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Değerli dostlar, bizim amacımız okulumuzu 

yaşanabilir bir okul haline getirmek. Yaşanabilir okul 

ne demek; kalitenin yüksek olduğu, huzurun, sevginin 

ve saygının olduğu okuyan, araştıran proje üreten sor-

gulayan eleştiren, yardım eden, yardım isteyen çevre-

siyle barışık öğrencilerin bulunduğu ve kapıları velile-

rimize ardına kadar açık bir okul demektir. Okulumu-

zun önemli bir eksiği de okulumuzun kendini anlataca-

ğı ve tanıtacağı, yapmış olduğu faaliyetleri belgelendi-

receği, başarılarını sergileyeceği ve okulumuz adına 

heyecan duyacağı bir gazetemiz yoktu. Yapmış oldu-

ğumuz toplantı sonucunda okulumuz adına bir gazete 

çıkarmaya karar verdik. 

Biz istiyoruz ve inanıyoruz ki; bu öğrencileri-

miz içerisinde gelecekte devlet kademesinde yer alacak 

inancı sağlam, vatanını, bayrağını, milletini seven ve 

ülke insanına yaralı olabilmek için can atan bireyler 

yetişecektir. Sevgili peygamberimizin iki günü eşit 

olan zarardadır sözünden hareketle besmele çekip kol-

larımızı sıvazlayarak çalışmaya başladık. Öğretmenle-

rimizin rahat çalışabilecekleri, mutlu oldukları bir or-

tam oluşturduk. Çünkü biz biliyoruz ki öğretmen mutlu 

ve huzurlu olursa öğrenciler de mutlu olur, öğrenciler 

mutlu olursa başarı gelir ve başarı geldikçe velilerimiz 

de bu durumdan büyük bir memnuniyet duyarlar. Daha 

sonra okulumuzda hızlı bir şekilde tadilatlar yapıldı ve 

akabinde okulumuz öğretmenlerinin yaptıkları güzel 

çalışmalar neticesinde rengârenk bir hale getirildi. 

Okulumuzda yaşanan bu değişimlerde ve ga-

zetemizin çıkarılmasında bizden hiçbir zaman desteği-

ni esirgemeyen Ardahan İl Milli Eğitim Müdürümüz T. 

Fikret ETEKER’ e  canı gönülden teşekkür ediyorum. 

                                   İbrahim TORUN                               

   Merkez  Halit Paşa Ortaokulu Müdürü 

Çok amaçlı salonumuzun eski hali 
 

KÜTÜPHANEMİZ DE YENİLENDİ 

               

     Çok amaçlı salonumuzun yeni hali 

 Dünya herkese yetecek  
büyüklükte.  

Onun için, başkasının yerini  
kapmaktansa, çalışarak gerçek yerinizi 

bulun. 
                       Charlie Chaplin 

 

 



 

 

 Çeşitli kitapları inceleme fırsatı bulan öğren-

cilerimiz geziden çok memnun kaldıklarını dile ge-

tirdiler. 

 Kütüphaneler Haftası sebebiyle okulumuz 

öğrencileriyle birlikte Ardahan Üniversitesi Kü-

tüphanesine gezi düzenledik. 

 

ÖĞRETMENİM 
 
Minik tohumlarız senin elinde, 

Ekilip büyümeyi bekleyen, 

Sevginle yeşeren, 

Bilginle gelişen. 

 

Yanlış yaptığımızda bile sevmeyi, 

Hataları affetmeyi, 

Zorlukların üstesinden gelmeyi 

Sensin bize öğreten. 

 

Minik kalpler, 

Senin sevginle dolup taştı. 

Bu minik gözler seni görünce gülümsedi 

Ruhum sözlerinle yüceldi. 
 

 

 

Sendin bilginin meşalesi, 

Gelecek aydınlık günlerin müjdecisi. 

Sayende yok ettik cehaleti, 

Bilgiyle doldurduk genç beyinleri. 

 

Sen merak etme, 

Gelecek nesil yetişecek senin  rehberliğinde. 

Yürüyeceğiz her daim senin izinden. 

Birlikte ulaşacağız bilgi dolu güzel günlere. 
 

SILA TURAN 7/B 

 

 

29 Ekim’de 

Şahlandı vatanım. 

Kadın erkek  kol kola, 

Taşıyacağız ülkemi aydın-

lığa. 

Halk için yönetim,                

Söz sahibi milletim.                    

İşte şimdi tüm zafer                            
Taçlandı birer birer.                          

Yüce milletim söz sana! 

Koruyacağım seni. 

Aktıkça kanım damarımda, 

Her şey sana feda 

                GİZEM KÜÇÜK 6/B                                                              

29 EKİM 
Atamdan alan hediye, 

Ne mutlu bizlere, 

29 Ekim ‘de 

Kutlu olsun herkese… 

 

Kadınlara elbise, 

Bize ise alfabe, 

Bugünleri veren herkese, 

Kutlu olsun 29 Ekim. 

Özgürlüğe kavuşup, 

Haklarımıza sahip olduk. 

Bugünleri veren  Atam’a, 

Teşekkürler borçluyuz. 
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 29 Ekim Cumhuriyeti-

mizin 92. yıl dönümünü sevinç 

ve coşkuyla kutladık.  

 

 
 Okulumuzda, görevli öğrenci-

lerin hazırladıkları anlamlı bir etkinlik 

ile 10 Kasım Atatürk´ü Anma Töreni 

Yapıldı  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 12 Mart 

İstiklal Marşımı-

zın kabul edilişi-

nin 95. yıldönü-

münü kutlama 

ve Mehmet Akif 

Ersoy’u anma 

programı okulu-

muzda öğret-

menlerimiz ve 

öğrencilerimizin 

katkılarıyla ya-

pıldı.  

 

Milli Eğitim programımızın, Milli Eğitim siyasetimizin temel taşı, cahilliğin yok edilmesidir. Cahillik yok edilmedikçe, yerimizdeyiz... 
 
                    Mustafa Kemal ATATÜRK 

 Çanakkale’de 18 Mart 1915 günü, ‘Çanakkale geçil-

mez’ dedirten, genç-yaşlı, ülkenin her köşesinden gelerek 

milli ve manevi değerleri için hayatını ortaya koyan kahra-

manlarımızın tüm imkansızlıklara rağmen kazandığı zaferin 

101. Yılını kutluyor,  şehitlerimizi saygı ile anıyoruz.   

                                                                                              

                                                                                               

 Okulu-

muzda kutlu 

doğum haftası 

kapsamında oku-

lumuz öğretmen 

ve öğrencilerinin 

hazırladığı kutlu 

doğum programı 

gerçekleştirilmiştir. Programımızda Peygamber Efendimizin (sav) doğumu münase-

betiyle kutlu doğum programı çerçevesinde Efendimiz adına şiirler ve ilahiler söy-

lenmiştir. 

 Ayrıca 

Okul Müdürü-

müz Sayın İbra-

him TORUN 

pasta getirerek 

ve öğretmenleri

mize hazırlamış 

olduğu tebrik 

kartları-

nı sunarak 

tüm öğretmenle

rimizin öğret-

menler gününü 

kutladı.  

 
 Bir hayali ulaşılmaz 

kılabilecek tek bir 
şey vardır; başara-
mamaktan kork-mak.”   Paulo Coelho  

 24 Kasım Öğret-

menler Günü okulumu-

zun çok amaçlı salonun-

da öğretmenlerimiz ve 

öğrencilerimiz tarafın-

dan hazırlanan program-

la coşkuyla kutlandı.  

Zamanı ve sözleri dik-

katsizce kullanma, ikisi 

de geri alınamaz. 

                   A
nonim 
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 Türkiye Büyük 

Millet Mecli- si´nin kuru-

luşunun ve Ulu Önder Ata-

türk´ün gelece- ğimiz olan çocuklara 

armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramı´nın 96.yılı bu yılda tüm yurtta 

olduğu gibi okulumuzda da büyük bir coşkuyla 

kutlandı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yapılan kutlamada günün anlam ve önemini belirten yazılar ve şiirler okundu, şarkılar söylendi, folklor ve dans gösterisi hazırlayan öğrenci-

lerimiz bayram programımızda renkli görüntülerin oluşmasını sağladı.Halat çekme, yoğurt yeme, yumurta taşıma, çuvalla yürüme, mumya sarma 

yarışmalarına katılan öğrencilerimiz eğlenceli vakitler yaşadı. Program sonunda halaylar çekip dans eden öğrencilerimiz kendilerine armağan edilen 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı´nı bir şenlik havasında kutladılar.  

 Bayraklar ve balonlarla süslenen sınıflar 

ve rengarenk gösteri kıyafetleri ile çocuklarımız 

okulumuzu tam anlamıyla bir bayram yerine 

çevirdi. Günlerdir süren çalışmalar sonucu öğ-

rencilerimizin sunduğu gösteriler veliler, öğren-

ciler ve öğretmenler tarafından büyük bir ilgi, 

coşku ve beğeni ile izlendi.  

 

 

 Okulumuzda 8 Mart Dünya Kadınlar 

Günü vesilesiyle okul idaresi tarafından, bir 

kutlama programı düzenlendi. Okul idaresinin 

yapmış olduğu bu jest bayan öğretmenler ve 

çalışanlar tarafından büyük beğeni topladı. 

 Okulumuz idareci 

ve öğretmenleri tarafından 

öğrencilerin problemlerini, 

sıkıntılarını paylaşmak, 

yaşam alanları hakkında 

bilgi edinmek ve onları 

yakından takip etmek 

amacıyla veli ziyaretleri 

gerçekleştirilmiştir. Eğiti-

me ve öğretmen-öğrenci-

idareci iletişimine yardım-

cı olacağına inandığımız bu ziyaretler sayesinde 

öğretmenlerimiz veli-

lerimizle karşılıklı bilgi alışverişinde bulundular. Bize bu 

konuda yardımcı olan 

velilerimize evlerinin 

kapılarını bizlere aç-

tıkları için çok teşek-

kür ederiz. Okul – veli 

işbirliği içinde veli 

ziyaretlerimiz devam 

edecektir. 

Masalcı 

Vakıf Dede  

tiyatro et-

kinliğinde 

öğrencileri-

miz hem 

eğlendi 

hem de 

vakıflar 

konusunda 

bilgi sahibi 

oldular. 
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 17 Mayıs 

2016 tarihinde oku-

lumuzda düzenle-

nen TÜBİTAK 

Bilim fuarımız 

Ardahan İl Milli 

Eğitim Müdür Ve-

kili Sayın Fikret 

ÇERKEZOĞLU,İl 

Milli Eğitim Şube 

Müdürü İrfan ÇE-

LİK ve  okul mü-

dürümüz İbrahim 

TORUN tarafından açıldı. Bilim fuarında birçok proje ve etkinlik gerçekleş-

tirildi. 
 

    Proje 

sunumları 

esnasında  

okul koro-

muzun 

hazırlamış 

olduğu 

müzik 

dinletisi 

davetliler 

tarafından 

büyük 

beğeni topladı 

 

 

 

 

 Bilim 

fuarı etkinliği-

miz konukları-

mıza yapılan    

ikramlarla sona 

erdi. 

 

        Fen ve Tekno-

loji, Sosyal Bilgiler, 

Matema-

tik,Teknoloji Tasa-

rım ve Görsel Sa-

natlar öğretmenleri-

nin rehberliğinde 

hazırlanan bilim 

fuarında 35 proje 

sergilen-

di.Öğrencilerin birbirinden ilginç çalışmalarını inceleyen da-

vetliler projeler hakkında bilgi aldı.  
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 Okulumuz tarafından düzenlenen 

Kariyer Günleri Etkinliklerinin ilk hafta-

sında (16 Aralık 2015)  okulumuzda öğren-

cilerimize öğretmen- lik mesleği tanıtıldı. Kariyer Günleri Etkin-

likleri çerçevesinde okulumuza Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Sayın 

Tevfik Fikret ETEKER öğrencilerimize öğretmenlik mesleği  ve kendi-

sinin bu günlere nasıl geldiği konusunda bilgiler verdi; öğretmenlik 

mesleğini en ince detaylarına kadar anlattı.  

  Okulumuz rehberlik servisi tarafından düzenlenen Kariyer Günleri Etkinli-

ğinin ikinci haftası  (22 Aralık 2015) Tıp Alanıyla devam etti. Etkiliğimize Arda-

han Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Erdoğan ÇOLAK katıldı.  

                Okulumuz rehberlik servisi tarafından düzenlenen Kariyer Günleri Etkinliğinin üçüncü 

haftası (30 Aralık 2015) Veterinerlik ve Mühendislik Alanlarııyla devam etti. Etkiliğimize Ardahan 

Tarım İl Müdürlüğünden, Tarım İl Müdür Yardımcısı Turgay ŞİŞMAN ve Ziraat Yüksek Mühendisi 

Aslıhan AYDIN katıldı.  

 Soru cevap şeklinde devam eden konuş-

mada öğrenciler kafalarındaki öğretmenlik mes-

leği ile ilgili bütün soruları sordu. Milli Eğitim 

Müdürümüz T.Fikret ETEKER´de büyük bir 

içtenlikle sorulara cevap verdi.  

  Dr Erdoğan ÇOLAK öğrencilere dok-

torluk mesleği hakkında bilgiler verdi. Dene-

yimlerini öğrencilerle paylaştı.  
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Okul Spor-

ları Ortao-

kullar Arası 

Futsal Tur-

nuvasında 

okulumuz 

Futsal Takı-

mı İl üçün-

cüsü olmuş-

tur.  

 

Okulumuz 6/A sınıfı 

öğrencilerinden Elif 

ÇIRAKMAN 10 Ara-

lık Dünya İnsan Hak-

ları günü ile ilgili 

Ardahan ili genelinde 

yapılan resim yarış-

masında il birincisi 

olmuştur. 

 

 

Okulumuz 6/C sınıfı 

öğrencilerinden Gi-

zem ŞİT Turizm 

Haftası  ile ilgili Ar-

dahan ili genelinde 

yapılan resim yarış-

masında il birincisi 

olmuştur. 

 

Okul Sporları 

Ortaokullar 

Arası Yıldızlar 

Masa Teni-

si  Turnuvasın-

da okulumuz 

Masa Tenisi 

Takımından Arif YILDIZ,  Murat KILIÇ 

ve Muratcan KARAKAYA il ikincisi ol-

muştur.  

 

 

 

 

 

 

 

Okulumuz 6/C sınıfı öğrencilerinden Gizem 

ŞİT Ardahan ili genelinde yapılan 12 Mart 

İstiklal Marşının Kabulü ile ilgili  resim 

yarışmasında il üçüncüsü olmuştur. 

 

Okulumuz 

6/B sınıfı 

öğrencile-

rinden Öz-

ge YIL-

MAZ Türk 

Polis Teşki-

latı 171. yılı ile ilgili Ardahan ili genelinde 

yapılan kompozisyon yarışmasında il birin-

cisi olmuştur. 

 

 

    Okulumuz 

7/B sınıfı öğ-

rencilerinden 

Sıla AKTAŞ 

Türk Polis Teşkilatı 171. yılı ile ilgili Ardahan ili gene-

linde yapılan şiir yarışmasında il ikincisi olmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okulumuz 7/C sınıfı öğrencilerinden 

Yusuf AYDIN  Ardahan ili genelinde 

yapılan Öğrenciler AB’yi Öğreniyor ko-

nulu resim yarışmasında il birincisi ol-

muştur. 

*Okul Sporları Ortaokullar Arası Yıldız Bayanlar Kros İl Turnuvasında okulumuz 

il ikincisi olmuştur.  

 

*23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yıldız Kızlar Atletizm dalında il ikincisi 

olmuştur. 

 

*Okul Sporları Ortaokullar Arası Masa Tenisi  Küçük Kızlar Turnuvasında okulumuz il ikincisi 

olmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Okulumuzda yapılan Her Sayfa 

Farklı Bir Dünya adlı kitap okuma 

yarışmasında 7/B sınıfından Seda-

nur ÖZER birinci, 

5/A sınıfından Rukiye ÇELİK ikin-

ci,5/A sınıfından Türkü AYDIN 

üçüncü olmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Okulumuz 6/A sınıfı öğrencilerinden 

Sevda SADAK Trafik Haftası ile ilgili 

Ardahan ili genelinde yapılan resim ya-

rışmasında il birincisi olmuştur. 

 

        Öğrencilerimizin  il 

genelinde düzenlenen yarış-

malarda elde etmiş olduğu başa-

rılar göğsümüzü kabartıyor.Her 

alanda olduğu gibi il genelinde-

ki yarışmalarda da öğrencileri-

mizin destekçisi olduk ve onlar 

istediği sürece en büyük destek-

çileri olmaya devam edece-

ğiz.Akademik  alandaki başarımı-

zı bu yarışmalarda almış olduğu-

muz derecelerle taçlandırmış olduk.Bize kazanmanın  gururunu yaşatan oku-

lumuza madalya kazandırıp adımızın hafızalarda yer etmesini sağlayan tüm 

öğrencilerime canı gönülden teşekkür ederim.Unutmayın siz isterseniz başa-

rırsınız.Biz idare olarak size inanıyoruz siz de başaracağınıza inanın. 

                   KENAN GÜL  

          MÜDÜR YARDIMCISI 

Zafer,zafer benimdir diyebi-

lenin;başarı başaracağım 

diye başlayanın ve başardım 

diyebilenindir. 

 

 Mustafa Kemal ATATÜRK 

 

 



      SAYFA 8 

                                      ÖĞRETMEN 

 

  Kişinin duygu, düşünce ve davranışlarında gelişme ve iyileşmeye 

yönelik süreçlerin tamamı eğitim olarak tarif edilebilir. Üçlü sacayağı

(aile,okul,öğretmen) üzerinde meydana gelen eğitim faaliyetlerinde öğret-

menliğin yeri insanda hayat boyu tesirli olacak izler bırakacağı için çok 

önemlidir. 

Öğretmenin çocuk üzerinde ki etkisi anne , baba ve toplumdakin-

den çok daha fazladır.Çünkü öğretmen gerçek insanlığın tohumlarını eken 

bir bahçıvan, karşılaşılan problemleri çözmede yardımcı olan tecrübeli bir 

rehber, dolayısıyla topluma ideal insan olma ufkunu gösteren bir ışıktır, 

öyle de olmak zorundadır. Onun vazifesi müfredatın darlığına ve okulun 

duvarları arasına sıkıştırılamaz. Geçeceği yol engellerle dolu olsa bile 

buna tahammül eden muhataplarını elindeki sevgi meşalesi etrafında top-

lamayı bilen ayırıcı değil birleştirici, yıkıcı değil yapıcı olan, kendini aş-

mış örnek insandır. 

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde eder-

se etsin o zaferlerin devamı ancak öğretmenlerle mümkün olur. Tarihimiz 

boyunca öğretmenlerin değerinin bilindiği devirlerde gücümüz ve mede-

niyetimiz zirvelere tırmanmış, ona itibar edilmeyen devirlerde ciddi sıkın-

tılar ve buhranlar yaşanmıştır. 

   Taşıdığı ağır sorumluluğun şuurunda olan bir öğretmen dai-

ma gönüllere girerek ideal insan yetiştirme azmiyle yanıp tutuşur, kendi-

sini ülkesinin  ve öğrencilerinin geleceğine adar.O, yaşama hevesiyle  

değil yaşatma arzusuyla doludur ve bu konuda gelecek nesillere güzel 

örnek olur. Bu yüzden gelecek nesillerin mimarı olan öğretmen, öğrenci-

lerine sevgiyi sevip, düşmanlığa düşman olma hassasiyetini kazandırma 

adına durmadan çalışır ve bir ömür bahar müjdesi bekler gibi öğrencileri-

nin başarılı olmasını bekler 

   Bütün öğretmenlerimizin gözlerinin yollarda kalmaması ve 

gelenlerin hep beklediklerine değmesi ümit ve temennisi ile…… 

 

İMTİYAZ SAHİBİ  

ARDAHAN MERKEZ  

HALİT PAŞA ORTAOKULU  

ADINA 

OKUL MÜDÜRÜ 

İBRAHİM TORUN 

 

EDİTÖR 

FİGEN TAÇYILDIZ 

 

YAYIN EKİBİ 

FİGEN TAÇYILDIZ 

SEDANUR ÖZER 

SILA TURAN  

 

GRAFİK VE TASARIM 

CELAL PARİM 
 

 

 

 

EN İYİSİ  

Dağ tepesinde bir çam olamazsan,  

Vadide bir çalı ol.  

Fakat oradaki en iyi küçük çalı sen olmalısın.  

 

Çalı olamazsan bir ot parçası ol, bir yola neşe ver.  

Bir misk çiçeği olmazsan bir saz ol.  

Fakat gölün içindeki en canlı saz sen olmalısın.  

 

Hepimiz kaptan olamayız, tayfa olmaya mecburuz.  

Dünyada hepimiz için bir şey var.  

Yapılacak büyük işler, küçük işler var.  

Yapacağınız iş, size en yakın olan iştir.  

 

Cadde olamazsan patika ol.  

Güneş olamazsan yıldız ol.  

Kazanmak yahut kaybetmek ölçü ile değildir.  

Sen her neysen, onun en iyisi olmalısın.  

 

                                                      Douglas MALLOCH  

ADAM OLMAK 

Çevrende herkes şaşırsa bunu da senden bilse 

Sen aklı başında kalabilirsen eğer 

Herkes senden kuşku duyarken hem kuşkuya yer bırakır 

Hem kendine güvenebilirsen eğer 

Bekleyebilirsen usanmadan 

Yalanla karşılık vermezsen yalana 

Kendini evliya sanmadan 

Kin tutmayabilirsen kin tutana... 

 

Düşlere kapılmadan düş kurabilir 

Yolunu saptırmadan düşünebilirsen eğer 

Ne kazandım diye sevinir, ne yıkıldım diye yerinir 

İkisine de vermeyebilirsen değer 

Söylediğin gerçeği eğip büken düzenbaz 

Kandırabilir diye safları dert edinmezsen 

Ömür verdiğin işler bozulsa da yılmaz 

Koyulabilirsen işe yeniden... 

 

Döküp ortaya varını yoğunu 

Bir yazı-turada yitirsen bile 

Yitirdiklerini dolamaksızın dile 

Baştan tutabilirsen yolunu 

Yüreğine sinirine dayan diyecek 

Direncinden başka şeyin kalmasa da 

Herkesin bırakıp gittiği noktada 

Sen dayanabilirsen tek... 

 

Herkesle düşüp kalkar erdemli kalabilirsen 

Unutmayabilirsen halkı krallarla gezerken 

Dost da düşman da incitemezse seni 

Ne küçümser ne de büyültürsen çevreni 

Her saatin her dakkasına 

Emeğini katarsan hakçasına 

Her şeyiyle dünya önüne serilir 

Üstelik oğlum adam oldun demektir. 
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