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NİŞANTAŞI ANADOLU LİSESİ MARŞI 

 

 

Bin dokuz yüz beş yılı Nişantaşı’nda doğdun 

Highschool’la başlayan eğitimle var oldun 

 

      Lacivert mavi renkli onurlu bayrağınla 

     Geçmişten geleceğe aydınlık bir yol oldun 

 

Tarihten gelir sesi uygarlığın simgesi 

Yaşasın Nişantaşı Anadolu Lisesi  

 

      Düşünen sorgulayan bir gençlik yetişiyor 

      Kardeşlik şarkısını hep birlikte söylüyor 

  

Dostluk barış içinde öğrencilerle el ele 

 Atatürk’ün yolunda hiç durmadan yürüyor 

 

     Lacivert mavi renkli onurlu bayrağınla 

     Geçmişten geleceğe aydınlık bir yol oldun 

 

Tarihten gelir sesi uygarlığın simgesi 

Yaşasın Nişantaşı Anadolu Lisesi 
 

 

                                                               Söz: Hayrullah KAŞIKÇI 

                                                               Müzik: Edward Aris 
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    İçinde bulunduğumuz dijital çağa uygun olarak bizler de dijital bir dergi çıkarmak istedik 
ve ilk sayımızla  karşınızdayız.  İçeriğini öğrencilerimizin belirlediği ve oluşturduğu  dergimi-
zin tam anlamıyla öğrencilerimize ait olduğunu gururla belirtmek isterim.  
    Bizler, her sayımızda kendimizi biraz daha geliştirmeyi ve dergimizin içeriğini daha dolu 
hale getirmeyi kendimize ilke edindik. 
   Umarız siz okurlarımız dergimizi keyifle okursunuz. İlk sayımız olmasının yaşattığı heye-
canla bazı acemiliklerimiz olabilir, görmezden gelmenizi  dileriz. :) 
   Dergimizde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler... 
   Mayıs ayında ikinci sayımızda görüşmek üzere… 
 
 

Özlem ÖZDEMİR   
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Öğretmeni 

OKULUMUZDAN HABERLER                                                   
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DİJİTAL ORTAMDA BİR DERGİ “DÖRT NAL’A” 
Şimdiki öğrenciler bilemez, belki ebeveynlerinden de bilmeyenler vardır. Belki de unutulup gidecek, kimse 

hatırlamayacak bile. Yıllar önce öğretmenliğe başladığım ilk yıllarda ve öğrenciliğimizin bazı sınıflarında yazılı sı-

navlarımızın hazırlandığı, bilgi ve belgelerin hazırlandığı, eğitimin en hızlı ve  en seri aracı olarak gördüğümüz TEK-

SİR MAKİNASI. Bilmiyorum unutulmasın diye Teksir Makinesini tarihe not olarak düşen var mı? Teknolojik gelişi-

min tarih sahnesine gönderdiği belki de milyonlarca alet ve edevattan birisidir.Bir gün öncesinden mumlu kağıda 

yazı yazılır sonra da mürekkebi konulmuş Teksir Makinesine takılır ve kol gücü ile çevrilen kol ile beraber 3.hamur 

kağıt makinenin haznesinden çıkmaya başlar ve yazılış amacına uygun olarak çoğaltım sağlanırdı.  

Sonraları bugün kullandığımız fotokopi makineleri çıktı ve bu makinelerde çıktılar hem daha düzgün, hem 

daha kolay ve insanın harcadığı emek yok denecek kadar az, sadece tuşlara dokunmak suretiyle sayısız bilgi ve belge 

yazıya dökülebiliyor.Okulda bir dijital dergi çıkaralım dendiğinde nereden nereye geldiğimizi yazmak ihtiyacı hisset-

tim. Çünkü bilinmesi gerekenler vardır. Bazı insanlar içinde yaşadığı günün olumsuz şartlarını düşünerek neden? 

niçin? ve ben böyle yaşamaya mahkum muyum? gibi sözlerle serzenişte bulunarak içinde bulunduğu ortama isyan 

eder. Halbuki hiçbir şey, her zaman ve her yerde aynı anda olmaz. Geçmişte yaşamış olan insanlar, bu gün yaşayan 

insanlardan mutlaka daha zor şartlarda ve daha elverişsiz koşullarda yaşıyorlardı. Bizler de yakın bir geçmişte yaşa-

mış ve yaşamakta olan aile büyüklerimizden daha iyi şartlarda yaşadığımızı ve yaşayacak olduğumuzu var sayarsak 

bunu bize sağlayan bilimsel ve teknolojik seviyenin ulaştığı bir sonuç olarak görmemiz gerekir. İnsan aklı durağan 

değil ,gelişendir.Dolayısıyla gelişen teknolojiye ayak uydurmak hayatımızın vazgeçilmezidir.Her gün yeni yeni bilgi-

lerin ortaya çıktığı dünyamızda teknolojiyi kullanmak çalışan,okuyan  tüm insanlar için olmazsa olmaz ,olmaya baş-

lamıştır. 

Nişantaşı Anadolu Lisesi olarak dijital ortamda bir derginin çıkarılması,eğitimde teknolojinin kullanılması-

na ve öğrencilerimizin isteklerinin karşılanmasına yönelik olarak , atılan bir adım ve bir temel taşı olmuştur.Atılan bu 

adım öğrencilerimizin gayretli çabalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.Benimsemek,ve aidiyet duygusu besle-

mek ,bir ürün ortaya koymak öğrencide ki hazzı ortaya koyar ki bu haz ve duygu olumlu yönde atılmış güzel bir son-

dur.Öğrenci pasif ortamdan aktif ortama geçmekle kendisine değer verildiğini bilir ve içindeki tüm olumsuzlukları 

bir kenara bırakarak kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren bir birey haline gelir.Eğitim ve öğretimin yanın-

da ,sosyal bir aktivite olarak yaptığı bu çalışma öğrencinin ufkunu açar ve yarınlara daha doğru ve daha ümit var 

olarak bakmasını sağlar. 

 Dijital dergimiz “DÖRT NAL’A” eğitim ve öğretim hayatının Nişantaşı Anadolu Lisesindeki dört yıllık bir 

süreyi kapsamasının bir göstergesi olarak isim olmuştur. Atın dörtnala kalkması en hızlı olduğu anı gösterir-

ken,Nişantaşı Anadolu Lisesi’nin her yılının  hızlı,verimli,ve dolu dolu geçmesini göstermek açısından benimsenmiş-

tir.”DÖRT NAL’A” aynı zamanda dört yıllık Nişantaşı Anadolu Lisesi’nin simgesi olan “NAL”ı da içine almakta-

dır.Şişli eğitiminde belli bir yeri ve kalitesi olan okulumuz da yapılan bu çalışma ile bir ilk olması açısından önemli-

dir. Maddi külfet gerektirmemektedir.Öğrencilerimiz ,öğretmenlerimiz ve idarecilerimizin özveri ile gerçekleştirdiği 

bu çalışmada emeği geçen tüm kişilere ayrı ayrı teşekkür eder.Yarınlarda sağlıklı mutlu ve huzurlu bir gelecek dile-

rim.                   

                                                                                      Niyazi ÇOBAN  

                                                                            Nişantaşı Anadolu Lisesi Müdürü 
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    Ayazağa Işık Lisesi´nin düzenlediği   
4. Müzik Eşliğinde Fransızca Şiir Oku-
ma Yarışmasına katıldık. 10. sınıflar-
dan öğrencimiz Hilmi Mert Kara-
taş´ın kemanıyla eşlik ettiği 11. sınıf 
öğrencilerimizden Şule Nur Demirci, 
yarışmada birinci oldular. 

 

ÇANAKKALE ZAFERİNİ  KUTLADIK   
 
     Çanakkale Zaferi´nin 101. yıldönü-
münde okulumuzda da bir anma 
töreni yapıldı. Saygı duruşu ve İstik-
lal Marşının okunmasıyla başlayan 
törenimiz Süleyman Şah Kız Anado-
lu İmam Hatip Lisesi müdürü Sayın 
Abdulsamet Dindar´ın konuşması 
ile devam etti. Son olarak müzik öğ-
retmenimiz Işıl Akdoğan yönetimin-
de okul koromuzu dinledik.  

RESİM SERGİMİZ 
     Resim dersi seçen arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar okul koridorları-
na asılarak sergilendi. 
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MÜNAZARA YARIŞMASI   
  30 Mart 2016 Çarşamba günü gerçek-
leştirilen münazara yarışması 1. turun-
da, Şişli Anadolu Lisesi´ni 83-73 yene-
rek 7 Nisan 2016 tarihinde yapılacak 
finale kalmaya hak kazandık. Tüm eki-
bimizi ve ekibi çalıştıran Edebiyat Öğ-
retmenimiz Beyhan Paksoy´u tebrik 
eder, başarılarının devamını dileriz. 

   FEN VE TEKNOLOJİ  

DERSİ PANOSU 
   Okulumuzun Fen ve Teknoloji Kulübünün 
öğretmeni Yasemin Karabat ve kulüp öğren-
cileri önderliğinde hazırlanan panoda bu ay 
‘’Teknoloji Bağımlılığı’’ konusu ele alındı. Pa-
noyu teknoloji bağımlılığı hakkında yapılmış 
araştırmalar,çeşitli resim ve karikatürler süs-
ledi. 

DOESEF YARIŞMASINDA TEMSİLCİMİZ   
     10. sınıf öğrencilerimizden İrem Tekin, BİL-
SEM  etkinlikleri kapsamında 5.DOESEF
( Doğanata Eğitim Bilim Mühendislik Enerji 
Proje Fuarı-Doganata Education Science 
Energy Engineering Fair) araştırma projeleri 
yarışmasında projesiyle katılmıştır. 12-15 Nisan 

2016 tarihlerinde yapılan yarışmada  öğrencimiz Bilgisayar ve Yazılım da-
lında “AHP ve TOPSİS yöntemleri ile sosyal medya kullanıcılarının kararla-
rı üzerinde en etkili sosyal medya platformu seçimi” projesiyle yarışmak-
tadır. Hazırlayanlar :  

Ayşenur Atak 

İrem Sarı 
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  EHSB 1948-1957 mezunlarımızdan Teoman Yelkencioğlu ile gerçekleştirdiğimiz 

röportajımız... 

     Sizin okuduğunuz dönemde okulu-

muz nasıldı? 

Ben 1948 yılında EHSB’ye başladım. Be-

nim okuduğum dönemde 2 sene hazır-

lık,3 sene ortaokul ve 4 sene de lise ol-

mak üzere okulumuz 9 seneydi. Okulun 

kapısından girdiğimiz andan itibaren 

Türkçe konuşmak yasaktı. Tarih,Coğrafya 

gibi dersler dışındaki dersleri İngilizce 

görürdük. Çünkü İngilizce öğrenmek için 

bir çaba sarf ediyorduk. Bunu takip eden İngiliz hocalarımız vardı.Okulumuz o dönemde Türki-

ye’nin bir numaralı İngilizce eğitimi veren okuluydu ve okulumuza girmek çok zordu. 

  

Okulda en sevdiğiniz alan neresiydi? 

En sevdiğim alan bahçeydi.Akşamları kapılar kilitli olurdu. Pencereden kaçıp Nişantaşı’nda bir 

tur atardık., 

 

Okul anılarınızdan birkaç tanesini anlatabilir misiniz? 

Spor takımlarımız vardı.Müsabakalarımız olurdu ve final müsabakalarımız çok heyecanlı geçer-

di.Kızlar için olan English High School For Girls ile birlikte dans günleri düzenlerdik.Ayrıca öğren-

cilerin kendi aralarında Türkçe konuşmaları yasaktı.Okulda 15 tane perfect dediğimiz ağabeyler 

vardı.Onlardan biri de bendim.Eğer öğrenciler kendi aralarında Türkçe konuşurlarsa uyarı ve ce-

za verirdik. Bu cezalar bir saat ya da yarım saat okulda kalma şeklinde olurdu. 

 

 Bir mayıs akşamı okuldan kaçmıştık. Kapı görevlimiz kapıyı kilitlediği için dönüşte içeri gireme-

dik. Ayrıca kapı görevlimiz Astronomi hocamıza haber vermiş. Astronomi hocamız geldiğinde 

ona yıldızları izlemek için çıktığımızı söylemiştik. O da  bize inanmış ve tek tek göstererek yıldız-

ları anlatmıştı.  
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En sevdiğiniz öğretmeniniz kimdi? 

Biz okuldayken genellikle öğretmenlerimizi sevmezdik. Onların değerini okul bittikten sonra an-

lardık. Çok sevdiğimiz öğretmenlerimiz vardı tabi ki. Özellikle Türkçe öğretmenlerimizi çok sever-

dik. Çünkü onların büyük tecrübeleri vardı. Türkçe 

öğretmenlerimiz “Çıkarın kağıtları,imtihan yapaca-

ğım.” dediklerinde biz de “Hocam bugün çok yorgu-

nuz,yapmayın” derdik. Onlar “Peki.” dediğinde en 

sevdiğimiz öğretmenler onlar olurdu.  

 

Okulumuzun ilk marşını siz yazmışsınız.Bu marşı 

hangi duygular içinde yazdınız? 

Bu marşı yazdığım zaman tabi ki içimden gelen duy-

gularla yazdım.Bu marşı yazarken o günleri yaşamış 

odum.İçimden nasıl geldiyse öyle yazdım.Dernek baş-

kanı olduğum zamanlarda çok büyük bir eksiklik fark 

ettim.Marşımız yoktu.İçimden gelen hislerle bu marşı 

yazdım.  

 

EHSB nin size ne gibi katkıları oldu? 

Öncelikle disiplin. Türk disiplinini evden, aileden alırsınız. Ama yabancı bir disiplini alabilmemiz 

için annemiz ve babamız bizi bu okula gönderdi. Biz İngiltere ye gitmeden İngiliz kültürünü öğ-

rendik.  

 

Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. 

Hazırlayanlar :  

Ayşenur Atak 

İrem Sarı 
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      Tıp, sağlık bilimleri dalı. İnsan sağlığının sürdürülmesi 
ya da bozulan sağlığın yeniden düzeltilmesi için uğraşan, 
hastalıklara tanı koyma, hastalıkları sağaltma (tedavi 
etme),  hastalık  ve yaralanmalardan korumaya yönelik 
çalışmalarda bulunan birçok alt bilim dalından oluşan 
bilimsel disiplinlerin şemsiye adıdır. Hem bir bilgi alanı –
 vücut sistemlerinin ve bunların hastalıklarının ve tedavi-
lerinin bilimi – hem de bu bilginin uygulandı-
ğı meslektir.Tıp için kullanılan bir başka kelime de, bugün 
eskimiş olan, tababettir. Merriam-Webster tıbbı şöyle 
tanımlamıştır: " Sağlığın korunması ve hastalığın gideril-
mesi, yatıştırılması veya önlenmesi ile ilgilenen bilim ve 
sanat (dalı) ". 

       Tıp Okumak :Ülkemizde tıp eğitimi lisans düzeyinde 6 yıldır.Bazı üniversiteleri  (Hacettepe, İstanbul 

gibi) İngilizce tıp bölümlerinde  bu süreye 1 yıllık hazırlık süresi de eklenir ve eğitim 7 yıl olmuş 

olur.Uzman olmak için ise tıp ile beraber ihtisas (tıpta uzmanlık) yapmak gerekir. Uzmanlığın süresine 

seçilecek branş belirler: cerrahi branşlarda bu süre 5-6 yıl arasında değişirken, temel bilimlerde bu süre 

genelde 3 yıldır.  

https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C4%B1p 

http://survote.com/icerik/egitim/tip-fakultesi-taban-puanlari-2015-2016-5318 

 

Tıp Fakültesi 
Tıp fakültesi, tıp biliminin öğretildiği ve 
bu bilim içindeki çeşitli dallarda araştır-
malar yapılan fakülte. Mezunları, 
tıp doktoru unvanı almaktadır. Ayrıca 
mezuniyet sonrası uzmanlık eğitimi ile 
uzman doktor, operatör doktor unvanı 
verilir. Temel tıp bilimleri alanında yük-
sek lisans ve doktora eğitimleri de veril-
mektedir.  

Hazırlayanlar :  

Melina Zilan Baran 

Tuana Sude Açabuğa 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Tedavi
https://tr.wikipedia.org/wiki/V%C3%BCcut
https://tr.wikipedia.org/wiki/Organ_sistemi
https://tr.wikipedia.org/wiki/V%C3%BCcut
https://tr.wikipedia.org/wiki/Organ_sistemi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bilim
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C4%B1p
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fak%C3%BClte
https://tr.wikipedia.org/wiki/Doktor
https://tr.wikipedia.org/wiki/Doktor
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cerrah
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    Okulumuzda bir çok öğrencimizin isteği gibi bizim de hayalimiz olan doktorluk 
mesleğinden biriyle görüştük bu röportajımızda. İşte uzman doktor Berkin Toker’le 
olan röportajımız. 

Öncelikle biraz kendinizi tanıtabilir misiniz? 
Adım Berkin Toker . Safranbolu doğumluyum. 1979 tarihin-

de doğdum.  Acıbadem Fulya Hastanesi’nde ortopedi dok-

toru olarak çalışmaktayım. Özellikle bizim buradaki hasta 

popülasyonumuz daha çok diz ağrısı, spor yaralanmaları 

ile gelen hastalar. O yüzden de biz ağırlıklı olarak diz cerra-

hisi, spor yaralanmalarıyla ilgili olan cerrahilerle uğraşmak-

tayız. 

Biraz eskiye gidelim. Okul hayatınızı, çalışma ha-
yatınızı bize biraz anlatabilir misiniz? 
İlk okulumu, orta okulumu ve liseyi TED Koleji’n-
de bitirdim. 1996 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakülte-
sini kazandım. 6 yıllık eğitimimin ardından tıpta 
uzmanlık sınavı diye geçen ihtisaslık sınavını ka-
zanıp ortopedi branşına başladım. Yaklaşık 5 yıl-
da İstanbul Tıp Fakültesi’nde yani diğer adıyla 
Çapa’da ihtisas eğitimimi aldım. Ondan sonra da 
2 yıl Mardin’de Mardin Merkez Devlet Hastane-
si’nde zorunlu hizmet adı altında çalıştım. Sonra 
da buraya başladım. Yaklaşık beş yıldır da bu has-
tanede çalışıyorum. 
Doktorluk idealiniz miydi? Değil ise ne olmak isti-
yordunuz? Ve neden doktorluğu seçtiniz? 
Doktorluk idealim miydi? Açıkçası çok ufaklıktan 

beri idealim olan bir meslek değildi. Üniversite 

sınavı senesinde karar verdim tercihlerime dok-

torluk yazmaya. Ben pilot olmak istiyordum. 

Ama daha sonra dedem bir göz ameliyatı geçirdi. 

Ondan etkilenerek, bir anda kararımı değiştirip 

tıp yazmaya karar verdim. 

Sınav gününü hatırlıyor musunuz? Neler hissetmiş-
tiniz? 
Her öğrenci gibi heyecanlanmıştım. Çünkü maale-

sef ki ülkemizde tek bir sınava dayalı bir eğitim an-

layışı var. O gün sizin formda olmanız, verimli olma-

nız, panik yapmamanız lazım. Bunun da en önleyici 

yolu bol bol deneme sınavlarına girmek. Hem heye-

canınızı atmış oluyorsunuz hem kendinizi denemiş 

oluyorsunuz hem de sınav sürenizi iyi kullanabili-

yorsunuz. Bu açılardan çok iyi bir etken. Tabii heye-

can konusu da var. Şöyle ki çok heyecan iyi değil 

bildiğiniz üzere. Onun için tek yararlı yol yine bol 

bol deneme sınavlarına girmek.  Ama hiç heyecanın 

olmaması da iyi değil. Kişiyi demotive eder.  O dozu 

tutturabilmek asıl iş. 
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Peki bizimde çoğu öğrencimiz tıp istiyor, bizde dahil. Sizce tıp iste-
yen bir öğrenci ne yapmalı? 
Açıkçası  o zamanda tamamen teste dayalı bir sınavdı yani tıp için 
farklı bir sistem yoktu. Sonuçta çalışıyoruz. Mühendislik isteyen mü-
hendisliğe, tıp isteyen tıpa, avukatlık isteyen avukatlığa yetecek pu-
anı aldığı zaman giriyordu. Şimdiki sistemden biraz daha farklıydı. 
Özellikle tıp için ekstra bir çalışmak gerekmiyordu.  Genel bir çalış-
mak gerekiyordu. Puanınız yettiği zaman istediğiniz branşa girebili-
yordunuz.  
Yani şuanda eğer tıp isteyen birisine ne önerecek olursanız derseniz 
de bir kere hakikaten bir doktorla görüşmeleri, bir hastaneye gitme-
leri lazım. Bir doktor ne yapar bunları bire bir görmelerini tavsiye 
ederim. Çünkü hakikaten doktorluk dışarıdan göründüğünden çok 
daha farklı bir meslek. İşin içinde çok farklı bileşkenler var. Bizim 
mesela ameliyat bölümümüz var, poliklinik bölümümüz var… Ve 
bizim için insan ilişkileri çok çok önemli. Hastalarla iyi iletişim kur-
mak lazım. Hastaların sizden iyi elektrik almaları lazım. Her şey oku-
mak, tıp fakültesini bitirmek değil. Bitirdikten sonra bu gibi şeyler 
de devreye giriyor. Kısaca iyi bir insan ilişkisinde olmazsanız bu mes-
lekte başarılı olamazsınız. Hastalar sadece onu iyileştirmenizi değil 
sizin onları iyileştireceğinize inanmalarını sağlamanızı da isterler. 
Şimdi bir de 17-18 yaşlarında meslek seçimi yapmanız gerektiği için 
bu sadece tıp için de değil istediğiniz hangi meslekse onu yerinde 
görüp fikir edinmeniz çok önemli. 

Tıbbı diğer branşlardan ayrılan yanı nedir?  Ve tıpta teknolojinin 
yeri nedir? 
Bir kere diğer branşlardan ayrılan en önemli yanımız şu ki bizim 
sürekli çalışmamız gerekiyor.Sürekli okumamız, güncel haberleri 
takip etmemiz gerekiyor.Yeni teknolojiyi sürekli olarak takip etme-
miz gerekiyor.Çünkü bu sene kullandığımız yöntemi bir 10 sene 
sonra kullanmayacağız belki de.Bu yüzden de değişime açık olmak 
lazım.Teknoloji bizim alanımızın kalbi diyebilirim.Ve de cerrahi 
branşı istiyorsanız el yatkınlığınızın, el çabukluğu ve pratikliğinizin 
olması gerek. 
Üniversite yıllarınız nasıl geçti? ’Ben mesleği bırakıyorum!’ veya 
’Kesinlikle bu mesleği yapmalıyım!’ dediğiniz şeyler oldu mu? 
Evet, tabii ki.Ben bunu yapamayacağım dediğim çok kritik noktalar 

olmadı ama oldu tabii ki.Tıp fakültesi sosyal hayatınızı çok kısıtla-

yacak.O açıdan baya zorlanıyorsunuz. Mesela mühendis olan arka-

daşlarınız daha üniversite havasındayken siz bir hastanedeki gibi 

ciddi bir ortamdasınız.Etrafta hastalar var istediğiniz hareketleri 

de yapamıyorsunuz.Yoğunluktan dolayı istediğiniz yerlere gide-

mezsiniz.Sınavlarınız daha fazladır, yoğun çalışmanız gerekir. Bu 

gibi etmenlere dikkat etmek gerek tabii bu mesleği seçerken. 
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Hazırlayanlar :  

Melina Zilan Baran 

Tuana Sude Açabuğa 

O dönem ders çalışma sisteminiz nasıldı? Üniversiteye nasıl ha-
zırlandınız? Ve üniversitedeyken nasıl çalışıyordunuz? 
Her öğrencinin ders çalışma sistemi vardır.Kimi öğrenci gece 

kimi öğrenci gündüz çalışmayı sever.Ben gündüz çalıma taraf-

tarıyım.Gece yatıp uykuyu almak önemli benim için, bir sonraki 

günü verimli geçirmek için.Asıl şey sınava hazırlanırken verimli 

çalışmak.Sadece üniversite sınavı için de değil hayatınız boyun-

ca zamanı verimli kullanmanız gerekecek.O yüzden saatlerce 

masa başında oturup ayrıntılarla beyni doldurmak yerine 2-3 

saat çalışıp, genel olarak çalışmak, daha çok mantığı kavraya-

cak şekilde, konsantre çalışmak önemli.Kısacası her şey verim-

de bitiyor. 

Mesleğinizin artı - eksi yönleri nedir? İş bulma oranı nedir?  Karşılaştığınız zorluklardan bahseder misiniz bi-
raz? 
Şimdi hiçbir şekilde iş bulma sıkıntısı çekmezsiniz. Eskiden daha çok devlet ağırlıklı hastaneler varken şimdi 
özel ağırlıklı hastaneler var. Sadece değişen buydu. Yoksa eskiden de şuanda da iş bulmak zor olmaz. Ama 
şu var ki İstanbul’da iş bulmak hakikaten zor. Gerçi bu her meslekte geçerli. Türkiye’deki bir doktor her türlü 
işini yapar. 
Eksi yönleri çok. Mesela belirli bir saatiniz yok. Ben bugün saat altıya kadar buradayım ama şimdi acil bir 
ameliyatlık hasta gelse eve gitmem dokuz onu bulur. O yüzden her zaman için planlı programlı yaşayamazsı-
nız. Bir başka şey de her zaman planlı programlı yaşayamazsınız. Dediğim gibi planladığınız şeyi aniden bozu-
labilir. Aynı şekilde ameliyatlara giriyoruz ve akşam eve giderken trafik yüzünden bir savaştan geçiyoruz res-
men. Bu üzerimizde çok büyük fiziki yorgunluk oluşturuyor. Ama doktorlar fiziki yorgunluktan çok psikolojik 
yorgunluk çekiyor. Şöyle ki her hastayı % 100 mutlu edemezsiniz. Çünkü bu tıbbın doğasında var. Her zaman 
tıpta ‘2 x 2 = 4’ değildir. Bizde şöyle bir laf vardır : ‘’Hastalık yoktur, hasta vardır.’’. Ve her hastaya farklı bak-
mak lazım. Her hastayı bireysel olarak tedavi etmek lazım. Çünkü mesela iki hastada aynı hastalıktan aynı 
derece varsa bile bir hasta ameliyata ihtiyaç duyabilirken diğeri duymayabilir. O yüzden her hasta size aynı 
yorgunluğu vermez. Hastalık kişinin kafasında oluşan ve biten bir şeydir.Doktorluktaki en büyük haz ise bir 
hastayı iyileştirmek. Bir hastayı iyileştirince o sizin tüm yorgunluğunuzu alır. Ama 10 hastadan 9’unu iyileşti-
rip 1’ini iyileştiremezseniz o sizin kafanızda yer eder. Ve yorgunluk yaratır. Çünkü daima kötü olan akılda ka-
lır. 

Son olarak gençlerde daha çok ortaya çıkan hastalıklar nelerdir? Bu hastalıkları önlemek için ne yapabiliriz? 
En büyük problem masa başı oturmaktan kaynaklanan duruş bozukluğu, sırt ağrısı, bel ağrısı vb. Önerebile-
ceğim en önemli şey spor yapmak. Özellikle şu yaşlarınızda. Çünkü ilerleyen yaşlarda spor alışkanlığı kazan-
mak daha zor oluyor.Bu yüzden gençler kesinlikle spor yapmalı, vücudunu dinç tutup sağlıklı bir beden yetiş-
tirmeli. 
‘’Bizi bilgileriyle aydınlattığı için Uzman Doktor Berkin Toker’e sonsuz teşekkür ediyor, minnetlerimizi sunu-

yoruz. Ve sayın Hanife Durak’a da çok teşekkür ediyor, minnetlerimizi sunuyoruz bize böyle bir fırsat tanıdığı 

için. Ve son olarak bizimle ilgilendikleri için Acıbadem Fulya Hastanesi’ne teşşekürlerimizi sunuyoruz.’’ 

KAYNAK : http://www.lcwbaby.com/tr/menu/yazarlar ,  

 http://www.acibadem.com.tr/danisma/hastaneler/fulya-hastanesi 
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MARLA 

ölümcül bir ırmak mıdır senin ellerin marla   
ya da sürgünde bir evsiz mi gözlerim   

düştüm bir arzı zelzele ile en tepelerden   
ayağım değil gözlerim acıdı ah göğe bakıp duran sarı gözlerim   

hangi patikadan çıkmalı erişmeli şimde evime   
evim arz değil arztan öte, marla mıydı neydi senin adın   

bana kılavuz ol, sesin ne de tanrısal senin   
evimizin önündeki sonsuzluk kokuyor sesin   

marla mıydı neydi senin adın   
senin evin yok mu marla bu gri beton ısıtır mı   

korur mu insanı insandan, ya da ısırmaz mı hicivle   
benim evim huzur mavisi ve yeşili ve beyazı huzur   

sen hangi renkle görmek istersen o renge boyanır çocuklar   
içinden lacivert mi geçiyor marla   

ah ben çocukları lacivert çok acıklı bulurum   
ama yine de gri beton çok soğuk değil mi marla   

öyle gelmiyor mu plastik doldurmak suya   
aşkı söndürmek gibi gelmiyor mu petrol kuyularında   

ah marla ben çok bulaştım belalara   
ama benim gözüm ne gri beton çekiyor ne de petrol kuyularını   

yardım kırdıysam şu evsiz kollarımı karanılk sokaklarda   
ya da ışıklı koridorlarda  

evime dönebilmek içindi marla   
o yollar marla buradan çekip gitti mi diyorsun   

yollar çekip gitmez yollardan çekip gidilmez miydi marla   
ben nasıl düştüm öyleyse bu çıkmaz sokaklara   

çekip gttiyse yollar   
hiçbiryere de çıkılmaz şimdi   

o vakit  
gel geç karşıma otur hadi çekinme   

gözlerimi çıkar  
yorgun kentlere benzeyen ellerinle  
ama sesin senin bir melek titremesi  

sanki gök gürlemesi  
ne çok mutsuz görünüyorsun marla   

hadi çıkar şu sarı gözlüklerini    
 

                                                                                  

                                                                                          KEMAL SAKAN 

“İyi geceler canım” 

derdin. Gecenin 
iyiliğinden çok; canın 
olma düşüncesi 
yeşerir dururdu 
içimde.” 
 
-özdemir asaf 

“Gözlerimden öptü. 
Ellerimden öptü, el-
lerimden. Avuç içle-
rimden öptü. Unuta-
bilir misin şimdi? Ben 
ölsem unutamam.” 
 
- Sabahattin ali 

“Edebiyat hayatın uydusudur, onu taklit etmez, hayata istediği biçimi verir. “  
                                                                                                          - Oscar Wılde   
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 “Ben sana mecburum bilemezsin, adını mıh gibi aklımda tutu-
yorum, büyüdükçe büyüyor gözlerin, ben sana mecburum bile-
mezsin, içimi seninle ısıtıyorum.”  
     
                                                          - Atilla İlhan 

İ Ç İ M İ Z D E N  B İ R  D E Ğ E R ;  A T İ L L A  İ L H A N  
   1 5  H A Z İ R A N  1 9 2 5 ’ T E  M E N E M E N ’ D E  D O Ğ M U Ş T U R .  İ Z M İ R  K A R Ş I Y A K A  
O R T A O K U L U ’ N U  B İ T İ R İ P ,  A T A T Ü R K  L İ S E S İ ’ N D E K İ  Ö Ğ R E N C İ L İ Ğ İ  S I R A -
S I N D A  T C K  1 4 1 .  M A D D E S İ N E  A Y K I R I  D A V R A N D I Ğ I  İ Ç İ N  T U T U K L A N M I Ş -
T I R .  
    D A N I Ş T A Y  K A R A R I Y L A  Ö Ğ R E N İ M İ N İ  S Ü R D Ü R M E  H A K K I N I  K A Z A N -
D I K T A N  S O N R A ,  İ S T A N B U L  H U K U K  F A K Ü L T E S İ ’ N E  G İ R D İ ;  Ö Ğ R E N İ M İ N İ  
Y A R I D A  B I R A K I P  A R A  A R A  A L T I  Y I L  P A R İ S ’ T E  Y A Ş A M I Ş T I R .  
    D E M O K R A T  İ Z M İ R  G A Z E T E S İ N İ N  G E N E L  Y A Y I N  M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N Ü  Ü S T -
L E N E R E K  V E  B A Ş Y A Z I L A R I N I  B U R A D A  Y A Z M I Ş T I R .  Ç E Ş İ T L İ  G A Z E T E  
K Ö Ş E L E R İ N D E  E L E Ş T İ R İ  V E  K Ö Ş E  Y A Z I L A R I  Y A Z M I Ş T I R .  S A N A T  O L A Y I  
V E  C Ö N K  D E R G İ L E R İ N İ  Y Ö N E T M İ Ş T İ R .  Ş İ İ R D E  G A R İ P  A K I M I N A  V E  
İ K İ N C İ  Y E N İ  Ş İ İ R İ N E  K A R Ş I  Ç I K M I Ş  V E  M A V İ  D E R G İ S İ N D E  Y A Y I M L A D I -
Ğ I  Y A Z I L A R L A  M A V İ  Y A  D A  M A V İ C İ L E R  O L A R A K  B İ L İ N E N  T O P L U M S A L  
G E R Ç E K Ç İ L İ K  A K I M I N I  B A Ş L A T M I Ş T I R .  
 
Kaynak: http://www.forumbilir.net/sairlerin-hayati/4152-atilla-ilhan-hayati-hakkinda-kisa-bilgi.html 

KİTAP  

ÖNERİLERİ 

- Osman Konuk: 

Tehlikeli Belki 

 

- E.H. Gombrich: 

Sanatın Öyküsü  

 

 

- Sarah Lotz: 

Üç 

 Hazırlayanlar:   Çağla Su Kara -  Nisan Şeyda Gelebek 



Sayfa 16 D Ö R T  N A L A  

YENİCE ORMANLARI   

    VE SAFRANBOLU 
 
Karabükte bulunan Yenice 
Ormanları doğa severler 
için muhteşem bir kamp ala-
nı sunuyor. İstanbul’dan 
yaklaşık 5,5 saat süren yol-
culuğunuz sonunda bam-
başka bir dünyaya adım at-
mış olacaksınız. 
 
     396 km’lik bir rota sizi bekliyor.Bu yüzden genellikle ilkbahar aylarında bu-

rada bulunmak daha avantajlı olacaktır.Kaybolmaktan    korkmayın. Parkur-

larda kırmızı ve beyaz renkteki levhalar size yardımcı olacak ve yönünüzü 

bulmanızı sağlayacak.Ertesi gün çevrede bulunan kiralama yerlerinden bir 

dağ bisikleti kiralayıp yine eşsiz doğanın ve temiz havanın keyfini çıkarabilir-

siniz. Dönüş yolunda Safranbolu Eskipazar’a uğramanızı tavsiye ede-

rim.Birçok köylünün tahta ürünleri sergilediğini göreceksiniz,hatta tahta ve 

geleneksel birkaç eşya dışında bir şey bulamayacaksınız.Safranbolu evlerinde 

ise ufak bir nostalji yaşayacak ve evlerin mimarisine hayran kalacaksınız.Eğer 

konaklamak isterseniz etrafta otel görememeniz gayet normal çünkü bu tari-

hi evler ve bazı konaklar otel olarak hizmet veriyor. Eski pazarın içinde Cinci 

Hoca Hanı bulunuyor.Cinci Hoca yani Kazasker Hüseyin Efendi İstanbul’da 

eğitim görürken dönemin valide sultanı Kösem Mahpeyker Sultan tarafından 

saraya alınır ve Deli İbrahim denilen Sultan İbrahim’i iyileştirmesi sonucu güç 

ve para sahibi olur.1645’te Safranbolu’ya han yaptırır. 
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Ancak o dönemde han-hamam gibi gayrimenkuller yasalara göre ölen ki-

şinin yakınlarına ya da akrabalarına değil devlete aktarılmaktadır. Cinci 

Hoca kendi yaptırdığı bu binaların ölümünden sonra devlete intikal etme-

sini engellemek için annesi Hamide Hatun adına bir vakıf kurar ve tüm bu 

eserlerini bu vakıfa, vakfın idaresini de ailesine bırakır. Böylece bu yapılar 

bozulmadan günümüze kadar gelmiştir.  

 

Dönüş  yolunda merkezde birçok lokumcu var.Safranlı lokumları denedik-

ten sonra paketlerce eve götürmek isteyeceksiniz 

İstanbula yaklaştıkça oranın tarihi dokusunu,insanlarının samimiyetini ve 

doğallığını özlediğinizi hissedeceksiniz.Bir ağaç görmeye hasret kaldığı-

mız istanbul’dan sonra Yenice Ormanları bize huzuru sunan bir cennet gi-

bi gelecek.Kuş cıvıltılarının,toprak kokusunun ve tertemiz havanın keyfini 

çıkarın. 

 

 

  

  

YENİCE’NİN DOĞAL BÜYÜSÜ, SAFRANBOLU’

NUN TARİHİ SICAKLIĞI VE SAMİMİYETİ İÇİNDE 

GÜZEL ZAMAN GEÇİRMENİZ  DİLEĞİYLE...  

             

Hazırlayan: 

Yasemin Ünal 
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GELECEK PROGRAM 
1- Avcı: Kış Savaşı 
Seriye yeni dahil olan Emily Blunt'un Buz Kraliçesi'ni Jessica Chastain'ın ise savaşçıyı canlandıracağı yapımda ilk filmin 
avcısı Chris Hemsworth ve kötü kraliçesi Charlize Theron rolleri için tekrar kamera karşısına geçiyor. Film, gücünü kay-
beden kardeşi Ravenna'yı (Theron) diriltmek için sihirli aynanın peşine düşen Buz Kraliçesi ile Chris Hemsworth ile güç-
lerini birleştiren bir diğer avcı Jessica Chastain'ın arasında geçen mücadeleyi işleyecek. Aynayı geri almak için bir avcı 
birliğini görevlendiren kraliçeye karşı iki iyi kalpli avcı güç birliği yapacak. 
Orijinal adı The Huntsman: Winter's War 
Yapım yılı 2016 
2- Babaların Babası 
Yönetmenliğini Raşit Çelikezer’in yaptığı senaryosunu Nuri Özgül ve Şenol Zencir’in yazdığı yapımcılığını Selin Altınel’in 
üstlendiği filmin başrollerini Menderes Samancılar, Ali Sürmeli, Ayhan Taş, Burak Satıbol, İsmail Demirci, Burcu Binici, 
Abidin Yerebakan, Barış Başar, Ömer Gecü, Erdal Cindoruk, Emre Kentmenoğlu ve Ayşen Sezerel paylaşıyor. Birlikte iş 
yaptığı diğer mafya babalarının arkasından iş çevirdiğini öğrenen Nejdet, onlara bir ders vermek için harekete geçer. 
Hazırladığı sürprizin en büyüğü ise uzun yıllardır herkesten sakladığı oğludur. Ancak konservatuar mezunu olan Berk 
balettir. Hiç bir şeyden haberi olmayan  
genç adamın en büyük hayali ise baş balet olmaktır. Balerin kız arkadaşı ile birlikte mütevazi bir hayat süren Berk kendi-
ni bir anda mafya babalarının hesaplaşması içinde bulur. Üstelik onların en büyüğü ve en korkulanı kendi öz babasıdır. 
3- Kor 

Kocası Cemal’in Romanya’ya kaçak işçi olarak gitmesinin ardından evde giysi dikerek geçimini sağlayan Emine, bir gi-

yim atölyesinde eski patronu Ziya ile karşılaşır. Ziya, Emine’nin durumunu görüp ona yardım eli uzatır; bu arada ikilinin 

arasındaki ilişkinin seyri de değişir. Ancak bir süre sonra Cemal, Romanya’dan döner. Üç kişinin de hayatı dönüşü olma-

yacak şekilde değişecektir. 

Yönetmenliğini ve senaristliğini Zeki Demirkubuz’un üstlendiği Kor, “aşkın ve ihanetin gayya kuyusu”nu beyazperdeye 

taşıyor. Filmin başrollerinde Aslıhan Gürbüz, Taner Birsel, Caner Cindoruk ve İştar Gökseven yer alırken kadroda kendi-

lerine Çağlar Çorumlu, Dolunay Soysert, Talha Yayıkçı ve Berat Özdemir de eşlik ediyor. 
4- Yola Geldik: 
Kutay ve Yusuf bir benzin istasyonunda çalışan iki arkadaştır. Bir akşam felekten bir gece çalmak isterler ama ceplerin-
de para olmadığı için benzin istasyonunun kasasında hatırı sayılır bir miktarda parayı alıp, Beyoğlu barlarında yerler! 
İstasyon sahibi Ethem Bey'in kasadaki para açığını fark etmesi uzun sürmez. Parayı yerine koymak için çare arayan Ku-
tay ve Yusuf bunu beceremeyince kovulurlar. Ama giderken istasyona bırakılan emanet bir aracı da  beraberlerinde 
götürürler! Yolları Osman Nuri ve Selman ile kesişen kafadarlar kendilerini içinden çıkılmaz bir mafya ve rehine kaçırma/
alıkoyma macerasının içinde bulurlar!  
Daha önce Aşkopat filmine imza atan Haydar Işık'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin hikayesi ve senaryosu ise Orhan 
Aydın'a ait. Bir mafya komedisini beyazperdeye taşıyan güldürünün oyuncu kadrosunda Ozan Dağgez,  Serkan Şengül, 
Ferdi Kurtuldu, senarist Orhan Aydın, Meral Kaplan, Serhat Özcan, Ayça Kuru ve İrfan Aslanhan yer alıyor. 
5-Ve merakla beklenen film! Kaptan Amerika: İç Savaş. 

-Captain America serisinin 3. filmi olan Civil War (İç Savaş/ Kahramanların Savaşı) Marvel hayranlarının dörtgözle bekle-

diği filmlerden biri. Çoğu kahraman filminde kahramanların birlikte bir düşmana karşı savaştığını gördük. Peki ya bu 

sefer savaştıkları kendilerinden, aileden, dostlarından biriyse?Avengers filmlerinde ortaya çıkan yıkım ve ölümler yü-

zünden devlet süper kahramanları kendi himayesi altında bulundurmak ister. Bu fikre karşı çıkan Cap, bu fikrin uygulan-

masının doğru olduğunu düşünen Iron Man'e karşı taraf alırken  kahramanlarımızın arasındaki bölünme yerini bir "İç 

Savaşa" veriyor.  Çizgi roman evreninde olay örgüsünün önemli bir zinciri olan bu olay sinematik evrende 6 Mayıs'ta 

başrollerde Chris Evans, Robert Downey Jr. ,Scarlett Johansson , Sebastian Stan, Paul Rudd, Anthony Mackie, Jeremy 

Renner, Paul Bettany , Elizabeth Olsen gibi diğer Marvel filmlerinden tanıdığımız oyuncularla karşımıza çıkacak. Ayrıca 

filmi Captain America: The Winter Soldier filmini yöneten Joe ve Anthony Russo kardeşler yönetiyor. Son derece heye-

can ve merakla beklenilen filmin ön gösterimlerinden anladığımız kadarıyla film kesinlikle mayıs ayına damga vuracak. 
gibi. Tabi, son fikir sizin. Batman v Superman: Adaletin Şafağı sinemalarda.  
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AYIN FİLMLERİ 

Batman v Superman: Adaletin Şafağı 

     Ben Affleck, Henry Cavill, Jesse Eisenberg, Gal Gadot ve Amy Adams'ın 

baş rollerini paylaştığı Batman v Superman: Adaletin Şafağı 25 Mart tarihin-

de vizyona girdi. Zack Snyder'ın yönetmenliğini yaptığı film, Man of Steel 

filminin ardından gelişen olayları bize etkileyici bir biçimde yansıtırken, çizgi 

roman tarihinde sevilen bu iki kahramanın çatışması herkesi oldukça heye-

canlandırıyor. IMDb puanı 7,2 olan film, her ne kadar eleştirilere maruz kal-

sa da yıllarca sinema perdesinde beklenen Wonder Woman'ıyla , aksiyo-

nuyla, hikayesiyle hayranları etkilemeyi ve uzun süre unutamayacakları bir etkiye sokmayı başarmış gibi. Tabi, son 

fikir sizin. Batman v Superman: Adaletin Şafağı sinemalarda.  

 

 

Küçük Esnaf  

    Kendi halinde yaşayan bir esnafın mafya babasına borçlanmasıyla başlayan film aslın-

da sıradan ve küçük denilebilecek hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp 

yakınlaşmasını konu almakta. Senaryoyu yazan İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak, 

Gupse Özay ve Cengiz Bozkurt'la filmin baş rollerinde. Komedi ve romantik türdeki bu 

film 8 Nisanda vizyona girdi.  

 

 

 

 

Ölüm Emri 

      Kenya'nın başkentinde yerleri tespit edilen bir grup teröristi insansız hava 

aracı destekli bir operasyonla yakalama görevi, İngiliz Albay Katherine 

Powell'a verilmiştir. Ancak bu esnada teröristlerin bir intihar saldırısı hazırlı-

ğında oldukları anlaşılır. Artık operasyonun amacı yakalamak değil, öldürmek ol-

muştur. Tam bu esnada saldırı bölgesine 9 yaşında bir kız çocuğunun girmesi, 

operasyonu iyice çetrefilli bir hale getirir. Suçsuz bir çocuğu bilerek öldür-

Hazırlayan: 

Tuana Kızıltan 
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      Her türden, her yaşa hitap eden 
dizilerden Nisan ayında yeni başlaya-
cak / yeni sezon çıkaracak olanlarını 
listeledik. 
 
Nisan’da Başlayan Yeni Diziler: 

 

Wynonna Earp 

Kanal: SyFy 
Başlama tarihi: 1 Nisan Cuma 
Kategori:  Fantastik 
Durum: Yeni dizi 

Game of Silence 

Kanal: NBC 
Başlama tarihi: 7 Nisan Perşembe 
Kategori:  Drama 
Durum: Yeni dizi 

The Girlfriend Experience 

Kanal: Starz 
Başlama tarihi: 10 Nisan Pazar 
Kategori:  Drama 
Durum: Yeni dizi 

The Detour 

Kanal: TBS 
Başlama tarihi: 11 Nisan Pazartesi 
Kategori:  Komedi 
Durum: Yeni dizi 

 Hunters 
Kanal: SyFy 
Başlama tarihi: 11 Nisan Pazartesi 
Kategori:  Aksiyon, gizem, fantastik 
Durum: Yeni dizi 

 Containment 
Kanal: The CW 
Başlama tarihi: 19 Nisan Salı 
Kategori:  Drama 
Durum: Yeni dizi 

 Nisan ayında yeni sezonu başlayan 
yabancı diziler; 
 
Banshee 

Kanal: CineMax 

Başlama tarihi: 1 Nisan Cuma 
Kategori:  Aksiyon, Suç 
Durum: 4. Sezon (final sezonu) 

Home Fires 

Kanal: iTV 
Başlama tarihi: 3 Nisan Pazar 
Kategori:  Drama 
Durum: 2. Sezon 

 Plebs 
Kanal: iTV2 
Başlama tarihi: 4 Nisan Pazartesi 
Kategori:  Komedi 
Durum: 3. Sezon 

 The Tunnel 
Kanal: SKY 
Başlama tarihi: 5 Nisan Salı 
Kategori:  Drama 
Durum: 2. Sezon 

 The Odd Couple 
Kanal: CBS 
Başlama tarihi: 7 Nisan 
Kategori:  Komedi 
Durum: 2. Sezon 

 Outlander 
Kanal: Starz 
Başlama tarihi: 9 Nisan 
Kategori:  Drama 
Durum: 2. Sezon 

  
Fear The Walking Dead 

Kanal: AMC 
Başlama tarihi: 11 Nisan 
Kategori:  Drama 
Durum: 2. Sezon 

 House of Lies 
Kanal: ShowTime 
Başlama tarihi: 11 Nisan 
Kategori:  Komedi 
Durum: 5. Sezon 

Orphan Black 

Kanal: BBC America 
Başlama tarihi: 15 Nisan 
Kategori:  Drama, fantastik 

Durum: 4. Sezon 

 Unbreakable kimmy schmidt 
Kanal: Netflix 
Başlama tarihi: 16 Nisan 
Kategori:  Komedi, Drama 
Durum: 2. Sezon 

 12 Monkeys 
Kanal: SyFy 
Başlama tarihi: 18 Nisan 
Kategori: Drama 
Durum: 2. Sezon 

Deadbeat 

Kanal: Hulu 
Başlama tarihi: 22 Nisan 
Kategori: Komedi 
Durum: 3. Sezon 

 Inside Amy Schumer 
Kanal: Comedy Central 
Başlama tarihi: 22 Nisan 
Kategori: Komedi 
Durum: 4. Sezon 

 Game of Thrones 
Kanal: HBO 
Başlama tarihi: 25 Nisan 
Kategori: Drama 
Durum: 6. Sezon 

 Silicon Valley 
Kanal: HBO 
Başlama tarihi: 25 Nisan 
Kategori: Komedi 
Durum: 3. Sezon 

 Veep 
Kanal: HBO 
Başlama tarihi: 25 Nisan 
Kategori: Drama 
Durum: 5. Sezon 

 Turn 
Kanal: AMC 
Başlama tarihi: 26 Nisan 
Kategori: Drama 
Durum: 3. Sezon 

Hazırlayan: 

Tuana Kızıltan 

http://cimsir.com/dizi-konulari/wynonna-earp-dizi-konusu.html
http://cimsir.com/dizi-konulari/game-of-silence.html
http://cimsir.com/dizi-konulari/hunters-dizi-2016.html
http://cimsir.com/dizi-konulari/containment-dizi-2015.html
http://cimsir.com/elestirisel/outlander-dizi-konusu.html
http://cimsir.com/dizi-konulari/fear-the-walking-dead-dizi-2015.html
http://cimsir.com/yorumsal-analiz/unbreakable-kimmy-schmidt-dizi-konusu.html
http://cimsir.com/dizi-konulari/game-of-thrones-dizi-konusu.html


Sayfa 21 C İ L T  1 ,  S A Y I  1  

Hazırlayan  
Sezgi IŞIK 

İlk Oynama Tarihi: 22 Ocak 2016 
 
     İşitme engellilere özel eğitim veren bir okulda öğretmenlik yapan 
James Leeds, öğrencileriyle iyi bir iletişim kurmuştur. Ancak aralarında 
biri vardır ki onunla iletişim kurmakta oldukça zorlanır. Sarah, aldığı eği-
tim süresince dudak okumayı reddetmiş ve şimdilerde okulda temizlik 
görevlisi olarak çalışmaktadır. James Leeds, iletişim kurmakta zorlandı-
ğı bu güzel ama inatçı kıza çok geçmeden aşık olur. Ancak Sarah'ın kal-
bine ulaşmak için önce onun öfkesini yenmelidir. Bakalım Sarah, işiten-
ler dünyasına olan öfkesini yenip, kalbini James'e açabilecek mi? 

Benim düşüncelerim: 

 
Oyun sizi “İkimizin bildiği başka bir dilde buluşalım.”  sloganıyla karşılı-

yor .Gerçekten de oyuna girdiğiniz andan itibaren artık bildiğimiz bir dünyanın 

karanlık gibi gözüken ancak çok zengin bir yüzüne giriş yapıyorsunuz ve bu ger-

çekten oyunun sonunda size farklı bir duyarlılık ve o dile karşı farklı bir tanışık-

lık hissi kazandırıyor.. Sessizlik aslında en büyük konuşmadır bir aşkta. Ve bu 

aşk benim gördüğüm en gürültülü aşklardan biriydi. Peçetelerinizi alın ve  en 

kısa zamanda bu güzel Dünya’ya bir biletinizi alın ve keyfini çıkarın! 

NEREDE ,NE ZAMAN? 

12 NİSAN 2016 - 13 NİSAN 2016 - 14 NİSAN 2016 - 15 NİSAN 2016 

CEVAHİR’DE  

OYUNCULAR 

—————— 

 Ebru Aytürk Evren, 

Cem Zeynel Kılıç, 

Aylin Gürsoy, 

M.Coşkun Ülgen, 

Tuncay Koçal, Ca-

nan Maktal, Elvan 

Boran, Yasin Yiğit, 

Buse Yörükoğlu, 

Bingül Utsukarcı, 

Zehra Gül Yiğit, 

Selda Işıktaş Yıldız  

 

 

YAZAR 

——————— 

 Mark Medoff  

 

 

ÇEVİRMEN 

—————— 

Beyhan Karadağ  

 

 

 

 

 

KAYNAK 

—————— 

http://

www.istdt.gov.tr/

sessizligin-icinden 

 

 

 

SESSİZLİĞİN İÇİNDEN 



Sayfa 22 D Ö R T  N A L A  

TERÖRÜ LANETLİYORUZ 

           10 EKİM 2015 ANKARA  
Sıhhiye Meydanı’nda düzenlenen Emek,Barış ve Demokrasi Mitingi ön-
cesinde,katılımcıların bulunduğu Ankara Garı kavşağında gerçekleş-
ti.109 ölü ve 503 üzeri yaralı bulunmaktaydı.Ölenlerin tamamı sivildi. 

        12 OCAK 2016 İSTANBUL  
Fatih ilçesindeki Sultanahmet Meydanı’nda saldırganın üzerindeki bom-
bayı infilak etmesiyle gerçekleşti.Ölenlerin tamamı sivildi.11 ölü ve 15 
yaralı bulunmaktaydı  

          17 ŞUBAT 2016 ANKARA 
Çankaya ilçesinde,askeri servis araçlarının yanına yaklaşan bomba yüklü 
aracın infilak ettirilmesiyle gerçekleşti. 29 ölü ve 61 yaralı bulunmaktay-

        13 ŞUBAT 2016 ANKARA  
Kızılay Meydanı’ndaki Güven Park’ın yanındaki otobüs duraklarının 
önünden geçen bomba yüklü bir otomobilin hareket halindeyken infi-
lak ettirilmesiyle gerçekleşti. 38 ölü ve 125 yaralı bulunmaktaydı 

        19 MART 2016 İSTANBUL 
İstiklal Caddesi’ndeki bir saldırganın,üzerindeki patlayıcıları infilak ettir-
mesiyle gerçekleşti.Patlamada  ölenlerin tamamı sivildi. 5 ölü ve 37 ya-
ralı bulunmaktaydı. 

ÖLÜ GİBİ YAŞAMAK 
     Ablam,annem,babam,ben oturduğumuz restorandan kalktık ve sokaklarda dolaşmak için dışa-
rıya çıktık. Dükkanları dolaşırken biraz uzakta simit satan bir adam gördüm. Ablam simit çok sev-
diği için bir koşu simit almaya gittim. Ablamın bana seslendiğini duyduğumda arkamı döndüm. 
Ablam soru sorar gibi kaşlarını kaldırırken elimdeki simiti kaldırdım ve gülümsedim. Ablam da gü-
lümsedi. Bu onun son gülümsemesiydi. Çünkü bu gülümsemeden birkaç saniye sonra parçalara 
ayrılmış bir şekilde sokakta bulunuyordu. Kulaklarımı sağır edecek şiddette bir şey duyup,yere 
çakılmamdan sonra yarım saati yerden kalkamaman,bir ambulans ile beraber hastaneye gelip ne-
ler olduğunu idrak edeli 2 gün oldu. Ailemi toprağa vereliyse 6 saat. Ağlamam duralı 45 dakika. 
Artık yaşamak istemediğimi düşüneli birkaç saniye… Bunu yapanı bulmak,intikam alma isteğim 
ama bunun hiçbir şeye yaramayacağını bilmek kadar acı veren bir şey olamaz. Bunu yapan sadece 
toprağa gidenlerin kalbini değil,yakınlarının da kalbini durdurdu. O sadece bir bedeni öldürmedi, 
bir fikri,düşünceyi öldürüp üzerine kahverengi bir örtü çekilmesine neden oldu. Kalpler dur-
du,canlar yandı, insanlar öldü,rahatsız yatakta çekilen o uykular yerini derin ve masum uykulara 
bırakıp buradan uzaklaştı. 

Şehitlerimize saygılarla…. 
 KAYNAKÇA: 

www.wikipedia.com 

www.hurriyethaber.com 
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İSTANBUL’DA LALE ZAMANI  

    İstanbul’da lale mevsimi, Nisan ayında başlayıp 
Mayıs ayında sona eriyor . Bu arada geleneksel  
İstanbul Lale Festivali düzenleniyor . 
 
        İSTANBUL’DA LALE FESTİVALİ PROGRAMI 
 
   İstanbul Lale Festivali Nerelerde Yapılacak ? 
 

 Gülhane Parkı’na 53 farklı türde 930bin adet lale  

 Emirgan Korusu’na  190 farklı türde 2 milyon 800 bin adet lale 

 Yıldız Korusu’na  32 farklı türde 730 bin adet lale  

 Soğanlı Bitkiler  Parkı’na 167 farklı türde 530 bin adet lale 

 Beykoz Korusu’na  25 farklı türde 279 bin 650 adet lale  

 Göztepe 60. Yıl Parkı’na 110 farklı türde 1milyon 350 bin 545adet lale 

 Büyük Çamlıca Korusu’na 29 farklı türde 451 bin 290 adet lale 

 Küçük Çamlıca Korusu’na 29 farklı türde 512 bin 600 adet lale 

 Fethipaşa Korusu’na  21 farklı türde 195 bin 400 adet lale  

 Hıdiv Çubuklu Korusu’na 41 farklı türde 553 bin 850 adet lale  

 Gözdağı Korusu’na 17 farklı türde 474 bin 700 adet lale dikildi. 

Hazırlayanlar 

Mina ER 

Dilara Bayezit 
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KAYNAKÇA: 
HTTPS://WWW.GOOGLE.COM.TR/SEARCH?Q=PİANO++WALLPAPERS&BİW=1745&BİH=890&SOURCE=LNMS&TBM=İSCH&SA=X&VED=0AHUKEWİNLK-
Q_VLLAHWENJOKHQOJCOWQ_AUIBİGB#TBM=İSCH&Q=RİHANNA+KİSS+İT+BETTER&İMGRC=VHB1DDH2OD9BSM 
HTTPS://WWW.GOOGLE.COM.TR/SEARCH?Q=PİANO++WALLPAPERS&BİW=1745&BİH=890&SOURCE=LNMS&TBM=İSCH&SA=X&VED=0AHUKEWİNLK-
Q_VLLAHWENJOKHQOJCOWQ_AUIBİGB#TBM=İSCH&Q=MUSİC+WALLPAPER&İMGDİİ=-AWNDWNDE3UPAM%3A%3B-AWNDWNDE3UPAM%3A%3BVKBBSFARFİQESM%

Hazırlayan 

Deniz Kavyar 
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     Caz, ilk kez ABD'nin güney eyaletlerinde, 1900'lerin başında geliş-
meye başlamış bir müzik türüdür. Caz müziği, mavi notalar, senkop, 
swing, çoklu ritim, atışma, ve doğaçlama tekniklerini kullanır; Afrikalı
-Amerikalı ve Batı müziği tekniklerinin harmanlanmasıdır. Bu müziğin 
dünya ile tanışması ise 1917 yılında Dixieland Jazz Band'in ilk plakları-
nın piyasaya çıkmasıyla olmuştur. Caz yalnızca geçmişte değil, bugün 
dahi çok sevilen ve ünü gün geçtikçe artan müzik türlerinden biridir. 

     Caz müziği yirminci yüzyil başlarında keşfedildiği topraklar olan 
ABD'den çıkıp dünyaya yayılma sürecinde ve günümüze gelene ka-
dar birçok alt türe (New Orleans, Swing, Kansas, Çingene cazı, 
bebop, cool, avangart, serbest caz, Latin caz, soul, füzyon, caz rock, 
smooth, caz funk, etno caz, asit caz) ayrılmış ve sayısız müzik türü ve 
geleneğiyle etkileşime girmiştir. 

     Cazın kökeni Eski Afrika - ruhani törenler, blues ve ragtime - ve batı dünyası geleneklerinden - Avrupa 
ordu bandoları- gelir. 19. yüzyıl'ın başında oluşmasından sonra caz stilleri yayılmaya, müzik akımlarını 
etkilemeye başlamıştır. Caz kelimesinin kökeninin o dönemin argosundan geldiği düşünülmektedir. 
Önerilen anlamlar enerjik, ruhani ve titreşimlidir. 

    Cazın ilk yıllarında en çok beslendiği akım blues'dur. Blues, Amerika'ya gelen köle Afrikalıların halk 
müziğidir. Caz da Afrika'daki geleneksel müzikten kaynaklanmıştır. Bu nedenle caz, pek çok caz müzis-
yeni için Güney Afrikalıların icat ettiği bir müziktir. 

    Caz müziği 1880′ lerde New Orleans'ta gelişmeye başladı ve 1920′ lerin başında New York, Los 
Angles ve Chicago'da yapılan kayıtlarla son şeklini aldı. 

Caz Müziği Sanatçılarından Unutulmazlar: 

Louis Armstrong 

Billie Holiday 

Duke Ellington  

Art Blakey 

Charles  Mingus 

Wes Montgomery 

Coleman Hawkins 

Kaynak: 
http://www.vikipedi.com 

https://www.biliste.com/en-iyi-caz-sanatcilari/2/ 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Amerika_Birle%C5%9Fik_Devletleri
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mavi_nota
https://tr.wikipedia.org/wiki/Senkop
https://tr.wikipedia.org/wiki/Swing
https://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fa%C3%A7lama
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dixieland_Jazz_Band
https://tr.wikipedia.org/wiki/Eski_Afrika
https://tr.wikipedia.org/wiki/Blues
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ragtime
https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa
https://tr.wikipedia.org/wiki/19._y%C3%BCzy%C4%B1l
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 Resmi adı Brezilya Fedaratif Cumhuriyeti olan devletin başkenti Brasilia'dır . 
 

 Güney Amerika'nın doğusunda yer alan bir devlet. Güney Amerika'nın en kalabalık ve en büyük 
ülkesidir.Para birimi Real'dir. 

 Brezilya ismini Brazilwood adındaki ağaçtan alır. 

 En büyük şehri Sao Paulo'dur. 

 Milli yemeği Feijoada'dır. 

 Dünya'nın en büyük stadı-Maracana Stadı- Brez-

ilyadadır. 

 Brezilya dendiğinde aklımıza ilk olarak futbol takımı geli-
yor ve bu gayet normal Brezilya milli futbol takımı 
coveted FIFA Dünya Kupası rekor kırarak 5 kez kazandı.   

DDDÜNYAÜNYAÜNYA      

YYYAPBOZUNUNAPBOZUNUNAPBOZUNUN   

PPPARÇALARIARÇALARIARÇALARI   

Brezilya bayrağındaki yeşil Brezilya 
ormanlarını, sarı eşkenar dörtgen 
altın zenginliğini, mavi yıldızlı dünya 
ise 15 Kasım 1889 Cumhuriyet günü 
Rio de Janeiro'daki gökyüzünü tasvir 
eder.  
Dünyanın en büyük ve en fazla türe 
sahip olan Amazon Ormanlarının 
yüzde 60'ı Brezilya'dadır.  

Feijoada Brezilya’nın ulusal yemeği. Fasülye anlamı-

na gelen feijoada salçalı domuz, sığır eti ve barbunya 

fasülyesi ile pişiriliyor. Cumartesi günü tüm lokanta-

larda öğle yemeği olarak bu yemek çıkarılıyor Brezil-

yalılar, cumartesi günleri sindirimi oldukça güç olan 

feijoada yemeyi adet haline getirmişler.  
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2016 Yaz  Olimpiyatlarına ev 

sahipliği yapacak olan Rio 

'nın en büyük ikinci kentidir . 

Şehir nefes kesici manzarası, 

plaj kültürü ve geleneksel 

karnavalıyla ünlüdür. 

Copacabana ve Ipanema gibi 

plajları, Hz. İsa’nın heykeli, 

Maracana Stadyumu ve 

Sugar Loaf Dağı, halkının 

“mucize şehir” olarak nite-

lendirdiği şehrin en bilinen 

noktalarıdır..Bu noktalar, kar-

naval kutlamalarıyla birlikte 

turistlerin aklında beliren ilk 

görüntüler arasında yer alır.  

Rio'nun en önemli kültürel ola-

yı şüphesiz her Şubat sonu ve-

ya Mart başı düzenlenen kar-

navaldır.Dünyanın en güzel 

şehirlerinden biri i olan, bu ba-

kımdan İstanbul'a benzetilen 

Rio de Janerio’'nun limanı da 

en büyük limanlardan biridir, 

doğal limanların da en iyilerin-

dendir. Şehir tepelik bir yarı-

madanın üzerinde kuruludur.  

 

Nüfus: 6,32milyon (2010)  

Endüstri: , kauçuk, keres-

te, elmas ticaretiyapılır.                

Festivaller:The Rock in 

Rio For a Better World 

Festivali,Jaz Festivali, 

Uluslararası Film Festiva-

li,(Rio-Cine), New Year's 

Eve and Festa de 

Iemanja,Carnival   

İklim: Rio tropik bir iklim 

kuşağında bulunmakta-

dır.  

Dans: Samba tüm şehir-

de yaygındır. 

Saat Farkı: 6 saat geri-

mizde bulunuyor. 

Ne zaman Gitmeli: 

Şehir, Rio' nun ünlü kar-

navalı zamanında ziyaret-

çi ve turistlerce dolup 

taşar. Diğer zamanlarda 

ise fazla kalabalık olmadı-

ğından şehrin güzellikleri-

nin daha iyi görülebilmesi 

açısından tercih edilebilir. 

Güzel manzarası, dünya-

ca ünlü plajları, sıcak 

Carioca' lar gerçekten 

görülmeye değer. 

 

              Carnival                      New Year's Eve and Festa de Iemanja 

*:Rio de Janeiro 

Hazırlayanlar 

Zeynep Sude Genç  

 Helin Mevlüde Kayran 
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Sizin  için seçtiklerimiz: 

     PUGZ                     
 Bu ay sizlere henüz prototip aşamasında olan bir ürün-
den bahsetmek istiyorum. Bu ürün henüz prototip aşa-
masında olsada çok büyük yatırımlar almış. Yaklaşık 1.5 
milyon $ şirketin Kasım ayında ürünü piyasaya sürmesi 
bekleniyor. Birazda cihazdan bahsedelim; cihaz temelde 
wireless bir kulaklık ama rakiplerine göre çok daha küçük 
ve şık. 40 dk’lık bluetooth kablosuz şarz ile (telefon 
şarzının %3’ü) 4,5 saat dayanabilen cihaz usb kablo ile 
pc’den de şarz edilebiliyor. Bluetooth 4.1’e sahip olan bu 
kulaklıkların ses değerleri 8 hz ve 29 khz arasında değişi-
yor. Umarım en yakın zamanda raflardaki yerini alır. 
 

Size tanıtmak istediğim bir diğer prototip aşamsındaki ürün ise NIPPER 

     Namıdeğer dünyanın en küçük cep şarzı. İki üniversiteli 

gencin bulduğu bu muhteşem cihaz iki kalem pili telefon 

şarzına dönüştürebiliyor.  Bu hem   ekonomik hemde 

minimalist bir icat olarak portatif şarz cihazları arasında 

iyi bir yer alacağa benziyor. 

 

 

 

 

Hazırlayan 
Fatih Kılınç 
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Y E D E K  
Futbolcu Temel yeni 

bir kulübe transfer 

olmuş. Kendisiyle ya-

pılan röportajda: 

- Şimdi yedekte kal-

mak içun çalişayrum. 

- Herhalde takıma gir-

mek için demek istedi-

niz? 

- Yoo yedekte kalmak içun. 

- Nası yanİ? 

- Maçlari rahat seyretmek içun daa.. 



AYŞENUR ATAK OKULDAN HABERLER-MEZUNLARIMIZDAN 

ÇAĞLA SU KARA EDEBİYAT 

DENİZ KAVYAR MÜZİK 

DİLARA BAYEZIT GÜNDEMDE NELER VAR? 

FATİH KILINÇ KAPAK TASARIM-TEKNOLOJİ 

HELİN MEVLÜDE KAYRAN ÜLKE TANITIMI 

İLAYDA EFENDİOĞLU KAPAK TASARIM  

İREM SARI OKULDAN HABERLER-MEZUNLARIMIZDAN 

MELİNA ZİLAN BARAN AYIN MESLEĞİ-AYIN RÖPORTAJI 

MİNA ER GÜNDEMDE NELER VAR? 

MURAT EMRE KEKÜLLÜOĞLU SPOR 

NİSAN ŞEYDA GEBELEK EDEBİYAT 

SEZGİ IŞIK TİYATRO 

TUANA KIZILTAN SİNEMA-DİZİ 

TUANA SUDE AÇABUĞA AYIN MESLEĞİ-AYIN RÖPORTAJI 

YASEMİN ÜNAL GEZİ İNCELEME 

ZEYNEP SUDE GENÇ ÜLKE TANITIMI 

İÇERİK KONTROL—   ZÜHRE ÜSTÜNOL (EDEBİYAT ÖĞRETMENİ) 

EDİTÖR-DİZGİ—- ÖZLEM ÖZDEMİR (BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ) 


