
desteğiyle hayata geçirdiği Tasarım ve 
Beceri Atölyesi, TEGV Ferit Aysan Eği-
tim Parkı’nda düzenlenen törenle açıldı. 

Öğretmenim Dergisi Özel Haber/İstanbul
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British Council ve Yüksek Öğretim 
Kurulu tarafından Londra’da gerçekleşti-
rilen ‘Türkiye-Birleşik Krallık Yüksek Öğ-
retim Stratejik Ortaklıklar Forumu’nda, 
Türkiye ve Birleşik Krallık üniversiteleri 
arasındaki iş birliği imkanları masaya yatı-
rıldı. YÖK Başkan Vekili Rahmi Er, katılım 
gösterdiği forumda “Amacımız Türk yük-
sek öğretimini bölgesel ve küresel ölçekte 
cazibe merkezi haline getirebilmek’ dedi.

British Council ile Yüksek Öğre-
tim Kurulu’nun (YÖK) birlikte düzenlediği 
‘Türkiye-Birleşik Krallık Yüksek Öğretim 
Stratejik Ortaklıklar Forumu’, Londra’da 
Royal Society of Arts merkezinde gerçekleş-
tirildi. Etkinlikte, Türkiye ve Birleşik Kral-
lık üniversiteleri arasındaki iş birliği imkanları 
masaya yatırıldı.

Forumla ilgili değerlendirmede bulu-
nan YÖK Başkan Vekili Rahmi Er, “Yeni 
YÖK olarak biz Türk yüksek öğretiminin ulus-
lararasılaşmasına büyük önem veriyoruz.” 
dedi. Bu kapsamda çeşitli ülkeler ile iş birliği 
anlaşmaları yapıldığını anlatan Er, “Amacımız 
Türk yüksek öğretimini bölgesel ve küresel öl-
çekte cazibe merkezi haline getirebilmektir.” 
diye konuştu. Son dört yılda uluslararası öğ-
renci sayısını 40 binlerden 140 binler düzeyi-
ne çıkarıldığına işaret eden Er, İngiltere’nin 
de bu çerçevede Türkiye açısından önemli bir 

ülke olduğunu vurguladı.
İki ülke arasındaki iliş-

kilerin son yıllarda bir gelişme 
trendi sergilediğini anlatan Er, 
şunları kaydetti:

“Ticaret hacmimiz 18,5 
milyar dolara ulaştı, her yıl da 
artan bir grafik izliyor. İngiltere 
de uluslararası öğrenciler için 
önemli bir destinasyon. Bizim 
de uluslararasılaşma bağlamın-
da hedeflerimiz belli. Dolayısıy-

la Birleşik Krallık’taki üniversiteler ile Türk 
üniversitelerini buluşturmak ve çeşitli alan-
larda iş birliği gerçekleştirmek suretiyle, Türk 
yükseköğretim sisteminin uluslararası görü-
nürlüğüne katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.”

Forumun önemli amaçlarından birinin, 
daha fazla öğrenci ve akademisyen değişimini 
sağlamak olduğunu belirten Er, iki ülke ara-
sında bir ilk niteliği taşıyan etkinliğin Cum-
hurbaşkanlığının ikinci 100 günlük planında 
da yer aldığını hatırlattı.

“Bu Tür Toplantılar Çok İyi Sonuçlar 
Veriyor”

Foruma katılan Hacettepe Üniversite-
si Rektörü Prof. A. Haluk Özen de amaçları-
nın özellikle biyoteknoloji ve nanoteknoloji 
gibi yeni alanlarda İngiltere ile iş birliği ol-
duğunu söyledi. Forumun, “bugünden yarına 
hemen sonuç vermeyebileceğini” ifade eden 
Özen, şunları kaydetti:

 “Türkiye’de yeni gelişmeye başlayan 
alanlarda İngiltere gibi çok önde olan ülkeler-
le gerek öğretim üyesi alışverişi, gerek öğrenci 
alışverişi, gerekse de beraber Avrupa projele-
rinde bir sonuca varmamız açısından bu tür 
toplantılar çok iyi sonuçlar veriyor.”

Özen, forumun bu yıl içinde Türki-
ye’de yapılacak ikinci ayağıyla da iki ülkenin 
yükseköğretim kurumları arasında kurulacak 

TÜRK VE BİRLEŞİK KRALLIK ÜNİVERSİTELERİNİN 
TEMSİLCİLERİ, LONDRA'DA BULUŞTU

Öğretmenim Dergisi Özel Haber / İSTANBUL
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ilişkilerin daha da perçinleneceğini vurguladı.

“Varolan İş Birliklerimizi Genişletip 
Derinleştirmeyi İstiyoruz”

British Council Türkiye Yüksek Öğ-
retim Direktörü Ayşen Güven de “YÖK ile 
2015’ten bu yana İngilizce öğretiminin kali-
tesini yükseltmeye dönük iş birliği yapıyoruz. 
Bu etkinlikle bunun da ötesine gitmeyi ve var 
olan iş birliklerimizi genişletip derinleştirmeyi 
istiyoruz.” dedi.

Güven, forumun Türkiye’nin 13 araş-
tırma üniversitesinin rektörlerini ve Birleşik 
Krallık yükseköğretiminden 50’den fazla ku-
rumun temsilcilerini bir araya getirdiğini kay-
detti. Forumun her iki ülke açısından da “çok 
önemli bir başlangıç” olduğunu vurgulayan 
Güven, etkinliğin ikinci ayağının da Türk üni-
versitelerinden daha geniş bir katılım ile 6 ay 
sonra Türkiye’de yapılacağı bilgisini verdi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmed Özkan da kendi 
kurumunun, Birleşik Krallık’ta 
20 civarında üniversite ile öğren-
ci ve öğretim üyesi alışverişine 
yönelik akademik dolaşım iş bir-
liği bulunduğunu söyledi.

Boğaziçi Üniversite-
si’nin  bu iş birliklerinin yanı 
sıra, 30’a yakın projede de Bir-
leşik Krallık üniversiteleriyle 

ortak çalıştığını belirten Özkan, bunların yeni-
lenebilir enerjiden genetiğe kadar bir dizi alanı 
kapsadığını kaydetti.

İş Birliği Anlaşması

Forum kapsamında, iki ülkenin yükse-
köğretim alanındaki ortaklık ilişkilerini daha 
geliştirmek için British Council ile YÖK ara-
sında iş birliği anlaşması da imzalandı.

Foruma, Türk ve Birleşik Krallık üni-
versitelerinin temsilcilerinin yanı sıra Türki-
ye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ile 
İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Sir Domi-
nick Chilcott da katıldı.

Forumda, Türkiye’den YÖK ile An-
kara, Bilkent, Boğaziçi, Gebze Teknik, Er-
ciyes, Hacettepe, İstanbul, İstanbul Cer-
rahpaşa, İstanbul Teknik, Koç, Orta Doğu 
Teknik ve Sabancı üniversiteleri ile İzmir 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü temsilcileri yer 
aldı.
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TOHUM OTİZM 
VAKFINDAN 

“EĞİTİME 
UZANAN YOL” 

●Tohum Otizm Vakfı, “Eğitime Uza-
nan Yol” Projesi Kapsamında Eskişe-
hir’de Eğitim Atölyeleri Düzenleye-

cek.
Öğretmenim Dergisi Özel Haber/İstanbul

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım 
Programları kapsamında finanse edilen 
Tohum Otizm Vakfı tarafından Milli Eği-
tim Bakanlığı iş birliği ile TANAP Doğalgaz 
Boru Hattı’nın geçtiği 20 ilde (Ardahan, 
Kars, Yozgat, Erzincan, Giresun, Ankara, 
Sivas, Kırıkkale, Kütahya, Balıkesir, Edir-
ne, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Kır-
şehir, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Çanakkale 
ve Tekirdağ) uygulanmakta olan “Eğitime 
Uzanan Yol Projesi” kapsamında, 4– 8 Şu-
bat tarihleri arasında Eskişehir’de eğitim-
ler verilecek.

TANAP’ın Sosyal ve Çevresel Yatı-
rım Programları kapsamında fon sağladığı 
6 projeden biri olan “Eğitime Uzanan Yol” 
Projesi, TANAP Doğal Gaz Boru Hattı gü-
zergâhı üzerinde Tohum Otizm Vakfı tarafın-
dan 2017-2019 yılları arasında yürütülmekte-
dir. Proje ile otizm konusunda öğretmenlere ve 
ailelere yönelik eğitim programı geliştirilerek 
eğitim atölyeleri düzenlenmekte, bölge hal-
kına, yerel karar alıcılara yönelik farkındalık 
seminerleri verilmektedir. Proje kapsamında 
20 ilde toplam 60 özel eğitim sınıfının eğitim 
materyalleri ile donanımının sağlanması amaç-
lanmaktadır. 

Tohum Otizm Vakfı Eskişehir’de 
Eğitim Atölyeleri Düzenleyecek.

Tohum Otizm Vakfı, “Eğitime Uza-
nan Yol Projesi” kapsamında, birinci etapta 
aile ve farkındalık semineri, ikinci etapta ise 

öğretmen seminerleri ile Eskişehirlilerle bu-
luşarak otizm konusunda eğitimler verecek.

Eskişehirlilerle buluşacak olmaktan 
büyük heyecan duyduklarının altını çizen ve 
proje ile özel eğitim uygulama merkezleri, 
özel eğitim sınıfları ve kaynaştırmada öğrenim 
gören otizmli çocukların nitelikli özel eğitim 
hizmetlerine kavuşmalarını hedeflediklerini 
ve Mayıs ayı itibariyle 11 ilde toplam 33 özel 
eğitim sınıfının MEB standartlarına uygun şe-
kilde eğitim materyallerinin dağıtıldığını, Ha-
ziran 2019 'a kadar 20 ilde 60 özel eğitim sını-
fının MEB standartlarına uygun şekilde eğitim 
materyallerinin dağıtılacağını belirten Tohum 
Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen 
Özer:

“Gerçekleştirilecek uygulamalı eğitim-
lerle öğretmenlerin otizm konusunda bilgi ve 
beceri düzeylerinde artış sağlanacak. 

Bu anlamda öncelikle TANAP Boru 
Hattı güzergâhında bulunan 20 ilden seçilen 
60 formatör, Bin 800 öğretmen ve 2 Bin aile-
ye, sonrasında ise bölge halkına yönelik geniş 
kapsamlı otizm farkındalık seminerleri düzen-
lenmektedir. 

Ayrıca Proje kapsamında bu illerde 
yer alan 60 özel eğitim sınıfının, MEB stan-
dartlarına uygun şekilde özel eğitim mater-
yalleri ile donanımı sağlanacak. Proje otizm 
alanında çalışan uzmanlara yol gösterici 
olurken, otizmli çocuk ve aileleri nihai fayda-
lanıcı olacak.” şeklinde konuştu.
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ÇOCUKLAR YARATICILIKLARINI SEA LIFE 
İSTANBUL’DA KAĞIDA DÖKECEK! 

● Kaplumbağa Iggy’nin Hikayesi Ço-
cukların Ellerinde Karikatürize Edi-

lecek…

● Kaplumbağa Iggy Çocukların Elle-
rinde Hikâyeleşiyor...

SEA LIFE İstanbul tüm çocukları, 
geçtiğimiz yıl İtalya’dan Türkiye’ye getirilen 
ve Avrupa akvaryumlarındaki en büyük yeşil 
deniz kaplumbağası olan Iggy’nin hikâyesinin 
karikatürize edileceği keyifli bir atölyeye davet 
ediyor. 3 Mart Pazar günü, karikatürist Er-
man Gülgeç’in eğitmenliğinde düzenlenecek 

atölyede tüm çocuklar kendi Iggy’lerini kari-
katürize ederek yaratıcıklarını kağıda dökecek.

Dünyanın en çok ziyaret edilen akvar-
yum zinciri SEA LIFE’ın Türkiye’deki mer-
kezi SEA LIFE İstanbul, Avrupa akvaryum-
larındaki en büyük yeşil deniz kaplumbağası 
Iggy’nin hikayesini çocuklarla birlikte kari-
katürize ediyor. 3 Mart Pazar günü karika-
türist Erman Gülgeç’in eğitmenliğinde SEA 
LIFE İstanbul’da gerçekleşecek olan Iggy 
Karikatür Atölyesi’nde çocuklar, bir yandan 
karikatür yeteneklerini eğlenceli bir yolla keş-
federken, diğer yandan su kaynakları ve gide-
rek zarar gören su yaşamı hakkında farkındalık 
sahibi olacaklar.

Çocukları ve ailelerini ağırlayacak olan 
atölye, 30 dakika sürecek ve 13:00-17:00 ara-
sında dört farklı seansta gerçekleşecek. Atölye 
sonunda çocuklara Erman Gülgeç tarafından 
sertifika da verilecek.

SEA LIFE İstanbul ailesine geçtiği-
miz yıl katılan Iggy, Chelonia Mydas cinsi bir 
yeşil deniz kaplumbağası. Oldukça meraklı ve 
hevesli olan bu tür, aynı zamanda yemek ye-
meye de düşkün. Avrupa’nın en büyük deniz 
kaplumbağası olan obur lakaplı Iggy 167 kg 
ağırlığında ve gündelik beslenmesinde yakla-
şık 3000 gr.’lık marul, brokoli, salatalık, gö-
bek deniz ürünü tüketiyor. 

Öğretmenim Dergisi Özel Haber/İstanbul
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"GOBI 2019"
İTÜ MAÇKA 

KAMPÜSÜ’NDE

Öğretmenim Dergisi Özel Haber / İSTANBUL

Türkiye’nin en büyük öğrenci zirve-
si Global Opportunities in Business 

and Investment (GOBI), 3-6 Mart ta-
rihlerinde İTÜ Maçka Kampüsü’nde 
gerçekleşecek. İTÜ Yatırım Kulübü 
tarafından düzenlenen zirve, dünya-
nın dört bir yanından gelen öğren-

cilerin buluşma noktası olacak. 11.si 
gerçekleşecek olan zirvede Turkcell 
CEO’su Kaan TERZİOĞLU, MC 

Donald’s CEO’su Oğuz UÇANLAR, 
Bosch Türkiye ve Ortadoğu CEO’su 
Steven YOUNG ve tiyatro sanatçısı 

Haldun DORMEN gibi önemli 
isimler öğrenciler ile buluşacak.

İTÜ Yatırım Kulübü tarafından “Bu 
Bir Hayal Ürünüdür” ilkesiyle bundan tam 
11 yıl önce ilk zirvesini gerçekleştiren Global 
Opportunities in Business and Investment 
(GOBI), bu yıl 3-6 Mart tarihlerinde İTÜ 

Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisinde 
gerçekleşecek. 2008 yılında Üniaktivite tara-
fından “En İyi Uluslararası Öğrenci Orga-
nizasyonu” ödülü verilen iş ve yatırım zirvesi 
GOBI, iş ağını geliştirmek isteyen öğrenciler 
ile iş dünyasındaki önemli isimlerin buluşma 
noktası olmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin En Önemli Yöneticileri 
Bu Zirve’de Konuşacak

5 binden fazla öğrenciyi ağırlama-
yı hedefleyen Türkiye’nin en büyük öğren-
ci zirvesi GOBI aynı zamanda 42 ülkeden 
öğrencileri de misafir edecek. Uluslararası bir 
zirveye dönüşen GOBI’de sektörünün önemli 
isimleri öğrenciler ile buluşarak iş dünyası ve 
temsil ettikleri sektörler üzerine konuşacaklar.

4 gün boyunca sürecek zirve; Turkcell 
CEO’su Kaan TERZİOĞLU, MC Donald’s 
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CEO’su Oğuz UÇANLAR, Tiyatro sanat-
çısı Haldun DORMEN, Bosch Türkiye ve 
Ortadoğu CEO’su Steven YOUNG, Yapı 
Kredi GMY’si Hakan Alp, Tink Kolejle-
ri Kurucusu ve CEO’su Zeynep DERELİ, 
ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Baş-
kanı ve Argüden Yönetişim Akademi kuru-
cusu Dr. Yılmaz ARGÜDEN, TAV CFO’su 
Burcu GERİŞ ve Psikolog, Akademisyen ve 
aynı zamanda yazar olan Acar BALTAŞ’ın 
katılımlarıyla gerçekleşecek. 

Özel Sektör ve Akademik Dünya Her 
Daim Güçlü Bağlar İçinde Olmalı

Etkinliğin iletişim çalışmalarına destek 
veren Brandistanbul PR’ın Ajans Başkanı 
Hatice Kumalar, GOBI etkinliğinin üniver-
site gençliği için sağladığı katma değeri “Dün-
yanın en önemli öğrenci organizasyonunda 
gençlerin iş dünyası ile buluşması farklı sek-
törleri profesyonellerden dinlemeleri teori ile 
pratiğin deneyim paylaşımına dönüşmesi çok 
değerli. Gençler ne istediğini biliyor ve bek-
lemek yerine, şansa bırakmak yerine adım 
atar hatta koşar hale geldiler ve bu beni çok 
heyecanlandırıyor. Üniversitelerimiz sektör 
profesyonelleri ile dirsek temasını güçlendir-
dikçe gençlerimiz daha hazırlıklı, ne istediğini 
bilen, hedeflerini yolun başında belirlemiş bi-
reyler olacaklar. Bu da uzun vadede başta özel 
sektörün güçlenmesi ve daha çok girişimcinin 
cesaret bulması anlamına geliyor” sözleri ile 
değerlendirdi.

İki farklı kıtadan 
42 ülke ve 5000’den 
fazla öğrenciyi birbiri-
ne bağlayan zirve bu yıl 
3-6 Mart’ta İTÜ Maç-
ka Kampüsü Mustafa 
Kemal Amfisinde ger-
çekleşecek.
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BAYER GENÇ BİLİM ELÇİLERİ 1.000 ÇOCUĞA DAHA 
ULAŞTI

Öğretmenim Dergisi Özel Haber/İstanbul
● Bayer Türk ve Toplum Gönüllüleri 

Vakfı (TOG) tarafından yürütülen“Bayer 
Genç Bilim Elçileri” projesi, Yuva Derneği 
işbirliğiyle sadece 4 günde tam 1.000 çocuğa 
daha ulaştı.

● Türkiye’de ilköğretim çağındaki 
çocukları gelecekte bilim insanı olma yö-
nünde yüreklendirerek, bilim okuryazarlığı 
gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan “Ba-
yer Genç Bilim Elçileri” projesi, 2011 yılın-
dan bu yana 81 ilde 34 bin çocuğa erişti.

Bayer Türk ve Toplum Gönüllüle-
ri Vakfı (TOG) tarafından yürütülen Bayer 
Genç Bilim Elçileri projesi, Yuva Derne-
ği işbirliğiyle İstanbul Avcılar Leyla Bayram 
İlkokulu›nda 12 Bilim Elçisiyle sadece 4 gün 
içerisinde 1.000 çocuğa daha ulaştı. Proje, 2011 
yılından bu yana gönüllü üniversite öğrencileri 
ve öğretmenlerden oluşan 2 bin 542 bilim el-
çisi yetiştirdi ve bu bilim elçileriyle Türkiye 
genelinde 34 bin çocuğa ulaşarak çocukların 
bilim konusunda merakını ve öğrenme isteğini 
canlı tutmaya destek oldu.

Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi’nin 
iki aşaması bulunuyor. İlk aşamada, gönüllü 
üniversite öğrencilerinden oluşan Bilim Elçi-
leri, “Bilim Okuryazarlığı” başlığında for-

mal olmayan eğitim modülleriyle tasarlanmış 
bir eğitime katılıyor. Ardından ilköğretim ça-
ğındaki çocukların bilime ilgi duymalarını ve 
bilimi sevmelerini sağlamak üzere ilköğretim 
okullarında bir dizi etkinliği hayata geçiriyor. 
Bayer Genç Bilim Elçileri projesinin gezici 
birimi olan “Bilim Tohumları Ekibi” ise ge-
zici bir eğitim aracı ile Türkiye genelinde köy 
köy dolaşarak, kırsal yerleşimdeki çocuklarla 
buluşuyor. 

Bayer Genç Bilim Elçileri projesi, 
2019 yılında 250 bilim elçisi ile 5 bin çocuğa 
daha ulaşmayı hedefliyor. “Bilim Tohumla-
rı Ekibi” ise bu yıl Batman, Ağrı, Sinop ve 
Yozgat gibi 10 farklı ilde çeşitli etkinlikler 
gerçekleştirmeyi planlıyor.



11

Öğretmenim 
Dergisi 
Şubat

IŞIKLI ÖĞRENCİLERDEN 
BİLİMSEL BAŞARI !

Global platformda en önemli takım ça-
lışması ve çözüm geliştirme etkinliklerin-
den olan Destination Imagination orga-
nizasyonunun Türkiye ayağının Bilimsel 
Kategori şampiyonu FMV Işık Okulları 
oldu. Yarışmanın en önemli kategorile-
rinden olan ‘Bilimsel Kategori’nin birinci-
si seçilen FMV Ispartakule Işık Lisesi öğ-
rencilerinden oluşan takım, “Psikolojik 
Travmaları” inceleyerek “Kişilik Bozuklu-

ğu" ile ilgili bir çalışma yaptılar.

Öğretmenim Dergisi Özel Haber /İstanbul

 FMV Ispartakule Işık Lisesi 
öğrencileri, çoklu kişilik bozukluğunda ortaya 
çıkan farklı kimliklerin kolayca belirlenme-
si ve hipnozla tedavi sürecinde psikiyatriste 
yardımcı olması açısından teknik bir beyin 
modeli gerçekleştirdiler. Bir kask ve bir be-
yin modelinden oluşan projede, hastanın fark-
lı kimlikleri beyin modelinde farklı renklerde 
yanan ışıklar ile tanınabiliyor.  Proje taslağı, 
tiyatral bir sunum ile gerçekleştirilerek 400 
puan üzerinden 387,39 puan alarak Destina-
tion Imagination Türkiye Bilimsel Katego-
risinde Türkiye Şampiyonu oldu. Öğrenciler, 
ülkemizi, Amerika Birleşik Devletleri’nde 
gerçekleşecek olan global finallerde temsil 
edecek.
 Destination Imagination organizas-
yonunun Türkiye ayağında, FMV Işık Lisesi 
Destination Imagination Kulübü “Tahay-
yül” adlı takımı da Türkiye finallerinde ikinci 
olurken, takım aynı zamanda “Torch Bearer 
Outstanding Service Learning” özel ödülü-
ne de layık görüldü. FMV Ayazağa Işık İlko-
kulu Destination Imagination takımı da aynı 
yarışmada ilkokul kategorisinde düzenlenen 
doğaçlama bölümünde ikincilik elde etti. 
 FMV Işık Okulları’nın öğrencilerin-
den oluşan üç takım da, Amerika’da gerçek-
leşecek olan Global Finals’a katılmaya hak 
kazandı.



12

Öğretmenim 
Dergisi 
Şubat

Bahçeşehir Üniversitesi 
(BAU) 

Mütevelli Heyeti Başkanı 
Enver Yücel:

“HEM CAHİL 
HEM ÖZGÜR 

OLAMAZSINIZ”

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mü-
tevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, dünya-
nın en iyi üniversitesi olarak bilinen Massa-
chusetts Institute Of Technology’de (MIT) 
yaptığı konuşmada bilginin önemine dikkat 
çekerek “Özgür olabilmek için cehaleti yok 
etmek lazım” dedi. 

New England Turkish Student Asso-
ciation (NETSA) tarafından, Massachusetts 
Institute of Technology’de (MIT) ‘Gele-
cek Burada’ programı düzenlendi. Etkinlik-
te, bölgede yaşayan Türk öğrenciler, farklı 
ülkelerden Boston’a gelen akademisyenler, 
eğitimciler ve iş insanlarıyla buluştu. Dünya 
üniversite sıralamalarında yıllardır birinciliği 
elinde tutan MIT’de düzenlenen programda; 
Girişimciliğin, yapay zekanın, bilimin, eğiti-
min ve medyanın geleceği tartışıldı.‘Medyanın 
Geleceği’ adlı panele Bahçeşehir Üniversite-
si Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, 
gazeteci Cüneyt Özdemir, fotoğraf sanatçı-

sı ve yönetmen Mehmet Turgut, fotoğrafçı 
Fethi Karaduman ve sunucu Afşin Yurda-
kul katıldı. 

“Hem Cahil Hem Özgür 
Olamazsınız”

Dünyadaki gelişmeleri yakından takip 
edip gerisinde kalmamanın önemli olduğunu 
belirten Enver Yücel, “Artık iş arayan değil, 
iş kuran gençler olmalı. Bir söz var, ‘Hem ca-
hil hem özgür olamazsın’. Yani özgür olabil-
mek için cehaleti yok etmek lazım. Bunun için 
özellikle Türkiye’deki çalışmalarımızda Ame-
rika’daki sizin gibi çok değerli bilim insanla-
rıyla birlikte olup, onların fikirleri ışığında ül-
kemize bir şeyler getirme gayreti içinde olduk. 
Bundan sonra da buradaki gelişmeleri yakın-
dan izleyerek ülkemizin her noktasına getirme 
arzusu içinde olacağız. Washington D.C.’de 
bir üniversitemiz var. Bu sebeple buraya sık 
geliyorum ama bu toplantıyı çok önemsiyerek 
geldim. Buranın gücünü sizler biliyorsunuz 
ama ben de akademisyenin, bilim dünyasının 
ve özellikle Boston gibi bir bölgede olmanın 
gücünü çok iyi anlıyorum” dedi. 

Öğretmenim Dergisi Özel Haber/İstanbul
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ÖZYEĞİN 
ÜNİVERSİTESİ
EN İYİ SEKİZ 
ÜNİVERSİTE 

ARASINA GİRDİ

● Özyeğin Üniversitesi 
“The Awards Asia 2019” Ödülleri

‘Öğrenciler İçin Üstün Destek’ 
Kategorisinde En İyi 8 Üniversite 

Arasına Girdi

Öğretmenim Dergisi Özel Haber/İstanbul

Londra merkezli yükseköğretim de-
recelendirme kuruluşu Times Higher Edu-
cation (THE) tarafından, üniversitelerin 5 
kategoride yürüttüğü en iyi uygulama örnek-
lerine verilen THE AWARDS ASIA 2019 
ödüllerinde kısa listeye kalan üniversiteler 
açıklandı. Yükseköğretimin Oscar’ları olarak 
kabul edilen ve bu yıl Asya 
kıtasındaki üniversitelerin ilk 
kez dahil edildiği ödül progra-
mında Özyeğin Üniversitesi, 
‘Sektörel Eğitim Programı 
(SE Programı)’uygulaması 
ile Öğrenciler için Üstün 
Destek alanında en iyi sekiz 
üniversite arasında yer al-
maya hak kazandı. Özyeğin 
Üniversitesi, 21 ülkeden 
yaklaşık 80 üniversitenin 
başvurduğu THE Awards 
Asia’da tüm kategorilerde 
Türkiye’den listeye giren üç, 
Öğrenciler için Üstün Destek 
kategorisinde ise yine Türki-
ye’den listeye giren iki üni-
versiteden biri oldu. Özyeğin 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Esra Gençtürk “Sektörel Eğitim Programı ile 
öğrencilerimize sunduğumuz üniversitemize 
özgü destek sisteminin, dünyanın en prestijli 

derecelendirme kuruluşlarından Times Hig-
her Education’nın Asya kıtasını kapsayan 
değerlendirmesinde, Öğrenciler için Üstün 
Destek alanında en başarılı sekiz uygulama-
dan biri seçilmesinden mutluluk duyuyoruz” 
dedi. İngiliz yükseköğretim derecelendirme 
kuruluşu THE (Times Higher Education) 
dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasının 
yanı sıra 14 yıldır alanında en iyi uygulamaların 
ödüllendirildiği THE AWARDS programı-
nı da yürütüyor. THE, bu yıl ilk kez Asya 
kıtasındaki üniversiteleri de The Awards Asia 

adı altında ödül programına dâhil 
ederek erişimi genişletti. 

Özyeğin Üniversitesi tarafın-
dan hayata geçirilen Sektörel Eği-
tim Programı, öğrencilerin eğitim 
ve istihdam edilebilirlik değerlerini 
arttırarak, eğitim deneyiminde dö-
nüşüm yaratmak üzere kurgulanmış 
bir uygulama. Program, Türkiye’de-
ki lisans müfredatlarında eksik olan 
sektörel bilgi, soyut beceriler ve iş 
deneyimini, öğrencilerin öğrenim 
yolculuğu ile sistematik olarak bü-
tünleştiren bir eğitim felsefesi ile 
öne çıkıyor. Birbirine bağımlı üç 
boyuttan oluşan program, “Sektörel 
Çözümler” dersi ile lisans program-
larını güçlendirmek üzere tasarlan-
mış olan akademik boyut, akademik 

birimler tarafından yönetilen, müfredata dâhil 
zorunlu stajlar ve ders dışı destek kapsamında 
sunulan kredisiz staj imkânlarını kapsıyor.
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GELECEĞİ 
KURANLAR
GELECEĞE 

YÖN 
VERENLER İLE 

BULUŞTU

Akademik Eğitim Öncesi 
Öğrencilere Rehberlik, 

Geleceği Etkiliyor

Türkiye’nin dört bir yanın-
dan gelen rehber öğretmenler 
4. KHAS Rehber Öğretmenler 
Akademisi’nde buluştu. Öğret-
menler, öğrencilere ve velileri-
ne akademik eğitim öncesinde 
rehberlik ederken tercih ede-
cekleri okul ve okulların aka-
demik bilgilerini detaylı ola-
rak aktarabilmenin önemine 

dikkat çektiler.

Öğretmenim Dergisi Özel Haber/İstanbul

Kadir Has Üniversitesi, 4’üncüsünü 
düzenlediği Rehber Öğretmenler Akademisi 
ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen rehber 
öğretmenleri ağırladı. 

Geleceği kuranlar ile geleceğe yön 
verenleri bir araya getiren seminer dizisinde, 
üniversitenin akademisyenleri tarafından öğ-
retmenlere “Beyin ve Nörobilim”, “Bildiği-
miz Dünya Düzeni Bitti Yerine Ne Gelecek: 
Türkiye’yi Neler Bekliyor?”, “Tasarım ve 
Ekoloji”, “Dev Moleküller ve Unutkanlık”, 
“Lisans Öğrencisi: Eğitim, Araştırma, Ba-
şarı ve Mutluluk” , “Katılımcı Sanat Pratik-
leri”, “Erken Girişimcilik: Gerçek Fırsatlar 
Yaratmak ve Gerçekten Yararlanmak”, 
“Spor ve Şiddet”, “Yapay Zeka ile Yeni Ne-
sil Pazarlama” ve “Yüksek Öğrenimde Yeni 
Eğitim Modeli” başlıklı her alandan yenilikle-
rin anlatıldığı dersler verildi.

Kadir Has Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, rehber 
öğretmenlerin öğrencilerin geleceğini lise yıl-
larında yönlendirdikleri için bu tarz eğitimle-
rin çok önemli olduğunu ifade etti. 

Sosyal bilimlerden fen bilimlerine, mü-
hendislikten sanata kadar her alanda en yeni-
liklerin aktarıldığı kısa derslerle öğretmenleri 
bilgilendirmenin temel amaçları olduklarını 
ifade eden Feyiz, “Farklı farklı liselerden ge-
len davetli öğretmenlerimiz kendilerini üniver-
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sitemizde çok iyi hissediyorlar. Önemli olan 
onlara kampüsümüzde özel olduklarını hisset-
tirmek. Bunu da verdiğimiz derslerle ve sun-
duğumuz ortamla sağladığımızı düşünüyorum. 
Daha da önemlisi bunu kendi öğrencilerine 
aktarabilmelerini sağlamak. Türkiye’nin dört 
bir yanından; Edirne’den, Trabzon’dan ve 
Kayseri’den gelen öğretmenler var ve bu beni 
çok mutlu ediyor. Hocalarımızdaki bu bilgi 
açlığı devam ettiği sürece, biz de onları bes-
lemeye devam edeceğiz” şeklinde açıklamada 
bulundu.

“Kazanımlarımızı Öğrencilere 
Aktaracağız”

Rehber Öğretmenler Akademisi’ne 
katılmak için Trabzon’dan gelen Yavuz Sul-
tan Selim Anadolu Lisesi Müdürü Muhittin 
Yücealtay, “Akademideki çalışmaları gör-
mek, Kadir Has Üniversitesi’nin çalışmalarını 
yerinde izlemek ve kazanımlarımızı öğrenci ve 
velilerimize aktarmak amacıyla buraya geldik. 
Çok yararlı bir çalışma olduğuna inanıyorum. 
Özellikle öğrencilerimiz akademik eğitime 
giderken rehber öğretmenleri ile çalışmalar 
yapıyor. Buraları onlara anlatabilmemiz ge-
rekiyor ki tercihlerini bu yönde yapabilsin-
ler. Üniversitelerin akademik başarılarını da 
bilmemiz gerekiyor. Bunları da onlara aktar-
mamız gerekiyor. Bu anlamda bu çalışmalar 
yararlı çalışmalar olacak. Onun için dönüşle-
rinin iyi olacağına da inanıyorum” dedi.

Öğrenci̇lere Farkli Bakiş Açisiyla 
Yaklaşacaklar

Rehber Öğretmenler Akademisi için 
Trabzon’dan gelen bir başka eğitimci İngiliz-
ce Öğretmeni Arzu Topkara ise yapılan çalış-
manın faydasının kesinlikle olacağını vurgula-
yarak, “Öğrencilerimize buradaki çalışmaları 
ve KHAS Eğitim Modelini anlatacağız. Ho-
calarımız seminerlerine okullarımızda da de-
vam edecek. Tüm bu paylaşımların öğrencilere 
faydası olacağını düşünüyorum. Bizim için de 
burada olmak motivasyonumuza  büyük katkı 
sağladı. Öğrencilerimize farklı bir bakış açı-
sıyla, onların dilinden anlayarak yaklaşmamız 
için güzel örnekler var” şeklinde konuştu.

Rehber Öğretmenler Akademisi her ay 
farklı ders içerikleriyle devam edecek.
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Prof. Dr. Yusuf Yağcı’ya Almanya’dan Ödül

‘Polimer kimyası’ alanında yaptığı 
evrensel düzeydeki çalışmalarıyla tanınan 
İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Yağcı, başa-
rılarına bir yenisini daha ekledi. Prof. Dr. 
Yağcı, Alexander von Humboldt (AvH) Vak-
fı tarafından verilen Almanya’nın en pres-
tijli Humboldt Araştırma Ödülü’ne değer 
görüldü.

İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya 
Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yusuf Yağcı 
Humboldt Araştırma Ödülü ile Almanya’da 
bulunan üniversitelerle İTÜ arasında bilimsel 
iş birliği sağlayacak. Almanya’ya davet edi-
len Yağcı, kendi seçtiği bir araştırma grubu ile 
birlikte bir yıla kadar bilimsel çalışma yapma 
olanağı ile birlikte uluslararası bilimsel iş bir-
liklerini artıracak. 

Prof. Dr. Yusuf Yağcı’ya bilimsel 
araştırmalara katkısı nedeniyle verilen prestijli 
ödül, AvH Vakfı’nın 28-31 Mart tarihlerinde 
Almanya’nın Bamberg şehrinde gerçekle-
şecek 47. Araştırma Ödülleri Sempozyu-
mu’nda takdim edilecek.

Bilimsel Araştırmalara Hayat Boyu 
Destek

Araştırmacı Alexander von Humbol-
dt adına alanında uzman isimlere verilen ödü-
le Potsdam Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hel-
mut Schlaad tarafından aday gösterilen Prof. 
Dr. Yağcı, Alman bilim insanları ile birlikte 
polimer kimyası alanında yapacağı bilimsel 

araştırmalarına bu prestijli ödülle birlikte ye-
nilerini ekleyecek. Geçmişte araştırmacıların 
bilimsel çalışmaları göz önünde bulunduran 
ve bilime katkısının artarak devam edeceğinin 
göstergesi olan Humboldt Araştırma Ödülü 
60 Bin Euro değerinde ve Prof. Dr. Yağcı’nın 
gelecekteki tüm araştırmalarına da destek ver-
meyi amaçlıyor.

Prof. Dr. Yağcı:
 “Genç Bilim İnsanlarına 

Güveniyorum”

Araştırma ödülü ilgili Prof. Dr. Yağcı, 
1980 yılından beri bütün akademik çalışma-
larını Türkiye’de İTÜ’de sürdüren bir bilim 
adamı olarak böylesine uluslararası önemli bir 
ödülü almanın onurunu taşıdığını ve bu ödü-
lün Alman bilim adamları ile var olan bilim-
sel iş birliklerinin daha da artıracağını söyledi. 
Üniversitemizdeki genç bilim insanlarının zor 
koşullarda dahi çok çalışarak daha büyük başa-
rılar elde edebileceğine inandığını belirtti.

Öğretmenim Dergisi Özel Haber/İstanbul
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İTÜ Avrupa Üniversitesi Kurma Yolunda

Öğretmenim Dergisi Özel Haber/İstanbul

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın başkanlık 
ettiği İTÜ Delegasyonu Avrupa’nın seçkin 
üniversitelerinin Rektörleri ve delegasyonları 
ile İspanya'nın başkenti Madrid’de bir araya 
geldiler. Türkiye’den İstanbul Teknik Üni-
versitesi, İspanya’dan Madrid Politeknik 
Üniversitesi, Macaristan’dan Budapeşte 
Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi, Roman-
ya’dan Bükreş Politeknik Üniversitesi, Al-
manya’dan Friedrich Alexander Erlangen-
Nürnberg Üniversitesi, Fransa’nın önemli 
mühendislik yüksek okulları (graduate en-
gineering schools) çatı kurumu ParisTech’in 
kurucu üyelerinden Chimie ParisTech, École 
des Ponts et Chaussées ParisTech, ENSTA 
ParisTech, Mines ParisTech, güçlerini birleş-
tirdiler ve “Avrupa Mühendislik, Öğrenme 
Yenilik ve Bilim İttifakı’nı (EELISA -Eu-
ropean Engineering, Learning Innovation 
and Science Alliance)” oluşturdular. İttifakın 
hedeflerini de kapsayan kuruluş beyanı, Mad-
rid Politeknik Üniversitesi’nin düzenlediği 
görkemli bir törenle imzalandı. Bilindiği gibi 
Avrupa Komisyonu, 2025 yılına kadar 20 Av-
rupa Üniversitesi kurmaya yönelik bir Eras-
mus+ çağrısı yayınlamıştı. İTÜ ekibi dahil, 

EELİSA üyesi ekipler bu çağrıya cevap ver-
mek üzere 8 aydır birlikte çalıştı.

Toplumsal Sorunlara Çözüm

Yakın gelecekte bir Avrupa Üniversitesi oluş-
turma hedefi kapsamında, genel olarak Avrupa 
Birliği değerlerinin ilerlemesini pekiştirmeyi 
amaçlayan EELISA, Avrupa yükseköğre-
tim alanının ve ötesindeki tüm sektörlerdeki 
yükseköğretim kurumları için önemli bir yol 
gösterici olacak. EELISA, üniversitelerin 
stratejilerini sürdürülebilir kalkınma hedef-
leriyle uyumlu hale getirecek. Mühendislik 
öğrencilerinin, akademik ve idari personelin 
hareketliliğini teşvik edecek ve destekleyecek. 
Sektördeki yükseköğrenim, iş dünyası ve top-
lum arasındaki bağlantıları geliştirecek. Yük-
sek lisans düzeyinde bütün Avrupa’da geçerli 
mühendislik diploması üzerinde odaklanan or-
taklar, lisans ve doktora düzeyinde de işbirli-
ğini geliştirecekler. EELISA üyeleri, Avrupa 
Yükseköğrenim ve Araştırma Alanı içindeki 
iş birliğini güçlendirecekler. 

İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Avrupa’nın önde gelen diğer 8 partner 

üniversitesi ile birlikte Avrupa 
Mühendislik, Öğrenimde Yenilikçilik 

ve Bilim İttifakı’nı kurdu.
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TÜRKİYE'NİN İLK ÖZEL MÜZESİNDE 
"İSTANBUL DERSİ"

Esenler Belediyesi Kültür İşle-
ri Müdürlüğü’nün düzenlediği “İstanbul 
Dersleri”nde Esenlerli kadınlar, Kültür Ta-
rihçisi Süleyman Zeki Bağlan eşliğinde Sad-
berk Hanım Müzesi’ni ziyaret ettiler. Müze 
arkeoloğu Cihan Andaç’ın rehberliğinde mü-
zeyi gezen Esenlerli grup, M.Ö 6. bin yıldan 
Bizans dönemi sonuna kadar Anadolu’da ya-
şamış uygarlıklara ve Osmanlı Dönemi İslam 
eserleri, dokumalar, kıyafetler, işlemeler kadar 
binlerce nadide eser hakkında bilgi aldı.

Müzede 20 Bine Yakın Eser 
Bulunuyor

Koç ailesinin 1950 yılında satın aldığı 
ve 1978 yılına kadar yazlık olarak kullandığı 
yalının müzeye dönüştürülme süreci hakkında 
bilgi veren Bağlan, “Yalı, 1980 yılında mü-
zeye dönüştürülerek Sadberk Koç’un kişi-
sel koleksiyonunu sergilemek üzere ziyarete 
açılmıştır. Azaryan Yalısı olarak da bilinen 
Sadberk Hanım Müzesi Türkiye’nin ilk özel 
müzesidir. Yapının dış yüzünde ve pencere ara-
larında yer alan ahşap süslemeler binayı diğer 
yalılardan ayırıyor. Müze, kuruluşunda yakla-
şık 3 bin esere sahipken bugün 20 bine yakın 

Kültür Tarihçisi Süleyman Zeki Bağlan, 
"İstanbul Dersleri"nde Esenlerlilere, Sad-

berk Hanım Müzesi'ni gezdirerek bilgi 
verdi.

eseri barındırmaktadır” dedi.

Bu Gezi Büyük Şans

Bursa’dan kızını ziyarete gelen 
“İstanbul Dersleri” öğrencisi Sadık Günay, 

gezinin kendisi  
için sürpriz oldu-
ğunu söyleyerek, 
“Geziden oldukça 
keyif aldım. Çok 
güzel yerleri gez-
dik. Süleyman 
Bey’in aktardığı 
bilgilerden çok et-
kilendim. Beledi-
yenin bu etkinliği 

için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra be-
lediyenin faaliyetlerini takip edeceğim” ifade-
lerini kullandı.

Öğretmenim Dergisi Özel Haber/Esenler
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"EĞİTİM İÇİN HER ŞEY"
70 BİN ÇOCUĞA ULAŞTI

Türkiye’nin lider ERP uzmanı CPM 
Yazılım, çalışanlarıyla birlikte başladıkları 
“Eğitim İçin Her Şey” projesinde dezavantaj-
lı bölgelerde köy okullarındaki kardeşleriyle 
buluşuyorlar.

Henüz 3 yaşını dolduran “Eğitim İçin 
Her Şey” projesi, başlangıçta konulan hedefi-
ni şimdiden gerçekleştirdi. Suyu olmayan 28 
okuldaki binlerce çocuğu su ile buluşturan, 
kışlık kıyafet yardımı, eğitim kitabı, okul ta-
miratları ve burs ile katkı sağladıkları projede, 
3 yılda 70.000 çocuğa ulaştı. 

İlk 5 yılda 250 okul, 100.000 çocuk 
hedefleyen projede bugüne kadar 300’ün üze-

rinde okul, 70.000’in üzerinde öğrenci, suyu 
olmayan 28 okula su kuyusu açıldı. Eğitime 
katkıda bulunmak için başlayan “Eğitim İçin 
Her Şey” projesi şimdi yeni hedeflere kilitlen-
di. 

Bugüne dek Şanlıurfa’da 3 ilçe, 63 
köy ve 300’ün üstünde okula ziyaret gerçek-
leştirdiklerini söyleyen CPM Yazılım Yöne-
tim Kurulu Başkanı Recep Palamut “Eği-
tim İçin Her Şey” projesinin hikâyesini şöyle 
anlattı:

“Dört yıl önce oğlumun öğretmeninin 
Şanlıurfa’daki öğrenciler için kitap isteğiyle 
başlayan yolculuğumuzda binlerce öğrenciye 
ulaştık. Dezavantajlı olan bölgelerde zor şart-
larla ve imkânsızlıklarla mücadele eden pırıl 
pırıl öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmak 
için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. 
Sorumluluk bilinciyle çıktığımız bu yolda yar-
dımlarımızın sürdürülebilir olması için çaba 
harcıyoruz. Çünkü biz yardımlaşmanın gönül-
lülük değil sorumluluk olduğunun bilincinde-
yiz. Oradaki evlatlarımız bizleri gördüklerinde 
gözleri parlıyor. Bu evlatlarımıza sevildikleri-
ni ve unutulmadıklarını anlatmamız gerekiyor. 
Bu nedenle, Eğitim İçin Her Şey bizim önce-
liğimizdir.”

Öğretmenim Dergisi Özel Haber/İstanbul

●“Eğitim İçin Her Şey” projesi, 5 yıl-
lık hedefine 3 yılda ulaştı. 
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PAPERWORLD’DE TÜRK KIRTASİYECİLERİNİN 
RÜZGÂRI

Frankfurt Başkonsolosu Karartı 
ve Ticaret Ataşesi Günendi’den 
Türk firmalara ziyaret Öğretmenim Dergisi Özel Haber/İstanbul

Dünyanın en büyük kâ-
ğıt, kırtasiye ve ofis malze-
meleri fuarı Messe Frankfurt 
Paperworld’e Türk kırtasiye 
firmaları damga vurdu. Fu-
arda yerini alan 41’i TÜKİD 
üyesi 68 firma yeni ürünleriy-
le yabancı ziyaretçilerin ilgi 
odağı oldu. Türkiye Frankfurt 
Başkonsolosu Burak Karartı 
ve Türkiye’nin Frankfurt Ti-
caret Ataşesi Tansu Günendi 
de fuarda Türk firmalarını zi-
yaret ederek destek verdikle-
rini dile getirdiler. Stantların 
bir an boş kalmadığı fuarda 
açıklama yapan TÜKİD Başka-
nı Vecdet F. Şendil de “Türki-
ye, Çin’e alternatif oluşturu-
yor. Gün geçtikçe imalatımız 
ve ihracatımız artıyor. İstan-
bul Kırtasiye-Ofis Fuarımız da 
alanında dünyanın 3’üncüsü 
konumuna geldi” dedi  

Türk kırtasiye firmaları dünyanın en 
büyük kâğıt, kırtasiye ve ofis malzemeleri fua-
rı Messe Frankfurt Paperworld’de büyük bir 
ilgi ile karşılandı. Fuara en yeni ürünleri ile çı-
karma yapan firmaların stantları misafir akını-
na uğradı. Ürünleri tek tek inceleyen ziyaretçi-
ler, Türk ürünleri hakkında bilgi aldı. Fuarda 
Türkiye’nin bu yıl 41’i Tüm Kırtasiyeciler 
Derneği (TÜKİD) üyesi toplam 68 firma ile 
yerini aldığını belirten TÜKİD Başkanı Vec-
det F. Şendil, “Geçtiğimiz yıl 35’i TÜKİD 
üyesi olmak üzere 44 firma ile katılmıştık. Ka-
tılımcı firma sayımızda yüzde 68 civarında ar-
tış var. Bu rakamlar gösteriyor ki buraya ka-
tılan firmalar istedikleri verimi alabiliyorlar, 
ihracatlarını arttırabiliyorlar” dedi.

‘Üzerimize Düşen Ne Varsa 
Yapacağız’

Fuarda Türk firmalarını ziyaret eden 
Türkiye Frankfurt Başkonsolosu Burak 
Karartı ve Türkiye’nin Frankfurt Ticaret 
Ataşesi Tansu Günendi de hem Türk fir-
malarının katılımından hem de ziyaretçilerin 
Türk ürünlerine olan ilgisinden memnuniyet 
duyduklarını, olumlu geri bildirimler aldıkla-
rını belirttiler. Fuara katılım sayısının her ge-
çen yıl artmasının ekonomik gelişim açısından 
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çok önemli ve ihracatımıza katkı sağlayacak 
bir faktör olduğunu belirten Karartı, şunları 
kaydetti: “Biz, Ekonomi Bakanlığı ve diğer 
ilgili kurumlarımızla firmalarımızın fuara ka-
tılımını ciddi anlamda teşvik ediyoruz. Teşvik 
programlarımız var. Bugün TÜKİD Başkanı 
Vecdet Bey ile de fuara katılan firmalarımızın 
sorunlarını konuştuk. Onlarla ilgili de bizim 
üzerimize düşen ne varsa gerekli girişimlerde 
bulunacağız.”

İhracatımız Artıyor

Başkonsolos Karartı ve Ticaret Ata-
şesi Günendi’nin ziyaretinden dolayı çok 
mutlu olduklarını belirten Şendil, fuarda sektör 
ve Türkiye’nin konumu hakkında bilgi verdi. 
Özellikle Çin’in tüm dünyanın ihracat ve itha-
latını yaptığı büyük bir merkez olduğunu ifade 
eden Şendil, ancak Türkiye’nin de kırtasiye 
ürünlerinde kendi hinterlandında yaklaşık 400 
milyonluk nüfusta ciddi bir etkisi olduğunu 
dile getirdi. Şendil, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Türkiye, Avrupa, Türki Cumhuriyetler, Orta 
Doğu, Balkanlar ve Afrika ülkeleri dediğimiz 
zaman buralarda Çin’e alternatif oluşturuyor. 
Türkiye’de kırtasiye imalatının arttığını da 
görüyoruz. Ürün gamımız genişliyor gittikçe. 
İmalat arttıkça ihracat da artıyor. Bu saymış 
olduğum hinterlantta Türk ürünlerinin hem 
itibarı hem kalite değeri hem de hizmet değeri 
artıyor. Türkiye ihracata çok hâkim. Firmala-
rımız hem üretim hem hizmet hem de zamanın-
da teslimat konusunda kendini her geçen gün 
geliştiriyor. Daha da iyi noktalara geliyoruz.” 

Dünyanın 3’üncü En Büyüğü

Hedeflerinin kırtasiye ürünlerinde ihracatı 
daha da arttırıcı çalışmalar yapmak olduğunu 
anlatan Şendil, “Bunun bir ayağı şu an bu-
lunduğumuz Paperworld fuarı. Firmalarımız 
burada olmaktan ve ilgiden çok mutlu. Diğer 
ayağı da İstanbul’da düzenleyeceğimiz İstan-
bul Kırtasiye-Ofis Fuarı 2019 olacak. 25’in-
cisini düzenleyeceğimiz bu fuar 20-24 Şubat 
tarihleri arasında TÜYAP’ta olacak. Fuarımız 
Çin ve Frankfurt’tan sonra dünyanın 3’üncü 
büyük kırtasiye fuarı haline geldi. Geçtiğimiz 
yıl 15 bin metrekareydi bu yıl da dünya tica-
retindeki zorlu koşullara rağmen 15 bin met-
rekare civarında olacak. 1.000 civarında ya-
bancı alıcı geliyor. Bu noktada hem ihracatçı 
birlikleri hem de bakanlıkla ortak çalışmaları-
mız da oluyor” diye konuştu.
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ÇEVKO VAKFININ 
"EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ" 
PROJESİ 10 YAŞINDA

● Eğitici Eğitimleri ile İlk Öğretim 
Öğrencilerine Çevre Ve Geri Ka-

zanım Bilinci Aşılanıyor

Öğretmenim Dergisi Özel Haber/İstanbul

Sürdürülebilir ve sistematik geri kaza-
nım için çalışmalarını 27 yıldır artan bir ivme 
ile sürdüren ÇEVKO (Çevre Koruma ve Am-
balaj Atıklarını Değerlendirme) Vakfı’nın, 
2009 yılında yaşama geçirdiği “Gelecek İçin 
Geri Dönüşüm” ‘Eğiticinin Eğitimi Projesi’ 
10. yılına girdi. Bu süre içinde ÇEVKO Vak-
fı, konusu geri kazanım ve çevrenin korunma-
sı olan bu proje ile 800 bini aşkın öğrenciye 
ulaştı. 

ÇEVKO Vakfı Eğiticinin Eğitimi 
Projesi 2018-2019 öğretim yılından itibaren 
3 yıl boyunca Milli Eğitim Bakanlığı ile Va-
kıf arasında imzalanan protokol çerçevesinde 
daha da yaygınlaşarak sürecek. İçinde bulun-
duğumuz 2018-2019 öğretim yılında, eğitici 
eğitimleri, protokol doğrultusunda, şimdiye 
kadar 10 ilçede planlandığı şekilde tamamlan-
dı. Bu kapsamda, Ankara’nın Altındağ, Eti-
mesgut, Sincan, Yenimahalle; İstanbul’un 
Bağcılar, Pendik, Sancaktepe; İzmir’in 
Bornova, Aydın’ın Söke ve Eskişehir’in Te-
pebaşı ilçelerinde 359 öğretmene eğitim veril-
di.  Böylece, 2019 yılı başında, bu ilçelere ait 
ilköğretim okullarındaki öğrencilere verilecek 
eğitimlerde görev alacak öğretmen sayısı 2 bin 
229’a ulaştı. 

Toplumda çevre bilincinin yerleştiril-
mesi ile ilgili çalışmaları çok önemsediklerini 
dile getiren ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri 
Mete İmer, “ÇEVKO Vakfı olarak kuruldu-
ğumuz günden itibaren, 27 yıldır, çevre ve geri 
kazanım bilincinin yerleşmesi için eğitim ver-
dik. İş birliği içinde olduğumuz belediyelerin 
desteği ve Milli Eğitim Müdürlükleri’nin iz-
niyle okul eğitimleri düzenledik. Hızla artan 

nüfusumuzda eğitimlerimizi daha etkin hale 
getirmek amacıyla başlattığımız ÇEVKO Vak-
fı Eğiticinin Eğitimi Projesi bu yıl 10. yılını 
tamamladı. Geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Ba-
kanlığı ile imzaladığımız protokol ile projemi-
zi daha da yaygınlaştıracak olmaktan büyük 
mutluluk duyuyoruz. Çünkü biliyoruz ki çevre 
ve geri kazanım bilincinin çocuklardan baş-
layarak toplumda yaygınlaştırılması geleceğe 
yapılan önemli bir yatırım özelliği taşımakta-
dır.” dedi.

Program çerçevesinde bu öğretim yı-
lında, şimdiye kadar 64 bin ilköğretim 4. sınıf 
öğrencisine ulaşıldı. Proje kapsamında ayrıca, 
çevre ve geri dönüşüm eğitimi alan öğretmen-
lerin rehberliğinde tüm ilkokullarda geri dö-
nüşüm çalışmalarını yürütecek bir eğitsel kol 
oluşturulması ve tüm öğrencilere ambalaj atık-
larını kaynağında ayrı biriktirme alışkanlığı 
kazandırılması hedefleniyor.  Bu amaçla pro-
jede yer alan okullara geri dönüşüm kutuları 
dağıtılıyor. Eğitimler, ÇEVKO müzikli çocuk 
oyunu “Çevreci Kedi Çevki” ile de pekiştiri-
liyor.
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KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 
HAKAN YÜKSEL:

TÜBİTAK 4004 
KATILIMCILARI 
İLE ÖNE ÇIKAN 

PROJELER 
GERÇEKLEŞTİRDİK

Seçkin Seçkin-Öğretmenim Dergisi Esenler
TÜBİTAK 4004 çalışmalarına bizzat katılan 
ve bu çalışmalar kapsamında birçok eğitim 
alan temsilcimiz Seçkin Seçkin, Kars Kafkas 
Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve TÜBİ-
TAK 4004 çalışmalarında Kamera ve Fotoğ-
raf eğitimleri veren Hakan Yüksel ile görüştü. 
Hakan Yüksel’in dergimize özel açıklamaları 
şöyle:
“Ben Hakan Yüksel. 32 yaşındayım ve Er-
zurumlu’yum. Babamın memuriyeti nedeniy-
le küçük yaştan beri İstanbul'dan Artvin'e, 
Erzincan'dan İzmit'e kadar birçok ilde yaşa-
mımızı sürdürdük. Hali hazırda Kars Kafkas 
Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak 
çalışmaktayım. Yaklaşık 7 yıldır bu şehir-
deyim. Görevime sevgi ve heyecanla devam 
ediyorum çünkü Türkiye’nin farklı illerinden 
kariyer planlaması için şehrimize gelen öğren-
cilerle bir arada olmak her geçen yıl heyecanı-
mı ve isteğimi arttırıyor.

Branşım Radyo - TV ve Sinema. Kaf-
kas Üniversitesi’nde de bu branşımızın oldu-
ğu birimde yani Radyo - TV Programcılığı 
Bölümü’nde öğrencilere ders vermekteyim.

Öte yandan gezme-
yi ve araştırmayı seven bir 
yapıya sahip olduğum için 
ve ayrıca belgesel çekim-
leri gerekçesiyle hem ül-
kemizin her köşesini hem 
de Avrupa ülkelerinin 
büyük bir kısmını görme 
fırsatı yakaladım. 

Bu fırsatlar çoğunlukla projeler dâhi-
linde oldu ve özellikle Avrupa Birliği Ulusal 
Ajans projeleri kapsamında gerçekleşti. Yak-
laşık 7 yıldır görev yaptığım Kars ilinde de 
neredeyse her yıl gerçekleştirdiğimiz projeleri 
devam ettiriyorum.

Son olarak üç dönemi kapsayan TÜ-
BİTAK 4004 projesinde uzman olarak görev 
aldım ve “Doğayı, Çocuk Oyunlarını ve 
Tarihimi Kamerama Aldım” adlı bu proje 
kapsamında her dönem katılımcılarına teorik 
ve uygulama şeklinde kamera eğitimi verdim. 
Ayrıca fotoğrafçılık noktasında da bilgilerimi 
aktardım.

Bilhassa uygulama kısmında üç dö-
nemde ki yaşanan üç mevsim şartlarında ge-
rek Türkiye’nin gerekse Kars’ın destinasyon 
alanları olan Ani Ören Yeri, Sarıkamış, Çıl-
dır Gölü, Kars Kalesi ve Baltık Mimariler 
çerçevesinde uygulamalı olarak kamera ve fo-
toğrafçılık uygulaması yapmak oldukça keyif-
liydi.

Katılımcılar da bu hissiyatı bizlere gös-
terdi ve elde edilen binlerce karelik görüntü ve 
fotoğraflardan üç farklı sergi gerçekleştirdik. 
Ulusal basında da öne çıkan proje ve sergiler, 
bir anlamda emeğimizin karşılığı oldu.

Netice olarak bizler bu proje sürecin-
den oldukça memnun olduk ve katılımcıla-
rımızın da aynı memnuniyeti geri dönüşüm 
olarak bize sunması fazlasıyla yeterli oldu. Bu 
vesileyle emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma 
ve özellikle enerjileriyle bizleri güçlü tutan ka-
tılımcı öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür 
eder saygılarımı sunarım.”
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SERHAT ŞEHRİ KARS'I
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 
SOSYAL BİLİMLER M.Y.O 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
FATİH TURANLI 
ANLATIYOR....

TARİHİ VE 
COĞRAFİ 

YÖNÜYLE KARS

Seçkin Seçkin/Öğretmenim Dergisi - EsenlerKars ili Doğu Anadolu Bölgesi’nin 
kuzey-doğu kesiminde, 42º 10´ ve 44º 49´ 
doğu boylamlarıyla, 39º 22´ ve 41º 37´ kuzey 
enlemleri arasında yer almaktadır. 10 bin 127 
km² yüzölçümüne sahip olan il, ülke toprakla-
rının yüzde 1,3’ünü kaplamaktadır.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük 
ve geniş ovasına sahip olan Kars, Türkiye’nin 
Kafkaslar’a ve Orta Asya’ya açılan kapısı 
konumundadır. Tarihsel süreç içerisinde, eski 
ticaret yollarının kavşak noktası üzerinde bu-
lunan Kars her dönemde önemini bir merkez 
olmuştur.

Kars ili, üzerinde kurulduğu platosu, 
sahip olduğu dağ ve yaylaları ile Türkiye’nin 
en yüksek şehirlerinden biri konumundadır. 
Kars batıda Erzurum, kuzeyde Ardahan, gü-
neyde Iğdır ve Ağrı illeri; doğuda ise Erme-
nistan ile sınır komşuluğu bulunmaktadır.

 Paleolitik dönemden itibaren kesintisiz 
bir yerleşime sahip olan Kars, Kafkaslar’dan 
Anadolu’ya açılan en önemli kapılardan biri-
dir. Tarihi İpek Yolu’nun da en önemli geçiş 
noktalarından biri olan Kars, günümüzde bu 
niteliğini yeniden kazanmanın heyecanını ya-
şamaktadır. Yapımı süren Bakü-Tiflis-Kars 
demiryolu projesi ile şehir Türkiye-Orta 

Asya ticaretinde önemini arttıracaktır.
Kars şehri tarihi süreç içerisinde İpek 

Yolu gibi önemli ve stratejik özellikleri olan bir 
ticaret güzergâhı üzerinde kurulmuştur. Ana-
dolu’da çeşitli rotalar izleyen ticaret yolları 
Kars platosunda birleşir. Yukarı Fırat Yolu, 
Samsat Deresi’nden Erzurum Ovası’na 
geçerek Aras Nehri’ni takip ederek Sarıka-
mış’a ulaşmaktadır. Karadeniz Yolu ise, Ço-
ruh Vadisini takip ederek Kars’a gelmektedir. 
Kervan yollarının Kars’ta birleşmesi, Kars’ın 
tarih boyunca bütün topluluklar tarafından sü-
rekli olarak ele geçirilmek istenmesine sebep 
olmuştur. Bu da şehrin tarih boyunca sürekli 
farklı kültürlere ev sahipliği yapmasına yol 
açmıştır. Rusya’dan İran’a, Hindistan’dan 
Almanya’ya kadar Kars adının kullanılması 
ve hatta adının Kanada’da bir yerleşime ve-
rilmesi, şehrin birçok ziyaretçiye ev sahipliği 
yaptığının göstergesidir.

Rakımı ortalama 1768 m’yi bulan 
Kars arazisinin büyük bölümü yaylalardan 
oluşur. Akarsu vadileriyle yer yer parçalanan 
bölgede yaylalar dalgalı düzlüklerden oluşur. 
Kars ilinde yer alan önemli yükseltiler olan 
Allahuekber Dağları, Kısır Dağı, Akbaba 
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Dağı, Aladağ ve Aşağıdağ’ın bir kısmı mer-
kez ilçe sınırları içerisindedir. Kars Çayı, ken-
tin güneybatısından geçer. Şehir aynı adlı ova-
nın üzerinde kurulmuştur. 

Kars ili toprakları bir yandan Aras ve 
Arpaçay vadileri diğer taraftan Yalnızçam 
Dağları ili çevrilidir. Akarsu vadileri boyunca 
sıralanan ovaların arasında yer alan platolar, 
il topraklarının yüzde 51’ini oluşturur. Kars 
Ovası’nın yüzölçümü 2500 km² olup, Doğu 
Anadolu Bölgesi’nin en geniş ovasıdır. Kars 
ili topraklarının tamamı Aras Ana Havza-
sı’nda yer alır. İlde çıkan sular Aras Nehri 
aracılığıyla Hazar Denizi’ne dökülür. İlin en 
önemli akarsuları Aras Nehri, Arpaçay ve 
Kars Çayı’dır. Bingöl Dağları’nın kuzeybatı 
eteklerinden çıkan Aras Nehri kuzeye doğru 
akar. Kar rejimi içinde kalan nehir suları kış 
aylarında donar, yaz aylarında ise alana düşen 
bol yağmurla su gereksinimini karşılar. Aras 
Irmağı’nın kolu olan Arpaçay, Kars ilinin 
doğusunda Ermenistan sınırını oluşturur. 

Çayır ve meralar Kars’ın egemen bitki 
örtüsüdür. Anadolu’nun Kafkasya ve Orta 
Asya ile bağlantı noktasındaki Kars, aynı 
zamanda bu coğrafyalardaki türleri de barın-
dırdığı için yüksek bir biyolojik çeşitliliğe sa-
hiptir. Bir yanda Iğdır Ovası ve Kağızman 
hattında eşine az rastlanır tuzcul stepler ve bazı 
çöl türlerine rastlanırken, diğer yanda yüksek-
liği 3000 m’nin üzerindeki dağlarda Alaska 
ve Sibirya türleri bulunur. Özellikle su kuşla-
rı açısından önemli olan Çıldır Gölü, Aktaş 
Gölü, Aygır Gölü, Çalı Gölü, Kuyucuk Gölü 
bölgenin değerleridir. Kars bölgesinde, Tür-
kiye’de oldukça az bulunan ve içerdiği yaban 

hayatıyla beraber bir bütün oluşturan Sarıçam 
Ormanları görülmektedir. Bölgede yaklaşık 
1250 çeşit tohumlu bitki doğal olarak yetişir. 
Bu bitkilerden 100 tanesi dünyanın başka hiç-
bir yerinde olmayan endemik (nadir) türlerdir. 
Kars adını taşıyan birçok bitki çeşidi vardır. 
Örnek olarak; lathyrus Karsianus, festuka 
Karsiana, allium Karsianum, caucalis Kar-
sianum ve nonea Karsensis verilebilir.

Türkiye’nin en sert iklim bölgelerin-
den birinde yer alan Kars ilinde, Doğu Anado-
lu yüksek yayla iklimi egemendir. İlde kışlar 
çok soğuk ve sert, yazlar ise serin geçmektedir. 
Şehirde yapılan ölçümlere göre yıllık sıcaklık 
ortalaması 6,3°C’dir. İl genelinde kış dönemi 
Ekim ayı ortalarında başlamakta ve Mayıs 
ayının ortalarına kadar sürmektedir. Merkez 
ilçede aylık ortalama sıcaklık Ocak ayında 
en düşük seviyeye iner, bu ayın ortalaması 
-11,6°C’dir. Kars’ta en soğuk geçen aylar 
Aralık ve Ocak, en sıcak aylar ise Temmuz 
ve Ağustostur. Sıcaklık ortalaması yaz ayla-
rında bile 17°C’nin biraz üstüne çıkmaktadır. 
İlde ilkbahar ve sonbahar gibi ara mevsimler 
hemen hemen yok gibidir. En yüksek sıcaklık 
Temmuz ayında 34,8°C, en düşük sıcaklık ise 
Ocak ayında -39,6°C olarak gerçekleşmiştir. 
Yıl içinde don olayının görüldüğü gün sayısı 
yaklaşık 181’dir.

İlk yerleşimin M.Ö.13000 yılları-
na kadar uzandığı bölgede Kalkolitik, Eski 
Tunç Çağı, Erken Demir Çağı kültürleri ile 
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Urartu, İskit, Kimmer, Pers, Roma, Arsak-
lı, Sasani, Emevi, Abbasi, Bizans, Bagratlı, 
Selçuklu, Saltuklu, Moğol, Gürcü, Karako-
yunlu, Akkoyunlu, Osmanlı, Rus ve Türkiye 
devletlerinin siyasi hâkimiyetleri görülmekte-
dir. Bu kadar kavimin geçtiği bugünkü Kars 
topraklarında başta Yerli, Kürt, Terekeme 
(Karakalpak) ve Azeri olmak üzere az sayıda 
Malakan ve Dukhobor gibi topluluklar yaşa-
maktadır. 

Bölgenin ilk adı Asur kaynakların-
da  (M.Ö.12.yüzyıl) Daiaeni, Urartu kay-
naklarında ise (M.Ö.9.yüzyıl) Diauehi ola-

rak geçmektedir. 
S t r a b o n ’ u n 
G e o g r a p h i g a 
kitabında  Cor-
zene olarak ta-
nımlanan tarihi 
yerleşimin ismi, 
M.S.2.yüzyılda 
Ptolemaios’un 
“Coğrafya Kıla-
vuzu” kitabında 
Cha(o)rsa ola-
rak geçmektedir. 
Gürcü kaynak-
larında ise Kari 
(kapı-geçit) an-
lamında kullanıl-

mıştır. 11.yüzyılda Kaşgarlı Mahmut eserle-
rinde Kars adının “deve ve koyun’’ yününden 
yapılan elbise”, Karsak isminin ise “derisin-
den kürk yapılan bozkır tilkisi” anlamına 
geldiğinden söz etmektedir. Şehrin ismiyle 
ilgili bir diğer teori ise, M.Ö.130-127 yılların-
da Kafkaslardan gelerek Kars çevresine yer-
leşen ve bir Türk boyu olan Karsak’lardan 
geldiği yönündedir. 

M.Ö. 5000 - 4000 yıllarında Doğu 
Anadolu ve Azerbaycan’a yerleşen Huriler 
Kars’ın bilinen ilk sakinleridir. Daha sonra 
M.Ö. 9. yüzyılda güneyden gelen Urartu’la-
rın egemenliğine girmiştir. Urartular 2500 
yıl küçük beylikler vasıtasıyla egemenlikleri-
ni sürdürmüşlerdir. M.Ö. 665 yılında Urar-
tular Kimmer akınları sonucunda bölgeden 
çekilince hakimiyet İskitler’e geçmiştir. İskit 

egemenliği M.Ö. 145 yılına kadar sürmüştür. 
Bu tarihten itibaren Partlar, İskit egemenliği-
ne son vererek Türk Arsaklı Beyliği’ni kur-
muşlardır. Arsaklar M.Ö. 2. yüzyıldan M.S. 
5. yüzyıl ortalarına kadar Kars’ta hüküm sür-
müşlerdir. 430 yılında Sasaniler’e geçen böl-
ge uzun süre Sasani, Bizans ve Araplar ara-
sında savaş alanı olmuştur. 

1064 yılında Selçuklu Türkleri ta-
rafından fethedilerek Türk Şeddatlı Beyli-
ği’nin emrine verilmiştir. 1200 yılında Gürcü 
Atabeyleri’nin eline geçen bölge 1239’da 
Moğollar tarafından tahrip edilmiştir. Moğol-
lar Anadolu’dan çekilince 1406’da Karako-
yunluların, 1467’de Akkoyunlular’ın eline 
geçmiştir. Bu iki beyliğin sürekli savaşları 
Kars ve çevresini çok etkilemiştir. Bu savaş-
lar yerleşme merkezlerinin tahrip edilmesine 
ve nüfusun azalmasına sebep olmuştur. 1535 
yılından itibaren Kars Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun topraklarına katılmış, 1877-1878 (93 
Harbi) Osmanlı-Rus Harbi’ne kadar önce 
İranlılara sonra Ruslara karşı en büyük aske-
ri üs olarak kullanılmıştır. 1918’e kadar 40 yıl 
Rus işgalinde kalmıştır. 1918’de tekrar alın-
mış, 6 ay sonra Mondros Anlaşması gereği 
ordunun çekilmesi üzerine kaderiyle baş başa 
bırakılmıştır. Ordunun desteğinden mahrum 
kalan Karslılar önce Milli Şura sonra Cenub-
i Garb-i Kafkas hükümetlerini kurarak müca-
deleye devam etmişlerdir. 30 Ekim 1920’de 
Kâzım Karabekir yönetimindeki Türk Or-
dusu Kars’ı alarak tekrar Türk topraklarına 
katmıştır.

Kırım Savaşı sırasında, 16 Haziran 
1855’ te üçüncü defa Kars’ı kuşatan Ruslara 
karşı, küçük yaştaki çocuklar bile “Gönüllü 
Alayı”na katılıp çarpışmıştır. Bu müdafaada,  
yalnız şehir halkından tabyalarda altısı kadın, 
dokuzu din âlimi olmak üzere 70 şehit ile 230 
yaralı verilmiştir. 1855 Kars Zaferi’ni gören 
ve bunda emeği geçen Kanadalı General 
Williams yazdığı raporlarında, İngilizlerden 
Albay Lake ve Doktor Sandwithe ise hatı-
ralarında, kadınlı-erkekli Türklerin yurt ko-
rumadaki bu eşsiz kahramanlık destanını nasıl 
yazdıklarını anlatmışlardır. Kars’ta yararlılığı 
görülenleri devlet çeşitli şekillerde mükâfat-
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landırmıştır. Müşir Vasıf Paşa, Korgeneral 
Kerim Paşa ve Williams Paşa’ya mücev-
herle süslü birer altın kılıç ile Mecidiye Ma-
dalyaları verilmiştir; üzerinde “Kars Kalesi” 
resmi bulunan altın, gümüş ve bronz “Kars 
Madalyası” yaptırılarak, hizmeti geçenlere 
dağıtılmıştır; şehre ve ahalisine “Gazi” ünva-
nı verilerek, Mahkeme Siciline yazdırılmıştır. 
Şehir halkı, üç yıl vergi ve askerlikten muaf 
tutulmuştur; Karadeniz’de İstanbul-Ba-
tum arasında sefere yeni başlayan bir vapura 
“Kars” adı verilmiştir. Kars ahalisine Sultan 
Mecid’in kutlaması ve Vekiller Heyeti’nin 
teşekkürleri gelmiştir. İngiltere Kraliçesi Vic-
toria, General Williams’a “Kars Baroneti” 
ünvanını vermiştir.

Kars, coğrafi yapısı ve iklimin şekil-
lendirdiği doğal değerleri ile zengin bir kül-
türel miras ve turizm potansiyeline sahiptir. 
Urartulardan başlayarak Bagratlı, Gürcü, 
Selçuklu, Osmanlı, Rus ve daha birçok me-
deniyetin yaşamış olduğu Kars, kültürel ve 
kentsel turizm gelişimine açıktır. 

Kafkasya’dan Anadolu’ya giden yol-
ları kontrol eden bir kale olarak Urartular 
döneminde (M.Ö. 9.YY) kurulduğu bilinen ve 
zamanla gelişerek bir kente dönüşen Kars bu 
dönemden sonra çeşitli medeniyetlerin etkisi 
altında kalmıştır. M.S. 10. yüzyılda, Bagratlı 
Devleti’nin üç yönetim merkezinden biri ol-
masıyla (M.S. 928), genişleyip gelişen ve 937 
yılında, Kral II. Abbas tarafından yaptırılmış 
olan On İki Havariler Kilisesi’nin ibadete 
açılmasıyla ilk kentsel mimari karakteristikle-
rini kazanan Kars kenti 1064 yılında Selçuk-

lu egemenliğine girmiştir. Aynı yıl Saltuklu 
Emir Sultana ikta olarak verilen kent 1153 
yılında Saltuklu hükümdarlarından Melik 
İzzettin’in vezirlerinden, Firuz Şah öncülü-
ğünde, yeniden onarılıp şenlendirmiş ve kentin 
sembollerinden olan Kars Kalesi bugünküne 
benzer şekliyle yeniden inşa edilmiştir.

Birçok kez doğudan gelen akınlarla 
tahribata uğrayıp yıkılan ve 1387 yılındaki Ti-
mur yıkımından sonra, yaklaşık 161 yıl ıssız 
bir harabe olarak kalan kentte, 1548 deki Os-
manlı onarımı ve aynı yıl Safevi yıkımından 
sonra, 1579’daki, Osmanlı döneminde birçok 
sivil ve askeri mimarlık örneği inşa edilmiştir. 
1877-78 Osmanlı Rus harbine kadar (93 Har-
bi) Osmanlı yönetiminde kalan kent, bu yıllar-
dan sonra Rus işgali altına girmiştir. Ruslar, 
işgalin ilk yıllarından itibaren Osmanlı döne-
minde yerleşim olarak kullanılan kale ve ci-
varını terk ederek bugünkü Kars’ın yayıldığı 
alanda ızgara planlı yeni bir kent inşa etmeye 
başlamışlardır. Birçoğu günümüze ulaşan ve 
kentin Anadolu’daki diğer kentlerden önemli 
ölçüde farklılaşmasını sağlayan bu eserler ara-
sında Baltık mimari geleneğine uygun konut-
lar, dini yapılar, kışla ve yönetim binaları gibi 
tescil edilip koruma altına alınmış 209 yapı 
kalmıştır. Günümüze kadar birçok kültür ve 
medeniyetin yönetiminde kalan ve bu nedenle 
çok sayıda tarihi eser ve kültürel ize sahip olan 
Kars Kenti, Kültür ve Turizm Bakanlığı ta-
rafından koruma altına alınarak tarihi sit alanı 
olarak ilan edilmiştir. 

Kars ilinin tarihi ve turistik unsurları-
na bakacak olursak il sınırları içinde bulunan 
Kaya Resimleri, Kaleler, Hamamlar, Cami-
ler, Köprüler, Kiliseler, Tabyalar, Şehitlikler 
ve Anıtlar, Baltık Mimari Yapıları, Ani An-
tik Kenti oluşturmaktadır.
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Kars İli, tarih öncesi devirlerden iti-
baren yerleşme görmüş bir coğrafyadır. Pale-
olitik Çağ’da Camuşlu, Ağzı Açık, Cilavuz 
ve Tombultepe, Neolitik Çağ’da Kurbanağa 
Mağarası,  Kalkolitik Çağ’da Mısır Dağı ve 
Sazkâra Köyü bu yerleşmeler arasındadır.

CAMUŞLU VE BORLUK VADİSİ 
KAYA RESİMLERİ

Paleolitik Çağ’dan itibaren insanlar 
duygu ve düşüncelerini anlatmanın yollarını 
aramışlardır. Bu yollardan birisi de mağara du-
varlarına ve kayalık alanlara yapılan ve adeta 
o devrin iletişim aracı olan kaya resimleridir. 
Kaya resimlerinde insanlar, doğa ile mücade-
lelerine, tabiatla olan ilişkilerine ve inanç şe-
killeri olan bir takım ritüellere yer vermişler-
dir. Dünyanın hemen hemen birçok bölgesinde 
rastlanan kaya resimleri, ait oldukları bölgeye 
ve kültüre göre farklı özellikler göstermekte-
dirler. Kaya üstü resim, figür, yazı ve damgalar 
(Petroglif) insanoğlunun eski çağlarda yap-
mış olduğu tarih, kültür-medeniyet ve sanat 
ürünleridir. Bundan dolayı önem taşıyan kaya 
üstü resimler eskiçağ insanlarının sosyo-kültü-
rel pek çok özelliğini yansıtmaktadır. Tarihin 
erken dönemlerinden itibaren kaya resimleri 

(Petroglifler), kaya veya mağara yüzeyleri-
ne daha çok kazıma-dövme-çizgi ve boyama 
tekniğinde yapılır ve çoğunlukla at, atlı süvari, 
yırtıcı hayvanlar, dağ keçisi, geyik vb. hayvan-
lar tasvir edilmiştir. Bunların ilk örneklerinde 
sanat üslubu fazla görülmemektedir. Ancak 
zamanla bir sanat üslubunun geliştiği gözlem-
lenmektedir. 

CAMUŞLU KAYA RESİMLERİ
Camuşlu Kaya Resimleri (Petrog-

lifleri) Kars İli, Kağızman ilçesi Camuşlu 
Köyü’nün batısında, Aladağ’ın doğu etekle-
rinde, Elmalı Yaylası’nda Yayla altı denilen 
kısımda yer almaktadır. 

Kaya resimlerinin bulunduğu kütle ba-
zalt yapılı bir kayanın dik ve düzgün yüzünde, 
biri büyük, diğeri küçük iki panodan oluşmak-
tadır. Bu panolardan büyük olanı yerden 4-5 
m yukarıda ve 14-15 m uzunluğunda 3.5-4 
m genişliğindedir. İkinci pano, büyük panon-
dan 15 m uzaklıkta ve yerden 4-5 m yüksek-
liktedir. Bu tarihi buluntular ilk olarak 1956 
yılında bölgede görev yapan Mustafa Turan 
adlı öğretmenin ilgisini çekmiştir. Panoların 
fotoğraflarını Kars konusundaki araştırmala-
rıyla tanınan Fahrettin Kırzoğlu’na gönderir. 
Daha sonra bu kaya resimleri konusunda Prof. 
Dr. İsmail Kılıç Kökten’in çalışmaları olur. 
1966 ve 1969 yıllarında iki kez yörede ince-
lemelerde bulunarak bilim dünyasını bu zen-
gin kültürden haberdar etmeye başlar. Büyük 
pano olarak adlandırılan Yazılıkaya kaya üstü 
resimleri, şimdilik Kars-Kağızman yöresinin 
tarihöncesi dönemine ait en erken görkemli 
sanat eserini oluşturmaktadır. Büyük Panonun 
üzerinde yaklaşık yüze yakın hayvan ve insan 
figürinleri yer almaktadır. Kökten’e göre çe-
şitli insan resimleri ile beraber 54’ü erkek ge-
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yik, 11’i dişi geyik, 12’si yavru geyik, 13’ü dağ 
keçisi bulunmaktadır. Hayvan resimleri arasında 
camış (sığır-manda),boğa at ve eşeğin de bulun-
duğu bildirilmektedir. Hayvan resimleri ortalama 
olarak 10-13x7-8 cm boyutlarındadır. Küçük pa-
noların üzerinde gene oyuklarla oluşturulmuş 7 
erkek, 3 dişi geyik, 3 insan, 1 eşek resmi yer 
almaktadır.

Küçük Pano’da insan figürlerinden biri-
nin elinde yayı hatırlatan bir nesnenin bulunduğu 
görüşmektedir. Burada hayvan figürinlerinin de 
bazıları sağ tarafa, bazıları da sol tarafa yürür-
ken gösterilmiştir. Bunlar oldukça gerçekçidir. 
Çok etkileyici bir sanat bütünlüğü oluşturan kaya 
üstü resimlerinin benzerine şimdiye kadar gerek 
Anadolu gerekse Dünya’nın başka bir yerinde 
rastlanılmamıştır. Kökten, panoların iç kısmında 
ve yüzey araştırmaları sonucunda bulduğu çak-
mak taşı, obsidyen aletler ve kemikten oluşan 
bir kolye vb. buluntuları Orta ve Üst Paleoli-
tiğe tarihlendirilmiştir. Bu kaya resimlerinin en 
azından günümüzden 14.000 bin yıl öncesine ait 
oldukları ortaya konulmaktadır.  

BORLUK VADİSİ/AZAT KÖYÜ 
KAYA ÜSTÜ RESİMLERİ
Kars kentinin 8 km kadar güneybatısın-

da bulunan Azat köyü yakınlarındaki Borluk Va-
disi’nde tespit edilen Kaya üstü resimleri, Kars 

bölgesinin tarih öncesi dönemi sanatına çok bü-
yük bir katkı sağlamaktadır. Kafkasya ile Ana-
dolu arasında önemli bir konumda bulunan Kars 
bölgesi, aynı zamanda bu coğrafi bölgelerdeki 
Prehistorik Çağ sanatının en eski ve değerli 
Kaya üstü resimlerine sahiptir.

Borluk Vadisi’nin kuzey eteğindeki 
kayalıklar üzerinde bulunan Kaya üstü re-
simlerinin deniz seviyesinden yüksekliği 
ortalama 1.830 m kadardır. Resimler vadi 
tabanından yaklaşık olarak 15-16 m yük-
seklikte, andezit kayalıkların güney yüzü 
üzerine kazınmıştır. Resimlerin kayalıkların 
üst kısmına olan uzaklığı ise ortalama 6-7 
m’dir. Oldukça kolay ulaşılabilen resimle-
rin çevresine, daha sonra insanlar tarafından 
kazıma ile bazı isimler yazılmıştır. Bazı re-
simler kaya parçalarının çatlayarak kopma-
sı yüzünden tahrip olmuş, bazı resimler de 
kar, yağmur, rüzgâr ve güneş gibi doğal et-
menlerden dolayı silinmiştir. Yaklaşık 1,20 
x 1,40 m genişliğindeki bir alan üzerine 28 
resim yapılmıştır. Bu resimlerin 4’ü insan, 
9 tanesi erkek dağkeçisi, 3 tanesi dişi dağ-
keçisi, 3 tanesi dağ koyunu, 4 tanesi yaban 
sığırı, 1 tanesi oğlak, 2 tanesi domuz, 1 ta-
nesi geyiktir. Çenesi ve burnu abartılı olarak 
oldukça büyük ve uzun çizilen bir hayvan 
figürünün türü ise saptanamamıştır. Burada-
ki resimlerin hemen hepsi, Kağızman-Ca-
muşlu Kaya üstü resimlerinde olduğu gibi, 
kazıma-vurgu şeklinde yapılmıştır. Resimle-
rin büyüklükleri farklıdır; resimlerin büyük 
ya da küçük boyutlu yapılmalarında, kaya 
yüzeyindeki çatlakların azlığı ve çokluğu-
nun yanı sıra, düzgünlüğünün de belirleyici 
bir rol oynadığı düşünülmektedir. 
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"DOĞAYI, ÇOCUK 
OYUNLARINI 
VE TARİHİMİ 
KAMERAMA 

ALDIM" 

Kars Fahrettin Kırzıoğlu Bilim Sanat Merkezi Müdürü 
Ali Kasım Bulut

Seçkin Seçkin-Öğretmenim Dergisi/Esenler

Geçtiğimiz sayımızda başladığımız 
TÜBİTAK 4004 seminerleri ile ilgili seri rö-
portaj ve haberlerimiz kapsamında Kars Fah-
rettin Kırzıoğlu Bilim Sanat Merkezi Mü-
dürü Ali Kasım Bulut ile de görüştük.

Ali Kasım Bulut TÜBİTAK 4004’ ün 
içerisine kendi öğrencileri ile birlikte hazırla-
dığı “Doğayı, Çocuk Oyunlarını ve Tarihimi 
Kamerama Aldım” projesi ile çalışmalarını 
sürdürmekte.

Ali Kasım Bulut’un projesi ile ilgili 
dergimize özel açıklamaları şöyle:

“Adım, Ali Kasım BULUT. Kars do-
ğumluyum. 4 Yıllık lisans eğitimimin dışında 
hayatımın tamamını Kars’ta geçirdim. 11 Yıl-
dır öğretmen ve idareci olarak görev yapmak-
tayım. Bunun yaklaşık 8 yılını İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün AR-GE şubesinde proje ko-
ordinatörü olarak tamamladım. 2018 yılının 
başından beri de Kars Fahrettin Kırzıoğlu 
Bilim ve Sanat Merkezi’nin Müdürü olarak 
görev yapmaktayım. 2017 yılında TÜBİTAK 
4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Prog-
ramı kapsamında merkezimiz adına “Doğayı, 
Çocuk Oyunlarını ve Tarihimi Kamerama 
Aldım” isimli projeyi yazdık ve projemiz uy-
gulanmaya hak kazandı. Projemizin içeriğin-
den bahsedecek olursak;

Projemiz, TÜBİTAK’a ait 4003, 4004, 
4005, 4006, 4007 adı altında projeleri yer al-

maktadır. İlimiz okullarında 4006 adı altında 
çok sayıda proje Mayıs ve Haziran ayı içe-
risinde yürütülmüştür. Ancak Kars Valiliği 
koordinesinde, Kafkas Üniversitesi, İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü (Fahrettin Kırzıoğlu Bi-
lim ve Sanat Merkezi), Kültür ve Turizm İl 
Müdürlüğünün ortaklığı ile başvuru yapılan 
ve TÜBİTAK tarafından hibe verilen bu proje 
ilimizin ilk 4004 projesi olma özelliği taşımak-
tadır.

Bu proje için TÜBİTAK’tan 115 bin 
lira talep edilmiş, ancak TÜBİTAK bütçeyi 
revize ederek eğiticilerde dâhil toplam bütçe 
olarak 96 bin lira hibe etmiştir. 

Bu projenin yapılması bahsi geçen 
TÜBİTAK 4004, 4005 ve 4007 projelerine 
zemin hazır-
layacak olup, 
önümüzdeki 
yıllarda buna 
benzer çok 
sayıda proje-
nin yapılma-
sına vesile 
olacaktır. 

T Ü -
BİTAK 4004 
Doğa Eğiti-
mi ve Bilim 
O k u l l a r ı 
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Baltık Mimarisi) seviyeye uygun bilgilerin 
sunumlarla aktarılması ve bu yerlerin gezile-
rek incelenmesi,

● Fotoğrafçılık ve video kamera kulla-
nımını teorik olarak öğrenme ve yukarda bah-
sedilen alanlarda uygulamalı olarak yapılması.

● Her dönemin sonunda katılımcıların 
çektiği fotoğraflarla sergiler düzenlenmesi.

Bunların dışında projenin örtük hedef-
leri de vardır. En önemli hedeflerinden biri de 
Kars İli’nin tanıtımı ve Kars’taki doğal, tari-
hi, kültürel mirasa karşı büyük bir farkındalık 
uyandırılmasıdır. Projenin 3 üncü döneminde-
ki il dışından gelen 25 öğretmen katılımcıdan 
alınan dönütler özellikle bu açıdan Kars’a dair 
çok büyük bir farkındalığın uyandırıldığı yö-
nündedir.

Proje hem yazımı, hem uygulanışı hem 
de proje sonunda alınan dönütler itibariyle ola-
ğanüstü bir özveri ve mutlulukla gerçekleşti-
rilmiştir. Hem proje ekibi hem de katılımcılar 
açısından keyifle yürütülmüş ve çevreden de 
çok olumlu tepkiler almıştır. Nice böyle pro-
jelere...”

Programı kap-
samında yapılan 
“Doğayı, Ço-
cuk Oyunları-
nı ve Tarihimi 
Kamerama Alı-
yorum” projesi 
10 ar günlük üç 
dönem halin-
de toplamda 30 
gün boyunca 
uygulanmıştır.

Birinci dönem 18-29 Haziran 2018 ta-
rihlerinde ilimizin Bilim ve Sanat Merkezine 
devam eden ortaokul 5-6-7 ve 8 inci sınıf öğ-
rencilerinin, ikinci dönem 1-10 Ekim 2018 ta-
rihleri arasında yine ilimizde eğitim öğretime 
devam eden lise 10 uncu sınıf öğrencilerinin, 
üçüncü ve son dönem ise Türkiye genelinden 
Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerin katılı-
mıyla gerçekleştirilmiştir.

Projeyle 3 ayrı dönemde 3 farklı hedef 
kitleye ulaşılmış, her dönemde 25 katılım-
cı ile gerçekleştirilmiş olup toplamda 75 kişi 
bu projeden doğrudan yararlanmıştır. Ancak 
çarpan etkisi düşünüldüğünde binlerce kişiye 
ulaşılmıştır. Projemizde, 1 Proje Yürütücüsü, 
4 Uzman Personel, 2 Eğitmen, 2 Rehber ile 
toplamda 10 eğitimci hizmet vermiştir.

“Doğayı, Çocuk Oyunlarını ve Tari-
himi Kamerama Aldım” projesi konu olarak 
çok boyutludur:

● Kars ilinin doğal güzelliklerinin ge-
zilerek (Sarıkamış Allahuekber Milli Parkı, 
Kuyucuk Kuş Gölü, Susuz Şelalesi, Çıldır 
Gölü)  gözlemler yapılması ve doğaya karşı 
ilgi, merak, uyandırmak,

● İlimizde daha önce SERKA ve İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da çalışı-
larak kitap haline getirilen ÇODOMİK Proje 
kitabı (Çocuklarımız Dedelerinin Oyunla-
rıyla Miraslarına Kavuşuyor) içerisinde yer 
alan, ilimizde unutulmaya yüz tutmuş, kültürel 
mirasımızın bir parçasını katılımcılara öğrete-
rek yaygın bir pozisyona getirmek,

● İlimize ait tarihi mekânları gezerek 
(Kaya Resimleri, Kaleler, Köprüler, Ha-
mamlar, Camiler Kiliseler, Ani Ören Yeri, 
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S o s y a l 
medya neden sa-
dece bir medya 
değil de aynı za-
manda sosyal? 
Konvansiyonel 
( g e l e n e k s e l ) 
medya (televiz-
yon, radyo, ga-
zete, dergi vb.) 
araçlarının en 
önemli özelliği 
kitleleri dönüş-
türücü özelliği-
nin olmasıydı. 

Kalabalık hedef kitleleri etkisi altına alan bu 
kitle iletişim araçları, toplumu sosyal, kültürel, 
iktisadi ve siyasal olarak etkilemiş ve toplum-
sal anlamda önemli değişimlere neden olmuş-
tur. Geleneksel medyanın tek taraflı iletilerinin 
hedefi haline gelen kitleler, özellikle 1990’lı 
yıllarda oluşmaya başlayan yeni medya yapı-
ları ile tanışmış, hedef olmaktan daha da öteye 
giderek medya içeriklerine ortak olmaya baş-
lamıştır. Bu yıllardan itibaren internet tekno-
lojisinin hayatımıza ağırlığını koyması ile bir-
likte yeni medya nosyonu ile tanışan kitleler, 
yavaş yavaş bireysel anlamda medya kullanı-
cıları haline gelmişlerdir. Toplum içerisinde 
sosyalleşen bireyler, yeni medyada da sosyal-
leşmeye başlayarak “sosyal medya” gerçeğini 
oluşturmuşlardır. İnsan için yeni bir ortam, ca-
zibe merkezi haline gelen sosyal medya, top-
lumların iletişim alanını teknolojiye bağımlı 
kılmıştır. Teknoloji ile aracılanmış bu iletişim 
ortamında, bireyler artık eş zamanlı olarak bir-
birleriyle mekan sınırlaması olmaksızın ileti-
şime geçmişlerdir. Küresel anlamda bir sınırın 
olmaması ve en uzak mesafelerin bile iletişim 
için engel teşkil etmemesi, dünyayı McLu-
han’nın da dediği gibi “küresel bir köy” haline 
dönüştürmüştür. 

İnternet ortamında kendini daha öz-
gür hisseden, rahat iletişim kurabilen bireyler 
yeni kültürel değerlerin de inşasında önemli 
rol oynamışlardır. “Maddi kültür öğesi olan 
teknoloji, insan ilişkilerini bireysel ve toplum-
sal anlamda etkileyen önemli bir mefhumdur” 
cümlesinden bakacak olduğumuzda, yeni ileti-
şim teknolojilerinin toplumsal ve kültürel ha-
yatı nasıl etkilediğini ve yeni bir takım kültür 
öğelerinin oluşumuna nasıl katkı sağladığını 
hepimiz gözlemlemiş oluruz. Sosyal medya, 
giyim kuşamdan eğlence kültürüne, eğitim, 
öğretim hayatından ailevi yaşantılarına, yeme 
içme kültüründen inançsal dünyaya kadar bir-
çok alanda, yeni kültürel ve inançsal değerler 
üretmesi noktasında geleneksel medyaya oran-
la çok daha fazla etkili olmuştur. Bunların yanı 
sıra sosyal medya ağlarında geniş çaplı sosyal 
ilişkilerin kurulabilmesi özellikle gençler ara-
sında sosyal medyanın hızla yayılmasına ne-
den olmuştur. Görünmekten, beğenilmekten, 
eğlenmekten son derece mutlu olan ve kendini 
özgür hissetmek isteyen bireyler, sosyal med-
yada daha önce karşımıza hiç çıkmayan farklı 
akımların öncüsü olmuş ve geniş halk kitle-
lerini etkilemeyi başarmışlardır. Yeni kültürel 
kimliklerin, yeni inançsal değerlerin, yeni ya-
şam tarzlarının ortaya çıkmasında birincil et-
ken olan sosyal medya, bütün ülke nüfusları-
nın neredeyse hepsinin kabullendiği, severek 
kullandığı bir ortam haline gelmiştir. 

Öğr. Gör. Taner 
SOLMAZ

Kafkas Üniversitesi 
Görsel İşitsel 

Teknikleri ve Medya 
Yapımcılığı Bölümü  

ve Televizyon 
Programcılığı. 

SOSYAL MEDYA VE YENİ 
KÜLTÜREL YAŞAM
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