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10 Kasım Atatürk'ü Anma Tören�m�z

İdeal Kolej�  1989'dan ber� Konya'da faal�yet gösteren b�r özel
okuldur.  2019'da B�l-V�p ve Yalçın Özel Öğret�m Kurslarının
güçler�n� b�rleşt�rmes�yle el değ�şt�ren okulumuz artık daha
çağdaş, daha başarıl ı ,  daha yen�l �kç� . . .  Bu ayrıcalığı yaşayın!
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Dolu dolu geçen b�r ay

EREĞLİLER GECESİ



SAYFA 03

Hayal etmek aslında dünyanın en kolay
eylem�. Zor olan o hayale tutunmak, onu
gerçekleşt�reb�lmek �ç�n çalışmak, çok
çalışmak. Nobel K�mya Ödülü’nü alan Prof.
Dr.  Az�z Sancar b�r röportajında esk�s�  g�b�
çalışamıyorum ded�ğ� çalışma süres� tam
12 saat.  Hayaller yattığımız yerden
gerçekleşm�yor gençler.  Emek gerekt�r�yor,
hırs gerekt�r�yor ve umut gerekt�r�yor.  Bu
yolda b�rkaç şey söylemek gerek�rse
hayaller�n�z�  kend�n�z�n üzer�ne kurun. B�r
başka �nsanın üzer�ne hayal kurulmaz
arkadaşlar.  İnsanla beraber kurulur ama
�nsana hayal kurulmaz. K�mseye kend�n�z�
kanıtlamaya uğraşmayın.
 
 Hayal�n�z�  gerçekleşt�rmek �ç�n çıktığınız
yolda, s�z�  yolunuzdan çev�rmek �steyenler
çıkacaktır .  Aldırmayın. Taşlar takılacaktır
ayağınıza. O taşları  kenara koyun, devam
ed�n. D�kenl�  yollar olacaktır ,  engebel�
yollar… Kanasa da ayaklarınız sonundak�
den�z� düşünün. Hayal�n�z�
gerçekleşt�rd�ğ�n�zde yüzünüzdek�
mutluluk sadece b�r an sürecekt�r .  O an
anlayacaksınız aslında s�z�  mutlu eden
şey�n o yolculuk olduğunu. Yolunuz da,
yolculuğunuz da açık olsun gençler.
K�mseye aldırmadan kend� bahçen�z�
oluşturun. Ufak olsun ama s�z�n olsun. İy�
gelecekt�r…

İYİ GELECEK
M E V L Ü T  Y I L D I R I M

Dünya tar�h�nde büyük başarılar elde eden
�nsanlara baktığımızda heps�nde ortak olan

b�r tek özell �k var:  hayal kurmak. Hayal
kurab�lmek… Bas�t b�r hayalperestl�k değ�l

elbet,  b�r öngörü ve bu öngörüyü
gerçekleşt�reb�lecek az�m, sabır,  �nanç.

 
 Günümüzde yen� gelen nesle baktığımda
eks�k olanın yukarıda bahsett�ğ�m hayal

kurma özell �ğ� olduğunu üzülerek görüyorum.
Bu eks�kl�ğ�n sebeb�n� sorduğumda �se onlarca

bahane sıralanab�l�yor.  Söyled�kler�  sebepler
tab� k� göz önünde bulundurulması gereken

şeyler ancak b�r engel olmamalı h�çb�r zaman.
İsted�ğ�m�z şey sadece hayal kurmanız.  B�r

hayal�n�z olursa eğer neler başarab�leceğ�n�z�
herkes, hep�m�z göreceğ�z aslında. Bahanelere

sığınmak çare değ�l  gençler.  M�sal Kurtuluş
Savaşı yıl larında, cephede sayısız savaş

verm�şken, madd� ve manev� kaybımız varken
Atatürk’e Maar�f Kongres� ’n� toplatan güç

neyd�? Çünkü b�l �yordu Atatürk. Bugünler�n
geçeceğ�n� ve bugünler geçt�kten sonra

kurtuluşun eğ�t�mle olacağını.  Onun hayal� ;
eğ�t�m� temel olarak alan, aydın, özgür ve tam

bağımsız b�r Türk�ye Cumhur�yet� ’yd�.
Gerçekleşt�rd�!

 
 Walt D�sney, bütün çocukların mutlu olacağı
b�r dünya hayal etm�şt�  mesela. O, Bu hayal�

kurmasaydı şu an “D�sney” g�b� büyülü b�r
dünya olab�l �r  m�yd�? W. D�sney bu hayal�

gerçekleşt�rd�!  Yazdığı onlarca öykü sayısız
yayınev� tarafından redded�len Rowl�ng,

hayal�nden ve hayal etmekten h�ç
vazgeçmed�.  Vazgeçmed� ve dünya “Harry
Potter” g�b� b�r efsaneyle tanıştı .  Rowl�ng

hayal�n� gerçekleşt�rd�!  Varlıklı  b�r a�len�n �y�
eğ�t�m almış kızı  olarak dünyaya geld�ğ�n�z�

düşünün. 17 yaşındayken bu ar�stokrat a�leye
a�t olmadığınızı ,  �nsanlara faydalı  olmak
�sted�ğ�n�z�  düşünün. Tek hayal�n�z var:
�nsanlara yardımcı olmak. İşte Florence

N�ght�ngale’n�n hayal�  de buydu. Modern
hemş�rel�ğ�n kurucu kabul ed�len Florence

N�ght�ngale hayal�n� gerçekleşt�rd�!  
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SINAV KAYGISI
Ş U L E  C A N P O L A T

*Sınavı kazanmalıyım veya şu
okula g�tmel�y�m yer�ne kazanmak
�st�yorum, şu okula g�rmek
�st�yorum d�ye düşünmek daha
gerçekç�d�r ve daha olumlu �fade
bel�rt�r .  Sınava kadar, kaygınızı
azaltab�lmek �ç�n,  Zamanınızı
doğru ve ver�ml� planlayın (
zaman yönet�m� )  Olumsuz
düşünceler�n�z�n yer�ne
koyab�leceğ�n�z olumlu düşünceler
bel�rley�n. Düzenl�  tekrarlar yapın.
Eks�k ders veya konularınızı
mutlaka g�der�n. Deneme
sınavlarında farklı  stratej� ler
gel�şt�rerek s�ze en uygun olanını
gerçek sınavda uygulayın. Evde
yaptığınız soru çözümler�n�n
büyük b�r kısmını süre tutarak
çözmeye çalışın.  Zamana bağlı
olan stres�n�z sürey� doğru
kullandıça azalma eğ�l �m�
gösterecekt�r .  Yapılan tüm bu
çalışmalar ,  özgüven� artırarak
kaygıyı azaltmaya yardımcı
olacaktır .  Her şeye rağmen kaygı
düzey� hala yüksekse, profesyonel
b�r yardım almak faydalı
olacaktır .  Günümüzde eğ�t�m
koçları ,  rehber öğretmenler bas�t
düzeyde k� kaygıyı azaltmakta
s�ze yardımcı olab�l �r ler.  Ancak
daha �ler�  düzey kaygılar �ç�n
ps�kolog veya ps�k�yatr�st desteğ�
almanız zorunlu olab�l �r .  Hep�n�ze
hayatınızda k� tüm sınavlar da
başarılar d�ler�m.

Kaygı,  stres ver�c�  durumlarla
karşılaştığımızda hep�m�z�n bell �
ölçülerde yaşadığı b�r uyarılmışlık
durumudur. Kaygımız yükseld�ğ� anda
beden�m�z bazı s�nyaller gönder�r .  Kalp
atışlarında hızlanma ,  terleme yada
üşüme ,  yorgunluk ,solunumda güçlük ,
m�de ve baş ağrıları  bunlardan
bazılarıdır .  Öğrenc�ler�n yaşamında
sıklıkla kaygı ve stres yaratan
durumlardan b�r�de sınavlardır.
Kaygının bell �  b�r düzeyde yaşanması
doğaldır.  Çünkü bel�rl �  derecede
yaşanan kaygı mot�ve ed�c�d�r ve
performansın yükselmes�ne yardımcı
olab�l �r .  A�leler�n özell �kle çocuğunu
başkalarıyla kıyaslaması ,  sınavın
hayattak� başarının tek kr�ter�  olarak
görülmes� ,  sınava hazırlanma
sürec�nde harcanan madd� bedel�n
hatırlatılması ,  başarıl ı  çocuğu �y�  evlat
olarak gösterme çabaları ve sınava
yeterl�  hazırl ığın yapılmamış olması bu
kaygıyı artıran temel unsurlardır.
Kaygının azaltı lmasında sınava hazırl ık
sürec� öneml�d�r .  Sınavla � lg�l �  olarak
bazı gerçekler�  hatırlatmak faydalı
olab�l �r  :  *  Alınan puan öğrenc�n�n
�nsan olarak değer�n� ölçmez. Sınavda
k� başarısızl ık,  akılsız olduğunun
gösterges� değ�ld�r .

Değerlend�rme puanı ,  � lg�  yetenek ve
çalışma alışkanlıklarıyla kazanılmış
b�lg�ler�n değerlend�rmes�d�r.  *Sınav
geleceğ�n�z�n tek bel�rley�c�s�  değ�ld�r .
Terc�hler�n�ze er�şememen�z,  büyük
olasıl ıkla yen� alternat�fler üretmen�z
�ç�n s�ze hız verecekt�r .  
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Konya'nın en kalabalık
ve en gel�şm�ş
�lçeler�nden b�r�  olan
Ereğl�  halkı ,  b�rb�rler�ne
bağlı  olduklarını her
fırsatta göste�ryor.
Gelenek hal�ne get�r� len
Ereğl� l � ler Derneğ�
Öğretmenler Günü
yemeğ� bu yıl  İdeal
Kolej�nde gerçekleşt� .
Üst düzey yönet�c�ler�n
ve bürokratların
katıldığı gecede yüzler
gülüyordu. 

Program, okulumuzun
yönet�m kurulu kurucu
üyeler�nden ve aynı
zamanda Ereğl� l �  olan
Caner Şah�n ŞİMŞEK
konuşmalarıyla açıldı .
Daha sonra kürsüye gelen
Ereğl�  Beled�ye Başkanı
Hüsey�n OPRUKÇU ve
ERKONSİAD başkanı Avukat
Al�  SÜZGÜN de
konuşmalarını
gerçekleşt�rd�kten sınra
m�saf�rler�m�ze Konya'nın
yöresel yemeğ� olan
arabaşı �kram ed�ld� .
Oldukça yoğun b�r katıl ımın
gerçekleşt�ğ� etk�nl�ğ�m�z,
key�fl �  saatler�n ardından
toplu fotoğraf çek�m�yle
sona erd�.  

ÖĞRETMENLER GÜNÜ
YEMEĞİNE BÜYÜK İLGİ!

ERKONSİAD İDEAL'DE
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Türk�ye Cumhur�yet� ' �n�n kurucusu ulu önder Gaz� Mustafa Kemal
ATATÜRK'ün ölümünün 83. yı l ı  okulumuzda b,r törenle gerçekleşt� .
Cumhur�yet� emanet ett�ğ� gençler�n hazırladığı törende ulu önder
ve bu vatan �ç�n gerçekleşt�rd�kler�  m�nnet ve özlemle anıldı .
Atatürk'ün sevd�ğ� şarkıların da çalındığı tören�m�z "Sarı Zeybek"
göster�yle sona erd�.  

YASIMIZDIR 10 KASIM



VELİLERİMİZ OKULUMUZDA
B�ze emanet ed�len çocuklarımızın eğ�t�m�,  öğret�m� ve gel�ş�m� �ç�n öğrenc�-
öğretmen-vel�  � l �şk�s�n�n önem�n�n farkında olan okulumuz, her ay yaptığı mentör
öğretmen-vel�  görüşmeler�  har�c�nde bu ay b�r de vel�  toplantısı  düzenlend�.  Üç
saat süren toplantıya yoğun katıl ım gösteren vel� ler�m�z,  öğretmenler�m�zle
görüşmekten oldukça memnun olduklarını d�le get�rd�ler.  Katıl ımı yüzde yüze
yakın b�r orana get�ren vel� ler�m�ze yürekten teşekkürler�m�z� sunarız.



Okulumuzun öğrenc� tems�lc�l �ğ�
seç�mler� oldukça renkl�  geçt� .  11
A sınıfından Ar�f  KILIÇ � le 11  B
sınıfından Hasan Baha BÖBER'�n
aday olduğu öğrenc� tems�lc�ğ�n�
11 B sınıfından Hasan Baha
kazandı.  Öğrenc�lerde demokras�
b�l �nc� kazandırmak �ç�n oldukça
faydalı  olan seç�mler,  kazanmayı
ve kaybetmey� de öğretmekted�r.  

Hasan Baha'yı tebr�k
eder başarılarının
devamını d�ler�z.
Yüklend�ğ� bu öneml�
sorumluluğu hakkıyla
yer�ne get�receğ�ne
yürekten �nanıyoruz. 

TEBRİKLER HASAN
BAHA BÖBER!

İDEAL'DE
SANDIĞA
GİDİLDİ



24 Kasım Öğretmenler Günü öğretmene, emeğe sonsuz değer veren
okulumuz tarafından coşkuyla kutlandı.  emekler�n en büyüğünün
�nsana ver�len emek olduğunun b�l �nc�nde olan İdeal Kolej�
öğretmenler�n� bu günde yalnız bırakmadı.  Öğretmenler�m�z �ç�n
öncel�kle pasta kes�l �rken yönet�m kurulu kurucu üyeler�nden Adnan
SEVEN anlamlı b�r konuşma yaptı .  Daha sonrasında öğretmenler�m�z
�ç�n hazırlanan etk�nl�k �zlend� ve hed�yeler�  y�ne yönet�m kurulu
üyeler�m�zden Mehmet YALÇIN ve Caner Şah�n ŞİMŞEK tarafından
tesl�m ed�ld� .  Öğretmenl�ğ�n b�r meslekten fazlası olduğunu b�len
öğretmenler�m�ze verd�kler�  emekten dolayı teşekkür eder�z.  S�z �y�
k� varsınız!

BENİM ADIM ÖĞRETMEN



KİMYA DERSİNDE 
SABUN DENEYİ

Okulumuzun k�mya öğretmenler�nden Esra YILDIRIM bu ayı da boş
geç�rmeyerek öğrenc�ler�yle b�rl �kte sabun deney� yaptılar.  Öğrenc�ler�n
d�kkatler�n� çekmey� başaran ve bu sayede kalıcı öğrenmey�
gerçekleşt�ren öğretmen�m�ze teşekkürler�m�z� sunuyor, gelecektek�
deneyler�n� merakla bekl�yoruz. 



Okulumuzun futsal takımı bu ay Konya
genel�nde getçekleşen "L�seler Arası
Futsal Turnuvası"na katıldılar.  İk�  maça
çıkan takımımız mağlup olarak sahadan
ayrıldılar.  B�r dahak� sefere olacağına
�nanıyor ve s�zlere çok güven�yoruz.
Yensen�z de yen�lsen�z de yanınızdayız.  

İDEAL'DE FUTSAL



OKULUMUZDAN KARELER
Dolu dolu geç�rd�ğ�m�z b�r ayın ardından yıl ın son ayına g�r�ş yapıyoruz.
Derg�m�z�n sonuna gel�rken okulumuzdan b�rkaç karey� s�zlerle
buluşturuyoruz. D�ğer ay görüşmek üzere.. .


