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Egemenliği kayıtsız şartsız Türk 
ulusuna teslim ederek çağdaş-
laşmanın önünü açan Ata’mızdan 
armağan, bu büyük Türk devrimi, 
ortaya koyduğu tam bağımsızlık, 
ulusal egemenlik ve bütünlük il-
keleriyle Anadolu insanının aydın-
lanmasına zemin hazırlamış ve bu 
bilincin yerleşmesini sağlamıştır. 
Bu bilince ulaşan ve bu değerleri 
tüm benliğinde hisseden ve bir-
birine kenetlenen Türk halkı, dört 
bir yandan kuşatılmışlık ve bir sa-
vaş ortamı içindeyken dahi yurdu-
nu savunmayı, hayatta kalmaktan 
bile üstün tutmuştur. Bu süreçte 
adını bildiğimiz bilmediğimiz nice 
yurtsever, kurtuluş mücadelesinin 
her kademesinde eşsiz ve tarifsiz 
bir kahramana dönüşmüştür. Ata-
türk’ten aldığı ilhamla vicdanının 
sesiyle yükselen o kahramanlar 
en büyük eseri, yani Türkiye Cum-
huriyeti’ni yaratmıştır.

Cumhuriyet Bayramımızın bu yıl-
ki kutlamasında kurtuluş tarihine 
adını altın harflerle yazdıran kah-
ramanlara yer verdik. O eşsiz kah-

ramanlar aracılığıyla, Atatürk ve 
silah arkadaşlarıyla omuz omuza 
yürüyen, vatanını her şeyden üs-
tün tutan ve tüm varlığıyla müca-
dele eden Türk insanı sembolize 
edilmekteydi. Anaokulumuzdan 
lisemize değin tüm öğrenci grup-
larının katıldığı; halk oyunları, 
modern dans, şiirler ile koromu-
zun seslendirdiği marşlar ve şar-
kılar eşliğinde gerçekleştirdiğimiz 
törenimize Başkent Üniversitesi 
Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu 
Başkanımız Prof. Dr. Sayın Meh-
met HABERAL, Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Sayın Ali HA-
BERAL, Rektör Yardımcımız Prof. 
Dr. Sayın Abdülkadir VAROĞLU, 
Üniversitemiz Genel Sekreteri Dr. 
Sayın Hayri ÖZTÜRK teşrifleriyle 
bizleri onurlandırdılar. 

Üniversitemiz Kurucusu Prof. 
Dr. Sayın Mehmet HABERAL, 
Cumhuriyet’in ilanının çağdaş-
laşmanın kapısını açan en büyük 
devrim olduğunu ve Ulu Önder 
Atatürk’ün hedeflediği çağdaş-
laşma ülküsünün yolunu çizdiğini; 

bu nedenle Türk ulusunun en bü-
yük bayramını her zaman coşkuy-
la kutlamamız gerektiğini vurgu-
layan bir konuşma yaptı.  Anadolu 
Lisesi ve Fen Lisesi Müdürümüz 
Sayın Mehmet SAĞLAM da ko-
nuşmasında; Atatürk’ün gerçek 
kurtuluşun, Cumhuriyet’le hayata 
geçirilen devrimlerin ışığında ger-
çekleştiğini, Cumhuriyet’le anlam 
kazanan tüm yeniliklere akıl ve 
sağduyunun eşliğinde her koşul-
da sahip çıkmamız gerektiğini ifa-
de etti. 

Ata’mızdan armağan 96 yıllık 
Cumhuriyet’imizin hiçbir baskıya 
yenilmeyecek, hiçbir dayatma-
nın altında ezilmeyecek bir gücü 
olduğunu dile getirdiğimiz töre-
nimiz, söylediğimiz marşlar ve 
bayrak gösterisi ile izleyenlerin 
alkışları eşliğinde sona erdi.

Atatürk’ün ilke ve hedefleriyle 
donanmış nesiller olarak sağlam 
temellere dayanan Cumhuriyet’i-
mizin nice 96 yıllara ulaşmasını 
diliyoruz.

   Laik ve demokratik ilkelerle beslenip gelişen, aydın gençlerle yü-
celen Cumhuriyet’imizin 96. yıl dönümünü; Başkent Üniversitesi Özel 
Ayşeabla Okulları olarak büyük bir ulusun çocukları olmanın gururuyla 
kutladık.

NESİLLER CUMHURİYET’LE 
AYDINLANIP YÜKSELİYOR, 
CUMHURİYET BAYRAMIMIZ 
KUTLU OLSUN
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CUMHURİYET KAZANIMLARI
Soğuk bir 28 Ekim akşamında “Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz” demek kadar kolay mıdır Cumhuriyet 
yönetimine geçmek?

Toprakları işgal edilmiş, yıkılmak üzere olan imparatorluğun çatısı altında bir halkı uyandırmanın, uğruna verilen 
canların en büyük meyvesidir Cumhuriyet. İnkılapların garantisidir; eşitliği savunan, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı 
gözetmeyen anlayıştır Cumhuriyet. Ulusal birliktir, ülke bütünlüğüdür, laikliktir. Toplumu çağdaş uygarlık düzeyine 
yükseltmeyi hedefler. Yerinde saymamak, daima ileri gitmektir; yeni ve gerekli olan her gelişmeye açık olmaktır.

Kadının erkek ile eşit haklara sahip olması, seçme ve seçilme hakkı kazanması, modern okulların açılması, harf 
inkılabının kabul edilmesi, şapka devrimi ve modern ölçü birimlerine geçilmesidir. Bir ülkeyi baştan ayağa inşa 
etmektir Cumhuriyet. Atatürk’ün 10.yıl nutkunda söylediği gibi “Az zamanda çok ve büyük işler yapmaktır.” Cum-
huriyet.

Egemenlik hakkının kayıtsız şartsız halka ait olduğunu söyleyerek Cumhuriyet’i bizlere emanet eden Yüce Ata’m, 
yaptıklarımızı asla yeterli görmüyoruz. Daha çok çalışmamız gerektiğini bilerek; açtığın yolda, gösterdiğin hedefe 
durmadan yürüyeceğimize söz veriyoruz.

Meriç EKMEKCİ 7-D

CUMHURİYET SEVDAMIZ
Selanik’te açılan bir çift gözle başladı bizim maviye olan sevdamız. Öyle bir sevdaydı ki balığın denize, kuşun 
gökyüzüne olan sevdası gibi çok büyük. Asla sönmedi bu sevdanın ateşi.

29 Ekim 1923 Cumhuriyet’in kuruluşu. Daha sonra halkın seçme ve seçilme hakkını kazanması, yeni harflerin kabu-
lü, kadın erkek eşitliği, çağdaşlaşma yolunda yılmadan çalışma… En önemlisi de özgürlüğümüzün simgesi Cum-
huriyet’le dünyada saygınlığımızı kazanmamızdır. 

29 Ekim’de millet olarak bir arada dayanışma içinde bayramımızı kutlarız. Şu anda güzel okullarda eğitim alma-
mız, güzel bir yuvaya sahip olmamız, geleceğe güvenle bakmamızın hepsini Atatürk ve atalarımıza borçluyuz. 
Onların hakkını ancak çok çalışarak ödeyebiliriz. 

Atatürk’ün dediği gibi özgürlüğümüzü ve Cumhuriyet’imizi sonsuza kadar her koşulda koruyacağız. Bunun için 
muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur.

Ahsen Ece ŞEN 6-D

İSTİKLAL ATEŞİ: 29 EKİM 
Batmayacak egemenlik güneşinin bu yıl 96.yıl dönümünü kutlayadık. Ata’nın emaneti olan bağımsız, hür Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 96.yılını...

Bugünlere ulaşmak için nice savaşlar verilmiş, nice kanlar dökülmüş lakin hiçbir güç Türk milletini yolundan dön-
dürememiştir. 29 Ekim 1923 tarihinde elde ettiğimiz zafer millet egemenliğiyle taçlandırılmıştır. Egemenliğin ka-
yıtsız şartsız millete ait olduğu tüm dünyaya kanıtlanmıştır.

Al bayrağı kanıyla renklendiren ecdat: “ Ey yükselen nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyet’i biz kurduk, onu yükselte-
cek ve yaşatacak olan sizlersiniz.” sözleriyle bu kutsal yadigârı biz Türk gençliğine emanet etmiştir.

Ata’m! Sen bize umut, amaç verdin. İlelebet ileriye götürecek ruhu, kudreti verdin. Bize; kahramanlara, ecdada 
olan inançla gelen ebediyet sendin. Ufkun ötesinde olanı görmekse eğer kurtuluş; ben kalbimde yaşayan cevher, 
aklımda gezinen fikirle senin izinde bu vatanı daima ileriye taşıyacağıma yemin ederim.

Ey Büyük Ecdat! Memleketin her karış toprağı asil kanınla ıslanmış. Kurtuluş Savaşı, Türk’ün kanını şanlı bayrakta 
toplamış. Ben 29 Ekim’de doğan güneşin bir daha batmaması için, bu bayrağa asaletini veren ecdadımı yaşatmak 
için gerekirse memleket toprağına karışmayı kendime görev bilirim. Çünkü bağımsızlık, uğruna ölmesini bilenin 
hakkıdır.

Ey Yüce Önder, Ey Şanlı Türk Ordusu! Ümidini bir an olsun kesme bizden. Bizim hiçbir güçlük karşısında zerre 
korkumuz yoktur. Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur.

İncilay TİRSİOĞLU FL 9-A
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ATATÜRK VE CUMHURİYET’İMİZ
1881 yılında Selanik’te dünyaya gelen Türk milletinin kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Ke-
mal Atatürk, ışıl ışıl parlayan mavi gözleriyle onu görenlere ayrı bir heyecan ve enerji verirdi. Ancak, asıl enerjisini 
devlet ve millet için harcayan bizzat kendisiydi. Atatürk, Türkiye’nin yani vatanımızın gelişmesi için hem asker 
hem de devlet adamı olarak hayatının sonuna kadar elinden gelen her şeyi yapmış, gecesini gündüzüne katmıştır.

Kurtuluş Savaşı’nı büyük bir mücadeleyle kazandıktan sonra sıra saltanattan kurtulmaya gelmişti. Meclis’te söz 
alan Atatürk, yine emin tavrıyla ve moral verici ses tonuyla konuştu; Cumhuriyet yönetimine geçtiğimizi bütün 
dünyaya duyurdu.  O gün takvimler 29 Ekim 1923’ü gösteriyordu.

29 Ekim, Türkiye’nin gerçek bağımsızlığını ilan ettiği gündür. Bayrağımızın özgürce göndere çekildiği, gökyüzün-
de serbestçe dalgalandığı, Türk milletinin kendi kendini yönetmeye başladığı gündür. Bu önemli günü her Türk 
vatandaşı daima hatırlar ve bayram olarak her yıl birlik, beraberlik içerisinde sevinçle kutlar. 

Atatürk sadece 29 Ekim’i değil, 23 Nisan’ı ve 19 Mayıs’ı da Türk ulusuna hediye etmiş büyük bir liderdir. Bu yüzden 
bizler ona çok şey borçluyuz. Bu borcumuzu ancak çok çalışarak, hiçbir zaman pes etmeyip iyi yerlere gelerek 
ödeyebiliriz. Atatürk’ün bizlere hediye ettiği bu vatanı korumak ve daha ileri götürmek için tüm gücümüzle çalı-
şacağız. Bunu başaracak irade ve enerjiye sahibiz.

Yasemin BOZÇALIŞKAN 6-D

CUMHURİYET’İ BİZ BÖYLE KAZANDIK
Savaşlar, anlaşmalar, kayıplar, kazançlar… İşte Cumhuriyet böyle kazanıldı.  Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları 
kahramanca savaşıp bu ay yıldızı bizlere verdi. Bizlerin görevi ise bu emanete sahip çıkmak, hangi durumda olursa 
olsun onu asla yere düşürmemektir.

Yıl 1919… Atatürk, “Bandırma” adlı gemiyle Samsun’a ayak bastı, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı başlamış oldu. Yıl 
1920… Atatürk Ankara’da Meclisi kurdu. 23 Nisan, aynı zamanda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’dır.

Ve yıl 1923… Atatürk Meclis’e arkadaşlarıyla bir gün önce hazırladığı yasa tasarısıyla geldi.  Tasarı, oy birliğiyle aynı 
gün kabul edildi. Cumhuriyet’in ilanı top sesleriyle tüm halka duyuruldu. O günden sonra 29 Ekim, her yıl neşeyle 
ve gururla kutlanır.Topraklarımızda, bir de kalbimizde yaşayan Atatürk ve şehitlerimiz bizler için savaşıp kan dök-
tüler. Bizim görevimiz ise, bu vatana ve bayrağa her zaman sahip çıkmaktır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız herkese kutlu olsun!
Ayda COŞKUN 5-C
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EN KIYMETLİ HAZİNEMİZ
Halkın kendi iradesiyle ülkesini yönetecek kişileri seçme özgürlüğüne sahip olması anlamına gelen Cumhuriyet, 
aynı zamanda en çağdaş yönetim şeklidir.

Dünyadaki birçok ülke Cumhuriyet’le yönetilmektedir, çünkü insanlar bilinçlendikçe ülkelerini daha çok sevmiş ve 
yönetime ortak olmak istemiştir. Avrupa’da Rönesans ve Reform hareketleri başlamış, Fransız İhtilali ile birlikte 
hürriyet fikri her tarafa yayılmış ve milletler Cumhuriyet için mücadele etmişlerdir.

Ülkemizde bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin meşalesini Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk yakmış, halkın 
kendi kendini yönetmesi için bu kutlu kararı almıştır. TBMM’de 29 Ekim 1923 tarihinde ayakta alkışlanarak “Yaşa-
sın Cumhuriyet!” haykırışlarıyla yeni yönetim şekli resmen ilan edilmiştir. İnsan onuruna en çok yakışan yönetim 
şekli Cumhuriyet’in kazanımları sayesinde birçok özgürlüğe kavuştuk. Bugün de bu sayede ifade özgürlüğümüzü, 
seçme ve seçilme hakkımızı elimizde bulunduruyoruz. Modern çağın gereklerine uygun olarak gelişmelerimizi 
sürdürüyoruz.

Cumhuriyet, sonsuzluğa değin korumamız ve kollamamız gereken en önemli hazinemizdir. Çünkü varlığımızın ve 
geleceğimizin yegâne temeli Cumhuriyet’tir.  

Nazlı NAR 7-B
MUCİZENİN YIL DÖNÜMÜ
Bugün 29 Ekim 2019. Bugün bir mucizenin yıl dönümü. Bugün “Türk’üm, doğruyum, çalışkanım…” diye ellerinde 
Türk bayraklarıyla haykıran, geleceğe ışık tutan nesillerle kutlanan en büyük millî bayram…

Cumhuriyet,  geleceğin kapılarını açan görkemli bir anahtardır. Cumhuriyet ile hayatımıza yazdığımız yazıdan 
giydiğimiz kıyafete, seçme seçilme hakkına; takvim, ölçü ve tartı birimlerine kadar birçok yenilik girmiştir. İşte bu 
yüzden yeniliklere açık, Atatürk’ün izinden giden çocukların yetiştirildiği bir ülkedir güzel Türkiye’m. Kolay kaza-
nılmadı elbette Cumhuriyet, kolay kazanılmadı bu güzel topraklarımız. Mustafa Kemal Atatürk komutanlığında 
7’den 70’e çoluk çocuk, genç yaşlı, canı pahasına savaşan milletimiz kendini siper etti bu vatan için.

Atatürk der ki: “ Benim nâçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar 
kalacaktır.” Bizler Türk gençleri olarak vatanımızı korumak için aydınlığımızı söndürmek isteyen kötü niyetlilere 
karşı daima nöbette kalmalıyız. Gücümüz yurt sevgisi, ruhumuz dayanışma olmalıdır. 

Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun! 

Melodi Nil ERGÜN 7-C
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DEMOKRASİ SAVAŞI
Demokrasi, insanlığın tarih boyunca savaşını verdiği değerleri içinde barındırması ve korumasıdır. Bu yüzden de-
mokrasi, gerçek amacının dışına çıkmadan bir yönetim biçimi olarak benimsendiğinde insan haklarının hiçbir so-
run çıkmadan yaşatılmasını sağlar.

Dünya üzerinde hâlâ demokrasiyle yönetilmeyen ülkeler vardır. Bu ülkeler, baskıdan dolayı düşüncelerini söyle-
mekten korkan, sorgulamadan ve düşünmeden uzak kalarak ona ne öğretildiyse onu doğru olarak benimseyen 
ve öğretilenin aksini düşünen varsa suçlu bulunan insanlarla doludur. Bu yüzden bu ülkeler gelişmeden uzak, 
haklarını aramadıkça ve bir şeyler hakkında fikir yürütmedikçe de, yeni gelen nesillerin de ölü beyinler olarak ye-
tiştirileceği ülkelerdir. 

Alfred E. Smith: “Demokrasinin tüm hastalıkları daha fazla demokrasi ile tedavi edilir.” diyerek çıkabilecek sorunla-
rın sadece demokrasinin tam olarak uygulanamaması ile ilgili olduğunu göstermiştir. Bu da aslında başta yaşama 
hakkını, daha sonra ise gerçekten insan gibi ve özgür biçimde yaşamamızı sağlayan demokrasi için tarih boyunca 
neden bu kadar mücadele edildiğini açıklar.

Türk halkı da tarih boyunca özgür bir biçimde yaşayabilmek adına büyük mücadeleler vermiştir.  Gerek Çanakkale, 
gerekse Kurtuluş Savaşı gibi büyük savaşlarda ve15 Temmuz gecesinde yaşanan saldırıda olduğu gibi vatan sev-
gisi en üst düzeyde gösterilmiştir. 

Biz Türk gençlerine düşen görev ise demokrasinin en iyi şekilde yaşatılmasını sağlamak, Cumhuriyet değerlerimi-
ze ve demokrasimize sahip çıkarak Türkiye Cumhuriyeti’ni daha iyi yerlere götürmektir. 

Hazal KAYNAR AL 10-A 
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DÜNÜM, BUGÜNÜM, YARINIM 
Ulusal Kurtuluş Savaşı sona ermiş, şimdi sıra zaferin masa başında kazanılmasına gelmişti. Lozan Konferansı 
20 Kasım 1922 tarihinde başladı. Konferans,  iki ay süren görüşmelerden sonra kesintiye uğradı. Daha sonraları, 
yumruğumuzu masaya vurarak istediklerimizi kabul ettirip büyük bir zafere imza attık.  

Tarih 28 Ekim 1923... Bütün hazırlıklar bitmiş ve 29 Ekim günü gelmişti. Büyük Millet Meclisi’nde, Türkiye Devle-
ti’nin hükümet şeklinin Cumhuriyet olduğu “Yaşasın Cumhuriyet” sesleri arasında kabul edildi. Can verilip, kan dö-
külmüş, bedel ödenmişti. Ancak artık sokaklarda düşman çizmelerinin sesi yoktu, sokaklar “Yaşasın Cumhuriyet” 
sesiyle çınlıyordu.

İşte Türkiye Cumhuriyeti, eşsiz kahraman Atatürk’ün Türk ulusu ile gerçekleştirdiği en seçkin eseridir. Cumhuriyet, 
milletimize verilmiş en büyük miras ve vazgeçilmez değerdir. Cumhuriyet, yurttaşların seçme ve seçilme hakkının 
olduğu bir yönetimdir. Ulus temsilcilerinin kabul ettiği yasalarla ülkenin yönetilmesidir. Cumhuriyet yönetiminde 
söz ulusundur, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Halk kendi kendisini yönetme yetkisini temsilcileri aracılığıyla 
kullanır. Cumhuriyet’in en büyük erdemi, Türk toplumunu ulus olma bilincine kavuşturması ve bireyi yurttaş konu-
muna yükseltmesidir. Cumhuriyet bize ulus olma, dünya milletlerinin onurlu bir üyesi olma bilincini kazandırmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti laik ve demokratik anlayıştan taviz vermeden, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdi-
ği çağdaş uygarlık yolunda hızla ilerlemektedir. Bizlere ve gelecek nesillere düşen en önemli görev; Türkiye Cum-
huriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunmak, Atatürk ilke ve inkılaplarını koruyup kollamak, 
iç ve dış tehditlere karşı duyarlı olmaktır. Buna hiçbir güç asla engel olamayacak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
sonsuza kadar yaşayacaktır. Yeter ki bizler Atatürk’ün mirası olan bilimsel ve akılcı yoldan ayrılmayalım. 

Elif Banu BİÇER FL10-A
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ARAMIZDAN AYRILIŞININ 81. YILINDA 
BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL 
ATATÜRK’Ü  SAYGI, SEVGİ, MİNNET 
VE ÖZLEMLE ANDIK
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, düşüncelerimizin eşsiz lideri, ulusal 
kahramanımız Mustafa Kemal Atatürk’ü kendi deyimiyle “naçiz vücu-
dunun” aramızdan ayrılışının 81. Yıldönümünde 10 Kasım 2019 Pazar 
sabahı saygı ve özlemle andık.
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Törenimiz, saat 09. 05 geçe saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı ile başla-
dı. Büyük bir sevgi ve minnetle 
gerçekleştirdiğimiz Ata’ya Saygı 
yürüyüşü ile çiçeklerimizi Ata-
türk büstü önüne bıraktık. 

Törenimiz, okulumuz spor salo-
nunda öğrencilerimizin hazırla-
dığı anma programı ile devam 
etti. Ortaokul Müdürümüz Sayın 
Canan DOYUM, yaptığı konuş-
mada Cumhuriyet’in;  çağdaş-
laşmanın, özgürlüğün, eşitliğin, 
aydınlanmanın anahtarı olduğu-
nu vurguladı. Dünya lideri olan 
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal 
Atatürk’e sevgi, saygı ve minnet 
duygularını dile getirip her ko-
şulda ilke ve inkılapları ışığında 
gösterdiği hedeften ayrılmaya-
cağımızı vurguladı.

Ardından okul koromuzun söyle-
diği şarkılarla duygulandık, dra-
ma grubunun hazırladığı ve ilko-
kul birinci sınıf öğrencilerimizin 
de katkı sağladığı  “Atatürk” adlı 
gösteri ile belki de şimdiye kadar 
hiç karşılaşmadığımız yönleriyle 
Atamızı bir kez daha hayranlıkla 
tanıdık. 

Programımız, Müzik öğretmenle-
rimizin seslendirdiği şarkılardan 
sonra lise öğrencilerimizin vals 
ve modern dans gösterileri ile 
sona erdi.

Düşünceleriyle ve 
eserleriyle bizlere her 
zaman yol gösteren,  
Türk ulusunun yüre-
ğinde ölümsüzleş-
meyi başaran büyük 
Atatürk! Bu vatan var 
oldukça, son nefesi-
mize kadar emaneti-
ne sahip çıkacağımıza 
söz veriyoruz.
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10 KASIM’IN ANLAMI
Tarih 10 Kasım 1938, Atatürk hayata gözlerini yumdu. 
Ülkemizi bir hüzün sardı, herkes Ata’sına gözyaşı dök-
tü.

Aslında Atatürk ölmedi, Türk milletinin yüreğine yer-
leşti. Şu anda tarih 10 Kasım 2019… Bundan tam 96 
yıl önce devlet biçimini Cumhuriyet kılan büyük insanı 
elbette kimse unutamaz. 96 yıl önce bunu yapma-
sı inanılmaz. Zaten Atatürk’ün büyüklüğü de burada 
başlıyor. 

Atatürk’ün ülkesi için verdiği onca emek boşa gitme-
di. Atatürk ilke ve inkılapları bizlere hep yol göstere-
cek, bayrağımız sonsuza dek dalgalanacak. Atatürk şu 
anda da bizi aydınlatmaya devam ediyor, bu da hala 
ülkemizi güçlü kılıyor. Bu böyle devam edecek, onun 
sayesinde ülkemiz özgür yaşayacak. Çünkü o bizlere 
güvendi, bizler de onun aydınlattığı yolda ilerliyoruz.

Biliyoruz ki biz gençler, Atatürk’ün izinden gidip fi-
kirlerini yaşatarak ülkemizi kalkındırabiliriz ve çağdaş 
uygarlık düzeyini aşabiliriz. 

Erdeniz EROĞLU 7-A   

ATATÜRK’ÜN GÜZEL 
DAVRANIŞLARI
Öncellikle Atatürk çok dürüst bir kişiydi. Asla yalan 
söylemez, yalan söylemekten kaçınırdı. Sonunun kötü 
olacağını bilse bile yalan söylemez, hep dürüst olurdu. 
Onun en iyi yönlerinden biri de saygılı bir kişi olmasıy-
dı. Başkalarının fikirlerine saygı duyar, asla onları dışla-
mazdı. Hep onlara destek olur, yardım ederdi. 

Kararlılık da Atatürk’ün önemli özelliklerindendi. Bu 
onun iyi bir lider olmasının bir nedenidir. Kararlı olması 
onu önemli biri yapmaya ve lider olmaya layık kılmıştı. 
Bunlara ek olarak doğa sevgisi de bizleri şaşırtmaktadır. 
Hatta o kadar doğayı sevmektedir ki kendisine yapıla-
cak köşkün yerinde duran ağacı kestirmemiş ve köşkü 
ileri taşıtmıştır. Bunlar haricinde bir de cesaret özelliği 
vardır. Cesareti sayesinde savaşlarda en ön cephelerde 
savaşmış, düşmanlarından korkmamıştır.

Bunların dışında da Atatürk’ün pek çok özelliği oldu-
ğunu bilmeliyiz. Bu sebeple onu sevmeli, anlamalı ve 
saygı duymalıyız.  

Ceylin KANGAL 4-C
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10 KASIM VE ATATÜRK 
10 Kasım 1938… Yıllar geçse bile hiç unutulmayacak bir gün. Umutlarımızın yeşerdiği, Ata’mızın fikirleriyle yeniden 
yaşatıldığı tarih… Çünkü onun düşünceleri temel alınarak yapılan her şey biliyoruz ki Atatürk’ü mutlu eder.

Ata’mızın fikirlerini doğru şekilde anlamak ve gelecek nesillere aktarmak, biz gençlerin en önemli görevidir.  Bu-
nun için Atatürk çocukları olarak çok çalışmamız gerekiyor. Amacımız gelişmiş ülkelerin de önüne geçmek olma-
lı. Ata’mızın düşünüp de hayata geçiremediği projeleri yapmanın gayretini göstermeli, yeni projeler geliştirerek 
dünyaya örnek olmalıyız. 

Ata’mızın en büyük güvencesinin biz gençler olduğunu unutmamamız gerekiyor. Her Türk çocuğu gibi bizlere 
miras olarak bırakılan bu eşsiz vatanı korumak en büyük görevimizdir. 

Ata’mızın kurduğu Cumhuriyet’i ilelebet yaşatacak, arkamızdan gelen gençliğe emanet edeceğiz. 

Ege ÖZCAN 7-A  

DENİZ GÖZLÜ LİDER 
Onu anlatmaya sayfalar yetmez… Henüz küçük bir çocukken, fotoğraflardan gördüğüm sarı saçlı, mavi gözlü ve 
güzel bakışlı o adamın kim olduğunu okula gitmeye başladığımda öğrendim. O Mustafa Kemal’di. Türk milletini 
kurtaran, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran büyük liderdi.

Yurdumuz dört bir yandan işgal altındayken Mustafa Kemal Samsun’dan bir güneş gibi doğdu. Kongreler yaptı, 
birçok cephede savaştı ve Cumhuriyet destanını yazdı. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’i kurdu, ülkenin yaralarını 
sarmak için ilkeler koydu, inkılaplar yaptı; fabrikalar kurdu, halkına iş imkânları yarattı, okullar açtı ve baş öğret-
menimiz oldu.

Tüm çocuklara ve gençlere güvendi, Cumhuriyet’i onlara emanet etti .”Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. 
Cumhuriyet’i biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.” dedi.

Sevgili Ata’m, bize bıraktığın bu güzel vatan ve Cumhuriyet için sana minnettarım. Vatan ve millet sevdanı, çalış-
kanlığını, azmini örnek alacağım. Kurduğun Cumhuriyet’i gösterdiğin yolda koruyacağıma söz veriyorum!

Caner Deniz KOÇ- 4-D
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YILIN EN HÜZÜNLÜ GÜNÜ
Yine 10 Kasım geldi, yılın en hüzünlü ancak en anlamlı günü… Çünkü bugün, bu topraklara sahip olmamızı, hatta 
özgür ve hayatta olmamızı sağlayan kahramanı yani Atatürk’ümüzü büyük bir üzüntüyle toprağa verdiğimiz gün.

Atatürk sadece ilk Cumhurbaşkanımız değil, aynı zamanda Türk milleti için bir umuttu, Türkiye’nin kurucusuydu; 
kurtarıcımızdı. Sadece bizim ülkemizde hayran olunan, sayılan, sevilen ve tanınan herhangi bir lider değildi. 

O, hiç kimsenin o zorlu dönemlerde yapamadığı şeyleri yapmaya cesaret eden tek ve en büyük Türk’tü. Aynı za-
manda kararlı ve ileri görüşlüydü. Bugün bazı değerlerimize eskisi kadar önem verilmiyor ve Ata’mızın istedikleri 
tam olarak yerine getirilmiyor gibi görünse de elbette yapılacak çok şey var. Bizler varız.

Vatana sahip çıkmanın elimizde olduğunu unutmayacağız ve Ata’mızı her zaman kalbimizde yaşatarak, ilke ve 
devrimlerine sahip çıkıp bizim için açtığı yolda emin adımlarla yürüyeceğiz. Geçmişte yapılan fedakârlıkları ve 
özgür bir ülke için dökülen şehit kanlarını hiç aklımızdan çıkarmayacak ve ülkemizi hep ileriye götürmeye çalışa-
cağız. Bizler Atatürk çocukları olarak bu gücü yüreğimizde taşıyoruz.

Ata’m, seni hep özleyeceğiz ve hiç unutmayacağız.

Defne ÖZKAN AL 9-B 

SEVGİLİ ATAM
Bazen üzgün görüyorum seni. Nedir bu endişen? Mavi gözlerindeki hüznün anlamı ne? Yoksa bize dargın mısın? 

Kahraman Türk ordusunun vatanı için döktüğü onca kanı bilmediğimizi mi sandın? İki yüz on beş kiloluk mermi-
yi taşıyan onbaşıyı; Ayşe teyzelerimizin, Fatma analarımızın yazdığı destanı okumadığımızı mı düşündün? Canı 
pahasına savaşan Mehmetleri, Hasanları, Mustafaları, Salihleri unuttuğumuzu mu aklından geçirdin? Onlar bizim 
atalarımız… Onlarla övünüyor, verdikleri mücadeleyi örnek alıyoruz biz.

Merak etme, emanet ettiğin ilkelere sahip çıkacak, açtığın aydınlık yolda yürüyeceğiz. Pusulamız daima Cumhuri-
yet’i ve demokrasiyi gösterecek. İzmir’in dağlarındaki çiçekler hiç solmayacak. 

Bak, bu kadar insan sel olmuş sana doğru akıyoruz. Elimizde bayraklar, sokaklar gelincik tarlası gibi. Aslanlı yol-
dan geçerek sana, senin ışığında aydınlanmaya geliyoruz. Beynimizde senin düşüncelerin, senin doğruların, senin 
öğütlerin; kalbimizde senin sevgin, senin heyecanın, senin coşkun var.

Büyük Ata’m, aydınlattığın yolda durmak yok, yola devam. Bilimin ışığında ilerleyecek, ülkemizin üzerine kara 
bulutların çökmesine asla izin vermeyeceğiz.  

Gökçe KAYMAKCI 6-D

ATATÜRK’Ü YAŞATMAK
Yıl 1881, Selanik’te pembe boyalı bir evde bir çocuk dünyaya geliyor. Bu çocuğun adı Mustafa. Mustafa’nın gele-
cekte neler başaracağından henüz kimsenin haberi yok. Ancak yıllar geçiyor,  küçük Mustafa büyüyor, asker oluyor 
ve ülkesi adına büyük bir tarih yazıyor.

Mustafa Kemal, ülkenin zor şartlarına rağmen 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak “Kurtuluş Mücadelesi”ni başlatı-
yor. Çünkü işgal edilen ülkemizin toprakları birer birer elden çıkıyor. Ülke koşulları zor, halk yorgun ve güçsüz. Bu 
olumsuz koşulların değiştirilmesi gerekiyor. 

Atatürk, Türk milletiyle el ele veriyor ve mücadeleyi başlatıyor.  Cephede Türk askerinin hep yanında oluyor, gece 
gündüz hiç uyumadan silah arkadaşları ile birlikte düşmanları yurttan çıkarmak üzere planlar yapıyor. Büyük bir 
zafer kazanarak ülkemizi bağımsız, demokratik ve çağdaş bir ülke yapmak üzere çalışmalar başlatıyor.

Cumhuriyet’i kuran, kadın ve erkek eşitliğini sağlayan, ulusumuzun tarihini yazan, eğitimi çağdaşlaştıran Ata’mızın 
fikirlerini yaşatmak hepimizin görevi. Ata’m senin izinde yürüyorum, fikirlerini yaşatıyorum. Bunun için çok çalışı-
yorum, çok okuyorum, kurduğun Cumhuriyet’e sahip çıkıyorum.

Damla TUĞRAL 6-B
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KALPLERDE YAŞAYAN BİR LİDER OLMAK

ATATÜRK’ÜN BIRAKTIĞI EMANET
Bir çocuk olarak Atatürk benim için çok kıymetli. Kurduğu Cumhuriyet, kazandığı zaferler ve yenilikler, yani bizim 
için yaptıkları içimde sevinç hissi uyandırıyor. 

Atatürk Kurtuluş Savaşı başlamadan önce yaptığı kongrelerle milletiyle el birliği yaptı. Halkla omuz omuza ve-
rerek vatanımızı düşmanlardan temizledi. Ülkeyi bize bırakmadan önce bazı yenilikler yaptı. Örneğin, kadınlara 
seçme ve seçilme hakkı tanıdı. Harf devrimi yaptı, soyadı kanunu çıkardı. Eğitim hakkını kız ve erkek ayırt etmeden 
herkese tanıdı. Bu yenilikleri benim içimde sevinç hisleri uyandırıyor ve bıraktığı güzellikler için şükür ediyorum. 
Cumhuriyet’i kurduğu için saygı duyuyorum.

Atatürk vatanı ve Cumhuriyeti bizlere bıraktı. Bizim de görevimiz bu ülkeyi korumaktır çünkü atalarımız emanete 
gözü gibi bakmıştır. Biz de bu emaneti koruyup geliştirmeli ve Atatürk’ü kalbimizde yaşatmalıyız.

İlke LORASDAĞI 4-B

Bir lider olduğunuz zaman dikkatli 
olmanız gerekir. Çünkü yapacağı-
nız en ufak bir yanlış bile önderlik 
ettiğiniz topluluğu etkiler. Siz artık 
o topluluğun yüzü olmuşsunuzdur, 
saygı ve itibar sizin için her şeydir. 
Ünlü bir söz vardır: “Lider olunmaz, 
lider olarak doğulur.” İşte bir ülkeyi 
küllerinden yeniden şekillendiren 
bir deha… O,  yüzyılın lideri Mustafa 
Kemal ATATÜRK. Atatürk’ün haya-
tını, yaptığı savaşları, devrimler için 
mücadelesini ve ülkesi için azimle 
çalıştığı o zorlu yılları her Türk gen-
ci bilir şüphesiz. Ancak bugün çok 
daha farklı bir konuya değinmek is-
tiyorum: Atatürk’ün kişilik özellikle-
ri. Kime sorsanız cevap verir; azimli, 
kararlı, ileri görüşlü diye ama ben 
biraz daha derine inmek istiyorum.
Atatürk’ün belirgin özelliklerinden 
biri en kötü durumda bile şartla-
rı fırsata çevirmesidir. Örneğin, 27 
Ekim 1913 tarihinde Sofya’ya askerî 
ataşe olarak atanan Mustafa Ke-
mal, bu görevin kendisi için bir sür-
gün olduğunun pekâlâ farkındaydı. 
Ancak o, keskin zekâsıyla bunu bir 
avantaj olarak gördü ve oradayken 
yabancı kültürleri daha yakından ta-
nıma imkânı elde ederken ülkesinin 
içinde bulunduğu durumu değer-
lendirerek yanlışları keşfetti. Bunun 
yanı sıra yeniçeri kıyafeti ile katılmış 
olduğu baloda yabancı insanlara 
Türk insanını başarıyla temsil etti. 
Bir başka özelliği ise yüreğinde ta-
şıdığı ucu bucağı olmayan vatan-
severlik ve kültürüne bağlılığıdır. 
Vatanseverlik, kimliğine ve kültüre 

bağlılık Türklerin Orta Asya’dan beri 
gururla arkasında durduğu değer-
lerdir. Mustafa Kemal’in vatanına 
bağlılığı biraz daha farklı bir bağ-
lılıktı. Küçük yaştan itibaren vatan 
sevgisini anlatan şiirlerle büyümesi 
tabi ki bir etkendi ancak Mustafa 
Kemal biliyordu, nereden geldiği ve 
ne olduğunu bilmek, insanın en te-
mel ihtiyacıydı. Türk halkının diğer 
etkilerden kurtularak özüne dön-
mesi onun en büyük arzusuydu. 
Mustafa Kemal, hiç şüphesiz gayet 
zeki, mert ve saygın bir insandı. Ko-
laylıkla yurt dışına gidebilir, daha 
başka yerlerde başka şekillerde ya-
şamına devam edebilirdi. Ancak o, 
kendi öz yurdunda, soydaşlarıyla 
beraber yeni bir vatan kurmayı seç-
ti.  Canından çok sevdiği vatanının 
ona ihtiyacı vardı ve o bu uğurda 
her şeyi vermeye hazırdı. 
Kararlılık çok basit gibi gözükse de 
uygulanması hiç de kolay olmayan 
bir eylemdir. Gerçek kararlılık ol-
dukça zor koşullarda bile davanıza 
veya eyleminize ne kadar bağlı ol-
duğunuzla ölçülür çoğu kez. Musta-
fa Kemal’in kararlılığı pek az insan-
da rastlanan bir özellikti. Neredeyse 
imkânsız gibi görünen bir durumda 
bile o, yılmamış ve davasını sonuna 
kadar götürmüştü. Hepimiz Ata-
türk’ün kararlılığı sayesinde bura-
dayız.  
Lider olmak zordur, büyük uğraşlar, 
büyük emekler ve büyük fedakârlık-
lar gerektirir. Aynı zamanda liderlik 
zor inşa edilebildiği gibi kolay da 
yıkılabilir. Mustafa Kemal’in liderli-

ğe olan yolculuğu tabi ki kolay ol-
mamıştır. İnsanlar onu lider olarak 
görüyordu, çünkü Mustafa Kemal, 
saygın ve bilgili bir devlet adamı ve 
deneyimli bir asker olmanın yanı sıra 
ileri görüşlülüğüyle de aldığı karar-
ların doğruluğunu defalarca kanıt-
lamış bir liderdir. Uyuyan bir halkı 
yeniden uyandırmak, neredeyse 
okuma yazma hiç bilmeyen bir top-
luma eğitim ve öğretimin önemini 
benimsetmek, tüm alışkanlıkları 
kökten değiştirmek ve tüm bunları 
on yıl gibi kısa bir sürede başarmak 
sıradan bir liderin bile yapabileceği 
bir şey değildir. Atatürk sıradanlık 
kalıplarını teker teker yıkmış bir in-
sandır. 
Onunla ilgili sayılabilecek nice özel-
lik vardır elbette: azimli, devrimci, 
sabırlı, idealist, sanatsever, çözüm 
odaklı, gerçekçi… Ata’mızı bu ke-
limelerle tanımlamak ne kadar 
yetersiz olsa da elimizden geldi-
ğince onun düşüncelerini anlamak 
ve yaymak her Türk gencinin şah-
si görevidir. “Beni görmek demek 
mutlaka yüzümü görmek değildir. 
Benim fikirlerimi, benim duyguları-
mı anlıyorsanız ve hissediyorsanız 
bu kâfidir.” diyor Büyük Önderimiz. 
Biz  onun duygu ve düşünce dünya-
sını anlayıp öğrendikçe onu yüzyılın 
lideri yapan özelliklerini de yüreği-
mizde hissedeceğiz. Hepimizin bir 
gün Mustafa Kemal Atatürk’ün yü-
zünü görmesi dileğiyle... 

Buket BAYSAL FL10-A
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ÜNLÜ “MAMMA 
MIA MÜZİKALİ” 
ÖĞRENCİLERİMİZ 
TARAFINDAN 
AKÜN SAHNESİNDE 
BAŞARIYLA 
SERGİLENDİ
Broadway’de, tüm zamanların en çok 
izlenen oyunu olma özelliğine sahip 
olan “Mamma Mia” müzikali, okulumuz 
8,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri tarafın-
dan 04 Kasım 2019 Pazartesi akşamı 
Akün sahnesinde sergilendi. Başkent 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Ali 
Haberal, Genel Müdürümüz Sayın Hilal 
Erdinç, okul yöneticilerimiz, öğretmen-
lerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz ve 
diğer konuklarımız müzikalimizin coş-
kusuna ortak oldular.
Komik hikâyesi ve dansa davet eden şarkıları ile dünya-
nın en ünlü müzikallerinden olan Mamma Mia’da; düğü-
nünden önce babasının kim olduğunu bulmaya çalışan 
Sophie’nin öyküsü, ünlü pop grubu Abba’nın şarkıları 
eşliğinde anlatılıyor. Oyun boyunca kusursuz İngilizce 
diyalogları, muhteşem şarkı ve danslarıyla büyük bir 
başarıya imza atan öğrencilerimiz, profesyonel oyun-
culuklarını Akün sahnesine taşıyarak izleyenlerden tam 
not aldılar.

Oyun sonunda sahneye davet edilen Genel Müdürümüz 
Sayın Hilal ERDİNÇ, duyduğu mutluluğu ve gururu dile 
getirerek öğrencilerimize, öğretmenlerimize, konukları-
mıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerini ifade etti-
ler.

Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları olarak biz-
ler de öğrencilerimizi yürekten kutlar; Drama, İngilizce 
ve Müzik öğretmenlerimiz başta olmak üzere emek ve-
ren herkese teşekkür ederiz.
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MEZUNLARIMIZ VE KURUMUMUZA EMEK 
VEREN ÖĞRETMENLERİMİZLE BİR ARADA 
ANLAMLI BİR GÜN YAŞADIK

Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları Mezunlar Derneği ile 
birlikte 13 Ekim 2019 Pazar günü düzenlediğimiz kahvaltıda, Kuru-
mumuza emek veren öğretmenlerimiz ve mezunlarımızla bir araya 
geldik. “Ankara’nın Başkent Oluşu”nun yıl dönümüne rastlayan ve 
kuşakları birleştiren bu anlamlı günde büyük bir aile olmanın kıvan-
cını yaşadık.
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Her dönemden mezunumuzun 
bir arada bulunduğu kahvaltıda; 
Başkent Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Üyesi Sayın Şakir KALE-
Lİ’nin eşleri Sayın Aynur KALE-
Lİ, Kurucu Temsilcimiz ve Genel 
Müdürümüz Sayın Hilal ERDİNÇ, 
yöneticilerimiz ve öğretmenleri-
miz, Ayşeabla Okullarının Kuru-
cusu Neriman HIZIROĞLU’nun 
okulumuzdan “1” numara ile 
mezun olan oğlu Sayın Osman 
HIZIROĞLU ile sınıf arkadaşı 
Sayın Fatma ÇİZMELİ de bizleri 
yalnız bırakmadılar. Kahvaltı ke-
yifle devam ederken Müzik öğ-
retmenlerimizin sunduğu birbi-
rinden güzel eserlerle kaynaşan 
Ayşeablalılar, kurulduğu günden 
bugüne Ayşeabla’yı anlatan fo-

toğraf karelerini ve okul anılarını 
paylaştılar.

Ayşeablalılara hitaben konuşma 
yapan Genel Müdürümüz Sayın 
Hilal ERDİNÇ, okulumuz çatısı al-
tında bir arada olmaktan duydu-
ğu mutluluğu dile getirdi. Sayın 
ERDİNÇ, Ayşeabla Okullarının 
Kurucusu Neriman HIZIROĞLU,  
Yönetim Üst Kurulu Başkanımız 
ve Üniversitemiz Kurucusu Prof. 
Dr. Sayın Mehmet HABERAL, 
Sayın Osman HIZIROĞLU ile eş-
leri Sayın Ayşe. C. HIZIROĞLU 
ve emektar öğretmenlere say-
gı ve şükranlarını ifade ederken 
mezunlarımızla gurur duydukla-
rını belirttiler.  Sayın Osman HI-
ZIROĞLU, Dernek Başkanı Sayın 

Taşkın TAHMAZ, mezunlar adına 
Prof. Dr. Sayın Zeynep ÇİZMELİ 
ÖĞÜN, öğretmenler adına Türk-
çe öğretmenimiz Sayın Necla 
YILMAZ, emekli öğretmenimiz 
Sayın Heyecan KOMSUOĞLU 
ise konuşmalarında nice sağlıklı 
yıllarda birlikte olma dileklerini 
vurguladılar. Kurum kültürümü-
zün yaşatılması ve geliştirilme-
sinde büyük desteği olan Genel 
Müdürümüze, Mezunlar Derneği 
adına takdim edilen şilt ve daha 
sonra çekilen toplu fotoğrafla 
büyük bir aile olmanın gururu ve 
kıvancı paylaşıldı.

Katılımları ile bizleri onurlandı-
ran tüm Ayşeablalılara teşekkür 
ederiz.
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Türkiye Zekâ Vakfının, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK destekle-
riyle 19 Ekim 2019 tarihinde düzenlenen “Türkiye Okullar Arası Zekâ 
Oyunları Şampiyonası”nda, okulumuz il finallerini başarıyla tamam-
layarak “Bölge Finali”ne katılmaya hak kazanmıştır.

Şampiyonada okulumuz adına büyük bir başarı gösteren takım öğrencilerimiz Mahmut AKCAN, Yiğit PEK-
TAŞ ve Buse BOZBAŞ ile bu süreçte çalışmalara katılan yedek takım öğrencilerimiz Bartu GÖZÜTOK ve 
Pınar Berra ARI’yı yürekten kutlarız.

Takım çalışmalarına destek olan Matematik zümremize teşekkür eder, bundan sonraki süreçte öğrencileri-
mize başarılar dileriz.

TÜRKİYE OKULLAR ARASI 
ZEKÂ OYUNLARI ŞAMPİYONASI’NDA
 TAKIMIMIZ BÖLGE FİNALİNDE
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Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Millî Mücade-
lemizin 100’üncü Yılının Şampiyonları” adlı ödül töreni 30 Eylül 2019 
Pazartesi günü MEB Şura Salonunda gerçekleştirildi.

“2018- 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları” kapsamında ulusal ve uluslararası turnuvalarda Türkiye bi-
rincisi olan, 73 okuldan 31 branşta 210 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen ödül töreninde; Yıldız Kız ve Genç 
Kız Step Aerobik takımlarımız, Genç Erkek B Oryantiring takımımız ve Modern Pentatlon (Okul Biatlonu) 
dalında Fen Lisesi 11-B sınıfı öğrencimiz Nil Eylül GÖCEK, Türkiye Şampiyonluğu ödüllerini aldılar.

Sporun farklı alanlarındaki üstün başarılarıyla bizleri gururlandıran öğrencilerimizi yürekten kutlar, aileleri-
ne ve antrenörlerine teşekkür ederiz.

MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 
DÜZENLENEN “MİLLÎ MÜCADELEMİZİN 
100. YILININ ŞAMPİYONLARI” ÖDÜL 
TÖRENİNDE, 4 DALDA TÜRKİYE BİRİNCİSİ 
OLARAK ÖDÜL ALDIK
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ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞUNUN 
96. YILINI KUTLADIK
Ankara, coğrafi konumu ve tarihteki yeri bakımından her zaman önem-
li olmuş şehrimizdir. Özellikle de bağımsızlık mücadelemizde yönetim 
merkezi olması, önemini bir kat daha artırmıştır.

BAŞKENT ANKARA
Ben Türkiye’nin başkenti Ankara’da doğdum, bu ayrıcalığı yaşayan çocuklardanım. Ankara’nın başkent oluşunun 
96. yıldönümünde de bu şehirdeyim.

Ankara için, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasının ardından Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesiyle önce önemli bir 
karargâh, dört yıl sonra da Başkent olmasına karar verilmiştir. Tarih 13 Ekim 1923’tür. Atatürk, Nutuk’ta Anka-
ra’nın neden başkent olması ile ilgili detaylı bilgi vermiştir. Ankara’nın neden başkent seçildiğine gelecek olursak; 
Anadolu’nun merkezinde yer alması, ulaşım ve haberleşmenin olanaklı olması, İstanbul ve Batı cephesine yakın 
bulunması, coğrafi ve iklim şartlarının elverişli olmasıdır. Ayrıca Milli Mücadele ruhunu ateşleyen öncü şehirlerden 
olması da etkili olmuştur.

Atatürk’ün “Ankara başkenttir ve ebediyen başkent olarak kalacaktır.” sözüyle 96 yıldır başkentimizdir Ankara. 
Benim gibi bu şehirde yaşayan herkes bilir ki Ankaralı olmak bir ayrıcalıktır. Çünkü Ankaralı olmak Türkiye’nin 
kalbi olmak demektir.

Eylül BAKIRDAĞ 7-C

Okul olarak bizler de 14 Ekim 2019 
Pazartesi günü bayrak töreninde, 
bu önemli olayın 96. yıl dönümü-
nü kutladık. 7. sınıf öğrencilerimiz 
Nazlı Ceren AYDIN, Yüksel Kaan 
ŞEN, Alp Koca KAHYAOĞLU, Yiğit 
TÜRK ve müzik öğretmenlerimiz-
den Aylin KÖRÜKLÜ’nün sundu-
ğu programı coşkuyla izledik.

16 Mart 1920’de, İngilizlerin İs-
tanbul’u işgal etmesi ile dağılan 
Meclis’in Ankara’da toplanması 
kararını veren Atatürk, 23 Nisan 
1920’de bu tarihî olayın gerçek-
leşmesini sağladı. İllerden gelen 
tüm temsilciler Ankara’da toplan-
dı; şehir, hem millî iradenin hem 
de millî mücadelenin merkezi 
olarak Anadolu’nun umudu oldu. 

Mustafa Kemal Paşa, ülkeyi kur-
tarma çalışmalarını Anadolu’nun 
bu küçük kentinden sürdürdü. 
Ulusal Kurtuluş Savaşımızın plan-
ları bu kentte hazırlandı.

Ankara, 23 Nisan 1920’de Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin açılışın-
dan Cumhuriyet’in ilanına kadar 
geçen süre içinde sayısız olaylara 
sahne oldu. Savaşın başarıya ulaş-
ması için düzenli ordular kuruldu. 
Bu ordular İnönü’de, Sakarya’da, 
Dumlupınar’da düşmanı bozgu-
na uğrattı, kurtuluş mücadelesi 
zaferle sonuçlandı. Ardından ül-
kemiz için kalkınma ve yenileşme 
süreci başladı. 13 Ekim 1923 günü 
İsmet Paşa ve arkadaşlarının An-
kara’nın başkent olması için Tür-

kiye Büyük Millet Meclisi’ne yasa 
önerisi verdiler. Öneri Mecliste 
oylandı, kabul edildi. Böylece An-
kara yeni Türkiye Devleti’nin baş-
kenti oldu,  daha sonra 29 Ekim 
1923 tarihinde Cumhuriyet ilan 
edildi. O günlerden bugüne hü-
kümet merkezi olarak ülkemizde 
ve uluslararasında saygın bir yer 
edinen Ankara, toprağında büyük 
Atatürk’ün anıtmezarını kucak-
lamış olmasıyla da Türk halkının 
gönlünde çok özel bir yere sahip-
tir.

Cumhuriyetimizle özdeşleşen 
çağdaş başkentimize yaraşır ne-
siller olmak dileği ile törenimiz 
sona erdi.
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“CAMBRIDGE SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM 
EĞİTİMİ” OKULUMUZDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları olarak 09 – 10 Ekim 2019 
tarihlerinde, Cambridge University Press ile iş birliği çerçevesinde dü-
zenlenen “Cambridge Continuous Professional Development Training” 
(Cambridge Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi) etkinliğini okulumuzda 
gerçekleştirdik.

Ankara’da bulunan Cambridge Uluslararası Diploma 
Programını uygulayan okulların katıldığı iki gün sü-
ren seminerde; Cambridge IGCSE English as a Se-
cond Language, Cambridge IGCSE Biology, Camb-
ridge IGCSE Physics, Cambridge IGCSE Chemistry 
ve Cambridge Global English level 7-8-9 eğitimleri 
gerçekleştirildi. Öğrencilerimizin yurt dışında üni-
versiteye giriş koşullarını sağlayan,  uluslararası 
standartlarda öğrenci yetiştirmeyi destekleyen ve 
gelecekteki mesleklerinde daha başarılı olmalarına 
yardımcı olan becerilerin kazandırılması hedeflenen 

eğitimde, katılımcı öğretmenlerle müfredatın etkin 
uygulanmasıyla ilgili paylaşımlarda bulunuldu.

Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları olarak  
uluslararası standartlara taşıyan bu eğitime ev sa-
hipliği yapan yönetici ve öğretmenlerimize, okulu-
muzda düzenlenen eğitime katkı sağlayan değerli 
eğitmenlerimize ve Cambridge University Press 
Bölge Müdürü Sayın Sinan ACAR’a desteklerinden 
dolayı teşekkür ederiz.
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Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Halterci Halil MUTLU’yu 
08 Ekim 2019 tarihinde  okulumuzda ağırladık.

AVRUPA, DÜNYA VE OLİMPİYAT ŞAMPİYONU 
HALİL MUTLU OKULUMUZDAYDI

Sayın MUTLU; haltere başlamadan önce matematik 
profesörü olmak istediğini, dokuz yaşına geldiğinde 
komşusu İbrahim ELMALI’nın desteğiyle halterci ol-
maya karar verdiğini, o ana kadar halterin nasıl bir 
spor olduğunu bilmediğini dile getirdi. Spor haya-
tına bilerek ve isteyerek başlamadığını, hocasının 
desteği ve doğru yönlendirmesiyle spora başladığı-
nı vurguladı.

Bizlere de mutlaka sevdiğimiz bir sporla ilgilenme-
miz tavsiyesinde bulunan MUTLU; sporun, halter 
ve futbol demek olmadığının altını çizdi. Ülkemiz-

de pek çok spor dalında yarışan başarılı sporcula-
rın olduğunu, gençlerin mutlaka sevdikleri bir spor 
dalıyla ilgilenmeleri gerektiğini söyleyerek sözlerini 
noktaladı.

Söyleşimizin sonunda Okul Müdürümüz Sayın Meh-
met SAĞLAM, sorularımızı yanıtlayan, Dünya ve 
Olimpiyat Şampiyonu haltercimiz Sayın MUTLU’ya 
plaket ve çiçek takdim etti. Böyle büyük başarıla-
ra imza atmış dünyaca ünlü bir sporcumuzla söyleşi 
yapma olanağı sağlayan okul yöneticilerimize teşek-
kür ederiz.
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19 Ekim 2019 Cumartesi günü Vehbi Koç Özel Okullarında düzenlenen 
“23. Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu”na, Başkent Üniversitesi Özel 
Ayşeabla Okulları olarak katıldık.

23. SONBAHAR ÖĞRETMENLER 
SEMPOZYUMU”NDA ÖĞRETMENLERİMİZ 
OKULUMUZU BAŞARIYLA TEMSİL ETTİLER

Aynı anda farklı dallarda olmak 
üzere birçok oturumun yapıldığı 
sempozyumda, Ortaokul ve Lise 
düzeyinde olmak üzere üç farklı 
sunum gerçekleştirdik. 

Nilay İRKİN GÜNDÜZ ve Emre ŞA-
HİN öğretmenlerimiz “On Yüz Bin 
Milyon Baloncuk Yuttum” (STEM 
Projesi), Hande TÖLÜV öğret-

menimiz “Hedef: SIFIR”; Derya 
UĞURLU ve Özüm LARÇIN öğ-
retmenlerimiz ise “Petrol Biter, 
Kömür Biter, Biyodizel Bize Yeter” 
başlıklı sunumlarıyla okulumuzu 
başarı ile temsil ettiler.

Öğretmenleri uzmanlıkları ve 
farklılıkları ile bir araya getiren 
organizasyonda edinilen dene-

yimler, 25 Ekim 2019 Cuma günü 
okulumuzda paylaşıldı. Sempoz-
yuma katılan öğretmenlerimiz, 
farklı örneklerle zenginleştirdikleri 
kazanımları tüm öğretmenlerimi-
ze aktardılar.

Öğretmenlerimize ve gelişimimizi 
her zaman destekleyen yönetici-
lerimize teşekkür ederiz.
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Haziran 2020’de uygulanacak “Liseye Ge-
çiş Sınavı”na hazırlanan 8. sınıf öğrencile-
rimiz ve onlarla aynı heyecanı paylaşan ve-
lilerimiz için, 15 Ekim 2019 Salı günü iki ayrı 
oturumda paylaşım toplantısı düzenledik.
Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sayın 
Esra GÜVEN, öğrencilerimize kaygının tanımını yaparak kaygıyı 
oluşturan nedenler ve başa çıkma yolları hakkında bilgi verdi. 
Kendisine yöneltilen soruları da cevaplandıran Sayın GÜVEN, 
sınava ilişkin tutumların gözden geçirilmesi ve yeni bir zihinsel 
yapılanmanın oluşturulmasını vurguladı. Öğrencilere sınav ön-
cesi ve sınav anında kaygı hissetmeleri durumunda neler yapa-
bileceklerini örneklerle açıkladı. 

Aynı konu hakkında velilerimize de bilgi veren Dr. Esra GÜVEN,  
bir önceki oturumdan paylaşımlar da yaparak bu zorlu süreçte 
ne tür yaklaşımlar sergilenebileceği ve nasıl destek olunabilece-
ği konusunda yönlendirmelerde bulundu.

Uzman konuğumuz Dr. Sayın Esra GÜVEN’e paylaşımlarından 
dolayı teşekkür ederiz.

“SINAV KAYGISI” KONULU EĞİTİM 
SEMİNERİNDE PSİKOLOG DR. SAYIN ESRA 
GÜVEN’LE BİRLİKTEYDİK
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07 Ekim 2019 Pazartesi günü okulumuz konferans salonunda, 6 ve 7. 
sınıf öğrencilerimize, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim 
Üyesi Psikolog Dr. Sayın Bilgesu ATILGAN tarafından “Ergenliğe Geçiş” 
konulu seminer verildi. 

Kız ve erkek öğrencilerimiz için ayrı ayrı oturumlar halinde gerçekleştirilen seminerde, “yetişkin yaşama 
hazırlık” olarak nitelendirilen ergenlik dönemine ait merak edilenler paylaşıldı.

Uzmanımız, farklı örneklerden yola çıkarak yoğun ve hızlı yaşanan fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimin 
getirdiği değişimler ve bunlara uyum sürecinde neler yapılabileceği konusunda açıklamalarda bulundu. 
Kimliğimizin şekillenmeye başladığı bu dönemde ailenin ve okulun sağladığı güven ortamı ile bireyselliğe 
saygının önemi vurgulandı. Öğrencilerimizin merak ettiklerine ilişkin soru-cevaplarla tamamlanan eğitim, 
ergenliğe geçiş sürecinde farkındalık kazanma konusunda etkili oldu.

Değerli konuğumuza katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

ÖĞRENCİLERİMİZ, “ERGENLİĞE GEÇİŞ” 
SEMİNERİNDE UZMAN KONUĞUMUZ 
PSİKOLOG DR. BİLGESU ATILGAN’LA 
BİR ARAYA GELDİLER
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KIZILCAHAMAM PATALYA TESİSLERİMİZDE 
GÖNLÜMÜZCE BİR GÜN YAŞADIK.

Hepinizin bildiği gibi 
doğa mutluluk ve hu-
zur verir, hayatı an-
lamlandırmamıza yar-
dımcı olur. 
Doğa ile ne kadar iç içe olursak 
yaşam kalitemiz de o derece ar-
tar. İşte bu nedenle, Başkent Üni-
versitesi Özel Ayşeabla Okulları 
3. ve 4. sınıf öğrencileri olarak ve-
lilerimiz, yönetici ve öğretmen-
lerimizle birlikte Kızılcahamam 
Patalya Tesislerinde gönlümüzce 
bir hafta sonu geçirdik. 28 Ey-
lül 2019 Cumartesi 3. sınıflar, 04 
Ekim 2019 Cumartesi günü ise 4. 

sınıflar olarak doğayla bütünleşip 
özlem giderdik.

Sabah otelimizin önünde buluş-
tuktan sonra önce PER Çiftliğine 
gittik. Oradaki hayvanların doğal 
çevreleriyle uyum içerisindeki ya-
şamlarını gözlemledik. Sevgi ve 
güven ortamında ne kadar mutlu 
olduklarına şahit olduk. Makine-
lerle yapılan süt sağımlarını fo-
toğrafladık, ardından tarlasından 
kendi ellerimizle mısır topladık. 
Öğle yemeği için otelimize gel-
diğimizde ise nefis yemekler bizi 
bekliyordu.

Öğleden sonra doğa yürüyüşü 
ve etkinlik yapmak üzere yine 
otelin önünde toplandık. Drama 

öğretmenimiz eşliğinde yürüyüş 
öncesi, yaşantımızdan örnekler 
canlandırdık, oyunlar oynadık; 
velilerimiz de bizlere katıldılar. 
Ardından yürüyüş başladı. Yü-
rüyüş boyunca yapraklar ve ko-
zalaklar toplayıp kuş cıvıltıları 
eşliğinde etkinliğimizi tamamla-
dık. Böylece doğa ile iç içe geçir-
diğimiz şehir yaşamından uzak 
saatlerde, zihinsel sağlığımızı da 
güçlendirmiş olduk.

Ayak izlerimizi doğada bıraka-
rak dönüş yoluna geçtiğimizde 
mutluyduk. Bu güzel hafta sonu 
için yönetici, öğretmen, tüm gö-
revliler ve ailelerimize teşekkür 
ederiz.
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Sıfır Atık Projesi; israfın önlenmesini, 
kaynakların daha verimli kullanılma-
sını, atık oluşum sebeplerinin gözden 
geçirilerek atık oluşumunun engellen-
mesini hedefler. Atığın oluşması duru-
munda ise geri kazanımın nasıl sağla-
nabileceğini öğretmeyi amaçlar.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sürdürdüğü Sıfır Atık Pro-
jesi kapsamında, okulumuzda iki yıldır Fen Bilimleri Züm-
resi öğretmenlerimiz rehberliğinde yürütülen çalışmalar 
devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında sınıflarımıza kâ-
ğıt atık kutusu, pil atık kutusu ve yemekhaneye arkadaş-
larımızın tasarladıkları plastik atık kutularını yerleştirdik. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve tüm 
okullara gönderilen sunumu öğretmenlerimizle izledik. 
“Mamak Geri Dönüşüm Tesisi”ne gezi düzenledik ve atık-
lar ile ilgili yapılan işlemleri yerinde görme fırsatı bulduk.

Daha sonra arkadaşlarımız, geri dönüşüm malzemelerini 
kullanarak kendi alışveriş çantalarını tasarladılar. Tasar-
lanan çantalardan bir sergi düzenledik. Atıkların doğada 
ne kadar sürede ayrıştığı ile ilgili bir pano hazırladık. Bu 
çalışmaların devamında 01 Kasım 2019 Cuma günü, Itc In-
vent Tranding Consulting AG Şirketinde Çevre Mühendisi 
olarak görev yapan Sayın Erdoğan BAYIN’ı “Sıfır Atık Pro-
jesi ve Atıkların Geri Dönüşümünün Önemi” konulu semi-
ner için okulumuza davet ettik.

Katıldığımız seminer ile doğal kaynakların kullanılmasını 
azaltıp enerji tasarrufu sağlayarak ülkemizin gelişimine 
katkıda bulunabileceğimizi gördük. Ayrıca, geri dönüşüm 
sonucu oluşan ürünlerimizin yurt dışında satılmasıyla ül-
kemize döviz girişi sağlanacağını da kavradık. 

Metal ambalajları ve ahşap ambalajları geri dönüştürerek 
doğal alanlarımızı bozulmadan korurken, cam ve plastik 
atıkların geri dönüşümünden ise büyük oranda enerji ta-
sarrufu sağlayabileceğimizi de gördük.

Kampanyamıza büyük bir duyarlılıkla devam ediyoruz.

OKULUMUZDAKİ “SIFIR ATIK PROJESİ” 
ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR
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Ülkemizde meşe ormanlarının % 95 bozuk vasıflı ormanlardan oluşmak-
tadır. Derine ve yanlara doğru yaydığı kökleri ile erozyona engel olan 
meşenin 18 doğal türü topraklarımızda barınmaktadır. Aynı zamanda 
meşe türleri besin değeri yüksek palamutlarıyla ekosistemde, besin zin-
cirinde önemli yeri olan kuş, sincap gibi birçok canlıya  da besin kaynağı 
teşkil etmektedir.

15 Ekim 2019 Salı günü Tema Vakfı Ankara Temsilcileri ile birlikte “Meşe ağacı arkadaşım olur musun?” et-
kinliği için Kurtuluş Parkı’nda “meşe palamudu” topladık. 

Etkinliğimize tüm 4 ve 5 yaş öğrencileri olarak katıldık. Bu sayede sonbaharın tadını bir kez daha farklı bir 
parkta oynayarak çıkardık.

26 Kasım 2019 tarihinde palamutlarımızı tüpleyerek büyümelerini sağlayacağız.

TEMA İLE BİRLİKTE YÜRÜTTÜĞÜMÜZ 
PROJEYLE “MEŞE PALAMUTLARIMIZ” 
TOHUMDAN FİDANA, FİDANDAN ORMANA 
DÖNÜŞÜYOR



İletişim Bülteni 29Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları

“KÜRESEL İKLİM GREVİ” ETKİNLİĞİNE 
BİZ DE KATILDIK
Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesi, Türkiye’nin de aralarında bulun-
duğu 139 ülkede iklim değişikliği konusuna dikkat çekmek ve hükümet-
leri öncelikli planlamaya davet için “Küresel İklim Grevi” eylemleri dü-
zenlendi. 

Eylemlerde, 2015’te 195 ülke tara-
fından imzalanan Paris Antlaşma-
sı’ndaki “Küresel sıcaklık artışının 
bu yüzyılın sonuna kadar 2 dere-
cenin altında tutulması” kararına 
dikkat çekme amaçlandı.

15 Mart ve 24 Mayıs’ta düzenlenen 
ilk iki eyleme dünya genelinde iki 
milyondan fazla genç katılmıştı. 
16 yaşındaki İsveçli öğrenci Greta 
THUNBERG’in başlattığı üçüncü 
dalga protestoların, bugüne ka-

dar düzenlenen en büyük iklim 
gösterileri olduğu belirtiliyor.

Bizler de Başkent Üniversite-
si Özel Ayşeabla Okulları olarak 
“20-27 Eylül Küresel İklim Grevi” 
haftasında, 20 Eylül 2019 Cuma 
günkü kapanış törenimizde, konu 
ile ilgili farkındalık yaratmak ama-
cıyla okul bahçemizde bir etkin-
lik düzenledik. İlkokul üçüncü 
ve dördüncü sınıf öğrencilerimiz 
“Yıldızları görmek istiyoruz.”, 

“Geleceğimize sahip çıkıyoruz.”, 
“Sıfır karbonlu bir gelecek” ör-
neklerine benzer pankartlarla tüm 
öğrencilerimizin ve törene katılan 
velilerimizin dikkatini çektiler. 
Ülke genelinde konu ile ilgili bi-
limsel planlamaların uygulamaya 
konulması dileklerini gösterdiler.

Okul olarak diyoruz ki daha sağ-
lıklı bir dünya ve aydınlık gelecek 
için gerekli duyarlığı gösteren 
tüm gönüller birleşsin!
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HAYVANLARIN YAŞAM HAKKINA SAYGI
Yaşamımızda önemli bir yer tutan hayvanları sevmek, onları korumak, 
onlara bilinçsizce zarar veren insanlara karşı farkındalık yaratmak ama-
cıyla 2. ve 3. sınıf öğrencileri olarak 04 Ekim 2019 Cuma günü okulu-
muzda, Veteriner Hekim Sayın Hikmet İlke YÜKSEL ile buluştuk.

“SEREBRAL PALSİ”NİN FARKINDAYIZ!
Başkent Üniversitesi Özel Ayşeab-
la Okulları olarak,  altmıştan fazla 
ülkede çeşitli etkinliklerle organi-
ze edilen “06 Ekim Dünya Sereb-
ral Palsi Farkındalık  Günü” sosyal 
sorumluluk hareketine katıldık.
Ortaokul öğrencilerimiz; toplum hizmeti çalışma-
ları kapsamında, SERÇEV (Serebral Palsili Çocuklar 
Derneği) ile ortak bir çalışma yürüterek Serebral 
Palsi engeliyle ilgili bilgilendirme yaptılar. Bu en-
gelin en büyük ilacının sevgi ve ilgi olduğunun al-
tını çizdiler. 

06 Ekim gecesi dünyanın çeşitli ülkeleriyle eş za-
manlı olarak okulumuzu yeşil ışıklarla aydınlattık 
ve  “Serebral Palsi’nin Farkındayız” dedik.

Konuğumuz bizlere hayvanların doğadaki önemi, 
yararları ve yaşam hakkı konusunda önemli bilgiler 
verdi. 

Hayvanlarla ilgili merak ettiklerimizi ve ilgi duy-
duklarımızı, yaşantımızdan verdiğimiz örneklerle 
değerlendirdi. Özellikle de onların yaşam alanlarını 
koruma ve sokak hayvanlarının beslenmesi konu-
sunun,  ilgili dernekler aracılığı ile yapılabileceğini 
vurguladı.

Söyleşi tamamlandığında, değerli konuğumuzun 
getirdiği mamalar elimizde, onları özellikle sokak 
hayvanlarına ulaştırmak için sabırsızlanıyorduk. Er-
tesi gün okula geldiğimizde her birimizin hayvan-
larla ilgili anlatacak öyle güzel ve duyarlı öyküleri 
vardı ki…

Değerli konuğumuza, duyarlı olduğumuz konu 
hakkındaki paylaşımları için teşekkür ederiz.
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HAYVANLARIN YAŞAM HAKKINA SAYGI YAZAR “FEYZA HEPÇİLİNGİRLER”İ 
OKULUMUZDA AĞIRLADIK
Dördüncü sınıf öğrencilerimizin  “Ekim” ayında okudukları “Off Dilim” 
adlı kitabın yazarı olan Sayın Feyza HEPÇİLİNGİRLER, 25 Ekim 2019 
Cuma günü okulumuzdaydı. Konuğumuz, Türkçenin yanlış kullanımı ile 
ilgili eleştirilerini öğrencilerimizle paylaştı.
Dilimizin zenginliği ve ahengini örneklerle ortaya koyan yazar, yanlış kullanımdan kaynaklanan söylemleri 
de örneklendirdi. Konu ile ilgili öğrencilerin düşüncelerini alan Sayın  HEPÇİLİNGİRLER, kendi dilimize ya-
bancılaşmanın olağan olmadığını vurguladı.

Etkinlik sonunda gelinen nokta “Dilimize sahip çıkalım. Bunun için içeriği zengin kitapları düzenli okuyarak 
sözcük hazinemizi zenginleştirelim. Konuşma ve yazı dilimize gereken özeni gösterelim.” oldu. Daha sonra 
öğrencilerimizin kitaplarını imzalayan değerli yazarımıza, paylaşımlarından ve katkılarından dolayı teşekkür 
ederiz.

TELEKOMÜNİKASYON MÜZESİ’NE GİTTİK
Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları 7. sınıf öğrencileri 
olarak 14 Ekim 2019 Pazartesi günü, Ankara’nın Altındağ ilçe-
sinde bulunan Türk Telekom Telekomünikasyon Müzesi’ne gezi 
yaptık. 
Müze eğitim, bilim ve teknoloji olarak iletişim alanında aktif eği-
tici anlayışıyla hazırlanmış ilk ve tek uygulamalı yapı özelliğine 
sahiptir. Öğrencilerimizin, hızla gelişen iletişim teknolojisinin ta-
rihi boyutunu dokunarak, kullanarak ve uygulama yaparak öğ-
renmeleri amacıyla müzede tarihi bir yolculuğa çıktık. 
7. sınıflar olarak müzede 402 parça eser, eski dönemlere ait ev-
raklar, Atatürk’ün Telgraf Müdürlüğü’ne armağan ettiği duvar 
saati, ankesörlü telefonlar, telefon jetonları ve ölçü aletlerini 
gördük. İlgimizi en çok uygulamalı olarak yaptığımız telgrafla 
iletişim kurma örneği çekti. Müzenin zengin çeşitliliği ve öğret-
menlerimizin açıklamaları ile bilgilerimizi zenginleştirip bir üst 
basamağa taşıdık. Geziyi düzenleyen yönetici ve öğretmenleri-
mize teşekkür ederiz.
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18 Ekim 2019 Cuma günü, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi 9. sınıf öğrencile-
ri olarak ATO Congresium’da düzenlenen “Ankara Kitap Fuarı”nı ziyaret 
ettik.  Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerimiz Ekin EKİNCİ AK ve Füsun 
HALICI rehberliğinde gerçekleştirdiğimiz gezimizde, kitapların büyülü 
dünyasıyla baş başa keyifli birkaç saat geçirdik.
Fuarda yüzlerce yayınevi yeni çıkan kitaplarıyla, Türk ve dünya edebiyatına imza atmış yüzlerce eseriyle 
yerini alırken, pek çok yazar da okuyucusuyla buluştu. Fuarın en dikkat çeken köşelerinden biri de “Sa-
haflar Çarşısı”ydı.  Burası, her yaştan  okuyucuya ya da meraklısına ulaşacak kadar çeşitli kitaplar, dergiler, 
çizgi romanlar ve plaklarla fuarın göz dolduran bölümlerinden birini oluşturuyordu.

Yazarların duygu ve düşünce dünyalarını emek emek işlediği kitaplarla dolu fuarın ilk gününe çok sayıda 
ziyaretçi katıldı.  Genç-yaşlı her yaş grubundan ziyaretçinin akın ettiği fuarın ikincisinin, 2020 yılının ilk 
ayları içerisinde düzenlenecek olması da memnuniyet verici bir haber oldu.

Yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olan kitaplara duyulan sevginin katlanarak çoğalması, değerli eserlerin 
nice okuyucularla buluşması dileğiyle…

KİTAPLARIN BÜYÜLÜ DÜNYASINA 
YOLCULUK ETTİK
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ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ’NE GİTTİK
Anadolu Lisesi ve Fen 
Lisesi 10.sınıf öğren-
cileri olarak 09 Ekim 
2019 tarihinde “Ana-
dolu Medeniyetleri 
Müzesi”ne gittik.

Bugün kendine özgü koleksiyon-
larıyla dünyanın sayılı müzeleri 
arasında yer alan Anadolu Me-
deniyetleri Müzesi’nde; Paleolitik 
Çağ, Neolitik (Yeni / Cilalı Taş) 
Çağ, Kalkolitik (Bakır – Taş) Çağ, 
Eski Tunç Çağı, Asur Ticaret Ko-
lonileri Çağı, Eski Hitit ve Hitit 
İmparatorluk Çağı, Frig Krallığı, 
Geç Hitit Krallığı, Urartu Krallığı, 
Lidya Dönemi, M.Ö. 1200’lerden 
günümüze Anadolu Uygarlıkları, 
Çağlar Boyu Ankara olarak sınıf-
landırılmış bölümleri gezme fırsa-
tı bulduk.

Aslında Kazakistan Millî Müzesi’n-
de muhafaza edilen ve ülkemiz-
de ziyaret edilmesi için Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi’nde misafir 
edilen “Altın Elbiseli Adam” ka-

lıntısını ve “Büyük Bozkırın Tarihi” 
sergisini inceledik. “Altın Elbiseli 
Adam” kalıntısının on sekiz ya-
şındaki bir Saka/İskit askerine 
ait olduğunun tahmin edildiğini 
öğrendik. Yapılan kazı sırasında 
binlerce altın parçasıyla kaplı olan 
bu altından elbiseli askerin meza-
rında altın küpe ve yüzüklerin de 
bulunduğunu öğrendik.

Gezimiz sırasında hem eğlenceli 
dakikalar geçirdik hem de “Tarih” 
ve “Coğrafya” derslerinde işle-
diğimiz konularla ilgili detayları 
bizzat görerek pekiştirme fırsatı 
bulduk.

Gezi süresince bizlere rehberlik 
eden öğretmenlerimize teşekkür 
ederiz.
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MTA- DOĞA VE TABİAT TARİHİ 
MÜZESİ GEZİMİZ

Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları 4. sınıf öğrencileri olarak 08 
Ekim 2019, 3. sınıf öğrencileri ise 15 Ekim 2019 tarihlerinde olmak üzere 
doğanın ve insanlığın milyonlarca yıllık tarihine ev sahipliği yapan MTA 
Müzesi’ne gezi düzenledik.
Gezilerin amacı, Fen Bilimleri dersinde öğrendiğimiz “fosil, mineral, kayaç, maden” konularına ait örnekleri; 
Dünya’nın oluşumu ve katmanları ile ilgili görselleri incelemekti. 4. sınıflar olarak müzede, minerallerin farklı 
jeolojik süreçlerle bir araya gelmesinden oluşan kayaçları gördük. Değerli kayaçlara “maden” denildiğini 
gözlem ve incelemelerimiz sonucunda öğrendik. Fosil ile iskeletin farkı,  kayaçlardaki doğa harikası diyebi-
leceğimiz renk çeşitliliği ilgimizi çeken ayrıntılardan bazılarıydı. 3. sınıflar olarak da uzayın ve gezegenlerin 
gizemli dünyasında masalımsı bir yolculuğa çıktık. Dünya’nın oluşumu ile ilgili jeolojik izleri inceledik.

Müzenin zengin çeşitliliği ve öğretmenlerimizin açıklamaları ile bilgilerimizi zenginleştirip bir üst basamağa 
taşıdık. Geziyi düzenleyen yönetici ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

ALTINKÖY AÇIK HAVA MÜZESİ’NDEYDİK
Okulumuz 2. sınıf öğrencileri için doğal köy yaşan-
tısına tanık olmak, geçmişten günümüze olan deği-
şimleri gözlemlemek için “Altınköy Açık Hava Müze-
si”ne bir gezi düzenlendi. 11 Ekim 2019 Cuma günü 
öğretmenleri eşliğinde geziye katılan öğrenciler, ge-
leneksel köy yaşamının oluşturulduğu ortamda farklı 
bir gün yaşadılar.    

Girişten itibaren doğallığı yansıtan ortamda, yüz 
yıl öncesinin okul ve ev modelleri ile kullanılan eş-
yalar dikkat çekiyordu. O dönemdeki meslekler ile 
çocukların oyun alanlarında eğlenmeleri adeta canlı 
gibiydi. Konak tarzındaki mekânlar ise tarihsel akışın 
örnekleriyle göz dolduruyordu.

Açık havada gönüllerince bir gün geçiren öğrenciler, 
topaç boyama etkinliğiyle hem yaratıcılıklarını ser-
gileme fırsatı buldular hem de boyadıkları topaçları 
çevirmeyi öğrenerek eğlendiler. 
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* 21 Eylül 2019 Cumartesi günü değerli velilerimizin de ka-
tılımıyla  ‘’Kızılcahamam Per Tarım Çiftliği ve Patalya Otel ” 
gezimizi gerçekleştirdik. Açık havada ailelerimiz ve öğret-
menlerimizle bir arada gönlümüze göre bir gün yaşadık.

“04 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü”nde, sevimli hay-
van dostlarımızın resim ve fotoğraflarından oluşan bir köşe 
hazırladık. Onlarla olan dostluğumuzu farklı etkinliklerle pe-
kiştirdik.

*Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Anaokulu olarak, oku-
lumuz personelinin de desteği ile bir kampanya başlattık. 
Evlerimizden getirdiğimiz kullanılmayan ilaçları toplaya-
rak bir hayvan barınağına destek olmayı planladık. Hayvan 
dostlarımızın tedavisinde kullanılacak olan ilaçları, Okul Mü-
dürü ve öğretmenlerimizle Ankapati Derneği Hayvan Barı-
nağına teslim ettik. 

*Anaokulu olarak okulumuzda düzenlenen 29 Ekim Cum-
huriyet Bayramı törenine katıldık. 28 Ekim Pazartesi günü 
gerçekleştirdiğimiz “Cumhuriyet Balosu”nda ise en güzel 
kıyafetlerimizle dans ettik.                            

*10 Kasım günü Anaokulumuzun girişinde hazırladığımız “Atatürk Köşesi” önünde tören yaptık. Bizlere 
bugünleri hazırlayan Ata’mız ve silah arkadaşlarına saygı duruşunda bulunduk.

ANAOKULU ETKİNLİKLERİMİZ
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MÜZİK ETKİNLİKLERİMİZ
• 13 Ekim 2019 Pazar günü, Mezunlar Derneği-

mizin düzenlediği kahvaltıda mezun konukla-
rımızla bir araya geldik. “Kuşaklar Birleşiyor” 
anlayışıyla bir araya gelen Ayşeablalılar, müzik 
öğretmenlerimizin dinletisiyle şenlenen ortam-
da keyifli bir gün yaşadılar. 

• Cumhuriyet Haftası kapsamında, 25 Ekim 2019 
Cuma günü İlkokul ve Ortaokul koridorlarında 
seslendirilen şarkı ve marşlarla öğrencilerimiz, 
haftanın coşkusunu birlikte yaşadılar.

• 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde, Okul 
Bandomuz ve Lise koromuz, seslendirdiği marş 
ve şarkılarla Atatürk Gençliği olmanın gururunu 
yaşadılar ve yaşattılar.

• 04 Kasım 2019 Pazartesi günü, Ortaokul ve Lise 
öğrencilerimiz tarafından Akün Sahnesinde 
sergilenen‘’Mamma Mia” müzikalini tüm konuk-
larımız ayakta alkışladılar. 

• “10 Kasım Atatürk’ü Anma” törenimizde ser-
gilenen drama gösterisi ve Show Koromuzun 
seslendirdiği ‘’Atatürk Marşları’’ günün anlamını 
daha da güçlendirdi. 
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GÖRSEL SANATLAR ETKİNLİKLERİMİZ
• Anaokulu öğrencilerimizle Seramik derslerinde 

“Sonbahar Yaprakları” konulu çalışmalar yapa-
rak ilgili bölümlerde sergiledik.

• 2. sınıflar ile Seçmeli Görsel Sanatlar dersinde, 
3 ve 4. sınıflar ile de Görsel Sanatlar dersinde 
“15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve Millî Bir-
lik Günü” konulu pastel boya resim çalışmaları 
yaptık.

• “Hayvanları Koruma” kapsamında ekolojik ya-
şam ve nesli tükenmekte olan hayvanları, 1. sınıf 
öğrencileriyle birlikte inceledik. Daha sonra öğ-
rencilerle renk bilgisi ve perspektif kurallarına 
uygun çalışmalar yaptık.

• 1. ve 2. sınıflar ile Görsel Sanatlar dersinde, port-
re kübizm akımı Picasso’dan örnekler inceledik. 
Öğrenciler yaratıcılıklarını ve gazlı kalem tekni-
ğini kullanarak portre tamamlama çalışmaları 
yaptılar. 

• 3, 4, 5, 6, 7 ve 8.sınıf Seçmeli Görsel Sanatlar 
dersi öğrencileri ile farklı yüzeyleri boyama 
amaçlı, okul dış cephe duvarlarına dekoratif ça-
lışmalar yaptık. Öğrencilerimiz, ana-ara renkler 
ve kontrast renkleri kullanarak teknik ve kom-

pozisyon kuralları çerçevesinde çalışmalarını 
tamamladılar. 

• 5 ve 6. sınıflarla Görsel Sanatlar Dersinde pers-
pektif çalışmaları yaptık.

• Teknoloji ve Tasarım dersi kapsamında Ortaokul 
ve Lise öğrencilerimiz, uluslararası yaratıcılık or-
ganizasyonu olan “Destination Imagination” ya-
rışmasına “Bilim, Teknik ve Sosyal Sorumluluk” 
alanlarındaki çalışmalarıyla hazırlanıyorlar.

• 6. sınıf Seçmeli Robotik Kodlama dersi kapsa-
mında, öğrencilerimizle “First Lego Leauge” ya-
rışmasına hazırlık çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

• 7. sınıflarda “optik art” çalışmaları tamamlanmış 
olup “Teknoloji ve Tasarımın Doğası” öğrenme 
alanı kapsamında temel tasarım çalışmaları sür-
dürülmektedir. 8. sınıflarda ise iki ve üç boyut-
lu tasarım çalışmaları olan inovatif düşüncenin 
geliştirilmesi ve fikirlerin korunması ünitesine 
devam edilmektedir.

• Tüm sınıf düzeylerinde “Cumhuriyet Bayramı” 
ve “10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası” kapsa-
mında farklı çalışmalar yaparak sınıf ve okul pa-
nolarında sergiledik.
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SPORTİF BAŞARILARIMIZ

*19 Eylül 2019 tarihi itibariyle 
başlayan “Voleybol, Basketbol ve 
Aerobik Cimnastik Spor Okulla-
rımız”a öğrencilerimizin ilgisi her 
geçen gün daha da artmaktadır. 
Amacımız, öğrencilerimizin spora 
olan ilgilerini artırarak, spor yap-
mayı yaşam biçimi haline dönüş-
türmelerini sağlamaktır.

*28-29 Eylül 2019 tarihinde dü-
zenlenen “Gaziler Kupası Okçuluk 
Yarışmaları”na katılan 4-B sınıfı 
öğrencimiz İnci COŞKUN “Birinci” 
olmuştur.

*04-06 Ekim 2019 tarihleri arasın-
da Kocaeli’de düzenlenen “Ritmik 
Cimnastik Federasyon Kupası” 
müsabakalarında 8-F sınıfı öğ-
rencimiz Nehir Serap ÖZDEMİR 
“Türkiye Üçüncüsü” olmuştur.

*11-13 Ekim 2019 tarihleri arasında 
Ankara’da düzenlenen “Atatürk 
Kupası Artistik Buz Pateni” müsa-
bakalarında 2-D sınıfı öğrencimiz 
Leyla ÇETİN “Türkiye İkincisi” ol-
muştur.

*13 Ekim 2019 tarihinde Cimnas-
tik Federasyonu tarafından Bolu’ 
da düzenlenen “Aerobik Cimnas-
tik Federasyon Kupası” na katı-
lan Fen Lisesi öğrencilerimiz Can 
SARI ve Çağla MOROĞLU 15-17 
yaş çiftler kategorisinde “Birinci”; 
Can SARI 15-17 yaş tek erkek ka-
tegorisinde “Birinci”; Çağla MO-
ROĞLU ve Ece İdil TOKÖZLÜ ise 
15-17 yaş trio kategorisinde “İkin-
ci” olmuşlardır.

*19-20 Ekim 2019 tarihlerinde 
Kocaeli’ de düzenlenen “Birinci 
Kademe Oryantring Yarışları”-
na katılan 16 yaş kategorisinde-
ki 144 sporcu arasında Anadolu 
ve Fen Lisesi öğrencilerimiz de 
yer almıştır. Öğrencilerimizden 
orta mesafe yarışlarında Orkunt 
TEK “Birinci”, Barkın DOĞRUSÖZ 
“Dördüncü”, Onur İSLAM “Yirmi 
üçüncü” olmuştur. Sprint yarış-
larında ise Orkunt TEK “Birinci”, 
Arda DEDE “Onuncu”, Eren Berk 
ERASLAN “On yedinci” olmayı 
başarmıştır.

*19-20 Ekim 2019 tarihlerinde 
Cimnastik Federasyonu tarafın-
dan düzenlenen “Cimnastlig 1.Lig 
Müsabakaları”na katılan 2-E sınıfı 
öğrencimiz Azra BAĞCI “Türkiye 
İkincisi” olmuştur.

*19-20 Ekim 2019 tarihleri arasın-
da Ankara’da düzenlenen “11-12 
Yaş Ulusal Gelişim Projesi Yüz-
me Müsabakası”nda 7.sınıf öğ-
rencimiz Tuna Mert TABAKOĞLU 
4x100 m serbest stilde “Ankara 
Bölge Birinciliği”, 4x50 m karışık 
stilde “Ankara  Bölge İkinciliği” 
ve erkekler 200 m kelebek stilde 
“Ankara Bölge Üçüncülüğü”  de-
recelerini elde etmiştir.

*25-27 Ekim 2019 tarihleri arasın-
da Ankara’da düzenlenen “Cum-
huriyet Bayramı Ankara Küçükler 
Yüzme Şampiyonası” 9 yaş ka-
tegorisinde 4-B sınıfı öğrencimiz 
Beray GÜNGÖR 50 -100 m kur-
bağalama yarışlarında “Ankara 
Birincisi” ve 100 m. kelebek stilde 
“Ankara İkincisi” olmuştur.


