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EDİTÖR  
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HAZIRLAYANLAR 
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NİDA GENÇER 
 

FOTOĞRAF 
SERDAR ÇİÇEK 

 
 Yayın ve İletişim Kulübü Yayınıdır. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 Kasım Atatürk´ü Anma                            
İl Töreni’ni Okulumuz Hazırladı 

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk´ün ölümünün 80. Yıldönümünde Hamamizade 
İhsan Bey Kültür Merkezinde anıldı. 

Tevfik Serdar Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programda edebiyat öğretmenlerimiz Kemal 
Hindistan ve M. Nebi Bostancı yönetimiyle öğrencilerimiz, Atatürk’ün bizim için niçin değerli olduğunu, 
Türk tarihinde nasıl önemli bir yer edindiğini yine Türk tarihini bir bütünlük içinde  Bilge Kağan’dan, 
Alparslan’a, Osman Gazi’den, Fatih Sultan Mehmet’e, Abdülhamit Han’dan Mustafa Kemal’e kadar ele 
alıp “Geçmişini iyi bil ki geleceğe sağlam basasın, nereden geldiğini unutma ki nereye gideceğini 
unutmayasın!”  sloganıyla “Hatırla Atanı” adlı oratoryoyu sahnelediler. Müzik öğretmenlerimiz Selda ve 
Yıldıray Cihanoğlu Atatürk ün sevdiği şarkıları hazırlayarak yönettiler. 

İlimize yeni atanan Valimiz Sayın İsmail Ustaoğlu´nun da izlediği program büyük beğeni topladı. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AFAD Eğitimi 

12 Kasım 2018 Pazartesi günü okulumuz öğrencilerine afet ve 
acil durumlara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Temel 
Afet Bilinci Eğitimi verilmiştir. 

Eğitimde, Afet ve Acil Durumlar, Afet türleri, Deprem, Sel, 
Heyelan,  afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin 
azaltılması, afetlere karşı alınacak önlemler, afet anında ve 
afet sonrası doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme 
yapılmıştır. Bilgilendirme sonrasında okul bahçemizde 
uygulamalı olarak yangın söndürme tatbikatı yapılmıştır. 

Öğretmenler 
Günü 

Okulumuzda 24 Kasım öğretmenler günü programı konferans 
salonumuzda gerçekleştirilen sunumun ardından öğretmenler 
odasında devam etmiştir. Öğrencilerimizin hazırladığı canlı müzik 
eşliğinde Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ve velilerimizin 
hazırlamış olduğu ikramlar ile kutladık. 

Başta okul aile birliği yönetim kurulumuz olmak üzere tüm velilerimize 
emekleri için teşekkür ederiz. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

BUYRUN CENAZE NAMAZINA  
ANLAMI :   Bu deyim, “yanlış bir iş yapanın, hatasının kötü sonuçlarına razı olduğunu” 
anlatmak için kullanılır. 
HİKAYESİ  :  Sultan 4. Murat, kendi devrinde İstanbul’da içki ve tütünü zinhar yasak 
etmiş. Kahvehaneleri yaktırmış, ısrar edip emrine karşı direnenleri şiddetle 
cezalandırmış. Dört bir yana hafiyeler zaptiyeler saldırmış bütün bunlar yetmezmiş gibi 
bizzat kendisi de sık sık, tebdil-i kıyafet edip halkın arasında dolaşırmış. Üsküdar’daki 
meşhur miskinler tekkesi civarında, birinin içinden diğerine geçilen bir ev varmış. Evin 
yola bakan kısmı, meşru olan bildiğimiz kahvehane suretinde imiş. Amma içinden 
açılan bir başka kapı ile tütünhaneye geçilirmiş.  
Sultan Murat, tebdil-i kıyafet ederek derviş kılığına girmiş ve sözü edilen mekâna 
gitmiş. Kahveci Sultan’ı tanıyamadığı için buyur etmiş. 
“Baba erenler ne içersin?” 
“Kahve.” 
 
 
 
 
 
 
“Başka, tütün filan canın çeker mi?” 
“Yok.” 
Bu cevap üzerine kahveciyi bir telâş almış.                                                              
Öyle ya, tütün içmeyen adamın burada işi ne?                      
Bir koşu, kahveyi hazır edip, dervişin yanına çöreklenmiş. 
“Baba erenler ismi hâliniz?” 
“Murad.” 
Kahveciyi bir ter basmış. 
“Sultan’ı da var mıdır?” 
“Var elbet.”  
Kahvecide bet beniz atmış, eli ayağı titreyerek “öyleyse buyurun cenaze namazına” 
deyip oracığa yığılmış. 

PABUCU DAMA ATILMAK 
ANLAMI : Bir kişinin değerinin azalması, gözde olma                                       
durumunun kaybolması, ikinci plana düşme anlamlarında                                
kullanılan bir deyim olarak dilimizde yerleşik halde kullanılmaktadır. 

HİKAYESİ : Osmanlı döneminde esnaf ve sanatkarların bağlı bulunduğu teşkilat, 
ticaretin yanında sosyal hayatı da düzene sokuyordu. Kusurlu malın, malzemeden 
çalmanın ve kalitesiz işin önüne geçmek için de ilginç bir önlem alınmıştı. Bir ayakkabı 
aldınız veya tamir ettirdiniz diyelim. Ama kusurlu çıktı. Böyle durumlarda heyet 
şikayeti ve sanatkarı dinliyor. Eğer şikayet eden gerçekten haklıysa, o ayakkabıların 
bedeli şikayetçiye ödeniyordu. Ayakkabılar da ibret-i alem olsun diye ayakkabıyı imal 
edenin çatısına atılıyordu. Gelen geçen de buna bakıp kimin iyi, kimin kötü ayakkabı 
tamir ettiğini biliyordu. Böylece pabuçları dama atılan ayakkabıcı maddi kazançtan da 
oluyor ve gerçekten pabucu dama atılmış oluyordu. 

ANLAMI : Uğradığı yerde çok az kalıp hemen gitmeye kalkan kimseye söylenir. 
Aceleciliği vurgulamak içindir. 

HİKAYESİ : Eskiden kibrit yokmuş. Ateş sönünce, ateş küreği ile komşuya gidilir, bir 
parça ateş alınırmış. Ateş almak için komşuya geçen kadınlar, kürekteki ateş sönmesin 
diye oturup çene çalamazlar ve acele ederlermiş. 

Kapıdan içeri girmeyerek, kısa bir konuşmadan sonra gitmek isteyen 
ziyaretçilere: "Ateş almaya mı geldin?" denmesinin sebebi de budur. 

ATEŞ ALMAYA MI GELDİN? 

ANLAMI :  Bir yere çok girilip çıkılması, bir yerin aşırı kalabalık olmasından ötürü 
düzensizlik durumunu eleştirmek için kullanılan bir deyim olarak dilimize yerleşmiştir.  

HİKAYESİ :  Osmanlı Devleti zamanında atlar ulaşım aracı olarak kullanılmıştır. At 
arabaları modern zamanlarda şehir içi ulaşımın sağlanması için kullanılmıştır. 
Özellikle büyükşehirlerin tamamında at arabaları adeta taksi gibi hizmet vermiştir. 
Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında İstanbul’da da ulaşım hizmetleri alanında at 
arabaları sıklıkla kullanılmaya devam etmiştir. 

Karaköy semtinde at arabaların park edilmesi ve hayvanların dinlenmesi için sürekli 
geçip gidilen faali bir yol üzerinde ahır bulunmaktaydı. Bu ahıra herkes istediği zaman 
at arabasını çeker ve atının ihtiyaçlarını karşılardı. Bu ahır çok kalabalık olurdu. 
Keşmekeş olan ahırın sahibi de Dingo olarak bilinmektedir. Bu nedenle çok kalabalık 
olan ve girip çıkanın belli olmadığı yerler için bu deyim kullanılmaktadır. Dingo ’nun 
ahırı gerçek bir olay olarak tarihte yerini almış ve dilimizde deyim olmuştur. 

DİNGO’NUN AHIRI  

ANLAMI : Delirmek, zor durumda kalarak sinirleri bozulmak, çok zor şartlarda 
sinirlerine hakim olamamak anlamına gelen bir deyim olarak dilimizde yerleşik hale 
gelmiştir. 

HİKAYESİ :  İnsuyu Mağarası yakınlarında keçileri otlatan çoban, mağaranın içinde 
uyuyakalınca keçiler mağaranın içine doğru su içmeye inmişler. Çoban uyandığından 
keçileri göremeyince çok korkmuş. Etrafa bakınmış aramış taramış ama keçileri 
bulamamış. Köye doğru inmeye başlamış. 

Yolda karşılaştığı herkese keçilerini sormaya devam etmiş. Kimsenin haberi yokmuş.       
Mağara yakınlarına gelen halk keçileri orada görünce çobanın aklını kaybettiğini 
düşünmüşler. Onun hakkında keçileri kaçırmış diye söylenmeye başlamışlar. Aslında 
çobanın delirdiğini düşünen halk yanlış düşünmüş ama iş işten geçmiş. O gün 
bugündür keçileri kaçırmak deyimi, delirmek anlamında kullanılmaya başlanmıştır. 

KEÇİLERİ KAÇIRMAK  

DEYİMLER 



 

                        EDEBİYAT                      
   İnsanları rahatlatan, onları hoş tutan ve mutluluk veren, yapılmasından hoşnut olunan bir kavram 

vardır. Eğer sözlük anlamıyla tanımlayacak olursak; çeşitli dalları olan,  duygu ve düşüncelerin 

dışavurumunda kullanılan yöntemlerin tümüdür sanat. İnsan sanatını icra ederken buradan ayrılır ve 

kendi kafasının içindeki dünyasında yolculuğa çıkar… İşte insana bunları yaşatan sanat dallarından 

biri; edebiyattır. 

    Dilimizde uzun yıllardır kullandığımız ve onunla aynı anlama gelen birçok kelime ürettiğimiz 

“edep” kelimesi aslında edebiyatın temelini oluşturmuştur. Edep, adap bunlar görgü, terbiye 

anlamına gelen dilimizdeki güzel anlamlı kelimelerimizdendir. Aynı zamanda da edebiyat 

kelimesinin türediği köken kelimedir. Edebiyatın tanımını yaptığımızda duygu ve düşüncelerin dil 

aracılığıyla sözlü ya da yazılı olarak estetik bir biçimde aktarılmasıdır diyebiliriz. İlgi duyan kişinin iç 

dünyasında yarattığı, insana iyi gelen hissiyatı işin farklı bir boyutu. 

     Bugün etrafımıza baktığımızda toplumların farklı inanışları, farklı dilleri kabul ettiğini görürüz. 

Görüşler her toplumda değişiklik gösterebilecek niteliktedir. Toplumların bu farklı anlayış ve 

düşüncelerini zihniyet diyebiliriz. Bunlar o toplumun inanışı, dini, dili ve konulara bakış açılarıdır, 

bunlar o toplumun zihniyetidir.  

     Ve başka bir konu; edebiyat toplum ilişkisi… Edebiyat ve toplum arasında hiç de hafife 

alınmayacak bir bağ vardır. Öyle ki dünyanın her yerinde sanat içerikli eserler toplum hakkında 

bizlere bilgi vermiştir. Günümüzde kullanılan “edebiyat toplumun aynasıdır” sözü bu bağlamda 

gayet yerine göre bir saptamadır. Bir edebiyat eseri daima yazdığı ve o dönemin içinde bulunduğu 

durumdan etkilenmiştir. Baktığımızda o dönemin toplumunun siyasi görüşüne, olaylara bakış açısına 

kadar birçok şeye ulaşabiliriz. Bunun yanında coğrafi ve kültürel anlamda da bizleri aydınlatır…  

     Edebiyat işte böyle her anlamda önem taşıyan ve kişiyi güzel yönde etkileyen bir sanat dalıdır. 

İnsan bunu etrafına dikkatli baktığında fark edebilir.  
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Ah Keşke 
Ah keşke bir mümkünü olsa da, dokunsam bir bağrı yanığa.                                                                                            
Zemzem suyu gibi şifa olsam, hasta olan her cana.                                                                                                        
Bir pınar olsam da, temizlesem yürekleri.                                                                                                                            
Alıp götürsem kiri pası, başka diyarlara. 

Ah keşke bir mümkünü olsa da, gezsem diyar diyar her yanı.                                                                                                  
Bir bir sustursam, kötü söz konuşanı,                                                                                                                           
Ah bi hayat olsam da, kurtarsam yiten canları.                                                                                                                 
Ilık esen bir yol olsam da, esip uçursam gamı telaşı.                                                                  

Ah keşke bir mümkünü olsa da, bir fırtına olsam.                                                                                                                                   
Döksem kendimi yedi cihana.                                                                                                                                         
Su gibi akıp gitsem her gönülden de,                                                                                                      
Çıkarsam yürekleri sonsuz feraha.                                                                                                                                    
Bir güç olsa da aciz bedenimde, kaldırsam eğri olanları ayağa.  

Ak keşke bir mümkünü olsa da, çıkarsam karanlıkları aydınlığa.                                                            
Gökkuşağı olsam her daim gökyüzünde de bakıp,                                                                                                  
Her can huzura doysa.                                                                                                                                                  
Feda edebilirdim bu canı elimde olsa.                                                                                                                      
Yeter ki barış olsun her daim, bu gökyüzü altında.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon 
Teknokent ve Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İşbirliğiyle 
Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi´nde gerçekleşen Sanat ve 
Bilimin Işığında "Trabzon Bilim Şenliği"ne katıldık. 

Bilim istasyonlarında projeler hakkında bilgiler alan öğrencilerimiz 
etkinliklere katılarak sertifikalarını aldılar. 

Sanat ve Bilimin Işığında 
"Trabzon Bilim Şenliği" 

haberler  

Okul Meclisi Başkan Seçimi Yapıldı 

Okulumuz 2018 - 2019 Eğitim öğretim yılı okul öğrenci 
meclisi Başkanlığı seçimi 19.10.2018 Cuma günü yapıldı. 
Demokrasi şöleni şeklinde geçen seçimde 4 aday yarıştı. 

Adaylardan 12F sınıfı öğrencimiz Adem AYDOĞAN 419 oy 
alarak Okul öğrenci Meclisi Başkanı seçilmiştir. 

Cumhuriyet Paneli Yapıldı 

6 Kasım Salı günü okulumuz konferans salonunda 
“Cumhuriyet Paneli” yapıldı. Tarih Öğretmenimiz 
Tamer ÖZTÜRK´ün başkanlığında okulumuz 
öğrencileri, Kaan Yetimoğlu, Dilara Dayı, Şevval Turan 
ve Aygül Terzi konuşmacı olarak panele 
katılmışlardır.  

Cumhuriyetin hiç kolay elde edilmediği ve bu zorlu 
süreçte gizli kalan noktaları irdelerken panelistleri 
ilgiyle izledi dinleyiciler. 



 

 

 Arduino Atölyesi 
15-17 Ekim 2018 tarihleri arasında okulumuz öğrencileri 
Arduino Atölyesine katıldılar. Trabzon Bilim Şenliği 
kapsamında Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi´nde gerçekleşen Arduino atölyesinde;  

Öğrencilerimiz arduino kartının temel kullanımları ve 
elektronik devre temele bileşenleri hakkında bilgiler 
almıştır.  

haberler  



 

          Burası çok kalabalıktı… Her seferinde bir yenisi daha ekleniyordu kalabalığa… Birbirleriyle yarışırcasına üs-                                                
                telik. Neydi bu acele,     herkes ne kadar da çok seviyordu böyle bırakmayı… 

          Buranın bu kısmını sevmiyordu o. Çok eskiydi burası, hem ağaçları da çok büyümüştü; üzeri ha kapandı ha kapanacak. 
Kasvetliydi, en azından diğer taraflarından daha kasvetli… Adımlarını sıklaştırdı. Hava yağmurlu değildi, hatta ağaçlar olmasa daha 
çok güneş ışığı bile düşebilirdi yere. Küçüklüğünü hatırladı, ilk kez kaç yaşında gelmişti buraya? Altı, hayır yedi olmalıydı. Ne fark 
ederdi ki burasıyla büyümüştü sonuçta. Annesi getirmişti onu, annesi gitmiş o da onun ardından yürümüştü. Gerçi o zaman          
yanında başkaları da vardı; babası, dedesi, akrabaları, sokak başındaki bakkal, Terzi Ayşe teyze, Fırıncı Rüstem, Hemşire                     
  Sevim…Yine kalabalıktı ama işte farklıydı ya da farklı olacağını hayat kafasına vura vura öğretecekti ona.Düşündü, bazı şeyleri hala    
             anlayamıyordu, bir hiçlik içinde yaşıyorlardı… Bu dünya kimseyi hak etmiyordu. 
             İlerledi, yaklaşıyordu. Tanıdık isimler görmüştü işte. Biraz daha yürümeliydi. İçi bir tuhaf oldu, sanki bugün diğer 
gelişlerinden             
             farklı bir hali vardı buranın. Rüzgar esti, eserken de ıslak toprak kokusu bıraktı burnuna. İçine çekti, bu kokuyu seviyordu, bu      
kokuyu sevdiği için de bu kalabalığı sevmek zorundaydı… Aynı şey oldu, bu koku ona en acı gününü anımsattı. Ne tuhaf diye 
düşündü;     
    en mutlu ve en hüzünlü günlerinde hep burası vardı, burası ve bu kalabalık… Kol saatine baktı, epeydir buradaydı ama hala 
ulaşamamıştı istediği yere… Çok kalabalık dedi, çok kalabalık. 
          Yürüdü, son birkaç adımıydı, işte gelmişti… Küçükken işte tam da şu an durduğu yerde ne çok oyun oynamıştı annesiyle, biraz 
büyüyünce babası da katılmıştı oyunlarına… Küçükken o ermeyen aklıyla hoşuna giden oyunundan şimdi nefret ediyordu tüm 
kalbiyle. Çünkü hiçbir oyun daha sonraları bir çocuğun canını bu kadar yakamazdı, yakmamalıydı… Büyümüştü, yıllar geçmişti 
üzerinden belki ama hala çocukluğundaki yalnız gecelerinin karanlığında gibiydi… Tepeden güneş vuruyordu aslında ama ıslak 
toprak kokusu buradaydı işte. 

          Burası onun en sevdiği yerdi, hem daha dolmamıştı burası, dolmasını da hiç istemiyordu. Ama en çok kendisine ait olan          
bu oturduğu yeri başkalarıyla paylaşmaktan korkuyordu. Çünkü biliyordu, burada oturanlar daima çaresizlik ve boşluk içinde 
kalırdı… O bu hisleri başkasına yakıştıramayacak kadar fazla benimsemişti. Hayır, bu duyguları başka kimse yaşamamalıydı. Bir an 
durdu, aklından geçirdiği düşüncenin imkansızlığı altında ezildi, içinden tekrarladı: ‘Hayat acımasızdı.’ Bir vapur sesi ilişti kulağına. 
Babasıyla yaptığı vapur yolculukları geldi aklına. İlk binişinde, ilk kez daima karasında hissettiği yalnızlığı denizinde de hissetmişti         
İstanbul’un. Herkesin aşık olduğu bu yedi tepeli şehir ne kadar da kötü davranmıştı kendisine. Ama işte yine buradaydı; çokça 
gitmek istese de, kaçmak istese de yapamadı. Gidebilirdi aslında, yapabilirdi zorlasaydı; yedi tepeli bu şehir özlemlerini iliklerine  
                 kadar hissettiği ailesinin hatıralarını taşımasa… 
          Tuhaftı… Hava güneşliydi ama ıslak toprak kokusu vardı, ıslatılan mezarların kokusu. Gelirken tanıdık isimler görmüştü oysa 
sadece anne ve babasının mezar taşlarıydı. Hem en kötü günleri hem de en güzelleri buradaydı, ailesini kaybetmişti ama ailesi        
    buradaydı. Çocukken oynadığı oyun, şimdi canını acıtıyordu evet, çünkü mezar taşları arasında oynanan bir saklambaç ne kadar  
                     eğlenceli olabilirdi. İlk kez annesi getirmişti onu buraya, annesi o küçükken ölmüştü… Ve oturduğu yeri biriyle  
                     paylaşmaktan korkuyordu, çünkü kimsenin onun yaşadıklarını yaşamasını istemiyordu… 
                 Ahmet daldığı düşüncelerden kulağına gelen sela sesiyle uyandı. Acı bir gülümseme belirdi suratında, işte kalabalığa                 
             yeni biri daha eklenmişti.                                                                                                    
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Tevfik Serdar Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Ekim 

2017 Pazar  günü gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Okul Müdürü Sayın 

İbrahim ŞAHİN söz aldılar. Konuşmaların ardından 2016-2017 dönemi Okul Aile Birliği Başkanı 

Sayın Işıl Derya NADİR söz alarak yıl içinde yapılan çalışmaları anlattı ve bu dönem boyunca 

beraber çalıştığı arkadaşlarına teşekkür etti. Okul müdürü İbrahim ŞAHİN Aile Birliği 

Başkanlığını iki yıldır yürüten Işıl Derya NADİR ´e teşekkür ederek hediye takdim etti. Daha 

sonra yapılan seçimler sonucu Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşturuldu. 

NAZİRE TOSUN                   BAŞKAN 

CANAN ŞAHİN                    BAŞKAN YRD. 

AYLA İSHAK                        MUHASİP 

HAYRİ BOSTAN                  SEKRETER 

NEBAHAT BAYRAM           ÜYE 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilgin güç ise emeğin rahmettir öğretmenim. 
Edep, hayâ ve sadakat hakikattir öğretmenim. 

Kulağıma, ruhuma, bütün benliğime ilaç oldun öğretmenim.  

Ben, küçücük bir çocukken,  

Adım adım aydınlığa, yürüttün beni öğretmenim. 

Sarıp sarmaladın, kol kanat gerdin korkusuzca, 

Bir değil, binlercesine can yoldaşı oldun öğretmenim. 

Karanlık zehrini akıtırken dimağlara, 

Işığınla hayat verdin fidanlara öğretmenim. 

Sen güldün, biz ise diken, doya doya kokladık, yüreklice öğretmenim. 

Ecrin Hak katında, sevgin emsalsizdir bizler için öğretmenim. 

Ne madalya ne de unvandaydı gözün, doğruluktaydı özün sözün. 

Zorluk zahmet bilmez özün,  cefakâr öğretmenim. 

Sevgi dolu, merhamet dolu, hayat dolu öğretmenim. 

Kin ve nefret nedir, bilmedin kimseler için. 

Boynuz kulağı geçmeliydi senin için sevgili öğretmenim! 

Çünkü sen ufuktun,  sen gökteki yıldızdın bizler için öğretmenim. 

Vatandın, bayraktın,  ahlaktın, onurdun,  şereftin öğretmenim. 

Sen var ya sen, Kafdağı’nın arkasındaki ülkümüz oldun öğretmenim. 

Umutlarımıza yelken,  hayallerimize rüzgâr oldun öğretmenim. 

Sen, Karlı dağların yeşil ovalarındaki ümit çiçeği, 

Sen, sararmış çorak topraklara rahmeti oldun öğretmenim. 

Sen, gönül pencereme ümitle doğan güneş, 

Ve sen,  kararmış gönüllerin elini tutan aydınlık nefes… 

Ölümsüzlük pelerini giymiş abı-ı hayat sana övgüler diziyor. 

Hakikat perdesindeki yüzler, evrendeki katkını konuşuyor. 

Ölmedin, ölmeyeceksin Hakk’ın vaadi var öğretmenim. 

Huzurunla bin yaşa başarılarla dolu öğretmenim. 

AYŞE KILIÇBAY ÇELİK 
(Rahmetli olan ilkokul öğretmenim Eyüp Sultan Ertuğrul’a ithafen yazdığım bu şiiri 
İnsanlığın öğretmeni Peygamber Efendimize, Ulusumuzun başöğretmeni Mustafa 
Kemal Atatürk ve tüm öğretmenlere, öğrencilere armağan ediyorum.)   



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Sağlıklı Okumalar, E-Twinning 
Projesi 

Okulumuzun yürüttüğü Sağlıklı Okumalar adlı E-Twinning Projesi kapsamında Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Bisiklet Kulübü (KTÜBİS) üyeleri okulumuza gelerek bisiklet kullanımında dikkat edilmesi 
gereken kurallar konulu seminer verdi. 

Okul olarak biz de bu projede yer almaya karar verdik ve bu  

güzelliğe biz de bir güzellik kattık.  Sağlıklı yaşam için  spor ve  

sağlıklı  zihinler  için  okuma  eylemlerini birleştiren bu projeye  

dikkat çekmek  için  okulumuzda  E-Twinning  köşesi  hazırladık. 

Projemizin amacı şehirlerimizdeki çevre dostu taşıma araçlarının 

Kullanımını teşvik etmek, öğrencilerimizin sosyalleşmelerine yar - 

dımcı olmak ve onlara okuma alışkanlığı kazandırmaktır. 



Judo İl İki 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trabzon da düzenlenen genç erkekler judo 
karşılaşmalarında  öğrencimiz Haktan EROĞLU 
66 kiloda il ikincisi olmuştur. 
Arkadaşımızı tebrik ediyoruz. 

JUDO İL 
İKİNCİLİĞİ 

Trabzon Yıldızlar 
(13-18 Yaş) Satranç   

İl Bİrİncİlİğİ 
2018-2019 Trabzon Yıldızlar İl Birinciliği Satranç 
Turnuvası 24-25 Kasım 2018 tarihlerinde Beşirli Tenis 
Kompleksi Satranç Salonu´nda 2001-2002-2003-2004-
2005-2006 doğum tarihli sporcular için GENEL ve 
KIZLAR kategorilerine göre gerçekleşmiştir. 

Okulumuz öğrencilerinden Furkan Anıl SARIALİ 2003 doğumlular  Genel kategorisinde, 
Berkay Mert KURU 2004 doğumlular Genel kategorisinde ve Begüm Su ERAYDIN 2004 
doğumlular Kızlar kategorinde İl Birincisi olmuştur. 

Kendilerini tebrik eder,  
başarılarının devamını dileriz. 

2018 yılı Mayıs ayında gelenekselleşen TSAL Genel 
Kültür Yarışması’nın üçüncüsünü yaptık. 

     9. Sınıf seviyesinde  Gamze ÇOLAK, Belma KURT ve Orhun Kaan ŞAHİNKAYA´dan 
oluşan 9/C sınıfı temsil eden ekip  birinci olurken  
     10. Sınıf seviyesinde ise Erdoğan ADEMOĞLU, Suna Yaren DİLBER ve Hazar Yazgan 
HACIAHMETOĞLU´ndan oluşan 10 B sınıfı temsil eden ekip  birinci olmuştur. 
     Yarışmalar okulumuz spor salonunda tüm 9  ve 10. sınıfların takımlarını destekle- 
dikleri bir ortamda gerçekleşti.  
     Yarışma 20 soru üzerinden yapılıp beraberlik halinde yedek sorularla devam ediliyor. 
Yarışmanın teknik alt yapısında Edebiyat Öğretmeni Kemal Hindistan, sunumunda 
Edebiyat Öğretmeni M. Nebi Bostancı, değerlendirme jürisinde de Edebiyat Öğretmeni 
Hasan Çelik, Hülya Çolak görev yaptı. Dereceye giren öğrencilere ödül olarak hediye çeki 
verildi. Yarışma bu yıl da nisanın son haftası ve mayısın ilk haftası yapılacaktır. 
 

haberler 



 

    1960 yılında, Trabzon’un Beşikdüzü ilçesine bağlı Takazlı Köyü’nde doğdu.  İlk, 
orta, lise öğrenimini, öğretmen olan babasının görev yaptığı Bursa, İstanbul, Trabzon 
ve Muş illerinde tamamladı. Her zaman başarılı bir öğrenciydi. Pek çok spor dalında 
başarılı çalışmaları oldu. Üniversite öğreniminin ardından devlet memuru olarak, 
doğudan batıya, kuzeyden güneye Türkiye’nin pek çok kentinde görevlerde bulundu. 
Görev yeri sayısını on yedi olarak vermektedir. Hiçbir iktidarla paralel olmadı, hak 
etmesine rağmen üst düzey görevler alamadı. Türkçeyi iyi konuştu ve asla başka bir dil 
konuşmakla övünmedi. Bunu sömürge ruhunun bir yaptırımı olarak kabul ettiği için de 
reddetti.   2006 yılında çok genç yaşta, kendi isteği ile emekliye ayrılarak kendisini 
tamamen yazmaya adadı. 

    Yazarlığa makaleler ve mesleki yazılarla başlamıştır. Siyasi çalışmaları, sloganları, 
afiş düzenlemeleri ve projeleri ile kişi, kamu-özel kurum ve kuruluşlara katkılarda 
bulunmuştur. Bir dönem mesleki bir derginin yayın kurulunda görev almış, köşesinde 
sürekli makaleler yazmıştır. Kuruluşlara yönelik özel çalışmalar yapmış; yazıları, 
fikirleri ve projeleri ilgililerce değerlendirilmiştir. Pek çok dergi ve kitabın 
düzenlemesine ve çıkarılmasına katkı sağlamıştır. Tanıtıcı film senaryoları yazmış, 
bunların hazırlanmasında görev almıştır. İlgi alanını Türk tarihi ve mitolojisi üzerine 
yoğunlaştıran yazarın kitapları 2004 yılından itibaren yayınlanmaya başlamıştır. 
Tarihi romanlarında çok az kurgu kullanmış, kendi tanımı ile "Tarihi roman yazmayı 
değil, Tarihi romanlaştırmayı" seçmiştir. Özellikle bilinmeyen, çok az bilinen  ve 
unutulmuş Türk kahramanlarını yazmayı görev edinmiştir. 

   Siyasi romanlarında ise yaşadığı dönemi anlatmayı tercih eden yazar bu konuda da 
objektif olma çabasındadır. Olanlara bir yandan değil de yukarıdan bakma nedeni, 
yaşananların daha iyi anlaşılmasını sağlamak içindir. Elbette kendi siyasi düşüncesi 
vardır ve inandıklarını savunmaktan geri durmayacaktır. Zamana, yere ve kişilere hele 
iktidara göre değişmeyi de takım tutar gibi parti tutmayı da reddetmektedir. 
Yargılamak, muhalefet etmek ve her dem inandığı gerçekleri savunmak yazarın 
hedefidir. Türkçü düşüncenin gelişmesi için büyük çaba harcamak da görevi... 
Kitaplarında; Türkçe sözcükleri, özellikle unutulmuş, unutulmaya yüz tutmuş köklü 
sözcükleri seçmesi ve yaygınlaştırma çabası dikkat çekmektedir. Yazar bunu da 
kendisine görev edinmiştir. Arapça ve Farsçadan arınmış, yaşayan Türkçeyi tercih 
etmektedir. 

   2007 Yılı Mustafa Necati Sepetçioğlu Tarihi Roman Yarışması’nda, "Alp Er Tunga” 
isimli tarihi romanı ile "Birincilik ödülü" kazanan yazarın ayrıca tiyatro, hikaye ve 
makale yarışmalarında çok sayıda ödülleri bulunmaktadır. Ödüllü eserleri değişik 
kitaplarda yer almıştır. 

            
 

AHMET 
HALDUN 

TERZİOĞLU 

ADİL  
OCAK 
(1951 –TRABZON) 
 

 Trabzon’da sanat

 1977 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü’nü bitirdi . Sanatçı resimlerinde var olanı değil var 
olması gerekenin peşindedir . Doğadaki ağaçları soyutlayıp kendine göre 
biçimlendirirken değişken olan ağaçları bir geometrik formun içeriğinde yuvarlak bir 
biçim olarak algılıyor ve tuvallerine öyle yansıtıyor .Resimlerinde ,doğaya ve yaşama 
ilişkin saf izlenimlerini saf yürek bir içtenlikle yansıtmaktadır. 

     Trabzonlu Eyüpzadelere mensup sanat tarihçisi, yazar ve çevirmen Porf. Dr. Mehmet 
Sabahattin EYÜBOĞLU, 1908 yılında Akçaabat ilçesinde doğdu. Trabzon eski 
milletvekili Mehmet Rahmi Bey’in oğlu ve yazar , çevirmen ve ressam Prof. Dr. Bedri 
Rahmi EYÜBOĞLU’nun ağabeyidir. Trabzon Lisesini bitirdikten sonra, Atatürk tarafından 
yurt dışına gönderilen ilk öğrencilerin arasına katılarak yurt dışına gitti.  

     Yükseköğrenimini Fransa’nın Dijon, Lyon ve Paris üniversitelerinde tamamlandı. Yurt 
dışından dönünce , İstanbul Üniversitesinde doçent oldu. Daha sonra ; Ankara’da 
maarif müfettişliği, Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği, Tercime Bürosu başkan vekilliği ve 
Ankara Hasanoğlan Köy Enstitüsünde tarih öğretmenliği yaptı. Eyüboğlu Eski Anadolu 
uygarlığı konusunda 11 tane de belgesel film yaptı. Bu dizinin ilk filmi olan “Hitit 
Güneşi” 1956'da Berlin Film Şenliği'nde ikinci oldu. Eyüboğlu 1966'da Sinematek'in 
kurucuları arasında yer aldı. Çeviri alanında ise Fransız, İngiliz, Rus, Yunan ve Latin 
edebiyatından birçok klasik yapıtı çevirerek önemli bir boşluğu doldurdu. 

     Mavi ile Kara (1960) adlı denemeler kitabıyla Ataç Armağanı'nı, M. Ali Cimcoz'la 
birlikte yaptığı Platon'un “Devlet”inin çevirisiyle1959'da Türk Dil Kurumu Çeviri 
Ödülü'nü kazandı. 12 Mart 1971 muhtırası döneminde “Devrim Yazıları” kitabı 
nedeniyle tutuklandı ve kalp krizinden dolayı 13 Ocak 1973 tarihinde öldü ve İstanbul 
Merkez Efendi Mezarlığına gömüldü. 

SABAHATTİN 
EYÜBOĞLU 

 



Eğitim ve öğretim hayatınız hangi okullarda geçti? 

İlkokulu yurt dışında okudum. Ortaokul ve lise dönemim Ankara'da geçti. Ortaokulu Mehmetçik Ortaokulu'nda liseyi Ankara 
Yenimahalle Mustafa Kemal Atatürk Lisesi'nde okuduktan sonra 1982'de mezun oldum. 1983 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Kimya Öğretmenliği bölümünü kazandım. Türkiye genelinde yapılan bu öğretmenlik sınavında iyi bir başarı yakaladım. Bu başarımın 
ödülü olarak Türkiye'nin sayılı okullarından olan Beşikdüzü Anadolu Öğretmen Lisesi'ne atandım. 1990-1992 yılları arasında KTÜ'de 
Kimya anabilim dalında yüksek lisans yaptım. 1992 yılında okulumuz açıldığında buraya ilk gelen öğretmenlerdenim ve o gün bu 
gündür buradayım, nasıl ayrılacağımı bilmiyorum. 

Neden öğretmenliği seçtiniz? 

Ben kimya öğretmenimi çok seviyordum. Bundan dolayı kimya ile ilgili bir şey yapacağım kesindi. Tercihlerim arasında kimya dışında 
bölümler de vardı fakat dediğim gibi öğretmenimden dolayı hep kimya ile ilgilenmek istedim. 

Meslekteki amaçlarınız nelerdi? Bunların ne kadarını gerçekleştirebildiniz? 

Öğretmenliğe ilk başladığımda benden yaşça büyük meslektaşlarımın öğrencilerle olan ilişkilerine şahit olup ''Ben ne zaman böyle bir 
öğretmen olacağım?'' diye sorardım hep. Şimdi buradan mezun olan herkesin telefon numaraları vardır rehberimde ve görüşürüz de. 

En büyük hayaliniz neydi/nedir? 

Müzik benim en büyük tutku ve hayalimdi. Bir dönem müzikle özellikle nefesli aletlerle yakından ilgilendim. Buna bağlı olarak sahne 
almak istiyordum. Ve bu hayalimi gerçekleştirdim. Ünlü bir müzik grubuyla sahne aldım. Benim için unutulmaz bir andı. Diğer bir 
hayalim ise öğrencilerimin iyi bir eğitim alarak güzel bir kariyer sahibi olmaları, güzel hayatlar sürmeleri. Öğrencilerimin başarıları 
beni ayakta tutuyor. 

Geleceğe dair planlarınız var mı? 

Eşimle birlikte yarısını gezdiğim dünyanın geri kalanını gezmek kısaca dünya turumu tamamlamak planlarım arasında. 

''Ümit Mutlu'' olmaktan mutlu musunuz? Ümit Mutlu olmak için neler yaptınız? 

Pek çok okulda pek çok öğrenciyle birlikteyim. Yerimde bu sazanlarla olmak isteyen binlerce öğretmen var. Ben yaptığım işi 
öğretmenlik olarak görmüyorum. Çocukları eğitiyorum, büyütüyorum.  

 Mutluluk aradığınız her yerdedir. Hepinizin mutlu ve ümitli olmasını diliyorum. 

NİDA GENÇER     11-D 
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