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u r tu l uş  Mücade les i ’ n i n 

Kbaşladığı ve ışığının yakıldığı 
SAMSUN ili halkı olarak ona 

y a k ı ş ı r  e t k i n l i k l e r l e  M İ L L İ 
MÜCADELENİN 100.  Y IL I ’n ı 
kutladık. Okul olarak öğrencilerimizle 
bu yılın unutulmaması amacıyla 
bisiklet turu, kısa film yarışması, 
voleybol turnuvası, proje sergisi, 
sanat gecesi, tarih sokağı resim 
sergisi, yetenek yarışması etkinlikleri 
düzenledik. Etkinliklerimize katılan 
öğretmen, öğrenci ve 
velilerimize teşekkür ederiz.     

Ben, 1919 yılı mayısı içinde 
Samsun’a çıktığım gün elimde, 
maddî hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız 
b ü y ü k  T ü r k  m i l l e t i n i n 
soyluluğundan doğan ve benim 
vicdanımı dolduran yüksek ve 
manevî bir kuvvet vardı. İşte ben 
bu ulusal kuvvete, bu Türk 
milletine güvenerek işe başladım.   

Ben Türk ufuklarından bir 
gün kesinlikle bir güneş 
d o ğ a c a ğ ı n a ,  b u n u n 
sıcaklık ve kuvvetinin bizi 
ısıtacağına, bundan bize 
bir güç çıkacağına o kadar 
emindim ki bunu âdeta 
gözlerimle görüyordum. 
             
          M. Kemal ATATÜRK

2019 yılında da başarılarımıza hız 
kesmeden devam ettik. Toplamda 
kazandırdığımız 325 öğrencimiz 
ile gurur duyuyoruz. 

YKS 2019
BAŞARIMIZ

EĞİTİMDE
10. YILIMIZ

Gönül verdiğimiz eğitim yolunda 10. 
yılımızı yaşamanın gururunu Hande 
ÜNSAL ve Dada VELET’in katıldığı 
konserimizde pasta keserek kutladık.

Sayfa5 Sayfa4

ATAMIZIN
HUZURUNDA

Sevgi, saygı ve özlemle...
Öğretmen ve öğrencilerimizle 10 

Kasım günü Anıtkabir'de Atamızın 

huzurunda olmanın gururunu 

yaşadık. Ardından Ankara’da 2. 

Meclis ve Tacettin Dergahını ziyaret 

ettik. İstiklal Marşı’nın yazıldığı bu 

güzel mekanda duygusal anlar 

yaşadık.  

6Sayfa



Ahmet Çakan
Kurucu
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Genç Adım Eğitim Kurumları
Kurucusu

AHMET ÇAKAN

Dergiyi Yayına
Hazırlayanlar

SOSYAL MEDYA DA
BİZİ TAKİP EDİN

www.gencadim.com.tr

Dergimizde emeği geçen tüm 
öğretmen ve öğrencilerimize 

teşekkür ederiz.

Özel Genç Adım
Fen ve Anadolu Lisesi

+90 (362) 428 08 08

+90 (555) 088 56 55

Genç Adım
Özel Öğretim Kursu

+90 (850) 224 20 22

+90 (533) 595 81 75

Yenimahalle Mh. 3150. Sokak No:24 Atakum / SAMSUN

Yenimahalle Mh. Atakent Bulvarı No:88 Atakum / SAMSUN

010 yı l ında dershane sektörü i le 

2başladığımız eğit im yolculuğumuz 
sü res ince  b in le rce  öğ renc im iz in 

hayallerine, umutlarına, duygularına, kalplerine, 
karakterlerine ve geleceklerine, tüm aşkımızla, 
sevgimizle, bilgi birikimimizle, idealistliğimizle, 
dokunmuş olmanın haklı gururu içerisindeyiz. 
Yıllarımız bu öğrencilerimizin başarılarını ve 
mutluluklarını paylaşarak geçti. Gerek Samsun 
genelinde gerek Türkiye genelinde elde 
et t iğ imiz başar ı lar   b ize doğru yo lda 
olduğumuzun inancını yaşattı. Ülkemizin 
geleceğine, yeni nesil lerimizin aydınlık 
yarınlarına, azimle sabırla daha çok çalışarak, 
evrensel değerlere sahip, hayata her yönüyle 
hazır, mutlu bireyler yetiştirerek, ülkemizin 
eğitim ve öğretim anlayışına katkı sağlamayı 
amaç edindik. Bu doğrultuda değişen ve gelişen  
eğitim sistemimizin her aşama ve kademesinde 
hızla yer alarak temel lise ve özel öğretim 
kurslarımızı açtık. Aynı heyecanla siz değerli 
öğrenci ve velilerimizin bizlere duyduğu güven 
ve destek doğrultusunda 
İçimizdeki bu heyecan ve aşkla eğitim kalitemizi 
artırarak, ülkesine, milletine, bayrağına ve 
kültürüne sahip çıkan gençleri yetiştirmek ve 
onlara şahsî menfaatlerine değil ülke çıkarlarına 
hizmet için var olmalarını aşılamaya devam 
edeceğiz. Bu duygularla daha çok evlâdımıza 
dokunabilmek ve ülkemizin eğitim kalitesini 
daha da artırmak amacıyla Samsun’umuzda 
yapacağımız eğitim yatırımlarımıza tüm 
hızımızla devam edeceğiz.
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GURURU

GENÇ ADIMDA

"Yüzüncü Yıl" etkinlikleri kapsamında 
bir hafta süren programlarımız proje 
s e r g i s i  v e  s a n a t  g ö s t e r i s i  i l e 
tamamladık. Öğrencilerimiz bir yıl 
boyunca emek harcayıp hazırladıkları 
bir birinden ilginç birçok projeyi 
sergilediler. Gelen misafirlerimize 
projeleri hakkında bilgi verdiler. 
Projelerimiz misafirlerimiz tarafından 
ilgiyle karşılandı.

Özel Genç Adım Eğitim Kurumları olarak 100. Yıl 
etkinlikleri kapsamında Çobanlı İskelesi’nden 
Tütün İskelesi’ne kadar bisiklet turu düzenledik. 
Yaklaşık 70 öğretmen, öğrenci ve velilerimizden 
oluşan grupla, marşlar eşliğinde Atakum Sahil 
yolundan Atamızın Samsun'a çıktığı Tütün 
İskelesi’ne kadar pedal çevirdik. Programın 
sonunda İstiklal Marşı ve 10 Yıl Marşını okuyarak 
iskeleye karanfil bıraktık. 

Öğrenc i le r im iz in  ye tenek le r in i 
gösterdiği  yar ışmada 5 final ist 
hünerlerini sergilediler. Yarışmamızda 
taklit, ses yetenek, piyano gösterisi ve 
en kısa sürede su içme gösterileri 
yapıldı. Programda Taha Furkan Çakır 
en kısa sürede iki adet pet şişe suyu 
içerek birinciliği kazanıp seyircileri 
şaşırttı.

Öğrenciler arası düzenlediğimiz 100. 
yıl  anısına voleybol turnuvası 
çekişmeli geçti.  Sekiz takımın 
katıldığı Filenin Gençleri Voleybol 
Turnuvası’nda  Son Vuruşçular 
takımı şampiyon oldu.

Samsun'un eski fotoğraflarından 
o luşan "Samsun Tar ih  Sokağı" 
oluşturduk. Gelen misafirlerimiz 
1800'lü yıllardan bugünümüze kalan 
fotoğrafları görünce geçmişe yolculuk 
yaptı. Günümüzle karşılaştırıp yaşanan 
değişime şaşırdılar.

Günün sonunda muhteşem bir sanat 
gösterisi ile kapanışı yaptık. İçeriğinde 
bando göster is i ,  halk  oyunlar ı , 
semazen gösterisi, piyano resitali ve 
finalde Genç Adım Orkestrası güzel 
şarkılarıyla bize unutulmaz anlar 
yaşattılar. Programın sonunda yıl 
boyunca başarılı olan öğrencilerimiz 
ödüllendirildi. 
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E Ğ İ T İ M D E
YIL

10. Kuruluş Yıl Dönümümüzü “Teneffüs Party’de” ünlüler 
geçidiyle kutladık. Öğretmen ve öğrencilerimizle beraber müzik 
camiasında adını sıklıkla duyuran, şarkılarına eşlik edilen Hande 
ÜNSAL, Çılgın Dershane filminden tanınan Dada VELET 
öğrenciler eşliğinde şarkılar seslendirdi. 

Kutlamalar esnasında Hande ÜNSAL 

şarkılarını seslendirerek öğrencileri 

coşturdu. Tüm öğrencilerimiz coşkulu 

bir şekilde eğlendi. Program içinde 10. 

yıl pastamızı kestik. Program içinde 

geceye sponsor olan kuruluşlar plaketle 

ödüllendirildi. 

GENÇ ADIM EĞİTİM KURUMLARI, 
KURULUŞUNUN 10.YILINI 
BÜYÜK BİR BAŞARI VE 
COŞKUYLA KUTLUYOR
2010 yılında Samsun 56'larda dershane sektörü ile 

eğitim-öğretim sürecine başlayan Genç Adım 

Eğitim Kurumları” dershanelerin özel okula 

dönüşümü” sürecine dâhil olarak 2015 yılında 

Genç Adım Temel Lisesini, 2016 ve 2017 yıllarında 

Atakent ve Duruşehir Özel Öğretim Kurslarını, 

2018 yılında ise öğrencilerimizden, velilerimizden 

ve başarılarımızdan alınan güç ile Samsun'un en 

büyük Fen Lisesi olan Özel Genç Adım Fen ve 

Anadolu Lisesi ile eğitim-öğretim sürecine devam 

etmekteyiz.

10 yıllık geçmişine birçok başarı ve derece sığdıran 

Genç Adım Eğitim Kurumları olarak haklı 

gururumuzu ve 10.yıl kutlamalarımızı coşkulu bir 

şekilde yaşıyoruz ve kutlamalarımıza öğrenci, veli 

ve öğretmenlerimizle beraber devam edeceğiz.

Genç Adım Koleji 10. Kuruluş yıldönümünü 

“Teneffüs Party”de ünlüler geçidiyle kutladı. 
Haklı gururumuzu bizimle paylaşan tüm öğrenci, 

veli ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz. 

Samsun'da eğitim kalitesine katkı sağlamak, 

ulusal bir marka olmak için eğitim yatırımlarımıza 

tüm hızımızla devam edeceğiz. 
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2019 Yılında ilk defa uygulanan 
üniversiteye giriş sınav sisteminin 
ilk şampiyonları:
Sayısal alanda Türkiye 8.si 
Mehmet Akif Yılmaz,  
sayısal alanda Türkiye 14.sü 
Abdülkadir Elmacı.

SAMSUN’UN GURURU 
OLDULAR

Başarılı eğitim faaliyetleri ile 
gündeme gelen kurumlarımız, 

başarısının rastlantı değil 
çalışmalarının olumlu sonucu  

olduğunu göstermiştir. 
Güçlü kadromuz ve kaliteli eğitim 

sistemimiz sayesinde bize 
güvenen ailelerimizi mutlu 

Özel Öğretim Kursu 
öğrencilerimiz AYT bölümündeki 

bütün soruları doğru 
cevaplayarak Türkiye derecesi 

elde etmişlerdir. 

Türkiye Şampiyonları

BAŞARI
GELENEĞİMİZ
DEVAM
EDİYOR
10 yıllık eğitim sürecimizdeki 
başarılarımızı her geçen gün 
artırmanın gururunu yaşıyoruz. 
Üniversiteyi kazandırdığımız 325 
öğrencimizle bu yılda gurur 
duyuyoruz. Güçlü kadro kaliteli 
eğitim sloganıyla çıktığımız bu yolda 
hem bireysel hem de kitlesel 
başarıda SAMSUN’umuzun gururu 
olmaya devam ediyoruz. 
Yıl boyunca takip ettiğimiz GENÇ 
ADIM TAM ÖĞRENME MODELİ 
meyvelerini sene sonunda veriyor. 
Öğrencilerimizle sabahtan başlayıp 
KAFES Programlarımızla geç 
saatlere kadar süren çalışmalarımız 
velilerimiz tarafından büyük takdir 
topluyor. Eğitim kadromuzun güçlü 
olması ve disiplinli çalışması 
başarılarımızdaki en büyük etkendir. 
Velilerimizi sistemimize dahil ediyor, 
sürekli mesaj atıyor ve aramalarla 
bilgilerimizi paylaşıyoruz. Eğitimin 
üç temel ayağı olan öğretmen, 
öğrenci ve veli birimlerini en iyi 
şekilde birleştiriyoruz.

Her sene başarımızı artırmak 

SAMSUN’umuza daha büyük 

gururlar yaşatmak için 

çalışmalarımıza büyük bir 

gayretle devam ediyoruz. 
Başarımıza ortak olan tüm 

öğretmen, öğrenci ve velilerimizi 

tebrik ederiz. Tüm 

öğrencilerimize üniversite 

hayatlarında başarılar dileriz.
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Genç Adım Fen lisesi 
Öğretmen ve Öğrencileri 

10 Kasım Sabahı
Ata’mızın huzurundaydık.

Korkma! Diye seslenir milletine. Korkma ki uzun 

yıllar dilinle, dininle, özgürlüğünle, bayrağınla var 

ol, der. Varolur bu millet. Ve daima bağımsızlığını 

kendisine hediye eden Ata'sına koşar. Öyle ki 

doğudan batıya, kuzeyden güneye akın başlar 

Ankara'ya.

Ve Anıtkabir tüm heybetiyle karşılar kendisine 

kilometrelerce uzaktan gelenleri. Bir ana, bir baba 

gibi bağrına basar tüm ziyaretçilerini. Askerlerle 

selam durur gençler  Ata'sına.  “Emanetin 

namusumuzdur” derler, huzurunda. Öğretmenler, 

başöğretmenlerinin huzurunda gururla bulunur. 

Dualar minnet duygularına karışır.  Eğitim 

meşalesini taşımaya sözler verilir.

Ah Atam ah Ankara… Her Türk'ün bağrında koca bir 

özlem olarak kalır daima.

                                              GÜLAY BAKIR BULUT 



EĞİTİM
KOÇU

ÇALIŞMALARI

Her bir öğrencimize eğitim koçu 

belirlenir. Öğretmenlerimiz 

öğrencilerimizin tüm derslerini 

öğrencimiz ile beraber takip eder. 

Öğrencilerimiz eksiklerini 

gidermesi konusunda 

yönlendirilir. 
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Öğrencilerimiz derste 
anlayamadığı, unuttuğu veya 

devamsızlık kaynaklı konu 
bütünlüğünü kaybettiği 

durumlarda, çözemediği 
sorularla ilgili, haftanın belirli 

gün ve saatlerinde branş 
öğretmenlerimizden eğitim 
randevusu alarak eksikleri 

tamamlama hizmetidir. 

RANDEVULU
BİREBİR

DERSLER

TEST
KULÜBÜ

ÇALIŞMALARI

Hafta içi ders bitiminden sonra 
işlenen konular yaprak testler 
çözülerek pekiştirilir. 
Öğrencilerimiz her bir konu 
bitiminde öğrenim düzeylerini 
görürler. Eksiklerini tespit eden  
öğretmen ve öğrencilerimiz 
gerekli tekrarları yaparlar. 

CHECK-UP
PROGRAMLARI

Her konu bitiminde branş 

öğretmenleri tarafından 

öğrencilerimize Check-Up 

sınavları yapılarak anlama 

düzeyleri kontrol edilir. Eksikleri 

tespit edilen öğrencilerimiz 

birebir derslerle çalışmalarına 

devam ederler.

KAFES
SİSTEMİ

Öğrencilerimize özel, nisan - 

mayıs aylarında branş 

öğretmenlerinin gözetiminde saat 

19.00 ile 22.00 saatleri arasında 

yoğunlaştırılmış çalışma kampıdır. 

Öğrenciler sınav öncesinde bütün 

konularını tekrar edip eksiklerini 

tespit etmeleri amaçlanmaktadır.

DÖNEM
FİNALLERİ

Dönemde her branştan aylık 

periyotlarla konu tekrarı amaçlı 

final sınavları yapılır. Final 

sınavları değerlendirilip 

velilerimizle karne hazırlanarak 

ve mesaj atılarak paylaşılır. 

DENEME
SINAVLARI

11. ve 12. sınıflarımız haftalık 
TYT ve AYT denemesine alınırlar. 

9. ve 10. Sınıflarımız ise aylık 
genel deneme sınavına katılırlar. 
Deneme sınavları en kısa sürede 

değerlendirilip mesajla 
velilerimizle paylaşılır. Aylık 

bütün deneme sonuçları karne 
hazırlanarak velilerimize iletilir.

VELİ
BİLGİLENDİRME

SİSTEMİ

Öğrencilerimizin ders, etüt, ek 
ders, birebir katılımlarını sağlamak 
amaçlı kurum yetkilileri tarafından 
günlük telefon araması ile 
velilerimize bilgi aktarımı sağlanır. 
Günlük, haftalık ve aylık 

programlarda, velimize sms ile 
bilgi aktarımı sağlanır. Güncel 
internet sayfamızdan tüm 
çalışmalar takip edilebilir. Yazılı, 
test, tarama ve deneme sınav 
sonuçları sms ile velilere 
bildirilir. 

TAM ÖĞRENME
MODELİ
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KAN BAĞIŞI KAMPANYASI

Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında 
okulumuzda yetkililer tarafından seminer 
d ü z e n l e n d i .  K ı z ı l a y  g ö n ü l l ü s ü 
öğrenci ler imiz kapı  kapı  dolaşarak 
çevremizdeki bütün komşularımızı kan 
bağışı  kampanyamıza davet ett i ler. 
Okulumuzda yapılan kampanya ile 45 ünite 
kan topladık. Katkılarımızdan dolayı Türk 
Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi 
Müdürü Sayın Dr. Muhsin YILDIRIM ve 
Samsun Kan Bağışı Merkezi Müdürü 
Dr.Serdar BAYRAM  teşekkür ziyaretlerini 
gerçekleştirdiler ve bizleri çok mutlu ettiler.  

SİGARA VE 
SAĞLIĞA ZARARLARI 
SEMİNERİ

Uzman Diyetisyen Murat YEMİŞ tarafından "Sağlıklı Yaşam ve 

Dengeli Beslenme" semineri verildi. Hayatımızda dengeli 

beslenmenin önemi anlatıldı ve sağlığımız için nelere dikkat 

etmemiz gerektiği hakkında bilgi verildi.

Sağlıklı Yaşam ve Dengeli Beslenme 
Semineri

 MEDİCANA Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı 
Uzm. Dr. Özgür İNCE tarafından öğrencilerimize  

Sigara ve Sigaranın Sağlığa Zararları semineri verildi. 

Atakum Özeren Köyü İlkokulu öğrencilerine Okulumuz ve P&G işbirliği ile 
diş fırçası ve diş macunu dağıtıldı. Okulumuz Müdür Yardımcısı Asim 
Kurumahmut, doğru diş fırçalama teknikleri konulu seminer verdi.

Dikkat Eksikliği ve 
Hiperaktivite Bozukluğu 

Semineri

Çocuk ve Ergen Psikiyatri 
Uzman Doktor Pelin Çon 
Bayhan tarafından öğrenci 
ve velilerimize "Dikkat 
Eksikliği ve Hiperaktivite 
Bozukluğu Semineri" 
verildi. Nedenleri ve nasıl 
fark edildiği hakkında 
bilgilendirme yapılıp tedavi 
süreçlerinin nasıl geliştiği 
anlatıldı.

Genç Adım ve P&G İşbirliği ile 
Ağız Diş Sağlığı 
Farkındalık Eğitimi
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Kardeşlik Köprüsü
enç Adım Koleji ile Etyemez Alparslan Gül Ortaokulu arasında kardeşlik 

Gköprüsü kuruldu. Öğrencilerimizin topladığı yardımlar ihtiyacı olan 

öğrencilere dağıtılmak üzere okul idaresine teslim edildi. Emeği geçen 

öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.

Bazen hayat bize eşit şartlarda yaşama şansı sunmayabilir. Bazılarımız daha 
konforlu hayatlar sürme şansı yakalarken, bazılarımız için yaşam daha zor 
olabilir. Böyle zamanlarda birbirimize el uzatmak, sahip olduklarımızı 
paylaşmak, hem aramızda gönül bağı kurar hem ihtiyaçlar giderilir hem de 
kalbimiz yumuşar.

Biz de kardeş okulumuzda sahip olduklarımızı paylaşarak kalpten kalbe bir 
köprü inşa ettik, uzaklarda da olsa varlığından mutlu olduğumuz kardeşler 
edindik.
.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun Esen ve Özel Öğretim Şube 

Müdürü Ahmet Karaman okulumuzu ziyaret ettiler. 

Okulumuzun yerel bir marka olarak kısa zamanda saygın bir 

konuma gelerek adından bahsettirmesini memnuniyet verici 

olduğunu ifade etti. Sınıflarımızda 9/B sınıfını ziyaret ederek 

öğrencilerimizle söyleşide bulundu. Konuşmasında; 

Öğrenciler için önemli olanın okulda mutlu olmasıdır, dedi. 

Ardından öğretmenlerimizle yaptığı toplantıda, her 

toplumun kendi kültürel değerlerine özgü bir eğitim 

modeli olması gerektiği ve bu modeli asıl işletecek olan 

öğretmenin iyi yetiştirilmesi ve sevgi dolu olması 

gerektiğini vurguladı. Coşkun Esen Bey, okulumuz 

Kurucu Müdürü Ahmet Çakan Bey’i tebrik ederek, hatıra 

fotoğrafı çektirdiler.

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz
Okulumuzda
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FUTSAL
FEN L. 

VOLEYBOL

BOKS

BASKETBOL

TEAKWANDODART

FUTSAL 
AND. L. 

ESKRİM

SPOR TAKIMLARIMIZ
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Teakwando 
DÜNYA 3.sü

Wushu SAMSUN 1.si 

Muay Tai Karadeniz 

Şampiyonu 

Furkan AKGÜL

Boks SAMSUN 2.si 
Bekircan DEMİR
81 Kg

Kort Tenis Takımı

SAMSUN 4.sü

KULÜPLER

Okulumuz kızlar ve erkeklerden 
oluşan 2 adet takımımız sporcu 
yetiştirmek ve ilgili öğrencilerin 
branşı tanıması ve sosyalleşmesi 
amacıyla yıl boyunca haftada en az 
bir gün çalışmaktadır.

VOLEYBOL

FUTBOL

DART VE OKÇULUK

BASKETBOL

SAVUNMA SANATI

MASA TENİSİ

Okulumuz futsal takımlarına oyuncu 
yetiştirmek ve ilgili öğrencileri bu 
branş ile tanıştırmak ve 
sosyalleşmelerini sağlama amaçlı yıl 
boyunca haftada en az bir gün 
yapılan çalışmalarımızdır.

Bu sporların temel seviyelerde 
öğrenilmesi amacıyla kurduğumuz 
ve hafta en az bir gün eğitim 
verdiğimiz kulübümüzdür.

Okulumuzun erkek basketbol 
takımına sporcu yetiştirmek ve 

ilgili öğrencilerin branşı 
tanımasını sağlamak amacıyla 

kurduğumuz kulübümüzdür.

Gönüllülük esası olan bu 
kulübümüzde çocuklarımızın sosyal 

hayatta başlarına gelebilecek 
saldırılara karşı kendilerini nasıl 

savunacaklarını öğrettiğimiz spor 
kulübümüzdür.

Okulumuz mevcut bulunan 
takımlarımıza sporcu yetiştirmek, 

ilgili öğrencileri branşa dâhil etmek 
ve sosyalleşmelerini sağlamak 

amacıyla faaliyetlerimiz 
gerçekleştirdiğimiz kulübümüzdür.

Ülkemizin ve Okulumuzun 

Gururu

Serkan ÇAKIR

Özel Genç Adım Fen Lisesi 

Öğrencimiz Serkan Çakır 

Ülkemizi Tekvando Alanında 

temsil ederek Ukrayna'da 

yapılan şampiyonada 

DÜNYA 3. sü olmuştur. 
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KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNERLERİ

ERİM HISIM BONUS HOCA

MİNE AKTAŞ

KARİYER
BULUŞMALARI

Mimar Sinan ve Beykoz Üniversitesi Öğretim Görevlisi 

Eğitimci Yazar Erim Hısım hocamız Gençadım Fen Lisesi 

öğrencilerimizle buluştu. Hayata farklı açılardan bakmamızı 

sağlayan bir saatlik eğlenceli seminerinin ardından 

öğrencilerimize kurum tarafından hediye edilen yazarımızın 

"Tersten Bakmak" adlı eserini heyecanla imzalattılar.

Okulumuzda Süleyman BELEDİOĞLU (Eğitimci-Yazar- 

TV Programcısı) tarafından verilen "Verimli Çalışma 

Yöntemleri" semineri öğrencilerimiz tarafından ilgiyle 

karşılandı. Program sonunda öğrencilerimiz, gelecekte 

olmak istedikleri üniversite ve bölümü gönülden yüksek 

sesle dile getirdiler.

Uzm. Psk. Mine Aktaş okulumuzda 

"Kadının Çok Yönlülüğü" konulu 

seminer verdi. Öğrencilerimize 

hayatından örnekler vererek kadının 

çok yönlü olabileceğini anlattı. 

Hayat hikâyesinden kısa örnekler 

vererek yaşadığı zorlukları anlatı. 

Eğitim Uzmanı, Yapımcı, Sunucu, 
Eğitim Yazarı. Sadık Gültekin, 
öğrencilerimize sınav öncesi 
motivasyon semineri verdi. 
Seminerinde başarılı olan 
öğrencilerden örnekler verdi. Sınava 
nasıl çalıştıkları ve hangi koşullarda 

Öğrencilerimize, üniversiteye 
hazırlık sürecinde "19 Mayıs 
Üniversitesi Öğrenci Kariyer 

Topluluğu" işbirliği ile mesleki 
tanıtım ve bilgilendirme semineri 

yapıldı. Topluluk öğrencileri 
bölümleri hakkında bilgiler verdiler, 

yaşadıkları tecrübeleri ve 
kazanımları öğrencilerimize 

aktardılar. Üniversite sınavına 
hazırlanırken ne yapmaları gerektiği 
hakkında tavsiyelerde bulundular. 

Yaşanan zorluklar insanı 

olumlu yönde etkilemeli ve 

onlarla başa çıkmanın 

yollarını bulmanın 

gerektiğini vurguladı. 

Toplumumuzda  kadının 

yeri ne olmalıdır? 

Geleceğin annelerinden 

neler beklenmektedir? Hem 

çalışan hem de evi ile 

ilgilenen anne nasıl 

olmalıdır? sorularına cevap 

verdi. Program sonunda 

Kurucumuz bayan 

öğretmen ve çalışanlara 

karanfil dağıttı.

SADIK GÜLTEKİN

başarılı olduklarını anlattı. 
Verdiği örneklerle 
öğrencilerimize çalışma 
azminin nasıl oluşacağını 
anlattı. Dile getirdiği başarı 
hikâyeleri öğrencilerimizi çok 
etkiledi. Hayatın sadece 
sınavdan ibaret olmadığını 
daha sonrada devam 
edeceğini dile getirdi. Eğitim 
Uzmanı Gültekin, "Sınavı 
kazanıp kazanamamanın 
ötesinde, üniversite eğitimi 
esnasında ve sonrasında 
farklı olmak gerektiğini 
belirterek "Popüler ya da 
kazancı çok " meslek sahibi 
olmaktan öte gönlündeki 
mesleği yapmak önemlidir." 
dedi. 



GENÇ ADIM 13KURUMSAL DERGİ Ocak 2020

TÜYAP KİTAP FUARINDAYIZ 

TİYATRODAYIZ

HAYVAN BARINAĞI GEZİSİ

AĞAÇ DİKİM ŞENLİĞİ
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n k a r a ’ d a  H a m a m ö n ü 

Am e v k i i n d e  i n ş a  e d i l e n 
d e r g â h ı n  k u r u c u s u 

Tâceddinzâde Mustafa  Efendi 
hakkında kaynaklarda yeterli bilgi 
bulunmamaktadır. Aslen Ankaralı bir 
ailenin çocuğu olduğudur. Ailenin 
Bursa’ya gidip daha sonra tekrar 
Ankara’ya döndüğü rivayet edilir. Adı 
ve Ankaralı olduğuna dair bu rivayet 
onun, Bursa Kaplıca Medresesi 
müderrisi iken 1010 (1601) yılında 
Ankara’ya müftü tayin edilen ve 
1018’de (1609) burada vefat eden 
Tezkireci Tâceddin Efendi’nin oğlu 
olabileceğini düşündürmektedir.

Ailesinin Niksar-Samsun yöresinde 

beylik kuran Tâceddinoğulları ile 

ilgisinin bulunması da ihtimal 

d a h i l i n d e d i r.  T â c e d d i n z â d e 

Mustafa Efendi adına ilk defa, 

1 0 7 5 ’ t e  ( 1 6 6 4 )  A n k a r a ’ d a 

düzenlenen Aslanağa bin Muslu 

Vakfiyesi’nin şahitler listesinin 

b a ş ı n d a  r a s t l a n m a k t a d ı r . 

Tâceddinzâde’nin dergâhla birlikte 

b i r  d e  c a m i  y a p t ı r d ı ğ ı 

a n l a ş ı l m a k t a d ı r .  T â c e d d i n 

Dergâhı’nın ilk durumu hakkında 

fazla bi lgi  bulunmamaktadır. 

Sadece caminin ilk şeklinin toprak 

örtülü ve diğer aksamın ahşaptan 

olduğu kaydedilmekte, Abdülmecid 

döneminde onarımlar yapıldığını, 

baz ı  b ina lar ın  yen iden  inşa 

edildiğini düşündüren belgelere 

rastlanmaktadır. Bu belgelerde 

tamire muhtaç birimler sıralanırken 

cami, türbe, dergâh ve derviş 

odalarından bahsedilmektedir. 

Ankara ili, Altındağ ilçesi, Talatpaşa 
Bulvarı üzerinde bulunan Taceddin 
Dergâhı İstiklal Marşı'nın yazıldığı 
mekândır. Akif, Milli Mücadeleye 
katılmak için Ankara'ya geldiğinde 
ev bulmanın çok zor olmasından 
dolayı dergâhın şeyhi tarafından 
ikamet etmesi için Mehmet Akif'e 
tahsis edilmiştir. Burası Akif'in 
d o s t l a r ı n ı  a ğ ı r l a d ı ğ ı ,  ü l k e 
sorunlarının, sanatın ve Mill i 
Mücadele i le  i lg i l i  konular ın 
k o n u ş u l d u ğ u ,  t a r t ı ş ı l d ı ğ ı , 
bağımsızlık mücadelesinin odak 
noktalarından biridir.
Biz de öğrencilerimizle Taceddin 
Dergâhına; Akif'in bağımsızlık 
mücadelesinde hayatının geçtiği 
y e r i  g ö r m e y e  g i t t i k .  O  g ü n 
yaşananlara kalbimizle ortak olmak, 
bizi heyecanlandırdı.
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YETENEKLİ 
GENÇ ADIMLILAR

PAINTBALL TURNUVASI

Öğrencilerimizin psiko 

sosyal ve arkadaşlık 

ilişkilerini yakından 

ilgilendiren sosyal 

etkinliklerimizden biri olan 

Geleneksel Paintball 

Müsabakalarını 

gerçekleştirdik. 
Samsun Adventure 

Eğlence ve Etkinlik 

Merkezi'nde kahvaltı ile 

başlayan 

organizasyonumuz beceri 

oyunları ile devam etti. 

Öğleden sonraki kısımda 

öğrencilerimiz takımlara 

bölünerek paintball 

turnuvası başladı. 

Heyecanlı geçen 

turnuvada öğrencilerimiz 

heyecanlı anlar yaşadılar. 

Öğrencilerimiz arasında geleneksel olarak düzenlediğimiz YETENEK 
YARIŞMASI 2019 Şampiyonu Taha Furkan ÇAKIR oldu. Yeteneklerini 
gösteren beş finalist öğrencilerimiz  hünerlerini sergilediler. Yarışmamızda 
taklit, ses yetenek, piyano gösterisi ve en kısa sürede su içme gösterileri 
yapıldı. Programda Taha Furkan Çakır birinciliği, en kısa sürede iki adet pet 
şişe suyu içerek kazandı.



GENÇ ADIM 16KURUMSAL DERGİ Ocak 2020

Cumhuriyet Bayramımızı öğrencilerimiz, velilerimiz ve 
öğretmenlerimizle beraber büyük bir coşkuyla kutladık. 
Programımızdaki halk oyunları, oratoryo gösterisi, okul 
koromuzdan marşlar misafirlerimize duygulu anlar yaşattı.

10 KASIM 
ATATÜRK’Ü ANMA 
PROGRAMI
Programımıza Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. 
Öğrencimiz Ahmet ÖCAL “Atatürk'ün Son Günleri” 
makalesini okudu. Atatürk Oratoryosundan sonra 
koromuz sevdiği parçaları seslendirdi.   

1881 - 1938
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Gün geçmiş yıl geçmiş ne yazar
Her karış toprağında bin şehit bir mezar
Yeryüzünde yaşadıkça, tek dişi canavar
Türk milleti aynı destanı yine yazar.

Sen rahat uyu ey şanlı şehit
Gölgesinde gölgelen al bayrağın
Hangi kem göz sana edebilir nazar
Türk milleti aynı destanı yine yazar.

Yedi cihana yeter yazdığın destan
Gök kubbe ay yıldız sana verir selam
Çanakkale'yi düşmana yaptın ya mezar
Türk milleti anı destanı yine yazar.

1915 Anadolu
Trablusgarp, Balkan yenilgileri
Her evde ayrılık, gözyaşı,
Kıtlığın baş gösterdiği yıllar ve Çanakkale
O yıl ve ilerleyen yıllarda mezun veremeyecek pek çok lise 
vatan uğruna, bayrak aşkına
Anafartalar akıyordu düşman üstüne sağanak sağanak
57. Alay saldırıyordu Kartal misali
Mevzilere sığmıyordu ümitler
Çünkü bir umuttu özgürlük ki bu umut dünyaya bedel
Kefen gibi sarıyor toprak, denizin soğuk suyu yıkıyor şehitleri
Taşlar dile gelmeyi belki de hiç bu kadar istemedi
Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor
Bir hilal uğruna Ya Rab ne güneşler batıyor
Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker
Gökten ecdad inerek öpse o pak alnını, değer.

Öğrencilerimizin hazırladığı 
Çanakkale Zaferi programında 
günle ilgili parçalar seslendirildi, 
ardından muhteşem bir tiyatro 
gösterisi yapıldı. Misafirlerimiz 
gözyaşlarını tutamadı. Tiyatro 
gösterisi, programımıza katılan 
Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü 
M. İrfan YETİK , öğrencilerimiz ve 
velilerimiz tarafından ayakta 
alkışlandı. 

DESTANDIR
ÇANAKKALE

Çanakkale Zaferi kutlama programları çerçevesinde 
okulumuz öğrencileri arasında düzenlenen Kısa Film 
Yarışmasına 5 film katıldı. Birinci olan  Ataberk Koç 
öğrencimiz çeyrek altın ve para ödülü kazanmışlardır. 
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Yarışması

21. Fizy Liseler Arası Müzik 
Yarışmasına Genç Adım 
Koleji ve Çarşamba 
Anadolu Lisesi ile beraber 
oluşturduğumuz ortak 
grubumuzla katıldık. Ülke 
çapında çok ses getiren 
etkinliğe öğrencilerimizin 
ilgisi büyüktü. Türkiye’nin 
her yerinden katılımın 
yoğun olduğu yarışmada 
solist Sevdenur Gülçiçek 
ve Emin Can İnan, akustik 
gitarda Elanur Bayat, bas 
gitarda Furkan Bal, elektro 
gitarda Hikmet Eren Yılmaz 
ve bateride Caner Keskin 
okulumuzu temsil etti. 

40 Öğrencimizin katıldığı Karaoke Yarışması Finali Haber 
Medya Grubu’ndan jüri üyelerimiz Cumhur Kocaoğlu ve 
İlknur Tekbaş’ın katılımıyla yapıldı. Finalde yarışan yedi 
öğrencimizden Sarp Özcan 1., Mert Molder 2., Melike Sude 
İpekçi 3. Olmuşlardır. Finalde 1. Olan Sarp Özcan öğrencimiz 
Çeyrek Altınla, Mert Molder öğrencimiz Gram Altınla, Melike 
S u d e  İ p e k ç i  ö ğ r e n c i m i z  Ya r ı m  G r a m  A l t ı n  i l e 
ödüllendirilmiştir. Yarışmaya katılan misafirlerimize, jüri 
üyelerimize, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.

Kodeline’ın Ahı want şarkısıyla jüriyi büyüleyen öğrencilerimizin en büyük 
destekçisi Müzik Öğretmenimiz Murat Demir’di. Öğrencilerimin yarışma 
esnasında heyecan ve mutluluğu görülmeye değerdi. 
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Piyano Kulübü, piyano eğitimi almaya 
istekli ve yetenekli öğrencilerden 
seçilerek oluşturulur. Kulübün amacı; 
öğrencilere piyanoyu sevdirmek, 
d o ğ r u  b i r  t e k n i k l e  y a p t ı k l a r ı 
ça l ışmalar ı  sürdürebi lmeler in i 
sağlamaktır. Kulüpte öğrendikleri 
eserleri okul içi ve dışı etkinliklerde 
sergileme fırsatı bulurlar.

Piyano
Gitar

Gitara  i lg is i  o lan öğrenci ler in 
yeteneklerini geliştirmek için temel 
akor bilgileri öğretilir. Gitar üzerinde 
uygulama şeklinde öğrenciler eğitim 
a l ı r .  Ta v s i y e  e d i l e n  p a r m a k 
egzersizleri ve çalışma yöntemleri 
performans üzerinde olumlu etki 
gösterir. Öğrencilerde ekip çalışması 
ruhu meydana getirir ve müziksel 
yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarını 
destekler.

Keman

Yaylı çalgı eğitimi almaya istekli ve 
yetenekli öğrencilerden seçilerek 
oluşturulan Keman Kulübü temel 
eğitimin yanı sıra okul dışı zamanlarda 
keman çalan ve belirli bir seviyeye 
ulaşmış öğrencilerin de katılabileceği 
bir kulüptür. Kulüp çalışmalarına, 
keman çalmaya elverişli bir fizik 
yapısına ve müzik kulağına sahip olan 
öğrencilerimiz katılabilir.  Diğer 
çalgılara göre daha fazla sabır 
gerek t i r i r.  Öğrenc i le r  ku lüpte 
öğrendikler ini  okul  iç i  ve dışı 
etkinliklerde sergiler.

Koro

Bireysel başarısına güvenen ve ekip 
çalışmasına uygun öğrencilerimizi 
k o r o  k u l ü b ü n e  s e ç i y o r u z . 
Öğrencilerimize çok sesli müziğe 
e ş l i k  e t m e  v e  y e t e n e k l e r i n i 
geliştirmeleri yönünde çalışmalar 
yaptırmaktayız. Kültürümüze ait 
eserlerin seslendirilmeleri ve okul içi 
f a a l i y e t l e r i n d e  s e r g i l e m e l e r i 
sağlanmaktadır.

Bateri

Literatürdeki adıyla davul, pop, rock 
ve caz müziğin olmazsa olmazı olup 
grup çalışmalarına en fazla olanak 
tanıyan çalgıdır. Bateri kulübünde 
amacımız öğrencilerimizin el, kol, 
bacak koordinasyonlarını sağlamak 
ve bir müziğin yapıtaşı olan ritim 
ögesini iyi seviyede karşılamaktır. 
Davul da diğer çalgılar gibi 
notalama sistemine tabii olup teknik 
çalınan bir çalgıdır ve oldukça sabır 
ve azim gerektirir.

MÜZİK
KULÜPLERİ

Geleneksel Türk halk müziği sazı olan 
Bağ lamanın  eğ i t imi  üç  temel 
aşamadan oluşur ve eğitim hayatı 
sürecine yayılarak tamamlanır. 
U n u t u l m a y a n  t ü r k ü l e r i m i z l e 
kültürümüzü kuşaktan kuşağa 
aktarmayı hedefliyoruz. Bir müzik 
âletini tanımanın öğrenmenin ve 
s e v m e n i n  s a b ı r d a n  g e ç t i ğ i n i 
öğrencilerimize öğretiyoruz.

Bağlama
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MUN ÇALIŞMALARIMIZ
MUN NEDİR?
Model United Nations,Birleşmiş 
Milletler toplantılarının içerik ve şekil 
o l a r a k  ö ğ r e n c i l e r  t a r a f ı n d a n 
canlandırıldığı konferanslardır.
 MUN konferanslarında gerçek dünya 
meseleleri tartışmaktadır. Model 
Birleşmiş Milletler Kulübü (MUN); 
dünyanın en büyük uluslararası 
organizasyonu olan Bir leşmiş 
Milletler ve altyapısında yer alan diğer 
organizasyonların model olarak 
canlandırılmasında kilit rol oynuyor. 
MUN, lise ve üniversite öğrencilerinin 
Bir leşmiş Mi l let lerdeki  güncel 
konuları tartıştığı, devletler ve sivil 
toplum kuruluşları temsilcilerinin 
rollerini öğrencilerin üstlendiği bir 
simülasyondur. İlk olarak Harvard 
Üniversitesi tarafından II. Dünya 
Savaşı’ndan sonra bir diplomasi 
tiyatrosu olarak düzenlenmiştir. MUN 
ile Genç Adım Koleji öğrencileri de, 
B i r leşmiş  Mi l le t lerde bulunan 
komiteleri, üye ülkeleri, tartışılan 
konuları, organizasyon takım ve 
akademik  tak ımla r ın ı ,  günce l 
uygulamalarını detaylıca tanıma 
fırsatı yakalıyor. Kolej öğrencilerimiz, 
düzenlenen organizasyonda dünya 
b a r ı ş ı  h a k k ı n d a  g ö r ü ş l e r i n i 
paylaştılar. Organizasyon sonucunda 
öğrenciler MUN sertifikalarının sahibi 
oldu.

MUN (Model United Nations) yani 
M o d e l  b i r l e ş m i ş  M i l l e t l e r . 
Katıldığım ilk münazara platformu 
olan MUN. Açıkçası başarılı bir 
platform olduğunu düşündüm. 
Konferansa seçildiğim ülke Seysel 
Adaları idi fakat ülke hakkında 
yeteri kadar bilgi sahibi olmadığım 
için fazla söz hakkı alamadım. 
MUN'un bana kazandırdığı şeyler, 
yeni şehirler gezip hakkında bilgi 
edinmek, yeni yemekler ve tatlar, 
Ankara ağzı ve şivesiyle birlik 
beraberlik içinde yaşamış olmaktı.   

                           
Ahmet Bera ÖÇAL

MUN (Model United Nations) yani 

Model birleşmiş Milletler. Delege 

olarak seçildiğiniz ülkeyi belli bir 

komitede temsil ettiğiniz bir etkinlik. 

Geçen yıl ilk kez katıldım ve ülkem 

olan Etiyopya'yı Kadın Sünneti ve 

K a d ı n a  K a r ş ı  Ş i d d e t  ( A d 

Hoc)Komitesinde temsil ettim. İlk kez 

katıldığım için pek konuşma fırsatı 

bulamadım. MUN bana pek çok şey 

kattı. Farklı şehirlerden hatta farklı 

ülkelerden arkadaşlar, İngilizce 

konuşma pratiği ve sosyal alanda 

daha pek çok şey. Ama maalesef 

sadece güzel anılar aklımda kalmadı. 

Fakat genel özellikleriyle fazlasıyla 

g ü l d ü ğ ü m  v e  e ğ l e n d i ğ i m  b i r 

etkinlikti .  Bu sene de gitmeyi 

heyecanla bekliyorum.
           

Afra KAYHAN
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Pizza & Kek

İnglizceyi sevdirmek ve hayatın her alanında 
yaşamak için öğrencilerimizle beraber Pizza yaptık. 
Pizzanın tarifini öncelikle tahtaya yazdık. 
Malzemelerimiz toplayıp hamurunu hep beraber 
yoğurduk. Bir taraftan İngilizcemizi kullanarak 
malzemelerini hazırladık. Etkinlik boyunca İngilizce 
konuşarak dilimizi pekiştirdik.

9-A sınıfı öğrencilerimizle İngilizce Dersinde İngilizce 
kek tarifini kullanarak kek yaptık. Önce tarifi tahtaya 
yazdık. Ardından İngilizce konuşarak, %100 Siyez 
unu kullanarak tarçınlı, zencefilli ve kuru meyveli, 
şeker ilâvesiz kek yaptık. Ardından yaptığımız kekin 
tadına baktık. 

We made pizzas with our students to 
make them love English and to live in 
all areas of life. We wrote the recipe 
of the pizza on the board. We 
gathered our ingredients and 
kneaded the dough together. Be sides  
prepared our materials using our 
English. Throughout the event, we 
improved our language by speaking 
English.

We made cakes with our 9-A class students 
using English cake recipe in English 

Lesson. First we wrote the recipe on the 
board. Then, speaking English, we made 

100% Cinnamon, Ginger and dried fruit 
cake without sugar. Then we tasted the 

cake we made.

Tarifi
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DİL
SOKAĞI

Öğrencilerimiz dil gelişimlerine katkıda 
bulunmak amacıyla 5.kat koridorumuzu 
dil sokağına çevirdik. Sokağımızla 
öğrencilerin görsel materyallerle, İngilizce 
ve Almanca’yı eğlenerek ve özümseyerek
 öğrenmelerinin hedefledik. Yabancı dilin 
sadece sınıfta dört duvar içinde değil 
yaşamın her yerinde olduğunu 
öğrencilerimize göstermek istedik.
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Samsun ve çevresinde Osmanlı 

hâkimiyeti yıldırım Bayezid devrinde 

baş lamış t ı r.  Buran ın  idares i 

İskender Paşa'ya verilmiştir. Ankara 

Savaşında Yıldırım Bayezid'in 

Timur'a yenilmesi üzerine Samsun 

yağma v tahrip edilse de bir süre 

yönetimi Yıldırım Bayezid 'in oğlu 

Emir Süleyman'a ondan da 1419'da 

İ s f e n d i y a r o ğ u l l a r ı n ı n  e l i n e 

geçmiştir.
Kara Samsun olarak bilinen ve 

Hristiyan nüfusun fazla olduğu batı 

k ısmı  Sul tan  Çe leb i  Mehmet 

zamanında alınmıştır. Böylece 

Samsun Canik Sancağı adıyla Sivas 

Eyaletine bağlı bir sancak olarak 

Osmanlı idaresi teşkilâtında dahil 

edilmiştir.

Samsun çevresindeki beylikler ise daha 

sonra padişahlar tarafından peyderpey 

Osmanlı idaresine alınmıştır. 
Samsun İskelesi  Sinop Limanı 'nın 
gölgesinde kalarak gelişme imkânı 
bulamadı. XVII. yy. başlarından itibaren 
deniz yoluyla gelen Kazakların saldırısına 
maruz kalan Samsun, bakımsız haldeki 
Kalenin tamiriyle ve içine muhafız tayin 
edilmesi suretiyle emniyet altına alındı. 
1645 yılında Samsun'a gelen Evliya Çelebi, 

Samsun Kalesinin deniz kıyısında 
t a ş t a n  y a p ı l m ı ş  s a ğ l a m  y a p ı 
olduğunu belirtmektedir. Samsun'un 
lezzetli suyuna dikkat çeken Çelebi, 
evlerin kiremitli ,  bağlı bahçeli 
olduğunu, eğitim kurumlarının az 
olduğunu kaydetmiştir.
Demir atılabilir nitelikte bir iskeleye 
sahip olan Samsun'un Yaban Üzümü 
ve nar rengi armut turşusunun 
meşhur olduğunu da zikretmektedir. 
B u n l a r  f ı ç ı l a r l a  İ s t a n b u l ' a 
gönderilmektedir. Gemi palamarları 
tarafından imal edilen Kendir ipinin 
bütün dünyaya yetecek kadar çok 
olduğunu da söylemektedir.
1 7 0 1  y ı l ı n d a  b u r a d a n  g e ç e n 
Tournefort, Samsun'un adından 
sözetmekte:  “… Eski Atina Kolonisi 
Amisos'un yerinde kurulmuş bir köyü 
arkamızda b ı rakt ık .”  demekle 
Samsun bu tarihte henüz gelişme 
göstermediğini ortaya koymakta.



GENÇ ADIM 24KURUMSAL DERGİ Ocak 2020

GRAFİK 

robotic
coding

DRONE

industrial
design

S T E M
SCIENCE TECHNOLOGY ENGINEERING MATHEMATICS

Robotik, makine ve kontrol sistemlerini, bilgisayar, 
elektronik ve uzay bilimlerinin tümünü kapsayan bir 
ortak çalışma alanıdır. Öğrencilerimizle kulüp 
saatlerinde değişik robotlar tasarlayarak yarışmalara 
hazırlanırlar.

İngilizce'de "erkek arı" manasına gelen bu kelime, 
günümüzde insansız hava araçları anlamında 
kullanılıyor. Öğrencilerimizle kendi dronelarımızı 
tasarlayıp kullanma yeteneklerimizi geliştiriyor ve 
yarışlara hazırlanıyoruz.

3D modelleme, bilgisayar grafikleri kullanarak özel 
programlar ile canlı veya cansız bir nesnenin üç 
boyutlu matematiksel modelinin geliştirilmesi 
sürecine denir. 3D modelleme süreci ile hazırlanan 
3D modellerimizi 3D yazıcılarla gerçeğe 
dönüştürüyoruz.

Grafik tasarım sanat ve teknolojinin yaratıcılık ile 
birleştiği bir görsel iletişim yöntemidir. Öğrencilerimizle 
logo, afiş, büyük boy sokak afişi (billboard), basın ilanı, 
ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film vb. 
tasarımları yazılı ve görsel elemanlarla sanatsal 
ölçütler içinde tasarlıyoruz.

RACE

TASARIM
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BİR PROJEM VAR
Yeni Nesil Yangın Alarmı
Bir binada yangın çıktığı zamanda oluşabilecek durumlara 
karşı yeni bir yangın sistemi tasarladık.
İlk olarak projemizi daha iyi anlamak için "eski" yangın 
sisteminin nasıl sorunları olduğuna bakalım:
"Eski" yangın sistemi tamamen kablolar ve tek bir beyin 
tarafından yönetilir bu durumda yangın sisteminin beyninin 
olduğu kısımda veya elektrik sigorta kısmında yangın çıkması 
tüm bir sistemi bozabilir ve kullanılmaz hale getirir.
 "Yeni" yangın sistemi bu sorunlara çözüm bulunup 
geliştirilmiş halidir. Yangın sistemi kablo ve sigorta 
kutusundan kurtarılmış halidir. Tek bir beyin kullanmak üzere 
her katın en az bir beyni ve sistemler arası özel bir siren ile 
sistemler arası iletişim kurmasını sağlamaktadır. Elektriği 
şebekeden almak yerine her beynin bir ana batarya ve yedek 
bataryası vardır. Alârm çaldığında yere döşenen ledli 
yönlendirme ve sesli uyarı sistemi aktif hale gelmektedir. 
Dumanının koridoru kaplaması halinde insanlar yerdeki ışığı 
rahatlıkla takip edip yangın çıkışına ulaşabilmektedir. 

Melih YALDIZ

Drone İle 
Tohumlama ve İlaçlama

Ülkemizde tarım ve çevre teknolojilerinde gelişim 

sağlamak, verim, insan gücü, yakıt maliyeti gibi 

giderleri azaltmak amacıyla çevreye ve doğaya en 

az zararla tohumlama ve ilaçlama yapabilen drone 

geliştirdik. Günümüzde her alanda kullanılan 

droneları tarım alanında da kullanmayı hedefledik. 

Bu sayede araçların yüksek ses ve karbon di oksit 

salınımını azaltmış olacağız. Tasarladığımız 

droneumuz 3-5 Kg haznesinde bulunan tohum ve 

ilâcı rahatlıkla kaldırıp belirlenen koordinatlarda 

tarlaya serperek görevini başarıyla yerine 

getirebiliyor.  
Taha Furkan ÇAKIR

- ALPEN -
Çok Amaçlı Kalem

Birçok işlevi bir arada yapabilen, yanınızdan 

ayıramayacağınız ergonomik ve kullanışlı yeni nesil 

kalem tasarladık. Kalemimiz yazı yazmanın dışında, 

gazoz açabilir, karanlıkta yolunuzu aydınlatabilir, 

tehlike anında küçük çakısını kullanabiliriz. 

İçeriğinde yıldız tornavida özelliği olan, kenarını 

cetvel olarak kullanabileceğiniz bir çok özelliğe 

sahiptir. Kaza yaptığınızda emniyet kemeri sıkıştığı 

anda kesmeniz gerektiğinde sizin yardımınıza 

anında koşan geleceğin kalemi. 
Alperen SUAKITICI
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1955 Samsun doğumludur. Samsun Koleji 

ve Samsun On Dokuz Mayıs Lisesinde 

okudu. 1979 yılında  Elektrik Mühendisliği 

bölümünü bitirdi. Edebiyat ile yol arkadaşlığı 

Cumhuriyet Gazetesi EMO işbirliği ile çıkan 

dergide yayın kurulu üyeliği yapmasıyla 

başladı. Yol arkadaşlığı “Şimdi Mezarına 

Gelebilirim” ve “Reji'nin Kadınları” adlı 

kitaplarıyla yazarlık hayatına devam 

etmektedir. Öğrencilerimizle buluşan 

yazarımız bir sayısalcının edebiyatla olan 

yolculuğunu ve bu yolculuktan duyduğu 

hazzı anlattı.. 

Samsunlu şair ve yazar emekli öğretmen 

Hanife Uzun, Op. Dr. Kamil Furtun’un 

hayat hikayesinden etkilenip kitap 

yazmaya karar verdi. Kitabı yazma 

sürecinde Op. Dr. Kamil Furtun’un eşi Dr. 

Funda Furtun, çalışma arkadaşları ve aile 

bireyleriyle görüşen yazar Hanife Uzun, 

227 sayfadan oluşan romanına 'Ömrüne 

Sığmayan Cerrah' adını verdi.  Yazarımız 

öğrencilerimizle buluşmasında kitapları 

hakkında bilgi verdi. Yazar olmanın 

güzelliğini ve kitaplarının onun bir evlâdı 

olduğunu anlattı. Öğrencilerimizi nasıl 

yazar olunacağı konusunda hatıralarını 

anlattı. Eseri bitmeyen Esaretten şiirler 

okudu. Şiirlerinden bestelenen bir 

şarkısından şiirlerinden birer kuple okudu.

OKUR YAZAR
BULUŞMALARI

Öğrencilerimiz söyleşide yazarımıza 
"Roman nasıl yazılır? Yazarken nelerden 

ilham aldınız? Elektrik Mühendisi iken nasıl 
edebiyatla kendinizi buldunuz?" sorularına 

yöneltti. Verdiği cevaplar öğrencilerimiz için 
ilham kaynağı oldu. Öğrencilerimiz sevilen 

yazar Cem KÜKEY'i tanımış olmanın 
mutluluğunu yaşadılar. Okulumuz edebiyat 

zümresi tarafından kendisine teşekkür 
plaketi verildi ve çiçek takdim edildi.
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GENÇ

KALEMLER

İnsan ne ile yaşar? Farkında olmasak bile hepimiz en 

az bir kez düşünmüşüzdür bu soruyu. “ acaba şu 

olmasaydı ne yapardım?” diye sormuşuzdur 

kendimize. Peki, sizce insan ne ile yaşar?
Somut olarak akciğer, karaciğer, kalp vb. şeyler geldi 

ak l ın ı za  muhtemelen .  Ama hay ı r ;  bundan 

bahsetmiyorum. Mesela bir insan duyguları olmadan 

yaşayabilir mi? Bir insan düşünmeden hayatını 

sağlıklı bir şekilde sürdürebilir mi? Bir düşünsenize; 

kimse gülmüyor, kimse üzülmüyor, kimse birbirine 

karşı sevgi beslemiyor, kimse birbirine değer 

vermiyor veyahut kimse herhangi bir şey hakkındaki 

düşüncesini belirtmiyor. Böyle olsaydı ne yeşeren 

sevdalar, uzun süren dostluklar olurdu ne de gelişen 

teknoloji. Hani, bazen bazılarına “duygusuz” deriz ya, 

aslında bilmeyiz ki o kişi hüznünü, mutluluğunu 

kızgınlığını içinde yaşar. Sadece bizim gibi dışa 

vurmaz duygularını, üzüldüğünü söylemez mesela. 

Kimse duygusuz olarak yaşamaz, istese de 

yaşayamaz. Peki ya düşünceleriyle dalga geçtiğimiz 

insanlar? Belki de bizim yüzümüzden hevesleri 

kırılacak ve düşüncelerini açık açık belirtmekten 

çekineceklerdir fakat böyle olmasına rağmen asla 

düşünmeyi bırakmayacaklardır.
Demem o ki, duygular solunumumuzda kullandığımız 

oksi jen ise düşünceler de dışa verdiğimiz 

karbondioksittir. Bundan istesek de vazgeçemeyiz 

çünkü solunumu yapmazsak yaşayamayız.
                       Seda AKDAĞ

Bilinmeyen bir günde, kâinatın bilinmeyen bir yerinde 

bir tane yıldız varmış. Evrenin bilinmeyen başka bir 

yerinde de başka bir yıldız varmış. Ve bu iki yıldızın 

çarpışması sonucu şu anda üzerinde yaşadığımız 

dünya oluşmuş.
Bu devasa olayın yüce bir varlık tarafından 

gerçekleştirildiğini yine bu yüce varlığın yarattığı 

insanlardan yarısı inkâr ederken diğer yarısı bu yüce 

varlığa tapıyor ve bazı insanlar bunsuz yaşayamıyor. 

Çünkü kendisini yarattığını biliyor ve ne kadar 

şükretse bile yetersiz olacağını biliyor. Fakat öbür 

kesim bu yüce varlığa tapsa bile yine de halinden pek 

memnun olmadığı için bazen şükretmeyi unutabiliyor. 

Ama aslında o insana unutma yetisini dahi veren bu 

yüce varlık insanları ona tapması için zorlamıyor. 

Kendisinin varlığından bile haberi olmayan insanlara 

hayat vermesi bizi nasıl sevdiğini gösterirken hala 

onsuz yaşayabileceğinin düşünen insanların olması 

da ilginç. Oysa “insan ne olmadan yaşayamaz? 

sorusuna verilebilecek ilk cevap eğer “Allah” 

dediğimiz bu her şeyi yapan yüce varlıksa.”
Peki, “insan ne ile yaşar” sorusuna ilk akla gelmesi 

gereken cevap “Allah” olmalıyken neden hayatımızı 

bizi seven ve yaratan Allah ile yaşamayalım ki? Bana 

göre hayat beni yaratan ve bana hayatı veren Allah ile 

yaşanır.
                                                          Yusuf TOPUZ

Çocukken tabağında b ı rakt ığ ın  yemek, 

bitiremediğin çikolatalı ekmek ardından ağlardı.
Nasıl bir vicdan ise bizimki; arkanda ağlayanı 

bırakmamak için bitiriverirdin önündekini. 

Herhangi birinin ağlama sebebi olmak korkutucu 

gelirdi. Sen öylece bırakıp gidince üzülürdü 

tabağındaki. Sanki çikolatalı ekmek senin onun 

sevdiğinden daha çok seviyordu seni.
Bir  gün gideceğiz buralardan.  Arkanda 

bıraktıkların hep yarım kalmış hissedecek 

ardından. Tüketmediğin her insan ağlayacak 

belki ardından. Belki… İhtimaller gıcıktır. Bir ısırık 

alıp bırakacağız sevdiklerimizi. Çocukluktan 

kalma şu alışkanlığımızla onların bizi daha çok 

sevdiklerini umut edeceğiz hep.
Biraz canını sıkacağım ama sen ölünce kim ağlar 

sahiden?
Vera'nın Nazım'a baktığı gibi son kez sana kim 

bakar arkandan?
                                                         Atike YAMAN

İHTİYAÇ 

İNSAN NE İLE YAŞAR

HATIRLIYOR MUSUN?



GENÇ ADIM 28KURUMSAL DERGİ Ocak 2020

eğerler, toplumun huzur içinde 

Dve az sorunlu yaşaması için 

önemlidir.

Toplumun kültürünü o toplumda 

yaşayan insanlar belirler. Davranışlar, 

ahlaki davranışlar, yapılan hareketler, 

tekrarlanan olaylar kültürü oluşturur. 

Toplumsal değerler ise bunların en 

başında gelir. Çünkü sevgi, saygı, 

sorumluluk, adalet, yardımseverlik, 

doğruluk-dürüstlük, güven, özgüven, 

hoşgörü, alçakgönüllülük, empati, 

kanaatkarlık, çalışkanlık ve sabır gibi 

değerlerimiz bizim topluluk 

oluşturmamızı, kültür oluşturmamızı 

sağlar.

Toplumsal değerler her zaman için 

güzel, olumlu kavramlar olduğundan 

değerlere uygun davranan insanlar da 

toplum içinde değerlidir. İnsanlara da 

örnek bir kişiliktir ve her zaman saygı 

görür.

İyi bir insan olmak isteyen kişi 

değerlerimize uygun davranması 

gerektiğini bilir ve buna inandığı için 

davranışlarını kalpten, içtenlikle 

gerçekleştirir. Yani kalp ve aklın 

birbiriyle uyum içinde çalışması 

demektir. Toplumsal yaşamı bir 

kenara bırakırsak, insanın kişisel 

yaşamını ve hayatını da değerler 

oluşturur.

İyi insanlar, değerlere uygun 

davrananlardır.
İyi insanlar, iyi toplum oluştururlar.
                 
                              MUKADDES KOÇER

eğerler denildiğinde aklımıza ne 

D geliyor? Bazılarının aklına 
maddi, bazılarının aklına 

manevi, bazılarının aklına ise milli 
değerler gelir.

Maddi değerler size ne çağrıştırıyor? 
Barınma, yemek, kıyafet, para, 

güvenlik vb. somut şeyleri 
çağrıştırıyor değil mi? Bu 

ihtiyaçlarımızı karşılayamazsak büyük 
ihtimalle yaşayamayız. Milli değerler 

denildiğinde ise aklımıza kabaca 
bayramlar, gelenekler ve görenekler 

gelir. Peki ya manevi değerler 
denildiğinde aklımıza sadece sevgi, 

saygı, hoşgörü gibi duygular mı 
geliyor? Ya dinimiz?

Yaşadığımız hayata, varlığımıza, nasıl 
oluştuğumuza anlam kazandıran ve 

tüm bunları anlamamızı sağlayan bu 
kutsal nimet? Eğer din bize 

gönderilmeseydi tam anlamıyla bir hiç 
uğruna yaşardık. Allah'ın bize 

gönderdiği bu nimet sayesinde 
doğuştan gelen bir şeye bağlanma, 

inanma, itaat etme gibi manevi 
ihtiyaçlarımızı karşılamış oluruz. 

Bizlere gösterdiği yol sayesinde ise 
hayatımızı düzene sokabilir ve iyi bir 

insan olabiliriz. Dinin kurallarına uyup 
Allah'ın isteklerini düzgünce yerine 

getirdiğimizde Yüce Allah'ın bunu 
karşılıksız bırakmayacağını ve diğer 

ihtiyaçlarımızın neredeyse hepsini 
karşılayacaktır. 

Kısacası değerlerimizi sadece somut 
ihtiyaçlar olarak değerlendirmemeli, 

soyut ihtiyaçlarımızı da değerlerimize 
dâhil etmeliyiz çünkü somut 

ihtiyaçlarımız olmadan 
yaşayamayacağımız gibi soyut 

ihtiyaçlarımız olmadan da bir hiç 
uğruna yaşarız.

                                    
                                      SEDA AKDAĞ

D
E
Ğ
E
R
L
E
R
İ
M
İ
Z

DİNİMİZ DİYOR Kİ?

Dinimiz diyor ki
Dürüst olun
Yardımsever olun
Güvenilir olun

Dinimiz diyor ki
Emanete sahip çıkın
Kimseyi incitmeyin
Anne ve babanıza üf bile 
demeyin

Dinimiz diyor ki
Yetimlere iyi davranın

Öksüzleri koruyup kollayın
Hayvanları sevip koruyun

Dinimiz diyor ki
Dininizi sevin
Onu koruyun

Şartlarını yerine getirin

Dinimiz diyor ki
Doğru sözlü olun

Şefkatli olun 
Merhametli olun

Dinimiz diyor ki
Allah'a layık kul

Peygamberimize layık ümmet 
Anne ve babanıza layık evlat 

olun

“sevgiyi kalbinde, doğruyu 
dininde ara”

“önemli olan paran değil, 
ahlakın, güvenin, kişiliğin”

NEVANUR VARICI
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1. Adım: KARAR VERİN
Verimli ders çalışmaya başlamanın ilk ve en önemli 
adımı ders çalışmaya karar vermektir.

2. Adım: DERS ÇALIŞMA AMACINIZI BELİRLEYİN
Ders başına oturmadan önce neden ders çalışmanız 
gerektiğini ve bu dersin size ne katacağını belirleyin. 
Ders çalışma amacınızı belirlemeden ders çalışmaya 
başlamanız çabuk sıkılmanıza sebep olabilir. Ders 
çalışmanızı devam ettirmenizi güçleştirebilir.

3. Adım: PROGRAM YAPMAYI UNUTMAYIN
Ders çalışmadan önce program yapmayı unutmayın. 
Hangi saatte ne yapacağınızı önceden belirlemeniz 
derse başladığınızda işinizi kolaylaştıracaktır. 
Program dâhilinde ilerlemek verimi arttıracak ve 
gerçek performansınızı ortaya koymanızı 
sağlayacaktır.

4. Adım: ZAMANINIZI DOĞRU PLANLAYIN
Program yapmaya başlamadan önce hangi saatler 
aralığında daha rahat çalışacağınızı belirleyin. Daha 
sonra çalışmak istediğiniz konunun ne kadar zaman 
alacağını hesaplayın ve zamanınızı buna göre 
plânlayın. Ve en fazla verim alacağınızı 
düşündüğünüz saatlerde ders çalışmayı plânlamanız 
faydalı olacaktır.

5. Adım: ÇALIŞMA ORTAMINIZI DÜZENLEYİN
Ders çalışma ortamınızın sade ve sessiz olması 
veriminizi daha da arttıracaktır. Dikkatinizi dağıtacak 
afiş, görsel, poster, resim vb. gibi şeyleri çalışma 
odanızdan uzaklaştırın. Odanızın ısısının çok yüksek 
ve çok düşük olmamasına dikkat edin.

6. Adım: NOT TUTUN
Özellikle girdiğiniz derslerde not almayı ihmal 
etmeyin. Not aldığınızda kısa ve anlaşılır, hatırlatıcı 
ifadeler yazmayı seçin. Özellikle unutacağınız 
kısımları düşündüğünüz kısımları not alarak, tekrar 
etmeyi unutmayın. 

7. Adım: TEKRAR YAPMAYI UNUTMAYIN
Sevgili öğrenciler yapılan araştırmalara göre insanlar 
öğrendiklerinin %80'ini unutmaktadır. Öğrendiğimiz 
bilgilerini kalıcılığını arttırabilmek için bu bilgileri 
tekrar gerektiğini unutmayalım. Belirli aralıklarla 
yapılan tekrarlar bilgilerin öğrenilmesi açısından size 
yardımcı olacaktır.

8. Adım: VERİMLİ DERS ÇALIŞMAYI 
ENGELLEYEN ETMENLERİ ORTADAN KALDIRIN
Özellikle çalışma odanızda sizlerin algısını, dikkatini 

dağıtan etmenleri ortadan kaldırın. TV, telefon, 
bilgisayar, tablet gibi dikkatinizi dağıtacak âletlerin 

çalışma odanızda olmamasına dikkat edin.

9. Adım: HEDEF BELİRLEYİN
Sınava hazırlık sürecinde derslerde başarılı olmanın 

en önemli kısmı kendinize hedef koymanızdır. 
Ulaşılabilir ve gerçekçi hedefler ile amacınıza 

ulaşabileceğinizi unutmadan, ilgi ve yeteneklerinizi 
göz önünde tutarak kendinize uygun hedefler 

oluşturun. Ve hedeflerinizi hatırlamayı unutmayın.

10. Adım: ERTELEME, ÜŞENME, VAZGEÇME
Masa başında oturma, ders çalışma süreçlerinin en 

önemli kısmı ertelemeden zaman plânına uygun 
hareket etmektir. Ertelenen her ders konusunun 

birikerek daha sonra önünüze sorun olarak çıkacağını 
unutmayın. Ve ders çalışma süresince kendinize olan 

inancınızı kaybetmeyin.

11. Adım: KENDİNİZİ TANIYIN VE ONA GÖRE 
PLAN YAPIN

Sevgili öğrenciler hangi saatte daha verimli ders 
çalıştığınızı belirleyin. Verim alacağınız saatleri 

belirledikten sonra, nasıl ders çalışmanız gerektiğini 
düşünün. 50 dk. ders ve 10 dk. ara vermenin size 

uygun olup olmadığına bakın. Plân ve  programınızı 
bu doğrultuda yapın ve derse başlayın.

12. Adım: GENEL ÖNERİLER
En sevdiğiniz dersten çalışmaya 

başlamanız ders çalışma sürecine 
alışmanızı kolaylaştıracaktır. Zorlandığınız 

ve yapmakta zorlandığınız derslere peş 
peşe çalışmak sizin için yararlı 

olmayacaktır. Programınızı bir sayısal bir 
sözel ders sırasıyla oluşturmanız sizin için 

faydalı olacaktır. 
Plânlı ve programlı ders çalışmak kadar 

uyku düzeni de bu süreçte önemlidir. 
Günlük uyuma saatlerimize     

dikkat ederek, uykusuz kalmamaya özen 
göstererek ders çalışmamız daha sağlıklı 

olacaktır. 
Psikolojik Danışman                                                                                                 

Rehber Öğretmen Buse UZUNKAYA
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BİYOLOJİ

Kan Testi
Uygulama:
Lanset ile parmağımızdan aldığımız 
3 damla kanı lam üzerine ayrı ayrı 
damlattık.
1.Kana anti - A serumu damlattık, 
çökelme gerçekleşiyorsa A grubu
2.Kana anti  - B serumu damlattık, 
çökelme gerçekleşiyorsa B grubu
3.Kana anti  - AB serumu damlattık, 
çökelme gerçekleşiyorsa Rh pozitif 
kan grubu olduğunu, hiçbirinde 
çökelme olmazsa 0 Rh negatif  kan 
grubu olduğunu gözlemledik.
Kan grubunu bilmeyenler adına 
veya bilsek bile kendimiz testi 
yapmak suretiyle çok keyifli bir 
çalışmaydı. 
Emeği geçen biyoloji dâhileri Melek 
Ö z d e m i r  v e  A y ş e  Y u r t t a ş 
öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

Asit-Baz Deneyi
Uygulama:
Mor lahana suyunu turnusol olarak kullandık ve tüplere limon, sirke, 
kola, mandalina suyu ve yoğurdu ayrı ayrı koyduk. Üzerine mor lahana 
suyu ekledik. Tüplerin kırmızıya boyandığını gözlemledik. Bu 
besinlerin “asitli” olduğunu öğrendik.
Yine başka tüplere sıvı deterjan, çamaşır suyu ve amonyak koyup 
üzerine mor lahana suyumuzdan ilave ettik. Tüplerin mavi-yeşil renk 
aldığını gözlemledik. Bu bileşiklerin “bazik” olduğunu öğrendik. 
Meyvelerden üzüm, domates, elmanın da asitli olduğunu turnusol 
kâğıdını kırmızı yapmasından öğrendik.
                              Seda Akdağ, Aysu Karabey

Mikroskop
Çalışmalarımız
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Sabun Yapıyoruz

KİMYA

Sabun, yapımı zor gözükse de 

aslında doğru malzemelerle ve 

doğru araç gereçler kullanıldığında 

kolayca yapılabilecek bir üründür. 

BUNLARI ÖĞRENDİKTEN SONRA 

HEMEN KOLLARI 

SIVAYACAKSINIZ! 
Doğal sabunlar, kullanıldığı 

bölgede hızlıca pH dengesini 

düzenlemede vücuda yardımcı 

oluyor. Bazı deri hastalıklarının 

hızlıca geçmesine destek veriyor. 

Saç köklerini güçlendiriyor, saç 

dökülmelerini engelliyor. 

Zeytinyağı sabunu gibi doğal 

yağlarla hazırlanan sabunlar, 

saçların da daha canlı ve ışıl ışıl 

olmasını sağlıyor. Lâvanta sabunu 

gibi rahatlatıcı özelliği bulunan 

sabunlar, ciltteki 

sivilcelenmelerinde azalmasını 

sağlıyor.

Uygulama:
Kostik kullanılacağı için havalandırılmış 

ortamda çalışılmalı. Sodyum hidroksit 

üzerine saf su ilave edilip karıştırınız. Bu 

karışımdan duman yükselebil ir,  bu 

normaldir. Beherin içine zeytinyağını 

aktarıp ısıtınız. 40° ye ulaşana kadar yağı 

ısıtın. İçine potas kostikli karışımı (sodyum 

hidroksitli) ekleyip el blenderı ile karıştırın. 

Macun kıvamını aldığında içine lavanta yağı 

veya esansı ekleyip kurumuş lavanta 

yapraklarını ekleyiniz. Kalıplara döktükten 

sonra 1 gün boyunca kıpırdatmadan 

bekletin. Nemsiz bir ortamda 1-2 ay bu 

şekilde muhafaza edin ve ardından 

dilediğiniz gibi kullanın. 

Fildişi Deneyi
Bu deney Bilim Fuarlarında sıkça yapılan 

eğlenceli ve görseli bol bir deneydir. Bu 

deneyi açık bir alanda gerçekleştirmenizi 

tavsiye ederiz.
Koruyucu gözlük, eldiven, önlük giyilmesine 

dikkat edilmelidir. Derece silindir içine 50 ml 

hidrojen peroksit %50 ekleyin. Ardından da 10 

ml sıvı deterjan ekleyin.
Hidrojen peroksit-sıvı deterjan karışımının 

içerisine istediğiniz renkte gıda boyası 

ekleyin ve dereceli silindirdeki karışımı 

çalkalayarak eşit olarak karışmasını sağlayın.
Erlenmeyer içerisine 10 gr potasyum iyodür 

ve 10 ml saf su karıştırarak çözeltinin 

çözülmesini sağlayın. Potasyum iyodür 

tuzdur ve suda kolaylıkla çözülmektedir.
Hidrojen peroksit üzerine potasyum iyodür 

çözeltisini hızlıca dökün ve oradan uzaklaşın. 

Oluşacak reaksiyon sonucunda oksijen gazı 

açığa çıkacak ve neticesinde köpürme 

olacaktır. 
Neslihan UZUNKAYA Kimya Öğretmeni
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FİZİK

Seri bağlı devre tek devreli ampule göre daha az 

parlaktır çünkü direnç arttığı için akım azalır. Bu 

devreye ampul eklendikçe direnç arttığı için 

parlaklık azalır. Paralel bağlı devrede ise ampul 

sayısı arttıkça parlaklık azalmaz. Bütün lambaların 

parlaklıkları aynıdır çünkü direnç azalır. Seri bağlı 

devrede her ampulün direncine göre gerilim 

uygulanır. Paralel bağlı devrede ise gerilim devrenin 

her yerinde aynıdır.  Bir iletkenin direncini 

değiştirmek için kullanılan alete “reosta” denir. Bir 

nevi kısa devre diyebiliriz. Reostanın devredeki asıl 

amacı bir akımın akışını kesintiye uğratmadan bir 

devrenin elektrik direncini kontrol etmektir. 

F i z i k  d e r s i  l a b o r a t u v a r 

uygulamamızda seri ve paralel bağlı 

devrelerde lamba parlaklığının nasıl 

değiştiğini gözlemledik. Yaptığımız 

bu deneyde ise reostanın devredeki 

amacını gözlemledik. Reostanın 

sürgüsünün yönünü değiştirerek 

devredeki direnci ayarladık.

Seri&Paralel 
Elektrik Devreleri

Basınç Deneyi
Katı ve sıvılarda basınç ve basınç. 

kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri 

inceledik. Katıların şekillerine göre 

basınç değişimlerini, sıvıların 

basıncında kabın şeklinin önemli 

olmadığını gördük. Açık hava 

basıncının etkilerini gözlemledik. 

Akışkanların hızı ile basıncı 

arasındaki ilişkiyi gördük.
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BİYOGRAFİ ÇALIŞMASI

AHİLİK KÜLTÜRÜ HAFTASI 

BİLGİ YARIŞMASI

AHİLİK NEDİR?
Ahi Evran Veli tarafından 1200'lü yıllarda o dönem 
Anadolu'ya göç eden Türkmenlere hem aş ve iş 
imkânı sağlamak hem de onları tekke ve 
zaviyelerde iyi bir Müslüman ve vasıflı bir meslek 
sahibi, üretici insan haline getirmek için kuruldu.
Kökleri bin yıl öncesine kadar dayanan Ahi 
birlikleri özellikle Anadolu'da göçebe Türk 
boylarının yerleşik hayata geçmesi ve 
müslümanlaşmasını sağlayarak birçok önemli işlev 
üstlendi. Öğrencilerimizle bu haftada çevremizdeki 
esnaflarımızı ziyaret ettik. Esnaflarımızın dertlerini 
dinleyip okulumuzu tanıtan hediyeler verdik. 
Konferans salonunda yaptığımız programda Ahilik 
nedir? Ahilik Teşkilatı nasıl kurulmuştur? 
sorularına cevap bulduk. Esnaflarımızın dertlerini 
öğrencilerimizle paylaştık.

Ahi Evran kimdir?
Anadolu Ahiliğinin kurucusu Ahi Evran-ı 
Veli 1171 yılında İran'ın Batı Azerbaycan 
bölgesinde bulunan Hay kasabasında 
doğdu. Çocukluğu ve ilk eğitim dönemi 
Azerbaycan 'da  geçen  Ah i  Evran , 
Fahreddin Razî'den ders aldı.
13. yy başlarında Selçuklu Sultanı I. 
Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde 
Muhyiddin Arabi ve hocası Evhahüddin 
Kirmani ile Anadolu'ya gelen Ahi Evran, bu 
tarihlerde hocası Kirmani'nin kızı Fatma 
Bacı ile evlendi. Kayseri'de deri işletme 
atölyesi (Debbağ) kurdu. O dönem Moğol 
istilasına karşı Kayseri'yi savunan Ahileri 
teşkilatlandırdı. 
Bir dönem Konya ve Denizli'de yaşayan 
Ahi Evran 1206'da o zamanki ismi Gülşehri 
olan Kırşehir'e göç ederek iş ve aş verdiği 
Türkmenlerin tekke ve zaviyelerde iyi bir 
Müslüman ve vasıflı bir meslek sahibi 
üretici insan olmaları için çalışmalar yaptı.

Okulumuzdan nice büyük isimler geçti. Kimler 

yoktu ki Atam Mustafa Kemal,Cumhuriyet Divası 

Müzeyyen Senar ,Bilge Kağan, Nasreddin Hoca 

,Mevlana, Cahit Arf,Asik Veysel,Neşet Ertaş,Haci 

Bektaş, Nezahat Onbaşı, Sabiha Gökçen, Halide 

Edip, Hazerfen Ahmet Çelebi. Öğrencilerimizle 

Edebiyat Dersinde andığımız on üç ünlü Türk 

büyüklerinin biyografisini sahneledik. Zamanın 

kıyafetlerini bürünerek öğrencilerimiz büyüklerimizi 

kendi dilleriyle anlattılar. Öğrencilerimiz tarafından 

ilgiyle izlenen programda büyüklerimizi yakından 

tanıma imkânı bulduk. Emeği geçen öğretmen ve 

öğrencilerimize teşekkür ederiz.

Her yıl geleneksel olarak sınıflar arası genel 

kültür bilgi yarışması düzenliyoruz. Yarışmada 

amacımız öğrenci ler imizle genel  kültür 

bilgilerimiz yarıştırmak ve bütün öğrencilerimizle 

bilgilerimizi paylaşmaktır. Okulumuzda ilk defa 

düzenlediğimiz yarışmaya öğrencilerimiz 

kurdukları toplam sekiz takımla katıldılar.
İki ön elemeli yarışma sonucunda Aygen Do This, 

Biraz Hırs, Thomas Ayhan ve Feriha grupları 

finale kaldılar. Final etabı çekişmeli geçen 

yarışmada Aygen Do This 1. Olmuştur. Tebrik 

ederiz.
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2019
Mezunlarımız

enç Adım Fen ve Anadolu Lisesi ve Temel 

GLise 12.  öğrencilerimiz Samsun Yelken 
Kulübünde düzenlenen gecede mezuniyet 

coşkusunu doyasıya yaşadı. Gecede mezuniyet 
kütüğüne çivi çakıldı, bayrak devir teslimi yapıldı. 
Mezun olan öğrencilerimiz tek tek sahneye davet 
edilerek mezuniyet belgesi takdim edildi.  Genç 
Adım Fen Lisesi ilk ve Temel Lisemizin son  
m e z u n l a r ı n ı  v e r m e  g u r u r u n u  y a ş a d ı k . 
Öğrencilerimiz kep attıktan sonra gönüllerince 
eğlendiler.

Herkese merhabalar. Genç Adım sıralarında dolu dolu bir  
senemi geçirdim. Öncelikle hocalarımızla iletişimimiz 
muazzamdı. İstediğimiz soruyu sorabiliyor, bir derdimiz 
olduğunda hiç çekinmeden anlatabiliyorduk. Hatta çoğu 
zaman b iz im anlatmamıza  gerek  ka lmıyordu, 
gözlerimizden anlayıp anlatmamız için ısrar ediyorlardı. 
Ben bu yüzden Genç Adımda çalışan herkese çok şey 
borçlu olduğumuzu düşünüyorum.
Mezuniyet gecemiz benim için yaşıtlarıma nazaran biraz 
daha özeldi. Sebebi ise hayatımda ilk defa yapacağım bir 
k o n u ş m a y d ı .  H a y a t ı m  d a  t a t t ı ğ ı m  e n  g ü z e l 
tecrübelerindendi.  Orada olmak, hocalarım, ailem ve 
arkadaşlarımla beraber liseye, o anlara veda etmek 
muazzam oldu. Geçen dört sene bir film şeridi gibi 
geçiyor gözünüzün önünden. Kepi fırlatıyorsunuz, 
arkadaşlarınızla sarılıyorsunuz, ailenize bakıyorsunuz, 
gece bitiyor, o gecenin her anını özlediğimi fark ettim.

Genç Adım ailesinde geçirdiğim her gün benim için 
çok şey ifade ediyordu. Seda Hoca’nın odasında 
yaptığımız sohbetleri, yüce inşaat seslerini, yemek 
sıralarını, soru sormak için beklediğimiz sıraları, 
Ahmet Hoca’nın odasında içtiğimiz kahveleri, bahçede 
oynanan voleybol maçlarını tepelerinden izlememizi 
kısacası orda geçirdiğim her dakikayı özlüyorum. 
Orayı özlememde emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. 
                                                         Belinay AKCAN
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SANAT 
GÖSTERİLERİMİZ

"Yüzüncü Yıl" etkinlikleri 

kapsamında bir hafta süren 

programlarımız proje sergisi ve 

sanat gösterisi ile tamamladık. 

Öğrencilerimiz bir yıl boyunca 

emek harcayıp hazırladıkları bir 

birinden ilginç birçok projeyi 

sergilediler. Gelen 

misafirlerimize projeleri 

hakkında bilgi verdiler 

Samsun'un eski 
fotoğraflarından oluşan 

"Samsun Tarih Sokağı" 

oluşturdular. Ardından 

muhteşem bir gösteri ile 

gecemiz devam etti. İçeriğinde 

“Bir millet sanattan ve 
sanatkârdan mahrumsa, 

tam bir hayata sahip 
olamaz. Bir milletin sanat 
yeteneği güzel sanatlara 
verdiği değerle ölçülür.”

                                                                                                                 
Mustafa Kemal ATATÜRK

Sanat, davranışımızı, karakterimizi, 

adalet ve sempati hislerimizi refine 

etmeli, kendi kendimizi 

tanımamıza, kotrol etmemize, 

diğerleri için beslediğimiz saygı 

hislerimizin ve karakterlerimizin 

yücelmesine hizmet etmeli; bizi 

adiliğe, zulme, adaletsizliğe ve 

bayalığa tahammül etmeyecek 

şekilde geliştirmelidir.                                                                                                                           

Benine Brentimo

bando gösterisi, halk oyunları, semazen 

gösterisi, piyano resitali ve finalde 

Genç Adım Orkestrası güzel şarkılarıyla 

bize unutulmaz anlar yaşattılar. 

Programın sonunda başarılı olan 

öğrencilerimiz ödüllendirildi. 

Okulumuzda her dönemin sonunda 

öğrencilerimiz yeteneklerini ve kulüp 

çalışmaları sonucunda edindikleri 

becerileri velilerimizle paylaşıyor. 

Öğrencilerimiz sanat, spor, yabancı 

dil ve teknoloji alanlarında 

muhteşem gösterileriyle bizlere 

yeteneklerini sergilediler. 

Öğrencilerimizden oluşan 

koromuzun seslendirdikleri parçalar 

velilerimiz tarafından büyük bir alkış 

aldı. Halk oyunları ekibimiz  

ülkemizin değişik yörelerine 

götürdü. Okul kurucumuz Ahmet 

ÇAKAN il geneli çeşitli spor 

dallarında başarılı olan ,okul içi 

karaoke ve bilgi yarışmalarında 

dereceye giren öğrencilerimize 

madalya ve altın hediye etti.
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Öğretmenler Günümüz
“Açtığın Yolda Gösterdiğin Hedefe!”
Ne kutsal bir meslektir öğretmenlik. 
N. Macewan öğretmenliği; “Biz 
aldıklarımızla yaşamımızı idame ettiririz, 
fakat verdiklerimizle bir yaşam yaratırız” 
diyerek tanımlar. 
Özeldir öğretmenlik. Yeniden seçme 
şansımız olsa “Yine öğretmen olurdum” 
diyebilmektir.
Zordur elbet her meslek gibi. Bir doktor 
hata yaptığında o hastaya zarar verir, 
hâkim hata yaptığında o zanlıya zarar 
verir, fakat bir öğretmen hata yaparsa o 
nesle zarar verir. 
Öğretmek, bir çocuğa gülümsemek, idol 
olabilmektir öğretmenlik. Her 
babayiğidin harcı değildir, sabır 
gerektirir öğretmenlik. Doğurmadığın 
binlerce evlâda anne, baba olmaktır 
öğretmenlik. 

En mutlu anını “Başardım 
öğretmenim” diyerek sarılan bir 
öğrencinin sevincinde yaşamaktır 
öğretmenlik. Facebook'ta fotoğrafın 
altına yorum yapan öğrencinin yazım 
hatasını düzeltmektir öğretmenlik. 
Mesleki tatmin duygusunu en yoğun 
biçimde hissetmektir öğretmenlik. 
Temiz bir vicdan, sıcak bir kalptir 
öğretmenlik.
Öğretmenler!
Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr 
öğretmen ve eğitimcilerini, sizler 
yetiştireceksiniz ve yeni nesil sizin 
eseriniz olacaktır!
Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür 
nesiller yetiştirmek ümidiyle…
GENÇ ADIM ÖĞRETMENLERİNE

Kahvaltılarımızİftarlarımız

Yemeklerimiz

Veli toplantıları

Ziyaretlerimiz

Velilerimizle
Beraberiz
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BAHAR GELDİ
Bahar gelince camdan içeriye giren 

yansımalarıyla güneş insanı çağırır. 

Gönül dört duvar arasına sığmaz olur. 

Doğanın içinde huzura sarılmak ister 

i n s a n ,  t ü m  k ı ş ı n  k a s v e t i n i , 

yorgunluğunu yalın ayak gezeceği 

toprağa boşal t ı r.  Kömür,  egzoz 

kokularının yerini çimenlerin, çiçeklerin 

kokuları alır. Kuş cıvıltıları dünyanın en 

güzel ezgisidir artık. Bu ezgi aynı 

okulumuz gençlerinin şen kahkahaları 

gibidir. Hal böyle olunca 1 Mayıs 2019 günü 

hep birlikte “merhaba” dedik yeşile, 

güneşe, maviye. Birlikteliğimiz ile 

güzelleşti oyunlar, sofralar… Tüm 

samimiyetimiz ile iplere asıldık. 

Amacımız yenmek yenilmek değil, 

beraberl iğin öğrenci-öğretmen-

idareci olarak anlamını perçinlemekti. 

Ki bu beraberliği en güzel haliyle 

yaşadık.

Gençlerimiz yeşilin üstünde açan bir 

kır çiçeği gibi kıymetli ve vazgeçilmez. 

Onlarla olunan her an çok özel. Şairin 

dediği gibi onlar, dünyanın bütün 

çiçekleri. Gelenekselleşen bahar 

pikniklerimizin neşesi, sevinci, gülen 

yüzleri.
Daha nice nicelerine kavuşmak 

dileğiyle, varlığınız ve varlığımız daim 

olsun gençler.
                           GÜLAY BAKIR BULUT

1 Yaşında
2019 ocak ayında yayına başlayan 

radyomuz 1 yaşını  doldurdu. 

Öğrencilerimizle hafta içleri canlı 

yayınlarla yaptığımız programlar 

dinleyicilerimiz tarafından ilgi ile 

k a r ş ı l a n m a k t a d ı r .  B e n i m  

y ö n e t i m i n d e  m i s a fi r 

öğrencilerimizle belir ledikleri 

konuları tartışıyoruz. Öğrencilerimiz 

s e s  v e  y e t e n e k l e r i n i  r a d y o 

üzerinden sergiliyorlar. İnternet 

üzerinden yayınını gerçekleştiren 

r a d y o m u z  k u r u l u ş  a m a c ı 

ö ğ r e n c i l e r i m i z i n  k o n u ş m a 

t e c r ü b e l e r i n i  g e l i ş t i r e r e k 

ö z g ü v e n l e r i n i  a r t ı r m a k t ı r . 

Yayınlarımıza konuk olan öğretmen 

ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.
                                Aygen GÖÇMEZ   
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BURSLULUK
SINAVI

SON PROVA
SINAVI

Geleneksel olarak yaptığımız Samsun geneli her sene 

yüzlerce öğrencinin katıldığı bursluluk sınavımızı ocak 

ayının üçüncü haftası gerçekleştiriyoruz. 9., 10. ve 11. 

sınıflara yönelik yaptığımız sınavda öğrencilerimiz 

okulumuzu tanıyor.  S ınav sonucunda başar ı 

sıralamasına göre öğrencilerimizi eğitim bursu ile 

ödüllendiriyoruz.

Misafir öğrencilerimize toplamda Türkçe, Sosyal, 

Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden TYT ayarında 80 

soru yöneltiliyor. Sınav sonucu bir hafta içinde 

açıklanıp, başarılı öğrencilerimiz okulumuza çağrılıp 

kazandıkları burs hakkında bilgi veriliyor.  Bursluluk 

sınavında başarısına göre, yüzde 10 ile yüzde 100 

arasında eğitim bursu sunmaktayız. Bursluluk sınavında 

amacımız kendi eğitim seviyemize uygun öğrencileri 

tespit etmek için yapmaktayız.

Son Prova, ortaokul son sınıf öğrencilerimize yönelik 

LGS Sınavı bir hafta öncesi Cumartesi günü Samsun 

geneli yaptığımız sınavımızdır. Sınavımız, LGS 

ayarında, öğrencilerimizin heyecanlarını yenmeleri 

ve kendilerini son bir kez daha denemelerine imkan 

sağlamaktadır.  Öğrencilerimize bir hafta içerisinde 

okunup mesajla velilerimize iletilmektedir. Başarı 

sıralamasına göre sınav sonucunda yüzde 10 ile yüzde 

100 arasında eğitim bursu sunmaktayız.  Gelecek 

senenin liselisi olacak öğrencilerimiz okulumuzu 

tanımış olmaktadır. Sınava gelen velilerimize 

konferans salonunda tanıtım semineri vermekteyiz. 
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oru

akip

Öğrencilerimizin aylık 
çözdükleri soruları sınıf 
öğretmenlerimiz takip 
çizelgesi yardımıyla takip 
ediyorlar. Ay sonunda 
toplanan çizelgeler 
kontrol ediliyor. Ay 
sonunu takip eden 
törenlerde Kurucumuz 
Ahmet ÇAKAN Bey 
tarafından ödüllendirilip 
tebrik ediliyor. 
Öğrencilerimiz arasında 
oluşan yarış ortamı eğitim 
kalitemizi yükseltiyor.

istemi

eneme

özüm

aati

Genç Adım Tam Öğrenme Modelimizde 12. 
sınıflarımız her hafta deneme sınavına tâbi 
olurlar. Ocak ayına kadar TYT ardından AYT 
denemelerine girerler. Sınavdan bir ay 
incesinde TYT ve AYT sınavlarına ardı ardına 
girerler. Deneme çözümlerini kursumuz ve 
okulumuz konferans salonlarında branş 
öğretmenlerimizle sinevizyon eşliğinde  çözüm 
yapılıp öğrencilerimizle paylaşılır. Kayıt altına 
alınan çözüm saatleri youtube kanalımızdan 
yayınlanır. 
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