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İİİlkelerimizlkelerimizlkelerimiz
Bizim için bütün öğrencilerimiz saygıya değerdir. Bütün çalışmalarımızın 
amacı, öğrencilerimizin eğitim ve öğretim açısından gelişmeleridir. 

Öğrenci merkezli eğitim anlayışını benimseriz. Çünkü öğrencilerimizin 
zekâlarının geliştirilebileceklerine ve belirli bir öğrenme kapasitesine sahip 
olduklarına inanırız. Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda 
alanlarına yönelmelerini sağlarız. Çalışmalarımızda öğrencilerimizin başarısını 
artırmak için, her konuda karşılıklı iş birliği yapar ve sorumlulukları paylaşırız. 
Bizim için öğrenciler okulumuzun temelidir ve biz, onlar var olduğu sürece 
varız.

Biz okulumuza kayıt yaptıran her öğrenciye iyi insan olma özelliklerinin yanında, 
ilerideki lise giriş (Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi) 
sınavlarında kazanma garantisi veriyoruz.

Çünkü biz biliyoruz ki, her öğrenci öğrenebilir ancak öğrenme süreçleri 
farklıdır. Önemli olan öğrenciyi tanımak, onun öğrenme sürecini belirlemek ve 
buna göre tedbirler almaktır.

Bilgi yüklemek bizim öğretmenlerimiz için problem değildir. 
Çünkü öğrencilerimize çalışma ve bilgi alma 
alışkanlığı kazandırılmıştır.

AAAmacımızmacımızmacımız

MMMisyonumuzisyonumuzisyonumuz

VVVizyonumuzizyonumuzizyonumuz
Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, çağdaş laik ve evrensel değerlere sahip; 
bilimsel düşünen, sorgulayan, yaratıcı ve araştırmacı kişiliğe önem veren, 
birikimlerini yaşama aktaran bireyler yetiştirmektir.

Her öğrencinin değerli bireyler olduğu inancıyla bireysel ayrılıklarının farkında 
olmalarını, ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarını bilmelerini ve eğitimlerini bu yöne 
kanalize etmelerini, toplum ve ailesi ile olumlu ilişkiler kurabilmelerini, 
ayrıca toplum ve kendisiyle barışık olmalarını, objektif ve bilimsel düşünebilme 
yeteneğini kazanmalarını, bireysel ve grupla birlikte çalışabilmelerini 
sağlamaktır.

Yaşama sıkı sıkıya bağlı, yaşamdan zevk alan; iyi ki 
varım, iyi ki yaşıyorum diyebilen

İYİ İNSANLAR - İYİ VATANDAŞLAR 
yetiştirmektir.

Eğitimin tanımı değişti! 
Eğitim; insana yaşamı sevdirme etkinliğidir.

Biz sunduğumuz hizmet, 
var olan imkânlarımız ve 
insana verdiğimiz değer ile, 
öğrencilerimize yaşamı 
sevdiriyoruz. 



Çocuklarımız; Onlar bir anne-babadandırlar. Ancak onların değildirler. 
Onlar bizim milli değerlerimizdir.

21. yüzyıl, bilgi ve iletişim teknolojisindeki hız-

lı gelişmeler tüm ülkeleri, kültürleri, davra-

nış biçimlerini hızla birbirine yaklaştırmaktadır. Dün-

yadaki gelişmelerin, eğitime olumlu/olumsuz yansı-

maları ise öteden beri tartışılmaktadır ve tartışılmaya 

da devam edecektir. 

Bizler de yaptığı işin hayatiyetinin farkında olan eği-

timciler olarak, eğitim kurumumuzu bu tartışmaların 

gerisinde tutamayız. 2020-2025 yılları dünyasını ve 

Türkiye’sini hayal edip, ona göre çocuklarımızı do-

nanımlı yetiştirmenin bir gereklilikten ziyade zorun-

luluk olduğunun bilincindeyiz.

Eğitim kulaktan dolma, babadan, dededen görme, 

geçerliği denenmemiş, geleneksel yollarla yürütülebi-

lecek bir iş değildir ve bu bilinçle; eğitim-öğretim ve 

rehberlik faaliyetini yeni dünyaya dair bu farkındalıkla 

oluşturmak ve yönetmek zorunluluğu söz konusudur.

Her anne, baba ve öğretmenin; çocuklarını çalışkan, 

başarılı ve mutlu görme isteği kadar normal bir şey 

olamaz. Çocuklarımızı böyle görmek elbette ki se-

vindiricidir; ancak çocuklarımız için ölçü olarak ar-

kadaşlarını veya çevredeki çocukları almak yanlış 

ve motivasyon beklentimizin tam tersine zarar ve-

rici bir tavırdır. Her çocuğun yeteneği, fizik ve zihin 

gücü ve özelliği değişiktir. Çocuktan kendi yetenek-

leri, özelliklerine uygun başarı beklenmelidir. Bunun 

için de çocuğumuzu doğru tanımamız ve yetenek-

lerini doğru tahlil etmemiz gerekecektir. Çocuğunu-

zun sizin kalbinizde bizimse atışlarını duyacak kadar 

yakınımızda olduğunu bilmenizi isteriz.

Emre Şahinci
Okul Müdürü

Vizyon dergimizin birinci sayısı 2006 yılı Haziran ayında yayınına 
başladı. Şu anda altıncı sayımızı yayımlıyoruz. Bir arşiv niteliğinde olan 

dergimize emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Emre S, ahinci

“Çocuklarınız;
Sizin çocuklarınız değil onlar.

Kendi yolunu izleyen hayatın oğulları ve 

kızları. Sizin aracılığınızla geldiler ama 

sizden gelmediler.

Ve sizinle birlikte olsalar da sizin değiller.

Onlara sevginizi verebilirsiniz, ama 

düşüncelerinizi değil.

Çünkü onların da kendi düşünceleri vardır. 

Bedenlerini tutabilirsiniz, ruhlarını değil,

Çünkü ruhlar yarındadır.

Siz ise yarını düşlerinizde bile 

göremezsiniz. Siz onlar gibi olmaya 

çalışabilirsiniz ama,

Sakın onları kendiniz gibi olmaya 

zorlamayın.

Çünkü hayat geriye dönmez. Dünle de bir 

alışverişi yoktur. 

Siz yaysınız, çocuklarınızsa sizden çok 

ileriye atılmış oklar.

Okçu sonsuzluk yolundaki hedefi görür,

Ve o yüce gücüyle yayı eğerek okun 

uzaklara uçmasını sağlar.

Okçunun önünde kıvançla eğilir.

Çünkü okçu uzaklara giden 

oku sevdiği kadar, 

başını dimdik tutarak kalan yayı da

   sever...”

Çocuklarımız...Çocuklarımız...Çocuklarımız...

Asım ERASLAN
Okul Kurucusu

Eğitim ve 
değerler eğitimi

Eğitim ve 
değerler eğitimi

Eğitim ve 
değerler eğitimi

Çinliler, bambu ağacını 
nasıl yetiştirir bilir 
misiniz?
Önce ağacın tohumu ekilir, sulanır ve 
gübrelenir. Birinci yıl tohumda herhan-
gi bir değişiklik olmaz. Tohum yeni-
den sulanıp gübrelenir. Bambu ağacı 
ikinci yılda da toprağın dışına filiz ver-
mez. Üçüncü ve dördüncü yıllarda her 
yıl yapılan işlem tekrar edilerek bam-
bu tohumu sulanır ve gübrelenir. Fa-
kat inatçı tohum bu yılda da filiz ver-
mez. Çinliler büyük bir sabırla beşinci 
yılda da bambuya su ve gübre verme-
ye devam ederler.

Ve nihayet beşinci yılın sonlarına doğ-
ru bambu yeşermeye başlar ve altı 
hafta gibi kısa bir sürede yaklaşık 27 
metre boyuna ulaşır. Akla ilk gelen 
ve de eğitim-öğretim faaliyeti için de 
bir cevap olabilecek soru şu elbette: 
Bu verim 6 haftalık bir gelişimin mi, 
yoksa 5 yıl 6 haftalık bir çabanın ürünü 
müdür? Bu elbet, soruyu değerlendi-
recek kişinin hayata dair dikkatiyle ya-
kından alakalıdır.

Ülkemizin en önemli sorunlarından biri 
olan “nitelikli insan ve nitelikli işgücü” 
eksiğinin temelinde de bizce bu prob-
lem yatmaktadır. Eğitim-öğretimin bir 
süreç işi olduğu, öğrencilerimize bilgi 
aktarımının yanında davranış kazan-
dırma, ilgi ve istidatları doğrultusunda 
becerilerinin de geliştirilmesi yıllarca 
görmezden gelindiği için fizik, kimya, 
edebiyat, geometri derken her alanda 
bilgi sahibi olan ama hiçbir alanda fi-
kir sahibi olamayan nesiller yetiştirdik 
durduk yıllarca. Hayatta pratik bir kar-
şılığı olmayan bir yığın bilgi ile bunla-

rı kazanırken paylaşım, 
takım çalışması, milli de-
ğerler gibi çok temel in-
sani ve kültürel hasletleri-
mizden uzak kalan; bireyci, 
milli değerlerden uzak, ken-
dine bile yabancı bu nesiller 
elbette iş hayatında da ba-
şarılı olamamaktadır.

Günümüzün gerek televizyon 
kültürü vasıtasıyla pompala-
nan kültürü, gerekse sınav sis-
temlerine endeksli hazırcı eği-
timi, eminim bizim gibi birçok 
aileyi rahatsız etmektedir. Son 
dönemlerde öne çıkan “karakter 
eğitimi” veya “etik değerler eği-
timi” gibi bazı eğitim kavramları 
da eminiz bu eksiğin bir yansıma-
sı olarak eğitim bilimcilerin önün-
deki temel çalışma alanlarından 
biri olacak; bu, sürecin değil sade-
ce sonuçların önemsendiği, bireyin 
bir bütün olarak değil, sadece bil-
diklerinin dikkate alındığı, nasıl ye-
rine ne kadar’ı dert edinen anlayış, 
olaya sosyolojik veya milli bir dikkat-
le  bakan herkes için üzerinde düşü-
nülecek bir problem olacaktır.

Bir sınav sistemine öğrenci hazırlasak 
da aynı zamanda bir ülkeye vatandaş, 
bir anneye evlat, bir aileye komşu, bir 
hastaya doktor, bir çocuğa öğretmen 
yetiştirdiğimizi unutmadan;  mesle-
ği ne olursa olsun nitelikli, etik değer-
lere sahip yurttaşlar yetiştirmek nihai 
hedefimiz olmalıdır. “İlim ilim bilmek-
tir, ilim kendin bilmektir / sen kendini 
bilmezsen / ya  nice okumaktır” diyen 
Yunus bize 700 yıl evvelden bu haki-
kati işaret etmiştir.



Konu hakkında açıklama yapan 
Okul Müdürü Emre ŞAHİNCİ, 
“Değişen ve gelişen toplum yapısı içerisinde 
eğitim büyük bir rol üstlenmektedir. 
Geleceğimizin teminatı yavrularımızı, maddi 
ve manevi değerlerine saygı duyan, bu 
değerlere sahip çıkan, çalışkan, disiplinli, 
ruh sağlığı yerinde, düşünen ve araştıran, 
kendine güvenen, idealleri olan nesiller olarak 
yetiştirme azmi ve kararlılığında olmalıyız. 
Sizler de okulun ilk açıldığı günden itibaren 
düzenli ve planlı bir şekilde çalışmalısınız. 

Hedefiniz hep daha iyisi, hep daha 
güzeli olmalıdır. Başkaları ile değil, 

kendinizle yarışmalısınız!(.)” dedi.

İlkİlkİlk haftasıhaftasıhaftası
öğretimöğretimöğretim öğretmenöğretmenöğretmen

Okulumuzda İlköğretim Haftası 

coşkuyla kutlandı.

veliveliveli---

Öğretmen - Veli Görüşme 
Gün ve Saatleri

Okulumuz öğretmenleri ile velilerimizin daha verimli 
ve koordineli görüşebilmeleri için; öğretmenlerimizin 
okulda velilerle görüşebilecekleri günler ve saatler, 

internet sayfamızda yayınlanmıştır. 
www.kirsehirkoleji.k12.tr

Personellerimiz kategorisinden ulaşabileceğiniz 
tabloya buraya tıklayarak da ulaşabilirsiniz.
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toplantısıtoplantısıtoplantısı
Okulumuzun 2010-2011 Öğretim yılı 1. Genel Veli-Öğretmen Toplantısı, yoğun katılım ile gerçekleşti.Toplantıda söz alan Okul Müdürü Emre ŞAHİNCİ, velilere gerekleri bilgileri aktardıktan sonra, veliler öğretmenlerle görüştüler.



okumaokumaokuma
bayramıbayramıbayramı okulumuzaokulumuza

ziyaretiziyareti
ValiValiVali

Okulumuz birinci sınıf öğrenci lerinin 
öğretmenleri rehberliğinde hazırladıkları 
ve 14 Aralık 201 0 Salı günü Okul Gösteri 
Salonunda sundukları “Okuma Bayramı” 

programı, veli ler-öğretmenler ve 
davetli ler tarafından beğeni i le izlendi. 

Küçük öğrenci lerin şiir okudukları, 
İngi lizce koro ve dans gösteri leriyle 

süs ledikleri programda ayrıca miniklerin 
s layt gösteri leri de davetli ler tarafından 

alkışlarla ve beğeni i le izlendi.
Milli Eğitim Müdürümüz Mesut AYRIKSA 
ve Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Ömer 

ŞİMŞEK’in eşlik ettiği ziyarette Kurucumuz 
Sayın Asım ERASLAN ve Okul Müdürümüz 
Emre ŞAHİNCİ, okul hakkında bilgi verdi.

1. sınıflarımızı da ziyaret eden 
Sayın Valimiz, çocuklarla sohbet ettikten 

sonra okulumuzdan ayrıldı.

13 Aralık 201 0 
tarihinde okulumuza 
ziyarette bulunan 

Sayın Valimiz Mehmet Ufuk ERDEN, 
öğretmenlerimizle ve okul 

idaresi i le görüşmelerde bulundu. 

Ö Z E L  K I R Ş E H İ R  İ L K Ö Ğ R E T İ M  O K U L U10 Ö Z E L  K I R Ş E H İ R  İ L K Ö Ğ R E T İ M  O K U L U 11



okuyor
okuyor
okuyorKırşehir

Kırşehir

“Kırşehir Okuyor” Kampanyası dahilinde okulumuz 
öğrencileri 22-23 Kasım 2010 tarihinde Yazar Miyase 
SERTBARUT ile imza gününde buluştular. Fasulyem 

Bulutlara Çıkamaz, Ayakkabı Götüren Köpek, Annemin 
Kokusu, Çiğdem Der ki..., Sınıfta Kalanlar Okul Açtılar, Kırmızı 

Kartal, Hayalet Geminin Seyir Defteri, Gerçekle Büyümek 
Düşlerle Yürümek, Tuna’nın Büyülü Gemisi, Çınar Ağacındaki 

Gizli Geçit, Salih Dede’nin Sihirli Piposu, gibi kitapların 
yazarı Miyase SERTBARUT, öğrencilerimizle 

söyleşi yaparak kitaplarını imzaladı.

Miyase Sertbarut

ile günügünügünüimzaimzaimza
Çocuk edebiyatı 

alanında çok sayıda 
kitabı bulunan yazar Miyase 

SERTBARUT, okulumuzu ziyaret etti.
Okulumuz salonunda öğrencilerimiz ile 

kitap okumanın kişilere neler kazandırdığı hususunda 
güzel bir söyleşi yapıldı. Programı ilgi ile takip eden 
öğrencilerimiz, merak ettikleri birçok konuyu yazarın 

kendisine sorma fırsatı yakaladı. Program sonunda yazarın 
kitabını alan öğrencilerimiz, kitaplarını yazara  

imzalatmanın mutluluğunu 
yaşadı.
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Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce 
düzenlenen Satranç Turnuvası’nda okulumuz öğrencileri 
yine il derecesi yaptılar. 25-26 Aralık 2010 tarihlerinde 
ilimizde özel bir mağazada düzenlenen turnuvada okulumuz 
2. Sınıf öğrencileri Göksu Deniz TUĞRUL ve Yade İÇER, yine 
okulumuz 6. Sınıf Öğrencisi Berfin Çağla ÖZTÜRK il derecesi 
yaptılar. Elde edilen dereceler;

İl Birincisi / Göksu Deniz TUĞRUL
İl İkincisi / Yade İÇER
İl Üçüncüsü / Berfin Çağla ÖZTÜRK

si
yineyine

olduoldu
iLiL1.1.Okulumuzkulumuz

Satranç’ta
il siyiz2.İlimizde 

Gençlik Spor İl 
Müdürlüğü Satranç İl 
Temsilciliği tarafından 12 
Mart 2011 tarihinde düzenlenen Satranç 
Turnuvasında öğrencimiz Umut KARAMUSAOĞLU,  
İL İKİNCİSİ olarak madalyasını almıştır. Öğrencimizi kutluyor, 
başarılarının devamını diliyoruz…

Satranççılarımız Ödüllendirildiler…Satranççılarımız Ödüllendirildiler… 
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Okulumuz 7. ve 8. Sınıf öğrencileri arasında 
10-19 Ocak 2011 tarihleri arasında yapılan satranç 
turnuvasında dereceye giren öğrenciler, Okul 
Müdür Emre ŞAHİNCİ tarafından ödüllendirildiler.  
Dereceye giren öğrencilere madalya ve başarı 
belgelerini Okul Müdür Emre ŞAHİNCİ verdi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen Polis Teşkilatının 166. Yılı 
Kutlama etkinlikleri çerçevesinde 
Polis Satranç Turnuvası’nda okulumuz 
öğrencileri yine il birinciliği aldılar. 
7-15 yaş arası 3 kategoriden oluşan 
ve 2-3 Nisan 2011 tarihlerinde yapılan 
turnuvada okulumuz öğrencilerinden 
Umut KARAMUSAOĞLU il birinciliği alırken, 
Ahmet Umut ÜNSAL ise il üçüncülüğü almıştır. Dereceye 
giren öğrencilerimize 09 Nisan 2011 tarihinde düzenlenen 
büyük etkinlikler sırasında ödülleri verilmiştir.

Yine İl BirincisiyizYine İl Birincisiyiz



okuma
programımızokuma
programımızokuma
programımız

görkemliydi

görkemliydi

görkemliydi!
Okuma Programımız Görkemliydi
20 Ocak 2011 tarihinde saat 10:00’da 
okulumuz salonunda yapılan okuma 
programımız, Milli Eğitim Müdürümüz Sayın 
Mesut AYRIKSA, ilimizdeki okul müdürleri ve 
velilerimiz tarafından beğeni ile izlendi.
Okulumuz salonunda yapılan programda sırası ile Okul 
Müdürümüz Emre ŞAHİNCİ, Tudem Çocuk Yayınları 
Yazarlarından Pelin GÜNEŞ ve Milli Eğitim Müdürü 

Mesut AYRIKSA birer konuşma yaptılar.
Öğrencilerimizin de şiir ve 

kompozisyonlarını okudukları 
programda Çocuk Kitapları Yazarlarından 
Pelin GÜNEŞ kitaplarını imzalayarak, 
çocuklara hediye verdi.

Program, Milli Eğitim Müdürü  
Mesut AYRIKSA’nın 1. Kanaat döneminde 
en çok kitap okuyan öğrencilere 

madalyalarını ve belgelerini  
vermesi ile son buldu.

2011 yılında
 okulumuzda, sınıfındaki 

diğer öğrencilerden daha fazla kitap 
okuyan öğrenciler belirlenerek ödülleri  
Okul Müdürü Emre ŞAHİNCİ tarafından 

verildi.

En
 Ç

ok
 Ki

tap
 Okuyan Arkadaşlarımız

1-A1-A
Meriç DAKMAZ

2-A2-A
İnci EKTİREN

3-A3-A
Aslı BAYRAM

4-A4-A
Fatma İrem ÇELİK

4-B4-B
Murat SÖYLEMEZ

5-A5-A
Gülsüm Rengin KADAKAL

5-B5-B
Başar TATLIPINAR

6-A6-A
Selin Görkem ÇÖRDÜK

6-B6-B
Esra Nurşah SAYGILI

7-A7-A
Fatma Hazal KILIÇ 7-A7-A

Esra YÜKSEL

8-A8-A
Sera TURGUTALP
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2010 – 2011

Okulumuz  7/A sınıfı öncülüğünde yapılan kermeslerde elde edilen 
gelirler Müdür yardımcımız 

Nur TİRYAKİOĞLU   ve İngilizce Bölüm Başkanımız 
Zeynep TABUROĞLU’nun 
eşliğinde sahiplerine          teslim edildi.

Kırşehir Eğitim Kültür 

Platformu üye öğretmenleri 

5 Mart 2011 Cumartesi günü 

okulumuzu ziyaret ettiler.

Okulumuzun eğitim - öğretimi 

hakkında Okul Müdürü 

Emre ŞAHİNCİ’den çeşitli bilgiler alan 

öğretmenler, birimleri gezdikten sonra 

okulumuzdan ayrıldılar.

Okulumuza
Okulumuza
Okulumuza

anlamlı
anlamlı
anlamlı ziyaret!ziyaret!ziyaret!

 Öğretim Yılında yapılacak olan

DENEME SINAV TARİHLERİ

Okul Müdürü Emre Şahinci 

tarafından belirlenmiştir.

1. Sınav: 01-05 Kasım 2010

2. Sınav: 13-17 Aralık 2010

3. Sınav: 10-14 Ocak 2011

4. Sınav: 07-11 Mart 2011

5. Sınav: 04-08 Nisan 2011

6. Sınav: 02-06 Mayıs 2011

tarihlerinde yapılacağı açıklandı.

Tüm öğrencilerimize 

    başarılar dileriz.

İl Sağlık Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen aşı 
kampanyası kapsamında okulumuza 
gelen sağlık ekipleri, difteri, boğmaca ve 

tetanoz hastalıklarını kapsayan karma aşı yaptılar.
Aşı uygulaması sırasında miniklerimizin iğne korkuları, sağlık 

ekiplerinin zor anlar yaşamasına neden oldu.
Sınıf Öğretmenleri Neslihan Figen ÇALIŞKAN, Görsel Sanatlar 
Öğretmeni Asena Esra AÇILAN ve Beden Eğitimi Öğretmeni 
Betül ŞAHİNCİ GÖKGÜL’ün yardımlarıyla yapılan aşı 
uygulamasından sonra miniklerimiz yarım gün tatil edildiler.

Kampanyası

Öğrenc
i lerim

izden

Yardım
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Kırşehir Eğitim Kültür 

Platformu üyelerinin bu 

anlamlı ziyaretine teşekkür 

eder; kendilerine başarılar 

dileriz.



Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından yürütülen “Bu Benim Eserim” 

proje yarışmasından okulumuz öğrencilerinin 
hazırladığı üç tane proje seçilerek Kayseri 
Bölge Çalışma Grubu Bilim Kuruluna gönderildi.
Bu kapsamda hazırlanan Şimal Büşra KAYA ve 

Bahar AZAK’ın hazırladıkları “Yapışmatik”,
Mustafa Onurhan ATAK’ın hazırladığı 
“Tadı Güzel Anti-Bakteriyel” 

Helin GÖKTEKİN ve Berfin Çağla 
ÖZTÜRK’ün hazırladıkları 

“Satranç 
Öğreniyorum” 
Projeleri, il kurulunca 
seçilerek Bilim Kuruluna 
gönderilmiştir.

İlimizde çeşitli yayınevleri ve dershaneler tarafından düzenlenen deneme 
sınavlarında okulumuz öğrencileri derece yapmışlardır.

Buna göre;  4/B sınıfı öğrencimiz İsmet Eren SARI, 1.023 kişinin katıldığı 
sınavda birinci, 27.055 kişinin katıldığı başka bir sınavda ise Türkiye Üçüncüsü, 
3/A sınıfı öğrencimiz Aslı BAYRAM 25.000 kişinin katıldığı deneme sınavında 
Türkiye Birincisi, Yine 3/A sınıfından öğrencimiz Utku KOCA, 22.000 öğrencinin 
katıldığı deneme sınavında Türkiye Birincisi olmuşlardır.
Öğrencilerimizi kutluyor başarılarının devamını diliyoruz…

ProjelerimizProjelerimizProjelerimiz
onaylandı...onaylandı...onaylandı...

Derecelere doymuyoruz!

27 Nisan 2011 tarihinde İl Millî Eğitim
Müdürlüğümüzce il genelinde yapılan Deneme Sınavı
sonuçlarına göre okulumuz genel ortalamada;

Öğrenci lerimizi ve öğretmenlerimizi 
kutluyor, başarılarının devamını di liyoruz.

5. Sınıflarda İl Birincisi
6. Sınıflarda İl Birincisi
7. Sınıflarda İl İkincisi
8. Sınıflarda İl Birincisi
 olmuştur.

Okulumuz yineOkulumuz yineOkulumuz yine1.si
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Kırşehir Koleji 
Ailesine Katılacak
Kırşehir Koleji 
Ailesine Katılacak
Kırşehir Koleji 
Ailesine Katılacak

Anasınıfı Öğretmeni Emine ÖZDEMİR

Kıbrıs Gezisinde
Kıbrıs Gezisinde
Kıbrıs GezisindeÖzel Kırşehir K

oleji

Özel Kırşehir Koleji’nde

2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında

Özel Kırşehir Koleji 
28 Mayıs 2011 
Cumartesi günü 
“İl Geneli 6 Yaş Grubu 
Yap-Boz ve Satranç 
Turuvası” düzenledi. 
Turnuvaya Katılan 
arkadaşlarımıza 
ödülleri verildi.

Özel Kırşehir Koleji,
19-21 Mayıs 2011 
tarihleri arasında 

’de  
Kıbrıs gezisini 

gerçekleştirdi. 
Gezide Magosa, 

Lefoşe, Girne’nin 
tarihi ve turistik 

mekanları ziyaret 
edildi.

Bir anne sıcaklığı, 
bir öğretmen 
duyarlılığı ile...

2011-2012 
eğitim-öğretim 
yılında Kırşehir 
Koleji bünyesinde 
Ana Sınıfımız 
açılıyor.



Kırşehir Eğitim ve Kültür Platformu, Türk milletinin her bir fer-
dini bayrağımız kadar, toprağımız kadar kutsal kabul eden, yük-

sek insani değerlere bağlı, siyaset üstü bir niteliğe sahip, siyase-
tin insanları ayrıştıran yönünden uzak, merkezi içeride ya da dışarı-
da hiçbir kuruluşa bağlı olmayan, dolayısıyla bir merkeze bağlı ola-
rak faaliyet göstermeyen yerli, milli bir sivil inisiyatif grubudur. Ga-
yesi, bizi biz yapan değerleri korumak ve geliştirmektir. Ulusal me-
selelere duyarlı olanların meydana getirdiği -bir menfaat birliği de-
ğil- bir gönül birliğidir. İlmi çalışmalar ve araştırmalar yapmak ve 
yaptırmak suretiyle ilmi, bilimi esas alır ve bu yönüyle her türlü ta-
assubu reddeder.  
Platformumuz bu amacını gerçekleştirmek için:

√ Ülkemizin ve şehrimizin eğitim ve kültür meselelerinde mi l li 
menfaatlerimize en uygun çözüm yol larını araştırıp bulur ve bun-
ları paylaşır. 

√ Platform üyeleri i le amacına uygun şahıs lar ve kuruluşlar ara-
sında sosyal dayanışma kurar. 

√ Konferans lar, seminerler, açık oturumlar, konserler, temsi l-
ler, sergi ler ve benzeri kültür faaliyetleriyle bir aydınlanma 
ekseni meydana getirir. 

√ Ülkemizde eğitim alanında bir marka şehir olan Kırşehir’in bir 
üniversite kenti olmasını amaç edinir ve bu doğrultudaki her 
türlü girişimi destekler.

√ Köklü tarihi geçmişiyle, kültür varlıklarıyla, “Ahi lik Felsefesiy-
le” ön plana çıkan Kırşehir i linin yurt içinde ve dışında tanıtıl-
masını gaye edinir ve bu yön-
de yapılan her türlü faaliye-
ti destekler.
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KırşehirKırşehirKırsehir
 Eğitim ve Kültür Platformu Eğitim ve Kültür Platformu Eğitim ve Kültür Platformu

Misyon ve VizyonuMisyon ve VizyonuMisyon ve Vizyonu

Yapılan Etkinlikler
Yapılan Etkinlikler
Yapılan Etkinlikler

Kırşehir Eğitim ve 
Kültür Platformu, 
Boztepe İlçesi 
Mehmetçik İlköğretim 
Okuluna Akıllı Tahta 
Bağışında Bulundu. 
(25.12.2010)

Ahilik kültürünü daha 
yakından tanımak maksadıyla 
Kırşehir’in kültür elçisi 
“Ahi Baba” namıyla bilinen 
Sayın Mustafa KARAGÜLLÜ 
beyefendi ile yapılan sohbet.

Kırşehir Eğitim ve Kültür 
Platformu’ndan Türkiye 

Stratejik Araştırma 
Merkezi’ne ziyaret ve 

başkanı Sinan OĞAN ile 
sohbet. (15.01.2011)

Kırşehir’in eğitiminde çok 
kıymetli emeği ve katkısı 

olan, bir eğitim duayeni 
Emre ŞAHİNCİ’ye yapılan 

nezaket ziyareti.
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- Sayın Fatma ŞENEL, 

Kırşehir kamuoyu 

sizi ve başarılarınızı 

yakından bi lse de 

dergimiz okuyucularına 

biraz kendinizden 

bahseder misiniz?

- Kısaca bir nefer diyebili-

rim. Eğitimin neferi… Şöy-

le anlatayım serüvenimi. 

Kırşehir’de dünyaya geldim. 

İlkokulu Kırıkkale Tınaz İl-

kokulunda,  orta ve lise eği-

timimi Kırşehir’de tamamla-

dım. Kırşehir Eğitim Enstitü-

sünü bitirdikten sonra öğret-

menlik hayatıma Kahraman-

maraş Elbistan Ekinözü kasa-

basında başladım. 3 yıl çalış-

tıktan sonra Kırşehir’e dönüp 

sırasıyla Kaman Kılıçözü İl-

kokulu, Boztepe Kale İlkoku-

lu, Boztepe’ye bağlı Büyükkış-

la İlkokulu, Kırşehir 23 Nisan 

İlköğretim okulu ve Cumhuri-

yet İlköğretim Okulunda gö-

rev aldım.

 Hizmetim süresince başarı-

lı öğrenciler yetiştirip, onla-

rın iyi yerlerde görev aldık-

larını görmek beni bu mesle-

ğe bağlayan en önemli etken 

oldu. Bu hazzı yaşamak gurur 

vericiydi. Nitekim bu meslek-

te 30 yılı aşmamı da sağlayan 

böyle güzel duygulardır. Şim-

di her ne kadar emekli günle-

rime gelmiş olsam da, mesle-

ğimdeki ilk günkü heyecanı ve 

azmi taşıyor olmam bu mes-

leği sadece iş olarak görme-

diğimi de bana hissettiriyor. 

Çünkü öğrencileri kendimden bir 

parça olarak görüp, onlara öyle 

yaklaşıyorum. Hani ünlü şair Cey-

han Atuf Kansu’nun öğrencileri 

kastedip “Dünyanın bütün çiçek-

lerini getirin.” dizesi beni de öğ-

rencilerle et tırnak gibi yapan gü-

zel bir ifadedir. Emekli olsam da 

öğrencisiz bir hayat düşünemiyo-

rum ki emekli olduktan sonra Kır-

şehir Koleji çatısı altında fidanla-

rımı yetiştirmeye devam edece-

ğim.

- Herkesin sınıf 
öğretmenliğiyle i lgi li 

bir tanımı var elbette 

zihninde ama sizce sınıf 

öğretmenliği nedir ve 

neden bu denli iz bırakı
r 

hayatımızda?

- Küçücükken ellerimize gelen il-

giye muhtaç, başarıya aç sevgi 

tomurcuklarımızı en güzel top-

rağa ekerek bu tomurcukların 

görkemli pırıl pırıl açmış çiçek-

ler halini görebilmek için onları 

sevgi ile beslemek, kurumamala-

rı için başarı ile sulamaktır sınıf 

öğretmenliği…

 Hayata güler yüzlü, insancıl, ba-

şarılı, ülkemizi en iyi şekilde 

temsil edecek bireyler yetiştir-

mektir sınıf öğretmenliği…

 Bana göre İnsanlığın, insan olma-

nın kapısını aralayacak ilk adres. 

Ağaç yaşken eğilir. İnsan da sı-

nıf öğretmeninin elinde hayat bu-

lur. Buna önce bu açıdan bakmak 

gerek. Öğrenci elimize bir hamur 

gibi gelir. Siz de ona dilediğiniz 

şekli verirsiniz. Yani aydınlık ya-

rınların bu fidanları öğretmenin 

elinde tomurcuklanacaktır. Güneş 

siz olacaksınız yoksa fidan yetiş-

meyecektir. O yüzden ben öğren-

cileri toprağa ve fidana, sınıf öğ-

retmenlerini de güneşe benzeti-

yorum. Güneş olmadan toprak ve 

fidan  hep eksik kalacaktır.

- Fatma Hocam, sizin 

idealinizdeki öğrenci 

nasıl olmalıdır veya nasıl 

bir öğrenci yetiştirmeye 

çalıştınız mes lek hayatınız 

boyunca?

- Öğrencileri yarış atı gibi görme-

den, onların iyi insan, iyi vatan-

daş olabilmeyi de beceren, mane-

vi değerleri benimseyen, vatanı-

nı kültürünü seven, azimli, karar-

lı, Atatürk ilke ve inkılâpları doğ-

rultusunda ülkesini çağdaş uygar-

lık seviyesine ulaştırabilecek bil-

gili, becerikli, araştıran, sorgu-

layan kendine güvenen, çalışmayı 

ilke edinen, yenilikçi ve gelişmeye 

açık bireyler olarak görmek isti-

yorum ben onları ve de bütün ça-

bam bu yönde oldu ve bundan son-

rası için de hedefim budur.

- Kırşehir Kolejinde 

hedefiniz neler olacak?

- Türkiye derecelerime ve birinci-

liklerime kolej çatısı altında de-

vam ederek okulumuzun başarısı-

nı Türkiye’ye duyurmak en büyük 

hedefim olacak ve bütün çabam 

ve çalışmalarım bu yönde olacak. 

- Dergimiz vasıtasıyla 

müstakbel veli lerimize bir 

mesajınız olur mu?

- Ailelerin gözlerinin arkada kal-

mayacağı, sıcacık ortamda seç-

kin öğretmen kadrosuyla, öğren-

cilerle birebir ilgilenen, mutlu 

kendine güvenen bireylerin yeti-

şeceği bir kurumda buluşmak te-

mennisiyle onları bizleri tanıma-

ya ve de karar verme süreçlerin-

de bizsiz bir değerlendirmenin 

hep eksik kalacağını ifade etmek 

isterim.

Fatma ŞENEL: “Okulumuzun başarısını 

  Türkiye’ye duyurmak 

  en büyük hedefimdir.”

“Okulumuzun başarısını 

  Türkiye’ye duyurmak 

  en büyük hedefimdir.”

“Okulumuzun başarısını 

  Türkiye’ye duyurmak 

  en büyük hedefimdir.”
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- Sayın Ramazan Ersoy, 

Özel Kırşehir Koleji ve 

Kırşehir eğitim camiası 

sizi yakından tanıyor 

ve 2011-2012 eğitim-

öğretim yılında yeniden 

1. Sınıf heyecanı 
yaşayacaksınız. Neler 

söylemek istersiniz?

- Söyleminizden dolayı teşek-

kür ediyorum. 1984 yılı Şu-

bat ayından bugüne kadar 

Kırşehir ilimizin eğitim ve 

öğretiminin hep içinde ol-

dum. İlimizin kazandığı ba-

şarılarla hep mutlu olduk. Bu 

başarıda bir nebze katkımız 

varsa ne mutlu bize. Her öğ-

retim yılı başında yeni bir 

heyecan yeni bir telaş ya-

şarım. 1. sınıfla birlikte yeni 

bir öğretim yılına başlamak 

beni daha çok heyecanlandı-

rıyor. Kendimi çok şanslı ve 

mutlu hissediyorum. 

- Bir sınıf öğretmeni 

için sanırız en zor 

işlerden biri beş 

yılın ardından emek 

verdiği öğrenci lerinden
 

ayrılmak olmalı. Sizin 

için nasıl bir veda 

olacak bu?

- Her ayrılık elbette insanla-

rı üzer; ancak beş yıl birlik-

te olduğumuz, acı tatlı gün-

ler yaşadığımız, hayatı pay-

laştığımız öğrencilerimizden 

ayrılmak daha da çok üzü-

yor. Onlarla kalplerimiz hep 

birlikte olacak. Öğrencilerimi-

zin güzel haberleri ise tesellimiz 

olacak elbet. Biz onlarla birlikte 

yaşamaya devam edeceğiz. 

- Kırşehir’de şu anda 

yüzlerce evde okula 

başlama heyecanı yaşayan 

öğrenci ler ve onlara iyi
 bir 

okul ve öğretmen arayan 

yüzlerce telaşlı veli var.
 

Dergimiz vasıtasıyla onlara 

i letmek isteyeceğiniz bir 

mesaj olur mu?

- Türkiye’de ilimizin eğitim ve öğ-

retim alanında önemli bir yeri 

var. Bu yerin edinilmesinde ve-

lilerimizin katkısı yadsınamaz. 

Velilerimiz, yavrularını güvenli 

bir ortamda; programlarını or-

taya koyan, uygulayan, sonuçla-

rını paylaşan bir okul istemek-

tedir. Bu isteklerinde sonuna 

kadar haklıdırlar. Bundan dola-

yı da arayış içindedirler. Bence 

başarının sırrı; sağlıklı, güven-

li, özellikle sevginin vazgeçilmez 

olduğu bir ortamdır ve biz Özel 

Kırşehir Koleji ailesi olarak bunu 

tesis ederek bu konuda en güç-

lü alternatif olduğumuzu düşü-

nüyoruz. Eğitim- öğretim konu-

sunda arayış içinde olan ve eği-

time dair kaygıları ve beklenti-

leri bizimle ortak olan tüm veli-

leri okulumuzu ve bizi tanımaya 

davet ediyorum.

- Yeni bir sınıf yeni bir
 

heyecan demek elbette, 

size çalışmalarınızda 

başarılar di liyoruz. 

Kırşehir eğitim camiasına 

vermek istediğiniz bir 

mesaj var mıdır?

- Kırşehir kamuoyuna özellik-

le eğitimin bir ekip işi olduğunu 

belirtmek istiyorum. Çocukla-

rımız temel alışkanlıkları ilköğ-

retimde kazanır. İlköğretimde 

temel kavramları öğrenir. Top-

lumsal yaşamın kuralları bu dö-

nemde öğrenilir. Yarınlara ha-

zırlanır birey bu dönemde. Bun-

dan dolayı ilköğretim eğitim ve 

öğretimin en önemli basamağı-

dır. Geleceğimiz olan bu yavru-

larımızın sağlıklı, mutlu, dona-

nımlı ve özgüven sahibi bireyler 

olmaları için birlikte çalışalım. 

Tüm eğitim-öğretim camiasına 

ve okula yeni başlayacak yavru-

larımıza şimdiden eğitim hayat-

larında başarılar diliyorum.

RÖPORTAJRÖPORTAJ
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Ramazan ERSOY:

“Başarının sırrı; 

  sağlıklı, güvenli 

  sevginin 
  vazgeçilmez 

  olduğu bir 

  ortamdır...”

“Başarının sırrı; 

  sağlıklı, güvenli  

  sevginin 
  vazgeçilmez 

  olduğu bir 

  ortamdır...”

“Başarının sırrı; 

  sağlıklı, güvenli 

  sevginin 
  vazgeçilmez 

  olduğu bir 

  ortamdır...”
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 veli gözünden...

Özel Kırşehir İlköğretim Okulu, milli eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusun
da, temel bil-

gi ve becerilere sahip, ele
ştirel düşünebilen, etkili i

letişim kurabilen ve yaratıcı bi
reyler yetiştirme-

yi amaç edinmiş bir eğitim kurumudur. Okulumuzda çocuklarımıza eğitim sisteminin temelini oluştu-

ran bilim, sevgi ve hoşgörü ilkeler
inin ışığında öğrencilerim

ize demokratik ve çağdaş bir eğ
itim ortamı 

sağlamaktadır. Bu ortamda öğrencilerimiz, bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini kazanmak-

ta, kendilerine sağlanan
 aktivite imkânlarıyla da ilgi duyd

ukları güzel sanatlar, sp
or v.b. alanlarda 

yeteneklerini geliştirmeye teşvik edilmekte olduklarını görmekteyiz. Çocuklarımızın neyi öğrendiği değil
, 

nasıl öğrendiği önemlidir. Kırşehir Koleji çağın gelişmelerini yakından takip ed
erek, çocuklarımızın 

yaşam boyu öğrenmesi ilkesi ile bilgiyi pasif
 olarak depolayan deği

l, alınan bilginin yorum
lanması, 

anlamlı hale getirilmesi ve günlük hayatla il
işkilendirebilmesini temel hedef edinmiştir.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Öğretmenler her fırsattan yararl
anarak halka koşmalı, 

halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfab
e okutan bir varlıktan ib

aret olmayaca-

ğım anlamalıdır.” sözünde olduğu 
gibi okulumuz öğretmenleri çocuklarımızın geleceğinin sadece o

ku-

ma yazmadan ibaret olmadığı,  onların geleceği i
çin gerekli olan tüm temel taşların üzerine kurulu

 bir 

anlayışla çocuklarımıza eğitim verdiklerini bilmekteyiz. Bu bağlamda, çocuklarımızın geleceği için hiç-

bir fedakârlık ve özverid
en kaçınmayan başta bütün eğitim

 neferlerine, tüm okul yöneticilerine ve 

çalışanlarına teşekkürleri
mi sunuyor, eğitimde kalite denilince Kırşehir Koleji diyorum.

Eğitimde kalite denilince “K
ırşehir Koleji”...

Rana DAKMAZ

1-A Sınıfı Velisi

Alper Murat ARMUT1-A Sınıfı Velisi

Eğitim hayatında başarılı olmanın yolu “çalışmak, çalışmak ve yine ça-

lışmak!..” derlerdi eğitimciler. Sadece çalışmanın yeterli olmadığı gü-

nümüz koşullarında eğitim yeni bir boyut kazandı. Uyumlu ve etkili ça-

lışma. “Uyumlu ve etkili yaşanan bir hayat, başarılı bir hayattır” sözün-

den yola çıkarak kendimizi Özel Kırşehir Koleje’nin bahçesinde bul-

duk. Neden mi?Geçmişte gerçekleşmiş başarılar, şimdi ve geleceğe ışık tutmaktadır. Bu 

başarılara yenilerini ekleyecek olan okulumuz öğretmenlerine güvenimiz altı 

aylık süre içinde daha da arttı. Güler yüz, iş ahlakı, işinde titizlik, disip-

lin, oğlumun daha iyi yerlere geleceğinin bir göstergesi olarak duruyor kar-

şımızda. Davranışlarının düşüncelerini, bakış açılarının ise farklılıkları-

nı gösterdiğine inandığım okulumuz idaresine, öğretmenlerine ve baş-

ta sınıf öğretmenimiz Figen Çalışkan hanımefendi-
ye minnettarım. İyi ki varsınız...

İyi ki varsınız...
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 veli gözünden...

Temmuz 2010’da görevimiz nedeni ile Kırşehir’e taşındık. Kırşehir’i tercih etmemizin en büyük ne-

denlerinden biri, 7 yaşındaki oğlumuzun eğitimini iyi bir şekilde yürütec
eği bir ortam yaratabileceğimiz 

düşüncesiydi. Eğitim-öğretimde çok iyi bir seviye ya
kalamış küçük ve şirin bir İç Anadolu kenti olarak 

bildiğimiz Kırşehir’e taşındıktan sonr
a oğlumuzu göndereceğimiz okul seçimi yapmak için küçük bir araş-

tırma yaptık. Konuştuğumuz arkadaşlarımızın övgü ile bahsettiği 
okullardan birkaçı içeris

inde Kırşehir 

Koleji de vardı. Bize önerilen okulları dol
aştık, Kırşehir Koleji’ne geldiğimizde okulun konumlandığı 

alan ve çalışanlarının ya
kın ilgisi bizi etkiledi. Güzel bir bahçenin içerisin

de şehrin kalabalığından
 uzak, ye-

şillikler içerisindeki okulu
muz, öğretmen ve eğitim kalitesi ile de çok hoşum

uza gitti. 7 ay geçti ve şu an dö-

nüp baktığımızda gerçekten de çok do
ğru bir karar verdiğimizin farkına varmaktayız. Öğretmenimizin de-

neyimli, güler yüzlü, azimli ve sabırlı yönü; oğlum
uzun haftanın 6 günü mutlu ve istekli bir şekilde

 erken-

den kalkıp hazırlanara
k okula gitmesinde önemli bir faktör oluşturduğu

 düşüncesindeyiz. 

Figen Öğretmenimiz sayesinde oğlumuzun, ezberci ve klasik e
ğitimden uzak, yeniliklere 

açık vizyon sahibi bir eğ
itim anlayışı ile yetiştiğini gö

rmek bizi mutlu kılmakta. Okulu-

muz yöneticilerinin veliler i
le diyalog içerisinde olması ve sürekli olarak bizi

 bilgilendir-

mesi, bizim ile fikir alışverişinde bu
lunması daha olumlu ve kaliteli bir eğitim-öğretim 

ortamının oluşmasına katkı sağlamaktadır. Bu vesile ile okul yönetim
ine ve öğret-

menimize, bize oğlumuzun emin ellerde olduğunu bilm
enin huzurunu yaşattıkl

a-

rı için çok teşekkür ederi
z.

Özlem-Zeynel BAŞIBÜYÜK

1-A Sınıfı Velisi

Eğitim maratonuna başlarken..
. 

Çocukların “müdür dedesi”...
Füsun-Mehmet CANTÜRK1-A Sınıfı VelisiH erkesin hayatında belli dönüm noktaları vardır. Kızımız İpek, anasınıfını 

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde okudu. O yaz işimiz nedeniyle Kırşehir’e taşındık 

ve Eylül ayı gelip çattı. İpek ilkokula başlayacaktı. Bu dönem okul seçimi bizim için 

çok önemliydi ve Kırşehir’e çok yabancıydık. Okul seçimi konusunda en önemli kri-

terlerimiz; iyi bir sınıf öğretmeni, yabancı dil eğitimi ve yaşına uygun sosyal aktivitele-

rin sağlanmasıydı. Kısa bir araştırmadan sonra önce Figen Çalışkan ismini duy-

duk ve kendisinin Kırşehir Kolejinde görevine devam etmekte olduğunu öğrendik. 

Kayıt için okula gittik ve okul müdürü (çocukların “müdür dedesi”) Emre Bey ile 

tanıştık. Bu esnada okulun fiziki yapısı ve ders programı hakkında detaylı bilgi sa-

hibi olduk ve kızımız Kırşehir Kolejli oldu.
İpek her gün severek ve isteyerek okula gidiyor. İki ay gibi kısa bir sürede okuma 

yazmayı öğrendi, matematiği oldukça ilerledi, İngilizce birçok nesnenin adını öğren-

di ve basit cümleler kurabiliyor. İpek okuma bayramında tüm velilerin önünde çıktı 

ve şiirini gururla ve heyecanla okudu, bu bizim için ve İpek için çok önemli ve 

unutulmaz bir andı. İpek bu okulda kendine güvenmeyi öğ-

rendi, eminim her geçen gün aldığı eğitim ve sosyal destek sa-

yesinde ileride çok başarılı bir birey olacak. Sınıf öğretmenimiz 
Figen Hanım başta olmak üzere tüm öğ-

retmenlerimize ve okul müdürümüze içten 
teşekkürlerimizi sunarız.
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 veli gözünden...

Hayata ilk başladığımız andan itibaren eğitim
le karşılaşırız. Beslenme, uyuma gibi ihti-

yaçlarımızın giderilmesi derken hep bebeğim
ize bir şeyler öğretiriz. 

Bu bebek bir gün gelir 

birden büyür. Çünkü artık okullu olmuştur. Hepimiz çocuklarımızı okul formasıyla görünce 

“Ne zaman bu kadar büyüdü!” 
diye düşünürüz, biraz 

da rahatlarız. 

Artık, anne-baba olarak
 eğitimdeki rolümüzü paylaşacağımız müdürümüz ve 

öğretmenlerimiz vardır. Zamanla onlar bu sorumluluğun büyük bir kısm
ını 

üstlenerek bizimle büyütür, yetiştirirler 
onları. Çocuğumuzla ilgili kaygıla-

rımızda artık iyi bir seçim
 yaptığımız için rahatızdır. 

Okulumuz devamlı kendini eleştiren, yen
ilenen, öğrencileriyle bir

e bir 

ilgilenen bir müdür ve eğitmen kadrosuyla bu bekle
ntilerimizi kar-

şılıyor. Hep böyle olması dileğiyle, teşekkürler
 Kırşehir Koleji. 

DR. MEHTAP BAĞDATOĞLU

Öğrenci Velisi

Meral ÖZTÜRKÖğrenci Velisiİlköğretim süreci, öğrencinin hemen her yönde hızla ge-
liştiği, değiştiği ve şekillendiği dönemdir Anne babalar olarak onların bu gelişimlerini 

destekleyecek ve potansiyellerini en üst sınıra çı-
karacak akademik gelişimleri yanında sosyal- kültürel- psikolo-

jik gelişimlerini destekleyecek eğitim kurumları arzuluyoruz.
Bu yönleri ile Kırşehir Koleji beklentilerimize cevap veri-

yor ve çocuklarımızın güvenli bir ortamda emin ellerde ol-

duğumuzu bilmek bizi rahatlatıyor.Topluma; özgür düşünen, bağımsız 
karar verebilen, yenilikçi, özgüven sa-

hibi Atatürkçü laik bireyler yetiştirdi-
ğiniz için teşekkür ediyoruz.

Çocuklarımız...Okulumuz, devamlı 
beklentilerimizi karşılıyor...
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 veli gözünden...

Geçen sene Nisan ayının son günün
de çekilen mecburi hizmet kuramla değişti ailemizin ka-

deri. Ekranda yanıp sönen K
ırşehir yazısını gördükt

en sonra yaşadığımız mutluluk, yavaş 

yavaş hüzne dönüşmeye başladı. Ailemizden, evimizden, işimizden, arkadaşlarımızdan uzakta 

olmak ve en önemlisi de bizim minik oğlumuzun artık büyümüş ve okula başlayacak
 olması bizi 

biraz korkutmuştu. Okul işi o kadar çok bü
yümüştü ki gözümüzde, tanıştığımız herkese ilk ola-

rak okulları soruyorduk
. Herkes ayrı bir şey söylü

yor, kafamız daha çok karışıyord
u. Okulları 

tek tek dolaşıp kendi ka
rarımızı vermemiz gerektiğini düşündüğ

ümüzde, şehirden biraz uz
ak diye 

ilk Kırşehir Koleji’ne gittik. Yemyeşil küçük bir ormanın içinde, meyve ağaçları ve hayva
nla-

rı olan güzel bir bahçe
ye sahip, küçük, sevim

li taş binayı görür görm
ez tekrar çocuk olmayı is-

tedim. Güler yüzlü bir karşılam
a ve eğitim kadrosunun tecrübeler

ini öğrenmemizle hemen kara-

rımızı vermiştik.

Oğlum yeni okuluna, öğretm
enlerine ve arkadaşlar

ına daha ilk günlerde 
alışmasına rağmen, 

yavaş yavaş artan der
s yoğunluğu ve yepyen

i bir hayata başlamanın verdiği sıkıntılar d
a or-

taya çıktı. Müdürümüz ve öğretmenlerimizin büyük desteği ile a
tlattığımız bu dönemde bir de 

oğlumuzun çok kısa bir zamanda okumayı, yazmayı hatta toplama ve çıkarmayı öğrenmesi bizi 

çok mutlu etti. Üstelik Ankara’ya her gidişimizde Ömer’i yakından takip ede
n sınıf öğretme-

ni olan birkaç yakınım
ız da kısacık zamanda öğrenmiş olduğu bilgiler, çöze

bildiği problemler 

ve testler karşısında şaş
kınlıklarını ifade ettiler. 

Hem insanın gururunu okş
ayan, hem de mut-

lu eden bu duygular i
çin ve bu zor dönemimizde bizden desteklerini

 esirgemeyen idaremize ve 

sevgili öğretmenlerimize çok ama çok teşekkür ederim.

Yeni bir hayat...
Meral TURAN 

Öğrenci Velisi
Havva KÖSEZiraat TeknikeriÖğrenci Velisi

Kırşehir Kolejine ilk geldiğim gün bazı tedirginliklerim vardı. Fa-
kat her geçen gün bize farkınızı fark ettirdiniz. Oğlumun gelişi-

mini ve değişimini gözlemledikçe sizlere olan güvenim pekişti. En önemlisi 

bunu elbirliğiyle gerçekleştirmenizdi. Emre Bey’in dediği gibi ‘Bu çocuk-

lar hepimizin.’ Samimiyetinizle, bizlere bu okulun gerçekten bir yuva ol-

duğuna ve burada öğretim kadar gerçek bir eğitim aldığımıza  tüm kal-

bimizle bizi inandırdınız. Bunda sevgili öğretmenimiz Figen Çalışkan’ın 

da çok büyük özverisi ve emekleri var.  Eminim ki oğlum buradan bilgili 

olduğu kadar görgülü bir çocuk olarak da mezun olacak.
Öğretmen kadronuzla, yöneticilerinizle ve tüm çalı-
şanlarınızla göstermiş olduğunuz yüksek performans 
ve özverilerinizden dolayı sizlere teşekkürlerimizi sunar, 
çalışma hayatınızda başarılar dilerim.  

Bu çocuklar hepimizin...

Ebru - Bülent CANHasan Baran Can’ın öğrenci velileri olarak Özel Kırşehir Kolejinin eğitim, öğretim ve yönetim 
sisteminden memnuniyetimizi sunar, çocuğumuzun iyi bir 
birey olarak yetişmesindeki üstün katkılardan dolayı te-
şekkür eder, bundan sonraki çalışmaların-da başarılar dileriz…



Geçmişten günümüze yaşanan gelişim ve değişimler, 
var olan eğitim sisteminde bir takım değişiklikler 

yapılmasını zorunlu kılmıştır. Hızla gerçekleşen sosyo-
kültürel, ekonomik ve teknolojik gelişmeler, bilim ala-
nındaki gelişmeler, düşün dünyasında ve insan hakla-
rında yaşanan belirgin gelişmeler eğitimden beklenti-
lerin artmasına yol açmış ve geleneksel eğitime baskı 
yaparak eğitimi birey yararına değişmeye zorlamıştır. 
Öğrencileri tek bir grup olarak değerlendiren, farklı 
algı ve gelişim özelliklerinin varlığını yok sayarak uygu-
lanan geleneksel eğitim sistemi de yaşanan gelişmeler 
karşısında değişmeye başladı. Her bir öğrenci fark-
lı bir birey olarak algılanmaya, değerlendirilmeye baş-
landı. Değişen bu anlayışla birlikte öğrencinin bireysel 
gelişimini ve uyumunu temel alan rehberlik hizmetleri-
nin ön plana çıkmasını sağlamıştır.
İlgi, istek ve yetenekleri birbirinden çok farklı olan 
öğrenciler aynı çatı altında toplanmakta ve okul da on-
lara eğitim verme sorumluluğunu üstlenmektedir. An-
cak artan okul kontenjanlarıyla doğru orantılı olarak 
yaşanan sorunlar da artmaktadır. Bireysel temelde 
başlayan, toplumsal bir probleme dönüşen bu sorunlara 
çözüm yolu bulmak rehberlik servisinin görevidir. Reh-
berlik servisleri, bireyi kişisel problemlerin çözümün-
de gerekli olan bilgileri sağlayan, kişinin kendi yetenek 
ve ilgilerini fark etmesini sağlayarak kendini gerçek-
leştirmesine yardımcı olan bir servistir.
Rehberliğin amacı, bireyin kendini tanıması, çevrede-
ki fırsatları öğrenmesi, gizil güçlerini geliştirmesi ve 
çevresine uyum sağlamasıdır. Her birey kendi geli-
şim sürecinde doğru ya da yanlış birtakım kararlar al-
maktadır. Bireylerin karar verirken daha bilinçli ve dış 
baskılardan arınmış olarak karar vermesine yardım-
cı olmak rehberliğin önemli amaçlarından biridir. Bu-
nun yanı sıra kişinin farkına varamadığı fırsatları, se-
çenekleri görmesine ve kendi sorunlarını kendi ba-
şına çözebilmesine yardımcı olmak yine rehberliğin 
amacıdır. Sonuç olarak rehberliğin en önemli hede-
fi, çevresine uyum sağlayabilen, etrafındaki fırsat-
ları değerlendirebilen ve karşılaştığı sorunlara çö-

zümler bulabilen bireyler yetiştirmektir.
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Raziye ADALI
Rehber Öğretmen

Her gün pek çok şey öğreniyoruz. Yeni tanıştığımız insanların 
adlarını, arkadaşlarımızın ev adreslerini, paten kaymayı, 

bisiklete binmeyi ya da basketbol oynamayı, hatta İngilizce 
konuşmayı! Peki bunları nasıl öğrendiğimizi  
keşfetmek ister misiniz?

Öğrenmek için öncelikle duymamız, görmemiz, dokunmamız, 
tatmamız ya da koklamamız gerekir. Kısaca biz öğrenirken 
duyularımız iş başındadır. Duyularımız sayesinde çevremizdeki 
şeyleri algılarız. Bunlardan bazıları daha çok ilgimizi çeker.  
Bu nedenle onları uzun süre tutmak ve unutmamak isteriz. 
Bu da ancak tekrarla mümkündür.

rehberliğin önemirehberliğin önemirehberliğin önemi

Ahmet KURUDAL 
2/A Sınıfı Öğrencisi

öğ-re-ni-yo-rum!..öğ-re-ni-yo-rum!..öğ-re-ni-yo-rum!..
                         hiç DURMADAN



Okula ilk başladığımda sevinçli ve 
heyecanlıydım. Okulda sadece 

oyun oynayacağımı sanıyordum ve 
ilk zamanlarda yazı yazmaktan 
çok yoruluyordum. Sonra alıştım. 
Daha sonra harfleri öğrenmeye 
başladım. Okumayı öğrenmekte 
çok zor geliyordu. Şimdi her 
şeyi okuyabiliyorum. Önceleri 
sadece resimlere bakıp, hiçbir şey 
anlamadığım hikaye kitaplarımı, 
dergilerimi artık ben anneme 

babama okuyorum. Bazı hikayeleri 
okurken çok heyecanlanıyorum ve hiç 
bitmesini istemiyorum. Toplamayı, 
çıkarmayı, ve problem çözmeyi 
öğrendim. Problem çözmek polislik 
oyunu gibi çok eğlenceli. Ama bazen 
zorlanıyorum ve cevabı bulmayınca 
çok üzülüyorum. İyi ki öğretmenim 
ve ailem var. Bana dedektifler gibi 
yardım ediyorlar. Okulda en çok 
arkadaşlarımla oynamayı seviyorum.

OkulumOkulumOkulum

Okulumu çok seviyorum,
Öğretmenimi çok seviyorum,

Her şeyi okulda öğrendim,
Çarptım, çıkardım, topladım,

Okudum, dinledim, anladım,
Kimi zaman çok eğlendim,

Kimi zaman çok yoruldum,
Ne çok arkadaşım oldu,

Ben çok sevdim okulumu.
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Ömer TURAN
1/A Sınıfı Öğrencisi

çok seviyorumçok seviyorumOkulumuOkulumuOkulumu
İpek CANTÜRK
1/A Sınıfı Öğrencisi

Düşünmelisin birazcık,
Sen de bilmelisin bunları.
Yine çok güzel satranç,

Bizim için yine iyi.

Satranç çok güzel
Sen de gör

Sen de eğlen
Bil bunları sen de.

Eda TANRIBUYURDU
5/B Sınıfı Öğrencisi

sat RANCsat RANCsat RANC

Gün olur bulurum seni 

Saklandığın o yerde

Sobe sevdiğim hasretim 

Sobe yüreğim sobe…

OyunOyun

Hayatımı neşelendiren,Günlerime gün katan Kalbimde sevgisi dolu insan,Sadece sensin anne…
Hayatta mutlu oluyorum Çünkü seni çok seviyorum Beni mutlu eden insan Sadece sensin anne…

Annem...Annem...

Ceren TEKİNARSLAN
3/A Sınıfı Öğrencisi

Benim canım öğretmenim,  
Tatlı dilli, güzel yüzlü öğretmenim.
Bize bilgiler veren,
Doğru yolu gösteren,
Sensin her şeyi öğreten.
Benim canım öğretmenim.

Sen bir melek gibisin,
Hepimizi çok seversin,
Bize hep gülümsersin,
Atatürk’ü översin.
Onun yolundan gidin dersin.
Benim canım öğretmenim.

ÖğretmenimÖğretmenimÖğretmenim

Yade İÇER
2/A Sınıfı Öğrencisi
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Bengü Deniz ARKADAŞ
6/A Sınıfı ÖğrencisiO bizim bayrağımız;

Canımız, kanımız,
Görsen hayran kalırsın;
Hem şerefimiz hem şanımız.

Bizim için döktüler o al kanlarını,
Bayrak uğruna verdiler şerefli canlarını
Amaçları kahraman olmak değildi elbet
İsterlerdi sonsuza dek özgür olsun bu millet

İnsan sevmez mi yüreğini canını?
Boşuna mı akıttı şehitlerimiz canlarını
Her karışı değerli bu vatanın toprağı;
Korumakla yükümlüyüz al yıldızlı bayrağımızı

Şimdi hatırla bu satırları…
Hatırla o yüce kahramanları…
Bu vatan elden giderse bir gün;
Sadece anla onların yaşadıklarını…

  Al Bayrağımız  Al Bayrağımız  Al Bayrağımız

İrem ÇELİK
4/A Sınıfı Öğrencisi

Çanakkale’de vatan uğruna 
Mehmetçik canını verdi
Yemeden içmeden ve hiç 
durmadan savaştı 
Bir destanın adını bu Mehmeçik böyle yazdı 
Kınalı kuzuların yattığı yerdir Çanakkale 

Bir ses geldi uzaktan top, tüfek sesiydi 
Mehmetçiğin tam göğsüne bir kurşun isabet etti 
Mehmetçik kanlar içinde yere düştü 
Bu vatan uğruna canını feda etti 

Ey düşman! 
Çanakkale geçilir mi sandın?
Topuna, tüfeğine mi aldandın?

  Mehmetçik...  Mehmetçik...  Mehmetçik...

Gülsüm Rengin KADAKAL
5/A Sınıfı Öğrencisi

Samsun, Samsun…
Az giderim, uz giderim 

yine sana ulaşırım 
Samsun; Manisa, 
Muğla az gelir bana
Sen olamazsan
Upuzun yorgunluk 
çöker bana

Manalı bir 
ismin var senin
Yurdumun 
en güzel şehri 
yine 
sensin

Samsun

Samsun

Samsun

SamsunSamsun

Ben, bize bıraktığın cennet yurdun bir köşesinden 
sana sesleniyorum. Seni hiç görmedim ama 

büyüklerimden seninle ilgili birçok şey duydum. En 
önemlisi birkaç gün önce armağan ettiğin Cumhuriyetin 
87. yıl dönümünü kutladık. Resmin sınıfımızın baş 
köşesinde duruyor. Yaptıklarından dolayı büyük, küçük 
hepimiz sana minnettarız.
Ben bazen seni düşünüyor, bu kadar şeyi 
nasıl başardın diye kendime soruyorum. 
Sana sonsuz saygılarımı sunuyorum. 
Sonsuza dek rahat uyu!

Ahmet KURUDAL 
2 – A Sınıfı ÖğrencisiAtatürkAtatürkAtatürk

sevgili

Gelecek demek geçmişten 
sıyrılıp yerine yeni güzellikleri 

düşünmek demek. Kimi insanların 
gelecekten çok beklentileri vardır. Bir okulu 
kazanmak gibi... Geleceğin bir diğer adı da benim 
için yeni arkadaşlar demektir. İnsanların konuşacağı, 
sevinç ve üzüntülerini paylaşacağı arkadaşlarının olması 
güzeldir.
Kimilerine göre gelecek; ev, araba sahibi olmak, kimilerine göre 
ise iyi okullarda okuyup meslek sahibi olmaktır. Sporla uğraşmak, 
enstrüman çalmak, sosyal faaliyetlere katılmak geleceğimiz için birer 
adımdır. Bütün bunlar gelecekte başarılı olabilmek için gerekmektedir. 
Hayallerimizi gerçekleştirebilmek için çok çalışmalıyız, engeller 
karşısında yılmamalıyız.

g
el

g
el

g
el

cekcekceke

Damla DURANDURDU 
5/A Sınıfı Öğrencisi



Benzemez kırlangıçlara 
Küçük serçe
Yurdu çok sever 
Yazı da bizimle geçirir
Kışı da
Hele kar yağınca
Pencere önlerinde 
Tir tir titrerken serçeler
Kırlangıçlarda bir telaş
Yuvalarının kapısının
Sulayıp giderler
Sıcak ülkelere

Elif Deniz BAŞAK
2/A Sınıfı Öğrencisi
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Bir gün dostum yok derseniz, inanın ki her zaman bir dostunuz vardır. Mesela bizim bir dostumuz var, daha doğrusu biz iki dostuz ve altı yıllık 
bir dostluğumuz var. Koskoca altı yıl..! 1. sınıfta birbirimizi hiç tanımıyorduk; ama birbirimizi tanıdıkça sevdik. Şimdi ise birbirimizi o kadar çok tanıyoruz ki; birbirimizden bir şey saklayamaz hale geldik. Tabi günü geldi ağladık, günü 
geldi güldük ama hep birlikte olduk, kötü gün dostu olduk. Daha dün bahçede oyun oynarken birinci sınıfken, şimdi bahçede koşarken düşen çocukları kaldıran 
ablalarız. Herkese böyle dost nasip olmaz. O zaman birinci sınıftık, altıncı sınıfta 
birlikte okumayı hedeflemiştik. Şimdi lisede aynı okulda okumayı hedefliyoruz. 
Yani hep aynı okulda olup birbirimizi kaybetmemek için çabalıyoruz. Onun için dostunuz olan ya da olacak kişiyi kırmayın. Unutmayın ki karşınıza dost diyebileceğiniz çok kişi çıkmaz. Dostunuzu arkadaş yerine de koymayın; çünkü arkadaş karşınızdaki tanımadığınız bir kişi bile olabilir. Fakat dost olmak uzun yıllar gerektirir.

giderkengiderkengiderken
günler akıp 

Okulum, canım okulum 
Sen olmazsan, biz nerde okuruz 

Sen olmazsan biz naparız, ne yaparız…
Sen bir eğlence öğreten yersin…

Okulum, hayalim her şeyim sende…
Sana gelirim öğretmenim öğretir.
Seni sevmeyeni ben de sevmem 
Sen benimsin canım okulum…

Onur Orçun FİDAN 
3 – A Sınıfı Öğrencisi

OkulumOkulumOkulum

Fırtınalar bir 
umut ışığı olup uçsa 
Güneş gülse yüzüme
Tekrar gelse bahar 

Çiçekler açsa 
eskisi gibi

Bir umut doğdu 
dağların ardında 

Şafak’ta örsek 
kırlangıçları

Bir daha gelmese 
soğuklar

Yine kırlarda 
bir esinti

O eski çam kokularında
Mutluluk isteğiyle uyan

Rüzgârlar sustu artık
Haydi, bahar uyan!

Bahar AZAK
6/B Sınıfı Öğrencisi

Haydi gel 
bahar

Haydi gel 
bahar

Haydi gel 
bahar

Serçe ile 
Kırlangıç 
Serçe ile 
Kırlangıç 
Serçe ile 
Kırlangıç 

Berfin Çağla ÖZTÜRKSelin Görkem ÇÖRDÜK6/A Sınıfı Öğrencileri



“Mutluluğun gözü kördür, yalnızlık sağır”
demiştir büyük şair Özdemir ASAF.  

Mutluluk ne zaman geleceği bilinmeyen bir duygudur.  
Bir tebessüm gibidir sıcak ve içten, bazen de çocuklar gibi 
zıplatır gökyüzüne doğru özgürce, güneşe doğru…

Mutluluk kimi zaman da bir gökkuşağı, yedi renkte... Kimi mor, 
kimi yeşil ve hep gökyüzünde kalabilmelidir. Ve her yağmur 
yağdığında çıkabilmelidir bıkmadan usanmadan. Bazen de bir 
tohum olmalı, en kurak yerde bile güneşten medet ummalı, en 
güzel meyvelerini paylaşmalı çocuklar, eğmeli dallarını halı gibi.

Mutluluk bir balondur, balonu kaçırdığınızda tutmayı 
bilmelisiniz. Yoksa elinden uçup gider, eğer mutluysan 
balona sıkı sıkı yapışmalısın.

Tohumun güneşten medet umması gibi hayata sıkı sıkı 
yapışmalısın, hayattan zevk almalısın ve her yağmurdan 
sonra çıkabilmelisin, o parlak renklerini gösterebilmelisin, 
hayata gülümsemelisin. Bazen sıcak bir bakış bile o tohumun 
kurak bir yerde çıkmasını sağlayabilir.
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Pakize BAŞ
6/A Sınıfı Öğrencisi

Özgür dünyam benim
Bulutlara değiyor 
Yıldızlar kadar parlak düşüncem 
Kağıtlara akıp gidiyor

Sende düşün akıp gider dünya
Eğer senin istediğin gibi ise
Ne mutlu çocuklara

Doğa UZUN
5/B Sınıfı ÖğrencisiResimResimResimdefterimdefterimdefterim

“Mutluluğun“Mutluluğun“Mutluluğun
gözü kördür!..”gözü kördür!..”gözü kördür!..”

ben OLSAM...ben OLSAM...ben OLSAM...
Bir bebek olsam
Doyasıya ağlasam
Hiç susmasam

Bir çocuk olsam
Arkadaşlarımla oynasam 
Dünyayı parmağımda oynatsam

Bir melek olsam 
Hayallerimi kursam 
Sonsuzluğa uçsam

Bir kağıt olsam 
Yazılsam satır satır
Dertlerimi paylaşsam

Bir türkü olsam 
Dillerden düşmesem 
Ülke ülke dolaşsam

Bir göz olsam 
İncelesem dursam 
Hayatlara baksam

Bir resim olsam 
Tualleri süslesem 
Hayallerimi çizsem

Bir dünya olsam 
Yörüngemde dönüp dursam 
Hiç yorulmasam…

Aleyna ELİBOL
6/B Sınıfı Öğrencisi

ÖğretmenimÖğretmenim
canımcanımcanım

Aydınlattınız hep bizi
Yeryüzüne doğan güneş gibi

Şarkılarla şiirlerle 
Eğlendirdiniz hepimizi

Özgürlüğü saygıyı öğrettiniz
Gelecekle ilgili planlar yaptırdınız 

Renkli kişilikte insanlar olabilmemiz için
Elimizden tutup hiç bırakmadınız

Tüm dünyanın saydığı
Mustafa Kemal’i anlattınız bize
Elbette diyeceğiz her zaman 
Ne mutlu Türk’üm diyene...

İnci Ektiren
2/A Sınıfı Öğrencisi
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Gitmeyelim anne;
Yine uçsun kırlangıçlar bahçemizde…
Gitmeyelim anne;
Erguvanları seveyim yine, yaz gelince 
Gitmeyelim anne;
Sonsuzluğa, yolculuğa çıkalım yine,
Kırlar üzerinde…
Gitmeyelim anne; Komşumuzun yaramaz 
köpeği ısırsın bacağımdan,

Sonra özür diliyormuşçasına baksın 
Affetmeyi öğreneyim anne…

Gitmeyelim anne;
Yine yapmayayım ödevimi 

Servise binemeyeyim utancımdan,
Pişman olmayı öğreneyim yine anne 
Gitmeyelim anne;
Pazar günleri ailecek kenetlenelim
Yine ekran başına, sana iş çıkaralım yine 
Döktüğümüz çekirdeklerle…
Gitmeyelim anne;
Arı sokunca beni omzumdan,
Toprak saralım yanı başımızdan  
Mis toprak kokusunu hissedeyim yine,
Burnumun ucundan…
Gitmeyelim anne;
Vefakar komşu teyze yine yapsın,
Bütün mahalle çocuklarına,
Sarı bezinden salıncak,
Sallanalım sonsuzluğa…
Gitmeyelim anne;
Küçücük kasabamızı, koca penceremizden 
izlerken, şehirleri düşüneyim,
Yine oralarda yaşamayı hayal edeyim…
Gitmeyelim anne;
Rüya olalım bütün çocukların hayalinde,
Gezelim renk renk bahçeleri,
Dip bucak, yine elimden tut anne …

Eminim 
ki herkesin birer hedefi 

vardır; fakat herkes bu hedefe ulaşamaz. 
Birçok insan hayatta güzel bir liseye, güzel bir 

üniversiteye gitmek, mutlu ve başarılı olacağı bir işte 
çalışmak ister. Bizler hedeflerimizi ne kadar yükseğe 

koyarsak o kadar ilerleriz ancak.  

Tabii ki bütün bu hedeflere ulaşmanın bizler için tek 
yolu, doğru, disiplinli bir şekilde çalışmak, çalışmak ve 
yine çalışmaktır sadece. Şu anda küçük olabiliriz; ama 

önümüzdeki 2 yılın göz açıp kapayıncaya kadar geçeceğini ve 
SBS’nin karşımıza çıkacağını unutmamalıyız. Benim bu 

sınavda hedefim en az 450 puan almak ve bu yönde 
çalışıyorum, ama hayatta sadece bu sınavla 

değil birçok farklı sınavla karşılaşacağımızı 
bilmeliyiz ve kararlı ve disiplinli bir 
çalışmayla girdiğimiz her sınavda 

kendimize yakışanı yapmalıyız.

Esra Nurşah SAYGILI 
6 – B Sınıfı Öğrencisi

Baran AZAK
6/B Sınıfı Öğrecisi

Yeni Bir BaşlangıçYeni Bir BaşlangıçYeni Bir Başlangıç
gitmeliyim ANNE...gitmeliyim ANNE...gitmeliyim ANNE...
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İçinizdeki mutluluk size hiç küsmesin
Sizin güzel çiçekleriniz hiç size darılmasın
Büyük hayatınız güzel yolculuğunuz
Her gün size bir mutluluğun kapısını açsın.

Size kötülük yapanlar vicdan azabı çeksin
Size iyi davrananlar hep kalbinizde seçilsin
Bu büyük gününüz her gün törenlerle anılsın
Bütün güzel her şeyler hep sizinle olsun
SEVGİLERİMLE...

Okulum seni çok seviyorum
Sende öğrenip sende yazıyorum
Annem babam oldun sen
Benim gibi her çocuğa

Benim gibi her çocuk
Okulunu sevmeli ve de derslerini
Derslerini çalışıp
Öğretmenini üzmemeli

Yade İÇER
2/A Sınıfı Öğrencisi

OkulumOkulumOkulum BaharBaharBahar
Kuşlar gibi özgür 

Kelebek gibi pırpır 
Ağaçlar gibi boy attık 
Çiçekler gibi açıldık.

Göçmen kuşlar döndü,
Dallar çiçek açtı

Neşeyle geldi bahar.

Güneş pırıl pırıl 
Isıtıyor her yeri 

İçim içime sığmıyor
İyi ki geldin bahar.

Gökyüzünde güneş güler
Baharı sevgiyle kucaklarız…

Azra Yaren ADIGÜZEL   
2 – A Sınıfı Öğrencisi

Karşımda kara bir tahta,
Siz yanına gelince,
Işık saçıyor her tarafa 
Ellerimiz deyince.

Ben de öğrendim artık,
Okumayı, yazmayı 
Ben de öğrendim artık 
Bilimin ışık olduğunu.

Serhat AKKUŞ 
2 – A Sınıfı Öğrencisi

ÖğretmenimÖğretmenim

    Ramazan    Ramazan    Ramazan
öğretmenimöğretmenim Eda TANRIBUYURDU

5/B Sınıfı Öğrencisi

Bir gün babama sordum,
Okulum ne zaman açılacak?

Oğlum dedi bana,
Bir ay sonra.

Bir gün daha sordum,
Okulum ne zaman açılacak?

Babam bu sefer
Bir gün sonra.

Bir gün baktım okul açıldı.
Baktım güzelmiş okul

Hele yeni arkadaşlarla
Amma da güzel okul…

OkulOkulOkul

Arda Burak BÜLBÜL
2/A Sınıfı Öğrencisi



Adımlarımızın biçiminin ne önemi var, 
mühim olan yürüyüşümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü geçmektir.

Engelliler yardıma değil, şefkate muhtaçtır.
Birbirini seven insanlar için engeller 

bir tatlı tebessümden ibarettir. 
Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olmaz.

Özlü SözlerÖzlü SözlerÖzlü Sözler

BBBenim Sizdenenim Sizdenenim Sizden
Hiçbir Farkım YOK!Hiçbir Farkım YOK!Hiçbir Farkım YOK!
Engelli    insanların yaşadıkları 

sorunlar sadece 
kendilerinin değil, tüm insanların ortak 
sorunudur. İnsanların çeşitli nedenlere 
bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuçtur. 
Engellilerin normal bir hayat sürmeleri 
ancak duyarlılığın oluşturulmasıyla 
mümkündür. Bu konuda engelli 
vatandaşlara acıma duygusu ile 
yaklaşmak yerine kurumsal hizmetlerin 
geliştirilmesi esas alınmalıdır. Bu 
nedenle engellilere hizmet götüren 
kamu, özel sektör ve gönüllü sivil 
toplum örgütlerinin güçlendirilmesine 
önem verilmelidir. 

Başta İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi olmak üzere bir çok belge 
engellilik sorununu, temelde bir insan 
hakları sorunu olarak ele almaktadır. 
Bizim anayasamız ve yasalarımızda 
engellilere ilişkin olarak evrensel 
değerlerle paralel düzenlemeleri 
öngörmüş, devleti engellilerin sorununa 
yönelik yükümlü kılmıştır. 
Devletimizin evrensel ölçülerde 
engellilerine sahiplenme çabası, 
toplumsal bilinçlenme ve kamuoyu 
desteği ile anlamlı ve gerçek bir 
boyuta ulaşacaktır.

Ayşe Gül ERCAN
5/B Sınıfı

Engellenmemeli!..
Engellenmemeli!..
Engellenmemeli!..

Doğuştan veya sonradan olan hastalık ya da kaza sonucu 
oluşan sakatlık nedeniyle, hayatın çeşitli alanlarında bir 

takım engellerle karşılaşan kişilere engelli denir.

Engelli insanların ne tür zorluklarla karşılaştığı, içinde 
yaşadıkları toplumun engelliye bakış açısı ve yaklaşımına 
göre değişmektedir. Eğer toplum ve o toplumu yöneten 
yöneticiler engelli insanları ve yaşayabilecekleri sorunları 
düşünmezlerse, engelliler hayatlarını devam ettirmekte sıkıntı 
çekerler. Örneğin tekerlekli sandalye ile yaşamak zorunda olan 
engelliler için sokaklarda, toplu taşıma araçlarında ve alışveriş 
merkezi gibi yerlerde rahatça dolaşabilecekleri basamaklar ve yollar 
oluşturulmalıdır.

Herkes bir gün kendisinin de hastalık veya bir kaza sonucu engelli bir insan 
olabileceği bilincinde olmalıdır. Ülkemizin nüfusunun %8’i ve dünyada ise 650 
milyon engelli olduğu unutulmamalıdır. Hepimiz engelli insanların yardımcısı 
olmalıyız ve onlara her zaman destek olmalıyız. Görme engelli insanların yolda 
karşıdan karşıya geçmeleri için onlara yardım etmeliyiz. Hayatı engelliler 

için kolaylaştıracak çözümler üretmeliyiz. Asla onları 
dışlamamalıyız. Sevgimizi ve şefkatimizi onlara 

hissettirmeliyiz. Ülkemizdeki engelli 
bireylerimizin çoğunluğunu konuşma 
engelli bireyler oluşturmaktadır. 

Konuşma-işitme engelli 
bireylerimiz, görme engelli 
bireylerimiz ve diğer 
engelli vatandaşlarımız 
yeterli eğitim imkanlarına 
kavuşturulmalıdırlar. 

Engelli bireylerimize 
yardımcı olmak istiyorsak, 
engellilerin bilgi ve 
yetenekleri doğrultusunda 
iş imkanı sağlayarak onları 

üretken ve verimli hâle 
getirmeliyiz. Yani onlara balık 

vermek yerine balık tutmayı 
öğretmeliyiz.

Simay YAZGAN
5/B Sınıfı

EngelliEngelliEngelli
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Kuşlar gibi uçmak isterdim
Dağların, şehirlerin üstünde.

Hayata yeniden başlamak isterdim
Yeni doğan bir bebek gibi.
Yeni bir başlangıç isterdim

Sonsuza dek gökyüzünde uçmak isterdim,
Hayallerimle birlikte ve
Bir daha da inmemek üzere.

Adım adım yürüdüm,
Yavaş yavaş başladım.
Şimdi ikinci sınıf öğrencisiyim.
Eyyy benim güzel okulum!
Tek tek öğrendim her şeyi,
Ürkmeden, yılmadan,
Rahat ve huzurlu ortamında,
Kırmadan, kırılmadan,
Yanımda hep sen vardın.
Işığımdın her zaman,
Lambam oldun sağ yanımda.

Manası büyük bir duygu ile
Anne gibi sarıldın bana.

Zamanının çoğunu hep ayırdın sen bana.
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Kuşlar GibiKuşlar GibiKuşlar Gibi Başak BALYEMEZ
6/A Sınıfı Öğrencisi

Okuluma DairOkuluma DairOkuluma Dair

Elimde bir değnek olsa
Nefreti bulutlara yazmak isterdim
Yağmurla birlikte
Dağılıp gitsin diye...

Öfkeyi köpüklere yazmak isterdim
Onlarla yok olsun diye...

Barış’ı güneşe yazmak isterdim
Her yeni bir gün doğsun diye...

Ancak sadece 
‘Aşk’ ve ‘Sevgiyi’ 
Bebeklerin kalbine yazmak isterdim
ki onlarla büyüyüp
Dünya’yı sarsın diye...

Aslı Damla ŞİMŞEK  
6/B Sınıfı ÖğrenciBarış ve GüneşBarış ve GüneşBarış ve Güneş

Özüm oldu, sözüm oldu.
Bu ayrılık beni vurdu 
İçim sevginle doldu
Ben anneme gidiyorum...

 Yüreğimde hasretinle 
 Dilimde sözlerinle
 Kalbimde sevginle
 Ben anneme gidiyorum...

  Koşacağım yollarına 
  Atılacağım boynuna
  sevgisine doyacağım
  Ben anneme gidiyorum...

Ben Anneme 
Gidiyorum
Ben Anneme 
Gidiyorum
Ben Anneme 
Gidiyorum Menduha ADIGÜZEL

6/B Sınıfı Öğrencisi

FarkFarkFark
etmeden…etmeden…etmeden…

Farkında değildim
Cebrail indirmiş seni yüreğime

Ben seni o kuytuda buldum
Adını kalbim koydum…

Yemin ederim ki
Ben seni unuttuğum an

İsrafil suya inecek
Benim kadar Mikail’in de içi üşüyecek

İki omzundaki meleğin gözünden
Kalbimdeki o kuytuya düşecek gölgen…

Berkay ŞAHİN  
8/A Sınıfı Öğrencisi

Esra MAMAK
2/A Sınıfı Öğrencisi



Ortaokulun da sonuna geldik. 
Biraz ağlamaklı, duygusal 

tavırlar, gayri ihtiyari gözyaşları, 
garip kalmış bir ruh, ayrılık 
acısı… Gidiyoruz, bir daha asla 
oturamayacağımız sıralar, öğrencisi 
olamayacağımız değerli hocalar, 
unutamayacağımız hatıralar, hepsini 
geride bırakıp gidiyoruz. Koskoca 
seneler su gibi akıp geçti. Daha 
geçmişimizi anımsarken hazırlıksız 
bir şekilde nice geleceğe kucak 
açtık. Zamanın bizi bu kadar hızlı 
kovaladığının farkına sınav yaklaşınca 
vardık. Pişman olmayacağımız 

nice güzel anılar yaşadık. Omuz 
omuza gülüp ağladığımız can gibi tek 
yürek, tek bilek, tek vücut olduğumuz 
arkadaşlarımız, öğretmenlerimizle 
mesaimiz bitiyor. Geriye dönüp 
baktığınızda elinde olmadan insanın 
gözleri doluyor, sanki gırtlağımıza 
bir şey düğümleniveriyor. Bir 
damla yaş, bir damla özlem sadece. 
Hepsi bu. Seviyoruz baştan sona 
kadar öğrenciliğimizi, bir tanecik 
kankalarımızı, dostlarımızı… Biliyoruz 
geri dönemeyeceğimizi…
Her şeye; çatışmalara, kavgalara, 
küskünlüklere rağmen bu yıl 

hayatımızın en güzel yılı oldu…
Unutmamak, unutulmamak 

ve unutturmamak 
dileğiyle…
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Ayşin Berfin ŞAHİN
8/A Sınıfı Öğrencisi

bitti...bitti...bitti...ArtıkArtıkArtık



Bizler küçükken okumayı, yazmayı bilmiyorduk ama gün 
geldi öğrendik… Önceleri bize hep annemiz ve babamız 

kitap okurdu. Bunlar; masal, şiir kitaplarıydı. Biz de boş 
durmadık. Dinlediklerimizle ilgili sorular sorduk. Güldük, 
üzüldük, heyecanlandık, meraklandık, kitaptaki olayları 
yaşadık, kitapların sayfalarındaki resimlere baktık, bu 
resimlere bakarak hayallere daldık, başka âlemlerde yaşadık. 

Kitaplardan çok şey öğrendik ve daha çok şey öğreneceğiz. 
Ama kitaplar bize sadece bilgi mi verirler? Tabii ki hayır! 
Aklımızı ve hayal gücümüzü geliştirirler. Onlar bizim en iyi 
arkadaşlarımızdır. Bildiklerini, sevinçlerini, üzüntülerini, her 
şeylerini bizimle paylaşırlar. Sevmeyi, sevilmeyi her şeyi 
kitaptan öğrendik. Temizliği, iyiliği, sağlığı her şeyi kitaptan 
öğrendik.

Ama ne yazık ki Türkiye’de insanların çok azı zamanını kitap 
okuyarak geçiriyor. Oysaki kitap okumak dünyaya yeni renkler 
yeni tatlar katmaktır.

Damla YAĞMUR
4/A Sınıfı Öğrencisi

En iyi arkadaş

kitap
En iyi arkadaş

kitap
En iyi arkadaş

kitap
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Ankara’dan Kırşehir’e
Ankara’dan Kırşehir’e
Ankara’dan Kırşehir’e

Ben ilkokul 3. Sınıfta Kırşehir Koleji’ne başlamıştım. Ama 
Ankara’dan Kırşehir’e o kadar zorluklarla gelmiştim ki… 

Ankara’da öğretmenlerime o kadar alışmıştım ki, Kırşehir bana çok 
uzaklarda bir dağ gibi geliyordu ve o dağa tırmanmak imkansızdı. 
Burada arkadaş edinemeyeceğimi düşünüyordum. Aklımda hep kötü 
şeyler vardı. Ama anne babamın isteğiyle Kırşehir’e taşındık. Şimdi 
okul arama sırasıydı.

Bir sürü okul… En sonunda Kırşehir Koleji’ni bulduk. Bizi 
öğretmenler odasına götürdüler. Elime bir de dergi verdiler. 
Ama o kadar şefkatli, sevgi dolu verdiler ki ben 
bile büyülendim. Dergide sınıf öğretmenimin kim 
olabileceğine bakıyor, düşünüyor, seçiyordum. 
Birden Necla Öğretmen geldi. Necla Öğretmeni 
hiç tanımıyorum. Düşündüm acaba benim sınıf 
öğretmenim olabilir mi diye. Hüseyin öğretmen 
geldi ve bize okulu gezdirmeye başladı. O zaman 
bana “Keşke benim öğrencim olsaydın!” demişti. 
Neyse benim istediğim okulu gezmekti.  
“3/A mı, 3/B mi?” dedi. Ben bayan öğretmen 
istiyordum. İçimden bir ses “3/A” dedi ben 
de “3/A” dedim. Kararımdan memnundum. 
Necla Öğretmenim benim öğretmenimdi. 
Arkadaşlarım çok sıcakkanlıydı hepsi 
bana çok iyi davrandı ve bir müddet sonra 
onlarla çok iyi anlaştık. Tam o sıralarda 
Necla Öğretmen rahatsızlandı ve okuldan 
ayrıldı. Çok ağladık… Ama ne şans ki yeni 
öğretmenim Hüseyin Öğretmen oldu. Benim 
onun öğrencisi olmamı ne kadar istemişti. 
Şu an çok mutluyum. Öğretmenimi, 
arkadaşlarımı çok seviyorum. Artık Ankara’ 
ya gitmek istemiyorum. 

Buradan herkese teşekkür 
ediyorum;  
öğretmenlerime, 
arkadaşlarıma ve tabi  
okuluma…

Ankara’dan
Ankara’dan
Ankara’dan

Kırşehir’eKırşehir’eKırşehir’e Işınsu KASAPOĞLU
4/A Sınıfı Öğrencisi



Rafi ve Rozi, hayatımdaki yerinizi, kalbimdeki sevginizi hiç 
öğrenemeyeceksiniz biliyorum. Sizi tarifi olmayan bir sevgiyle seviyorum. 

İyi ki varsınız, iyi ki benim köpeğimsiniz.

Rafi ve Rozi’nin bendeki en güzel anısı, ilk tanıştığımız gündür. Ankara’ya tatile 
gitmiştik. Hiç arkadaşım yoktu. Çok canım sıkılıyordu. Bir sabah teyzem bizi 
kahvaltıya davet etti. Teyzemlerin kocaman bir bahçeleri vardı. Teyzemlere 
gittiğimizde bir de ne göreyim, bahçede kocaman Dogo Sayvır cinsi birbirinden 
güzel iki köpek. Teyzem bana hediye almış. Gözlerime inanamadım. Çok 
sevinmiştim, sanki dünyalar benim olmuştu. Günlerim o kadar güzel geçiyordu 
ki dolu dolu. Rafi ve Rozi isimleri de kendileri kadar güzel dostlarım, onlarla 
vakit geçirmek ne güzel! Belki beni anlamıyorlar ama hissediyorlar 
biliyorum. 

Bütün hayvanları çok sevin. Sakın onları üzmeyin. 
Ben büyüyünce hayvan oteli açacağım. 
Bütün bakıma muhtaç köpekleri otelimde 
toplayacağım.

Rafi ve Rozi’yi çok seviyorum. Bütün 
hayvanları çok seviyorum.

Tanıdığım GünTanıdığım Gün

Nesil tükenmesi bir türün ve alt türlerin tamamının yok olması 
demektir. Bu durumdan en büyük sorumlu insanlardır. Hızla 

artan dünya nüfusu, çevreyi kirleterek ve hayvanların yaşam 
alanlarını tahrip ederek hayvanların yaşamını tehlikeye atar.

Mesela kızıl kurt, nesli tükenenler arasındadır; çünkü 
yaşam alanları tahrip edilip yerine ev yapılmaktadır. Nesli 
tehlikede olan bir hayvan da Akdeniz foku’dur. Akdeniz 
foklarının sayısı hızla azalmaktadır. Başka bir örnek, 
ülkemizde bulunan kelaynaktır. Çift hörgüçlü deve ise 
yok olma tehdidi altındadır.

Onların yaşam alanlarını yok etmemek ve 
avlanmalarını önlemek. Siz de bu hayvanları 
ve daha bir çok hayvanın neslinin tükenmesini 
istemiyorsanız çevreyi koruyunuz. 

Çevreye sahip çıkalım ki dünyamızı güzelleştiren 
bu hayvanların nesilleri tükenmesin.
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Başar TATLIPINAR
Sercan HÜSNÜGÜL 
5/B Sınıfı Öğrencileri

Kağan KASAPOĞLU
2/A Sınıfı Öğrencisi

Nesillerin  

TükenmesiNesillerin  

TükenmesiNesillerin  

Tükenmesi
Rafi veRafi ve
Rozi’yiRozi’yi



Ahmet’s mother and father were 
poor. They were living in a small 

house with only one room since his 
father was ill. He suffered from liver 
disease. He had to be retired. Ahmet 
finished primary school in primary 
school in difficulty by selling pretzel 
after school. Later by the help of 
his neighbor he started to work in a 
restaurant to do the washing up. Ahmet 
had taken the first step to make real 
his dreams. He had met the wonderful 
meals which he just used to see before 
behind the restaurant windows. Now he 
had full three courses a day. He had 
followed what uncle Veli did who was 
cooking in the restaurant. He would 
learn cooking from him and he would be 
a cook himself too but Ahmet would not 
only work in somebody else’s restaurant 
but also by himself.

Ahmet opened a restaurant in the city 
centre after he had done his military 
service. Because his meals were very 
delicious, the restaurant was full 
of customers, he was earning well. 
Sometimes poor people used to come 
to the restaurant and eat free.

The waiters working in the restaurant 
and the customers couldn’t understand 
why Ahmet was leaving two plates 
of meal two one of the empty tables 
during lunch times. How would they 
know that they were Ahmet’s present 
to his mother and father who suffered 
from poverty years ago. They also 
wouldn’t be able to hear that as well. 
Ahmet was murmuring “you aren’t going 
to be hungry anymore from now on 
mummy and daddy Have your meals and 
get yourself very full!”

Aslı Damla Şimşek
6/B Sınıfı Öğrencisi

FREE Helin GÖKTEKİN
6/B Sınıfı Öğrencisi

We live free.
Air is free, clouds are free.
Creek and peck is free,
Rain and mud is free.
The out of cars,
The door of cinemas,

These displays are free.
Cheese bread, but not,
Brackish water is free
Head price of freedom,
Slavery is free;
We live free.

Teacher “Maria Please show America on the map“
Maria “Here it is!”

Teacher “Good Then kid who discovered America
Class “Maria did teacher!”

Anecdote

PoorPoorPoorAhmetAhmetAhmet
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Senin dünyaya gelmene neden 

olduğum için çok mutluyum. Niçin 

neden olduğumu kısaca anlatmam 

gerekirse; ben tek çocuktum ama bir 

kardeşim olmasını çok istiyordum. Bu 

isteğimi annem ve babam kabul edince 

çok sevindim. 

Ve sen doğdun. Adını Göktuğ Doruk 

koyduk. O gün benim en mutlu günümdü. 

Artık benim de bir kardeşim vardı. 

Dünyada ben de artık yalnız değildim. 

Sen doğduktan sonra en çok sevdiğim 

şey, senin elini tutup uyumaktı. Bunu 

halen çok seviyorum.

Bir tanem seninle oyunlar oynamak,  

çizgi film izlemek, sularla oynamak, 

yemek yemek çok zevkli. Sanma ki 

sana hiç kızmıyorum. Saçımı çektiğinde, 
çekmecelerimi karıştırdığında, Polyanna 
kitabımı yırttığında istiyorum ama yine 
de sana kızamıyorum. Yüzüne bakınca ve 
şirin yüzünü görünce kızmak yerine öpmek 
istiyorum.
Benim her şeyim; sana emeklemeyi, ayakta 
durmayı öğrettiğim için sanırım pişman 
olacağım. Ablacığım çünkü şimdiden peşimden ayrılmıyorsun. Benim kardeşin 

olduğun için çok mutluyum. Sana teşekkür 
ederim. Sana bir şeyler öğretmek, emin ol 
çok zevkli.
Küçük afacan iyi ki benim kardeşimsin, 
bizim ailemizin bir parçasısın. Seni her zaman koruyacağıma, senden ayrılmayacağıma ve çok seveceğime söz 

veriyorum. Sen benim her şeyimsin…Seni çok seviyorum…

Göksu Deniz TUĞRUL
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Yıl Sonu GecesiYıl Sonu GecesiYıl Sonu Gecesi
Özel Kırşehir Koleji
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