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03 Akademik Kadromuz
04 Vizyonumuz, Misyonumuz, İlkelerimiz
05 Amacımız
06 Emre ŞAHİNCİ / Okul Müdürü
07 Asım ERASLAN / Okul Kurucusu
08 Kırşehir Koleji Okuyor 
09 Kırşehir Okuyor
10 İstiklâl Marşının Kabulü
12 Nasrettin Hoca Okulumuzda
13 Veli Toplantımız Yapıldı
14 Miniklerimizin Milli Eğitim Müdürünü Ziyareti
15 Huzurevi Ziyareti
16 Yine İl Birincisiyiz
17 2010-2011 Spor Ödüllerimiz
18 Ahilik ve Değerler Eğitimi
20 Aile
21 Okuma Günü
22 Dostluk
23 Öğretmenler Günü Kutlamaları
24 Bilal Altun İle Röportaj
26 Halil Şahin İle Röportaj
28 Veli Gözünden
38 Öğretmenlerin Sayfaları
44 Sevgili Hayvanlar / Şiir
45 Okul ve Öğretmen / Şiir
46 Ailem / Şiir
47 Canım Annem / Şiir
48 Kar Yağıyor / Şiir
49 Gelecek / Şiir 
50 En İyi Arkadaşım /Şiir
51 Sevgili Atatürk
52 Dostluk /Şiir
53 İstiyorum / Şiir
54 Ali’nin Merakı
55 Uzaya Yolculuk
56 Öğretmenlerimizden Ayrılırken / Şiir
57 Sevgili Atatürk
58 Hayvan Sevgisi
59 Okula Mektup
60 Mevsimler
61 Dostlarımız
62 My a Home
63 Rengarenk Bir Dünya
64 Unutmadım , Unutturmayacağım
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İİİlkelerimiz
lkelerimiz
lkelerimiz

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.

izyonumuz
izyonumuz
izyonumuz

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.
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macımızmacımızmacımız

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.

Yaşama sıkı sıkıya bağlı, yaşamdan zevk alan; 

iyi ki varım, iyi ki yaşıyorum diyebilen

İyi insanlar - İyi vatandaşlar 

yetiştirmektir.İyi insanlar - İyi vatandaşlar 

yetiştirmektir.İyi insanlar - İyi vatandaşlar 

yetiştirmektir.

Eğitimin tanımı değişti! 

Eğitim; insana yaşamı sevdirme etkinliğidir.

Biz sunduğumuz hizmet, 

var olan imkânlarımız ve 

insana verdiğimiz değer ile, 

öğrencilerimize yaşamı 

sevdiriyoruz. 
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Bu çocuklar bizim çocuklarımız, yanlış bir elde, yanlış bir yöntemle verilecek bir 
eğitimle onlara yazık etmeyelim…

Bilgi çağının eğitimi, toplumların birbirlerine kalın 

sınırlarla kapalı olduğu dönemlerdeki gibi ağırlık-

lı olarak belirli değerleri aktaran ve önceki kuşak-

ların yaptıklarını ezberleten değil, elindeki bilgiler-

den hareketle yeni şeyler üretebilen kuşaklar ye-

tiştirmeyi hedeflemektedir. Bu noktada her çocu-

ğun sahip olduğu potansiyeli orataya çıkarmak ve 

o potansiyeli geliştirmek, eğitim sisteminin temel 

hedefidir. Bu anlayışla örgütlenen bir eğitim anla-

yışında, her çocuk özeldir ve eğitimcilerin asıl gö-

revi bu bireysel farklılıkları ve özellikleri fark ede-

rek onları geliştirmeye çalışmaktır. 

Bilgi çağının eğitiminde vurgulanması gereken en 

temel kavramlardan biri kuşkusuz “yaratıcılık” tır. 

Klasik eğitimde “olan”ı öğretmek amaçken, bil-

gi çağında olan’ı bilerek yeniye ulaşabilen, bilgi-

yi kendi yetenekleriyle birleştirebilen insanlar ye-

tiştirmek amaçlanır. Aksi halde matematik, müzik, 

sanat veya sosyal zeka türlerinden herhangi biri-

ne sahip ve bu yolda büyük başarılar kazanabile-

cek bir bireyi sadece matematik veya sadece fen 

bilimleri alanında bir eğitime zorlamak en hafif ta-

birle bir çocuk katliamıdır.

çocuklarımıza yazık etmeyelim. Onları mutlu ede-

cek, verimli kılacak, beden ve ruh sağlığı bakımın-

dan güçlü kılacak doğru programlar uygulayabile-

cek, doğru eğitimcilerin ellerine teslim edelim.

Bir çocuk düşünün, duygu dünyası sıcacık. Gita-

rın tellerine dokunduğunda ne kadar da mutlu olu-

yor. Dudaklarındaki ince tebessüm, gözlerindeki 

ışıltı, vücut dilinin her hâli sizi bile kendinizden ge-

çiriyor. Bir başka çocuk, renkleri ve desenleri öyle 

güzel görüp hissediyor ki eline aldığı bir kâğıda 

çizdiği resimlerle kendisini izleyenleri hayretler 

içinde bırakabiliyor. Bir diğer çocuk, öylesine can-

dan ve öylesine sosyal ki girdiği arkadaşlık grup-

ları içinde hep göz dolduruyor, aranan kişi oluve-

riyor… Ve böyle onlarca farklı yeteneği kendi ru-

hunda barındıran çocuklar, maalesef ülkemizde-

ki klasik eğitim sistemi içinde heba olup gidiyor. 

Geleceğin sanatçıları, ressamları, müzisyenleri, fi-

zikçileri, edebiyatçıları bireysel farklılıkları dikkate 

almayan bir eğitim sisteminde farkına varılmadan 

yok ediliyor ve ne anne babalar mutlu oluyor ne 

de çocuklar… Sonuçta kendi yeteneği dışındaki 

alanlarda kendisine zoraki sunulan bu eğitimi ba-

şarmakta zorlanan çocuklara “dikkat dağınıklığı” 

veya “konsantrasyon bozukluğu” teşhisi koymak 

en basit çözüm oluveriyor. 

Emre Şahinci
Okul Müdürü

Yeni Bir Dünya
Yepyeni Bir İnsan

Gelişen Dünya, 
Değişen Eğitim
Gelişen Dünya, 
Değişen Eğitim
Gelişen Dünya, 
Değişen Eğitim

Değişimin 
Eşiğinde
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Asım ERASLAN
Okul Kurucusu

Değişimin 
Eşiğinde

Değişimin 
Eşiğinde

Değişimin 
Eşiğinde

Sayın veliler; 2000’li yıllarla birlikte sa-
nırım hayatımıza en çok giren ve en sık 
duyduğumuz kavram “ değişim” oldu. 
Hepimiz değişiyoruz, her şeyle birlik-
te… İnançlar, alışkanlıklar, bilgi kü-
meleri, çalışma biçimleri, tanımlarımız, 
önceliklerimiz hızla değişiyor; bilzer 
ise bu konulardaki tutumumuzu göz-
den geçirmeye fırsat bulamadan yeni 
nesil bunları birer mutlak hakikat gibi 
algılayıp öğrenerek başlıyor eğitim ha-
yatına. Bizler bilgiyi aramak için bir an-
siklopediyi karıştırmayı veya bir kitaba 
atıfta bulunmayı düşünürken bir ilköğ-
retim öğrencisi o ansiklopedinin bağ-
lı bulunduğu veri tabanını olduğu gibi 
indirebiliyor bize içerdiği yüzbinlerce 
ansiklopediyle !.. 

Değişen dünya ve değişen eğitim ta-
nımıyla beraber yeni bir eğitim mode-
li oluşturmak, yeni nesli daha farklı öl-
çütlere göre yetiştirmek sanırım elzem 
olmaktan öte bir zorunluluk olmaya 
başladı. Bugünlerde 4+4+4 eğitim sis-
temi tartışmalarını bu gözle görmek ve 
yapılmak istenenleri dünyadaki bu de-
ğişime ayak uydurmak ihtiyacı çerçe-
vesinde algılamak ve hedeflerimizi bu 
dikkatle belirlemek taraftarıyız. Yeni 
nesilleri daha donanımlı, daha rekabe-
te açık ve gelişmeye endeksli yetiştir-
meliyiz ki bu işin nicel bir ifadesidir sa-
dece 4+4+4, veya öyle olmalıdır.

Dünyadaki ülkelerin büyük çoğunlu-
ğu, uzun süreli zorunlu eğitimi tercih 
etmekte; 197 ülkenin 60’ında zorun-
lu eğitim süresi 8 yıl ve daha az sü-
reler içerirken, 130’unda 12 yıla kadar 
zorunlu eğitim uygulanıyor. 197 ülke-
nin yaklaşık 137’si Türkiye’deki zo-
runlu eğitim süresinden daha uzun bir 

zorunlu eğitim süresine sahip. Milli Eği-
tim Bakanlığınca yapılan çalışmaya göre; 
dünya genelinde 197 ülkenin 60’ında zo-
runlu eğitim süresi 8 yıl ve daha az süreler 
içerirken, 130’unda 9-12 yıl arası ve 7’sin-
de ise 13-14 yıllık eğitim veriliyor. Biz de 
yeni tasarıyla birlikte 12 yıllık bir zorunlu 
eğitim hedefiyle yeniliyoruz eğitim siste-
mimizi.

Eğitim- öğretimi elbette nicel sembollerle 
ifade etmek, basit bir matematiksel sırala-
nışla açıklamak makul değil, önemli olan 
niteliğe yaptığımız ilavedir. Bizler yeni eği-
tim sistemini dönemin ruhunun bir keyfi-
yeti olarak değil, değişen bir dünyanın da-
yattığı bir ihtiyaç olarak algılıyor, “Bir mıh 
bir nal, bir nal bir at, bir at bir asker, bir as-
ker bir ülkeyi kurtarır.” atasözünde belir-
tildiği üzre, milli kalkınmanın en büyüğün-
den en küçüğüne kadar toplumu oluştu-
ran her hücrenin sağlıklı oluşu ve dona-
nımlı kılınmasıyla mümkün olabileceğine 
inanıyoruz.

2010’lu yıllarda bizler Özel Kırşehir Ko-
leji olarak, velilerimiz açısından onlarca 
belirsizliği ve tedirginliği ihtiva eden yeni 
eğitim sistemini anlayarak, velilerimiz ve 
öğrencilerimiz için bir dezavantaja de-
ğil avantaja dönüştürme gayreti içinde-
yiz. Aslolan çalışmak ve donanımlı insan-
lar yetiştirmekse bizler 20 yıllık deneyimi-
mizle burdayız.
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“Kırşehir Okuyor” “Kolej Okuyor” 

kampanyası ve “Kütü
phaneler 

Haftası” nedeniyle
 30 Mart 2012 

tarihinde okulum
uzda bir program

 

düzenlendi.

OKUYOR!..OKUYOR!..OKUYOR!..Kırşehir Koleji
Kırşehir Koleji
Kırşehir Koleji

Düzenlenen programa, 

velilerimizin yanı sıra Milli 

Eğitim Müdürümüz Sayın 

Halil ŞAHİN, İl Kültür 

ve Turizm Müdürü Sayın 

Mustafa GÖKGÜL, Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkanı Sayın 

Müfit GÖÇEN, ilimizin basın 

mensupları ve öğrencilerimiz 

katıldılar.
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Programda, en çok kitap okuyan 

veli lerimize plaket, en çok 
kitap okuyan öğrenci lerimize 
kitap ve programa katılan Yazar 

Ayşe YAMAÇ’a katılımlarından 
dolayı plaketleri veri ldi.

Programda, öğrencilerimizin hazırladıkları kompozisyon, 
şiir ve müzik dinletileri 

katılımcılar tarafından 
yoğun ilgi ile izlendi.

Kırşehir Okuyor!
Kırşehir Okuyor!
Kırşehir Okuyor!
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İstiklâl Marşınınİstiklâl Marşınınİstiklâl Marşının
KabulüKabulüKabulü

12 Mart12 Mart12 Mart

Okulumuzda 12 Mart İstiklal 

Marşının Kabulü ve 18 Mart 

Çanakkale Şehitlerini 

Anma Programı yapıldı.
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16 Mart 2012 

tarihinde yapı-

lan törene okulu-

muzdaki bütün öğret-

men ve öğrenciler katıldı.

Törende; Okul Müdürümüz 

Sayın Emre ŞAHİNCİ’nin konuş-

masının ardından günün anlam ve 

önemini belirten şiirler ve kompozis-

yonlar okundu.Öğrencilerimizden olu-

şan müzik koromuz ise konserler verdi.
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Nasreddin
Nasreddin
Nasreddin HocaHocaHoca

‘Adana Seyyah Tiyatro’ 
tarafından okulumuzda bir 
tiyatro gösterisi yapıldı.

14 Mart 2012 tarihinde yapılan 
gösteride Nasrettin Hoca, 

öğrencilerimizin beğenisine sunuldu.

Öğrencilerle beraber aktif bir oyun 
sergileyen başarılı ekip, Nasrettin 

Hoca’nın ders alınması gereken 
birkaç fıkrasını canlandırdılar.

okulumuzdaokulumuzdaokulumuzda
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II. DönemII. DönemII. Dönem

yapıldıyapıldıyapıldıveli toplantımız
veli toplantımız
veli toplantımız

Okulumuz 2011-2012 Öğretim yılı  
II. Dönem Veli Toplantısı, büyük 
bir veli katılım ile 10 Mart 2012 
tarihinde yapıldı. Toplantıya katılan velilerimiz daha sonra 
sınıflarında sınıf ve ders öğretmenleri ile görüştüler.

okulumuzdaokulumuzdaokulumuzda
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Okulumuz anasınıfı öğrencileri 
Okul Müdürümüz Sayın 
Emre ŞAHİNCİ ve Anasınıfı 

Öğretmenimiz Emine ÖZDEMİR ile ilimize atanan Milli Eğitim 
Müdürümüz Sayın Halil ŞAHİN’i ziyaret ettiler...

Ziyaretlerini, 
10 Şubat 2012 

tarihinde 
gerçekleştiren 

miniklerimiz, Milli 
Eğitim Müdürümüz 
Sayın Halil Şahin’e 

yeni görevinde 
başarılar 

dilediler...

Milli Eğitim MüdürünüMilli Eğitim MüdürünüMilli Eğitim Müdürünü
ZiyaretiZiyaretiZiyareti

MiniklerimizinMiniklerimizinMiniklerimizin
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Okulumuza ZiyaretOkulumuza ZiyaretOkulumuza Ziyaret

Huzurevi ZiyaretiHuzurevi ZiyaretiHuzurevi Ziyareti
Nedeniyle ilimizde bulunan Huzurevi’ne Fen ve Teknoloji Öğretmenimiz 

Elmas ORAK ve Rehber Öğretmenimiz Raziye KAYA eşliğinde  

                                                   bir ziyaret gerçekleştirdiler.

Okulumuz öğrencileri, 24 

Kasım Öğretmenler Günü  

Okulumuz 5/B Sınıfı öğrencilerinin hazırlamış oldukları “My Ideal Town” konulu projeyi sunmak için okulumuza davet edilen Angela Dorado, davetimizi kırmayarak okulumuzu ziyaret etti.

Ziyareti sırasında 5/B ve 3/A sınıflarında öğrencilerimizden projeleri hakkında bilgi alan Dorado, okulumuza ziyaretinden memnun olduğunu ve tekrar geleceğini belirtti.
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TUDEM Yayınları tarafından Türkiye genelinde yapılan 
deneme sınavlarında okulumuz öğrencileri yine Türkiye 
derecesi yaptılar…

Yine İl Birincisiyiz!..
Yine İl Birincisiyiz!..
Yine İl Birincisiyiz!..

7. Sınıflarda
Bengü Deniz Arkadaş 
İl Üçüncüsü

5. Sınıflarda İsmet 
Eren SARI
İl Üçüncüsü

8. Sınıflarda
Enis YAVUZ
İl Birincisi

Hatice TURAN
İl Üçüncüsü

4. Sınıflarda
Utku KOCA
İl Birincisi 3. Sınıflarda

Ata BerkeGÖKTEKİN
İl İkincisi

Ahmet 
ÜNLÜYURT
İl İkincisi

Aslı BAYRAM
İl Üçüncüsü

Berfin Çağla
ÖZTÜRK
İl Üçüncüsü
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2010-2011 Eğitim Öğretim yılı Spor Müsabakalarında kazandığımız 
ödüller, Valimiz Sayın Mehmet Ufuk ERDEN, Belediye Başkanımız 
Sayın Yaşar BAHÇECİ ve Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mesut 
AYRIKSA tarafından öğrencilerimize verildi.

Yine İl Birincisiyiz!.. 2010-2011 Spor Ödüllerimiz2010-2011 Spor Ödüllerimiz2010-2011 Spor Ödüllerimiz

5. Sınıflarda İsmet 
Eren SARI
İl Üçüncüsü
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AhilikAhilikAhilik
Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülen 
Ahilik ve Değerler Eğitimi Projesi 
kapsamında düzenlenen programımız 
il genelinde büyük ilgi gördü.
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Programa Vali Yardımcımız M.Fikret ÇAVUŞ, Milli Eğitim Müdürümüz 
Sayın Mesut AYRIKSA, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Sayın  
Prof. Dr. Sebati Kudret SAYLAM, Kırşehir Belediyesi yetkilileri ve 
 Ahi Baba Mustafa KARAGÜLLÜ katıldılar.

veveve Değerler EğitimiDeğerler EğitimiDeğerler Eğitimi
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Aile anne, baba ve kardeş gibi bireylerden oluşur. Aile toplumun 
temelidir. Çekirdek aile anne, baba ve çocuktan, geniş aile ise 
anne, baba, kardeş, nine ve dededen oluşur.

Çocuklar ailenin vazgeçilmez parçaları ve neşe kaynaklarıdır. 
Ailede çocukların en değerli varlıklarıdır. Kişi ailesinden 
öğrendiği ile yaşar. Aile karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü 
üzerine kurulur. Ailede küçükler büyüklere saygı gösterirler, 
onların sözlerini dinler ve onları üzecek davranışlar yapmazlar. 
Büyükler de küçükleri severler. Çocukların sağlıklı büyümeleri 
ve iyi yetişmeleri için çaba gösterirler. Ailede her bireyin söz 
hakkı vardır. Anne, baba ve çocukların görev ve sorumlulukları 
farklıdır. Anne ve baba ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılarlar. 
Çocukları yetiştirmek ve onların iyi eğitim almalarını sağlamak 
için uğraşırlar. Karşılaştıkları sorunları birlikte çözerler. 
Sorumlulukları eşit olarak paylaşırlar. Çocukların da aile içinde 
görevleri vardır. Örneğin odalarını düzenli tutmak, sofranın 
hazırlanmasına ve küçük kardeşinin bakımına yardımcı olmak 
çocukların yapabileceği işlerdendir.

Aile bireyleri üzüntü ve sevinçlerini paylaşırlar. Bu nedenle 
annemizin, babamızın ve kardeşimizin değerini çok iyi bilmeliyiz. 
Bizden hiçbir zaman sevgisini esirgemeyen ailemizi hiç 
üzmemeliyiz.

AileAileAile İsmail Meriç DAKMAZ
2/A Sınıfı Öğrencisi
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Okulumuz 1/A ve 1/B sınıf 
öğrencilerinin hazırladıkları 
“Okuma Günü” programı, büyük 
bir ilgi ile izlendi.

Okuma GünüOkuma GünüOkuma Günü
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İl Sağlık Müdürlüğü Tarafından okumuz 1.sınıf 
öğrencilerine aşı yapıldı. Aşı içeriği K.K.K. olarak 
belirlenen aşı programında minikler zor anlar yaşadılar.

Miniklere AşıMiniklere AşıMiniklere Aşı

DostlukDostlukDostluk
Sevgi, arkadaşlık ve güven dostluğun temellerini oluşturur. Eğer 
birine yalan söylersek bize güvenmez. Arkadaşlık insanı 
en mutlu eden duygulardan biridir. Sadece insanlar 
değil hayvanlar da dost olabilir. Mutluluğumuzu 
paylaşabildiğimiz, birlikte sevinip birlikte 
üzülebildiğimiz arkadaşlarımız olması çok güzel bir 
şeydir, bu yüzden dost kazanmak zordur. Duygularımızı 
ve düşüncelerimizi paylaşabilmek için arkadaşımıza 
güvenebilmemiz gerekir, güvenemediğimiz kişiye dost 
diyemeyiz. Bizim için özel olan şeyleri paylaşabildiğimiz kişi ya da 
canlı bizim dostumuz olabilir. Bazen en iyi arkadaşlar bile birbirlerine 
darılabilirler ama bu dargınlık dostluklarda çok kısa sürede unutulurlar. 
Bazı insanlar evcil hayvanlarıyla da dost olabilirler. Evcil hayvanları ile 
dostluk kuran insanlar, evcil hayvanları öldüğünde çok üzülürler. Aslında 
bu iki insanın dostluğu için de geçerlidir. İster insan olsun isterse evcil 
hayvan, bir dost kaybetmiş olmak herkesi çok üzer. Dostluk; sevgi, 
fedakârlık ve emek gerektirir bu yüzden kazanılması oldukça 
zordur. Bir kişi ya da bir hayvanla sınırlı değildir dostluk. Hayvan 
dostu, çevre dostu, doğa dostu da olabiliriz. Önemli olan şey 
dostluğumuzu korumak ve dostluğumuzun kıymetini bilmektir. Bu 
bize mutluluk ve huzur verir. Çünkü her zaman hissettiklerimizi 
paylaşabileceğimiz bir dostumuzun olduğunu bilmek bizi mutlu eder.

İpek CANTÜRK 2-A
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24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları nedeniyle yapılan 
program çok renkli ve eğlenceli geçti.

Okulumuz toplantı salonunda yapılan program, Baş 
Öğretmen Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları 
anısına gerçekleştirilen saygı duruşunun ardından İstiklal 
Marşı ile başladı.

Okul Müdürümüz Sayın Emre ŞAHİNCİ’nin, 23 Ekim’de 
meydana gelen Van depreminin ardından hayatlarını 
kaybeden öğretmenler adına yaptığı konuşma, 
öğrencilerimiz tarafından ilgi ile dinlendi.

Anasınıfı miniklerimizin yaptığı gösterinin ardından 
öğrencilerin okuduğu şiirlerle program sona erdi.

Yurt Dışı Yaz OkuluYurt Dışı Yaz OkuluYurt Dışı Yaz Okulu

Öğretmenler Günü KutlamalarıÖğretmenler Günü KutlamalarıÖğretmenler Günü Kutlamaları

Okulumuz Sertifikalı Yurt Dışı 
(İngi ltere, Malta, İrlanda,İspanya) 
eğitim gezisi 2012 Haziran ayı 
itibariile başlayacaktır.
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 -BİLAL ALTUN KİMDİR, 

BİZE KENDİNİZİ BİRAZ 

TANITIR MISNIZ?

- 1955 yılında Kırşehir ili Uzunpınar 

köyünde dünyaya geldim. İlkokulu, 

doğduğum köyde tamamlayıp 1970 

yılında o zamanki Cacabey Ortao-

kuluna devam ettim. 1970-71 yılla-

rında Ankara Atatürk Anadolu Li-

sesinde 1 yıl okuduktan sonra To-

kat Öğretmen Okulunu il birinci-

si olarak kazandım. 1975-76 eği-

tim sezonunda öğretmenlik mesle-

ğine başladım. 1978-81 yılları ara-

sında Gazi Eğitim Enstitüsünü bi-

tirdim. Sonrasında Gazi Üniversi-

tesi Beden Eğitimi Bölümünde 3 yıl 

okudum. 1992 yılında Kırşehir Eği-

tim Fakültesinde lisansımı tamamla-

dım. 28 yıl süren devlet hizmetimin 

ardından 2003 yılında Özel Kırşehir 

Kolejine geçerek 5 yıl çalıştım ve 

şimdi 2012- 2013 eğitim öğretim yı-

lında yine aynı heyecanla Kırşehir Ko-

leji ailesine, yuvama, tekrar döndüm.

- ÖĞRENCİLERİNİZLE 

ARANIZDA ÖZEL BİR BAĞ 

OLDUĞUNU BİLİYORUZ, 

BUNUN SIRRI NEDİR SİZCE?

- Bunun sırrı bence kesinlikle samimi-

yette gizli. Gerek veli gerekse öğren-

cilerimle aramda her zaman samimi 

bir ilişki oldu. Veli de çocuklar da bu 

samimiyeti, bu cefakarlığı fark edin-

ce kayıtsız şartsız kendilerini bana 

teslim etmekte bir tereddüt yaşama-

dılar. Derste disiplin vazgeçilmez, ya-

pılan işte hakkını vererek yapma vaz-

geçilmez; ama bütün bu zorlukları 

bizler adına sevimli ve eğlenceli kılan 

tek şey karşılıklı güven elbette, ben 

her zaman önce bunu kazanmaya ça-

lıştım, akademik başarı bunlar varsa 

kendiliğinden gelecektir.

RÖPORTAJRÖPORTAJ

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 U24

1. Sınıf Öğretmenimiz

Bilal ALTUN ile Sohbet

“Evlatlarınız sizler 

için özel olduğu 

kadar bizler için de 

özeldir...”

“Evlatlarınız sizler 

için özel olduğu 

kadar bizler için de 

özeldir...”

“Evlatlarınız sizler 

için özel olduğu 

kadar bizler için de 

özeldir...”
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“Evlatlarınız sizler 

için özel olduğu 

kadar bizler için de 

özeldir...”

- BİRÇOK AİLE ŞU ANDA 

1. SINIFA BAŞLAYACAK 

ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMİ 

VE GELECEĞİ İÇİN 

KAYGILI, ONLARA BİR 

MESAJINIZ OLUR MU?

- Tabi ki bu çok normal ve insan-

cıl bir kaygı. Bizler en kıymet-

li varlıklarına talibiz insanların. 

9 ay anne karnında taşınıp bin-

bir emekle büyütülen, herkesin 

gözünden sakınacağı bir evladın 

geleceğine en ciddi dokunuş sı-

nıf öğretmenlerinin elinde. O ço-

cuğun özgüveni, mutluluğu, gü-

venli bir ortamda yetişmesi aile-

lerin en büyük dileği ve aynı za-

manda kaygısı. Ben Bilal ALTUN 

olarak onlara sadece şunun sözü-

nü verebilirim; 30 yıllık bir de-

neyim, çocukları çok seven bir 

yapı, disiplinli ve akademik başa-

rıya koşullanmış bir eğitim fel-

sefesiyle ben onlarla birlikte, 

okul-aile-çocuk dengesi ve işbir-

liğini kurarak, çocuklarımızı mut-

lu ve başarılı bir birey olarak ye-

tiştirmek için bundan önceki 30 

yılda olduğu gibi yine çalışacağım. 

Evlatlarınız sizler için özel oldu-

ğu gibi bizler için de özel, gelin 

şanslara teslim etmeyin çocukla-

rınızı, denenmiş, bilinen, başarısı 

tescilli bir eğitim-öğretim kuru-

munun parçası kılalım onları.

-  SİZİN İÇİN EĞİTİMDE 

OLMAZSA OLMAZLAR 

NELERDİR?

- Benim için eğitimde olmazsa ol-

mazlar; çalışmak, çalışmak ve yine 

çalışmaktır… Tabi benim kendi-

me yönelik olmazsa olmazlarım da 

var; disiplin, saygı, özgüvenli bir 

birey, mutlu bir sınıf ortamı, ken-

dimi geliştirmeye yönelik bir an-

layış vb. , ama eğitim anlayışımın 

dayandığı temel düstur; çalışmak, 

çalışmak ve yine çalışmak..

-  KIRŞEHİR KOLEJİ SİZİN 

İÇİN NE İFADE EDİYOR?

- Kırşehir Koleji tabii benim yuvam, 

kelimenin tam anlamıyla benim için 

bir yuva sıcaklığına sahiptir. Bu oku-

lun gelişmesi için bundan önceki yıl-

larda da çok ciddi emek sarfetmiş-

tik, hâlâ da aynı heyecanla bu emeği 

sarfetmeye hazırız. Böylesine gü-

zel bir ortam, Kırşehir’de bir öğ-

rencinin görebileceği en yeşil ve te-

miz kampus, güvenli oyun alanları ve 

öğrenci merkezli bir kadro, mutla-

ka velilerimiz tarafından tanınmalı 

diye düşünüyorum.

-  KIRŞEHİR EĞİTİM 

CAMİASINA BİR 

MESAJINIZ VAR MI?

Bizler Kırşehir’i sınıf öğretmeni, 

idarecisi , velisi ile çalışarak 

Türkiye’nin eğitim sektöründe 

marka illerinden biri haline 

getirdik. Bu başarı elbette 

tesadüflerle açıklanamaz ve tek 

başına kişilerin veya kurumların 

sahiplenemeyeceği kadar büyük 

bir başarı. Ben de bu çorbada 

tuzu bulunan bir sınıf öğretmeni 

olarak okul müdürümüz Emre 

ŞAHİNCİ’nin kılavuzluğunda bu 

mücadeleye tekrar giriyorum. 

Pırıl pırıl bir sınıfta geleceğe 

bir kuşağı hazırlamak için 

buradayım. Çocuklarının ilkokul 

eğitimi için endişelenen velilere 

mesajım, gelsinler tanışalım, 

birbirimizi tanıdıkça sorular 

cevap bulacaktır. Tüm Kırşehir 

kamuoyuna saygılar sunuyorum.
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- SAYIN MÜDÜRÜM, KIRŞEHİR 

KOLEJİ VİZYON DERGİSİ OLARAK 

İLİMİZİN EĞİTİMİNE YÖN VERME 

GÖREVİNİ ÜSTLENMENİZDEN 

ÖTÜRÜ SİZİ KUTLUYOR VE 

KENTİMİZE HOŞ GELDİNİZ 

DİYORUZ. HALİL ŞAHİN KİMDİR, 

KIRŞEHİR KAMUOYUNA KISACA 

KENDİNİZDEN BAHSEDER 

MİSİNİZ?

  - Ziyaretiniz beni memnun etti. Okul deyin-

ce akla sadece ders ve testlerin gelmeyip 

dergi gibi öğrencinin kendini ifade edebi-

leceği etkinliklerin de geliyor oluşu beni 

gelecek adına mutlu ediyor. Onun için sizi 

tebrik ediyor ve size rehberlik eden öğ-

retmenlerinize teşekkür ediyorum. Zor 

sorudan başladınız. İnsanın kendinizi ta-

nıtması, anlatması zordur. Ama bizim ira-

demizin dışında bizim hayatımıza geçen 

olayları aktarmaya çalışayım: ilk, orta ve 

yüksek öğrenimimi Konya’da tamamladım. 

Daha sonra öğretmen olarak göreve baş-

ladım. Adıyaman’ın Gölbaşı ve çeşitli böl-

gelerinde çalıştım. Yaklaşık 4 yıl burada kal-

dıktan sonra yine Konya’nın çeşitli ilçelerin-

de öğretmenliğin yanında yöneticilik de yap-

maya başladım. Okullarda müdür yardımcılı-

ğı ve okul müdürlüklerinden sonra 2003 yılın-

da Konya il milli eğitim müdür yardımcısı ola-

rak il yöneticiliği görevime başladım. Öğret-

men atama ve yer değiştirmeden sorumlu mü-

dür yardımcısı olarak bir süre görev yaptıktan 

sonra il milli eğitim müdürü olarak yine aynı 

şehirde görev yaptım. Yaklaşık 6 yıl kadar bu 

görevi sürdürdükten sonrada Kırşehir il mil-

li eğitim müdürü olarak atanarak Kırşehir gö-

revime başladım.

- SAYIN MÜDÜRÜM, İLİMİZ GEREK 

TARİHSEL GEREKSE KÜLTÜREL 

ÖZELLİKLERİYLE ÖNEMLİ BİR ANADOLU 

ŞEHRİ. SİZİN İLİMİZE YENİ GELMİŞ 

BİR EĞİTİM YÖNETİCİSİ OLARAK 

İLİMİZLE İLGİLİ İZLENİMLERİMİZ 

NELERDİR?

- Kırşehir kendi şahsında, yerleşim yeri ve yer-

leşim yeri üzerinde bulunan nüfusa baktığınız-

da arzu edilen yapıya sahip illerden biri; nü-

RÖPORTAJRÖPORTAJ
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Milli Eğitim Müdürümüz

Halil ŞAHİN ile Baş Başa

“Dünyadan kopuk, 

ülkeden kopuk, 

şehirden kopuk 

bir hayat mümkün 

değil....”

“Dünyadan kopuk, 

ülkeden kopuk, 

şehirden kopuk 

bir hayat mümkün 

değil....”

“Dünyadan kopuk, 

ülkeden kopuk, 

şehirden kopuk 

bir hayat mümkün 

değil....”
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Milli Eğitim Müdürümüz

Halil ŞAHİN ile Baş Başa

“Dünyadan kopuk, 

ülkeden kopuk, 

şehirden kopuk 

bir hayat mümkün 

değil....”

“Dünyadan kopuk, 

ülkeden kopuk, 

şehirden kopuk 

bir hayat mümkün 

değil....”

“Dünyadan kopuk, 

ülkeden kopuk, 

şehirden kopuk 

bir hayat mümkün 

değil....”

fus yoğunluğu çok fazla değil. Yerle-

şim alanıyla makul bir nüfus yoğunlu-

ğuna sahip olmanın getirdiği avantaj-

lar ve dezavantajlar var elbet. Tabi 

şehirlere eğitim düzleminde bakarız, 

işimiz eğitim olduğu için. Tabi şehri-

mize gelmeden önce küçük bir araş-

tırma yaptım. Biliyorsunuz artık bil-

giye ulaşmak artık kolay eskisi gibi 

değil, interaktif sistemde internet 

üzerinden o ille ilgili sayısal verileri, 

eğitimde bulunmuş olduğu yeri, eği-

timdeki çalışmalarını izleyebiliyoruz. 

Tabi buraya gelmeden önce belli bir 

başarıyı yakalamış olan bir ili daha 

ileriye götürmenin bir tedirginliği ve 

umudu vardı içimde. O ümit ve tedir-

ginlikle ben bu ile gelip göreve başla-

dım ve ilk tanıştığım görüştüğüm ça-

lışma arkadaşlarım oldu. Onlar be-

nim bu tedirginliğimi azalttılar, ne-

redeyse hiç kalmadı desem abart-

mış olmam. Okullarımızda yönetice-

lerine karşı bir sahiplenme gördüm, 

eğitim heyecanını gördüm, hemen ar-

kasından uğradığım okullarda öğret-

men arkadaşların konuya hakim oluş-

larını ve okullarını nasıl sahiplendik-

lerini gördüm. Öğrencilerin gelecek-

leri için azami bir gayret içerisinde 

olduklarını gördüm; bütün bunlar da 

beni ayrıca sevindirdi. Bunlar bir ilde 

başarıyı yakalamak ve arttırmak için 

önemli etkenlerdir. Zaten ilimiz ge-

rek Seviye Belirleme Sınavı’nda ge-

rekse ünive; çünkü başarıyı tatmış 

bir şehirde zirvenin gerisine düşmek 

eğitim kamuoyunu rahatsız ediyor. 

Bu başarı idarecisinden öğretmeni-

ne, velisinden okul personeline, kan-

tincisinden servis şoförüne ortak bir 

çabanın eseri elbette. Tabi bu başa-

rının getirdiği bir de sorumluluk var; 

başta ben olmak üzere tüm çalışma 

arkadaşlarım, bu başarılı tabloyu ko-

rumak ve de mümkünse daha da ge-

liştirmek için ortak bir çabayla aza-

mi çalışmak durumundayız.

-KIRŞEHİR EĞİTİMDE 

TÜRKİYE’NİN MARKA 

İLLERİNDEN BİRİ. SAYIN 

MÜDÜRÜM BU BAŞARIYI 

GELİŞTİRMEK İÇİN YAPMAK 

İSTEDİKLERİNİZİ BİZİMLE 

PAYLAŞIR MISINIZ?

- Doğrusu bizim merkezi sınavlarda aldı-

ğımız neticeler önemli; ama bir başa-

rı için sadece bu mu gerekli: elbette 

hayır! Yani başarı diyebileceğimiz za-

man bunu taçlandıracak başka alanlar 

da olmalı. Daha somutlaştıracak olur-

sak; çocuklarımızın yaşadığı bir şehir 

var, o şehrin içinde bulunduğu bir ülke.. 

O ülkenin de içinde bulunduğu bir dün-

ya var. Artık insanlar, şehirler, ülkeler, 

dünyalar birbirinden çok bağmsız, bir-

birinden çok uzak değiller. Bu bakım-

dan dünyadan kopuk, ülkeden kopuk, 

şehirden kopuk bir hayat mümkün de-

ğil. Bu mümkün olmadığına göre başka 

sorumluluklarımız var. Bizi başka top-

lumlardan ayıran bizi başka toplumlar-

dan farklı kılan bize ait özellikler var. 

Bunlar milli özelliklerimiz ve inançları-

mızdan kaynaklanan özelliklerimiz var 

hatta değerlerimiz diyebiliriz. Bizim o 

özelliklerimizle birlikte o akademik ba-

şarıyı bütünleştirmemiz gerekiyor. Ye-

rel değerlerimiz var, Kırşehir’e ait çok 

güzel değerlerimiz var; hem tarihi de-

ğerler var hem turistik değerler.. Bu 

değerlerle birlikte başarıya yürümemiz 

gerekiyor. Bunların yanında; dürüst-

lük, insana saygı, çevreye duyarlı genç-

ler yetiştirmemiz gerekiyor. Bu alanda 

da biz nasıl akademik başarıyı elde et-

mek için saatlerimizi ayırıyorsak, bun-

lara ayırdığımız zaman kadar değerle-

rimizle bütünleşmeye, şehrimizi tanı-

maya, şehrimizin değerlerini de öğren-

meye zaman ayırmalıyız. Bu bakımdan 

akademik başarıları desteklemek üze-

re sosyal- kültürel- sportif faaliyetler 

içerisinde olmalıyız. Çocuklarımız ço-

cukluklarını yaşayarak başarılı olsunlar, 

gençler gençliklerini yaşayarak başarı-

lı olsunlar. Bu bakımdan başarı için sos-

yal, kültürel ve sportif alanlarda yetiş-

miş, kendi geleceğini kendi kuran, plan-

layan bir nesli yetiştirmemiz gerektiği 

kanaatindeyim.

SAYIN MÜDÜRÜM, BİZLER DE 

ÇALIŞMALARINIZDA BAŞARILAR 

DİLİYORUZ.
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Bir öğrenci velisi okulu
ndan ne bekler? Tabii ki öncelikle onu 

hayata hazırlayacak
 iyi bir eği-

tim... Çocuğunun sosyal, öz
güveni gelişmiş, çevreye duyarlı, ç

ağdaş değerler ölçüs
ünde eğitil-

miş, tüm zorluklara göğüs ge
recek bir birey olması, tek dileğidir.

Sonra çocuğuna göste
rilecek ilgi, alaka ve

 sevgiyi önemser... En sonunda da güve
nli ve sağlık-

lı bir eğitim ortamını tercih eder... Bunun için okulun ye
ri, planı ve düzeni g

öz önüne alınır elbet
te.

Biz, Kırşehir Koleji’ni bu kriterler üz
erinden yaptığımız değerlendirmelerimiz sonucu tercih ettik

. 

Bugüne kadar da ter
cihimizde ne kadar haklı

 olduğumuzu gördük. Çocuğumuzun altı aydır ne 

okuldan ne de eğitim
-öğretim kadrosundan hiçbir

 şekilde şikâyet etmemesi de bu düşüncemizi des-

tekliyor. Her sabah koşarak ok
ula giden çocuğumuzu gördükçe bizler 

de onunla birlikte se
viniyo-

ruz. Hele Bilge’nin hasta olup, o
kula gidemeyeceğini ilk duyduğ

unda verdiği tepki, o
kuldan ayrı 

kalacağı bir günün b
ile ne kadar vazgeçil

mez bir öneme sahip olduğunu his
settirdi bize. Çocuğunun 

hiçbir gün, ‘Ben okula gitmeyeceğim.’ dememiş olması, bir veli için bulu
nmaz mutluluk kaynağıdır. 

Bu kaynağı oluşturan
, sürekli besleyen ve 

eğitim gibi kutsal bir amaca dönüştüren herk
ese sonsuz 

teşekkür etmek isteriz. Umarız ki değerlerimizden ve kalitenizden
 ödün vermeden, birbirinden güz

el 

evlatlar yetiştirme ve fark yaratma hedefiniz daha uzu
n yıllar devam eder.

Beklentilerimiz...
Işık Adak ADIBELLİ

Öğrenci Velisi

 veli gözünden...
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Kırşehir Koleji Döndü MARŞAPÖğrenci VelisiÖ zel Kırşehir Koleji’nde eğitimine ana sınıfından başlayan kızımız Dur-

dunur, ilk zamanlarda Kırşehir Koleji’ne gitmekte zorlandı ve daha son-

ra okuluna ve öğretmenlerine alışmaya başlayınca Durdunur her gün severek is-

teyerek okula gider oldu. Ana sınıfına başladığı günden itibaren kendine öz gü-

veni geldi ve paylaşmayı öğrendi. Kızımda benim gördüğüm çok büyük deği-

şiklikler var. Performans ve el becerileri gelişti, İngilizce’de birçok nesnenin adını 

öğrendi. Bu yönleriyle Kırşehir Koleji beklentilerimize cevap veriyor. Çocuk-

larımızın güvenli bir ortamda olduğunu bilmek bizi rahatlatıyor. Başta sınıf öğ-

retmenimiz Emine Hanım’a ve Müdür Dedemiz Emre Şahinci ve tüm öğ-

retmenlerimize teşekkürlerimizi sunarız.
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Oğlumuz Emin Yağız’ın Kırşehir Koleji’nde olması son derece memnuniyet verici. 

Anadil eğitimiyle Türkçe okuma yazmayı öğreniyor, Temelden İngilizce eğitimi, resim, 

müzik, satranç, spor gibi bireysel ye
teneğe dayalı eğitim alıyor, eğitim-öğretim disipline sahip 

oluyor, şımarıklık değil özgüven kazanıyor. B
iz de ailesi olarak böyle bir eğitim-öğretim orta-

mının ne kadar önemli olduğunun farkındalığına sahibiz
.

Kırşehir Koleji öğrenci velisi olarak bizlerin u
laşması mümkün olmayan bu güzelliklere ço-

cuklarımızın sahip olması çok güzel bir duygu... Bir öğretmen olarak insan yetiştirmek her şey-

den ama her şeyden daha önemli bir faaliyet olduğu inancındayım
, zira içinde insan olma-

yan hiçbir şeyin anlamı yoktur. Yaradılış gayesi ile bütünleşmiş, sadece kendisi için değil aynı 

zaman başkaları için de yaşamayı özümseyen, ülkesini, milletini seven, değerlerine sahip çı-

kan, dürüst ve çalışkan, saygılı, ke
ndi yaradılış gayesini, vatanının k

uruluş gayesini bilen in-

san profili, aydınlık geleceğimizin olmazsa olmazıdır. İşte biz de eşimle birlikte geleceğimizi, her 

anne baba gibi bizim için de çok kıymetli evladımızı, bu ilkelere sahip ve kendisini ö
ğrencileri-

ne adamış Müdür Dedemiz Emre Şahinci ve okulun diğer öğretmenleri gibi çok 

değerli bir öğretmen olan Fatma Şenel’e emanet etmenin 

rahatlığını yaşıyoruz. Şunu çok açık yüreklilikle söyle-

yebilirim ki daha 1. sınıf olmasına rağmen hiçbir gün 

gözüm arkada kalmadı. Oğlumuz Emin Yağız’ın da 

hiçbir gün okula gitmeme bahanesi olarak karnı ağ-

 veli gözünden...

Tenzile ve 

Şeref YILMAZ

Öğrenci VelileriMerhabalar
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rımadı, başı ağrımadı. Çünkü okulunu, arkadaşlarını, öğretmenlerini, mü-

dür dedesini çok sevdiğini her zaman dile getiriyor.
Okula kayıt esnasında değerli Müdürümüz Emre Bey ile 

aramızda geçen bir diyalogu da anlatmadan geçemeyeceğim. 

“Bahçedeki tavuk bile civcivlerini kanatlarının altından bırakmaz” 

demişti. Teşbihte hata olmasın şimdi biz şuna bizzat şahit olduk ki 

Fatma Hanım da aynen öyle civcivlerini kanatlarının altına aldı ve 

anne şefkati ile yetiştiriyor.Son olarak şunları söyleyebilirim ki bizlere, bizlere derken çocuklarımıza 

böyle bir imkanı sunan, beklentilerimize cevap veren Kurucumuz Asım 

Bey’e, Okul Müdürü -çocukların tabiri ile “Müdür Dedemiz”- Emre 

Bey’e, başta çok değerli öğretmenimiz Fatma Hanım’a ve diğer öğret-

menlerimiz Tuğba Hanım’a, Esra Hanım’a, Betül Hanım’a, Esma-

han Hanım’a, Elçin Hanım’a Ayşegül Hanım’a, aşçısından servis 

şoförümüze kadar herkese sonsuz teşekkürler ediyoruz. İyi ki sizler varsı-

nız. Kırşehir Koleji’ne; bize ve yavrumuza en güzel duyguları yaşattığı, 

bu güveni verdiği için teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.
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Bireyin geleceğini şekillend
irebileceği ve geleceği için

 vereceği kararları almasında il-

köğretimde alacağı temel eğitim ve öğretim asıl rolü oynamaktadır. Çünkü birey, 

atacağı ilk adımda gerçek hayatla tanışa
cak ve tek başına ayakta

 durabilmeyi öğre-

necek ve bütün zorluklar
la başa çıkabilecektir. A

rtık birey ailesinden ayrı
lmış ve tek 

başınadır. Karşısına çıkan sorunlarla
 başedebilme aşamasında yanında yalnızc

a oku-

lu, öğretmenleri ve arkadaşları ola
caktır. İlköğretime başlayan çocuğun bun

dan sonra iki ai-

lesi vardır. Gündüz okulu, öğretmenleri, arkadaşları hatta 
okul binası ve okul içeris

indeki mekanlar 

ve bütün bunlar içerisind
eki sosyokültürel ilişkiler, 

geri kalan zamanda da ailesi. Şunu belirtmek gerekir-

se hepimiz, yaşadığımız eğitim hayatında pek çok öğre
tmenden eğitim almışızdır. Ancak ilköğretim öğretme-

nimizin üzerimizde bıraktığı etki, diğer 
öğretmenlerimizden çok daha farklı old

uğundan, aynı etki çocu
ğumuz üze-rinde 

de oluşacaktır. Çocuğumuz, geleceğe yürüyeceği y
oldaki ilk adımlarını ilkokul öğretmeni ve okulu ile atacaktır

. Çocuğun 

üzerinde okulun oluştura
cağı ilk izlenim önemlidir. Çocuk okulunu, öğretmenlerini sever ve kabullen

ir ise, anne ve baba-

nın duyduğu tedirginlik 
hissi hızlı bir biçimde kaybolur ve güven or

tamı oluşur.

İşte biz de oğlumuz Burak’ın geleceğini belirley
ecek ilk adımlarını atmadan önce kendimize sorduk ve önceliklerim

izi be-

lirledik. Seçeceğimiz eğitim yuvasının deneyimli bir kadrodan oluşması bizim için en önemlisiydi. İkinci önemli olgu ise 

İngilizce eğitiminin olmasıydı. Günümüzde İngilizce dünya dili hâlin
e geldi. Bu nedenle dil eğitimine ne kadar erken 

başlanırsa dili kullanabil
me becerisi de bir o kadar

 artar. Birinci sınıftan itibaren öğr
encilere doğru yöntem ve materyal-

lerle sunulacak olması, aradığımız bir özellikti. Çocuğun özgüvenini ve ye
teneklerini geliştirecek etk

inliklerin olacağı ders-

lerin de olması, tercih nedenlerimiz arasında yer almaktaydı. Örneğin satranç, drama, görsel sanatlar ve müzik eğitimleri 

gibi. Ayrıca okulun fiziki ortam
ı ve çocuğumuzun okula ulaşımının nasıl olacağı düşün

cesi önemli bir yer tutmaktaydı.

Bu nedenlerle, biricik oğlum
uzun hangi okula yazılm

asına karar vermeden önce bu tereddütleri
mizi, korkularımızı ve is-

teklerimizi giderebilecek ve gözüm
üz arkada kalmayacak bir şekilde çocuğ

umuzu eğitim ordusunun güvenli yetiş
tiricilerine 

teslim edebileceğimiz okulu araştırmaya başladık. İşte bu aşamada yaptığımız araştırmalarda ve görüşmelerde istekleri-

mizi karşılayabileceğine ve
 çocuğumuzun geleceği için çok ön

emli olan eğitime başlama sürecindeki ilköğretim eğitimini ek-

siksiz verebileceğine inan
dığımız, güvendiğimiz ve sorularımızın cevabını tek bir yerd

e bulabildiğimiz Kırşehir Koleji’ne 

göndermeye ve ilköğretime burada başlamasına karar verdik ve b
ugüne kadar da bu kar

arımızın 

yanlış olmadığını, çocuğumuzun almakta olduğu eğitimle Kırşehir Koleji, oğlumuzun öğret-

meni Fatma Şenel ve değerli diğer öğr
etmenleri bunu ispat etmişlerdir.

Kırşehir Koleji kurucularına, Okul Müdür Emre Şahinci ve diğer öğretmenlerine ve 

emeği geçen tüm okul personeline teşekkü
r ederiz.

Bülent TUNCAY

Öğrenci Velisi

Neden Kırşehir Koleji?

 veli gözünden...
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Anne, Babalar! Çocuğa kıymayalım, pa-

raya kıyalım…

Anne, Babalar! İyi yetişen çocuk, iyi g
elecek 

demektir…

Benim iki çocuğum var

Büyük, Şems Ozan Batıgün; küçük, Şamil Sinan Batıgün

Şems, okul öncesi olarak, K
ırşehir’de bir okula git

ti. İlköğretime başlayacaktı. İkametimiz uyma-

dı, bu nedenle çocuğu 
kaydetmediler. Mahallemizdeki bir ilköğretim okuluna kaydettirdim

. Burada 

3.sınıf 2.dönemine kadar devam etti. Çevre ve okul sıkıntılar
ından çocuğumu Kırşehir Koleji’ne 

getirdim kaydettirdim. Okulla böylece tanıştım. Şems, şimdi 5.sınıf öğrencisidir.

Yaşadığım sıkıntılar, kaybettiğim
 zaman ve düştüğümüz bu durum aklımızı başımıza getirdi. Baş-

ka sorunlar yaşamamak için; küçük oğlum Şamil Sinan Batıgün’ü de Kırşehir Koleji’ne kay-

dettirdik. Şamil ise birinci sınıf öğre
ncisi olarak devam etmektedir.

Büyük oğlum Şems’in önceki okulu ile şi
mdiki okulu arasındaki 

farkı çevre bilir. Ben de açık yü-

reklilikle ispat edebilir
im. Küçük oğlum Şamil’in durumundan son derece hoş

nutum. Samimiyim, 

özümden konuşuyorum “İşte geleceğim bu” diye gurur duyu
yorum. “Ben Atatürk olacağım” di-

yor yani kendine güv
eni tam.

Bu kadar sıkıntıdan so
nra bana bu duygu 

ve coşkuyu yaşatan b
aşta Okul Müdürüm Emre 

Şahinci Beyefendiye, büyük oğl
umun öğretmeni Hüseyin Gürses Beyefendiye, küçük oğl

umun 

öğretmeni Fatma Şenel Hanımefendiye ve emeği geçen tüm öğretmen kadrosuna teşekkü
rler.

Bu kadar çıkarların ve
 çıkarcıların olduğu y

aşamda şaşmadan, yılmadan geleceğimizi yetiştirme-

ye devam eden sizleri kutlar, sa
ygılarımı sunarım.

Recep BATIGÜN

Öğrenci Velisi

Çocuklarım

 veli gözünden...
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Anne, Babalar! Çocuğa kıymayalım, pa-

raya kıyalım…

Anne, Babalar! İyi yetişen çocuk, iyi g
elecek 

demektir…

Benim iki çocuğum var

Büyük, Şems Ozan Batıgün; küçük, Şamil Sinan Batıgün

Şems, okul öncesi olarak, K
ırşehir’de bir okula git

ti. İlköğretime başlayacaktı. İkametimiz uyma-

dı, bu nedenle çocuğu 
kaydetmediler. Mahallemizdeki bir ilköğretim okuluna kaydettirdim

. Burada 

3.sınıf 2.dönemine kadar devam etti. Çevre ve okul sıkıntılar
ından çocuğumu Kırşehir Koleji’ne 

getirdim kaydettirdim. Okulla böylece tanıştım. Şems, şimdi 5.sınıf öğrencisidir.

Yaşadığım sıkıntılar, kaybettiğim
 zaman ve düştüğümüz bu durum aklımızı başımıza getirdi. Baş-

ka sorunlar yaşamamak için; küçük oğlum Şamil Sinan Batıgün’ü de Kırşehir Koleji’ne kay-

dettirdik. Şamil ise birinci sınıf öğre
ncisi olarak devam etmektedir.

Büyük oğlum Şems’in önceki okulu ile şi
mdiki okulu arasındaki 

farkı çevre bilir. Ben de açık yü-

reklilikle ispat edebilir
im. Küçük oğlum Şamil’in durumundan son derece hoş

nutum. Samimiyim, 

özümden konuşuyorum “İşte geleceğim bu” diye gurur duyu
yorum. “Ben Atatürk olacağım” di-

yor yani kendine güv
eni tam.

Bu kadar sıkıntıdan so
nra bana bu duygu 

ve coşkuyu yaşatan b
aşta Okul Müdürüm Emre 

Şahinci Beyefendiye, büyük oğl
umun öğretmeni Hüseyin Gürses Beyefendiye, küçük oğl

umun 

öğretmeni Fatma Şenel Hanımefendiye ve emeği geçen tüm öğretmen kadrosuna teşekkü
rler.

Bu kadar çıkarların ve
 çıkarcıların olduğu y

aşamda şaşmadan, yılmadan geleceğimizi yetiştirme-

ye devam eden sizleri kutlar, sa
ygılarımı sunarım.

Altı yaşındaki çocuğun 7 ay içerisinde yemek yeme alışkanlığı, sosyal-
leşmesi, öğrenme isteği, İngilizce’deki büyük başarısı, bir eğitimci ola-

rak beni çok etkiledi.Ezel Yağmur’un ailesi olarak, anasınıfı öğretmeni Emine Özdemir’e ve Okul 

Müdürü Emre Şahinci’nin şahsında tüm Kolej öğretmenlerine ve yöneti-
mine teşekkür ederiz.

Kırşehir Koleji çocuklarımıza ikinci bir aile olmasının yanı sıra di-
siplinli, idealist, başarılı, güler yüzlü bir eğitim ve öğretim yuvasıdır.

Çocuklarımızın burada geleceklerine yönelik sağlam adımlar atacağı kana-
atindeyim.

Oğuz YAĞMURÖğrenci Velis

Gülümser ALTINÖğrenci Velisi i

Kolej

İkinci Yuvamız
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2011 - 2012 eğitim ve öğretim yılında çocuğumuza okul öncesi eğiti
minde büyük ilgi göst

er-

diniz. Okul öncesi kazandırd
ığınız değerler ve da

vranışlarla, çocuklar
ın kişilik yapılarının

 ve ye-

teneklerinin temelini oluşturdunuz.

Çocuklara bunları ka
zandırırken; dede, an

ne, baba, abla şefka
tini bir aile sıcaklığı 

içinde suna-

rak, onları kendi çoc
uklarınız gibi sahipl

endiniz.

Okul öncesi dönemde, ilköğretime hazırlık kapsamında çocuklarımıza kazandırdığınız; 
matema-

tiksel beceriler, rakam
ları tanıma ve yazma, nesne grafiğini olu

şturma ve yorumlama, şekilleri ta-

nıma, çizgi ile ilgili aktiv
iteleri uygulama, oyun oynama, resim yapma, yapıştırma gibi el ve göz 

koordinasyonu gerek
tiren becerileri destek

lediniz.

Bütün gelişim alanlarını destekley
en etkinliklerle çocuk

larımızı hazırladığınız için
 okul 

müdürü Emre Şahinci’ye, sınıf öğretm
eni Emine Özdemir’e, ablaları Eda Karlı’ya, 

İngilizce öğretmeni Tuğba Akan’a, resim öğretmeni Esra Açılan’a, beden eğitimi öğretmeni 

Elçin Sarısakal’a, Fen bilgisi öğretmeni Ayşegül Türkmen’e sonsuz teşekkürler
.

Mualla - Arif ÇAKAR

Öğrenci VelileriDeğerli
Öğretmenlerimiz.

 veli gözünden...
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Geleceğin mimarı çocuklarımız için göstermiş olduğunuz hassasiyet ve titiz-

likten dolayı tüm okul personeline teşekkür eder, siz değerli öğretmenleri-

mize minnettarlığımızı sunarız.7 yaşındaki kızımız, Kolej’e gidiyor olmasından ötürü diğer öğrencilerle ken-

disini kıyasladığında “Ben özel bir öğrenciyim!” diyebiliyor. Bunun en büyük 

sebepleri ise her branştaki öğretmeninin bireysel olarak öğrencilerle bire bir ile-

tişim kurmasıdır diye düşünmekteyiz. Mutlaka tüm öğretmenler doğru eği-

timi vermek için ellerinden geleni yapıyorlardır. Ama okulumuz ve sınıf öğ-

retmenimiz doğru zaman ve yöntemlerle üst seviyede başarıları elde etmektedir.

Anlatılacak ve söylenecek o kadar güzel sözü özetleyecek olursak; öğrencileri-

mize gerekli hassasiyeti, özeni ve değeri gösteriyor olmanız nedeni ile tüm okul 

personelimize teşekkür eder Başarılarınızın Devamını Dileriz
 

2011 - 2012 eğitim ve öğretim yılında çocuğumuza okul öncesi eğiti
minde büyük ilgi göst

er-

diniz. Okul öncesi kazandırd
ığınız değerler ve da

vranışlarla, çocuklar
ın kişilik yapılarının

 ve ye-

teneklerinin temelini oluşturdunuz.

Çocuklara bunları ka
zandırırken; dede, an

ne, baba, abla şefka
tini bir aile sıcaklığı 

içinde suna-

rak, onları kendi çoc
uklarınız gibi sahipl

endiniz.

Okul öncesi dönemde, ilköğretime hazırlık kapsamında çocuklarımıza kazandırdığınız; 
matema-

tiksel beceriler, rakam
ları tanıma ve yazma, nesne grafiğini olu

şturma ve yorumlama, şekilleri ta-

nıma, çizgi ile ilgili aktiv
iteleri uygulama, oyun oynama, resim yapma, yapıştırma gibi el ve göz 

koordinasyonu gerek
tiren becerileri destek

lediniz.

Bütün gelişim alanlarını destekley
en etkinliklerle çocuk

larımızı hazırladığınız için
 okul 

müdürü Emre Şahinci’ye, sınıf öğretm
eni Emine Özdemir’e, ablaları Eda Karlı’ya, 

İngilizce öğretmeni Tuğba Akan’a, resim öğretmeni Esra Açılan’a, beden eğitimi öğretmeni 

Elçin Sarısakal’a, Fen bilgisi öğretmeni Ayşegül Türkmen’e sonsuz teşekkürler
.

Buse-Ali Rıza YARDIMÖğrenci Velileri

Okulumuz



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 U38

Ben okudukça büyüdüm, birçoğunuz gibi… Kitaplarla gelişti aklım, fikrim ve 
hayallerim.. Hasan Dağı’nda 4 yapraklı yonca, Toroslar’da peryavşan çiçeği 
misali, değdikçe huzmeleri tenime tomurcuklandı bedenimiz..

Sekizimde Tom Sawyer’dim, açıldım denizlere, denizler altında 20 bin fersah 
kulaçladım, Parpat Dağı’nın zirvesine kuruldum, kara kulede Bay Frodo Bagins’le 
yoldaş oldum, kah Ayşe Yamaç, kah Muzaffer İzgü, kah Gülten Dayıoğlu aşikar 
etti hayallerimin kapısını, çocuktum…

Sonra erdim ilk gençliğe..

Sisler Bulvarı’nda Attila İlhan’a açtım hüznümü, Feride Öğretmen’le vurdum 
kendimi Zeyniler Köyü’nün yollarına, Devlet Ana’da bacılarla birlikte kılıç 
salladım tekfura, at oynattım İznik Ovası’nda… yoruldum ve uzandım Matmazel 
Noralyanın Koltuğu’na bir süre, Sait Faik gösterdi bana sokağın gerçeğini 
oturduğum evin cumbasından, Canan’ı sundu Peyami Safa; sövüp saydım içimden, 
Kumral (bir) Adada Mavi Tuna’ya daldım, sonra değdi dudaklarıma Cemal 
Süreya, Göğe Bakma Durağı’nda büyüdüm, büyüdük hepimiz…

Nedenler ve nasıllar başladı sonra, neden ve nerden gelmiştik ve bu aceleyle 

Öğretmenlerin

Sayfaları

Öğretmenlerin

Sayfaları
Kitaplar, Kahramanlar ve Hayatlar
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nereyeydi yolculuk, huzursuzdum ve Huzur’a ermekti dileğim... Mümtaz 
ve Nuran’la tanış oldum o gün, İhsan Oktay’la karşılaştım Efrasiyap’ın 
hikayelerinde; “raviyan-ı ahbar ve nakilan-ı asar rivayet olunur ki” diyerek 
ben de başladım hikayeme ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde Hayri İrdal ile 
dost oldum, Araf’ta kaldım Keramet Mumi Keşke Memiş Efendi’nin ecinniler 
çadırında aldım soluğu, saati sordum Nuri Efendi’ye “Saatin kendisi mekan, 
yürüyüşü zaman, ayarı insandır.” dedi bana da. Sonra Selim Işık girdi hayatıma, 
korkuyordu… “ Yaşarken anlaşılmaya mecburdu”. “Kendine yeni bir önsöz 
yazmak istiyordu” ben de korkuyordum.. Grogor Samsa gibi bir sabah dev 
bir hamamböceği olarak uyanmaktan ..yalnızlıktan… pişmanlıktan… ben de 
korkuyordum! Bay K. Gibi zihnimin dehlizlerinde kayboldum, içimde biber gibi 
bir kahır… Bazen rasklnikof’tum bazen oblamov, bazen Mehmet Akif’in Asım’ı 
oluveriyordum, bazen Budala’nın Prens Mişkin’ı, bazen bir Oki olup Gazap 
Üzümleri topluyordum muhacirliğin ölüm dolu yollarında, bazense Ruth’un 
peşinde bir garip Martin Eden.. Bir tarafım Polyanna’ya teşneydi bir yanım 
Silviya plath’a meftun, bir yanım yine Polyanna’ya meyyal bir yanım çokça 
virgina wolf’a…

Hepsi bendeydi, ben hepsinden mürekkeptim, hepsi bende hemhal…

Hasılı…. Gördüm ki, okumak yepyeni dünyalar yarattı içimde, her 
sayfasında farklı hayatlara kürek çektim, yepyeni insanlara 
sırdaş oldum. Harften ibaretti hepsi elbet, ama vücut 
buldu her biri zihnimde acıları ve sevinçleriyle. Onları 
okudukça biz büyüdük, onları tanıdıkça renklendi 
zihnimiz…

Onlarla yepyeni dünyalara göz açmak dileğiyle…

Turgay AÇILAN
Edebiyat Öğretmeni
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Okul öncesi eğitim, doğum öncesinden temel eğitime kadar geçen sürede 
çocuğun sosyal, zihinsel, bedensel ve duygusal gelişimi destekleyen ve kişiliğin 
büyük oranda tamamlanmasını sağlayan eğitim sürecidir. Söz konusu eğitim 
önce ailede başlar, sonra çeşitli kurumlarda devam eder. Okul öncesi eğitim 
süreci, 0–3 yaş arası dönem ve 3-6 yaş arası dönem olmak üzere iki döneme 
ayrılır. 0–3 yaş arası dönemde çocuğun eğitimi mutlaka anne baba tarafından 
yapılmalıdır. Bu süreçte anne baba çocuğuyla yeterince ilgilenmelidir. Eğer 
anne çalışıyorsa, çalışmadığı zamanı çocuğuyla geçirmelidir; çünkü annenin 
çocuğa vereceği sevgi, sıcaklık ve şefkat hiçbir bakıcı veya kurum tarafından 
verilemez. Annenin çalışma saatlerinde çocuk herhangi bir eğitim kurumuna 
veya bakımevine verilecekse, bu yerler çok iyi araştırılmalı, bakıcı tutulacaksa 
bakıcının eğitim almış olmasına dikkat edilmelidir.

İnsan beyni hacim olarak en çok 0–3 yaş arası dönemde büyür ve zekâ 
oluşumunun yarısı 4 yaşında tamamlanır. Okul öncesi süreçte kişiliğin 

ve temel gelişim alanlarının büyük çoğunluğu tamamlanır. Çocuğun 
bu dönemde edindiği olumlu deneyimler, ileriki yıllarda beyinsel 

faaliyetlerinde belirleyici bir etkiye sahiptir; çünkü 
çocukluk döneminde beyin daha aktiftir ve öğrenilen 

yaşantılar daha kalıcıdır. Benjamin Bloom’un yaptığı 
çeşitli araştırmaların sonucunda ortaya çıkan 

şaşırtıcı gerçek, çocuğun dört yaşına geldiği 
zaman zekâsının yaklaşık yüzde 50’sinin 

oluşmuş olduğudur. Sekiz yaşına 

AnasınıfımAnasınıfımAnasınıfım
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geldiği zaman bu yüzde 50’ye yüzde 30 eklenir. Geri kalan yüzde 20 de on yedi 
yaşında tamamlanır (Dodson).

Zekânın gelişmesini büyük oranda etkileyen çevresel faktörlerdir. Bu nedenle 
çocuğun duyu organlarına hitap eden zengin uyaranların olduğu ortamları 
hazırlanmak her anne babanın birincil görevi olmalıdır. Çocuğun bilişsel yönü 
kadar önemli diğer bir alan da çocuğun sosyallik yönüdür. Sosyal beceriler, 
kişilik yapısıyla doğrudan bağlantılıdır. Kişiliğin biçimlenmesinde aile içi 
etkileşimin katkısı oldukça fazladır. Bundan dolayı anne baba çocuğu sosyal 
yaşama hazırlamak için elinden gelen gayreti göstermelidir.

Okul öncesi eğitim kurumlarının çocuklara sağladığı yararlardan birkaçı şöyle 
sıralanabilir:

√ Yaratıcı, bilimsel ve eleştirel düşünme becerisi gelişir.

√ Bağımsız davranışlar edinir.

√ Hayal gücü genişler.

√ Kendi duygularını tanır ve nedenini öğrenir. Duygularını ifade edebilme 
becerisi kazanır.

AnasınıfımAnasınıfımAnasınıfım
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√ Başkalarının duygularını tanıyarak empati kurmayı öğrenir.

√ Sorunlarla başa çıkma yetisi gelişir.

√ Öz bakım becerileri kazanır.

√ Psikomotor gelişimi desteklenir.

√ Etkileşimde bulunma ve iletişim kurma becerileri artar.

√ Yaşadığı ortamı gözleme, veri elde etme ve bu verileri aktarma becerilerini 
edinir.

√ Arkadaşlar edinir; arkadaşlık kurmayı ve arkadaşlık ilişkilerini öğrenir.

√ Kendini daha iyi tanıma olanağı bulur ve başkalarıyla benzer ve farklı olan 
özeliklerini ayırt eder.

√ Okumaya karşı ilgi duyar.

√ Sorumluluk sahibi olur.

√ Sanata ve estetiğe olan ilgisi çoğalır.

Özel Kırşehir Koleji olarak bizler; bilişsel, davranışsal ve duygusal anlamda 
çocuklarımızı birinci sınıf eğitimine tam anlamıyla hazırlayabilmek amacıyla; 
İngilizce, müzik, sanat eğitimi, jimnastik ve yaratıcı drama alanlarında etkinlikleri 
ihtiva eden bir eğitim programıyla en kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımızı 1. 
Sınıf eğitimine, dahası hayata hazırlıyoruz.

Çocukları için iyi bir gelecek hayali kuran tüm velilerimizi bizleri tanımaya, 
çalışmalarımızı yakından görmeye davet ediyoruz.

Emine ÖZDEMİR
Anasınıfı Öğretmeni



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 43

Sevgili veliler; İnsanoğlu, tarih sahnesine çıktığı günden 
beri yani hazret Adem ve Havva’dan bu yana iki şey 
üzerinde yoğunlaşmışlardır. Birincisi, hayatını idame 
ettirmek için rızık kazanmaya çalışmış ikincisi de iyi 
bir insan iyi bir vatandaş yetiştirmek için eğitime 
yoğunlaşmıştır.

Özel Kırşehir Koleji olarak biz de geleceğimizi emanet 
edeceğimiz çocuklarımızı eğitebilmek için çalışıyoruz. 
Arzu ediyoruz ki çocuklarımız eğitimde, fende, 
teknolojide en gelişmiş toplumların çocukları ile boy 
ölçüşebilsin. Değişen ve gelişen dünyanın en teknolojik 
ve ilmi bilgileri ile donatılsın. Teknolojik ve ilmi bilgilerle 
çocuklarımızı donatmaya çalışırken bizim değer 
yargılarımızı unutturmamak. Millî, manevi değerlerimizle 
de mücehhez kılmak istiyoruz

İlk emri “oku” olan bir dine inanıyoruz diye övündüğümüz 
oluyor. Ama okuyan toplumlarla kıyasladığımızda Türk 
milleti olarak en az okuyan bir millet olduğumuz gerçeği 
ne yazık ki vicdanımızı acıtıyor. Okuyan, okuduğunu 
yaşayan, kendini ifade eden, çevre ve kendisi ile barışık, 
sosyal, başarılı iyi inasan iyi vatandaş yetiştirmenin, 
hepimizin asli görevi olduğuna inanıyoruz.

İnanıyoruz ki siz sevgili veliler de, gözünüz gibi koruyup 
sakındığınız çocuklarınızı bu duygularla yetiştirmek 
istiyorsunuz. İşte ortak paydamız başarılı çocukları 
beraberce yetiştirmektir. Yazımızın başlığında 
söylediğimiz gibi sevgi, eğitim ve başarıyı bir potada 
eritip çocuklarımıza verebilmektir.

Sevgili veliler; Allah insanı fiziki ve ruhi olmak üzere iki 
cephede yaratmıştır. Materyalist toplumlarda insanın 
ihtiyaçları tanzim edilirken sadece fiziki ihtiyaçları 
göz önünde bulundurulmuş ve karşılanmaya çalışılmıştır. 
Ama ruhi yönü doyurulmadığı için robot vari insanlar 
çoğalmıştır. Gayri Safi Milli hâsılası en yüksek ülkelerin 
başında İsviçre geldiği hâlde en çok intihar olayı da 
İsviçre de yaşanıyor olduğu gibi.

Yunus “Yaratılanı sevdim yaratandan ötürü” diyor. Gelin 
el ele verelim, yaratılanı seven fiziki ve ruhi yönleri 
doyurulmuş, Mehmet Akif ‘in “Asım” karakterinde kendini 
bulan nesilleri beraber yetiştirelim.

Selam ve dua ile.

Hasan ERASLAN
Öğrenci Velisi / Kurucu

Sevgi, Eğitim ve Başarıyı 
Bir Potada Eritebilmek
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Kuşum öter cik cik! 

Sevimlisin sen kedicik, 

Hepsi bir birinden güzel, 

Hele o küçük farecik!

At! Duruşun çok asil, 

Atalarımın gözdesi, 

Koşmaya başladın mı? 

Durmayı bilmezsin.

Koyun kuzu olmasa, 

Sütümüz nerede gelecek? 

Hindi, tavuk yumurtası, 

Çocukları büyütecek.

Herkesin gönlünde yatan, 

Bütün hayvanları korkutan, 

Avını hızlıca yakalayan, 

Ormanların kralı ASLAN

Arda DAŞTAN

2/A Sınıfı Öğrencisi

Sevgili Hayvanlar
Sevgili Hayvanlar

Hayvan SevgisiHayvan Sevgisi

Hayvanları severiz, 
Hiçbirini üzmeyiz, 
Onların bir canı, 
Olduğunu biliriz.

Hayvanlar dostumuzdur, 
İnsanlarca korunur, 
İyi bakıp beslersek, 
Belki bizle konuşur.

Dilinden anlayana, 
Sevgisini katana, 

Hayvan da bir arkadaş, 
Değerini bilene...

Hayvan deyip geçmeyin, 
Şefkat esirgemeyin. 
Onların da canı var, 
Evinizde besleyin.

Bizlere sevgi verir, 
Merhameti verir, 

Benim bir kanaryam var, 
Dilsizi dillendirir.

Fikriye TORUN
2/A Sınıfı Öğrencisi
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Okul bir Kabe’dir, öğretmen ışık, 
Yüreğim onların aşkıyla vurur, 
Olmuşum onlara ezelden aşık, 
Onlardan gelir hep duyduğum gurur.

Öpüp öğretmenin nurlu elinden, 
Tavaf et arkadaş,sen de okulunu!.. 
Aşmayan ömründe bir köy belinden, 
Olmaz bu yurdun kölesi, kulu...

Bizi yetiştiren onlardır,onlar, 
Nurlanır onlardan gökteki hilal... 
Şu büyük gerçeği biliyorlar milyonlar: 
Onların sesi MUSTAFA KEMAL!..

Necdet ÖNCEL
5/A Sınıfı Öğrencisi

Okul ve ÖğretmenOkul ve ÖğretmenOkul ve Öğretmen

Benim Bayramım
Benim Bayramım

Sevgili Atatürk,

Atam benim! Bize 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramını verdiğiniz 
için size çok teşekkür ediyorum.

Biz 23 Nisan’da stadyumda gösteri 
yapacağız. Hatta okulumuzu süsleyeceğiz. 
Ben stadyumda gösteri yapacağım için 
çok heyecanlıyım.Ailemin beni stadyumda 
görünce heyecanlanacağını biliyorum. 23 
Nisan bayramı bütün dünya çocuklarına 
kutlu olsun.Atatürk’ün biz çocuklara 
armağan ettiği bayramın değerini bilmeliyiz.

Hoşça kal, Canım Atam!

İnci EKTİREN
2/A Sınıfı Öğrencisi
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Nasıl yaşarım onlarsız, Koşarlar karşılıksız, Hep yanımdalar çıkarsız, Annem, babam, ailem…
Bir ahh desem yanımdalar, Ne oldu diye sorarlar, Canım azıcık acısa, Kendileri daha çok acılar.

Sevgisini esirgemez, Kahvaltısız göndermez, Beslenmeme dikkat eder, Sağlık,hayattır der...
Aral Alperen ARMUT2/A Sınıfı Öğrencisi

Annemi babamı severim, 

Onlar benim her şeyim, 

Onlarla birlikte, 

Yaşamayı severim.

Dedemle bahçeyi dolaşmayı, 

Babamla top oynamayı, 

Annemle kek yapmayı, 

Severim ben severim.

Kardeşimle oyun oynamayı, 

Babamla koşmayı, 

Annemle çiçek toplamayı, 

Severim ben severim.

Annemi babamı, 

Kardeşimi ninemi, 

Dedemi anneannemi, 

Severim ben severim.

Şems Ozan BATIGÜN

5/A Sınıfı Öğrencisi

Çiçek her yeri süsler,
Dolar yollar, çayırlar, evler,
Sarı, mor , kımızı,
Rengarenktir çiçekler,
Öğretmenler Gününde çiçek
Hastaya geçmiş olsunda çiçek,
Anneler Gününde çiçek,
En güzel hediye, en güzel dilek.
Yiğit İÇER   3/A

AilemAilemAilem

AilemAilemAilem

Çiçek
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Nasıl yaşarım onlarsız, Koşarlar karşılıksız, Hep yanımdalar çıkarsız, Annem, babam, ailem…
Bir ahh desem yanımdalar, Ne oldu diye sorarlar, Canım azıcık acısa, Kendileri daha çok acılar.

Sevgisini esirgemez, Kahvaltısız göndermez, Beslenmeme dikkat eder, Sağlık,hayattır der...
Aral Alperen ARMUT2/A Sınıfı Öğrencisi

Sen beni büyüttün annem, 
Sen beni besledin annem, 
Beni koruyup kolladın annem, 
Beni sen bu günlere getirdin 
annem,

Senin o kokun var ya 
O annem kadar 
Nasıl kokar anlatamam 
Annem!

O yumuşacık tenin var ya, 
Bana pamuk gibi gelir, 
Senin o nur yüzün var ya, 
Bana bembeyaz gelir.

Şimdi ben senin hakkını nasıl 
öderim annem, 
Seni çok seviyorum annem 
hem de çok.

Ayyüce ÖZÜLKÜ
3/A Sınıfı Öğrencisi

AnnemAnnemAnnem

Canım Annem
Beni dokuz ay taşıdı, canım annem
Bana baktı, büyüttü, canım annem,
Bana hiç kıyamaz, canım annem,

Uyumaz ama beni uyutur, canım annem,
Yemez ama bana yedirir, canım annem,
Hasta olsam başımdadır, canım annem,

Uyurken bi le özler beni, canım annem,
İşteyken özler beni, canım annem,
Hep ama hep sever beni, canım annem..!

Ege SAYIN
3/A
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Güz gelir 
Her yer çare, 
Döker ağaçlar yapraklarını.

Sonra kış, 
Ölür sanki ağaçlar. 
Kimsecik kalmaz ortalıkta, 
Her yer bembeyaz.

Ve oralardan gelir bahar,

Canlanır yeniden ağaçlar; 
Sanki kalkar derin uykular.

Oh, sonunda yaz geldi, 
Meyveler olgunlaştı, 
Herkes denize ve havuza girdi.

Ata Berke GÖKTEKİN
3/A Sınıfı Öğrencisi

Tane tane kar yağıyor,
Çocuklar kardan adam yapıyor,

Kardan adam üşüyor,
Çocuklar üzülüyor.

Kaan İŞERİ

1/A Sınıfı Öğrencisi

MevsimlerMevsimlerMevsimler
Kar yağıyorKar yağıyorKar yağıyor
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Geçmişin keşke,

Geleceğin endişeleriyle oynama,

Ders al yoluna devam et!

Dün ile beraber gitti 
cancağızım,

Ne kadar söz varsa ise düne ait,

Şimdi yeni şeyler söylemem 
lazım!

Öykü Doğa GÜLER

5/B Sınıfı Öğrencisi

Bu mektubu size yaptıklarımız için 
yazıyorum. Cumhuriyet’i kurduğunuz 
için çok mutluyum. Bizim yurdumuzu 
kurtardınız. Yaptığınız onca şey 
sayesinde size minnettarız. Bu 
kadar çok şey yapmanıza şaşıyorum. 
Kısa sürede çok şey yaptınız.

Yaparak bizi de gururlandırdınız 
ve bizimle yurdu kurtaracağımıza 
inandınız ve başardık ama siz 
olmasaydınız başaramazdık. Sizi 
sevdiğimi unutmayın. Nur içinde yat 
Atatürk.

Ferit SEZEN
3/A Sınıfı Öğrencisi

MevsimlerMevsimlerMevsimler

GelecekGelecekGelecek

Sevgili Atatürk
Sevgili Atatürk
Sevgili Atatürk
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Annem, babam, anneannem, 
Dedem, öğretmenlerim ve ben 
Biz bir aileyiz, 
Kötü davranışları olmayan.

Tartışmak yerine yardımlaşırız. 
Birbirimizi severiz, 
Üzmeyiz, üzülmeyiz, 
Sevmediğimiz tek kişi yoktur, 
Biz insanları severiz.

Bilge ADIBELLİ

1/B Sınıfı Öğrencisi

Miniciktir ayakları, 
Çok şirindir bakışları, 
Kıvır kıvır tüyleri, 
En iyi dostum Karabaş.

Sabahları erken kalkar, 
Ben evde değilsem ağlar, 
Ben eve gelince coşar, 
En iyi dostum Karabaş.

Hayvanları sevmeliyiz, 
Onlar bizim her şeyimiz, 
Şefkat sevgi vermeliyiz, 
En iyi dostum Karabaş.

Ekin Baran BAŞIBÜYÜK

2/A Sınıfı Öğrencisi

En İyi Arkadaşım
En İyi Arkadaşım
En İyi ArkadaşımAilem
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Beni doğuran sensin, 
Beni öpen okşayan sensin, 
Beni kollarına alan sensin annem.

Yaşamayı sen öğrettin bana, 
Sevgiyi, saygıyı, mutluluğu sen öğrettin bana, 
Üzüntümü, sevincimi senle paylaştım annem.

Üzüldüğümde beni yanına alıp öpen sensin annem, 
Beni ve ablamı en çok seven sensin, canım annem!

Azra ADIGÜZEL
3/A Sınıfı Öğrencisi

AnnemAnnem

Sevgili AtatürkSevgili AtatürkSevgili Atatürk

Ben, bize bıraktığın cennet yurdun 
bir köşesinden sana sesleniyorum. 
Seni hiç görmedim ama 
büyüklerimden seninle ilgili çokça 
şey duydum. En önemlisi birkaç gün 
önce armağan ettiğin Cumhuriyetin 
87. yıldönümünü 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. 
Unutma, kalbimizde yaşıyorsun. 
Sana sonsuz saygılarımı sunuyorum.

Sonsuza dek rahat uyu!

Ahmet KURUDAL
3/A Sınıfı Öğrencisi
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Bir dostum olsa, 
Dostum hep koşsa, 
Hep yanımda olsa, 
Hayat ne güzel olur.

Dostum koşsa koşsa, 
Yorulur hemen, 
Ona sakin ol derim, 
Hayat ne güzel olur.

Ona doktormuşum gibi 
davranırım, 
Ona sahip çıkarım, 
Ona yardım ederim, 

Hayat ne güzel olur.

Ona her sabah 
“günaydın” derim, 
O hastalandığında ona

“geçmiş olsun” derim, 
O hiç unutmadan sarılır 
bana, 
Hayat ne güzel olur.

Açelya GÜNDAY

 2/A Sınıf Öğrencisi

Çok şanslıyım çünkü her şeyden önce sağlıklıyım…
Gözlerim görüyor, etrafımdaki tüm güzellikleri görebiliyorum.
Kulaklarım duyuyor, etrafımdaki çocukların neşeli gülücüklerini duyabiliyorum.
Burnum var etrafımdaki tüm çiçekleri koklayabiliyorum.
Ayaklarım var, rahatça koşup gezebiliyorum.
Ellerim, kollarım var, sevdiğim insanlarla sarılabiliyorum.
Çok şanslıyım çünkü, ailem var. Beni çok seven annem, babam ve ağabeyim var.

Bende onları çok seviyorum. Ne mutlu bana, ailem ile birlikte yaşıyorum.

Ve ayrıca çok şanslıyım çünkü, Kırşehir Koleji gibi çok güzel bir okulda okuyorum. 
Okulumu, öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Öğretmenlerime çok 
teşekkür ediyorum.ÇOK ŞANSLIYIM!..

Sultan ÇELİKER 4/A Sınıfı Öğrencisi

DostlukDostlukDostluk

Çok ŞanslıyımÇok Şanslıyım
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Ben doktor olmak istiyorum, 
Ameliyata girmek istiyorum, 
Hastalara şifa olmak istiyorum, 
Ben doktor olmak istiyorum.

Aileme bakmak istiyorum, 
Sevdiklerime bakmak istiyorum 
Ülkeme bakmak istiyorum, 
Ben doktor olmak istiyorum.

Fakirlere yardım etmek istiyorum, 
Çocuklara yardım etmek istiyorum, 
Yaşlılara yardım etmek istiyorum, 
Ben doktor olmak istiyorum.

Yeni aşılar bulmak istiyorum, 
Tedaviler bulmak istiyorum, 
Dünyayı kurtarmak istiyorum, 
Ben doktor olmak istiyorum.

Fethi ŞENER
4/A Sınıfı Öğrencisi

İstiyorum
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Ali‘nin MerakıAli’nın MerakıAli’nin Merakı
Bir varmış bir yokmuş. Ali 
adında bir çocuk varmış. 
Bu çocuk üçüncü sınıfa 
gidiyormuş. Ali uzayı, 
yıldızları, astronotları ve Ay’ı 
merak eden bir çocukmuş.

Ali, bir gün anne ve babasına 
şöyle demiş:

- Anneciğim ve babacığım, ben 
uzayı, yıldızları, astronotları 
ve Ay’ı çok merak ediyorum.

Annesi ve babası şu cevabı 
vermişler:

- Yavrum, yarın sana kitap 
alırız, ondan daha iyi anlarsın 
ve büyüdüğünde astronot 
veya bilim adamı olabilirsin.

Ali ise üzgün bir şekilde:

- Ben çabucak 

büyümek istiyorum ama daha 
çok yıl var, demiş. Pazartesi 
günü kırtasiyeye kitap 
almaya giderken öğretmenine 
rastlamışlar. Öğretmeniyle 
beraber kırtasiyenin yolunu 
tutmuşlar. Orada Ali’ye 
kitap alacaklarken öğretmeni 
annesine sormuş:

- Hangi kitabı alacaksınız 
Ali’ye?

Ali’nin annesi ise, uzayı 
anlatan bir kitap alacağız, 
demiş. Bir kaç kitap almışlar. 
Anne ve babasıyla, aldığı 
kitaptaki bilgiyi paylaşmışlar. 
Öğretmeni ise çok mutlu 
olmuş.

Ali, öğretmenine:

- Öğretmenim, arkadaşlarım 
bana güler diye size 
söylememiştim, demiş.

Aradan yıllar geçmiş. Ali 
büyümüş, çok büyük bir adam 
olmuş. Üniversite sınavında 
uzayla ilgili sorular sorulmuş. 
Ali, o günü hatırlayarak doğru 
cevabı işaretlemiş. Ali bir 
bilim adamı olmuş. Ve merak 
ettiği şeyleri araştırarak 
bulmuş ve çok sevinmiş.

Ali evlenmiş. Ali’nin de küçük bir 
çocuğu olmuş. Oğlunun adını Efe 
koymuş. Efe ilkokula başlamış.

Efe çok tatlı bir erkek 
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Uzaya YolculukUzaya YolculukUzaya Yolculuk
çocuğuymuş, masmavi gözleri varmış. 
Efe, çok başarılı bir çocukmuş. 
Öğretmeni Efe’den dolayı çok 
mutluymuş. Efe de büyük bir adam 
olmuş. Ve çok mutlu bir aile olmuşlar. 
Efe, her şeyi bilen bir çocukmuş. 
Babasıyla ilginç araştırmalar yapıyor 
ve eğleniyormuş. Kendi harçlıklarıyla 
elektronik eşyalar alıyormuş. 
Elektronik eşyalardan yararlanarak 
yepyeni bilgiler ediniyormuş. Efe 
babasından daha ilerideymiş. Bilim 
adamı müdürü olmuş. Herkes onun 
emrindeymiş. Efe merak ettiği 
şeyleri onlara söyleyip hep birlikte 
araştırıyorlarmış. Efe bir gün 
çok zengin olmuş. Fakirlere para 
verip onları mutlu ediyormuş. Efe 
29 yaşına geldiğinde çok kötü bir 
hastalığa yakalanmış. Bir tane 
böbreği iflas etmiş. Ali, yani babası 
ona dayanamamış, bir tane böbreğini 
ona vermiş. Efe çok mutlu olmuş ve 
hayata geri dönmüş. Yardım ettiği 
insanlar ona her zaman dua etmişler. 
Ve o günden sonra mutlu bir hayat 
sürmüşler.

Esra MAMAK
3/A Sınıfı Öğrencis

Günlerden bir gün anneme sordum:
- Anneciğim bizler neden uzaya 

gidemiyoruz, niçin başka 
gezegenlerde yaşamıyoruz?

Annem şöyle dedi:
- Kuzum, bilim adamları gezegenlerde 

hayat var mı yok mu araştırıyorlar. 
Bu yüzden başka gezegenlerde 
yaşayamayız, uzaya da astronotlar 
gider. Sen daha küçüksün.

Ben da anneme, babama iyi geceler 
deyip yattım. Ama aklımda hep 
gezegenler vardı.

Aniden kendimi gezegenlerin üstünde 
yolculuk ederken buldum. Güneş’e 
en yakın gezegen olan Merkür, 
oradan da Venüs’e gittim. Daha 
sonra Mars, Jüpiter ve Satürn’deki 
arkadaşlarımla çok güzel vakit 
geçirmiştim ama Uranüs, Neptün 
ve en uzak gezegen olan Plüton’daki 
çocukları merak ettiğim için buradaki 
arkadaşlarımdan ayrıldım. Plüton’a 
yaklaşmıştım ki:
- Annemin ‘’Günaydın kızım!’’ sesiyle 

uyandım. Kahvaltıda anne ve babama 
gördüğüm rüyayı anlattım ve 
okuldaki arkadaşlarıma da rüyamı 
anlatmak için sevinçle okuluma 
gittim.

İnci EKTİREN
3/A Sınıfı
Öğrencisi
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Öğretmenimizden ayrılırken, 
Bir hüzün sarar içimizi, 
Sizi hep görecek olsak bile içimiz cız 
eder, 
Öğretmenimizden ayrılırken.

Öğretmenlerimiz bizim hem annemiz, 
hem babamız, 
O ne derse biz onu yaparız, 
Canımız, kanımız, tek varlığımız, 
Yıllar geçse de sizi unutmayacağız.

Sizi sayfalar yazsam anlatamam, 
Yaptıklarınızı ömür boyu unutamam, 
Sizi üzdüysem beni affedin, 
Benim canım öğretmenim.

Fatma İrem ÇELİK
5/A Sınıfı Öğrencisi

Yüreğinde acıyı, 
Paylaşmaksa, 
Ağladığında, 

Sıcak bir kucaksa, 
Ve gerektiğinde, 

Ateşe atmaksa kendini, 
Dünya durana, 

Ve bu can ölene dek, 
Dostunum!

Deniz ÖKSE
2/A Sınıfı Öğrencisi

DostlukDostlukDostluk

Öğretmenimizden Ayrılırken
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Sizi sayfalar yazsam anlatamam, 
Yaptıklarınızı ömür boyu unutamam, 
Sizi üzdüysem beni affedin, 
Benim canım öğretmenim.

Fatma İrem ÇELİK
5/A Sınıfı Öğrencisi

Sizin bize hediye ettiğiniz Cumhuriyet 
bayramı için size minnettarım. Sizin 
bize hediye ettiğiniz bayramları sizinle 
yaşıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı’nda herkes başka bir 
iş yapacak. Herkes o günün gelmesini 
iple çekiyor. Sizin yolunuzdan gidiyorum. 
Eskiyi değil yeniyi seçiyoruz. Sizi çok 
seviyoruz.

Atılım Rojda TURAN
3/A Sınıfı Öğrencisi 

Seni çok seviyorum. Bizi düşmanlardan kurtardın 
ve birçok yenilikler yaptın. Senin yanında olmak 
isterdim. Benim öğretmenim olmanı isterdim. 
Cumhuriyeti seninle kurmak isterdim. Yenilikleri 
seninle yapmak isterdim. Seninle vakit geçirmek 
isterdim. Seninle oyun oynamak isterdim. Seninle 
bir yerlere gitmek isterdim. Seninle top oynamak 
isterdim. Okulları seninle kurmak isterdim. 
Seninle yaşamak isterdim. Seninle kitap okumak 
isterdim. Seni çok seviyorum. Bu mektubu senin 
için yazdım.

                                 Ayhan Yiğit İÇER
                                    3/A Sınıfı Öğrencisi

DostlukDostlukDostluk

Sevgili AtatürkSevgili AtatürkSevgili Atatürk

AtatürkAtatürk
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Hayvanları hep sevmeliyiz. Eğer bir 
hayvana sahip iseniz vaktiniz eğlenceli 
geçiyor olmalı. Evcil hayvanlara örnek 
verirsek; kaplumbağa, kedi, köpek, 
balık ve birçok hayvan. Bazı hayvanlar 
ürkütücüdür; mesela yılan, örümcek, 
timsah…

Hayvanlar sevgi ister ve bu sevgiyi 
verirsek bizi severler. Bazı hayvanlar 
çok acayiptir. Mesela uçan balık, 200 
metre havada kalabiliyor. 

Öte yandan, kışın dışarıda üşüyüp 
donan, yazın susuzluktan ölen birçok 
hayvan var. Onlar için yazın dışarı 
su, kışın ise yemek koymalıyız. Ve 
bazı kişiler ise hayvanlara zarar 
veriyor. Onları uyarmalıyız. Ama 
uyarıyı dinlemezlerse onlara “hayvan 
sevgisini” anlatmalıyız. Hayvan sevgisi 
ile ilgili halkımızı bilinçlendirmeliyiz. 
Belki bir hayvanımız varsa onu 
eğitip onunla oyun da oynayabiliriz. 
Hayvanlar hep bir eve eğlence, 
heyecan ve mutluluk verir. Kardeşiniz 
yoksa bize çok iyi bir arkadaşlık 
yaparlar. Hayvanların birçok yararı 
vardır. Çoban köpeği çobanlara 
yardım ederek kuzuları, koyunları 
korur. En önemlisi ise görme engelli 
olan insanlara köpekler yardım eder. 
Bazı hayvanlar ise insanların istediği 
şeyi yaparak insanlara yardım eder. 
Hayvanlar günlük hayatta bize 
çok yardım ederler. Bazı köpekler 
arama kurtarma ekiplerine, polise ve 
itfaiyeye yardım eder.

Kısacası hayvanları hep sevmeli ve 
korumalıyız. Onlara zarar verenleri 
uyarmalıyız. Onlar bizim en iyi 
dostlarımız.

Mert Meriç ÜNAL
4/A Sınıfı Öğrencisi

Hayvan SevgisiHayvan Sevgisi
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Okuluma başladığım günü dün gibi 
hatırlıyorum. Hem okulumun hem 
de ülkemin yabancısıydım. Sizlerin 
candan ve içten davranışlarınızla 
dersleri sevdim ve başarılı oldum. 
Aradan tam 4 yıl geçti. Okulumdan; 
büyüğü saymayı, küçüğü sevmeyi, 
ne mutlu Türk’üm demeyi, Atatürk 
ilke ve inkılâplarını sevmeyi, milli ve 
manevi değerleri, çalışkan, dürüst 
ve güzel ahlaklı olmayı, olduğun gibi 
görünüp göründüğün gibi olmayı 
öğrendim.

Sizin öğrettikleriniz ömür boyu yol 
gösterecek bana; aileme, ülkeme, 
tüm insanlığa faydalı bir insan olmamı 
sağlayacaktır. Bu dört yılı birlikte 
geçirdiğim arkadaşlarımı unutamam;

En çalışkan Esra, Hazal’ı 
En bilge Enis’i, 
En duygusal Ezgi’yi, 
En süslü İlayda’yı, 
En yakın Irmak’ı 
En komik Bekir Berk’i,  
ve de diğerlerini elbette…

Hocalarımızdan bizim yüzümüzden 
ömründen on yıl çaldığımız Elmas 
Hocamızı, SBS için teşvik eden Emre 
Hocamızı, esprileriyle Türkçe dersini 
çekici hâle getiren Turgay Hocamızı, 
iyi niyetli güler yüzü ile sevgimizi 
kazanan Zeynep Hocamızı ve Ahu 
Hocamızı, her dakika ders işleyen 
Cemil Hocamızı ve Ktenan Hocamızı, 
müthiş sabrı ile bize katlanan Ebru 
Hocamızı ve Yasemin Hocamızı, en 
dert babası Raziye Hocamızı, en şık 

hocamız Hatice Hocamızı, 4 yıldır bir 
türlü benim fotoğrafımı çekemeyen 
Çağdaş Hocamızı unutmak mümkün 
değildir.

Hayatımda unutamayacağım sözleri 
de var elbette; Nur Hocamızın “Bu 
yoklama defterinin hâli ne?” Emre 
Hocamızın “Dersi kaynatmayın!” 
sözleri gibi…

Evet, şimdi bitirdik okulu, hayal 
gibi geçen koca 4 sene ardından… 
Ömrümüzün en güzel, en unutulmaz 
yıllarını geride bıraktık. Severek 
unutmayacağım çok şey oldu.

ELVEDA

Birkaç çaresiz damlayla uğurlar 
gözyaşları 
Yeni ufuklarda uçan göçmen kuşları 
Elveda demek ne kadar acıymış 
Acımasızca eğiyor bütün gururlu 
başları 
SİZLERİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM………

Özlem DUĞAN
8/A Sınıfı Öğrencisi

Okula MektupOkula MektupOkula Mektup
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Hoş geldin sefa getirdin bize yaz, 
Ne güzel sıcak güneş, 
Geçerim ağacın altına, alırım kitabımı 
okurum ne güzel, 
Meyve yerim sulu sulu…

Hoş geldin sefa getirdin bize ilkbahar, 
Ne güzel çiçek kokusu, 
Alırım kucağıma köpek, kedi, kuş 
yavrularını… 
Bir o yana, bir bu yana.

Hoş geldin sefa getirdin bize kış, 
Hepimizi içeri soktun soğuklarla 
Hepimiz hücum ettik kartopları ve kardan 
adamlara… 
Ne güzeldir her yer bembeyaz!

Hoş geldin sefa getirdin sonbahar, 
Sen bütün mevsimlerden ayrısın, 
Senin yağmur ve toprak kokuna 
bayılıyorum, 
Sana erdikçe hüzünlü bir kız 
oluyorum…

Esra MAMAK
3/A Sınıfı Öğrencisi

Bir Toplumun
Unsuru: AileMevsimlerMevsimlerMevsimler

DostlukDostlukDostluk

“Aile nedir?” sorusuyla başlıyorum 
satırlara. “Toplumu oluşturan en 
küçük etmendir aile” diyenler, ailenin 
içindeki sevgiyi görmeyenlerdir. Oysa 
bir küçük duygu sözü bile bu genel 
tanımı yumuşatabilir.

Mesela kalbimizin taş kadar sert 
olması da sizin elinizdedir, sevgi dolu 
yumuşacık olması da… Yumuşacık kalbe 
de zaten ender kişiler sahip olur. 
Kalbinizin yumuşak olması küçük bir 
tebessüm, annenizin ya da babanızın 
yanağınıza konduracağı masum bir 
öpücük ya da küçük bir kucaklaşma ile 
ölçülür. Tabi bunun aksine her şeye 
somurtan, hiçbir şeyden tatmin veya 
mutlu olmayan kişilerin ise bir kaya 
kadar sert bir kalbi vardır.

Sonuç olarak her şey sizin elinizde; 
ister somurtan, taş kalpli olun, 
içinizdeki küçücük sevgiyi ailenizle 
paylaşmayın; isterseniz sevgisi 
yüzünden okunan bir aile ferdi... 
Seçim sizin…

Bengisu Deniz ÖZTÜRK
2/A Sınıfı Öğrencisi
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Ben büyün canlıları severim; 
insanları, bitkileri, kuşları, kedileri, 
balıkları, tavşanları, balıkları, 
kuzuları… kısacası bütün canlıları 
çok seviyorum. Fakat bazen 
çok üzülüyorum, çünkü o kadar 
korumazszlar ki. Kar altında üşüyen 
kedileri görüyorum, bazılarının bir 
lokma yiyecek ekmeği bile yok. Bize 
o kadar muhtaç yaşıyorlar ki onları 
korumazsak ölebilirler.

Küçük iki balığım vardı. Biri kırmızı, 
biri beyazdı ve birinin adı Fırfır, 
birinin Kelebek’ti. Onları bana 
ağabeyim hediye etmişti. Cam 
fanusta çok yaşamaz denmişti ama 
sevgimizle bir yıla yakın yaşadılar. 
Sonra ikisini de kaybettim. Bir 
apartman dairesinde yaşadığım için 
hayvan besleme şansım yok, bahçeli 
bir evim olsaydı besleyebilirdim. 
Küçükken bir film izlemiştim, o 
kadar sadık bir dosttu ki, o yüzden 
hayvanları çok sevdim ve onlar 
insanların hayatında çok önemli bir 
yer tutarlar.

Lebibe TALAS
4/A Sınıfı Öğrencisi

Uçurtma Şenliği

Şenliğimiz var diye, 
Hazırlıklar başladı, 
Kağıt, çıta ve iple, 
Uçurtmalar hazırlandı.

Elimizde uçurtma, 
Toplandık alanlara, 
Çocuklarla eğlendik, 
Günlük güneşlik hava.

Uçurtmam kuş oldu, 
Gökyüzünde yükseldi, 
Kendine bir eş buldu, 
Bulutlarla buluştu.
Ece Irmak SAYINOĞLU
1/A Sınıfı Öğrencisi

Dostlarımız Uçurtma Şenliği
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My aHome
Home is where I can do everything! can 
sleep,eat things, have a shower, watch 
TV joke with my family, relax and be 
myself.

I think there is no place like home 
because you can’t be relax anywhere 
like in your home. I like our livingroom, 
terrace and my bedroom. I like our 
livingroom because when I sit there 
I can watch TV? talk to my family or 
if I want I can lie on the sofa. And 
I like our terrace because it’s really 
big? it gets lots of sushine. It’s also 
got a TV with a big swing. I can swing, 
watch TV, playing mini basketball or 
have a breakfast out there. I like my 
bedroom too. My bedroom looks very 
tidy but it’s got a lot of 
different things 
in my chest of 
drawers and 
bookcase. Fve got 
lots of books so 
I can read them 
(And I read them 
too.). I can sleep, 
do my homeworks, 
read a book, listen to 
music and jump on my 
bed.

Because of these thingsj love my home. 
HOME SWEET HOME!

Helin GÖKTEKİN
7/B Sınıfı Öğrencisi

My home is a funny place, 
because my sister is there 
My home is a lovely place, 
because my dad is there 
My home is a tidy place, 
bacause my mum is there 
My home is sometimes noisy, 
because i’m there....

Esra Nursah SAYGILI
7/B Sınıfı Öğrencisi
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Ben dünyaya bir renk vermek 
isteseydim, onu tek bir renk yerine 
rengârenk kılmak isterdim, çünkü 
dünya tek bir renge boyansaydı, 
dünyanın ve insanların hiçbir anlamı 
olmazdı. Dünyayı iyilik, dostluk ve 
barışın kuşatması için sadece beyaza 
boyadık diyelim, dünyada hiç kimse 
yaptıklarından ders almayacak ve bu 
iyiliğin kıymeti zamanla unutulacaktı. 
İnsanlar kötülüklerle karşılaşmadığı 
sürece iyiliğin önemini ve değerini 
kavrayamayacaktı. Ama dünyanın 
rengârenk olduğunu düşünün, griden 
beyaza, liladan siyaha her renk her 
duygu olacak, dünyada iyilik de olacak 
kötülük de… İnsanlar yaptıklarından 
ders alacak. İnsanların bir yaşama 
amacı olması için uğruna mücadele 

edilecek şeylerinin olması gerek.

Bu nedenle iyiliğin, barışın, dostluğun 
kıymetini bilmek için dünyanın her 
duyguyu yansıtan renklerle, yani 
rengârenk boyanması gerek.

Selin Görkem ÇÖRDÜK
7/A Sınıfı Öğrencisi

Rengârenk Bir Dünya
Rengârenk Bir Dünya
Rengârenk Bir Dünya
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Düşündüm dün yine kara kara, 
Nerden geldik ve nereye gidiyorduk, 
Unutuyor muyduk yoksa ecdadımızı, 
Uğrumuza savaşan kahramanlarımızı.

Yaşatabiliyor muyduk hâlâ Ata’mızı, 
Yakabiliyor muyduk özgürlük 
ateşimizi, 
Utanmadan bakabiliyor muyduk gülen 
gözlerine, 
Sahip çıkıyor muyduk eserlerine?

Sadece bunları düşündüm dün gece, 
Bu kadar sıkıntı ne içindi, 
Boş boş izlemek için miydi hayatı, 
Yoksa kaldırmak için miydi şaha, bu 
vatanı?

Hepsi inançla, gözü kara savaştı, 
Korkusuzca içtiler şehadet şerbetini, 
“Ölmek” emredilmedi mi onlara, 
Peki biz onlara layık olabildik mi?

Sonra aklıma gelecek kuşaklar geldi, 
Onlardan da böyle düşünen olabilecek 
miydi? 
Sonra aklıma geldi birden, 
Biz öğretmezsek onlar nasıl bilebilir 
ki !

Berfin Çağla ÖZTÜRK
7/A Sınıfı Öğrencisi

Unutmadım, UnutturmayacağımUnutmadım, UnutturmayacağımUnutmadım, Unutturmayacağım






