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Gençl�k ve İdeal
Nejdet Albay
 Büyük Önder Atatürk, gençl�ğ�, �nsan gücü ve kaynağı bakımından en d�nam�k unsur görmüş, Türk

İnkılâbını savunma görev�n� gençl�ğe emanet etm�şt�r.

 Türk Gençl�ğ� Türk İnkılâbını m�llî b�rl�k ve bütünlük �deal� �ç�nde savunmalıdır. Tar�hî b�r anlam taşıyan

Türklüğün değerler�, Türk m�ll�yetç�l�ğ�n�n günümüzdek� yorumu olmaktadır. Gençl�k çağdaş değerler

arasında, kend� öz benl�k ve değerler�n�n savunucusu olab�l me b�lg� ve erdem�yle donatılmalıdır.

 Atatürk'ün �lkeler�nde yaşatılan değerler, Türk m�llet�n�n, tar�hî kültür m�rası ve gelecekte de yaşatılmak

�stenen sevg� ve muhabbet dolu �deal�zm�n adıdır. Şu halde Türk kültürü, b�l�m, çağdaş meden� yet ve

tar�hî değerler, Türk İnkılâbının sürekl� hedef�d�r. Bu hedef �ç�nde gençl�k d�nam�zm� en büyük sorumluluğu

taşımaktadır.

 M�lletler�n, m�llî olmak doğal hâl�, çağdaş olmak �se ulusal arzu larıdır. Türk gençl�ğ� tar�h�nde ve yen�

Türk İnkılâbında savunmanın huzurunu duyacağı anlamlı ve şerefl� b�r m�rasın sah�b�d�r. Büyük m�lletler�n

büyük kahraman ve der�n anlamlı hatıraları vardır. Genç nes�l sevd�ğ�n�n zaman olarak uzağında �se

hasret�n�, �ç�nde �se muhabbet�n� d�le get�rmel�d�r. Hasret ve muhabbet sevg�n�n kaynağı dır. Sevg�, ulusal

b�r d�nam�zmd�r. Türk İnkılâbının önünde sevg� vardır. Türk �nsanı sevg�s�, tar�h şuurunu, zamanın

güzell�kler�yle bütünleşt�r�r. Gençl�ğ�n tar�hî Türk sevg�s�yle bütünleşmes�n� �st�yorsak, nes�ller arasında,

örnek sevg�ler�n köprüsünü kurmalıyız.

 M�llî duygu, gençl�ğ�n m�llî b�rl�k ve bütünlüğü �le m�llî karakte r�n gel�şmes�ne sebep olur. Atatürk, yüksek

Türk kültürü ve karak ter�n�, gençl�ğ�n m�llî �deal�yle bütünleşt�r�r. Gençl�ğe m�llî kültür, m�llî eğ�t�m

s�stem�yle ver�l�r. Cumhur�yet okulları gençl�ğe m�llî b�rl�k ve bütünlük şuuruyla muasır meden�yet

sev�yes�n�n üzer�nde kalacak b�lg�ler� verecekt�r.

 Bugün Türk Gençl�ğ� çok çatışmacı, değer sürtüşmeler� �le b�r m�ll� b�rl�k ve bütünlük �ç�nde olamıyorsa,

temel sorumlusu eğ�t�m s�stem�d�r. Türk M�ll� Eğ�t�m S�stem�, devlet eğ�t�m s�stem� olarak, �kt�darların

tasarrufundan devlet�n ebedî h�mayes�ne alınmalıdır. Eğ�t�m araçları yoğun b�r �lkes�zl�kle, yabancı

propagandaya açık bulunmaktadır. Büyük Önder’�n Türk gençl�ğ�nde �sted�ğ� m�llî b�rl�k ve bütünlük, m�llî

kültür, m�llî değerler, s�stem�n�n özüne yerleşmel�d�r. Zeng�n b�r hatıra m�rasını gel�şt�rme sorumluluğu

�ç�ndek� gençl�k kültür b�rl�ğ� �lkes�yle bütünleşmel�d�r.

 Gençl�ğe yen� düşünce ve b�lg�lerle, �nsanımızın ve �nsanlığın yüksek kültürü yolunda faydalı olma

�deal�n� okullar vermekted�r. Eğ�t�m pol�t�kasını hükümetler değ�l, devlet bel�rlemel�d�r. Seçk�n eğ�t�mc�ler,

eğ�t�mde devlet�n temel �lkeler�n� etk�n kılmalıdır. Eğ�t�m kadroları yen� �mkânlarla desteklenmel� ve

eğ�t�m eleman ları kend� sıkıntılarını d�le get�rme yorgunluğundan çıkarılmalıdır.

 Cumhur�yet okullarında, Cumhur�yete sadakat dışı gel�şmelere fırsat ver�lmemel�d�r. Cumhur�yet, hürr�yet

ve demokras� düşünces�, Türk gençler�n�n beyn�ndek� b�rer anlamlı sevda ve sadakat ülküsü olarak ebedî

kılınmalıdır. İşte o zaman Atatürk’ün �şaret buyurduğu g�b� müreffeh devletler arasında seçk�n yer�m�z�

alır; tüm dünyanın saygınlığını kazanır; hür, müstak�l, gel�şm�ş b�r ülke olmanın şeref ve hays�yet�ne

ulaşırız.



Matemat�kç�ler�m�zden Mesaj Var!

Okulumuzun değerl� matemat�k öğretmenler�nden

Cansu Boz ve V�ldan Kayser öğrenc�ler�m�z �ç�n

matemat�k ders�ne nasıl çalışılır programı hazırladılar.

Öğrenc�ler�n ön yargıyla yaklaştığı b�r ders�n

öğretmenl�ğ�n� başarılı b�r şek�lde yürüten

öğretmenler�m�z aynı zamanda matemat�kte sıklıkla

kullanılan "x" değ�şken�n�n nereden geld�ğ�n� de

açıkladılar. Kend�ler�ne bu çalışma �ç�n teşekkür

ed�yoruz. 



Mehmet Orgen'den Faktör�yel

Okulumuzun değerl� matemat�k öğretmenler�m�zden

Mehmet Orgen matemat�ğ�n öneml� konularından b�r�

olan faktör�yel konusunu ele aldı. Öğretmen�m�ze bu

değerl� çalışma �ç�n teşekkür eder�z. 



Ayrılık da
Sevdaya Dah�l

Att�la İlhan "Çünkü ayrılık da sevdaya

dah�l/ Çünkü ayrılanlar hâlâ sevg�l�" dem�ş

yıllar önce. Bu hafızalara kazınan

d�zelerden yıllar sonra İdeal Kolej� T�yatro

Kulübü öğrenc�ler� b�r ş��r d�nlet�s�

düzenled�. aylar süren yoğun çalışmanın

ardından �k� göster� gerçekleşt�ren kulüp

üyeler� oldukça beğen� aldı. 22 Aralık

Çarşamba günü İdeal Kolej� öğrenc�ler�ne

sunulan göster�, 24 Aralık Cuma akşamı

vel�ler�m�ze ve m�saf�rler�m�ze de sunuldu. 

Öğrenc�ler�m�z�n emekler�n�n yanında İdeal

Kolej�n�n büyük desteğ�yle gerçekleşen

d�nlet�ye -15 derece olan soğuk havaya

rağmen gelen m�saf�rler�m�ze sonsuz

teşekkürler�m�z� sunarız. Vel�ler�m�z b�r

yandan çocuklarını sahnede görmen�n

heyecanını yaşarken b�r yandan da ş��re

doydular. Özdem�r Asaf'tan Nazım

H�kmet'e, Ömer Lütf� Mete'den Cemal

Süreya'ya kadar b�rçok şa�r�n�n ş��r�

okunurken yaşanan duygulu anlar �se

görülmeye değerd�. 



Ayrılık da Sevdaya Dah�l
D�nlet�s�nden Kareler

Bu güzel gecey� yaşatan, profesyonelce

performans serg�leyen öğrenc�ler�m�z� yürekten

tebr�k ed�yoruz. Hep�n�z HARİKAYDINIZ!
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Ver�ml� Ders Çalışma

Öğrenc�l�k yaşamının öneml� b�r parçası dersler ve ders
çalışma gerekl�l�ğ�d�r. Yaşamımızın bu dönem�nde b�zden
beklenen en temel sorumluluk, genell�kle, dersler�m�zden
başarıyla geçmekt�r. Bu da ancak düzenl� b�r çalışma
alışkanlığıyla olur. Ne var k�, masa başına oturup ders
çalışmak, k�tapların başında saatler harcamak, k�ş�y�, her
zaman �sten�len sonuca götürmeyeb�l�r. Ver�ml� çalışmak,
başarıyı artırmaya yarayan öneml� b�r becer�d�r.

Nasıl ver�ml� çalışılır?

Ver�ml� çalışma, sonradan öğren�leb�len ve gel�şt�r�leb�len
b�r becer�d�r. Aşağıda bu becer�y� kazanmak �ç�n bazı
�puçları bulab�l�rs�n�z:

Çalışmaya başlamadan önce z�h�nsel, duygusal ve bedensel
olarak yorgun olmadığınızı kontrol ed�n. 
Çalışma ortamını kend�n�ze göre düzenley�n. Etrafı,
d�kkat�n�z� dağıtacak şeylerden (ör: telev�zyon, telefon,
gürültü) arındırın.
Zamanınızı �y� değerlend�rmek �ç�n plan yapın. Böylece hem
derse, hem eğlenceye, hem de d�nlenceye zaman
ayırab�l�rs�n�z. Planınıza uymadığınız zamanlarda kend�n�ze
yüklenmey�n ya da nasıl olsa plan bozuldu d�ye düşünerek
kend�n�z� salıvermey�n. Kaldığınız yerden başlayarak
yen�den plan yapın.
Neye, n�ç�n çalıştığınızı b�lerek masaya oturun.
Çalışacağınız konuyu alt başlıklara ayırın. Çalışmaya her
oturuşunuzda en azından b�r basamağı tamamlayın. 
Uzun süre ara vermeden çalışmak �y� b�r f�k�r değ�ld�r.
D�kkat�n bell� b�r zaman sonra azalmaya başlayacağını
unutmayın. 40-50 dak�kalık dönemler hal�nde çalışın ve
aralarında 10-15 dak�kalık molalar ver�n.

OKULUMUZUN BAŞARILI
REHBER ÖĞRETMENİ ASLI
BEYAZIT'TAN VERİMLİ
DERS ÇALIŞMAK
Zorlandığınız kısımları parçalara bölerek çalışmayı deney�n.
Her parçayı çalıştıktan sonra tekrar ederek pek�şt�r�n. 
S�ze zor gelen ve/veya sevmed�ğ�n�z konuları çalışmak �ç�n en
ver�ml� saatler�n�z� ayırın.
Çalışırken hayallere daldığınızı ve konudan uzaklaştığınızı fark
edersen�z, önce hayal�n�z� ertelemey� deney�n. Örneğ�n
vereceğ�n�z �lk molada hayal etmeye devam edeb�l�rs�n�z. Bu
b�r anlamda çalışma sonrası ödül g�b� de geleb�l�r ve
mot�vasyonunuzu artırab�l�r. Hayal etmey� ertelemekte
zorlanıyorsanız, kurduğunuz hayale devam ed�n ve b�t�r�n. Aks�
halde derse aklınızı veremeyecek ve yen�den düşüncelere
dalıp g�deceks�n�zd�r. Hayal kurmanız tamamladığında
yen�den ders�n�ze odaklanab�l�rs�n�z. 
Çalışırken çok sık ya da çok uzun sürel� dalıp g�tmeler yaşıyor
ve konudan koptuğunuzu fark ed�yorsanız, kısa b�r mola ver�n.
Kalkın, b�r bardak çay alın, b�raz hareket ed�n ve çok
uzatmadan masanın başına ger� dönün.
Not tutarak çalışmayı deney�n. Not tutmak, çalışılan konuya
karşı �lg�n�n dağılmaması ve b�lg�n�n akılda kalması açısından
oldukça etk�l� b�r yöntemd�r.
Okuma yaparken öneml� yerler�n altını ç�z�n ve gerekt�ğ�nde
yanlarına eklemeler yapın. 
Çalışırken, her konu �ç�n anahtar sözcükler ve sorular bel�rley�n.
Böylece çalıştıklarınızı anlamlandırma ve örgütlemede daha
başarılı olursunuz.
Ders çalışmanızı aksatan ve kolaylaştıran alışkanlıkların b�rer
l�stes�n� yapın. L�sten�zde yer alan olumsuz alışkanlıkları
bırakmaya çalışın. Olumlu alışkanlıkları pek�şt�rmek �ç�n çaba
göster�n.
Çalışma sonrasında kend�n�z� ödüllend�r�n. Bu mot�vasyonunuzu
artıracak ve kend�n�z� takd�r etmen�z� sağlayacaktır.



BİYOLOJİ
DERSİNDE KALP
İNCELEDİK

Okulumuzun değerl� b�yoloj� öğretmen�

Selda Ş�mşek her ay olduğu g�b� bu ay

da öğrenc�ler�m�zle b�rl�kte organ

�nceled�. Öğrenc�ler�ne yaşayarak

öğretmey� amaçlayan öğretmen�m�z,

öğrenc�ler�yle key�fl� vak�t de geç�rm�ş

oldu. Öğretmen�m�ze

teşekkürler�m�zle...
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Okulumuzun bu yıl
akt�fleşt�rd�ğ� B�l�nçl� Tüket�c�
Kulübü, bu haftak� kulüp
saat�nde oldukça
hareketl�yd�.

En uygun f�yata en sağlıklı ve
en çok ürünü alan takımın
b�r�nc� olacağı yarışmada
hırs, eğlence hak�md�. 30
dak�kada en sağlıklı ürünü en
ucuz f�yata alan Ömer Sa�d
Altun, Berat Aks�n, Hamza
Enes Arıtürk ve Harun Yılmaz
b�r�nc� oldu. 

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ
KULÜBÜNDE
HEYECANLI YARIŞ!

Kulüp başkanlığını geometr�
öğretmen�m�z H�lal Göçer'�n
üstlend�ğ� kulübümüzün
öğrenc�ler�n� ve
öğretmen�m�z� yürekten
tebr�k eder�z. Genç yaşlarına
rağmen b�l�nçl� b�r şek�lde
alışver�ş yapan
öğrenc�ler�m�z�n akranlarına
ve büyükler�ne örnek olmaları
gerekt�ğ�n� de bel�rtmel�y�z. 



K�mya
laboratuvarında
�lg�nç deney

Okulumuzun kıymetl� k�mya öğretmen� Esra

Yıldırım bu ay da öğrenc�ler� �ç�n �lg�nç b�r

deney hazırladı. "Yakmayan Ateş" deney�yle

öğrenc�ler�ne heyecanlı anlar yaşatan

öğretmen�m�z, ders�n eğlencel� geçt�ğ�n�

d�le get�rd�. Vel�ler�m�z tarafından da

beğen�yle karşılanan bu deneyle

öğrenc�ler�m�z hem k�mya ders�n� daha çok

sevd� hem de konuyu yakından kavramış

oldu. Öğretmen�m�ze ve derse akt�f b�r

şek�lde katılan öğrenc�ler�m�ze

teşekkürler�m�zle... 



ERKONSİAD'ın Zar�f
Hed�yeler�

Kasım ayı �çer�s�nde okulumuzu z�yaret eden ERKONSİAD, son derece

zar�f ç�çeklerle gelm�şlerd�. Hızla betonlaşan dünyada ver�leb�lecek

en güzel hed�yen�n ç�çek olduğunu düşünen derneğe yürekten

teşekkürler�m�z� sunuyoruz. Get�r�len ç�çekler� öğrenc�ler�m�z, Selda

ve H�lal hocamız b�rl�kte d�kt�ler. Bu güzel hed�yelerle çek�n�len

b�rkaç karey� de s�z�nle paylaşıyoruz. 



12.
SINIFLARIMIZA
MORAL
ETKİNLİKLERİ
Sınav seneler�n�n zorluğu herkes�n malumudur.

Sadece ders çalışmak yeterl� değ�ld�r. Aynı

zamanda ps�koloj�k olarak da hazır olmak,

sınav stres�n� yıl sonuna kadar taşıyab�lmek

zordur. Bu zorluğun farkında olan okulumuz, 12.

sınıflarımız �ç�n çeş�tl� moral etk�nl�kler�

düzenl�yor. 12 A sınıfının sınıf öğretmen� Selda

Ş�mşek ve 12 B sınıfının sınıf öğretmen� Ruk�ye

Köse öğrenc�ler�yle b�rl�kte yemek yed�ler. 

B�rl�kte ders dışında vak�t geç�ren

öğrenc�ler�m�zle öğretmenler�m�z bu durumdan

oldukça memnunlardı. Bu zorlu senede onların

yanında olduğumuzu bel�rt�yor ve onlara

sonsuz güven�yoruz. 
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�DEAL KOLEJİNİN EN
RENKLİ KULÜBÜ:
TİYATRO KULÜBÜ

İdeal Kolej�n�n en akt�f
kulüpler�nden b�r� olan T�yatro
Kulübü, her hafta renkl�
görüntülere sahne oluyor. Bu ay
çıkardıkları ş��r d�nlet�s�n�n
yanında doğaçlama oyunlarda
da yetenekler�n� gösteren
öğrenc�ler�m�z� tebr�k ed�yor,
t�yatroya olan aşklarının h�ç
b�tmemes�n� d�l�yoruz. Onlar çok
şey başaracak...



Öğretmenler�m�zden
Öğrenc�ler�yle Kareler



Okulumuzun edeb�yat öğretmenler�nden
Vasfett�n Yağız geçen ay kaybett�ğ�m�z şa�r
Seza� Karokoç'u anma etk�nl�ğ�ne konuşmacı
olarak davet ed�ld�. Yoğun talep olan
etk�nl�kte başarılı b�r sunum yapan
öğretmen�m�z� yürekten tebr�k ed�yor, vefat
eden şa�r�m�ze Allah'tan rahmet d�l�yoruz. 

İDEAL, KİTAP
OKUMAYA
DEVAM
EDİYOR
İdeal Kolej� edeb�yat öğretmenler�nden Sayın

Vasfett�n Yağız okulumuzun dokuzuncu sınıf

öğrenc�ler�ne her ay �k� k�tap okutmaya devam

ed�yor. Çocuklarda okuma alışkanlığının okulda

kazanılacağını düşünen öğretmen�m�z�

emekler�nden dolayı kutluyoruz. 

VASFETTİN YAĞIZ "SEZAİ KARAKOÇ'U
ANMA ETKİNLİĞİ"NDE 




