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İİİ lkelerimiz
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.

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.
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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.

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.

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.
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.

izyonumuzizyonumuzizyonumuz
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İyi insanlar - İyi vatandaşlar 

yetiştirmektir.
İyi insanlar - İyi vatandaşlar 

yetiştirmektir.
İyi insanlar - İyi vatandaşlar 

yetiştirmektir.

macımızmacımızmacımız
Yaşama sıkı sıkıya bağlı, yaşamdan zevk alan; 

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

iyi ki varım, iyi ki yaşıyorum diyebilen

yaşamı 
sevdiriyoruz.

yaşamı 
sevdiriyoruz.

yaşamı 
sevdiriyoruz.

Eğitimin tanımı değişti!
Eğitim; insana yaşamı sevdirme etkinliğidir.  

Biz sunduğumuz hizmet, var olan imkânlarımız  

ve insana verdiğimiz değer ile, öğrencilerimize

Eğitimin tanımı değişti!
Eğitim; insana yaşamı sevdirme etkinliğidir.  

Biz sunduğumuz hizmet, var olan imkânlarımız  

ve insana verdiğimiz değer ile, öğrencilerimize
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Nur TİRYAKİOĞLU
Özel Kırşehir Koleji Müdürü

Sürekli Değişen Bir Eğitim 
Sistemi  ve Kaybolan  

Enerjimiz

Sürekli Değişen Bir Eğitim 
Sistemi  ve Kaybolan  

Enerjimiz

B

VizyonVizyonVizyon

ir okulda gülen bir yüz görmek, bir küçük 
yüreğin sevincini yaşayabilmek, onun ışıl 
ışıl parlayan gözlerinde geleceğin aydınlı-
ğını ve coşkusunu hissedebilmek, heye-
canlarını duyumsayabilmek…

Annelerin, babaların yüzlerindeki gururu, 
umudu görmek nasıl da anlatılmaz ve eri-
şilmez bir mutluluktur!..

Bizler, bütün öğrencilerimizin öğrenme-
lerini sağlamak, onları bilinçli, becerili ve 
kendine güvenen bireyler olarak yetişme-
lerine fırsat tanımak ve bu yolculukta on-
lara rehber olmak; çağın ihtiyaçlarına ce-
vap verebilecekleri donanımla onları ge-
liştirmek için buradayız. Okuyan, öğre-
nen, araştıran; öğrendiklerini kullanabilen 
bireyler olarak onları yüksek öğrenime en 
iyi şekilde hazırlamak için varız!..

İstiyoruz ki, öğrencilerimizin 
temel ihtiyacı eğitim olsun,

İstiyoruz ki; her ve-
limiz, öğrencisi-
ne kişisel geli-
şimleri için her 
türlü fırsat ve 
desteğin ve-
rildiğini bil-
sin, İstiyoruz 
ki; çocukla-
rımız ilgi ve 
yetenekle-
rini en üst 
d ü z e y d e 
geliştirsin,

İstiyoruz ki; bilimden ve bilimsellikten güç 
alan aydın nesiller vücut bulsun bu top-
raklarda,

İstiyoruz ki; her gün devam eden bir geli-
şim ve değişimin özneleri biz olalım,

İstiyoruz ki; yaptıklarına karşılık alacakla-
rı yanıttan veya tepkiden korkmasın ço-
cuklarımız, kararlılıkla doğru bildiğini uy-
gulasın,

İstiyoruz ki; kendini de, yaşadığı dünyayı 
da gerçekten bilen ve tanıyan bir nesli ye-
tiştirelim el ele,

İstiyoruz ki; Kırşehir Koleji, hayat boyu 
onlar için hep sıcacık bir eğitim-öğretim 
ortamı olarak yer etsin hayatlarında,

İstiyoruz ki; bu başarı hep sürsün, okulu-
muz ve velilerimiz bir bütün 

olarak dayanışma içinde 
bu mukaddes vazifeyi 
devam ettirsin nice yıl-

lar boyunca…

Sevgili öğrencile-
rim! İyi insan, iyi 
vatandaş olmanın 
yanı sıra vatanı-
nı milletini seven, 
Atatürk ilke ve in-
kılaplarına bağ-
lı bir nesil olarak 
geleceği sizler 
şekillendirecek-
siniz.

Sevgi ve saygı-
larımla…

Sevgili öğrencilerim! 
İyi insan, iyi vatandaş olmanın yanı sıra vatanını milletini 
seven, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bir nesil olarak 

geleceği sizler şekillendireceksiniz.
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Asım ERASLAN
Okul Kurucusu

Sürekli Değişen Bir Eğitim 
Sistemi  ve Kaybolan  

Enerjimiz

Sürekli Değişen Bir Eğitim 
Sistemi  ve Kaybolan  

Enerjimiz

Sürekli Değişen Bir Eğitim 
Sistemi  ve Kaybolan 

Enerjimiz

evgili veliler; takdir edersiniz ki kişioğlu-

nun hayatındaki en kıymetli varlığı çocuk-

ları elbette... Kişilerin ve toplumların gele-

ceği ve hayalleri, hep yeni nesiller üzeri-

ne kurulu. Hepimiz, kişisel veya toplum-

sal özlemlerimizi, yenilgilerimizi, amaçla-

rımızı hep onlarda tolere etmeye çalışırız. 

Kendi yaşayamadıklarımızı onlar yaşasın 

isteriz, bizim sahip olmadığımız imkânlara 

onlar sahip olsun isteriz. Bu, son derece 

insani bir tavır mutlaka, fakat çocukları-

mıza bu geleceği sağlayacak eğitimin ni-

teliği ve temel özellikleri konusunda bü-

yük bir kaos yaşanmakta ne yazık ki. Ül-

kemizde nedendir bilinmez özellikle eği-

tim konusunda süregelen bir kafa karışık-

lığı, bir menzil problemi hâlâ varlığını sür-

dürmekte… Nasıl bir nesil tasavvur ettiği-

mizden, o nesli nasıl bir eğitim sistemiy-

le, hangi eğitim basamaklarını takip ede-

rek yetiştireceğimize kadar birçok nokta-

da henüz üzerinde hemfikir olduğumuz 

bir kararımız yok. Sürekli değişen bir sı-

nav sistemi, en fazla 2-3 yıl sürdürülen 

inanılmaz maliyetli eğitim projeleriyle va-

tandaşın eğitime ve eğitim planlayıcıları-

na güveni, ne yazık ki son derece azaldı. 

SBS’nin kaldırılması, Fatih projesi, fen li-

selerinin kapatılması, akademik lise kav-

ramı, ikametgah adresine dayalı yerleştir-

me, serbest kıyafet derken, bizler aslında 

hiçbir şeyi tartışmadan, üzerinde düşün-

meden ve de en kötüsü bilimsel bir altya-

pı oluşturmadan hemen uygulamaya ko-

yuyor, sonrasında da yaşanan tüm hayal 

kırıklıklarını bir yöneticinin değiştirilme-

si ile telafi edebileceğimizi düşünerek her 

yeni yönetici ile yeni baştan kuralları di-

zayn yoluna gidiyoruz.

Sayın veliler; bu çocuklar hepimizin ço-

cukları. Değerlendirilmeyen her gün 

ve boşa harcanan her tür enerji bizim. 

Avrupa’nın, gerek öğrenci seçimi ve yön-

lendirmesi gerekse bu yönlendirilen öğ-

rencilerin akademik eğitimi ve sektörel 

dağılımı konusunda belki 100 yıllık işle-

yen, önceden süreçleri ve ihtiyaçları be-

lirlenmiş eğitim modelleri olduğu düşünü-

lürse, bizlerin, harcamakta olduğumuz fır-

satlar ve imkânlar çok daha net görüle-

cektir.

Unutulmamalıdır ki aslolan, insan kalite-

si kadar, bu kaliteyi işleyecek ve yönlen-

direcek sağlıklı sistemi ve eğitim model-

lerini oluşturmaktır, aksi takdirde 4+4+4 

veya 3+5+2.. hepsi bizler için basit for-

mülasyonlar olarak kalacak, her idareciy-

le yepyeni hayaller peşinde koşmaya de-

vam edeceğiz.

S

Aslolan, insan kalitesi kadar, bu kaliteyi işleyecek ve 
yönlendirecek sağlıklı sistemi ve eğitim modellerini 

oluşturmaktır.
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Hasan ERASLAN
Veli/Kurucu

Neden Kırşehir 
Koleji?
Neden Kırşehir 
Koleji?
Neden Kırşehir 
Koleji?

Ç
ağımızda bilim ve teknoloji baş döndürü-
cü bir hızla ilerlemektedir. Bu hızlı gidişe 
ayak uydurmak, bölgemizde ve dünyada 
büyük devlet olmak, ancak çağdaş kalite-
li ve etkin bir eğitim ile mümkün olacaktır.

Ekonomik büyüme ve kalkınmanın loko-
motifi, eğitimdir. Ülkesini başarılı kılmak 
isteyen her iktidar eğitimin önemini bilir 
ve genel bütçede eğitime büyük pay ayı-
rır. Hükümetlerin eğitime büyük pay ayır-
dığı gibi, aile reisleri de çocuklarına iyi bir 
eğitim verebilmek ve iyi bir insan yetişti-
rebilmek için aile bütçesinin önemli bölü-
münü eğitime ayırır.

Hem ailemizin hem ülkemizin geleceği 
olan çocuklarımızın iyi bir meslek sahibi 
olmaları, vatanına ve milletine faydalı bi-
reyler olarak yetişmeleri, her şuurlu aile-
nin idealidir. Bu ideali taşıyan veliler, tüm 
özel zevklerinden fedakârlık ederek ço-
cuklarını en iyi okullarda okutmanın mü-
cadelesindedirler.

Kırşehir ailelerinin eğitime verdiği önem 
ise, son yıllardaki öğrencilerimizin başa-
rısında ortaya çıkıyor.

Güzel bir fizikî ortam, kaliteli bir eğitim, 
başarılı bir öğretmen kadrosu ile Kırşehirli 
velilerin hizmetinde olan Özel Kırşehir İlk 
ve Ortaokulu, nitelikli bir eğitim arayışında 
olan velilerimizin tek adresidir.

Eğitime başladığı günden beri başarısını 
mezun ettiği öğrenciler ile ispat eden Kır-
şehir Koleji, özel eğitimin yegane adresi-
dir.

Spor salonu, yemekhanesi ile yemye-
şil bahçesi ve oyun alanları ile minyatür 
hayvanat bahçesi ile en önemlisi kalite-
li eğitimi ile Özel Kırşehir İlk ve Ortaokulu, 
Kırşehir’de estetik olarak da bir inci gibidir.

Kırşehirli hemşerilerimize bu yazımız-
da bir de müjde verelim. Özel okulculuk-
ta yılların deneyimine sahip Kırşehir Koleji 
yetkilileri, kolejin yanına sağlık meslek li-
sesi ile koleje kardeş bir eğitim yuvası ka-

zandırmanın gayreti içeri-
sindedirler.

2013-2014 eğitim yılına 
yetiştirilmek üzere çalış-
malar yapılmaktadır. Nice 
başarılı eğitim kurumların-
da buluşmak dileğiyle…

Ç

Özel Kırşehir İlk ve Ortaokulu,  nitelikli bir  
eğitim arayışında olan velilerimizin tek adresidir.
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Turgay AÇILAN
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Söz BaşıSöz BaşıSöz Başı

İstedik ki, size ve sevdiklerinize yepyeni 
ve ümitvar bir gelecekten bahsederken, 
sözümüz kalmasın havada asılı, siz de 
görebilin işaret ettiğimiz yarınları bu der-
ginin sayfalarında apaçık…

İstedik ki, kalemin kelamla yarenliğiyle 
kalmasın; bize, size ve çocuklarımıza dair 
olanı da ayan kılsın bu sayfalar.

İstedik ki; çocuklarımızın gözünde apansız 
beliren bir gülüşü kaybetmeden, zaman 
denen heyulada kaybolmadan suret-i hal-
leri, basılsın deklanşöre, ölümsüz kılınsın 
yüzlerinde tebessüm de, hüzün de…

İstedik ki; iddialı olmadan güçlü, müba-

lağa etmeden göz alıcı, renklendirmeden 
rengarenk görünsün onlardan yansıyan 
ne varsa…

İstedik ki; sizin desteklerinizle kurulan ve 
hayat bulan bu yemyeşil eğitim yuvasında, 
onların mutlu hâlleri aksetsin her sayfaya...

İstedik ve de yaptık 8. Sayımızı. Eskiler 
“Kelamın latifi, latifin kelamıdır.” derler-
miş. Sözümüz modern dünyayla yarışa-
cak ve belki de onu gelecekte dizayn ede-
cek çocuklarımızın sesidir; latiftir, derindir 
ve de kalptendir.

8. sayımızla hepinize merhaba!

İİ

İstedik ki, kalemin kelamla yarenliğiyle kalmasın; 
 bize, size ve çocuklarımıza dair olanı da  

ayan kılsın bu sayfalar.



Merhabalar. Öğrencisi bu yıl-Kırşehir Koleji’nde okula başlayan bir veli ve de öğretmenlik mesleği yapan birisi olarak eğitim-

ci gözüyle sizlerle okulumuz hakkındaki izlenimlerimi paylaşacağım. Öncelikle neden Kırşehir Kolejini tercih ettiğimi sizle-

re anlatmak istiyorum. Çocuğumuzu göndereceğimiz okuldan annesi ve babası olarak kendimize göre bazı beklentilerimiz var-

dı: Çocuğumuz okulda mutlu olmalı ve okulunu sevmeliydi, okulda özgüveni artmalıydı, çocuğumuzu emin ellere teslim etme-

liydik. Ayrıca, öğrenciler kapasiteleri ölçüsünde en iyi seviyeye ulaşabilmeli, güzel bir bahçe, temiz, hijyenik ve güvenli bir or-

tam ve sosyal faaliyetler yeterli olmalıydı. İşte bu beklentilerimize Kırşehir Koleji’nin uyduğunu gördük ve çocuğumuzu okulu-

muza kaydettirdik.

Özel Kırşehir Koleji, bir eğitim kurumu olarak beklentilerimizi karşıladı ve çocuğumuzdaki olumlu değişiklikler hemen fark edil-

meye başlandı. Okulda görev yapan herkes işini ciddi ve profesyonel bir şekilde yapıyor. Eğitimde kullanılan yöntemler, mater-

yaller vb. öğrencilerin gelişimini olumlu bir şekilde destekliyor. Özel Kırşehir Koleji’nde öğrencilere kapasitelerini kullanabilecek-

leri bir öğretim imkânı sunuluyor. Özellikle yabancı dil eğitimindeki kalite çok dikkat çekici, bir yandan öğretirken bir yandan da 

çocukları eğlendiriyor, ayrıca dil eğitiminde pratik kullanıma yönelik bir yaklaşım olması da çok önemli. Daha birinci sınıfta öğ-

rencilerin dil öğrenmesi, bizleri çok mutlu ediyor. Öğrencilere müzik, resim, beden eğitimi, satranç gibi faaliyetler kaliteli bir kad-

royla sunuluyor, günümüzde testlerin ve sınavların arasında kalmış bir öğrenci kuşağı var ve ben bu faaliyetlerin, öğrenciler açı-

sından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Okulun çok geniş, yeşil ve öğrencilerin güvenliğinin kontrol edildiği bahçesi var, be-

ton yığınları arasında kalmış çocuklarımızın böyle bir imkâna sahip olması çok güzel. Okulda öğretimin yanında öğrencilerin ki-

şisel gelişimlerini sağlayan ve özgüvenlerini artırmaya yönelik eğitime önem veriliyor. Özetleyecek olursak Kırşehir Koleji, ge-

rek fizikî ortamıyla gerek eğitim, öğretim ve sosyal faaliyetleriyle çocuklarımızı gönül rahatlığıyla teslim edebileceğimiz bir eği-

tim kurumu. Yukarıda, okulumuz hakkındaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Okulun en çok hoşuma giden yönü ne 

diye soracak olursanız, öğrencilerini mutlu etmesi diye cevaplandırırdım. Bir öğrenci velisi olarak Kırşehir Koleji’nde görev ya-

pan herkese teşekkür eder, saygılarımı sunarım..

Okulumuz bahçesinde gerçekleştirilen törende konuşan 

Okul Müdürü Nur Tiryakioğlu, 21. asrın ihtiyacı olan yüksek 

karakterli, ülkesini seven, tüm değerlerine sahip çıkan 

geleceğinden ümitvar bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini 

söyledi. Açılış konuşmasının ardından gerçekleştirilen 

kutlamalarda, öğrenciler şiirler okudu, şarkılar söyledi.

Çocuk edebiyatının önemli yazarlarından biri olan Ceyda 
Kılıçkıran, okulumuz öğrencileriyle imza gününde buluştu.

Ilkögretim Haftası
Ilkögretim Haftası
İlköğretim Haftası

Coskuyla Kutlandı

Coskuyla Kutlandı

Coşkuyla Kutlandı
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Ceyda KılıçkıranCeyda KılıçkıranCeyda Kılıçkıran
Edebiyat GünlerindeEdebiyat GünlerindeEdebiyat Günlerinde

OkulumuzdaydıOkulumuzdaydıOkulumuzdaydı



Merhabalar. Öğrencisi bu yıl-Kırşehir Koleji’nde okula başlayan bir veli ve de öğretmenlik mesleği yapan birisi olarak eğitim-

ci gözüyle sizlerle okulumuz hakkındaki izlenimlerimi paylaşacağım. Öncelikle neden Kırşehir Kolejini tercih ettiğimi sizle-

re anlatmak istiyorum. Çocuğumuzu göndereceğimiz okuldan annesi ve babası olarak kendimize göre bazı beklentilerimiz var-

dı: Çocuğumuz okulda mutlu olmalı ve okulunu sevmeliydi, okulda özgüveni artmalıydı, çocuğumuzu emin ellere teslim etme-

liydik. Ayrıca, öğrenciler kapasiteleri ölçüsünde en iyi seviyeye ulaşabilmeli, güzel bir bahçe, temiz, hijyenik ve güvenli bir or-

tam ve sosyal faaliyetler yeterli olmalıydı. İşte bu beklentilerimize Kırşehir Koleji’nin uyduğunu gördük ve çocuğumuzu okulu-

muza kaydettirdik.

Özel Kırşehir Koleji, bir eğitim kurumu olarak beklentilerimizi karşıladı ve çocuğumuzdaki olumlu değişiklikler hemen fark edil-

meye başlandı. Okulda görev yapan herkes işini ciddi ve profesyonel bir şekilde yapıyor. Eğitimde kullanılan yöntemler, mater-

yaller vb. öğrencilerin gelişimini olumlu bir şekilde destekliyor. Özel Kırşehir Koleji’nde öğrencilere kapasitelerini kullanabilecek-

leri bir öğretim imkânı sunuluyor. Özellikle yabancı dil eğitimindeki kalite çok dikkat çekici, bir yandan öğretirken bir yandan da 

çocukları eğlendiriyor, ayrıca dil eğitiminde pratik kullanıma yönelik bir yaklaşım olması da çok önemli. Daha birinci sınıfta öğ-

rencilerin dil öğrenmesi, bizleri çok mutlu ediyor. Öğrencilere müzik, resim, beden eğitimi, satranç gibi faaliyetler kaliteli bir kad-

royla sunuluyor, günümüzde testlerin ve sınavların arasında kalmış bir öğrenci kuşağı var ve ben bu faaliyetlerin, öğrenciler açı-

sından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Okulun çok geniş, yeşil ve öğrencilerin güvenliğinin kontrol edildiği bahçesi var, be-

ton yığınları arasında kalmış çocuklarımızın böyle bir imkâna sahip olması çok güzel. Okulda öğretimin yanında öğrencilerin ki-

şisel gelişimlerini sağlayan ve özgüvenlerini artırmaya yönelik eğitime önem veriliyor. Özetleyecek olursak Kırşehir Koleji, ge-

rek fizikî ortamıyla gerek eğitim, öğretim ve sosyal faaliyetleriyle çocuklarımızı gönül rahatlığıyla teslim edebileceğimiz bir eği-

tim kurumu. Yukarıda, okulumuz hakkındaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Okulun en çok hoşuma giden yönü ne 

diye soracak olursanız, öğrencilerini mutlu etmesi diye cevaplandırırdım. Bir öğrenci velisi olarak Kırşehir Koleji’nde görev ya-

pan herkese teşekkür eder, saygılarımı sunarım..

Ilkögretim Haftası
Ilkögretim Haftası
İlköğretim Haftası

Coskuyla Kutlandı

Coskuyla Kutlandı

Coşkuyla Kutlandı
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ÖgretmenlerÖgretmenlerÖğretmenler
Günü’ndeGünü’ndeGünü’nde
EglendikEglendikEğlendik

Özel Kırşehir Koleji mensubu 
öğretmenler, Öğretmenler 
Günü’nde Nevşehir’de 
düzenlenen gecede eğlendi!

 veli gözünden...

Mutlu Öğrenciler...Mutlu Öğrenciler...
Hacı Hikmet ERGİN 

Öğrenci Velisi

Edebiyat GünlerindeEdebiyat GünlerindeEdebiyat Günlerinde
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Köseoğlu 

Okulumuzdaydı!Köseoğlu 

Okulumuzdaydı!Köseoğlu 

Okulumuzdaydı!Yeni Yılda H
ep Birlikte…

Yazar Hamdulah Köseoğl
u, Okulumuzdaydı! “Bu Yayınları” çocuk 

edebiyatı yazarlarından Hamdullah Köseoğlu okulumuzdaydı.

Yeryüzünde tek bir eser yoktur ki kadından bir parça taşımasın. Kimi öğretmen, kimi hemşire, kimi doktor, kimi ev hanımı… Dünya Kadınlar Günü’nde velilerimizle birlikteydik.

Dünya 
Kadınlar Günü
Dünya 
Kadınlar Günü
Dünya 
Kadınlar Günü



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 13

Özel Kırşehir Koleji, velisiyle, öğretmeni ve öğrencisiyle bir bütün.  

Veli-öğretmen-öğrenci hep birlikte Eciyes’teydik!

Okulumuz Erciyes’te, 

Kar Keyfinde!Okulumuz Erciyes’te, 

Kar Keyfinde!Okulumuz Erciyes’te, 

Kar Keyfinde!

Okul-Aile Birliği Başkanı Beyhan Yaşasın öncülüğünde düzenlenen tanışma 
yemeğinde birlikteydik. Bu güzel geceyi organize eden tüm velilerimize 
teşekkür ediyoruz.

Okul-AileOkul-AileOkul-AileBirliği ileBirliği ileBirliği ile
Tanışma YemeğiTanışma YemeğiTanışma Yemeği
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İngilizce  
Sinema  
Günleri
İngilizce 
Sinema  
Günleri
İngilizce
Sinema 
Günleri

Okulumuzda

her tür materyalden faydalanarak öğreniyoruz.

İngilizceyi sadece metinlerden değil, görsel-işitsel 

İngilizce  
Münazara
İngilizce  
Münazara
İngilizce  
Münazara
İngilizce yaparak, yaşayarak 

öğreniyoruz. Okulumuz öğrencileri, 

İngilizce hazırlandıkları münazarayı 

sundular arkadaşlarımıza.
6. Sınıflar 

Bilgi 
Yarışması

6. Sınıflar 
Bilgi 

Yarışması

6. Sınıflar 
Bilgi 

Yarışması



Kınalı Kuzular AnıldıKınalı Kuzular AnıldıKınalı Kuzular Anıldı
Bir kez daha, saygıyla…
Kiminin adı Hüseyin, kiminin Ali, kimininse 
Hasan… Kimi adsız, kiminin bir mezarı bile yok! 
Hepsinin adı Mehmetçik, hepsi birer  
“Kınalı Kuzu”… Çanakkale şehitlerimizi andık  
bir kez daha…

Okulumuz öğrencileri gerek il 
çapında gerekse Türkiye 
geneli sınavlarda bizi 
gururlandırmaya 
devam edi-
yor.

Kırşehir Koleji,Kırşehir Koleji,
Sınavlarda Derece Yapan 
Öğrencilerini Ödüllendirdi!
Sınavlarda Derece Yapan 
Öğrencilerini Ödüllendirdi!
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her tür materyalden faydalanarak öğreniyoruz.

İngilizceyi sadece metinlerden değil, görsel-işitsel 



II.II.II.
Dönem
Dönem
Dönem

Yapıldı
YapıldıVeli Toplantımız 

Veli Toplantımız

Okulumuz 2. Dönem veli 

toplantısı, 
09 Mart 2013 

tarihinde düzenlendi.

“Ölçülmeyen başarı yoktur.” düşüncesiyle her tür başarının ölçülmesi ve de belgelendirilmesi gerektiğine inanan okulumuz öğrencileri, 18 Mayıs’ta Cam-biridge Esol sınavına hazırlanıyor!

Cambridge Esol SınavıCambridge Esol Sınavı
18 Mayıs’ta Yapılacak!18 Mayıs’ta Yapılacak!
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Kelime oyununda  
eğlenceli anlar yaşadık.

Veeee, Mini MiniVeeee, Mini MiniVeeee, Mini Mini

Birler Okuyor !Birler Okuyor !Birler Okuyor !
2012-2013 Eğitim- Öğretim yılı 1. sınıf öğrencilerimiz, 

“Okuma Bayramı”nda, yıl boyu yaptıkları çalışmaları 
velilerine sunma imkânı buldu. 1. Sınıf öğrencilerimizi ve 
öğretmenleri Bilal Altun ve Selim Yıldız’ı Vizyon dergisi 

olarak kutluyoruz.

Kelime OyunundaKelime OyunundaKelime Oyununda
BuluşuyoruzBuluşuyoruzBuluşuyoruz
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Özgüveni olan, kendine ve çevresine saygılı, beğeni
düzeyi yüksek insanlar yetiştirme çabasındayım.

Sevgi ve güven ortamında olan çocuklar mutludur.
Ben de mutlu çocuklar yetiştirmek istiyorum.

Özgüveni olan, kendine ve çevresine saygılı, beğeni
düzeyi yüksek insanlar yetiştirme çabasındayım.

Sevgi ve güven ortamında olan çocuklar mutludur.
Ben de mutlu çocuklar yetiştirmek istiyorum.

Okulumuz öğrencileri, il genelinde 
düzenlenen spor müsabakalarına 
katıldı. Hentbol küçük kızlarda 
4., erkeklerde 3. olan okulumuz 
öğrencileri; yıldız kızlarda 2., 

erkeklerde ise il 3.sü oldu. 
Teniste; küçük kızlar, küçük 

erkekler ve yıldız kızlar 
kategorisinde de 

okulumuz 

23 Nisan il programı okulumuzda düzenlendi. Bir çocuk şenliği 
şeklinde düzenlenen programda hepimiz Ulu Önderimiz Mustafa 

Kemal Atatürk’ü bir kez daha andık.

öğrencileri 
1. oldu. Birinci olan 

öğrencilerimiz Selin Dağlı, 
Fatma İrem Çelik 26-30 Nisan; Utku 
Koca, Mert Meriç Ünal, Damla Yağmur, 
Ece Altuntaş, 3-7 Haziran 2013 
tarihleri arasında İzmir’de yapılacak 
olan Türkiye Şampiyonasında ilimizi 
temsil etmeye hak kazanmışlardır.

!!!KORT TENİSİNDE

KORT TENİSİNDE

KORT TENİSİNDE

KIRŞEHİR’DE

KIRŞEHİR’DE

KIRŞEHİR’DE

ŞAMPİYONUZ

ŞAMPİYONUZ

ŞAMPİYONUZ

232323 Nisan’da OkulumuzdaNisan’da Okulumuzda

Çocuk senlığı düzenlendiÇocuk şenliği düzenlendi
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RÖPORTAJRÖPORTAJ

1. Sınıf Öğretmenimiz
Hatice Özen ile Sohbet
Özgüveni olan, kendine ve çevresine saygılı, beğeni

düzeyi yüksek insanlar yetiştirme çabasındayım.
Sevgi ve güven ortamında olan çocuklar mutludur.

Ben de mutlu çocuklar yetiştirmek istiyorum.

Özgüveni olan, kendine ve çevresine saygılı, beğeni
düzeyi yüksek insanlar yetiştirme çabasındayım.

Sevgi ve güven ortamında olan çocuklar mutludur.
Ben de mutlu çocuklar yetiştirmek istiyorum.

Özgüveni olan, kendine ve çevresine saygılı, beğeni
düzeyi yüksek insanlar yetiştirme çabasındayım.

Sevgi ve güven ortamında olan çocuklar mutludur.
Ben de mutlu çocuklar yetiştirmek istiyorum.

rülü bir şekilde karşılayan, güler yüzlü, sevecen, özverili, samimi, öykünülecek bir öğretmeni ol-malı çocuğun. Öğretmen, hayatın her alanına yö-nelik örnek olmalıdır. Öğretmen, yol gösterici-dir. Ben de bu vasıfları yerine getirmeye çalışı-yorum. Hedefleri olan, kendine, ailesine, ülkesi-ne yakışır bireyler yetiştirmeye çalışıyorum.
 Özgüveni olan, kendine ve çevresine saygılı, be-ğeni düzeyi yüksek insanlar yetiştirme çabasın-dayım. Sevgi ve güven ortamında olan çocuklar mutludur. Ben de mutlu çocuklar yetiştirmek is-tiyorum. Özetle; çocuk, aile, öğretmen, sevgi ve güven eşittir mutluluk.

- Hatice hocam, şu anda birçok veli, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı için öğretmen ara-yışına başladı bi le. Dergimiz vasıtasıyla onla-ra bir mesajınız olur mu?
- Sevgili Atamız derki; Öğretmenlik çocuğa sev-giyle başlar. Velilerin arayış içinde olmaları nor-mal ve çok hoş. Her velide olması gereken bir tutum bu. Düşünün bir kere, en önemli varlığı-nız, hayatta ilerleyeceği yolun henüz başında. Öğretmen, aileye ve çocuğa bu yolda rehberlik eder. Model olur. Sevgili velilerimiz, çocukları-nız benim için en kutsal emanettir. Sizlerin en değerli varlıklarınıza, en güzel şekilde rehberlik edeceğime inanıyorum. Çocukları çok seviyorum. Çocuk cıvıltıları hayatın kaynağıdır. Çocuklarınız sizlerin yanındaki gibi sevgi ve güven ortamında olacaklardır. Ailede ve çocukta kaygı bırakmaya-cak donanıma sahip olduğumu biliyorum. Sevgili velilerimizin içleri rahat olsun.

- Hatice hocam, özel kırşehir kolejinde he-defleriniz nelerdir?
- Kırşehir Koleji ailesinin bir ferdi olarak, yara-tılan sevgi ve saygının sürdürülmesinde tabii ki katkı sağlamak isterim. Öğrencilerimde full ba-şarı en önemli hedefimdir. Uygun rehberlik ve önderlik edildiğinde her öğrencinin başarı-lı olacağını biliyorum. Eğitimde yeni yöntemlerle farklı zeka tiplerine göre hazırlanmış program-larla, bilimsel yöntemlerin uygulanmasına çalışa-cağım. Kırşehir’imizin başarılarının Türkiye’de gerekli yerlere taşınmasını hedefliyorum. Kısa-cası hedefim bütün öğrencilerimin başarılı olma-sıdır.

Biz de vizyon dergisi olarak Hatice hocamıza Özel Kırşehir Koleji çatısı altında devam ettireceği eği-timcilik hayatında başarılar diliyor ve tekrar hoş-geldiniz diyoruz.

Sevgili vizyon okurları,Dergimizin bu sayısında, 2013-2014 eğitim öğretim yılında 1. Sınıf öğretmeni olarak Özel Kırşehir Kole-ji ailesine katılacak olan, ilimizin tanınmış eğitimci-lerinden sayın Hatice Özen’i konuk ediyoruz.- Hatice hocam, evvela özel kırşehir koleji ai-lesine hoşgeldiniz diyerek başlayalım. Viz-yon dergisi okurları için biraz kendinizden bahseder misiniz?
- Kırşehir-Kaman doğumluyum. İlk ve ortaokulu Hirfanlı barajında okudum. Ankara İncesu Lise-sinden mezun olduktan sonra, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Yüksek okulunu kazandım. 1986 yılında mezun oldum ve aynı yıl Kastamonu ilinde ilk görevime başladım.

 Sırasıyla; Kırşehir’in Sidikli Kumarkaç, Küçüko-ba, Büyükoba köylerinde görev yaptım. Merkez Aşıkpaşa ve Atatürk ilköğretim okullarında gö-rev yaptıktan sonra hâlen Cumhuriyet ilkokulun-da görev yapmaktayım.
 Mesleğimi çok seviyorum. Bir kız evladım var. O da bizim gibi öğretmen, aile mesleğini seçti. 27 yıllık meslek hayatımın her gününü büyük bir zevkle geçirdim. Öğretmenlik benim yaşam tar-zım.

 1999 yılında Anadolu Üniversitesi Türkçe öğret-menliğini bitirdim. 2004 yılında uzmanlık sınavı-nı kazanarak uzman öğretmen oldum. Bugüne ka-dar idealist bir öğretmen olarak görevlerimi ye-rine getirmeye çalıştım. Her zaman ilk günün he-yecanı ve coşkusu ile okuluma gittim.
- Eğitim elbette bir gönül işi. Özel likle sınıf öğretmenliği, bi lginin sevgiyle buluşmasıyla tam olarak icra edi lebi len bir sanat. Siz de bu sanatı Kırşehir’de en iyi icra eden sanat-çılardan biri olarak iyi bir temel eğitimde si-zin için olmazsa olmazlar nelerdir acaba?- Öncelikle sorunuza ve sorunuzdaki iltifatınıza teşekkür ederim. Temel eğitimde olmazsa ol-mazlara gelince; çocuk, aile, öğretmen diyerek söze başlamak istiyorum. Sanatımızın temeli ço-cuktur. En önemli, en güzel varlık. Her şey ço-cuklarımız için. Biz çocuklarımız için varız/işi-miz onlar. Sonra aile. Doğduğundan okula baş-layana dek ailede eğitimin büyük bir yolunu kat eder. Sonra bizle tanışırlar. Burada olmazsa ol-maz noktası başlar. Nasıl bir öğretmen? Meslekî anlamda donanımlı, teknolojiyi takip edip uygu-layan, mesleğindeki yeni gelişmeleri takip eden, bireysel farklılıkları görebilen, hataları hoşgö-
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“Mutlu çocuklar öğrenir” felsefesini 
temel düstur edinen okulumuz, 
konuşma, kendini ifade etme, el ve kas 
gelişimi, mental ve duygusal gelişim 
gibi temel alanlarda yetişmiş öğrenciler 
yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Bizler anasınıfını, okul öncesi bir 
serbest zaman etkinliği olmaktan ziyade 
her aşamasıyla planlanmış; İngilizce 
eğitiminden sanat etkinliklerine, beden 
eğitiminden müzik eğitimine kadar en 
ince ayrıntısına kadar planlanmış bir 
eğitim modeliyle çocuklarımızı birinci 
sınıf eğitimine hazırlıyoruz.

Kırşehir Koleji 
anasınıfı 
öğrencileri çok 

ama çok şanslılar, çünkü 
kendilerine anlatılan ya da 
kitaplardan duydukları bir 
dünyanın değil dokunarak 
öğrendikleri bir dünyanın 
içindeler.

Gerçekten öznesi oldukları 
renkli bir ortamda yaşayarak 
öğreniyorlar. Farkında olmadan, 
farkındalıklarını geliştiriyor, 
sanata ve spora yetenek 
ve ilgilerini erken yaşlarda 
keşfediyor, bunları geliştirme 
şansına da sahip oluyorlar.

Onlar sadece öğrenci 
değil, aynı zamanda kişilik 
gelişimlerini sağlayacak birçok 
etkinliğin öznesi durumundalar.

Özel Kırşehir Kolejinde 
anasınıfı eğitimi hakkında 
neler söylersiniz?

Biz her şeyden önce çocuğun 
mutlu olmaya layık bir varlık 
olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden 
‘mutlu çocuklar öğrenir’ diyoruz. 
Ayrıca öğrenmedeki en kalıcı 
yöntemlerden biri, 

Özgün ve 
Özgür

Özgün ve 
Özgür

Özgün ve 
Özgür

Anasınıfında

Bir Eğitim 
Programı
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yaparak ve yaşayarak öğrenme. 
Bu da ana ilkelerimizden biri. 
Başarılı bir gelecek için iyi bir 
başlangıcın gerekli olduğunu 
ısrarla vurguluyoruz. Biz 
öğrencilerimizin akıllarında 
sevgiyle anacakları mutlu 
bir öğrencilik hayatı kalsın 
istiyoruz. İşte bütün bu 
doğrulardan yola çıkarak 
eğitimde özgün ve özgür bir 
model oluşturmaya çalışıyoruz. 
Biz gerçekten bir çocuğun ilgi 
ve ihtiyaçlarını göz önünde 
bulundurarak ve “Onlar için ne 
yapabiliriz?” sorusundan yola 
çıkarak bu sistemi kurgulamaya 
çalıştık. Sonuçta gülen, eğlenen, 
günün 9 saatini bizimle mutlu bir 
şekilde geçiren ve de İngilizce, 
beden eğitimi, resim, müzik 
gibi temel beceri alanlarında da 
eğlenceli bir temel alt eğitim 
aldıkları bir ortam yarattık onlar 
için.

Peki mutlu çocuklar i lerde 
nasıl öğrenci ve dahası 
bireyler oluyorlar?

Mutlu çocuklar humanist, doğayı ve 
insanı seven, çalışmaktan, öğrenmek ve 
keşfetmekten yorulmayan bireyler olurlar. 
Üretkenlik insanın sağlıklı yaşayabilmesi 
ve dingin bir ruh yapısına sahip olmasında 
çok önemli bir parametredir.

Öğrenci lerimize ve de veli lerimize ne 
vadediyoruz?

Biz ebeveynlere, çocuklarının geleceklerini 
hayal etmeleri konusunda bir seçenek 
yaratıyoruz. Onlara nitelikli bir anasınıfı 
eğitimi ile güvenli, mutlu ve ilköğretime 
hazır bireyler olarak onları yetiştirme sözü 
veriyoruz. Zorlamadan, öğrenciyi bıktıracak 
şekilde ödevlere hapsetmeden, onları mutlu 
ve sorumluluk sahibi bireyler kılmak için bir 
program yürütüyoruz.

Velilerimize ne vadettiğimizden öte bence 
çocuklarımıza ne vadettiğimiz daha önemli, 
tekrarlamak gerekirse buraya mutlu olmak 
için gelecekler ve de yarıştan, hırstan, 
ezberden uzak donanımlı bir insan olmanın 
ilk adımını bizimle atacaklar.
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- Anasınıfı eğitiminizi özgün kılan 

nedir acaba?

- Bizim en büyük farkımız, çocukların İn-

gilizceyi bir ders olarak algılamamaları. 

Öğrenciler İngilizceyi hayatlarının bir 

parçası hâline getirerek günlük aktivi-

telerinin içinde öğreniyorlar. Bu yaşta-

ki çocukların İngilizce dışında diğer ge-

lişimleri de bizim için çok önemli. Bu ne-

denle çocukların gün içinde birçok ak-

tivite yapmaları sağlanarak, farklı alan-

lardaki gelişimleri destekleniyor ve İn-

gilizce bu aktiviteler esnasında eğitim 

dili olarak kullanılıyor.

 Okuma yazma aktivitelerinde sesler ve 

harflerle ilgili pratikler yapıyoruz. Me-

sela o hafta “m” harfini öğreniyorlar-

sa mushroom (mantar), monkey (may-

mun) resimleri yapıyorlar. O harfle ilgi-

li farklı etkinlikler yapıyorlar. Bunların 

hepsini yaparken İngilizce’yi kullanıyo-

ruz.

- Çocukların di l değişikli
ğine tepki leri 

nasıl oluyor?

- İlk gün belki biraz şaşırıyorlar ama çok 

çabuk adapte oluyorlar ve kolay öğreni-

yorlar. Sanıyoruz “eğlence” kavramı temel 

ve anahtar kavram.

 Kesinlikle. Bizim için büyülü sözcük eğlen-

ce. Biz hep beraber çok eğleniyoruz. Oyun-

larımızda, aktivitelerimizde, masallarımız-

da, şiirlerimizde hep İngilizce var ama eğ-

lenceli bir İngilizce eğitimi var. Kuru ders 

kitaplarına hapsedilmiş bir İngilizce değil 

bu, metodu, basamakları çok iyi ayarlan-

mış, görünüşte serbest görünse bile ken-

di iç mantığı sağlam ve de tutarlı bir İngi-

lizce bu.

- Bu programın geri dönütleri nelerdir
?

- Bu konuda sadece şunu belirtmek sanırım 

yeterli olacaktır. Biz 2011-2012 eğitim yı-

lında anasınıfında bu eğitimden geçirdiği-

miz öğrencilerimizle dışarıdan birinci sını-

fa başlayan ve bu eğitimi almamış öğren-

cilerimiz arasında muazzam bir fark oldu-

ğunu gördük. Sınıf öğretmenlerimiz Selim 

Yıldız ve Bilal Altun da bize her iki öğrenci 

grubu arasında İngilizce yeterliliği ve de 

yabancı dile yaklaşım arasında bariz fark-

ların olduğunu belirtti. Bu geri dönütler, 

yaptığımız işin ne kadar doğru bir mantık 

üzerine kurulduğunu göstermesi bakımın-

dan sanırım oldukça önemli.

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 U22

Özel Kırşehir Koleji Anasınıfı İngilizce Sorumlu Öğretmeni Tuğba 

Akan, dil aktivitelerindeki en önemli unsurun, çocukların 

istekleri olduğunu söylüyor. Özel Kırşehir Koleji 

İngilizceyi hayatın bir parçası kılarak, eğlenceli, 

günlük aktivitelerle anasınıfından itibaren 

haftalık 5 saatlik bir programla çocuklarımızı 

erken İngilizce programına 

hazırlıyor.

Eğlenirken 

İngilizce 
eğitimi

Eğlenirken 

İngilizce 
eğitimi

Eğlenirken 

İngilizce 
eğitimi
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RÖPORTAJRÖPORTAJ

1. Sınıf Öğretmenimiz Kıymet Yıldırım ile 
Sohbet

Sınıf Öğretmeni 
anne-babadan daha önde gelir.

Sınıf Öğretmeni 
anne-babadan daha önde gelir.

Sınıf Öğretmeni 
anne-babadan daha önde gelir.

Sevgili vizyon okurları. Dergimizin bu sayısında, 2013-2014 eğitim öğretim yılında 1. Sınıf öğret-meni olarak özel kırşehir koleji ailesine katıla-cak olan, ilimizin tanınmış eğitimcilerinden sayın kıymet yıldırım’ı konuk ediyoruz.
- Kıymet hocam, evvela özel kırşehir kole-ji ai lesine hoşgeldiniz diyerek başlıyoruz sözlerimize. Okurlarımız için kendinizden ve mes lekî geçmişinizden biraz bahseder misiniz?

- Hoşbulduk... Öncelikle Kırşehir Koleji ailesi-ne katıldığım için çok mutluyum. Bu çatı altın-da görev yapacağım için çok heyecanlı ve se-vinçliyim. Bu imkânı bana veren değerli yöne-ticilere teşekkür ederim.
 1965 Sivas doğumluyum. İlk, orta ve lise tah-silimi Mucur’da tamamladım. 1984-1986 yıl-larında Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fa-kültesi Sınıf Öğretmenliğini okudum. 1986 yılında Fen Bilgisi Öğretmeni Burhanettin Yıldırım ile evlendim. Bir kızım, bir oğlum var. İkisi de üniversite mezunu.

 1987 yılında öğretmenlik hayatıma Çiçekda-ğı ilçesinin Tepefakılı Köyü İlkokulunda baş-ladım. 1988 yılında Mucur Kızıldağı Yeniyapan Köyü İlkokulunda devam ettim. 1995 yılında da Mucur Hürriyet İlköğretim Okulunda gö-revimi sürdürdüm ve oradan emekli oldum.•	Birçok	kişi	 için	hatırlanan	yegâne	öğret-men, sınıf öğretmenlerimizdir. Neden sizce yıl lar sonra bi le aynı heyecanla ha-tırlarız öğretmenlerimizi? Sınıf öğret-menliğini farklı kılan nedir?
- Sınıf öğretmeni, öğrenci için anne-babadan daha önde gelir. Nedeni ise; hem eğitir, hem öğretir, hem de anne-baba sevgisini vererek onu en iyi şekilde yetiştirmeye çalışır. Ben de ilkokul öğretmenimi çok seviyorum ve hâlâ onunla görüşmekteyim.

•	Kıymet	hocam,	şu	anda	birçok	veli	2013-2014 eğitim-öğretim yılı için öğretmen 

arayışına başladı bi le. Dergimiz vasıta-sıyla onlara bir mesajınız olur mu?- 23 yıllık öğretmenlik hayatımda edindi-ğim bilgi ve tecrübelerime dayanarak, bize emanet edeceğiniz yavrularımızı en iyi şe-kilde yetiştirmek, vatana ve millete hayırlı bireyler kazandırmak benim en büyük göre-vim ve mutluluğumdur.
•	Kıymet	hocam.	Sizin	hakkınızda	yaptığı-mız araştırmalarda çok olumlu ve bir öğ-retmeni, gerek mes lekî gerekse kişisel anlamda onore edecek bi lgi ler edindik. Siz kıymet öğretmen’i hangi sözcüklerle tanımlarsınız?

- Benim hakkımdaki araştırmalarınızda duy-duğunuz olumlu sözlerden dolayı çok mutlu oldum. Hakkımda güzel söz söyleyen kişile-re teşekkür ederim. Gerek meslekî, gerek-se aile yaşantımda başarılı ve iyi bir insan olmaya özen gösterdim.
 Kendimi şu sözlerle ifade etmek isterim. Kıymet Öğretmen, çocukları çok sever. Mesleğine aşıktır. Onları kendi çocukları gibi görür. Onun gözünde çocukların hakları eşittir. Birini diğerinden üstün görmez. On-lara eşit davranır. Öğrencilerin başarısı için gecesini gündüzüne katan bir öğretmendir... Bana kendimi tanıtma fırsatı verdiğiniz için size ayrıca teşekkür eder, saygılarımı suna-rım...

 Biz de vizyon dergisi olarak kıymet hocamı-za özel kırşehir koleji çatısı altında devam ettireceği eğitimcilik hayatında başarılar diliyor ve tekrar hoşgeldiniz diyoruz.
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Özel Kırşehir Koleji Anasınıfı İngilizce Sorumlu Öğretmeni Tuğba 

Akan, dil aktivitelerindeki en önemli unsurun, çocukların 

istekleri olduğunu söylüyor. Özel Kırşehir Koleji 

İngilizceyi hayatın bir parçası kılarak, eğlenceli, 

günlük aktivitelerle anasınıfından itibaren 

haftalık 5 saatlik bir programla çocuklarımızı 

erken İngilizce programına 

hazırlıyor.



İn
giltere’de

İn
gi

liz
ceyi yaşayaraköğ

reniyoruz

Öğrencilerimiz “İngiltere Yaz Okulu” 
programları ile hem İngilizcelerini 
geliştirebilmekte hem de turlar 

vasıtasıyla ülkeyi keşfetme imkânı 
bulabilmektedir.

İngilizce sinema günlerinde, bilet 
satışından, salona yerleşmeye kadar 

etkinliğimizin her anında yabancı dilimizi 
kullandık; teorik olarak değil, yaparak, 

yaşayarak öğrenmek kalıcı öğrenmektir.

Bu Yıl İngiltere’nin Batısında,Bu Yıl İngiltere’nin Batısında, Bu Yıl İngiltere’nin Batısında,

Bu yılki İngi ltere gezimiz Bristol’e. Hepinizi bekliyoruz.

Kırşehir Koleji, Verdiği İngilizce Eğitimini, Uluslararası 
Ölçüm Sınavları İle Belgelendirmektedir!..

Bir 
Ayağımız da

Bristol’deyiz!Bristol’deyiz!Bristol’deyiz!
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İn
gi

liz
ceyi yaşayarak

Zehra ERJEM / Fransızca Öğretmeni

Fransızca 
Eğitimi 
Üzerine

Fransızca 
Eğitimi 
Üzerine

Fransızca 
Eğitimi 
Üzerine

Dünyanın akılalmaz gelişimini büyük bir 
şaşkınlıkla izliyoruz hepimiz. Bu hıza 
yetişebilmek, insan potansiyelini bu 
seviyeye çıkarmak ve de bu gelişimin 
gerekleriyle mücadele edebilmek başlı 
başına bir çaba gerektiriyor elbette. 
İnsan yetiştiren kurumlar olarak bizlerin 
de bu yarışa uygun yetenekler ile 
donanmış bireyler yetiştirmek için yoğun 
bir çalışma içinde olmamız gerekiyor 
kuşkusuz.

Neden Fransızca?

Üniversiteye başladığımda Fransızcaya 
dair bildiğim tek şey “bonjour”du. 
Fransızcanın zor bir gramer yapısı 
olduğuna dair korkutucu söylem beni 
hiç korkutmadı ve de gördüm ki yabancı 
dil altyapısı olan herkes rahatlıkla 
Fransızcayı da öğrenebilir. Fransızcanın 
Avrupa’nın resmî dili olması, çok kültürlü 
ve çok dilli dünya açısından çok önemli bir 
durum kuşkusuz.

Dünyada, gerek geçerliliği gerekse 
estetik değeri bakımından yeri 
tartışılmaz olan Fransızcayı 
öğrencilerimize ikinci yabancı dil 
olarak verecek olmak beni oldukça 
heyecanlandırıyor.

Hem İngilizce hem de Fransızca eğitimi 
amacıyla çıkacağımız bu yolculukta, 
eminim çocuklarımız iki yabancı dil 
eğitimi alırken, aslında iki farklı vizyona 
da sahip olacaklar.

Zeynep TABUROĞLU / İngilizce Koordinatörü

Bu Çocuklar 
“Çok Dilli”
Bu Çocuklar 
“Çok Dilli”
Bu Çocuklar 
“Çok Dilli”

Sadece ingilizce yetmez!..

Biz, okulumuzda, anasınıfından itibaren 
tüm beceri alanlarını kapsayan yoğun bir 
eğitim vermekteyiz. Öğretmenlerimiz, 
hem ülkemizde hem de dünyada dil 
öğretimine yönelik çalışmalarıyla bilinen 
OXFORD Yayınlarının eğitim materyalleri 
ile desteklenmektedir. Okul içindeki 
faaliyetlerde İngilizcenin yaşam alanı 
genişletilmekte, hatta yazları bunu 
İngiltere gezilerimiz ile geliştirmekteyiz. 
Sadece kendi okulumuza değil, ildeki 6-9 
yaş miniklere ve de yetişkinlere de yönelik 
İngilizce eğitimleri vermekteyiz.

Şu anda sadece yaz tatillerinde 
düzenlediğimiz ama yakın zamanda ara 
tatillerde de düzenlemeyi öngördüğümüz 
eğitim kampları yoluyla dil eğitimine yönelik 
hem teorik hem de pratik çalışmalar 
yapıyoruz.

Dünyada ve de ülkemizde; internet, VCD, 
DVD, bilgisayar, radyo, cep telefonu gibi 
materyallerin yanı sıra akıllı tahtaların da 
devreye girmesi, yabancı dil eğitiminde 
görsel ve işitsel bütünlüğün yakalanmasında 
önemli bir rol oynuyor. Ancak asıl 
önemlisi, biz Özel Kırşehir Koleji olarak, 
öğrencilerimize yabancı dil eğimini 
verirken, özellikle onların sürece aktif 
katılımlarını öngörüyoruz. Anasınıfından 8. 
Sınıfa kadar her tür aktivitemizde aslolan, 
öğrencilerimizin severek ve isteyerek bu 
eğitime katılmasıdır.

Başarımızın temelinde yatan motivasyon, 
kesinlikle işimizi severek ve de sevdirerek 
yapmamızdır.

Hızla küresel leşen dünyada 
artık tek di l yetmiyor. Özel 
kırşehir koleji olarak 2013-2014 
eğitim –öğretim yılından itibaren 
çift di l eğitimine başlıyoruz!

İnsan yetiştiren kurumlar 
olarak bizlerin de bu yarışa 
uygun yetenekler i le donanmış 
bireyler yetiştirmek için yoğun 
bir çalışma içinde olmamız 
gerekiyor...



fen 
sevgi ve mutluluktur. 
Sınıflar arası  
dayanışmadır.

fen 
doğa i le  
bütünleşmektir.
başarılara  
imza atmaktır.

Fen ve 
Teknoloji dersinde 

öğrencinin doğa olaylarını ve 
yaşamın doğasını anlaması amaçlanır. 
Amacımız, yaşadığımız çevre sürekli 

değişmekte ve her gün yeni bir buluş ile dergi, 
gazete, televizyon ve internet gibi iletişim kaynakları 

aracılığı ile tanışmaktayız.
Fen ve Teknoloji dersi, öğrencilerin çevreye duyarlılıklarını 
geliştirmeyi ve öğrencilere değişen dünyada ve Türkiye’de 
gelişmekte olan teknoloji yoluyla bilgiye nasıl ulaşacaklarını 

bilimsel süreç becerilerini de göz önünde bulundurarak öğretmeyi 
amaçlar. 

Öğrencinin, fen ve teknoloji ile ilgili bir sorunla karşılaştığında, 
derste öğrendiği çözüm yollarını uygulaması amaçlanır. Derste 

birçok etkinlik yapılarak öğrencinin değişik süreçleri görmesi, her 
süreç için ayrı strateji geliştirmesi amaçlanır. Buna bağlı olarak 

derste uyguladığı bu aşamaları günlük hayatta karşılaştığı 
durumlar üzerinde uygulaması, Fen ve Teknoloji dersinin 
en önemli amacıdır. İlköğretimde fen bilgisi eğitimiyle, 

öğrencilerin içinde yaşadıkları yakın ve uzak çevreyi 
fiziksel, kimyasal ve biyolojik açıdan tanımaları amaçlanır.

Öğrenciler bilimsel yöntemi kullanarak soru sormayı, 
araştırma yapmayı, problem belirlemeyi, gözlem yapmayı, 

incelemeyi, hipotez kurmayı, deney yapmayı, veriler 
toplayıp bunları analiz etmeyi ve sonuçlarla 

genellemelere varmayı öğrenirler

Fen Bilgisi öğretiminde en kalıcı öğrenme, eğitsel oyunlar 
ile sağlanır. Fen Bilgisi, konu açısından oyun üretmeye açıktır. 

Öğretmene düşen görev ise, konunun pekiştirilmesini sağlayacak 
oyunlar hazırlamaktır.

Fen Bilgisi öğretimi yapabilmek için öğrencilerin aktif olduğu 
yaparak-yaşayarak öğrenmesini, görsel ve işitsel materyaller 
kullanarak onların hem görerek hem de duyarak öğrenmesini, 
öğrendikleri bilgileri hayatla ilişkilendirerek öğrendiklerinin 
kalıcı olmasını, çeşitli yöntem ve tekniklere başvurup onların 

daha çok duyu organına hitap ederek tam bir öğrenme 
gerçekleşmesini sağlamak gerekir.

Tüm bu şartlar yerine getirilirse  
etkili ve tam öğrenme  
gerçekleştirilmiş olur.

Doğa ile 
bütünleşmek
Doğa ile 
bütünleşmek
Doğa ile 
bütünleşmekFenFenFen

BaşarılaraBaşarılaraBaşarılara
imza atmaktırimza atmaktırimza atmaktır
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Merhaba, ben Nihal Urgur. Öğretmenim. Aslen Bursalıyız. İki çocuğumuz var; Ömer Berkin 7. sınıf ve 

Begüm Ceylin ise 2. sınıfta. Uzun yıllardan beri görev nedeniyle Anadolu’nun çeşitli yerlerinde bulunduk. 

Kırşehir ve Kırşehir Koleji ile tanışalı henüz altı ay oldu.

Eşim Kurtuluş Urgur, genel cerrahi uzmanı olarak özel Aşıkpaşa Hastanesi’ne gelince Kırşehir Koleji ile 

tanıştık.

Eşim Kırşehir’deki iş teklifini kabul ederken küçük bir şehir olması nedeniyle tereddütlerimiz olmuştu. 

Özellikle çocuklarımızın alacağı eğitim bizi çok düşündürdü. Bu yüzden Kırşehir’e gelmeden önce okullar-

la ilgili araştırma yaptık. Eğitim kalitesi, çağdaş ve gelişmiş dünyada ülkemizin hak ettiği yerini alabilmesi 

için yolundan ayrılamayacağımız Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılığı, sınavlardaki başarısı, fizikî şartları, 

temizlik ve düzeni, sosyal etkinliklere verdikleri önemi araştırıp, okul yetkilileri ile de görüşerek, seçimimi-

zi Kırşehir Kolejinden yana yaptık. O zamandan beri de, geçen her gün kararımızın ne kadar doğru oldu-

ğunu gösterdi. Özellikle okulumuzun bize sunduğu aile sıcaklığı, öğretmenlerimizin işini çok kaliteli yapıyor 

olması, eğitim ve öğretimle ilgili hiçbir detayın atlanmaması, okulumuzu bir numara yapıyor.

Kırşehir Koleji, iyi ki varsınız...

 veli gözünden...

Yeni Bir Şehir,  
Yeni Bir Okul

Nihal-Kurtuluş URGUR 

Öğrenci Velileri

Çocuklarımız ve Gelecek
Gülcan- Hakan BAŞAK 

Öğrenci Velileri

Şüphesiz ki yeryüzündeki en yüce duygulardan birisidir anne ve baba olmak. Her anne ve baba gibi kızı-

mız Deniz’de bizim için çok değerli. Onu geleceğe en iyi şekilde hazırlamak en önemli görevimiz.

Artık vakti gelmişti. Deniz’in geleceğinin şekilleneceği eğitim hayatı başlayacaktı. Eğitim ve öğretimin gü-

nümüzde ne kadar önemli olduğunu bilen ve aynı zamanda da bir eğitimci anne ve baba olarak bizim 

en değerli varlığımız kızımızın hangi okulda eğitim görmesi gerektiği konusunda çok düşündük. Kızımız 

ana okul sıralarında yavaş yavaş okul havasına alışırken, araştırmalarımız sonucunda onun Özel Kırşe-

hir Koleji’nde okumasına karar vermiştik. Bu kararı vermemizdeki en önemli unsur, kızımızın narin ve kı-

rılgan bir yapıya sahip olduğundan dolayı onu anlayacak ve özen gösterecek okulun Özel Kırşehir Ko-

leji olacağıydı. Bu düşüncemizde yanılmadığımızı dört yıllık süre içerisinde yaşayarak gördük. Bu ko-

nuda en büyük emeğe sahip Ayşe Türkyılmaz öğretmenimize bir kez daha sonsuz teşekkürlerimizi sun-

mak istiyoruz. Özel Kırşehir Koleji, vermiş olduğu eğitim, öğretmen ve yönetici kalitesiyle biricik yavrula-

rımızın en iyi şekilde eğitilebileceği bir bilim yuvasıdır. Bizim biricik kızımız Deniz’in dışında bir de okula 

daha yeni başlayacak olan dünyalar tatlısı Zeynep’imiz var. Özel Kırşehir Koleji’ne o kadar güveniyoruz 

ki Zeynep’imizi de burada okutmayı düşünüyoruz. En değerli varlığımız biricik kızımız Deniz, eğitiminin 

ilk dört yılını sizlerle birlikte geçirdi. Sizler onun hayatına yön verecek çok özel bilgeler öğrettiniz. Bun-

dan dolayı Özel Kırşehir Koleji yöneticilerine ve çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. En değerli varlığı-

mız olan kızımızın bundan sonraki dört yıllık okul hayatını da sizlerle geçirmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Saygılarımızla.
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- Yasemin hocam, çok yoğun bir progra-

mınız olduğunu bi liyoruz. Bize bu yo-

ğunluk içinde vakit ayırd
ığınız için evve-

la teşekkürlerimizi sunarak başlamak is-

tiyoruz röportajımıza. Matematik nedir 

diye sorarak başlayalım. Matematik ne-

dir ve hangi insan ihtiy
açları bu bi limi 

gerekli kılmıştır?

 Böyle bir konuya yer verdiğiniz için ben te-

şekkür ederim. Matematiğin genel olarak 

kabul görmüş tek bir tanımı yok aslında. 

Bazı matematikçiler matematiği kendi ba-

kış açılarına göre tanımlamışlardır. Bunlara 

tek tek değinmeye gerek olduğunu düşün-

müyorum. Bugün okullarımızda okutulan ma-

tematik programında “matematik, örüntüle-

rin ve düzenlerin bilimi” olarak tanımlanmış-

tır. Matematiğin konusu; sayı, nokta, uzay, 

küme gibi soyut nesneler ve bu nesneler ara-

sındaki ilişkilerdir. Bu nesneler doğada yok-

tur ancak insanoğlu bu kavramları doğadan 

soyutlayarak üretmiştir. Sayıların olmadı-

ğı bir dünya hayal edelim. Hayatımız ne ka-

dar zor olurdu öyle değil mi? Nesneleri saya-

maz, uzunluk, ağırlık ve zamanı ölçemezdik. 

Tabii bunlar ilk akla gelenler. Galileo, evrenin 

matematik dilinde yazıldığını ve onu anlamak 

için matematik bilmeye ihtiyacımız olduğunu 

iddia etmiştir.

 Etrafımıza dikkatle baktığımızda bu iddi-

anın doğruluğunu hissettiren örnekler bul-

mak mümkündür. İnsanın, hayatını devam 

ettirme çabasında, gerek barınma ihtiyacı-

nı karşılama, gerek doğaya üstün gelme ve 

gerekse sosyal hayatındaki diğer bazı ih-

tiyaçlarını karşılama amacıyla matematiğe 

ihtiyaç duymuştur. Yani matematik, tama-

men ihtiyaçtan doğmuş ve insanoğlu baş-

langıçta matematiği bir araç olarak kul-

lanmıştır. Ancak daha sonraları insanoğ-

lu, entelektüel merakını gidermek amacıy-

la da matematiksel bilgi üretmiştir. İşin il-

ginç yanı, merak dışında herhangi bir ihti-

yacı karşılamayan bu bilgi, zamanla herhan-

gi bir alanda uygulama alanı da bulmuştur. 

Buna bir örnek olarak, Öklid dışı geometri-

lerden biri olan Riemann geometrisini ve-

rebiliriz. Önceleri uygulama alanı olmayan 

bu geometri, Einstein’a Genel Görelilik Ku-

ramını oluşturmasında ilham vermiş ve böy-

lece uygulama alanı bulmuştur. Sonuç ola-

rak bugün teknolojide, fen bilimlerinde ve 

hatta sosyal bilimlerde yani her alanda ma-

tematik kullanılmaktadır. Bence bunların 

hepsi, matematiğin doğrudan ya da dolaylı 

olarak insan hayatını kolaylaştıran bir araç 

olduğunu gösterir.

•	Hocam,	 eskiden	 beri	 bir	 matematik	

korkusu söylenir durur. Sizce neden 

korkarız matematikten, nedir matema-

tikle alıp veremediğimiz bizim?

 Tek bir nedene bağlamak doğru olmaz, ama 

bence en temel nedeni, matematik hak-

RÖPORTAJRÖPORTAJ
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Öğretim Üyesi  
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kında çevreden gelen olumsuz düşünceler-

dir. Matematiğin zor olduğuna dair yaygın 

bir kanı vardır. Çevresinden öğrenciye mi-

ras kalan bu kanının, matematik korkusunun 

temellerini attığını düşünüyorum. Ancak bu 

düşünceler her öğrenciyi aynı şekilde etki-

lememektedir. Burada da bireysel farklılık-

lar işin içine giriyor. Her öğrencinin yete-

nekleri ve kişilik yapısı farklıdır. Matematik 

yeteneğine sahip olan ve matematiğe kar-

şı olumlu tutumu olan öğrenciler, çevreden 

gelen olumsuz algılardan etkilenmeyecektir. 

Hatta tam tersine, böyle öğrenciler, mate-

matikten korkmaktan ziyade, kendini mate-

matik dersinde daha güvende hissetmekte-

dirler. Hangi konuda yetenekliysek bize ko-

lay gelir, bizi zorlayan şeylerden ise kaçma 

ve korkma eğiliminde oluruz. Ancak mate-

matikten kaçış mümkün değildir. Çünkü öğ-

rencinin gireceği sınavlarda matematik der-

si, başarıyı belirleyici derslerden biri ol-

maktadır. Dolayısıyla bu durum, öğrenciler 

üzerinde ayrı bir baskı kurmaktadır. Tabii 

ki her çocuk farklı düzeylerde de olsa ma-

tematik yapabilir fakat onlardan yetenek-

lerinin üzerinde beklentimiz olursa, bu, öğ-

rencide kaygıya ve korkuya neden olur. Bun-

ların yanında bir diğer etmen de matema-

tiksel bilginin yapısıdır. Çünkü matematiksel 

bilgi, çok katlı bir bina gibidir, bilgiler bir-

biri üzerine inşa edilmiştir. Alt katlar olma-

dan üst katları inşa etmek mümkün olmaz. 

Eğer öğrenci bir kavramı bilmiyorsa onunla 

ilişkili olan diğer kavram ve işlem becerile-

rinde başarılı olamayacak ve bu durum öğ-

renci için korku kaynağı olabilecektir. Bü-

tün bunların yanında matematik korkusuna 

neden olan etmenlere öğretmen tutumunun, 

etkili olmayan öğretim yöntemlerinin de ek-

lenebileceğini sanırım herkes tahmin edebi-

lir.

•	Matematik	öğretimi	veya	matematik	ça-

lışma yöntemimiz sizce doğru mu?

 Son yıllarda matematik eğitimi üzerine ya-

pılan tartışmalar, matematik öğrenmenin, 

matematik yapmak olduğu üzerine yoğunlaş-

maktadır. Burada matematik yapmakla kas-

tedilen şey, öğrencinin, bir matematikçinin, 

matematiksel bilgiyi üretme sürecine ben-

zer bir süreci yaşamasıdır. Bu süreci yaşa-

yarak ulaşılan kavram veya kural hem daha 

kalıcı hem de farklı problem durumlarına ko-

lay adapte edilebilir olacaktır. Aslında mev-

cut olan matematik programında da hedef-

lenen budur. Ancak programın ideal olması 

yeterli değildir, programın doğru uygulan-

ması da gereklidir. Ben bu noktada sıkıntıla-

rın olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimden 

gördüğüm kadarıyla matematik, işlemler ve 

kurallar topluluğu gibi algılanmaktadır. Yani 

matematikle uğraşabilmek için başkaları ta-

rafından geliştirilmiş olan bir takım kuralla-

rın, problemler için çözüm yollarının ezber-

lenmesi gerektiği düşüncesi mevcuttur. Öğ-

renci, bu kural ve çözüm yollarını kendisi-

nin de üretebileceğine inanmalıdır. Bu ne-

denle derslerde onlara matematiksel kav-

ram ve bağıntıları keşfedebilecekleri or-

tamları oluşturmalıyız. Keşfetmenin zev-

kini alan bir öğrenciyi çalışmaya zorlama-

ya gerek olmayacaktır diye düşünüyorum. 

Kısacası matematiği işlem ve kurallar top-

luluğu olarak gördüğümüz sürece matema-

tik öğretme ve öğrenme yöntemimiz de-

ğişmeyecektir. Dolayısıyla bence öncelik-

le matematiğe bakış açımızı değiştirme-

miz gerekiyor.

•	Bir	 daha	 hayatımızda	 hiç	 kul lanmaya-

cağımız bi lgi ler denir hep m
atematik 

için. Sizce matematik hayattan kopuk 

bir bi lgi alanı mıdır?

 Başta da belirttiğim gibi matematik ihti-

yaçtan doğmuştur. Hayattan tamamen ko-

puk değildir, öyle olsa hiç ortaya çıkmaz-

dı bence. İnsanoğlu, ihtiyaçlarını gider-

mek amacıyla günlük hayatta karşılaştı-

ğı durumlardan soyutlayarak elde etmiş-

tir matematiksel bilgiyi. Öte yandan ma-

tematiksel bilgi, sadece sayı ve şekil bilgi-

si değildir. Matematik, aynı zamanda iliş-

kileri görmeyi, sebep-sonuç ilişkisini ku-

rabilmeyi, tablo ve grafikleri yorumlayıp 

kullanabilmeyi de içerir. Matematik, ayrı-

ca bir düşünme yöntemidir. Matematiksel 

düşünce ile insanlar, günlük yaşamlarında 

karşılaştıkları olayları sistematik ve doğru 

bir şekilde ele alabilirler. Bu nedenle ma-

tematik, aslında hiç kullanmayacağımız bir 

bilgi değildir.

•	Matematik	 alanında	 çalışan	 bir	 bi lim	

insanı olarak biz gençle
re tavsiyeleri-

niz olur mu?

 Bugün hayatımızın vazgeçilmezleri ara-

sında olan bilgisayar ve cep telefonu gibi 

teknolojik eşyalar matematik olmadan ge-

liştirilemezdi. Matematik, endüstrileş-

miş toplumun hemen hemen her ürünün-

de vardır. Bu nedenle matematiğe, sadece 

sınavlarda başarılı olmak için gerekli olan 

bir ders gözüyle bakmamalı, dahası haya-

tın ayrılmaz bir parçası olarak görmeliyiz. 

Matematiksel bilgileri ezberlemeye çalış-

mak yerine kavramların ne olduğunu, iş-

lemlerin nasıl yapıldığının yanında işlemle-

rin altında yatan kavramsal temellerin ne-

ler olduğunu öğrenmeye çalışmak, kavram-

lar arasında ilişkiler kurmak asıl hedefi-

miz olmalıdır. Böylece matematik bize çok 

daha zevkli gelecektir. Ancak her şeyden 

önce matematik yapabileceğimize inanma-

lıyız. Aksi hâlde başarısızlığı baştan kabul 

etmiş oluruz.

 Okulumuz vizyon dergisi olarak bizi kır-

mayıp sorularımıza içtenlikle cevap verdi-

ğiniz için teşekkür ediyor, çalışmalarınız-

da başarılar diliyoruz.

 Teşekkür ederim.
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Kırşehir Koleji, ölçülemeyen hiçbir olgunun ve sürecin istendiği yönde, istendiği hızda 
ve tasarlanan zaman içinde geliştirilemeyeceği gerçeğinden yola çıkarak, ölçme-

değerlendirmeyi, eğitim-öğretim sürecinin ayrılmaz ve vazgeçilmez bir fonksiyonu 
olarak öngörüyor. Okulumuzda öğrencilerimizin gelişim özelliklerini veya seviyelerini 

belirleyebilmek amacıyla yapılan Türkiye geneli sınavda öğrencilerimiz bizleri gururlandırdı:

ÖlçmedenÖlçmedenÖlçmeden
Sağlanamaz!Sağlanamaz!Sağlanamaz!GelişimGelişimGelişim

Şifre Yayınları Türkiye Geneli  
Sonuçları

2. SINIF DERECELERİ
1. Berke Ergezer 7537 öğrenci 1.
2. Umay Torun “ 3.
3. Ahmet Arhan “ 9.

3. SINIF DERECELERİ
1. Deren Aslan 10.604 öğrenci 1.
2. Bengisu Öztürk “ 1.
3. Yusuf Atabey “ 2.
4. Arda Daştan “ 2.
5. Birsu Ünlü “ 4.
6. İpek Cantürk “ 5.
7. Kaan Turhan “ 5.
8. Deniz Ökse “ 5.
9. Hasan B. Can “ 5.
10. Meriç Dakmaz “ 6.
11. Yağız Bağdatoğlu “ 6.
12. Zülal Gürel “ 7.
13. Yaren Buhur “ 9.

4. SINIF DERECELERİ
1. Başak Elif Deniz 10.441 öğrenci 5.
2. İnci Ekiren “ 5.
3. Arda Bülbül “ 11.

5. SINIF DERECELERİ
1. Meriç Ünal 6685 öğrenci 4.

6. SINIF DERECELERİ
1. Ece Altuntaş 7037 öğrenci 11.
2. İrem Çelik “ 11.
3. Damla Yağmur “ 17.
4. Toprak Şahin “ 60.
5. Deniz Şimşek “ 76.

7. SINIF DERECELERİ
1. Umut Karamusaoğlu 7625 öğrenci 56.
2. Haydar Karabacak “ 95.

8. SINIF DERECELERİ
1. Berfin Koçyiğit 7625 öğrenci 17.
2. Esra Nurşah Saygılı “ 22.
3. Berfin Öztürk “ 53.
4. Helin Göktekin “ 78.

TUDEM Türkiye Geneli  
Sınav Sonuçları

3. SINIF DERECELERİ
1. Kaan Turhan 23.774 5
2. Meriç Dakmaz “ 6
3. Bengisu Öztürk “ 10
4. Açelya Günday “ 12
5. Zülale Gürel “ 13
6. İpek Cantürk “ 14
7. Fikriye Torun “ 15
8. Deniz Ökse “ 18
9. Arda Bostan “ 24

4. SINIF DERECELERİ
1. Doğa Şahin 19.148 4
2. Ege Sayın “ 6
3. Ahmet Kurudal “ 7
4. Ata Berke Göktekin “ 9
5. Arda Bülbül “ 10

5. SINIF DERECELERİ
1. Aslı Bayram 5560 3
2. Meriç Ünal “ 5
3. Ahmet Ünlüyurt “ 6
4. Utku Koca “ 10
5. Sedef Özşahin “ 16

6. SINIF DERECELERİ
1. Toprak Şahin 3280 3.
2. Damla Yağmur “ 5.
3. Deniz Şimşek “ 6.
4. Ece Altuntaş “ 8.
5. Selin Dağlı “ 9.

7. SINIF DERECELERİ
1. Metehan Hakkı 2292 8.
2. Buket Günday “ 12.
3. Umut karamusaoğlu “ 13.

8. SINIF DERECELERİ
1. Helin Göktekin 2514 4.
2. Berfin Öztürk “ 9.
3. Bengü Arkadaş “ 11.

Genel Okul Değerlendirmesi
Katılan Okul Sayısı  
Özel Kırşehir Koleji

2. Sınıflarda 161 3
3. Sınıflarda 209 4
4. Sınıflarda 199 2
5. Sınıflarda 119 1
6. Sınıflarda 136 5
7. Sınıflarda 136 5
8. Sınıflarda 158 3
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BaşarımızıBaşarımızıBaşarımızı
RakamlarRakamlarRakamlar 

Tescilliyor!..Tescilliyor!..Tescilliyor!..
İşte Yorumsuz Başarı Budur!

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Milli Eğitim Müdürülüğü Kırşehir Geneli 
Deneme Sınavı Sonuçları

Sonuçlar Gösteriyor Ki Her Şube Düzeyinde Net Bir Şekilde Kırşehir 
Birincisi, Özel Kırşehir Koleji
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Neden Sağlık Meslek Lisesi?
Sağlık sektöründe personel açığı hızla 
büyümekte ve ara elaman ihtiyacı her 

sene artmaktadır. 2012 İtibari ile 
200.000 Hemşire ve sağlık personeli açığı 

bulunmaktadır. Ülkemizde birçok sektörde 
istihdam artışı görülmezken sağlık sektörü 

ciddi istihdam imkânı sağlamaktadır.
Staj yaparken para kazanmaya başlayan 

öğrenciler, geleceğe daha güvenli 
bakabilmektedir.

Bu branşlarda işsiz kalmak zor!!!

Acil Tıp Teknisyenliği
Kaza, yangın gibi felaketler sonucunda 
yaralananlarla, kalp krizi, felç, solunum 

yetersizliği gibi nedenlerle birdenbire hastalanan 
insanlara iyileştirici yönde ilk müdahaleyi yapan 

kişidir.
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Meslek eğitiminde 

genel kültür derslerinin yanı sıra meslek dersleri ve 
uygulamalı dersler önemli yer tutmaktadır.

Okulumuzun “Acil Tıp Teknisyenliği” bölümünden 
mezun olanlar istedikleri takdirde, üniversitelerin 

ilgili bölümlerine, istenilen şartları taşımaları 
durumunda sınavsız geçiş imkânı verilmektedir. Bu 

bölüm mezunlarının iş bulma sahası geniştir. Ayrıca 
Sağlık Bakanlığı her yıl A.T.T. (Acil Tıp Teknisyeni) alımı 

yapmaktadır.

Memleket  MeselesiMemleket  MeselesiMemleket  Meselesi
Meslek LisesiMeslek LisesiMeslek Lisesi

Tüm Kırşehirli hemşehrilerimize bir müjdemiz 
var! Özel Kırşehir Koleji kampusüne inşa 
edilecek olan ve çocuklarımız için iş garantili 
bir okul geliyor! Özel Ahi Evran Anadolu 
Sağlık Meslek Lisesi, deneyimli bir kadro 
ve güvenli bir kampüs ile çok yakında 
hizmetinizde olacak!

Özel Ahi Evran Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Açılıyor!Özel Ahi Evran Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Açılıyor!Özel Ahi Evran Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Açılıyor!
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Hemşirelik
Hemşireler, tedavi edici hizmetler ve koruyucu sağlık 

hizmetleri alanlarında görev yapmaktadırlar. Tedavi edici 
hizmet alanında hemşire, bireyi fizyolojik, psikolojik ve 

sosyal bir bütün olarak ele alır ve bakım verir. Bu bakımı verirken 
solunum, beslenme, hareket ve uygun pozisyon, uyku, dinlenme, uygun giyim, beden 
ısısı, temizlik gibi temel insan ihtiyaçlarını dikkate alır ve uygulama yapar, hasta 
için öngörülen tedavileri uygular, takip eder, hastayı gözler, yazılı rapor tutar. 
Hemşirelik bölümü mezunları, özel ve Devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, 112 
acil sağlık hizmetleri, dispanserler, tıp merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, aile 
hekimliğinde, ağız ve diş sağlığı merkezleri, diyaliz merkezleri gibi pek çok birimde 
kolaylıkla iş bulabilmektedir.

Radyoloji
Radyoloji programı, hekim tarafından x-ışınlarının, gerek hastalığın tanısı, gerekse 
tedavisinde kullanılması için yürütülen çalışmalarda ihtiyaç duyulan yardımcı elemanı 
yetiştirir. Radyoloji teknikerleri kamu hastanelerinde 
veya özel hastanelerde çalışabilirler. Bugün tıpta 
teknolojinin yeri giderek artmakta ve ileri teknik 
aygıtları kullanabilecek iyi yetişmiş elemanlara 
ihtiyaç duyulmaktadır.
Radyoloji teknikeri, hastanelerde, hastaların 
hekim tarafından belirlenen şekilde filmlerini 
çeker; ışın tedavisi gören hastaların 
cihazlarını hazırlar ve uygular. Alanlarıyla 
ilgili Yüksek Öğretim programlarına geçişte 
büyük puan avantajına sahiptirler. Alanlarıyla 
ilgili ön lisans programını bitirenlere “ 
Radyoloji Teknikeri” unvanı verilmektedir.

Memleket  MeselesiMemleket  MeselesiMemleket  Meselesi
4 Yıl sonra işi 
hazır olan başka 
bir okul yok!..

4 Yıl sonra işi 
hazır olan başka 
bir okul yok!..

4 Yıl sonra işi 
hazır olan başka 
bir okul yok!..
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Müzik, yaşamın her döneminde iç içe olabileceğimiz bir olgudur. İnsanın 
yanı başında yer alır; onu kucaklar, sarar, etkiler… Fark edilmese bile 
yaşamımızın vazgeçilmezidir müzik. Müziğin insan yaşamındaki yeri ve 
önemi oldukça büyüktür. Bunu da en çarpıcı şekilde dile getiren Atatürk 
olmuştur: “ Hayatta musiki lazım mıdır?” şeklindeki bir soruya “Hayat-
ta musiki lazım değildir; çünkü hayatın kendisi musikidir. Musiki ile ilgisi 
olmayan yaratıklar insan değildir. Eğer söz konusu olan insan hayatı ise, 
musiki kesinlikle vardır. Musiki, hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyi-
dir.” diyerek cevap vermiştir.

Biz de Özel Kırşehir Koleji olarak sağlıklı, kendine 
güvenen, girişimci bireyler yetiştirmenin yolların-
dan birinin de nitelikli bir müzik eğitimi olduğunu 
düşünüyoruz. Ruhen doymuş bir birey, zihinsel 
olarak da yaratıcı olacaktır. Bu nedenle okulu-
muzda enstrüman eğitimi, ağırlıklı olarak ele alı-

nan bir çalışma alanıdır.

Müzik, işitme yeteneği 
kullanıldığı andan itibaren 

başlar, devam eder anne kucağında,  
bir ninnide ve okul sıralarında…

Keman 9 öğrenci
Saz/Bağlama 64 öğrenci

Melodika 107 öğrenci
Gitar 14 öğrenci

Yan Flüt 3 öğrenci
Flüt 26 öğrenci

Piyano 24 öğrenci

Özel Kırşehir 
Koleji 

öğrencilerinin 
enstrüman 

kullanım 
sayıları 

şöyledir:

Esmahan ANALI
Müzik Öğretmeni

müzikmüzikmüzik
İlahi âlemden  

tatlı bir esintidir...
İlahi âlemden  

tatlı bir esintidir...
İlahi âlemden  

tatlı bir esintidir...
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Onun ellerini bıraktığımda güvenilir bir başka ele teslim etmeliy-

dim. Bu, temel isteğim ve de kaygımdı elbette her anne gibi. Hayatının, 

göreceği eğitiminin niteliğine göre şekilleneceğini bildiğimden bu konuda en ufak bir 

risk kabul edemezdim. Bu kaygıyla okul ve de öğretmen araştırmasına başladık. Güvenilir ve 

kendini ispatlamış bir öğretmen, aradığımız temel niteliklerdi. Bunun yanı sıra elbette oğlumun bu konuda-

ki fikri de bizim için önemliydi. Özel Kırşehir Kolejine gittiğimizde oğlumun okulun bahçesini ve fiziki şartla-

rını görür görmez etkilenmesi ve de sınıf öğretmenimizin sıcak, babacan tavrı, hem bizi hem de oğlumu, 

sonunda arayışımızın bittiğine inandırdı. Güven, sabır ve de elbette özveri… Özel Kırşehir Koleji bizim 

için bunlar demek, en kıymetli varlığımızı hiç çekinmeden bıraktığımız dost bir eğitim kurumu demek…

Neden?

 veli gözünden...

Sevgi ve saygılarımla teşekkürler Kırşehir Koleji…

Önce eğitimci, sonra anne oldum. Hayatım boyunca bilinçli hareket etmeyi sevdim. Çocuklarım 

için hep özenli ve mutlu ortamları amaçladım. Estetik değerlere ömrümün sonuna kadar hayranlık-

la bakacağım. Aslında hayatın her ayrıntısında güzellik oluşturabilenler ölümsüz olmuştur. Ben bu 

ayrıntıları fark eden ve insanlara yol gösteren nesiller yetiştirmek istiyorum. Ancak bunu yalnız ya-

pamayacağımı, bunu sizlerle başarabileceğimi düşünüyorum. Manevi değerlerle yoğrulmuş, este-

tik değerler oluşturan gerçek insanlar yetiştirmek dileğiyle...

Şule Şahin GENÇER 

Öğrenci Velisi

Ben, Okul ve Çocuklarım

İşte Kırşehir Koleji 

İsteyene kır neşesi 

İsteyene okul.
Sakinlik ve huzur, 

Verir sana gurur. 

Çocuklar gelince eve

Mutludur. 
Çünkü öğretmenin 

Önce ahlak düsturudu
r. 

Sevgiyle ellerini uzatır
lar, 

Merak etme, onlar bu  

işte ustadırlar.

Ayşe SOLAK  

Öğrenci Velisi
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Çözüm OdaklıÇözüm OdaklıÇözüm Odaklı

Rehberlik AnlayışıRehberlik AnlayışıRehberlik Anlayışı

Kırşehir Koleji’nde uygulanan rehberlik 
anlayışı,öğrencinin karşılaşabileceği so-
runları öngörme ve buna göre veli, öğ-
retmen ve öğrenciden oluşan tüm ta-
rafları hazırlıklı kılma felsefesi üze-
rine kurgulanıyor. Gizlilik ve güven bu 
anlayışın temelini oluşturuyor.
Kırşehir Koleji rehberlik servisinin 
amacı, kendini kabul eden, ilgi ve ye-
teneklerinin farkında, sorumluluk sa-
hibi, akademik başarı için gerekli mo-
tivasyona sahip, problem çözme ve ka-
rar verme becerisi gelişmiş, duygusal 
olgunluk düzeyine ulaşmış, gelişime ve 
öğrenmeye açık, özgüven sahibi birey-
ler yetiştirmek ve bu konuda aile ve öğ-
renciye destek olmaktır.
Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayı-
şı benimsenmektedir. Çalışmalarımızda 

gizlilik, gönüllülük, dürüstlük, gü-
ven ve kişi haklarına saygı esas-

tır. İlke olarak her birey de-
ğerli ve gelişme hakkına sa-
hiptir. Bu çalışma sürecimiz-
de amacımız, çocuklarımızı 
daha yakından tanıyıp her bi-
rinin sahip olduğu gelişim, ilgi 

ve yetenekleri doğrultusun-
da kararlar alabilmelerine des-

tek olmaktır. Buna bağlı hedefleri-
miz ise sürekli gelişme, öğrenme iste-

ği içinde olan öğrencilerimizin alternatif dü-
şünebilen, özgüveni yüksek, sağduyu sahibi, 
kendini ifade edebilen, sosyal, katılımcı ve 
mutlu bireyler olarak yetişmesidir.

Bireysel Rehberlik 
Çalışmaları
- Uygulanan tanıma formları 
ile öğrenci hakkında ilk verile-
re ulaşılması.
- İhtiyaç duyan tüm öğrenci-
lere bireysel ve toplu görüşme 
uygulanması.
- Sınıf öğretmenleri, branş öğ-
retmenleri ve rehber öğretme-
nin görüşleri doğrultusunda öğ-
rencinin psikolojik ve akademik 
durumunun değerlendirilmesi.

         Raziye Kaya / Rehber Öğretmen

36
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- Problemlerin aşılmasında aile ile işbirli-
ği yapılması.

Öğrenci, öğretmen, idare ve veli arasın-
da kurulan sağlıklı iletişim sayesinde bir 
çok sorun önceden tespit edilmekte çö-
züm daha hızlı ve kolay olmaktadır.

Oryantasyon Çalışmaları
Okula yeni başlayan ya da sonradan katı-
lan öğrencilere çevreyi tanıtarak okulun 
işleyişi, kuralları, sosyal, eğitsel, kültürel 
etkinlikleri hakkında bilgiler verilir. Reh-
berlik servisi, öğrenciyi ihtiyaçlarını kar-
şılamak için hangi birimlerden yardım ala-
bileceği konusunda bilgilendirir.
Öğrencilerin karşılaşacakları sorunlar-
la baş etmeleri ve okula uyum sağlamala-
rı için aileler de bu sürece dahil edilerek 
önleyici rehberlik hizmetleri kapsamında 
grup rehberliği programı uygulanır.

Rehberlik Hizmetleri
1-) Bireysel görüşmeler
 *Öğrenci *Veli *Öğretmen
2-) Grup Çalışmaları
 * Motivasyon

 * Sınav kaygısı
 * Arkadaş ilişkileri
 * Öfke yönetimi
 * Problem çözme
3-) Oryantasyon çalışmaları
4-) Uygulanan testler
 * Öğrenci Tanıma Formu
 * Problem Tarama Listesi
 * Kimdir Bu?
 * Kime Göre Ben Neyim?
 * Başarısızlık Nedenleri Anketi
 * Otobiyografi
 * Sınav Kaygısı Ölçeği
 * Burdon Dikkat Testi

Çözüm OdaklıÇözüm OdaklıÇözüm Odaklı
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Hem sıradan, hem özel,  

yorulur ama gezer.

Kaybederse gider, kazanırsa ezer,

sorsan, 6. hissi vardır sezer.

Bir pirinç tanesi istersin,  

onda ne gezer?

Paylaşmayı sevmez,  

herkesten gizler.

Hep ben, hep ben der,

İşine gelmezse bırakıp gider.

Bir de kara gün dostuyum der.

Her şeyi de merak eder.

Rüzgar eker, fırtına biçmeyi bekler.

Hatırını soranı tersler

Yönetmeyi sever, tandırmak ister.

Bir gariptir insanoğlu,

HEM SEVER, HEM ÜZER…

Normal horozlar gibi sabah ötmeyip, çıkış saatine yakın öten horozlarımızı, uçmak isterken 
dersin ortasında sınıf penceresine çarpan güvercinlerimizi,kavga eden ama küs kalmayan 
arkadaşlığımızı,güler yüzlü hocalarımızı, emektar Güldane Teyze ve Yılmaz Amcamızı,saçma 
sapan, yersiz atışmalarımızı, kar yağar yağmaz dışarı fırlayışlarımızı ve birbirimizi kara 

basmamızı, birde o heyecanla kayıp düşmemizi, boş derslerde test çözmemek için 
aynı filmi onlarca kez izlememizi, kim ne derse desin karakterimizden taviz 

vermeyişimizi,Menduha’nın tutmayan hava durumu tahminlerini, Aleyna’nın 
saçlarımla oynamasını, Damla’nın olur olmaz gülüşlerini,Şimal’in pörtlek 
gözlerini,Helin’in dans ederken kendinde olmayışını, Berfin’in dobralığını, 

Bahar’ın hiçbir şey umurunda değil havasını,Baran’ın esprilerini, 
Osman’ın çocuklarla tartışmasını, Efekan’ın 

hiçbirimizde olmayan cesaretini, Yusuf’un sonu 
gelmeyen test kitaplarını, Mert’in kahkasını, 

Kürşat’ın parmak kaldırışını, en çok da 
her canımız istediğinde halay çekmemizi 
özleyeceğim...
No-one tells the truths, trust me!..
İf you want it, you should do it.

Özleyeceğim...Özleyeceğim...Özleyeceğim... Esra Nurşah SAYGILI 
8/B Sınıfı Öğrencisi

insanoğluinsanoğluinsanoğlu



Atatürk’ün Çağdaş Eşitlik AnlayışıAtatürk’ün Çağdaş Eşitlik AnlayışıAtatürk’ün Çağdaş Eşitlik Anlayışı
Damla Yağmur - 6/B Sınıfı Öğrencisi
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Çağdaş insan, görevlerini en verimli biçimde yürüten, hizmet üretmeyi 
insanlık onurunun gereği olarak gören, insanları mevkilerine göre 
değil, hizmetlerine göre değerlendirebilen insandır. Atatürk, 
yaşamı boyunca insanları bu esasa göre değerlendirmiştir. 
Görevini sorumluluk bilinciyle yürüten insanları hem takdir 
etmiş, hem de onlara saygı duymuştur.
Atatürk, devlet hizmetinde çalışanların, görevleri süresince 
adil olmalarını istemiştir. Keyfi ve zorbalık türü tutumlardan 
kaçınmalarını istemiştir. İstemekle kalmamış, 
her türlü keyfî uygulamaların 
karşısında durmuştur.

İnsan için en etkili öğrenme yoludur oku-mak. Okuyarak yetişmiş bir toplum, ba-şarılı ve güçlü olacaktır. İnsan beyni oku-yarak beslenir ve bilgiyle güçlenir. Oku-yan insanın olaya bakış açısı farklıdır. Kelime dağarcıkları zengindir. Bilgi edin-me istekleri vardır. Kitap, tıpkı bir pusu-la gibi insana yol gösterir. Kitap okuma-yı sevenler, kültür bakımından da üst dü-zeydedirler, zira genel kültür, toplumca önemsenen, saygı duyulan bir değerdir.Okumanın ne yaşı ne de zamanı vardır. İnsan her zaman bir şeyler okuyabilir. Yeter ki gerçekten istesin. Birileri iste-di diye ya da zorla kitap okunmaz. Kitap okumak illa üç yüz, beş yüz sayfa oku-mak değildir. Bazen bir sayfa bile o ka-dar çok şey anlatır ki insana… Okumanın saati, sayfası, gerekçesi olmaz. Olacaksa da bu sadece okumanın bizzat kendisidir.Okuyan insan olayları objektif değerlen-dirir. Konuşurken ya da yazarken fazla zorlanmaz. Çünkü okumak, zihnin ihtiyaç duyduğu enerjidir, neyi, nasıl söylemesi-ni bilen bireyler kılar bizi.
Okumanın bizlere sayısız faydası var-dır. Önemli olan bunun değerini bilmek-tir. Bacon’un da dediği gibi “Okumak in-sanı doldurur, konuşmak hazırlar, yaz-mak ise olgunlaştırır.”

okumakokumakokumak



Yıl 1918 
Soğuk bir Mart günü 

Çanakkale’nin her cephesinde 
Birçok Mehmetçik öldü 

Conkbayırı’nın soğuğunda
Askerimiz çok azdı 

Fakat hepsi cesurdu 
Son damlasına kadar hepsi 

Vatan için döğüştü
215 kiloluk mermiyi 

Seyit Onbaşı kaldırdı 
Vatan aşkı olmasaydı 

Onu nasıl kaldırırdı
Düşman çok güçlüyse de 

Biz asla yılmadık 
Atatürk önderliğinde 

Bu savaşı kazandık

Bence 21. yüzyılda Türkiye 
çok gelişmiş bir ülke olacak. 
Bu ülkenin çok hızlı geliştiğini 
düşünüyorum. Gelecekte 
Türkiye; modern araçların, 
modern evlerin, en son 
teknoloji aletlerinin bulunduğu 
bir ülke olacak. Herkes okuma, 
yazma bilecek. Hiç kimse  
işsiz olmayacak. Doğrusu, 
Türkiye, keşke şimdi böyle bir 
ülke olsaydı. Ama Türkiye hâlâ 
gelişmekte olan bir ülkedir.

Ben ümitliyim. Bir elli yıl 
sonra bu ülke gelişmiş bir ülke 
olacak. İşte o zaman Türkiye, 
çok sorunu olan belki hiç 
sorunu olmayan mükemmel bir 
ülke olacak. Olacak, Türkiye 
çok kısa sürede gelişecek ve 
gelişmekte olan unvanından 
sıyrılacak. Olacak.  
Ben ümitliyim.

18 mart18 mart18 mart
Aslı BAYRAM - 5/A Sınıfı Öğrencisi

Türkiye’mTürkiye’mTürkiye’m
Toprak ŞAHİN - 6/B Sınıfı Öğrencisi

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 U40



satrançsatrançsatranç

Satranç oyunun îcâdı konusunda 
birkaç efsane mevcuttur. Bunlar-
dan biri, buğday tanesi efsânesidir. 6. 
yüzyıldan beri satranç İran’da bilinmek-
tedir. Buradan 7. yüzyılda İslam’ın yayılı-
şıyla birlikte Orta Doğu’da ve Kuzey Afrika’da 
yayılır. Endülüs Emevîleri, İtalya, Bizans İmparatorluğu ve Rusya yoluyla oyun, 9. ila 11. 
yüzyıllar arasında Avrupa’nın diğer yerlerine yayılır. Burada bir yandan şövalyelerin 
yedi yiğit erdeminden sayılırken, diğer yandan kilise tarafından uygun bulunmuyordu. 
15. yüzyılda oyun kuralları, belirleyici şekilde değişir. Bu yüzyıldan sonra bugün oynana-
na benzeyen modern satrançtan bahsedilebilmektedir.
Satranç oyununun amacı, rakip şahı mat etmektir. Bunun anlamı, rakip şahın bulunduğu 
karenin tehdit altında bulunması ve tehdit altında olmayan bir kareye kaçış ya da teh-
didi engelleyecek başka bir hamlesinin olmamasıdır. Bu da rakibin diğer taşlarını yiye-
rek onu güçsüz bırakma ilkesine dayanır.
Satranç oyununu çok seviyorum çünkü satranç çok zevkli bir oyun. Oyunda bir de üs-
tünsen bu işi daha da zevkli hâle getiriyor.Fakat bu oyun öyle bir oyundur ki, öndeyken 
yanlış bir hamle yaparsan oyunu kaybetme durumuna bile gelebilirsin.Ondan dolayı bu 
oyunda çok dikkatli olman gerekiyor.
Ortaçağda Avrupalılar icat etmiş siyah ve beyaz kareleri. Ondan önce karelerin hepsi 
beyazmış. Ne kadar da tuhaf! Kareler siyah ve beyaz olunca aklıma hemen oyun taşla-
rı geliyor. Bu taşlar birbirine düşman olan orduların askerleri olunca, e hâliyle birbirle-
rini yok etmeyi düşünüyorlar. Ama kurallar buna izin vermeyince bunu istemenin anlam-
sız olacağını da düşünüp bundan vazgeçiyorlar.Ya taş yerken naparız? Taşları sürmeyiz, 
kaldırırız mecburen. Ondan sonrası çeşit çeşittir. Kimisi kendi taşıyla rakip taşın ka-
fasına vurarak taşını kareye koyar. Kimisi de beline doğru, tabanına doğru şak (!) diye. 
Zaten onun tabanına vurulduğu zaman taş, kayar gider. Kimisi nazik davranır taşlara. 
Önce yiyeceği taşı alır, tahtanın dışına koyar, sonra kendi taşını oraya yerleştirir. Ki-

misi de serçe ve yüzük parmağıyla taşı 
alır, sonra işaret ve orta parmağıyla 
taşını koyar...
Nasıl yeneceği bir yana, o taşları ye-
meden bir hamle önce taşını yiyece-
ğimi görüpte çekecek diye düşünmek, 
insana çok heyecan veriyor.Tabi ki 
son olarak ta satrancı herkesin oyna-
masını öneriyorum.

Umut KARAMUSAOĞLU  

7/A Sınıfı Öğrencisi
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Asrımızda teknolojinin hızla 
gelişmesiyle birlikte, kitle iletişim 

araçlarının sosyal hayatımızdaki yeri 
ve önemi artmıştır. Bu durum, gelişmiş ülkelerin 

ve birtakım güçlerin kitle iletişim araçlarını ele geçirme isteğini 
kamçılamıştır.

Yüzlerce kanalın yirmidört saat yayın yapabildiği, her türlü bilgi ve yayının 
kaydedilerek internet ortamında tüm dünyaya ulaştırılabildiği iletişim ağı 
içerisinde en önemli medyatik güç, kuşkusuz televizyondur. Bu bakımdan 
televizyon aracılığı ile yayılan kültür, popüler kültürün en yaygın türüdür.
Televizyon yayınlarıyla ilgili önemli bir nokta da, bunların toplumda belli 

fikirleri yaygın görüş hâline getirmesidir. Televizyonlar, bazı fikirlerin toplum 
tarafından kabulünü sağlamakta, belli konularda aynı şekilde düşünenlerin 
sayısını yükseltmektedir. Yapılan bir araştırma, Türkiye’de yaygın görüşün 
oluşmasında televizyonun %50 oranında rol oynadığını ortaya koymaktadır. 

Diğer bir husus ise bizzat bazı televizyon kanallarının, bazı görüşleri toplumda 
benimsendiğidir.

Televizyon, çocuklar ve gençler üzerinde özellikle onların davranış ve sözlerinde, 
oyunlarında etkili oluyor. Televizyon, özellikle sınır tanımayan argo kültürüne 
de sebep olmaktadır. Ayrıca, son derece etkili bir iletişim aracı olduğu için 

toplumdaki belli fikirleri yaygın görüş hâline getirmektedir.
Televizyondaki diziler ise gerçek olmayan başka bir dünyanın kapılarını açmakta, 

gerçek hayattaki insanların her biri birer yıldız, olaylar ise bir iki saat içinde 
bitecek problemler şeklinde algılanmakta, kişileri gerçekten uzaklaştırmakta ve 

mutsuz bireyler, mutsuz bir toplum ortaya çıkartmaktadır.
Peki, televizyonun olumsuz etkileri nasıl olumlu hâle getirilebilir? 

Toplumumuzun kendi kimliğini koruyucu, değerlerine önem veren, kendi 
kültür, sanat, tarih ve dile 

önem veren eğitici 
programlar yapılması 
gerekmektedir.
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Berker URGUR - 7/A Sınıfı Öğrencisi

Yazılar,Yazılar,Yazılar,
yazılar...yazılar...yazılar...



Döküldü kağıda anlatmak için 
Şehitlerimizin dökülen kanlarını 

Analarımızın gözyaşlarını dindirmek için 
Anlattı Kurtuluş Savaşını

Mehmet Akif’in destanıdır o 
Hepimizin ezbere bildiği 

Gururumuz ve de şeref kaynağımız 
Türk’ün yüce azmidir o

Bir bütündür bayrağımız  
ve de marşımız,  
hiç bitmeyecek 

Bayrağımız göklerden,  
marşımız dillerden 

Ve de Atamız gönüllerden 
Hiçbir zaman silinmedi,  

silinmeyecek.

Tarih 12 Mart 1921 
Mehmet Akif’in yazdığı şiir 

Yüzyıllarca dillerden düşmeyecek 
Millî marşımız olduğu gündür.

Fulya KARABACAK 
5/A Sınıfı Öğrencisi
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İstikbâl göklerdedir.
Mustafa Kemal Atatürk



Para, değer denkliğinin bir göstergesidir. Bu 
gösterge, maddi ya da nominal değerde karşılıklar 

bulabilir. Maddi nitelikte paraya örnek olarak madeni 
para, banka teminat belgeleri ya da banknot,çek ya 

da senetler örnek verilebilir. Nominal nitelikte 
paraya ise banka hesabındaki para ya da kredi onayı 
örnek verilebilir. Para gündelik yaşamda takas aracı 

olarak kullanılır. Doğrudan doğruya takas yapan 
kişilerin ihtiyaçların karşılamasının yanında diğer 
takaslar için geçerli olması, parayı diğer takas 

araçlarından ayıran bir özelliktir.

İşte Yeni 
Paralar
İşte Yeni 
Paralar
İşte Yeni 
Paralar

Cebinizde Kimler Var Biliyor musunuz?Cebinizde Kimler Var Biliyor musunuz?Cebinizde Kimler Var Biliyor musunuz?

BAŞAK ZAMAN - 7-A Sınıfı Öğrencisi
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Ord. Prof.  
Dr. Aydın Sayılı
5 TL’lik banknot:  Ön yü-
zünde Atatürk portresi, 
portreyi çevreleyen kırmı-
zı ay yıldız motifi ve stili-
ze edilmiş atom motifi bulu-
nuyor. Arka yüzünde bilim ta-
rihçisi Ord. Prof. Dr. Aydın 

Sayılı’nın portresi yer alıyor. Portre, İslam Tarihi Sanat 
ve Kültür Araştırma Merkezi tarafından sağlandı. Arka 
yüzde ayrıca bilim tarihindeki bazı önemli olayları sembo-
lize etmek üzere güneş sistemi, atomun yapısı, DNA gibi 
motifler de kullanıldı. 1913-1993 yılları arasında yaşayan 
Ord. Prof. Aydın Sayılı, Harvard Üniversitesi’nde ve bi-
lindiği kadarıyla dünyada bilim tarihi alanında verilen ilk 
doktora derecesinin sahibi.

Ord. Prof. Dr. Cahit Arf
10 TL’lik banknot:  Ön yüzünde Ata-
türk portresi, portreyi çevreleyen mor 
ay yıldız motifi, ikili sayı sistemini ifa-
de eden rakamlar, içinde Atatürk’ten bir 
kesit bulunan yedigen şekil bulunuyor. 
Arka yüzünde Ord. Prof. Dr. Cahit Arf’ın 
portresi yer alıyor. Portre, Sabancı Üni-
versitesi Rektörü ve Matematik Derneği 
Başkanı Ahmet Tosun Terzioğlu tarafından 

sağlandı. Arka yüzde ayrıca aritmetik diziler, abaküs, sayılar, Arf değiş-
mezinden bir kesit ve ikili sayı sistemini ifade eden rakamlar bulunuyor. 
1910-1997 yılları arasında yaşayan Arf, kendi adıyla bilinen teoremleriy-
le dünya çapında tanınmış, Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük matematik-
çilerden biridir. Cebir, sayılar teorisi, esneklik teorisi, analiz, geometri 
ve mühendislik matematiği gibi çok çeşitli alanlarda yaptığı çalışmalar-
la, matematiğe katkıda bulundu.
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Mimar Kemaleddin
20 TL’lik banknot: Ön yüzünde Atatürk portresi, portreyi çevrele-
yen açık kahverengi ay yıldız motifi ve sarı, beyaz geometrik bir şe-
kil bulunuyor. Portrenin sol tarafında Gazi Üniversitesi rektörlük bi-
nasının çizgisel bir çalışması, mimarinin 3 boyutlu yapısını simgelemek 
üzere küp, kare ve silindir formları yer alıyor. 1870-1927 yılları ara-
sında yaşayan Mimar Kemaleddin, imza attığı eserleri ve eserlerinde-
ki tarzıyla ulusal mimarlık akımının öncü isimlerinden. 1909-1919 yılları 
arasında mimarlık açısından en önemli eserlerini veren Mimar Kemaled-
din, 1908’de Osmanlı Mimar ve Mühendis Cemiyeti adı altında ilk meslek 

odasını kurdu. Gazi Üniversitesi Rektörlük binası, Mimar Kemaleddin’in eserlerinden biri.

Fatma Aliye Hanım
50 TL’lik banknot: Ön yüzünde Atatürk portresi, portreyi çevreleyen 
ay yıldız motifi, hokka ve tüy kalem motifi bulunuyor. Arka yüzünde 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü’nden 
izin alınarak kullanılan Yazar ve Felsefeci Fatma Aliye Hanım’ın portre-
si yer alıyor. Portrenin sol tarafında Aliye Hanım’ın edebiyatçı ve felse-
feci kişiliğini vurgulamak üzere hokka, tüy kalem, kağıt ve kitap motif-
leri kullanılarak bir kompozisyon oluşturuldu. 1862-1936 yılları arasında 
yaşayan Fatma Aliye Hanım, Türk edebiyatının ilk kadın yazarlarından biri 
ve ilk Türk kadın felsefeci. Tanzimat döneminde yaşayan yazar, eserlerin-

de çoğunlukla kadının toplumdaki yeri, aile içindeki ve evlilikteki konumu, kadın eğitiminin önemi gibi ko-
nuları işleyerek, kadın haklarını o dönemde savundu. Yazarlığının yanında şairlik yönü de bulunan Fatma 
Aliye Hanım, kız kardeşiyle birlikte bugünkü adıyla Kadınları Himaye Derneği olan Şefkati Nisvan’ı kur-
du, kadınların eğitimine destek olmak, kadınların üretime katılmalarını sağlamak yönünde çaba harcadı.

Itrî
100 TL’lik banknot:  Ön yüzünde Atatürk portresi, 
portreyi çevreleyen mor ay yıldız motifi ve içinde mü-
zik notası figürü bulunan pembe renkli daire motifi bu-
lunuyor. Arka yüzünde Itri olarak bilinen Buhurizade 
Mustafa Efendi’nin portresi yer alıyor. Bu portre, Hey-
keltraş Hüseyin Anka Özkan’ın Kültür ve Turizm Bakan-
lığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bahçesindeki hey-
kelden yararlanarak tasarlandı. Portrenin sol tarafındaki 
alanda müziği simgeleyen notalar, enstrümanlar ile Itri’nin 

Mevlevî kişiliğini vurgulamak üzere ney üfleyen Mevlevî dervişe yer verildi. Kaynaklarda 
1640-1712 yılları arasında yaşadığı belirtilen ve Itri adıyla bilinen Buhurizade Mustafa 
Efendi, klasik Türk müziğinin kurucusu. Bestelerinde melodi zenginliği çok kuvvetli olan 
sanatçı, Türk müziğinin hemen her formunda eser verdi. Günümüze notalarıyla ulaşabi-
len eser sayısı 42 olsa da 1000’e yakın bestesi bulunduğu biliniyor.

Yunus Emre
200 TL’lik banknot: Ön yüzünde Atatürk portresi, portre-
yi çevreleyen mavi ay yıldız motifi ve turuncu renkte sekiz-
gen şekil bulunuyor. Arka yüzünde Yunus Emre portresi yer 
alıyor. Portre, Ressam Elif Tekin’in çalışmasından yararlana-
rak tasarlandı. Portrenin solunda Yunus Emre’nin gül motifi, 
barışın, kardeşliğin ve tasavvufta dervişin ruhunu simgeleyen 
güvercin motifi, “sevelim sevilelim” sözü ve anıt mezarının gö-
rüntüsüne yer verildi. 1238-1324 yılları arasında yaşadığı be-
lirtilen Yunus Emre, Anadolu’da tasavvuf akımının ve Türkçe şi-

irin öncülerinden. Yunus Emre, medrese eğitimi aldı, Arapça ve Farsça öğrendi, İran ve İran 
mitolojisiyle ilgilendi, tasavvuf tarihini inceledi. Eserlerinde Türkçe’nin en güzel ve en güçlü 
özelliklerini kullanarak, tasavvuf konularını işledi, insanların din, mezhep, ırk, millet ve mev-
ki, sınıf farkı gözetilmeksizin sevilmeyi hak ettiklerini vurguladı.



Şanslıyım, hem de çok. Beni seven bir ailem, bana güvenen arkadaşlarım, dostlarım, bana çok 
güzel bir eğitim olanağı sunan bir okulum, benimle gurur duyan öğretmenlerim var. Bütün bun-
lar hayatımda var olduğu için çok güzel bir hayatım var. Ya ben, ailesini sevmeyen, arkadaşla-
rına güvenmeyen, sunulan eğitim olanaklarını değerlendiremeyen, öğretmenlerini memnun ede-
meyen biri olsaydım, hayatım yine böyle güzel olur muydu? Ben şanslıyım. Çünkü ben nasıl olmam 
gerektiğinin ve bana sunulan güzelliklerin farkındayım. Ben gayret göstermeseydim hayatım 
yine böyle olur muydu? Ben güvenmeseydim olur muydu bana güvenen arkadaşlarım? Ben gay-
ret ettim, ben istedim ve ben istediklerime ulaşmayı başardım. İşte bu yüzden şanslıyım. As-

lında yaşadığım güzellikleri, etrafımdaki insanlara borçluyum biraz da. 
Etrafımdaki insanlar beni sevdiği için şanslıyım. Kendimi başkalarına sev-
direbildiğim için şanslıyım. Beni kimse sevmeseydi, benim düşüncelerime 
ve bana saygı göstermeyen insanlar olsaydı etrafımda, ben çok şanssız 
biri olurdum. Ben şanslıyım; benim hayatımı renklendiren bir ailem var. 
Bence hayatın değerini bilen herkes şanslıdır. Tıpkı benim gibi…

2005 yılında başlamıştı bizler için bu koşu. Mi-
nicik ellerimizle yazı yazmaya çalıştık önceleri, 
sonra yazıp okumaya başladık. Okumayı öğren-
diğimiz gün ne büyük ve güzel bir gündü. Son-
ra büyüdükçe yeni heyecanlar yeni stresler ya-
şadık hep beraber. Güldük hep birlikte, ağladık 
hep birlikte. Her yeni yıl yeni insanlar eklendi 
akıl rehberimize.

Başlangıçlar güzeldir derler, bitişler zor… Ta-
nışmalar heyecanlı ve umutlu, ayrılışlar acı… 
Sizden bir şey kalır geride, kırılan kalbinizden 
bir parça mı, yoksa sevdiklerinizle geçirdiği-
niz anlar mı? Beni ve sanıyorum tüm arkadaş-
larımı hüzünlendiren bir dönemdeyiz. Hayatı-
mızın bir sayfasını acı tatlı kapatırken yepye-
ni bir sayfaya “merhaba” diyeceğiz hep birlik-
te. Bizler 2005’te başladığımız ve de 8 yıldır 

kardeşçe, dostça devam ettirdiğimiz ilköğre-
tim süreci içinde neler öğrenmedik ki? İyiyi ve 
kötüyü ayırt etmeyi, insanın ve insanlığını kıy-
metini, birbirimize karşı sevgi dolu ve de saygı-
lı olmayı, kırıldığımız gibi kırabildiğimizi hep bu 
sıralarda öğrendik. 8 yılı dolu dolu geçen güzel 
okulumuzdan şimdi ayrılma vakti… Arkamızda 
bıraktıklarımız için hüzünlü, yaşayacağımız her 
şey için şimdiden umut ve heyecan doluyuz.

Bizler 2013 mezunları… Mevsimlik çiçekler gibi 
bu okulun bahçesinden gelip geçiyoruz. Bizden 
önce geçen yaklaşık 20 mezun nesil gibi.

Bizler 2013 mezunları, biliyoruz ki, şehrin kı-
yısında ama kalbimizin tam ortasında yemyeşil 
biz bahçe olarak kalacak hep okulumuz, her za-
man sıcak ve de her zaman yemyeşil bekleye-
cek bizleri… Hoşçakalın…

Bir Veda HavasıBir Veda HavasıBir Veda Havası

Şanslıyım hem de çok..Şanslıyım hem de çok..Şanslıyım hem de çok..

8 A/B Adına Pakize BAŞ,
Bengü Deniz ARKADAŞ,
Berfin ÖZTÜRK (Başkan)

Hande ZENGİN - 5/A Sınıfı Öğrencisi
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Her dilden, her dinden insanların dostluk ve barış içinde yaşadığı; dört mevsimi bütün güzellik-
leriyle yaşayabildiğim bir ülkede yaşadığım için şanslıyım. Irkçılığın ya-

pıldığı, savaşlarda binlerce insanın öldüğü, organları için çocukların 
kaçırıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Bunların yaşandığı bir dünya-
da şanstan bahsetmek zor olabiliyor. Keşke bunlar yaşanma-
saydı, yaşanmasa…
Ama aslında hepimiz şanslıyız. Hem de çok şanslıyız. Çün-
kü nefes alıyoruz, ateşle ısınıyoruz, yemek yiyoruz, ay-
dınlanıyoruz, suyla vücudumuzun ihtiyacının %80’ini 
karşılıyoruz. Şanslıyım, çünkü teknolojiyi kullanabi-
liyor, aradığım bilgileri anında bulabiliyor ve yeni-
likleri yakından takip edebiliyorum. Ben şanslıyım. 
Beni seven, istediklerimi bana veren, bana güzel 
bir gelecek hazırlamak için uğraşan, bana iyiliği ve 
doğruluğu aşılayan bir ailem var. Ben şanslıyım. Be-

nimle sırlarını paylaşan arkadaşlarım var.
Kısacası, bazı isteklerimiz olmasa da, bu dünyada ca-

nımızı sıkan şeyler yaşansa da şanslıyız birçoğumuz. 
Yatacak yatağımız, barınacak evimiz, soluyacak havamız 
ve suyumuz var. Bunların kıymetini bilerek yaşamalıyız. 
Şanslıyım, şanslıyız ve hep şanslı olacağız…

Bence tanımı yapılması çok zor olan bir kavramdır dostluk. Paylaşmak, güvenmek, fedakârlık 
yapmak ve açık sözlü olmaktır. Hayat, dümdüz bir yol değildir. Herkesin hayatında inişler ve 
çıkışlar vardır. Bu yüzden her gün mutlu olamayabiliriz. Bazı günler kendimizi mutsuz ve kötü 
hissederiz. Böyle günlerde sorunlarımızı, sıkıntılarımızı paylaşabileceğimiz bir dosta ihtiyaç 
duyarız. Gerçek bir dosta…
Mutlu olduğunuz zaman yanınızda pek çok insan bulunabilir. Peki ya mutsuz ve üzgün oldu-
ğunuzda yine yanınızda o insanlar var mıdır? Dostluk bir mum ışığına benzer. Ancak etra-
fa karanlık hâkim olduğunda belli olur.
Dostluk, biriyle her gün telefonla üç ya da dört kez konuşmak değildir. Dostluk, bir ki-
şinin hayatını derinlemesine bilmek değildir. Gerçekten sıkıntıları ol-
duğunda yardımına koşacak ilk kişiysen, aynı şekilde onun 
da senin için öyle olduğunu biliyorsan, işte bu gerçek 
dostluktur.
Dostluk, insan hayatında ekmek, su kadar önem-
lidir. Artık kimsenin birbirine güveni kalmadı-
ğı şu zor hayatta, gerçek bir dostumuz varsa 
onun kıymetini bilmeliyiz. Çünkü arkadaş çok 
bulunur; ama dost zor bulunur.

Hayatıma DairHayatıma DairHayatıma Dair

DostlukDostlukDostluk Damla YAĞMUR 
6/B Sınıfı Öğrencisi

Ekim YÜKSELEN 
6/B Sınıfı Öğrencisi
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Saygı, bir davranış biçimidir, eğitimsiz olmaz. Bu eğitim de 
ailede başlar. Birbirlerine karşı saygılı ve birbirlerini çok 

seven bir ailede yetişen insanlar davranışlarından, hâl ve 
hareketlerinden bunu belli ederler.

Yaşamın her alanında sevgi ve saygı bir 
bütündür. Büyüklerimize karşı saygılı olmalıyız. 

Davranışlarımıza çok dikkat etmeliyiz. 
Büyüğümüze de, küçüğümüze de sevgi ile 
yaklaşmalı ve onlara saygılı olmalıyız.
Büyüklerimizin bize verdikleri öğütleri 
dikkate alıp konuşmalarını kesmeden dikkatli 

bir şekilde dinlemeliyiz. Büyüklerimizi sevip 
onlara saygılı davranırsak; ileride bizler de, 

büyük olarak anılır yaşa geldiğimizde, yeni nesilden 
aynı şekilde bir beklenti hakkımız doğacaktır. Bizler 

şimdi saygılı insanlar olursak, bizden sonraki nesillere örnek 
oluruz. Bayramlarda ve özel günlerde büyüklerimizi ziyaret edebiliriz. Onların 

elini öperek onları ne kadar çok sevdiğimizi dile getirebiliriz.
Büyüklere saygıdan bahsetmişken, öğretmenlere karşı saygılı olmanın önemini söylememek olmaz. 
Öğretmenlerine saygılı bir insan, öğretmenleri ile düzgün ve nezaket kurallarına uygun olarak 
konuşur. Onları incitmekten korkar.

Aslında kendisine saygısı olmayan bir insanın başkalarına da saygısı olmaz. Yani sevgi dolu olmak ve 
saygılı olmanın daha çok bize faydası vardır. Kendimiz için böyle olmalıyız. İnsanların kendilerine 

saygısı olduğu sürece insan ilişkilerinde her zaman başarılı olurlar.

Herkesin farklı hayalleri, düşünceleri vardır. Tabi ki benim de hayallerim var. Bu ha-yallere ulaşmak zor olabilir, belki karşıma engeller çıkabilir. Ben bunların hepsini aşa-bileceğime ve hayallerime ulaşabileceğime inanıyorum.
İnsanların gelecekle ilgili istekleri sürekli değişiyor. Benim gelecekte edineceğim meslekle ilgili düşüncelerim çok değişiklik gösterdi. Anasınıfındayken öğretmen olmak istedim. Birkaç yıl sonra tasarımcı olmak istedim. Bazı arkadaşlarım daha farklı, bana göre biraz çılgınca işlerle uğraşmak istiyorlar. Zaten zevkler tar-tışılmaz.

Bazen bu konuları ailem ile de konuşuyorum. Henüz çok küçük olduğumu, hemen karar vermemem gerektiğini söylüyorlar. Ama ben karar verdim. Belki biraz acele ediyorum ama benim bir kararım var. Ben bu karardan eminim.
Bence zaten ailenin çocuklarının meslek seçimlerine karışmaları doğ-ru değil. İnsan hangi işten hoşlanıyorsa, hangi mesleği yapmak isti-yorsa onu tercih etmeli. Yoksa insan sevmediği bir işte nasıl başarı-lı olabilir ki? Zevk almadan yaptığı işten verim alması da beklene-mez. Şimdi insanlar daha çok gelir getiren meslekleri seçmeye çalışıyorlar. Bence doğru değil bu. Sevdiğimiz mes-lekleri seçmeliyiz.

Benim kararım kesin ama siz yine de acele et-meyin.

İrem ÇELİK - 6/B Sınıfı Öğrencisi

İnsan İlişkilerinde Saygıİnsan İlişkilerinde Saygıİnsan İlişkilerinde Saygı

On Yıl Sonra…On Yıl Sonra…On Yıl Sonra… Ekinsu GÜLTEN 
6/A Sınıfı Öğrencisi
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Gergin, stresli, öfkeli kaygılı, sıkıntılı bir yüz ifadesinden 
kurtulmamızı sağlar gülümsemek. Bu duygularımızla 

başa çıkamadığımızda imdadımıza yetişir gülmek, 
gülümsemek. Ağlarken olduğu gibi gülerken de 
duygularımız özgürce ifade bulur. İnsanlar bir 
kahkaha attıktan sonra ferahladıklarını hisseder.
Gülmek, insanları başarıya motive olmayı 
kolaylaştırır. Hatta bir yerde okumuştum; 
gülmek, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını 
sağlıyormuş. Gülümsemek, insanın kendine olan 
güveninin bir kanıtıdır. Güler yüzlü, etrafına 
sürekli gülümseyen insan, çevresindekilerle daha 
kolay iletişim kurar.
İnsanlar kendilerini güldüren kişileri severler. Ben 

de öyleyimdir, beni güldüren insanlarla arkadaşlık 
yapmak isterim.Gülümsemek kaçınılmaz olanı kabul 

etmenizi, beklenmedik olaylarla yüzleşmenizi ve her 
türlü güçlüğün üstesinden gelmenizi sağlar.

Gülümsemek olumlu duygularımızı öne çıkarır. Öfke, 
gerginlik ve korku gibi duyguları bizden uzaklaştıran 

gülümsemektir. Karamsar olmak zor değildir. Zor olan, çılgın 
bir fırtınadan sonra gökkuşağı gibi gülümseyebilmektir.

Ben çok şanslıyım çünkü annem, babam, kardeşim ve ben sağlıklıyız. Şanslıyım çün-
kü yaşıyorum. Zaten şu anda nefes alıyor olmak bile bana çok şanslı olduğum his-
sini veriyor. Seviniyorum. Planlıyım, düzenliyim ve çalışkanım. Bunlara da seviniyo-
rum. Şanslıyım. Barındığım bir evim, üstümde giysim, mutfağımda pişen yemeğim 
var. Yani temel ihtiyaçlarımın hepsi var. Tabi ki bazen şanssız olduğumu düşündü-
ğüm anlar oluyor ama bu şanssızlığımla
yüzleşiyorum. Bunu yapabildiğim için de çok şanslıyım. Ben çok şanslıyım.

Çok şanslıyım, çünkü her şeyden önce sağlıklıyım. Gözlerim görüyor, 
etrafımdaki bütün güzellikleri görebiliyorum. Kulaklarım duyuyor, 
etrafımdaki çocukların gülüşlerini duyabiliyorum. Burnum, 
çevremdeki çiçeklerin o güzel kokularını algılamamı sağ-
lıyor. Bacaklarım var, rahatça koşup gezebiliyorum. 
Ellerim ve kollarım var, sevdiğim insanlara sarıla-
biliyorum. Çok şanslıyım çünkü ailem var. Beni 
çok seven annem, babam ve dünyaya geleceği 
günü sabırsızlıkla beklediğim bir kardeşim 
var. Ne mutlu bana ailemle birlikte yaşıyo-
rum. Ayrıca çok şanslıyım çünkü beni çok 
seven arkadaşlarım ve öğretmenlerim var.
Çok şanslıyım çok…

GülümsemekGülümsemekGülümsemek

Hayat Ne Güzel!Hayat Ne Güzel!Hayat Ne Güzel!

Mahmut EKİCİ 
4/A Sınıfı Öğrencisi

Ben Çok ŞanslıyımBen Çok ŞanslıyımBen Çok Şanslıyım Ahmet KURUDAL - 4/A Sınıfı Öğrencisi

İnci EKTİREN - 4/A Sınıfı Öğrencisi
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İnsanları iyi leştirmek,
Sağlıklarına kavuşturmak,
Mutlu görmek istiyorum.
Ben doktor olmak istiyorum.

Ameliyatlara girmek,
İnsanlara yardım etmek,
Bir hayat kurtarmak istiyorum!
Ben doktor olmak istiyorum,

Hayal; bir insanın gerçekleşmesini istediği, 
aklından geçirdiği düşüncelerdir. Ama 

bazen hayallerimiz gerçekleşmeyebilir, 
ulaşamayabiliriz.

Hayal kurmak eğlencelidir. En büyük hayalim 
uçmaktır. O sonsuz gökyüzünde kendimi 
rüzgara bırakarak uçmak... Küçük bir çocuğa 
sorduğunuzda ise Spiderman, Batman, 
Süpermen vb. kahramanlar söyleyebilir. Çünkü 
o yaştaki bir çocuk için herşey mümkündür. 
Ama insanlar büyüdükçe ulaşılabilir 
hayaller, hedefler kurabilir. Mesela, millî 
basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu, çocukken 
simit satıyormuş. Onun en büyük hayali 
basketbolcu olmakmış. Büyüdükçe hayaline 
yaklaşmış. Ve o şuanda ülkemizin en iyi 
basketbolculardan biri.

Sizin de Hidayet Türkoğlu gibi hayalleriniz 
olabilir. Çalıştıkça amacınıza ulaşabilirsiniz.

Arda DAŞTAN 
3-A Sınıfı Öğrencisi

HayallerHayallerHayaller

İpek Cantürk 

3-A Sınıfı Öğrencisi
Ben, doktor olmak

istiyorum!Ben, doktor olmak

istiyorum!Ben, doktor olmak

istiyorum!
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Hayvanları çok seviyorum, özellikle bir ku-
şumun olmasını çok istiyordum. Sekizinci yaş 
günümü kutladığım gün, annem ve babam, do-
ğum günü hediyesi olarak bana bir kuş aldı-
lar. Onu görünce dünyalar benim oldu. Rengi ye-
şil olduğu için ona “Fıstık” ismini verdim. Aldığımız-
da daha bir yaşını bile doldurmamıştı. İlk zamanlar biraz 
utangaçtı ama şimdi açıldı. Elime ve omzuma konmasını çok isti-
yordum, konmuyordu. Şimdi omzuma konuyor. Bu beni çok mutlu ediyor.
Şimdi üç yaşında ve beni hiç rahat bırakmıyor. Ben nerede olursam olayım beni buluyor ve onu 
sadece ben susturabiliyorum. Meyveleri çok seviyor. Elinizde meyve görürse sizi rahat bırak-
maz.
Fıstık’ın kötü bir huyu var. Cips yemeyi çok seviyor. Neyse ki çok cips almadığımız için o da çok 
cips yiyemiyor. Kafesine çok bağlı. Temizlemek için kafesini aldığımızda, onu bulmak için çok 
çaba harcıyor. Televizyonu ya da lambayı açık unutursak bize haber vermek için kendini yırtıyor.
Kaplumbağam Tombiş ile Fıstık’ın çok iyi arkadaş olacaklarına inanıyorum. Fıstık gibi bir dostum 
olduğu için çok şanslıyım.

Üç dilek hakkım olsaydı eğer,
Birinci dileğim mutluluk olurdu.
Ben, annem, dedem, ninem ve tüm ailem,
Her zaman beraber ve sonsuz olalım der,
Yaz akşamları sokaklarda koşmak 
isterdim...
Üç dilek hakkım olsaydı eğer,
İkinci dileğim barış olurdu.
Haykırırdım dünyaya: Kavga yok, gürültü 
yok,
Kardeştir tüm insanlar, yok olmamalı 
canlar,

Küskünler el sıkışsın, kucaklaşsın 
isterdim...
Üç dilek hakkım olsaydı eğer,
Üçüncü dileğim başarı olurdu.
Yapılmamış tüm icatları yapar, 
keşfedilmemiş kıtalar bulurdum.
Işınlanıp giderdim savaşan ülkelere ve 
derdim ki onlara;
Boşuna öldürmeyin zavallı çocukları,  
bakın dünya ne büyük,
Hepimize de yeter...

En GüzelEn GüzelEn Güzel

HediyemHediyemHediyem
Elif Deniz BAŞAK 
4/A Sınıfı Öğrencisi

Üç Güzel DilekÜç Güzel DilekÜç Güzel Dilek Zülal GÜREL - 3-A Sınıfı Öğrencisi
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Merve, Çiğdem ve Acar çok iyi 
arkadaşlardı. Çiğdem’in dedesinin 
bir kütüphanesi vardı. Bu yüzden 
arkadaşlarıyla ödevlerini orada yapıyordu. 
O gün öğretmen, Eski Roma ile ilgili bir 
ödev vermişti. Bu üç kafadar ödevlerini 
yaparken Çiğdem:

-Arkadaşlar ben size bir şey diyeceğim. 
Dedem vasiyetinde şu dolabı itersek bir 
zaman makinesi çıkıyor demişti, dedi

Merve ve Acar çok şaşırdı ve o dolabı 
kenara itti. Gerçekten bir kapı vardı. O 
kapıyı

aralayınca Acar:

-Bu zaman makinesiyle Eski Roma 
ödevimizi yapabiliriz, dedi

Merve ve Çiğdem de Acarın fikrine 
katıldılar ve içeri girdiler. O odanın içinde 
bir sürü kapı vardı ve kapılarda tarihler 
yazıyordu. M.S. 80 yılının kapısına girdiler.

Birden kendilerini Eski Roma’da buldular. 
Daha Kolezyum yeni açılmıştı, bunun 
için hemen Kolezyum’da işe girdiler. Bu 
arada Kolezyum’da ölen gladyatörlerin 
ölmemesini isteyen halk arasında Kızıl 

İntikamcı denen birisi varmış. Bu Kızıl 
İntikamcı hep oyunları sabote etmeye 
çalışıyormuş. Merve:

-Bence biz bu olayı çözebiliriz, demiş

Bu arada Merve, delil bulmak için 
edil’in* yanında işe girmiş. Ertesi gün 
müsabakaların başlayacağı için çok 
heyecanlıymışlar. Ertesi gün olmuştu ve 
edil başlama işareti verecekti ki birden 
imparatorun oturduğu yere ucu ateşli 
bir ok geldi. İmparatorun oturduğu yer 
yanıyordu. Herkes kendi canını kurtarmak 
için koşuyorlardı. Çiğdem ve Acar 
imparatoru kurtardı ama Acar’ın dikkatini 
çeken şey, okun geldiği yöndü ve tam 
karşısında bir kapı vardı.

Ertesi gün yine oyunlar başladı ve o sırada 
bir ok daha geldi. Acar önündeki kapıya 
doğru koştu. Yerde kan izleri vardı. Acar 
o kan izlerini takip etti. Sonunda yerde 
yatan bir adam gördü ve adam:

-Lütfen beni askerlere teslim etme, dedi

Acar bir süre düşündü ve adama yardım 
etti.

Üç kafadar geri Dünya’ya geldiklerinde 
çok güzel bir ödev yaptılar ve 
öğretmenden ‘pekiyi’ aldılar.

* İmparator yardımcısı

Kızıl İntikamcıKızıl İntikamcıKızıl İntikamcı

Mert Meriç ÜNAL / 5-A Sınıfı Öğrencisi
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Şebnem’in okulunda hayat bilgisi 
dersinde “hayallerimiz” konusu 
işleniyordu. Şebnem’in en 
büyük hayali, müzisyen olmaktı. 

Öğretmeni, “Çocuklar herkesin amaçları ve 
hayalleri vardır. Amacı ve hayali olmayan insanlar, yeşermeyen bir 

ağaç gibi olurlar” dedi.
Öğretmen ile öğrencileri arasında şu diyalog geçti:
Öğretmen: En büyük hayalin nedir?
Öğrenci: Beyin cerrahisi olmak.
Öğretmen: Peki, Şebnem senin en büyük hayalin nedir?
Şebnem: Müzisyen olmak.
Öğretmen: Amacına ulaşmak için neler yapacaksın?
Şebnem: Müzik ile çok ilgilenerek amacıma ulaşacağım.
Öğretmen: Güzel.
Eve gelince Şebnem, “Anne, anne! Bugün hayat bilgisi dersinde “hayallerimiz” 
konusunu işledik. Öğretmen bize sorular sordu. Onlardan bir tanesi “en büyük 
hayalin nedir” sorusu idi.”
Annesi: Peki sen ne dedin?
Şebnem: Müzisyen olmak istediğimi söyledim.

Annesi: Başka neler sordu?
Şebnem: Amacınıza ulaşmanız için neler 

yapacağımızı sordu.
Annesi: Peki, sen ne dedin?
Şebnem: Müzik ile çok ilgilenerek amacıma 
ulaşacağım, dedim.

Yemek yerken Şebnem, herkesin amaçları ile 
yaşayabileceğini anladı. Ertesi gün öğretmenine sordu;

Şebnem: Öğretmenim, ben hayallerimin peşinden koşarsam 
müzisyen olabilir miyim?

Öğretmen: Tabii Şebnem. Ama pes etmemen lazım. Eğer 
pes edersen yapamayabilirsin.
Şebnem şaşırmıştı. Pes etmemesi mi gerekliydi? Eve gidince 
aklında hep aynı soru dolanıyordu. Ardından babasına sordu;
Şebnem: Babacığım hayallerimi gerçekleştirmek için mutlaka pes 
etmemem mi gerek?

Babası: Evet kızım, hayallerini 
gerçekleştirmek için pes etmemen 
gerek.
Şebnem: Peki babacığım.
Şebnem artık anlamıştı ki 
amacına ulaşmak için pes 
etmemeliydi.

Şebnem’in Amacı veŞebnem’in Amacı veŞebnem’in Amacı ve

HayalleriHayalleriHayalleri
Yaren BUHUR - 3-A Sınıfı Öğrencisi
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Bağım olsa, bahçem olsa, ipek kumaş bohçam olsa

Sabah olsa, akşam olsa, Annem gitmese yanımdan

Her zaman baksam yüzüne, uyurum yatsam dizine 
Rastlamadım kem sözüne, sesi çıkmaz kulağımdan

Bir sözünü iki etmem, canımı verir incitmem 
Onu herşeyden çok severim, Melek gibidir annem...

AnnemAnnemAnnemMelek gibidirMelek gibidirMelek gibidir
Deniz ÖKSE - 3/A Sınıfı Öğrencisi

Annemiz, bizi dünyaya getiren ve yaşamı boyunca da bizim en büyük destekçimiz 
olan en değerli varlıklarımızdır. Şüphesiz onlar, en güvenilir dostlarımızdır. Her 
zaman bizim iyiliğimizi isterler. Sağlıklı ve mutlu bir hayat yaşamamız için elle-
rinden geleni yaparlar. Bizim başarılarımızla gurur duyarlar.
Annelerimizdir bizi hayata getiren. Bize sevmeyi, gülmeyi öğreten annelerimiz-
dir. Sevginin ilk hâlini onlardan öğreniriz. Ne saf, ne temiz bir sevgidir. Karşılık-
sızdır. Sadece sever anneler.

Annelerimiz bizler için birçok fedakârlık yaparlar. Bizim için kendi hayatla-
rından vazgeçerler. Bizim de onlara karşı bazı sorumluluklarımız vardır. Bun-
ları saymakla bitiremeyiz ama en önemlisi şudur: onların sevgilerine karşı-
lık vermek ve onların istediği gibi bir evlat olmak.

Biliyor musunuz? Hiç kimse bizi, annelerimizin sevdiği gibi sevemez. 
Hiç kimse annelerimizin bize gösterdiği şefkati gösteremez. Biz-
ler annelerimizi üzsek de, kırsak, incitsek de onlar bizi hep 
severler. Bizi hep sever biricik annelerimiz.

Kısacası ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Anne 
sevgisine bir paha biçilemez.

olmaz!..olmaz!..olmaz!..Ana gibi yarAna gibi yarAna gibi yar
Bağdat gibi diyarBağdat gibi diyarBağdat gibi diyar

İrem ÇELİK - 6/B Sınıfı Öğrencisi
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Anne sevgisi, sevgilerin en büyüğüdür.	Annelerimiz	bizim	için	her	fedakârlığı	yapar.	
Anneler deği l midir yavrusuyla gülen, onunla ağlayan, hastalandığında onunla sabahlayan.
Bizim varlığımız, sağlığımız için canlarını seve seve vermeye hazırdırlar. Yemezler; yedirir-
ler, giymezler; giydirirler. En büyük istekleri bizim başarılı, sağlıklı ve mutlu olmamızdır. Bizi 
hayata getiren, yaşamayı, gülmeyi, erdemi, sevgiyi ve bütün insanca şeyleri öğreten annemiz-
dir. Sevginin ilk ve içten şeklini onlardan öğreniriz. Hayata bağlanmamız, insanlığı sevmemiz 
hep onların sayesindedir. Anne ile çocuk arasındaki bu bağ ve sevgi, şüphesiz kutsal bir an-
lama sahiptir. Fedakârlığı ödenemeyecek kadar büyük olan bu kutsal varlıklara karşı bi-
zim de birçok görevlerimiz vardır; onları sevgi lerin-en derin ve en ölmezi i le sevmek, 
saymak, bu görevlerin başında gelir. Onların yaptığı her şey bizim iyiliğimiz içindir. Onlara 

karşı çıkmak, isteklerini yerine getirmemek, kalplerini kırmak günahların en büyüğüdür. Şunu 
unutmamalıyız ki, onların kendi şartları içinde verdikleri, yaptıkları her şey, kendi iyi-

liğimiz ve mutluluğumuz içindir.
Annemiz bizi her durumda korur, her hatamızı affeder. Yaşımız kaç olursa olsun onların 

yanında huzur, mutluluk, rahatlık tarifsizdir. Kimseler bizi onun kadar sevemez.

Eminim ki bizler de ancak anne baba olunca  
bu sevgiyi anlayabi leceğiz.

Bütün anneler çocuklarını karşılıksız sever. Onlar için çocuklarının güvende olması, çocukları-
nın mutlu olması yeterlidir. Hikayemiz de bunu anlatıyor.

Ahmet, her yıl anneler gününde büyük bir özenle annesine hediye seçer, ona sevgisini anlatan 
bir de kart yazardı. Bu yıl ise Ahmet derslerine o kadar çok yoğunlaşmıştı ki anneler gününü 
unuttu. Her yıl Ahmet’ten hediye ve güzel sözler duyan annesi, bu yıl Ahmet’ten bir hareket 
görmeyince çok şaşırdı ama Ahmet’i üzmemek için sesini çıkarmadı. Akşam yemeğinden sonra 
Ahmet’in babası, annesine anneler günü hediyesini verip onun anneler gününü kutladı. Ahmet 
ilk önce çok şaşırdı sonra bozuldu ve gözlerinden yaşlar dö-
küldü. Annesine sarıldı, anneler gününü unuttuğu için on-
dan özür diledi. Annesi ise hediyenin hiç önemli olmadı-

ğını, bu sarılışın her şeyden daha değerli olduğu-
nu söyleyerek Ahmet’i öptü.

Bütün annelerin de çocuklarından 
beklediği, Ahmet’in sevgisi gibi 

içten bir sevgidir

KarşılıksızKarşılıksızKarşılıksız Sevgi...Sevgi...Sevgi...
Yalın UZUN - 3-A Sınıfı Öğrencisi
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AnneAnneAnne Sevgisi
Sevgisi
Sevgisiİsmail Meriç DAKMAZ
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Ekin Baran BAŞIBÜYÜK  
3 -A Sınıfı Öğrencisi

Bir gün anneler günüydü. Ben anneme hediye al-
mak için çarşıya çıktım. Anneme bir elbise ala-
caktım. Alacağım elbise indirime girmişti. Son 
gördüğümde 156 lira idi. Şimdi ise 120 lira olmuş-
tu. Bu çok güzel bir haberdi çünkü ben 156 lira bi-
riktirmiştim. Ama şimdi elbise 120 liraya düşmüş-
tü ve benim 36 liram arta kalıyordu ve paraları-

mı biriktirip gelecekte param olmazsa bu paraları kullanacaktım. Elbiseyi aldım, eve gel-
diğimde babam hazırdı.

Babam anneme tek taş yüzük almıştı. Ben babama “ne güzel yüzük almışsın” dedim. Ba-
bam da bana “sende ne kadar güzel elbise almışsın” dedi. Ben de babama teşekkür ettim. 
Sonra etrafı süsledik, annem 1 saat sonra gelecekti ve haberi yoktu bu sürprizden. Ba-
bam “biraz daha düşünelim, başka ne hazırlayabiliriz?” dedi. Ben balon alalım, balon şişi-
rip etrafa atalım dedim. Babam olur dedi ve marketten balon aldık, şişirdik ve etrafa at-
tık, sonra annem geldi. Bunları görünce ne oluyor burada diye baktı etrafa, sonra ne ol-
duğunu anladı ve çok sevindi, ilk önce anneme hediye almadığımızı söyledik, sonra dedi 
ki, “hediye almanıza gerek yok zaten, siz bana en güzel hediyeyi verdiniz.” Sonra anne-
me şaka yaptığımızı söyledik, annem güldü, ilk ben hediyemi verdim. Annem çok beğen-
di sonra babam da yüzüğü verdi ve annem çok sevindi. Sonra akşama kadar eğlendik ve 
akşam 9.30’da uyuduk. Annem benim için çok değerli. Annemi mutlu etmek beni de mutlu 
ediyor. Benim dünyaya gelmeme sebep olan, benim için her zorluğa göğüs geren, ben ağ-
layınca ağlayan, ben gülünce gülen, dünyanın en tatlı insanıdır benim annem. Seni çok se-
viyorum, canım Annem...
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Yağız BAGDATOĞLU - 3/A Sınıfı Öğrencisi

AnneciğimAnneciğimAnneciğim

Anneler 
günü
Anneler 
günü
Anneler 
günü

Beni dünyaya getiren,
Doğru yolu gösteren,
Besleyen ve büyüten,
Melek yüzlü anneciğim.

Senin kucağında ben,
Kederimi unuturum,
Sımsıcak nefesinde,
Mutluluğu bulurum.

Yavrum dediğin zaman  
ürperir, sevinirim
Uzak olsam da senden,  
seninim, seninleyim.

Anneciğim, sen olmasan ben de olmazdım. Sen benim bir tanemsin. Annemi ve babamı 
çok seviyorum. Anneciğim sen olmasan beni kim büyütürdü. Annem benim bir tanem. Sen 
beni seversin, ben de seni.

Bir gün markete gittiğimde biri bana çarptı. Ben anneme sordum. O durumda ne yapmalı-
yız. Annem o durumda özür dilenir dedi. Annem bana her şeyi öğretendir. Markette işi-
miz bitince dışarıya çıkıp eğlence salonuna gittik. Ben anneme dedim ki, sen olmasan bu-
raya gelemezdim. Karnım acıkınca eve doğru yola çıktık. Annem olmasa yemek yiyemez-
dim. Akşam olunca herkes yatağına yattı. Annem olmasa ben uyuyamazdım. Sabah olun-
ca okuluma gittim. Annem olmasa ben okula gidemezdim. İşte benim annem, her zaman 
yanımda, en değerli varlığım.

Annemin sevgisi karşılıksız sevgidir. Çünkü bizden hiçbir şey istemez. Hep biz isteriz 
ondan. Önce yedirir sonra kendi yer. Önce yatı-
rır sonra kendi yatar. Önce beni sonra kendini 
düşünür. Annem bana hem arkadaş, hem de sır-
daş olur. Üzgün olduğumu hemen anlar, sıkıntımı 
paylaşır. Mutlu olduğumda sevincimi paylaşır. Kü-
çükken kucağına alır okşardı. Yavrum benim der-
di. Şimdi ise büyüdüm. Kucağına alamaz artık ama 
onun sevgisi elinin sıcaklığında hâlâ hissedilir.
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Yıllarca büyük illerin arasında kalmış olmanın hüznü ile yaşayan ilimiz; son yıllarda eğitimdeki kalitesi ile artık çevre il-

lerin olduğu kadar tüm Türkiye’nin de eğitimdeki gözdesi hâline gelmiştir.

İlimizin eğitimdeki bu başarısının altında öğrenci, okul ve aile üçlemesinin olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Bu üçlemenin 

birlikteliği ile elbette her türlü başarı kaçınılmaz olacaktır. Kırşehir Koleji de her zaman öğrenci, okul ve aile üçlemesiy-

le, kendi değerlerini ve kültürünü çağdaş, laik, demokratik perspektifle özümseyen, öğrendiği yabancı dilleri kullanarak, 

diğer kültürlerle bütünleşerek, lider kadrolarda yer alabilecek seçkin, dünya insanları yetiştirmeyi kendine misyon edin-

miş bir eğitim kurumudur.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim ve öğretimlerinin en iyi şekilde alabilmesi, her anne babanın en bü-

yük amacıdır. Bu amaçların gerçekleşmesinde bizlere yol açan ve destek olan Kırşehir Koleji; bu amaç doğrultusunda;

• Yabancı dili öğretirken çağcıl metotlar kullanmayı, yabancı öğretmenlerle öğrencilerini bir araya getirerek “kültürle” ya-

bancı dili öğretmeyi, yurtdışı değişim projeleriyle çalışmalarını pekiştirmeyi,

•  Velilerden, bilim danışma kurulundan ve ilgili diğer taraflardan gelen talep ve önerileri sistematik olarak değerlendirerek 

yenilikleri takip etmeyi ve sürekli gelişmeyi,

•  Hizmet içi eğitim çalışmalarıyla tüm çalışanlarının kişisel, meslekî ve sosyal gelişimlerine destek olmayı,

•  Düzenlediği sosyal aktiviteler ve projelerle öğrencilerinin sosyal ve duygusal gelişmelerine destek olmayı, onlara so-

rumluluk duygusu kazandırmayı,

•  Gelişen ve değişen dünyada bilişim teknolojilerini en etkin biçimde kullanmayı, yeterli teknik donanımı sağlamayı,

•  Öğrencilerin “yaparak, yaşayarak” öğrenmelerini desteklemek için laboratuvar çalışmalarına ve projelere dayalı eği-

tim yapmayı,

•  Takım çalışmasını destekleyerek, grup veya birey olarak elde edilen başarıları teşvik edecek bir eğitim öğretim ve ça-

lışma ortamı yaratmayı,

•  Misyonunu ve politikalarını düzenli olarak gözden geçirmeyi, yeni amaç ve hedefler belirlemeyi, buna yönelik planlar 

yapmayı, gerekli kaynakları sağlayarak bu planları hayata geçirmeyi, tüm bunların sürekliliğini yöneticileri, çalışanları, 

öğretmenleri, velileri ve öğrencileriyle birlikte “Kırşehir Koleji” olarak sağlamayı taahhüt etmektedir.

Ulu Önder Mustafa Kemal’in “Bir millet, irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak 

zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi, ancak irfan ordusu-

na bağlıdır.” sözlerinden yola çıkarak çocuklarımızın eğitim ve öğre-

timlerinde büyük katkıları olan Kırşehir Koleji’nin tüm idare-

cilerine, öğretmenlerine ve çalışanlarına yapmış olduk-

ları fedakâr ve yürekli çalışmalarından dolayı bir kere 

daha teşekkürlerimi sunuyorum.

 veli gözünden...

Bozkırın ortasında bir 
 

Kültür Bahçesi; Kırşehir Koleji
Rana - Hakan DAKMAZ 

Öğrenci Velisi
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yenilikleri takip etmeyi ve sürekli gelişmeyi,

•  Hizmet içi eğitim çalışmalarıyla tüm çalışanlarının kişisel, meslekî ve sosyal gelişimlerine destek olmayı,

•  Düzenlediği sosyal aktiviteler ve projelerle öğrencilerinin sosyal ve duygusal gelişmelerine destek olmayı, onlara so-

rumluluk duygusu kazandırmayı,

•  Gelişen ve değişen dünyada bilişim teknolojilerini en etkin biçimde kullanmayı, yeterli teknik donanımı sağlamayı,

•  Öğrencilerin “yaparak, yaşayarak” öğrenmelerini desteklemek için laboratuvar çalışmalarına ve projelere dayalı eği-

tim yapmayı,

•  Takım çalışmasını destekleyerek, grup veya birey olarak elde edilen başarıları teşvik edecek bir eğitim öğretim ve ça-

lışma ortamı yaratmayı,

•  Misyonunu ve politikalarını düzenli olarak gözden geçirmeyi, yeni amaç ve hedefler belirlemeyi, buna yönelik planlar 

yapmayı, gerekli kaynakları sağlayarak bu planları hayata geçirmeyi, tüm bunların sürekliliğini yöneticileri, çalışanları, 

öğretmenleri, velileri ve öğrencileriyle birlikte “Kırşehir Koleji” olarak sağlamayı taahhüt etmektedir.

Ulu Önder Mustafa Kemal’in “Bir millet, irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak 

zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi, ancak irfan ordusu-

na bağlıdır.” sözlerinden yola çıkarak çocuklarımızın eğitim ve öğre-

timlerinde büyük katkıları olan Kırşehir Koleji’nin tüm idare-

cilerine, öğretmenlerine ve çalışanlarına yapmış olduk-

ları fedakâr ve yürekli çalışmalarından dolayı bir kere 

daha teşekkürlerimi sunuyorum.

Ece Helin Altuntaş Eda Karlı Elmas Orak

Esmahan Şahin Esra Açılan Esra Saygılı

Eylül Odabaşı Fatma İrem Çelik Figen Çalışkan

Filiz Esener Fulya Karabacak Görkem Çördük
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Gülnazik Günday Hande Zengin Hatice Bulut

Hatice Zengin Haydar Karabacak İlke Göçer

Mehmet Can Melisa Ünlüyurt Menduha Adıgüzel

Metehan Cihanyurdu Metehan Hakkı Nur Tiryakioğlu
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Osman Sülükçü Ozan Kıvanç Beyhan Ömer Urgur

Özge Danacı Ramazan Ersoy Simay Yazgan

Tolga Çeliker Tuğçe Çelik Turgay Açılan

Umut Karamusaoğlu Zeynep Taburoğlu
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