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Merhaba sevgili komşularımız, 
 
Derneğimiz adına gurur verici geri bildirimler almaya devam ediyoruz. Katıldığımız her toplantıda, 

her ortamda katılımcılardan övgü dolu sözler duymak bizleri mutlu ediyor. Çiğdemim Derneği diye 

kendimizi tanıtmaya başladığımızda “Biz sizi tanıyor ve takip ediyoruz. Çok güzel işler 

yapıyorsunuz” sözleriyle o kadar sık karşılaşıyoruz ki. 

En son İstanbul’da düzenlenen Sivil Sesler Festivaline Neriman Acar arkadaşımızla birlikte 

katıldığımızda bu mutluluğu tekrar yaşadık. 500’ün üzerinde dernek ve oluşumun katıldığı festivalde 

hem derneğimizi tanıttık hem de birçok işbirliğinin adımlarını attık. 

Ankara’da da çeşitli vesilelerle katıldığımız toplantılarda benzer durumlarla karşılaşıyoruz. 

Belediyeler, üniversiteler ve diğer kamu kurumları tarafından da işbirliğine açık, düzgün çalışan ve 

iyi işler yapan bir dernek olarak örnek gösteriliyoruz. Bu durum ortak projeler ve çalışmalara zemin 

hazırlıyor. 

Bunu 24 yıldır aynı çizgide ve kararlılıkla çalışmamıza borçluyuz. Bu sayede mahalle sakinlerinin de 

güven ve takdirini kazandığımızın farkındayız. Bu güveni boşa çıkarmamak için de çok çalışıyoruz. 

Birlikte çalışacak gönüllü komşularımıza bu süreçte çok ihtiyacımız olacak. Hangi konuda olursa 

olsun, az veya çok mutlaka bir katkınız olacaktır. Lütfen çekinmeden bize yazın, gelin konuşalım. 

Derneğimizi tüm sosyal medya hesaplarından /cigdemimdernegi olarak ve web sayfamızdan, 

www.cigdemim.org.tr  takip edebilirsiniz. Haberleşme amaçlı mail grubumuza üye olmak için mail 

adresinizi gönderebilirsiniz. Daha hızlı haberleşmek için whatsapp listemize eklenmek isterseniz 

05078685770 ‘e mesaj atabilirsiniz. Mesajları alabilmek için bu numarayı telefon rehberinize 

kaydetmeniz yeterli olacaktır. 

Sevgi, saygı ve dostlukla… 

Fatih Fethi Aksoy 
Çiğdemim Derneği YK Başkanı 

 

 
 

http://www.cigdemim.org.tr/
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ATATÜRK ANKARA YOLUNDA – 6  EKİM 1919: SİVAS  

Vecdi Seviğ – Gökkuşağı Sitesi 

 

Sivas Kongresi 11 Eylül 1919’da tamamlanmış, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Temsil 

Heyeti, geçici hükümet gibi çalışmaya başlamıştı. Mustafa Kemal’in Damat Ferit Paşa yönetimindeki 

hükümetin istifası talebi, ekim ayı başında yanıtını buldu. Balkan Savaşı sırasında Batı Ordusu 

Başkomutanlığına getirilen Anadolu hareketiyle ilişkileri yumuşatma yanlısı Ali Rıza Paşa hükümet kurdu.  

Hükümet değişikliği, Anadolu hareketinin bir başarısı olarak kabul edildi. Ali Rıza Paşa, “Sivas’ta 

Müdahafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi’ne” hitaben gönderdiği telgrafta, kongre kararları ve 

Cemiyet’in amaçlarının bildirilmesini istiyordu. İstanbul, Anadolu hareketini tanımış oluyor, yazışmalarla da 

İstanbul ile Sivas arasındaki bilgi akışı sağlanıyordu.   

7 Ekim günü Harbiye Nazırı Cemal Paşa, “Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine” diye başlayan telgrafında, 

İstanbul hükümetinin ulusal iradenin egemenliğini kabul ettiğini belirtiyor ve devletin dış dünyaya karşı 

onurunu korumada Heyeti Temsiliye’nin gücünü vurguluyordu. 

Ancak İstanbul hükümeti içinde Mustafa Kemal’e karşı olan güçler bu yakınlaşmayı engelleme çabasını 

başlatmakta geç kalmadılar. Buna rağmen Harbiye Nazırı Cemal Paşa’nın girişimleriyle Bahriye Nazırı Salih 

Paşa ve Mustafa Kemal 20 Ekim 1919’da Amasya’da bir araya geldiler. 22 Ekim günü tamamlanan 

görüşmeler sonunda protokoller imzalandı.   

“Amasya Mülakatı” olarak anılacak bu protokollerde sonuca erişmekte zorlanılan ana konu, Meclis-i 

Mebusan’ın nerede toplanacağı oldu. Atatürk’ün Nutuk’ta da belirttiği gibi, “Meclis’in İstanbul’da inikadı 

[toplanması] caiz [uygun] olmadığı hakkındaki kadim fikir ve kanaatimizi, Salih Paşaya kabul ve tasdik 

ettirdik”, Paşa “kabine erkânını ikna ve bu fikre iştirak ettirmek için elinden geleni yapacağını” vaat etti.  

İstanbul’da 13 Kasım 1918’ten beri yabancı askeri denetim vardı, Meclisin bu denetimin sürdüğü yerde 

toplanarak bağımsızlığa gidecek yolu çizmesi beklenemezdi. Mustafa Kemal, Meclisin İstanbul dışında 

toplanma isteğinin gerekçesini Salih Paşa’ya anlatmakla kalmamış, Tasviri Efkâr gazetesine verdiği 

demeçte de bağımsızlık için kararını bir kez daha vurgulamıştı: 

“Dünya milletimizin hayatına ya saygı gösterip bağımsızlığını tanıyacak ya da son topraklarımızı, son 

insanımızın kanıyla sulayacağız.” 

Amasya görüşmelerinin ardından İstanbul’dan ilk ses 27 Ekim günü Harbiye Nazırı Cemal Paşa’dan geldi. 

Cemal Paşa, görüşmelerin olumlu sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti belirttikten sonra, Meclis-i 

Mebusan’ın İstanbul dışında toplanmasının mümkün olmadığını bildiriyordu. Toplantı yeri konusu 

çözümlenememişti.  

28 Ekim 1919, kurtuluş hareketinde yeni bir dönemin başlangıcıydı. “Yalnız alâkadarlarına mahsus ve 

mahremdir” kaydıyla yayımlanan genelgeyle, orduya yardımcı milli müfrezelerin kurulması, seyyar ve basit 

birliklere eli silah tutan bütün gençlerin alınması isteniyordu.  

Ekim ayının sonuna gelinirken, Fransız birlikleri Urfa ve Maraş’ı işgal etmişler, 31 Ekim günü Maraş’ta 

direnen Sütçü İmam şehit edilmiş, İstanbul’da Ali Rıza Paşa hükümetinin görevden alınacağı söylentileri 

yayılmıştı.  

31 Ekim günü toplanan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Temsil Heyeti, Harbiye Nazırı Cemal 

Paşa’ya şu taleplerin iletilmesine karar verdi:  

-İzmir’de işgal edilen yerlerde Yunanlılarca girişilen katliamlara son verilsin, 

- Milli Harekete karşı olan mülki amirler görevden alınsın, 



  

ÇİĞDEMİN SESİ      EKİM-2019         WWW.CİGDEMİNSESİ.COM SAYFA 5 

 

 

 

 

- Valiler arasında değişiklik yapılsın, 

- Mustafa Kemal, Rauf Bey ve diğerleri hakkında İstanbul hükümetinin daha önce aldığı kararlar düzeltilsin. 

 

Yeni hareketin geçici başkenti görünümüne bürünmüş olan Sivas’ta bir yandan yeni ordu kuruluş 

hazırlıkları, diğer yandan da yönetime hâkim olmak için gerekli bütün önlemler alınıyordu. 

 

 

 
BİR ÖDÜL 

Turhan Demirbaş – Başak Sitesi 

Mahallemiz sakinlerinden ve derneğimizin Genel Sekreteri Gönül Öner ile Hasan 

Öner’in biricik kızları Özge Öner İsveç’te 2019 yılının en başarılı genç araştırmacısı 

ödülünü aldı. Bu başarıdan ailesiyle birlikte derneğimiz ve mahallemiz de gurur 

duydu.  

Kendisine başarılı bir hayat dileriz. Teşekkürler Özge… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öner, ödül kazandığı araştırmasında, 
“girişimcilikte coğrafyanın önemini 
“belirtmektedir. 
 
  
Özge Öner, IFN (Endüstri Ekonomisi 
Enstitüsü) ve Cambridge Üniversitesi 
tarafından verilen 2019 Genç Araştırmacı 
Ödülü'nü aldı. 12 Eylül'deki İsveç 
Girişimcilik Forumu'nda öğle yemeği 
seminerinde araştırmasından bahsetti. 
Özge Öner  bu ödülü 
 1) Girişimciliğin coğrafi yönleri (özellikle 
perakende ve turizm sektörlerinde), 2) 
Girişimcilik (özellikle yabancı ülkelerde 
doğanlar arasında) ve 3) Yerel kurumların 
iş ortamı için önemi ile ilgili araştırması 

sonucunda almıştır. 
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HER İŞİN BAŞI... 

Sinan Kayalıgil / Park Sitesi 

Çevresindeki kötülüğü dönüp dolaşıp hep insan kalitesi düşüklüğüne bağlayanlarla karşılaşmışsınızdır. Bu 

görüşe bakacak olursak, devlet, toplum, iktisat düzenimiz bir yana, insan kalitesi yükselmedikçe 

sorunlarımız sürecek, yaşantımız ‘çoğunluğu kalitesiz insanlarımız’ yüzünden hepimize zehir olmaya devam 

edecektir. Habire “Her işin başı eğitim! O da bizde yok!” deme alışkanlıkları vardır. Bunlara “Biz adam 

olmayızcı”lar adını takmışımdır. 

Bir şeyin kalitesi, istenen özelliklerin ne derecede karşılandığıyla 

anlaşılır. İnsan kalitesi de öyle. İstenen özellikleri ne düzeyde sağlıyor? 

Fakat insanlarda istenen özellik say sayabildiğince: Bilgili, dürüst, 

becerikli, adil, cesur, duyarlı, düzenli, alçakgönüllü, sabırlı, sorumluluk 

alan... Bunların tümünde eksiksiz olunabilir mi? Bıraktım eksiksiz 

olmayı, tümünde birden ortalama insandan üstün olmak kolay mı? 

Değil. Her birimiz her şeyde arzulanan düzeye erişemeyiz. Üstelik 

yaşamın her alanını düşünürsek ve toplum biçiminde yaşayacaksak, 

insanın kalitelisinin de çok sayıda başka kaliteli insana gerek duyduğu 

açıktır. Issız adalarında tek başlarına yaşayan, barınak, su ve hindistan 

cevizi ile yetinen Robinson Crusoelar mıyız biz?   

Haydi bazı bakımlardan kaliteli insanı bulduk diyelim. Kötüye giden işler 

nasıl binbir nedene dayanırsa, iyiye gidiş de pek çok doğrunun bir araya gelmesini gerektirir. Bu doğrular 

arasında, elinden iş gelen, aklı belirli işlere diğerlerinden daha çok eren kaliteli insanları bulmak elbette 

vardır. Fakat bu insanların gerek duyacağı araçları sağlayabilecek, söylediklerini uygularken karşılaşılacak 

sıkıntıları adil biçimde karşılayacak, yoksunluklara yeterli süre dayanabilecek düzeni kavgasız gürültüsüz 

yürütecek topluluk olmak kolay mıdır? 

Sorunlardan kurtulmada ortam, toplumsal iklim ve kültürün payını bana kalırsa ihmal etmekteyiz. Çünkü 

bunları düşünmek zorumuza gider. Ayrıca değiştirilmeleri çok zaman ve çaba ister. Bir de ‘kalite insanlar’ı 

bulup her şeyi onlardan beklerken peşlerine takılmak için fazla gayret etmemiz gerekmez, üstelik hızla 

sonuç alacağız ve olumsuzluklardan sorumlu olmayacağız diye rahatızdır. Nasıl olsa “Elle gelen düğün 

bayram” dır.  Oysa o ‘kalite insan’lar, etkilerini ancak uygun koşullarda gösterebilir. Bu koşulların ne 

olduğunu, ortam, iklim, kültür üçlemesi ile anlayabiliriz.  

Ortam, önce toplum yaşantımızın geçtiği çevredir, sonra da orada kendi koyduğumuz kurallar. Doğa, nüfus 

ve yoğunluğu, coğrafya, yapılar gibi kalıcı varlıklar ile yasalar, yönetim biçimi, piyasa işlemleri gibi ilişkileri 

belirleyen kurmaca konular ortamı tanımlar. Bunlar sorunlarımızın zemininde önemli rol oynar. Ne kadar 

kaliteli insanı toplarsanız toplayın doğanın izin vermediği işleri, büyük emek verilmeden, uygun teknolojilerin 

yüksek maliyetlerine katlanmadan gerçekleştiremez, kırıp dökmeden yapamaz, belki doğanın dengesini alt 

üst edersiniz. 

Toplumsal iklime gelince, düşünce ve insan eğilimleri aracılığıyla ortama giydirilen giysi, ortamın içine 

sokulduğu kalıp gibidir. Ortamı suya benzertirsek, onu dondurup buz biçimine sokan, buz olarak sunan 

iklimdir.  Barışçı iklim, rekabet iklimi, seferberlik iklimi, kayırmacılık iklimi, otoriter iklim... Trafik kuralı yapısal 

bir bileşendir, yani ortamı kurar. Ama ayakta fazla sayıda yolcu almış dolmuşta, kurala aykırı 

yakalanmamak için şoförün komutuyla itiraz etmeden çömelme eğilimimiz iklimin işidir. Bizim buradaki 

iklimde olur da, Almanya’da kuşku duyarım doğrusu. 

İnsanlar, ortamın getirdiklerini ve iklimin biçimlendirdiklerini kültür ile yaşatır, devam ettirir. Dil, alışkanlıklar, 

halk sanatları, yaşam biçimleri, giyim, yemekler, gelenekler, törenler, el aletleri gibi kökeni tarihte gömülü 
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yaratım ürünü sayısız araç ile içiçe yaşarız. Tümü kültürümüzün bileşenleridir. İçinde bulundukları ortam ve 

iklimde insanların kendilerini rahat duyumsatan şeylerdir kültür.  Rahat ettiğimiz için yokluklarında özlenen 

şeylerin çoğu kültüreldir. Kaliteli de olsalar insanların kendi çabalarıyla bunları dönüştürmesi, değiştirmesi 

hiç  kolay değildir. “Devrimler kendi çocuklarını yer” dedikleri nedendir? Yakınmakla, yönetimin yazılı 

kurallar koymasıyla apartmanlarda kapı önlerine yığılan ayakkabıları, balkonlarda halı silkelemeyi, depo 

yapılıp her türden eşya tıkıştırılan açık balkonları birkaç yıl bekleseniz bile tümden engelleyebilir misiniz?  

Yalnızca eğitilmiş, belirli alanlarda kalitesiyle ileride görülen insanlarla sorunların çözüleceğini düşünmek 

kolaycılıktır. Birbirine destek olmayan, çözümler için ne heves ne de güven duyan topluluklar varken, yol 

gösteren, iyilik için çırpınan kaliteli insanlar olmuş ne fark eder? Boşuna çaba harcanmış olur. Bunun 

bizdeki örneği, eğitimi ve niteliği ile öne çıkmış yaratıcı insagücümüzün çoğunun taze girişimciliklerini ortam 

ve iklimin doğurduğu “ölüm vadisi” diye adlandırılan çıkmazda yok edişimizdir(1). Tarih, yapmak istediklerini 

gerçekleştiremeyip, anlaşılmadığını düşünmüş, toplumuna küsmüş, hatta bu düş kırıklığıyla canına kıymış 

iyi yetişmiş insanların öyküleriyle doludur. 

Kaliteyi getiren, değerli olmaya duyulan hevestir. Eğitimliye değer ve güven veren bir ortam, böylesini 

benimseyen bir iklim ile eğitimlinin zenginleştireceği kültür var edildiğinde,  eğitilme isteği güçlü olur. Arzulu 

insanın enerjisi ile ortam ve iklim buluştuğunda inanılmaz sonuçlar üretebilir. İşte kaliteli insan ancak 

birbirine destek olacak bu nüveler birleştirici bir anlayışla yaratılabilirse, işe yarar. Buna düşünebildiğim en 

iyi örnek, kısacık tarihinde, yüreği eğitim alma arzusu ile dolu yoksul köy çocuklarından tam donanımlı 

öğretmenler, evrensel sanatçı ve bilim insanları yaratan Köy Enstitülerimizdir. Acaba “Eğitileceğiz de ne 

olacak!” diyen çok olmuş mudur o okullarda? 

Her şeyin başı, ülkenin doğru düşünülerek kurulmuş sağlıklı ortamında, öğretmen yetkinliğini de içeren 

uygun iklimi ve seçilmiş kültürel donanımıyla insanları eğitilmeye özendiren eğitimdir. Bu biçimdeki koşullar 

yaratıldığında, yaygın insan kalitesi eğitimle kazanılır ve işte “Biz bal gibi de adam oluruz.” 

 

(1)Müfit Akyos, ”Bilim-Teknoloji-Yenilik (B-T-Y) Sisteminin Yeniden Yapılandırılması Gereği”, Herkese Bilim Teknoloji 

Dergisi, Sayı 183, 27 Eylül 2019, s.9 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

ARAMIZDAN AYRILANLAR 
 

Bardakçıoğlu Apartmanımızdan komşumuz ve derneğimiz yönetim kurulu 
üyemiz M.Demet Yücelgen (Cenk’in Annesi) arkadaşımızın babası eylül 

ayı içinde yaşamını kaybetmiştir.  
Ailesine başsağlığı dileriz. 

 

Bu sayfamızda komşularımızın doğum-ölüm-evlilik gibi haberlerini sizlerle paylaşmayı düşünüyoruz. 
Yayınlanmasını istediğiniz bilgileri ve varsa fotoğrafları dernek@cigdemim.org.tr adresine 

gönderebilirsiniz. 

mailto:dernek@cigdemim.org.tr
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EVE YENİ BİR KEDİ GELİRSE 

H. Fatoş (GÜR) AKINOĞLU - Aşağı Ayrancı 

Değerli Komşularım, 

Online dergimizin bu sayısında, web sitemizin (http://www.diyabetikkedi.com) yazarlarından Ertan Bey’in 

güzel bir yazısını paylaşmak istiyorum. Evimize ikinci bir kedi geldiğinde almamız gereken önlemleri ve 

pratik tavsiyeleri yazıda bulabilirsiniz. İyi okumalar… 

 
Eve Yeni Bir Kedi Daha Gelirse  (Ertan İğneli) 
Evlerinde kedilerle yaşayanlar, bu memnuniyetlerinden dolayı ikinci bir kedi daha almak isterler. Ancak bazı 
sorunlar çıkacağı için, bu kararlarını her zaman uygulayamazlar.  İkinci kedi, ek bir mama yükü getirecektir. 
Ayrıca kedisini insanlara özgü yapılmış tuvaletlere alıştıramamış olanlar, daha sık kum değiştirmek zorunda 
kalacaklar ki; bu da ek bir masraf getirecektir. Bu durum, parasal olduğu kadar 
emek de isteyen bir iştir. 
 

Eve ikinci bir kedinin gelmesi, elbette ki her zaman kolay kabullenilecek bir 
iş değildir ve bazen evde ikinci kedi için problem olabilir. Bu, evde iki 
çocuğun büyümesi gibi bir durumdur. Onların yaşadığı problemleri, kediler 
de yaşar. Evin ilk kedisi, yeni gelene göre evin sahibidir. Yeni gelen bir 
misafir, onun rakibi olarak eve yerleşecektir. Bu da ilk kedide kıskançlık ve 
güvensizlik duygularına yol açacaktır. 
 
Buradaki sorun şudur; iki kedi mutlaka anlaşacaktır diye bir kural yoktur. Bu 
durumlarda, aşağıdaki püf noktaları belki size yardımcı olabilir. 

1- Yeni kediyi başka bir odaya alın ve onun uyku yeri ayrı olsun. Yani ilk 

zamanlarda yeni kediyi diğerinden ayrı tutacağız. Yeni kedinin, yeni 

evine ve yeni sahiplerine karşı bir alışma döneminden geçmesini 

sağlayacağız. İlk zamanlarda asla iki kediyi bir araya getirmeyeceğiz. 

Eğer sağlayabilirsek, ayrı su ve yemek kaplarının olması; dahası yine 

olanaklıysa ayrı bir tuvalet kabı, uyum sağlamasını kolaylaştıracaktır.  

2- Yeni kediniz uyurken, üzerine kendi örtünüzü, kazağınızı (size ait bir 

şeyi) örtün. Bu, kedinin sizin kokunuza alışmasını sağlayacaktır. Yeni 

kediyle oynayarak, evde bulunanların kokusuna alışmasını da 

sağlayabilirsiniz. 

3- İki kediyi bir araya getirme günü gelmişse, siz de mutlaka orada olun. 

Yeni kediniz kendini çaresiz ve tehdit ediliyor hissedebilir. Bu da onun 

sürekli korkmasına yol açar. 

Eğer yeni kedi eski kediyle ciddi olumsuzluklar yaşarsa, kendisi için 
ayrılan yaşam alanına geri çekip, kendisinin uygun gördüğü bir zaman 
yeni bir hamle yapmasını bekleyin. 
 
Eğer iki kedi birbirlerini koklayarak tanımaya başlarlarsa, onları asla 
rahatsız etmeyin. Onları bu davranıştan dolayı hemen kucağa almak ya 
da okşamak, rahatsız etmekten başka bir işe yaramaz. 
 

İki kedinin birbirini tanıdıktan sonra beraber uyum içinde yaşamaya başlamaları, bir dakikadan bir 
haftaya kadar bir süre alabilir. Bunun zamanını önceden kestirmek zordur.  
 

İki kedinin anlaşamamaları da olasıdır, ama bu bir arada yaşamalarına engel olmayabilir. Ayrıca yeni 
kediyi mutlu edeceğiz diye, eskisini ihmal etmemeye çok dikkat etmeliyiz. Ona geçmişte gösterdiğimiz 
ilgiyi devam ettirmeliyiz, hatta fazlasıyla. 
 
Kaynak: http://www.diyabetikkedi.com/tr/2009/02/24/eve-yeni-bir-kedi-daha-gelirse/ 

http://www.diyabetikkedi.com/tr/author/ertan/
http://www.diyabetikkedi.com/tr/2009/02/24/eve-yeni-bir-kedi-daha-gelirse/
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SICAKLAR VE NEM BİTMEK BİLMİYOR...  

                                                                               Cengiz Karaköse  - Ande Sitesi 

 

On gün sonra eylül bitiyor ama sıcak ve nem, bir türlü bitmiyor... Zaten bütün Türkiye, bu bunaltıcı sıcakları 

yaşadı ve yaşıyor bu sene. Bugüne kadar pek aldırmadığımız küresel ısınma, artık kendini açıkça 

hissettiriyor... Senelerdir yazıldı çizildi, küresel ısınma aldı başını gidiyor diye, ama hem insanlarımız, hem 

de iktidarlar uzun süre buna kulak asmadı..! Kyoto Protokolü'nü bile, sırf bu aldırmazlıklar yüzünden yıllar 

sonra imzaladık. Şimdi ise, zurnanın zırt dediği yere geldik. Sera gazlarının başımıza neler açacağını, artık 

yaşayarak öğreneceğiz..!!  

Yıllar boyu kömür ve petrol ürünlerini, elektrik elde etmek için kullandık. Oysa dünyanın da bir dayanma 

gücü olduğunu, hep göz ardı ettik. Enerji mi istiyoruz? Rüzgar ve güneş enerjileri ne güne duruyor. Üstelik 

hiç tükenmeyen, doğaya ve bize zarar vermeyen temiz enerjiler. Örneğin, Güneş enerjisini ele alalım. 

Bunun sıcak su elde eden sistemini, Anadolu'nun güneyi yıllardır kullanıyor. Evlerin çatıları, güneş enerjisi 

panelleriyle dolu. Herkes bu sistemi, bir güzel kullanıyor... 

Güneşli gün sayısı çok fazla olan Türkiye, bu enerjiden maalesef çok az yararlanan ülkelerden biri. 

Almanya bugün kullandığı enerjinin büyük bir bölümünü, yenilenebilir enerji kaynaklardan karşılıyor. Bu 

yöntemi giderek de çoğaltıyor. Dolayısıyla her yıl sonlanma ömrü yaklaşan 2-3 nükleer santralini de 

kapatabiliyor. Ama Türkiye'de hükümetlerin ayağı, bir türlü yere basmıyor..! Hala yüzlerce zeytin ağacını 

kestirip, kömüre dayalı termik santral kurdurmaya çalışıyor..! Üstelik o termik santrallerin çevresinde 

yaşayanların da, hayatını hiçe sayarak... O santrallerden çıkan baca gazlarının insanları nasıl hasta ettiği, 

daha doğrusu kanser ettiği bilinmesine rağmen, hala bu yola başvuruluyor... Ancak insanlar isyan edince, 

termik santralin yapımı durduruluyor..! Ama köylünün geçim kaynağı 5 bin zeytin ağacı telef olduktan sonra 

tabii... Diğer taraftan Soma'daki gibi facialar ise, çok çabuk unutulup gidiyor...  

İklim olayına dönersek, bilim insanları, dünya tarihindeki en yüksek sıcak günlerin, son yıllarda 

yaşanacağını söylüyor.! İngiltere Ulusal Atmosfer Bilimi Merkezi ile Birleşik Krallık Meteoroloji Ofisi’nin 

birlikte hazırladığı ortak raporda, son yıllarda küresel ısınmada gözlemlenen yavaşlamanın artık sona 

erdiği, bu ve önümüzdeki sene, dünya genelinde ortalama sıcaklıkların, yeniden artacağı uyarısı 

yapılıyor..!!!  

Zaten yaşayıp gördüğümüz kadarıyla, bu sene diğer yazlara göre daha sıcak geçti ve de geçiyor. Eylül 

ayının ortalarına gelmemize rağmen, hava hala sıcak ve de ortalık müthiş nemli. Hava bir açıyor, bir 

kapıyor... 

Bilindiği gibi bu yıl, mevsimler de kaydı. Temmuz başına kadar yağmur hiç eksik olmadı. Aşırı yağmurlara 

alışalım derken, bu sefer de inanılmaz sıcaklar bizi vurdu. Bir türlü gelmeyen yaz, bir açıp bir kapayan 

havalar, yağmur, rüzgar, insanların iklime uyum sağlamasını zorlaştırıyor. Havalardaki bu dengesizlik, doğal 

olarak bizlerde de yorgunluğa sebep oluyor. Baş dönmeleri başladı.! Yaşanan bu mevsim kayması, bilinçli 

ya da bilinç dışı bir endişeyle birlikte, bizlerde genel kaygı belirtileri doğmasına neden oluyor... 

Uzmanlar bu tür dengesiz havaların çalışanlarda uykusuzluk ya da uyku bozukluklarına, yorgunluk hissi ve 

enerji kaybına bağlı konsantrasyon bozukluklarına yol açtığını söylüyor. Tabii bütün bunlar bir süre sonra, 

insanın performansını da düşürüyor. Motivasyonunu bozuyor... Aşırı sıcaklar, dışarıda yapacağımız 

işlerden bizi uzaklaştırdığı için de geriliyor, az da olsa bunalıma giriyoruz... 

Bu sene aşırı yağmurlar yüzünden kuzey Anadolu'da fazla dışarıya çıkamayan insanlar, sonra da aşırı 

sıcaklar yüzünden sokağa çıkamaz hale gelince, doğal olarak bunalıma girdi. Psikolojik bozukluklar 

yaşamaya başladı. Havadaki bu ani değişimler, hastalıklara da davetiye çıkardı. Kimi zaman aynı gün 

içinde, bir iki mevsimi birden yaşar olduk.! 
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Bu nedenle ince giyinmeye, pencereler açık uyumaya, cereyanda kalmaya, soğuk yiyecek ve içecekler 

tüketmeye başladık..! Ama bu yaptıklarımız, bu sefer de bizi hasta etmeye başladı... Sonra da gelsin kas 

tutulmaları, sırt ve bel ağrıları, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve üşütmeler sonunda öksürükler tabii... 

Yazıma son verirken, eski bir hava raporu sunucusunun televizyonda söylediği gibi, "havalar nasıl olursa 

olsun, sizin havanız güzel olsun" diyor, sağlıklı günler diliyorum...  

 

 

‘..  

 

ATIK PİLLERİ, BİTKİSEL YAĞLARI VE HER TÜRLÜ ATIĞI  

DERNEĞİMİZDE TOPLUYORUZ.  

HER TÜRLÜ KAĞIT VE PLASTİK KAPAKLARI DA DERNEĞİMİZE 

GETİREBİLİRSİNİZ. 

LÜTFEN DERNEĞİMİZE GETİRDİĞİNİZ ATIKLARI BİRBİRİ İLE 

KARIŞTIRMAYIN.  

PLASTİK KAPAKLARIN YANINA KONAN PİLLER AYRIŞTIRMA 

AŞAMASINDA OLUMSUZ SONUÇLARA YOL AÇMAKTADIR. 
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DÜNYA TEMİZLİK GÜNÜ                                                                                    
Dilek Yüceel  - Mavikent Sitesi                                                                                                               

Dünya Temizlik Günü’nün öncüsü, ‘Let’s Do It - Haydi Yapalım’  hareketi, ülkemizde, Sivil Yaşam Derneği 

koordinatörlüğünde gerçekleştirilen; doğaya atılmış çöpleri temizlemek ve çevre kirliliği hakkında farkındalık 

yaratmak amacıyla her yıl düzenlenen bir çevre temizliği etkinliğidir.  

3 Mart 2008 yılında küçük bir baltık ülkesi olan Estonya'da 50.000 insan bir araya gelerek ülkenin her 

yerindeki 100.000 katı atığı, 5 saat içinde temizledi ve geri dönüşüme katkı sağladı. Eylemin görüntüleri tüm 

dünyada yayıldı ve tek günde temizlik modeli günümüzde, 158 ülkede 37 milyon gönüllü ile 

uygulanmaktadır.  

21 Eylül 2019 günü bağımsız bir şekilde ya da dünyanın ve Türkiye’nin belirli noktalarında düzenlenen 

etkinlikler ile katılımcılar, ellerinde eldivenler ile sokaktaki, doğadaki çöpleri topladılar.  

Çiğdemim Derneği de, Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri 

Müdürlüğü’nün desteğiyle,  mahallemizde çevre kirliğine 

dikkat çekmek ve bu konudaki farkındalığı artırmak 

amacıyla “Hep birlikte el ele tertemiz bir mahalle" 

sloganıyla bu etkinliği düzenlemiştir. Aşure gününe 

katılan 450 komşumuz varken, bu etkinliğe yaklaşık 

olarak, 25 kişinin katılması dikkat çekicidir.  Dernek 

olarak, katılan tüm komşularımıza tekrardan 

teşekkürlerimizi iletiyoruz. 

Eldivenlerimizi giyip, çöp poşetlerimizi aldık ve 

mahallemizi temizlemeye koyulduk. Poşetlerimiz kısa 

sürede doldu maalesef. Herkesin dikkatini en çok çeken 

şey, sigara izmaritleri oldu. Her taraf sigara izmariti dolu. Ağaçların altı sanki birer çöp kutusu. Çok üzüldük 

hepimiz. Bu iğrenç görünümlü ufak atıklar, Dünya’daki hemen her ülkede doğaya en çok fırlatılan çöplerden 

birisi. Evet, bunlar çöp! Ve her çöp gibi, doğa için toksik. 

İnsan atıklarının okyanusun ortasında dünyaya kazandırdığı  yeni bir kıtadan bahsediliyor. Popüler bilimdeki 

adıyla “Yedinci Kıta”,  3,4 milyon kilometrekare genişliğinde,7 milyon ton ağırlığındaki bir plastik yığınından 

meydana geliyor.  

Dünya Bankası tarafından yapılan tahminlere göre; 2050 yılında bugünden yüzde 70 daha fazla atık 

üretilecek ve toplamda yaklaşık 3.4 milyar ton katı atık üretimi yapılacak. Dünya Bankası, su yollarını ve 

ekosistemleri binlerce yıl boyunca kirletebilen plastiklerin, mevcut tüm küresel atıkların yüzde 12’sini 

oluşturduğunu belirtti. 

Dünya Bankası’nın hazırladığı “What a Waste 2.0” raporunda Türkiye’nin günde 86 bin 614 ton atık ürettiği 

bilgisi yer alıyor. Eğer Türkiye aynı hızla atık üretmeye devam ederse 2025 yılında günde 135 bin 962 ton 

atık ortaya çıkacak ve böylece 161 ülke içerisinde en fazla atık üreten 8. ülke konumuna geçeceğiz. 

Çok geç olmadan hepimiz Dünyamıza sahip çıkmalıyız. Çocuklarımıza temiz bir Dünya bırakmak için. 

Sevgiyle pırıl pırıl tertemiz, güzel günlere. 
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KİTAP TANITIMI / İzmir Büyücüleri 

Turhan Demirbaş – Başak Sitesi 
 

Bundan yüzyılı aşkın bir süre önce, İzmir’de Katina adında bir genç kız 

yaşarmış. Bu kız bir erkeği gözüne kestirir ve ne yapar eder, sonunda 

onu ağına düşürürmüş. Tam dört yakışıklı ve zengin erkekle evlenmiş. 

Çünkü Katina onları büyülüyormuş; güzelliğiyle değil ama, otlarla, 

iksirlerle, dualar ve muskalarla…  

İzmir Büyücüleri, geçmiş zamanda, Türklerin, Yahudilerin, Ermenilerin, 

Rumların ve Levantenlerin zengini yoksulu, kadını erkeği, güzeli çirkiniyle 

bir arada yaşadığı İzmir’ de, mahalle kültürünün çokrenkliliği içinde, 

kadınların kıskançlıkla, dalavereyle ve en başta büyülerin örülü o en 

mahram dünyasını masal tadında anlatıyor. (Kitabın arka sayfası) 

Kütüphane No:3021 Yabancı Yazın  

 

 

 

Sayfa 120  

Arime adında bir bitki var. Yaprakları küçük olan bu bitki, şahinlerin eşeledikleri 
toprağın olduğu herhangi bir yerde çok rahat yetişirdi. Şahinler yüksek kayalıklarda 
yaşarlar ve oralardaki toprakları eşelerler. Arime denen bu bitkiyi bulmak isteyen biri 
dağlara tırmanmak zorundadır.  

Rüzgârların yaladığı kayalık tepelerde çok az toprak bulabildikleri için çok nadirdirler. 
Arime'yi bulan, onu gözü gibi saklardı. Eğer Arime'yi iyi saklamayı başarırsan senin de 
görüşün şahinlerinki gibi keskin olur. Önünü, arkanı ve daha uzakları görebilirsin. Kör 
bile olsan yine de işe yarar ve görürsün.  

Bir de Maisses diye, köstebeklerin çiğneyip yuvalarına tükürdükleri bir tür kök olan 
uğursuz bir bitki vardır. Bunu bulan, üç kere kendine tükürüp kötülüğün ona 
bulaşmamasını sağlayacak sözleri söylemelidir.  

Bundan gelecek olan kötülük tam bir felakettir. Her şeyin tersten görülmesine neden 
olur. İyiyi kötü, kötüyü iyi görmeye İzmir Büyücüleri Mara Meimaridi başlar bunu bulan. 
Gözleri gördüklerini değerlendirip ne olduğunu anlayamaz. Bu kişiye kırmızı bir şey 
gösterip "Yeşil bu" dersin, o da sana, "Evet, yeşil" diye cevap verir. "Eşekler uçar" 
desen, o da hemen onaylayıp, "Evet, uçar" der. İyice aptallaşır ve sürekli güler.  

Bu bitkiyi bulmak, Arime'yi bulmaktan daha da zordur, eğer kazların yoksa tabii. Kazlar 
toprağı gagalayıp bitki köklerini, solucanları ve kurtçukları çıkartırlar. Gagaları bu 
bitkiye değince, tüylerini kabartıp gaklayarak kafalarını sallarlar. Bu bitki baş döndürüp 
saçma hayaller görmene sebep olur. Eğer Maisses'i afyon ya da anasonla karıştırırsan 
nalları dikersin. Doğru kullanılırsa, yeşilimsi bir macun elde edilir. Tehlikeli bir bitkidir. 
Panzehiriyse Arime otudur. 
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SATRANÇ ÖĞRENİYORUZ 
Hatice Caymaz  - TSF Satranç Antrenörü / TSF Ulusal Hakem   

 
FEDA 

Satrançta feda belli bir amaçla sahip olduğumuz materyalden vazgeçmek veya 
dezavantajlı değişim yapmaktır. Örneğin bir oyuncu vezirini feda edebilir ama devamında ortaya çıkan şahı 
mat eder. 

Örneğin açılışta bir piyon feda eder ama bunun karşılığında gelişim üstünlüğü elde edersiniz veya alet feda 
edebilir ve uzun vadede bir atak ile bunun karşılığını ararsınız. 

Oyuncu başlangıçta bir taşını bilerek verir. Ancak daha fazlasını geri alır. 

Konuyu örneklerle açıklayalım. 

   

 

 Her iki oyuncunun taşları eşit. 

 Beyaz daha iyi bir konum sağlamak amacıyla vezir fedası yapıyor. 

 Vezir ile atı alıyor. 

 Siyah şah zorunlu olarak veziri alıyor. 

 Beyaz, at ile vezirini değiştiriyor.  

 Beyaz başlangıçta kötü bir taş değişimi yapıyor. 

 Birinci hamle sonunda beyazın atına karşılık siyahın veziri var. 

 Ancak, atın çatal hamlesi var. 

 Bu hamle ile vezir kazanıyor. 

 İkinci hamle sonunda beyaz bir at öne geçiyor. 
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SATRANÇTA ÖĞÜTLER 

Saldırgan oynayın ama gereksiz yere kendinizi riske atmayın. 

Her hareketinizin bir amacı olmalı. 

Taş değişirken en değersizleri gözden çıkarmaya çalışın. 

Yapacak bir şey yoksa rakibinizin daha değersiz ve savunmasız taşlarına yönelin. 

İyi bir sebebiniz yoksa asla taşlarınızı kurban edip taş değişmeyin. 

Karşı taraf taş değişmek istiyorsa çekinmeden değişin. 

Piyonlarınızı baştan savma ileri sürmeyin. 

Ne kadar az piyonu ileri sürerseniz savunmanız o kadar güçlü olacaktır. 

Taş değişimleri sırasında dikkat edin. Pusu olabilir. 

Oyunun başında veziriniz korumasız bir piyon gördü diye hemen o piyona vezirinizle saldırmayın. Dikkat 

edin. 

Vezirinizi oyuna sokmakta aceleci olmayın. Ancak gerektiğinde erkene alabilirsiniz. 

Taşlarınızı mümkün olduğu kadar hareket alanı ve olabildiğince çok kareyi kontrol edebilecek şekilde 

yerleştirin. 

Rok'u oyunun sonlarında değil, başlarında yapmaya çalışın. 

Karşı tarafın şahını (özellikle oyun başlarında) rok yapamayacak şekilde uzaktan kontrol etmeye çalışın. 

Rakibinizi mümkün olduğu kadar çok taşına taşlarınızla alacakmış göz dikin ve yerleşin. Ne kadar çok taşı 

tehtid ederseniz o kadar iyi. 

Kendi taşlarınızı taşlarınızın hareketlerini engelleyecek şekilde yerleştirmeyin.  

Koruma altındaki taşlara hemen saldırmayın. Eğer belli bir kazancınız varsa saldırın. Mümkünse önce 

piyonlarla saldırın. 

Rok yaptıktan sonra şahınızı koruyan piyonları gerekmedikçe hareket ettirmeyin. 

 

 

 

Satranç akılla oynanır, ellerle değil! Renaud ve Kahn 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

PLASTİK POŞETLER ARTIK ÜCRETLİ 

ŞİMDİ BEZ TORBA KULLANMAYA ÖZEN GÖSTERELİM, 

YENİ BEZ TORBALAR ÇİĞDEMİM DERNEĞİNDEN 

 7.5 TL’YE TEMİN EDİNİLEBİLİR. (3 ADET 20 TL.) 
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FIRTINALAR DÖNEMİ (23 Eylül – 23 Ekim) 

Gönül Öner – Asemek Sitesi 
  “Bir fırtına tuttu bizi deryaya kardı 
   O bizim kavuşmalarımız a yarim mahşere kaldı 
  O bizim kavuşmalarımız a yarim ahrete kaldı 
  Yeni cezve yeni cezve kaynar kaynamaz oldu…”  

 
(Selanik Türküsü)  https://www.youtube.com/watch?v=Axfc4aEnHrM 

 

Anadolu Halk Takvimi'ne göre 23 Eylül-23 Ekim günler fırtınalar dönemidir. 

Kestane Karası Fırtınası (28 Eylül): Kestane meyvesinin olgunlaşmaya başladığı döneme denk düşen 
fırtınadır. 

Turna Geçimi Fırtınası (30 Eylül): Turnaların göç zamanına 
dek düşen fırtınadır.   

Koç Katımı Fırtınası (4 Ekim): “Koç katım” günlerine denk 
düşen fırtınadır.  

Yaprak Dökümü Fırtınası (7 – 9 Ekim): Ağaçların yaprak 
dökümüne denk düşen fırtınadır.  

Meryemana Fırtınası (14 – 15 Ekim): Hıristiyan inancında Hz. 
Meryem’in doğum günü 8 Eylül tarihinde kutlanıyor ise de 
fırtına yine de bu adla anılır.  

Yağmur Mevsimi (16 Ekim) 
Kırlangıç Fırtınası (17 – 18 Ekim): Kırlangıçların dönüş zamanına denk düşen fırtınadır.  
Koz Kavuran Fırtınası (18 Ekim) 
Bağ Bozumu Fırtınası (21 – 22 Ekim) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Axfc4aEnHrM
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    RESİMLERİM 

Arven Bülbül 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

MAHALLENİN SAKİNİ DEĞİL SAHİBİYİZ! 

 

Yayın Kurulu olarak 4.5 yaşındaki  
komşumuzun resimlerini çok 

beğendik. 
Kendisini kutlayarak  

yayınlamaya karar verdik.  
 

Genç komşumuzdan  
yeni çalışmalarını bekliyoruz. 
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TÜRKÇESİNİ  KULLANALIM  

Zuhal Yüksel – Seğmen Sitesi 

 

 
Sıkça duyulan yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıkları 
 

YABANCI TÜRKÇE YABANCI TÜRKÇE 
davet çağrı mülakat görüşme 

deklarasyon bildiri, bildirge mümkün olanaklı, olası 

detay ayrıntı muhtemel olası 

halef ardıl nick name takma ad 

selef öncel outlet anaçıkış 

hikâye öykü outlet center satış merkezi 

koordinasyon eşgüdüm performans başarım, gösteri, oyun 

lümpen yoksul, ayaktakımı tahmin kestirim, öngörü 

(*) Prof. Dr. Kaya Türkay, Yeni Özleştirme Kılavuzu (İstanbul, Kırmızı Kedi, 2016) 
 
 
Türkçede Tarihlerin Yazılışı  
 

Kural Örnek 

Bilinen bir tarihi anlatan ay ve gün adları büyük harfle 
başlar. 

Okul 9 Eylül’de açıldı. 
29 Ekim kutlamaları başladı. 
12 Mart 2007 Pazartesi günü geldi. 

Tarihler en kısa zaman diliminden en uzuna göre 
yazılır. 

02/10/2019 
17.08.2012 

Yanında sayı olmayan ay ve gün adları küçük harfle 
başlar. 

Okul eylülde açıldı. 
Pazar günlerini çok severim. 

Gün, ay ve yıl sayılarının yanına eğik çizgi ya da nokta 
konur. 

15.03.1928  
29/04/1973 

Tarih bildiren ifadelerden sonraki ekler kesme 
işaretiyle ayrılır. 

16.05.2011’de   
Mart’ın 17’sinde 

 

 

 

 

 

 

 

Mahalleli olma ve dayanışma kültürünün etkin olduğu, bölgesel ve ulusal 

karar alma süreçlerinde etkili olan, yaşam alanlarıyla farklı özellikteki 

bireylerin (yaş, cinsiyet, engelli) mutlu olduğu bir mahalle olmak  

vizyonu ile çalışıyoruz. 
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MUHTARLIK ÇALIŞMA RAPORU 

Sevgili komşularımız,         

38. Raporumuzda da mahallemizde yapılmakta olan ve tamamlanan çalışmaları 

sizlerle paylaşmak isteriz. 

1. Büyükşehir  Belediyesi  Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına giderek 

uzun zamandır ışıkları yanmayan ve eksikleri olan Gül Parkının sorunlarını, 

mahallemizde bulunan caddelerdeki ağaçların bakımını, kuruyan ağaçların 

kesilmesini, yerinde olmayan ağaçların  yerlerine yeni fidanların dikilmesini, 

gerekirse verilecek fidanları bizim dikebileceğimizi daire başkanına ilettik.                    

.    

2. Çiğdemim Derneği ile birlikte mahallemizde Dünya Temizlik Günü nedeni ile çevre temizliği konusunda 

duyarlı komşularımız ve Çankaya Belediyesi temizlik ekipleri ile birlikte mahallemizin bir bölümünde 

temizlik yaptık. Mahallemizde bulunan boş alanların temizliği Çankaya Belediyesi Fen İşleri ekipleri 

tarafından iş makinaları ile yapıldı. Bu çalışmalarda bize destek veren Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri 

ve Fen İşleri Müdürlüklerine teşekkür ederiz. 

3. Uzun zamandır yapılması için girişimlerde bulunduğumuz 1506. cadde üzerinde yağmur suyu 

birikmesine neden olan yere Büyükşehir Belediyesi tarafından ızgaralar konuldu. 1579. ve 1582. 

sokaklara da ızgaralar konuldu, umarız yoğun yağmurlarda 1583. sokaklardaki komşularımızın 

otoparklarına yağmur suyunun girmesi engellenmiş olur.   

4. Çankaya Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri ilaçlama çalışmalarına devam 

etmektedirler. Son zamanlarda kanalizasyonlar da sık sık ilaçlanmaktadır. 

5. Mahallemizde kanalizasyon çalışmaları nedeni ile 1574. ve 1579. sokakların asfalt kaplamaları 

bozulmuştu, bildirdiğimizde ekim ayının ilk haftası yapacaklarını söylediler. 

6. Bitirdiğimiz eylül ayında doğan bütün komşularımızın geçmiş doğum günlerini kutlar sevdikleri ile bir 

arada sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam dileriz. 

                                                                                                          Çiğdem Mahallesi Muhtarı                                                                                                                

Hasan Hüseyin Aslan 
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İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 

Zuhal Yüksel – Seğmen Sitesi 

 

İstanbul'da imzaya açıldığı için 'İstanbul Sözleşmesi' ismiyle anılır. Açık adı “Kadınlara 
Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa 
Konseyi Sözleşmesi”dir.   
11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya açıldı, 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girdi. 
Sözleşmeyi Avrupa Konseyi üyesi olan 45 ülke imzaladı, ancak sözleşme sadece 34 
ülkede onaylanarak yürürlüğe girdi. Onaylayan ilk ülke Türkiye’dir.  
 

Sözleşme’nin amacı, kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan 
kaldırılmasına katkıda bulunmak, kadınları güçlendirmek ve kadınlarla 
erkekler arasında fiili eşitliği sağlamaktır. 

 

 

Sözleşme, “toplumsal cinsiyete dayalı” ayrımcılık ve şiddeti temel almıştır ve toplumsal 
cinsiyeti tanımlayan ilk uluslararası belgedir 
Sözleşme, 

 Yalnızca barış dönemlerindeki değil, silahlı çatışma dönemlerindeki ve silahlı 
çatışma sonrasında devam eden şiddeti de yasaklar. 

 Ekonomik şiddeti de (ekonomik zarar veya ekonomik ıstırap) kadına yönelik şiddet 
biçimlerinden olarak tanımlar.  

 Taraf devletlerden, belli koşullar nedeniyle şiddete açık hale gelmiş olan güç 
durumdaki kadınların özel gereksinimlerini dikkate almasını talep eder. 

 Yalnızca Sözleşme’ye taraf devletlerin vatandaşı olan kadınlar için değil, sığınmacı 
ve yasal durumu ne olursa olsun göçmen kadınlar için de koruma sağlar. 

 Şiddet mağdurlarına eşit koruma sağlanmasını öngörür ve mağdurlar arasında her 
türlü ayrımcılığı yasaklar. 

 Erkeklere ve çocuklara yönelik ev içi şiddetten de söz eder ve şiddet mağduru kız ve 
erkek çocuklara ilişkin özel düzenlemelere yer verir. 

 Sözleşme kapsamındaki her türlü şiddetle mücadelede uluslararası işbirliğini 
öngörür. Uluslararası işbirliği Sözleşme kapsamındaki suçların işlenmesinin 
önlenmesi için bilgi paylaşımı ve yakın tehlikeden korunmayı da içerir. 

 
Sözleşme, kadınlara yönelik şiddeti ve ayrımcılığı besleyen toplumsal cinsiyet klişeleri ve 
önyargıların da ortadan kaldırılmasını öngörmektedir 

 

https://rm.coe.int/1680462545
https://rm.coe.int/1680462545
https://rm.coe.int/1680462545
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ÖNERİ FORMU 

Çiğdemim Derneği olarak yürütmekte olduğumuz çalışmaları sizlerin desteği ve önerileri ile daha iyiye 

taşımak, zenginleştirmek istiyoruz. “Mahallenin sakini değil sahibiyiz…” sloganıyla çıktığımız bu yolda 

mahallemizde yaşayan kişilerin daha mutlu olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu form ile 

sizlerden gelecek öneriler dernek yöneticilerimiz tarafından değerlendirilecek, öneri sahiplerine uygulama ile 

ilgili geribildirimde bulunulacaktır. Formu online olarak da aşağıdaki bağlantıdan doldurabilirsiniz. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb6EziB_51IhBtq6p9VR7-DwCV-H6pF_f-

mj5MbtZjNbB1QA/viewform?usp=sf_link 

Desteğiniz için teşekkür ederiz. 

 

Öneren: 

Tel:                                                       

Tarih:  

e-posta: 

İlgili Alan  

□ Geziler 
□ Edebiyat / Sinema 
□ Seminerler 
□ Söyleşiler 
□ Komşuluk / Takas günleri 
□ Çocuklarla ilgili 
□ Gençlerle ilgili 

□ Yaşlılarla ilgili 
□ Engellilerle ilgili 
□ Toplumsal cinsiyet ayrımı ile ilgili 
□ Bostan / Ekolojik çalışmalar 
□ Kütüphane 
□ Proje önerileri 
□ Diğer (………………….  ) 

 

Önerinizi açıklar mısınız? 
(Nedeni, yararı, süresi vb bilgileri) 
 
 
 
 
 
 

Uygulama hakkında bilgi 
(Önerinin nasıl uygulanacağı,   gerçekleşme yöntemi vb. ) 
 
 
 
 
 
 

Sizin katkınız nasıl olacak? 
 
 
 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb6EziB_51IhBtq6p9VR7-DwCV-H6pF_f-mj5MbtZjNbB1QA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb6EziB_51IhBtq6p9VR7-DwCV-H6pF_f-mj5MbtZjNbB1QA/viewform?usp=sf_link
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KIRKYAMA FESTİVALİNİN ARDINDAN 

 Dr. Aytül Aksongur - Park Sitesi 

 

Her yıl Çanakkale’den yapılmakta olan Kırkyama Festivali’nin ev sahipliğini bu yıl Akçakoca Özkök 

Kültürevi’nde Akçakoca Belediyesi ve Halk Eğitimi üstlendi. Akçakoca Özkök Kültürevi’ndeki sergi açılışı ile 

başlayan festival oldukça büyük ilgi gördü. 

Akçakoca Belediye Başkanı Sayın Mehmet 

Okan Yanmaz ve Halk Eğitim Müdürü Sayın 

Hasan Yalılı ile Sayın Özhan Abat Hoca, 

yurdun dört bir yanından gelen, bu uğraşa 

gönül vermiş kırkyamacılara ev sahipliği 

yaptılar. 

Festivalde; eski yamacılar ile yeni yamacılar 

buluşurken eskiler hasret giderdi, yenilerle iş 

birliği yapıldı; kültürümüze ait 

değerlerimizden olan kırkyama ile ilgili yeni 

teknikler, uygulamalar paylaşıldı. Atölye 

çalışmalarında tekniklerin yenilenen 

özellikleri ile yeni teknikler tanıtıldı.  

Yüreğini ve emeğini bu işe adamış Sayın Özhan Abat Hoca sayesinde bu büyük buluşma ve çalışma 

gerçekleşti. Ülkenin çeşitli il ve ilçelerinden altmış kişi bu festivalde buluştu.  

Festival’in Akçakoca temsilcisi Sayın Sevil Aydın’a düşünceleri sorduğumda: “Kırkyama, keyifli bir uğraş 

olmasının yanı sıra insanı dinginleştiriyor da. Bizler, ev hanımlarından oluşan bir grubuz. Kırkyama ile ilgili 

her türden çalışmayı yerinde takip ediyor, sergilere, festivallere, atölye çalışmalarına katılıyoruz.  

Akçakoca’mızda gerçekleştirdiğimiz ilk festivalin devamının gelmesini istiyoruz. Bu tür etkinlik 

platformlarında; bilgimizi paylaşıyor, yeni şeyler öğreniyor, ufkumuzu açıyoruz.” dedi. 

Festival katılımcılarından Süheyla Fethi’ye festival ile ilgili görüşlerini sorduğumda: 

“Bizler, İstanbul Pendik Halk Eğitimi olarak sandık bekleyen işlemeli örtüleri 

değerlendirmek amacıyla bu işe başladık; öncelikli hedefimiz, ev ekonomisine 

katkı sağlamak, kullanılmayan kumaşları kullanılabilir kılmaktı. Bizden önce -

İstanbul Pendik Halk Eğitim Merkezi kurulmadan evvel- Sayın Sevim Hanif’in 

hocalığında başlayan çalışmaları devam ettirdik. Birçok kırkyama grubunun 

yaptığı gibi el emeklerimizi -gelir amacıyla- yardım kuruluşlarına bağışladık. 

Yardım için üretmek bizim için önemli ancak içinde yaşadığımız şehre katkımız 

olsun diye İstanbul’a ait kültürel ögeleri içeren bir sergi düşünüyoruz.” 

 

Ankara Çiğdemim Derneği’nde kırkyama çalışmalarını yürüten biri 

olarak bu festivale katıldığım için son derece mutluyum. Festival 

çerçevesi içinde yapılan atölye çalışmalarında kırkyama ile ilgili her 

konuda (teğelleme, ütü vb.) herkes paylaşımda bulundu. Eleştiriler 

olgunlukla karşılanarak yeni görüşlere yer verildi. Yapılan işlerin 

yapım aşamalarını gösteren videolar izlendi. Katılımcılar bu 

çalışmalara o kadar gönüllüydüler ki kahve molalarında bile 

paylaşımlar yapıldı. Dünya modasında kırkyamaya artan ilgi, yeni 

proje başlıklarının belirlenmesine neden oldu.  
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Mesleği ne olursa olsun kişi için kırkyama büyülü bir sevda… Renklerin ruhta yarattığı etki, iğne ile ipliğin 

dansı, desenlerin armonisi, ortaya çıkan ürünün hazzı hiçbir uğraşta bir arada olamaz. Bu nedenle 

hayallerimizi, eski dediğimiz her şeyi canlandırarak kırkyamada yaşatıyoruz.  

Yaşam, aslında bir kırkyamadır; acı ile mutluluk, sabır ile coşku, hüzün ile neşe iç içedir. Kırkyama da 

bunun gibi değil mi? 

                                                                                    

 

ÇOCUK ŞENLİĞİ 

Zuhal Yüksel – Seğmen Sitesi   

Eylül ayında çocukların tamamladığı iki etkinliği bir şenlikle kutladık. 

Çocuk Merkezi (ICC) tarafından uygulanan Mikro-Fon Programı ile yürütülen “Çocuk 

Meclisi” projesi kapanışı için meclis üyeleri şenlikteydi.  

Ayrıca Çiğdemim Derneği’nde düzenlenen “Her Yer Çocuk Yaz Etkinlikleri” 

tamamlandı. Katılımcı çocuklar da şenlikteydi. 

Her yaşta çocuk, aileleri, eğitmenleri ve şenliğe katılmak 

isteyen mahalle sakinleri şenlikte bir arada idi. Etkinlikler sırasında çocukların 

yaptıkları yaratıcı ürünler sergilendi. Çocuklar yaşlarına göre hazırlanmış oyunlar, 

atölyeler ve yarışmalara katılarak neşeli saatler yaşadı. Çocuklar kendileri için 

hazırlanan kek ve sütü alırken onlara grup oyunları hazırlandı. Küçük büyük 

çocukların bir arada oynayabildikleri oyunlarda kazanan gruplara armağanlar verildi. 

Yetişkinler çocukların coşkusuna katıldı. 

Şenlik şarkılar, danslarla tamamlandı. Çocukları şenlendiren etkinlikleri düzenlemeye 

devam edeceğiz.   
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HER YER ÇOCUK YAZ ETKİNLİKLERİ ÇOCUKLARLA BÜYÜYOR 
Hatice Göz - Çankaya 

Hâkim eğitim sistemi hemen her yıl tadilattan geçiyor, içeriği sürekli değişiyor, eğitim süresi ve sınav sistemi 

de bir türlü istikrara kavuşmuyor.  Bu istikrarsızlık içerisinde istikrara kavuşan tek şey eğitimin içerisindeki 

bilim dışı unsurların hâkimiyeti. 

Bilim dışı unsurlar yerine bilimsel unsurlar konulsa da bu eğitim düzeninin çocukları özgürleştirmeyeceğini 

biliyoruz. Lakin bilimsel bilgiye erişme ve çocukların ruh sağlığıyla uyumlu bir eğitim süreci geçirmek her 

çocuğun evrensel hakkı. 

Her Yer Çocuk Yaz Etkinlikleri çocukların bu evrensel haklarını savunur. 

Sınırlı bir zaman diliminde, ülke genelini temel 

alırsak da sınırlı bölgelerde gerçekleştirilen bu 

faaliyette karşımıza aldığımız eğitim sisteminin de 

büyüklüğünü göz önünde bulundurursak, nasıl da 

zor bir işin içerisine girdiğimiz daha da anlaşılır. 

Ancak bu ucu açık ve her geçen zaman kapasite 

kazanan bir faaliyet. Öğrenerek yol alıyoruz ve 

daha gidecek çok yolumuz olduğunun 

farkındayız. 

Her Yer Çocuk Yaz Etkinlikleri ile eleştirdiğimiz 

eğitim sisteminin alternatifini örmeye çalışıyoruz.  

Gönüllük Esası 

Bizler biliyoruz ki aydın kesimi 

oluşturan/oluşturacak olan üniversite öğrencileri, 

yazları çocuklarla buluşursa çok şey değişir. Tam da bu nedenle her yaz yüzlerce gönüllü eğitmene 

ulaşıyor, eğitmenleri mahallelerde çocuklarla buluşturuyoruz. Kampüste alınan bilgi böylece toplumla 

buluşuyor. 

Her yer çocuk etkinlikleri denince akla çocukların merkeze alındığı bir faaliyet gelebilir. Şüphesiz burada 

faaliyetten çocukların faydalanması birincil önemde. Ancak bunu tek yanlı bir ilişki olarak düşünmek de 

eksik kalacaktır. Çünkü çocukların sansürsüz, kirlenmemiş dünyalarından Her Yer Çocuk gönüllülerinin de 

öğreneceği çok şey var. 

Her Yer Çocuk Yaz Etkinlikleri içerisinde yaşadığımız toplumun bizlerde doğal olarak bıraktığı gerici 

kalıntılarla da yüzleşme yerimizdir. Orada tek yönlü bir pratikten ziyade, katılımcılığın bizlerde açığa 

çıkaracağı potansiyelle de buluşmuş olacağız.  

Yaz etkinlikleri 

Buradaki amacımız alternatif eğitim “kurumundan” çok, çocukların özneleşebilecekleri, kişiliklerini özgürce 

inşa edebilecekleri, yaşıtlarıyla eğlenip kendilerini ifade edebilecekleri, en önemlisi de eğlenerek, özgürce 

çocukluklarını yaşayabilecekleri güvenli ortamlar yaratmak. Bu anlayış ile tam dört yıldır 10 kadar ilde 

yüzlerce mahallede etkinliklerimizi düzenliyoruz. 

Çocuklarla barış şarkıları söylüyoruz, resimler yapıyoruz, halk oyunları öğreniyoruz, eğlenceli bilim ile 

çocukların merak duygularını arttırıp, yeni şeyler öğrenmelerini sağlarken felsefe atölyelerimizle düşünen, 

sorgulayan bir kişilik geliştirmelerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. En önemlisi de çocuklarla dayanışma, 

dostluk duygularının önemini yeniden keşfediyoruz. Yaz etkinliklerinde çocuklarla birlikte, dayanışmanın ve 

dostluğun hüküm sürdüğü bir dünyanın mümkün olduğunu yeniden keşfediyoruz. 
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Kamara Traverten Sırtı Doğal Sit Alanı 

Yaz etkinliklerinin amacı; dayanışma derslikleri ve veli inisiyatiflerini yaygınlaştırarak bulunduğumuz her 

yerde çocuklar için başka bir dünyayı mümkün kılmak. Çocukların mutlu, kendine yetebilen, paylaşmayı ve 

dayanışmayı öğrenmiş ve öğretebilen, başkasının acısını da sevincini de hissedebilen, güçlü bireyler olarak 

büyümelerini sağlamak. Yaz etkinliklerini daha da geliştirip yaygınlaştırarak daha fazla çocuğa ulaşabilmek 

ve çocuklarla birlikte hayal ettiğimiz o başka dünyanın nüvelerini memleketin her köşesinde toprağa ekmek. 

Çocukların gülüşlerinde gizli o dünyanın kapılarını aralamak isteyen herkes bize katılabilir. 

 

 

HASSAS KORUMA BÖLGESİ 

Turhan Demirbaş – Başak Sitesi 

 

11 Eylül günü haberleri izlerken, hassas koruma bölgesi ilan edilen yerler dikkatimi çekti. Yazmak ihtiyacı 

duydum. 

7 ilde 9 ayrı yer hassas bölge olarak ilan edildi ve kesin korumaya alındı. Antalya’ da Lara kıyı bandı, Serik 

ilçesindeki Zeytintaşı mağarası, Denizli’nin Honaz ilçesindeki Saklıgöl, yine Denizli’nin Buldan ilçesindeki 

Kamara Traverten sırtı doğal sit alanı, Rize’deki Ayder yaylası, Muğla’nın Menteşe ilçesindeki Özlüce 

doğal sit alanı, Van’ın Gevaş ilçesindeki Kuzu Adası, Adana’nı Karataş ilçesindeki Tuzla Gölü, 

Osmaniye’deki Karatepe Aslantaş doğal sit alanı hassas koruma bölgesi ilan edildi. 

Koruma bölgeleri, habitatların ve türlerin korunma önemine göre belirlenmiş olan mutlak koruma bölgesi, 

hassas koruma bölgesi, tampon bölge, kontrollü kullanım bölgesi ve sürdürülebilir kullanım bölgesinin 

kapsadığı alanını ifade ediyor. 

Mutlak koruma bölgesi; Koruma bölgeleri içerisinde yer alan, su kuşlarının yoğun ve toplu olarak kuluçka 

yaptığı,  konakladığı veya kışladığı alanlar; nadir ve nesli tehlikedeki kuş türlerinin önemli üreme bölgeleri, 

uluslararası ölçütlere göre tehlike sınırı en az hassas düzeyinde olan türlerin bağımlı oldukları habitatlar ile 

nesli tehlikede ve dar yayılışlı olup, korunması gerekli doğal bitki türlerinin bulunduğu, insan faaliyetlerinin 

mevcut olmadığı bölgelerine deniyor. 

Varsa mutlak koruma bölgesini korumak maksadı ile 

yoksa sulak alan ekosisteminin mevcut karakterini 

korumak maksadı ile belirlenen kendi kendine onarım 

potansiyeli olan, açık su yüzeyleri, lagünler, nehir 

ağızları, tuzlalar, geçici ve sürekli tatlı ve tuzlu su 

bataklıkları, sulak çayırlar, sazlıklar ve turbalıklar ile 

bu ekosistemleri ekolojik olarak destekleyen kumul, 

kumsal, çalılık, ağaçlık, subasar orman gibi 

habitatların bozulmadan korunması gereken bölgeleri 

olarak tanımlanıyor. 

https://emlakkulisi.com/hassas-koruma-bolgesi-

nedir/243949 

 

 

 

https://emlakkulisi.com/hassas-koruma-bolgesi-nedir/243949
https://emlakkulisi.com/hassas-koruma-bolgesi-nedir/243949
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NİMET DR. ERDOĞAN METO  ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ (OKULU)  

Karan Erdem -  Rehberlik Öğretmeni  
 

Merkezimiz 2008 yılında hayırsever Nimet ve Erdoğan METO tarafından, 

otistik çocuklar okulu inşaatına başlanarak 05.01.2010 tarihinde Milli 

Eğitim Bakanlığına teslim edilmiştir. Nimet hanımın eşi Erdoğan Meto 

genç yaşta yaşamını kaybetmiştir. Nimet hanim şimdi 80’li yaşlarda olup 

devlete bağlı bir yaşlı yurdunda kalmaktadır.   Nimet ve Erdoğan Meto 

Ankara’da üç okul, bir Bolu’da mesleki eğitim merkezi yaptırmıştır. Ayrıca, 

Ankara Merkez ilçelerinde tam sayıyı bilmemekle birlikte onlarca özel 

eğitim okulu bulunmaktadır. 

Merkezimizin ismi Nimet Dr. Erdoğan METO Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi ve İş Eğitim Merkezi olarak 

belirlenmiş ve 2011-2012 eğitim öğretim yılı II. döneminden itibaren eğitime başlamıştır. Merkezimizde 

halen 57 öğrenci yer almaktadır.  Her öğrencinin ihtiyaç duyduğu akademik bilgi, 

beceri ve psikomotor alanlarında eğitim hizmeti vermektedir. 

Cankaya bölgesinde benzer olarak yedi okul bulunmaktadır. Serabral Palsililer 

Okulu, Hafif Zihinsel Engelliler Okulu,  Orta Ağır Zihinsel Engelliler Okulu ve dört 

tane Otizm Okulu.  

Okulumuz genel olarak otistik çocuklara eğitim vermektedir, 

bazı öğrencilerimizde otizmin yanı sıra zihinsel engel de bulunmaktadır. Okulda I. 

kademede ilkokul kısmı, II. kademede ortaokul kısmı ve III. kademede de lise kısmı 

bulunmaktadır. 

Okulumuzda dersliklerin yanı sıra atölyelerimiz, uygulama evimiz, bireysel eğitim 

odalarımız, çok amaçlı salonumuz, rahatlama odası, 

oyun odası, yemekhanemiz bitişik olmalı, spor salonu, 

rehberlik servisi ve idare odalarımız, veli bekleme 

odamız, revir ve dışarıda ayrıca oyun alanımız 

bulunmaktadır. Öğrencilerimize servis ve yemek 

ücretsiz olarak sağlanmaktadır. 

Okulumuza kayıt işlemleri Özel Eğitim Hizmetleri 

Yönetmeliği’ne göre, Rehberlik Araştırma Merkezi ve İlçe Özel Eğitim Kurul 

kararı ile yapılmaktadır. 

 

 

 

 

İletişim Bilgileri 

1554. Sokak, No 16,  
Çiğdem Mahallesi   

Çankaya  ANKARA 
Tel: 0 312 220 33 46 
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MİMAR SİNAN’IN BİLİNMEYENLERİ 

Turhan Demirbaş – Başak Sitesi 

 
 
Son günlerde televizyon kanallarında ve gazetelerde tahrip edilen tarihi eser haberleri sık sık yer 
almaktadır. Mimar Sinan’ın Mesih Paşa Cami  Çeşmesi onarımı sırasında tahrip edilmiştir. Suriye iç savaşı 

sırasında Halep şehrinde birçok tarihi eser yok olmuştur. 22 
Osmanlı eseri ortadan kalkmıştır. Bunların içersinde 2 eser 
de Mimar Sinan’a aittir.  
 

Mimar Sinan Selimiye Cami’sinin kubbesini o genişliğe 

oturtmak için 13 bilinmeyenli bir denklemi matematiğin 

bilinen 4 ana işleminden farklı beşinci bir işlem oluşturarak 

çözmüştür. Ayrıca minarelerin şerefelerine çıkanların yolda 

birbirlerini görmemeleri ise büyük bir dehanın ürünüdür. 

Almanlar aynı sistemi meclislerinin önündeki dev kürede 

kullanmışlardır.  Mimar Sinan ise bu sistemi 2 metre 

çapındaki minarelere yüzyıllar önce monte etmiştir.  

 

Selimiye Cami’sinin zemini gevşek topraktır bu nedenle 

minarelerinin yakın zamanda yıkılacağı düşünülmüş ve 

uluslararası bir grup mühendis toplanıp camiyi sağlama alma 

üzere incelemelerde bulun(ul)muş ve son olarak en son 

teknoloji olan metal kelepçelerle sabitlenmiştir. Mimar Sinan 

bunu 400 yıl önce uygulamıştır.  

 

Yine büyük usta Mimar Sinan; taşların ömrünün 400 sene olacağını varsayıp bir şişe içersinde mektup 

yazıp bırakmıştır. 

 

"Bu kemeri oluşturan taşların ömrü yaklaşık 400 

senedir. Bu müddet zarfında bu taşlar çürümüş 

olacağından siz bu kemeri yenilemek isteyeceksiniz. 

Büyük bir ihtimalle yapı teknikleri de değişeceğinden 

bu kemeri nasıl yeniden inşaa edeceğinizi 

bilemeyeceksiniz. İşte bu mektubu ben size, bu kemeri 

nasıl inşa edeceğinizi anlatmak için yazıyorum."  

Yine, Mimar Sinan Süleymaniye camisinde hava koridoru 

inşaa etmiş. Aydınlatmada kullanılan kandillerden çıkan is 

camiye zarar vermesin, cemaati rahatsız etmesin diye orta 

kapının üzerine küçük bir odacık inşaa etmiştir. Binanın 

farklı köşelerinde açtığı deliklerden giren is bir odada 

toplamış, sonra da o zamanın en kaliteli mürekkebini 

damıtmıştır.  
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BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ 
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