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Gaziantep’te düzenlenen liseler arası satranç turnuvasında kız 
satranç takımımız bütün rakiplerini yenerek il birinciliğini elde 
etti. Elde edilen bu başarıyla Gaziantep’i bölge turnuvasında 

temsil etme hakkını kazanarak Adana’ya gitti. Adana’da düzenlenen 
bölge turnuvasında da bölge birincisi oldu ve Kütahya’da düzenlenen 
Türkiye şampiyonasında ilimizi temsil etti. Türkiye’nin dört bir yanın-
dan gelen güçlü rakiplerle mücadele eden takımımız Türkiye dördün-
cüsü olarak bizi gururlandırdı.

Kız Satranç takımımızdan ŞAH-MAT

Mezuniyet Sevinci

Dört yıl süren zorlu ve eğlence-
li lise dönemi Şehitkâmil Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen ışıltılı 
mezuniyet töreniyle tamam-
landı. Hem öğretmenlerimiz 
hem de öğrencilerimiz mezu-
niyetin coşkusuyla burukluğu-
nu birlikte yaşadı. Çocuklarının 
cüppeli ve kepli halleri karşısın-
da oldukça duygulanan bazı ve-
lilerimiz gözyaşlarını tutamadı. 
Mezuniyet töreninde ilk üçe 
giren öğrencilerin açıklanması 
ve okul birincisi İbrahim HAYIR-
DİLER’in mezuniyet yaş kütü-
ğüne 2018 birincilik künyesini 
çakması coşkuyla alkışlandı.

Mezuniyet 
14 Mayıs Pazartesi öğrencilerimizin 

mezuniyet heyecanı yaşadığı gün oldu. 

Mehmetçiğe 
gönülden destek

Gaziantep Anadolu Lisesi öğrencileri Mehmetçiğe moral ve mo-
tivasyon amacıyla sınırın sıfır noktasındaki Çıldıroba üssüne gitti. 
Ziyarete Okul Müdürü Saadet Sayın, Müdür Yardımcısı Hamit Aktaş 
ve öğretmenlerimizden Tijen Borsöken ile Okul Aile Birliğinden veli-
lerimiz katıldı.

Öğrencilerimizin Mehmetçik için yazdığı mektup ve şiirler sınırda-
ki buluşmada okundu. Öğrencilerimizin askerlerimiz için hazırladığı 
yemekler ve tatlılar askerlerimize ikram edildi.

Mehmetçik de kendisine gösterilen ilgiye Çıldıroba katılım bera-
tıyla okulumuzu onurlandırdı.
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11 Şubat 2018’de İstanbul Prof.Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bi-
limler Lisesinde düzenlenen ve dünyanın birçok ülkesinden yüzlerce 
öğrencinin katıldığı SOBILMUN projesinde Gaziantep Anadolu Lisesi 
de yer aldı. Proje iyi düzeyde İngilizce bilen öğrenci gruplarının belir-
lediği ve insanlığı ilgilendiren bir sorunu evrensel boyutta tartışmak 
ve bu soruna çözüm aramak amacıyla gerçekleştiriliyor. Farklı ülke-
lerden öğrencilerin yalnızca İngilizce konuşarak yaptıkları tartışma-
larla ortak bir çözüme ulaşılmaya çalışılıyor.

11 /13 Mayıs tarihleri arasında Sanko kolejinde yapılan, Birleş-
miş Milletler Simulasyon  çalışmasında (SANMUN) 19 öğrencimiz bu 
çalışmayı başarıyla tamamlayıp  katılım sertifikalarını aldı. Öğrenci-
lerimizden  Said DEĞİRİ BEST DELEGATE ( en iyi delege) Deniz Ulaş 
ÖZPOLAT ve Yusuf AYRIN Gencer HONORABLE DELEGATE ( mansi-
yon ödülü) ve Aybüke POLAT OUTSTANDING DELEGATE(seçkin de-
lege) ödülüne layık görülmüştür.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİMULASYON PROJESİ
( SANMUN ) İLE DÜNYA SORUNLARINA ÇÖZÜM ARAYIŞI 

TEMİZ VE YEŞİL BİR DÜNYA İÇİN
19 Mart Pazartesi günü öğrencilerimizle okul bahçemizi 

daha yeşil bir görünüme kavuşturmak 
amacıyla düzenlediğimiz “Bir Fidan da Sen Dik” 

etkinliği ile bahçemize onlarca fidan diktik. 

2018
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TÜBİTAK 4006 bilim fuarı 
Gaziantep Anadolu Lisesi 

etkinlik alanıyla görücüye çıktı. 

Aylar süren çalışmaların sonunda ortaya konulan 
onlarca özgün proje ziyaretçilerin büyük ilgisini 
çekti. Etkinlik alanını ziyaret eden İl Milli Eğitim Mü-
dür Yardımcısı Mehmet ÜNAL ve beraberindekiler 
stantları tek tek dolaşarak öğrencilerden buluşları 
hakkında bilgi aldı.

GENÇ MUCİTLER BULUŞLARINI SERGİLEDİ

ŞAHİNBEY´DEN ÖMER HALİS DEMİR´E KAHRAMANLIK DESTANI
Gaziantep Kent Konseyi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle gerçekleştirilen “ŞAHİNBEY´DEN 
ÖMER HALİS DEMİR´E KAHRAMANLIK DESTANI” konulu öykü yarışmasında öğrencimiz Rumeysa ÇE-
LİK dereceye girerek ödüle layık görüldü. Ödül törenine öğrencimiz Rumeysa ÇELİK  danışman öğret-
meni Hilmi Akan FIRAT ile birlikte katıldı.

2018
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Öğrencilerimiz Muhammed Ali MUŞTU, Muhsin Berkay KALKAN, 
Ahmet KURT ve Hasan YAVUZ, Liseler arası ATICILIK 

İl Şampiyonası’nda il ikincisi oldular.

“Judo"da 11/C sınıfından 
Mahmut Batuhan UÇAR il birincisi 

olmuş ve okulumuzu Türkiye 
finallerinde temsil etmeyi hak 

kazanmıştır.

“Bozkırın Evrensel Rüzgârı 
Cengiz Aytmatov” adlı panelimiz

İl Milli Eğitim Müdürümüz 
Cengiz METE’nin katılımıyla 

gerçekleşti.

1976’DAN BERİ DEĞİŞMEDİ
Gaziantep’in sınavla öğrenci alan ilk okulu 
olma ayrıcalığına sahip Gaziantep Anadolu 
Lisesi kırk yılı aşkın süredir başarının ve ka-
litenin önemli adreslerinden olma özelliğini 
sürdürüyor. Milli eğitim Bakanlığının 2018-
2019 eğitim-öğretim yılında uygulayacağı 
yeni ortaöğretim sisteminde sınavla öğrenci 

alacak proje okulları arasında Gaziantep Ana-
dolu Lisesi de yer aldı. Eğitim öğretime baş-
ladığı günden bu yana öğrencilerine modern, 
kaliteli ve nitelikli bir ortam sunan Gaziantep 
Anadolu Lisesi 2 Haziran’da yapılacak LGS’ de 
ipi göğüsleyecek 210 öğrenciyi bekliyor. 

Her Alanda Varız...

Her Alanda Varız...

Atıcılık

Aytmatov

Juda Gaziantep Birincimiz

2018



05

Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştiril-
mesi Projesi (ETCEP), temel olarak, kamuoyunda 
toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının yaygınlaştı-
rılmasına katkı sağlamayı amaçlar. Proje faaliyetle-
ri özelinde ise eğitim sisteminin tüm bileşenlerine 
toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını yerleştirme-
yi hedefler. ETCEP, eğitim sektöründeki tüm akade-

mik ve idari kadroların toplumsal cinsiyete duyarlı 
bir bakış açısı kazanmasını, okullarda kız ve erkek 
öğrenciler için toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağ-
lanmasını ve öğrenciler aracılığı ile veliler arasında 
toplumsal cinsiyet eşitliği kavramına ilişkin farkın-
dalık yaratmayı öngörmesi açısından ülkemizde bu 
alandaki ilk uygulama örneğini oluşturur.

Sürdürülebilirlik alanında 
Dünyanın en güçlü 
10 kadınından biri 
seçilen ve uluslararası 
WSLA ödülüne layık 
görülen okulumuz ilk 
mezunlarından danışman, 
aktivist,toplum örgütü 
lideri, girişimci Dr. Duygu 
ERTEN öğrencilerimiz ile 
bir aradaydı.

Etcep Çalışmaları

Duygu Erten’e En Güçlü Kadın Ödülü

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğ-
retim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında Gaziantep Anadolu Lisesi, toplumsal 
cinsiyet eşitliğine duyarlı okul standartları geliştirme faaliyetleri için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından pilot 
okul seçilmiş, okulumuzda bu alanda farkındalık geliştirici çalışmalar başlatılmıştır.

2018
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Okulumuzdan Haberler

Anıtkabir Ziyareti

İstanbul Gezisi

Dünden Bugüne Gaziantep Köşesi

GAL Ailesi olarak 11. kez 
Adana Tüyap’ta  Kitaplarlayız

Kardeş Okul Akçaburç İlkokulu

ADANA
TÜYAP
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GAL “Fizy” Müzikte

“The Duke Of Edınburgh’s
Internatıonal Award Türkiye”

Kariyer Günleri

Okulumuz sosyal yardımlaşma kulübü öğretmen ve öğrencileri tarafından Huzurevi ve Yaşamevi’ndeki yaşlılar ziyaret edildi. 

Okulumuzda uygulanan “The Duke Of Edınburgh’s Internatıonal Award Türkiye” progra-
mının Bronz kategorisini tamamlayan 10 K sınıfı öğrencisi Ferah Kutlu’ya sertifikası ve 
bronz rozeti verildi. Öğrencimiz bu programda, “Toplum Hizmeti”, “Beceri Geliştirme”, “Fi-
ziksel Gelişim”, “Macera ve Keşif” gibi alanlarda aktivitelere katıldı.
Ayrıca, projenin “Ulusal Ödül Komitesi” tarafından Okul Müdürümüz Saadet SAYIN ve pro-
jenin okulumuz koordinatörü Arzu ÖKKE’ye “Teşekkür Belgesi” verildi. 

Okulumuzdan mezun olan uzmanlar;
Dr. Beril Özlem LEYLEK, Mimar 

Asuman ATAKLI GÖREN ve 
Avukat Seyhan FESLİ öğrencilere 

tavsiyelerde bulundu. 
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1976’da Gaziantep’in sınavla öğrenci alan ilk 
okulu olarak açılan Gaziantep Anadolu Lisesi, 
kırk yılı aşan geleneğinde çok sayıda başarı-
lı öğrenci yetiştirmiştir. Bu başarılı öğrenciler 
edindikleri donanım ve kültürle mezun olduk-
tan sonra da Gaziantep Anadolu Lisesi’ni unut-
mamış ve her zaman okulumuzun başarısı için 
çalışmaya devam etmiştir.
İşte 2007’de bir araya gelen bir grup Gazian-
tep Anadolu Lisesi gönüllüsü GALMED’i hayata 
geçirdi.  Kübra KAYIN, M. Tamer ÖZEN, Ertan 
DiİREKÇİ, Canan SEVEROĞLU, Seden TÜMER, 
Mustafa ÖZEKÇECİ, Ferhat SAMLI, Tuba APA, H. 
Niyazi UĞURLUER… gibi isimler “Okulumuz için 
en güzelini, en iyisini nasıl yaparız?” anlayışıyla 
dernek çatısı altında çalışmaya başladılar. 
GALMED kurulduğu günden bu yana okulun 
hem fiziki hem kültürel hem sosyal hem de 
ekonomik anlamda en iyiyi yakalaması amacıy-
la durup dinlenmeden çalışıyor.
Okulumuza kazandırdıkları konferans salonu, 
sokak kütüphanesi, kantin, bahçe peyzaj ça-
lışması, hatıra ormanı gibi fiziki koşulların gü-
zelleştirilmesinin yanında, her yıl düzenlediği 
“Kariyer Günleri” çalışmasıyla da öğrencilerimi-
zin geleceğe yönelik tercihlerini yapmalarında 

2007’DEN BERİ

aktif rol oynayarak sosyal sorumluluk almıştır. Ayrıca her yıl ihtiyaç 
sahibi yüzlerce öğrencinin ulaşım ve beslenme giderlerini karşılayarak 
öğrencilerimizin gönüllerini kazanmıştır.
On yılı aşkın süredir hiçbir karşılık beklemeden okulumuza ve öğrenci-
lerimize destek olan GALMED’in bundan sonra da aynı duyarlılıkla yanı-
mızda olacağına inanıyor ve GAL ailesi olarak onlarla gurur duyuyoruz.
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Haydi Kızlar Yönetime

Gaziantep Anadolu Lisesi Müdürü, öğretmenleri ve öğren-
cileri; “HAYDİ KIZLAR YÖNETİME”adlı Proje kapsamında Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Fatma ŞAHİN ‘le buluştu. Gele-
ceğin yöneticileri çok mutluydu.

Okul Öğrenci Meclisi 
ve Başkanlık seçimleri

Anma
Programlarımız

Okul Veli Toplantımız
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Aristoteles’e göre kalabalıkları toplu-
ma dönüştüren ve sistemli yaşam şart-
larını oluşturan eğitimdir. Ünlü filozof, 
eğitimi pratik politik bilimin önemli bir 
parçası olarak görmüş ve bireylerin 
eğitimi konusundaki görüşlerini Etik 
adlı eserinde açıklamıştır. Ayrıca Po-
litika adlı eserinde de eğitim-devlet 

ilişkisine değinmiştir. Ona göre devletin temel fonksiyonu eğitim üzerinedir 
ve devletin kusursuzluğu onu oluşturan bireylerin kusursuzluğuna bağlıdır. 
Kusursuz bireyler yetiştirmenin ancak onları iyi bir erdem eğitiminden geçir-
mekle mümkün olacağını savunur. Erdemin ne doğayla ne de  doğaya karşı 
ortaya çıkacağını savunan filozof,  insanların  erdemi deneyimle edinebile-
ceğini söyler ve  erdem-ahlak ilişkisinin önemini açıklar.  Aristoya göre doğ-
ru  eğitim , insanın  mantıksız yanını geliştirip onu kusursuz kılan değerlere 
yönelik eylemdir.  Buradan hareketle de zihni gelişimin aceleye gelir yanı 
yoktur. 

Binlerce yıldır  bireyleri, grupları ve toplumları eğitebilmenin yollarını 
arayan düşünürler, din ve devlet adamları teoriler geliştirmiş,  eserler yaz-
mış okullar açmış ve ortaya koydukları  eğitim modelleriyle ideal insan ve 
toplumu yaratmayı amaçlamışlardır. Bugün modern toplum ve güçlü devlet-
lerin tarihsel ve kültürel biyografisi incelendiğinde kurumsallaşmış eğitim 
modellerinin etkisi açıkça görülebilmektedir. Evrensel eğitim yaklaşımları-
nı göz ardı etmeden kendi kültürel kimliğine, ekonomik ve sosyal yapısına, 
toplumu oluşturan inanç gruplarının dağılımına, ülkenin yer aldığı coğrafi  
koordinatlara ve iklim  şartlarına uygun eğitim modelleri geliştiren başat 
toplum ve devletler her alanda güçlenirken etki alanlarını bazen doğal ba-
zen de doğal olmayan yollarla kendi sınırlarının dışına taşıyarak diğer top-
lumlar üzerinde hegomanyasını kabul ettirmiştir. Az gelişmiş veya gelişmek-
te olan toplumlar; bilim, teknoloji, sanayi, ticaret gibi alanlarda olduğu gibi 
eğitim alanında da ideali ararken doğal olarak gelişmiş toplumların eğitim 
modellerini ve kurumlarını ya sorgulamadan ya da üstünkörü sorgulayarak 
alıp kendi eğitim modelleriymiş gibi uygulama kolaylığına kaçmıştır... Bu ko-
laycılığın sonucu olarak da   özgünlükten ve millilikten uzak, değiştirme ve 
dönüştürme gücünden yoksun zeminsiz bir eğitim anlayışına sahip ikincil 
toplumlar ortaya çıkmıştır. Oysa elli yıllık, yüz yıllık projeksiyonlarla milli  
eğitim modellerini, gerekli esnekliği göz önünde bulundurarak  planlayan 
toplumların    bu özgün eğitim modellerini zorlanmadan uygulayabildiklerini 
görmekteyiz. Türk eğitim sistemi yaklaşık iki yüz elli yıldır paradoksal da-
yatmalara maruz kalmış, bütün çabalara rağmen istenilen özgün ve milli bir 
eğitim modelini geliştirememiştir. Son yıllarda gerçekleştirilen değişim ve 
dönüşüm de ne devlet adamlarını ne de toplumu tatmin etmiştir. Eğitim ve 
öğretimin bütün kademelerinde yaşanan sık döngülü değişim, ideal modeli 
arama çabasına dayanmakta ne var ki orta ve uzun vadeli eğitim politikaları 
bir türlü üretilememektedir. 

21. yüzyıl Türkiye’sinin eğitim sorunlarını ortaya koyarken  Osmanlı’nın 
ezberci, merkeziyetçi ve sorgulamadan itaat eden eğitim anlayışını sert 
ama gerçekçi bir dille eleştirerek işe başlayan Nurettin TOPÇU “Türk Maarif 
Davası” adlı eserinde nasıl bir eğitim anlayışına sahip olduğunu uzun uzun 
anlatırken ikincil toplum olmaktan nasıl kurtulacağımızın ip uçlarını veriyor. 
Eğitimi; zihniyeti ve kimliği inşa eden, kişide düşünme ve algılama biçimi 
oluşturan, karakteri şekillendiren, milli ve manevi değerleri kazandıran bir 
insan olma sanatı olarak tanımlıyor. Düşünce insanı Nurettin TOPÇU bunu 
da: ‘’Felsefesi olmayan milletin mektebi olmaz.’’ sözleriyle ifade ediyor. Söz-
lerine açıklık getirirken de: “Bize bir insan mektebi lazım. Bir mektep ki bizi 
kendi ruhumuza kavuştursun, her hareketimizin ahlaki değeri olduğunu ta-
nıtsın. Hayâya hayran gönüller, insanlığı seven temiz yürekler yetiştirsin; 
her ferdimizi milletimizin tarihi içinde aratsın, vicdanlarımıza her an Allah’ın 
huzurunda yaşamayı öğretsin…” diyen Topçu, Türkiye’nin Maarif Davası’nda, 
genel anlamda Türkiye’nin eğitim sorunları üzerinde yoğunlaşır ve “eğitim”, 
“öğretmen”, “öğrenci”, “toplum” gibi eğitimin temel konularını ele alır.

 Nurettin TOPÇU, söyledikleri ve yazdıklarıyla günümüz Türkiye’sine öz-
gün ve modern bir bakış açısı getirirken 21. Yüzyılın; eğitimde  çok hızlı bir 
değişim ve dönüşümün olduğu, bilginin üretilmesi, kullanılması ve aktarıl-
masına yönelik değişmenin yaşandığı bir dönem olduğunu da çok iyi tahlil 
eder.    Zihinlerle birlikte vicdanları ve gönülleri de eğitmenin bir zorunlu-
luk olduğu çağımızda ithal modellerle bireylerin ancak zihinlerine ulaşmak 
mümkündür.  Vicdanlara ve gönüllere dokunabilecek eğitim modelleri ancak 
toplumların milli benliğinden beslenen  teorilerle üretilebilir. Ancak bu yol-
la geliştirilen eğitim modelleri sorgulayan,karşılaştıran, üreten, kucaklayan, 
inanan bireyler ve toplumlar yetiştirebilir. Geliştirilecek eğitim modellerinin 
toplumun ilgili kademelerinde acele edilmeden , bütün yönleriyle tartışılarak  
olgunlaştırılması, özellikle sahadan edinilecek bilgi ve tecrübelerin önem-
senmesi istenilen özgün ve milli  bir eğitim sistemini yaratabilir. Aksi takdir-
de geçen iki yüz elli yılda olduğu gibi yabancısı olduğumuz eğitim modelle-
rini revize ederek zaman kaybetmeye devam eder, ikincil toplum olmaktan 
asla kurtulamayız.

İki cihan serveri Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) için Mevlidi Ne-
bevi programı düzenlendi. Programda öğretmen ve öğrencilerimizin sunum-
ları büyük beğeni topladı.

Gaziantep Anadolu Lisesi yaşayan koridor projesiyle fark yaratıyor. Ga-
ziantep Anadolu Lisesi koridorlarında kitap kafe, tarih koridoru, edebiyat 
sokağı, fizik yolu, dev satranç noktası gibi birbirinden ilginç etkinlik alanları 
öğrencilerin dinlenirken öğrendikleri mekânlar olarak dikkati çekiyor.
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i Nasıl Bir
Eğitim Modeli

ma dönüştüren ve sistemli yaşam şart-
larını oluşturan eğitimdir. Ünlü filozof, 
eğitimi pratik politik bilimin önemli bir 
parçası olarak görmüş ve bireylerin 

Eğitim Modeli

Peygamberimizi Andık

Kültür Koridoru

Sahibi
Gaziantep Anadolu Lisesi 

Adına Okul Müdürü
Saadet Sayın

Yazı İşleri
Erim KOCAMANBAŞ
Hilmi Akan FIRAT

Yayın Kurulu
Yüksel BAKIR
Veli TOY
Haluk KAYA
Halil TEKELİ
Elif AKÇAY
Aybige ARIK
Enes VAROL
Esra OSANMAZ
Rümeysa ÇELİK

GRAFİK
TASARIM

Tekin ALBAYRAM

Melike ERGÜLEÇ
Kevser AKSOY
Oğuzhan ERÇELEBİ
Betül AKSOY
Zehra COŞKUN
Feride YILMAZ

Okul Adresi: Güvenevler Mah. Hoca Ahmet Yesevi C. No: 4 ŞehitKamil/Gaziantep TEL: 0342 321 04 12
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İncilipınar Mah. 
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No: 5/A
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0342 215 03 06
www.damlamatbaa.com.tr


