
Kocaeli Büyükşehir Be-
lediyesi ve İl Milli Eğitim
Müdürlüğü işbirliğinde lise
öğrencilerine yönelik olarak
düzenlenen “Kocaeli’nin
Genç Bilgeleri” Liselerarası
Kent Kültürü Bilgi Yarış-
ması finali, Yahya Kaptan
Recep Topaloğlu Kapalı
Spor Salonunda yapıldı. Ko-
caeli genelinden ilçe ele-
melerinde birinci olarak
finale kazanmaya hak ka-
zanan liseler finalde ya-
rıştı. Oldukça çekişmeli ve

zevkli geçen bilgi yarışma-
sında birinciliği okulumuz
Ali Fuat Başgil Sosyal Bi-
limler Lisesi kazanmayı ba-
şardı.

25 soru sonunda okulu-
muz 210, Körfez Tüpraş

50. Yıl Anadolu Lisesi 190,
İzmit Tevfik Seno Arda
Anadolu Lisesi ve Darıca
Gökşen Mustafa Yücel Ana-
dolu Lisesi 180’er puanda
kaldı.

Kocaeli’nin kültür var-
lıkları, coğrafyası, tarihi,
müzik ve yemekleri, tu-
rizmi, sporu, önemli şahsi-
yetleri gibi kategorilerden
25 soruya 45 saniye içeri-
sinde cevap veren Ko-
caeli’nin Genç Bilgeleri
Liselerarası Kent Kültürü
Bilgi Yarışması birincisi
okulumuz takımına, danış-
man öğretmeni Erdem Yıl-
dırım ve Okul Müdürü
Ömer Yılmaz Viyana ve
Prag’tan oluşan 5 günlük
Avrupa Turu  ödülü verildi. 

İLK YÜZDE BİR
İLK BİNDE DÖRT
ÖĞRENCİ

Geçen sene ilk 1000’e 3
öğrencimizin adını yazdır-
mıştık. Bu sene başarımızı
artırarak ilk 1000’e tam 4
öğrencimizi yerleştirdik.
Bugüne kadar mezunları-
mızdan 18 Öğrencimizi ilk
bine bir tanesini ise ilk
100’ün içine sokmayı ba-
şardık. Türkiye 96’ıncısı

olup bizi ve ailesini gurur-
landıran öğrencimiz Talha
TOPAN ayrıca yerleştiği İs-
tanbul Şehir Üniversite-
si’ne %100 bursla bölüm
birincisi olarak girdi. Tal-
ha’yı ve elde ettikleri ba-
şarılı neticelerle geçen
sene okulumuzu ülke ge-
nelinde Tuğana BULUT ,

Salih ALBAYRAK, Mehmet
Ali ALTAY en güzel şe-
kilde temsil ettiler.  Onları
sınav maratonuna hazırla-
yan, bu başarıyı elde ede-
bilmeleri için onlara
yılmadan rehberlik eden
öğretmenlerimize de te-
şekkür ediyoruz.

n Haberi 2. Sayfada

Talha TOPAN M.Ali ALTAY Salih ALBAYRAK

ŞAİRİMİZ İKİNCİ
KİTABINI ÇIKARDI

KİTAP OKUMADA 
YİNE İL BİRİNCİSİYİZ

Bu yıl ikincisi düzenlenen "Edebi Hayat Okumaları” isimli kitap
okuma projesi kapsamında yapılan sınavın neticesinde yine bi-
rinci olan okulumuz Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi geçen

sene kazandığı birinciliği elinde tutmaya devam ediyor. 
Kocaeli genelinden 279 ortaokul,

159 liseden 7 bin 955 öğrenci, Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından düzenlenen
Edebi Hayat Okumaları isimli kitap
okuma projesine katıldı.    Okulumuz
liseler Kategorisinde; Kocaeli Ali Fuat
Başgil Sosyal Bilimler Lisesi İL BİRİN-
CİSİ oldu. Yine bu kategoride danış-
man öğretmen olarak, Ali Fuat Başgil
Sosyal Bilimler Lisesi Müdür Başyar-
dımcısı Erdem YILDIRIM ve ekibi il bi-
rincisi,  Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmeni Dilek GÜL ve ekibi  il ikin-

cisi, Müdür yardımcısı Özgür KARA ve
ekibi il üçüncüsü, Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmeni Ekrem DİLCE ve ekibi  il be-
şincisi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğret-
meni Mehmet Akif ZORA ve ekibi il
altıncısı olarak büyük bir başarıya imza
attılar.

Lise Kategorisi sınavında başarı
gösteren öğrencilerimizden de Esra
ULUDAĞ il birincisi, Saruhan AYDE-
MİR il üçüncüsü, Özge YILMAZ il dör-
düncüsü, Betül AKSOY , Sude
ATASEVEN ve Rana YILMAZ ilk ona
girerek ödül almaya hak kazandılar. 

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 
İBRAHİM KARAOSMANOĞLU

Kocaeli Büyükşe-
hir Belediye Başkanı
İbrahim Karaosma-
noğlu, Kartepe Be-
lediye Başkanı
Hüseyin Üzülmez’in
ev sahipliğinde oku-
lumuzu ziyaret etti.
Belediye Başkanı-
mız Karaosmanoğlu
ile unutulmaz bir
röportaj gerçekleş-
tirdik.

n Haberi Röportaj 6-7’de

Yaklaşık 1,5 senelik aranın
ardından öğrencimiz bu kez
yazmış olduğu aşk şiirlerini
topladığı ‘’Yıldızlar Neden
Dargın Güne?’’ adlı kitabını
16 Mart 2018’de yayımladı.
Tanıtım ve imza gününde öğ-
rencimiz kitabını yakın çevre-
sine tanıttı. 

GENÇ BİLGELERİMİZ KOCAELİ BİRİNCİSİ‘Hep daha fazla
nasıl faydalı
olabileceğimi
düşündüm’

Yıl: 3               Sayı: 5 MAYIS 2018
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesinin Yayın Organıdır
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Yirmi yıllık öğretmenlik hayatımda birçok
farklı okulda görev yaptım ve birbirinden
çok farklı, öğrenci ile ders işledim. Ali Fuat
Başgil Sosyal Bilimler Lisesine atanmadan
önce kendine has özellikleri olan bu okulun
beni bu denli etkileyeceğini tahmin edemez-
dim.     

Kartepe’nin bir köşesinde özenle inşa
edilmiş saklı bir hazineden bahsediyorum.
Sürekli okuyan, araştıran, her türlü sosyal
faaliyete tereddüt etmeden atılan, saygılı ve
ağır başlı öğrencilere; okulunun kalitesini
artırmak için gece gündüz koşturan idareci-
lere ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan öz-
verili , güleryüzlü öğretmenlere sahip gerçek
bir hazine...

Bir hazine ne kadar değerli olursa olsun
onun kıymetini bilecek kişiler tarafından keş-
fedilmezse hiçbir önemi  yoktur. İşte ben de
bu sebepten okulumuzu Kocaeli’ye tanıtacak
olan bir gazete çıkarmaya karar verdim. Üç
yıldır Analiz gazetesini çıkarmaktayız, Allah’a
hamd olsun.

Gazete çıkarmak o kadar kolay bir şey
değil. Bir annenin doğum sancısı gibi biz de
sancılı günleri birbirine ekleye ekleye sabırla
ve heyecanla gazetemizin basılışını, başka
bir deyişle doğumunu bekliyoruz. Bütün ha-
zırlıklar bitip de elimize gazetemizi alıp say-
falarını çevirmeye başlayınca bütün
yorgunluklarımızı unutuyoruz.

Sizden istediğimiz gazetemizi çevreniz-
dekilere de ulaştırmanızdır, elinizdeki gaze-
teyi başkalarına da okutun ki bu hazineyi
herkes keşfetsin. Okulumuz gerçek sosyal bi-
limcilere kavuşsun. 

Yeni sayılarda buluşmak ümidiyle Allah’a
emanet olun ! 

Merhaba

Abdullah Gündem

Yazı İşleri MüdürüİLK BİNDE DÖRT ÖĞRENCİ
İLK YÜZDE BİR
Geçen sene ilk 1000’e 3 öğrencimizin adını yazdırmıştık. Bu sene

başarımızı artırarak ilk 1000’e tam 4 öğrencimizi yerleştirdik.
2017 yılı LYS so-

nuçları açıklandı.
2016/2017 Eğitim
Öğretim yılında al-
tıncı mezunlarını ve-
ren Kocaeli Ali Fuat
Başgil Sosyal Bilim-
ler Lisesi her geçen
gün başarılarını kat-
layarak zirvedeki ye-
rini korumaya de-
vam ederken 40 öğ-
rencisini mezun ve-
ren okul 2017
LYS’de ilk 100’e 1,
ilk bine 4 öğrencisi-
nin girmesini sağla-
yarak büyük bir ba-
şarıya imza attı.

Öğrencilerimiz-
den  Talha TOPAN TS-2’de Türkiye
96.sı,TS-1 Türkiye 102.si, TM-3 Tür-
kiye 400.sü olurken Tuğana BULUT
TS-2’de Türkiye 248.si ,TS-1 Türkiye
386.sı TM-3 Türkiye 543.sü ; Salih
ALBAYRAK TS-1’de Türkiye 874.sü
,TS-2 Türkiye 663.sü  ; Mehmet Ali
ALTAY TS2’de Türkiye 720.si,
TS1’de Türkiye 1018.si olarak okulun
başarı çıtalarını arttıran diğer öğren-

cilerimiz gibi Kocaeli Ali Fuat Başgil
Sosyal Bilimler Lisesi’nin yüz akı ol-
dular. 
ŞEHİR ÜNİVERSİTESİNE
BİRİNCİLİKLE GİRDİ

2017 LYS sonuçlarına göre 96. sı-
rada üniverisiteyi kazanan Talha To-
pan tercih ettiği Şehir Üniversitesine
birincilikle yerleşti. Okul Müdürümüz
Ömer YILMAZ, " Öğrencilerimizin Or-

taöğretime Geçiş Sı-
navlarına göre %8-
14 lük dilimlerle
okulumuza kaydol-
duklarını, okulun
mezun vermeye baş-
ladığı 2012 yılından
bu güne her yıl LYS
sonuçlarında ilk bin
ile ilk on bin arasın-
da öğrencileri mezun
ettiklerini, Galatasa-
ray, ODTÜ, İTÜ, Bo-
ğaziçi, İstanbul, An-
kara Üniversiteleri
gibi ülkemizin en iyi
üniversitelerine öğ-
rencilerini yerleştir-
diğini, bir okulun
akademik başarısının

en doğal haliyle aldığı yüzdelik dilim
ile mezun ettiği yüzdelik dilim ara-
sındaki yükselişe bakarak belirlenebi-
leceğini söyledi. 2016 LYS sonuçları-
na göre de ilk bine 3 öğrenciyi yerleş-
tirme başarısı gösterdiklerini, ancak
2017 LYS sonuçlarına göre ilk yüzde
ilk kez yer aldıklarını, okulumuzun
yeni başarılara imza atmaya devam
edeceğini belirtti. 

Hazırlık, dokuz ve onuncu sınıflardan 14
öğrencimiz Vali Muammer Güler Sosyal Bi-
limler Lisesi´nin 5-8 Nisan´da İbn Haldun
Üniversitesinde düzenlediği Model Birleşmiş
Milletler Konferansına katıldı. Türkiye gene-
linde 230 öğrencinin katıldığı konferansta Af-
rika Birliği, G20 Liderler Komitesi, Türkiye
Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Birleşmiş Mil-
letler Ekonomik ve Sosyal Konseyi, Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi, Müşterek Kriz Ko-
miteleri:2. Dünya Savaşı komiteleri kurularak
simülasyonlar gerçekleştirildi.

Açılış seremonisinde İbn Haldun Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Recep ŞENTÜRK ko-
nuşma yaptı. Konferans sonunda çeşitli
ödüllere de layık görülen öğrencilerimize te-
şekkür ediyor başarılarının devamını diliyo-
ruz.

MODEL BİRLEŞMİŞ 
MİLLETLER 
KONFERANSINDAYDIK !

MUN, lise ve üniversite öğrenci-
lerinin Birleşmiş Milletler'deki gün-
cel konuları tartıştığı, devletler ve
sivil toplum kuruluşları temsilcileri-
nin rollerini öğrencilerin üstlendiği
bir simülasyondur. MUN akademik
bilgi ve yabancı dil becerilerinin kul-
lanarak kültürler arası etkileşimi ve
paylaşımı sağlayan bir projedir. Biz
okulumuz olarak öğrencilerimizi bu
projelerde aktif kılıyoruz. Okulumuz
öğrencilerinden 10. Sınıf ve hazırlık-
lardan oluşan belirli kişiler MUN
projesine katıldılar. 4 gün süren bu
program Vali Muammer Güler Sos-
yal Bilimler Lisesinde yapıldı. Öğ-
rencilerimiz ise “Sochum ve
Specpol” komitelerinde katılım sağ-

ladılar. Genel amacımız İngilizce si-
yaset, dünya ve ekonomi ile ilgile-
nenler için fikir edinme, tecrübe
edinme ve sosyalleşmek oldu. 

Katılım sağladığımız diğer etkin-
liğimiz ise BILUF, bu projenin amacı
ise 8 farklı ülke sorununu komiteler
tarafından belirli ana başlık ve gün-
dem altında inceleyerek sorun ve bu
soruna çözüm şeklinde taslakların
hazırlanmasıydı. Okulumuz öğrenci-
leri bu proje için Bilkent Üniversite-
sine gittiler. Kaliteli, eğlenceli ve bol
bilgili zaman geçiren öğrencilerimiz
bu konuda oldukça ciddi bir tutum
sergiliyorlar.

Öğrencilerimizi tebrik eder, başa-
rılarının devamını dileriz.

MUN’da ve  BILUF’da GÖZ DOLDURDUK
Okulumuz öğrencileri Türkiye çapında düzenlenen MUN - BILUF gibi önemli projelerde yer alıyor.

İNGİLİZCE DİL KAMPINA KATILDIK!
Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlık sınıfı öğren-

cilerine yönelik düzenlenen ‘’Söz Sende’’ yabancı
dil kampına katıldık. İngilizce öğretmenlerimiz ta-
rafından kampa katılmak üzere Zuhal Ucal ve
Zeynep Sıla Bostan seçildi. İngilizce öğretmenimiz
Dilek Yazar ve okul müdürümüz Ömer Yılmaz ile
yola çıkan öğrencilerimiz Türkiye’deki tüm hazır-
lık sınıfına sahip okulların gönderdiği temsilcilerle
Antalya’daki bir otelde bir araya geldiler.

Bahçeşehir Üniversitesi’nden öğretim üyeleri
Kenan Dikilitaş ve Perihan Savaş da kampa konuk
olarak katıldı. Öğrenciler 5 gün boyunca çeşitli et-
kinlikler yaparak İngilizcelerini pratiğe döktüler
ve işin uzmanlarından seviyelerini nasıl ilerlete-
ceklerini öğrendiler. Kampa katılarak okulumuzu
temsil eden öğrencilerimize teşekkür ediyor, ba-
şarılarının devamını diliyoruz.
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2007’de kurulduğu günden itibaren,
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Li-
sesi eğitimde mükemmelliği hedeflemiştir. 

Öğrencilerine, yalnız ülkenin değil
dünyanın sorunlarını dert edindirmek,
sosyal bilimlerin vazgeçilmez şartların-
dan olan tarih şuurunu kazandırmak,
farklı alanlarda sosyal ve kültürel roller
üstlenen vatandaşlar ve liderler olarak
işlev yapacak, azimli, beceri ve kavrayış
sahibi sosyal bilimciler yetiştirmek, Ko-
caeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lise-
si’nin değişmez ilkeleridir.  

Geleneklerinden aldıkları güç, top-
lumsal değerleri gençlere aşılama konu-
sunda gösterdikleri duyarlılık, gençlerin
kendilerini ifade edebilmeleri için harca-
dıkları çaba ve bu amaca ulaşmak için
kullandıkları yöntemler Kocaeli Ali Fuat
Başgil Sosyal Bilimler Lisesi’ni diğer
okullar arasında ayrıcalıklı kılmaktadır. 

Veliler, ileride okulumuzun öğrencisi
olmak isteyenler, okulumuzda çalışmak
isteyen öğretmenler, dönem arkadaşla-
rıyla yeniden bir araya gelmek isteyen
veya okulumuzda yapılan çalışmalar hak-
kında bilgi almak isteyen mezunlarımız;
hepiniz şu anda doğru yerdesiniz. 

Lisemiz sağladığı üstün akademik
avantajların yanı sıra, dil eğitimine veri-
len önem, sosyal sorumluluk projeleri,
spor ve güzel sanatlar çalışmaları ile ge-
leceğin dünyasının bireylerine çok yönlü
bir hayatın kapılarını ardına kadar aç-
maktadırlar.

İnsanı insan yapan şeyin değerler ol-
duğu hakikatine binaen öğrencilerimiz,
başarı fetişizmi ile gitgide yalnızlaşan ve
yabancılaşan bireyler olarak değil hayatı
anlamlandıran ve paylaşmayı bilen fert-
ler olarak hayata hazırlanırlar. 

Sözlerime son verirken sizlere bir kez
daha Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bi-
limler Lisesine , “Geleceğinize hoş geldi-
niz” demek istiyorum. Mesajımı okumaya
ve yayınımız vesilesiyle okul hakkında
bilgi almaya vakit ayırdığınız için hepi-
nize teşekkür ederim. Kocaeli Ali Fuat
Başgil Sosyal Bilimler Lisesinin birçokla-
rınca neden bir yuva ve aile olarak görül-
düğü konusunda gazetemizin sizlere bir
fikir vereceğine inanıyorum.

Saygılarımla

Şu anda
doğru 

yerdesiniz
Ömer Yılmaz

Okul Müdürü

KOCAELİ SBL İLK 
ÇALIŞTAYINI YAPIYOR

Okulumuz Ali Fuat Başgil Sosyal
Bilimler Lisesi faaliyetlerine bir ye-
nisini daha ekliyor. Oldukça önemli
bir çalışmaya önayak olan okulumuz
Kocaeli’deki liselere yönelik “ALİ
FUAT BAŞGİL DEMOKRASİ YO-
LUNDA GENÇLERLE BAŞBAŞA”
konulu çalıştay hazırladı. 4 Mayıs
2018’de Kartepe Park Otel’de ger-
çekleştirilecek ve 14 lisenin katılım
göstereceği çalıştayda tarihten, dile,
dilden psikolojiye pek çok konuda

fikir alışverişi gerçekleştirilecek.
Dördü profesör olmak üzere 11 aka-
demisyen 14 röportör görev alacak.
8 ana başlık altında 9 çalıştay yapıla-
cak. Çalıştay 207 katılımcı ile ger-
çekleştirilecek.  Konuk okulların yanı
sıra yakın illerimizdeki üniversiteler-
den öğretim üyeleri de çalıştayımıza
iştirak edecekler.  Kocaeli’de resmi
okullar arasında çalıştay yapan ilk
okul olma şerefini elde etmemiz biz-
leri oldukça sevindirmektedir.

MEZUNLARIMIZDAN
ÖĞRENCİLERİMİZE

MOTİVASYON DESTEĞİ!
Okulumuzda her sene geleneksel

olarak düzenlenen geleneksel sınav
motivasyonu programının üçüncüsü
12’inci sınıf öğrencilerimize yapıldı.
Her sene mezunlarımız 12’inci sınıf-
larımıza sınav konusundaki deneyim-
lerini aktarmak ve onları motive
etmek için okullarını ziyaret ediyor-
lar.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yatılı okul-
larda okuyan öğrenciler arasında "Pansiyonlar
Okuyor" yarışmasında ilçe birincisi olarak il
düzeyindeki yarışmaya katılma hakkı elde
ettik. Pansiyondan sorumlu Müdür yardımcı-

mız Özgür KARA sorumluluğunda yarışmaya
hazırlanan . Beyzanur KESKİN ilçede de bi-
rinci olarak ildeki yarışmaya katılmaya hak
kazandı. İldeki yarışmada da ikinci olarak
okulumuzu başarılı bir şekilde temsil etmiştir.

PANSİYONLAR OKUYOR 
YARIŞMASINDA İL İKİNCİSİYİZ

19 Temmuz 2017’de uzun zaman-
dır kansere karşı verdiği amansız mü-
cadeleyi genç yaşında kaybeden Metin
Tekin hocamızın anısı yaşatılıyor.
Okulumuzun belki de en çok kullanı-
lan ve öğrencilerimizin faaliyetleriyle
renklenen büyük konferans salonu-
muza Metin Tekin hocamızın adı ve-
rildi. Öğretmenimizin adı böylece çok
sevdiği ve düşkün olduğu öğrencileri-
nin sürekli çalışmalarını yürüttüğü sa-
londa yaşıyor. Öğretmenimize yeniden
Allah’tan rahmet diliyor, kederli ailesi-
nin acısını paylaşıyoruz. 

METİN HOCAMIZA VEFA

NEVRUZU COŞKUYLA KUTLADIK!
Türk kültüründe önemli bir yere

sahip olan ve ilkyaz olarak kutlanan
Nevruz bayramını büyük bir coş-
kuyla kutladık. Okulumuz Arapça
öğretmeni Gamze Göker AVCI ve
müzik öğretmeni Sema TOPKA-
RA’nın önderliğinde oluşturulan
ekip oldukça coşkulu bir nevruz
programı tertip etti. Öğrencilerimiz
halat çekme, çuval yarışı, yoğurt
yeme gibi yarışmalarda eğlenirken
aynı zamanda kermesten alışveriş
yaparak çeşitli lezzetlerle karınlarını
doyurdular. Fransız-Türk Kardeşliği
ortaokulunun mehter takımının

okulumuza ziyareti de oldukça dik-
kat çekti. 

Şenlikte emeği geçen tüm öğ-
renci ve öğretmenlerimizi tebrik
eder, başarılarının devamını dileriz.
SOKAK HAYVANLARINI DA
DÜŞÜNDÜK

Nevruz kutlamaları sırasında açı-
lan kermes standından  elde edilen
gelirler, sokak hayvanlarının doyu-
rulması için harcanmak üzere ay-
rıldı. Öğrencilerimizi bu
duyarlılıklarından dolayı tebrik ede-
riz.



4. Sayfa

Neden Kocaeli
Ali Fuat Başgil Sosyal
Bilimler Lisesi?

n 2007 yılında kurulan KSBL (Kocaeli
Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Li-
sesi) Kocaeli’nin ilk Türkiye'nin 8.
Sosyal Bilimler Lisesidir.

n Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilim-
ler Lisesi, yatılı ve gündüzlü öğren-
cilerin öğrenim gördüğü karma bir
okuldur.

n KSBL’de iki anadil (Türkçe, İngi-
lizce) ve bir yabancı dil (Fransızca
ya da Arapça) öğrenen öğrencileri-
miz YDS, DELF, Avrupa Dil Pasa-
portu gibi uluslararası dil
sınavlarını başarıyla verir. 

n Köklerine bağlı bir nesil için 10.Sı-
nıftan itibaren Osmanlı Türkçesi
eğitimi verilmeye başlanır.

n Resim Atölyesi, Ebru ve Güzel Yazı
Atölyesi, Müzik Atölyesi, Fen Labo-
ratuvarları, 10000 Kitaptan oluşan
Kütüphanesi ile öğrencilerine hiz-
met etmektedir.

n KSBL’de öğrenciler söz sahibidir.
Ders dışı etkinlikler akademik prog-
ram kadar etkin ve zengindir.

n KSBL’de sosyal yardım projelerine
hassasiyet gösterilir. Sosyal yardım,
kurulduğumuz günden beri en
önemli hedeflerimizden biri olmuş-
tur.

n Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilim-
ler Lisesi’nin ayırt edici özelliklerin-
den biri, mezunlarının birbirlerine
ve okullarına olan bağlılığı ve deste-
ğidir. Okul, halen okumakta olan
öğrencileriyle mezunları bir araya
getirerek hem camia içindeki bağ-
ları güçlendirmeyi hem de öğrenci-
lerin mezunların deneyimlerinden
yararlanmalarını sağlamayı amaçlar.

n Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilim-
ler Lisesi’nde derse girmek zorunlu-
luk değil sorumluluk gereğidir. Bu
nedenleders zili çalmamaktadır.

n Ülkemizdeki tüm Sosyal bilimler li-
sesi öğrencileri Uluslararası Baka-
lorya Diploma Programına (IB DP)
kayıt yaptırma hakkına sahiptir.

1. 2012 GÖKHAN AKKANAT MARMARA Ü. Hukuk Fakültesi

2. 2013 ESMA NUR ALKAN İSTANBUL BİLGİ Ü. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)

3. 2013 KÜBRA HOZAR  MARMARA Ü. Hukuk Fakültesi (İÖ)

4. 2014 RABİA KOÇ BOĞAZİÇİ Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji (İngilizce)

5. 2014 GÖKÇE TÜRKÜCÜ BOĞAZİÇİ Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (İngilizce)

6. 2014 BÜŞRA ÖZCAN BOĞAZİÇİ Ü. İ. İ.B.F. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

7. 2014 ESRA KARATAŞ ANKARA Ü. Hukuk Fakültesi

8. 2015 EMRE KAĞAN SEVİNÇ GALATASARAY Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat

9. 2015 M. SALİH KELEŞ GALATASARAY Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi

10. 2015 SEBİLE BABAÇ   İSTANBUL Ü. Hukuk Fakültesi

11. 2015 A. BURAK COŞKUN  KOCAELİ Ü. Hukuk Fakültesi

12. 2016 İBRAHİM KARAASLAN İSTANBUL Ü. Hukuk Fakültesi

13. 2016 ENES SOLAK MARMARA Ü. Hukuk Fakültesi (İÖ)

14. 2016 M. RAŞİT ŞENOL BOĞAZİÇİ Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi  Dilbilim (İngilizce)

15. 2017 TALHA TOPAN İSTANBUL ŞEHİR Ü. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)

16. 2017 TUĞANA BULUT BOĞAZİÇİ Ü. Psikoloji (İngilizce)

17. 2017 SALİH ALBAYRAK İSTANBUL Ü. Hukuk Fakültesi (İÖ)

18. 2017 MEHMET ALİ ALTAY DOKUZ EYLÜL Ü. Psikoloji

Mezunlarımızdan İlk 1000’e girenler
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ALİ FUAT BAŞGİL
SOSYAL BİLİMLER LİSESİ ADINA

İMTİYAZ SAHİBİ
Ömer YILMAZ

OKUL MÜDÜRÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Abdullah GÜNDEM

TÜLK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ

DENETLEME
Mehmet Akif ZORA

TÜLK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ

ADRES: 
Acısu Mh. Yavuz Sultan Selim Cad.

Emsal Sok. No.23 Kartepe/KOCAELİ

YAYIN KURULU
Canboray SOYKAN

Müge PULAT
İlayda Dicle VAROL

Ceren CAN
Kübra Şeyma AYDINLI
Gizem Yaren DEMIRCI

Enescan BAŞ
Zeynep Sıla BOSTAN

Oğuzhan AKKUŞ

sblanalizgazetesi@gmail.com

YETİM DOSTLARI
HIZ KESMİYOR
İHH İnsani Yardım Vakfının Milli

Eğitim Bakanlığını ile yapmış olduğu
protokol kapsamında yürütülen «Her
Sınıfa Bir Yetim» projesine okulu-
muz öğrencileri bu sene de büyük
bir duyarlıkla sahip çıktı. Edebiyat
öğretmeni Abdullah Gündem öncü-
lüğünde her sınıftan bir öğrenci ye-
timlerin ihtiyaçları için para toplama
konusunda görev aldı. Okulumuz
geçen sene10 yetime destek verdi,
şu an 10 yetimin bir yıllık ihtiyacı
olan parayı her ay bir miktar topla-
yarak karşılamaktadır. Yetimlerimiz-
den üçü kendi ülkemizden yedisi ise
dünyanın farklı ülkelerinden seçilmiş
bulunmaktadır.

Peygamber Efendimiz (sav) mü’min-
leri bir hadisinde şöyle müjdelemiş :
Kendi yetimini veya başkasına ait bir
yetimi himaye eden kimseyle ben,
cennette şöyle yan yana bulunaca-
ğız."Hadisin ravisi Enes bin Malik, -
Peygamber Aleyhisselam'ın yaptığı
gibi- işaret parmağıyla orta parma-
ğını gösteriyor. (Müslim, Zühd 42)

• Dünya üzerinde 400 milyon
yetim var

• 200 milyon yetim sokakta yaşıyor.
• Her gün 10 bine yakın çocuk,

savaş doğal afet, hastalık gibi ne-
denlerle yetim kalıyor.

• Her 24 saatte 6 bin çocuk organ
mafyaları tarafından kaçırılıyor.

• Yılda 2,5 milyon çocuk satılıyor.
• Yılda 300 bin çocuk savaşmaya

zorlanıyor.

DÜNYADA YETİM 
İSTATİSTİĞİ

Mahmud (Filistin)
Muıhammed  (Moritanya)
Mehmet Ali (Türkiye)
Ferhat (Türkiye)
Judi (Suriye)
Salih (Türkiye)
Meşia (Sudan)
Ahmet (Suriye)
Everest (Arnavutluk)
Lamiya (Sudan)

Okulumuzdaki bu gelenek bozulma-
dan sürdüğü gibi öğrencilerimiz edindiği
tecrübe ve birikimlerini ülke genelindeki
çalışmalarına yansıtıyorlar. 9 ve 10’uncu
sınıf öğrencilerimiz Bursa Tan özel okulu
tarafından düzenlenen münazara yarış-
malarında okulumuzu başarıyla temsil
ederek çeyrek finale kadar yükseldiler.
Bunun yanı sıra yine 10 ve 11.sınıf öğ-
rencilerimiz İstanbul Vali Muammer
Güler Sosyal Bilimler Lisesi tarafından
tertip edilen münazara yarışmasında
dörtlü finale kadar yükselerek okulumuzu
başarıyla temsil ettiler. 

Okulumuzdaki münazara geleneğinin
hiç bozulmamasını temenni ediyor, emeği
geçen tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi
tebrik ediyoruz.

GELENEKSEL 
MÜNAZARALARIMIZ 
DEVAM EDİYOR

Okulumuzda 5 yıldır yapılan
geleneksel sınıflararası müna-
zara yarışmamız tüm hızıyla

devam ediyor. Her sınıfın ekip
oluşturarak katıldığı müna-

zara yarışmalarımızda öğren-
cilerimiz tarihten, bilimsel
konulara kadar pek çok ko-

nuda tartışıyorlar. 

Ağustos 2017’de bir araya gelen
gazete yayın kurulumuz ilk günden
beri heyecanını yitirmeden  çalışma-
larını sürdürüyor.  Yola 6 kişiyle
çıkan ekip sene içinde yapılan deği-
şikliklerle beraber 9 kişilik son ha-
lini aldı. Her geçen gün daha da
profesyonelleşen ekibimiz Hazırlık,
9 ve 11. sınıf öğrencilerimizden olu-
şuyor.  Her Salı akşamı düzenli bir

şekilde toplantılarını sürdüren eki-
bimizin emekleri doğrultusunda işte
tam da şu anda elinizle tutup cüm-
lelerine göz gezdirdiginiz gazetemiz
büyük bir azimle yayına hazırlandı,
beğenilerinize sunuldu . Bu yolda
ekibimize liderlik eden gazetemiz
kurucularından Canboray Soykan’a
ve yayın kurulu üyelerimize teşek-
kür ederiz.

Basın yayın ekibimiz
Okulumuzun geleceği olan hazırlık sınıfı öğ-
rencilerimizin düşüncelerini öğrenmek ve fi-
kirlerini görmek adına okulumuz hakkında 8
sorudan oluşan bir mini anket hazırladık. 
Bakalım hazırlık sınıflarımız sorularımıza
nasıl yanıtlar vermiş ?
1) Sosyal bilimleri önceden biliyor muydunuz?
A) Biliyordum %78.89 
B) Tercihler sırasında öğren dim %11.11 
C) Puanım burayı tutunca öğrendim %5.56 
D) Bilmiyordum %4.44 
2) Hazırlık sınıfını yararlı buluyor musunuz?
A) Buluyorum %46.67 
B) Bulmuyorum %0 
C) Mecburen okuyorum %6.67 
D) Yaşayıp göreceğiz %46.67 
3) Hangi bölümü okumayı düşünüyorsunuz?
A) Hukuk %58.89 
B) Psikoloji %16.67 
C) Siyaset %6.67 
D) Diğer %17.78 
4) Hangi skills alanını daha çok seviyorsu-
nuz/ilgi duyuyorsunuz?
A) Listening %33.33 
B) Reading %11.11 
C) Writing %22.22 
D) Speaking %33.33 
5) Bu okula gelmenizdeki en büyük etken
nedir?
A) Ailem %24.44 
B) Arkadaşlarım %2.22 
C) Öğretmenlerim %24.44 
D) Diğer %48.89 
6) Bu okulda bir dönem olmak isteseydiniz
hangi dönem olmak isterdiniz? 
A) 9 %18.89 
B) 10 %38.89 
7) Okul kantinine 4 üzerinden puan verecek
olsanız kaç puan verirdiniz? 
A) 1 %41.11 
B) 2 %15.56 
8) Hangi spor dalıyla ilgileniyorsunuz veya il-
gilenmek isterdiniz? 
A) Voleybol  %33.33 
B) Futbol %11.11 
*Ekip olarak bizleri en çok sevindiren konu
okulumuza gelmeden evvel okumuzu tanı-
yanların oranının %79’u bulması oldu!

HAZIRLIK SINIFLARI
NE DÜŞÜNÜYOR? 

C) 11 %18.89 
D) 12 % 23.33 

C) 3 %16.67 
D) 4 % 26.67 

C) Basketbol %22.22 
D) Diğer %33.33 

Okulumuz felsefe
grubu öğretmenleri
Nergiz SINIR ve Sibel
BALCI’nın önderli-
ğinde hazırlanan
11.sınıf öğrencileri-
mizle birlikte EN-
KA’nın altıncısını
düzenlediği psikoloji
sempozyumuna katıl-
dık. Türkiye’deki belirli
donanıma sahip tüm
okulların katıldığı sem-

pozyumda öğrencileri-
miz fobiler, kadın, ka-
dına psikolojik şiddet
olmak üzere pek çok
konuda çalışma grup-
ları oluşturarak çalıştay
yaptılar elde ettikleri
verileri sempozyumda
konuklarla paylaştılar.
Sempozyumda diğer
konuklarla fikir alışve-
rişi yapmayı da ihmal
etmediler.  

6.ENKA PSİKOLOJİ SEMPOZYUMU’NA KATILDIK

İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Meh-
met Akif Ersoy’u Anma etkinlikleri
kapsamında il genelinde düzenlenen
“İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarış-
ması”nın ilçemiz ayağında ortaöğre-
tim kurumları arasında okulumuz
11. sınıf öğrencisi Havva Görkem
ÇAKAR, birinci olarak il genelindeki
yarışmada ilçemizi temsil etmeye
hak kazandı. Üst üste 9.kez ilçe bi-
rinciliğini kazanmış olmanın haklı
gururunu bizlere yaşatan öğrenci-
mize bu geleneği devam ettirdiği
için çok teşekkür eder, başarılarının
devamını dileriz. 

İSTİKLAL MARŞINI OKUMADA
9. DEFA İLÇE BİRİNCİSİ OLDUK
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KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM KARAOSMANOĞLU

‘Hep daha fazla nasıl faydalı
olabileceğimi düşündüm’
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kartepe Bele-
diye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ev sahipliğinde okulumuzu ziyaret etti. Be-
lediye Başkanımız Karaosmanoğlu ile unutulmaz bir röportaj gerçekleştirdik.
n Bize kendinizi tanıtabilir misiniz? 

Elbette, 1952 yılında İzmit Yuvacık´ta doğmuşum.
1977 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden
mezun oldum. 1978–1989 yılları arasında Kırıkkale Lisesi,
İzmit Endüstri Meslek Lisesi ve İzmit Ortaokulu’nda öğret-
men ve yönetici olarak görev yaptım. Evliyim ve 5 çocu-
ğum var. 2004 seçimlerinden beri de halkımızın teveccühü
ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevini yürü-
tüyorum. 

n Bir öğretmen iken belediye başkanı olmaya nasıl karar
verdiniz?
Eğiticilerin en önemli hedefi geleceğe güvenle bakabi-

len düşünüp sorgulayabilen, çağın gerisinde kalmayan say-
gılı ve değerlerine bağlı bireyler yetiştirmektir. Uzun yıllar
bu hedefe hizmet ettim. Kendimi eğitime adadım. Hep
daha fazla nasıl faydalı olabileceğimi düşündüm. Ve içim-
deki hizmet aşkı beni belediye başkanlığı koltuğuna kadar
götürdü. 

n Belediye başkanlığı size ne tür sorumluluklar yükledi ve
nasıl başarılı oldunuz?
İnsan eğer başarılı olmak istiyorsa önce işini sevmeli.

Biz bu yola büyük bir aşkla çıktık. Bu aşk işimizi şevke dön-
üştürdü. Meşakkatli yolculuğumuza keyif kattı. İnsanımızı,
kentimizi ve yaptığımız işi de sevdiğimiz için 13 yıldır çok
şükür istikrarlı ilerleyişimiz sürüyor. Bizim hizmet anlayışı-
mız insanı temel alıyor. Yaptığımız her işin, ürettiğimiz her
projenin insana faydasını gözetiyoruz. Çünkü insan gülerse
toplum güler, toplum gülerse bir kent güler. Biz sosyal be-
lediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Ve sosyal belediye-
cilik bunu gerektirir. Herkes yaptığı işte bir ideal
düşünebilir. Bizim idealimiz her zaman daha iyisini yapmak
üzerine kuruludur. Bu amaçla oluşturduğumuz “Çalışınca
Oluyor” sloganımız alelade bir ifade değildir. Yıllarca bu
ifadenin hakkını vermek için mücadele ettik, ediyoruz. Çok
çalışmak başarıyı da beraberinde getiriyor. Yani “Çalışınca
Oluyor”. Ancak şunu da belirtmeliyim ki bunu tek başıma
başarmadım. Bu başarıda hizmete sevdasını katan çaycısın-
dan mimarına ve mühendisine kadar tüm mesai arkadaşla-
rımın da payı var.

n Göreve geldiğinizden bu yana bu şehrimize neler ka-
zandırdınız?  
Altyapıdan ulaşıma, çevreden kültür sanat ve spora

kadar Kocaeli’nin tüm hizmet kanallarını içine alan bir
kentsel dönüşüm başlattık. Kenti adeta yeniden imar ettik.
Kocaeli bu dönüşümle birlikte bambaşka bir çehreye ka-
vuştu. Bugün bu kentte tramvaya biniyoruz. Kocaeli Bilim
Merkezi’mizde bilimi keşfedebiliyoruz. Türkiye’nin en
büyük kitap fuarına sahibiz. Bilgi Evlerimiz, Bilgisayar Da-
ğıtım Projemiz, Diriliş Kamplarımız ve ödüllü Kılavuz
Gençlik Modelimiz ile gençlerimize eğitimlerinde neye ihti-
yaçları varsa sunuyoruz. 60 yeni spor tesisi, dünya ve olim-
piyat şampiyonu sporcuları, Ücretsiz Spor Okullarımız ile
artık spor ve sporcu kentiyiz. Mavi bayraklı sahillerde de-
nize girebiliyoruz. Sadece Sekapark bile Kocaeli’nde ger-
çekleştirdiğimiz dönüşümün en önemli göstergesi.  

n Kocaeli, bölgemiz ve ülkemiz için her geçen gün değe-
rini artırıyor;  siz Kocaeli’yi Türkiye için en çok hangi
yönden önemli buluyorsunuz ?
Kocaeli, doğduğum, büyüdüğüm şehir. Herkesin mem-

leketi kendisine en kıymetli olandır. Ama tabi ki sadece bu
değil kenti değerli yapan, ayrıcalıklı kılan. Dört mevsimin
bir arada yaşandığı, yazı ayrı, kışı ayrı güzel,  sanayisiyle
hem ekonominin göz bebeği, hem çevresi, doğası, iklimi ile
yaz ve kış turizminin aranan adresi olan; tarihiyle geçmişe
ayna tutan kaç kent sayabilirsiniz ki? Bütün bu özellikleri
bir arada bulacağınız bir kenttir Kocaeli. Nefes alan ve yaş
aldıkça güzelleşen bir şehir. Bu nedenle de ülkemizin na-
dide şehirlerinden biri. 

n Kocaeli’nin eğitim durumu hakkındaki düşün-
celeriniz neler?
Ben, bir büyükşehir belediye başkanı olmanın

yanı sıra aynı zamanda bir eğitimciyim. Yıllarım,
çocuklara yol göstermek
ve onları geleceğe hazır-
lamakla geçti.  Bu
yüzden geleceğimizin
teminatı olan çocukla-
rımızın eğitimine
hassasiyet gösterme-
miz gerektiğinin faz-
lasıyla bilincindeyim.
Biz bu bilinçle Büyük-
şehir Belediyesi olarak
elimizden geldiğince
eğitim konusunda katkı sun-
maya çalıştık ve çalışıyoruz.
Çocuklarımızın, gençlerimizin
en iyi eğitimi almaları ve en iyi
koşullarda eğitimlerini sürdür-
meleri için geride bıraktığımız
dönemlerde büyük bir çaba sarf
ettik. Eğitim hayatlarının her
aşamasında öğrencilerimizin
yanında olmaya gayret göste-
riyoruz. Çocuklarımızın sağ-
lıklı, yaratıcı, üreten bireyler
olarak yetişmelerini istiyo-
ruz. 6.ncı sınıfa geldikle-
rinde her öğrencimize
ücretsiz bilgisayar veriyo-
ruz. Bu güne kadar 260
bin tablet bilgisayar da-
ğıttık. Bu proje ile gele-
ceğin bilişim

uzmanlarının kentimizden çıkmasını arzu ediyoruz.
Deneyerek Öğreniyorum Projemiz kapsamında

okullarımıza Eğitim 4.0 Laboratuvarları
kuruyoruz. Açtığımız 15 Bilgi Evi ile
çocuklarımıza hayatlarının her döne-
minde kendilerine yol gösterecek bilgi-
leri öğretiyor, temel derslerinde
yardımcı oluyor, her birine okuma ve
üretme heyecanını aşılıyoruz. Sekapark

alanında hizmete açtığımız Bilim Merke-
zimiz ile çocuklarımızın bilgiyi görerek,
dokunarak, işiterek öğrenmesini, hayat-

ları boyunca bu bilgileri uygulayıp ge-
liştirmelerini istiyoruz.

Geleceğimizi ve ülkemizi emanet
edeceğimiz gençlerimizi, iyi ye-
tişmiş birer fert olarak, modern,
bilime dayalı, bilgiyi üreten ve
bu bilgileri gelişen teknoloji ile
ekonomik yararlılığa çeviren, öz-
güveni yüksek bireyler olarak ye-
tiştirmek arzusundayız.

Teknolojinin nasıl şekillendiğini,
nasıl geliştirilebileceğini artık
bizim çocuklarımız da bizzat keşfe-

diyor. Türkiye’nin bilim üssü olma
yolunda olan Kocaeli’mizde; yaşana-
rak öğrenilen bilginin teknolojik üre-
tim noktasında ufkumuzu
genişleteceğine inanıyorum. Çünkü
her şey bilmekle başlar. Gebze böl-
gemizde de Bilişim Vadisi’nin hayata
geçmesiyle birlikte eğitim ve tekno-
lojide dünyanın konuştuğu bir kent
olacağımız kanaatindeyim. Çünkü

Kocaeli’nde okumak bir ayrıcalıktır…

Eğitim hayatlarının her aşamasında öğrencilerimizin 
yanında olmaya gayret gösteriyoruz
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n Kendinize örnek aldığınız liderler kimler?
Şeyh Edebali’nin “İnsanı Yaşat ki Devlet

Yaşasın” sözünü kendine rehber edinen ül-
kesinin bağımsızlığını, halkının istikbalini
her şeyin üstünde tutan tüm liderleri ken-
dime örnek alıyorum.  
n Macaristan’dan devlet nişanı aldınız, Ma-

caristan ile olan ilişkilerimiz hangi açıdan
önemlidir?
Biliyorsunuz ki Macaristan tarihinde çok

önemli bir yere sahip olan Macaristan Kralı
Thököly İmre için Sekapark’ta bir anıt ve
müze evi yaptırdık.  Thököly İmre bizim ken-
timiz için de önemli bir isim. 1701 yılında
Haçlı zulmünden kaçarak Osmanlı İmpara-
torluğu'na sığınarak geldiği İzmit'te 1705 yı-
lında vefat etmiş. Bizim bu vefalı
davranışımız Macaristan halkını da memnun
etti.  Türk-Macar kültürel ve ticari ilişkilerin
kurularak, güçlendirilmesine sunduğumuz
katkılar ve Thököly İmre’nin anı yerlerinin
yaşatılmasında gösterdiğimiz hassasiyet mü-
nasebetiyle bizlere Macaristan Cumhuriyeti
Liyakat Nişanı verildi. Bu şahsım ve ülkem
adına gurur duyduğum bir husus. 
n Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin baş-

kanlığını da siz yürütüyorsunuz. Bize bu
birlikten, faaliyetlerinden ve öneminden
söz edebilir misiniz?
Birliğin temelleri 2000 yılında Azerbay-

can’da atılmış, ama resmi kuruluşu 2003 yı-
lında gerçekleştirilmiş. Genel merkezi
İstanbul Zeytinburnu’dur. TDBB, Avrasya
coğrafyasındaki yerel yönetimleri bir araya
getirerek; ülkeler arasında belediyecilik tec-
rübelerinin, ekonomik, kültürel ve teknolojik
gelişmelerin paylaşılmasını kendine gaye
edinmiştir.  Uluslararası alanda; yerel yöne-
timlerin sorunlarının ve çözüm yollarının be-
lirlenmesi,  tartışılması, ortak çözümler
aranması ve uygulama çalışmalarına katkı
sağlanması amaçlanmıştır. Birlik Avrasya
coğrafyası ile birlikte kıta coğrafyasının diğer
bölgelerindeki yerel yönetim birlikleriyle,
sivil toplum örgütleriyle, kamu kurumları ve
uluslararası yardım kuruluşlarıyla işbirliği
halinde ortak proje ve uygulamalara imza at-
maktadır. Hem ulusal, hem de uluslararası
düzeyde büyüyen Türk toplumlarına ulaşan
bir kuruluşuz. 
n Şu ana kadar okulumuzdan 97 öğrenciyi

hukuk fakültesine yerleştirdik, sizce bir
iyi bir hukukçu nasıl olmalı? 
İyi bir adalet, şüphesiz iyi hukukçularla

mümkündür. İyi yetişmiş ve kendini mesle-
ğine adamış hukukçuların bulunduğu bir ül-
kede, hukuk sistemi daha sağlıklı işler.
Öncelikle çok iyi bir hukuk bilgisine sahip ol-
ması, hakkaniyetli olması, hiç bir etki ve
baskı altında kalmadan objektif kararlar ve-
rebilmesi, mesleğini sevmesi, hukukun üs-
tünlüğüne inanması idealist olması iyi bir
hukukçu olmanın bence en öncelikli kriterle-
ridir. 

İnsanı Yaşat Ki 
Devlet Yaşasın

n Bize ‘En büyük hayalim!’ diyebi-
leceğiniz projenizden söz edebilir
misiniz?
Bugüne kadar en büyük hayalim

dediğim birçok projeyi kentim adına
hayata geçirdim. Yüzülebilir bir Kör-
fez hayalimdi; bugün mavi bayraklı
bir denize sahibiz. Fuarlar kenti
olmak hayalimdi; Türkiye’nin en
büyük kitap fuarına ev sahibi kentiz.
Spor şehri olmak hayalimdi; 60 spor
tesisi her okula spor sahaları, ücret-
siz spor okulları binlerce şampiyon
sporcusuyla sporun ve sporcunun
kentiyiz. Şimdi yeni bir hayalim var.
Bir bilişim kenti olmak. Bu noktada
önemli mesafe kat ettik. Bilgi Evleri-
miz, Her Öğrenciye Bilgisayar Proje-
miz, Kocaeli Bilim Merkezimiz,
Bilişim Fuarımız, Okullarımıza 4.0
Laboratuvarlarımız ve son olarak ya-
pımı süren Bilişim Vadimiz ile bili-
şim kenti olma yolunda ciddi bir
ilerleme kaydettik. Şimdi diyoruz ki
hayalimiz teknolojilerin üretildiği,
bilim adamları yetiştiren bir kent
olmak. Yakın zamanda bu idealimizi
de gerçekleştirmiş olacağız. 
n İlimizi daha yüksek konumlara çe-

kebilmek adına yeni projeleriniz
var mıdır? Biraz bahseder misiniz?
Kocaeli’de çevreyle, doğayla ta-

mamen barışık endüstriler hayal
ediyorum.  Sanayi başkenti, lojistik
üs kimliğimizin; çevreye zarar ver-
meyen teknolojilerin entegre olma-
sıyla daha da pekişmesini istiyorum.
Stratejik konumu ve sunduğu im-

kânlarla Kocaeli, küresel oyuncula-
rın gözdesi, dünyanın önde gelen
yatırım merkezlerinden biri olmayı
hak ediyor. Ve turizm… Geleceğin
Kocaeli’si bir sanayi kenti olmanın
yanı sıra aynı zamanda dünya ça-
pında bir turistik destinasyon ola-
cak. Buna inanıyoruz, bunun için
çalışıyoruz. Masmavi körfeziyle, iki
deniz kıyısı boyunca uzanan plajla-
rıyla, zümrüt gibi ormanların arasın-
dan, göllerin kıyısından süzülen
yürüyüş parkurlarıyla, kayak pistle-
riyle, 5 yıldızlı, 7 yıldızlı otelleriyle
Kocaeli, rüya gibi bir tatil vadeden
turizm cenneti olacak. 

n Okulumuzda kitap çıkartan, gaze-
telerde köşe yazıları yazan, yarış-
malarda birincilikler kazanan
üniversiteye giriş sınavlarında ilk
bine hatta ilk yüze giren öğrenci-
miz var,  siz yetenekli öğrenciler
için projeler düşünüyor musunuz?
Biz her daim başarıyı teşvik

ettik. Kılavuz Gençlik Modelimiz
içerisinde Üniversite Akademi Prog-
ramımız var. Burada gençlerimize
rehberlik ediyor, meslek seçimle-
rinde yardımcı oluyor, seçtikleri
meslekler hususunda da daha dona-
nımlı olmaları için takviye eğitimler
veriyoruz. 

n Kocaeli halkından ve biz öğrencilerden bek-
lentileriniz nedir? Biz öğrencilere vermek iste-
diğiniz nasihatler nelerdir?
Sadece öğrenci gençlerimize değil, çalışan ar-

kadaşlarınıza da; kısacası bütün gençlerimize tav-
siyem; kendilerini geliştirmeleri ve hayata
hazırlamalarıdır. Çünkü geleceğin ne göstereceği
hiç belli olmaz. İnsan her zaman hayatın kendi-
sine sunacağı imkânlara ve karşısına çıkaracağı
zorluklara güç yetirebilecek kuvvet ve kudrette
olmalıdır. Bunun için de zamanımızı boşa harca-
madan her anın kıymetini bilmek zorundayız. Bu
genç yaşlarda bilgisayar bilginizi artırmak, çeşitli
yeteneklerinizi geliştirmek, bir yabancı dili öğren-
mek, sizi yarın öbür gün bir adım öne çıkaracak
artı değerler olacaktır. Ama bunların hepsinden
daha önemlisi kişiliğinizi ve sağlam karakterinizi
oluşturmanız. Örnek bir insan olma gayretinden
ömrünüz boyunca taviz vermemenizdir…

En önemlisi kişiliğinizi ve sağlam 
karakterinizi oluşturmanız

Fuarlar kenti olmak hayalimdi
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KELİME AVI

KOCAELi

BALIKESİR

EDİRNE

KAYSERİ

VAN

RİZE

ESKİŞEHİR

SAKARYA

KARTEPE

İZMİT

DERİNCE

KÖRFEZ

GÖLCÜK

KANDIRA

KARAMÜRSEL

TÜRKİYE

ÇİN

KANADA

ÇAD

NORVEÇ

VİETNAM

FİLİSTİN

ASYA

AVRUPA

AFRİKA

AMERİKA

ANTARTİKA

OKYONUSYA

SOLDAN SAĞA
1: Yıldırım Bayezid tarafından 1395 yılında İstanbul’un Beykoz ilçe-

sinde yaptırılan hisar.
2: Bir bölgenin belirli bir yer ve çevresini kapsayan sınırlı bölümü,

mahal.
3: Volkanik dağların püskürmesi sırasında akan akıcı madde.
4: Asıl adı Mustafa Naim olan 1591 – 1659 arasındaki döneme iliş-

kin, Osmanlı tarihçisi.
5: Havadaki su buharı.
6: 1912 yılında, Trablusgarp Savaşı sonunda İtalya ile Osmanlı Dev-

leti arasında imzalanan anlaşma.
7: Doğu yönünü ifade etmek için kullanılan sözcük.
8: Balıkesir ilinin Edremit ilçesine bağlı, termal kaynaklar bakımın-

dan zengin tatil beldesi.
9: Osmanlı Devletinde gümrük vergisi.
10: Dünyanın en fazla nüfusa sahip ülkesi.
11: Dört tarafı sularla çevrili kara parçası.
12: Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri liseyi okuduğu, günümüzde

Makedonya’da yer alan şehir.
13: Bursa’da yer alan ve aynı zamanda bir göl ismi de olan ilçemiz.
14: Değerli bir maden.
15: Osmanlı devletinde 15. Yüzyıldan itibaren balkanların güneyine

verilen ad.
16: Uzun ömürlü bitki.
17: Leke gibi kabarcıkları olan ve kaşıntı veren bir deri hastalığı.
18: Yerin derinliklerinde bulunan yer kabuğu katmanlarının kırıl-

ması sonucu oluşan sarsıntı.
19: Karadeniz bölgesinde yer alan bir ilimiz. 

YUKARIDAN AŞAĞIYA 
1- Ege bölgesinde yer alan bir ilimiz.
2- Doğu Avrupa ülkeleri arasında yer alan bir ülke.
3- Kırklareli ilimize bağlı ilçelerden biri.
4- Ay veya diğer parlak cisimlerin etrafında oluşan daire şeklindeki

ışık.
5- Genellikle ırmaktan küçük, dereden büyük akarsu.
6- Mısır`da 1789 yılında açılan Akdeniz ile Kızıldeniz’i birbirine

bağlayan yapay su yolu.
7- Kaplıcası Dünyaca ünlü olan, Yalova’nın bir ilçesi.
8- Eski Mısır’da bir Tanrı.
9- Ölüdeniz olarak da bilinen, deniz seviyesinin altında yer alan,

yeryüzünü en tuzlu gölü.
10- 1080-1228 yılları arasında, Malazgirt Savaş’ından sonra Erzincan

merkezinde kurulan Türk beyliği.
11- Çevresine göre alçakta yer alan, az eğimli düzlükler 
12- Tarladan elde edilen ürün. 
13- Mağara.
14- Ülkemizin, güneydoğusunda yer alan komşusu.
15- Afrika kıtasında bir ülke
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Gökkuşağına hiç baktınız mı ? Öyle güzel ve
öyle huzurlu ki insan kendisini gökkuşağına ba-
karken uzak bir yerlere uzanıp hayaller dünyası-
nın kapısını çalmaktan o kapıyı aralayıp şöyle bir
bakınmaktan alıkoyamıyor...

Renkler nasıl da kayıp gidiyor yan yana biri
diğeriyle hiç savaşmıyor, savaşmayı da denemi-
yor. Uzanıyorlar beraber sonsuzluğa. Renkler el
ele vererek geleceğe gitmeyi istiyor. Maviyi unut-
muyor kimse. Çünkü biliyor bunu turuncu. Mavi
eksik kalırsa bu kadar güzel olmayacak gökku-
şağı.

Beyaz ,  saflığın ve iyiliğin simgesidir. Beyaz
tarif edilirken ; ‘’Sade ve asil renk’’ sıfatlarını du-
yarız. Bunu söylemek esasen çok da doğru değil-
dir. Çünkü insanoğlunun gözü tüm renklerin
ortak olarak buluştuğu yansımalarda beyazı se-
çebilir, yani beyaz aslında bir uzlaşıdır. Bu yüz-
den bir renk değil, rengin ötesinde bir değerdir.
Yeşilin verdiği huzurla , kırmızının keskinliği
yoksa uzlaşı yoktur. Dolayısıyla beyaz yoktur.

Haberleri bilmem izliyor musunuz , ben artık
pek izlememeyi tercih ediyorum. Haber Bültenle-
rinin saatlerinde müzikle buluşuyorum. Aşk söy-
leyen , sevgi söyleyen şarkıları buyur ediyorum
ruhuma.  Sennur Sezer diyor ya ‘’Ağrımasaydı
bilir miydim yüreğimin yerini’’ diye. Gözlerimi,
kulaklarımı kapatsam bile yüreğim susmuyor, yü-
reğimdeki bu sesle doğruluyorum ve söyleyecek-
lerimi söylemeye başlıyorum yine. 

Korkuyoruz, delicesine korkuyoruz. Siyaha
büründük hepimiz. İçimizden bir tane farklı renk
çıkacak diye ödümüz kopuyor. Üstelik dünyamızı
renklendirmeye kalkanları barbarca karartıyoruz,
yıpratıyoruz. Herkes aynı düşünecek, herkes aynı
hissedecek ! Diye bağırıyoruz , kan kusuyoruz. 

Kan döküyoruz... Herkes aynı tanrıya iman
edecek ! Herkes aynı siyasi görüşe mensup ola-
cak ! Farklılık gösteren taşlanacak ! Bunları ya-
parken , marifet işlediğimizi sanarak
kutlamalarda bile bulunuyoruz. Keyif alıyoruz
nefretten beslenen gözlerle dünyayı görmekten.
Artık kalınlaşmış, kaslaşmış kafalarımıza, yozlaş-
mış vicdanlarımıza anlatmamız gerekenler var. 

Bir evi paylaşan kardeşleriz. Tekrarlıyorum
‘’Kardeşleriz.’’ İnançsızı bir renk, dindarı bir
başka renk. Edebiyatçısı bir renk. Emekçisi bir
başka renk. Komünisti bir renk, Muhafazakarı bir
başka renk. Farklı olan her gerçeklik, hayatın
içinde olan her farklı düşünce, apayrı bir renk.

Tabulardan , putlaştırılmış düşüncelerden bir
an evvel kurtulmak zorundayız. Bırakalım dile-
diği gibi konuşsun her renk, bırakalım dilediği
gibi uçsun gökteki kuş. Bırakalım istenildiği gibi
buluşsun eller. Bırakalım isteyen istediğini taksın
, giysin. Başörtüsü takana gerici, mini şort giyene
hayat kadını  diye damga vurmaktan vazgeçelim.
Kendimize bu ihaneti yapmayalım.

Efendim , her rengi olduğu gibi kabul edelim.
Verelim el ele sonra. Mavisi , yeşili, moru, kırmı-
zısı,turuncusu,sarısı, türkuazı hep birlikte. Karan-
lık çekilsin kenara sonra meydana çıksın altın
güneş , pamuk bulutlar ve eflatun gök. Takılalım
bir kırlangıcın peşine hep beraber uzanalım
uzaklara gökkuşağı gibi kardeş, gökkuşağı gibi
güzel.  Beyaz , bembeyaz...

GÖKKUŞAĞI
VE 

BEYAZ GİBİ

Canboray 
Soykan 

Bir Amerikan Casusuna Mektubumdur

Çok kıymetli bir şehirde, kıy-
met bilmeyen Bay John,

Kaderine müdahale etmekte
olduğunuz bu şehir sizden de
sizin devamı olduğunuz İngiliz si-
yasetinden de eski bir tarihe sa-
hiptir. Hatta bakıcılığını
yaptığınız, aslında adını da hak
etmeyen İsrail'den de...

Siz de bilirsiniz ki, bu İsrail
toplumu bile henüz yokken
Kudüs vardı. Çünkü bu şehirlerin
prensesi, İbrahim Halilullah'ın
şehriydi. Birçok kutlu davetçinin
geçtiği gibi onun yolu da Ku-
düs'ten geçmişti. Yine bilirsiniz ki
İsrailoğullarının kutlu peygam-
beri Musa'nın da şehriydi. Ve siz
o zamanlar yoktunuz. Bu zeytin
beldesinde, aslında kendisine
ihanet ettiğiniz İsa Mesih'in de
ayak izlerinin olduğunu da bilirsi-
niz. Hatırlar mısınız, onu şu ken-
dilerini korumaya çalıştığınız
siyonist kardeşlerinizin atalarıyla
birlikte incitmiştiniz.

Durun şimdi, hemen itiraz et-
meyin “biz ona inanıyoruz “ diye.
O zaman ona ait olan şu sözü ne-
reye koyacaksınız: ” Ve insanların
size ne yapmalarını istiyorsanız,
siz de onlara öylece yapın.” Bir
düşünün bakalım, siz topraklarını-
zın gasp edilmesini ve insanlarını-
zın zulüm görmesini ister
miydiniz? İşte tam da bu yüzden
bütün bunların bizim için anlamı
büyüktür Bay John ve bu anlamı
da büyüten bir şey vardır bizim
için: son peygamberin yolu da Ku-
düs'ten geçmiştir. Ve Kudüs bunu
unutmamıştır. Tıpkı bizim gibi.

Ve Şehirlerin Prensesi
Kudüs’e

Kudüs! Ey rüyalarımı süsleyen
Kudüs! Bu çığlığım, bu hasretim
sanadır! İbrahim'in yolu senden
geçti böylece sen bize “dost"
oldun. Bil ki biz de bu yüzden
bütün “insanlara" dostuz. İbra-
him sendeyken sofrasını misafir-
siz bırakmazdı. Bu sebeptendir ki
biz de sofralarımıza “Halil İbra-
him Sofrası” dedik. Şimdiyse
sana sahip olmak isteyen zulüm
şebekeleri, İbrahim'in ve onun
kutlu torunu Muhammed'in ta-
kipçilerine bir lokma ekmeği, bir
yudum suyu layık görmüyorlar.

Ey şehirlerin prensesi Kudüs!
Süleyman sendeyken bütün İns’e
ve Cinn’e ve bütün hayvanlara
şehrini açmıştı. Fakat bugün Sü-

leyman'ın takipçisi olduğunu söy-
leyenler, yapabilseler kendilerin-
den olmayan her bir canı yok
etmek ister ki sana gelmesinler
diye.

Ey Kudüs! Ömer sana geldi-
ğinde seni teslim alırken Hristi-
yanların kilisesini ziyaret etmiş,
ama ellerinden alınmasın diye bir
emannâme vermişti. Bu çağda
ise bu kelimeyi bile sözlükten si-
liyorlar.

Ey kutlu davam! Ey barışın
şehri Kudüs! Sen bizim için “tüm
dünya”nın sevinciydin, kusursuz
bir güzelliktin. Ev deyince
Mekke, güzellik deyince sen ge-
lirdin aklımıza. Her ne kadar yer-
yüzü bize mescid kılınmışsa da
sendeki kutlu mescid “Aksa" bize
müjdelenen üç mescidden bi-
riydi, böyle bildik hep.

Ey efsunlu Kudüs! Sen bizdey-
ken yalnızca bizim değildin. Seni
koruduk ki herkes sende korun-
sun. İlk Haçlı seni bizden aldı-
ğında üzülmüş ama Selahaddin
ile tekrar çocuksu mutluluğu-
muza kavuşmuştuk. Ve yine; yar-
dımcısı devesinde kendisi
yürüyerek Kudüs’e giren bir
Ömer merhametiyle bakmıştık

sana. İngiliz siyaseti sana bulaş-
madan son huzurlu dört yüz yılın
da bizimle geçti. İstanul’un sa-
hibi bu millet seninle sımsıkı
bağladı kendisini Rasûl’un Medi-
nesi’ne ve kutlu şehir Mekke’ye.
Sonrasında şu İngiliz siyaseti
girdi aramıza ve merhamet çu-
vala kondu, ağzı da sıkıca bağ-
landı. Oysa biz seni İngiliz’e
bırakırken bile sana zarar gelme-
sin diye direnmedik. Çünkü bili-
yorduk ki; gelenlerin merhameti
yoktu. Fakat Kudüs, seni bıraktık
ama tekrar dönmek üzere...

Az kaldı Kudüs! Aramızdaki
kilometrelerden daha az. Zama-
nın ne önemi var Kudüs? Sen
varken zaman yok zaten. Dur-
makta zaman. Durmayan, dinme-
yen tek şey yüreğimizdeki
hasretin!

Korkma Kudüs! Sana altın
çağı yaşatan Sultan Selim'in to-
runları, zeytin dallarıyla tekrar
gelecek. Seni barıştan mahrum
etmemiş ve etmeyecek bu millet
seni Kızıl Elma bilecek, yüreğin-
deki hoşgörü ve cesaret harma-
nıyla, rahmet rüzgârıyla sana
gelecek!

Büşra TÜRKARSLAN

Hiçliğin Kıyısında
Kendimi bir renge uydurmaya çalışırken,
Ruhumun öz rengini kaybetmişim ben.

Ne beyaz kadar saf ve temiz,
Ne de siyah kadar kirli ve karanlık.

Bir pembeyim belki de annemin kollarında
Pembe örtüye kundakladığı küçük bebeği.

Ya da uçsuz bucaksız yeşil,
Senin bana baktığın gibi.

Belki kırmızıyım, en koyusundan. 
Damarlarından akan kanın heyecanı,

Herkesin yanına yakışmadığı,
Asil ve şık.

Mavi kadar huzurlu değilim belki de 
Fakat,

Mor kadar gururlu
Kahverengi gibi herkesin anlayamadığı bir renk.

Şu an, ruhumun derinliklerinden
Tutmam için eline uzatan

Griyim ben.
Kendine bir renk bulamamış,

Rengini ararken yeni bir renk oluşturmuş gri.
Etrafımıza bakınca her yerde olan;
Ama kimsenin farketmediği gri. 

Hiçliğin kıyısındaki gri. 

İlayda Dicle Varol  

ÖĞRENCİLERİMİZDEN GELENLER
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Günlük yaşamda telefon, 
Talha Topan

internet ve bilgisayar yüzünden 
çok vakit kaybediyoruz

Geçtiğimiz yıl üniversite sınavında Türkiye 96. sı olan Öğrencimiz
Talha Topan ile başarının sırlarını anlatan bir röportaj gerçekleştir-

dik. Diğer öğrencilerimize de bir katkısının olacağını düşündüğümüz
röportajda başarılı olmak için neler yapılması gerektiğini konuştuk.

n Bir öğrenci olarak bu başarıyı yaka-
lamak nasıl bir hissiyat?

Elbette insanın yıllardır sürege-
len emeklerinin karşılığını alması,
manevi yönden insana müthiş bir ra-
hatlık veriyor. Hazırlıktan itibaren kur-
duğum düzen ve nispeten düzenli
çalışma sonucu güzel bir başarı elde et-
tiğimi düşünüyorum. Şahsi memnuni-
yetimin yanı sıra aileme yaşattığım
okul birinciliği başarısı ve üniversite sı-
navında elde ettiğim dereceler de hissi
gurur ile dolaşmamı sağladı. Yani sa-
dece kendimi hoşnut etmemiş oldum
bu başarılarla, ancak buraya gelirken
de belli birtakım tavizler vermek duru-
munda kaldım. Sosyal faaliyetler açısın-
dan daha faal olabilirdim mesela veya
hazırlıkta okuduğum kitapları biraz
daha çeşitlendirebilirdim diye düşünü-
yorum, geriye dönüp baktığımda lise
hayatımda kendimde gördüğüm
“keşke”ler bunlar. 
n Başarının tek altın anahtarı  sadece

çok ders çalışmak mı?
Kesinlikle hayır. Okulda derslerimin

üzerine düşmem ve pek fazla dışarıda
dolaşmam neticesinde beni gören pek
çok kişi son derece asosyal olduğumu
düşünüyordu, fakat okul dışında farklı
türde etkinliklere katılmaya gayret gös-
teriyordum. İstanbul’da ikamet ediyor
olmam dolayısıyla hafta sonları ekse-
riyya evime gidiyordum ve orada etkin-
liklere katılıyordum. Demek istediğim
şu, sürekli kafa kaldırmadan ders çalış-
mak kesinlikle yanlış diye düşünüyo-
rum. Bir kere insanın doğasına aykırı
bir durum, dinlenmek ve kendinizi ra-
hatlatmanız gerekiyor. Ben de böyle
yaptım. Mesela, belli bir düzende çalış-
tığım için 12.sınıfa kadar neredeyse
hiçbir zaman, sınav dönemleri hariç,
evde dersle ilgili bir şeyler yapmadım.
Ailemle vakit geçirdim, bahsettiğim et-
kinliklere katılmaya gayret ettim ve
kendimi rahatlattım. Böyle olunca
okula gittiğim zaman dinç ve disiplinli
bir şekilde çalışmalarımı devam ettir-
dim. 12. sınıfta dahi evdeyken pek ders
çalışmazdım, günlük çözdüğüm soru
sayısı 150-200 bandında olurdu. Arka-
daşlarıma tavsiyem, en baştan itibaren
düzenli olarak ders çalışmaları ve
bunun yanında sosyal faaliyetlere elle-
rinden geldiğince katılmaları. Okulu-
muzun şu anki vaziyeti ve yapılan
çalışmalar da onlar için büyük bir fırsat
diye düşünüyorum.
n Kitap okumanın başarıya etkisi ne

kadar büyük?
Öncelikle herkesin bildiği üzere

bir entelektüel birikim elde ediliyor
kitap okuyarak. Türkiye’de günlük kitap
okumaya ortalama bir dakika ayrıldığı
gerçeği karşısında bu elbette çok
önemli. Dikkatinizi toplamanızda ve hızlı
okumada üniversite sınavı açısından çok
faydalı oluyor kitap okumak. Matematik
sorusu da olsa, fizik sorusu da olsa so-
ruyu daha kolay ve çabuk bir biçimde
anlayabiliyorsunuz. Bu da zamanla ya-
rışta size oldukça büyük bir avantaj sağ-
lıyor. Diğer açıdan ise daha farklı bir
birey oluyorsunuz. Bir olay üzerine

yorum yaparken konuştuklarınız havada
kalmıyor, romandan veya felsefi bir ki-
taptan verdiğiniz örneklerle hem konu-
şulanların altını dolduruyorsunuz hem
de özel bir insan oluyorsunuz. Misal,
geçen sene hocalarımın tavsiye ettiği ve
okuduğum kitaplar sayesinde üniversi-
tede düzenlenen seminerlerde veya
derslerdeki tartışmalarda aktif olabiliyo-
rum ve bu da oldukça dikkat çekiyor. Ki-
tabın yanı sıra ben dergi ve gazete
okumayı da çok seviyorum ve açıkçası
daha eğlenceli geliyor. Eğer ilginizi da-
hilinde bir dergi bulursanız düzenli ola-
rak okumanızı tavsiye ediyorum.
n Sınavda başarılı olmak isteyenlere

önerileriniz nelerdir?
Belki çok hoşunuza gitmeyecek ve

klişe gibi görünecek ama tek çözüm
yolu çalışmak. Tabi ki düzenli çalışmak.
Sınavın son günü sabahlara kadar ders
çalışmak değil kesinlikle. Planınızı ona
göre yapın ve her şey yerinde ve zama-
nında olacak şekilde kendinizi ayarla-
yın. Günlük yaşamda telefon, internet
ve bilgisayar yüzünden çok vakit kay-
bediyoruz maalesef. Birinde on beş, di-
ğerinde on dakika derken günün
sonunda bakıyorsunuz bir-iki saatiniz
heba olabiliyor. Sınav maratonunda
olan arkadaşlarım için zamanın ne
kadar kıymetli olduğunu düşündüğü-
nüzde bunlar ciddi kayıplar aslında. Bu
yüzden “Az laf, çok iş” diyerek dersle-
rine eğilmelerini tavsiye ediyorum.  Ör-
neğin boş geçen dersler olabilir ve bu

zamanların taviz verilmeksizin dolu
dolu geçirilmesi gerekiyor.
n Okulumuz sosyal yönü oldukça kuv-

vetli bir kurum. Sosyal yönden faal
olmanın önemi hakkında düşüncele-
riniz nelerdir?

Evet, bilhassa son birkaç se-
nede hem akademik başarıda hem de
sosyal alanda çizgiyi yukarıya taşıyan
bir KSBL var. Öğrencilere düşen de
bu nimetlerden faydalanmak tabi ki.
Kitap okuma yarışmalarında son iki
senedir önemli başarılarımız var, keza
bilgi yarışmalarında da adımızdan söz
ettirmeye başladık ve bu sene “Ko-
caeli’nin Genç Bilgeleri” yarışmasında
il birinciliğimiz oldu.  Bu sene de bir
ilk olarak KSBL tarafından Kocaeli ça-
pında bir öğrenci çalıştayı tertip edi-
lecek. Bunları görünce elbette bir
KSBL’li olarak gururlanmamak elde
değil. Arkadaşlarıma da bu gibi etkin-
liklerde yer almalarını yahut kendile-
rinin bir şey ortaya koymalarını
tavsiye ediyorum. Üniversitelerde
kulüp faalyetleri oldukça etkin du-
rumda ve çok farklı kulüpler de açılı-
yor. Okulda kulüp faaliyetlerini etkin
hale getirmelerinin ve bunları dö-
nemler boyunca aynı şekilde diri tuta-
cak bir bilinç yaratmalarını tavsiye
edebilirim. 

“Bir şeyler yapmalıydık.” Bu cümle
ile tarif ediyorlar mezunlarımız yaptık-
ları çalışmaları. Tolgahan Taşkın dör-
düncü dönem mezunumuz, İbrahim
Karaaslan ise beşinci dönem. İkisi de
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
öğrencisi. Üç yılı aşkın bir süredir oku-
lumuzda yaygın eğitim çalışmaları yapı-
yorlar. 

Önce sosyal bilimler ve temel de-
ğerler üzerine nitelikli sohbet ortamla-
rının oluşturulduğu kahvaltılar
düzenleyerek başladılar. Bir dönem so-
nunda dağınık bir şekilde yürüttükleri
çalışmalarını okul müdürümüzün des-
tekleriyle Kocaeli Uluslararası Gençlik
Merkezi bünyesinde resmi ve organize
bir hale getirdiler. Bu aşamadan sonra
arkadaşları Hatice Çağıl, Büşra Ediş,
Zeynep Candanoğlu, Yunus Emre Kara-
bektaş, Tahsin Ünsal, İhsan Salih Sağ-
lam, Salih Albayrak ‘mezun çalışma
ekibine’ dahil oldu. Peki, bu ‘çalışmalar’
tam olarak ne? Öğrencilerimiz, anlat-
manın yapmaktan daha zor olduğunu
söylüyorlar. Zira bu faaliyetler çok bo-
yutlu-disiplinli ve öğrenci talepleriyle
şekillenen bir yapıda olduğu için geniş
bir yelpazeye yayılmış, tek bir isimle
adlandırmak mümkün değil. İlk aşa-
mada öğrencilerin gerek şahsi okuma
serüvenlerinin teşviki gerekse ortak
okuma grupları düzenlemek suretiyle
öğrencilerin entelektüel gelişimine des-
tek olunuyor. Bu okuma gruplarında
şimdiye kadar ekonomik sistemlerin
oluşturduğu insan modellerinden İslam
Medeniyeti ve Osmanlı Devleti çerçeve-
sinde medeniyet kavramına kadar çe-

şitli konular işlendi. Bu faaliyetler dı-
şında, Uluslararası Gençlik Merkezi’nde
yapılan buluşmalarda öğrencilerin ders
çalışma sorunlarından lise öğrencileri
arasındaki akran çatışmalarına kadar
pek çok konu gündeme getirildi, öğren-
cilerin pekçok sorununa çözüm bu-
lundu. Ayrıca tamamen ücretsiz olarak
yapılan bir Bursa gezisi, gündelik hayatı
anlamaya yönelik yapılan birkaç saha
çalışması da yapılan etkinliklerden sa-
dece birkaçı.

Mezunlarımız, bu faaliyetlerle eş za-
manlı olarak öğrenci kardeşlerinin aka-
demik başarısıyla da ilgileniyorlar. Son
sınıf öğrencilere gönüllü koçluk ve dert
ortaklığı yapıyorlar. Yine adı geçen me-
zunlarımızın önderliğinde başlayan,
artık gelenekselleşmiş olan, Sınav Des-
tek Programı ile yeni mezun olmuş her
dönem, kendilerinden bir alt dönemi
teşkil eden son sınıflara motivasyon
desteği sağlamak için bahar ayında bir
araya geliyorlar. Mezunlar üniversite sı-
navı sürecindeki tecrübelerini bir alt

dönemlerindeki arkadaşlarına aktarıyor,
öğrenciler ise bu süreçteki sıkıntılarını
paylaşıyorlar. Bunlara ek olarak, akade-
mik ve mesleki rehberlik kapsamında
okulun ilk üç dönem mezunlarından
gönüllüler okula davet edildi, onların
yardımlarıyla bölüm ve meslek tanıtımı
programları yapıldı. 

Dünyanın saygın eğitim kurumla-
rında olduğu gibi okulumuzda da me-
zunlarımız, kardeşlik ve yardımlaşma
ikliminde bir okul kültürünün oluşturul-
ması ve sürdürülebilmesi sürecinin en
önemli paydaşı olarak faaliyet göster-
mektedirler. En somut ifadesiyle öğren-
cilerimiz, Kocaeli’de bulunamayan bir
yabancı gazetenin İstanbul’da bulunup
kendilerine ulaştırılmasından çözeme-
dikleri matematik sorularının çözülme-
sine kadar hayatın pekçok alanında
mezunlarımızla yardımlaşma ve daya-
nışma içerisindeler. Mezunlarımızı ve
mezun adaylarımızı çalışmalarından
ötürü tebrik ediyoruz, başarılarının de-
vamını diliyoruz.

Bir mezun olarak bize düşen
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“Bir lisan, bir insan.” Boşa
söylenmiş bir söz değildir. Dil bil-
mek ve bunu kullanmak kişinin
dünyasının genişlemesini sağlar.
Dili bir komünikasyon aracı ola-
rak görsek de aslında bir araçtan
daha fazlasıdır. Her dil bir zen-
ginlik, bir kültürdür. Okulumuz
buna uygun olarak İngilizce,
Fransızca, Arapça dilini en iyi şe-
kilde öğretmeyi ve en iyi şekilde
kullandırmayı amaçlamıştır. 

Bu sebeple okulumuzda sık sık
native speaker misafir etmeyi
ihmal etmiyoruz. Öğrencilerimiz
gelen native speakerlar ile karşı-
lıklı sohbet edebilme ve onlara so-
rular sorma imkanını bula-
biliyorlar. Okulumuzda farklı dil-
lerde programlar sahneleniyor.
Bunun en güzel örneği geçen sene
Hazırlık (A) sınıfı öğrencilerimizce
sahnelenen “PERRY FAMILY
TRAVELLING SHOW” adlı İngi-
lizce tiyatroydu. Bu sene de oku-
lumuzda Arapça bir tiyatro

sergilenmesi için hazırlıklar tam
gaz sürüyor. Fransızca ve Arapça
şarkılar ile süslenen bir çok prog-
rama sahibiz. Öğrencilerimizi İn-
gilizce konferanslarda, Fransızca
seviye belirleme sınavlarında
önemli kazanımlar elde ediyorlar.
Dil meselesine hak ettiği değeri
vermenin haklı gururunu yaşıyo-
ruz. Ayrıca 2018 - 2019 eğitim
öğretim yılından itibaren İspan-
yolca’da 4. Yabancı dil olarak oku-
lumuzda okutulacaktır. Böylece
Kocaelide 4dilin okutulduğu tek
okul olacağız. 

3 DİLDE EĞİTİM
VERİYORUZ!

Okulumuzu diğer okullardan farklı kılan bir
diğer özellik de 3 dilde eğitim vermesidir.

A Dream 
Within a Dream

Take this kiss upon the brow!
And, in parting from you now,
This much let me avow-
You are not wrong, who deem
That my days have been a dream;
Yet if hope has flown away
In a night, or in a day,
In a vision, or in none,
Is it therefore the less gone?
All that we see or seem
Is but a dream within a dream.

I stand amid the roar
Of a surf-tormented shore,
And I hold within my hand
Grains of the golden sand-
How few! yet how they creep
Through my fingers to the deep,
While I weep- while I weep!
O God! can I not grasp
Them with a tighter clasp?
O God! can I not save
One from the pitiless wave?
Is all that we see or seem
But a dream within a dream?

Edgar Allan Poe
(Aşk şiiri)

Demain, dés l'aube 
Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne,

Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends.

J'irai par la forêt, j'irai par la montagne.

Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.

Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,

Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,

Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,

Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.

Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe,

Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur,

Et, quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe

Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur.

Victor Hugo 
(Kızının mezarina yaptığı ziyareti anlatıyor.)
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NAGAD EL
SAGHİRA

Okulumuz İngilizce
öğretmenlerinden Müj-
dat Kaya’nın öğrenci-
lerle buluşturduğu
Maria Topkar öğrenci-
ler tarafından merakla
dinlendi. Konferans sa-
lonunda gerçekleştiri-
len konuşma
Muench’ın kendisini ta-
nıtma ve ardından hoş
espirleriyle devam etti.
Yurtdışında  ‘ğ’ harfi-
nin söylenmesinde zor-
luk çekildiğini dile
getiren Maria örnek
olarak Çağan ismini
verdiğinde İngilizce öğ-
retmenimiz Aysun Al-
tunışık oğlunun isminin
Çağan olduğunu ve bu
durumu kendisininde
yaşadığını söyleyerek
konuşmaya renk getir-
miştir. Türkiyede 5 yıl-

dır yaşayan Maria çoğu
yeri gezdiğini ve gele-
neksel yemeklerimizi
tattığını söyleyip öğ-
rencilerin beğenisini
toplamışıtır. Müjdat
Hoca öğrencileri ile İn-
gilizce konuşmak iste-
diğini ancak onların
bunu istemediğini dile
getirerek küçük bir si-
temde bulunmuştur.
Maria bu siteme karşı-

lık olarak insanların sizi
anlamamasından kork-
mayın kendinizi diledi-
ğiniz gibi ifade
etmekten çekinmeyin
hata yapmaktan kork-
mayın diyerek öğrenci-
lerimizin özgüvenini
yerine getirmiştir. Mi-
safirimize yapmış ol-
duğu konuşmadan
ötürü teşekkür ediyo-
ruz.

Okulumuz 10. Sınıf öğrencilerin-
den Sümeyra Erşen, Reyhan Sıla
Dedeoğlu ve Esra Nur Yazar DALF-
DELF Uluslararası Fransızca dil ha-
kimiyeti sınavına katılıp diploma
almaya hak kazandılar.

Fransız Milli Eğitim Bakanlığı ta-
rafından verilen resmi diploma olan
Uluslararası DELF-DALF diploma-
ları tüm dünyada ve Türkiye’de ta-
nınmakta ve bilinmektedir.
DELF-DALF diplomaları, Avrupa
Dilleri Ortak Referans Sisteminin
belirlediği dil hakimiyeti ile ilgili 6
seviyeyi belgeler. Bu belge ömür
boyu geçerli olur. Türkiye’de bu sı-
nava katılan 2 devlet okulundan bi-
riyiz. Öğrencilerimiz bu sınavlara
katılıp diplomalarını yüksek bir
puan ile kazandılar.

FRANSIZ MİLLİ EĞİTİM 
BAKANLIĞININ SINAVINDA 
DERECE ALDIK !

KSBL’DE BEKLENEN BULUŞMA 



SBL SİNCAPLARI
İŞ BAŞINDA
Okulumuz sosyal etkinlik dersi öğrencile-
rinin her biri TEMA gönüllüsü oldu. Doğa-
mız için ellerinden gelen her şeyi yapan

öğrencilerimiz bu alanda da eksik kalma-
dılar. Her biri bilinçli bir çevreci oldular.

Sosyal Etkinlik dersi öğ-
rencilerimiz okulumuz felsefe
grubu öğretmeni Nergiz Sınır
öncülüğünde Acısu’da orman-
larda hem yürüyüş yaptılar
hem de meşe palamudu topla-
dılar. Öğrenciler gruplar ha-
linde farklı bölgelere
dağıldılar. Sonucunda bekle-
nen palamut sayısının çok üs-
tünde bir sayıya ulaştılar.
Toplanılan bu palamutlar
TEMA Vakfına birer ağaç
olmak üzere bağışlandı. 

Daha sonrasında TEMA
vakfı bu çabanın karşılığı
olarak öğrencilerimizi topla-

dıkları palamutları tüpleme-
leri için davet ettiler. Okulu-
muz öğrencileri öncelikle
orada TEMA vakfının görev
ve amaçları hakkında bilgi
edindi. Hemen ardından bir
palamudun nasıl tüplenece-
ğini öğrendiler. Daha sonra
öğrencilerimiz palamutları
tüpleyip güzel vakit geçirdi-
ler.

Öğrenciler kendilerine
SBL’NİN SİNCAPLARI adını
verdiler. Ayrıca öğrencileri-
mizin bir mesajı var ‘YE-
ŞİLLE GÜZELLEŞELİM,
DOĞAYLA BÜTÜNLEŞELİM!’

DOSTLUK MAÇINDA 
KAZANAN YİNE DOSTLUK
Okulumuz öğretmenleri ve öğrencilerinin

yaptığı voleybol maçı nefesleri kesti.
Okulumuz ilk zilini çaldığı andan itibaren

birlik ve beraberliğini korumuş, her daim bu
birliği devam ettirmiştir. Gerek öğrencilerimizin
birbirlerini her şartta desteklemeleri, gerek öğ-
retmenlerimizin sıcacık bir aile sevgisiyle yakla-
şımları bu birliğin temelini oluşturmaktadır. 

Okulumuzun önemli değerlerinden biri olan
öğrenci-öğretmen ilişkimizi pekiştirmek ama-
cıyla yapılan bu voleybol maçı da öncekilerini
aratmayarak adeta nefesleri kesti. Her iki tara-
fın da kazanmayı çok istediği bu maçta beraber-

liğin gelmesi tarafları ve taraftarların sevinci
kursağında bırakırken bir yandan da dostluğun
kazanılması güldürmüştür. Maçın verdiği hazza
doyamayan taraflarımız maçın tekrarlanmasını
isteyerek önümüzdeki günlerde bir voleybol
maçının daha gerçekleşeceği havadisini bizlere
vermişlerdi.

Birlik, beraberlik ve dostluk içinde olan oku-
lumuz öğrenci ve öğretmenlerini tebrik eder, bu
birlik, beraberlik ve aile hukukunun her daim
sürmesini temenni ederiz.

Rubik küpe bir iddia
üzerine başlayan Mert, az-
miyle büyük başarılar elde
etti. İlk kez 2014’te turnu-
valara katıldı fakat bir var-
lık gösteremedi. 2015
yılında Türkiye’de 2.olarak
gerçek başarısını elde eden
Mert, bundan güç alarak
birçok çalışmaya imza attı
ve okulumuzu bu alanda
temsil etti. Uzun çalışmala-
rın sonucunda kendini ge-
liştiren Mert küpte Güney
Avrupa şampiyonu oldu.
Bunun öncesinde 6 kez
rubik küpte önemli kaza-
nımlar elde etti. Mert
2017’de bir kez daha şam-
piyon olarak başarısına ba-
şarı kattı. Paris 2017 Rubik
Dünya Şampiyonasına katı-
lan Mert, 10.27 saniyeyle
Türkiye rekorunu kırarak
en iyi Türk küp yarışmacı
seçildi. Ülkemizi ve okulu-
muzu bu alanda en iyi şe-
kilde temsil eden

TÜRKİYE’NİN 
EN İYİSİ

RUBİK KÜPTE 

Rubik Küpte Uzun Zaman Sonra
İlk 100’e Giren İlk Türk Okulumuz
Öğrencilerinden Mert Sağdınç. 

15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi sı-
rasında babası Erol Olçok ile köprüye gelen Abdul-
lah Tayyip Olçok, açılan ateş sonucu 2 mermiyle
vurularak şehit olmuştu.

Şehidimizin adını verdiği, okulumuz Ali Fuat
Başgil Sosyal Bilimler Lisesinin hemen yanında bu-
lunan Abdullah Tayyip Olçok Spor Kompleksi 29
Eylül 2017 tarihinde Acısu’da açıldı. Bu açılışa SBL

adına okulumuz 9. sınıf öğrencileri ile katılım gös-
terdik.

Başbakan yardımcısı Fikri Işık’da oradaydı. Fikri
Işık’ın konuşmasında lisemizden övgüyle bahset-
mesi dikkatleri çekti. Abdullah Tayyip Olçok Spor
Kompleksinin Acısu’ya hayırlı olmasını diliyor,
Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’i ve bu
projede emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

ABDULLAH TAYYİP OLÇOK
SPOR KOMPLEKSİ

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesinin Yayın Organıdır
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