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� Hay�dar�pa��a�Li�se�si�ve�Mar�ma�ra�Üni�ver�si�te�si�i�birli�i�ile��Tür�-
ki�ye’nin�e�i�tim� ta�ri�hi,�Hay�dar�pa��a�Li�se�si�nin�ö�ret�men,�me�zun
ve�ö��ren�ci�le�riy�le�bu�sü�reç�te�oy�na�d›��›�ro�lü�or�ta�ya�koy�mak�ama�-
c›y�la�“Bir�Ekol�Ola�rak�Hay�dar�pa��a�Li�se�si�ve�Türk�E�i�ti�min�de�ki
Ye�ri”�isim�li�sem�poz�yu�mu��ger�çek�le��ti.�Li�se�mi�zin�ev�sa�hip�li��in�-
de�ger�çek�le��en�sem�poz�yum�da�aka�de�mis�yen�ler,�e�i�tim�yö�ne�ti�ci�-
le�ri,� ö��ret�men�le�ri�miz� ve� ö��ren�ci�le�ri�miz� bil�di�ri�le�ri�ni� sun�du� (27
Ni�san�2017).
Sempozyum�bildiri�özetleri�sitemizde�yer�almaktad�r.�

Ula�mak�için;

http://hpal.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/34/22/456507/dosya-
lar/2017_04/24145453_20170424Sempozyum2017.pdf

“Bir Ekol Olarak Haydarpaşa Lisesi 
ve Türk Eğitimindeki Yeri”
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Aç›�l›��Pa�ne�li

Tür�ki�ye’nin�E�i�tim�Fel�se�fe�si

Prof.�Dr.�Sey�fi�KE�NAN�(Otu�rum�Ba��ka�n›�)
Prof.�Dr.�‹s�ma�il�KA�RA

I.�OTU�RUM

Cum�hu�ri�yet�Dö�ne�mi��Türk�E�i�ti�mi�nin�Ta�rih�sel�Ge�li��i�mi�ve�

Hay�dar�pa�a�Li�se�si

Oturum�Ba�kan›

Prof.�Dr.�Mü�nev�ver�ÇE�T‹N
Hay�dar�pa��a�Li�se�si�ni�Ha�z›r�la�yan�Ta�rih�sel�Sü�reç

Ömer�Fa�ruk�YEL�KEN�C‹,��‹s�tan�bul�‹l�Mil�li�E�i�tim�Mü�dür�lü��ü
Cum�hu�ri�yet�Dö�ne�mi�Türk�E�i�ti�mi�

Prof.�Dr.�Ce�mil�ÖZ�TÜRK,�Mar�ma�ra�Üni�ver�si�te�si
Hay�dar�pa�a�Li�se�si�Ta�rih�çe�si�

Doç.�Dr.�Fi�liz�ME��E�C‹�GI�OR�GET�TI,�‹s�tan�bul�Üni�ver�si�te�si
MEB�Pro�je�Okul�Pers�pek�ti�fi�ve�Hay�dar�pa��a�Li�se�si

Prof.�Dr.�‹l�yas�YA�VUZ,�Mar�ma�ra�Üni�ver�si�te�si�
Mo�dern�Oku�lun�Aç�maz�la�r›�ve�‹n�san�Te�lak�ki�miz

Prof.�Dr.�Se�la�hat�tin�TU�RAN

Ömer Faruk YELKENCİ
İl Milli Eğitim Müdürü

Ahmet Hamdi USTA
İstanbul Vali Yardımcısı

Prof.Dr. Ahmet Şükrü ÖZDEMİR
Marmara Ünv. Atatürk Eğt. Fak. Dekanı

Prof. Dr. Seyfi KENAN - Prof. Dr. İsmail KARA
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II.OTU�RUM�

‹z�B›rakan�Haydarpa�a�Lisesi�Ö�retmenleri�ve�Mezunlar›

Oturum�Ba�kan›

Prof.�Dr.�Fe�ru�zan�GÜN�DO�⁄AR

Ma�hir�‹Z�

‹d�ris�TOP�ÇU�O⁄�LU,�‹GE�DER
Nu�ret�tin�TOP�ÇU�

Mus�ta�fa�DUR�MAZ,�‹GE�DER
Ni�ya�zi�ÇI�TA�KO⁄�LU�

Rah�mi�ÇA�KIR,�Hay�dar�pa��a�Li�se�si
Ni�hal�AT�SIZ�

Emir�Hü�se�yin�Y‹�⁄‹T,�Hay�dar�pa��a�Li�se�si

Os�man�BÖ�LÜK�BA�I�

Vol�kan�ÇO�BAN,�Hay�dar�pa��a�Li�se�si
Ef�la�tun�Cem�GÜ�NEY�

Çi��dem�GÜ�NER,�Hay�dar�pa�a�Li�se�si
Bi�lim�Dün�ya�s›n�da�Hay�dar�pa��a�Li�se�si�Me�zun�la�r›�

Emel�‹f�fet�KÖ�SE,�Hay�dar�pa�a�Li�se�si�
Si�ya�set�Dün�ya�s›n�da�Hay�dar�pa��a�Li�se�si�Me�zun�la�r›�

Sü�ley�man�Arif�AK�TA�,�Hay�dar�pa��a�Li�se�si�Ö��ren�ci�si�
Sa�nat�ve�Spor�Dün�ya�s›n�da�Hay�dar�pa��a�Li�se�si�Me�zun�la�r›�

Hak�tan�I�I�LAK,�Hay�dar�pa�a�Li�se�si�Ö��ren�ci�si�
‹��Dün�ya�s›n�da�Hay�dar�pa��a�Li�se�si�Me�zun�la�r›

Sim�ge�Gök�çem�YIL�MAZ,�Hay�dar�pa��a�Li�se�si�Ö��ren�ci�si
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III.OTU�RUM�

Haydarpa�a�Lisesi’nde�Yenilikçi�E�itim�Uygulamalar›�

Oturum�Ba�kan›

Yrd.�Doç.�Dr.�‹.�Ha�kan�KA�RA�TA�

Dil�Pro�je�le�ri

‹n�gi�liz�ce�Dil�Pro�je�le�ri�

Mo�del�Uni�ted�Na�ti�ons�(MUN)

Se�lin�BA�LAY,�Hay�dar�pa��a�Li�se�si�Ö��ren�ci�si
Glo�bal�Scri�bes�(UNES�CO�Pro�je�si)

Emi�ne�KA�ÇAR,�Hay�dar�pa��a�Li�se�si
e-Twin�ning

Su�de�ÇA�KIR,�Hay�dar�pa��a�Li�se�si�Ö��ren�ci�si
Al�man�ca�Ser�ti�fi�ka�Prog�ra�m›�(Go�et�he�Ens�ti�tü�sü)

Sol�maz�S‹�PA�H‹,�Hay�dar�pa��a�Li�se�si
Arap�ça�Mü�kâ�le�me�(Ko�nu��ma)�Ku�lü�bü

Tur�gut�Ç‹FT�Ç‹,�Hay�dar�pa�a�Li�se�si
Ulus�la�ra�ra�s›�Ö��ren�ci�De��i��im�Prog�ram�la�r›�Uy�gu�la�ma�la�r›

Vol�kan�CER�RA�HO⁄�LU,�ISE�World�Tür�ki�ye�Di�rek�tö�rü
Üni�ver�si�te�ler�le�‹��bir�li�i�Pro�to�kol�le�ri�Kap�sa�m›n�da�Ya�p›�lan

Fa�ali�yet�ler

Mus�ta�fa�GÖK,�Hay�dar�pa��a�Li�se�si
Al�ter�na�tif�Sos�yal�Ku�lüp�Ça�l›��ma�la�r›�

Meh�met�Ali�SA�DE,�Hay�dar�pa��a�Li�se�si

Bilimsel�/Sosyal�/�Sanatsal�Projeler

TÜ�B‹�TAK�Bi�lim�Ça�l›��ma�la�r›�

Fu�at�SES,�Hay�dar�pa��a�Li�se�si
The�Duke�of�Edinburgh’s�International�Award�(DoEIA)

Ödül�Prog�ra�m›

Ay�sel�HAL�LAÇO⁄�LU,�Hay�dar�pa�a�Lisesi
Dayan›��ma�Dük�kan›�

Mel�da�‹rem�ONAY,�Hay�dar�pa�a�Lisesi�Ö��ren�cisi
Çini�Çal›��mas›�

Neriman�TEM‹Z,�Hay�dar�pa�a�Lisesi
En�dülüs’ü�An�lamak�ve�Tan›mak�

Rahime�ÖK�SÜZ,�Hay�dar�pa�a�Lisesi�Ö�ren�cisi
Mec�mua-i�Tarih�(Dijital�Tarih�Der�gisi)�

Vol�kan�ÇOBAN,�Hay�dar�pa�a�Lisesi
S›nav�Kay�g›s›y�la�Ba�a�Ç›k�ma�Psikoe�itim�Prog�ram›

Tu��ba�KURT�ULUCAN,�Hay�dar�pa�a�Lisesi

De�erlendirme�Konu�malar›�ve�Kapan›�

Sinan�AY�DIN

Üs�küdar�‹l�çe�Mil�li�E�itim�Müdürü
Yrd.�Doç.�Dr.�‹.Hakan�KARATA�

‹stanbul�Medeniyet�Üniver�sitesi
Doç.�Dr.�Fi�liz�ME�E�C‹�GI�OR�GET�TI

‹stanbul�Üniversitesi�
Hatice�ÖZDEM‹R

‹l�Mil�li�E�itim�Müdür�Yard›mc›s›�



Ödül,�orijinal�ad�yla�“The�Duke�of�Edinburgh’s�International�Award”
14�ile�24�ya�lar��aras�nda�tüm�gençlerin�kat�labilece�i�bir�ki�isel�geli�im
program�d�r.�1956�y�l�nda�Edinburgh�Dükü�Prens�Philip�taraf�ndan�ku-
ruldu�undan�bu�yana,�140�ülkede�ve�bölgede�8�milyonu�a�k�n�genç�Ödül
Program�na�kat�lm��t�r.�Program�n�amac��gençleri,�kendi�hayatlar�nda,�ya-
�ad�klar��toplumda�ve�dünyada�bir�fark�yaratmalar�n��sa�layacak�ya�am
becerileri�ile�donatmakt�r.�Gönüllülük�esas��ile�ö�rencilerimiz�programa
kat�labilmekte,�süreçleri�ba�ar�yla�tamamlad�ktan�sonra�uluslararas��çap-
ta�tan�nan�Ödül�Program��sertifikas��ve�rozetini�almaya�hak�kazanmak-
tad�rlar.�

Ödül�Kategorileri:

Bronz�-�14�ya��ve�üzeri,�en�az�6�ay�(26�hafta)
Gümü��-�15�ya��ve�üzeri,�en�az�12�ay�(52�hafta)
Alt�n�-�16�ya��ve�üzeri,�en�az�18�ay�(78�hafta)
Süreçler:

Beceri�Geli�tirme:
Amaç:�Gençlerin�yeteneklerini�ve�yeni��ilgi�alanlar�n��ke�fetmeleri-

ni�sa�lamak�ve�becerilerini�geli�tirmek.
Fiziksel�Geli�im:
Amaç:�Gençleri�spor�yapmaya�te�vik�etmek
Toplum�Hizmeti:

Amaç:� Ba�kalar�na� ve� topluma� yararl�� bir� hizmette� bulunmaya
özendirmek.�Bu�bölüm,�toplumun�bireylerinin�birbirlerine�ihtiyac��oldu-
�unu�vurgulamakta�ve�bu�nedenle�gönüllü�yard�m�n�önemini�gösterme-
yi�amaçlamaktad�r.�

Macera�&�Ke�if

Amaç:�Macera��ve�ke�if�ruhunu�geli�tirme.�Özgüveni�ve�azmi�art�r-
ma,�tak�m�çal��mas��ve�i�birli�i�özellikleri�kazand�rma�
�  2015’te�Dahil�oldu�umuz,�Ödül�Program��yeni�kat�l�mc�lar�yla�devam
etti.�Ödül�liderleri�Aysel�HALLAÇO�LU�ve�Mehmet�Ali�SADE�koor-
dinatörlü�ünde�yürütülen�program�Ekim�2016’da�ö�rencilere�tan�t�ld�.�On
sekiz�ö�rencimiz�ba�vuru�yaparak�etkinliklerine�ba�lad�.�Beceri�Geli�tirme,
Fiziksel�Geli�im�ve�Toplum�Hizmeti�faaliyetlerini�ba�ar��ile�tamamlad�.�
� Geçen�sene�program��ba�ar�yla�tamamlayan�ö�rencilerimiz�için�Bronz
Ödül�Törenimizi�düzenledik.�On�dört�ö�rencimizin�sertifikalar�n�n�verildi�i
törene,�DoEIA-TR�Ulusal�Komite�Üyesi�ve�Ba��ms�z�Kat�l�mc�lar�&�Sos-
yal�Çal��malar�Koordinatörü�Leyla�Nilüfer�YILMAZ�ve�DoEIA-TR�Ulu-
sal�Direktörü�Serra�DURU�kat�ld��(25�May�s�2017).

� Uluslararas��Ödül�Program��(IntAward)�bronz�kat�l�mc�lar��ile�bir�ge-
ce�iki�günlük�kamp�için�Eski�ehir´deydik.�Ödül�liderlerimiz�Aysel�Hal-
laço�lu�ve�M.�Ali�Sade�önderli�inde�17�kat�l�mc�m�z�ile�Macera�&�Ke-
�if�Kamp�n��Eski�ehir�Yenisofça�mevkiinde�gerçekle�tirdik.�Ö�rencile-
rimiz�do�ada�geçirdikleri�iki�günde�keyifli�anlar�ya�ad��ve�kendilerine�ve-
rilen�ke�if�görevini�ba�ar�yla�yerine�getirdi�(27�–�28�May�s�2017).

ÖDÜL PROGRAMI
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Türkiye’de�resmi�okullar�içerisinde�Uluslararas��Protokol�imzala-
yan�ikinci�okul�olan�Haydarpa�a�Lisemiz�ö�rencileri,�bu�protokolle

“Ö�renci�De�i�imi�Program�”�f�rsat��elde
ederken;�ö�retmen�ve�yönetim�ortakl�klar�
ile�de�i�ik�uluslararas��projelere�kap��ara-
lanm���oldu.�
Bu� amaçla� protokol� kapsam�nda� okulu-
muzda�yap�lan�çal��malar;
� 9.�S�n�flar�ö�renci�bilgilendirme�semi-
nerleri.
� �ngilizce�seviye�tespit�s�nav��uygulama-
s��(TOEFL�JUNIOR).

� Veli�bilgilendirme�toplant�s�.
� Aday�ö�rencilerin�Türkçe�ve��ngilizce�mülakatlar�.
� Aday�ö�rencilerin�veli�mülakatlar�.
� Programa�kabul�edilen�ö�rencilerin�ve�velilerinin�oryantasyon
program�.�
� Kanada�E�itim�Bakanl����Lise�Ö�renci�De�i�im�program��kap-
sam�nda;�5�ö�rencimiz�2016�–�2017�e�itim�–�ö�retim�y�l�nda�Ka-
nada’da�okuma�hakk��kazand��(Haziran�2016).
� ISE�Direktörlü�ü�taraf�ndan�isteyen�43�ö�rencimize�TOEFL�JU-
NIOR�s�nav��okulumuzda�yap�ld��(01�Aral�k�2016).

Okulumuz ile Kanada Nova Scotia Eyaleti Eğitim Bakanlığı yetkilileri 
arasında 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında  imzalanan Uluslararası 

Öğrenci Değişim Programı protokolümüz devam ediyor ...

OKULUMUZDA TOEFL JUNIOR
SINAV UYGULAMASI
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Okulumuz,�Ac�badem�Üniversitesi,�AREL�Üniversitesi,�Bahçe�ehir
Üniversitesi�ve��stanbul�Teknik�Üniversitesi�(�TÜ)�ile�iki�y�l��kapsayan
“Sosyal�ve�Bilimsel���birli�i”�Protokolleri�imzalad��(Nisan�–�May�s�2016).�

Okulumuzun�üniversitelerle�birlikte�gerçekle�tirece�i�çal��malara�ze-
min�olu�turacak�protokoller�ile�ö�rencilerimizin�akademik�ba�ar�s�n�n�art-
mas�� hedeflenmi�� olup� üniversite� imkanlar�� ö�rencilerimiz� ve� ö�ret-
menlerimize�aç�lm��t�r.
Bu�kapsamda�2016�–�2017�e�itim�–�ö�retim�y�l�nda�yap�lan�çal��malar;�

� Bahce�ehir�Üniv.�Sinematik�Sanatlar�Film�Atölyesi’nden�Foto�rafç�-
l�k�Kulübü�ö�rencilerimize�yönelik�4�haftal�k�Temel�Foto�rafç�l�k�ders-
leri�gerçekle�ti.

� 11�ve�12.�s�n�f�ö�rencilerimizle�meslek�ve�kariyer�çal��malar�;
� �stanbul�Teknik�Üniversitesi�Kariyer�Günlerine�102�ö�rencimizle�ka-
t�ld�k.��stanbul�Teknik�Üniversitesi’nin�birbirinden�de�erli�akademisyenleri
ile�bölümler�hakk�nda�konu�tuk.

� Ac�badem�Üniversitesi�T�p�Fakültesi�2.�s�n�flar��ile�11.�S�n�f�ö�renci-
lerimizden�istekli�olanlar�5’li�gruplar�halinde�bir�günlük�derslere�kat�lmaya
ba�lad�lar.

� Bahçe�ehir�Üniversitesi�T�p�Fakültesi�Dekan��Prof.�Dr.�Türker�KILIÇ
ile�12.�s�n�flar�m�zdan�58�ö�renci�k�sa�bir�beyin�ameliyat��izledikten�son-
ra�üzerine�söyle�i�yapt�.

� Kimya�zümremiz�taraf�ndan�ülkemizdeki�nükleer�çal��malar��yerinde
görmek�amac�yla�11.�s�n�flardan�52�ö�renci�ile��TÜ�Nükleer�Bilgilendirme
Merkezine�gezi�düzenlenmi�tir.�

ÜNİVERSİTELER ile AKADEMİK İŞBİRLİĞİ 
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e-Twinning’e�kay�tl��olan�ö�retmen�ve�ö�-
renciler�birbirleri�ile�ileti�im�kurabilir,�sanal�or-
tamda�tan��abilir,�dünya�problemlerine�çözüm
bulmak�için�bir�araya�gelip�fikir�üretebilir�ve�pay-
la��mda�bulunabilirler.���ngilizce�Ö�retmenleri
Asl��TURAN�ve�Ayla�KÖSE�rehberli�inde�Hay-
darpa�a� Lisesi� olarak� amac�m�z� �ngilizce’yi
kullanarak�dünyan�n�her�yerinden�ortak�proje�yü-
rüttü�ümüz�okullardaki�ya��tlar�m�zla,�sosyal,
akademik�ve�kültürel�bir�proje��haz�rlamak.��Bu
proje�sayesinde�bizden�farkl��etnik�kökenlere�sa-

hip�insanlarla�ileti�ime�geçiyor�ve�akademik�an-
lamda��ngilizcemizi�geli�tiriyoruz.��
� “Eat�Breakfast�Like�a�King”�projesinde�Slo-
vekya,��talya,�Polonya�ile�beraber�çal��t�k.�Pro-
jede�9�ö�rencimiz�yer�ald�.�Projede�kahvalt�n�n
önemi�ve�okul�ça��ndaki�çocuklar�n�beslenme
al��kanl�klar��konusu�i�lendi.�6�ay�süren�proje-
de�ö�rencilerimiz�anketlerle,�quiz,�video�ve�fo-
to�raflarla�farkl��kültürlerin�kahvalt��ve�beslen-
me�al��kanl�klar�n��inceleyerek,�güncel�konularda
�ngilizce�konu�abilmeyi,�yazabilmeyi�geli�tirdiler.�

� “The�World�We�Want”�projesinde��talya,�Yu-
nanistan,�Romanya�ve�Polonyal��ve�ülkemizden
arkada�lar�m�zla�beraber�idik.�Projede�10�ö�-
rencimiz�yer�ald�.�Çevre�kirlili�i�sorunlar�na�dik-
kat�çektik.�Sanal�bir�meclis�kuruldu.�Sorunlar�bu
platformda�tart���ld�.�Proje�devam�etmektedir.
� “Let’s�Explore�Together�“�2.�dönemde�ba�-
lat�lan� proje� �spanyada� bir� okulla� devam� et-
mektedir.��ehrimizi,�tarihini�ve�kültürünü�video
ve�foto�raflarla�tan�taca��m�z�proje,��2017�–�2018
e�itim�–�ö�retim��y�l�nda�tamamlanacak.

GLOBAL�SCRIBES�–�B�RLE�M���M�LLETLER�

UNESCO�GENÇ�YAZARLIK�PROGRAMI

UNESCO�bünyesinde�yürütülen�programa;�8-25�ya��aras�ndaki�tüm
gençler�kat�labiliyor.�Program�ayn��zamanda�“Uluslararas��Yazarlar�Plat-
formu”�olarak�da�adland�r�l�yor.�Bu�platform�Dünya�çap�ndaki�tüm�genç-
lerin�din,�dil�ve��rk�ayr�m��yapmadan�politik�ve�dini�olmayan�konularda
ya�am�tecrübelerini�payla�acaklar��bir�alan�sunuyor.

Ö�retmenlerimiz�Emine�KAÇAR�ve�Dilek��LKÖZ�rehberli�inde�yir-
mi�iki�ö�rencinin�kat�l�m�yla�ba�lat�lan�projede;�okulumuz�ö�rencileri�dün-
yan�n�di�er�ülkelerindeki�ya��tlar�yla�bulu�tu�ve�kendilerini�ve�kültürle-
rini�dünyaya�ifade�etme�f�rsat��yakalad�.�Her�ay�farkl��ülkelerdeki�farkl�
okullar�taraf�ndan�belirlenen�'k�v�lc�m'�kelimeyle�ilgili�yazd�klar��yaz�larla,
dünya�genelinde�kat�ld�klar��'core�call'�larla,�kulüp�konferans�görü�mele-
riyle,�çektikleri�videolarla�ve�online�grup�whatsapp�sohbet�kat�l�mlar�y-
la�ö�rencilerimiz�farkl��fikirleri�ve�kültürleri�kucaklama�imkan��buldu.�

Bu�etkinlikler,�ö�rencilerimizin�hedef�dil�olan��ngilizceyi�ya�ayarak
ö�renmelerine�ve��ngilizce�dil�prati�ine�katk��sa�lam���ve�di�er�ülkeler-
deki�ya��tlar�yla�sözlü�ileti�im�kurmalar�na�olanak�tan�m��t�r.�Kendini�he-

def�dilde�yaz�l��ve�sözlü
olarak� ifade� edebildi�ini
gören,�dünyan�n�dört�bir
yan�nda�bulunan�ya��tla-
r�n�n� yazd���,� söyledi�i
ifadeleri�anlayan�ve�cevap
veren�ö�rencilerimizin�dil
ö�renimine�olan�motivas-
yonu�artm��,�motivasyon
art����ise�ö�rencilerin�ya-
banc��dil�dersinde�akade-
mik�ba�ar�s�na�olumlu�kat-
k�lar�sa�lam��t�r.��

� Bir� Unesco� Kurulu�u� -� Global
Scribes’a�kabul�edilen�Türkiye’deki�ilk
okul�olma�ba�ar�s�n��elde�ettik.
� Ö�rencilerimiz��rfan�KALENDER,
Mehmet�Salih�BAYRAK,�Mert��A-
H�N�konferans�görü�melerini�yürüte-
rek�co-liderli�ine�yükseldiler.

e-Twinning, Avrupa’daki Okullar
için Oluşturulmuş bir Topluluk

UNESCO - Global Scribes - A letter to the World 
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Okulumuzda�MUN�Kulübü��ngilizce�Ö�retmenlerimiz�Asl��TU-
RAN,�Ayla�KÖSE�ve��enel�GÜMRÜKÇÜ� rehberli�inde� çal��-
malar�na�ba�lad�.�MUN�Kulübü�Konferanslar��ile�okulumuz�ö�-
rencileri�Dünya�sorunlar��ile�ilgili�duygu,�dü�ünce,�öneri,�projele-
rini�payla�abiliyor.

MODEL�UNITED�NATIONS�nedir?�

Model�United�Nations,�Birle�mi��Milletler�toplant�lar�n�n�içe-
rik� ve� �ekil� olarak� ö�renciler� taraf�ndan� canland�r�ld���� konfe-
ranslard�r.�Dünyan�n�dört�bir�taraf�ndan�gelen�kat�l�mc��ö�renciler,
MUN�konferanslar�nda�gerçek�dünya�meselelerini�tart��maktad�r.

MUN,�üniversiteler,�e�itim�kurulu�lar��ve�dünyan�n�pek�çok�aka-
demik�otoritesi�taraf�ndan�ö�renciler�için�en�prestijli�akademik�ak-
tivite�olarak�kabul�edilmektedir.�MUN�Konferanslar�n�n�sonuç�bil-
dirgeleri,�tavsiye�niteli�inde�Birle�mi��Milletler’e�gönderilmekte-
dir.�

Tipik�bir�Birle�mi��Milletler�Konferans���eklinde�geçen�MUN
Konferanslar�nda�ö�renciler,�kendileri�için�belirlenen�ülkelerin�bi-
rer�delegesi�olarak�Güvenlik�Konseyi,�Ekonomik�ve�Sosyal�Kon-
sey,�Silahs�zlanma�Komisyonu�gibi�birimlerde�görev�almaktad�r.

2016-2017�e�itim�-�ö�retim�y�l�nda�MUN�Kulübü�olarak�çe�itli
konferanslara�giderek�kendimizi�geli�tirdik;�
� Kulüp�ö�rencilerimiz�Ayça�Ayha,�Feride�Ca,�Ay�e�Ece�Huy,�Elif-
nur��lgüz,�Elif�To�u�lu,�Nas�Yaz�c�,�Meryem�Alver,�Sena�Saka�Ye-
ditepe�Üniversitesi�YMUN�Konferans�na�kat�ld��(16�–�18�Aral�k
2016).
�  Kulüp�ö�rencilerimiz�Ay�e�Ece�Huy,�Begüm�Yalaz,�Pelin�De-
mirci,�Burak�Kurt,�Can�Ege�Aydemir,�Feride�Can�Ac�badem�Ünv.
Gerçekle�tirilen�Hüseyin�Avni�Sözen�And.�Lisesi�HASALMUN
Konferans�na�kat�ld��(16�–�20�Ocak�2017).
� Kulüp�ö�rencimiz��clal�YANMI��Vefa�Anadolu�Lisesi�VEFA-
MUN�Konferans�na�kat�ld��(31�Mart�–�3�Nisan�2017).
� Kulüp�ö�rencilerimiz��clal�Yanm��,�Burak�Çiçek,�Akif�Ahsen�Özer,
Berra�Ta�demir�Ca�alo�lu�Anadolu�Lisesi�CALMUN�Konferan-
s�na�kat�ld��(14�–�15�–�17�–�18�Nisan�2017).
� Kulüp�ö�rencimiz�Ay�e�Ece�HUY�Koç�Üniversitesi�KUMUN�kon-
ferans�na�kat�ld��(8-11�Haziran�2017).
� Kulüp�ö�rencilerimiz�Burak�Kurt,�Ayça�Ayhan,�Damla�Özdemir,
Pelinsu��entürk,�Sude�Tezcan,�Deniz�Beltan,�Can�Ege�Aydemir,�Se-
na�Kele�,�Ay�e�Ece�Huy,�Zeynep�Gürtan,�Yasemin�Güner,�Duygu
Olgun�Kad�köy�Anadolu�Lisesi�KALMUN�Konferans�na�kat�ld��(12
–�16�Haziran�2017).

MUN (Model United Nations) KONFERANSI 

HASALMUN

KALMUN

Y-MUN
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Haydarpa�a�Lisesi�MUN�Kulübü�taraf�ndan�düzenlenen�HpalMUN´17�okulumuzda�gerçekle�ti.�Çe-
�itli�lise�ve�üniversitelerden�250´den�fazla�kat�l�mc��Birle�mi��Milletler´in�çal��ma�biçimini�simüle�ede-
rek�dünya�meseleleri�üzerinde�tart��t��ve�çözüm�önerilerini;�bir�sonuç�bildirgesi��eklinde�haz�rlad���(7�–
8�-�9�Nisan�2017).�
www.hpalmun.org

HPALMUN’2017
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Antalya’da�düzenlenen�ana�temas��"Küreselle�en�Dün-
yada�E�itim"�olan�26.�Ulusal�E�itim�Bilimleri�Kongre-
si�(ICES-UEBK�2017)’ne�ö�retmenlerimiz�P�nar�ÖZ-
DEM�R,�Jülide�GÜREL�KELE�O�LU�ve�Aysel�HAL-
LAÇO�LU� rehberli�inde,� ö�rencilerimiz� Cem� ÇE-
T�NKAYA,�Ekin�ÖZKURT,�Nuray��lkim�KARAKÖ-
ÇEK,�Ayyüce�ÖCAL,�Sema�Nur�TEKE�ve�U�ur�ÖZ-
GÜR�ile�kat�ld�k.

Ö�rencilerimiz�“Yüksek�Gerilim�Enerji�Hat-
lar�n�n�Havai�Kablolar�n�n�Mekanik�Gerilime
Kar���Korunmas�na�Yönelik�Kombine�Güven-
lik� Sistemi”� ba�l�kl�� bildirinin� 15� dakikal�k
sözlü�sunumunu�gerçekle�tirdi.�Sunum,�kongre
öncesi�Bilim�ve�Hakem�Kurulunca�de�erlendi-
rilmi��ve��Sözlü�Sunum�Bildiri�hakk��verilmi�-
ti�(20�–�23�Nisan�2017).

Uluslararası Eğitim Bilimleri
Kongresi (ICES-UEBK 2017)

Ö�RENC� DANI�MAN B�LD�R��ALANI

�lkim�KARAKÖÇEK
Ayyüce�ÖCAL
U�ur�ÖZGÜR�
Sema�Nur�TEKE
Cem�ÇET�NKAYA
Ekin�ÖZKURT

P�nar�ÖZDEM�R
Jülide�Gürel�KELE�O�LU
P�nar�ÖZDEM�R

Aysel�HALLAÇO�LU

Biyoloji

Fizik

E�itim�Sosyolojisi
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Proje�Amac�m�z;�Haydarpa�a�Lisesi�ö�-
rencileri�ile�farkl��bir�kültür�ve�lisana�sahip�bir
ülkede�olanaklar�aç�s�ndan�yard�m�ve�daya-
n��maya�ihtiyaç�duyan�bir�okula�destek�vere-
rek�ö�rencilerde�empati,�dayan��ma,�yard�m-
la�ma�gibi�de�erleri�güçlendirmek�ve�bu�sü-
reçte�ö�rencilere�projenin�ileti�im�dili�olan��n-
gilizceyi�s�n�f�ortam��ve�müfredat�d���na�ta��-
yarak�hayat�n�içinde�deneyimleme�olana���sa�-
lamak.

Hersek�Konsoloslu�u�ile�ileti�ime�geçilerek
Bosna-Hersek,�Vares’de�bulunan�Vares�Majdan�Okulu�pro-
je�ortak�okulumuz�olarak�belirlenmi��ve�buradaki�elli�ö�-
renciden��ngilizce�olarak�dilek�mektuplar��istenmi�tir.�

Bu�mektuplar�okulumuzda�olu�turdu�umuz�dilek�a�ac�na�as�larak�gö-
nüllü�tüm�ö�rencilere�sunuldu.�Ö�rencilerimiz�büyük�bir�ilgiyle�projeye�ka-
t�larak�hediyelerini�teslim�etti.�

Projenin�son�ve�as�l�anlaml��bölümü�olan�hediyelerin�teslimi,��ngiliz-
ce�ö�retmenimiz�Dilek��LKÖZ�rehberli�inde�ö�rencilerimiz��Ça�la�POLAT,
Ilgaz�YILMAZ,�Meltem�ERGÜMÜ�,�Ali�Ula��GÜNE�,��rem�ERGÜL,
Defne�Mina�GIOUSOUF,��irin�YILDIZ,�Mert�Yüksel�ANDIRIN�Bosna-
Hersek’te�proje�okulunu�ziyaret�ederek,�hediyelerin�teslimini�gerçekle�tir-
di�(12�–�14�Haziran�2017).

GEZ���LE��LG�L��B�LG�LER�:�Bosna�Hersek’e�do�ru�yola�ç�kt�k.
Saraybosna�havaliman�ndan�45�dakikal�k�mesafede�olan�Vares�kasabas�-
na�vard���m�zda�servis�arac�ndan�indi�imiz�an�ellerinde�“Ho�geldiniz”�ya-
z�s�n��ta��yan,�yerel�kostümlerini�giymi��ilkokul�ö�rencileri�ve���ö�retmenleri
bizi�büyük�co�ku�ve�kocaman�bir�“Merhaba”�ile�kar��lad�.�Bizler�için�iç-
eri�inin�ço�unlu�u�Türkçe�olan�harika�bir�tören�haz�rlam��lard�.��lk�olarak
Bosna�Hersek�milli�mar���ve�ard�ndan��stiklal�mar��n�n�çal�nmas�yla�hepi-
miz�duygusal�anlar�ya�ad�k.�Törenin�ard�ndan�projeye�dahil�olarak�bizle-
re�dilek�mektuplar��yazan�ö�rencilere�tek�tek�adlar��okunarak�hediyeleri�tes-
lim�edildi.�Daha�sonra�Vares�Belediye�Ba�kan��makam�nda�ziyaret�edile-
rek�proje�hakk�nda�bilgilendirildi.����kinci�gün�Konjic,�River�Buna�ve�Mos-
tar,�üçüncü�gün�Saraybosna’n�n�içi��eklinde�proje�orta��m�z�olan�okul�mü-
dürü�Nehrudin�Muftik�taraf�ndan�organize�edilmi�ti.�Bizleri�en�iyi��ekilde
a��rlamak�için�ellerinden�gelenin�fazlas�n��yapmaya�çal��an�gerek�Nehru-
din�Bey�gerekse��ngilizce�ö�retmeni�Maja�Sarajlic,�örnek�bir�ev�sahipli�i
göstermi�,�ortak�bir�kültür�ve�tarihe�sahip�oldu�umuzu�en�samimi��ekliy-
le�bizlere�hissettirmi�lerdir.�Gezi�boyunca�ö�renciler�ileti�im�dili�olan��n-
gilizce’yi�kendi�istekleri�ile�aktif�bir��ekilde�kullanarak�yabanc��dili�haya-
t�n�içinde�deneyimle�imkan��bulmu�tu.

Bu�güzel�yolculu�un�ard�ndan�ayn��özen�ve�misafirperverlikle�proje�or-
tak�okulumuz�Vares�Majdan�ö�rencileri�ve�idarecilerinden�olu�an�bir�gru-
bu�okulumuzda�a��rlama�imkan��yakalayaca��z.�

Ö�rencilerimizin��hem�sahip�olduklar���ngilizce�bilgi�düzeylerini,�kül-
türleraras��ileti�imde�kullanarak��özgüven�kazanmalar�,�hem�de�yard�mla�ma
ve�dayan��ma�gibi�de�erleri�ya�ayarak�ö�renmeleri�amac�yla�bu�y�l�ilkini
düzenledi�imiz�Show�Care�Let’s�Share�projemizi�önümüzdeki�y�llarda�da
farkl��ülkelerde�düzenleyebilmeyi�umuyoruz.

16

Show�Care�Let’s�Share�projesinde�eme�i�geçen�tüm�proje�ö�rencile-
rine,�idarecilere,�velilerimize�ve�bizlere�hediyeleri�ile�destek�olan�ö�renci-
lerimize�te�ekkür�ederiz

SHOW CARE LET’S SHARE

Dilek Mektupları

Bosna Hersek’teyiz
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Haydarpa�a�Lisesi�Almanca�ö�retmenleri�olarak�ö�rencileri-
mizin�ikinci�bir�yabanc��dil�ö�renmelerine�ve�bunu�belgeleyebil-
melerine�katk�da�bulunmak�maksad�yla�Goethe�Enstitüsü�i�birli-
�i�ile�9.S�n�f�ö�rencilerine�yönelik�Almanca�kursu�ba�latt�k.�Kurs
program��açaca��m�z��ö�rencilerimize�duyurdu�umuzda�ö�ren-
cilerimizin�çok�istekli�olduklar�n��görmek�bizi�memnun�etti�ve�ne
kadar�yerinde�bir�karar�ald���m�z��gördük.�

Kurs�Program�n�n�Uygulanmas��:Bilindi�i�gibi�okulumuzda
Almanca�ikinci�yabanc��dil�olarak�ö�retilmektedir.�Almanca�kur-
sumuz�normal�e�itime�ilaveten�haftada�sekiz�saat�olmak�üzere�uy-
guland�.�Ö�renciler�taraf�ndan�yap�lan�ba�vurular�de�erlendiril-
dikten�sonra�25�ki�ilik�gruplardan�olu�an�iki��ube�olu�tu.��

Kurs�Program�n�n�Hedefi�:�Almanca�Kurs�Program�m�z�n
bu�y�lki�hedefi�Haziran�ay��sonunda�ö�rencilerimize�A1�sertifikas�n�
kazand�rabilmektir.�Ayr�ca�in�allah�dört�senelik�orta�ö�retim�sü-
reci�tamamland���nda�B2�sertifikas�n��alm���olarak�mezun�olma-
lar�n��sa�lamakt�r.

Almanca�Sertifikas�n�n�Sa�lad�����mkanlar�:�Goethe�Ser-
tifikas��uluslararas��geçerlili�i�olan�bir�belgedir�ve�ö�rencilerimiz
bu�belgeye�sahip�olduklar��taktirde;�Almanya'da�bir�yüksekö�re-
tim�kurumunun�haz�rl�k�s�n�f�na�gitmek�için�gerekli�dil�belgesini
edinmi��olacaklard�r.����ararken�ileri�düzeyde�Almanca�bildikle-
rini�belgeleyebileceklerdir.�T�p�ve�Mühendislik�alan�nda�çal��maya
haz�rlanabileceklerdir.

Sonuç�:�Almancan�n�özellikle�ikinci�yabanc��dil�olarak�ö�re-
tildi�i�okullarda�Haydarpa�aLisesi’nde�ba�latt���m�z�türdeki�Al-
manca�Kurs�Programlar�n�n�ö�rencilerin�Almanca�dil�becerileri-
nin�ileri�seviyeye�ta��nmas��konusunda�katk�da�bulundu�unu�dü-
�ünmekteyiz.�

HAYDARPAŞA LİSESİ’NDE 
ALMANCA SERTİFİKA PROGRAMI

Sempozyumda Sertifika Programı Sunumu

Kurs Sonu Sınav Uygulaması

�Goethe�Enstitüsü�i��birli�i�ile�yürütülen�Almanca�kursumuza
kat�lan�ö�rencilerimize�s�nav�yap�ld�.�Almanca�ö�retmenlerimiz
Solmaz�S�PAH��ve�Aysel�HALLAÇO�LU�taraf�ndan�y�l�boyunca
yürütülen�kursun�sonunda�enstitüden�görevliler�taraf�ndan�yap�-
lan�s�nava�k�rk�be��ö�rencimiz�kat�ld�.�Dinleme,�okuma�ve�konu�ma
bölümlerinden�olu�an�s�navda�ba�ar�l��olan�ö�rencilerimiz�A1�se-
rifikas��almaya�hak�kazanacak�(Haziran�2017).�
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BİLİMSEL PROJELERBİLİMSEL PROJELER

TÜBİTAK 

48. Araştırma

Projeleri Yarışması

4006 Bilim Şenliği

19



TÜB�TAK�48.�Lise�Ö�rencileri�Ara�t�rma�Projeleri�Bölge�Yar��mas�’na�ö�retmenlerimiz�P�nar�ÖZDEM�R,�Jülide�GÜREL�KELE-
�O�LU�ve��Özge�ÖNCÜL�rehberli�inde;��Biyoloji�dal�nda�4�ö�rencimizle�(Nuray��lkim�KARAKÖÇEK,�Ayyüce�ÖCAL,�Beyza�AK-
KAYA,�Resen�Birsu�KARAKA�),��Matematik�dal�nda�2�ö�rencimiz�(Ceren�Sare�RE�S,��rem�ESEN)�ile�kat�ld�k�(Mart�2017).�

TÜBİTAK 48. Lise Öğrencileri

20



Yar��mada�ö�retmenlerimiz�P�nar�ÖZDEM�R�ve�Jülide�GÜREL�KELE�O�LU�reh-
berli�inde�“A�açlar�n�Ya�am�Aç�lar�”�projeleri�ile�10.�S�n�f�ö�rencilerimiz�Nuray
�lkim�KARAKÖÇEK�ve�Ayyüce�ÖCAL��K�NC�L�K elde�etti�(Mart�2017).

Araştırma Projeleri Yarışması

21
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4006 Bilim Şenliği

TÜB�TAK�Temsilcisi�Medeniyet�Ünv.�Matematik�ve�Fen�Bi-
limleri�E�itimi�Böl.�Ba�k.�Prof.�Dr.�Cengiz�ALACACI’nin�aç�l�-
��n��yapt����TÜB�TAK�4006�Bilim�Fuar���Biyoloji�ö�retmenimiz
P�nar�ÖZDEM�R�koordinatörlü�ünde�gerçekle�tirildi.

Ö�rencilerimiz�Tarih,�Co�rafya,�Sosyoloji,�Psikoloji,�Matematik,
Biyoloji,�Fizik,�Yaz�l�m�alanlar�nda,�ö�retmenlerimiz�P�nar�ÖZ-
DEM�R,�Gülizar�AKAGÜNDÜZ,�Fatma��ENER,�Ercan�DUMAN,
Hüseyin�Y���T,�Elife�ULUDEVEC�,�Aysel�HALLAÇO�LU,�Jü-
lide�GÜREL�KELE�O�LU,�Mehmet�Ali�SADE,�Rahmi�ÇAKIR,
Ahmet�CEYHAN,�Özge�ÖNCÜL,�Sakine�ARI�ve�Erkan�MEN-
GEL�BO�A�rehberli�inde�ö�rencilerimizin�toplam�20�projesi�ser-
gilendi.�Okulumuz�ö�rencileri�ve�misafir�ö�renciler�projeler�hak-
k�nda�bilgi�alma�f�rsat��buldu.
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�enlik�havas�nda�gerçekle�en�fuarda�ö�rencilerimizin�çini�sa-
nat��çal��malar��Neriman�TEM�Z�rehberli�inde�sergilendi,�müzik
dinletisi�yap�ld�,�yer�satranc��ile�ö�rencilerimiz�hem�dü�ündüler,�hem
e�lendiler�hem�de�ö�rendiler�(25�May�s�2017).



24



KÜLTÜR SANAT ve DİL PROJELERİKÜLTÜR SANAT ve DİL PROJELERİ

25

Gelecek İçin

Söz Bizde 

Quiz Show

Kulübümü
Seçiyorum

Çinicilik

Osmanlı

Başkentlerini

Geziyoruz

Maker Lab

Edebiyat ve

İstanbul
Mecmua-i

Tarih

Dayanışma
Dükkanı

Bumerang

Psikoeğitim
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Üsküdar��lçe�Milli�E�itim�Müdürlü�ü�taraf�ndan�düzenlenen�ve�Üsküdar´daki�proje�okullar�n�n�kat�ld����“Gelecek��çin�Söz�Bizde�-
Sava���zleri�Paneli’ne�kat�ld�k.�Tenzile�Erdo�an�K�z�Anadolu��mam�Hatip�Lisesi�ev�sahipli�inde;�"Sava��ve�Çocuk",�“Sava��ve�Mülte-
ciler",�"Sava��ve�Toplum�Psikolojisi",�"Sava��ve�Fetih",�"Sava��ve�Silah�Sanayi",�"Sava��ve�Sanat”�ba�l�klar��ad��alt�nda�düzenlenen�pa-
nelde�okulumuzu�temsil�ettik.

Tarih�Ö�retmenimiz�Ahmet�TÜFEKÇ��dan��manl���nda�haz�rlanan�“Sava��ve�Silah�Sanayi” konusu;�ö�rencilerimiz�Begüm�BAY-
BORA,�Mert�Yüksel�ANDIRIN,��nci�Merve��AH�N�ve�O�ulcan�AYDOKAN�taraf�ndan�sunuldu�(10�May�s�2017).

Paneldeki�tüm�konular�kitapç�k�haline�getirilerek,�ilçemizdeki�tüm�okullara�da��t�ld�.�Kitab�n�4.�Bölümünde�yer�ald�k.

Gelecek İçin Söz Bizde Paneli
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P s i k o e ğ i t i m

Rehberlik�Ö�retmenimiz�Tu�ba�KURT�ULUCAN�reh-
berli�inde;�ö�rencilerin�s�nav�kayg�s��ile�ba�a�ç�kabilme,�po-
tansiyellerini�s�nava�aktarabilme,�performanslar�n��artt�ra-
bilmenin�hedeflendi�i�PS�KOE��T�M�PROGRAMI�bu�y�l
12.�S�n�flara�6�oturum�olarak�uyguland�.�Programda�ö�-
rencilerin�s�nav�kayg�s�yla�ba��etme�becerilerinin�artt�r�l-
mas�na,�s�nava�ili�kin�duyular�n�n�d��a�vurulmas�na�ve�s�-
nava� ili�kin� olumsuz� dü�üncelerinin� yerini� rasyonel� dü-
�üncelere�dönü�türülmesine�odaklan�ld�.



Öğrencilerimizin mekanik, elektronik ve yazılım alanında ça-
lışmalar yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla "Maker Lab"
kuruldu. Öğretmenlerimizin rehberliğinde öğrencilerimiz tara-
fından geliştirilen “çizgi izleyen robot”umuzla yarışmalara katıldık.
Öğrencilerimiz Akif Ahsen ÖZER, Uğur ÖZGÜR, Ahmet Me-
te UÇMAZ, Burak MACİT'ten oluşan ekip, robotumuzun elek-
tromekanik uygulamasını yaparak yazılımını geliştirdi. Robotumuz;
siyah zemin üzerinde beyaz çizgiyi ya da beyaz zemin üzerinde
siyah çizgiyi, çizgi konumunu tespit etmek suretiyle, parabolik
ve dik viraj zorluklarını aşarak takip edecek şekilde tasarlandı.

� İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından düzenlenen İTÜ
Robot Olimpiyatları (İTÜRO) etkinliğinde çizgi izleyen robotu-
muz parkuru başarıyla döndü (6-8 Nisan 2017).
� Okan Üniversitesi tarafından düzenlenen robot yarışması-
na (ROBOKAN) katıldık (21-23 Nisan 2017).

2017-2018 Eğitim öğretim yılından itibaren okulumuz bün-
yesinde robotik çalışmalarının daha sağlıklı bir şekilde yapıla-
bilmesi amacıyla daha büyük bir alanda, daha gelişmiş ekip-
manla bir Maker Lab hazırlanması çalışmaları devam etmek-
tedir.
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Ö�retmenimiz�Neriman�TEM�Z�rehberli�i�ve�10.�s�n�f�ö�renci�ve-
limiz�Emine�ALGIN’�ndeste�inde�ba�lat�lan�bu�projede,�tarihsel�gelene�i
olan�böyle�bir�lisenin�ö�rencileri�ile�yine�bin�y�l��a�k�n�bir�gelene�e�sa-
hip�olan�çini�sanat��ile�bulu�turduk. Proje�kapsam�nda�ö�rencilere�ge-
leneksel�desen�çizim�teknikleri�anlat�ld�,�çizimlerin�seramik�ürünlerde
ve�mimari�alanlarda�kullan�labilmesi�için�modelleme�çal��malar��yap�ld�.
Proje,�tarihi�geçmi�i�olan�di�er�liseler�aras�nda,�geleneksel�sanatlarda
bireysel�çabalar��eklinde�de�il�ekip�çal��mas��olmas��ve�özellikle�çini
sanat�n�n�kurum�yarar�na�sürdürülebilir��ekilde�uygulanmas�,�ya�at�l-
mas��ba�lam�nda�farkl��bir�yere�sahiptir.�
� Ö�rencilerde�fark�ndal�k�olu�turulabilmesi�için�Sempozyum�ve�4006
Bilim��enli�i’ne�sergi�ile�kat�ld�k.�Hem�ö�rencilerde�fark�ndal�k�olu�-
turmas��hem�de�binan�n�mimari�esteti�ine�katk��saplamas�,�projeyi�ge-
lenek�ile�modernite�aras�nda�köprü�olma�noktas�na�ta��maktad�r.�

ÇİNİCİLİK
� Okulumuzun�Çini�Atölyesi�ö�rencileri�ile�Hünkar�Kas-

r�´nda�düzenlenen�çini�sergisi�ziyareti�gerçekle�ti.�
Sergi,�Esen�MERMER�ve�Kemal�GÜLER´in�Selçuklular

Döneminde�filizlenip�Osmanl��Döneminde�renklerin�ahengi�ve
ate�in�varolu�u�ile�bulu�an�çini�sanat�n�n�seçkin�örneklerine�da-
ir�eserlerini�kapsamaktad�r.�Gezide�ö�rencilerimizin�estetik�al-
g�lar�n�n�daha�da�geli�tirilmesi�ve�çini�sanat�na�olan�ilgilerinin
artt�r�lmas��amaçland��(17�Aral�k�2016).

Öğrencilerimizin Çini çalışmaları okul duvarlarımızı renklendirdi.



Ülkemizin�köklü�ve�tarihi�e�itim�kurumlar�ndan�olan�Hay-
darpa�a�Lisesi’nin�2016-2017�E�itim-Ö�retim�y�l��projelerinden
biri�de�dijital�bir�tarih�dergisi�olan�“Mecmua-i�Tarih”tir.�Ta-
rih�ö�retmenimiz�Volkan�ÇOBAN�dan��manl���nda,�12�ö�-
rencimizle�kas�m�ay�nda�ba�lad���m�z�5�ayl�k�bir�çal��man�n
ürünüdür.�Bu�dijital�dergi� ile�amac�m�z;�ö�rencilerin�kat�-
l�mlar�n��sa�layarak,�MEB�Tarih�Dersi�Ö�renim�program�n-
da�yer�alan�temel�ve�tarihsel�becerileri�artt�rmak,�tarihin�temel
de�erlerini�ö�rencilere�kazand�rmak,�

ö�rencilerin�güven�duygular�n��geli�tirmek,�ara�t�rma�bece-
rilerini�artt�rmak�ve�bir�ürün�meydana�getirmenin�mutlulu�unu
ö�rencilerimize�ya�atmakt�r.�

12�ö�renci�ile�ç�kt���m�z�bu�yolu�ba�ar�yla�sonuçland�-
rarak,�Mecmua-i�Tarih�dergisini�haz�r�hale�getirmenin�mut-
lulu�u�ya�ad�k�(26�Nisan�2017).�Öyle�ki�önümüzdeki�se-
nelerin�çal��malar���imdiden�ba�lad�.�Pek�çok�ö�rencimiz
bir�daha�ki�sene�için��imdiden�yerlerini�ay�rd�.�Bundan�son-
ra�ki�amac�m�z�dergimizi�Haydarpa�a�Lisesi’nin�gelenek-
lerinden�biri�haline�getirmek.�

Dergimize�ula�mak�için:
http://haydarpasa.k12.tr/Dergi/MecmuaiTarih/2017/

MECMUA-İ TARİH (Dijital Tarih Dergisi)
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Dergi hazırlık çalışmaları



•�Gelirini�belirlenen�bir�ilkokula�ba���lanmak�üzere;�ö�-
rencilerimizden�gelen�yeni�ve�az�kullan�lm���kitaplar�n�sa-
t���n��geleneksel�hale�gelen�Dayan��ma�Dükkan��etkinli�i-
miz�ile�gerçekle�tirdik�(21�–�23�Nisan�2017).

Dayanışma Dükkanı
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•�Dayan��ma�Dükkan�’nda�elde�etti�imiz�geliri�birle�ti-
rilmi��s�n�f�uygulamas��yapan��anl�urfa’n�n�Siverek�ilçesinde
bulunan�Dar�cal��Köyü��lkokulu�ö�rencilerine�ula�t�rd�k.�E�i-
timine�devam�eden�ve�seneye�ba�layacak�yirmi�ö�rencinin
2017-2018�e�itim�ö�retim�y�l�nda�ihtiyaç�duyaca���k�rtasiye
malzemelerinin�tamam�,�satranç�tak�mlar�,�kitaplar�n�yeri-
ne�ula�t���n�,�gelen�foto�raflar�ile�görmek�mutlulu�umuz�art-
t�rd��(Haziran�2017).

•�Üsküdar�Belediyemizce�ba�lat�lan�“Harem’den�Ha-
lep’e��nsani�Yard�m”�kampanyas�na�tüm�okul�ö�renci-
lerimizin�yiyecek,�giyecek,�mal�ve�malzeme�yard�mla-
r�yla�kat�ld�k(Ocak�2017).�

Yard�ma�kat�lan�tüm�velilerimize�te�ekkür�ediyoruz.�
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OSMANLI BAŞKENTLERİNİ GEZİYORUZ

Ö�retmenimiz�Gülizar�AKAGÜNDÜZ�rehberli�inde�yürütülen
proje�ile;�Koca�bir�imparatorlu�un�kurulu�una�ve�büyüme�ça�lar�na
�ahit�olan�ba�kentlerin�tarihi�ve�kültürel�miraslar�n��tan�tmak,�o�top-
lumun�bir�bireyi�olduklar�n��hat�rlatarak�kimli�ini,�ideallerini,�dünyaya
kar���duru�unu�ke�fetmesine�katk�da�bulunmak�amac�yla;�‘’Haydar-
pa�a�Lisesi�Osmanl��Ba�kentlerini�Geziyor�ve�Kendi�Gerçe�ini�Ke�-
fediyor’’�Projesi�kapsam�nda:�

� Gülizar�AKAGÜNDÜZ,�Mehmet�Ali�SEV�ND�K,�Tayfun
DO�RU,�Neriman�TEM�Z�rehberli�inde�42�ö�rencimizin�kat�ld�-
���“Bursa�–�Cumal�k�z�k”�gezisi�gerçekle�ti�(1�Nisan�2017)
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� Cafer� PEKTA�,�Mehmet�Ali� SEV�ND�K,�Gülizar
AKAGÜNDÜZ� rehberli�inde� 27� ö�rencimizin� kat�ld���
“Edirne”�gezisi�gerçekle�ti��(7�May�s�2017).



BUMERANG

� Teknopark ‹stanbul’u ziyaret ettik (06 Nisan 2017). 
Sağl›k Bilimleri, Mühendislik ve Sosyal Bilimlerde Türkiye’de

Ar-Ge faaliyetlerinin ne durumda olduğunu araşt›rmay› 3 dönem
boyunca sürdüreceğimiz proje ile ayr›ca; Teknoparklar›n nas›l
çal›şt›klar›n› yerinde görme f›rsat› bulduk. Türkiye’de 69 tane ol-
duğunu öğrendiğimiz Teknoparklara gelecek eğitim öğretim dö-
neminde ziyaretlerimiz devam edecek.  
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� Öğrencilerle birlikte yürüttüğümüz ve 3 dönem devam edecek
olan Bumerang Ak›l Projesi’ kapsam›nda;

Bumerang Ak›l Projesinin Amac›: Proje, beyin göçüne yöne-
lik bir fark›ndal›k çal›şmas›d›r. Gençlerin farkl› kültürleri, ülkele-
ri tan›malar›n›, en iyi uygulama ve bilimi kaynağ›ndan öğrenme-
lerini özendiren, ancak; birikimlerini ve enerjilerini  ülkesi için har-
camalar›n› teşvik etmeyi amaçlamaktad›r. 

Bumerang�Ak�l�Projesinin�Amac�:�Proje,�beyin�göçüne�yöne-
lik�bir�fark�ndal�k�çal��mas�d�r.�Gençlerin�farkl�kültürleri,�ülkele-
ri�tan�malar�n�,�en�iyi�uygulama�ve�bilimikayna��ndan�ö�renmelerini
özendiren,�ancak;�birikimlerini�ve�enerjilerini��ülkesi�için�harca-
malar�n��te�vik�etmeyi�amaçlamaktad�r�(�evval�Güven�11/E).
� Bumerang Akıl Projesi Öğrenci Grubu’nun organize ettiği kon-
feransta son dönem T›p öğrencilerinin rol modellerinden Op. Dr.
Banu Ç‹FTÇ‹ 10. ve 11. sınıf öğrencilerimizle Kariyer Planlama
ve T›p Mesleği konularında biraraya geldi (18 Nisan 2017). 



�lki�geçen�y�l�gerçekle�tirilen,��ngilizce�ö�retmenlerimiz�Emine�KAÇAR�ve�Dilek��LKÖZ��rehberli�inde�yürütülen��ngilizce�Bilgi�Yar��ma-
s��Quiz�Show�bu�y�l�da�9.�s�n�f�ö�rencilerimizin�kat�l�m�yla�gerçekle�ti.

�çerik�olarak�genel�kültür�sorular�n�n�sorularak�ö�rencilerin,��ngilizceyi�ders�d���ndaki�di�er�alanlarda�da�kullanmalar�n�n�hedeflendi�i�yar��-
mada,�ö�rencilerimiz�hem�yeni�bilgiler�ö�rendiler�hem�de��ngilizceyi�e�lenceli�bir�ortamda�pratik�yapma�imkan��buldular.

Sunuculu�unu�okulumuz�9/G�s�n�f��ö�rencisi�Mehmet�Salih�BAYRAK'�n�yapt����Quiz�Show'da�kazanan�s�n�f�m�z�9/F�oldu�(3-6�Nisan�2017).

QUIZ SHOW
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Edebiyat ve İstanbul

� Edebiyat�Ö�retmenimiz�Emir�Hüseyin�Y���T�rehberli�inde�9.�ve
11.�s�n�flardan�olu�an�25�ki�ilik�bir�ö�renci�grubumuz,�merkezi�Emi-
nönü´ndeki�Sepetçiler�Kasr�´nda�bulunan�Ye�ilay�Cemiyetini�ziyaret
etti.�Burada�Arif�Ç�FÇ��Bey´in�sigara,�alkol,�uyu�turucu,�teknoloji�v.b.
ba��ml�l�klar�hakk�ndaki�seminerini�dinleyerek�ba��ml�l�klar�hakk�ndaki
fark�ndal�klar�n��artt�rd�.�

� Ayn��gün�Gülhane´de�bulunan��slam�Bilim�Müzesi�ziyaret�edil-
di.� Ö�rencilerimiz� Türk-�slam� Dünyas�n�n� dünya� bilimine
yapt����katk�lar�hakk�nda�bilgi�ve��fikir�sahibi�olma�imkan�n��el-
de�etti�(25�May�s�2017).

� Okulumuzun�Edebiyat�Ö�retmenleri�Emir�Hüseyin�Y���T�ve�Fatma��ENER�rehberli�inde��Emirgan�Korusu�ve�A�iyan�Müzesi´ne
gezi�gerçekle�ti.
11.�S�n�f�ö�rencileri�ile�gerçekle�tirilen�gezide�ö�rencilerimiz�Emirgan�Korusu´nun�temiz�havas��ve�e�siz�manzaras��e�li�inde�kahvalt�
yaparak�senenin�yorgunlu�unu�att�lar.�Ö�leden�sonra�ise�Tevfik�Fikret´in�ya�ad����ev�olan�A�iyan�Müzesi�ziyareti�neticesinde�kültürel
birikimlerine�bir�yenisini�daha�eklediler�(11�May�s�2017).
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Kulübümü�Seçiyorum:�Müfredat�d����faaliyetlerin�en�verim-
li��ekilde�planlanmas��ve�yürütülmesi�amac�yla�ö�rencilerimizin
en�do�ru�sosyal�kulübe�yönlenmelerini�sa�lamak�için�2016-2017
e�itim�ö�retim�y�l�ndan�itibaren�"Kulüp�Tan�t�m�Günleri" dü-
zenlemeye�ba�lad�k.�Kültür�Merkezimizde�gerçekle�tirilen�et-
kinlikte�kulüplerden�sorumlu�ö�retmenler�taraf�ndan�görevlen-
dirilen�kulüp�temsilcisi�ö�rencilerimiz�haz�rlad�klar��stantlarda
kendi�kulüplerini�ve�planlanan�çal��malar��anlatt�.�Ö�rencilerimiz
stantlar��gezerek�kulüpleri�yak�nda�tan�d��ve�seçtikleri�kulübe�üye
oldu�(13-14�Ekim�2016).

Kulübümü Seçiyorum
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Okulumuz yurdumuzun en şerefli lisesi

İlm-i irfandan meş’ale taşır her bir köşesi

Çok yücesin, çok ulusun imanl› Türk gençliği

Amaç yapt›n sen kendine, cesaret ve mertliği

Haydarpaşa Lisesi bu gençlere kucak açar.

Medeniyet dünyas›na nurlu ›ş›klar saçar.

Üç k›taya feyiz veren atalar›n ahfad›

Fazilet ve hakka tapan büyük neslin evlad›

Tarihinin eşi yoktur ey kahraman Türkoğlu

Ey cihanda devir açan, devrim yapan Türkoğlu
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