
Sevgili Haydarpaşalılar, aaa
Haydarpaşa Lisesi Eğitim 
Vakfı Başkanı olarak son 
birkaç yılda sizlerle okul açı-
lışlarında, tanıtımlarda, me-
zuniyetlerde ve birçok farklı 
etkinlik vesilesiyle bir araya 
geldik. Bugün de sevgili öğ-
rencilerimizin girişimiyle ha-
yata geçen gazetemizden 
sizlere seslenmenin mutlu-
luğu içerisindeyim. 1934’ten 
bugüne binalarımızı okula, 
okulumuzu bir yuvaya ve tüm 
mezunlarımızı bir aileye dö-
nüştüren esas unsur birlikte-
liğimiz olmuştur. Birliktelikte-
ki kurucu unsur, paylaşılan 
ortak değerler ve gayelerdir. 
Bugün gençlerimiz, 87 yıllık 
okulumuzun bir geleneğinin 
ihyasıyla geçmişlerine sahip 
çıkarken geleceklerine de ışık 
tutuyorlar. Bu birlikteliğimizi 
daha da kuvvetlendirmek için 
iletişim kanallarımızı çeşitlen-
dirmeli ve zenginleştirmeliyiz. 
Birbirimizden haberdar olmalı 
ve birbirimize destek olmalı-
yız. aaaaaaaaaaaaaaaaaaa-
aaaaaaaaaaaaaaaaa 
 Sevgili gençler, Haydarpa-
şa’nın Sesi gazetesiyle tüm 
camiamızın sesine ses ol-
maya, gücüne güç katmaya 
namzet bir işe soyunmuşlar. 
Onların bu çabasını sizlerin 
huzurunda takdir ediyorum. 
İnanıyorum ki eski kampüsü-
müzdeki kıt imkanlarla radyo 
yayıncılığı yapmış, dergi, ga-
zete yayıncılığına soyunmuş 
birçok Haydarpaşalı abim ve 
kardeşim bu teşebbüsün hem 
zorluğunu hem heyecanını 
daha iyi takdir edecektir. aaa

Tüm camiamız da gerek kat-
kılarıyla gerek sadık bir oku-
ru olarak bu gazeteye destek 
olacaklardır. aaaaaaaaaa

Yapılan her işte, işin yöneldiği 
amaç kadar onu yapanların 
geçirdiği değişimin de büyük 
bir önemi vardır. Lise yılla-
rında bir gazete çıkarmanın 
zahmet ve büyük sorumlulu-

ğunu üstlenen öğrencilerimiz, 
işi layıkıyla, vaktinde, takım 
çalışması içinde, etik değer-
lere bağlı, sosyal sorumluluk-
ları gözeterek ve diğer vazife-
lerini aksatmadan yapmaya 
sadık kaldıkça kendilerinde 
de bu değerlerin köklenerek 
yerleştiğini göreceklerdir. aa-
aaaaaaaaa
Her yıl mezuniyet törenimiz-
de, gençlerimizin bu deği-
şimlerini müşahede etmenin 
mutluluğunu yaşıyorum. Oku-
lumuza gelirken büyük bir he-
yecanı ve öğrenme ateşini  
gözlerinde  gördüğüm çocuk-
larımızın, beş sene içinde na-
sıl geliştiklerini, kendilerine
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1934’ten GELECEĞE
Atatürk’ün talimatıyla kuruldu-
ğu 1934 yılından bugüne cum-
huriyetimizin gelişimine tanıklık 
eden lisemiz, ülkemize değer 
katan yüzlerce ismi yetiştirmiş 
öncü eğitim kurumlarından biri 
olma misyonunu sürdürüyor. 

Yıllar sonra dahi okul marşını 
söylerken Haydarpaşa Lisesi 
mezunlarının yüzlerinde ilk gü-
nün heyecanını görmek; okulu-
muzun öğrencilerin yaşamında 
bıraktığı güçlü izi, kattığı anlam 
ve değeri hissetmek bakımın-
dan göz yaşartıcıdır. Dünün fe-
dakâr eğitimcilerinin ‘iyi öğrenci-
ler’ yetiştirme, güzel bir gelecek 
inşa etme idealiyle ortaya koy-
duğu çabayı, bugünün eğitimci 
kuşakları olarak aynı hassasi-
yetle sürdürüyoruz.
Öğrencilerini en değerli varlığı 
olarak gören, sevgi, ilgi ve bilgi 
ile kucaklama gayretinde olan 
yetenekli ve deneyimli öğret-
menlerimiz; gençlerimizin bi-
lişsel, duyuşsal ve psikomotor 
ihtiyaçlarına uygun şekilde des-
tek sağlamaktadır. Bu rehberli-
ğimizde en güçlü motivasyonu-
muz; öğrencilerimizin geleceğe 
umutla bakan, başarılı, emeğin 
kıymetini bilen, sorumlu ve mut-
lu bireyler olarak yetişecekleri-
ne olan inancımızdır.

Bu değerlerle yetişen Haydar-
paşalı gençlerimiz, üniversite 
sınavlarındaki akademik başa-
rılarıyla da dikkat çekiyor.

Ülkemizin her köşesinden oku-
lumuza gösterilen yoğun ilgi, 
öğrenci kalitesi ve potansiyeli 
bunun en somut göstergesidir.

Akademik başarıları kadar güçlü 
sosyal yönleriyle de fark yara-
tan öğrencilerimiz, bugün yeni 
bir başlangıç yapıyor. Lisemizin 
1968 yılında öğrencilerin girişi-
miyle yayın hayatına başlayan 
Haydarpaşanın Sesi gazetesi, 
bugün öğrencilerimiz sayesinde 
yeniden bir okul gazetesi olarak 
hayat buluyor.

Tüm içeriği gençlerimizce ha-
zırlanan ve bugünün dijital 
dünyasına uyumlu şekilde yine 
öğrencilerimizce tasarlanan 
Haydarpaşanın Sesi; okulumu-
zun geçmişinden geleceğine 
köprü olacak, öğrencilerimize ve 
bizlere heyecan katacak. Hay-
darpaşanın Sesi ile öğrencileri-
mizin girişimlerini, etkinliklerini, 
başarılarını, kendi anlatımlarıyla 
her sayıda daha güçlü içeriklerle 
takip edeceğiz.

Atatürk’ün “Bir ulusun; özgür, 
bağımsız, onurlu ve yüksek dü-
zeyde olmasını sağlayan eği-
timdir.’’ fikir ve yaklaşımının ne 
denli doğru olduğunu başarı-
lı çalışmalarıyla gösteren tüm 
Haydarpaşalılar ile gurur duyu-
yoruz.

   V. Kemal ORAL
  Haydarpaşa Lisesi 
   Müdürü

HAYDARPAŞA LİSESİ EĞİTİM VAKFI BAŞKANI 
EMİN GÖKALP BAŞ’TAN BİZLERE

 

donattıklarını ve hayata atıl-
maya hazır hale geldiklerini 
görünce Haydarpaşa Lise-
sine ve genç nesillere olan 
inancım perçinleniyor. aaaa-
aaaaaaaaaaaaaaaaaa
Haydarpaşalılık ruhu tam ola-
rak budur. Kendine güvene-
rek bir vazifeye atılmak, hak-
kıyla o işi sürdürmek, şartlar 
ne olursa olsun en yüksek ka-
litede iş üretmek ve sonra da 
zamanı gelince yeni kuşak-
lara devredebilmektir. Bugün 
hayata merhaba diyen bu ga-
zetenin, hem camiamıza yeni 
bir soluk getireceğine hem de 
bu faaliyeti hayata geçiren 
gençlerimize önemli tecrübe-
ler katacağına inancım tam. 
Bizlere düşen de mücadele-
ye atılan gençlerimizin yanın-
da olmak. aaaa

Okulumuzun kurucusu Ata-
türk’ün de ifade ettiği gibi 
“Yeni Türkiye’nin genç ev-
latları, yorulsanız da beni iz-
leyeceksiniz. Dinlenmemek 
üzere yürümeye karar veren-
ler asla ve asla yorulmazlar. 
Türk gençliği amaca, bizim 
yüksek ülkümüze durmadan, 
yorulmadan yürüyecektir.” 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-
aaaaa

         Emin Gökalp BAŞ
Haydarpaşa Lisesi 

Eğitim Vakfı
Genel Başkanı

EDİTÖRÜMÜZDEN MESAJ
Sevgili Haydarpaşalı arka-
daşlarım, değerli mezunlar, 
öğretmenlerim ve tüm okurlar;

Haydarpaşa Lisesi geçmişin-
den beri kültürünü daim kıl-
mayı amaçlamış, her ne kadar 
okul binasının değişmesiyle 
duvarlar arasındaki ruhun tek-
rar beden bulması gerekmiş 
ve o dönemde Haydarpaşa 
Lisesi tarihi büyük bir boşluk 
içine düşmüş olsa da günü-
müzde  mezunlarımız aracılı-
ğıyla bu gayenin sürdürülme-
sinde büyük bir başarı elde 
edilmiştir. Şu anda Haydarpa-
şa Lisesi’nin sıralarında otu-
ran bizlere de bu noktada çok 
büyük sorumluluk düşmekte. 

Çünkü gün gelecek bizler ge-
leceğin geçmişi, sıralamızda 
oturan öğrencilerin gururla 
bakması gereken kişiler ola-
cağız. Şu an birçoğumuzun 
hayretle baktığı müze ve arşi-
ve onlar da hayretle bakacak, 
tek fark orada biz olacağız. 
İşte bunun için ben ve ekibim 
uzun zamandır sayı çıkarma-
yan Haydarpaşa’nın Sesi ga-
zetesi için bir araya geldik.
AAAAAAAAAA
Eski Haydarpaşanın Sesi ga-
zetesinde birlik ve beraberliği 
güçlendirmek, geleceğe mi-
ras bırakmak için ortaya ko-
nan ekip çalışmasının izleri 
müzemizde yer alan baskı-
lardan da inceleyebileceğiniz 
gibi , özellikle dönem şartlarını 
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değerlendiğimizde, olduk-
ça ilham verici ve bu kültü-
rü yeniden tüm Haydarpaşa 
camiasıyla buluşturmaktaki  
motivasyonumuzun temelini 
oluşturmakta.  

İlk başta kendi başıma yola 
çıkıp planlamasını yaptığım 
bu yolculukta sonrasında 
çokça destek alarak umutla 
baktım. Elinizde, ekranınızda 
yer alan Haydarpaşa’nın Sesi’
21. yüzyıl ilk sayısı çok büyük 
emekler ile ortaya çıktı. 0’dan 
başlayıp 1’e geldik ve her yeni 
sayıda amacımız yaptığımı-
zın daha iyisini yaparak en 
iyisine ulaşmak. Şu an benim-
le beraber ekibimde yer alan 
yazarlarım ve tasarımcılarım 
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Edebiyatı Öğretmeni 
Mustafa KUĞU

Didem ÇATALTEPE

TASARIM
 Abdullah Gürkan SÖNMEZ

Burak GÜMRAH

da aynı amaçla işlerini en iyi 
şekilde yapıyorlar. Eğer sizler 
de bu yolda bize katılmak is-
terseniz yayin@haydarpasa.
k12.tr elektronik posta adre-
si üzerinden bizimle iletişime  
geçebilirsiniz. aaaa

Sizlerden gelecek hikayeler, 
şiirler, denemeler, haber yazı-
ları gibi içerikler bizler için çok 
değerli. Unutmayın kaleme 
aldığınız her şey bu gazete-
nin bir parçasıdır, çünkü biz 
‘’Haydarpaşa’nın Sesi’’ olmayı 
amaçlıyoruz. Keyifli okumalar.

Didem ÇATALTEPE
Haydarpaşanın Sesi

Editörü



3 ADAM HAYDARPAŞA’DA
22 Ekim Cuma günü 3 Adam 
sahne adıyla da bilinen Eser 
Yenenler, İbrahim Büyükak 
ve Oğuzhan Koç bu kez de 
Haydarpaşa Lisesi Orhan 
Özokur Kültür Merkezi’nde 
seyircisini kahkahalara boğ-
du. Haydarpaşa Lisesi Eğitim 
Vakfı’nın vesile olduğu bu gü-
zel etkinliği, öğrenci meclisi-
miz ve tiyatro kulübümüz ko-
ordine etti.  Sürpriz bir açılışla 
başlayan etkinlik bizi 84. dö-
nem öğrencilerimizin 3 ada-
mıyla söyleşi yapacağımız 
hülyasına kaptırdı. Sonradan 
fark ettik ki bu açılış sadece 
bir şaşırtmacadan ibaretmiş. 
Geri kalan zamanımızda 
BKM Mutfak’ın gözde üçlüsü 
bizlerleydi.

Şimdilerde neler yaptıklarını 
sorduğumuzda ise; İbrahim’in 
kameranın arkasına geçip 
yazarlık ve yönetmenlik yap-
tığını, Eser’in BKM Mutfak’ın 
yeni şefi olduğunu, Oğuz-
han’ın da müzikal kariyerini 
devam ettirdiğini öğrendik. 
Hayatları farklı kavşaklara 
gitse de mizah konusunda tek 
yön olan bu üçlüyle geçirdiği-
miz kaliteli zaman için hem 
kendilerine, hem de etkinliğin 
gerçekleştirilmesine vesile 
olan Doktor Özlem Cankurta-
ran Hanım ve Vakıf Başkanı-
mız Emin Baş adına eşi Bilge 
Baş’a teşekkürlerimizi plaket 
takdimi ve çiçekler ile ilettik.

GELENEKSEL PİLAV GÜNÜ
Her sene Haydarpaşa Lisesinin kuruluş günü olarak kabul edilen 26 Eylül’ün bulunduğu haftanın pazar günü Haydarpaşa Lisesi Mezunlar Derneği organizatörlü-
ğünde düzenlenen pilav günü bu sene de okulumuzda gerçekleştirildi. Önceki senelerde mezunlarımızın Haydarpaşa’dan koparak uzaklaşmasına engel olmak, 
lise arkadaşları ile bir araya gelip eski zamanları yad etmelerine olanak sağlamak gibi amaçlarla çok kapsamlı düzenlense de bu sene pandemi nedeniyle çok 
daha kısıtlıydı. Büyük çoğunlukla Haydarpaşa Lisesi Mezunlar Derneği ve Eğitim Vakfı’nın katılımıyla gerçekleşen 2021 Pilav Günü etkinliğinde değerli mezun-
larımızdan birkaçı ile röportaj düzenleyip bunları sizler için derledik. Keyifli okumalar.

➤ Okulda böyle bir gazete-
nin çıkmasını nasıl yorum-
larsınız?
Öncelikle bu girişiminiz için 
sizi tebrik ediyorum. Biliyorsu-
nuz ki okulumuzda bir müze 
bulunuyor ve müzenin oluştu-
rulması 3 yılı aşkın sürdü. Ga-
zetede bunu  ve sportif faali-
yetleri  konu almanızı öneririm

➤ Çok uzun zaman önce me-
zun olmuş olsanız bile bir pa-
zar günü tekrar Haydarpaşa 
Lisesindesiniz. Bunu sağla-
yan nedir?
Biz okulumuzu çok seviyo-
ruz, onun için yapmayaca-
ğım hiçbir şey yok. Mesela 
okulumuzda masa tenisi ant-
renmanı var. Bu sayede hem 
okul takımını hem de Hay-
darpaşa Lisesi Spor Kulübü 
Masa Tenisi Takımı’nı çalış-
tırıyoruz. Haydarpaşa Lise-
sinin bize verdiği gurur çok 
mutlu ediyor ve ayrılamıyo-
ruz. Ben aslında Galatasaray 
Kulübü’nün divan üyesiyim 
ama buna rağmen Haydarpa-
şa Lisesi Spor Kulübü’nün ve 
Haydarpaşa Lisesi Mezunlar 
Derneği’nin yönetimindeyim. 
Haydarpaşalı olmak benim 
için çok büyük bir gurur.

Mehmet Remzi SARIOĞLU
1971 Mezunu

Milli Masa Tenisçi 

➤ Okulda böyle bir gazete-
nin çıkmasını nasıl yorum-
larsınız?
Halihazırda sosyal medya 
paylaşımları olsa da gazete 
çok ayrı bir organ. Eskiden 
okulumuzda hem gazete hem 
de radyo yayını vardı. Mezun-
lardan da yazılar, fotoğraflar 
alınmasının onlarla iletişimi

çok güçlendireceğine inanı-
yorum. Aynı zamanda böyle 
bir yolculuk, gazeteyi hazırla-
yan ekibe de büyük tecrübe-
ler kazandıracak.

➤ Çok uzun zaman önce me-
zun olmuş olsanız bile bir pa-
zar günü tekrar Haydarpaşa 
Lisesindesiniz. Bunu sağla-
yan nedir?
Lise yılları benim için kalıcı 
arkadaşlıklarımın ,yeni de-
ğerlerimin oluştuğu ve dün-
yaya bakış açımın şekillen-
diği hayatımdaki önemli bir 
dönemdi. Hayatımda bu ka-
dar önemli noktadayken özel-
like Haydarpaşa Lisesinde 
geçirince bu yılları ona karşı 
büyük bir sorumluluk hissedi-
yorum, bütün bunları bir borç 
biliyorum. Şu anda da Hay-
darpaşa Lisesi Vakfı Müte-
velli üyesiyim. Elimden geleni 
yapmaya çalışıyorum.

➤ Okulda böyle bir gazete-
nin çıkmasını nasıl yorum-
larsınız?
Kesinlikle çıkması gereken 
bir gazete. Haydarpaşa’nın 
önemini çeşitli yerlerde dile 
getirmiştim. Haydarpaşa Li-
sesini, Türkiye’deki diğer li-
selerden ayıran bir özellik 
var. Haydarpaşa Lisesi, Ulu 
Önder Atatürk’ün burayı Hay-
darpaşa Lisesi yapın diye 
emir vererek kurdurduğu bir 
lisedir. Atatürk, Haydarpaşa 
Lisesinde, Türkiye’nin dört bir 
yanından ekonomik ve sos-
yal nedenlerle eğitim alama-
yan öğrencileri okuttu. Hatta 
bursu olmayanların yatılılık 
ücretlerini kendi maaşından 
kestirdi. Bunun yanında fark-
lı coğrafyadan öğrenciler de 
bulunuyordu. Örneğin be-
nim Kerküklü, Hakkarili, Batı 
Trakyalı, Kıbrıslı arkadaşla-
rım vardı. Bu ciddi bir mozaik 
yaratıyor.  20 yıl sonra Hakka-
ri’ye gittiğimde sınıf arkada-
şımı bulabiliyorum ya da bu 
kişiler toplumda yüksek yer-
lere geldiklerinde Haydarpa-
şa Lisesi kültürüyle yetişmiş 
kişilere tabii ki destek oluyor-
lar.Yıllar içinde gelişen, kimi 
zaman belirli sebeplerden 
ötürü aksayan bu kültürü ve 
tarihi gazete organıyla hem 
tüm camiamıza hem de yeni 
gelen genç Haydarpaşalılara 
aktarıyor olmak çok büyük bir 
eksikliği dolduracaktır.

➤ Çok uzun zaman önce me-
zun olmuş olsanız bile bir pa-
zar günü tekrar Haydarpaşa 
Lisesindesiniz. Bunu sağla-
yan nedir?
Ben 15 gün önce tıbbi bir iş-
lem geçirdim. Ulaşımda da 
sıkıntı yaşadım ama bu ha-
lime rağmen geldim. Çünkü 
Haydarpaşalı olmak bir ay-
rıcalıktır. Öyle bir okuldu ki 
tavan yüksekliği 3000 metre, 
insanlar üst kata çıkmak için 

Vahit Sabri NUHOĞLU
2000 Mezunu

Bankacı

16 basamak çıkarken biz 66 
basamak çıkıyorduk. Bu bo-
yutların öğrencilere verdiği 
duygu ve başarma arzusu 
çok farklı. Biz bunu okul sı-
ralarında pek anlamıyorduk. 
Bunun için değerlerimize çok 
iyi sahip çıkmalıyız. Biz Hay-
darpaşalılar beraber olduğu-
muzda çok güçlüyüz, önemli 

olan birlik beraberliği koru-
mak. Bugün de bunun için 
buradayım.

Şükrü Turgut ÖZKAN
1972 Mezunu

Profesyonel Yönetici

➤ Okulda böyle bir gazete-
nin çıkmasını nasıl yorum-
larsınız?
Gerçekten çok faydalı bir ça-
lışma olduğunu düşünüyo-
rum. Yıllar önce adı Görece 
olan gazetenin yayınından da 
ben sorumluydum. İlk başta 
okuldaki ilgili kulüp öğrenci-
leri ile çıkarırdık daha sonra 
Mezunlar Derneğinin bir yayı-
nına dönüştü. Tabii o zaman-
lar dijitallik böyle değildi. Ga-
zete sayılarımızı 3000 kişiye 
posta ile yollardık. Eskiden 
pilav günleri çok coşkulu ve 
büyük olurdu. Şimdilerde et-
kisi düşüşe geçti, çünkü sos-
yal medya çıktı ortaya, artık 
herkes birbirini sosyal mecra-
lardan buluyor. Pilav günü de 
gittikçe önemini yeni nesil 

için kaybediyor. O zamanlar 
yine eski binada düzenlene-
cek olan kapsamlı bir pilav 
gününün çağrısı olan sayının 
baskısında gecikme oldu.  Bir 
gece boyunca ailece oturduk 
bütün postaları zamanında 
yetişsin diye hazırladık. Asla 
unutmam o geceyi.

➤ Çok uzun zaman önce me-
zun olmuş olsanız bile bir pa-
zar günü tekrar Haydarpaşa 
Lisesindesiniz. Bunu sağla-
yan nedir?
İnsanlardan uzakta kaldı-
ğımız bir pandemi dönemi 
geçirdik. Eski dostlarımıza 
hasret kaldık. Onlarla soh-
bet etmek, hasret gidermek 
benim burada olmamdaki en 
büyük sebeplerden biri. Ek 
olarak, zaten ben Haydarpa-
şa Lisesi Mezunlar Derneği 
eski başkanıyım. Şu anda 
da yüksek istişare divan ku-
rulu üyesiyim. Mezunları bir 
araya getirmek adına orga-
nizasyonlar düzenlemeyi se-
viyorum, geçmişte de çokça 
yapıyordum. Uygun şartlarda 
bu organizasyonları gerçek-
leştirmeye devam ediyorum. 
Mesela, 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’nda yüksek istişare 
divan kurulu üye ve ailelerine 
bir etkinlik planlıyorum.

Erkin OKÇUOĞLU 
1971 Mezunu
Mali Müşavir
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SAYFA 2

Haydarpaşa Lisesi bugün eği-
tim öğretime 17 dönümlük Altu-
nizade yerleşkesinde 31 derslik 
ile devam etmektedir. Derslik-
ler haricinde okulumuzda aktif 
olarak kullanılan görsel sanat-
lar ve müzik sınıfı; kimya, fizik 
ve biyoloji laboratuvarları daha 
zengin dersler geçirilmesine 
olanak sağlıyor. Ana binamızda 
yer alan kütüphane ve etüt salo-
nu da ders çalışmamız için bize 
konforlu bir ortam sunmakta. 
Bunların yanında Niyazi Çıta-
koğlu Salonumuz, Orhan Özo-
kur Konferans Salonumuz, am-
fimiz, toplantı odamız, tasarım 
beceri merkezimiz bizlere okul-
da sık sık düzenlenen sosyal fa-
aliyetler için gerekli alanı sağla-
maktadır. Sportif faaliyetlerimizi 
desteklemek üzere bahçemizde 
spor salonu ve tenis kortu bu-
lunmakta. 59 kişilik eğitim kad-
romuz ise kampüsün bütün bu 
fiziki özelliklerinin sağladığı im-
kanları kendi başarılarıyla katla-
yarak arttırmakta.
 
Haydarpaşa Lisesi her ne kadar 
1984 yılında eski binasından 
taşınsa da birçok imkanı içinde 
barındıran 33 yıllık kampüsün-
de Haydarpaşalı öğrenci ve öğ-
retmenlerde aynı azim, hırs ve 
başarı devam etmektedir.

makul argümanları, çarpıcı 
video ve afiş fikirlerimizi er-
kenden hazır ettik. Bu saye-
de kampanya sürecinde hep 
bir adım önde olduğumuzu 
düşünüyorum. Ama tabii on-
ların da çeşitli kampanyaları-
na cevap niteliğinde ani plan-
lamalar da yapmak zorunda 
kaldık, bizim için çok yoğun 
geçti. Karşımızda Yiğit ve eki-
bi gibi yaratıcı ve çalışmayı 
seven bir ekip olmasaydı bu 
kadar yoğun ve eğlenceli bir 
süreç olmazdı muhtemelen.

Benim ekibinden söz edecek 
olursak, adı kurul olsa da ka-
bineye benzetebiliriz. Herke-
sin farklı görevleri var ama bir 
tasarım yapılacaksa bile hep 
beraber karar veriyoruz bun-
lara. Öğrenci 

meclisinde de sınıf temsilcile-
ri yer alıyor. Dönem içinde ya-
pacağımız toplantılarda onla-
rın şikayetlerini dinleyecek ve 
çeşitli etkinliklerde onlardan 
yardım alacağız. Biz vaatleri-
mizi başlıklara ayırdık. Uzun 
vade, orta vade, kısa vade ve 
gelenek diye adlandırabiliriz. 
Gelenekler bir okul meclisinin 
yapması gereken aaaaaaaa-
aaaaaaaaaaay

HAYDARPAŞANIN SESİ HAYDARPAŞA’DA 
29 EKİMGazetenin sayıları yazıldığı ay-

daki olayları, okulun geçmişinde 
yaşananları, yapılması planla-
nan etkinlikleri içinde barındır-
mıştır. Okul gazetelerinin de en 
çok parladığı alan, her türlü 
etkinlikler ve okula ait bilgiler 
hakkında öğrencileri haberdar 
etmektir. 

Haydarpaşanın Sesi geçmişin-
de; Haydarpaşa Lisesi Folklor 

Günü hakkında duyuru, okulun 
tarihçesi, müzik köşesi, öğrenci 
gözüyle öğrenci sorunları, izci-
liğin kutlaması, 28 Mayıs Tatili 
duyurusu ve spor köşesi gibi  
çeşitli alanlardan içerikleri der-
leyerek okul ile alakalı en ufak 
bir bilgiyi dahi öğrencilere 

aktarmıştır. Gazetemiz sadece 
gazete ekibinin değil, gazete-
yi okuyan öğrencilerin de ken-
dilerini açıklamasında, okulla 
alakalı dertlerini duyurmasında  
öğrenci sorunları hakkındaki ya-
zıda olduğu gibi rol oynamıştır. 

Haydarpaşanın Sesi gazetesi-
nin eski baskılarında yer alan 
fotoğraflar ve diğer tüm içerikler 
bugün bizlerin okulumuzun 

tarihine dair bilgilerine kaynak 
olmaktadır. 

21. yüzyıl Haydarpaşa’nın Sesi 
eski baskılarından izler taşırken 
kendini geliştirip  gelecekte çok 
daha büyük yankı uyandıraca-
ğına inancım tam. 

Emir Yusuf YERLİKAYAOKUL MECLİSİ
Haydarpaşa Lisesi kurulu-
şundan beri demokrasi ve 
adalete büyük önem ver-
miştir. Geçmiş yıllarda oku-
lumuzda düzenlenen baş-
kanlık seçimleri de bunun bir 
göstergesidir. Her ne kadar 
geçen sene bu seçim ger-
çekleştirilmemiş olsa da bu 
sene bunun acısını çıkararak 
iki kurul arasında tatlı bir re-
kabet ile karşı karşıya kaldık. 
Videolar, konuşmalar, afişler 
ve çok daha fazlası ile geçen 
bir haftaydı. Yağmur Zühal ile 
yaptığımız röportajda kendi-
sinin söylediğine göre kurul 
vaatleri ve kampanyaları için 
7 ay boyunca planlama yapıp 
ter dökmüşler. Kampanyala-
rın ve çalışmaların ardından 
okul meclis seçiminde zafer 
Yağmur Zühal Tokur ve ekibi-
nin olmuş. Her ne kadar se-
çimde kaybetmiş olsalar da 
“#HaydarpasaBiziz” ekibi de 
vaatleri ve etkileyici kampan-
yaları ile çok fazla öğrencinin 
kalbini çaldı. Seçim geride 
kalmışken aynı özveriyi iler-
leyen aylarda da görebile-
cek miyiz diyerek yola çıkıp 
seçilen meclisimizin vaatleri 
ve yakın gelecek planlarını 
öğrenmek üzere başkanımız 
Yağmur Zühal Tokur ile bir 
röportaj yaptık ve bunlar hak-
kında bilgi aldık.

“Seçimin gerçekleşmesi için 
vakıf ve idare ile konuşarak 
öğrenci meclisinin önemini 
anlattık. Önceki senelerde 
Amerikan Seçim Sistemi’ne 
benzer şekilde sadece okul 
temsilcileri seçerken okuldaki 
tüm öğrencilerin oy kullanma-
sında hemfikir olduk. Böyle-
ce ben ve okulda birçok işle 
ilgilenen arkadaşım bir düzen 
getirme amacımızı

gerçekleştirdik. Seçim kurulu-
na eski başkanımız  İbrahim 
Yusuf Mert başkanlık yaptı ve 
bize çok yardımcı oldu. 

Bu seçim düzeni gelmeden 
önce, 2020’nin sonlarına doğ-
ru, 11. Sınıfta okul başkanlığı 
için adaylığımı koyacağıma 
emindim. Bu yüzden ekibim 
de çok erken zamanda hazır 
oldu ve çalışmalarımıza hızla 
başladık. 

Seçim sürecinde de Yiğit 
Çam karşımda vardı, hem 
MUN Kulübünden hem de 
müzik kulübünden arkada-
şımdı kendisi. Her ne kadar 
yorucu olsa da çok zevkli ve 
verimli bir kampanya süreci 
geçirdik. Ona ve ekibine de 
çok teşekkür ederim.

Bizim kazanmamızdaki en 
büyük etken erken çalışma-
ya başladığımızdan ötürü in-
sanlara etki edebileceğimiz o 
haftayı çok verimli geçirdik. 1 
haftalık kampanya sürecimiz 
vardı. İnsanlara 1 yılda neler 
yapacağımızı film gibi göste-
remediğinizden o haftayı na-
sıl değerlendirdiğimiz önem-
liydi.  Biz de bunu düşünerek 
aaa

çalışmalardır. Şu an “HL Kart” 
için çalışmalarımız devam 
ediyor çok yakında sizlerle 
olacak. Bahar Festivali için 
ekip ve planlamalar düzen-
leniyor. Aynı zamanda bulut 
sistemi için de altyapıyı oluş-
turuyoruz. Bu aralar en çok 
odaklandığımız HL Kart ça-
lışmaları. Daha önceki sene-
lerde İbrahim’in ve diğer okul 
başkanlarının yaptığı ve ge-
lenek haline gelmiş bir çalış-
ma olduğundan ilk hedefimiz 
bunu tamamlamak. Sürpriz 
indirimler ve dükkanların sizi 
beklediğine emin olabilirsiniz.

Son olarak, bu senenin sa-
dece güzel bir sene olmasını 
istemiyoruz. Gerçekten azım-
sanmayacak kadar kayıp ya-
şandı. Önemli görevlerimizi 
yerine getiremedik. Haydar-
paşa’da sosyal aktivitelerin 
devamı için üst dönemlerin 
alt dönemlere deneyim aktar-
ması çok önemli. Bu yüzden 
amacımız; bizim çok fazla 
etkinlik yapmamız değil, alt 
dönemlere çalışma prensi-
bimizi aktarmamız. Böylece 
gelecek senelerde her nesilin 
daha çok gelişerek çok daha 
iyisine ulaşması. Bu sene alt 
dönemler ile iletişimimizin 
daha kolay olmasıyla bizim 
işlerimizin hazırlık, 9 ve 10. 
Sınıflar tarafından gözlem-
lenmesi ve sorumluluk bilinci 
aşılanması çok daha mühim.” 
diyor Yağmur Zühal Tokur.

Yağmur Zühal’e seçimi, eki-
binin kurulma sürecini ve va-
atleri ile amaçlarını aktardığı 
bu röportajı için çok teşekkür 
ederiz. Çok güzel bir sene 
bizi bekliyor gibi gözüküyor.

29 Ekim ülkemizde cumhu-
riyetin ilan edildiği gündür. 
Sadece bir günden ibaret ol-
mayıp ulusal bir bayramdır. 
Her yıl coşkuyla kutlanır ve 
yaşatılır. 29 Ekim 1923 günü 
Atatürk, milletvekilleri ile gö-
rüştükten sonra taslağı hazır-
lanan cumhuriyet önergesini 
Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’ne sundu. Önergenin kabu-
lü 1923’te nasıl karşılandı ise 
günümüzde de aynı coşku,-
sevinç ve minnetle kutlanıyor

Haydarpaşa’da cumhuriyeti 
kutlamak da aynı şekildedir. 
Bütün okulda cumhuriyet ya-
şatılır. 2020-2021 eğitim-öğ-
retim yılında 29 Ekim Cumhu-
riyet Bayramı töreni pandemi 
nedeniyle okulda yapılamadı. 
Bu sebeple öğrenciler, öğret-
menler ve tüm okul çevrimiçi 
şartlarla duygularını, şiirlerini, 
yazılarını paylaştı. Bu millet-
çe önem arz eden günün 

verdiği heyecanı hep bera-
ber yaşayamamanın verdi-
ği büyük bir özlem birikmişti 
hepimizin içinde. Ancak bu 
özlem uzun sürmeden sona 
erdi. Çünkü 2021 yılında ön-
ceki yıllarda olduğu gibi hep 
beraber coşkuyla törenimizi 
gerçekleştirdik. 28 Ekim’de 
yapılan programda Cumhuri-
yetimizin 98. Yılı her daldan 
etkinliklerle dolu dolu kutlan-
dı. Program Orhan Özokur 
Kültür Merkezi’nde yapıldı. 
Başlangıçta açılış konuşması 
ve ardından Atamıza sonsuz 
saygının karşılığı, vazgeçil-
mez olan saygı duruşu ve 
İstiklâl Marşı’nın okunma-
sı  gerçekleştirildi. Günün 
anlam ve önemini belirten 
konuşma ise sayın okul mü-
dürümüz tarafından yapıldı. 
Öğrencilerin konuşması ve 
videolar ile cumhuriyet tarihi 
ve Atatürk’ün istikbal yolculu-
ğu anlatıldı. Bu büyük günde 
duygularını; yazdıkları şiirler 
aracılığıyla öğretmen ve ar-
kadaşlarına aktaran 9, 10 ve 
11. sınıf öğrencileri şiirlerini 
sırayla paylaştı. Bunların ar-
dından öğrenciler tarafından 
hazırlanan oratoryo etkinliği 
gerçekleştirildi. Haydarpa-
şa Müzik Kulübü de türkü ve 
şarkıları seslendirip sahnede 
canlı performans sergiledi. 
Bunun yanı sıra Haydarpaşa 
korosu da pandemi yasakları-
nı engel bilmeyip daha önce-
den bizler için kayda aldıkları 
marşları derleyip bize izletti-
ler. Coşku ve heyecan veren 
tören, kapanış konuşması ve 
10. Yıl Marşı eşliğinde sona 
erdi. 

Yasemin GÜÇLÜ

İlk sayısı 1 Mart 1968’de çıkan, 
uzunca bir süredir yayınlanma-
yan Haydarpaşanın Sesi ga-
zetemizin tarihine bakmak için 
önce okulumuzun tarihine bir 
göz atmalıyız.

Haydarpaşa Lisesi; Ulu Ön-
der Mustafa Kemal Atatürk’ün 
emriyle, Osmanlı-Yunan Sava-
şı’nda şehadet şerbetini içen 
Haydar Paşa’nınauğruna, 26 
Eylül 1934’te kuruldu. 50 yıllık 
eğitim-öğretim sürecinin ardın-
dan, tarihi binasını Marmara 
Üniversitesine devretti. Devir 
tarihinden itibaren beş yıllık bir 
askı süreci yaşadı. Bu beş yılın 
ardından yeni binasına geçme-
siyle 1982’dan beri Üsküdar’da-
ki Altunizade Kampüsü’nde 
eğitim-öğretim faaliyetlerini gü-
nümüze kadar sürdürmekte. 

Diğer okullardan sivrildiğimiz en 
önemli noktalar kendi kültürü-
müz, ekolünü oluşturabilmemiz, 
mezunlarımız ve vakfımız. 

Okulumuz kadar gazetemizin 
tarihi de oldukça eskiye daya-
nıyor. Gazetemiz eski olduğu 
kadar okulumuzun kendi kül-
türünü ve ekolünü oluşturma-
sında büyük bir rol oynamıştır. 

Eda YAZAR
Didem ÇATALTEPE
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KİTAP TAKASI

TATBİKAT

KULÜP MÜLAKATLARI 
DÖNEMİOkulumuzda eylül ayının so-

nunda başlayan ve ekim ayı 
içerisinde tamamlanan müla-
kat sürecinde okulumuz ku-
lüpleri ve ekipleri, adeta bir 
şirkete yeni çalışma arkadaş-
ları alıyorlarmışçasına üye-
leriyle pek çok farklı mülakat 
gerçekleştirdiler. MUN kulü-
bü, münazara kulübü, girişim-
cilik kulübü, tedx kulübü ve 
tanıtım ekibi; çoğunluğu 87 
ve 88. dönem öğrencilerin-
den oluşmak üzere toplamda 
400’den fazla öğrenciyle mü-
lakatlarını gerçekleştirdiler! 

Mülakatların içeriği ise kulüp-
ten kulübe değişiklik gösterdi. 
MUN, Girişimcilik ve TedX ku-
lüpleri; kendi bünyelerindeki 
Halkla İlişkiler, Lojistik, Saha 
Görevlisi, Akademi, Medya 
ve IT gibi farklı departman-
lara alım için mülakat yaptı. 
Münazara Kulübü öğrencileri 
bu sene ilk defa düzenledik-
leri mülakatlarda yeni üyele-
rini tanımaya ve genel kültür 
seviyelerini ölçmeye yönelik 
sorular sorarak mülakat süre-
cini geçirdiler. Tanıtım ekibi-
miz ise her sene olduğu gibi 
bu sene de okulumuzu en 
iyi şekilde tanıtmak için can 
atan öğrencileri ekibe almak 
için mülakatlarını düzenledi. 
Mülakatıların düzenlenme-
sinde emeği geçen bütün ku-
lüp üyelerine ve mülakatlara 
katılan bütün öğrencilerimize 
teşekkür eder, departmanlara 
yerleşmeyi başaran öğrenci-
lerimizi ayrıca tebrik ederiz. 
Kulüplerin ve tanıtım ekibinin 
mülakat sonuçlarını yeni üye-
lerine duyurmasıyla beraber 
hız kesmeden etkinliklerin 
başlaması ve yeni güzel ha-
berler için oldukça heyecan-
lıyız!

Mülakatlar ile ilgili çeşitli ku-
lüplerden temsilcilerle görüş-
melerimiz bu dönemin gayet 
güzel geçtiği yönünde yorum 
yapmamızı sağladı. AA

TANITIM EKİBİ
Bu yıl tanıtım ekibine ilgi ol-
dukça fazlaydı. Mülakatlara 
beklentimizin üstünde katılım 
oldu. Hem benim için hem de 
Didem için gerçekten zorlu 
bir süreçti. Pek çok nitelikli 
öğrenci arasından gerçekten 
ekip için en uygun olan kişile-
ri adaletli bir şekilde seçmeye 
çalıştık. Genel olarak herke-
sin önceki yıllardan tanıtımla 
alakalı bilgisi vardı ve bu ta-
nıtım ekibinde yer almak iste-
melerinin en büyük sebeple-
rindendi. Ayrıca genel olarak 
9 ve hazırlık sınıflarına yapı-
lan tanıtımlar da onlar üze-
rinde büyük bir etki yaratmış. 
Mülakatlara katılan herkes 
aday öğrencileri en iyi şekilde 
yönlendirmek ve okulumuz 
hakkında bilgilendirmek ko-
nusunda oldukça hevesliy-
di.  Seçimlerimiz sonucunda   
ekibimizi oluşturduk ve gele-
cek aday öğrencilere

GİRİŞİMCİLİK VE 
MUN

Girişimcilik kulübü mülakat-
larına katılan arkadaşların 
departmanlar hakkında pek 
bir bilgileri yok gibiydi. Daha 
önceleri kulüp aktiviteleri ile 
çok karşılaşmadıklarından 
akıllarında bazı soru işaret-
leri vardı. Bu sebeple depart-
manlarla ilgili sorduğumuz 
bazı sorularda istediğimiz ka-
dar parlak yanıtlar alamadı-
ğımız oldu, ancak çok güzel 
yanıtlarla da karşılaştık. Katı-
lan öğrenciler arasında daha 
önceden ilgisi ve tecrübesi 
olanlar da vardı tabii ki. Mü-
lakatlarımızın sonucunda be-
nim departmanım olan lojistik 
başta olmak üzere tüm de-
partmanlara çok güzel ekipler 
oluşturduk. 

MUN kulübünde mülakatlar 
İngilizce yapıldığından öğ-
renciler mülakatlarda gerile-
biliyorlar. ‘İyi konuşamazsak 
acaba karşımızdakini etkile-
yemez miyiz?’ gibi soru işa-
retleri kafalarında oluşabi-
liyor. Ancak bence bu sene 
bunu kırmayı başardık. Tüm 
öğrenciler mülakatlarda çok 
özgüvenlilerdi ve bu bizi çok 
mutlu etti. Biz de onlar gibi 
zamanında mülakatlara girdik 
ve dolayısıyla aynı süreçler-
den geçtik, bu sebeple rahat 
olsunlar istiyorduk. Girişimci-
lik kulübünde olduğu gibi çok 
bilgisi olmayanlar vardı. An-
cak istekli ve gelecekte güzel 
işler yapacağına inandığımız 
pek çok öğrenciyle karşılaş-
tık. 

Bu sebeple eleme noktasında 
da her iki kulüpte de ciddi bir 
çalışma yapıldı ve bunların 
sonucunda umut vaat eden 
ekipler kurmayı başardık. Her 
iki kulüpte de sene içinde çok 
güzel çalışmalar yürütmeyi 
planlıyoruz.

Irmak BİŞKİN
MUN Lojistik Başkanı

Girişimcilik Lojistik Başkan 
Yardımcısı

MÜNAZARA
Münazara kulübünün müla-
katları diğer kulüplerin mü-
lakatlarından farklı geçti. Biz 
mülakatlarımızda karşımız-
dakini tanımaya yönelik ha-
reket etmeye çalıştık. Müla-
katlarda; kulübe devam edip 
edemeyecekleri, ne kadar 
vakit ayırabilecekleri ve et-
kinliklerde aktif olup olama-
yacaklarının yanı sıra karşı 
tarafımızdaki öğrencinin bilgi 
seti gibi noktaları anlamamı-
zı sağlayan sorular yönelttik. 
Ancak çoğu öğrenciden çok 
iyi yanıtlar alamadık. Biz de 
münazara yapmaya yeni baş-
ladığımızda şu an hakim oldu-
ğumuz çoğu konu hakkında 
fikir sahibi olmadığımızdan 
bu beklendik bir durumdu. 
Aynı zamanda karşı tarafa 
düzenleyeceğimiz etkinlik-
lerde bize ne kadar yardımcı 
olabileceklerini ve kulüple il-
gili beklentilerini sormayı da 
unutmadık. Bizce oldukça ve-
rimli bir mülakat süreciydi.

Emre SARKUT
Münazara Yönetim  

Kurulu Üyesi

okulumuzu en iyi şekilde ta-
nıtmaya hazırız.   

Sude Naz ÇETİN
Tanıtım Ekibi

Eş Başkanı

KULÜPLER BİRLİĞİ 2. SENESİNDE 
YÖNETİM DEĞİŞTİRDİ!

Okulumuzun baş tacı, adeta 
öğrenci etkinliklerinin merke-
zinde bulunan ve okulumuz-
da her zaman aktifliğini koru-
yan kulüplerimiz, bu yıl ilk kez 
4 Ekim Pazartesi kulüp baş-
kanları ve temsilcileri aracılı-
ğıyla Kulüpler Birliği çatısı al-
tında bir araya geldiler. Uzun 
bir çevrimiçi dönem sonrasın-
da kulüplerimizin tekrardan 
yüz yüze toplanarak fikirlerini 
tartışmalarını bütün 

kulüp üyelerinin çok özlediği-
nin de birçok kez dile getiril-
diği bu buluşmada; okuldaki 
alanların kullanımından ortak 
kulüp takvimine, kulüp orga-
nizasyonlarının tarihlerinden 
tek tek her kulübün bu sene 
içinde yaşadığı eksikliklere 
kadar birçok şey konuşulmuş 
olsa da, bu toplantının belki 
de en önemli kısmı Kulüp-
ler Birliğimizin yeni yönetime 
devredilmesiydi.

Geçtiğimiz yıldan beri Kulüp-
ler Birliği başkanı olarak gö-
rev alan, aynı zamanda bu

sene okul başkanımız Yağ-
mur Zühal Tokur toplantıda 
başkanlığı ve Haydarpaşa 
Lisesi Kulüpler Birliği idaresi-
ni yeni yönetime teslim etmiş 
oldu. Yeni başkan ve başkan 
yardımcıları bütün kulüplerin 
oylaması ile ortak bir şekilde 
seçildi. Seçimde yarışan 2 
adayımız münazara kulübü-
nün temsilcisi Duhanur Ezer 
ile sosyal sorumluluk kulübü-
nün başkanı ve aynı zaman-

da gazetemizinin de editörü 
olan Didem Çataltepe idi. Ka-
palı oylama sonucu Duhanur 
yeni Kulüpler Birliği başkanı 
olmaya hak kazanırken Di-
dem de başkan yardımcısı 
seçildi. Yeni kulüpler birliği 
başkan ve başkan yardımcı-
mızı tebrik ediyor, bu sene fa-
aliyetlerin ve toplantıların tam 
gaz devam etmesini, kulüp-
lerin birlik ve beraberliğinin 
yanı sıra dostluğunun da kat-
lanarak artmasını umuyoruz.BİLİM KURGU 

ESİNTİSİ
Çevrimiçi eğitim sürecinde 
kurulmasına rağmen tüm 
sene boyunca aktif olmaya 
devam eden Haydarpaşa Li-
sesi Bilim Kurgu ve Fantastik 
Kulübü ilk yüz yüze etkinliğini 
gerçekleştirdi. Orhan Özokur 
Kültür Merkezi’nde  yapılan 
etkinlikte “Terminatör 2” filmi 
izlendi. Ses sisteminde bir ta-
kım sıkıntılar çıkmasına rağ-
men kısa sürede çözülerek 

film izlenmeye başlandı. 
Okuldan sonra sinemaya git-
me aktivitesinin okulda ger-
çekleştiriliyor olması tüm öğ-
rencilerin hoşuna gitti. Film 
sırasında atıştırmalıklarla 
da sinema salonu havasının 
güçlendirildiğini düşünen öğ-
renciler organizasyonun  yanı 
sıra filmi de beğendiklerini be-
lirtti. Katılım sayısına bakıla-
cak olursa ilerde bu tarz orga-
nizasyonların artması üzerine 
bir talep olur gibi gözüküyor.

TURUNCU 
FARKINDALIK

Haydarpaşa Lisesi Sosyal 
Sorumluluk Kulübü bir yan-
dan Best Buddies Projesi için 
hazırlıklarına devam ederken 
2-8 Kasım Lösemi Farkında-
lık Haftası’nda da LÖSEV’e 
destek oldu. LÖSEV’in çağ-
rısıyla Türkiye’nin dört bir ya-
nından birçok belediye ve şir-
ket lösemi hastalığına dikkat 
çekmek amacıyla çalışanları-
na ve mensuplarına turuncu 
maske taktırarak lösemi 

Zeynep ŞAYİN

Didem ÇATALTEPE

hastalığına parmak bastı. 
Haydarpaşa da bu çağrıya 
destek vererek sosyal sorum-
luluk kulübü üyelerinin orga-
nizasyonunda öğrenci, öğ-
retmen ve tüm çalışanlarına 
turuncu maske dağıtımı yaptı. 
8 Kasım Pazartesi günü kori-
dorlarda ve bahçede gezer-
ken dikkatimizi çeken turuncu 
maskeler, Lösemi Farkındalık 
Haftası için çarpıcı bir bitiriş 
oldu.

Alp Eren ZEYBEK
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rak etkinlik son buldu.

KİTAP TAKASI
Okulumuzda 14 Ekim 2021 
tarihinde Haydarpaşa Lise-
si Öğrenci Meclisi ve Sosyal 
Sorumluluk Kulübü iş birliği 
ile “Kitap Takası” etkinliği dü-
zenlendi. Etkinlik başarıyla 
tamamlandı. Sizler için etkin-
liğin başında olan öğrencimiz 
Özge Özdemir ile röportaj 
yaptık;

➤ Öncelikle merhaba ismini 
ve sınıfını öğrenebilir miyiz?
Özge Özdemir: Merhaba, 
Ben Özge Özdemir. 10-F sı-
nıfındayım.
➤ Kitap takasındaki amacınız 
neydi?
Özge Özdemir: Üst dönem 
ve alt dönemler arasındaki 
ilişkiyi ve dayanışmayı kuv-
vetlendirmek ve fırsat eşitliği-
ni sağlamak amacıyla geçen 
sene kullanılmamış kitapları 
değerlendirmek istedik.

➤ Kitap Takası etkinliğini dü-
zenlemek nasıl bir histi?
Özge Özdemir: Tabi ki gurur 
verici bir histi. Hem emeğimi-
zin karşılığını almak hem de 
arkadaşlarımızla eğlenmek 
bizi mutlu etti.
➤ Etkinlik sürecinde ne gibi 
zorluklara karşılaştınız?
Özge Özdemir: Etkinlik plan-
ladığımız gibi gitti sadece ge-
tirdiğimiz kitapların sayısı ve-
rilenlerden biraz daha azdı.
➤ Etkinlikte hedeflediğiniz sa-
yılara ulaştınız mı?
Özge Özdemir: Belli bir sayı 
hedefimiz yoktu tek amacı-
mız insanların istediği kitap-
lara ulaşmasıydı. Bu yüzden, 
evet. İstediğimiz kitleye ulaş-
tık.

➤ Aklınızda buna benzer fikir-
ler var mı? Varsa bahsedebi-
lir misiniz?
Özge Özdemir: Öğrenci 
meclisi olarak sosyal daya-
nışma kulübümüz ile iş birliği 
yaparak düzenlediğimiz bir 
etkinlik olduğu için tabii ki ak-
lımızda kıyafet takası, hayır 
kurumlarına bağış kampan-
yaları ve buna benzer çeşitli 
sosyal sorumluluk projeleri 
var.
➤ Etkinliğe ne zaman karar 
verdiniz ve ne zamandan beri 
hazırlanıyorsunuz?
Özge Özdemir: Öğrenci ku-
rulunun seçilmeden önce de 
vaat ettiği bir fikirdi. Hazırlık 
süreci uzun değildi. Öncelikle 
duyurular ve afişler ile bir ta-
nıtma çalışması yaptık. Bütün 
hazırlık süreci  5-6 gün sürdü.

➤ İstek olursa etkinlik tekrar-
lanabilir mi?
Özge Özdemir: Eğer bu fali-
yete katılmak için yeterli sa-
yıda öğrenci talep ederse bu 
sene veya seneye tekrar dü-
zenlenebilir.
➤ Bu etkinliğin bir daha dü-
zenlenmesi durumunda ka-
tılmak için diğer öğrencilerin 
kime ulaşıp başvurması ge-
rekir?
Özge Özdemir: Kitap takası 
öğrenci meclisinin düzenle-
diği bir etkinlikti. Başvurmak 
için sınıf temsilciniz ile iletişi-
me geçmeniz yeterli olacaktır. 

Faaliyette yer almış tüm öğ-
rencilerimize teşekkür ediyo-
ruz.

Kuzey KARADAĞ

MOL GÜNÜ
Kimya açısından çok büyük 
önemi olan mol ya da Ava-
gadro sayısı, bu alandaki 
katkılarından dolayı Amedeo 
Avagadro’nun adı ile anılır 
ancak Wilhelm Ostwald tara-
fından bu kavrama “mol” ismi 
verilir. Mol, madde miktarını

TATBİKAT
13 Ekim Çarşamba günü, 
Haydarpaşa Lisesi öğrencile-
ri ikaz alarmı tatbikatı ile okul 
binasını 4 dakikada boşalttı. 
Tatbikat; sivil savunma kulü-
bünün denetimiyle, her katta 
öğrencilerin yönlendirmesiyle 
başarılı bir şekilde gerçekleş-
ti. Öğrencilerin okul bahçe-
sinde düzenli sıraya girme-
siyle son bulan bu tatbikatta 
da gördüğümüz üzere her ne 
kadar okul binamız depreme 
dayanıklı olsa da bizler o ka-
dar hazırlıklı değiliz. Özellikle 
yıkıcı bir deprem için tehlike 
sirenlerinin çaldığı İstanbul’-

Beril ALKAN

Beril ALKAN

BEST BUDDIES
Dünyada 56 ülke ABD’de 50 
eyalette; Türkiye’de ise  6 
şehir, 70 lise ve 5 üniversite-
de aktif bir şekilde yürütülen 
ve uluslararası bir proje olan  
“Best Buddies”, Haydarpaşa 
Lisesi Sosyal Sorumluluk Ku-
lübümüzün katkılarıyla okulu-
muzda da faaliyete geçiyor!  

1989 yılında Amerika Birle-
şik Devletleri’nde Anthony 
Kennedy Shriver tarafından 
kurulan, kar amacı gütme-
yen ve her iki tarafta da gö-
nüllülük esaslı bir çalışma 
olan Best Buddies; 2011 yı-
lının Ocak ayında Türkiye’de 
çalışmalara başlamış, günü-
müze kadar faaliyette bulun-
duğu 10 sene boyunca sayısı 
6000’e ulaşan gönüllü ve 500 
‘’buddy’’ ile programlarına de-
vam etmiş ve hala etmektedir 
Best Buddies projesinin te-
mel amacı tüm dünyada  200 
milyon zihinsel ve gelişimsel 
farklılıkları olan  bireylerin  
toplum içerisinde karşılaştık-
ları  sosyal ve fiziksel sınırları 
kaldırmak, farklılıkları

hakkında farkındalık yaratıp 
toplumsal bilinç oluşturmak 
ve bireylere kendilerini ifade 
etme, sosyal etkileşimlerde 
bulunma, dostluk kurma ola-
nakları tanımaktır.

Best Buddies Topluluğundan 
gönüllüler, projenin düzenlen-
diği arkadaş eşleştirme  prog-
ramlarına katılabilir ve yaş, 
cinsiyet, ikamet ,ilgi alanı gibi 
kriterlere bakılarak eşleşe-
cekleri arkadaşlarını bulabilir-
ler. Eşleştirme süreci sonrası 
yapılan eşleştirme töreninde 
ise eşleşen kişiler açıklanır 
ve birbirlerine tanıtılırlar. Bi-
rebir görüşmeler , grupça bu-
luşmalar ve haftalık telefon 
veya uygun iletişim platform-
ları  üzerinden konuşmalar, 
hem gönüllüler ve eşleştirilen 
yaşıtları arasındaki arkadaş-
lık ilişkilerinidevam ettirmeleri 
için hem de farklılıkları olan  
bireylere toplum içinde ken-
dilerini daha özgüvenli his-
setmeleri ve daha rahat bir 
şekilde iletişim kurmaları için 
destek olur.

Okulumuzda da bir akademik 
yıl boyunca 20 gönüllünün bu 
şekilde eşleşmesiyle sürdü-
rülecek projeyle ilgili tanıtım 
etkinliği  18 Ekim Pazartesi 
günü Best Buddies Türkiye 
temsilcilerinin de katılımlarıy-
la gerçekleşti. Gönüllü olma-
ya istekli öğrenciler sınıflara 
asılmış kod ve dönem grup-
larına iletilen başvuru formu 
aracılığıyla projeye dahil ol-
dular. Okulumuz içinde yapı-
lacak olan eşleşmelerin açık-
lanacağı eşleştirme törenini 
şimdiden heyecanla bekliyor, 
kurulacak arkadaşlıkların da-
imi ve destekleyici olacağını 
diliyoruz. Unutmayın, engel-
leri aşmak hepimizin elinde !
#senvarsanengelyok

Nisa ANSAN 

da  tatbikatlar ve gerekli ön-
lemlerin alınması can kayıp-
larını azaltmak için önem arz 
ediyor. 

temsil eder ve 
değeri 6.022x10 

’tür. 10. ayın 23. 
gününe ithafen 
23 Ekim, Mol 
Günü olarak ka-
bul edilir. Hay-
darpaşa Lisesi 
Kimya Kulübü 
her yıl gerçek-
leştirdiği gibi 25 
Ekim Pazartesi 
günü okulumuz 
ön bahçesinde 
çeşitli deneyler 
eşliğinde Mol Günü’nü kutla-
dı. aaaaaaa

Kimya öğretmenimiz Engin 
Aydın ile birlikte düzenlenen 
etkinlikte, öğrencilerin de ka-
tılım sağlayabileceği parfüm 
ve mum yapımı standları ku-
ruldu. Ek olarak öğrenciler 
tarafından uygulanan yanma-
yan alev deneyi, trafik ışıkla-
rı deneyi, renkli sis bombası 
yapımı için ayrı masalar ha-
zırlandı.

Parfüm yapımı standında is-
teyen öğrenciler ile birlikte 
esans, gliserin, su ve alkol 
karıştırılıp küçük sprey şişe-
lerine doldurulurak öğrencile-
rin istedikleri kokuda parfüm 
yapması sağlandı. Mum ya-
pımı standında ise bir miktar 

parafini eritip çeşitli renkte ve 
kokuda mumlar yaptırıldı.

En çok rağbet gören deney 
ise şeker ve potasyum nitra-
tın yanıp bir kapta soğutul-
masından sonra fitilinin ateşe 
verilerek Haydarpaşa Lisesi-
nin ön bahçesini kaplayacak 
kadar sis çıkartması oldu. Fa-
kat bu deneyi yaparken yağ 
içeren madde kullanmanın iyi 
sonuçlar doğurmadığını gör-
müş olduk.

Öğrenciler, klasik helyum ile 
ses inceltme ve elde alev de-
neyini de unutmadı tabii ki. 
Helyum gazını denemek is-
teyenler balon kapıp helyum 
tüpünün önünde uzun bir sıra 
oluşturdu. Havadaki ince ve 
komik sesler Mol Günü stan-

Aklınızda kalan , cevaplan-
mamış sorularınızı sormak 
için : 10-F sınıfından Didem 
Çataltepe veya Nisa Nur 
Köse ile iletişime geçebilirsi-
niz.

dının önünde sı-
cak bir ortam ya-
rattı.

Son olarak, gö-
revli öğrencilerin 
getirdikleri ve 
aralarında dal-
gona şekeri ve 
J.J. Thomson’un 
üzümlü kek mo-
deline ithafen 
yapılan üzümlü 
kekin bulunduğu 
ikramlar dağıtıla-
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VOLEYBOL 
TURNUVASI

Haydarpaşa Lisesinde sınıf-
lar arası düzenlenen voleybol 
turnuvası bir ay  boyunca sü-
ren maçlardan sonra kazana-
nını belirledi! Sınıfların kendi 
aralarında belirledikleri ana 
kadro ve yedek öğrencileriyle 
katıldıkları maçların başlan-
gıç tarihi 11 Ekim idi. Bu tarih-
ten itibaren öğrenciler, öğlen 
aralarında düzenlenen maç-
lara çıkıp aralarındaki tatlı 
rekabet eşliğinde rakiplerini 
elemeye çalıştılar. Kurallar 
gereği, takımların turnuvadan 
elenmemek için 15 sayı üze-
rinden oynanan iki sette rakip-
lerini yenmesi gerekiyordu.

Takımlar finalin düzenlendiği 
25 Ekim gününe kadar bir-
birlerini eleyip üst turlara çı-
karak maçlara devam ettiler. 
Turnuvalara gösterilen yoğun 
ilgi tribünlere gelen kalabalı-
ğa da yansıdı. Oynayan ta-
kımlara tezahürat eden veya 
yalnızca tribünlerden maçı 
seyretmeye gelen öğrencile-
rimizin sayısı da azımsana-
mayacak kadar fazlaydı. Bu 
senenin voleybol turnuvası 
da ekimin sonuyla beraber 
biterken kazanan 12/A sınıfı 
oldu. Katılan herkesi içtenlik-
le kutlar ve tebrik ederiz.

Deren ÇIĞ

ERKEK VOLEYBOL
TAKIMI SEÇMELERİ

Haydarpaşa Lisesi, uzaktan 
devam edilen uzun ve yorucu 
bir eğitim döneminin ardından 
sportif faaliyetlerine ve takım 
çalışmalarına kaldığı yerden 
devam ediyor. Bu sene; daha 
önce okulumuzu gururlandı-
ran başarılara imza atmış kız 
voleybol takımının yanı sıra, 
okulumuzdaki istekli erkek 
öğrencilerin katılabileceği bir

erkek voleybol takımı da ku-
ruldu. Seçmeleri eylül ayının 
sonunda beden eğitimi öğ-
retmenimiz Mediha Tabak ta-
rafından tamamlanan erkek 
voleybol takımımızın tabanını 
çoğunlukla 11. Sınıf öğren-
cileri oluşturuyor. Takımdaki 
öğrencilerimize başarılar di-
ler ve önlerinin açık olmasını 
temenni ederiz.

HAYDARPAŞA’DA
SINAV 

GÜNLERİ
Dile kolay 6 günün sonunda 
sınav haftasını  geride bırak-
mış bulunuyoruz! 1 Kasım’da 
başlayan sınav haftasını yo-
rucu, stresli ve aynı zamanda 
da uykusuz geçen günlerle 8 
Kasım itibariyle geride bırak-
tık ve ara tatil sürecine girdik. 
Meşakkatli geçen bir zaman 
diliminden sonra hepimiz din-
lenmeyi hak ettik. Dileriz ki 
harcadığınız emeğin ve za-
manın karşılığını almış, um-
duğunuz notları elde edebil-
mişsinizdir! 

Önümüzdeki sayıda sınav 
süreciyle baş etmenizi kolay-
laştıracak tavsiyelere hazır 
olun!

Nisa ANSAN 

BEYLERBEYİ’NDE 
OKUL KAHVALTISI

Haydarpaşa Lisesi Eğitim 
Vakfı Ekim’de Beylerbe-
yi Polisevi’nde okulumuzun 
hazırlık sınıfı öğrencilerinin 
aileleriyle bir tanışma kah-
valtısı gerçekleştirdi. Birçok 
öğretmenimizin, okul müdü-
rümüz ve vakıf başkanımı-
zın yer aldığı bu kahvaltıda;

Haydarpaşa Lisesi hakkında 
tarihi bilgilerden, okulumuzun 
düzenlediği birçok sosyal ve 
akademik çalışmalardan ve 
kulüp faaliyetlerinden, özel-
likle münazara kulübümüzün 
başarılarından ve öğrenciye 
kattığı topluluk karşısında ko-
nuşma, kendini ifade edebilme 
gibi değerlerden bahsedildi.

Okulumuzun ülkeye faydalı 
çocuklar yetiştirmesine hiz-
met eden öğrenci merkezli 
bir yönetimin olması çocukla-
rın daha aktif ve daha kolay 
iletişim kurmasını geliştirdiği 
üzerine yapılan konuşmalar 
camiamıza yeni katılan veli-
lerin okul hakkındaki en göze

çarpan özelliği olmakla bera-
ber çok takdir edildi. Veliler 
için son derece motive edici 
olan bu konuşmaların yanı 
sıra veliler de öğretmenlerle 
tanışma şansı elde etti. Bu 
güzel kahvaltı için vakfımıza 
teşekkür ediyoruz! 

Eda YAZAR

Deren 
ÇIĞ

GELENEKSEL BOĞAZ
TURU

08 Ekim Cuma günü Haydar-
paşa Mezunlar Derneğinin 
önderliğinde, boğaz turu gezi-
si düzenlendi. Saat 09.00’da 
yola çıkan öğrenciler 15.00’e 
doğru geziyi sonlandırdı. Sı-
nıf öğretmenlerinin de yer 
aldığı turda, her sene hem 
organizasyonu üstlenen hem 
de rehberlik ederek kültürel 
zenginlikleri bize anlatan de-
ğerli mezunumuz Tayfun Kar-
deş, 88. Dönem öğrencileri 
ile buluştu.

Öğrenciler yeni mekanlar öğ-
renirken Boğaz havası eşli-
ğinde keyifli vakitler geçirdi 
ve geçen senenin yoğun ça-
lışması üstüne kazandıkları 
yeni okullarından bir karşıla-
ma hediyesi almış olmanın 
mutluluğunu yaşadılar. 

Boğaz turu esnasında; Ga-
lata Kulesi, Topkapı Sarayı, 
Dolmabahçe Sarayı, Çırağan 
Sarayı, Boğaziçi Köprüsü, 

Savarona Yatı, Rumeli Hisarı, 
Fatih Sultan Mehmet Köprü-
sü, Anadolu Hisarı, Kuleli As-
keri Lisesi, Beylerbeyi Sara-
yı, Kız Kulesi gibi İstanbul’un 
önemli yerlerini görme şansı 
elde edildi. Bu gelenek haline 
gelmiş gezi, yeni öğrencileri-
mize de Haydarpaşalı olma-
nın bir ayrıcalık olduğunu fark 
ettirdi.

Yasemin GÜÇLÜ

FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ
GÖKYÜZÜ

Her ay tema belirleyip kendi 
içinde yarışma düzenleyen 
Haydarpaşa Lisesi Fotoğraf-
çılık Kulübümüzün ekim ayın-
daki teması “Gökyüzü” oldu. 
İşte  birbirinden güzel gökyü-
zü manzaraları...
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