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Her ö¤rencinin de¤erli bireyler oldu¤u
inanc›yla bireysel ayr›l›klar›n fark›nda olmalar›
ilgi yetenek ve ihtiyaçlar›n› bilmeleri ve e¤itimlerini
bu yöne kanalize etmeleri toplum ve ailesi ile
olumlu iliflkiler kurabilmelerini ayr›ca toplum ve
kendisiyle bar›fl›k olmalar›n› objektif ve bilimsel
düflünebilme yetene¤ini kazanmalar›n› bireysel ve

grupla birlikte çal›flabilmelerini sa¤lamaktad›r.

Atatürk ilke ve ink›lâplar›na ba¤l› ça¤dafl laik ve evrensel
de¤erlere sahip bilimsel düflünen sorgulayan yarat›c› ve
araflt›rmac› kiflili¤e önem veren birikimlerini yaflama aktaran

bireyler yetifltirmektir.

Bizim için bütün ö¤rencilerimiz sayg›ya de¤erdir. Bütün
çal›flmalar›m›z›n amac› ö¤rencilerimizin e¤itim ve ö¤retim 

aç›s›ndan geliflmeleridir.

Ö¤renci merkezli e¤itim anlay›fl›n› benimseriz çünkü ö¤rencilerimizin
zekâlar›n›n gelifltirilebileceklerine ve belirli bir ö¤renme kapasitesine
sahip olduklar›na inan›r›z. Ö¤rencilerimizin ilgi ve yetenekleri
do¤rultusunda alanlara yönelmelerini sa¤lar›z. Çal›flmalar›m›zda
ö¤rencilerimizin baflar›s›n› artt›rmak için her konuda karfl›l›kl› ifl birli¤i
yapar ve sorumluluklar› paylafl›r›z. Bizim için ö¤renciler okulumuzun 

temelidir ve biz onlar var oldu¤u sürece var›z.

Biz okulumuza kay›t yapt›ran her ö¤renciye iyi insan olma özelliklerinin
yan›nda ilerideki lise girifl (Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Anadolu Ö¤retmen Lisesi)

s›navlar›nda kazanma garantisi veriyoruz.

Çünkü biz biliyoruz ki her ö¤renci ö¤renebilir ancak ö¤renme süreçleri farkl›d›r
önemli olan ö¤renciyi tan›mak onun ö¤renme sürecini belirlemek ve buna göre

tedbirler almakt›r.

Bilgi yüklemek bizim ö¤retmenlerimiz için problem de¤ildir.
Çünkü ö¤rencilerimize çal›flma bilgi alma al›flkanl›¤› kazand›r›lm›flt›r.

M‹SYONUMUZM‹SYONUMUZ

V‹ZYONUMUZV‹ZYONUMUZ

‹LKELER ‹M‹Z‹LKELER ‹M‹Z



Amac›m›z

E¤itimin tan›m› de¤iflti!..

E¤itim: ‹nsana yaflam› sevdirme

etkinlikleridir.

Biz sundu¤umuz hizmetle var

olan imkanlar›m›z

ve insana verdi¤imiz de¤er ile

ö¤rencilerimize

yaflam› sevdiriyoruz...

Ö Z E L  K I R fi E H ‹ R  ‹ L K Ö ⁄ R E T ‹ M  O K U L U 5

Yaflama s›k› s›k›ya ba¤l›,
yaflamdan zevk alan; iyi ki var›m,

iyi ki yafl›yorum diyebilen

‹Y‹ ‹NSANLAR
‹Y‹ VATANDAfiLAR

yetifltirmektir.

Amac›m›zAmac›m›z



“Ö¤renme – Ö¤retme Arac› Olarak Yaz›l› S›nav”
“Öyle sorular sordum ki; s›n›ftaki ö¤rencilerin tümü 100 üzerinden 50 puan›n alt›nda al-
d›lar.” ya da “size öyle sorular sorar›m ki; 60 dahi alamazs›n›z.” Geçmiflten günümüze
ö¤rencilerin hep korkulu rüyas› olmufltur s›navlar. Yukar›daki söylemleri seslendirmeyen
ancak mesle¤inin tüccarl›¤›n› yaparak geçimini sa¤layan tüccar ö¤retmenlerimizin ken-
dilerine has uygulamalar› ile köflede bucakta kalm›fl sorularla ö¤rencileri baflar›s›z k›larak
özel derslere yönlendirme arac›d›r da, ayn› zamanda s›navlar, bunlara s›navlarda sordu-
¤u sorulara kendisi dahi, cevap anahtars›z, cevap veremeyecek ö¤retmenlerimizi de ka-
tabiliriz.

“S›navlara soru haz›rlamak bir pedagojik formasyon ve uzmanl›k iflidir.” Yan›t› ayn› olan
çok de¤iflik flekillerde ö¤renciye sorulmufl sorular ö¤renciyi baflar›l›da baflar›s›zda k›labilir:

Soru haz›rlamada afla¤›daki yollar izlenmelidir.

√ Ö¤renci do¤ru yan›tlayaca¤› birinci soru ile s›nava avantajl› bafllarsa s›nav ona kolay ge-
lecektir. Terleme, s›k›nt›, kar›n a¤r›s› yaflamayacakt›r.

√ Ö¤renciler sorular› gördü¤ünde tart›flmas›z “bu sorular neye yarar ki” dememelidir.

√ Sorular anlafl›l›r ve düzgün cümlelerden oluflmal› Türkçenin yaz›m ve anlat›m kurallar›-
na uygun haz›rlanmal›d›r.

√ Kendinize göre önemsedi¤iniz ya da bizim özel ilgi alan›m›z konulardan daha fazla so-
ru sormamal›, bütün konular› konular›n iflleniflindeki uzunluluklar› ve önemlerine göre
adil haz›rlanmal›d›r.

√ S›navlar›n sorular›; içerdikleri konular›n ö¤renciler taraf›ndan bilinmesi gereken bilgile-
rini – davran›fllar›n› – kazan›mlar›n› sa¤lamal›d›r.

√ Sorular›n en az yar›s› s›n›f seviyesine göre ö¤renciler taraf›ndan cevaplanabilecek nite-
likte olmal›d›r.

√ Sorular, ö¤retmenin duygu, düflünce, ideolojisini ön plana ç›karan sübjektif yorumlu
sorular olmamal›d›r.

Yukar›daki bilgiler ›fl›¤›nda haz›rlanacak sorular› s›navdan birkaç gün evvel ö¤rencilere s›-
navda soraca¤›m›z soru say›s›n›n iki kat› kadar da¤›t›p s›navda tüm sorular›n bu sorular
içerisinden sorulaca¤›n› ö¤rencilere söylemeli ve s›navda da önceden da¤›tt›¤›m›z bu so-
rulardan 10 tanesini sormam›z halinde ö¤renciler bu s›navlara çal›flacaklar böylece ö¤-
rencilere verilmesi gereken bilgiler verilmifl olacak. Sonuçta ö¤renciler hem bilgi sahibi
olacak hem de s›navdan yüksek notlar alacaklard›r. Amaç ö¤rencilere verilmesi gereken
bilgileri kazand›rmak de¤il midir? Biz bunu s›navlar arac›l›¤› ile verebiliyorsak verelim. Za-
rar›m›z ne olacakt›r. Ö¤renci yüksek not alacakt›r. Als›n. Ö¤renci hem konular› ö¤rene-
cek hem de dersimize ilgili olacak, hem bizden ve okuldan uzaklaflmayacak, dersi de ba-
flarm›fl olacaklard›r. Unutmay›n›z ki ö¤retmenlerimizin görevi ö¤rencilere bilgiler kazan-
d›r›rken bunun k›sa yollar›n› ö¤retmektir. E¤er s›nav› sadece bir ölçme de¤erlendirme
arac› olmaktan ç›kar›r, ayn› zamanda bir ö¤renme – ö¤retme arac› olarak kullanabilirsek,
ö¤rencilerin gözünde unutulmaz, statüsü yüksek ö¤retmenler olarak kalabiliriz.

Erol KAHRAMAN
Okul Müdürü
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“17. Y›l”
Özel K›rflehir Koleji aç›lal› 17 y›l oldu. 17 y›l önce de-
¤il a¤açl›k bir bölgeyi, en ufak bir yeflile bile rastlan-
mayan bu araziyi, ellerimizin nas›r›, gözlerimizin nu-
ru pahas›na bu güne tafl›d›k.

17 y›l önce e¤itim-ö¤retim alan›nda Türkiye’de bu
denli ayr›cal›kl› bir konuma sahip de¤ilken flehrimiz,
bir grup giriflimci olarak bizler, gerek ticari anlamda
gelece¤i olan bir ifl kolu olmas›, gerekse flehrimizin
gelece¤ine yön verebilecek bir saha olmas› hasebiyle
bu alana girdik.

17 y›ll›k tarihimizde kendi alan›nda en iyi idareciler
ve ö¤retmenlerle çal›flmay› amaçlad›k ve çal›flt›k. Ve
ne mi oldu? Özel okullar›n kalitesine ve ayr›cal›¤›na
inanan velilerimizin de deste¤i ile (ki onlara teflekkür
ediyorum) say›s› yüzlerle ifade edilebilecek doktor,
mühendis ve e¤itimci kadrosunu flehrimize hediye
ettik. Binlerce nitelikli insan yetifltirdik k›sacas›.

fiimdi geriye dönüp bakt›¤›m›zda 17 y›ll›k rüyam›n
beni 17 y›ldan fazla yorup yaflland›rd›¤›n› görüyo-
rum. fiimdi o çorak arazinin yemyeflil bir kampus ol-
du¤unu görmek, o yoktan var edilmifl kurumun fleh-
rimizin Türkiye’de sahip oldu¤u ayr›cal›kl› konumda
en büyük paylardan birine sahip oldu¤unu bilmek
yüzlerce nitelikli insan yetifltirdi¤imizi görmek, ku-
rumsallaflma yolunda çok önemli bir mesafe kaydet-
ti¤imizi gösteriyor.

Bu baflar›n›n kazan›lmas›nda deste¤ini esirgemeyen
ortaklar›m›za, baflta okul müdürümüz olmak üzere
tüm personelimize teflekkür ediyorum.

As›m ERASLAN
Kurucu
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Okulumuzun

2007 OKS’de MF puan› 

il B‹R‹NC‹S‹ olan okulumuzun, OKS’ye giren

18 ö¤rencimiz büyük baflar› elde ederek,

çeflitli okullara yerlefltiler.

Okulumuzun

OKS’deOKS’de
Büyük Baflar›s›
Büyük Baflar›s›

S›nava giren ö¤rencilerimizden;

Fen Liselerine 4,

Anadolu Ö¤retmen Liselerine 2,

Anadolu liselerine 7,

Sa¤l›k Meslek Liselerine 1

ö¤rencimiz yerleflmifl olup

OKS puan baflar›m›z %100

yerleflme baflar›m›z ise %80’dir.

Okulumuz,
2006 ve 2007
OKS’de il birincisi
olmufltur.



Üstün yetenekli ö¤rencilerin

e¤itim gördükleri Türk E¤itim Vakf›
‹nanç TÜRKEfi Lisesi’ne ilimizden

ilk kez bir ö¤renci yerleflti.
2007-2008 ö¤retim y›l›ndan itibaren

bu okulda ö¤renim görecek olan ö¤renci,

okulumuzdan mezun olan

Ceyhun Deniz ÖZKAPTAN.

Okulun özel ve zorlu s›nav›n› kazanan

Ceyhun Deniz ÖZKAPTAN ayn› okulu

Almanya yurtd›fl› bursunu da kazanarak,

ilimize bir baflar› daha kazand›rd›.
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TEV‹TÖL Okullar›na

K›rflehir’den ‹lk ve Tek Ö¤renci

Okulumuzdan Seçildi

TEV‹TÖL Okullar›na

K›rflehir’den ‹lk ve Tek Ö¤renci

Okulumuzdan Seçildi



Sa¤l›k Bakanl›¤› ve Milli E¤itim Bakanl›¤›
taraf›ndan yürütülen

Temiz Okul – Sa¤l›kl› Okul Projesi
kapsam›nda yap›lan denetimde

okulumuza BEYAZ BAYRAK verildi.

10 May›s 2007’deki

Onur Belgesi ve Beyaz Bayrak
yap›lan bir törenle

Valimiz Say›n Lütfullah B‹LG‹N taraf›ndan

Okul Müdürü Erol KAHRAMAN’a

verildi.

Okulumuza
B
E
Y
A
Z

Güzel okulum,
Güzel okulum,

Bilgiyle dolu okulum,
Ö¤retirsin sevgiyi, sayg›y›, bilgiyi.

Ben baflka ne isteyim ki,
Haz›rlars›n beni hayata,

O güzel bilgilerin,
Her zaman yan›mda.

O güzel bilgiler yan›mda oldukça,
Hiç zorluk çekmem ben hayatta,

Ö¤ret birçok bilgi ö¤ret güzel okulum,
Ben seni hep sevece¤im can›m okulum.
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Okulumuza BAYRAKBAYRAK

Güzel Okulum

‹mge fiAH‹N

3/A S›n›f› Ö¤rencisi



Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan düzenlenen

Kaliteli Ekip ve Kaliteli
Okul yar›flmas›na

okulumuz gerekli dokümanlar›

haz›rlayarak,

baflvuruda bulundu.

‹l genelinde belirlenecek olan

Kaliteli Okul Ülke
yar›flmas›na da aday olacak.

Milli E¤itim Müdürlü¤ü taraf›ndan

belirlenecek olan Kaliteli Okul
önümüzdeki günlerde

aç›klanacak.
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Okulumuz KAL‹TEL‹
OKUL YARIfiMASInda...

Okulum
Okulumu ve ö¤retmenimi seviyorum,

Ö¤retmenim bizi çok güzel yetifltiriyor,
Buras› anaokulundan çok farkl›,

Anaokulunda hep oyun oynuyorduk,
daha rahatt›k,

Burada daha disiplinliyiz,

Hep ders çal›fl›yoruz burada,

Her gün yeni fleyler ö¤reniyoruz,

Yazmay› ö¤rendi¤imiz için mutluyum,
Arkadafllar›mla iliflkilerimiz çok iyi,Onlarla çok mutluyum,‹yi ki bu okula gelmiflim,

Damla YA⁄MUR

1/A S›n›f› Ö¤rencisi



Kitap
En çok kitap okuyan okulumuz ö¤rencileri

ödüllendirildi.
Geçti¤imiz yaz tatilinde en çok kitap okuyan
ve bunu belgelendirebilen okulumuz ö¤rencileri

16 Kas›m 2007’de okulumuzdaki

törende ödüllendirildiler.

en fazla kitap okuyan ö¤renciler olarak belirlendiler ve Okul Müdürü

Erol KAHRAMAN taraf›ndan çeflitli hediyeler ile ödüllendirildiler.
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2. S›n›flarda  . . . .Dilan GÜVEND‹K

3. S›n›flarda  . . . .Yusuf ERASLAN

4.,5.S›n›flarda  . . . .Delal GENÇ

6.,7.,8. S›n›flarda  . . . . Fatih Halil YAVUZ

Uçan bir evim olsa
Bakard›m y›ld›zlara,

Her gün ayd›nlan›rd› evim güneflin ›fl›¤›yla,
Her sabah uyan›r›m kufllar›n c›v›lt›lar›yla.

Gece olur yatar›m ay ›fl›¤›n›n karfl›s›nda,
Bazen kalkar gezerim,

Bazen de uyur kal›r›m uçan evimin içinde.
Uçan evim, can›m evim.

Uçan Evim

Arda GÖKBULUT

3/B S›n›f› Ö¤rencisi

Kitap

Okuma ÖdülüOkuma Ödülü

Uçan Evim



O, Bir Satranç Ustas›
Sera TURGUTALP;
okulumuz 5/A s›n›f› ö¤rencilerinden.

‹limizde kendi yafl gruplar›nda

ö¤rencilerin yar›flmalarda

karfl›lar›nda görmek istemedikleri

sakin, a¤›rbafll›, çal›flkan ö¤renci,
o bir satranç ustas›.

Kat›ld›¤› il yar›flmalar›nda

tart›flmas›z banko il birincisi,
defalarca ilimizi Türkiye flampiyonalar›nda

temsil etmifl ve etmekte olan

küçük satranç ustas›.

Ö¤retmenim
Sen benim annem gibisin,

Okulda flefkat verirsin,

Tan›d›m seni y›llar boyunca,

Tan›d›m, tan›yaca¤›m,

seni hiç unutmayaca¤›m.

Bilgi dolusun sen,

Bilgileri saklar,

Bize ö¤retirsin,

Her y›l bilgilerini ö¤retirsin.

Salih ASLANTÜRK

3/B S›n›f› ö¤rencisi
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Ö¤retmenim





Özel K›rflehir Koleji 3/A s›n›f›
ö¤renci velisiyim.
Daha önce de veliydim.
Büyük o¤lum da kolejde okudu.
Bu okulda okul aile birli¤inde de
görev ald›m. Anlayaca¤›n›z okulun
en eski velilerindenim.
K›rflehir Koleji K›rflehir’in ilk
ve tek koleji.

“Kolejli Olmak Ayr›cal›kt›r”
slogan›n› da baflar›yla götürüyor.

Okulun samimiyetini çok seviyorum. 
Kurucular›, müdürleri,
ö¤retmenleri ve bütün personeli
çok s›caklar.
E¤itimini de be¤eniyorum. Büyük o¤lum
ald›¤› ilkokul e¤itimiyle flu an
iyi bir lisede ö¤renim görüyor.
Atatürk ilke ve devrimlerine ba¤l›,
ça¤dafl bireyler yetifltirdi¤ine
inan›yorum.

Bu okul için anlat›lacak
çok fleyler var. Çocuklar›m›z›n

anne ve babadan da k›ymetli olan
ö¤retmenlerine, okul idarecilerine,
tüm personeline, sonsuz
teflekkürler her fley
gönlünüzce olsun.

Kolej ve 3/A3/A

P›nar ÇA⁄LAYAN
Ö¤renci Velisi
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Dengeli beslen,
Çabuk büyü,

Büyümek çok güzel,
Dengeli beslenirsen.

Süt iç bol bol,
Hemen büyü,

Süt içmezsen e¤er,
Boyun küçük kal›r.

Sen büyü,
Güzel ifller baflar,
Baflar›rsan e¤er,
Her fleyin çok güzel

ve çok iyi olur.

O.K.S.

U

yumak ve Beslenmek

Kald›r›ld›!..
U

yumak ve Beslenmek
Milli E¤itim Bakanl›¤› 2008–2009 ö¤retim y›l›ndan itibaren OKS’yi kald›rd›.

En son 2008 y›l›nda uygulanacak olan OKS’nin yerini 6.,7. ve 8. s›n›f

sonlar›nda yap›lacak olan SBS alacak. Bu ö¤retim y›l› sonunda 8. s›n›f 

ö¤rencileri son kez OKS’ye, 6. ve 7. s›n›f ö¤rencileri ise gelecekte

okuyacaklar› orta ö¤retim kurumlar›n›n belirleyici ilk ad›m› olan SBS
(seviye belirleme s›nav›)na girecekler. Her y›l›n sonunda

belirlenecek olan SBS puanlar›n›n 6. s›n›ftakilerin %25’i, 7. s›n›ftakilerin

%35 ve 8. s›n›f SBS’nin %40’›n›n ortalamas› ö¤rencinin orta ö¤retim

yerlefltirme puan›n› oluflturacak. S›n›flara göre belirlenecek

SBS s›n›f puan› ise %70 girilen s›nav›n puan›, %25
ö¤rencinin y›lsonu baflar› ortalamas›na göre ve %5’i ise

davran›fl puan›na göre oluflacakt›r.

Selin Görkem ÇÖRDÜK

3/A S›n›f› Ö¤rencisi



Ö Z E L  K I R fi E H ‹ R  ‹ L K Ö ⁄ R E T ‹ M  O K U L U 17

Deneme S›navlar›Deneme S›navlar›

Okulumuz 2007-2008 ö¤retim y›l› için

anlaflma yapt›¤› iki ayr› profesyonel firma

arac›l›¤› ile 2. s›n›ftan itibaren deneme ve

tarama s›nav› uygulamas›n› yo¤un bir flekilde

yürütüyor.

2. s›n›ftan itibaren bütün derslerde

yaprak testler, konu testleri da¤›t›lmakta

ve her ünite sonunda;

tarama-deneme s›nav› uygulanarak

konular›n ö¤renilme yüzdeleri konusunda

de¤erlendirmeler yap›lmaktad›r.

Yo¤un bir flekilde
Yo¤un bir flekilde

Devam Ediyor...Devam Ediyor...



Okulumuz resmi müfredat program› d›fl›nda

haftada 5 saat olarak uygulanan
etüt derslerimizin hangi derslerden

oluflaca¤›n› belirledi ve

uygulamaya baflland›.

Uygulama, derslerin bafllamas› ile birlikte bafllam›fl

ve sene sonuna kadar devam edecektir.

1.,2.,3.,4. ve 5. s›n›flarda resmi müfredat d›fl›nda haftada

5 saat pratik ‹ngilizce ö¤renme,

6.,7. ve 8. s›n›flarda 2 saat Matematik,

2 saat Fen Bilgisi

1 saat Türkçe-Sosyal Bilgiler
soru çözmeye ayr›ld›.

Etüt Derslerimizin Tümü
1. - 5. S›n›flarda
Pratik ‹ngilizceye Ayr›ld›

Do¤ruyu, güzeli,
Bize sen ö¤retirsin,
Vatana sevgiyi,
Sen ö¤retirsin.

Sevgili ö¤retmenim,
‹nan sen bir ›fl›ks›n,
Yanars›n gece gündüz,
Ayd›nlat›rs›n bizi.

Sevgili
Ö¤retmenim
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Helin GÖKTEK‹N

3/B S›n›f› Ö¤rencisi

Etüt Derslerimizin Tümü
1. - 5. S›n›flarda
Pratik ‹ngilizceye Ayr›ld›





Ülkemiz son y›llarda çok önemli bir süreçten geç-
mektedir. Günümüz gençlerinde görünen e¤itim bo-
zuklu¤u, ülkemizi maddi ve manevi kay›plar›na, hasar-
lar›na neden olmaktad›r. O yüzdendir ki e¤itimde
köklü reformlara gidilmifltir.

Okulumuz Özel K›rflehir Koleji olarak e¤itime ayr› bir
önem vermektedir. Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n yeni müf-
redat› do¤rultusunda araflt›rmaya dayal›, sonucun de¤il
sürecin önemli oldu¤u, grup çal›flmas›
ve sosyal becerileri gelifltirmeye yönelik e¤itim progra-
m›n› benimsemifltir. Bu do¤rultuda kurucu, yönetici ve
e¤itimci karosuyla büyük
çaba sarf etmektedirler. Evlatlar›m›z›n ileride Ata-
türk ilke ve ink›lâplar›na ba¤l›, ça¤dafl, laik ve düflü-
nen, araflt›ran, sorgulayan kifliler olmas›n› kendileri-
ne vazife edinmifllerdir.

At›lan tohumlar›n filizlenmesini bizzat çocuk-
lar›m›zda flimdi ve yeflerip serpilmesini ülke
olarak gelecekte görece¤iz. Özel K›rflehir
Koleji ö¤rencilerinin toplum ve ailesiyle
uyumlu iliflkiler kurabilen, ayr›ca çevresi ve
kendisiyle bar›fl›k olduklar›n› görmekteyim. Bir
anne ve veli olarak çocu¤umun Özel K›rflehir Kole-
jinde okuyor olmas›ndan birçok veli gibi gu-
rur duymaktay›m. ‹ç Anadolu’nun evliyalar
flehri K›rflehir’e e¤itim alan›nda yapm›fl ol-
duklar› katk›lar› ve bize olanak
sa¤lad›klar› için kurucular›na sonsuz te-
flekkürlerimi iletirim. De¤erli yönetici
kadrosuyla ve çocuklar›m›z için fedakâr-
l›ktan sak›nmayan sayg›de¤er ö¤retim kad-
rosuna sonsuz sevgi ve sayg›lar›m› sunu-
yorum. Di¤er tüm çal›flanlarla olufltur-
du¤unuz e¤itim seferberli¤inizde ba-
flar›lar›n›z›n devam›n› diliyorum.

Okulumuzda E¤itimOkulumuzda E¤itim
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Gülendam AZAK
Ö¤renci Velisi



R e s i m

Irmak BAL‹
4/A S›n›f› Ö¤rencisi

Her gün,

Enginlerden engin,

Yücelerden yüce,

Bir duygu sarar bizi,

Bu s›n›fa girince.

Kürsünün üstünde bir resim:

Gözleri denizlerden mavi,

Bak›fllar› günefllerden s›cak,

Dört mevsim.

Kürsünün üstünde;

Atatürk’ün arkas›nda al bayrak,

Kollar›n› kavuflturmufl gö¤sünde.

Bu resimle bafllar bizim günümüz,

Karfl›m›zda Atatürk’ü gördükçe,

K›vançla dolar, taflar gönlümüz.

Ö¤retmenimizin kürsüde,

Verdi¤i dersi,

Dinler bizimle birlikte,

Atatürk’ün resmi,

Çal›flkan›z çünkü,

Çal›fl›nca,

Bakar›z, Atatürk güldü.

Bir yanl›fll›k yapsak,

Bulutlan›r gözleri,

Anlar›z Atatürk üzüldü.
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7 yafl›ndayken babas›n› kaybetti yetim kald›.
8 yafl›nda okuldan al›nd› ve köyde yaflad›.
10 yafl›nda yüzü kanlar içinde kalacak flekilde

ögretmeninden dayak yedi.
17 yafl›nda hayalindeki okulun not ortalamas›n› tutturamad›.

24 yafl›nda tutukland› günlerce sorguya çekildi ve tek bafl›na

2 ay bir hücrede yaflad›.
25 yafl›nda sürgüne gönderildi.
30 yafl›nda kendisi baflka ülkeleri düflman iflgalinden kurtarmaya

çal›fl›rken do¤du¤u flehir
düflmanlar›n eline geçmiflti.

30 yafl›nda amiri onu yan›ndan uzaklaflt›rmak için baflka yere atanmas›n› istedi.

37 yafl›nda böbrek hastal›¤›ndan Viyana’da bir hastanede

2 ay hasta ve yaln›z kald›.
37 yafl›nda komutan olarak atand›¤› ordu da¤›t›ld›.
38 yafl›nda savunma bakan› taraf›ndan görevinden at›ld›.
38 yafl›nda bir toplant›da giyebilece¤i

bir tek sivil elbisesi bile yoktu ve baflkas›ndan ödünç ald›.

38 yafl›nda kendisi için tutuklama karar› ç›kar›ld›.
38 yafl›nda en yak›n befl arkadafl›ndan üçü onun Kongre Temsil

Heyeti’ne üye olmamas› için oy kulland›.
39 yafl›nda idam cezas›na çarpt›r›ld›.

Sonra ne mi oldu?..
42 yafl›nda Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaflkan› oldu!..

O kim miydi?

Sizce biz hangi Ata’n›n

Çocuklar›y›z?..

* “‹nsan ‹sterse” Azmin Zafer Öyküleri - Alfa Bas›n Yay›m Da¤›t›m
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‹nsan ‹sterse*‹nsan ‹sterse*



Ayr›l›k vakti geldi çatt›,
fiark›lar hat›rlar bizi,

Unutturmaz hat›ralar geçmifli,
Düdük sesleri deler geçer kalbimizi,

Tren vagonlar› dolu insan,
Bir taarruz misali.

Gözler kenetlenmifl, eller kavuflmuyor,
Saatine bakan çok, yetiflen vard›r belki,

Kap›da bir bekçi uyukluyor,
Uyan›yor düdük sesleriyle,

Yüzünde bir s›k›lma, anlamaya çal›fl›yor,
Gelenleri gidenleri, birbirine kar›flt›r›yor,

Birden akl› bulan›yor,
sonra gözleri tekrar kapan›yor,

Ç›¤l›k, ç›¤l›¤a bir fley anlafl›lm›yor,
Kelimeler kavuflmuyor, cümleler,

bulam›yor birbirini,
Arada kaybolmufl umutlar,

Birbirini göremeden ayr›lanlar var,
Hâlâ ayr›lamayanlar, ayr›lamazlar.

Bir çocuk arada kalm›fl,
T›kl›m t›kl›m bir vagon,

Treni kaç›ranlar, kaç›rman›n üzüntüsüyle,
Bir cuma günü, günefl batmak üzere,

Ak›llar› kar›flm›fl, ç›k›fl› bulam›yorlar,
‹nsanlar›n aras›nda bir yol ar›yorlar.

Gidenlerin arkas›ndan a¤layanlar,
Üzüntüsünden, sevincinden,
Baz›lar› ne yapacaklar›n› flafl›rm›fllar.
Çocu¤unu arayanlar,
Trenin arkas›ndan koflanlar,
Gidenin arkas›ndan bakakalanlar.

Bir cuma günü, vagonun içinde,
Al›flanlar var bu düzensizli¤e,
Bir fley anlayamayan bebekler,
Ne alaca¤›n› bilemezler,
Belki de bilmezlikten gelirler,
Seslerden etkilenirler,
Susarlar, konuflmak istemezler.

Ayr›l›k vakti geldi çatt›,
fiark›lar hat›rlar bizi,
Unutturmaz hat›ralar geçmifli,
Düdük sesleri deler geçer kalbimizi,
Tren vagonlar›nda dolu insan,

Bir taarruz misali...

Bir Taarruz
Misali

‹pek EYÜPO⁄LU

6/A S›n›f› Ö¤rencisi
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Bir Taarruz
Misali



K›rflehir Koleji

Evvel zaman içinde ormanda bir tane tavflan
yaflarm›fl. Her gün kalk›p bakkala sabah gaze-
tesi almaya gidermifl. Kaplumba¤a, tavflan›n
z›playa z›playa gitmesine g›c›k olurmufl. Kap-
lumba¤an›n 3 tane çocu¤u varm›fl.

Bu 3 çocuk koltukta z›plarm›fl. Kaplumba¤a ga-
zete almaya giderken, tavflan kap› yap›yormufl.
Kaplumba¤a gazetesini al›nca eve do¤ru gitmifl ve

zili çalm›fl. Han›m› kap›y› aç›nca çok üzgünmüfl.

—Ne oldu? Neden üzgünsün?
—Bizim yeni ald›¤›m›z koltu¤un yay› ç›kt› demifl.

Kaplumba¤a görünce akl›na bir fikir gelmifl. Yay› alarak he-
men d›flar› ç›km›fl. Yaylar› aya¤›na geçirip z›plamaya çal›fl-
m›fl. Ama o kadar a¤›rm›fl ki yaylar onu kald›ramam›fl. Kap-
lumba¤a anlam›fl ki tavflan z›plarsa benim de korumam var

deyip k›skanmay› b›rakm›fl.

Baran AZAK

3/B S›n›f› Ö¤rencisi
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K›rflehir Koleji denince akl›ma ciddi,
ilgili, e¤lenceli bir ortam ve e¤itim geldi.
Sonras›nda Koleje gidip tan›fl›nca
idareci kadroyu, okulu görünce
bu fikrimde yan›lmad›¤›m
ortaya ç›kt›. Ö¤retmenlerimizin ve
personelin çocuklar›m›za olan ilgisi
hoflumuza gitti. E¤itim - ö¤retim
alan›ndaki yenilikleri takip edip uygulayan
bir okul olmas› okulumuz aç›s›ndan
büyük bir de¤er diye düflünüyorum...

Dr.Turgut BA⁄DATO⁄LU

Ö¤renci Velisi

K›skanç
Kurba¤a





Y›lbafl› Program›m›z

Görkemliydi

2008 y›l›n› sevgi ile, umut ile,

dostluk ve kardefllik duygular› ile

karfl›lamay› hedefleyen

y›lbafl› program›m›z,

31 Aral›k 2007

Pazartesi günü

13:30-15:oo

saatleri aras›nda

okulumuz salonunda

gerçeklefltirildi.
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2008 y›l›n› sevgi ile, umut ile,

dostluk ve kardefllik duygular› ile

karfl›lamay› hedefleyen

y›lbafl› program›m›z,

31 Aral›k 2007

Pazartesi günü

13:30-15:oo

saatleri aras›nda

okulumuz salonunda

gerçeklefltirildi.



Tüm ö¤rencilerimizin

ve ö¤retmenlerimizin
kat›l›m› ile

gerçekleflen programda ö¤rencilere

pasta-meyve suyu ikram› yap›ld›.

Müzik eflli¤inde gönüllerince e¤lenen

ö¤renci ve ö¤retmenlerimizin

mutlu olduklar›

gözlendi.
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Kar Ya¤›yor
Hep düflünürüm,
Niye kar ya¤ar?

Annemle babam bilmez,
Saklar›m onlardan.

Bir gün pencereden bakt›m,
Kar ya¤›yordu,
Çok sevindim,

Mutlu oldum o zaman.

D›flar› ç›k›yordum,
Her yer bembeyaz,
Kartopu oynad›m,

Kardanadam yapt›m.

Zaman geçti,
Can›m s›k›ld›,

Biraz gezmek istedim,
Bu karl› havada.

Damla DURANDURDU

2/A S›n›f› Ö¤rencisi

Tüm ö¤rencilerimizin

ve ö¤retmenlerimizin
kat›l›m› ile

gerçekleflen programda ö¤rencilere

pasta-meyve suyu ikram› yap›ld›.

Müzik eflli¤inde gönüllerince e¤lenen

ö¤renci ve ö¤retmenlerimizin

mutlu olduklar›

gözlendi.

Kar Ya¤›yor



Emniyet kemeri kadar gereksiz bir fley yoktur.

Ülkemizde emniyet kemeri kullan›m›n›n yasaklamas›n› istiyorum.

Bu nas›l ifl ya?.. Bir sürü para verip araba alacaks›n

ondan sonra araban›n içinde sa¤›n› solunu

ba¤layacaks›n, o yana döneyim desen olmaz,

bacak bacak üstüne

atay›m desen

olmaz.

Bu nas›l

iflkencedir

ya...
Baz› otomobiller

polisten beterdirler 

Polis “geç” der

ama o otomobiller

takmay›nca c›yak c›yak ba¤›r›r.

Neymifl uyar›yormufl

“kemerini tak” diye.

Beyinsiz araba sanki biz kemerimizi

unuttu¤umuz için mi takm›yoruz.

Mucit ruhlu vatandafllar›m›z

bu tür otomobillerinde

defterini dürdüler. Kimi duymazl›ktan geliyor

o c›yaklamalar›, kimi s›rt›n›n arkas›ndan geçiriyor,

kimide yan taraf›n kemerini tak›yor.

Sonuçta kemer takm›yoruz ya oh olsun!
Sadece mucit ruhlu de¤iliz; felsefe insan›y›z ayr›ca.

“Neden kemer takm›yorsun”
sorusuna dünyada baflka yerde

böyle felsefi yan›t duyamazs›n›z;

“K›sa mesafe. Bir fley olmaz!”

Burak UZUNBOY

7/A S›n›f› Ö¤rencisi

Hayat Uzun Mesafe K›sa
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MERKEZ : Ankara Karayolu 2. Km. / KIRfiEH‹R
Tel : 0 386 262 20 05 - 06 - 07

fiUBE 1 : Afl›kpafla Kapal› Spor Salonu Karfl›s› / KIRfiEH‹R
Tel : 0 386 213 83 34

fiUBE 2 : Lise Cad. M.Alt›n Apt. No: 13 / KIRfiEH‹R
Tel : 0 386 214 18 10

fiUBE 3 : Yenice Mah. Atatürk Cad. Göçmenler ‹fl Merkezi / KIRfiEH‹R
Tel : 0 386 214 30 31



Günümüzde E¤itim

Demet TOKER

Ö¤renci Velisi

Günümüzde e¤itim sistemi, ö¤rencileri
kitaplar›n aras›nda bo¤maktan ziyade,
hayat› kendi içinde yaflayarak ö¤renmeyi amaçlamaktad›r.
Bu yüzden ö¤rencilerin olabildi¤ince sosyal faaliyetlerde
ve kulüplerde yer almas›, çevresiyle
rahat iletiflim kurabilmesi için
önemli yer tutmaktad›r.

K›rflehir Koleji’nin fark›n›
ortaya koyan etken de budur.
E¤itim ve ö¤retimi birbirinden
ay›rmadan, bilgi verirken davran›fl
kazand›rmay› da amaç edinen
bir e¤itim kurumudur.
Çocuklar›n toplum karfl›s›nda
rahat hareket edebilmeleri
ve konuflabilmeleri için, sosyal faaliyetlerde
görev verilmesi, onlar›n kendilerine
güven duymalar›n› sa¤lamaktad›r.
Okulun fiziksel imkânlar›n›n yeterli olmas›
ve e¤itimde bu imkânlar›n kulland›r›l›yor olmas›
ö¤rencinin daha iyi bilgi almas›n› sa¤lamaktad›r.
S›n›f mevcutlar›n›n az olmas›ndan kaynakl›
ö¤retmenlerin ö¤rencilerle bire bir ilgilenmeleri,
ellerinden gelen her türlü çabay› harcamalar›
ö¤rencilerin baflar›lar›n› artt›rmaktad›r.
Çocuklar›n gelifliminde beslenmenin de çok önemli oldu¤unun
fark›nda olan bir kurum oldu¤undan, ö¤len yemeklerinin
çok sa¤l›kl› ve besleyici haz›rland›¤›n› görmekteyim.
Çocu¤umun zihinsel, bedensel ve sosyal geliflimi
her aç›dan destekledi¤i, onu gelecekteki hayat›na

tam bir birey olarak yetifltirdi¤i için
teflekkür ederim.
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Tertemiz bir hava,

A¤açlar yafl›yor,

Günefl par›ld›yor,

Hayal ediyorum.

Ifl›l ›fl›l gökyüzü,

Sevgi dolu çocuklar,

C›v›l c›v›l kufllar,

Hayal ediyorum.

Kötülük olmayan dünya,

‹nsanlar iyili¤i, iyiyi benimsiyor,

Sevgi dolu çocuklar,

Hayal ediyorum.

Hayal
Ediyorum

Babalar çocuklar›n› severler,

Çocuklarda babalar›n›,

Ben babam› severim,

Ben babam› öperim,

Can›m babam,

Can›m babac›¤›m,

Ben hasta olunca beni

iyilefltiren babam,

O olmasayd›

ben iyileflemezdim,

Can›m babam,

Can›m babac›¤›m,

Babam beni uyutur,

Babam beni uyand›r›r,

Babam ifle gider,

Babam iflten gelir,

Can›m babam,

Can›m babac›¤›m.

Baba Sevgisi

Ceren CEYLAN

2 / B S›n›f› Ö¤rencisi

Sevdenur GÖK

6 / A S›n›f› Ö¤rencisi
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Küresel ›s›nma deyince, dünyam›z›n çok fazla ›s›nmas› akl›m›za gelir.

Dünyan›n ›s›nmas› sonucunda baz› hayvanlar kaybolur,

mevsimler de¤iflir. Dünyada insan kalmaz ve insan say›s› azal›r.

Araçlar›m›zdan ç›kan gaz havay› kirletir.

Sular›n azalmas›, suyu bofla ak›tmam›zdan kaynaklan›r.

Kutup ay›lar›n›n baz›lar› ölürler ve sonrada yok olurlar.

Bunlar›n olmalar›n›n nedenleri bizleriz (yani insanlar).

Bunlar› biz yap›yoruz ama bunlardan
haberimiz yoktur. Bu olaylar

bizim de ölmemize
neden olabilir.

Küresel Is›nma

Bunlar› önlemek için;
1. Naylon pofletleri çok kullanmamal›y›z.
2. Banyoda çok durup suyu bofla ak›tmamal›y›z.
3. Elimizi yüzümüzü y›kad›ktan sonra muslu¤u kapatmal›y›z.
4. Klima yerine cam› açmal›y›z.
5. Çok yak›t harcamamal›y›z.
6. Bofl yere yanan ›fl›klar› söndürmeliyiz.
7. Baflka bir fley yaparken televizyonu kapatmal›y›z.
8. Televizyonlar› kumandas›ndan de¤il

dü¤mesinden kapatmal›y›z.
9. Bol bol a¤aç dikmeliyiz.
10. Baz› çöpleri geri dönüflüm kutular›na atmal›y›z.
11. Damlayan sular 40 ton suyun azalmas›na neden olur.
12. Bu önerilerin baz›lar›n› okulda da uygulamal›y›z.
13. Bu önerileri her zaman göz önünde bulundurmal›y›z.
14. Biz çocuklar olarak çevremizdeki insanlar› uyarmal›y›z,

elimizden geldi¤ince do¤ay› korumal›y›z.

BU DÜNYA HEP‹M‹Z‹N! Ayfle EK‹C‹O⁄LU

3 / A S›n›f› Ö¤rencisi
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Dilan GÜVEND‹K

2 / B S›n›f› Ö¤rencisi

Okan AKYOL

3 / B S›n›f› Ö¤rencisi

Sen Atatük’sün Atatürk.

Düflmanlar› yurdumuzdan kovan,

Demokrasiyi getiren,

Sen Atatük’sün Atatürk.

Çocuklara arma¤an›n,

Nefleli bayramlar.

Halka arma¤an›n

Cumhuriyettir.

Sen Atatük’sün Atatürk.

Okulum

Okulda bilgi ö¤rendim,

Kofla kofla,

Ö¤retmenime do¤ru,

Severim okulumu.

Her sabah bilgilere koflar›m,

Ö¤retmenime do¤ru,

Sabah kalkar›m o,

Okula do¤ru.

33

Atatürk
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Bir varm›fl bir yokmufl.

Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde bir çocuk varm›fl.

Bu çocuk yenilgiyi kabul etmez, birisi ona ufac›k bir fley söylese

hemen küser hemen al›n›rm›fl.

Bir gün mahallede bir maç olacakm›fl. Maç bafllamadan önce en çok uyar›lan

çocuk o olmufl ve maç bafllam›fl. Arkadafl› Ali ona pas atm›fl.

Ama o kimseye pas atmadan golü ben ataca¤›m diyerek karfl› tak›m›n

kalesine do¤ru koflmufl. Karfl› tak›mdaki Mehmet o çocu¤un aya¤›ndaki topu alarak

karfl› kaleye koflmufl. O çocuk da aya¤› a¤r›mad›¤› halde

aya¤›m a¤r›yor diyerek, sahan›n ortas›nda beklemeye bafllam›fl.

Kimse onun aya¤›n›n a¤r›mad›¤›n› biliyormufl.

Arkadafllar›ndan birisi “bence burada bekleme herkes

senin aya¤›n›n a¤r›mad›¤›n› biliyor,

herkes m›z›kç› bir çocuk oldu¤unu söylüyor” demifl.

O çocuk da bir daha m›z›kç›l›k

yapmayaca¤›na söz vermifl.

M›z›kç› ÇocukM›z›kç› Çocuk
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Yusuf ERASLAN
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Küçük Fok

Kutuplar›m›z
her geçen gün ›s›n›yordu.
O günlerde küçük fok ve ailesi çok zor durumdayd›.
Buzullar eridikçe onlar›n yaflam› zorlafl›yordu.

Küçük fok çok çaresizdi.
Bu durumda ailesini yitirmiflti. Annesi ve babas›
daha ne kadar dayanabilirdi ki?
Küçük fok çok üzgündü.
Çünkü yaln›z ailesini de¤il, kutuplarda

yaflayan birçok hayvan da hayata
gözlerini yummufltu. Küçük fok

bazen sinirleniyordu. Çünkü bunlar›n hepsini
kimin yapt›¤›n› biliyordu.
Bunlar›n hepsinin sorumlusu biz insanlard›k.
Arkadafllar çevreyi kirletmeyelim,

do¤ay› küstürmeyelim.
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Berfin KOÇY‹⁄‹T

3/A S›n›f› Ö¤rencisi

Küçük Fok



Okulumuz
Her anne baba gibi, çocuklar›m›z›n
emin ellerde, güvenilir bir ortamda
yetiflmelerini, güvenilir servislerle

okula gidip gelmelerini isteriz.
‹lk çocu¤umuz okula bafllarken

bu endifleleri yaflad›k. Gördük ki
endiflelerimiz bofluna!

Okul müdürünün dengeli,
disiplinli uygulamalar›

s›n›f ö¤retmenimizin
çocuklarla bire bir ilgilenmesi

onlar› iyi birer vatandafl olarak

e¤itme çabalar›, e¤itim ve
ö¤retimin mükemmel 
verilmesi, di¤er çal›flanlar›n

çocuklarla kendi evlatlar›,
kardeflleri gibi ilgilenmeleri endiflelerimizin
bofluna oldu¤unu gösterdi.
‹kinci çocu¤umuzu da ayn› okula
ve ö¤retmene vererek, bir kez daha
okula olan güvenimizi
tazelemifl olduk. Dileriz ki bu standartlar,
daha da iyiye giderek uzun y›llar
devam etsin. Özel K›rflehir Koleji
idarecilerine, ö¤retmenlerine ve
çal›flanlar›na bize bu imkanlar›
sa¤lad›klar› için
teflekkür eder,
baflar›lar›n›n
devam›n› dileriz.

Ö¤retmenim Can›m Benim
Ö¤retmenim can›m benim, can›m benim,

Seni ben pek çok pek çok severim,
Sen bir ana, sen bir baba,

Her fley oldun art›k bana,
Okut ö¤ret ve nihayet,
Yurda yarar bir insan et.

Sebahattin ÇA⁄LAYAN

3 / A S›n›f› Ö¤rencisi

Dr.Funda-Metin DURANDURDU

Ö¤renci Velileri
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Feramuz ÇEL‹K

Ö¤renci Velisi

Ben, 2-B s›n›f›nda ö¤rencisi
bulunan velilerden birisiyim.
2005 y›l›n›n Haziran ay›nda
“K›z›m hangi okulda okumal›?”
diye kara kara düflünürken, bir
arkadafl›m›n tavsiyesi ile Özel
K›rflehir Koleji’ne gittik eflimle
birlikte. Daha okul bahçesinden
bile içeri girmeden “kolejli
olman›n ayr›cal›¤›n›” hissettim
içimde. Okul, yeflillikler
içerisinden gülen yüzü ile bizi
davet ediyordu sanki güvenli
bir ortama. Bu sese kulak verip
girdik bu temiz düzenli ve
ciddi görünümü olan e¤itim
yuvas›na. Dost yüzlü, dost
gülücüklü insanlar›n s›cak
karfl›lamalar› daha da mutlu
etti bizleri. Okul Müdürümüz
Erol Bey’in okul tarihçesi ve
e¤itim durumu hakk›ndaki
bilgilendirmesinden ve okulun
bölümlerinin gezilmesinden
sonra ak›llar›m›zda bulunan
soru iflaretleri tamamen silindi.
1991 y›l›nda e¤itime gönül
veren insanlar›n kurduklar› bu
s›cak yuvan›n s›cakl›¤›n› biz de
hissettik yanaklar›m›zda. Biz
de bu yuvan›n bir üyesi olman›n
gururunu yaflad›k, yafl›yoruz
doyas›ya.
Okulumuz; e¤itim kurumlar›
aras›nda, yerleflim plan›ndaki
düzeni, yavrular›m›z›n güvenli¤i
için düflünülmüfl emniyet
kurallar›, oyun alanlar›,
yemekhanenin tertip ve düzeni,
harika bahçe düzenlemesi ve 

çocuklar›m›za
sa¤lad›¤› e¤itim
olanaklar› ile göz
doldurmakta. E¤itimdeki misyonu,
vizyonu ve ilkeleri ile yavrular›m›z› teknolojik
geliflmelerden haberdar etmesi, Atatürk ilke ve
devrimlerine ba¤l›; demokratik, laik, evrensel
de¤erleri özümseyen, yarat›c›, bilimi kendisine
rehber edinmifl, bilgilerini hayatta kullanabilen,
bildi¤ini paylaflan, kendine güvenen, mutlu
bireyler yetifltirmesi ile de biz velilerin
e¤itimden bekledi¤imiz beklentilerini tam
anlam›yla karfl›lamaktad›r.
Y›l içerisinde yap›lan e¤itici ve gelifltirici
etkinlikler, hem ö¤rencilerimizin geliflimlerine
katk› sunmakta hem de biz velileri kaynaflt›r›c›,
birbirine ba¤lay›c› etki yaparak güzel
dostluklar›n do¤mas›na da olanak sa¤lamaktad›r.
Bugüne kadar verdi¤iniz emeklerin karfl›l›¤›
teflekkürle ödenmez bilirim, ama yine de bundan
sonra da yapacaklar›n›z›n bu günkünden daha
fazla ve daha da kaliteli olaca¤›na olan inanc›mla;
baflta okul yönetimine ve sonsuz sayg›y› hak, eden
sayg›de¤er ö¤retmenlerimize ve çal›flan
personelimize teflekkür ediyor; baflar›lar›n›z›n
devam›n› diliyorum.

‹zlenimler‹zlenimler
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Ders çal›fl›rken,

E¤lenip gülerken,

Bizi severken,

Güzeldir benim ö¤retmenim.

Kitap okurken,

Ders çal›fl›rken,

Çal›flmay› ö¤ütlerken,

Çal›flkand›r benim ö¤retmenim.

Ey ö¤retmenler,

Sizsiz olmaz derler,

Çok do¤ru söylerler,

Benim can›m ö¤retmenim.

Ö¤rencisini seven,

Severken ö¤reten,

Bize yok gösteren,

Benim ak›ll› ö¤retmenim.

Onlar yüce insanlard›r,

Onlara ilgi göstermek sayg›nl›kt›r,

Atatürk demifl ki:

Ö¤retmenler yeni nesil

sizin eseriniz olacakt›r.

Benim ö¤retmenim,

Can›m ö¤retmenim,

Sensin benim,

Tek sevdi¤im.

E¤lendi¤imde yan›mda,

Ö¤rendi¤imde yan›mda,

Atatürk’ün sa¤ kolunda,

Vard›r benim ö¤retmenim.

Ö¤retmenim sevinince,

A¤lay›p gülünce,

Bazen üzülünce,

Duyguludur benim ö¤retmenim.

Bana ö¤reten,

Bani yükselten,

Önce çal›fl›p, sonra e¤iten,

Benim zeki ö¤retmenim.

Ey bütün ö¤retmenler,

Ülkeyi e¤itecekler,

T›pk› Atatürk gibi,

Çal›fl›p sevinecekler.

Atatürk’ün Sa¤ Kolu

Ö¤retmenler

F›rat GÜVENÇ

5/A S›n›f› Ö¤rencisi



Daha dün ellerime do¤an minik k›z›m okul
formas›n› giymifl, s›rada, ilkokulunun ilk
s›n›f›ndaki ilk dersine girmeyi beklerken
hangimiz daha heyecanl›yd›k bilmiyorum.
Kendimize göre, edindi¤imiz bilgiler ›fl›¤›nda
bir tercih yapm›fl ve Özel K›rflehir Koleji’nin
ö¤rencisi olmas›na karar vermifltik.
Okulunun, ö¤retmeninin ve arkadafllar›n›n
nas›l olaca¤›, uyum sa¤lay›p sa¤layamayaca¤›
gibi bir sürü soru kafam›z› kurcal›yordu.
‹lk gününün akflam›nda okuldan döner
dönmez “Babac›¤›m ben okulu çok sevdim,
yar›n bir an önce olsa da yine okula gitsem.”
dedi¤i zaman do¤ru tercih yapt›¤›m›za dair
ilk iflareti ald›¤›m›z› düflündüm. Zaman içinde
sessiz-sakin k›z›m›n, okulun ikinci y›l›nda
ö¤retmenler günü program›n› sundu¤unu,
müsamerelerde, halk oyunlar› toplulu¤unda

görev ald›¤›n›, kendini art›k rahatl›kla ifade
edip ne kadar sosyalleflti¤ini izledim.
Bizim ö¤rencili¤imize göre evde çal›flt›¤›
sürenin az oldu¤u, baflar›s›z olabilece¤i
yönünde endiflelerimi ö¤retmenine iletti¤imde,

sakin, kendine güvenen ve ne yapt›¤›n›
bilen bir edayla “Doktorum biz okulda
çocuklar›m›zla yeterince ilgileniyoruz,
siz evde onlarla oyun oynay›n, bir fleyler
paylaflmaya çal›fl›n onlarda çocukluklar›n›
yaflas›nlar.” önerisini duydum. Nitekim
zamanla girdi¤i s›navlarda çok iyi dereceler
elde etti¤ini gördükçe okulda geçirdi¤i
sürenin son derece verimli geçti¤i yönünde
yarg›lar›m pekiflti. Bir gün bile ö¤renci
servisi, yemekler veya okulla ilgili herhangi
bir yak›nmas›n› duymad›m. Pek çok aile için
korkulu rüya olan ilkokul dönemi, bizim için
hemen hiç sorun yaflamadan, neredeyse bitti.
Temelleri sa¤lam at›lmam›fl yap›n›n ne kadar
dayan›ks›z olabilece¤ini bildi¤imizden e¤itim
hayat›n›n bu ilk basama¤›nda iyi bir tercih
yapt›¤›m›z› düflünüyoruz. Umar›z bu uzun
merdivenin her basama¤›nda k›z›m›n
ellerinden tutacak Bilal ALTUN gibi
ö¤retmenler ve böyle yuva gibi
s›cak e¤itim kurumlar› olur.
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Dr.Y›lmaz AKBAfi

Ö¤renci Velisi

K›z›m...K›z›m...



Bir varm›fl bir yokmufl. Yemyeflil bir ormanda
çal›flkan bir çekirge varm›fl. Çekirge bir gün

kendine küçük ve flirin bir ev yapm›fl.
Fakat tam evine girece¤i anda dikkatsiz

bir kaplan çekirgenin yuvas›na bas›vermifl.
Evi darmada¤›n olan çekirge

öfkeyle kaplana ba¤›r›vermifl; “Ne hakla evimin
üzerine basars›n?!” Kaplan: “Ev mi? Ben burada

ev falan göremiyorum!” demifl. “Aya¤›n› kald›r›rsan
göreceksin” demifl. Çekirge. Kaplan aya¤›n› kald›rm›fl,

“Sen flu çöpten yapt›¤›na ev mi diyorsun?” demifl. “Onu bunu bilmem”
diye kafa tutmufl çekirge. “Evimi geri isterim” “Ya geri vermezse

ne yapars›n?” “Sana dünyay› dar ederim” “Hah ha ha” diye
gülmüfl kaplan. “Senin gibi yüz tane olsa bana bir fley yapamaz!”

“Öyleyse arkadafllar›m›z› toplayal›m.

Bakal›m kim güçlü” demifl çekirge.
Kaplan ve çekirge hemen dostlar›na koflmufllar.

Çekirge ormanda ne kadar çekirge varsa, ar›, kelebek,
böcek varsa etraf›na toplam›fl. Kaplanda s›rtlanlar,

aslanlar, tilkiler çakallar ve kurtlar› toplam›fl. ‹ki taraf
karfl› karfl›ya gelmifl. Kaplan difllerini göstererek sald›rm›fl

ama hayvanlar zor kurtulmufl. Çünkü böcekler
onlar› ›s›rm›fl ve kimsenin

küçüklü¤üne bakmam›fl.
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Kaplan ile Çekirge

fiimal KAYA
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Tan›flma Yeme¤i Gerçeklefltirildi
30 KASIM 2007 tarihinde okulumuz ö¤retmenleri ve velilerin kat›l›m› ile Grand Hotel Terme

Restoranda Müzik-E¤lenceli Tan›flma-Dayan›flma yeme¤i düzenlendi. Çok say›da velinin

ve ö¤retmenin kat›ld›¤› (gecede) kat›l›mc›lar hoflça vakit geçirerek gönüllerince e¤lendiler.

Okulumuzda Tiyatro
Ankara Tiyatro Evim okulumuzda Süper Çocuk adl› oyunu sergiledi.

02.11.2007 tarihinde okulumuz salonunda 1. kademe

ö¤rencilerine sergilenen oyun ö¤renciler taraf›ndan

be¤eni ile izlendi.
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Savafl ve Çocuklar
Geçti¤imiz y›llarda tüm dünyada silahl› çat›flmalar ve insan haklar›n›n
çi¤nenmesi bir salg›n hastal›k halini alarak insanl›¤› tehdit etmeye devam etmifltir.
Savafltan etkilenen insan say›s› artm›flt›r.  En çok da çocuklar bu savafllardan
etkilenmektedirler. Savafllarda çocuklar genellikle daha çok ölüyor. Mesela A ülkesi

B ülkesi ile savafl›rken, A ülkesi B ülkesinin çocuklar›na, B ülkesi de A ülkesinin
çocuklar›na zarar vermek istiyor. Oysaki çocuklar aras›nda dil, din, ›rk gibi

ayr›mlar yap›lmamal›d›r. 

Bazen 5 yafl›ndaki çocuklar bile savafla girmek zorunda kal›yor.

Dünya üzerinde 15 yafl›n›n alt›nda 200 bin çocu¤un
ellerinde silahlar savaflt›¤› biliniyor.

Savafl dedi¤imiz; toplumlar›n kendi ç›karlar› için yapt›klar›
anlams›z mücadeledir. Bu mücadele içerisine de
yafll›s›ndan gencine ve çocu¤una kadar herkes kat›l›yor.
Ama bilmiyorlar ki bu savafllardan en çok çocuklar etkileniyor.
Savafl s›ras›nda belki de çocuklar›n okullar› yak›l›p y›k›lacak

ve ö¤renimleri yar›da kalacak.
Gelece¤e ad›m atamayacaklar. Bekli de çocuklar›n
ö¤retmenleri ölüp onlara üzülecekler.
Böyle bir durumda insan›n psikolojisi alt üst olur.
O bomba sesleri çocuklar› olumsuz yönde etkiler.
Baflka bir neden de çocuklar›n anne ve babalar›n›

kaybetmesi. E¤er gelecek bizlere emanetse
bu halde bir emanet istemiyoruz,

savafllar durmal›.
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Buse BARKA

7/A S›n›f› Ö¤rencisi



‹nsanlar›n birbirini
sevebilmesi için içlerindeki
çocu¤u ortaya ç›karmas› gerekir.
Baz› insanlar çok serttir.
Baz› insanlar ise
alçak gönüllüdür. Her fleye
pembe gözlükle bakarlar ama

sevgisiz insanlarda siyah
gözlükle bakt›klar› için

hep kavgalar olur.

Oysa sevmekle
bafll›yor her
fley, tüm kötülükler

ise sevmeyi

bileyenlerin icad›!

Nurseli OKUR

7/A S›n›f› Ö¤rencisi

SEVG‹
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Sevgi yaflanmadan ö¤renilmez.
‹nsanlar sevginin tadlar›n› ald›klar›nda

hiç b›rakmak istemezler. Sevgi paylaflt›kça
büyür ve dostluk kazan›l›r.

Sevgi her fleyin bafllang›c›d›r.
Bir küçü¤e  “merhaba” demek o sevgiyi büyütür

ve güzellefltirir. E¤er sevgin kuvvetliyse
bütün da¤lar› aflars›n.

‹nsan sevgisini kaybederse onu zor bulur.
Bunun içinde insanlar›n dayan›kl› olmas› gerekir.
Sevgi gerçeklerden oluflur, paylaflt›kça büyür.

E¤er insanlar›n sevgisi olsayd› bu ülke
daha da ileriye giderdi. 



Gelece¤e
dair düfllerimi aileme
borçluyum. Asl›nda her fley babam›n beni
Cumhuriyet ‹.Ö.O’dan almas›yla bafllad›.
Önceleri çok korkuyordum.
Ama flimdi anl›yorum ki korkum yersizmifl.
Kolejin havas›n› solumayan hiç kimse bu
okulun fark›n› anlayamaz.
Burada ö¤retmenler sadece dersi iyi

anlatm›yor, ayn› zamanda bizleri
kiflilik ve sosyal yönden hayata
haz›rl›yor. Ben Koleje ilk geldi¤imde

baflar›l› olaca¤›m yönünde inanc›m zay›ft›.

fiimdi anl›yorum ki bu korkular

boflunaym›fl. Art›k düfllerim de
de¤iflti. Hedefim önce dersleri

iyi ö¤renmek.

Sonra da,
Fen veya Anadolu Lisesi’ni

kazanmak. Tabi daha sonra

Bo¤aziçi Üniversitesi’nin
mühendislik bölümünü kazanmak

istiyorum. En büyük hedefim elektronik

mühendisi olmak. Bunun için çok çal›flmam

gerekti¤ini biliyorum.
Ama baflar›l› olaca¤›ma inan›yorum.

Baflar›l› olmak için derslerime düzenli bir
flekilde çal›fl›yorum. Bunun için önümde

çok zaman var. ‹nsan›n istedi¤inde
baflar›l› olmas› kaç›n›lmazd›r.

Ben ilk ad›m› bu y›l
okul de¤ifltirerek att›m.

fiimdi ki hedeflerim
daha büyük...
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Yefleren Düfller

An›l As›m GÖNEN

6 / A S›n›f› Ö¤rencisi



ö¤retmenlerimize minnet borçluyuz.
E¤itimde etkili ö¤renme tekniklerinin
çocuklar›m›za iyi verilmesi, hayata
uyarlanarak pratik kazand›r›lmas›,
mant›ksal çerçevede bilgileri
kullanmalar›n›n sa¤lanmas› gerekmektedir.
Atatürk’ün bize sundu¤u
ayd›nl›k yolda gelece¤in bilgi
toplumunun sa¤l›kl› fertlerinin
yetifltirilmesinde öncelikle biz anne
babalara, sayg›de¤er ö¤retmenlerimiz ve
tüm e¤itim camias›na ciddi görevler
düflmektedir. Özel K›rflehir ‹lkö¤retim
Okulu, öncelikle çevre düzenlemesi
ile çocuklar›m›z›n çocukça yaflamalar›na
ve oyun oynamalar›na olanak sa¤lamas›
sebebi ile beni çok mutlu etmektedir.
Çünkü çocuklar›m›z apartman yaflam›yla
birlikte k›s›tlanan ve yok olan oyun
alanlar› nedeniyle bunun eksikli¤ini
fazlas›yla yaflamaktad›rlar.
En az›ndan okulda düzenli ve temiz
piknik ve park alanlar›n›n olmas›
mutluluk verici. E¤itim sadece
bilgi verme süreci de¤ildir.
Bedensel kültürel ve psikolojik yönden
çocuklar›m›z tam donan›ml› bir flekilde
hem bilgilendirilmeli hem de hayat›n
zorluklar›na haz›rlanmal›d›r.
Ça¤dafl düflünen, üreten,
yarg›layan, topluma her yönden iyi
bir örnek olan, kendi de¤erlerine sahip
olabilen, tarihini özümsemifl nice
çocuklar yetifltirmeniz
dile¤iyle.

Çocuklar›m›z
Çocuklar›m›z... De¤erini kelimelerle
ifade edemedi¤imiz, sevgilerinin gücü
bütün vücudumuzu saran
her fleyimiz çocuklar›m›z.
Anne baba olarak her fleyin en güzelini
elimizden geldi¤ince, olanaklar
elverdi¤ince onlara sunmaya çal›fl›r›z.
Çocuklar›m›z›n hayat›n›n en
önemli aflamas› ailesinden sonra
okuldur. Gelece¤i için eme¤imizi
esirgemeden çal›flt›¤›m›z çocuklar›m›z›n
en iyi biçimde e¤itim almas›n› isteriz.
Bu noktada okul seçimi büyük önem
arz etmektedir. Eflim ve ben k›z›m›z›n
iyi bir e¤itim almas› için okul seçiminde
hiç tereddüt etmeden Özel K›rflehir
‹lkö¤retim Okulunu seçtik.
Araflt›rmac›, üretken, duygu ve düflüncele-
rini ifade edebilen,
sosyal, teknolojik
geliflmeleri takip eden, ça¤dafl bir
birey yetifltiren siz ö¤retmenlerimiz ve
e¤itim camias›na
sonsuz teflekkürlerimi sunar›m.
De¤iflim ve geliflimi, Atatürk ilkeleri do¤-
rultusunda ö¤rencilerini yetifltiren
özverili 
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Av.Fatma Sezen

Ö¤renci Velisi
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S›nav Kayg›s›S›nav Kayg›s›

ve Bafla Ç›kma Yollar›
ve Bafla Ç›kma Yollar›

Kayg›, insano¤lunun yani bizlerin yaflad›¤›
en do¤al en temel duygulardan biridir.

Kayg›, kayna¤› belirsiz korkudur. Kayg› gelecekle
ilgili kötümserlik, karamsarl›k, umutsuzluk

duygular› ile beraber ortaya ç›kmaktad›r. En çok
karfl›laflt›¤›m›z kayg› türlerinden biri de s›nav

kayg›s›d›r. S›nav kayg›s›; s›nav öncesinde ö¤renilen
bilgilerin s›nav esnas›nda ortaya ç›kar›lmas›na engel olan,

ö¤rencinin s›nav an›nda kendi potansiyelini tam olarak
kullanamad›¤› ve baflar›y› azaltan yo¤un bir duygu karmaflas›d›r.

Çünkü s›navlar bireylerin birikimli olarak ilerleyen bilgisini ölçer, asla kiflili¤ini de¤il!..

Kayg›n›n NedenleriKayg›n›n Nedenleri
Olumsuz bir sonucu beklemek
‹ç çeliflki ve iç konuflma
Belirsizlik

Kayg› BelirtileriKayg› Belirtileri
Nefes darl›¤›, Gerginlik, Titreme
Terleme, Mide A¤r›s›
Kalp Çarp›nt›s› vs...

Anne-Babaya TavsiyelerAnne-Babaya Tavsiyeler

S›navlardan Önce
• Çal›flma al›flkanl›klar›n›z› gözden geçirin.
• Zaman› iyi kullanmay› ö¤renin.
• Beslenmenize ve uykunuza dikkat edin.
• Pozitif düflünün, hayata olumlu bak›n.

• Lütfen s›navla ilgili çal›flmalar›n›z›
son güne b›rakmay›n.

• S›nav öncesi dinlenebilecek
kadar zaman›n›z olsun.

• Çocu¤unuzun kayg›s›n› artt›rmay›n!
S›navlarda baflar›l› olmak için afl›r›ya kaçmadan belirli bir düzeyde kayg›ya gereksinim vard›r.
Anne baban›n küçük yafllardan bafllayarak, çocuklar›ndan yüksek bir baflar› beklemesi,
onu elefltirmesi ve cezaland›r›lmas› çocu¤un kendine olan özgüveninin sars›lmas›na ve kayg›
düzeyinin artmas›na neden olur.

• Çocu¤unuzun S›n›rlar›n› Zorlamay›n
Anne ve baba olarak kendi geçmiflinizdeki baflar›s›zl›klar› göz ard› etmeyin. Geçmiflte kendi
yapamad›klar›n›z›, gerçeklefltiremedi¤iniz hayallerinizi çocuklar›n›zdan beklemek yanl›fl bir tutum ola-
cakt›r. Her çocu¤un s›n›rlar›, kapasitesi, e¤ilimleri, yetenekleri ayn› de¤ildir. Her çocuk toplum içinde
farkl› özellikleri olan farkl› düflünen ve farkl› konuflan birer bireydir. Çocu¤unuz baflar›s›z
oldu¤unda lütfen onu beceriksizlik ve baflar›s›zl›kla suçlay›p onlar› de¤ersiz görmeyin. Derslerde ve
s›navlarda çocu¤unuzun baflar›l› olmas› u¤runa h›rslan›p onunla olan yak›nl›¤›n›z› ve çocu¤unuzun
size karfl› olan güvenini tehlikeye atmay›n. Edilen her gayretin sonunda sonuç istenildi¤i gibi olmazsa
çocu¤unuzun elinden gelenin en iyisini yapmaya çal›flt›¤›n› kabullenin.Çocu¤unuzla ilgili
beklentilerinizi kontrol edin ve sizin kendi ideallerinizin onun s›n›rlar›n› zorlamas›n› önleyin.

Çünkü s›navlar bireylerin birikimli olarak ilerleyen bilgisini ölçer, asla kiflili¤ini de¤il!..
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S›nav An›nda
• Hiçbir fley yapamayaca¤›m,

kesin s›nav kötü geçecek,
hala eksik çal›flt›¤›m›
hissediyorum, keflke daha çok
çal›flsayd›m gibi her fleyi unutun.

• Her zaman için kontrolün sizde
oldu¤unu unutmay›n.

• Cevaplayabilece¤iniz sorulardan
bafllay›p motive olmaya çal›fl›n.
Zor soru ile
kolay soru ayn› puan› getirecektir.

• Bir soruyu cevaplarken akl›n›za
baflka bir soru ile ilgili düflünceler
gelirse sayfan›z›n
bofl bir yerine not edin ve
konsantrasyonunuzun
bozulmas›na  izin vermeyin.

S›navdan Sonra
• S›nav›n›z iyi ya da kötü geçebilir. Ama her ne olursa

olsun kendinizi ödüllendirmeyi unutmay›n.

• Hoflland›¤›n›z fleyleri yaparak vaktinizi dolu dolu geçirin.

• E¤er baflar›s›z oldu¤unuzu düflünüyorsan›z daha sonra
yanl›fllar›n›z üzerinde durun bu durumdan ders ç›kar›n
ve yine de s›nav›n hayat›n›z›n sonu olmad›¤›n›
bir kez daha düflünün.

Çünkü her son yeni bir

bafllang›ca at›lan ilk ad›md›r!..

K›sacas› Birbirinize Ba¤l›l›¤›n

Amaç, S›navlar›n Araç Oldu¤unu

Unutmay›n!..

Hayat›n›z Boyunca Girece¤iniz

Her S›navda Baflar›lar...

Çünkü her son yeni bir

bafllang›ca at›lan ilk ad›md›r!..

K›sacas› Birbirinize Ba¤l›l›¤›n

Amaç, S›navlar›n Araç Oldu¤unu

Unutmay›n!..

Hayat›n›z Boyunca Girece¤iniz

Her S›navda Baflar›lar...

Derya DUMAN

Okul Sosyolo¤u



Gerek, K›rflehir’in e¤itim-ö¤retim hayat›na yön veren
ve denetleyen bir e¤itimci olarak gerekse Özel K›rflehir
Koleji’nin bir velisi ve çal›flmalar›n›n bir destekçisi olarak,

okulumuzun gerek s›nav derecelerini gerekse nitelikli insan
yetifltirme konusundaki öz verili çal›flmalar›n›
yak›ndan takip ediyor ve çal›flmalar›ndan dolay› baflta okul idarecileri
olmak üzere eme¤i geçen herkesi kutluyorum.
Nitelikli bireysel farkl›l›klar› gözeten veli anlamay› ve yorumlamay› esas alan
modern yaklafl›mlar›n›zda; bir veli ve e¤itimci olarak her zaman
yan›n›zda oldu¤umu belirtmek istiyorum.

Nitelikli E¤itim

Ö Z E L  K I R fi E H ‹ R  ‹ L K Ö ⁄ R E T ‹ M  O K U L U48

fiehzade BORUCU

Ö¤renci Velisi, ‹lkö¤retim Müfettifli

Nitelikli E¤itim



Türkiye’nin en bat› ucundan, Anadolu’nun en s›cak, en samimi insanlar›n›n
yaflad›¤› en ortas›na...
Bir dönem mensubu olmaktan keyif duydu¤um Özel K›rflehir Koleji ö¤retim
elemanlar› ve ö¤rencilerinin an›lar› ve hat›ralar›yla yad etti¤imin bilinmesini
istedim. Sloganda da diyor ya “Kolejli olmak ayr›cal›kt›r”
diye, gerçekten an›lar›, hat›ralar›, özlemleri, sevinçleri hep ayr›cal›kl›...

Görev yapt›¤›m sürede gözlerinin içi atefl parlakl›¤›ndaki zeki çocuklar›n
okuma ve gelecek
kazanma h›rs› ve iste¤i, yaflamdan duyduklar› haz, dostluklara verdikleri önem ve
büyüklere sayg› ve terbiyeleriyle birçok kez onlara ders verenlere de ders verir
cinsten tav›rlar›yla ak›llardan ç›kmayacak pek çok an› ve hat›ralar› kald›rd›m mazi sand›¤›ma.

‹flte bazen aç›p da bakt›¤›mda sand›¤a, yad etti¤imde geçmifli içimde buruklu¤un oldu¤unu
söyleyecek kadar cesur hissediyorum kendimi, gözlerim sulan›yor, belki kendimden,
bekli de yafl›mdan utand›¤›mdan sal›vermiyorum flebnemlerimi.
Olsun diyorum zehir gibi çocuklar hepsi benim unutmad›¤›m
gibi onlar da unutmazlar beni ve bir gün elbet karfl›lafl›r diye
avutuyorum kendimi.

Zaman›n nas›l geçti¤ini bilmedi¤im, kara tahtan›n, yeflil
bahçenin, kantinin, halk oyunlar›, tiyatro çal›flmalar›n›n
görüntüleri hâlâ gözümün önünde, öyle s›cak, öyle dostça,
kardeflçe geçirdik ki günlerimizi, ayr›l›rken sar›l›p boynuma
b›rakmak istemeyen sar›l›fllar› hat›rlad›kça çekti¤im ahlar
hiç tükenmiyor.

‹nsan ömrü böyle...
Kader dedi¤imiz, felek dedi¤imiz ve asl›nda bizim çok etkileyemedi¤imiz
bir dönencenin döngüsüne giriyor insan, nerede, nas›l, ne kadar yaflayaca¤›n› kestiremeden...
Mutluluk, ac›yla ve hasretle yan yana, dünya telafl› bazen sevdiklerinizden çok uzakta yaflamak pahas›na da
olsa sizi içine çekiyor...

Bazen çekip gitmek  istiyorsunuz yaban ellerden, sevdiklerinizin yan›na/yak›n›na olmuyor...
Yaflad›kça telafllar hep sizi kap›yor. Ama olsun yine de güzellikler içinde ayr›lmak ve güzelliklerle
an›lmak da mutlu ediyor insan›...
Kal›n sa¤l›cakla...  Hasretle and›¤›m/yand›¤›m memleketimin güzel insanlar›...

Uzaklardan, En Yak›nlara...

Salih BARAN

Sosyal Bilgiler Ö¤retmeni,

Anadolu Ajans› Muhabiri




