
 

Renkli Kalemler Gazetesi,  

Yapı Kredi’nin desteği ile,  

deneyimli gazeteci 

Günseli Özen Ocakoğlu koçluğunda  

TEGV Ankara Semahat - Dr. Nüsret Arsel 

 Eğitim Parkı  çocukları tarafından  

hazırlanmıştır. 

                                                             

 

Hiç Operaya Gittiniz mi ? 

 

Renkli Kalemler ekibi olarak kendi adımıza bir ilki 

gerçekleştirerek operaya gittik. Ankara Devlet Opera 

ve Balesi Leyla Gencer sahnesinde sergilenen 

Nasreddin Hoca oyununu keyifle izledik.  

              SAYFA 4 

  

 

 

Çocuk Olmak 

Bizler çocuk olarak 

kendimizi iyi ifade 

edebiliyor muyuz? 

Büyükler bizleri 

gerçekten ciddiye 

alıyorlar mı? Ço-

cuk olmanın  avan-

taj ve dezavantajla-

rı nelerdir? Tek beklentimiz büyüklerimizin 

bizi gerçek anlamda dinlemeleri, bizlerin de 

doğru düşünebileceğimizi kabul etmeleri.  

          SAYFA 2 

Kansere Çözüm mü Geliyor? 

İnsanoğlunun neyle karşılaşacağı belli 

olmaz. Bunlardan biri de kanser. Kanser 

çok tehlikeli bir hastalıktır. Bu hastalık 

için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. 

Kanser olduğunuza dair bir şüpheniz 

veya belirtiniz varsa bu yöntemler işe 

yarayabilir.                                 

        SAYFA 6 

HAYATA TUTUNDULAR! 
Ev denildiğinde genellikle 

insanların aklına barınma 

gelir. Oysa evler insanla-

rıyla ve onların yaşadıkla-

rıyla adeta canlı bir varlık 

gibidir. Onlar da insanlar 

gibi doğar, yaşar ve ölür. 

İnsanlardan tek farkı bu 

hayatı çok da çabuk terk 

etmemeleridir. Zamana 

inanılmaz direnç gösterip 

“Hayır, hiç bir yere gitme-

yeceğim” diyen bu evlerin 

elinden yine biz insanların tutması gerekiyor. Ankara Hamamönü evleri de işte böyle 

hayata döndü. Onlara gönül ve-

ren insanları mutlu etti.  

 

“Kenar mahalleler. Birbirine ufu-

netli adaleler gibi geçmiş, yaşlan-

mış tahta evler. Her yağmurda, her 

küçük fırtınada sancılanan ve biraz 

daha eğrilip büğrülen bu evlerin 

önünden her geçişimde, çoğunun 

ayrı ayrı maceralarını takip ederim. 

”  

(Peyami Safa, Dokuzuncu Harici-

ye Koğuşu) 

 

      SAYFA 2 

Türkiye’nin Yeni Sporu: 

HEMSBALL 

Patenti bize ait sporlarımıza bir yenisi 

daha eklendi. Hemsball adı verilen bu 

spor dalı 11 Temmuz 2013 tarihinde    

resmi olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı   

tarafından onaylanarak milli               

sporlarımızdan kabul edildi.   

          SAYFA 7 



  

HAYATA TUTUNDULAR! 
“Kenar mahalleler. Birbirine ufunetli (pis kokulu)  

adaleler gibi geçmiş, yaşlanmış tahta evler. Her       

yağmurda, her küçük fırtınada sancılanan ve biraz da-

ha eğrilip büğrülen bu evlerin önünden her geçişimde, 

çoğunun ayrı ayrı maceralarını takip ederim.”  

 (Peyami Safa, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, s:13) 

Peyami Safa’nın anlattığı gibi farklı farklı hayatların yaşandığı, kimi 

zaman inanılmaz acıların çekildiği, kimi zaman mutluluk kahkahaları-

nın atıldığı, kimi zaman Cumhuriyet’in ilanından ötürü ateşli toplantıla-

rın yapıldığı Hamamönü Evleri hayata tutunmayı başardı. Onlar zama-

nın acımasızlığına yenilmedi. Biz de onların zamana yenilmezliklerine 

ortak olmak, o havayı solumak üzere Hamamönü’ne gittik. 

Osmanlı döneminin sonlarına doğru yapılan ve günümüze kadar dayan-

ma gücü gösteren bu evler, tamamen Türk motifleri ile süslenmiştir. 

Buralarda dolaştığınızda kendinizi 19. yüzyıldaymış gibi hissedebilirsi-

niz. Adeta günümüzden 150 yıl öncesinin yaşamını soluyormuş hissine 

kapılabilirsiniz. 

Hamamönü, 1920’li yıllarda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında 

önemli rol oynayanların yerleştiği yerdir. Aynı zamanda büyük şair, 

Mehmet Akif Ersoy’un Türkiye’nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı’nı 

yazdığı evin de bulunduğu bölgedir. Kentin en eski yerleşim bölgesi 

olan ve Cumhuriyet’in kuruluş değerlerini barındıran bu bölge bundan 

birkaç yıl öncesine kadar çöküntü alanı durumundaydı.  Hamamönü’nü 

ve tarihi dokusunu oluşturan yıkılmaya ve yok olmaya yüz tutmuş evle-

rini tekrar ayağa kaldırmak,  burayı Ankara’nın bir turizm merkezi hali-

ne getirmek için çok önemli bir yenileme çalışması başlatılmıştır. 

Altındağ Belediyesi, Ankara’da ilk yenileme çalışmalarını başlatmak 

için öncelikle tarihi dokunun keşfedilmesini sağlamıştır. Böylece 

Hamamönü, Ankara’ya önemli bir turizm merkezi olarak kazandırılmış, 

Ankara turizminde hareketlilik sağlanmıştır.  

Çok zengin bir kültürel yapıya sahip olmasına, coğrafi konumu ve ula-

şım ağı bakımından Türkiye’nin merkezinde bulunmasına rağmen tu-

rizm acentelerinin günü birlik turlar düzenlediği Ankara, Hamamönü ve 

tarihi evleri ile çevresinde gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları sonra-

sında, turizm açısından önemli bir nokta haline gelmiştir.  

Bu yenileme çalışmaları sonucu Altındağ Belediyesi 2011 yılında Avru-

pa Birliği’nden ödül almıştır. Hamamönü, Avrupa Parlamentosu tarafın-

dan ‘Avrupalı Seçkin Turist Destinasyonu’ (geçici konaklamalar için 

ziyaretçileri cezbeden yerler)  seçilmiştir.  

ÇOCUK OLMAK 

Çocuklara gerçekten onların hak ettiği gibi      

davranılıyor mu? Onlar bir birey olarak kabul 

edilip sözleri önemseniyor mu? ‘Bu konuda sen ne       

düşünüyorsun’ deniyor mu? Bu konu gerçekten 

toplumumuz için önemli bir sorun. Ya çocuk    

olmanın avantajları? 

Bizler çocuk olarak bazen kendimizi iyi ifade edemeyiz. Birisi bize bir 

soru sorduğunda rahat cevap veremeyiz. Ben bir çocuk olarak bizlerin 

çok iyi dinlenmediğini, sözlerimizin çok da dikkate alınmadığını düşü-

nüyorum. Benim odam için yatak bakarken “Anne ben bunu beğenme-

dim, başka bir yatak alalım.” dediğimde “Evet, evet alırız.” deyip sözle-

rimi geçiştiriyorlar. Eminim ki birçok anne baba bunu yapıyordur. 

Ama onlar neden böyle yapıyorlar? Hiç düşündünüz mü? Mesela bir 

sınav oldunuz ve bu sınavdan düşük not aldınız. Bazı anne babalar kı-

zarlar. Kötü not almayın ki size kızmayalım derler. Aslında kızmayarak 

düzgünce anlatabilirler ama onlara bu yol daha uygun geliyor galiba. 

Bir de okulla ilgili sorunlarımız vardır. Okuldaki arkadaşlarımızla küse-

riz. Derste aklımızı kurcalarlar bu nedenle de dersimiz olumsuz yönde 

etkilenir. Başarı seviyemiz düşer. Kötü not aldığımızda da iyice üzülü-

rüz.  

Çocuk olmanın sadece sıkıntılı yanları yoktur ki. Çocuk olmanın çok 

fazla avantajı da vardır. Örneğin bizim en büyük avantajımız okula git-

mektir. Bir bilgi sahibi olmaktır. Çünkü biz ne kadar çok bilgiye sahip 

olursak hayatımız o kadar kolay olur. Ne kadar iyi eğitim alırsak o kadar 

yatırımımız olur.  

Çocuk olunca birçok aktiviteye katılabiliyoruz. Tabi büyükler de katıla-

biliyorlar. Ama bizim aktivitelerimiz daha eğlenceli oluyorlar. Hem de 

boş zamanlarımızı dolduruyoruz. Mesela sabahçılar için bazen erken 

kalkmak zor oluyor ama onlar her sabah erken kalkarak sağlıklı ve zinde 

oluyorlar.  

Çocuk olmanın en değerli avantajı, sizi ilgilendirenlerin dışında sorum-

luluk sahibi olmamak diye düşünüyorum. Derslerimize karşı sorumlulu-

ğumuzun dışında sorumluluğumuzun olmaması bizi yormuyor. Oysa 

anne ve babamızı düşündüğümde yetişkin olma konusunda fazla istekli 

değilim doğrusu. 

Çocuk olmak çok güzel bir duygudur. İleride çocukluk yıllarımı özleye-

ceğimi biliyor ve bunun çok çabuk geçmesini istemiyorum. Şöyle tadını 

çıkara çıkara yaşamak istiyorum bu yaşlarımı. Anne ve babalarımıza da 

biraz daha empati yapmak kalıyor.  

Lütfen bizi bir birey olarak kabul edin. Bizim söylediklerimize değer 

verin ve bizi dinleyin. Bize bir kural getiriyorsanız nedenini de açıkla-

yın. Bizlerin de mantıklı düşünebileceğimizi, bir şeyi neden yapmama-

mız gerektiğini açıkladığınızda anlayabileceğimizi bilin. Bize “Biz ço-

cukken…” diye başlayan cümleler kurmaktan vazgeçin. Her dönemin 

çocukluğu farklı, sizlerin yaşadıkları şeylerle bizim yaşadıklarımızın 

aynı olması imkânsız. Kısacası çocukluğumuzu bir çocuk olarak yaşa-

mamıza izin verin; çünkü zamanı geri almak olanaksız. 

Fatih Eren 

Özkara Sıla Yıldırım 



GÖNÜLDEN GÖNÜLE 

Gönüllülük sadece bize ait bir kavram değildir. Dünyanın 

her yerinde herhangi bir konuda gönüllülük yapan biriyle 

karşılaşmak mümkün. Bu bazen bir Türk, bazen bir Alman, 

bazen de bir Uzak Doğulu olabilir. 

Daha önce TEGV Ankara Eğitim Parkı’nda gönüllü olarak bizlerle birlikte olan Fatih 

Abimiz bir program çerçevesinde Danimarka’da TEGV benzeri bir kuruma gönüllü ola-

rak gitti. Onunla ve Danimarkalı kardeşlerimizle online olarak bir buluşma gerçekleştir-

dik. Onlar da bizim gibi okul dışı etkinlikler yapmak için kendi şehirlerindeki merkeze 

gidiyorlarmış. Danimarka’da okul süresi çok uzun olmadığı ve aileler de çalıştığı için bir 

miktar para ödenerek gidiliyormuş. Biraz etüt havasında bir yer gibi görünse de yapılan 

etkinlikler konusunda bizimle çok benzerlikler gösteriyorlar.  

Gönüllü abimizin bize anlattığı ve ekrandan gördüğümüz kadarıyla binaları oldukça büyük, bahçeleri çok genişti. Bahçede birçok spor alanının dı-

şında bir kaykay pistinin olması çok güzeldi. Danimarka soğuk bir ülke olduğu için 

kış sporlarının oldukça yaygın olduğundan, ülkelerinde bu alanda çok fazla tesis 

olduğundan ve sürekli bu tesislere gittiklerinden bahsettiler.  

Onlarla buluştuğumuzda, bizim Düşler Atölyesi’ne benzer bir etkinlikteydiler. Noel 

tatillerinin başlayacağını ve bu tatilin onlar için çok önemli olduğunu öğrendik. Bu 

nedenle ailelerine vermek üzere hediyeler hazırlıyorlardı. Hediyeleri süsledikleri 

çam ağaçlarının altına koyup Noel gecesi olan 24 Aralık gecesi bu hediyeleri birbir-

lerine vereceklerini öğrendik. (Noel tatili bildiğimizin aksine 31 Aralık’ta kutlanmı-

yor. Yılbaşı ile aynı şey değil. Onlar da bizim gibi yılbaşını ayrıca kutluyorlar) 

Evlere gitme vaktimiz geldiğinde bir kez daha görüşmek üzere vedalaştık. Güzel bir 

deneyimdi. Fatih Abimiz sayesinde farklı kültürlerden çocuklarla tanışmak farklı ve 

güzel bir deneyimdi.  

 

AÇEV & TEGV KARDEŞLİĞİ 

Eğitim konusunda inanılmaz işlere imza atan TEGV şimdi de AÇEV ile işbirliği yaparak anne-baba eğitiminin de ne 

kadar önemli olduğunu kanıtladı. 

1993 yılında kurulan AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı), ihtiyaç sahibi çocuklara ve ailelere eğitim vererek iyi ve sağlıklı bir 

“erken çocukluk dönemi” geçirilmesini amaç edinmiştir. Böylece daha gelişmiş bir toplum yaratılacak ve eğitimde fırsat eşitliği sağlanacaktır. 

Öncelikle ihtiyaç kitlesine göre programlar geliştirilmekte, bu programlar uygulanmakta ve uygulamalar değerlendirilerek programların daha 

da gelişmesi konusunda çalışmalar devam ettirilmekte. 

AÇEV’de uzun süreli eğitim programlarının dışında bilinçlendir-

meye yönelik kısa süreli eğitim programları da uygulanır. Bu ara-

da geniş kitlelere ulaştırılan yayınlar, araştırmalar ve uzaktan eği-

tim modelleri de yer almakta. Okuma yazma bilmeyen yetişkinle-

re, okuma yazma eğitimi verilerek anne babaların çocuklarına 

yardımcı olabilmeleri ve hayatı yakalayabilmeleri için farkındalık 

da yaratılmaktadır. 

İşte bu anlamda TEGV Ankara Eğitim Parkı, AÇEV ile ortak bir 

çalışma yürütüyor. Okuma bilmeyen annelere AÇEV tarafından 

eğitim verilirken, yer anlamında da Ankara Dr. Nüsret Arsel- Se-

mahat Arsel Eğitim Parkı destek vererek, adına yakışır biçimde 

eğitim konusundaki farklılığını bir kez daha ortaya koyuyor. 

 

Sıla Yıldırım -  Yağmur Koç 

Delal Aslan 

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.co-operativetravel.co.uk%2Fholidays%2Fchristmas-holidays%2F&ei=e3-HVMGDFYu3UeKug-gC&usg=AFQjCNEa4OGlOBPpGUsRq5cU3_pBqsUrBQ&sig2=Tu3mSYm1wrD3Uy
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.co-operativetravel.co.uk%2Fholidays%2Fchristmas-holidays%2F&ei=e3-HVMGDFYu3UeKug-gC&usg=AFQjCNEa4OGlOBPpGUsRq5cU3_pBqsUrBQ&sig2=Tu3mSYm1wrD3Uy


  

 

BU MÜZİK BAŞKA BİR ŞEY 

Hip hop kültürünün olmazsa olmazı rap, şiir sözlerinin 

belirli bir alt müzik ile birleştirilmesiyle oluşan müzik 

türüdür. Bu türü 1970’li yıllarda başlatan Dj Kool 

Herc’tür. Daha çok kafiye ve akıcı cümleler kullanılan 

bu müzik türünde sözlerin anlamına önem verilmektedir. Doğuşu, 

siyahi insanların beyaz insanlara karşı eşitlik için baş kaldırdığı yılla-

ra dayanan rap müzik, geçmişten günümüze oldukça hızlı bir şekilde 

yol almıştır. O dönemde siyahi aileler dışarıdaki karışıklıklardan ço-

cuklarını uzak tutmak için onları sanata yönlendirmişlerdi. Bu yöne-

lim siyahi gençlerin haklarını müzikle aramaları fikrini doğurmuştur. 

Bol giysiler giymelerinin nedeni de bunun özgürlük ifadesi olarak 

kabul edilmesindendir.  

Böylece rap müzik sert bir üslup ve vurucu sözlerle sivrilerek kendini 

göstermiştir. Tüm dünyaya yayılan bu hak arama mücadelesi Ameri-

ka Birleşik Devletleri’nin tepki almasına neden olmuştur. Böylece 

siyahi Amerikan vatandaşları hem kendi müziklerini oluşturmuş hem 

de daha rahat bir yaşam sürdürmeye başlamışlardır. Rap müziğin te-

mellerinin Afrika’da atıldığı söylense de ilk örnekleri, Amerika Birle-

şik Devletleri sınırlarında yaşayan siyahi müzisyenler tarafından ve-

rilmiştir. Ezilmekten kurtulmak isteyen bu insanlar, müzik sanatı ile 

seslerini daha rahat ve daha anlaşılır duyurabilmişlerdir. Bu nedenle 

rap parçaları diğer türlere göre daha asi ve daha sert olabilmektedir.  
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1980-1990 yılları arasında Almanya'daki 
Türkler arasında yaygılaşan rap 1995 
yılında Cartel adlı grup ile ülkemize gelmiş 
ve yaygınlaşmıştır. Bütün dünyada yankı 
uyandıran bu müzik ülkemizde de kendini 
göstermiştir. Türkiye’de ise Ceza, Sagopa 
Kajmer, Fuat, Karakan gibi isimleri başarılı 
rapçiler arasında sayabiliriz. 

 

Dünyanın en iyi yabancı hiphop şarkıcı
ları olan Eminem, 50 Cent, Snoop Dogg, 
Timbaland, Usher gibi şarkıcılardan 
çoğu küçük yaşlardan itibaren müzikle 
uğraşmaya başlamış ve daha o zaman
dan başarılı bir sanatçı olacaklarının 
sinyallerini vermişlerdir. 

HİÇ OPERAYA GİTTİNİZ Mİ? 

Türkiye’de çoğu insan operanın, bir kadının veya bir er-

keğin sahnede durup bağırmasından başka bir şey olma-

dığını düşünür. Oysa opera ne kadar emek isteyen bir 

tiyatro türüdür, biliyor musunuz? 

Öncelikle opera bir tiyatro dalıdır, ama onu diğerlerinden ayıran en büyük 

özelliği oyuncuların müzik eşliğinde diyalog kurmalarıdır. Aslında çok eğ-

lenceli ve dikkat çekici bir sanattır. Ama bazı insanların ön yargısı yüzünden 

operayı yanlış tanıyor ve tanıtıyoruz. Aslında insanlar operayı kim izleyecek 

gibi bir düşünceye sahiptir.  Ama operayı izlemeye gittiğinizde çok büyük 

bir salonun tıka basa dolu olduğunu görebilirsiniz. Hiçbir operada orkestra 

sahnede durmaz, sahnenin altında kocaman bir boşluk vardır, orkestra orada 

yer alır. Sahnede oyuncular müzikal bir tiyatro yaparlar. Orkestra fark edilir 

bir hata yaparsa oyun kötü yorumlar alır bu yüzden çok çalışmaları gerekir.  

Renkli Kalemler Ankara ekibi olarak, Devlet Opera ve Bale Sahnesi’nde 

“Nasrettin Hoca” isimli çocuk operasını seyrettik.  Gerçekten tüm çocukların 

seyretmesini çok isterim.  Çok eğlenceli bir eserdi ve özellikle çocuklar için 

böyle bir oyunun sahneye konulması son derece önemliydi.  

Oyun oldukça interaktif. Oyuncular ve seyirciler sanki oyunu birlikte oynu-

yordu. Özellikle Nasreddin 

Hoca’nın salon içerisinde 

dolaşması, çocuklara soru-

lar sorması oyunun canlılığı 

bakımından çok önemliydi. 

Kostümler, dekor konusun-

da en ince detaylar bile 

gözden kaçırılmamış ve 

dikkat çekici renkler kulla-

nılmıştı. Oyunun, sadece 

yetişkinler tarafından oy-

nanmaması, çocuk oyunculara da yer verilmesi ayrı bir güzellik katmıştı.    

Oyun süresince Nasreddin Hoca, her zaman olduğu gibi eğlendirirken dü-

şündürmeyi de ihmal etmedi. Nasreddin Hoca ve opera buluşması çok keyif-

li bir deneyimdi.  

TİYATRO TÜRLERİNİ NE KADAR TANIYORUZ? 

Tiyatroya gitmeyi severiz ancak hangi türde oyun izlediğimizi çoğu zaman bilmeyiz.  Bilmediğiniz birçok tiyatro türü-

nü tanımaya ne dersiniz? 

Trajedi, bir tiyatro çeşididir. Özelliği ise kişilere korku, heyecan ve acındırma telkinleriyle ders vermektir. Trajediler genellikle beş per-

delik oyunlardır. Trajediler ilk sahnelendiğinde dekor henüz kullanılmıyordu, tüm oyun boyunca oyunculara korolar eşlik ederdi. 

Opera, bütün sözlerin, hareketlerin ve jestlerin müzikle yapılan ve orkestra şefinin idaresine verilmiş dram ve trajedilerdir. Ağır ve hüzünlü havası vardır. 

Çok gösterişli dekor ve giysiler içinde sunulur.  

Tuluat’ta sanatçılar, oynadıkları eserin konusuna bağlıdırlar ama oyundaki sözleri içlerinden geldiği gibi söyleyerek, doğaçlama yaparlar. Tuluat’a 

“PERDELİ ORTA OYUNU” da denir. 

Komedi, kişilerin, olay ve adetlerin gülünç, eğlendirici yönlerini göstermek amacıyla ders vermeyi ve hoşça vakit geçirmeyi hedef edinen tiyatro çeşididir. 

Dram, trajediyle komediyi bir araya getiren oyun çeşididir. Dram, düzyazı ve şiirsel bir dille yazılabildiği gibi üç perdeden beş perdeye kadar olabilir. Ko-

nular çeşitlidir.  

Pandomim ise olayları, duygu veya düşünceleri; yüz mimikleri, el-kol ve beden hareketleri kullanarak yansıtmayı amaçlayan ve sözsüz oynanan oyundur.   

Ahmet Faruk 

Öz 
Yağmur Koç 

Yağmur Koç 
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1) Gazetenin ilk sayfasına iri 

harflerle yazılan başlık 

2) “Bilye” adı da verilen çocuk 

oyuncağı 

3) Perdeli orta oyunu 

4) Opera, tuluat, pandomim gibi 

çeşitleri bulunan sanat dalının 

genel adı 

5) Ankara efesi, Ankara yiğidi 

6) Çamaşır deterjanı yapımında 

kullanılan bir madde 

7) Atmosferdeki havanın kirlen-

mesinin nedenlerinden biri 

8) Rap müzik türünün öncüsü 

olan Dj’in ön adı 

9) Asklepios adına yapılan An-

kara’daki antik kalıntı 

10) Hemsball’ün kurucusu 

11) Ankara’da yünüyle meşhur 

olan keçi türü 

12) Yere çizilerek oynanan ge-

leneksel bir çocuk oyunu 

13) Ankara’nın kaplıcalarıyla ünlü ilçesi 

14) Eminem’in aldığı müzik ödüllerinden biri 

15) Gazete sorumlularının adlarının yer aldığı bölüm 

16) Oyaları ve kuşlarıyla ünlü Ankara ilçesi 

17) Bağışıklık sistemini güçlendiren bitki 

18) Haberin önemli noktalarının yer aldığı koyu renkle yazılan haber 

özeti 

19) ….. Gürsey Bilim Merkezi 

20) Müzikli tiyatro oyunu 

21) Seymen alayında yer alan 

yiğit kadınlar 

22) Gönülden gönüle haberi 

için bağlanılan ülke 

23) Kanser tespiti için üzerinde 

çalışılan buluş 

24) Teknolojik aletlerden de 

yayılan kanser veya ölüme ne-

den olabilen tehlike 

25) Gazete haberlerinin üzerin-

de gerekli düzeltmeleri yapan 

kişi 

26) Fizik tedavi doktoru  ….. 

ÇEREZCİ 

27) Renkli kalemler ekibinin 

seyrettiği oyunun adı 

28) Gönülden gönüle haberi 

için iletişime geçilen gönüllü 

abinin adı 

29) Kanser tespiti için üzerinde 

çalışılan buluşun denendiği 

ülke 

30) Trajediyle komediyi bir araya getiren oyun çeşidi 

31) Çevresine ip sarılarak oynanan koni biçimindeki nostaljik bir çocuk 

oyuncağı 

32) Nasıl kalemler? 

33) Guiness rekoru kıran Eminem şarkısı 

34) Ankara Polatlı’da yer alan antik kent 

35) Ağızda oluşan yaralara iyi gelen meyve çeşidi 

36) Hayata tutunan evlerin bulunduğu Ankara semti 

37) Eminem’in gerçek adı 

38) İlgi çekmek, güzel olmak için takip edilen şey 

39) Sözsüz oyun türü 

40) Evleri, gümüş bakır işlemeleriyle meşhur olan Ankara ilçesi 

Renkli Kalemleri Okursan Çözebilirsin! 

Renkli Kalemler’deki ipuçları sana yol gösterecektir. 

 

GÜLİN İLE GÜLÜN 
Bu deyimleri biliyor musun? TEGV gönüllülerimizden Gülin Kılıç, Renkli Kalemler için çizdi. 

Renkli Saatler’in Yanıtları SAYFA 12’de 

................................................... ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ 



 

 

KANSERE ÇÖZÜM MÜ GELİYOR? 

Amerika Birleşik Devletleri Columbia Üniversitesi’nde görev yapan Bilim adamları, kredi 

kartı biçiminde olan biyoçipi Ruanda’daki birçok insan üzerinde denemiş ve hastalıkları 

yüzde yüz oranında tespit edebildiklerini açıklamıştır. 

Elektronik çip üzerine yerleştirilen minyatür laboratuar diyebileceğimiz “mChip” in fiyatının bir 

doları geçmeyeceği, yakın bir zamanda dünyanın yoksul bölgelerindeki insanlara umut verebile-

ceği müjdesi verilmiştir. Farklı proteinleri tespit etme özelliğine sahip cihazın, hızlı sonuç veren 

mevcut aparatlardan çok daha ucuz olması önemli bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır.  

İnsanoğlunun neyle karşılaşacağı belli olmaz. Bunlardan biri de kanser. Kanser çok tehlikeli bir 

hastalıktır. Bu hastalık için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Kanser olduğunuza dair bir şüpheniz 

veya belirtiniz varsa bu yöntemler işe yarayabilir. 

Biyosensörler biyolojik materyaller içeren ve bunları çeşitli ortamlarda kalitatif (nitel) izlemede kullanılan cihazlardır. Biyosensörlerde mutlaka bi-

yolojik materyaller kullanılır. Bu materyaller aracılığıyla çok hassas, çoğu zaman da hızlı ölçüm yapmak mümkündür. Biyosensör üç temel bileşen-

den oluşur. İnsanlar biyosensörün üstüne bir damla kanı dökünce hücrede kanser hücresi varsa, kanser oranına kadar hepsi meydana çıkar. Böylece 

erken teşhis oranını artırır. 

ABD’de mikro ve nanoteknolojiden yararlanarak biyomedikal mühendisliğindeki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mehmet Toner, “Bilim olarak bi-

yolojiye DNA dizinlerinin ve hücreler arası sinyallerin anlaşılması açısından yeni katkılar sağlayabilecektir. Tıptaki uygulamalarında ise hastalıkla-

rın teşhisi ve tedavisi açısından nanoteknolojinin, mikro-teknolojilerin ve biyo-çiplerin büyük katkıları var ve daha da olacaktır.” diyerek gelecekten 

bu konuda ne denli umutlu olunduğunu ifade etmektedir.                                                                                                                           

Kaynak:  Cumhuriyet Gazetesi  -  Biyoçip’le AIDS Tespiti Yapılacak  /  bilim.org. – Bakış Açısını Değiştirecek Tespitler 

ALTERNATİF DEDİKLERİ 

Satın aldığınız ve aslında size zarar veren birçok şeyi evde kendi başınıza da yapabilece-

ğinizi biliyor muydunuz? İşte size birkaç basit öneri…  

Evinizde sadece 15 dakikanızı ayırarak rujunuzu kendiniz yapabilirsiniz. Zararlı kimyasallar yerine kendi elinizle yaptı-

ğınız ürünü kullanmak istemez miydiniz, hanımlar? İşte tarifi: 

Malzemeler: İki çay kaşığı pancar suyu, balmumu ve tereyağı. 

Balmumunu benmari usulü erittikten sonra pancar suyunu ekleyin ve tereyağıyla kıvamını bulmasını sağlayın. Eğer 

dudaklarınız çok çatlıyorsa jojoba yağından da birkaç damla ekleyin. Pancar suyunun oranına göre rujunuz renk alacaktır. Balmumu dudaklarınızı dolgun gösterecek ve tereyağıyla 

beraber besleyecektir. 

Güzel kokularla kendinizi zehirlediğinizi biliyor musunuz? 

Eviniz güzel koksun diye kullandığınız oda parfümlerinden her nefeste zehirleniyorsunuz. Oysa tamamen doğal bir ev kokusunu gayet basit bir yöntemle kendiniz de yapabilirsiniz. 

Nasıl mı? Limon ve/veya portakal kabuklarını rendeleyerek kullanmadığınız boş bir cam şişeye koyun, içerisine birkaç damla sularından da ilave edin. Son olarak birkaç karanfil 

tohumunu da şişenize atın ve kaloriferinizin üzerine bırakıp evinizin güzel kokusunun keyfini çıkarın. 

Çörek otu deyip de geçmeyin! 

Her sabah bir tatlı kaşığı çörek otu yiyin. Bunun o kadar çok şifası var ki ben sadece birkaçını sayıvereyim. Öncelikle bağışıklık sisteminizi güçlendirecek ve içerisinde bulunan 

yüksek miktarda antioksidanla hücrelerinizi temizleyecektir. Kolesterolünüzü düşürecek, midenizi ve kalbinizi koruyacaktır. Zayıflamanızı sağlayacak ve de sizi kansere karşı koru-

yacaktır.  Evet, bütün bunlar ve hatta daha da fazlası sadece pastalarınızın üzerini süslemek için kullandığınız çörek otuyla mümkün. Lütfen kendinize bu iyiliği yapın. 

Kendi evimi kendim temizlerim! 

Evinizde yerleri, mermerleri, fayansları temizlerken kullandığınız deterjanların bir yandan cildinizi hasta ettiğini bir yandan da her soluğunuzda sizi zehirleyip beyin hücrelerinizi 

öldürdüğünü biliyor musunuz? Bütün bu tehlikelerden kurtularak temizliğimizi yapmak mümkün, hem de gayet basit bir şekilde.  

Bir litre kadar suyun içerisine 4-5 kaşık karbonat, bir miktar elma sirkesi ve birkaç damla limon sıkarak deterjanınızı kendiniz yapın. Kimyasal deterjanlardan çok daha iyi sonuç 

aldığınızı göreceksiniz. Aynı şekilde çamaşır deterjanı yapmak da mümkün. Bunun için de boraks ve çamaşır sodası kullanmak gerek. 3 çay bardağı kaynar suya 4 çay bardağı ka-

dar boraks,  boraksın yarısı kadar çamaşır sodası ve limon tuzu ekleyerek karıştırın. İçerisine yeşil sabun rendeleyebilir ya  da arap sabunu ekleyebilirsiniz. Böylelikle yumuşatıcı 

özelliği de vermiş olursunuz. Bu karışıma 1-2 çay kaşığı karbonat ve birkaç damla da limon ekleyin. Ve artık çamaşır deterjanınız hazır. 

Sadece iki üç tane ekşi dut 

Sadece birkaç ekşi dutun ağız içerisinde oluşan yaralara ve aftlara bire bir olduğunu biliyor muydunuz? Hem de birkaç dakika içerisinde! Yöresel olarak ekşi dut diye bili-

nen bu dut çeşidi ayrıca mide yanmasına da iyi gelmektedir. 

Delal Aslan 

Eylül Sude Çelik 



Hemsball, Türkiye’nin milli sporu olma yolunda hızlı adım-

larla ilerliyor. Biz de bundan yola çıkarak bu sporu, kızıyla 

oynadığı bir oyun olmaktan daha öteye taşıyan ve Spor Ba-

kanlığı tarafından bir spor branşı olarak kabul edilmesini 

sağlayan, Herkes İçin Spor Federasyonu Hemsball Teknik 

Sorumlusu ve bu sporun yaratıcısı Murat Altınay ile bir rö-

portaj gerçekleştirdik: 

Bu oyun nasıl aklınıza geldi?   

Hemsball’un başlangıç hikâyesi yaklaşık 3 yıl önce küçük 

kızım Miray’ın elinde küçük bir topla yanıma gelerek benim-

le oynama ısrarına dayanır. Karşılıklı top atıp yakalama ile 

başlayan, daha sonra kendi aramızda bazı basit kurallar ekle-

yerek bir eğlenceye dönüştürdüğümüz Hemsball, bugün 

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından resmi bir spor branşı 

oldu. 

Hemsball sözcüğü ne anlama geliyor?     

HEMS’in Türkçe açılımı;  H-Hareket, E-Enerji, M-

Matematik, S-Sistem. HEMS’in İngilizce açılımı ; H-Hand 

(el), E-Energy (enerji), M-Move (hareket,hamle), S-Stability 

(denge,istikrar) Ball= Top 

Neden başka bir spor dalı değil de Hemsball?    

Hemsball çocukların aileleriyle birlikte vakit geçirebilmeleri-

nin önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Hemsball'un açık ya 

da kapalı alan fark etmeden oynanabilmesi (evin içinde, kori-

dorda, herhangi bir sert zeminde vb.) spor yapma üşengeçliği 

güdümünde olan aile büyüklerini de spor yapmaya davet 

ediyor. 

Çocuklarının öğrenerek oyun oynadığını gören ebeveynler, 

onlara daha çok vakit ayırma eğilimi göstermeye başlıyorlar. 

Çünkü çocuk dokunmayı öğreniyor, ebeveyn zevkle ve heye-

canla çocuğuyla vakit geçirmenin keyfini yaşarken zaman 

kavramını (özellikle çalışan ebeveyn gurubu) unutuyor. 

Hemsball’da bir süre sonra, rutin olarak yapılan atışlar daha 

sonra anlamlı bir şekilde bir araya gelerek kombinasyonel bir 

şekilde birbirini tamamlayıcı atışlara dönüşüyor. Nasıl ki 

satrançta rakibine göre hareket edip rakibinin hamlesine kar-

şılık en az 3-5 hamle sonrasını tahmin etmek zorundaysan, 

aynı durum Hemsball için de geçerli. Bu da çocuğun ileri yaş 

gruplarına ulaştığında aynı anda bir kaç düşünsel beceriyi bir 

arada yapma alışkanlığı kazanmasına yardımcı oluyor.   

 

Bu oyunu yaymak için neler yapmayı düşünüyorsunuz?    

Yaklaşık bir yıldır Türkiye genelinde antrenörlük kursu aç-

maktayız, 250’ye yakın antrenörümüz bulunmakta ve bulun-

dukları illerde tanıtımlar ile birlikte Halk Eğitim Merkezleri 

bünyesinde yaygınlaşması için kurslar açılmaktadır. 

Hemsball takımına aldığınız kişileri neye göre seçiyorsu-

nuz?   

Herkesin rahatlıkla oynayabileceği bir oyun olduğu için özel 

bir nitelik aranmıyor. 

Bu oyunun turnuvaları yapılıyor mu?   

Altyapısını oluşturuyoruz, antrenörler yetiştiriliyor, yakın 

zamanda başlatılması planlıyoruz. 

Her yerde oynanır mı? Herkes oynayabilir mi?    

Her yerde oynanabiliyor. Herkes oynayabiliyor. 

Bu oyunu diğer spor dallarından farklı kılan nedir?    

Hemsball’un diğer sporlardan farkı, maliyetinin düşük olma-

sı, açık kapalı alan fark etmeden her yerde oynanabilmesi, yaş 

sınırı olmadan karşılıklı oynanabilmesi, alan sorununun olma-

ması ve herkese, her yaşta rahatlıkla spor yapma imkanı sağ-

lamasıdır. 

       Bağlı olduğunuz federasyon hangisidir? 

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu 

        Teşekkür ederiz. 

Türkiye’nin Yeni Sporu: HEMSBALL 

Neden bizim Ata sporlarımızdan başka sporumuz yok diyenlere işte cevap! 

Türklerin yeni sporu Hemsball, 11 Temmuz 2013 tarihinde resmi olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde 

onaylanarak milli sporlarımızdan kabul edildi.  Hemsball, çocukların aileleriyle birlikte vakit geçirebilmelerine ve 

gelişimlerine katkı sağlayan bir spor dalıdır. Hemsball her türlü alanda oynanabilir. Bir süre sonra rutin olarak 

yapılan atışlar daha sonra anlamlı bir şekilde bir araya gelerek kombinasyonel* bir şekilde birbirini tamamlayıcı 

atışlara dönüşür. Hemsball’un en önemli özelliklerinden biri de, pek çok spor dalının aksine rekabeti hırsa dönüş-

türmemesidir. 

*Kombinasyonel düşünme: Birden fazla çözümün birleştirilerek çözümlenmesi işidir 

Ali Kemal Can  

Çakır 

 Yapı Kredi çocukları ilklerle buluşturan banka 

Yapı Kredi 2006 yılından beri TEGV işbirliğiyle bizim gibi 1 ve 8. Sınıf arasındaki öğrenciler için “Okuyorum Oynuyorum”   

projesini yürütüyor. Projenin bu yılki özel etkinliği geçen yıl ilk dönemi gerçekleştirilen elinizde tuttuğunuz Renkli Kalemler Gazetesi… 

Bu yıl ikinci dönemi düzenleniyor. Yapı Kredi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Yöneticisi Nurcan Erhan sorularımızı yanıtladı. 

Yapı Kredi’nin eğitim için bugüne 

kadar yaptığı çalışmalardan kısaca bah-

sedebilir misiniz? 

Yapı Kredi, ülkemizdeki okur-

yazarlık seviyesinin yükselmesi için bir-

çok proje gerçekleştiriyor. Bunun yanın-

da erken yaştan itibaren okuma alışkanlı-

ğının sağlanması için de çalışmalar yapı-

yor. Kurulduğumuz ilk yıllardan başla-

yarak çocuklar için efsanevi Doğan Kar-

deş dergisi çok uzun yıllar yayınlandı. 

Bunun yanı sıra, bir bankanın sponsoru 

olduğu ilk çocuk sinemasını  ve çocuk 

tiyatrosunu da çocuklarla buluşturdu. 

Günümüzde de gerek yayınları gerekse 

bu tarz özel projeleri ile eğitim ve çocuk 

hep öncelikleri arasında oldu. Turmepa 

ile ilkokullarda verilmesine destek oldu-

ğumuz Sınırsız Mavi eğitimi de, TEGV 

ile yürüttüğümüz Okuyorum Oynuyo-

rum projesi de içinde olmaktan mutluluk 

duyduğumuz projeler. 

Bizim de dahil olduğumuz 

“Okuyorum Oynuyorum” projesi için 

yapılan çalışmalar nelerdir? 

2006 yılından bu yana TEGV işbirli-

ğiyle “Okuyorum Oynuyorum” projesini 

yürütüyoruz. 1-8. sınıf öğrencileri için 

okuma zevki ve alışkanlığı kazandırıcı 

çalışmalar yapılıyor. Bugüne kadar 

3.500’e yakın gönüllünün destek verdiği 

bu program için TEGV eğitim parkların-

da, ada konsepti ile “okuma adaları” 

oluşturuldu.  Hemen hemen her yıl da bu 

eğitimi destekleyici özel etkinlikler dü-

zenliyoruz. Bugüne kadar yazar-çocuk 

buluşmaları ile çocukların kitaplarını 

okudukları yazarlar ile tanışmaları sağ-

landı. “Sokak Tiyatroları” etkinliği ile 

yerel tiyatro gösterileri düzenlendi. En 

son TEGV’in tüm  eğitim parklarında, 

Çocuk Hakları Bildirgesi’nden seçilen 12 

temel ilkeyi sahneleyen öğrencilere ünlü 

tiyatrocular koçluk yaptı. Geçtiğimiz yıl 

da TEGV ile Renkli Kalemler gazetelerini 

hayata geçirmeye başladık.  

Renkli Kalemler nasıl bir proje? 

Kimlerle birlikte çalışıldı?  

Renkli Kalemler projesi, deneyimli 

gazetecileri, öğrencilerle bir araya getiri-

yor. Öğrenciler koçluk yapan gazeteciler 

ile yaşadıkları şehirlerin gazetelerini ha-

zırlıyor. Renkli Kalemler Gazetesi Oku-

yorum Oynuyorum projesinin asıl amacı 

olan, öğrencilerin sözlü ve yazılı olarak 

kendilerini özgürce ifade edebilmelerine 

zemin hazırlıyor. Bu çalışma ile çocukla-

rın hem gözlem ve araştırma yetenekleri 

geliştiriliyor, hem de ekip çalışması yapı-

larak gazetecilik mesleğine dair tecrübe-

ler ediniliyor. TEGV’in bu dönemki İz-

mir, Gaziantep ve Ankara’daki eğitim 

parklarında gerçekleşen çalışmalarda 

Beyza Özel,  Ferruh Altun, Gila 

Benmayor, Günseli Özen Ocakoğlu, Ha-

kan Güldağ, Nermin Bezmen, Özlem 

Yüzak gibi gazeteciler gönüllü olarak 

koçluk yaptı. Eğitim Parkları’ndaki çalış-

ma gruplarında, gazetenin mizanpajın-

dan fotoğraflarına, haber içeriğinden 

tasarımına kadar her ayrıntısı ile ilgilenil-

di. 

GÜNDEM 

ÖZEL 



BÜTÜN SUÇ TEKNOLOJİDE Mİ? 

Her yeni gelişmenin hem yararları hem de zararları vardır. Bu zararları 

sadece teknolojiyle açıklamak doğru bir davranış biçimi değildir. Tekno-

lojinin olduğu kadar biz insanların da bu konuda suçlu olduğu çok açık.  

Termik santrallerden, fabrika bacalarından, son dönemde sayısı hızla artan otomobillerin egzoz-
larından çıkan zehirli gazlar, her geçen gün atmosferdeki havayı daha da kirletiyor. Sadece havayı kirletmekle 
kalmıyor, çok yoğunlaştığı zaman, asit yağmuru şeklinde toprağı da etkiliyor.  

Yüksek gerilim hatları yakınındaki evlerde yaşayan çocuklarda, çocukluk çağı kanserlerinde artış olması sonucu 
bu durum Amerikan Bilimler Akademisi tarafından tekrar incelendi ve 1996 yılında yüksek gerilim hatları yakı-
nında yaşayan çocuklarda lösemi görülme riskinin diğerlerine göre 1,5 kat fazla olduğu belirlendi. 

Teknoloji günümüzde çok ilerledi. Cep telefonları, bilgisayarlar, tabletler vb. şeyler günlük hayatımızın vazgeçil-
mez bir parçası oldu. Bu cihazlar günlük hayatımızda bize çok yardımcı olmaktadır. Büyük mutlulukla hayatımı-
zın bir parçası yaptığımız cep telefonlarının verdiği zararın ne yazık ki hala farkında değiliz. Akıllı telefon dediği-
miz modellerin ne kadar geliştirilirse o kadar tahribat yapacağı konusunu ise hiç aklımıza getirmiyoruz bile. Bu 
teknolojik aletlerle yayılan radyasyon dediğimiz şey, o kadar zararlıdır ki fazla radyasyona maruz kalmış birisi 
kanser olabilir veya hayatını kaybedebilir. Buna örnek olarak Rusya’da Çernobil Nükleer Santralindeki patlamayı 
verebiliriz. Sızıntıdan dolayı 3 milyon insanın sağlığı bozulmuştur. Bu arada Nükleer Santral demişken, tabi bir 
de nükleer silahları da unutmamak gerekir. Nükleer bombalar, atom bombaları bir ülkenin sonunu getirebilir. 
Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombalarının hala ne yararı oldu demekten kendimi alamıyorum.  
Cep telefonları ne kadar masum görünse de radyasyon tehlikesinin dışında birer bombaya dönüşebilir veya ağır 
sonuçları olan kazalara sebebiyet verebilirler. Telefonla konuşan her sürücü kaza yapmaya hazırdır. Ama kulaklık 
takıp konuşsak hiçbir sıkıntı olmaz. Kulaklık sadece sürücüler için değil telefonla konuşan her insan için geçerli-
dir; çünkü fazla ısınan batarya telefonla konuşurken her an kulağımızda patlayabilir. 
Birçok çocuk ve yetişkin bilgisayar karşısında fazlasıyla zaman geçirmektedir. Bunun sonucunda da bel fıtığı, 
boyun fıtığı, bel ve boyun ağrıları, obezite gibi hastalıklar ortaya çıkabilmektedir. Teknoloji bu hastalıkları tedavi 
edebilse de hastaların çektiği acıların bedeli asla ödenemez. 

Teknoloji yüzünden fabrikalarda çalışan birçok insan işsiz kalmıştır. Ay-
rıca yine teknoloji yüzünden, nalburluk, bakırcılık, kunduracılık gibi bir-
çok meslek unutulmuş ya da unutulmaya yüz tutmuştur. Gezegenimizin 
en büyük sorunu olan Küresel ısınma felaketine de teknoloji sebep olma-
mış mıdır? 

Tabii teknolojinin zararları olduğu kadar yararları da vardır. Bu durumu 
yok sayamayız. Teknoloji dediğimiz şey insanların yaşamının daha kolay 
olması için ortaya çıkmış bir durumdur. İnternet sayesinde bir tuşla dün-
yanın diğer bir ucuna nasıl da ulaşabiliyoruz. Evde vazgeçilmez olan 
çamaşır makinası, bulaşık makinası, televizyon yaşamımızda ne kadar 
önemli bir yer tutuyor ve yaşamımızı kolaylaştırıyor. 

Sağlık ve eğitim alanında da teknolojinin ne çok faydaları vardır. Basın ve yayın teknolojileri sonucunda gazete 
ve kitaplarla insanlara ulaşılmış, bu sayede insanların kültürleri gelişmiştir. Eskiden yolları atlarla ve yürüyerek 
aylarca hatta yıllarca aşmaya çalışırken teknoloji sayesinde çok uzak bir yere bile kısa sürede ulaşma olanağına 
sahibiz. Sonuç olarak teknolojinin hem iyi hem de kötü yanları bulunur. İşte tam bu noktada bize düşen önemli 
görev ise sunulan teknolojik yenilikleri hayatımıza en doğru şekilde yerleştirmektir. Doğru kullanılan hiçbir şey 
insana zarar vermez. Tüm bunların teknolojinin gereksiz ve aşırı kullanımı ile ilgili olduğunu bilsek ve bu kulla-
nım sırasında kurallara uysak belki de teknolojinin zararlarından çok yararlarını göreceğimizi söyleyebiliriz. 

O zaman bize düşen görev, teknoloji denen bu vazgeçilmezi doğru şekilde kullanmaktır. 

Kaynak: vikipedia.com / ihlashaberajansı.com / bilgiyuvasi6.info 

ÖĞRETMENLE RÖPORTAJ 

24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladık. 

Topluma ışık tutan, geleceğe yön veren öğret-

menlerimiz bizim için çok önemli. Biz de        

öğretmenlerimizden ve Renkli Kalemler         

gönüllülerimizden Emine Öztopçu ile hem kendi 

öğretmenlik yaşamı, hem de öğretmenlik mesleği 

üzerine bir röportaj yaptık. 

Branşınız nedir? 

Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. 

Hangi okuldan mezun oldunuz? 

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi mezunuyum. 

Neden öğretmenliği seçtiniz? Meslekteki amaçlarınız nelerdi? Bun-

ların ne kadarını gerçekleştirebildiniz? 

Eğitim benim için çok önemli ve herkesin iyi bir eğitimci olacağını ve 

sağlıklı nesiller yetiştirebileceğini düşünmüyorum; çünkü bu çok önemli 

bir durum. Ben öğretmenliğe daha ilkokulda okurken karar vermiştim ve bu 

konuda iyi olduğumu düşünüyorum ve istediklerimi yaptığıma inanıyorum.  

Öğrencilerinizle diyaloğunuzun iyi olduğuna inanıyor musunuz? 

Öğrencilerimle muhteşem bir diyaloğum oldu ve hala devam ediyor. 

Yıllar önce mezun olmuş öğrenci-

lerimle bile görüşüyorum. 

İlgi alanlarınız nelerdir? Ne-

lerle uğraşırsınız? 

Seyahat etmeyi, gittiğim yerleri 

en iyi şekilde öğrenmeyi, kitap 

okumayı, sinema ve operayı çok 

seviyorum. 

Bir öğretmen olarak hayatta 

en çok korktuğunuz şey nedir? 

En korktuğum şey haksızlıkları görmek, şahit olmak ama engelleyeme-

mektir. 

Birilerinin bilmediği bir şeyi ilk kez sizden duymaları nasıl bir duy-

gu?            

Muhteşem bir duygu. İlk defa duydukları bir şeyin mimiklerine yansı-

ması derse ilgi duyduklarının bir göstergesi oluyor. Ben de bunu gördü-

ğümde çok mutlu oluyorum. 

Sizi ve dersin gidişatını en zora sokan öğrenciyi nasıl ifade edersi-

niz?  

Öğrencileri belli bir kalıbın içine sokmak çok doğru değil. Farklı öğren-

ci profillerinin olması mozaik zenginliğidir. Çok hareketli öğrenciler, öğ-

renme sürecini ne denli etkiliyorsa, içine kapanık öğrenciler de o denli 

sıkıntılıdır. Bu nedenle sınıf içinde ortak bir nokta bulmak gerekiyor. 

Hemen herkesin çocukluk rüyası öğretmen olmak, en azından in-

sanlar sorunca öyle söylerler, öğretmen ya da doktor. Sizin hikâyeniz 

nasıl gelişti öğretmenlik yolunda? 

Daha önce de söylediğim gibi ben ilkokuldayken öğretmen olmaya ka-

rar vermiştim. Benim öğretmenim yazar Gülten Dayıoğlu’ydu ve çok müş-

fik bir öğretmendi. Bize davranışları mükemmeldi ve ben de öğretmenim 

gibi öğretmen olacağım derdim. Olduğumu da düşünüyorum. 

Sizce öğrenci olmak mı daha zor yoksa öğretmen olmak mı? 

Öğretmen olmak daha zor diye düşünüyorum; çünkü öğretmen olarak 

rol model oluyorsunuz. Bu nedenle de hata yapmak gibi bir lükse sahip 

değilsiniz. Çünkü göz önündesiniz, çok dikkatli olmanız gerekiyor. 

 'Not' meselesine nasıl bakıyorsunuz? Yüz alan öğrenci ve zayıf 

almış bir öğrenciye bakış açınız nedir? 

Ben öğrencilerimi notla hiç ölçmedim. Çünkü bu değişebilir. Sürekli iyi 

not alan bir öğrencimin bilgi bakımından ezber yaptığı için çok zayıf, dü-

şük not alan öğrencimin ise bilgi bakımından çok donanımlı olduğuna şahit 

oldum. 

Öğrencilerinizin sorduğu bir soru hakkında bilgi sahibi değilseniz, 

nasıl davranırsınız? 

Bilmediğimi samimiyetle ifade ederim. “Ben araştıracağım, siz de araş-

tırın bakalım neymiş birlikte öğrenelim.” derim. 

Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Bize vakit ayırdığınız için teşek-

kür ederiz. 

     Çok teşekkür ederim. Bu söyleşiden çok mutlu olduğumu ifade etmek 

isterim. 

Ağır sırt çantası taşımak, okul çocuklarının gelişmekte 
olan eklem, kas yapılarında zorlanmalara neden olarak, 
belde kas gerginliği mekanizmasını tetikleyebilir; bozuk 
yürüyüş, kötü duruş ve ciddi kronik bel ağrılarına yol 
açabilir. 

Bu ağır çantalar özellikle ilkokul çocuklarında kamburluk, 

boyun ve bel fıtığı gibi birçok tehlikeli rahatsızlıkların ortaya 

çıkmasına neden olur. Bu olayların hepsi çocukların geleceği-

ni etkilemektedir. Sürekli olarak ilkokul çocuklarına yeni 

ders ve çalışma kitapları verilmektedir. Çocukların sırtlarına 

binen yük ağırlaştıkça ağırlaşmaktadır. Çocukların kitapları-

nın azalması konusunda artık bir şeyler yapılmalıdır. Çocuk-

ların çantaları ağırlaştıkça geleceğe sağlıksız insanların yeti-

şeceği de başka bir gerçektir. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu işe bir el atması gerekmektedir. Ağır yük-

lenme, vücuda uygulanan yükün büyüklüğü, taşıma süresi, çocuğun fiziksel ve ruhsal durumu bir araya gelerek 

ağrıya neden olur. Tüm bu nedenlerden dolayı, en azından çalışma ve ders kitaplarının birleştirilmesi gerekmektedir. 

Sırt çantalarının okul çocuklarında sırt ağrısına neden olduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabi-

litasyon Bölüm Şefi Dr. Önder Çerezci, 16.09.2009 tarihinde Zaman Gazetesi’nde yer alan Çocu-

ğunuzun Kilosuna ve Ağırlığına Göre Çanta Seçin başlıklı yazısında da"Her anne babanın, çocu-

ğunun boyuna ve ağırlığına uygun çanta seçimi yapması büyük önem taşır" demektedir.  

Milli Eğitim Bakanlığı’na ve anne babalara ve tabii öğretmenlere bu konuda çok iş düşmektedir. 

 

Ahmet Faruk Öz 

Yağmur Koç 

Delal Aslan 

Sırtında 

Ne Yükü 

Taşıyor? 



ANKARA 
 

Türkiye, cennet gibi bir ülke. Her şehri ayrı güzel. Doğası, tarihi dokusu, kültürü ile 

zengin mi zengin. Bu şehirlerden birisi de Ankara. Tarihi, doğası ve kültürü ile bam-

başka. İşte Ankara’da önemli tarihi hikayelere sahip birkaç yer: 
 

Kuşların Ve Oyaların Cenneti Nallıhan 

Nallıhan’da gezilip görülecek o kadar çok yer vardır ki gezmeye doyamazsınız. Yemekleri, oyaları, 

gölleri, şelaleleri, dağları, yaylaları görülmeye değerdir. 

Nallıhan’ın kendine özgü bazı yemekleri de vardır. Örneğin mantı çorbası, kızılcık çorbası, güveç, çökel, gorçan, sırım gibi etli yemek-

ler ve çorbaları sayabiliriz. Özellikle hamur işleri daha farklıdır. Malak, keşli makarna, kaşıktan çıkarma, ayman böreği, kül çöreği, 

çullu gözleme, Nallıhan simidi, hamur kızartma gibi birçok hamur işi çeşitleri vardır.  

Nallıhan’da bazı şehirlerden farklı olarak ipek iğne oyaları yapılır. Nallıhan‘ın simgesi haline gelen ipek iğne oyaları halkın geçim 

kaynaklarından biri olmuştur. Oyalar; yazma, namaz örtüsü, fular ve mendil kenarlarına dikilerek kullanılır. Nallıhan’ın kültürünün en 

önemli parçasını oluşturan oyalar ve dokumalar sandıklarda sararıp zamanla yok olmaktadır. Dolayısıyla oyaların ve dokumaların yaşa-

tılması için çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Son dönemde bu çalışmalara hız verilmiştir. 

Kızılcahamam 

Ankara’nın kuzeyinde yer alan bir ilçedir. Kızılcahamam'da yerleşimin ne zaman başladığı bilinmemekle beraber, ilk çağlara dayandığı düşünülmektedir. İlk önce Hititlerin daha sonra da 

sırasıyla Friglerin, Lidyalıların, Perslerin, Galatların, Romalıların, Bizanslıların hâkimiyetinde kalmıştır. İlçe merkezinde yeteri miktarda düzlük alan bulunmadığından dolayı çok sıkışık bir 

yerleşim mevcuttur. Buna rağmen ilçe merkezleri dağ yamaçlarına doğru sürekli genişleme eğilimindedir.  

Roma döneminden beri kullanıldığı bilinen Kızılcahamam kaplıcaları Türkiye çapında ün kazanmıştır. Kızılcahamam genellikle Soğuksu Milli Parkı, kaplıcaları, otelleri, maden suları, tarihi 

yerleri ve festivalleri ile tanınır. Tam bir şifa merkezidir. Termal suları pek çok hastalığa iyi gelmektedir. Ankara'ya yakınlığı nedeniyle özellikle hafta sonları çok sayıda günübirlikçi turist 

ağırlar. İlçe içinde bulunan çok sayıdaki lokantalar Ankara'dan gelen misafirlere ve kaplıca ziyaretçilerine hizmet verir. Pazar günleri kurulan köylü pazarlarında civardan gelen köylüler, 

getirdikleri yöresel ve doğal ürünlerini satarlar. Son yıllarda civara yapılan büyük oteller kongre ve toplantılara ev sahipliği yapmakta, bu yolla İlçe turizmine büyük katkılar sağlanmaktadır. 

Gordion 

Gordion'un kalıntıları Ankara’ya 94 km uzaklıkta, Polatlı’nın 29 km kuzeybatısındadır. Höyükte, Gordion adını zikreden kitabeye benzer hiçbir delil bulunamamıştır. Buna rağmen bu höyü-

ğün eski Gordion olarak belirtilmesi doğru kabul edilmektedir. Bir rivayete göre ilk Frig Kralı Gordios, krallığa çıkışı sırasında sabanını, boyunduruğuna bir kördüğüm atarak bağlamıştır. 

Şehrin, Gordion adını, krala izafeten aldığı sanılmaktadır. Fakat o zamana ait Doğu belgelerinde bu kralın adından hiç bahsedilmemektedir. 

Çeşitli mücadelelerin geçtiği bu bölgede M.Ö. 200 yılından sonraya ait olabilecek bir şey bulunamamıştır. Bundan sonra Gordion önemini kaybetmiş ve terk edilmiştir.  

Augustos Tapınağı 
Romalılar MÖ 1. yüzyılın sonlarına doğru Galatya'yı eyalet haline getirip Ankara'yı başkent yaptıktan sonra, bir takım imar faaliyetlerine girişmişler ve şehrin büyüyüp gelişmesini sağlamış-

lardır. Roma-Augustus Tapınağı'nın bu dönemde yapılarak imparator kültünün de Ankara'ya getirilmesi bu kente verilen önemin bir belgesidir.  

Augustus Tapınağı, Ulus’ta Hacıbayram Camii’nin bitişiğinde yer almaktadır.  Roma Döneminde Ankara, Augustus Tapınağı'nın bulunduğu kutsal tepenin etrafında kurulmuştur. Frig Döne-

minde tapınağın bulunduğu tepede bereket tanrıçası Kybele ile Ay tanrısı Men'e tapınıldığını, Roma Dönemi sikkelerindeki tasvirlerden ve yazıtlardan anlamaktayız. Ayrıca tapınakta bulu-

nan yazıttan tapınağın Augustus ve Tanrıça Roma'ya adandığını anlıyoruz.  

Ankara Roma Hamamı        
Hamam, Ankara'nın Altındağ ilçesinin Ulus Meydanı'ndan Yıldırım Beyazıt Meydanı’na uzanan Çankırı Caddesi üzerinde yer alır. 3. yüzyılda Septimius Severus'un oğlu Caracalla tarafından 

Sağlık Tanrısı Asklepios adına yapılmıştır. Bugün Roma Hamamı olarak adlandırılan bu platformun bir höyük olduğu bilinmektedir. En üstte Roma Çağı (Kısmen Bizans ve Selçuk katları), 

onun altında Frig Devri yerleşmesinin kalıntıları tespit edilmiştir. 

Höyük altında kalan taş kalıntılar çok iyi bir şekilde korunduğundan yapının planı anlaşılabilecek durumdadır. Buna göre yapının bir taşra kenti 

hamamından çok imparatorluk standartlarına göre yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Ankara Kalesi 

Yapılış tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Kentte askeri bir garnizon bulunduran Hititler tarafından yapıldığı sanılmaktadır. Ama bu düşünce 

arkeolojik verilere dayanarak doğrulanmamıştır. Hititlerden bu yana hep aynı yerde bulunan, Romalılar, Bizanslılar ve Selçuklular dönemlerinde 

birçok kez onarılan Ankara Kalesi, tepenin yüksek bölümünü kaplayan iç kale ve çevresini kuşatan dış kaleden oluşur. 

Kale tarih içinde çeşitli dönemler yaşamıştır. M.Ö 2. yy. başında Romalıların Galatya'yı (Ankara yöresi) işgalinden sonra kent büyüyerek kale dışı-

na taşmıştır. Roma İmparatoru Caracaila M.S. 217' de kalenin surlarını onartmıştır. İmparator Severus Alexander ve Velerianus, Perslere yenilince 

kale kısmen tahrip edilmiştir. Romalılar kaleyi onarmıştır.  Ankara Kalesi 1073'te Selçukluların eline geçmiştir. 

Beypazarı 

Beypazarı toprakları pek çok eski uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. İlk yerleşimi işaret eden net bilgiler bulunmamakla birlikte yerleşim yeri olarak 

kullanılmasının eski çağlara dayandığını gösteren bulgular vardır. Beypazarı konakları ile ünlüdür. Genellikle iki ya da üç katlı olan konaklar yapı-

lırken işlevsel ve kültürel detaylarla bezenmişlerdir. Bu evler zemin katları taş, üst katları ahşap iskelet içine ahşap veya kerpiç dolgu sistemi kulla-

nılarak inşa edilmiştir. Birbirine komşu evlerdeki kapılar, pencereler, guşganalar birbirine bakar durumdadır. Bu iç içe yerleşim tarzı sosyal yaşa-

mın ve ilişkilerin samimiyetine işaret etmektedir. Tarih mirası olarak bu konaklar koruma altına alınmıştır. Yıllar boyu gümüşü, bakırı, demiri, 

deriyi, ipeği işleyen Beypazarı halkı bu sanatlardan geçimini sağlamaya devam etmektedir.  

Türkiye’nin İlk Bilim Merkezi Ankara’da 

Bilim Merkezlerinin çokluğu, o ülkenin bu anlamdaki çabasının bir göstergesidir.       

Ankara’da 1993 yılında açılan Feza Gürsey Bilim Merkezi de bunun ispatlarından birisi. 

Türkiye’nin ilk Bilim Merkezi olan Feza Gürsey Bilim Merkezi, 23 Nisan 1993 tarihinde başta çocuklar ol-

mak üzere 7’den 70’e tüm ziyaretçilerin eğlenceli bir ortamda bilimin temel prensiplerini öğrenmeleri ama-

cıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulmuştur. Merkezde pek çok farklı alanda deney üniteleri 

bulunur.  

Ankara’da bilim merkezi kurma fikri, yetkililerin Kanada’da bulunan Ontario Science Centre (OSC) ziyareti üzerine doğdu. Deney 

ve sergi ürünlerini ODTÜ öğretim üyeleri tarafından yapıldı. Bu seçimde Türkiye ders programı da göz önünde tutulmuştur. 

Başlangıçta adının Ankara Bilim Merkezi olması düşünülmüştür. Ancak büyük Türk matematikçi ve fizikçisi Feza Gürsey'in 1992 

yılında vefatı ile adı bu merkeze verilmiştir.  

Bilimi eğlenceli ve akılda kalıcı bir şekilde öğrenebileceğiniz Feza Gürsey Bilim Merkezi yılın 365 günü 09:00-18:00 saatleri arasında açık. Hafta içi devlet okullarının ücretsiz 

olarak gezebildiği Bilim Merkezi’ni 20 kişinin üzerinde ziyaret edecekseniz, mutlaka önceden randevu almanız gerekiyor. 

İletişim Bilgileri: Feza Gürsey Bilim Merkezi, İrfan Baştuğ Caddesi No:142,  Altınpark  Aydınlıkevler/Ankara   Tel: 0312 3179919                                                                    

Delal Aslan 

Fatih Eren Özkara -  Eylül Sude Çelik 
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     ANKARA’NIN EFESİ 

Seymen, Ankara ve çevresinde yaygın olarak Ankara 

Efesi, Ankara Yiğidi olarak bilinir. Seymenlik geleneği-

nin kökleri Orta Asya Oğuz Türkleri’ne kadar uzanır. 

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak amacıyla Renkli Kalemler ekibi olarak 

Ankara Kulübü Derneği’ni ziyaret ettik, yetkililerle sohbet ettik ve kendilerinden 

seymenlik geleneği ile ilgili bilgi aldık.  

Seymenlik geleneği, 14. yüzyılda Ankara’da devlet kuran Ahiler döneminde biçimlenmiş-

tir. Ankara 14. yüzyılda kardeşlik, eşitlik, paylaşım ve demokratik esaslar üzerine kurulu 

Ahiler Cumhuriyeti’ne ev sahipliği yapmıştır. Bugünkü tanımıyla “Seymen Alayı” ya da 

Ahiler döneminde “Yiğit Alayı” denilen gelenek, o devirlerden kalmadır ve yalnızca Ankara’da korunmuştur. Sivillerden oluşan ve gönüllü bir ku-

rum olan Seymen (Yiğit) Alayları, zorunlu durumlarda ve çoğu kez savunma amaçlı olarak işlev görmüştür. 

Seymen Alayı, geçiş dönemleri olarak nitelendirebileceğimiz Kızılca Günler’de kurulan bir Oğuz töresidir. Milli felaket günlerinde, bir beyliğin ya 

da devletin yıkılışında, yeni bir devlet kurmak ve yeni lideri seçmek için Seymen 

Alayları tertiplenmiştir. Seymenlik geleneğindeki son büyük Seymen Alayı 27 Ara-

lık 1919 tarihinde gerçekleşmiştir. Mustafa Kemal’in bu tarihte Ankara’ya gelişiyle 

bu alay düzenlenmiştir. Seymenlerden ve Bacı Eren adı verilen kadınlardan oluşan 

bu alay, Dikmen sırtlarında Atasını karşılamıştır. Seymenler, büyük coşku ve heye-

can içinde liderini seçmiştir. Tıpkı Kızılca Günleri’nde olduğu gibi. 

Seymen unvanı, günümüzde Atatürk’ün isteği ile kurulan ve hala çalışmalarına de-

vam eden Ankara Kulübü Derneği’nce verilmektedir. Bunun için teorik ve uygula-

malı eğitim sürecinden geçmek gerekmektedir. Eğitim sürecini başarıyla tamamla-

yan Seymen adaylarına, dernek tarafından yapılan törenle Seymenlik beratı veril-

mektedir. 

 ANKARA’NIN BUG’LARI 

 

Sosyal medya denen şey nasıl da haya-

tımıza girdi. Yeni fenomenimiz         

Ankara’nın Bug’ları buna en yeni    

örnek. 
  

Son günlerde sosyal medyada yeni bir fenomen 

doğuyor: Ankara’nın Bug’ları grubu. Bu grup, adını ünlü An-

kara türküsü Ankara’nın Bağlarından almıştır. Harflerle oyna-

yarak böyle bir gönderme yapılmıştır. Aslında ‘bug’ sözcüğü 

İngilizce’de ‘yanlış’ demektir. Burada yapılmak istenen kentte-

ki bug’lara, yani sistem hatalarına dikkati çekmektir.  

Çoğunluğu öğrencilerden oluşan bu grup, sosyal medyada bir 

araya geldi. Yayınladıkları fotoğraflarla kentteki bazı sorunları 

mizahi şekilde eleştiriyorlar. Neredeyse 20 bine yaklaşan üye-

siyle hızla büyüyen bu grup, Ankara’daki çarpık kentleşmenin 

yanı sıra bazı vatandaşların işgüzarlıklarıyla oluşmuş durumları 

da yansıtmaktadır. 

Sıla Yıldırım 

Eylül Sude Çelik 



OYUNLAR NASIL KAYBOLDU?  

Günümüzde klasik çocuk oyunlarına duyulan ilgi ne 

yazık ki azaldı. Kentleşme arttığı için oyun alanları 

da azaldı. İnsanlar kentleşme adı altında ne yazık ki 

yeşil alanları tahrip etti. Oynayacak yer bulamayan 

çocuklar da ev ortamında kendisine sunulan sanal 

şeylerle oynamaya başladı. 

 

Eskiden çocuklar sabahtan akşama kadar sokaklarda oyun oynardı. 

Koşar, zıplar, atlar ve arkadaşlarıyla vakit geçirmenin tadını çıkarırlar-

dı. Günümüzde ise çocuklar bu şekilde oyun oynama fırsatını ya çok 

az bulabiliyorlar ya da hiç bulamıyorlar. Bunun nedeni ne olabilir? 

Geçmişten günümüze neler değişti? 

 

Değişen en önemli şey eski mahalle anlayışının artık olmaması ve çar-

pık kentleşme. Kentleşeceğiz derken parkların yerine iş yerleri yapıldı. 

Çocuklar için ayrılan alanlar ise bakımsız olduğundan çocuklar oyun 

oynayacak yer bulamadı, bulamayınca da evlerinde oynamaya başladı-

lar. Çocuk oyunlarının yerini bilgisayar oyunları aldı. Aileleri tarafın-

dan sağlıklı şekilde yönlendirilmeyen, hiçbir sıcaklığı olmayan bu oyunlar çocukları saldırgan ve beceriksiz hale getirmeye başladı. Şiddet içe-

rikli bilgisayar oyunları oynayan çocuklar şiddete eğilim göstermeye başladılar. 

 

Sokakta oyun oynayan çocuklar, bu oyunlarla kurallara uymayı, yenmenin yanı sıra yenilmenin de olduğunu öğrenirler. Duygularını, hayalle-

rini ve isteklerini oyun yoluyla dile getirirler. Oyun oynarken büyüklerini taklit ederler. Sorunlarını belirler ve çözüm yolları bulmaya çalışır-

lar. 

 

Başka bir açıdan bakıldığında dünyadaki değişim ve gelişime uygun olarak çocuk oyunlarının değişmesi de normaldir. İletişim araçlarının ge-

lişmesi sonucu çocuk oyunları da farklılık göstermiştir. Geçmiş yıllarda oynanan oyunların önemli bölümü şu anda zaman aşımına uğrayarak 

yok oldu. Çocukların hayatında büyük yer tutmaya başlayan bilgisayarların, ailelerin kontrolü altında oyun aracı olarak kullanılması eğitimle-

rine olumlu katkıda bulunabilir.  

 

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Devir teknoloji devri. Bu gerçeği değiştiremeyiz. Değiştirebileceğimiz bir gerçek var ki bu da ailelere düşü-

yor. Mutlaka çocuklarını sokak oyunlarına karşı yüreklendirmeleri, bu oyunları öğretmeleri, onlarla oynamaları ve onlara uygun alanlar oluş-

turmaları gerekiyor. İşte o zaman sağlıklı bireyler yetiştirmiş olurlar. 

KAYBOLMAYA YÜZ TUTAN  

DEĞERLERİMİZ 

Yorgancılık, bakırcılık, kilim dokumacılığı, bileycilik, ka-

laycılık, süpürgecilik, sepetçilik vb. el sanatları bir yerde 

milletlerin kimlikleri gibidir. Hammaddesi, desenleri, üretim 

tekniği, üretim biçimi, niçin, nerede üretildiği bile çok önemlidir. El sanat-

ları, üreten kişi veya kişilerin önemli katkısıyla, ait olduğu yörenin karak-

teristik özelliklerini ortaya koyması bakımından değerlidir. 

El sanatları teknolojinin gelişmesi, kültür değişimiyle birlikte günlük ya-

şam içinde gittikçe işlevini kaybetmeye, zamanla da kaybolmaya yüz tut-

muştur. Geleneksel sanatlarımızın bu durumda olması bu sanatla geçimini 

sağlayan insanlarımızın işsiz kalmasına, ekonomik sıkıntıya düşmesine 

neden olmuştur. El sanatları yapılamayınca, o yöreye gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlere, yöreye özgü ürünlerin pazarlanıp satılması da 

ne yazık ki mümkün değildir. 

El sanatlarının her birinin önemli birer kültürel değer ve tarihsel belge olarak değerlendirilmesi gerekir. Tüm bu nedenlerle onları korumak ve 

yaşatıp geleceğe bırakmak çok önemlidir. Kültürel değerlerin gelecek nesillere taşınma görevinin toplum olarak hepimizin sorumluluğunda 

olduğunu unutmamak gerekir. 

Fatih Eren 

Özkara 

Fatih Eren 

Özkara 



MODA DENİLEN ŞEY 
 

Moda ilgi çekmek, güzel olmak için takip edi-

lir. Modayı genel olarak kadınlar takip ediyor 

gibi gözükse de aslında isteyerek veya isteme-

yerek herkes şık olmak için modayı takip 

eder. Bu ne kadar sağlıklıdır bilinmez. 

 

Moda toplum hayatında hızla yayılan değişiklik ihtiyacı ve süslenme 

isteğiyle ortaya çıkan geçici bir yeniliktir. 

 

Günümüzde kadınların en büyük tutkularından biri modadır. Giydikleri 

giysiden tutun da ayakkabılarına, taktıkları gözlüğe veya makyajına kadar modaya uymasını isterler. Modayı takip edebilmek için ekonomik 

gücü iyi kullanmak gerekir. Günümüzde bazı insanlar bu konuda kendilerini zorlamakta, bu da ekonomik olarak kötü sonuçlar ortaya çıkar-

maktadır. Özellikle de kredi kartı ile alışveriş yapılıyorsa ve ödeme gücünü aşıyorsa önemli sıkıntılar kaçınılmaz olmaktadır. 

 

Günümüzde ne yazık ki bazı şeyler moda adı altında değerinin çok üstünde fiyatlarla satılmaktadır. Bu da hem aile hem de ülke ekonomisine 

önemli zararlar vermektedir. Ülkemizde özellikle toplumun belli bir kesiminde para zor şartlar altında kazanılmaktadır. Bu şartlarda modayı 

takip etmek ne kadar gerekli ya da önemlidir düşünmek gerekir. Genel olarak bazı insanlar sosyal bir aktivite yapmak yerine alışverişe gidi-

yorlar. Yaşamları dolu geçen insanlar ihtiyaçlarını karşılamak adına alışveriş yaparken, ne yapacağını bilmeyen boşlukta kalmış insanlar vakit-

lerini AVM’lerde geçirip gereksiz yere alıveriş yapıyorlar ne yazık ki. 

 

İnsanlar, gündelik yaşamda fırsat bulup dışarıdaki mağazaları takip etme şansı bulamadıklarında internet sitelerini takip ediyorlar. Özellikle 

kıyafet, saç, aksesuar modası için özel olarak tasarlanmış internet sitelerinin sayıları hiç de az değil. Bu sitelerde insanların ilgi alanlarına göre 

sağlıktan spora, gündelik yaşamda gerekli olan pratik bilgilere dair pek çok şey olsa da öncelikli konular genellikle kadınların sıklıkla ilgilen-

diği moda konuları oluyor. 

 

Alışveriş bağımlılığı tedavi edilmesi gereken psikolojik bir hastalıktır. Bu psikolojik hastalık, kişinin alışveriş yaparak, kendine takı, giysi, 

ayakkabı vb. eşyalar alarak rahatlaması demektir. Onlar alıveriş yaparak kendilerini mutlu, güçlü ve üstün hissediyorlar. 

 

Genel Yayın Yönetmeni 

Emine ÖZTOPÇU 

Editör 

Pınar ÖZMEN 

İçerik Sorumlusu 

Belma FIRAT 

Fotoğraf 

Yağmur Koç,Ali Kemal Can ÇAKIR 

Teknik Destek Sorumlusu 

Ayberk KUNDAKÇI 

Yazarlar 

Yağmur KOÇ,Delal ASLAN,Eylül Sude 

ÇELİK,Fatih Eren ÖZKARA,Ali Ke-

mal Can ÇAKIR,Sıla YILDI-

RIM,Ahmet Faruk ÖZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazeteci Koçu 

Günseli Özen Ocakoğlu  

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönetim Yeri:Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, 

Ankara Semahat - Dr. Nüsret Arsel Eğitim Par-

kı,İstasyon Mah. Hikmet Özer Cad. No:47 

Etimesgut Ankara Telefon: 0312 2452428  

e-posta:ankaraep@tegv.org www.tegv.org 

 

Renkli Kalemleri Okursan Çözebilirsin! 

1-Manşet,2-Misket,3-Tuluat,4-Tiyatro,5-Seymen,6-Boraks, 

7-Termik Santral, 8-Kool,9-Roma Hamamı,10-Murat Altınay,11-Tiftik,12-

Seksek,13-Kızılcahamam,14-Fairplay,15-Künye,16-Nallıhan,17-Çörekotu,18-

Spot,19-Feza, 20-Opera, 21-Bacıeren,22-Danimarka,23-Biyoçip,24-

Radyasyon, 25-Editor,26-Önder,27-Nasreddin Hoca,28-Fatih,29-Ruanda,30-

Dram,31-Topaç,32-Renkli,33-Rap God,34-Gordion,35-Dut ,36-Hamamönü, 

37-Marshall Mathers,38-Moda,39-Pandomim,40-Beypazarı 

 

Gülin ile Gülün 

Deyimler ve Anlamları 

Ağzını Aramak: Bir kimseyi konuşturarak belli bir konu üzerindeki düşünce-

sini öğrenmeye çalışmak 

Dili Pabuç Kadar Olmak: Saygısızca ve gönül kırıcı bir biçimde konuşan 

Her Taşın Altından Çıkmak: Her işten anlar gözüken ya da her işe karışan 

Kabuğuna Çekilmek: Çevresiyle ilgisini kesip içine kapanmak 

Kök Salmak: İyice tutunmak, yayılmak 

Sıla Yıldırım 


