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Liseli öğrencilerden zeytin hasadı

BALIKESİR'de,  Edremit  Körfezi  bölgesine  gelen  İstanbul  Notre  Dame  de  Sion  ve  Saint  Michel  Fransız
Liselerinden 28 öğrenci, zeytin sonu hasadına katılarak zeytinin toplanmasından işlenmesine ve yağ haline
getirilmesine kadarki işlemleri yerinde gördü.

İstanbul Notre Dame de Sion ve Saint Michel Fansız liselerinde fotoğraf eğitimi veren Alberto Modiano ve
Edremit  Körfezi'nde  fotoğrafçılık  eğitmenliği  yapan  Haşmet  Demirbil  tarafından  gerçekleştirilen  ortak
proje ile öğrenciler uygulamalı zeytin hasadı yaptı. Fransız okullarının eğitim programları içerisinde yer
alan doğa programı kapsamında gerçekleştirilen proje ile toplam 28 öğrenci, tarlada tayfalıktan, fabrikada
işçiliğe kadar; zeytinin hasadından yağ haline getirilme aşamalarının içinde bulundu. Ayvalık'ın Altınova
Mahallesi'nde başlayan program kapsamında burada bulunan tarlalarda zeytin hasadı yapıldı. Çizmelerini
giyen öğrenciler elleriyle topladıkları zeytinleri çuvalladı ve traktöre yükledi. Ayvalık, Gömeç, Burhaniye
ve Edremit ilçe ve mahallelerinde bulunan çeşitli zeytinyağı fabrikalarını gezen öğrenciler, fabrikalardaki
çalışmalara  da  katıldı.  Sulu  baskı  ve  kontinü  sistemlerini  inceleyen  öğrenciler,  şişeleme  işlemini  de
gördükten sonra "Sofralarımıza gelen zeytin ve zeytinyağının hangi aşamalardan geçerek geldiğini görmek
bizim için farklı bir tecrübe oldu" dedi.

Her iki okulun perma kültür projeleri kapsamında bu çalışmaları yaptıklarını belirten fotoğraf eğitmeni
Haşmet Demirbil, doğa bilincinin gençlerde dahi iyi oturmasını sağlamak istediklerini belirterek, "Bizler
fotoğrafçılar olarak çektiğimiz objeleri sadece bir materyal olarak görmeyiz ve o objenin ruhunu, geçmişini
her yönüyle araştırırız. Meslektaşım Alberto Modiano ile birlikte aynı zamanda ‘Zeytin Dünyası' konulu bir
fotoğraf sergisi çalışmamız var. Kendisinin de bu okullarda eğitim vermesi nedeniyle, zeytincilik konusuna
hakim  olan  bizler  öğrencilerimize  de  bu  birikimleri  ders  programları  içerisinde  aktarmak  ve  zeytinin
tarladan  sofralarımıza  gelene  kadar  ki  aşamalarını  görmelerini  istedik.  Bu  çalışmamızı  her  sene
tekrarlayacağız"  diye konuştu.Program sonunda Cunda adasında hatıra  fotoğrafları  çektiren  öğrenciler,
Güre'de bulunan Kazdağı Etnoğrafya Müzesi'ni gezdi. Müze kurucusu Uğur Bostancıoğlu ise öğretmen ve
öğrencilere bölge ile ilgili hediyeler verdi.
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