
Başarılarla Dolu Geçen 
Bir Yılın Ardından
	 Okulumuz,	 yıl	 içerisinde	 gerek	 akademik	 gerekse	 sosyal	 ve	 kültürel	 faaliyetler	
bakımından	yoğun	ve	verimli	bir	yıl	geçirdi.	Geçen	yıl	Türkiye	75.si	olan	ve	Galatasaray	Hukuk	
Fakültesini	 kazanan	öğrencimizle	birlikte	bu	yıl	 da	aynı	başarıyı	 göstermesini	 beklediğimiz	
öğrencilerimizle	 çalışmalarımız	 devam	etti.	 	Okulumuz	 	 bu	 yıl	 için	 sosyal,	 kültürel	 ve	 spor	
alanlarında	adeta	başarıya	doydu.	Kompozisyon	ve	şiir	yarışmalarında	elde	edilen	başarılar,	
sportif	müsabakalardaki	derecelerimiz,	konferans	–seminerler-söyleşiler,	geziler	ve	bunlara	
eklenen	akademik	başarılar….kısaca	bu	yıl	bir	okuldan	bekleyebileceğiniz	her	şey	bizde	fa-
zlasıyla	mevcuttu.

O k u l u m u z 
ö ğ r e n c i l e r i 
Melikgazi belediyesi 
tiyatro salonunu 
dolduran izleyicilere 
h a z ı r l a d ı k l a r ı 
İngilizce ve Fransızca  
g ö s t e r i l e r i n i 
sergileyerek keyifli 

ve gurur dolu anlar yaşattı. Programda öğrenciler birbirinden 
güzel İngilizce ve Fransızca şarkılar, skeç ve oyunlar 
sergilediler. İzleyici tarafından büyük bir beğeni toplayan 
gecemiz öğrencilerimizin okulda aldıkları eğitimin karşılığını 
göstermesi bakımından önemli bir gösterge oldu.

Yabancı Dil Gecemiz 
Coşkulu Bir Şekilde 
Geçti.

GEÇEN 
BİR YILIN 
ARDINDAN
 Sizlerle gazetemizin yeni bir sayısı ile birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu 
belirtmek isterim.
 
 Bir ülkenin kalkınabilmesi ve başarılarını sürdürebilmesi için nitelikli insana, etkili bireylere 
ihtiyaç vardır. Buda eğitimle gerçekleşir. Bu düşünce ile yola çıktık. Öğrencilerimizin en iyi şart-
larda en iyi eğitimi alarak vatanına-milletine faydalı birer vatandaş olmaları için bütün gücümüzle 
çalıştık, çalışıyoruz. Bu bağlamda yaptığımız çalışmalardan örnekler verecek olursak; geçen yıl LYS 
sınavında Ramazan ÜNSAL isimli öğrencimiz Türkiye 75. olarak Galatasaray Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi bölümüne yerleşerek gurur kaynağımız oldu. Diğer öğrencilerimizde çeşitli dereceler 
yaparak ülkemizin güzide üniversitelerine yerleştiler. Bunların yanı sıra okulumuzda fiziki yenilikler 
yaptık, öğrencilerimizin rahat bir şekilde kantinde alış-veriş yaparak dinlenmelerini sağlamak için 
Melikgazi Belediye Başkanımız sayın Memduh BÜYÜKKILIÇ’ın desteği ile kantinimizi büyüttük. 15 
Temmuz ve Çanakkale koridorunu hayırseverlerin desteği ile donatarak hizmete sınduk. Derslikler-
imizi Bakanlığımızdan temin ettiğimiz ödenek ile modern hale getirdik.
 
 Bu yıl projelerimizin ve gezilerimizin tavan yaptığı bir yıl oldu. TÜBİTAK’ta Matematik 
alanında öğretmenimiz Mustafa AKKUZU’nun danışmanlığını yaptığı proje Bölge 1.’si Oldu. Sosyal 
yardımlaşma etkinlikleri, kermesler, Karadeniz, Çanakkale, Konya, Niğde gezileri, spor 
müsabakaları, şair ve yazarlar ile yerel yöneticilerimizin öğrencilerimizle buluşmaları, kurs 
ve seminerler, okul dergisi ve tarih bültenimizin yayın hayatına başlaması sayabileceğimiz 
etkinliklerin bazılarıdır.
 
 Geleceğimizin yöneticilerini yetiştirmek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek 
olup, LYS sınavına girecek olan öğrencilerimize başarılar dilerim.
 
 Yeni sayımızda buluşmak dileğiyle…
	 Uzm.Öğrt.	A.Vahap	GÖKALP
 Okul Müdürü

 Okulumuzun yürüttüğü ’Benim Şehidim, Benim 
Ailem’ projesi çerçevesinde 11 şehit ailesi ziyaret edildi. 

Benim Şehidim, 
Benim Ailem

TÜBİTAK 48. 
Lise Öğrencileri 
Araştırma Projeleri 
Kayseri Bölge 
Yarışmasında 
Birincilik
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2017 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI 
ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA  
OKULUMUZDA KİTAP DAĞITIMI 
YAPILDI.
2017 Yılı Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri kapsamında İl Müftülüğü, Büyükşehir 
Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenledikleri proje kap-
samında ilimiz genelinde 9. 10. ve 11. Sınıflarda yarışma kitabı olarak bastırılan 
Diyanet İşleri Başkanlığımız yayınlarından çıkan “Dinim İslam-Temel Bilgiler” 
kitabının dağıtımı okulumuzda yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz 
Tuncay DEMİR Okulumuz 
Öğrencileriyle Söyleşide 
Bulundu.

Melikgazi Belediye Başkanı 
Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ 
Okulumuzu Ziyaret Etti.

Kariyer Günleri Etkinliklerinin 
Konuğu Talas Belediye 
Başkanımız Mustafa Palancıoğlu 
Okulumuzdaydı.

Okulumuz Gezilere Doydu.
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Voleybol 
Turnuvasında 

Şampiyon 
Olduk.

Tiyatromuz Büyük Beğeni 
Topladı

15 Temmuz Konulu 
Kompozisyon 
Yarışmasında da 
Birinci Olduk
Sayfa : 2

Okulumuz öğrencileri tarafından sergilenen tiyatro 
çok beğenildi.KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi 
tarafından düzenlenen Uluslararası Liselerarası 
Tiyatro Festivali kapsamında 12/05/2017 Cuma 
günü öğrencilerimizin oynadığı “Acil Servis 
“ isimli tiyatro gösterisi Şehir Tiyatrosu’nda  
sahnelendi. Oyunumuz birçok dalda ödül aldı.



Gelenek Bozulmadı“15 Temmuz Milli 
İrade ve Demokrasi Zaferi” Konulu 
Kompozisyon Yarışmasında da Birinci Olduk

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh 
BÜYÜKKILIÇ Okulumuzu Ziyaret Etti.

2017 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI 
ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA  
OKULUMUZDA KİTAP DAĞITIMI YAPILDI.

	 “15	Temmuz	Milli	İrade	ve	Demokrasi	Zaferi”´	
konulu	kompozisyon	yarışmasında	Birinci	olduk.	
 Öğrencilerde farkındalık oluşturmak amacıyla 
okul içinde iki koridorumuzu Çanakkale Koridoru´ve  15 
Temmuz Şehitler Koridoru adıyla fotoğraf tablolarıyla do-
nattık.
 Okulumuz  öğrencilerinden Şeymanur KEKLİK    
ilimizde Erkut İnşaat  tarafından Lise öğrencileri arasın-
da düzenlenen “15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi 
Zaferi”´ konulu kompozisyon yarışmasında Birinci oldu. 
Şube Müdürlerimiz Sabit AKSOY ve Yusuf MARAŞLI ile 
Erkut İnşattan Yılmaz ÇUHADAROĞLU’nun katıldığı tören-
de Öğrencimize birincilik ödülü olarak Dizüstü bilgisayar 
verildi. Törenin ardından Şube Müdürlerimiz Sabit AK-
SOY ve Yusuf MARAŞLI ile Erkut İnşattan Yılmaz ÇUHA-
DAROĞLU’nun katılımıyla Okul Müdürümüz Abdulvahap 
GÖKALP tarafından projelendirilen 15 Temmuz Şehitleri 
koridoru  ve Çanakkale Koridoru´nun açılışı bu anlamlı 
günde gerçekleştirildi. Açılışta desteklerinden  dolayı Er-
kut İnşattan Yılmaz ÇUHADAROĞLU’na okul müdürümüz 
Abdulvahap GÖKALP tarafından plaket verildi.
 Yaptıkları bu anlamlı ve duyarlı davranışın, öğren-
cilere Milli Birlik beraberlik şuur ve bilincini kazandıra-
bilmek amacıyla, bu okulda öğrenim gören ve görecek 
öğrencilere o günü hatırlata bilmek ve şehitlerimize saygı 
çerçevesinde yapılan bir çalışma olduğunu vurgulayan 
Okul Müdürümüz Abdulvahap GÖKALP , o kara ve karan-
lık geceyi bu benzeri etkinliklerle sürekli gündemde tuta-
caklarını belirtti.

2017 Yılı Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri kapsamında İl Müftülüğü, Büyükşehir Belediyesi 
ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenledikleri proje kapsamında ilimiz genelinde 
9. 10. ve 11. Sınıflarda yarışma kitabı olarak bastırılan Diyanet İşleri Başkanlığımız yayın-
larından çıkan “Dinim İslam-Temel Bilgiler” kitabının dağıtımı okulumuzda yapıldı.
Kitap dağıtım törenine Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik, İl Müftümüz Doç. Dr. 
Şahin Güven, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Malkaçoğlu, Melikgazi İlçe Milli Eğit-
im Müdürü Tuncay Demir, Okul Müdürümüz Abdulvahap Gökalp, öğretmen ve öğrenciler 
katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan “Dinim İslam-Temel Bilgiler” adlı kitabın 
Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle tüm liselere dağıtılması nedeniyle Kilim Sosyal Bilimler 
Lisesi’nde bir tören düzenlendi. Törende konuşan İl Müftüsü Şahin Güven, Diyanet İşleri 
Başkanlığı tarafından hazırlanan kitabı tüm liselerdeki 1. sınıf öğrencilerine dağıtmak iste-
diklerini; ancak Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in isteğiyle liselerdeki tüm öğren-
cilere dağıtma kararı aldıklarını belirtti ve bu çalışmaya destek veren Başkan Mustafa Çelik’e 
teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de konuşmasında sosyal bilim-
lerin önemini vurgulayarak sosyal bilimler lisesini tercih eden öğrencileri kutladı. Dağıtımını 
yaptıkları kitabın okunmasını istediklerini ve bu anlamda bir yarışma düzenlendiğini de dile 
getiren Çelik, yapılan işin sonunda bir taltif olsun istediklerini söyledi. Çelik, kitaptan soruların 
yer aldığı sınavın sonunda çok güzel hediyeler dağıtacaklarını kaydetti. Bu hizmeti çok değerli 
bir hizmet olarak gördüğünü de belirten Çelik, İl Müftülüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile uyum 
içinde böyle bir projeyi gerçekleştirdiklerini kaydetti. 

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz 
Tuncay DEMİR Okulumuz 
Öğrencileriyle Söyleşide 
Bulundu.

Kariyer Günleri Etkinliklerinin 
Konuğu Talas Belediye 
Başkanımız Mustafa 
Palancıoğlu Okulumuzdaydı.

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Tuncay DEMİR ve Şube 
Müdürümüz  Gazenfer ASLANTAŞ okulumuzu ziyaret ettiler. 
Okul pansiyonumuzda öğrenciler ile kahvaltı yapan  İlçe Milli 
Eğitim Müdürümüz Tuncay DEMİR ve Şube Müdürümüz  
Gazenfer ASLANTAŞ öğrenciler ile ilgilendi ve sohbet etti. 

Daha sonrasında  Konferans Salonunda “Kariyer Günleri” 
kapsamında öğrenciler ile bir araya geldi. Yapılan söyleşide 
İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Tuncay DEMİR öğrencilerimize  
tavsiyelerde bulundu ve  söyleşimiz soru cevap şeklide 
son buldu. Okulumuz öğrencilerinin sorularını içtenlikle 
cevaplayan müdürümüz geleceğin gençlerinin üstlenmesi 
gereken misyonu hakkında tavsiyelerde bulundu. Gençlerin 
her yönden donanımlı olması gerektiğini vurguladı.

Okulumuzda düzenlenen Kariyer Günleri Etkinliğinin konuğu Talas 
Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu okulumuzda “Kariyer 
Günleri” kapsamında öğrenciler ile bir araya geldi. Konferans 
Salonunda yapılan söyleşide okul yıllarından ve iş hayatından 
deneyimlerini paylaşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu 
öğrencilere tavsiyelerde bulundu.Konuşmalarını şu sözlerle bitirdi.:

“Kendinize karşı inatçı olun;  istediğiniz üniversiteyi kazanmak 
için inatla çalışın. Başarılı olun ki siz işi değil iş sizi arasın. Gençlik 
yıllarınızda bile bir dakikanızı boş geçirmeyin. Çalışmalarınızın 
yanında sosyal hayatta aktif olmayı da unutmayın. Muhakkak 
kültürel etkinlikleri takip edin. Her zaman en iyisini yapmaya özen 
gösterin. Dualarım sizinle inşallah. Hepinize başarılar temenni 
ediyorum.”

İncesu Belediye Başkanı 
Zekeriya Karayol Okulumuzda 
Seminer verdi.
İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, okulumuz 

öğrencilerine hayat tecrübelerini aktardı.  Okulumuz 
öğrencilerinin özel daveti üzerine İncesu Belediye Başkanı 
Zekeriya Karayol, hayatında kazandığı tecrübeleri, 3 dönem 
Belediye Başkanı Seçilmesindeki başarıyı nasıl sağladığını, 
başarılı olmanın yollarını ve okumanın önemini belirten 
seminer verdi. Başkan Karayol konuşmasında şu ifadelere yer 
verdi:

“Hayatım boyunca başarılı olabilmek için her zaman çok 
çalışarak çalışmış olduğum kurumlarda elimden gelenin en 
iyisini yapmaya gayret ettim. Sizler de hedeflerinizi belirleyerek 
hedefleriniz doğrultusunda her zaman planlı programlı bir 
şekilde çalışıp sürekli kitap okuyarak kendinizi geliştirerek 
ülkemize faydalı nesiller olursunuz.”

Seminer Başkan Karayol’a plaket takdim edilmesi ile sona 
erdi.

Kariyer günleri kapsamında okulumuzu ziyaret eden Melikgazi Belediye Başkanımız  Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ, bi-
zlerle  bol bol hatıra fotoğrafı çektirip,  tek tek ilgilendi .
Okul Müdürümüz Abdulvahap GÖKALP tarafından karşılanan ve okul hakkında kısa bilgilendirilen Başkan Dr. Mem-
duh BÜYÜKKILIÇ, Belediye yetkilileri  ve okul idarecileri ile  birlikte okulumuz kütüphanesine  giderek öğrenciler ile 
sohbet ettiler ve sınıfları gezdiler.
Okul pansiyonumuzda öğrenciler ile kahvaltı yapan  Başkan Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ, öğrenciler ile bol bol hatıra 
fotoğrafı çektirip, hepsi ile tek tek ilgilendi ve sohbet etti. Daha sonrasında  Konferans Salonunda yapılan söyleşide 
Melikgazi Belediyesi’nin eğitim alanında yapmış olduğu yatırımlardan bahseden Başkan Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ iş 
hayatından anılarını paylaşarak öğrencilerimize  tavsiyelerde bulundu ve  söyleşimiz soru cevap şeklide son buldu.
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Şehit Ailemizi Ziyaret Anında Duygusal 
Anlar Yaşadık.

 Okulumuzun yürüttüğü ’Benim Şehidim, Benim Ailem’ pro-
jesi çerçevesinde 11 şehit ailesi ziyaret edildi. Ziyarete İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Osman ELMALI, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman KA-
RACA, İl Müftü Yardımcısı Mahmut TAŞYAPAN, Melikgazi İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Tuncay DEMİR, Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Abdulvahap 
GÖKALP, öğretmenler ve Okulumuz öğrencileri katılmışlardır. Ziyaret 
sırasında ailelerimize Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye edildi. İl Milli 
Eğitim Müdürümüz  Osman Elmalı ve okulumuz öğrencileri, Mardin-Diyar-
bakır karayolundaki terör saldırısında şehit düşen 28 yaşındaki Jandarma 
Uzman Çavuş Mahmut Yıldırım’ın ailesini ziyaret etti.
 Ziyarette Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından, İl 
Milli Eğitim Müdürümüz Osman Elmalı, Şehit Mahmut Yıldırım’ın babası 
Necati Yıldırım’a Türk bayrağı, plaket takdim etti. Ayrıca İl Müftü Yardımcısı 
Mahmut Taşyapan ise Kuran-ı Kerim hediye ederek başsağlığı dilediler.
 İl Milli Eğitim Müdürümüz Osman Elmalı yaptığı kısa konuşma-
da, “Şehitlik, yüce dinimizde peygamberlikten sonra en yüksek manevî 
mertebedir. Şehitlik, Hakk’a yürümenin en güzel şeklidir. Yüce Rabbimiz 
“Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin, zira onlar diridirler, fakat 
siz farkında değilsiniz”. Buyururken Sevgili Peygamberimiz (sas) de “Allah 
yolunda ölmek şehitliktir” müjdesini vermiştir. Bugün burada ülkemizin 
birliği ve bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği uğruna canını feda 
eden muazzez şehidimize Rabbim rahmetler ihsan eylesin! Anne baba ve 
yakınlarına da sabır, başsağlığı dilerim” diyerek sözlerini tamamladı.
 Şehit Babası Necati Yıldırım da öğrencilere ve İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Osman ELMALI’ya ziyaretten dolayı teşekkür etti.

 Sükûtun ardında sineye çekilmiş; 
karanlığın tam kalbinden mühürlü, ebediyetin 
göğsüne indirilen asrın hükümsüz fermanı… 
    Varlığını borç bildiğin hakikatinin mabedi, 
boynunda hançerlerle idama sürüklenen 
hürriyetinin yakarışları...
“Zaman zaman görülen ahiret kılıklı diyar
 Damarda seyri belirsiz, irinleşen kanlar”
 Göğsümün kor ateşinde alev alan bu 
mısraların, manaya kırbaç vurulmuş halinden 
bir nebze; damarlarımdaki ürpertici zehrin 
kalbimin en ücrasına işlemesi, elinde 
tuttuğunu zannederek esaretin tadını 
hürriyetin gölgesine yaslamasından ibaretmiş 
meğer. Tüylerim diken diken, kulaklarım sessiz 
çığlıklarla çepeçevre, mazim can çekişirken.
Şerefim mi, şanım mı?
Vicdanım mı, haysiyetim mi?
Dinim mi, imanım mı?

“Bugün sahife-i âlemde sen ki bir lekesin
  Nasıl vücudunu kaldırmasın, neden çeksin?”
Hâlbuki galibiyetin tanımı sorgulanırken 
terazimde; mahkeme salonu olmuş gece 
nevfelimde. Sanık olarak da yargılanansın 
karşımda, göğsünden kelepçeli, acımasız ve 
merhametten gram yoksun en kıymetlime 
kast etmeye teşebbüs ederken. Yaşadığım 
saniyelerin hâkimi; göklerden gelen kararın 

sahibi. Dakikaların fâil-i meçhul tanığı; yedi 
kat semanın miğferli koruyucuları. Adaletin 
sembolü; kâinatın “Safahat” i.
   Çatlaklarından sızan cesareti aydınlatır mı 
istikbalimi, ne yazık ki emelleri başlarına 
derbeder olan gafillere, faydasız! Bir yanı 
zifiri bir kuytuda boğulup, diğer yanı rutubet 
kokarken. Böylesi yıkık, böylesi virane.

“İşitmedim diyemezsin; işittin elbette
Tevakkufun yeri yoktur hayat-ı millete”
“Her bir karışı senin” dediğim, vicdanıma sıkı 
sıkıya iliklediğim, uğruna sürgün edildiğim 
can damarımın katili, filizlenip yeşerdiğimde 
dallarımı bedenimden ayıran cellat! 
Kulaklardan eksilmeyecek bu süngümün 
çağrısı; parmak uçlarımın yönü gökyüzü, 
kanım istiklal, davam şehidimin örtüsü.Bana 
en büyük darbeyi vuran sen de boşluğa 
fırlatılan hainliğin ve ihanetin yeni bir boyut 
kazanmış hali, savunmasız idam yolcusu.

“Sükûn belirdi mi bir milletin hayatında
 Kalır senin gibi zillet ve esaret altında.”
Esirsem yanında boynumda kemer, ellerimde  
cırt kelepçe bir  “Akar”gibi, imanımdan yana 
kat kat zırhım var. Yirmi yerinden göğüslesede 
alçak siperleri bedenim Halisdemir’den 
yürekli korkusuz bir “Ömer”gibi, ömrümce 

tatmadığım gururum var. Gün batsa da geceyi 
onaran bir mimar, külümden yapılan bir hisar, 
yoktan da vardan da ötede bir “Var” var.

“Eşin var, yuvan var, baharın var ki beklerdin
  O zümrüt tahta kondun, bir semavi  saltanat 
kurdun
  Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez 
senin yurdun”                  

ŞEYMA NUR KEKLİK 11/B
Kilim Sosyal Bilimler Lisesi

 Şehit olan 23 yaşındaki Özel Harekât Polisi Kübra Doğanay’ın Kayseri´nin Yeşilhisar 
ilçesindeki baba evine taziye ziyaretinde bulunduk.

 15 Temmuz Şehitler Haftası kapsamında ,Darbe girişimi sonrasında çıkan olaylarda şe-
hit olan 23 yaşındaki Özel Harekât Polisi Kübra DOĞANAY’ın Kayseri´nin Yeşilhisar ilçesindeki 
baba evine öğrencilerimizle birlikte taziye ziyaretinde bulunduk.

 Okulumuz Müdürü Abdulvahap GÖKALP  ve öğrencilerimize ziyaretlerinde, Yeşilhisar 
Belediyesi Başkanı Abdulkadir AKDENİZ, Yeşilhisar İlçesi Müftüsü Ahmet ÖZVARİNLİ ve bera-
berindekiler eşlik etti.

 Ailesiyle birlikte Şehidin ruhuna ithafen Kur´an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Okul 
Müdürümüz Abdulvahap GÖKALP şehidimizin babası Hikmet DOĞANAY´a şehidimiz anısına 
plaket taktim ederken, yanında getirdiği bayrağımızı da öperek takdim etti.

 Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimizi de minnet ve 
rahmetle anıyoruz.

Benim Şehidim, Benim Ailem

TEMMUZ SOĞUĞU

KİLİM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ ADINA SAHİBİ
A. Vahap GÖKALP

GENEL YAYIN YÖNETMENİ 
Hasan ÇAVDAR

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 
ONUR BAYAZIT

Adres: Mimarsinan Bahçelievler Cad.: 1 No: 1
Melikgazi/Kayseri

www.kilimsbl.meb.k12.tr

Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.

MELİKGAZİ BELEDİYE 
BAŞKANIMIZ İLE  15 
TEMMUZ HAKKINDA 
MÜLAKATIMIZ

1)15	TEMMUZ,	BU	TARİHİN	SİZDEKİ	ADI	NEDİR	?
Her şeyden önce Allah’a şükürler olsun.Allah hainlere fırsat vermedi.Tüki-
yemiz bugüne kadar değişik ihtilaller ya da değişik hareketler görmüş ama 
böylesini hiç görmemişti. Milli iradesi tecelli etti diye buradan rahatlıkla 
bunu söyleyebiliriz. Allah o günleri bir daha göstermesin.
2)15	TEMMUZ	DARBE	GİRİŞİMİ	NEDEN	BAŞARISIZ	OLDU?
Zulm ile abad olunmaz.Bu milleti tanımamışlar demek ki sağduyusunu 
farketmemişler.Bu milletin hainlere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğini 
hesap edememişler. Bu millet her zaman zalimin karşısında mazlumun 
yanında yer almış bir millettir.
3)BU	SÜREÇTEN	SONRA	TÜRKİYE’Yİ	NELER	BEKLİYOR?
Türkiye’miz zor bir coğrafyada. Bulunduğumuz konum önemli ve bunu 
asla gözardı etmemeliyiz. Tarihimizde hainler hiç eksik olmadı.İhanet şe-
bekelerine fırsat vermemek lazım. Bize yakışan kardeşliğimizi, birliğimizi, 
dayanışmamızı muhafaza etmeliyiz.Bunu yapacak olan Asımın nesli diye 
nitelendirdiğimiz nesildir.
4)ÖZGÜRLÜK,VATAN,DEMOKRASİ	VE	GÜNÜMÜZ	TÜRKİYE’SİNİ	BİRER	
CÜMLE	İLE	AÇIKLAR	MISINIZ?
ÖZGÜRLÜK:İnsanın temel hak ve hürriyetlerindendir.Allah’ın yarat-
tığı mahlukatın en şereflisi olarak nitelendirilen insana Allah tarafından 
verilmiş bir haktır.Bunu gasp etmeye kimsenin hakkı yoktur.Tabii bizim 
özgürlüğümüz başkalarının da özgürlüğünü tehdit etmeyecek şekilde ol-
malıdır.
VATAN:Bizim olmazsa olmazımızdır. Vatanımıza sahip çıkmalıyız.Hani 
derler ya “bizim başka gidecek vatanımız yok” diye,halk tarafından kolay 
kolay söylenmez bu cümle.Bu açıdan ihanet etmek isteyenlere vatanımızı 
vermemeliyiz.
DEMOKRASİ:	Halkın iradesi tecelli ederse demokrasinin bir anlamı olur.
Batı hayranı olarak demokrasi aşığı olmanın bize fazla getirisi olmaz.
Batı işine geldiği kadar demokrattır.  Nitekim bu günlerde bunun en güzel 
örneklerini görüyoruz.Kendilerinden olduğu zaman demokrattır.Kalır-
sam gazi ölürsem şehidim diyen bir milletin evlatlarıyız.Bu millete kim-
senin gücü yetmeyecektir.Bizi başka ülkelerle karıştırmasınlar.Yani vatan 
sevgimizi test etmeye çalışmasınlar.
GÜNÜMÜZ	 TÜRKİYESİ:Günümüz Türkiye’si diye bir şey yok.Bize her 
zaman oyunlar oynanmıştır.Olayları siyasi olarak değerlendirmek değil, 
vatan sevdası olan, millet sevdası olan yöneticiler her zaman çıkmış,ama 
hep önleri kesilmiştir.Türkiyemize karşı çıkanlar, Recep Tayyip Erdoğan’ı 
yok etmeye çalışanlar ülkemizin kendi ayakları üzerinde durmasını engel-
leme amaçlı karşı çıkışlar yapıyorlar. Ülkemizi yalnızca bugünle değer-
lendirmek doğru olmaz.
5)DÜNYA’NIN		YAŞANAN	BU	DARBE	GİRİŞİMİNE	KAYITSIZ	KALDIĞINI	
DÜŞÜNÜYOR	MUSUNUZ?
Sorunun cevabı kendi içinde.Aksini söylemek için çılgın olmak gerekir.
Elbetteki  kayıtsız kaldı, sahip çıkmadı.Zaten biz de sahip çıkmalarını 
beklemiyorduk.İnandırıcı olmuyorlar.Bugüne kadar yaptıkları davranışlar-
da hep bunu gördük.Onlardan fazla bir şey beklemiyoruz.Halkımız bunun 
en güzel cevabını veriyor. Biz kendimize dost olalım, başkalarının dost-
luğunu beklemeyelim. Birbirimize sahip çıkalım. Elden gelen öğün olmaz, 
o da zamanında olmaz.Onlar kedine yakışanı yaptı.Bizde bize yakışanı 
yapalım.

ÖMER İHSAN İPEK
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Güzelliğinden çok yaralarına sarmalanıp derman olmaya çalıştığım bir an, bu bir gezi değil tadı damağımda kalan hüznün ve acının en derinindeki gururun mükâ-
fatı İskeleye ayak bastığımda; damarlarıma sinen kan kokusunun, yaşadığım yıllarıma bıraktığı izlerine dokunmaktan öteye gidemedim. Sanki düşerse bir parçası 
pınarından; ihanet edecektim, burukluğumun, boğazımdaki kocaman yumrunun sahibi, aynı zamanda saflığına vurulduğum o berrak suretin yansımasına. Her 
çığlığında göğsünün beyaz tüylerinden bir gökyüzü yaratmak isteyenlere karşı yediği vurgunun haykırışıydı martının çıkardığı kargaşanın nedeni. ‘İşte’ diyordu… 
‘Tam buramdan, göğsümden yedim atinin alçak siperini. Şimdi üzerinde durduğun bu nevfel ki matemi işitmediği tek bir damlası olmasın, kanla sulanmamış, 
mermi düşmemiş bir karış toprağı bulunmasın.
Aziz kahraman, kutlu diyar; Çanakkale…
Marmara’nın Ege denizine döküldüğü yerde bekleyen Çanakkale, boğazın kıyısından bize yaralı bir maziyi anımsatır. Yeşil ile mavinin iki yakasını bir araya ge-
tirirseniz, flamingolarla, Truva Atıyla, küçük iskelelerle ve I.Dünya Savaşı’nın hüzünlü anılarıyla baş başa kalırsınız. Ve birden bir ürperti duyarsınız yüreğinizin 
en derin köşesinde. Boğaz kapkara bir sisle örtülür ve ölüm saçan gemiler kaplar her yanı. Gözlerinizi acıtır, Nusret’in mayınlarına çarpan metal yığınlarının kan 
kokan dumanı… 
Seyit Onbaşı’nı seçer gözleriniz karşı kıyıda. Mecidiye Tabyası’nda ayakta kalan son topun başında. Topun başında ve tek başına…
‘’Dur yolcu! 
Bilmeden gelip bastığın bu toprak, 
Bir devrin battığı yerdir!’’
yazısı karşılar sizi Gelibolu’da. Mukaddes topraklara ayak bastığınız andaki hüznün henüz başlangıç olduğunu bilmeden ilerlersiniz Conkbayırı’na doğru. Kulak-
larınızda Yarbay Mustafa Kemal’in ‘’ Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum!’’ sözleri harf harf işler yüreğinize. Ve bir kez daha hayran olursunuz Mustafa 
Kemal’e...
Sonrasında şükranla bakarsınız Gelibolu’nun kan ile sulanmış çiçeklerine, ağaçlarına ve topraklarına... 
Kayseri’den, Adana’dan, Trabzon’dan, Hakkari’den, Halep’ten, Kerkük’ten gelen atalarınıza minnet borcu bilirsiniz bir duayı…
Gelibolu’dan ayrılırken kan akmaz olur artık damarlarınızda. Bu yüce topraklarda vuku bulmuş, aziz şehitlerin yüce hikayeleri bir bir ardalanır aklınızda. Fakat 
Gelibolu’ya ayak basarken eğik olan başınız dimdiktir artık. Gururla dolar sineniz. Ve bir şarapnel parçası saplanır göğsünüze o an. Bir azap acıtır yüreğinizi, 
beyninizi, bedeninizi. 
Seyit Onbaşı’na, Yahya Çavuş’a layık olamamanın verdiği azap… 

Tarihimiz sayısız zaferlerle doludur. Geçmişte 
yaşadıklarımız öncelikle bugünlere nasıl geldiğimizi bize 
anlatır. Tarihini bilmeyenler  ,  ecdadını yeni kuşaklara 
öğretemeyenler, onu tekrar yaşamak zorunda kalırlar. 
Geçmişini bilen  o günlerdeki yaşanan zorlukları bilir ve 
vatan denlince geriye kalan her şeyin boş olduğunu 
görür….

Tarihimizdeki zaferlerden biriside Kut-ül Amare 
Zaferi’dir. İngilizlerin unutturmaya çalıştığı Kut-ül Amare 
zaferinin bu yıl 101 yıl dönümüne ulaşmış bulunuyoruz.. 

Osmanlı tarihinde meydana gelen ve İngiliz kuvvetlerine 
ve müttefiklerine karşı kazandığı Kut-ül Amare zaferi, 
tarihte büyük öneme sahiptir. 1. Dünya Savaşı’nın en 
önemli muharebelerinden birisi olarak bilinen Kut-ül Amare 
Muharebesi, Çanakkale zaferinden sonra İngiliz birliklerine 
karşı ikinci büyük darbeyi vuran zafer olarak tarihte önem 
taşımaktadır.

 Dicle Nehri kıyısında Şattülarap kanalı ile birleşen 
Basra Körfezi’nin kuzeyi ile Bağdat’ın güneyinde bulunan 
bir kasaba olan Kut_ül Amare muharebesi adını bu 
kasabadan almıştır.

Muharebe, şehrin yakınlarında konuşlanmış İngiliz 
birlikleri ile müttefiklerinin kuşatılmasıyla başlamış ve  
kasabanın Osmanlı Ordusu tarafından ele geçirilmesi ve 13 
bin İngiliz askerinin tamamının esir alınmasıyla da bitmişti.    

Irak petrollerini ele geçirmeyi amaçlayan İngilizler, 
6 Kasım 1914 tarihinde Basra Körfezinden Şattülarap 
ağzındaki Fav mevkiine asker çıkararak saldırıya 
geçmişler, ilerleyen aylarda bu saldırılarını kuzeye doğru 
genişletmişlerdir. İngilizler, 3 Haziran 1915 tarihinde Kut’ül-
Ammare’yi, Temmuz ayı sonlarına doğru da Nasıriye’yi 

işgal etmişlerdir. 23 Kasım 1915’de ileri harekata geçen 
Türk birlikleri, General Townshend komutasındaki İngiliz 
ordusunu geri püskürterek Kut-ül Ammare’de çember 
içerisine almayı başarmışlardır. Kut’ül-Ammare’yi bir kale 
gibi savunan General Townshend, 29 Nisan 1916 tarihinde 
teslim olmak zorunda kalmıştır. Türkler, Kut’ül-Ammare’de 
İngilizlerden başta Tümen Komutanı General Townshend 
olmak üzere toplam 13 general, 481 subay ve 13.300 
askeri esir almışlardır

Tarihe Kut ül Amare zaferi olarak geçen savaşlar 
sırasında İngilizler 40 bin kayıp ve esir verirken Türk birlikleri 
ise 25 bin askerini kaybetti. Kut ül Amare savaşı sırasında 
Türk birlikleri sınırlı sayıda uçakla önemli görevler yaptı. 
Keşif görevleri yapan Türk uçakları bir taraftan da düşman 
hedeflerini bombardıman etti. 26 Nisan 1916’da Kut ül 
Amare’deki İngiliz kuvvetlerine erzak yardımına çalışan bir 
İngiliz uçağı da Türk avcı uçağı tarafından düşürüldü.

Kut’ül-Ammare Zaferi, Birinci Dünya Savaşı’nda 
Osmanlı Ordusu’nun zor şartlar ve imkansızlıklar içerisinde, 
Çanakkale’den sonra kazandığı ve bir İngiliz tümeninin 
bütün personeli ile birlikte esir alındığı eşsiz bir zaferdir.

Avustralyalı araştırmacı Dr. Gaston Bodart 
tarafından Kut’ül-Ammare Zaferi, “İngiliz prestijinin 
Birinci Dünya Savaşı’nda yediği en büyük darbe olarak 
yorumlanmaktadır.”

Halil Paşa, Kut’ül-Ammare zaferinden sonra 6’ncı 
Ordu’ya yayınladığı mesajında şöyle demiştir:

 “Arslanlar!Bütün Türklere şeref ve şan, İngilizlere 
kara meydan olan şu kızgın toprağın güneşli semasında 
şehitlerimizin ruhları sevinçle gülerek uçarken, ben 
de hepinizin pak alınlarından öperek cümlenizi tebrik 

ediyorum.
Halil Paşa, Kut’ül-Ammare’nin teslim alındığı gün orduya 

bir tebrik mesajı yayımlamış ve bu günün “Kut Bayramı” olarak 
kutlanmasını istemiştir.

Kut-ül Amare zaferi, Türkiye’de 1952 yılına kadar Kut 
Bayramı olarak kutlandı.

Kut’ul Amare zaferinin bayram olarak kutlanmasından 
rahatsız olan İngilizler, Türkiye’nin NATO’ya üye olmasının 
ardından bayramın kaldırılması için baskı yaptı.

Baskılar üzerine Türkiye, bayram kutlamasına son verirken 
şanlı bir zafer kutlanmaz olmuştur.

Batının tek isteği geçmişle bağları koparılmış kimliksiz bir 
Türk nesli oluşturmaya çalışmak  yüzyıl öncesinde yaşanan 
ve savaşlara neden olan sorunlar günümüzde halen devam 
etmektedir. Geçmişle günümüzün iyi kıyaslanması, milli  his ve 
heyecanın genç nesillerimize iyi aktarılması lazım. Yüzyıl öncesi 
ve bugün.  değişen çokta bir şey yok. Çünkü bugünün bütün 
meseleleri yüzyıl önceki meselelerle aynı.

Tarihimiz okumak, okutmak  özümsemek, özümsetmek  
geleceğe atılan adımlar için  daima önem arzetmektedir.. 

Murat	KARAKAYA
Okul	Müdür	Başyard.

Kut Savaşı

YENİDEN İŞRAK
15	Temmuz	Şehitlerimize	İthafen

Gece puslu karanlık, etrafta dolanıyor kanlı zilâl
Sana bırakır mı sandın vatanı bu şanlı hilâl!

Bir kurşun sesi yükseldi türap kızıl, gök kızıl
Kıyamda bekliyor sanki mücahitler, davran ve tarihe yazıl!

Dolmuş taşıyor yollar, sokaklar ve de meydanlar
Ağızda nidalar var, ellerde cesaretten silahlar.

Kırış kırış alınlar secdede, dualar var her nefeste
Hak ile batılı ayıran bir ses selalar minarelerde.

Ne çıkar göklerden ateş açsan yahut köprüleri kapatsan?
Şevk-i memat ile yanan yiğitler var tankların önüne duran.

Gördün mü sen hiç tarihinde böyle direniş böyle nam?
Egemenlik milletindir, edecek mi sandın kalleşliğine ram!

İstiklâl ki en yüce güçtür, yoktur bizde yeri esaretin
Gaflet edilmez ödenir elbet bedeli 248 şehidin!

Sen ki nesl-i cebindensin, şühedâ türküsü nedir bilmezsin
Yalnızca millete namlusunu çeviren bir kuru leşsin!

Tek yekûn olmak elzemdir, savar üstüne üşüşen leşleri
Vatan sevilir yücedir fark eder mi Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i?

Zafer bizimdir; kanda kudret, bedende azim, gönülde iman oldukça
Kır iradene uzanan elleri kimse değemez sana Hak yolunda durdukça.

Geldi geçti diye ermedi rahata, tuttu bıkmadan namus nöbeti 
Vehleten gelir de geri, boş bulmasın ihanet ettiği o yeri.

Temmuz 15; işte böyle bir destandır, darbelere geçit verilmez!
İrade bizim, güç bizimdir el koymak kimseye düşmez…

Rüveyda	ÖZTÜRK	
Kilim	sosyal	Bilimler	Lisesi	

EBEDİ 
MÜKÂFAT
ÇANAKKALE
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İlk olarak yolculuğumuza Ankara’nın Altındağ  ilçesinde 
bulunan 1921 yılında açılan Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile 
başladık. Söz konusu müze Anadolu’nun arkeolojik eserlerini 
sergileyen ve dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan bir 
müzedir. Müzede Paleolitik çağdan başlayarak günümüze kadar 
Anadolu arkeolojisi sergilenmektedir. 

 Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı 
Mustafa Kemal Atatürk’ün anıt mezarını ziyaret ettik. Anıtkabir 
yaklaşık 750.000 metrekarelik bir alanı kaplamakta olup, Barış 
Parkı ve Anıt Bloku olarak ikiye ayrılır.

 11.sınıf öğrencilerimizle birlikte  mesleki rehberlik amacıyla 
önce Özel Bilkent Üniversitesi’ni daha sonra Gazi Üniversitesi’ni 
ziyaret ettik. Bilkent Üniversitesi’nin zengin kütüphanesi 
karşısında büyülendik. Gazi Üniversitesi ise  1926 yılında kurulan 
bir devlet üniversitesidir. Tıp, Diş Hekimliği, Eğitim, Fen-Edebiyat, 
İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk ve Mühendislik Fakülteleri ve 
Teknoloji Fakültesi söz konusu üniversitedeki önemli bölümlerdir. 

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin 23 Nisan 1920 de kurulmuş 
olan yasama organı  Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ziyaret ettik.

Yolculuğumuza Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı turistik belde olan Uzungöl ile başladık. Sık ormanları ve doğal 
güzelliğiyle turistleri cezbeden gölün oluşum hikayesi şu şekildedir: Vadinin ortasında bulunan ve yamaçlardan düşen 
kayaların Haldizen deresinin önünü kapatmasıyla oluşmuştur. Uzungöl çevresindeki dağlarda ayı, kurt, tilki, yaban keçisi, 
Kafkas dağ horozu gibi çeşitli yabani hayvanlar bulunmaktadır. 

 Trabzon’un mesire yerlerinden biri olan Soğuksu semtinde Trabzonlu bankerlerden Konstantin Kabayanidis’in yazlık 
konutu olarak 1890 tarihinde yapılmış olan Atatürk Köşkü’nü gezdik. 1923 yılında hazineye intikal eden köşk, 15 Eylül 1924 
tarihinde Trabzon’a yaptığı ilk ziyarette Atatürk tarafından gezilmiş ve çok beğenilmiştir. Bunun üzerine köşk, Trabzon İl Daimi 
Encümeni’nin 18.05.1931 tarih ve 361 sayılı kararıyla Trabzonlular’ın bir armağanı olarak Atatürk adına temlik ettirilmiştir. 

 Trabzon’un mesire yerlerinden biri olan Soğuksu 
semtinde Trabzonlu bankerlerden Konstantin 
Kabayanidis’in yazlık konutu olarak 1890 tarihinde 
yapılmış olan Atatürk Köşkü’nü gezdik. 1923 yılında 
hazineye intikal eden köşk, 15 Eylül 1924 tarihinde 
Trabzon’a yaptığı ilk ziyarette Atatürk tarafından 
gezilmiş ve çok beğenilmiştir. Bunun üzerine köşk, 
Trabzon İl Daimi Encümeni’nin 18.05.1931 tarih ve 
361 sayılı kararıyla Trabzonlular’ın bir armağanı olarak 
Atatürk adına temlik ettirilmiştir. 

Yolumuza Ayder Yaylası ile devam ettik. Ayder 
Yaylası Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinin 19 km. 
güneydoğusunda 1350 m. Rakımda, ladin ve kayın 
ormanlarıyla kaplı bir yayladır. Harika doğası ile kafa 
dinleyip bol bol oksijen alabileceğiniz yaylada yeşillikler 
içinde oturup, horon tepebilirsiniz. 

Trabzon- Rize gezimizin Rize etabına Fırtına Deresi 
ile devam ettik. Şarkılara konu olmuş, heybetli akışıyla, 
herkesin bildiği ünlü bir deredir. Kaçkar Dağları’ndan 
gelen birçok kolun birleşmesi ile oluşmuştur. Yol 
boyunca Fırtına Deresi üzerinde birçok tarihi kemer 
köprü bulunmaktadır. Ayrıca burada zip-lining yapma 
şansımız oldu. 

Yolumuza Ordu’da bulunan Boztepe ile devam ettik. 
Denizden yüksekliği 530 m. olan  Boztepe, Ordu’nun  
tüm güzelliğini ziyaretçilere sunmaktadır. Boztepedeki 
yeşil ile mavinin eşsiz uyumu göz kamaştırıcıydı.

İngilizce	Öğrt.	Songül	UÇAR,	
Matematik	Öğrt.	Sevdap	ALTINBESEREK

Öğrencilerimiz	tarih	ve	edebiyat	derslerini	İncesu	İlçesindeki	
Tarihi	Mekanlarda	 	 işlediler.	Tarihi şahsiyetlerin tanınması 
ve tarih derslerinin daha iyi işlenmesi amacıyla gezilerimiz 
devam etti.Öğrenciler	tarihi	mekanda	ders	işlemenin	verdiği	
memnuniyeti	dile	getirdiler	ve	okul	 ile	tarihi	yerlerde	ders	
işlemenin	ne	kadar	farklı	olduğunu	ifade	ettiler.

İncesu´da Uygulamalı Tarih Dersi

ANKARA GEZİSİ

KARADENİZ GEZİSİ
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Okulumuz  Öğrencileri  Gezilere  Doydu



15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanmış olan darbe girişimi 
sırasında canını hiçe sayarak şehit düşen kahramanımız Ömer 
HALİSDEMİR’ in kabrini ziyaret ettik. Ömer HALİSDEMİR 20 
Şubat 1974’te Niğde’de doğmuştur.  Ömer HALİSDEMİR, 15 
Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında 
görevliyken komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbe yanlısını 
alnından vurarak şehit edilen kahraman Türk askeridir. 

 
 

 Daha sonra yolumuza Kayseri’ye 80 km. uzaklıkta bulunan, 
binlerce yıldır farklı hayatlara tanıklık eden yeşillikler içerisindeki 
Soğanlı Vadisi’ni ziyaret ettik. Soğanlı Vadisi; mağara, barınak, 
güvercinlik kilise ve manastır olarak kullanılan ilginç kaya 
oluşumlarına ev sahipliği yapmaktadır. 

 
Coğrafi olarak çok ilginç bir yapısı olan Soğanlı Vadisi çok 

eski bir yerleşim alanı olarak Roma devrinden kalan kiliseleriyle 
ünlüdür. Bu kiliselerin en ünlüleri; Aziz Barbara (Tahtalı), Karabaş, 
Kubbeli ve Yılanlı Kiliseleri’dir. Bu kiliseler arasından Yılanlı 
Kilisesi’ni ziyaret ettik. 

 
 

  
Daha sonra yolumuza İncesu’da bulunan Kara Mustafa Paşa 

Kervansarayı ile devam ettik. İncesu’da bulunan kervansaray 
1660 yılında Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından bir külliye 
olarak yaptırılmıştır. Kervansarayın cephesi kuzey doğuda yola 
paralel olarak yerleştirilmiştir. İçerisinde çarşı, medrese, hamam, 
cami, 30 dükkânlık alışveriş yeri bulunmaktadır. 

 

Okulumuz öğrencileriyle Selçuklu Müzesi’ne (Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi) ziyarette bulunduk. Söz konusu 
yer, Selçuklu hükümdarlarından II. Kılıçarslan’ın kızı, Gevher Nesibe Sultan’ın vasiyeti üzerine kardeşi I. Gıyaseddin 
Keyhüsrev tarafından 1205-1206 yıllarında yaptırılmıştır. Sade minaresiyle dikkat çeken külliye, Anadolu mimarlık 
tarihinin günümüze kalan en önemli yapılarındandır. Osmanlı Dönemi’nde kısmen onarılmış olmasına rağmen, harap 
halde iken 1960’lardan itibaren başlayan kapsamlı yenileme çalışmaları yapılmıştır. Müze içerisinde sergilenen Selçuklu 
ve yakın dönem eserlerinin yanı sıra, etkileşimli ve teknolojik görsellik içeren alanlar yer almaktadır. Böylece ziyaretçiler; 
dinleyerek, deneyerek, uygulayarak ve teknolojik aletleri kullanarak Selçuklu Medeniyeti hakkında bilgiler almaktadır.

Sultan Sazlığı, ilimizin 70km. güneyinde Develi Ovası ortasında mevsimlere göre 8-13 hektar alanı kaplayan sulak sahadır. 
Doğanın kendi kendine kurduğu, hassas dengelere dayalı olan ve kusursuz işleyen Sultan Sazlığı’na yaptığımız  gezi oldukça 
keyifli geçti.

Ziyaretimiz sırasında ikram edilen yemeklerden sonra yolculuğumuza Kuş Cenneti Müzesi ile devam ettik. İçerisinde 40 
kuş türünün kopyasının yer aldığı müzede öğrencilerimiz görevliler tarafından  kuşlar hakkında bilgilendirildi.

Kuşları daha yakından görmek amacıyla milli park içerisinde kuş gözlem kulelerine, yürüyüş 
parkurlarına ve kulübelere de uğradık. Yürüyüş parkının içerisinde i1986’da yapılan bir araştırmaya göre 251 kuş türü 

kaydedilmiştir. Bunlardan 80’den fazlasının sahada kuluçkaya yattığı tespit edilmiştir.

NİĞDE GEZİSİ SELÇUKLU MÜZESİ

SULTAN SAZLIĞI
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Okulumuzda, Türk Dili ve Edebiyatı 
Öğretmeni SERAP ERİNÇ, İngilizce 
öğretmenimiz Songül UÇAR ve  görevli 
öğrencilerin hazırladıkları anlamlı bir 
etkinlik ile 10 Kasım Atatürk´ü Anma 
Töreni Yapıldı.

Türk ulusunun büyük önderi ve 
Cumhuriyet’imizin kurucusu Mustafa 
Kemal  Ata türk ’ün sonsuz luğa 
göçüşünün yıl dönümü dolayısıyla 
okulumuzda düzenlenen tören; 
Oku lumuz İdarec i ,  öğre tmen, 
öğrenci ve tüm personelin katılımıyla 
gerçekleşti.

                Saygı duruşu ve İstiklâl 
Marşı’nın ardından günün anlam ve 
önemini belirten  konuşmalar yapıldı. 

Okulumuz Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni SERAP ERİNÇ, İngilizce öğretmenimiz Songül UÇAR 
önderliğinde  öğrencilerinin hazırladığı törende tiyatro gösterisi, söz korosu, belgesel film ve Atatürk 
ilkeleri yer aldı.

 
Aramızdan ayrılışının 78. yıl dönümünde eşsiz lider Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamaya ve anlatmaya 

çalıştık...

   Okulumuzda 22 Eylül 2016 tarihinde  15 
Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma 
Programı yapıldı.

   15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı, 
okulumuz öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla 
tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu ve 
sonrasında İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile 
başladı.           

    Daha sonra günün anlam ve önemini belirten 
konuşmayı Okulumuz Müdürü Abdulvahap 
GÖKALP Bey yaptı. Program sinevizyon 
gösterisi, okulumuz öğrencilerinin şiirleri, ve 
konuşmalarıyla devam etti.

 “Bir çınarın nasıl büyüdükçe kökleri sağlamlaşıyorsa, ‘İyilik Ağacı’ da iyiliklerle büyüyüp kökleriyle tüm 
dünyayı saracaktır.”

Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz, “Dilek Ağacı” Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Ahmet 
Hilmi Güçlü Anaokulu  öğrencilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladılar. Paylaşmanın 
ve yardımlaşmanın sevincini yaşadılar.

Melikgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile okulumuz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Kulübü öğretmenleri Ezgi KORKMAZ ve Berna YALÇIN´ın önderliğinde Eskişehir Bağlarındaki Ahmet Hilmi Güllü 
Anaokulunda okuyup da hayalinde geçirdiği oyuncağı alamayan çocukların hayalini gerçekleştirdik. “Dilek 
Ağacı” adı verilen projede öğrenciler hayâlindeki oyuncağın adını dilek ağacı adı verilen sembolik ağaca asarak 
belirlediler. Öğretmen ve öğrencilerimizde bunları alarak işbölümü ve kermes ile gerçekleştirerek öğrencilere 
yapılan törenle dağıttılar. Okul Müdürümüz A.Vahap GÖKALP, projeyi gerçekleştiren öğretmen ve öğrencilerimizi 
tebrik ederek bunun devamını istedi.

 
Dilek	Ağacı	Nedir	?
Dilek Ağacı, iyilik yapmanın alışkanlık haline dönüşmesi, iyiliklerin paylaşılması yoluyla toplum bilincinin 

artırılması ve kişilerin değil, yapılacak iyiliklerin ön plana çıkması amacıyla okulumuzda her yıl  uygulanan  projedir.

 İdlib´deki kimyasal silah saldırısında yaralananlar için bölgeye zehirli gazın etkisini azaltacak tıbbi 
malzeme gönderilmesine destek verdik.

 
Hatay´ın Reyhanlı ilçesindeki yardım noktasına Suriye´nin İdlib kentine gönderilmek üzere,Okulumuz  

Öğrenci ve Öğretmenleri tarafından alınan gaz maskeleri teslim edildi. 

SULTAN SAZLIĞI

10 KASIM 1938…. 10 KASIM 2016… )

Dilek Ağacı Projemiz

Okulumuz İdlib´e yardım eli uzattı

15 Temmuz Demokrasi Zaferi 
ve Şehitleri Anma Programı  
Düzenledik.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı
 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik 
Bayramında’’ Okulumuz öğrencilerine  
yakışır bir şekilde gerçekleştirdik.

Okulumuz  tarafından organize edilen 19 
Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı Bisiklet Turu Etkinliğimizle 
başlayan  programımız, okulumuz konferans 
salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın 
okunmasının ardından yapılan çeşitli 
etkinliklerle yapıldı. Okulumuz konferans 
salonunda yapılan etkinliğe  misafirler, 
öğretmen ve öğrencilerimiz katıldı.

12 Mart İstiklal Marşı´nın 
Kabulü ve M.Akif Ersoy´u 
Anma Günü Programının 
Sunumunu Gerçekleştirdik.
Mehmet Akif Ersoy’u  anma  etkinlikleri,  
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başladı. Programımız, günün 
anlam ve önemini belirten konuşmaların 
yapılmasıyla devam etti. Ayrıca okunan şiir, 
sergilenen tiyatro ve oratoryo çalışmalarıyla 
son buldu. 

Cerablus’a Bizden de 
Yardım Eli Uzandı

Bakanlığımız tarafından Cerablus”un  
eğitimine katkı sağlamak 
amacıyla Kayseri İl Milli Eğitim 
Müdürlüğümüze verilen görev 
kapsamında okul olarak biz de 
katkıda bulunduk. Bu bağlamda 57 
takım öğrenci sırası ve masası ile 77 
öğrencinin kırtasiye malzemesinin 
tamamının karşılığı olan parayı 
koordinatör okula teslim ettik. 

18 Mart Şehitleri Anma Günü 
Ve Çanakkale Deniz Zaferi´nin 
102. Yıldönümü Etkinlikleri
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri 
Anma Günü Okul İdaresi, Öğretmenler ve 
Öğrencilerin katılımıyla okulumuz konferans 
salonunda çeşitli etkinliklerle anıldı.
Okulumuz öğretmenleri ve öğrencileri 
tarafından hazırlanan tören, Başkomutan 
Mustafa Kemal ATATÜRK ve Şehitlerimize 
saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı ile başladı. 
Günün anlam ve önemine dair bir konuşma 
yapılarak Çanakkale Zaferi’nin önemi, 
destansılığı, verilen vatan mücadeleye vurgu 
yapıldı. Okulumuz öğrencilerinin okuduğu 
şiirler ve hazırladığı tiyatro gösterisi ile 
devam eden program, Çanakkale Türkülerinin 
söylemesiyle sonlandı.
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2016 - 2017  Yılında  da  Anma  ve  Kutlama  Programları  Zengin 
İçerikliydi.

Okulumuzda	belirli	gün	ve	haftalar	için	yapılan	etkinlikler	öğretmen	ve	öğrencilerimiz	tarafında	özverili	bir	şekilde	hazırlanır	ve	sunulur.	Bu	yüzden	okulumuzdaki	her	etkinliği	öğren-
ciler	ilgiyle	ve	merakla	takip	ederler.



Okulumuzda	”24	
Kasım	Öğretmenler	
Günü	Kutlama”	töreni	
yapıldı.

33.	VAKIF	HAFTASI	
OKULUMUZDA		
KUTLANDI

Nevruz, huzur içinde, kardeşçe ve şenliklerle kutlanması 
gereken, tüm insanlık için sevgi, barış ve kardeşlik gibi 
değerlerin önemini hatırlatan bir bayramdır. 

21 Mart 2017 Salı günü  okulumuz bahçesinde Nevruz 
Kutlaması okul idarecileri, öğrenciler ve öğretmenlerimizin 
katılımıyla coşku ile kutlandı.

Öncelikle okulumuz bahçesinde mehter takımı eşliğinde 
saygı durusu ve istiklal marşı okundu. Ardından Mehter 
takımının konseri ile devam etti. Okulumuz   öğrencilerinin 
hazırlamış olduğu etkinlikler sunuldu. Örs üzerinde kızgın 
demir dövüldü. Okul öğrencilerinin hazırladığı  farklı  
yarışmalar yapıldı. Bir Nevruz geleneği olan Nevruz ateşi 
yakılarak Nevruz Ateşinin üzerinden  atlandı. Katılımcılara 
pilav, kavurma ve ayran ikramının yapılmasıyla Nevruz 
kutlama töreni eğlenceli bir şekilde bitirildi.

Kutlu Doğum Programı çerçevesinde 
çeşitli etkinlikler yapıldı.8 Mart Dünya 

Kadınlar Günü Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya teşriflerinin 1446. 
yıldönümü dolayısıyla 2017 yılı Kutlu Doğum Etkinlikleri çerçevesinde okulumuzda  
Kutlu Doğum Programı düzenlendi. Okulumuz konferans Salonu´nda  düzenlenen 
program Kur´an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Daha sonra günün anlam ve önemi 
hakkında kısa bir konuşma yapan okulumuz Din Kültürü Ahlak Bilgisi öğretmeni 
Elmas Demirtaş Muhammedi misyonun tüm gönüllere dolması temennisinde 
bulundu. Devam eden programda sahne alan öğrenciler ilahiler seslendirdi , 
tiyatro oyunu canlandırıldı. Programın sonunda salavat okunması ile İki Cihan 
Sultanı Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)´İn Mübarek Sakal- ı 
Şerifleri okulumuz Öğrenci ve öğretmenlerinin ziyaretine açıldı. 

  Okulumuzda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli 
etkinliklerle kutlandı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla okulumuz öğrencilerinin hazırladığı  müzik 
dinletisini  Konferans Salonunda dinledik. Daha sonrasında  
Okul Müdürümüz Abdulvahap GÖKALP  okulumuzda  çalışan 
bayanların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutlayıp, kendileri 
çiçek taktim etti.

Her Yardım Mutluluğa Bir Adım 
(Sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
kulübü )

	 Okulumuz	sosyal	sorumluluk	projelerine	bir	yenisini	daha	ekledi.	Okulumuz	Sosyal	yardımlaşma	ve	dayanışma	kulübü	16	Kasım	
Çarşamba	günü	ihtiyaç	sahibi	ailelere		yardımda	bulundu.
	 Okulumuz	Sosyal	Yardımlaşma	ve	dayanışma	kulübü	öğretmenleri	Ezgi	KORKMAZ		ve	Berna	YALÇIN		Öğrencileriyle	birlikte	or-
ganize	etiği	ve	geleneksel	hale	gelen	yardımlaşma	etkinliğini,		bu	yıl	da	ilçemiz	Şehit	Nazım	İlkokulu’nda	okuyan	ihtiyaç	sahibi	öğrencil-
erin	ailelerine	yardım	yaparak	gerçekleştirdi.
	 Okul	Müdürümüz	Abdulvahap	GÖKALP,	düzenlenen	kampanya	 ile	öğrencilerimizde	paylaşma	ve	 yardımlaşma	duyguları	 pe-
kiştirilmiş,	velilerimiz	 ise	böyle	bir	organizasyona	katkı	sağlamalarına	 imkan	tanındığı	 için	memnuniyetlerini	 ifade	etmişlerdir.	Ayrıca	
başta	kampanyayı	düzenleyen	kulüp	rehber	öğretmenleri	Ezgi	KORKMAZ	ve	Berna	YALÇIN	olmak	üzere	müdür	yardımcısı	arkadaşları-
ma,	kampanyaya	emeği	ve/veya	katkısı	ile	destek	sunan	tüm	öğretmen,	veli	ve	öğrencilerimize	teşekkür	ederim.”	dedi.

	 	24	Kasım	Öğretmenler	Günü	etkin-
likleri	çerçevesinde	okulumuz	Öğret-
menleri	 Songül	 UÇAR	 ,	 Ezgi	 KORK-
MAZ		ve	Berna	YALÇIN		önderliğinde,	
öğrencilerimizin	 hazırladığı	 program	
sergilendi.	Programımız	saygı	duruşu	
ve	İstiklal	Marşı	 ile	başladı.	Ardından	
Okul	 Müdür	 	 Başyardımcımız	 Murat	
KARAKAYA	günün	anlam	ve	önemini	
belirten	 bir	 konuşma	 yaptı.	 Öğren-
cilerin	 hazırlamış	 olduğu	 öğretmen-
ler	 klibi	 ilgiyle	 izlendi.	 Daha	 sonra	
öğrencilerden	oluşan	Koro	izleyicileri	
eğlendirdi.	Sunucularımız	Öğretmen-
ler	Günü	kutlama	programımızı	dinl-
edikleri	 için	herkese	teşekkür	ederek	
programı	kapattılar.
  

Vakıflar	 Haftası	 nedeniyle	 Vakıflar	
Bölge	Müdürü	ve	beraberindeki	heyet	
ile	birlikte	okulumuzu	ziyaret	ettiler
8-14	Mayıs	Vakıflar	Haftası	nedeniyle	
Kayseri	 Vakıflar	 Bölge	 Müdürlüğü	
tarafından		çeşitli	etkinlikler	yapılıyor.	
Etkinlikler	 kapsamında	 bugün	
okulumuz	 konferans	 salonunda		
vakıfların	 önemi	 hakkında	 sunumlar	
yapıldı.	 Kayseri	 İl	 Müftüsü	 Doç.	 Dr.	
Şahin	 GÜVEN	Vakıf	 ve	 Sivil	 Toplum	
Temalı		Konferans	Verdi.	Konuşmaların	
ardından	öğrencilerimize	etli	pilav	ve	
ayran ikram edildi.

OKULUMUZDA	 MEVLANA	 HAFTASI	 KUTLANDI	 :	 2-17	 Aralık	 ülkem-
izde	Mevlana	haftası	olarak	kutlanmaktadır.	Okulumuzda	bu	çerçevede	
Hz.	 Mevlana’yı	 daha	 iyi	 anlama,	 öğrencilerimize	 tanıtma	 adına	 çeşitli	
etkinlikler	düzenlendi.	Etkinlikler	 çerçevesinde	 çeşitli	 tanıtıcı	 sunumlar	
yapıldı.	 Hz.	Mevlana’nın	 çağları	 aşan	mesajları	 öğrencilerimize	 bir	 kez	
daha	anlatıldı.
                 
Mevlana	 Celalleddin-i	 Rumi´yi	 anma	 haftası	 kapsamında	 okulumuzun	
düzenlediği,	 sunumunu	Ömer	 Halis	 Demir	Üniversitesi	Öğretim	Üyesi	
Prof.	Dr.	Ziya	Avşar’ın	yaptığı	konferansı		samimi	duygularla	izledik.	Ar-
dından	öğrencilerimizin	hazırladığı	ney	dinletisini	ve	şiirleri	dinledik,	son	
olarak	da	Prof.	Dr.	Ziya	Avşar	Konferansını	Mesnevi’nin	18	beyitini	okuy-
arak	bitirdi.

MEVLANA

Nevruzu coşkulu bir şekilde kutladık.
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Sosyal Bilimler Liseleri 9. Ulusal Öğrenci Sempozyumu’nun 
en temel özelliği lise öğrencilerinin danışman öğretmenlerin 
yardımıyla bilimsel bildirileri hazırlama imkanı bulmaları ve diğer 
okullarla fikir alış verişinde bulunarak bilimsel bir platformda 
oturum başkanları ve panelistler eşliğinde bildirilerini sunmalarıdır

Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Ankara 
Sosyal Bilimler Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen “Darbeden 
Demokrasiye: 15 Temmuz” konulu Sosyal Bilimler Liseleri 9. Ulusal 
Öğrenci Sempozyumu´na  Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi olarak 
katılarak bir bildiri sunduk. Sempozyumda  Tarih Öğretmeniz 
Emrah Budak’ın danışmanlığında Eda Şenoğlu’nun sunumlarıyla 
okulumuzu başarıyla temsil etmiş olup  bildirimimiz ilgiyle takip 
edildi katılımcılar tarafından çok beğenildi. 

OLUF (ODTÜ Lise Ulusal Forumu)

Lise Ulusal Forumları; gençlerin, Türkiye´yi ilgilendiren güncel 
konular üzerine fikir alışverişleri yaptıkları, tartıştıkları sorunlara 
çözüm önerileri getirip bu önerileri taslağa geçirdikleri ve sundukları 
bir Avrupa Parlamentosu simülasyonudur.

Ankara ODTÜ Lise Ulusal Forumuna katılan öğrencilerimize 
konferans boyunca gösterdikleri aktif katılım, girişimcilik ve çözüm 
odaklı tutumları forumda takdir topladı.

14-17 Ekim tarihleri arasında düzenlenen, Edebiyat Öğretmenimiz 
Serap ERİNÇ”in danışmanlığını yaptığı TED Kayseri Koleji Ulusal 
Forumuna  ile öğrencilerimizle birlikte katıldık.

Lise öğrencilerinin belirli komiteler halinde bir araya gelerek, 
güncel konuları tartışıp bir sonuca varmaları ve vardıkları sonucu bir 
forum içinde sunmalarını sağlayan forumda öğrencilerimiz; Eğitim, 
Çevre, Sağlık, Sanayi, Sanat, Güvenlik, Teknoloji ve Araştırma ve Spor 
gibi önemli konu başlıklarını seçerek, komiteler halinde ülkemizdeki 
sorunları parlamento ciddiyetinde tartıştılar.

Proje okullarını bir araya getirip sinerji oluşturmayı, kamuoyunda 
proje okullarının neler yaptığına bilimsel çalışmalarla cevap 
sunmayı amaçlayan kampa katıldık.

 Proje okullarından gelen öğrenciler, kendilerine tahsis edilen 
mekatronik, bilgisayar yazılımı, temiz üretim alanlarıyla ilgili 
OMÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri tarafından üniversite 
kampüsünde teorik ve uygulamalı eğitim aldılar. Öğretmenler 
matematik, fizik, kimya ve biyoloji alanlarında yeni müfredat ve 
zümre çalıştayı yaparak, sonuçları raporlaştırıldı. Okul yöneticileri 
yapacakları sunumlarla örnek proje ve uygulamalarını diğer 
okullarla paylaşacak.

Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarının 
öğrencilerine bilimsel çalışmaları sevdirme, öğrencileri bilimsel 
çalışma yapmaya teşvik etme, bu öğrenciler aracılığıyla yeni 
buluşlara kapılar aralama gibi hedefleri bulunan kamp 15 Şubat´ta 
son buldu.

Kamp sonunda üç alanda hazırlanan projelerle dereceye giren 
öğrenci ve okullara ödül verilecek 

Öğrencilerimize  bilimi sevdirmek  gözlem, keşif, sorgulama, 
hipotezi test etme, problemi çözme ve model oluşturma 
becerilerini geliştirmek amacıyla Okulumuz Müdürü Abdulvahap 
GÖKALP’in önderliğinde, düzenlenen etkinliğe bir öğretmen ve iki 
öğrencimizle katıldık.

AGÜ Ev Sahipliğinde öğrencilerin delegeler çıkararak belli 
ülkeleri ve Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarını temsil ettikleri 
eğitsel bir simülasyon olan Model Birleşmiş Milletler Konferansna 
katıldık

Abdullah Gül Üniversitesi ev sahipliğinde Sümer Kampüsü´nde 
yapılan Model Birleşmiş Milletler Konferansına (MUN) katıldık. 
Öğrencilere içinde yaşadıkları dünyayı daha yakından tanımalarını 
sağlamak,  küresel sorunlara karşı farkındalık oluşturmak, uluslar 
arası bir arenada kendini ifade etme ve bir topluluğa hitap etme 
şansını vermek, öğrencilerin sosyal, kültürel, eğitimsel ve dil 
gelişimine katkı sağlamak ve diplomasi dilinin öğrenilmesini 
sağlamak gibi amaçları bulunan bu konferans boyunca 
öğrencilerimiz  okulumuzu, başarıyla temsil ettiler.

KAYMUN (Kayseri Model United Nations) Konferansı’na katıldık.
30 Eylül -2 Ekim 2016 tarihleri arasında, Abdullah Gül 

Üniversitesi’nde düzenlenmiş olan KAYMUN (Kayseri Model United 
Nations) Konferansı’na katıldık.  İngilizce öğretmenlerimizden 
Ezgi KORKMAZ ve Songül UÇAR ‘ ın öğrencilerimize eşlik ettiği 
konferansta, katılımcılar tartışma, konuşma, anlama becerilerini 
geliştirme şansı bulmuş, sosyal ve kültürel anlamda da kendilerini 
geliştirip, fikirlere saygılı bir ortamda, uluslararası politika ve dünya 
problemleri hakkında bilinçlenmiş, atandıkları ülkeler adına da 
çözüm önerileri sunmuşlardır.

Darbeden Demokrasiye: 15 Temmuz” konulu Sosyal 
Bilimler Liseleri 9. Ulusal Öğrenci Sempozyumu´na 
katıldık.

Samsun´da Bilim Kampındaydık.

Kilim SBL OLUF’ta 
(Odtü Lise Ulusal 
Forumu) 

TED KAYSERİ 
KOLEJİ III. ULUSAL 
FORUMU(TEKUF 
2016)

MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 
KONFERANSI´NA KATILDIK

Birleşmiş Milletlerin Canlandırıldığı Model 
United Nations (MUN) konferansına katılan 
öğrencilerimiz okulumuzu başarıyla temsil etti.
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 İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, okulumuz 
öğrencilerine hayat tecrübelerini aktardı.  Okulumuz öğrencilerin-
in özel daveti üzerine İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, 
hayatında kazandığı tecrübeleri, 3 dönem Belediye Başkanı Seçil-
mesindeki başarıyı nasıl sağladığını, başarılı olmanın yollarını 
ve okumanın önemini belirten seminer verdi. Başkan Karayol 
konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

  “Hayatım boyunca başarılı olabilmek için her zaman çok çalışar-
ak çalışmış olduğum kurumlarda elimden gelenin en iyisini yap-
maya gayret ettim. Sizler de hedeflerinizi belirleyerek hedeflerin-
iz doğrultusunda her zaman planlı programlı bir şekilde çalışıp 
sürekli kitap okuyarak kendinizi geliştirerek ülkemize faydalı ne-
siller olursunuz.”
Seminer Başkan Karayol’a plaket takdim edilmesi ile sona erdi.
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2016 - 2017  Seminer  ve  Konferansların  Yoğun  olduğu 
 bir  yıl  oldu.

Alanlarında uzman kişilerler tarafından  okulumuzda seminer, konferans, söyleşiler düzenlendi. Öğrencilerimizin yetişmesinde önemli bir rolü olan bu etkinlikler her yıl farklı isimlerin katılımlarıyla 
artık bir gelenek haline geldi.

			İlahiyatçı,	gazeteci	yazar	Abdullah	Yıldız’ı	misafir	ettik.

Haydi, Namaza; Bir Tevhit Eylemi, Namaz; Söylemden Eyleme, 
Dua; Ötelere Seyahat, Oruç; vb… gibi kitapların yazarı olan 
Abdullah Yıldız’ın okulumuz konferans salonunda gerçekleşen 
konuşmasını, öğrencilerimiz can kulağı ile dinlediler. Abdullah 
YILDIZ namazın önemini, namazın hayatımıza kattıklarını, 
insanları namazdan uzaklaştıran durumları ve bu durumlarda 
yapılması gerekenleri, öğrencilerimize aktardı. Yaklaşık bir saat 
süren program büyük beğeni topladı.

 Öğrencilerimizin kariyerlerini planlamalarında yol 
gösterici olabilmek adına seminer düzenledik.
 Okulumuzda Öğrencilerimizin meslek seçimleri ve 
kariyerlerini planlamalarında yol gösterici olabilmek adına çeşitli 
konularda seminer ve etkinlikler yapılmaktadır. Bu kapsamda , 
hedefe bir adım daha yaklaştıkları bu dönemde motivasyonlarını 
artırmak amacıyla Abdullah Gül Üniversitesi İşletme Bölüm 
Başkanı Doç.Dr. Ali İhsan Özdemir’i  İşletme Bölümü hakkında 
bilgilendirme yapması ve deneyimlerini paylaşması için 
okulumuza davet ettik. İşletme Bölümünün ilgilendiği konular, 
bölümünde kazanılan beceriler hakkında öğrencilerimizle 
yapılan seminerde ayrıca Abdullah Gül Üniversitesi Akademik 
programı ve kadroları, bursları ve fiziksel olanakları hakkında da 
öğrencilerimiz bilgi aldılar.

Meslek Tanıtım Günleri kapsamında Avukatlık mesleğini tanıtmak 
ve bilgilendirmek için Kayseri Baro Başkan Yardımcısı Av.Oğuz 
ERİNÇ okulumuza konuk oldu.
 Okulumuzda başlatılan Meslek Tanıtım Günleri Kapsamında bu 
hafta Kayseri Baro Başkan Yardımcısı Av.Oğuz ERİNÇ konuğumuz 
oldu. Avukatımız öğrencilerimize Hukuk Fakültelerine nasıl 
girileceği, mesleklerinin olumlu ve olumsuz yönlerini, aldıkları 
eğitimi ve tecrübelerini aktardı. Onların merak ettikleri konulara 
ışık tuttu.
Kayseri Baro Başkan Yardımcısı Av.Oğuz ERİNÇ’e verdikleri 
bilgilerden dolayı teşekkür ediyor, mesleklerinde başarılar 
diliyoruz. 
“Öğrencilerimiz Meslek Tanıtım ve Kariyer planlama günleri 
sayesinde bir çok mesleği direk olarak birinci ağızdan dinleyerek 
meslekler hakkında geniş bilgi sahibi oluyorlar. Bu projedeki asıl 
amaç; öğrencilerin bir ömür boyu yapacakları mesleği sağlıklı 
seçmelerini sağlamak, okulumuzda  gelenekselleşen bu proje 
ile öğrencilerimizin geleceğini sağlıklı planlamasına yardımcı 
oluyoruz.”

Vefatının	 850.	 yılında	 Hoca	 Ahmet	 Yesevi´yi	 Konferans	
Salonumuzda	düzenlenen	etkinlikle	andık.

 Büyük Türk Mutasavvıfı ve gönül eri Hoca Ahmet Yesevi’nin 
850. Ölüm yıldönümünde Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 
Kültür Teşkilatı (UNESCO) tarafından 2016 yılının “Ahmet Yesevi 
Yılı “ olarak ilan edilmesi nedeniyle, okulumuzda konferans 
düzenlendi. Konferansa Erciyes Üniversitesinden katılan Prof. 
Dr. Mustafa ARGUNŞAH, öğrencilerimize Hoca Ahmet Yesevi’nin 
hayatı hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Ahmet Yesevi’nin insanlık için 
önemi üzerinde durdu. Yesevi’nin hayatından kısa kesitler sunan 
Argunşah öğrencilerimizin Yesevi hakkında sordukları soruları 
cevapladı.

Divan	Şiiri	Üstadı		Av.	Hayati	İNANÇ	okulumuzda	konferans	verdi.

 Asıl mesleği avukatlık olmasına rağmen Edebiyatçı kimliği ile 
ön plana çıkan, TRT de yayınlanan “Can Veren Pervaneler” programını 
sunan Hayati İNANÇ okulumuz konferans salonunda öğrencilerimiz ile 
söyleşi yaptı. Büyük bir zevk ile dinlediğimiz Hayati Bey beyitleri ile 
bizleri tarihe götürdü.
 Hayati İNANÇ kendine özgü anlatımı ve espirileri ile din-
leyicilere Divan edebiyatını, Divan Şiirini, aruz ölçüsünü kimi zaman 
güldüren kimi zaman düşündüren ifadeleriyle anlattı. İnanç, dilimiz ve 
Divan Edebiyatının güzelliğini katılımcılara aktarırken, kendi anılarını ve 
tecrübelerini de dinleyicilerle paylaştı. Hayati İnanç, Fatih Sultan Meh-
met, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman ve Nabi gibi şairlerin 
divanlarından örnekler vererek onların hayata, şiire ve aşka yaklaşım-
ları hakkında bilgiler verdi.

İLAHİYATÇI	GAZETECİ	YAZAR	ABDULLAH	YILDIZ	
OKULUMUZDA

AGÜ’DEN	ÖĞRENCİ	BİLGİLENDİRME	SEMİNERİ

MESLEK	TANITIM	GÜNLERİ:	“AVUKATLIK”

	HOCA	AHMET	YESEVİ	KONFERANSI	 AV.	HAYATİ	İNANÇ	
OKULUMUZDA	KONFERANS	VERDİ.

			Erciyes	Üniversitesi	Edebiyat	Fakültesi	Sanat	Tarihi	Bölümü	
Öğretim	 Üyesi	 Doç.	 Dr.	 Celil	 Arslan	 okulumuzda	 konferans	
verdi.

   Okulumuz Konferans salonunda önceki gün, Mimar Sinan’ın 
hayatı ve eserleri konulu bir sunum düzenlendi. Sunuma 
konuşmacı olarak katılan Doç.Dr. Celil Arslan, mütevazı bir 
kişiliğe sahip olan Mimar Sinan’ın 1550 yıllarından bu yana 
yaptığı eserlerine ve  günümüzde ayakta olan Osmanlı Mimarisine 
dikkati çekti. Eserlerindeki mimari özellikler hakkında bilgi veren 
Doç.Dr. Celil Arslan mimarımızın hayatından kesitler ve yaşanılan 
ilginç olaylar hakkında da bilgiler verdi.

MİMAR	SİNAN’IN	ESERLERİNİN	KONU	EDİLDİĞİ	SEMİNER	DOÇ.	DR.	CELİL	ASLAN	
TARAFINDAN	VERİLDİ

 Yahyalı Belediye Başkanı Esat ÖZTÜRK  okulumuz  
öğrencilerine Belediyecilik dersi verdi.Okulumuz  Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirilen programda geleceğin büyükleri olan 
öğrencilere, belediyecilik dersi verildi. Yahyalı Belediye Başkanı 
Sayın Esat ÖZTÜRK, konferansta öğrencilere, belediyeciliğin 
temel kavramlarını, yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler 
verdi. Konferans sonrasında okulu gezen ve öğrencilerle 
tek tek sohbet eden  Yahyalı Belediye Başkanı Esat ÖZTÜRK, 
öğrencilerimizin  sorularına da içtenlikle cevaplar verdi.

GELECEĞİN	YÖNETİCİLERİNE	BELEDİYECİLİK	
EĞİTİMİ(YAHYALI	BELEDİYE	BAŞKANI	SAYIN	

ESAT	ÖZTÜRK)

İNCESU	BELEDİYE	BAŞKANI	
ZEKERİYA	KARAYOL	OKULUMUZDA
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İŞTE	TÜBİTAK	ORTAÖĞRETİM	ARAŞTIRMA	
PROJELERİ	YARIŞMASINDA	BÖLGE	BİRİNCİSİ		
OLAN	ESERİMİZ	VE	İÇERİĞİ

İNTERNET	VE	TEKNOLOJİ		BAĞIMLILIĞI	 Siber	Zorbalık	Kavramı	Üzerine

Proje Adı:  n tane n doğal sayının ardışık olarak yan yana yazılmasıyla oluşan rakamlar 
dizininin genel terimi .Bu araştırmada birden başlayarak her sayıyı kendisi kadar yazarak 
(1223334444….100100100….) bir rakamlar dizini oluşturduk ve x. sırada tekrar eden rakama 
ulaşmak istedik:

Bu projeyi oluşturmamızda bize Ales sınavında sorulan benzer bir soru ilham verdi. Bu soruda  
110. sıradaki tekrar eden sayıyı sormuştu. Bunu bulmak için sayarak işlem yapmışlardı. Biz bunun 
genel bir çözümü olup olmadığını merak ettik ve bir yöntem bulduk.

Bir örnekle açıklayalım:
Örnek: 3847. terimi bulalım. 
İki basamaklı sayıların bulunduğu terimler 46 ile 9810. sıradaki terimlerdir. Buna göre, 3847. 

sıradaki rakamın iki basamaklı sayıların oluşturduğu 2. dizinin kaçıncı elemanı olduğunu bulmamız 
gerekir.

3847-45=3802 iki basaklıların içindeki sıralamasıdır.
3802:2=1901  ikinci dizideki sıralamadır.
1901+45=1946 ise ikinci dizinin 1 den başlayan sırasıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek himayelerinde “2017 
Türk Dili Yılı” ilan edildi, devlet büyüklerimizin Türkçe 
konusundaki hassasiyeti sevindiricidir. Milletleri birbirinden 
farklı kılan onlara şahsiyet veren en önemli unsur sahip oldukları 
milli kültür hazineleridir. Bu hazinelerin başında dil gelir. Dil bir 
milletin milli kimliğini oluşturur. Dil geçmişle gelecek arasında 
milli köprü kurar. Eğer bu köprü istilaya uğrarsa, yara alırsa 
nesiller birbirini anlayamaz olur. 

   Maalesef Türkçemiz günümüzde böyle bir tehlikeyle 
karşı karşıyadır. Geçmişte dilimize girmiş yabancı kelimelerin 
dışında günümüzde de yabancı sözcükler bilinçsizce Türkçeye 
karıştırılmakta ve sıklıkla kullanılmaktadır. O kadar ki 
sokaklarda, çarşıda, pazarda, televizyon, gazete, dergi vb. 
bütün iletişim araçlarında Türkçesi varken yabancı kelimeler 
kullanılmaktadır. Dildeki yozlaşma, milletin kültürünü, inancını, 
bütün değerlerini yozlaştırır. Bu bakımdan millî birliğimizi, 
milli kimliğimizi korumak için Türkçemize sahip çıkmalıyız. 

   Türkçemiz dünyanın en eski, en zengin, en çok konuşulan 
dilleri arasındadır. 2017 yılı boyunca ses bayrağımız Türkçeyi 
bir daha indirmemek kaydıyla daha yükseklere çıkaralım. 

   TÜRKÇE AŞKI VATAN AŞKIDIR. AŞKIMIZA SADAKAT 
GÖSTERELİM…  TÜRK’ÇE SÖZLER

‘’Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan 
kurtarmalıdır.’’  Mustafa Kemal ATATÜRK

                                                               
‘’Bugünden sonra divanda, dergâhta, barigahta, mecliste, meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır.’’ 
Karamanoğlu Mehmet Bey
                                                               
‘’Kamusa (sözlüğe) uzanan el, namusa uzanmıştır.’’ Cemil Meriç

 ‘’Dilini kaybeden bir millet her şeyini kaybetmiş demektir.’’  Peyami Safa

‘’Bu dil ağzımda annemin sütüdür.’’  Yahya Kemal

‘’Türkçe giderse Türkiye gider.’’ Oktay Sinanoğlu

‘’Türkçe bir imparatorluk dilidir. Hüküm sürdüğü toprakların neresinde güzel bir ses bulmuşsa onu bünyesine 
almıştır. Şu fani dünya saadetleri içinde hiçbir şey aziz Türk çocuklarına Türk dilini öğretmek kadar güzel 
hizmet değildir.’’ Nihat Sami Banarlı

TÜRKÇESİ VAR !!!

Adapte : Uyum     Agresif : Saldırgan    Aktüel : Güncel  Bilbord : Yazı tahtası   Buton : Düğme
Dubleks : İki katlı   Full : Tam    İskonto : İndirim   Kampüs : Yerleşke   Komünikasyon : İletişim
Plaza : İş merkezi   Provokasyon : Kışkırtma   Skor : Sonuç   Şovrum : Sergi evi  Amatör : Deneyimsiz

	Kürşat	KAYA
Rehberlik	ve	Psikolojik	Danışman

İnsanın en değerli varlıklarından biri zamanıdır. 
Zamanın değerli olmasının en önemli sebepleri 
sınırlı olması ve üretilememesidir. İnsanın 
yapabileceği o kadar çok ve çeşitli etkinlik vardır 
ki bunlardan muhakkak bazılarını bazılarına tercih 
etmesi gerekmektedir. Normal koşullarda tercih 
etmekten dolayı bir çatışmanın olması bir tarafa 
eğer bir etkinlik veya uğraşı olması gerekenden 
çok fazla bir süreyi kapsıyorsa muhakkak 
hayatında bir birçok yaşantının gerçekleşmesine 
fırsat vermiyordur.  İşte en temelde zamanı çalan 
ve insanın yaşamında bir çok olumsuzluğu da 
beraberinde getiren çağımızın bağımlılığı internet 
ve aşırı teknoloji kullanımı çığ gibi büyümektedir.

Yaşlısı genci, öğretmeni öğrencisi, kızı erkeği 
ve köylüsü kentlisi her kesimi saran bu illetin önünü 
almak için sorunun farkında olmak ve gerekli 
tedbirleri ivedilikle hayata geçirmek gerekiyor. 

İnternet ve teknoloji kullanımı çağımızın 
vazgeçilmez ihtiyacı. Bu gün devletle olan münase-
betlerimizden, ticari faaliyetlerimize kadar, sosyal 
ilişkilerimizden, bilgi edinmeye kadar teknoloji ve 
internet her alanda hayatımıza girmiş ve vazgeçil-
mez olmuştur. İnternet ve teknoloji kullanımının ih-
tiyaca yönelik ve dengeli olması gerekliliktir. 

İnternet ve teknoloji kullanımının bağımlılığa 
dönüşmesi ve bir rahatsızlık şeklinde tezahür et-
mesi çok sık karşımıza çıkmaktadır. Bağımlılık 
bir maddenin veya bir etkinliğin bilinçli bir amaca 
yönelik olmadan veya insanın bir gereksinimini 
karşılamaktan uzak olarak devamlı ve artan or-
anlarda kullanılması, bu kullanımdan yoksun 
kalındığında da hoş olmayan duygular ve gergin-
liğin olması durumudur. İnternet kullanımı ne zam-
an bağımlılığa dönüşmüştür? 

-İnternette geçirilen süre her geçen gün 
artıyorsa, 

-İnternette herhangi bir ihtiyaç olmaksızın bağlı 
kalınıyorsa

-En temelde fizyolojik ihtiyaçlarını (yeme, içme 
vb.) veya sosyal ihtiyaçların aksamasına neden 
oluyorsa 

-Birey bağlı kalmaması gerektiğini bildiği halde 

kendisine hakim olamayıp internetten ayrılamıyorsa 
bu durum artık bağımlılığa dönüşmüş ve bir 
hastalık olmuş demektir.  

Bağımlılığın en önemli göstergelerinden biri de 
yoksunluktur. İnternete herhangi bir sebeple bağla-
namaması bireyde hoş olmayan duygulara ve 
normal dışı davranışlara dönüşüyorsa bağımlılığın 
geliştiği söylenebilir. 

İnternet bağımlısı olmak özellikle öğrencilerde 
ders başarısını düşürmektedir. Öğrencilerin ders 
çalışmaya ayıracağı zamanı kısıtlamanın yanında 
uzun süre ekrana bakmanın getirdiği yorgunluk 
ve uykusuzluk dersi etkili dinlemeyi önlemektedir. 
İnternet ve teknolojinin yaygın ve aşırı kullanımı 
öğrencilerin sürekli video ve resimlerle algı oluştur-
maları, okumayı ve dinlemeyi gerektiren etkin-
liklere olan ilgiyi düşürmektedir. Elektriğin toprağa 
en kolay ulaştıracak yolu seçmesi gibi öğrenciler 
de teknolojiyi ve internetin kolaycılığına kapılmakta 
ve bu da onların bilişsel anlamda soyut kavram-
lara uzaklaşmalarına ve dil becerilerini geliştire-
memelerine, hayal dünyalarının sınırlı olmasına ve 
sanatsal bir güzellik anlayışlarının kısırlaşmasına 
sebep olmaktadır. 

İnternet ve teknoloji bağımlılığının en etkin 
ve ucuz çözümü önleme faaliyetleridir. Bu sorun 
başımıza gelmeden kendimizi iyi tanıyıp çeşitli 
tedbirlerle bağımlı olmamanın yollarını aramalıyız. 
Örneğin İnternette geçen süremizi sınırlamak, bir 
program dahilinde kullanmak, kullanım sözleşmesi 
yapmak, interneti aile içerisinde sırayla kullanmak, 
kendimize başka hobiler ve eğlenceler bulmak, evde 
internet, TV ve cep telefonların kapandığı zamanlar 
oluşturarak aile bireyleriyle vakit geçirmek gibi. 
Eğer bağımlı olduğumuzu düşünüyorsak okulda 
Rehberlik Servislerinden profesyonel yardım da 
alabiliriz.

İŞTE TÜBİTAK ORTAÖĞRETİM ARAŞTIRMA PROJELERİ 
YARIŞMASINDABÖLGE BİRİNCİSİ  OLAN ESERİMİZ VE İÇERİĞİ 
               

 

A=�2x + 1
4
 - 1
2
  ise A=�2.1946 + 1

4
 - 1
2
   

                               A  =�3892 + 1
4
 - 1
2
   

                              A =  62,387 – 0,5 
                              A  =  61,887 

 At = ⟦𝐴𝐴 + 1⟧ = ⟦61,887 + 1⟧ = ⟦62,887⟧ =  62 bulunur.   
Şimdi 3847. Terim 62 sayısının hangi rakamıdır onu bulalım. 
62 iki basaklı olduğundan, bir basamaklı sayıların son elemanının sırası kullanılacaktır.  
Bir basamaklı sayıların son sırası 45 idi.  
45 ≡ 1 (mod2) 
3847 ≡ 1 (mod2)   ise, 1-1 = 0 ≡ 0 (mod2) olduğundan 3897. terim 62 sayısının                     
100 = l ler basamağındaki rakamı verir. Bu da 62 sayısı için 2 dir. 

Buna göre, 3847. terim 2 dir. 
 

 

 

Mustafa	AKKUZU
Matematik	Öğrt./Danışman	Öğrt.

	Onur	BAYAZIT
Türk	Dili	ve	Edebiyatı	Öğretmeni

Gençlerin teknolojiyi yoğun olarak kullanmaları sonucunda fizikselden sanala transfer olan yeni bir 
zorbalık şekli siber zorbalık ortaya çıkmıştır. Siber zorbalık, zorbalığın yeni bir biçimidir ve okul personeli için 
ilave güçlükler getirmektedir.

Siber zorbalık, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bir birey ya da gruba, özel ya da tüzel bir kişiliğe 
karşı yapılan teknik ya da ilişkisel tarzda zarar verme, kaba davranma ve kötü söz söyleme davranışlarının 
tümü olarak tanımlanmaktadır.

Günümüzde birçok kullanıcı yasal olarak cep telefonu taşımakta bu da kötü niyetli kişilerin korkutucu 
ve tehdit edici mesajlar yollamasını kolaylaştırmaktadır. Bu mesajların hızlı bir şekilde, kim tarafından 
gönderildiği belli olmadan, geniş bir izleyici kitlesine ulaştırılabilmesi teknoloji kullanımının toplumda en fazla 
endişe yaratan boyutudur. Benzer şekilde neredeyse her on ergenden sekizi evinde internete bağlanmakta, 
bu nedenle siber zorbalık ergenlere okul saatleri dışında akşamları ve hafta sonları bile zarar verebilen bir 
olgu haline gelmektedir

Dünyanın birçok ülkesinde siber zorbalıkla ilgili olgular zaman zaman basın da yer almaktadır. Örneğin; 
Amerika da 9 yaşında bir kız çocuğu evindeki kişisel bilgisayarından “seni öldürmeye geliyorum” şeklinde 
tehdit edici mesajlar almış, yine 12 yaşındaki bir başka kız çocuğuna okuldaki bilgisayar aracılığı ile ırkçı, 
korkutucu e postalar gönderilmiştir. Evinde ve okulunda bilgisayar kullanan her iki çocukta sanal zorbalığın 
korkunç dünyasıyla karşı karşıya kalmışlardır.

Geleneksel akran zorbalığı daha çok okul saatleri içinde oluşmakta kurban eve dönünce eziyet görmekten 
kurtulmaktadır. Oysa siber zorbalıkta zorba kurbanına her türlü elektronik iletişim araçları ile ulaşabildiği için 
günün her saatinde zorbalık devam etmektedir.

Yukarda ki tanım ve yaşanan zorbalığın ortaya koyduğu sonuçlar okullarda siber zorbalığı önlemek için 
yöneticiler, öğretmenler, evde ailenin çok önemli sorumluluklar düştüğünü göstermektedir. 

Okullarda çocuklara ve gençlere bilgisayar, internet ve diğer elektronik iletişim araçlarının güvenilir 
ve sorumlu bir şekilde kullanılması öğretilmeli, gerekli hallerde şikâyet için başvurabilecekleri adres ve 
kaynaklar gösterilmelidir. Anne babaların birçoğu günümüzde modern iletişim araçlarına yabancı kalmakta, 
teknolojik gelişmeleri takip edememektedir. Bu nedenle çocuklarıyla aralarında uçurumlar oluşmakta, onlarla 
iletişimleri azalmakta ve çocuklarının siber zorbalık deneyimlerini fark edememektedir. Anne babalar teknoloji 
konusunda kendilerini geliştirmeli, çocuklarıyla açık bir iletişim içinde olmalıdır. Anne babalar çocuklarının 
gelişim düzeylerine uygun olarak interneti ve diğer elektronik iletişim araçlarını nasıl kullanacakları konusunda 
onlara rehberlik yapmalı, sınırlamalar koymalı ve sık sık denetlemelidir. 

Erman	ERGÜN
Bilgisayar	Öğretmeni
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WELCOME	TO	YOUR	FUTURE

	SPORDA	DA		BAŞARILI	BİR	YIL	GEÇİRDİK	

As English Language Teaching Department, our aim is to sustain a productive ,communicative and 
dynamic language learning environment. Our priority is to make our students use the target language 
confidently while expressing themselves.

*Collaboration among students is encouraged because collaborative activities are in the natural 
process of language learning.Students interact with each other and become effective communicators.

*Instead of traditional assessment 
techniques, we prefer authentic 
assessment tools .Students are asked to 
show what they can do and produce. 

*The instructional technology 
is used throughout the units in the 
curriculum since we consider our 
students as ‘Digital Natives’. 

*We stick with the language 
learning in the long run not only in 
the school but also outside it.

*As ELT DEPARTMENT , we 
support language learning process 
via board games, garden games and 
various vocabulary games .

*We’re one of the very few 
schools with European Language 
Award which we were qualified in 
2012 in Kayseri .

*It must not be forgotten that it’s a 
privilege to be a part of Kilim Social 
Science High School.

Ezgi Korkmaz
English Teacher

*Students involve in task-based and project  based language activities that would increase their 
self-confidence while using the language.

OKUL İDAREMİZ TÜM FAALİYETLERDE 
ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDA

FUTBOL TURNUVASI ŞAMPİYONU 10.SINIFLAR

FUTBOL 
TURNUVASI 
İKİNCİSİ 
HAZIRLIKLAR

 FUTBOL TURNUVASI ÜÇÜNCÜSÜ 9. SINIFLARMelikgazi ilçesi 12. Bölge okulları 
arasında yapılan Voleybol ve Masa 
Tenisi turnuvasında öğrencilerimiz 
okulumuzu başarıyla temsil etmişlerdir. 12. BÖLGE OKULLARI VOLEYBOL TURNUVASI ŞAMPİYONU 

KİLİM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

12. BÖLGE OKULLARI MASA TENİSİ TURNUVASI 
İKİNCİSİ KİLİM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

TURNUVAYA KATILAN TÜM TAKIMLAR DOSTÇA MÜCADELE ETTİLER

BASKETBOL TURNUVASI İKİNCİSİ 9. SINIFLAR
Melikgazi ilçesi 12. Bölge okulları arasında yapılan 
Voleybol ve Masa Tenisi turnuvasına katkılarından 
dolayı Erkut İnşaat yönetim kuruluna okul müdür 
yardımcımız Necmettin ÇUHADAR tarafından 
teşekkür plaketi verilmiştir.

Beden Eğitimi ve Sporun genç yaş gruplarında sorumluluk duygusunun 
yanı sıra, öfkeyi kontrol edebilme, saldırganlığı frenlemede göz ardı 
edilemeyecek etkisi vardır. Ayrıca dikkat dağınıklığının önüne geçilmesine 
destek olur.  Spor yapan çocuklar, enerjilerini sporla boşalttıkları için daha 
verimli ders çalışarak boşa vakit geçirmezler. Yaşıtlarına göre daha az 
hastalıklara yakalanır, ayrıca daha çabuk iyileşirler.

Takım ruhuna sahip oldukları için de yalnızlık hissetmez ve kendilerini 
dinleyecek bol zamanları kalır. Gençlik döneminde de bu çağın dinamizmini 
sporla değerlendirdikleri için alkol ve sigaradan uzak kalırlar. Gençliğin 
aşırı heyecanını spora aktarmaları, olaylara yaklaşımlarda daha serinkanlı 
olmalarını sağlar. Aynı zamanda gençler için çok gerekli olan kendine 
güven duygusu ve kendini ifade yeteneği artar. Yediklerine, içtiklerine ve 
uykularına dikkat ettikleri için de iyi beslenirler.

Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Spor Kulübü olarak öğrencilerimizin toplum 
kurallarına uygun olarak yaşayan, çevresiyle iyi ilişkiler kuran, sağlıklı ve 
dürüst davranan bireyler olmalarının düşünce gelişimlerinin yanında, 
bedensel ve ruhsal gelişimlerine de bağlı olduğunun bilincindeyiz. 

Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Spor Kulübü olarak yaptığımız Beden 
Eğitimi ve spor faaliyetleriyle öğrencilerimize: milli ve manevi değerlere 
sahip çıkma, küçüklerini sevip ve koruma, büyüklerine saygı, vatanını ve 
milletini sevme, Türk büyüklerini kendine örnek alma, davranışlarını kontrol 
edebilme, doğru, temiz, düzenli, öz güvenli, disiplinli, özgür, zamanlarını 
yararlı ve zevkli çalışmalarla değerlendirebilme davranışları kazandırmak 
amacındayız. Bu nedenle yıl boyunca sınıflar arası, bireysel ve okullar 
arası spor faaliyetleri düzenlemekteyiz.

FAALİYETLERİMİZ:

Geleneksel	Futbol	Turnuvası:
Sınıflar arası futbol turnuvamız çok çekişmeli ve zevkli maçlara 

sahne oldu. Turnuva boyunca öğrencilerimiz kıyasıya mücadele ettiler. 
Turnuvada kazanmaktan çok sportmenlik ve kardeşlik ön plana çıktı. 
Müsabakalar sonucunda; 9. Sınıflar üçüncü Hazırlıklar ikinci olurken 10. 
Sınıflar şampiyon oldular.


