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Sona Yaklaşırken…

Okul, öğrenciler ile anlam kazanan somut bir 
mekândır. En azından bir seneyi aşkın bir süre 
öncesine kadar böyle düşünüyorduk. 
Bugün, bu somut mekân algısı değişti ve teknoloji 
bizlerin somut mekân algısını simülatif olana 
geçmeyi dayattı. Avantaj-dezavantajları noktasında 
eleştiri kaldırır olmakla birlikte, biz öğretmenler 
bu süreçte eğitimin kesintisiz devam etmesi için 
elimizden geleni yaptık.
 Hiç alışık olmadığımız zorlu bir eğitim-öğretim yılını 
daha geride bırakıyoruz. Maske, sosyal mesafe, 
online eğitim derken zaman su gibi akıp geçti. Her 
ne kadar çok zor koşullarda olsak da eğitim ve 
öğretim hep devam etti. Zorlu pandemi döneminde 
hepimiz canla başla çalıştık. Özveri ve azim bu 
süreçte temel ilkelerimiz oldu. Ve evet işte sona 
geldik. Yine pırıl pırıl gençlerimizi mezun ediyoruz. 
Bir eğitim-öğretim yılını tamamlarken yine tüm 
anılarımızı ve emeklerimizi bu dergiye sığdırmaya 
çalıştık. 
Geçen sene  pandemiden dolayı dergimiz çıkmadığı 
için bu yıl dergimizin içerisinde  2019-2020 Eğitim-
Öğretim yılının etkinliklerine de yer verdik
Bu derginin amacı, öğrencilerimizin yaratıcılıklarını, 
başarılarını ve emeklerini yansıtmak ve bununla 
birlikte onları geleceğe motive etmektir.
Umarız bu dergiyi hazırlarken duyduğumuz gurur 
ve mutluluğu, her sayfasında okurken sizler de 
hissedersiniz. 
Dergi komitesi olarak tüm mezunlarımıza da yolunuz 
açık olsun diyoruz. Umarız başarı ve mutluluk hep 
sizlerle olur. Sizleri seviyoruz…
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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehrene ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül... Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal;
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim: Bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.

Garb'ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
''Medeniyet!'' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri ''toprak!'' diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlahi şudur ancak emeli:
Değmesin ma'bedimin göğsüne na-mahrem eli;
Bu ezanlar -- ki şehadetleri dinin temeli --
Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -- varsa-taşım;
Her cerihamda, İlahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım!
O zaman yükselerek Arş'a değer, belki, başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal.

Mehmet Akif ERSOY -
Beste : Osman Zeki Üngör

İstiklal Marşı
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Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde 
dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl 
ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin 
imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebil-
ir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin 
mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine 
girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâit-
ten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet 
ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi 
emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini 
kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

  

Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı 
Sayın Olgun AMcAOğLu’nun Mesajı

Değerli öğretmenler, sevgili öğrenciler ve veliler

Hiç de kolay geçmediğinden emin olduğum, 2020-
2021 eğitim öğretim yılının sonuna geldik. 
Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle 
örgün eğitim yapımız ciddi anlamda olumsuz etki-
lenmiştir. 

Bu olumsuzluğu en aza indirmek hatta ortadan 
kaldırmak için yoğun çaba harcadığımız öğretim yı-
lında tüm yöneticilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin 
ve velilerin desteğini görmüş olmaktan büyük bir 
mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. 

Ayrıca uzaktan eğitimin tüm öğrencilerimize en 
etkili şekilde ulaşabilmesi adına bizlere destek ve-
ren tüm kurum ve kişilere de ayrıca teşekkürlerimi 
sunmadan geçmeyeceğim.
 
Değerli öğretmenlerimiz, 
Sizlerin, her zaman olduğu gibi, mesleğinize yakışır 
bir şekilde fedakarca çalışmalar yaptığınızın farkın-
dayım. 

Öğrencilerimize derslerinin aksamaması için yoğun 
çaba harcayan ve topluma moral vererek önderlik 
eden öğretmenlerimize içtenlikle teşekkür ediyo-
rum. 

Zor bir dönemden geçiyoruz. El birliğiyle en iyiye ulaşmak için yoğun çabalarımız sürecektir. Hepimiz daha 
yoğun geçecek bir eğitim yılı bekliyor. Sizlere inanıyor ve güveniyorum. 
 
Sevgili öğrencilerimiz, 
Yaşadığımız süreçte okullarınızdan, derslerinizden, öğretmenlerinizden ve arkadaşlarınızdan ayrı kaldınız. Gele-
cek ders yılında tüm motivasyonunuzu derslerinize vererek başarılı bir eğitim yılı geçirmek için çok çalışmalısı-
nız. 

Hızla değişen bu dünyada, değişimi yakalayınız ki çağdaş medeniyetler seviyesine bizleri ve ülkemizi taşıyabile-
siniz. Sizden dürüst, adil ve iyi bir insan; ülke değerlerine ve geleneklerine bağlı bireyler olmanızı arzuluyoruz. 

Bilmenizi isterim ki, ülkemizin aydınlık geleceği olan sizlerin eğitimleri, bizler için çok önemlidir. 
Bu arada sevgili mezunlar, hepinizin yolunuzun açık, geleceğinizin aydınlık olmasını dilerim.

Kıymetli velilerimiz,
Yaşatmakta ve yüceltmekte kararlı olduğumuz ve bu kararlılığımızı tüm Dünya’ya beyan ettiğimiz devletimizin 
geleceği olan çocuklarımızın yetişmesinde, sizler, öğretmenlerimiz ve bakanlığımız olarak, üstlendiğimiz bu 
şerefli görevi, amacına ulaştırmak için elbirliğiyle çalışmalıyız. Çocuklarınızı sevgiyle kucaklayın, onları bilim 
yolunda cesaretlendirin, yönlendirin. 
          
Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Olgun AmcAoğlu
milli Eğitim ve Kültür Bakanı
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2020-2021 Öğretim Yılı Kapanırken…..
Korona virüsün (Covid–19) dünyaya yayılarak pan-
demiye dönüşmesi sonrasında hemen hemen bütün 
ülkeler virüsün yayılmasını kısıtlamak için yüz yüze 
eğitime ara vererek tüm kademelerdeki okulları ka-
patma kararı aldılar. Bu anlayış KKTC ‘de aynen geçerli 
olmuştur. Bunun sonucunda da yüz yüze eğitim bu 
öğretim yılında çok kısa süreli uygulanabilmiştir. 
Uzaktan eğitimde  zorunlu bir dijital dönüşüm ile 
karşı karşıya kaldık. Bu dijital dönüşümün en büyük 
yankıları eğitim dünyasında gerçekleşmiştir. Ülkemizde 
bu yönde hiçbir donanım olmamasına rağmen Milli 
Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Mesleki Teknik Öğretim 
Dairesi Müdürlüğü olarak çok kısa bir sürede organize 
olarak  bu süreci planlayıp uygulamaya çalıştık.
Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgını birçok alanda 
olduğu gibi eğitime bakışı da değiştirdi. ‘Üretime 
dayalı eğitim’in önemi bir kez daha kanıtlanmıştır. 
Meslek Lisesi okul idareleri, öğretmen, öğrenci ve 
ustaları maskeden  otomatik dezenfektana kadar 
birçok üretim yapmışlardır.

Eğitim-öğretimi kaldığı yerden devam ettirebilmek 
adına okul idarelerimiz ve öğretmenler üstün çaba 
gösterdiler.
Okul idarelerimiz ve öğretmenlerimiz büyük bir çaba 
harcayarak öğrencilerine ulaşmaya eğitim ve öğretim 
faaliyetlerini  devam ettirmeye gayret ettiler. Bunun 
için yeni ieltişim kanallarını kullanmayı, sürekli ken-

dilerini geliştirecek kurslara katılarak kazanımlarını aktarmaya çalıştılar ve bunu başardılar. Uygulamaya dayalı meslek 
eğitiminde evde yapılabilecek uygulamalar için öğrencilerine malzeme ulaştırmaya çalışan öğretmenlerimiz ise bu 
dönemin yıldızlarıdırlar…. 

 Herkes için sıra dışı olan bu süreçten en fazla öğrenciler etkilendi…
Ülkelerin sınırları kapandı ancak sanal dünyanın kapıları açıldı. Bu salgın sona erdiğinde kendilerini geliştiren insanlar 
diğerlerinden bir değil on adım önde olacaklar. Bu nedenle öğrencilerin kendilerini hem alanlarında hem de  dijital 
yönden geliştirmeleri şart olmuştur. Sevgili gençler geleceğin mesleklerinde hangi alanda olursanız olunuz mutlaka 
dijital ve yabancı dil becerilerinizi de geliştirmeyi ihmal etmeyin. Bu beceriler sizlere yeni ufuklar açacak olan beceri-
lerdir.
Atatürk’ün “Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonra beni izlemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde 
akıl ve ilmin kılavuzluğunu kabul ederlerse manevi mirasçılarım olurlar.” sözünden yola çıkarak ülkemizin geleceği 
için  yapılacak en büyük görevimiz  bilimin ışığında, nitelikli eğitimle siz gençlerin yetiştirilmesi ve sizlere mutlu bir ge-
lecek hazırlamaktır. Bunun için mesleğinizin gerektirdiği akademik, teknik bilgilerin yanında 21. yüzyıl becerileri olarak 
kabul edilen teknoloji bilgisi, organizasyon, ana dil, yabancı dil  yeterlilikleri ile birlikte günümüzün en büyük sorunla-
rından olan pandemi, iklim ve çevre sorunlarına da duyarlı   nesiller yetiştirmek için çaba harcıyoruz. 

Bu duygular ve bilinçle mezun olan 12. Sınıf öğrencilerimize mutlu bir gelecek dilerken Thedore Roosevelt’in “Nerede 
olursanız olun, elinizdekilerle yapabileceğinizi yapın” sözünün  tüm öğrencilerimize hayat felsefesi olmasını dilerim…

                                                    Gülşen HocANIN
mesleki Teknik Öğretim Dairesi müdürü

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü
Sayın Gülşen HOcANIN’ın Mesajı
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Sevgili  Öğrenciler, Değerli Çalışma  Arkadaşlarım, 
Kıymetli Veliler,
          2020-2021 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaş-
tığımız şu günlerde  Osman Örek Meslek Lisesi olarak  
ilk sayısını yayınladığımız  okul dergimizin aracılığı ile 
sizlere ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşamaktayım.  
Bildiğiniz gibi 2020 yılından beri tüm dünyayı etkisi 
altına alan covid-19 pandemisi ülkemizde de başta 
sağlık, eğitim, ekonomi  olmak üzere bir çok alanda 
fevkalade olumsuz etkiler göstermiştir ve göstermeye 
de devam etmektedir. Yüz yüze başlamış olduğumuz  
eğitim ve öğretim yılına kısa süre sonrasında uzaktan  
eğitimle  sürdürerek öğrencilerimize ulaşmaya çalıştık. 
Bu süreçde sorunlar yaşayan öğrencilerimize okul aile 
birliğimizin, kurum ve kuruluşlarımızın  yapmış olduğu 
katkıları ile  sıkıntılarını gidermeye çalıştık. Sizlerinde bil-
diği  gibi hiçbir eğitim öğretim yöntemi birebir uygulama 
yaparak yüz yüze eğitimin yerini tutamaz. Yaşadığımız 
tüm bu olumsuzluklara  rağmen eğitim öğretim yılını en 
az kayıpla kapatmak en büyük temennimizdi. Bunu da 
başardığımıza inanıyorum.

 Sevgili Öğrenciler;  
     Bir öğretim yılını daha geride bırakırken bu yıl yaşadı-
ğımız  olağanüstü dönemden sizlerin ne kadar olgun-
laşarak geçtiğini biliyorum. Sizlerin uzaktan aldığınız 
eğitim, sahip olduğunuz sağlam kişilik ve değerlerle 
bütünleşerek başarıyı sağlayacağınıza olan inancım 
tamdır. Tüm olumsuzluklara rağmen hiçbir zaman 
yılmadan çalışmanız ve hedeflerinize ulaşmak için her 
türlü zorluğa karşı göğüs germeniz gerektiğini unutma-
yınız. Hedeflerinize  ulaşmada öğretmenleriniz sizler için 

yolunuzu aydınlatacak birer ışık olacaktır. Bu yolda ilerlerken okul idaresi olarak sizlere her zaman destek olmaya hazır 
olduğumuzu bilmenizi isterim. 
      Bu yıl mezun olan gençlerimizin de  yollarının açık olmasını diler,  arzuladıkları hedeflere  emin adımlarla başarılı  bir 
şekilde ulaşmalarını  temenni ederim.  

Değerli Çalışma arkadaşlarım,
         Geleceğimizin mihenk taşını oluşturacak gençlerimizi her yönüyle en iyi şekilde yetiştirmek ve sağlıklı gelişimlerini 
sağlama  gayreti  içerisinde olduğunuzu görüyorum. Covid-19 pandemisi sonucunda  alınan tedbirler  nedeniyle  seyrel-
tilmiş, yüz yüze başladığımız eğitim yılına ve sonrasında  günümüzün gerekliliği olan uzaktan eğitim şartlarında  öğren-
cilerinize verilebileceğiniz en iyi eğitimi verebilmek için fedakarca çalıştınız.  Değerli çalışma  arkadaşlarım  sorumluluk 
bilinci  içerisinde özveriyle çalışarak göstermiş olduğunuz  bu çaba için sizleri takdir ediyorum. Bizler  Osman Örek Mes-
lek Lisesi ailesi olarak idarecisiyle, öğretmeniyle, öğrencisiyle, çalışan personeliyle  ve velisiyle her türlü zorluğa göğüs 
gerecek güçlü bir aileyiz. Böyle bir aile içerisinde bulunmaktan şahsım adına onur ve gurur duyuyorum. 

Kıymetli Veliler,
Yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlerimizin her biri sizlerin olduğu kadar bizler için de  değerli birer hazinedirler. Her 
zaman onlara güvenin, onları  bilim ve irfan yolunda hedeflerine ilerlerken cesaretlendirin, sevgiyle kucaklayarak duygu 
ve düşüncelerine rehber olun. Tüm imkan ve olanaklarınızı onlar için seferber edin. Biliyorsunuz ki bir toplumun aydın-
lık geleceği ancak ve ancak gençlerimizin  çağın gerektirdiği donanımlı  bir eğitimden geçmesiyle mümkün olmaktadır. 
Sizlerle her zaman yapmış olduğumuz işbirliği, çocuklarınızın eğitiminde çok önemli rol oynadığını unutmayınız. Okul Aile 
Birliği olarak yapmış olduğunuz her türlü katkı  eğitim kalitemizin artarak devam edeceğinin bir göstergesi olmuştur. Her 
zaman göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve destekten dolayı okulum adına sizlere teşekkür ederim. 

Hepinizi sevgi ve saygıyla  kucaklarım. 
  Erdoğan KESKİNDAğ

                                                                                                                                                    okul müdürü

Okul Müdürü 
Sayın Erdoğan KESKİNDAğ’ın Mesajı
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Osman Örek Meslek Lisesi’nin 
Tarihçesi

Osman Örek Meslek Lisesi, 2019-2020 Eğitim –Öğretim 
yılında  Göçmenköy, Lefkoşa’da eğitim ve öğretim vermeye 
başladı. Osman Örek Meslek Lisesi yeni yerine taşınmadan 
önce Lefkoşa’ya bağlı Haspolat bölgesinde, Hapolat Meslek 
Lisesi olarak faaliyet göstermekteydi. Okulun mimari yapı-
sında çıkan sıkıntılardan dolayı 2019 yılında OSMAN ÖREK 
MESLEK LİSESİ adı ile Lefkoşa’ya taşındı. Okulda modüler 
eğitim programında 3 alanda meslek eğitimi yapılmaktadır. 
Bu alanlar şunlardır:

1. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı
2. Elektrik-Elektrik Teknolojisi Alanı
3. Bilişim Teknolojileri Alanı

EĞİTİM İÇERİĞİ
Okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 
müfredata uygun olarak mesleki ve teknik eğitim verilmek-
tedir. Verilen bilgiler diğer meslek liseleriyle aynıdır. Mezun-
larımız, kendi branşlarıyla ilgili olan iki yıllık yüksek öğretim 
kurumlarına sınavsız girme hakkına sahiptirler. KKTC’de, 
TC’de ya da dünyanın herhangi bir ülkesinde mesleklerini 
yapabilmektedir.

OSMAN ÖREK KİMDİR?
Okulumuza ismini veren Osman Örek, 1925 yılında Lefko-
şa’da doğdu. Lise öğrenimini Lefkoşa Türk Erkek Lisesi’nde 
tamamladıktan sonra, 1949 yılında İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1952’de Londra’da 
Middle Temple kuruluşundan Barrister-at-law unvanını 
alarak Ada’ya döndü.

1952-1959 yılları arasında avukatlık mesleği yanında çeşitli 
sivil toplum örgütlerinde görev yaptı, Türk toplumunun 
sömürge idaresine karşı giriştiği varoluş mücadelesinde 
ön saflarda bulundu. 1944’te kurulan Kıbrıs Türk Liseleri 
Mezunlar Cemiyeti, 1946’da kurulan Kıbrıs Okullarından 
Yetişenler Cemiyeti ve 1957’de kurulan Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası’nın kurucularından oldu. 1955-1960 yılları arasında 

Kıbrıs Türk Milli Birlik Partisi’nin genel sekreteri olarak 
görev yaptı.
İngiliz Valisi Lord Harding ile “Kıbrıs Anayasası” konularında 
yapılan müzakerelerde Dr. Küçük ile katılan Örek, bu müza-
kerelerde her iki topluma eşit haklar ve self determinasyon 
haklarının verilmesini savundu.
1959 yılında yapılan Londra Konferansları’nda, Dr. Fazıl 
Küçük ve Rauf Denktaş’la birlikte Kıbrıs Türk Toplumu’nu 
temsil etti ve Kuruluş Anlaşması’nı hazırlayan Londra Komi-
tesi’nde Türk Toplumu Heyeti Başkanlığı’nı yürüttü. 1960’da 
yapılan ilk genel seçimlerde Lefkoşa bölgesinden milletveki-
li seçildi, ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilk kabinesinde yer alan 
üç Türk Bakan’dan biri olarak, Savunma Bakanlığı görevi-
ne getirildi. 1963-1967 yılları arasında toplum direnişini 
yöneten Genel Komite Üyesi olarak görev aldı ve Birleşmiş 
Milletler ile ilişkileri yürüttü.
1974 Barış Harekatı’nın ardından aynı yıl, dönemin Türkiye 
Dışişleri Bakanı Turan Güneş ile birlikte Cenevre Konferan-
sı’na katıldı ve ikinci Viyana Konferansı’nda Denktaş’a eşlik 
etti.

Geçici Türk Yönetimi’nde 1967’den 1974’e kadar aralıksız 
Dışişleri ve Savunma Bakanlığı görevini yürüten Osman 
Örek, Kıbrıs Türk Federe Devleti’nde de Devlet Başkan Yar-
dımcılığı görevini yaptı.
1976 genel seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa 
milletvekili olarak Meclis’e girdi ve Federe Meclis’in Meclis 
Başkanlığı’na seçildi. Daha sonra 21 nisan 1978’de KTFD’nin 
Başbakanı olarak ikinci hükümeti kurdu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilan edildiği 15 Kasım 
1983’te, Rauf Denktaş ve Dr.Fazıl Küçük ile birlikte halkı 
selamlayan isimdi. KKTC’nin ilanının ardından oluşturulan 
Kurucu Meclis’te de görev yaptı ve ardından aktif politi-
kadan ayrıldı. Ancak Osman Örek, aktif şekilde olmasa da 
hayatının sonuna dek Kıbrıs sorunu konusunda katkıda 
bulunmayı sürdürdü.
İngilizce ve Rumca bilen Osman Örek, evli olup iki çocuk 
babası idi. Osman Örek 24 Mart 1999 tarihinde vefat etti.
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ÖğRETMEN KADROMuZ

Erdoğan ALBULUT
Bilişim

Erdoğan KESKİNDAĞ
Müdür

Berna YILDIRIM
Bilişim

Mine GÜLHAN AKAD
Bilişim

Gülden ÖYÇÜM
Müdür Muavini

Cansev KARŞILI
Bilişim

Emine ERGÜLER
Bilişim

Hüseyin UZUN
Gör. Md. Muavini 

(Matematik)

Ayşegül BÜKÜK
Psikolojik Dan. ve Rehber

Özhan ÖZYÖNÜM
Bilişim

Görsev ODUNCUOĞLU
Elektrik
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ÖğRETMEN KADROMuZ

Tahsin ÖYKÜN
Tesisat Tek. ve İkl.

Pınar ONBAŞI
Elektrik

Bekir ÇELİK
Tesisat Tek. ve İkl.

Ali Rıza ÖZMATYATLI
Elektrik

Hüseyin ÇUVALCIOĞLU
Tesisat Tek. ve İkl.

Süleyman BALCIOĞLU
Elektrik

İmdat KAYGISIZ
Tesisat Tek. ve İkl.

Görkem ÇELİK
Elektrik

Veli ARDIÇ
Tesisat Tek. ve İkl.

Ömer AKKANAT
Tesisat Tek. ve İkl.

Mahmut KİRACIOĞLU
Tesisat Tek. ve İkl.

İbrahim AYSAL
Elektrik

Salih TEKİN
Tesisat Tek. ve İkl.

Mehmet S. DELİCEIRMAK
Tesisat Tek. ve İkl.

Atakan EMİRKANI
Elektrik

Ayşe ELİF ALİOĞLU
Felsefe
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ÖğRETMEN KADROMuZ

Beliz ÖZAVCILAR
İngilizce

Doğan ÇAKIROĞLU
Fizik

Özge ELİZ AKSAYGIN
Türk Dili ve Edebiyatı

Seza SONGUR
Tarih

Gökmen DAVUTOĞLU
Beden Eğitimi

Müzeyyen KARABULUT
Türk Dili ve Edebiyatı

Mustafa ÖZİLMEN
Coğrafya

Duygu Gizem TÜRKAY
Beden Eğitimi

Sinem GALİPOĞLU
İngilizce

Esin CURCANİ TOPRAKÇI
Müzik
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OKUL SEKRETERİMİZ
Selda ÖZDEĞİRMENCİ

HİZMETLİLERİMİZ
Safinaz MENİZ                      Murat ÇİMEN

OKuL ÇALIŞANLARI
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     Sayın Müdürüm, meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler, biz 
Osman Örek Meslek Lisesi velileri olarak, her birimiz kendimizi 
okulumuz ailesinin birer ferdi olarak görüyoruz. Öğrencilerimizin 
okulumuzda şefkat dolu öğretmenlerin  ellerinde geleceğe en iyi 
şekilde hazırlandıklarına inanıyoruz ve bunu sürekli gözlemliyoruz. 
Bu yıl da okul aile birliği başkanlığı vazifesini bana uyun gördüğünüz 
için tüm velilerimize teşekkür ediyorum. İyi bir eğitim için olmazsa 
olmaz olan okul-öğrenci-veli işbirliğini en güzel şekilde sağlayacak 
öğrencilerimizin eğitimi konusunda hiçbir fedakarlıktan ve emekten 
kaçınmayacağız. Hepinize çok teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi 
bildiriyorum.

       Perihan HASİPOĞLU
Okul Aile Birliği Başkanı

Perihan HASİPOĞLU
Başkan

Emine ÇAVUŞ
Sekreter

Mine G. NASİBOĞLU
Asbaşkan

Mine S. AKAD
Veznedar

Birsen BİLGİNOĞLU
Denetçi

Özhan ÖZYÖNÜM
Faal Üye

Sinem GALİPOĞLU
Faal Üye

Cengiz BEYHAN
Faal Üye

Hediye AYDIN
Denetçi

Okul Aile Birliği’nin  Mesajı

Okul Aile Birliği Üyeleri
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Hızlı biçimde dijitalleşen dünyada her şey elektronik ortamda gerçekleşiyor. 
Eskiden lüks olarak hayatımıza giren bilgisayarlar şimdi evimizde iş 
yerimizde hayatımızın her köşesinde olmazsa olmazımız olmuştur.  Bilişim 
teknolojilerinin hayatımıza girmesinin ardından, bu teknolojiyi ayakta 
tutacak teknik elemanlara ihtiyaç duyulmuştur. Bu teknik elemanları 
piyasanın ihtiyaç duyduğu standartlarda, yetiştirmeyi amaç edinen Bilişim 
Teknolojileri Alanı iki dalda eğitim vermektedir. 2020-2021 eğitim öğretim 
yılında Bilgisayar teknik servisi 
ve Web programcılığı dalı ile 
Bilgisayar teknik servisi ve Ağ 
işletmenliği dallarında eğitim 

vermiştir. 

 2021-2022 eğitim öğretim yılına yeni bir bölüm ve 
yeni bina ile başlıyoruz. Bölümümüz Bilgisayar teknik 
servisi ve Ağ işletmenliği ile Web programcılığı ve 
Veritabanı programcılığı dallarında eğitim vermeye 
devam edecektir. Yeni binamızda ise İşletim 
sistemleri laboratuvarı, Donanım ve Ağ sistemleri 
Laboratuvarı, Robotik Laboratuvarı, Veritabanı 
laboratuvarı ve Web laboratuvarı olmak üzere tam 
donanımlı beş laboratuvarımız vardır.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
(Bilgisayar Teknik Servisi ve Web Programcılığı Dalı)

Erdoğan ALBULUT
Bilişim
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Bilgisayar teknik servisi ve Ağ işletmenliği 
dalında okuyan öğrencilerimiz bilgisayar 
sistemlerinin montajını, bilgisayar 
arızalarının giderilmesini, işletim sistemi ile 
ihtiyaç duyulan yazılımların yüklemesini, 
ağ kurulumunu ve arızasını gidermesini, 
robotik sistemlerin (Ardunio) tasarımı ve 
programlamasını en iyi şekilde yapabilecek 
bilgi ve beceriye sahip bireyler olarak  
yetiştirilmektedir.

Web programcılığı ve Veritabanı 
programcılığı dalında okuyan öğrencilerimiz  
Bilgisayar sistemleri montajını, İşletim 
sistemlerinin yüklenmesini, Web tasarımını, 
telefon uygulamasını ve piyasanın ihtiyaç 
duyacağı her türlü programı yazabilecek 
bilgi ve beceriye sahip bireyler olarak 
yetiştirilmektedir. Bilişim teknolojileri 
alanının iki dalından da mezun olan 
öğrencilerimiz isterlerse üniversite 
eğitimlerine devam edebilirler.  

Bölümlerimizden mezun olan 
öğrencilerimizin iş olanakları;

Bilgisayar teknik servisi ve ağ işletmenliği dalı
1- Kendi bilgisayar şirketini kurabilir.
2- Bilgisayar şirketlerinde teknik servis elemanı olarak çalışabilir.
3- Bankalarda ve büyük şirketlerde bilgi işlem teknik elemanı olarak çalışabilir.
4- Otomasyon şirketlerinde çalışabilir.
5- Servis sağlayıcılarında çalışabilir.
6- Üniversitelerin bilgi işlemlerinde teknik eleman olarak çalışabilir.
7- Devlet dairelerinde çalışabilir. 
 
Web programcılığı ve Veritabanı programcılığı dalı
1- Kendi şirketini kurabilir.
2- Bankalarda ve büyük şirketlerde programcı olarak çalışabilir.
3- Programlama şirketlerinde programcı olarak çalışabilir.
4- Üniversitelerin bilgi işlemlerinde programcı olarak çalışabilir.
5- Devlet dairelerinde çalışabilir. 
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

Görkem
Çelik

İbrahim
Oğan

Arda Tunç
Deveci

Arda
Kahveci

Guvach
Meshrepjanow

Denis
Kasaboğlu

Zyyarat
Bayramov

Mine Gülhan Akad
Sınıf Öğretmeni

Poyraz
Beşok

Kenan
Kurtdağı

Çınar
Kelekçi

Furkan Ahmed
Sıddıqı

Tünay
Kanlı

Gamzenur
Bahçeci

Kayra
Nasiboğlu

Kardelen
Bağ

Hasan
Yılmabaşar

9
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

Ali 
Ölmez

Hüseyin
Turan

Nezihat
Dalliod

Ilgın
Yücekaya

Bora Şükrü
Boranhan

Arda Ali
Seyhan

Cansev Karşılı
Sınıf Öğretmeni

Ion
Kablan

Muhammad Laraib
Nazakat

Baran
Güler

Toygan
Külahlılar

Abdulsamet
Kazan

Baran
Koşucu

Mehmet Efe
Özcömert

10
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

Fırat
Ulukaya

Ebru
Karakaş

Simge
Satmaz

Kazım Kutlay
Yılmaz

Berna Yıldırım
Sınıf Öğretmeni

Azat
Yalçın

Burak
Gürses

Celal
Demirci

11
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ELEKTRİK - ELEKTRONİK ALANI
(Elektrikli Ev Aletleri ve Endüstriyel Bakım Onarım Dalı)

Değerli öğrenciler;

İçerisinden geçtiğimiz COVID 19  döneminden çıkarılan en önemli sonuçlardan 
biri de ülkelerin kendi kendine yeterliliğinin, üretiminin ve nitelikli personel 
gücünün ne kadar önemli olduğudur. COVID 19 salgını süresince  Meslek 
Liselerinin önemi daha fazla ortaya çıkmıştır. Üreten bir nesil yetiştirebilmek 
meslek eğitimi ile mümkündür.  Ülkemizin içinde bulunduğu olumsuz 
etkenleri azaltabilmemiz için daha çok çalışmamız, kendimizi geliştirmemiz, 
yenilikleri yakından takip etmemiz, dünyada olanları araştırmamız 
gerekmektedir.
Elektrik - Elektronik bölümü olarak amacımız; öğrencilerimizi  sorgulayan, 
araştıran, değişime açık, bilim ve teknolojiyi bu içerikte değerlendirebilen, 
demokratik, laik bilince sahip, çevre bilinci gelişmiş, sosyal faaliyetler 

içerisindeki değerlere önem veren, mesleki eğitimi üst düzeyde verebilen, bireyler yetiştirmektir.
Okulumuzda Elektrik Bölümü olarak, elektrik tesisatçılığı, elektrikli ev aletleri bakım ve onarımı ve 
otomatik kumanda ile ilgili eğitim verilmektedir.
Elektrik - Elektronik günümüzde yaşamın her alanına girmiş ve adeta 
elektriksiz bir yaşam mümkün olmayacak bir noktaya gelmiştir. Bu 
bilinçle piyasada çalışabilecek kalifiyeli eleman yetiştirilmeye gayret 
gösterilmekte ve 12. Sınıf öğrencilerimiz haftanın üç günü pratik 
becerilerini geliştirmek, çalışma ortamlarını yaşamak ve uyum 
sağlamak için sektörde uygulamaya gönderilmektedir. Bu uygulama 
ile okul ve çalışma hayatı arasında bir köprü oluşturulmaktadır.
Meslek okullarının artması; toplumda üretimin artması, refah 
seviyesinin yükselmesi ve buna bağlı olarak toplumun kendi kendine 
yeterli olması yolunda önemli bir araçtır. Kendi kendine yeten, 
dünyaya kendini kabul ettiren bir toplum olmanın yolu meslek 
liselerinden geçmektedir.
Okulumuzda verdiğimiz eğitimde başarının artması için hem 
öğrenci velilerinin desteği hem de sektörde faaliyet gösteren 
işverenlerin desteğine ihtiyacımız vardır.
Bölümümüzden mezun olan öğrenciler başarılı olmaları 
durumunda yüksek öğrenime devam edebilirler. Hayata atılmak 
isteyenler ise piyasada faaliyet gösteren elektrik müteahhitliği 
meslek liselerinde teknik öğretim görevlisi, KIB-TEK, BRTK ve 
Telekomünikasyon dairesi gibi devlet kuruluşlarında iş imkanı 
bulmaktadır.
Elektrik- Elektronik  bölümü, 6 öğretmen ve 1 teknik öğretim 
görevlisi ile eğitimini sürdürmektedir. Elektrik bölümüne kayıt 
yapmak için meslek liselerine yerleştirme kılavuzunda okulumuzu 
ve bölümümüzü tercih etmeleri yeterlidir. 
Bütün öğrencilerimize ilerideki hayatlarında başarı ve mutluluklar 
dilerim.

                                                                              ALİ RIZA ÖZMATYATLI
ELEKTRİK ELEKTRONİK 

Ali Rıza ÖZMATYATLI
Elektrik
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ELEKTRİK - ELEKTRONİK 
TEKNOLOJİLERİ ALANI

Görkem Çelik
Sınıf Öğretmeni

9

Hakan
Yapar

Halil Turhan
Çürük

Ender Seyfi
Tokan

Mehmet Yunus
Kesnik

Çınar
Akkurt

Yunus Efe
Altınbaş

Tolga
Kirenli

Hasan
Yakut

Gafur
Shovkatjanov

Yıltan
Osmanoğlu

Cemil
Yüceden

Azamat
Yoldaşow

Alihan
Nam

Burak Can
Yıldırım

Sedat
Zivaroğlu

Shpkhrukh
Narzullaev

Mazlum
Bayhan
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ELEKTRİK - ELEKTRONİK 
TEKNOLOJİLERİ ALANI

İbrahim Aysal
Sınıf Öğretmeni

10

Erkan Can
Tiken

Diyar
Güner

Baran
Genç

Emrullah
Şanverdi

Emirhan
Köseler

Arda
Bozkurt

Ahmet 
Mazlum

Muhammet Salih
Kurtoğlu

Polat
Erdine

Doğan 
Beyoğlu

Arda
Kaymakamtorunları

Celal
Ketkanlı

Hamit
Uçak

Ali İhsan
Bekmezci

Muhittin
Yılmaz

Koray
Zanbak

Yusuf
Özdemir
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ELEKTRİK - ELEKTRONİK 
TEKNOLOJİLERİ ALANI

Görsev Oduncuoğlu
Sınıf Öğretmeni

11

Hüseyin
İri

Yakup
Kırar

Talip
Leblebicioğlu

Muhittin
Öztürk

İsmail
Sütcüler

Ahmet Sami
Karakaş

Ahmet Mahmut
Hekimoğlu



ESENDAĞLI TİCARET LTD.
TARIM ALETLERİ , TRAKTÖR, BEYLER, BİÇERDÖVER VE YEDEK PARÇALARI

CNC PLAZMA, CNC APGANT KESİM VE BÜKÜM İŞLERİ

LEFKOŞA - MAĞUSA ANAYOLU ÜZERİ—DÜZOVA   TEL: 232 4118
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TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE 
İKLİMLENDİRME ALANI

(Klima Sistemleri ve Soğutma Sistemeri Bakım 
Onarım Dalları)

Değerli arkadaşlar, geleceğin meslek sahibi gençleri ve bu gençleri sevgi 
ve özveriyle yetiştiren değerli veliler. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 
alanı, son yıllarda dünyada ön plana çıkan bölümlerin başında gelmektedir. 
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirmenin önemi, daha konforlu bir yaşamı, 
ekonomik olarak yakalamak ve  bunu yakalarken doğaya saygılı olarak 
yapmaktır. Doğa gelecek nesillere bozulmadan kalmalıdır ki konforlu yaşam 
değer bulsun. Dünya nüfusu hızla artarken, ekilen topraklar her geçen gün 
yetersiz kalmaktadır. Gıdalar uzun süre tazeliğini koruyarak saklanabilir ve 
taşınabilirse dünyadaki besin ihtiyacını karşılanabilecektir. Mevsimlerin 

değiştiği günümüzde yazlar daha sıcak kışlar daha sert geçmekte, bunlar 
yaşamı daha zor hale getirmektedir. Tüm bunlar gözönüne alınıp 2004 
yılında Haspolat Meslek Lisesinde Tesisat Teknolojisi bölümü açılmıştır. 
Kısa bir sürede, TC Yardım Heyetinin finanse ettiği bir proje ve iki projede 

AB komisyonunun finansmanı ile altyapılarımızı tamamlayıp günümüz teknolojisine uygun hale 
gelmiştir. Okulumuzun fiziksel yapısındaki deformasyonlar nedeni ile Lefkoşa Göçmenköy de yeni bir 
yapıya yeni bir isimle başladık. Osman Örek Meslek Lisesi adamızdaki tek olan Tesisat Teknolojisi ve 
İklimlendirme alanında eğitim ve öğretime başladı.

Ömer AKKANAT
Tesisat Tek. ve İklimlendirme
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Değerli velilerimiz ülkemizdeki mesleki eğitim 
oranı %20 civarındadır. Avrupa’da bu oran %60 civarındadır. Her yıl adamıza çalışma 
izniyle alanımızda çalışmak üzere birçok teknik eleman gelmektedir. Neden teknik personel olmalıyız?
Ulu Önder M. Kemal Atatürk’ün bir sözünü hatırlamak gerekiyor:
“Sanatın en basiti en şereflisidir. Kunduracı, terzi, marangoz, saraç, demirci, nalbant, sosyal 
hayatımızda, askeri hayatımızda hürmet ve değer mevkiine hak kazanmış sanatkarlardır.”
Sanat ve sanatkar yok ise muhtacız demektir. Sırtımıza geçirdiğimiz elbise, ayağımıza geçirdiğimiz 
ayakkabıdan en ufak şeylere kadar sanat sahiplerine muhtacız. Meslek liseleri bu yeterlilikte eleman 
yetiştirmenin en doğru yoludur. Ancak eğitim 3 ayaklı bir masadır, biri öğrenci diğeri veli bir diğeri 
öğretmen. Bu masanın bir ayağı yok ise masamız yerdedir, tabi üstüne kurmaya çalıştığımız her şeyle 
birlikte.
“Çalışma uçup gidebilen bir alışkanlıktır; bırakması kolay, yeniden başlaması zor bir alışkanlıktır” 
diyen Victor Hugo ne kadar doğru söylemiş. Çalışıp geleceğimize yatırım yapmalıyız. Bütün alt yapı 
ve donanımlarımızı tamamlandık. Ülkemizin Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanında ihtiyaç 
duyduğu teknik elemanları yetiştirmek için bekliyoruz. Gençlerimizi, arkadaşlarımızı ve çocuklarımızı 
sanata özendirip önemini vurgulamalıyız, özendirmeliyiz.
Tüm bunları yerine getirmek kendimize ailemize ve toplumumuza fayda sağlayacaktır. Unutmamalıyız 
ki “Ezileceğim, küçüleceğim, üzüleceğim diye,  çırak olmayı göze alamayanlar; usta olmayı asla 
başaramaz”.

 Ömer Akkanat
Tesisat Tek. Ve iklimlendirme Öğr.

Elektrik Elektronik Öğr.
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TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE 
İKLİMLENDİRME ALANI

Salih Tekin
Sınıf Öğretmeni

9

Barış
Şair

Mustafa Arda
Öneren

Salih
Altınbaş

Münür Barın
Çavuş

Hasan Hüseyin
Yalçın

Ahmet
Çürük

Cahit Barkın
Çavuş

Ali Şahin
Askan

Furkan
Taşkıran

Harun Can
Oyan

Hacı Kemal
Kurtdağı

Görkem
Değirmenci

Mehmet 
Akar

Abit 
Cemiloğlu

Harun Suphi
Avcı

Mehmet
Gezer
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TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE 
İKLİMLENDİRME ALANI (SOĞUTMA)

Hüseyin Çuvalcıoğlu
Sınıf Öğretmeni

10

Kazım
Sakallı

Düzgüncan
Aydın

Asil Al
Dugamat

Semih
Yabancı

Ahmet
Ürkmez

Gökhan
İnal

Mehmet
Güneyli

Ertan
Mirdat
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TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE 
İKLİMLENDİRME ALANI (ISITMA)

İmdat Kaygısız
Sınıf Öğretmeni

10

Muhammed Recep
Seyhan

İbrahim
Yıldız

Hüseyin
Yıldırım

Serhun Gazi
Kasap

Ali Faruk
Çember

Baran
Ataman

Yuşa
Kaya

Sinan
Özsoy
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Ömer Akkanat
Sınıf Öğretmeni

11

Tuğra
Karataş

Muammer 
Burkaç

Özer 
Baykan

Yakup
Kartopu

Samed Yiğit
Çetin
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ZARİFCAN YILDIRIM

AHMET ERTUĞRUL BERDAN

ENES TEKE

Kendisiyle geç tanıştım ama sonra çok sıkı arkadaş olduk. Komik, esprili, şakalı 
günlerimiz hiç eksik olmadı. Kendisiyle ayrılacağım için üzülüyorum. Geri kalan 
hayatında başarılar dilerim. Sağlıkla kal. Enes
Zarif ilkokuldan beridir öz kardeşim gibidir. Hayatımın her karesinde beraber 
olduk. İlkokul, ortaokul ve lise çağlarını beraber geçirdik. Umarım aramız asla 
bozulmaz, dostluğumuz hep devam eder. Ertuğrul

Öz kardeşim gibisin. 8 senedir aynı okulda devam ediyoruz ve ayrılamıyoruz. Her 
zaman destekçim oldun ve yanımda durdun. Kesin aynı üniversiteyi kazanacağız. 
Bu yüzden senle vedalaşmak yok. Seviliyorsun kardeşim. Zarifcan
Ertuğrul ile tanıştığım için çok şanslıyım. Bilişim ve teknolojideki bilgisi çok yoğun. 
Şakalarımızı ve soğuk espirilerimizi asla unutmayacağım. İleride çok iyi bir yere 
geleceğinden eminim ve kendisine güveniyorum. Gelecekteki hayatında başarılar 
dilerim. Enes

4 senedir yan yanayız. Benim için bu 4 sene içinde çok değerli birisi oldun. 
Kardeşim gibisin, her zaman yanımda oldun. Umarım istediğin üniversiteyi 
kazanıp hayallerini yaşarsın kardeşim. Sevgilerimle...Zarifcan
Enes arkadaşım sessiz, derslerine çalışan eğlenceli bir arkadaşımızdır. Sadece 4 
yıldır tanısam da adeta öz kardeşim oldu. Umarım bu arkadaşlık bağı asla kopmaz.
Ertuğrul

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
MEZUNLARI12
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MUSTAFA YUNUS

MURAT KAYA

KANDEMİR MEŞİNCİ

Derslerinde başarılı bir öğrencidir. Gelecekteki hayatında başarılar dilerim. Murat
Sınıfımızın Fenerlisidir. Maç konusuna girince asla çıkamadığımız bu arkadaşımız  
sınıfın neşesidir. Kandemir
Beni her zaman çok güldüren, hiç unutmayacağım bir arkadaşımdır. Abdullah
Futbol oynamayı ve konuşmayı seven bir arkadaşımdır. Gelecekteki hayatında 
başarılar diliyorum. Abdülbaki 
Dört yıl boyunca birlikte güldüğümüz, eğlendiğimiz çok iyi bir arkadaşımdır. 
Haytında  başarılar dilerim.  Emir Alper

İyi bir arkadaşımızdır. Hayatında başarılar dilerim. Mustafa
Sınıfımızın habercisi bu arkadaşım aynı zamanda okula geç gelip Ali Rıza hocayı 
sinir eden ve derslerde de ders dinlememizi engelleyen kişidir. Kandemir
Murat seninle defalarca kavga ettik hatta beş senelik lise hayatımın üç senesi 
seninle kavga ederek geçti. Ama yine de çok güzeldi. Seninle beraber her 
matematik dersinde Hüseyin hocadan azar işiterek bu lise hayatını bitiriyoruz. 
Emir
Ara sıra tartışmalarımız olsa da iyi ve sevdiğim bir arkadaşımdır. Abdullah
Okula geldiğimde ilk tanıştığım arkadaşımdır. Gelecekteki hayatında başarılar 
diliyorum. Abdülbaki

Derslerinde başarılı olmak için çok çalışan, başarılı bir arkadaşımızdır. Gelecekteki 
hayatında başarılar diliyorum. Murat
Sınıfta iyi anlaştığım arkadaşlarımdan birisidir. Mustafa
Kandemir bizim sınıfta sporu en çok seven kişidir ve derslerde de benden sonra en 
başarılı kişi olabilir diye düşünüyorum. Atakan hocanın deyimiyle;  biz seninle sınıfın iki 
demirbaşıyız. Emir
Sınıfımızın bana göre en çalışkan ve zeki olan öğrencisidir. Okuduğumuz dönemler 
boyunca hep iyi anlaştığım bu arkadaşıma ileriki hayatında başarılar dilerim. Abdullah
Derslerinde başarılı olan bir arkadaşımdır. Fitness sporuyla ilgilendiği için sporla alakalı 
herhangi bir sorum olduğunda ilk soracağım kişidir. Gelecekteki hayatında başarılar 
diliyorum. Abdülbaki

ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ 
ALANI MEZUNLARI12
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ABDULBAKİ ALGÜL

EMİR ALPER ŞENGÜL

ABDULLAH AKSU

Uygulamalarda çok başarılı aynı zamanda bizlere de çok yardımcı olan bir 
arkadaşımızdır. Gelecekteki  hayatında başarılar dilerim. Murat
Sınıfımızın uyuyan güzelidir. Çok iyi bir arkadaşımızdır. Derslerine biraz çalışsa aslında 
çok başarılı olabilecek birisidir. Kandemir
İleriki hayatında başarılar dilerim. Mustafa
Apo’yu ben Haspolat Meslek Lisesi’ne ilk başladığım zaman tanıdım  ve beş yıl boyunca 
bir çok olay başımıza geldi. İyi ki tanışmışız... Emir
Derslerinde başarılı olan bir arkadaşımdır. Derslerde sürekli birbirimizle yardımlaşırdık. 
Gelecekteki hayatında başarılar diliyorum. Abdülbaki

Emir sınıfımızın yaşça en büyüğüdür. Ben Emir’le liseye başladığım ilk gün tanıştım. 
Bize hep iyi davrandı. İlk senemizde yapamadığımız  bir şey olduğunda  veya hocalara 
sormaya çekindiğimiz  herhangi bir konuda  bize hep yardım etti. Kısacası Emir başarılı, 
zeki ve iyi bir arkadaşımızdır. Yolu açık olsun. Abdülbaki
Derslerinde başarılı olan bir arkadaşımdır. Gelecekteki hayatında başarılar dilerim. 
Murat
Sınav olunca yanına gidip ders çalıştığım arkadaşımdır. Mustafa
Emir dört senelik lise hayatım boyunca çok iyi anlaştığım sınıf arkadaşlarımdan birisidir. 
Bazen biraz agresif olsa da çok temiz kalplidir. Derslerinde çok başarılı bir insandır. 
İleriki yaşantısında başarılar dilerim. Kandemir
5 sene boyunca hiç kavga bile etmediğim, çok sevdiğim, değer verdiğim hayatımdan hiç 
çıkarmayacağım bir arkadaşımdır. Abdullah

Uygulamalarda çok başarılı aynı zamanda bizlere de çok yardımcı olan bir 
arkadaşımızdır. Gelecekteki  hayatında başarılar dilerim. Murat
Sınıfımızın uyuyan güzelidir. Çok iyi bir arkadaşımızdır. Derslerine biraz çalışsa aslında 
çok başarılı olabilecek birisidir. Kandemir
İleriki hayatında başarılar dilerim. Mustafa
Apo’yu ben Haspolat Meslek Lisesi’ne ilk başladığım zaman tanıdım  ve beş yıl boyunca 
bir çok olay başımıza geldi. İyi ki tanışmışız... Emir
Derslerinde başarılı olan bir arkadaşımdır. Derslerde sürekli birbirimizle yardımlaşırdık. 
Gelecekteki hayatında başarılar diliyorum. Abdülbaki

ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ 
ALANI MEZUNLARI12
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SUAT IŞIK

CAN BİLGİNERLER

SEYİT AYTAŞ

Şakacı, komik kardeşim benim. Zaman zaman sinirli olsan da  iyi kalpli bir insansın. 
İleriki hayatında başarılar dilerim. Yusuf
Kardeşim iyisiyle kötüsüyle seninle 4 yıl geçirdik. Ara sıra  kavga etsek de seni yine 
de seviyorum. Seyit
Kardeşim gibidir, benim için çok değerli olan tatlı çocuk, hem zararsız hem de 
saygılı birisidir. Bir de koyu Fenerlidir. Ömer
Ara sıra  gereksiz trip atıp, her şeye darılsan da seviliyorsun. Enis
Suat tanıdığım en çılgın insanlardan biridir. Onun yeri bende ayrıdır. Can

Çoğu zaman sinirli olan arkadaşımız kendisine çocuk denilmesini hiç sevmez. 
Sınıfın en büyüğüdür. İleriki hayatında başarılar dilerim. Yusuf
Okula ilk geldiğimde onunla tanışmıştım ve o günden beridir çok iyi birer arkadaş, 
çok iyi birer dost olduk. İyi ki seni tanımışım. İyi ki varsın, çok seviliyorsun. Suat
Yaşı bizden büyük olsa da kendisini çok seviyorum. Bitir artık şu okulu ...  Seyit
Öz kardeşim gibi sevdiğim okulda ve dışarıda beraber birçok anı biriktirdiğimiz 
arkadaşımdır. Hem çok iyi bir kardeş, hem de fazlasıyla saygılı  bir insandır. Tabi  
birde ağır abilik yapması da  var. Ömer
Sınıfın çakma ağır abisi ve yabancı futbolcusudur. Askerde başarılar dilerim. Enis

Herşeyi sürekli  bildiğini söyler ama genellikle her konuda yanılır. Boyu kısa diye 
ufak işleri ona yaptırıyoruz. Haftanın  4 günü başı ağrıyan bu arkadaşımıza ileriki 
yaşantısında başarılar dilerim. Yusuf
Sınıfımızın küçüğüdür. İyi ki varsın kardeşim, çok seviliyorsun. Suat
Sınıfın tatlı çocuğu, kardeşim gibidir. Onun yeri çok ayrıdır çünkü kendisi tam bir 
‘king’dir. Ömer
Haftanın  4 günü başı ağrıyan arkadaşım herşeyi hep kendinin bildiğini iddia eder 
ama bence çok yanılır. Enis
Seyit sınıfımızın minyon çocuğudur. Can

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME 
ALANI MEZUNLARI12
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ÖMER KARAKIŞLA

ENİS KASABALI

YUSUF ÖNAL

Kendisiyle çok yakın arkadaş olmasak da sevdiğim bir arkadaşımdır. İleriki 
hayatında başarılar dilerim. Yusuf
Aramıza geç katıldı ama iyi ki katılmış. İyi kalpli, iyi niyetli bir arkadaşımdır. İyi ki 
varsın ve  iyi ki bizim okula geldin. Bu sayede ben de çok değerli bir kardeşe sahip 
oldum. Suat
Kardeşim benim, aramıza sonradan katılsa da  iyisiyle kötüsüyle 3 yıl geçirdik. Çok 
şükür son sınıf olduk, şimdi de birlikte mezun olacağız. İyi ki seni tanıdım. Seyit
Sınıfın ekonomi bakanıdır. Tüm para ve yemek akışını sağlayan arkadaşımızdır. Enis
Ömer çok iyi çocuktur ama iyi olduğu kadar da sakardır. Ama yine de severim 
kendisini. Can 

Traktör delisi, yufka yürekli kardeşim. Galatasaray ile ilgili her bilgiye sahiptir. 
Seninle 4 sene aynı sınıfta okuduk, her günü sayende komik geçti. İyi ki tanıdım 
seni kardeşim. Bundan sonraki hayatında başarılar dilerim.  Yusuf
Enis’le şakalaşmayı çok seviyorum. Çok iyi anlaşıyoruz, birbirimize hiç bir zaman 
alınmıyoruz. İyi ki varsın seviliyorsun. Suat
Seninle iyi anlaşıyoruz bro, aynı takımlı olmamız zaten ayrı güzel. İyi ki varsın. 
Seyit
Çok iyi biridir, kardeşim gibidir. Çok değerli, aynı zamanda kimseye bir zararı 
olmayan ‘king’ arkadaşımdır. Ömer
Enis sınıfta hepimizi güldürür. Kimsenin kötülüğünü istemez, hep güler yüzlüdür. 
Can

Çok iyi birisidir. İyi kalpli arkadaşım, iyi ki seni tanımışım. Seviliyorsun. Suat
Kankam  senle çok iyi anlaşıyoruz. Benim için çok değerlisin. Seyit
Sınıfımızın  e-sporcusudur. Bütün gününü  pubg oynayarak geçirir. Enis
Yusuf incitmeyi sevdiğim adamlardan biridir. Can 

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME 
ALANI MEZUNLARI12
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ALİ RIZA ÖZMATYATLI
4 sene boyunca bizi okutmuştur. Bize çok şey öğrettiği 
için ona çok minnettarım. Bölüm hocalarımın içinde çok 
sevdiğim bir hocamdır. Murat

Ali Rıza hoca bize mesleğimizin risklerini, elektrikle oyun 
olmayacağını, en ufak ihmalden insanların ölebileceğini 
öğreten kişidir. Bize öğrettiği her şey için ona teşekkür 
ederim. Emir

Okula başladığımız zamandan beridir bana hem hayatla  
hem de derslerle ilgili çok şey katan hocamdır. Her 
öğrencisine özel ilgi göstermiştir. Canım hocam çok 
teşekkür ederim. Abdullah

Bize mesleğin temel kurallarını,  elektriğin her yerde 
kulanıldığını, ölümsüz bir meslek olduğunu öğretmiştir. 
Bunları bize öğrettiği icin çok teşekkür ederim. Abdülbaki

GÖRKEM ÇELİK
Bize bölümümüzün temel kurallarını öğreten sevdiğim bir 
bölüm hocasıdır. Her şey için çok teşekkürler hocam. Murat
Görkem hoca  elektroniği, bir çok makinenin nasıl 
çalıştığını, arızalarını  ve nasıl tamir edileceğini bize öğreten 
kişidir. Bunları bize öğrettiğiniz için teşekkür ederiz hocam. 
Emir

İBRAHİM AYSAL
Okulda en sevdiğim bölüm hocası İbrahim hocaydı. Bize cok 
iyi davranırdı. Elektrik ile ilgili bir çok şeyi o öğretti. Her şey 
için ona çok teşekkür ediyorum. Abdülbaki

Fener maçları hakkında konuştuğum en sevdiğim hocamdır. 
Mustafa

İbrahim hocam beş senelik lise hayatımın dört senesini 
sizin öğrenciniz olarak geçirdim. Bunun için gerçekten çok 
mutluyum. Emir

ATAKAN EMİRKANI
Çok babacan bir tavrı vardır. Derslerimiz çok keyifli 
geçiyordu. Çok kısa sürede çok şey öğrendiğimiz bir 
hocamızdır. Murat

GÖRSEV ODUNCUOĞLU
Bir hoca; anne , babadır ama Görsev hocam direk olarak 
annem gibi diyebileceğim bir hocamdır. Her zaman iyi 
niyetlidir ve her öğrencisinin başarılı olması için özenle her 
şeyi yapan bir öğretmendir. Abdullah

9. sınıftayken  bize elektrik dersini veren güzel hocamız... 
Bize hep bir anne gibi davrandı. Bize elektrikle ilgili çok şey 
öğretti. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Abdülbaki

ÖMER AKKANAT
Her konuda bilgiye sahip bir hocamızdır. Kendisi pratik iş 
yapmayı çok sever. Enis

Kendisi uygulama yapmayı çok seviyor. Bizlere de bunu 
aşılamak istiyor, bizler de  elimizden geldiğince bunu 
başarmaya çalıştık. Ömer

TAHSİN ÖYKÜN
Dışarıdan sert bir hocaya benzese de aslında çok iyi kalpli  
bir hocamızdır. Enis

Öğrencilerine değer veren bir hocamızdır. Onu çok 
seviyoruz, başarılı olmamızı çok istiyor. İleride zorluk 
çekmememiz için elinden gelenin fazlasını yaptı. Bunu 
yaparken de yerine göre sinirli olduğu zamanlar da oldu. 
Ömer

Sizden az azar  işitmedik. Birlikte faydalı dersler yaptık, aynı 
zamanda da hep birlikte eğlendik güldük. Seyit

Dıştan çok sert görünse de aslında içi çok temiz ve  iyilikle 
dolu bir hocamızdır. Can

Dışarıdan sert ve sinirli bir görünümü olsa da, tanıdıkça 
aslında çok iyi bir öğretmen hatta bir abi olduğunu 
anlarsınız. Seviliyorsunuz hocam. Suat

Bizim için çok çabalayan hep iyiliğimizi düşünen, sevip 
saydığımız hocamızdır. Lise hayatım boyunca nerdeyse her 
sene bana ders verdiniz, öğüt verdiniz. Sizi biraz geçte olsa 
anladım. Ben ve arkadaşlarım için yaptığınız her iyilik için 
teşekkür ediyorum. Yusuf

MEHMET SOLEY DELİCEIRMAK
Tanıdığım en kral hocalardan biridir. Melek gibi bir insandır.
Can

ERDOĞAN ALBULUT
Erdoğan hoca sayesinde elektrik ve elektroniğe daha 
çok yöneldim. Kendisinden aldığım bilgilerle kendimi 
geliştirdim. İyi ki de bölüm hocamız olmuş, kendisine 
sağlıklı ve güzel bir ömür diliyorum. Enes

ÖZHAN ÖZYÖNÜM
Özhan hocamızla 9. sınıfta tanıştık. Derslerine çok ilgi 
duyduğum hocamız okuldan ayrıldığı için çok üzülmüştüm 
ama 12.sınıfta tekrar derslerimiz girmeye başladı. Böyle 
bilgili ve değerli bir hocayı hiç bir yerde bulamaycağım için 
üzülüyorum. Sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum. Enes

BERNA YILDIRIM
Berna hoca bizim ilk sınıf hocamız ve biz de onun ilk 
öğrencileriyiz.  9. sınıftan beri hep yanımızda olan, derseleri 
çok eğlenceli ve espirili bir şekilde geçen hocamızdan 
ayrılacağım için çok üzülüyorum. Bu kadar kıymetli 
bir hocayı hiç bir yerde bulamayacağımı da biliyorum. 
Kendisine sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum. Enes

MEZUNLARIMIZIN , ÖĞRETMENLERİ 
HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ
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Berna hocam size hoca demek istemiyorum çünkü sanki 
bizim annemizmişsiniz gibi her zaman bizi koruyup 
kolladınız. Ne olursa olsun yanımızda durup bizim 
üzülmemize asla izin vermediniz. Sizi çok seviyorum. 
Zarifcan

EMİNE ERGÜLER
Hocam her zaman destekçimiz oldunuz. Bize çok iyi bir 
eğitim verip hem derste eğlenmemizi hem de derse 
odaklanmamızı sağladınız. Bu 4 sene içinde her zaman 
bize güler yüzlü oldunuz ve hep iyi davrandınız. Herşey 
için teşekkürler hocam. Zarifcan

MİNE GÜLHAN AKAD
Hocam bu sene derslerimize girmeye başladığınız halde 
bize ayni bir arkadaş gibi davranıp her zaman yanımızda 
durdunuz. İyi ki varsınız, çok seviliyorsunuz. Zarifcan

CANSEV KARŞILI
Cansev hocamızla yarım dönem ders yapabildik ama 
yarım dönemde cana yakın olup durumumuzdan, 
halimizden anlaması, derslerinin hep eğlenceli geçiyor 
olması gerçekten çok güzeldi. Kendisine sağlıklı ve 
mutlu bir ömür diliyorum. Enes

Hocam iyi ki varsınız. Yeri geldi azarladınız, kızdınız 
yeri geldi bizim için çok şey yaptınız. Bu zamana kadar 
tanıdığım en iyi hocalardansınız. Bizi hep aileniz gibi 
gördünüz. Çok seviliyorsunuz hocam. Zarifcan

HÜSEYİN UZUN 
Hocamız bizi 9 ve 10. sınıfta okutmuştu. 11 sınıfta 
matematik dersi olmadığı  ve bizi okutmayacağı 
için üzülmüştüm. En sevdiğim hocam olduğunu 
kendisine de söylemiştim. Ödevlerini de yaparken 
bu öğretmenimin ödevini yapmazsam ayıp olur diye 
düşünüp ödevlerini yaptığını hatırlıyorum . Murat

Reis beş yıllık lise maceram boyunca bize bir çok şey 
öğrettiniz. Teşekkür ederim Reis... Emir
Matematik dersini Hüseyin hocam sayesinde sevdim. 2 
sene boyunca bir çok şey öğrendim. Ona çok teşekkür 
ederim. Abdülbaki

ÖZGE ELİZ AKSAYGIN
Galiba dünyadaki en iyi insan odur. Tatlı dili, iyi niyeti ve 
öğrencilerine olan sevgisi ile benim için çok değerli olan 
hocam;  sizi çok seviyorum. Bana öğrettiğiniz her şey 
için çok çok minnettarım. Abdullah

Onun dersinde sınıfta kesinlikle uyumak yok, her zaman 
ders dinlememizi ister.  Öğrencilerini çok düşünen bir 
hocamızdır.Onu çok seviyoruz. Ömer

Bize edebiyat dersini sevdirmeye çalışan hocamıza çok 
teşekkür ederim. Mustafa

Özge hoca kadar edebiyatı ve felsefeyi seven ve 
hayatına bunu yansıtan başka kimseyi tanımıyorum. 
Gerçekten bizi düşünen hocalardan biridir. Her şey için 
ona çok teşekkür ederim. Abdulbaki

Hep güler yüzlü olup,  bizi hiç üzmeyen bir hocamızdır. 
Tek şikayetimiz sınıfta bizi uyutmamasıdır :) Can
Sınıfta uyumamıza izin vermez. Kendisini çok severim.  
Gülmesi dünyaya bedeldir... Enis

Hocaların kralıdır. Bizi en iyi siz anlıyorsunuz hocam. 
İyi ki hocamızsınız, dersleriniz hep eğlenceli geçiyor. 
Seviliyorsunuz hocam. Seyit

Çok iyi kalpli bir hocamızdır. Edebiyat dersini çok 
sevmesek de hocamızı çok seviyoruz. Suat

Dersini pek değil ama kendisini sevdiğim tek hocam. 
Derslerde ara ara dalıp hızlı hızlı gitseniz de dersleriniz 
çoğu zaman eğlenceli geçiyor. Sizi iyi ki tanıdım hocam, 
yüzünüz hep gülsün. Yusuf

SİNEM GALİPOĞLU
Güler yüzlü canım hocam, sizi çok seviyorum. Lise 
hayatım boyunca bana öğrettiğiniz dersle veya hayatla 
ilgili her şey için çok teşekkür ederim. Abdullah

Bizlere İngilizce dersini sevdirmeye çalışan hocamıza 
çok teşekkürler. Mustafa

Tanıdığım en iyi İngilizce hocasıdır. Bizi bugüne kadar 
hiç üzmedi. Hep güldürdü bizi. Can

Ara sıra uyumamızı görmezden gelir. Kendisini çok 
seviyoruz. Enis

Ders dinlememizi ve başarılı olmamızı isteyen bir 
hocamızdır. Ama sınıf biraz yaramaz  o yüzden ara sıra 
sizi kırmış olabiliriz, özür diliyoruz... Ömer

Hocam dersinizde rahat durmasam da, her zaman 
elimden geleni yapmaya çalıştım. 4 yıl boyunca hep 
birlikte güzel günler geçirdik. Seyit

Çok iyi bir hocamızdır. Dersini ve kendisini çok severim. 
Suat

I learned English and thanks to our teacher, whom we 
love and respect, for that. Always smile teacher.  Yusuf

MEZUNLARIMIZIN , ÖĞRETMENLERİ 
HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ
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OSMAN ÖREK MESLEK LİSESİ İLK 
MEZUNLARINI VERDİ

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEZUNİYET TÖRENİ BÜYÜK BİR COŞKUYLA YAPILDI
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REHBERLİK VE PSİKOLOJİK 
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Pandemi Döneminde Ruh Sağlığını Koruma ve Stresle Baş Etme
Pandemi ile mücadeledeki süreçler, küresel sınavımız, 
tıpkı günlük hayat rutinimiz gibi psikolojimizi de 
derinden etkilemiş durumda.Psikologlar, insanın 
doğası gereği sağlığımızla ilgili hissettiğimiz kaygıların, 
bizleri belirsizliği ortadan kaldırmak için bir çözüm 
bulmaya iterek kendimizi korumaya çalışmamızın bir 
yolu olduğu noktasında hemfikir. Ancak geldiğimiz 
noktada, bilinmeyene karşı verdiğimiz doğal bir cevap 
olan anksiyete, maalesef pek çoğumuzu ele geçirmiş 
halde.Sosyal ve yüzyüze ilişkilerimizin kısıtlanması, 
kapalı ortamlarda uzun süreli kalma mecburiyetleri, 
eğitimin ve iş hayatının büyük bir bölümünün online 
olarak devam etmesi her birimizi bu yeni durumlara 
uyum sağlamada zorladı. 

Dünya Sağlık Örgütü ve uzmanların peş peşe 
vurguladığı psikolojimizi korumaya yönelik önlemleri, 
en üst düzeyde dikkate almamız gereken bir 
döneme girmiş bulunuyoruz.Bu nedenle , yetişkinler, 
karantinadan çıkanlar ve çocuklar için psikolojiyi 
desteklemeye yardımcı uzman uyarılarına ve Türkiye 
Psikiyatri Derneği’nin önerdiği, kanıta dayalı, evde 
gevşeme yöntemlerine yer vermekte fayda var.

COVID 19 salgının yarattığı strese yoğun tepki 
verebilecek gruplar hangileri?

Çocuklar ve Ergenler
COVID-19 için daha yüksek risk altında olan yaşlı 
insanlar ve kronik hastalıkları olan kişiler
doktorlar, ilk müdahale ekibi ve COVID 19’la ilgili 
destek görevlileri
geçmişte ruh sağlığı sorunları yaşamış olanlar
uzmanlar, stres tepkilerinin art arda birkaç gün 
boyunca sürmesi ve olumsuz duyularla başa 
çıkılamaması halinde, aileyle ve çevreyle daha güçlü 
bağlantı kurulması ve tıbbi yardım talep edilmesini 
tavsiye ediyor.
Söz konusu süreçte, özellikle önceden ruh sağlığı 
sorunu yaşamış olan kişilerin, tedavilerini olduğu gibi 
devam ettirmeleri ve oluşan yeni belirtileri dikkatle 
takip etmeleri de oldukça önemli.

Bulaşıcı hastalık salgınına karşı yetişkinlerin 
verebileceği olası tepkiler nelerdir?
Kendimizin ve sevdiklerimizin Corona ‘ya maruz 
kalabileceği ve sağlık durumunun bozulacağı endişesi 
uyku ve yeme düzeni değişiklikleri
uyku ve konsantrasyon güçlüğü
kronik sağlık sorunlarının ağırlaşması

sindirim sorunları
alkol ve tütün tüketiminin 
artması
ilaç kullanımının artması
korona salgını sırasında 
yetişkinler, psikolojilerini 
desteklemek ve stresle 
başa çıkmak için neler 
yapabilir?
Umutsuzluğa kapılmayın 
ve olumlu düşünmek için 
gayret edin.  
Hissedilen yoğun 
olumsuz duyguların 
zamanla geçeceğini sık 
sık kendinize hatırlatın.
Haberleri takip etmeye biraz ara verin veya 
güncel bilgileri alma sürenizi mümkün olduğunca 
sınırlandırmaya çalışın.
Neler olduğuna dair genel bir fikre sahip olmak için 
gündemi takip etmekte ısrarcıysanız, gün içinde belirli 
zamanlarda, söylentilerden ve spekülasyonlardan 
uzak duran saygın kaynakların açıklamalarına 
odaklanın.
Duygularınızı ailenizle ve yakın çevrenizle paylaşmayı 
ihmal etmeyin.
Sadece doğruluğuna emin olduğunuz bilgileri 
paylaşmanızın, başkalarının korkularının yatışmasına 
ve onlarla bağ kurmanıza yardımcı olacağını göz 
önünde bulundurun.
Alkol ve uyuşturucudan uzak durun.
Sağlığınızı korumaya öncelik veren yeni bir günlük 
rutin oluşturun. Doğru beslenin, yeteri kadar egzersiz 
yapın.
Varsayımlarda bulunmaktan kaçının. İnsanları 
yargılamayın ve öfkenizi beslemeyin.
Hastalığın yayılmasından kimin sorumlu olduğu 
hakkında sonuçlara ulaşmaya çalışmaktan kaçının.
Mümkünse psikoloğunuzdan sanal yardım alın veya 
stres giderici bir uygulama indirin.
Hobilerinize ağırlık vermeye çalışın.
Korku ve / veya üzüntü duygularınızı ifade edin.  
Uyarıları dikkate aldığınız ve gerekli önlemleri 
uyguladığınız takdirde güvende olacağınız konusunda 
kaygılanmayın.
Rahatlatıcı veya eğlenceli aktiviteler için bir program 
oluşturun.
Günlük hayatınızda bir rutine bağlı kalmaya devam 
edin. Eğitime ara verilmiş olsa da öğrenme aktiviteleri 
düzenleyin.

AYŞEGÜL BÜKÜK
P. Danışman ve Rehber
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REHBERLİK VE PSİKOLOJİK 
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

COVID-19 karantinasından çıktıktan sonra 
verilebilecek olası tepkiler nelerdir?
Kendi sağlık durumunuz ve COVID-19’a maruz kalmış 
olabilecek sevdiklerinizle ilgili korku ve endişe
COVID-19’un belirti ve bulgularına karşı sürekli 
kendinizi yoklamak ve başkaları tarafından 
izlenmekten kaynaklanan stres
Tehlikeyi atlatmanıza rağmen arkadaşlarınız ya da 
sevdiklerinizin, temelsiz korkuları sebebiyle sizinle 
temas etmekten kaçınmaları nedeniyle üzüntü ve öfke 
duymak veya hayal kırıklığı yaşamak
Karantina sırasında ebeveynlik ve mesleki görevlerinizi 
yerine getirememekten kaynaklanan suçluluk duygusu

COVID-19 karantinasından çıktıktan sonra 
psikolojinizi desteklemek için neler yapabilirsiniz?
E-posta, sosyal medya, video konferans ve telefon 
yoluyla sosyal ilişkileri güçlü tutun.
Düzenli egzersiz, düzenli uyku ve sağlıklı beslenmenin 
dahil olduğu bir günlük rutini takip edin.
İyileşmenize rağmen sizden uzak durmayı tercih eden 
insanlara karşı tepki göstermek yerine bilinçsizlik 
sebebiyle kaygılandıklarını göz önünde bulundurun. 
Sürecin geçici olduğu gerçeğinden hareketle çevrenize 
hoşgörülü yaklaşmaya çalışın.
Yukarıda “Korona salgını sırasında yetişkinler, 
psikolojilerini desteklemek ve stresle başa çıkmak için 
neler yapabilir?” başlığı altında topladığımız maddeleri 
izlemeye gayret edin.

Psikolojimizi desteklemek adına kanıta dayalı, evde 
gevşeme yöntemleri nelerdir?

Diyafram nefesi
Gün içinde birkaç kez ve her seferinde en az beş tam 
nefes şeklinde alınan diyafram nefeslerinin vücuda 
alınan oksijenin kan ve hücreleri güçlendirdiği; 
stres sırasında hücrelerde sıkışıp kalan kirli havayı 
temizlediği; astım, uykusuzluk, enerji düşüklüğü, 
yüksek tansiyon, kaygı, kalp hastalıkları ve migren gibi 
sorunlara iyi gelebildiği aktarılmaktadır.

Göz açık ve varsa kapı çıkış noktasını görebileceği bir 
konumda, yatarak değil rahat bir koltukta gevşeme 
hareketlerinin yapılması önerilir.

Rahat ettiğiniz bir şekilde oturun ya da yatağa uzanın.
Burnunuzdan, dört saniyeye yayarak nefes alın.  İçinize 

çektiğiniz havayı iki saniye tutun.
Yine burnunuzdan, altı saniyeye yayarak nefesinizi 
bırakın. - Kısa bir an ara verin ve yine burnunuzdan 
dört saniyeye yayarak nefes alın, iki saniye tutun ve 
altı saniyeye yayarak geri verin.
Denemeye devam edin.

Dengeleme (Grounding)
Zihne istem dışı giren düşünceleri kontrol altına almayı 
sağlayan bu teknikte amaç, duyularımız aracılığıyla 
çevre ve bedenimizle ilgili farkındalığı sağlamak ve 
içinde bulunulan ana geri getirmektedir.
Ellerinizi ve ayaklarınızı serbest bırakacak şekilde, 
rahat bir pozisyonda oturun.
Nefesinizi yavaş ve derin şekilde alıp vermeye başlayın.
Etrafınıza bakın ve sizde herhangi bir rahatsızlık veya 
stres hissi uyandırmayan beş objenin adını zihninizde 
tekrarlayın.
Yavaş ve derin nefes alıp vermeye devam edin.
Şimdi etrafınızda duyduğunuz seslere kulak verin 
ve sizde herhangi bir rahatsızlık ya da stres hissi 
uyandırmayan beş sesi zihninizden geçirin.
Yavaş ve derin nefes alıp vermeye devam edin.
Ve şimdi bedensel duyumlarınıza ve nasıl hissettiğinize 
dikkat etmeye çalışın ve sizde herhangi bir rahatsızlık 
ya da stres hissi uyandırmayan beş hissin ne olduğunu 
zihninizden geçirin.
Nefesinizi yavaş ve derin şekilde alıp verin.

Aşamalı Kas Gevşetme
Rahatça oturun, ancak uyumanıza yol açacak bir 
pozisyondan kaçının. Nefes alıp verme hızınızı 
yavaşlatın. Hazır olduğunuzda, ilk kasınızı gerin. Her bir 
kas grubunu, gerginliği iyice hissedene kadar (ancak 
ağrı duymayacak şekilde) gerdiğinizden emin olup, beş 
saniye boyunca germeyi sürdürmeniz; ardından aynı 
kas grubunu gevşetip on saniye boyunca bu gevşeme 
halini hissetmeniz gerekiyor. Bunu aynı kas için iki kez 
tekrarlayacaksınız. Kasınızın gergin ve gevşemiş hali 
arasındaki farkı hissetmeye çalışın.

İlk olarak sağ elinizi ve kolunuzun alt kısmını gerecek 
şekilde yumruğunuzu sıkın, beş saniye bekleyin, 
bırakın, bırakın, on saniye bu gevşemiş hali duyun. 
Şimdi aynı şekilde yine sağ elinizi yumruk yapın 
ve kolunuzun alt kısmındaki gerginliği de hissedin, 
bekleyin ve bırakın.
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MİLLİ GÜNLER

“ ATATÜRK’Ü ANDIK ”
Eşsiz devlet adamı, 20. 
yüzyılın yetiştirdiği en 
büyük deha olan Mustafa  
Kemal Atatürk’ü  82 ölüm 
yıl dönümünde andık.
Anma töreni Atatürk 
büstüne çelenklerin 
konulması ile başladı  
ardından tüm ülkede 
sirenler eşliğinde saygı 

duruşunda bulunulup 
İstiklal Marşı  okundu. 
Günün anlam ve önemini 
belirten konuşmayı  
okulumuzun tarih 
öğretmeni Seza Songur 
yaptı. 11 Bilişim sınıfından  
Celal Demirci  isimli 
öğrencimiz de 10 Kasım 
şiirini okudu.
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MİLLİ GÜNLER

15 Kasım Cumhurİyet Bayramı kutlandı
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın, 15 Kasım 
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 
düzenlediği, Lefkoşa bölgesindeki ilkokul, ortaokul, 
lise, üniversitelerden öğrencilerin, öğretmenlerin 
ve bazı dernek yetkililerinin katıldığı “Cumhuriyet 

Korteji”ne Osman Örek Meslek Lisesi de katıldı.
Kortej yürüyüşünün ardından Cumhurbaşkanlığı’nda 
düzenlenen törende 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı 
kutlandı.
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MİLLİ GÜNLER

ŞEHİTLERİMİZİ ANDIK
Osman Örek Meslek Lisesi, Kıbrıs 
Türk halkının varoluş ve özgürlük 
mücadelesi ile bu mücadele 
sırasında şehit düşenleri, 21-25 
Aralık Mücadele ve Şehitler 
Haftası’nda andı.
Atatürk büstüne çelenk 
konulması ile başlayan tören,  
ulu önder Mustafa Kemal 
Atatürk ve bizlerin bugünlere 
özgürce ulaşması uğruna 
canlarını feda eden aziz 
şehitlerimiz adına saygı duruşu  
ardından da  İstiklal Marşı’nın 
okunması ile devam etti. Günün 
anlam ve önemini belirten 
konuşmayı Tarih Öğretmenimiz 
Seza Songur yaptı. 11 Bilişim 
Sınıfından Celal Demirci 
şehitlerimizi anlatan şiiri okudu.
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MİLLİ GÜNLER

2019-2020 ve 2020 - 2021 Eğİtİm Öğretİm yılında 
lİderlerİmİzİ andık
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ETKİNLİKLER

KARDEŞ OKUL ZİYARETİ
“Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi adına Kardeş 
Okul Protokollerinin imzalanması ile İş 
Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Yerinde 
Görülmesi Projesi” kapsamında temaslarda 
bulunmak için Şubat 2020 tarihinde Eğitim 
Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi 
Müdürlüğü ve müdürlüğe bağlı meslek 
liselerinin müdürlerinden oluşan bir heyet 
Bursa’ya ziyaret gerçekleştirdi. 
Okulumuz adına okul Müdürü Erdoğan 
Keskindağ bu proje kapsamında Ovaakça 
Şarık Tara Anadolu Lisesi Müdürü Dursun 
Duran ile  kardeş okul protokolünü imzaladı.  
Okul müdürümüz kardeş okulu ziyaret 
ederek yararlı temaslarda bulunmuştur. 
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ETKİNLİKLER

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI
24 Kasım Öğretmenler Günü okulumuzda düzenlenen 
törenle kutlandı. Atatürk Büstüne çelenk konulması 
ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı 
ile devam etti.  Günün anlam ve önemini belirten 
konuşmayı okulumuzun tarih öğretmeni Seza Songur 

yaptı. 12 Tesisat öğrencilerinden Can Bilginerler’in şiir 
okuduğu törenin sunumunu da 11 Elektrik sınıfından 
Muhittin Öztürk yaptı. Okul Aile Birliği de gün 
nedeniyle öğretmenlere küçük bir kutlama düzenledi.
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ETKİNLİKLER

KOMPOZİSYON YARIŞMASI

BİLGİ YARIŞMASI

Okulumuzun 9. Sınıf 
elektrik bölümü 
öğrencilerinden Hakan 
Yapar, Uluslararası 
Kıbrıs Üniversitesi’nin 
düzenlemiş olduğu 
liselerarası kompozisyon 
yarışmasında dördüncülük 
ödülü alarak okulumuz 
adına bir başarıya imza 
atmıştır. Öğrencimiz, 18 
Mayıs Salı günü yapılan 
törenle ödülünü almış aynı 
zamanda üniversiteden de 
eğitim bursu kazanmıştır.

BRTK’nın düzenlediği bilgi yarışmasına katıldık.
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ETKİNLİKLER

Osman Örek Meslek Lİsesİ 
“Farkındayız” dedİ
Osman Örek Meslek Lisesi, 
2019-2020 Eğitim Öğretim 
yılının başında Meme Kanseri 
“Farkındalık ayı” kapsamında 
etkinlik düzenledi.
Kanser Hastalarına Yardım 
Derneği Başkanı Raziye 
Kocaismail  etkinliğe katılarak 
öğrencilere kanser hakkında 
bilgi verdi.  Erken tanının 
önemine değinen Kocaismail, 
gençlere ve etkinliğe katkıda 
bulunan öğretmenlere bu 
konudaki duyarlılıklarından 

dolayı teşekkür etti.  Okul 
müdürü Erdoğan Keskindağ 
da günü önemi üzerinde 
durdu.
Öğrencilerin ve 
öğretmenlerin de pembe 
giyerek destek verdiği 
etkinlik okulun önünde 
pankart tutarak devam etti.  
Öğrencilerimizin bu duyarlılığı 
karşısında yoldan geçen 
araçlar da korna çalarak 
etkinliğe destek verdi.
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TEMİZLİK KAMPANYASI
Osman Örek Meslek Lisesi, 2019-2020 Eğitim öğretim yılının 
başında LTB’nin başlattığı temizlik kampanyasına katıldı. 
Çevre bilincini aşılamak ve yaşadıkları yeri temiz tutmak, 
duyarlılıklarını artırmak için düzenlenen kampanyaya 
öğrenciler ve öğretmenler büyük ilgi gösterdi.
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ÖĞRENCİLERİMİZ, GERİ DÖNÜŞÜM HAKKINDA 
BILGİLENDİRİLDİ
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Osman Örek 
Meslek Lisesi Bilişim, Tesisat ve Elektrik bölümü 
öğrencilerini ağırladı. 
 
Çevik Uraz Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen 
etkinlikte, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi 
Roya Alagheband öğrencilere ‘Sustainable Campus 
For Students’ (Öğrenciler için Sürdürülebilir Kampüs) 
adlı geri dönüşüm projesi hakkında bilgi vererek, geri 
dönüşümün bir seçenek olmadığını ve günümüzde 
gereklilik olduğunu kaydetti. 
Proje kapsamında We Are Nature Cafe’nin çevre, 
ekonomi ve kültürel sürdürülebilirlik konusunda 
tasarlanan bir model olduğunu açıklayan Alagheband, 
bu çalışma ile öğrencilerin farkındalıklarını artırmayı 
amaçladıklarını da ifade etti. 
Roya Alagheband, tasarım atölyelerinde mobilya, 
eski gazetelerden kalem, defter, yeniden kullanılabilir 
alışveriş çantası gibi birçok geri dönüşüm ürünü 

ürettiklerini belirterek, “Bu sayede öğrencilerin 
farkındalıklarını yükselterek, çevre sorunlarına dikkat 
çekiyoruz” dedi.
 
Osman Örek Meslek Lisesi Müdürü Erdoğan Keskindağ, 
öğretmen Ayşegül Bükük ile öğretmen Özge Eliz 
denetiminde gerçekleştirilen üniversite ziyaretinde, 
öğrenciler, UKÜ’lü akademisyenlerden geri dönüşüm 
hakkında aldıkları eğitimle,  okullarında sürdürülebilirlik 
kapsamında farklı projeler yapabileceklerini belirttiler. 
Çevik Uraz Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen 
eğitim sonrasında öğrenciler, UKÜ’de geri dönüşüm 
projelerinin gerçekleştirildiği atölyeleri yerinde 
inceleme fırsatı da yakaladılar. 
Osman Örek Meslek Lisesi öğrencisi Simge Satmaz, 
UKÜ’de çok faydalı bir sunum dinlediklerini belirterek, 
“Pet şişelerimizi çöpe atmak yerine geri dönüşüme 
vermemizin önemini öğrendik” dedi.
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YENİ YIL
Osman Örek Meslek Lisesi, 2019 yılını uğurlayıp 2020 yılına hoş geldin demek için yeni yıl partisi düzenledi.
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Paradoks Nedİr?
Paradoks, görünüşte doğru olan bir ifade veya ifadeler topluluğunun bir çelişki 

oluşturması veya sezgiye karşı bir sonuç oluşturmasıdır. Ya da başka bir 
ifadeyle; başı, sonu ve aynı zamanda sonu da başı olan kısır döngüsel 
olaylar zincirine verilen addır. 
Tarihi mitolojik devirlere kadar uzanan paradoksal kavramlar, insan zihnini 
her daim meşgul etmiştir. Bir nevi çelişkiler bütününden oluşan, yaklaşık 
200’ün üzerindeki paradokslardan bir kaçını sizler için derledik!

‘’Paradoks, düşünmenin keyfidir’’.

 Kimi zaman kendiliğinden oluşan paradokslar olduğu gibi matematikçilerin 
ve ünlü düşünürlerin oluşturduğu dünyaca ünlü paradokslar da vardır: Bu 

tip paradokslar matematikte yeni buluşlara yol açarken, soyut düşünceyi de 
beslemiştir. Ne tür paradoks olursa olsun ortaya çıkan sorular ve karışıklık hem 

ilginç, hem de eğlendiricidir.

Hangisi Doğru

-Aşağıdaki cümle doğrudur. 
-Yukarıdaki cümle yanlıştır

İlk Dava (Avukatın Paradoksu)

Hukuk fakültesini bitiren genç, ülkenin en ünlü avukatının yanında staj yapmak için 
başvuruda bulunur. Avukat gence tek şart ileri sürer: “İlk davandan elde ettiğin 
bütün parayı bana vereceksin”. Anlaşma imzalanır ve iki yıl beraber çalışırlar. Tam 
staj bittiğinde genç anlaşmayı haksız bulduğunu, ilk davadan kazandığı parayı ona 
vermeyeceğini açıklar. Avukat tazminat talebi ile mahkemeye başvurur.
Hakimin kararı ne olmalıdır?

İki davalı duruşmada hakimin karşısına geçtiğinde avukat şunu söyler:
“-Sayın yargıcım, bu davayı uzatmaya gerek yok; çünkü eğer ben kazanırsam zaten parayı alacağım, eğer kaybedersem 
yine alacağım, çünkü anlaşmamıza göre o ilk davasından kazandığı parayı bana verecek.”
Hakim tam avukatı haklı bulacakken bu kez genç avukat söz alır ve şöyle der:
“-Sayın yargıcım, evet avukat haklı, bu duruşma gerçekten gereksiz, ama benim lehime; zira eğer ben bu davayı 
kazanırsam zaten ona birşey ödemeyeceğim. Eğer kaybedersem, anlaşmamıza göre ilk davayı kaybettiğim için ona yine 
bir şey ödemeyeceğim.”

Tüm Giritliler Yalancıdır

Giritli bir filozof olan Epimenides ölümsüz bir ifadede bulunarak “Tüm Giritliler yalancıdır.” 
demiştir. Epimenides’in bu ifadesi Epimenides paradoksu olarak adlandırılır. Zaman zaman Yalancı 
paradoksu veya Giritli paradoksu olarak da anılmıştır.

Paradoks şuradan kaynaklanmaktadır: 
1-) Eğer “tüm Giritliler yalancıdır” önermesini doğru kabul edersek, kendisi de Giritli olan 
Epimenides’in yalancı olması gerekir. Eğer Epimenides yalancıysa, tüm söyledikleri gibi, “tüm 
Giritliler yalancıdır” önermesinin de yanlış olması gerekir. Önermenin hem doğru hem yanlış 
olduğu sonucu çıkar.  

2-) Eğer “tüm Giritliler yalancıdır” önermesi yanlış kabul edersek, kendisi de Giritli olan 
Epimenides’in doğru söylüyor olması gerekir. Şu halde, “tüm Giritliler yalancıdır” önermesi doğru olmalıdır. Yine çelişkili 
bir sonuç çıkar. 

3-) Bir önerme hem doğru hem yanlış olamaz.
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PETROL NEDİR NASIL OLUŞTU HİÇ MERAK ETTİNİZ Mİ ?

Ham madde işlenmemiş madde anlamına gelir. Ham petrol bileşenlerine ayrılarak yani damıtılarak günlük hayatta 
kullanılan çeşitli akaryakıt ürünlerine dönüşür. Ham petrol, çıkarıldığı yere ve derinliğe göre kahve, koyu yeşil ya da siyah 
renkli bir sıvıdır. 
Hidrokarbonların ve buna bağlı olarak petrolün yer altında nasıl oluştuğu 20. yüzyılın başından beri süren bilimsel 
araştırmalarla açıklanmaya çalışılmaktadır. Tüm hidrokarbonlar, milyonlarca yıl öncesinde yaşamını yitirmiş olan bitkisel 
ve hayvansal canlıların yani ölü organizmaların artıklarının durgun deniz ve göl gibi ortamların tabanında birikmesiyle 
oluşmuştur. Ölü organizmalar akarsuların bu ortama taşıdığı kum, kil, çakıl, çamur ve mineral taneciklerle birlikte dibe 
çökerek yığılır. Milyonlarca yıl süren çökelme ve yığılma su diplerinde tabakalar hâlinde gittikçe kalınlaşan çökelleri 
oluşturur. Zamanla altta kalan tabakaların, üzerine çöken yeni tabakalarla birlikte tabana uyguladığı ağırlık artar. Sürekli 
artan ağırlık ve basıncın etkisiyle tabakalar sıkışmaya ve birbirlerine tutunmaya başlarlar. Böylece kaya şekline dönüşmüş 
olurlar. Organik artıklar da oluşan bu kayalardaki gözenekli boşluklarda su ile birlikte sıkışır. Isı, basınç ve bakteri etkisi 
gibi faktörlerle kimyasal bozunma sonucunda parçalanıp moleküler değişime uğrarlar. Bu bozunma süreci sonucunda 
organik kökenli katılar, sıvılar ve gazlar oluşur. Bu sıvılar ve gazların bozunma süreci devam ederek fosil yakıt olarak 
adlandırdığımız ham petrol ve doğal gaz oluşur.

DOĞADAKİ EN SERT KATI!!
  
Elmas saf karbon atomunun billurlaşmasından 
(kristalleşme) meydana gelen bir maddedir.
Elmaslar da tetrahedral çekirdek yapısının üzerine 
katman katman billurlaşmayla oluşur. Bunu soğanın 
yapısına ya da ağaç kavuklarının oluşumuna 
benzetebiliriz. Bu oluşum elmasların içerisinde büyüme 
çizgilerinin meydana gelmesine neden olmaktadır. 
Elmasların kesilmeleri sonucu birbirine paralel büyüme 
çizgileri görünebilir. Ham elmas doğada genelde 
oktahedron şeklinde bulunur.

Elmas, minerallerin sertlik derecelerini sınıflandıran 
Mohs Sertlik Skalasındaki 1’den 10’a kadarki sıralamada 
10 değerini alarak dünyada bilinen en sert madendir. 
Bu skalada 3 bulunan madenler kendilerinden bir alt 
seviyede bulunan madenleri çizebilecekleri şekilde 
sıralandırılmıştır. Bir alt seviyedeki madenler üst 
seviyedekileri çizemezler.
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GÖKKUŞAĞI NASIL 
OLUŞUR ?

Bir ortamın içinde 
hareket eden ışık 
ışınları başka bir 
ortamla karşılaştıkları 
zaman ya yansıyarak 
aynı ortamın içinde 
kalırlar ya da kırılarak 
diğer ortama geçerler. 
Yansıma durumunda 
ışığın ara yüzeye geliş 
açısı ile dönüş açısı 
aynıdır. Ancak kırılma 
sırasında açı değişir. 
Kırılma açısı ortamların 
kırılma indisleri 
tarafından belirlenir. 
Ayrıca kırılma indisi 

ışınların dalga boyuna bağlı olarak değiştiği için farklı renkteki ışınlar farklı açılarla kırılır. Örneğin beyaz ışık farklı dalga 
boylarındaki ışınların bir bileşimidir. Farklı dalga boylarındaki ışınlar bir prizmanın içinden geçirildiği zaman farklı açılarla 
kırılır (bir kez prizmaya girerken bir kez prizmadan çıkarken). Böylece beyaz ışık kendini oluşturan farklı renklerdeki ışıklara 
ayrışır. Kırılma açısı kırmızı renk için en büyük, mor renk için en küçüktür. Gökkuşağının oluşumu da ışığın prizmadan 
geçerken renklere ayrışmasına çok benzeyen bir süreçtir.  

Işık ışınları, su damlalarının içine girerken ve çıkarken birer kez kırılmaya uğrar. Ayrıca damlaların içindeyken birkaç kez 
yansıyabilirler. Işınlar damlaların içinden çıkmadan önce bir kez yansıdıkları zaman renklerin dıştan içe doğru kırmızı, 
turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor olarak sıralandığı gökkuşakları oluşur. Işınlar iki kez yansıdığı zamansa renklerin 
sıralanışı tersine döner. Işık ışınlarının iki ya da daha fazla kez yansımasıyla da gökkuşakları oluşabilir. Ancak böyle 
gökkuşakları genellikle çok solgundur.
Gökkuşakları aslında tam bir çember şeklinde oluşur ancak gökkuşağının görülebilmesi için Güneş’in ufkun üzerinde 
yaklaşık 40 dereceden fazla yükselmemiş olması gerekir. Bu yüzden yer yüzeyinden bakıldığında gökkuşakları yarım bir 
çember biçiminde görünür. Ancak yüksek bir dağın tepesinden ya da yükseklerde uçan bir uçağın içinden baktığınız zaman 
tam bir çember biçiminde gökkuşakları görebilirsiniz.

FİZİK KÖŞESİ
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Baran Koşucu-10 Bilişim

SUPERLATIVES

Hannibal Lecter is one of the smartest movie 
characters.

Mount Everest is the highest mountain in the 
world.

Celal Demirci – 11 Bilişim
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Ferrari is the most expensive car in the world. Kyrenia is the most colourful city in Cyprus.

Talip Leblebicioğlu- 11 Elektrik

LIFE OF ATATURK
Ataturk was born in Selanik in 1881. His father’s name 
was Ali Riza, and his mother’s name was Zubeyde. His 
parents called him Mustafa. His father, Ali Riza died 
when little Mustafa started primary school, so they 
moved to another city. They stayed there with his 
uncle. He worked on his uncle’s farm for some time. 
Then, he went back to Selanik, and started Semsi 
Master School again. Later, he entered the exam for 
military school and he passed it.

He was very good at math in the military school. His 
math teacher liked him very much. One day he said to 
him ‘Your name is Mustafa. My name is Mustafa too. 
That’s why I’m giving you the name Kemal. Your name 
is Mustafa Kemal from now on’. His name became 
Mustafa Kemal then. He was a very hardworking 
student. He finished the military school and joined the 
army as a young officer. He fought in Canakkale Wars. 
After that, he became the chief commander of the 
Turkish Independence War. Fighting on many fronts, 
he led his forces to victory against rebels and invading 
arms.

After the wars, he invited all Turkish patriots to Ankara 
on 19th March 1920. Then, he held the grand opening 
of the Turkish Grand National Assembly on 23rd 
of April 1920. Mustafa Kemal is the founder of the 
Republic of Turkey. He declared the Republic of Turkey 
on 29th October 1923, and became the first president 
of the Turkish Republic. In 1934 the Turkish Grand 
National Assembly gave him the surname “Ataturk” 
meaning the father of Turks.
 

Erkan Can Tiken -10 Elektrik
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Emir Alper Şengül 12 Elektrik
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RECIPES
CHOCOLATE CHIP COOKIES

SOUFFLE

Ingredients
1 cup butter or margarine
1 cup sugar
½ cup packed brown sugar
2 eggs                                                    
2 ¼ cups flour
½ teaspoon salt
1 teaspoon baking soda
Chocolate chips
                                                     
Method
1-Mix margarine/butter, sugar, brown sugar and eggs in a bowl
2-Add other remaining ingredients
3-Add chocolate chips
4-Bake for 8-10 minutes

Poyraz Beşok– 9 Bilişim

Ingredients:
•3 eggs
• 80 grams bitter chocolate
• 3 tablespoons butter
• 3 tablespoons flour
• 3 tablespoons powdered sugar
• 1/4 teaspoon salt
•1 packet vanilla
• 1 tablespoon butter
• 1 tablespoon flour
For service:
• 1 tablespoon powdered sugar

Method:
1- Chop the bitter chocolate and cut the butter in cubes. Melt both and wait for 2 minutes to cool.
2-Add the eggs and powdered sugar, then beat with a mixer until creamy.
3-Add the melted butter and the bitter chocolate to the mixture of whipped eggs.
4 -Add the flour, vanilla and salt. Mix all the ingredients quickly with a spatula.

5- Grease the small baking bowls with butter. Then sprinkle flour over them. 
6-Spread the soufflé mixture into small oven safe bowls. Bake them for 8 minutes.
7-After waiting 1 minute at room temperature, turn it upside down to the service tray. Serve without waiting with 
powdered sugar on top. 
Bon Appetit...

Barış Şair- 9 Tesisat
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Karanlığa Karşı Umut
 Hayatımıza bir sis gibi çöken ve bu sis yüzünden kimsenin kimseyi göremediği ve kimsenin kimseye sarılamadığı 
salgını cümle içinde kullanmak zorunda kalsam da, başlığıma taşımayacağım. Çünkü bu yazının umut taşımasını istiyorum.
 Size bu yazıda, uzun uzun Covid’in bulaşma şekillerinden, temas ile, hava yolu ile nasıl vücudumuza girdiğinden 
de bahsetmek istemiyorum. Çünkü küçük bir araştırma ile dünya tarihinde bu tür salgınların olduğunu okudum ve eğer 
insanlık nasıl ki diğerlerini aştı, bunu da aşacaktır. Veba, tifüs, kolera… Nasıl ki milat öncesi dönemlerden itibaren yüzyıllar, 
binyıllar boyunca ara ara varlık gösterip bitmişlerse, bu yaşadığımız salgın da bir gün bitecek. Üstelik teknoloji çağının 
imkanları daha umutlu olmamı sağlıyor.
 Bir yılı aşkın bir süredir dünyanın mücadele ettiği minicik bir virüs, bizlere boyundan büyük dersler veriyor. 
Mesela sağlığın ve ona bağlı olarak bilimin ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor…  Dayanışmanın ne kadar önemli 
olduğunu, paylaşmanın insanı hayatta tuttuğunu ; eğitimin ne kadar önemli olduğunu öğretti. Haylazlık ettiğimiz sıraların 
bile hayalini bir gün kuracağımız aklımıza gelmezken, birçok şeyin kıymetini bilmeyi öğretti. 
 Kendimizi aşının ne kadar gerekli olduğunu düşünürken bulduk bu dönemde. Aşı demek, bilim demekti ve biz 
bilimin kıymetini daha iyi anladık. Yardımlaşmanın önemli olduğunu da düşündük ve fazladan ekmeği olan komşunun 
ekmeği bizimle bölüşmesiyle fark ettik ki dayanışmadır bizi bir arada tutacak olan…
 Gözümüzle göremediğimiz bu ufacık şey, bizlere hayatımızın derslerini verirken, oturup umutsuzluğa kapılmak 
yerine, iyi tarafından bakmak, en azından bakmaya çalışmak bizim için en iyi yol olacak. Mutlaka ağzımızdan maskeler bir 
gün çıkacak ve hayat eskisi gibi olmaya devam edecek. Bu dönem ileride -tatlı bir anı diyemesek de- bizi güçlendiren bir 
sınav olarak hatırlanır belki, kim bilir!

HAKAN YAPAR  9 ELEKTRİK
(Uluslararası Final Üniversitesi  Mansiyon Ödülü)

11 Tesisat sınıfının, Covid-19 sürecinin 
insan ve doğa üzerindeki etkileri ile ilgili 
düşünceleri:
Tuğra KARATAŞ:
Covid-19 süreci, bizler için kötü bir süreçti fakat iyi tarafından da 
bakabilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü başka türlü baş edilemez bir hale getiririz. Kendi deneyimimden örnek 
verecek olursam, aile ilişkilerimizi güçlendirdiğini söyleyebilirim. Bunun dışında, çalışan birçok insan kapanma süreci 
boyunca işe gidemediyse de belki de hayatlarında yapmadıkları uzunlukta bir tatil yapma fırsatı buldular, dinlendiler. 

Özer BAYKAN:
Covid sürecinin iyi yanı da var, kötü yanı da. Mesela doğa kendini yeniledi, covid-19, doğaya bu fırsatı sunmuş oldu. 
İnsanlar tedbir almayı öğrendi, hastayken doktora gitmeyi ertelememeyi öğrendi. İstisnaları da olsa, kendilerine bakmayı 
öğrendi insanlar.

Muammer BURKAÇ:
Ben bu sürecin o kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. En göz 
önünde olan sonucu, herkesin biribirinden uzaklaşması oldu. 
Sevdiklerimize sarılamadık. Bırakın sarılmayı yanlarına bile 
yaklaşamadık. İnsanlar hastaneye gitmekten korktular. 

Yakup KARTOPU:
İnsanlarda temizlik hassasiyeti başladı, bu bir bakıma iyi. Bir 
başka iyi yanı, insanlığın doğaya verdiği zarar biraz olsun azaldı. 
Kötü yanı ise, kaybettiğimiz insanlar oldu. Tembelleştik mesela, 
alan kısıtlı olduğu için. Bunun dışında psikolojik boyutunu da 
gözardı edemeyiz. Sosyalleşemediğimiz için, bu ihtiyacımızı 
karşılayamadığımız için psikolojik bir çıkmaza da girdik.
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RADYO TİYATROSU

ÖZDEYİŞLER

Türkiye’de radyo tiyatrosu 1940’lı yıllardan günümüze 
kadar devam eden bir radyo geleneği olarak Türkiye 
radyo tarihinin en uzun yayınlanan programı oldu. 
Dünyada ilk radyo tiyatrosu 15 Ocak 1924 tarihinde 
yayınlanan Richard Hugs’un A Comedy of Danger 
adlı eseridir. Dünyada radyonun tarihi kadar eski 
olan radyo tiyatrosu Türkiye’de 1940 ile 1946 yılları 
arasında yaygınlaştı. O dönem kültür ve sanat 
yayınlarının içinde yüzde 50 ile yüzde 80 oranındaydı.
Radyo tiyatrosu sadece yetişkinlere değil çocuklara da 
seslenmiştir. İlk 1941 yılında yayınlanmaya başlayan 
Radyo Çocuk Kulübü çok uzun bir süre boyunca 
çocuklar için çok güzel oyunlar sunmuştur. Radyo 
tiyatrosu altın dönemini 1960tan sonra yaşadı. Bu 
yıllarda Radyo tiyatrosu; Perde Arası, Mikrofonda 

Tiyatro, Pazar Temsili, Sahneden Mikrofona, Devamı Yarın Akşam, Devamı Yarın Sabah, Pazar Tiyatrosu, Mikrofon 13 ve 
Tatil Tiyatrosu gibi isimlerle yayınlandı. 1978 yılında TRT’de yayınlanan radyo tiyatrosu sayısı yüzün üstüne çıktı.

Dönemin En Çok Dinlenen Programlarından Biri
1980-1990 yıllarını kapsayan dönemde TRT İstanbul Radyosu Tiyatro 
Müdürlüğü’nde 422 Radyo Tiyatrosu ve Arkası Yarın ile 76 Çocuk 
Bahçesi oyununun prodüksiyonu yapılmıştır.  O yıllarda her ne kadar 
televizyon popülerliğini arttırıyor olsa da, TRT radyoları tekelci yayın 
sisteminin de getirdiği avantajla çok ciddi oranda dinleniyordu. 
TRT yetmişi yıllarında sonlarından itibaren radyolarında en çok 
beğenilen programları ve TRT Radyolarının piyasadaki durumunu 
tespit etmek amacıyla kamuoyu araştırmaları yapmaya başladı. Bu 
araştırmaların nerdeyse tamamında “Arkası Yarın” en çok beğenilen 
radyo programları arasında yer aldı. Mesela 1985 yılında yapılan 
kamuoyu araştırmasında Arkası Yarın programı TRT radyolarında en 
çok beğenilen beşinci program oldu.

DERLEYEN: EMİR ALPER ŞENGÜL-12 ELEKTRİK

1. “Aklımdan çıkmıyor… Aklım çıkıyor ama o çıkmıyor.” (Oğuz Atay)
2. “İyi geceler canım derdin. Gecenin iyiliğinden çok, canın olma düşüncesi yeşerir dururdu içimde…” (Özdemir Asaf)
3. “Umut, mutlaka bir yerde bizi bekliyor. Az daha dayan gönlüm.” (Ahi Aratoğlu)
4. “Senin çelme taktığın yerden başlıyorum hayata. Varsın yara içinde kalsın dizlerim; yüreğim kadar acımaz nasıl olsa.”  
(Cemal Süreya)
5. “Yaşamayı bu soğumuş cehennemde, ölü bir dost gibi içim titreyerek değil sade, yaşamayı yaşamak istiyorum!” (Can 
Yücel)
6. “Güle güle sormuşlar: Neden dikenlisin? Beni yalandan değil gerçekten seven tutabilsin diye.” (Can Yücel)
7. “Öylesine güzel seviyorum ki seni… Öylesine saf, öylesine derin ve Öylesine değil…” (Özdemir Asaf)
8. “En çok hoşumuza giden insan kendimize benzettiğimiz insandır.”  (Moliere)
9. “Yalnız seni sevenleri sevmek sevgi değil, değiş tokuştur.”  (Cenap Şahabettin)
10. “Anladım ki aşk; Her iki tarafı da mağdur eden, Yürekte izinsiz gösteri yapan, mutluluk karşıtı bir eylem…”  (Can Yücel)
11. “Ya farkıma vardığında farkın kalmamış olursa?” (Özdemir Asaf)
12. “Gözleriniz çok ses çıkarıyor Albayım.”(Oğuz Atay)
13. “Gözyaşının bile görevi varmış. Ardından gelecek gülümseme için temizlik yaparmış.”  (Mevlana)
14. “Yaşamayı bu soğumuş cehennemde,ölü bir dost gibi içim titreyerek değil sade, yaşamayı yaşamak istiyorum!” (Can 
yücel)
15. “Aşk kılıç yarası gibidir, acısı geçer ama mutlaka izi kalır.” (Ahmet Altan)

     DERLEYEN : KORAY ZANBAK  10 ELEKTRİK
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İlk Türk Kadın Doktor – Safiye Ali
İlk Türk kadın doktor (D. 1891, 
İstanbul – Ö. 1952, Almanya). 
Osmanlı Döneminde çeşitli 
hizmetleriyle tanınmış bir aileye 
mensuptur. 6 kişilik ailenin en 
küçük ve en zeki kız çocuğudur. 
Amerikan Kız Koleji’nde öğrenim 
görmesinin yanı sıra özel dersler 
aldı.
    Balkan Savaşları döneminde 
cepheden getirilen yaralıları 
gördü ve doktor olmaya karar 
verdi. Ancak maddi yetersizlikler 
ve o dönemin şartları tıp okuma 
isteğini sınırladı. Hangi kapıyı çalsa 
‘’Tıp Fakültesine kadın öğrenci 
alamayız’’ sözüyle karşılaşsa da 
kafaya koymuştur bir kere doktor 
olacaktır.
Buna rağmen yılmayarak 
çalışkanlığı ve başarısıyla dikkat çeken Safiye Ali, dönemin Maarif Vekili (Milli Eğitim Bakanı) Şükrü Bey’in desteğiyle 
tıp eğitimi almak üzere Almanya’ya gitti. Almanya’da kadın ve çocuk hastalıkları üzerine ihtisas yaptı. Bu yıllarda açlık 
ve sefaletin en dibini gördü.
Günlüğünde şu not vardır;
‘’Çöpten çıkarıp geceleri yediğim ekmek hiç ağrıma gitmiyor.
Ülkemde tıp fakültesi varken buralarda olmam daha çok ağrıma gidiyor.
Ne olursa olsun ülkeme doktor olarak döneceğim.’’

Dediğini yaptı. Kurtuluş Savaşı’nın son günlerinde 
yurda döndü ve hemen işe başladı. Cağaloğlu’nda açtığı 
klinikte;
ayrıca süt ve bakım evlerinde hizmet verdi. Fakat kadın 
olduğu için ilk zamanlar kimse gelmiyordu. Halbuki 
kadın ve çocuk hastalıkları doktoruydu.
Aşağılamalara, dışlamalara ve hakaretlere aldırmadan, 
pes etmeden devam etti.
Fakir ailelerin kadınlarını ve çocuklarını evlerinde 
ücretsiz tedavi etti. Eline geçen ilk parayla süt ve bakım 
evini açtı.
Dönemin ünlü doktorlarından Besim Ömer Paşa, Akil 
Muhtar, Operatör Emin Bey gibi isimlerden büyük 
destek gördü.
Türkiye’yi yurt dışındaki tıp kongrelerinde temsil etti.
Hasta ve zayıf çocuklar için Hilal-i Ahmer 
muayenehanesini kurdu. Direnerek, kadınların tıp 
fakültesine alınmalarını sağladı. Ülkenin tıp eğitimi 
veren ilk kadını oldu.
Sağlık sorunları nedeniyle eşiyle birlikte gittiği 
Almanya’da İkinci Dünya Savaşı yaralılarını tedavi etti.
Yakalandığı kanser hastalığından kurtulamayan Safiye 
Ali, 1952’de hayatını kaybetti.
    Almanya’da tıp eğitimi aldığı hastanede ılık bir bahar 
günü hayata gözlerini yumarken şu sözleri söylemişti:
“Kadınlar size emanet… “
İşte Safiye Ali böyle bir yüce gönüllü kadındı.
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Ünlü Kişilerin Tarih İle İlgili Söylediği Sözler 
Tarih değil, hatalar tekerrür eder. II. Abdülhamid.

Tarih, kâinatın vicdanıdır. Ömer Hayyam

Dünyanın tarihi dünyanın yargısıdır. Friedrich Schiller

Dünya hakkında hükmü, tarih verir. Schiller

Dünya tarihi, özgürlüğün bilincinde ilerlemelidir. Hegel

Aydınlatıcı çalışmaların en iyisi, tarihtir. Sallust

Tarih, muazzam bir erken uyarma sistemidir. Norman Cousins

Suyu her gün artan sonsuz bir kuyu vardır; Tarih. R. Necdet Kestelli

Tarih, her şeyin tarihle doğrulanabileceğini doğrulamaktadır. Voltaire

Tarih; geçmişte yapılmış, şu anda elimizde olan ve fakat istikbali gösteren bir dürbündür.
Büyük ve tarihi olayları, ancak büyük uluslar yaşayabilir. Mustafa Kemal Atatürk

Herkes tarih yapabilir ancak sadece büyük bir adam tarih yazabilir. Oscar Wilde

Tarihi yapan akıl, mantık, muhakeme değil; belki bunlardan ziyade hissiyattır. Mustafa Kemal Atatürk

Tarihin başlıca faydası; öncekilerin iyi ve kötü işlerini bize öğretmesidir. L. Chesterfield

Tarih; milletlerin tarlasıdır. Her toplum geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer. M. Cevdet Anday

Tarih bilmeyen diplomat, pusuladan anlamayan kaptana benzer, her ikisinde de karaya oturma tehlikesi, kaçınılmaz 
sonuçtur. Cevdet Paşa

Tarih, faydası herkesi kapsayan bir ilimdir. Yaşanılan çağın olaylarıyla, eski çağın olaylarını karşılaştırıp sonuca 
varmak gerekir. Nâimâ

Büyük devletler kuran ecdadımız büyük ve şümullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, 
Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için 
kendinde kuvvet bulacaktır.-M.Kemal Atatürk 

Bir çınar için toprak altındaki kökleri ne ise ve bu kökler kurudukça çınar nasıl kurumaya başlarsa- bir millet için de 
tarih odur. Tarihini bilen millet, kökü sağlam çınar gibidir. Zamanla eski adet ve ananesini, yaşayış tarzını unutan, 
tarihini bilmeyen, ecdadının neler yapmış olduğundan haberi olmayan bir millet, kendini ayakta tutan köklerinden 
birkaçını kurutmuş demektir. Tarih okuyarak onu sulamak lazımdır.-Kazım Paşa

Tarihçiler için ilk yasa, hakikat olmayanı ağza almamaktır, ikincisi doğru olan bir şeyi örtbas etmemektir, bunlardan 
başka yazdığı bir şeyde taraf gütmemek ve kin beslememektir.-Çiçero 

Bir avuç insandılar, tarihi kanlarıyla yazdılar. Çanakkale Şehitleri İçin

Tarih okumak; insanları bilge, şiiri esprili, felsefeyi derin düşünceli, ahlakı ciddi yapar. Mantık ve belagatta tartışma 
niteliği sağlar. Şinasi

Tarih, örneklerden çıkarılan felsefedir. Halikarnaslı Diyonisos

Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi? Mehmet Akif

Tarihte her hareket, hep bir kişinin ayağa kalkmasıyla başlar. Sezai Karakoç
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Kendimizi deneyelim - 1

1) Kıbrıs adası Osmanlıların fethinden önce hangi devletin elindeydi?

2) Osmanlılar tarafından Kıbrıs’ta görevlendirilen ilk beylerbeyi kimdir?

3) Lala Mustafa paşa,Kıbrıs’taki ilk cuma namazını hangi nerede kılmıştır?

4) Osmanlı Devleti’nde en yetkili din adamına ne ad verilir?

5) Kıbrıs’ın fethi hangi bölge ile başladı, hangi bölge ile sona erdi?

6) Doğu Akdenizde çok önemli bir konuma sahip Kıbrıs Adası Osmanlı Devleti’nin düşmanları tarafından ne 
olarak kullanılırdı?

7) Osmanlı Devleti hangi savaş ile Doğu Akdeniz’deki hakimiyetini kaybetti?

8) Osmanlı Devleti Kıbrıs’ta ilk olarak hangi şehri fethetti?

9) Avrupa ile hangi kıtayı birbirine bağlayan ticaret yolu Kıbrıs ve çevresinden geçmekteydi?

10)         Osmanlı’lar Kıbrıs Adası’nı hangi yıl fetih etmiştir?

Cevaplar:
1. Venedik
2. Muzaffer Paşa
3. Selimiye’de
4. Şeyhulislam
5. Limasol-Mağusa
6. Üs
7. İnebahtı Savaşı
8. Limasol
9. Asya
10.         1 Ağustos 1571

                                                                                           

 9Bilişim –Poyraz BEŞOK
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a-17 Şubat 1923 tarihinde ülkenin ekonomik 
durumun ciddi olarak planlı bir şekilde İzmir’de 

yapılan ve ulusal nitelik taşıyan bir kongerdir. Burda 
alınan kararlar

1-Mecelle

c-bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti 
konusunda tanıdığı ayrıcalıktır.

3-Aşar Vergisi

TARİH KÖŞESİ

Kendimizi deneyelim - 2
Terimleri doğru açıklama ile eşleştiriniz. 

Türk kadınına belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı verilmesi.

Türk kadınına muhtarlık seçimlerine katılma hakkı verilmesi.

Türk kadınına genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkının verilmesi.

Cevaplar:
Soru 1                                      Soru 2
1-d  2-a  3-b   4-c      1930,1933,1934 

b-Osmanlı döneminde köylülerden, ürettikleri tarım 
ürünleri için %10 oranında alınan vergi. Osmanlı 
Devleti’nin temel gelir kalemini oluşturan vergi, 
arazi para ile sulanıyorsa yirmide bir oranında 

verilir.

2-Misak-ı İktisadi

d-1868-1876 yılları arasında Ahmet Cevdet Paşa 
başkanlığındaki bir komisyon tarafından derlenen 

İslami özel hukuk kuralları kodeksidir. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun son yarım yüzyılında şer’i 

mahkemelerde hukuki dayanak olarak kullanılmıştır.

1930

1933

1934

4-Kabotaj Kanunu

              11 Bilişim-Celal DEMİRCİ
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FELSEFE KÖŞESİ

Düşünmenin Önemi ve Gerekliliği Nedir?
Felsefe tarihinin en büyük düşünürlerinden birisi olan 
Sokrates, “Üstüne düşünülmemiş, sorgulanmamış bir hayat, 
yaşanmaya değer değildir.” demiştir.
İnsanın yaşamını sürdürebilmesi için, doğanın sırlarını çözmesi 
ve parçası olduğu dünyada anlamlı yaşam geçirmesi için de 
kendini tanıması gerekmektedir. Bunların bilgisini edinmek de 
insanın düşünmesi sayesinde gerçekleşmektedir. Burada bahsi 
geçen düşünmek eylemi; bir sonuca varmak amacıyla bilgileri 
incelemek, karşılaştırmak ve aradaki ilgilerden yararlanarak 
fikir üretmek, zihinsel yetiler oluşturmak; zihniyle arayıp 
bulmak gibi anlamlarda kullanılan bir ifadedir. İşte düşünmek 
insanın bir yetisi, zorunlu bir yaşam koşuludur.
 
Sokrates, “Sorgulanmamış hayat, yaşanmaya değmez.” 
sözcüğü ile sorgulamanın önemini ortaya koymuştur.

Her şeyden önce insanın doğayı anlama isteği doğuştan gelir. İnsan dünyaya sadece, hayvanların sahip olduğu 
yaşamını sürdürme ve kendini koruma gibi birtakım yeteneklerle değil, akıl denen bir güçle de gelmiştir. Aklı 
sayesinde hem dünyaya dönük hem de kendine yönelik düşünebilmeye yetenekli bir varlıktır. Hazır bilgilerle dünyaya 
gelmeyen insan, doğal olarak her şeyi bilmeye ihtiyaç duyar. Bu bağlamda Aristoteles, ünlü yapıtı “Metafizik”te 
“bütün insanlar doğal olarak bilmek isterler” demiştir. İnsanda bu yapısından kaynaklanan bilinmeyeni bilinir kılma 
isteği onu asla rahat bırakmaz. Bu nedenle dünyayı anlamak için pek çok soru sorar insanoğlu ve bunlara yanıtlar 
bulmak ister. Böylece var olan şeyler arasındaki ilişkileri, bağları bulmaya çalışır.
İnsan dediğimiz zaman öncelikle “düşünen varlık”ı anlıyoruz. Bilinçli bir varlık olan insan düşünür. Düşünen insan 
kendisi ve dış dünyayı tanımak için sorular sorar. Bilimde, sanatta, teknikte gelişmeler ortaya koyar, yeni bilgiler üretir. 
Elde ettiği bilgiler ve kavramlar üzerine düşünür. Böylelikle insan, var olan bilgileri yeniden tartışmaya, soruşturmaya 
açarak bu bilgilerden hareketle en doğru bilgiye ulaşmaya çabalar.
İnsanın, düşünme eylemini gerçekleştiren bir varlık olarak, bu düşünme eylemi üstüne düşünmesi, bu bilinç uyanışı, 
felsefe etkinliği için ilk adımdır. Pascal bu bağlamda insanın tüm değerinin düşüncesinde olduğu fikrindeydi. Çünkü 
insan yaşamının bir yüzü eylem ise, öteki yüzü, yani eylemin öncesinde yer alan temel düşüncedir. Bu ona, dünya 
ve kendi var oluşu üzerinde hep yeniden ve derin düşünmeyi gerektiren bir bakış açısı sağlar. Böylelikle kendisi 
üzerine eğilmesiyle kendisini ve kendisinin evrendeki yerini sorgulaması, var olanlara anlam vermesinin başlangıcıdır. 
Shakespeare’in Hamlet’inde bize bu insan gerçeği şöyle anlatılır: “Konuşmadan önce düşün, eylemeden önce tart.” 
Gene Hamlet’de düşünmeyle ilgili şu cümleyle karşılaşırız: “Hiçbir şey kendinde iyi ya da kötü değildir, her şey o şeyle 
ilgili düşüncemize bağlıdır.”
Zihinsel bir etkinlik olan düşünme, hem duyu içeriğinin algılanması hem de kavramların anlamlandırılmasıdır. 
Düşünme; yalın-ayrıntılı, sığ-derin, çözümleyici-birleştirici, tek yanlı-çok yönlü olabilir ancak içeriksiz bir düşünme 
mümkün değildir. Düşünmek eylemini gerçekleştiren insan, bu eylemi bir ‘şey’ hakkında yapmak durumundadır; 
çünkü nesnesiz, konusuz bir düşünce mümkün değildir.

Bilgi, en sade biçimiyle düşünme sonucunda elde edilen bir ürün olarak tanımlanır. Her bilgi bir açıklamadır. Her 
açıklama, bir şeyin ne olduğunu söylerken ne olmadığını da söylemeyi içerir. Düşünmenin sağladığı bu ayırt edebilme 
özelliği insanın bilincini oluşturur. Bilinç, insanın kendi ve dışındakileri fark edebilmesidir. Kişinin bilinci üzerine 
düşünmesi ve düşüncelerinde nelerin etkili olduğunu sorgulaması öz bilinç durumudur. Bir dersin konularının 
öğrenilmesi bilincin işlevidir. İnsanın nasıl öğrendiğini öğrenmesi ise öz bilince geçiştir. Öz bilinç, sorgulayıcı zihin 
durumudur. Bilgi edinmenin yanı sıra bilginin nasıl elde edileceğinin cevabını bulmaya ve tüm bunların eleştirisini 
yapmaya çalışır.

Hayal kurma, konuşma, dinleme, okuma ve yazma gibi durumlar düşünmenin farklı biçimleridir. Konuşma ve dinleme, 
düşünmenin tek kişide gerçekleşme özelliğini değiştirir ve düşünmenin sosyal yönünü ortaya çıkarır.
Düşünmeyle insan; var olan bilgilerini birleştirir, onları çözümler ve anlamlı hâle getirir. İnsanın düşünmeyle 
ürettiklerine bakıldığında düşünmenin yoğunluğu, şekli ve yönteminin bu ürünlerin ortaya çıkmasını ve farklı 
düşüncelerin oluşmasını sağladığı görülür. Teknoloji, bilim, sanat ve felsefe bu durumun en iyi örneklerindendir. 
Felsefe, düşünüşler arasında en kapsayıcı düşünme biçimi olarak kabul edilmektedir.
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CİTTASLOW NEDİR?
İtalyanca Citta (şehir) ve İngilizce slow (yavaş) kelimelerinden oluşan Cittaslow, ”yavaş şehir” anlamına geliyor.   
1986 yılında Amerikan tarzı hızlı yiyecek (fast food) zincirine karşı çıkılarak, İtalya’nın Barolo kentinde” 
Yavaş Yiyecek Birliği” oluşturuldu. 1989’da Paris’te uluslararası boyut alan birliğin, bugün 100’den fazla ülke 
temsilcisinden oluşan 80 bin üyesi bulunuyor. Yavaş Yiyecek kavramından esinlenen ”Yavaş Şehir Hareketi’nin 
temeliyse 1999 yılında İtalya’nın Chianti bölgesindeki Greve kentinde atıldı.
İlk bildirgede, küreselleşmenin insanlar arasındaki iletişimi, kaynaşmayı ve değişimi kolaylaştırmasına karşılık 
farklılıkların törpülenerek, tek bir model insan oluşturmaya doğru gittiği ve sonunda sıradanlığın hâkim olacağı bir 
düzenin yaratılacağı konusunda endişeler bulunduğu dile getirildi. Bu muhtemel sonuçların engellenmesi, yerel 
değerlere sahip çıkılması, bu değerlerin korunması ve geliştirilmesi amacıyla Yavaş Şehirler kavramı çerçevesinde 
bir ağ oluşturuldu.
Yavaş Şehir olabilmek için çevre politikaları, altyapı, kentin dokusunun kalitesi, yerel üretim ve ürünlerin 
desteklenmesi, konukseverlik gibi kriterler gerekiyor. Bu şehirlerin logosu olan salyangozu kullanabilmeye hak 
kazanan merkezler, düzenli olarak denetimden geçiriliyor.

                     
Görsel1,2 Cittaslow Logosu

 
 

Görsel 3: Orvieto- İtalya
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COĞRAFYA KÖŞESİ

Kuzey Kıbrıs  ve  Cittaslow

Farklı kıtalardaki 30 ülkeden 268 şehir Cittaslow’a üye. Türkiye’de 18 şehir, ülkemizde ise 2013 senesinde 
Yeniboğaziçi, 2015 tarihinden itibaren Lefke ve 2016 tarihinde üyelik kazanan Mehmetçik Belediyeleri  bu 
uluslararası ağa üye olmaya hak kazandı. Üç belediye 2016 Aralık ayında bir araya gelerek, Kuzey Kıbrıs Cittaslow 
Ulusal ağını kurdular. Resmi üyelik belgesini ve bayrağını 22-25 Haziran 2018 tarihinde Fransa’nın Mirande 
kasabasında düzenlenen genel kurulda alan Geçitkale Belediyesi, Kuzey Kıbrıs’taki dördüncü Cittaslow (sakin şehir) 
belediye ünvanını kazandı. Son olarak Tatlısu, 2019 yılında KKTC’nin 5. Cittaslow üyesi oldu.

KKTC Cittaslow Ağı Teknik Koordinatörü Hasan Karlıtaş’a doğada sorduk: Nedir bu Cittaslow?
 
Görsel 4: Hasan Karlıtaş ile 
röportaj

Cittaslow, gelişmeye karşı çıkmak 
değil, tam tersine gelecek 
nesilleri de düşünerek planlı 
ve sürdürülebilir gelişmeyi 
savunmaktır. İşte bu yüzden; 
‘Yavaşlayın Sakin Şehirdesiniz’ 
sloganı önemli.  Sadece 
tüketerek yaşamak değil, aksine 
yerel değerlere sahip çıkıp, 
üreterek, bunu gelecek nesillerle 
paylaşmaktır. İnsan için insani 
üretim ve ‘Yerel Üret Yerel 
Tüket ‘anlayışını benimsemektir. 
Popüler kültür ve fast food 
alışkanlıkları değil, doğal, organik 
ve sağlıklı yemek anlayışına 

özendirmektir. Toprak Ana’ya saygı ile unutulmaya yüz tutmuş tohumları, inadına toprağa ekmektir.
 Cittaslow, AVM ve beş yıldızlı casinolu oteller değil, Ahmet Amcanın manav dükkanını, Ayşe teyzenin bakkalını, 
cemal abinin küçük otelini ve fatma teyzenin yerel macun dükkanını desteklemektir.  Kısaca, cittaslow, bizi biz 
yapan kültürel değerlere sarılmak, samimiyet ve sakinliğin verdiği huzuru hissetmektir. Şehirde yaşayan, çocuk, 
genç, yaşlı, engelli herkesin, üreterek mutlu olacağı bir yaşam özlemidir. Güzelliklerin paylaşılarak, çoğalmasını kim 
istemez ki! İşte bu yüzden, çare; Cittaslow…

 

Görsel 5: Lefke’de 
Garavolli ve Cittaslow 
Heykeli
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 Görsel 6: Geçitkale, Mehmetçik, Lefke ve Yeniboğaziçi belediyelerimiz dünyadaki yüzlerce belediye ile eş zamanlı 
olarak zeytin temasıyla Cittaslow Sunday etkinliği gerçekleştirildi.

 

Görsel 7: Tatlısu Köyü

 
Görsel 8: Seferihisar 
(Türkiye’de Cittaslow 
ağına ilk üye olan 
şehir)

COĞRAFYA KÖŞESİ

OÖML Coğrafya Öğretmeni
 Mustafa Özilmen
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MÜZİK KÖŞESİ

MÜZİKTE KLASİK DÖNEM    

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Klasik Dönem’in başlangıç tarihi 1750, 
bitimi ise 1830 olarak kabul edilmektedir.  
Klasik Döneme, klasik isminin verilmesi, 
bugün kullandığımız çoğu müzikal formun 
ve yapının bu dönemde bugünkü şeklini 
almasındandır.
Klasik müzik tabiri, Avrupa’da başlayan 
yenilikçi ve aydınlanma yanlısı müzik 
ekolünü tanımlamak amacıyla kullanılıyor. 
Aydınlanma felsefesi, müziğin üslubuna 
işlenmiştir. Dönemin müziğinde  sadelik 
ve  yalınlık ön plandadır. Dönemin en 
önemli müzik aleti  piyanodur. 
Klasik dönemde müzik yavaş yavaş 
halka inmeye başlamış, saraylardaki 
konser salonları yerini, halkında müziğe 
ulaşabilmesini sağlayan büyük konser 
salonlarına bırakmıştır. Dönemde özellikle 
senfoni çok büyük gelişim göstermiş ve 

döneme Haydn ile damgasını vurmuştur. Aynı zamanda bale, opera, sonat ve konçerto da dönem müziğinde önemli bir 
yere sahiptir.
Müzik tarihinde Viyana Klasikleri olarak bilinen; Haydn, Mozart ve Beethoven, dönemin en önemli bestecileridir. Bu üç 
besteci piyano sonatları, konçertolar, senfonik eserler ile kendilerinden sonraki dönemlere ışık tutmuşlardır. Klasik Dönem 
müziğinde melodi ve armoni öne çıkartılarak sade bir biçimde uygulanmış, müziğin sadece soyluların değil tüm halkın 
kültürel yapısına hitap etmesi gerekliliği savunulmuştur.

Mozart, Avusturya’nın Salzburg 
kentinde 27 Ocak 1756 tarihinde 
dünyaya gelmiştir.  İnsanlık tarihinde 
ender görülen yeteneklerinden biridir.  
Albert Schweizer, Mozart için “gerçek 
dehalar göklere uzanır, Mozart ise 
gökten inmiştir,”der.  Bu söz Mozart’ın 
özel bir yetenekle ve güçle yeryüzüne 
geldiğini gösterir. Babası Leopold 
Mozart(1719-1787) döneminin değerli 
keman ve bestecilerindendir. Mozart’ın 
yetişmesinde ve özenle eğitilmesinde 
babasının payı büyüktür. 

Mozart,  5 yaşında piyano ve keman 
konusunda yetkin hale gelmiş, beste 
yapmaya başlamıştı ve Avrupalı kraliyet 
ailelerine konserler veriyordu.
 17 yaşında Mozart, Salzburg sarayında müzisyen olarak görev yapmaya başladı ama orada tatmin olmayınca daha iyi bir 
pozisyon aramak üzere seyahatlere çıkmaya başladı. 1781’de Viyana seyahati sırasında Salzburg’daki görevinden ihraç 
edildi. Bunun üzerine Viyana’da kalmaya karar verdi. Viyana’da daha meşhurdu ama maddi güvencesi daha azdı.
En ünlü senfonilerinin, konçertolarının ve operalarının birçoğunu ve Requiem’in bazı kısımlarını Viyana’daki son yıllarında 
besteledi. 35 yaşında öldüğünde Requiem henüz tamamlanmamıştı. Ölümüyle ilgili ayrıntılar hâlâ tartışma konusudur.
Bestelediği 600’den fazla eserin birçoğu senfoni, konçerto, oda, opera ve koro müziğinin zirve noktaları olarak kabul edilir. 
Mozart tüm zamanların en önemli klasik bestecileri arasında sayılır ve Batı müziği üzerindeki etkisi çok derindir. 
En önemli eserleri: Saraydan Kız Kaçırma Operası
                                Sihirli Flüt Operası
                                Küçük Bir Gece Müziği
                                Türk Marşı

       Hazırlayan: Muammer Burkaç 11 Tesisat
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SPOR KÖŞESİ

SPORUN FAYDALARI

Kasları güçlendirir.
Vücut dayanıklılığını artırır, esneklik verir.
Kemikleri güçlendirir ve kemik yoğunluğunun artmasını 
sağlar.
Vücut enerjisinin artmasını sağlar, zindelik verir.
Kilonuzu dengede tutmanızı sağlar ve eklemlere binen 
yükü azaltır.
Depresyonu ve kaygıyı engeller.
Uykuyu düzenler. Rahat ve derin bir uyku sağlar.
Kalp hastalıklarını önler.
Tansiyonu düzenler. Yüksek kolesterol riskini azaltır.
Daha kaliteli bir yaşam sunar.
Kalp rahatsızlıkları risklerini azaltma, tansiyonu normal 

tutma, kandaki Triglycreid oranını sabit tutma, kolesterolü 
düzenlenme, kalp-damar dolaşımını geliştirme gibi 
etkileriyle sağlık sorunları yaratacak durumları engeller.
Endişe ve kuruntularınız azalır.
Bağışıklık sisteminizi geliştirir.
Önceden hareketsiz bir yaşam tarzına sahip kişilerin, 
yorgunluğa karşı direncini artırır ve o kişilerde dinçlik 
hissinin oluşmasını sağlar.
Soğuk ve sıcak havalara çabuk adapte olmanıza yardımcı 
olur.
Dengenizin gelişmesine yardımcı olur.
Yüksek oranda gıda tüketmenizi sağlar, fakat buna rağmen, 
kalori dengenizin aynı kalmasına yardımcı olur.
Zihinsel uyanıklığı arttırır ve sağlıklı düşünmenize yardımcı 
olur.
Kassal güç ve dayanıklılık seviyenizi artırır.
Akciğer kapasitenizi arttırarak, oksijenin akciğerlerden kana 
geçebilme kabiliyetini arttırır.
Sağlıklı bir uyku almanıza yardımcı olur.
Depresyonun atlatılmasında yardımcı olur.
Kemik erimesi hastalığı riskinin gelişmesini azaltır.
İyi bir fiziksel görünüş sağlar bu da öz güveninizi artırır.
Eğer yüksek tansiyonunuz varsa, bunu kontrol etmek için 
aldığınız ilaç ihtiyacını % 20 - 30 oranında azaltır.
Çarpıntıları ve çarpıntı riskini azaltır.
Genel ruhsal durumunuzun gelişmesini sağlar.
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YENİ OKUL BİNAMIZA 
TAŞINIRKEN
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YENİ OKUL BİNAMIZA 
TAŞINIRKEN
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