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EDİTÖRDEN
Her yıl çıkardığımız okul dergimize bu yıl bir yenisini
eklemenin gururunu yaşıyoruz.
Okul, öğrenci ve öğretmenleriyle bir yuvadır.
Her yuvada olduğu gibi iyi ve kötü günler yaşanır.
Önemli olan bu yılları en verimli şekilde geçirmek r. Her
okul bi şinde haya mızın bir dönemini de kapatmış
oluruz. Her mezuniyet bambaşka bir hayata başlangıç r
aslında. Geride bırakılanlar ise ha rladıkça sizleri
gülümsetecek anılardır.
Mezun olan tüm öğrencilerimizi tebrik eder,
büyük bir gururla yeni başlangıçlara ve başarılara yolcu
ederken; öğrenimine devam edecek tüm öğrencilerimize
başarı ve mutluluk dileriz.
Bu yıl bizleri farklı bir hayatla ve mücadeleyle
tanış ran salgın nedeni ile her ne kadar yarım bir hikaye
yaşadıysak da sağlıklı günlerde, yeni eği m öğre m
yılında yuvamızda buluşmak dileklerimizle.

Dergi Kolu

Dergi Kolu
Md. Muavini:
Ozan ÇOLİ
Edebiyat Öğretmenleri:
Derya D. BÜYÜKADAM
Özlem KALKAN
Bilgisayar Öğretmeni:
Aygün ŞEHSUVAROĞLU
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ATATÜRK'ÜN TÜRK GENÇLİĞİNE HİTABESİ

Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde
dahi, seni, bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal
ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin
imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkan ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir.
İstiklal ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin
mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün
orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilﬁil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve
daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaﬂet, dalalet ve hatta hıyanet içinde
bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit
edebilirler. Millet, fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evladı!
İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun
kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.
Ankara, 20 Ekim 1927

Mustafa Kemal ATATÜRK
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı
Sn. Nazım Çavuşoğlu’nun Mesajı
Eğitim Camiamızın Değerli Yöneticileri, Öğretmen
Arkadaşlarım, Saygıdeğer Veliler ve Sevgili
Öğrenciler,
2019-2020 eğitim öğretim yılının sonuna geldiğimiz
bu günlerde, sizlere hitap etmekten büyük mutluluk
duymaktayım.
Bu yıl Covid-19 pandemisine karşı alınan önlemler
nedeniyle örgün eğitime ara vermek zorunda
kaldık. Yeni akademik yıl açılana kadar da
okullarımızdan, öğretmenlerimizden ve
öğrencilerimizden uzun bir süre ayrı kalacağız.
Ancak bilmenizi isterim ki yeni dönemde hem özlem
giderecek, hem de salgın nedeniyle yaşadığımız
eğitim kayıplarımızı gidermiş olacağız.
Kıymetli öğretmenlerimiz,
Sizlerin, her zaman olduğu gibi, bu yıl da
mesleğinize yakışır bir şekilde fedakarca çalışmalar yaptığınızın farkındayım. Özellikle pandemi nedeniyle
eğitime ara verdiğimiz bu dönemde aldığınız sorumluluğun takdire şayan olduğunu belirtmek isterim.
Gerek bakanlığımızca hayata geçirilen kesintisiz eğitim merkezi'ne katkı koyan, gerekse okullarımızda tıbbi
malze üretimi yapan ve topluma moral vererek önderlik eden öğretmenlerimize içtenlikle teşekkür ediyorum.
Zor bir dönemden geçiyoruz, ancak bu zor günleri el birliğiyle ve sizlerin destekleriyle hep birlikte aşacağımıza
inancım tamdır. Öğrencilerimizin yaşadığı ders kayıplarını gidermek için yeni bir akademik takvim üzerinde
çalışmalarımızı tamamladık. Gelecek yıl hepimiz için yoğun geçecek bir eğitim yılı olacak. Sizlere inanıyor ve
güveniyorum.
Sevgili öğrencilerimiz,
Yaşadığımız süreçte okullarınızdan, derslerinizden, öğretmenlerinizden ve arkadaşlarınızdan ayrı kaldınız,
ancak uzunca bir süre dinlenme fırsatı da yakaladınız. Gelecek yıl tüm motivasyonunuzu derslerinize vererek
başarılı bir eğitim yılı geçirmek için çok çalışmalısınız.
Sizden sahip olmanızı istediğim üç şey, dünyanın içinden geçtiği bu süreç gösterdi ki, önce sağlığınız, sonra
mutluluğunuz ve daha sonra derslerinize sahip çıkıp başarılı olmanızdır.
Hızla değişen bu dünyada, değişimi yakalayınız ki çağdaş medeniyetler seviyesine bizleri ve ülkemizi
taşıyabilesiniz. Sizden dürüst, adil ve iyi bir insan; ülke değerlerine ve geleneklerine bağlı bireyler olmanızı
arzuluyoruz.
Değerli gençler, bütün toplumların ve ulusların umutları, gençleri ve genç nesilleridir. Elbette bizim de
geleceğimiz ve güvencemiz sizlersiniz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk “ Bütün umudum gençliktedir.”
Diyerek ülkeyi gençlere emanet etmiş sizlere olan güvenini göstermiştir. İnanıyoruz ki sizler de bu güveni boşa
çıkarmayacak, ülkemizi çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkaracaksınız.
Bilmenizi isterim ki, ülkemizin aydınlık geleceği olan sizlerin eğitimleri, bizler için çok önemlidir. Bu nedenle
süreç içerisinde yaşadığınız eğitim kayıplarını en aza indirmek için öğretmenleriniz ile birlikte var gücümüzle
çalıştık.
Sevgili mezunlar, hepinizin yolunuzun açık, geleceğinizin aydınlık olmasını dilerim.
Sevgili velilerimiz,
Cumhuriyetimizin geleceği olan çocuklarımızın yetişmesinde, sizler, öğretmenlerimiz ve bakanlığımız olarak,
üstlendiğimiz bu şereﬂi görevi, amacına ulaştırmak için elbirliğiyle çalışmalıyız. Çocuklarınızı sevgiyle
kucaklayın, onları bilim yolunda cesaretlendirin, yönlendirin.
Çocuklarımız bu ülkenin yarınlarıdır. Bu yüzden sadece kendi çocuklarımıza karşı değil tüm çocuklara karşı
sorumluyuz. Onların ufuklarını açıp, destek olup onların yanlarında olmalıyız. Gelecek onların ellerinde
yükselecektir.
Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Nazım Çavuşoğlu
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı
4

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü
Sn. Gülşen Hocanın’ın Mesajı
Değerli Okul Yöneticilerimiz,
Öğretmenlerimiz, sevgili Öğrenciler
Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında
temel unsur bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına
sahip kaliteli insan gücüdür. Meslek eğitimi
özellikle iki amaca yöneliktir. Bir tarafta genç
insanlara başarılı bir meslek yolu hazırlamak,
diğer yandan ekonomiye kaliteli elemanlar
kazandırmaktır.
Özellikle COVİD 19 sürecinde Meslek
Liselerinin önemi çok daha fazla ortaya
çıkmıştır. Kendi kendine yeten bir ülke
olabilmek için üretim yapmak esastır. Bu
nedenle “tüketen değil üreten gençler”
yetiştirebilmek meslek eğitimi ile
gerçekleştirilmektedir. Bu eğitimi alanlar
hayata bir adım önde başlamaktadırlar.
Günümüzde, Yaşam Boyu Eğitimlerin de ön plana çıkması ile meslek eğitimi insanın yaşamı boyunca
sürdürülebilmektedir. Bu eğitimler sadece meslekle ilgili olmayıp, kişinin ﬁziksel ve ruhsal gelişimlerine de
katkı sağlamaktadır.
“Çalışmak demek boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü
uygar buluşlardan azamî derecede istifade etmek zorunludur” diyen Mustafa Kemal Atatürk, çalışmanın
önemine dikkat çektiği gibi bunun yanında teknolojideki, bilimdeki gelişimleri takip etmeninin de önemini
vurgulamıştır.
Bu nedenle sevgili gençler,
Araştıran, sorgulayan, çalışan ve kendini geliştiren bireyler olmalı, ülkemizin kalkınmasında en büyük katkıyı
sağlamalısınız. Hatta bunun yanında yaratıcı ﬁkirlerimizle yenilikçi anlayışları da paylaşmanız ve ülkemizi
çok daha ileriye taşımalısınız.
İçinde bulunduğunuz durumda çok daha fazlasını öğrenmek için öğretmenlerinizi, bizleri zorlamalısınız. Çok
daha fazlasını bizlerden talep etmelisiniz.
Bizlerin de görevi sizleri çok daha güçlü ve donanımlı bir şekilde hayata hazırlamaktır. Bunun için çok
çalışıyoruz.
Değerli Öğretmenler,
2019-2020 Öğretim yılında dünyayı saran COVİD 19 virüsüne rağmen, sizler çok kısa bir sürede öğrencilere
ulaşabilmenin arayışı içine girdiniz. Bakanlığımızın çok hızlı bir şekilde kurduğu “Uzaktan Eğitim” yöntemini
kullanarak birçok öğrenciye de ulaştınız. Bunun dışında kendi sınıﬂarını yaratarak eğitimlere devam
ettiniz….
Öğrencilerin, ailelerin sağlıklı bir şekilde bu süreci atlatmasına gerek rehberlik hizmetlerini kullanarak,
gerekse gıda paketleri hazırlayarak maddi manevi destek verdiniz.
Bununla yetinmeyip ihtiyaç duyulan cerrahi, siper maske, yapmak için hiç tereddüt etmeden atölyelere
koşan öğretmenlerimize, ustalarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Bu dönemin kahramanları olmayı
başardılar ve Meslek Liselerini çok daha ileriye taşıdılar.
Sevgili Okul İdarelerimiz,
Sizler sadece okullarımızın değil ayni zamanda ülkemizin kalkınmasında kilit kişilersiniz. Bu süreçte hiç
düşünmeden öğretmenlerimizi motive ederek onların yanında birlikte olmayı başardınız. Gerçek başarı
meslek liselerini üretim yapılan , çevresine, iş hayatına duyarlı okullar haline getirebilmektir. Eğitimin sadece
hayatımızın bir kısmında değil, ömür boyu olduğu anlayışı ile okullarımızı sürekli kullanılan ortamlar haline
getirmeliyiz.
Öğrencilerimiz gibi bizler de yeni anlayışların, katılımcı ortamların oluşumunda aktif olmalıyız. Sizlere güven
tamdır.
Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum…
Gülşen HOCANIN
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü
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Haydarpaşa Ticaret Lisesi Okul Müdürü
Sn. Mehmet Aşan’ın Mesajı

Sevgili Velilerimiz,
Bu öğretim yılında da bizlere emanet ettiğiniz kıymetli varlığınız olan çocuklarınızı en iyi şekilde yetiştirmek için
çalıştık. İyi bir eğitim ortamında öğretmenlerimizle birlikte onların hayata hazır olan, sağlıklı,
başarılı v meslek sahibi bireyler olmaları için çabalıyoruz. Okul Aile Birliği üyelerimizin de bizlerle işbirliği
yapmaları bizleri daha çok motive etmiştir. Okulumuz bu yıl da sadece akademik değil, sportif, kültürel, sosyal
alanlarda da birçok başarılar elde etti. Muhasebe bölümümüz, ülkemizde yapılan okullar arası yarışmalarda
birinci olmuştur. Büro Yönetimi bölüm öğrencilerimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin düzenlediği yarışmalarda birçok
başarılar elde ettiler. Turizm bölümümüz hem ülkemizde, hem de İstanbul’da yapılan Tüyap fuarında önemli
başarılar elde ettiler. Hentbol ve Futsal takımlarımız KKTC birinciliği kazanarak, okulumuz ve ülkemizi Türkiye’de
temsil ettiler. Tüm velilerimize okulumuza katkılarından dolayı teşekkürlerimi iletirim.
Değerli Öğretmen Arkadaşlarım,
Öğrencilerimizin bilgiyle donanmış,başarılı,meslek sahibi,becerili,problem çözen,yaratıcı birey
olmalarını sağlamak için çok büyük emek ve fedakârlıklar gösterdiniz.
Öğretmen, hem rehber hem de her koşulda örnek ışık olabilmelidir. Öğretmen geleceğin
toplumunu oluşturacak mimardır. Ülkemizde birçok önemli kurumda mezunlarımıza rastlıyor olmamız da
siz öğretmenlerimizin bu başarısını kanıtlıyor. Ayrıca son sınıﬂarımızda okuyan öğrencilerimizin işletmelerde
staj taleplerinin giderek artması da okula verilen eğitim kalitesi ve öğretmenlerimizin çabalarının ne boyutta
olduğunu ispatlamaktadır. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum.
Sevgili Öğrencilerimiz,
Dünyadaki çağdaş eğitim niteliklerinden en çok kabul gören, eğitim işlevleri olan ve ülkemizin eğitim
politikalarında sıkça dile getirilen evrensel değerler, okulumuzun misyonunu da oluşturan yeni neslin nasıl
olması gerekliliğidir.
Geleceğimizi oluşturacak siz gençlerin, düşünen ,araştıran, sorgulayan, yorumlayan, kendilerine
güveni güçlü olan, seçtiği mesleki eğitim alanında kendini iyi yetiştiren, donanımlı bireyler olmanız hepimizin
arzusudur. Kendinizi sürekli yenileyin, gelişmeye açık; çevrenizle iletişimde başarılı olun. Bunun yanında
yabancı dil öğrenmeniz ve çevrenize örnek olmanız da çok önemlidir. Heyecanlı, istekli, demokrat ve barışçıl
bireyler olmalısınız.
Unutmayınız ki başarılı ve güzel bir gelecek ancak çok çalışarak ve yaptığınız işi severek yapmakla
mümkündür. Donanımlı bireyler her zaman daha şanslı olurlar. Sizlerin çok iyi meslek sahibi olmanız için
elimizden geleni yaptık, artık geleceğinizi şekillendirme sizlerin elindedir. Kendinize inanın ve güvenin. Kapımız
her zaman sizlere açıktır. Yolunuz açık olsun. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.

Mehmet Aşan
HTL Okul Müdürü
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Haydarpaşa Ticaret Lisesi
Okul Aile Birliği Başkanı
Sn. Aytül Sakallı’nın Mesajı

Haydarpaşa Ticaret Lisesi Okul Aile Birliği olarak 2019-2020
öğre m yılı boyunca okul müdürümüz, idarecilerimiz ve
öğretmenlerimiz ile birlikte öğrencilerimizin geleceği ve başarısı için
elimizden gelen tüm katkıları sağladık. Toplumların gelişmesinde en
önemli etken eği mdir. Üreten, bilimsel düşünen, araş ran ve
sorgulayan bireyleri ye ş rmeyi amaçlayan eği m sistemleri
yaratmak için biz aileler de gereken adımları atmalıyız. Çocuklarımız
her türlü sosyal ve ekonomik sorunla mücadele edebilecek, her
ortamda kendisini iyi ifade edebilecek donanımda olmalıdır. Bunu
sağlamak için gerekli eği m ve öğre m ortamını hazırlamak, yalnızca
okul idarelerinin değil aynı zamanda tüm toplumun sorumluluğudur.
Sevgili öğrenciler bir ömür boyu başarılarınızın devam
etmesini diliyoruz. Sizinle gurur duyuyoruz.
Aytül Sakallı
Okul Aile Birliği Başkanı.

Haydarpaşa Ticaret Lisesi
Okul Konseyi’nin Mesajı

Acısıyla tatlısıyla bu dönemi geride bırak k. Aslında
yarım dönemi diyebiliriz. Bu yıl böyle bir talihsizlik yaşamamız
hepimizi üzdü. Tabii ki her şeyden önce sağlık gelir. Kötü
günleri geride bırakıp yola devam etmemiz gerekiyor.
Haydarpaşa Ticaret Lisesi'nde okuduğumuz 4 yıl boyunca
üzerimizde emeği geçen öğretmenlerimize ve müdürümüz
Mehmet Aşan'a teşekkürü borç biliriz. Okulun kaptanları
olarak bir çok etkinlik planladık. Okulların erken kapanmasıyla
etkinliklerimiz yarıda kaldı. Ar k seneye yeni kaptanlarla
birlikte doya doya etkinlikler yapacaksınız. Ayrıca kaptanlık
seçimlerinde bize oy veren öğrencilere teşekkür ederiz.
Gelecek nesle tavsiye olarak okulun, öğretmenlerin ve en
önemlisi arkadaşların değerini en iyi şekilde bilin.
Hepinize haya a başarılar diliyoruz.
Okul Konseyi.
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İdari Kadromuz

MEHMET AŞAN
Okul Müdürü

ÖZLEM E. DEVECİ
Müdür Muavini

ÜSTÜN ÇAĞATAYLI
Müdür Muavini

OZAN ÇOLİ
Müdür Muavini

Dr. ÖZGE ÖZBERK
Müdür Muavini

GÜLİN AKYEL
Görevlendirme Müdür Muavini
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Öğretmen Kadromuz

ÖZAY ABRAŞ
Ticaret Meslek
Dersleri

KEZBAN KOÇAK
Ticaret Meslek
Dersleri

OSMAN KASAPOĞLU
AYGÜL BAĞCI
Ticaret Meslek
Muhasebe Finans ve
Dersleri
Pazarlama Alan Sorumlusu

EMİNE Ş. YÜCELTEN
CENGİZ BAĞCI
ERDİNÇ ÖZŞEHİTOĞLU FAYZER A. ÖZKASAP
Ticaret Meslek
BüroYönetimi ve Sekreterlik
Ticaret Meslek
Ticaret Meslek
Dersleri
Alan Sorumlusu
Dersleri
Dersleri

AHMET SÜTCÜ
Ticaret Meslek
Dersleri

ÇİĞDEM YULAF
Ticaret Meslek
Dersleri

MUSTAFA TÜRKKAL
Ticaret Meslek
Dersleri

NEZGÜN YORULMAZ
Ticaret Meslek
Dersleri

ZEKAİ TÖRE
Ticaret Meslek
Dersleri

SITKI KARADAL
Ticaret Meslek
Dersleri

ESRA T. MAZHAR
Ticaret Meslek
Dersleri

TÜLAY ÇAVUŞOĞLU
Ticaret Meslek
Dersleri
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Öğretmen Kadromuz

ÖZDEN CANAY
Ticaret Meslek
Dersleri

ECE ALASEL
Ticaret Meslek
Dersleri

HALİDE E. ÖZSAYGIN
Ticaret Meslek
Dersleri

SERİM ADASU
Ticaret Meslek
Dersleri

Dr. ŞEVKET DİREKTÖR MUTİYE OSMANCIK
Yiyecek İçecek ve Konaklama
Turizm Meslek
Hiz. Alan Sorumlusu
Dersleri

MÜYESSER E. ÖRÜ
Turizm Meslek
Dersleri

ONUR DOĞASAL
Turizm Meslek
Dersleri

ÖZGÜR ÖZSAYGIN
Turizm Meslek
Dersleri

AHMET ÖZYAŞAR
Turizm Meslek
Dersleri

BAHAR GÜLNİHAL
Turizm Meslek
Dersleri

AZİZE ÜNERDİ
Ticaret Meslek
Dersleri

NERGİS SÜKAN
Turizm Meslek
Dersleri

RUFAT RUFAT
Turizm Meslek
Dersleri

AYGÜN ŞEHSUVAROĞLU SONGÜL ARTUNKAL
Bilgisayar Zümre
Bilgisayar
Başkanı

10

Öğretmen Kadromuz

NERSAN BİNAY
Matematik Zümre
Başkanı

BAHİRE DOĞRU
Matematik

AYŞE Y. DUMAN
Edebiyat Zümre
Başkanı

DERYA D. BÜYÜKADAM
Edebiyat

ÖZLEM KALKAN
Edebiyat

EMİNE Ş. DELİCEIRMAK
Edebiyat

GÜLİN AKYEL
Tarih Zümre
Başkanı

FERAY ASAL
Bilgisayar

GÖKSEL VARANOĞULLARI
Bilgisayar

ÖNER EKİNCİ
Matematik

HİLAL PİLLİ
Edebiyat

YELİZ T. SADRAZAM YAVUZ YÜRÜKOĞULLARI MUSTAFA ÖZİLMEN
Tarih
Coğrafya Zümre
Coğrafya
Başkanı

AYLİN A. ARGEN
Tarih

SURİYA U. ÖZLER
İngilizce Zümre
Başkanı

11

Öğretmen Kadromuz

DAMLA A. AVCI
İngilizce

PINAR HANÇERLİOĞLU
İngilizce

ÜLGE B. ASİLZADE
İngilizce

HASAN HÜRAL
İngilizce

BUĞÇE BERKSEL
İngilizce

MÜJGAN ÇAĞANSOY
Felsefe

SELCEN Ö. MAVİOĞLU
Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik Servisi

MERYEM E. ALPİN
Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik Servisi

AYŞEGÜL K. KIBRISLI
Müzik

MEHMET BOLKAN
Beden Eğitimi
Zümre Başkanı

MUSTAFA ÖZARABACI
Beden Eğitimi

MELEK SERTUĞ
Beden Eğitimi

CAVİDAN ÖNCEN
Beden Eğitimi

YAĞMUR ATAGÜN
Almanca

12

Yıllarca okulumuza görev yapmış olan ve Müdür müdür muavini olup okulumuzdan
yrılan Vedat Tek Hocamıza ve geçici olarak okulumuzda görev yapan matematik
öğretmenimiz Onurhan Yazıcı’ya bizlere katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Muavin olup okulumuzdan ayrılan
VEDAT TEK

ONURHAN YAZICI
Matematik

Emeklilerimiz
Uzun yıllar okulumuza hizmet vermiş ve emekli olmuş olan okulumuz
hizmetlilerinden Fesih Buğlan ve Bayram Serbest’e emeklilik hayatlarında sağlık ve
mutluluklar diliyoruz.

Fesih Buğlan

Bayram Serbest

13

Okul Sekreterimiz

Bahire TALAŞ

Hizmetlilerimiz

Ali KONAÇ

Nurşen GÜNDÜZ Habize KANTEKİN

Fatma DAĞ
Aşçı

Zekiye AKTAŞ

Zekie Aziz DZHILA

Selim MENEMENCİ Gülendem ÜŞENMEZ Ahmet Hamdi İNESİ
Güvenlik Görevlisi
Çay Ocağı Servisi
Aşçı
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MUHASEBE, FİNANS VE
PAZARLAMA ALANI
MF 9A

ÖZAY ABRAŞ
Ticaret Meslek
Dersleri

Zeliha ANLAR

Beyza TINGIR

Gökdeniz SOYTÜRK

Bilnur UYUR

Samet KAVSARA

Emirkan DAL

Meral Buse SEVKAL

Jennet KOMEKOVA

Sare KÜÇÜKOĞLU

İlknur GÜLDÜREN

Asya PAYAS

Sıla UÇAR

Abdullah ŞENGÜL

İlayda BAHADIR

Gamze CEYLAN

Velican GÖK

Ali EMANET

Kutlu ÖNAL

Birol APLAK

Muhammet M. ÇEKİRDEK

Eser YALINKAYA

Fatma MANİ

Ada BEHLÜL

Sami SEVİNÇ
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MUHASEBE, FİNANS VE
PAZARLAMA ALANI
MF 9B

AHMET SÜTCÜ
Ticaret Meslek
Dersleri

Nazmiye EZER

Adalet KAYA

Fatma SABAH

İlayda GÖRÜR

Emine KUMLUTEPE

Mariza SALMA

Esra Nur ÇAKICI

Ayten BERDÜŞ

Büşra YAĞCI

Yaren Nur EROL

Ferhan ÖZKURT

Ada TÜRKKAL

Melike KARALI

Adnan GÖZDAĞ

Yasin GÜRKAN

Serkan TANRIKULU

Gazal GÜZEL

Işık SARIDAŞ

Döne GÜNDOĞ

Milhan SAADETOĞLU

Eylül PEKER

Kaan SOVUKKANLI

Melih KAHRAMAN

Hamza TOKLU

İbrahim Efe KÖSE
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MUHASEBE, FİNANS VE
PAZARLAMA ALANI
MF 9C

ÇİĞDEM YULAF
Ticaret Meslek
Dersleri

Döne UÇAR

Senay F. ALODALI

Ayşenur BAHADIR

Büşra Gül KÖSEOĞLU

Leyla S. MEHMET

Arda BEHLÜL

Halil AKALN

Öymen ÖZYILDIRIM

Gamze ŞEKER

Fatoş BOZLAKOĞLU

Ergen KIZILTAN

Fadıl ATİLA

Gamze ALADAĞ

Kamil B. ÇELİK

İklim ÖZDEMİR

Ali ÇAVUŞOĞLU

Işıl ZEKİ

Suat VARIP

Yücel SÖNMEZ

Nahide OSMANOĞLU

Gülçin ALTINDAĞ

Zülbiye DEMİRTAŞ

Özlem GEÇEN
17

BÜRO YÖNETİMİ VE
SEKRETERLİK ALANI
BY 9

ECE ALASEL
Ticaret Meslek
Dersleri

İlayda ŞAHELVERİ

Eşmene SÖZGÜN

Melek C. MÜSBAH

Sabiha Y. İZGİ

Çiğdem ÖZDEMİR

Dilara AYTEKİN

Pınar OCAKBATIRAN

Ömür TUNÇERLER

Özge KÖSEOĞLU

Sami ŞAHMARAN

Ada GÜRKAN

Gülten PALAZ

Seyitali SÖZGÜN

Mukam EZIZOV

Kevser ERBAŞ

Merve İYİGÜN

Burcu ÇAVUŞOĞLU

Pembe ÇAKIR

Nilay KAHRAMAN

Ayşe ÖZDAYI

Ahmet SÜRER

Suphiye G. VURAL Mustafa ÖZTUNÇ

Gizem SELER

Kübra AKDÖL

Abdulkadir SEVİMER

İpek Nur İPEK
18

YİYECEK, İÇECEK VE
KONAKLAMA HİZMETLERİ
ALANI
KY 9 A

NERGİS SÜKAN
Turizm Meslek
Dersleri

Melisa KİRİŞ

Deniz ÇİÇEK

Çığıl CAMBAZ

Halil A. YENTÜRK

Sunnet OCHILOV

Sevilay GÜZOĞLU

Başar HACIOĞLULARI

Kardelen GÜNAL

Kardelen ZORLUOĞLU

Melih SAKALLI

Aysel KASAP

Azat IGAMBERDIYEV

Meral KAMÇILI

Beran K. BOROS

Demir DENİZALP

Melisa TELCİ

Tahisn GÖRGÜNER

Salih SAKALLI

Aydın OĞUZ

Mehmet B. GÖKMAN

Mustafa ALAGÜR İsmet MUHTAROĞLU

Ada EZGİN

Berke ERTÜRK

Diana YUSUPOVA

Mehmet FINDIK
19

YİYECEK, İÇECEK VE
KONAKLAMA HİZMETLERİ
ALANI
KY 9 B

AHMET ÖZYAŞAR
Turizm Meslek
Dersleri

Yeliz ŞAHİN

Naz GÜDEN

Özge ATSIZ

Ali ÇAVUŞ

Evren ERCAN

Irmak KAŞOT

Elif KAYGAS

Hazar ÜRÜN

Kayra MAMÜLCÜ

Hüseyin YILDIRIM

Ali TÜFEKÇİ

Ziya TİLKİ

Elif E. RENKLİTEPE

Deren DÖNMEZ

Cankız ALIR

Ba han SOYTÜRK

Ada M. DİNÇER

Bulut K. ÖZLÜSES

Devran ALLI

Sezai BAŞPINAR

Mert E. GÜNGÖR

Cemil ÖZGÜL

Göğem ÖZAKTAŞ

Turan TUNA

Gürcün ÖLKECİ
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MUHASEBE, FİNANS VE
PAZARLAMA ALANI
MF 10 A

SITKI KARADAL
Ticaret Meslek
Dersleri

Birol AY

Mürselin AKKILIÇ

Kıymet KAVAZ

Burak ÇELİKKIRAN

Salih TANRIKULU

Sıla AYDENK

Berke YALÇIN

Burak C. KURTOĞLU

Mehmet UZUNER

Sılagül YUMUŞAK

Furkan ÇAMLI

Aybike SAYIL

Eren SÜRÜNÜR

Ömer YAMAN

Altan YAMAN

İlknur ULAŞ

Ha ce ARSLANER

Harun ÇİFTÇİ

Büşra BİLİR

Vildan ZEKİ

Hakkı ŞAMİL

Mustafa AÇIKGÖZ

Eren KANSU

Şenay SÜRÜCÜ

Emine SEVİMER Mehmet H. GÖRÜR
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MUHASEBE, FİNANS VE
PAZARLAMA ALANI
MF 10 B

TÜLAY ÇAVUŞOĞLU
Ticaret Meslek
Dersleri

Ayşe ALİBAŞ

Tuba YUMUŞAK

Mehmet S. İBRAHİMZADE Gülhan ASANYÜREK

Mehmet A. ŞAHBAZ

Mehmet HOCA

Suğdem KORUCU

Görkem KOCAYİĞİT

Durmuış ADSIZ

Enis KILIÇ

Salih Z. HAFIZ

Ömer F. ÇAMLICA

Fatma TAŞPINAR

Enes BAYBAR

Sedal EYRİ

Arda KAV

Ali B. HAN

Derin KALFAOĞLU

Fadime S. DARENDELİ Aleesha BASHIFAHMED

Beren TÜRKSOY

Ömer AKMAN

Esra AKBAL

Ayşegül ÇELİK
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MUHASEBE, FİNANS VE
PAZARLAMA ALANI
MF 10 C

MÜJGAN ÇAĞANSOY
Felsefe

İpek B. BUDAK

İzem AKYOL

Asrın ERİŞMEN

Müesser M. EREN

Ashme S. VADET

Cüneyt SOYKAN

Yalçın DAĞER

Kağan KAYA

Doğan NOHUTÇU

Olgar HİTİT

Sıla KUVVET

Arda KARAOSMANOĞLU

İdal KAMALI

Yaren SAPAN

Emre TAŞER

Eliz BAYNUROĞLU

Şeymanur ALIN

Sude KAKİ

Celal HACIARİF

Deniz H. HURŞİT

Orhan SEYLANİ

Ömercan ATMACA

Açelya KOCAOĞLU

Gülsabah SARIKAYA Mustafa DABANLIOĞLU

Emrullah ATLI
23

BÜRO YÖNETİMİ VE
SEKRETERLİK ALANI
BY 10

HALİDE E. ÖZSAYGIN
Ticaret Meslek
Dersleri

Fatma DOĞAN

Şilan KARAKAYA

Nursen İRGARE

Yıldız C. ATAMAN

Serpil ZAMAN

Mine KIRDAR

Fatma I. GANCALI

Abdülmu allib AKYOL

Mine SUYOLCULAR

Kevser KARADAĞ

Belin AVŞAR

Esranur GÜRCÜLER

Ahmet B. BAĞLAR

Seval GEZDİGELDİ

Ayşe MİTRU

Yağmur ŞAHİN

Yılmaz SOYKIRAY
24

YİYECEK, İÇECEK VE
KONAKLAMA HİZMETLERİ
ALANI
MS 10

ÖZGÜR ÖZSAYGIN
Turizm Meslek
Dersleri

Tijen CAFERAĞA

Kıraç GÖÇMEN

Bade BORAHAN

Mustafa A. ÖZTÜRK

Eran BOLAN

Fatma N. YALAF

Kübra UÇAR

Suğde GÜRBÜZ

Yiğit BÜLBÜL

Helin Tekdemir

Hüseyin MARGİLİLİ

Toykan KARAPAŞA

25

YİYECEK, İÇECEK VE
KONAKLAMA HİZMETLERİ
ALANI
ÖK 10

MUTİYE OSMANCIK
Turizm Meslek
Dersleri

Osman ECE

Bahar KÜRTOĞLU

Sıla BYASAL

Olkan ERİŞMEN

Yaren ÇIRAKLIOĞLU

Hüseyin BATUNLU

Eyyüp BOZLAR

Bağdat KAYLAK

Melek GÜRTAÇ

Zekeriya GÖKSOY

Dürü ARIKOĞLU
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MUHASEBE, FİNANS VE
PAZARLAMA ALANI
MF 11 A

ERDİNÇ ÖZŞEHİTOĞLU
Ticaret Meslek
Dersleri

Süleyman VEZİROĞLU

Sude DEMİRKOL

Davut JORAYEV

İlkem VAİZ

Feray ÖZDEMİR

Mahmut B. ÇELER

Mustafa B. ÖMERPAŞA

Aysel MANİCİ

Furkan BEYAZ

Aylin ERTAM

Önder AKPINAR

Seymen DENİZ

Melih YAĞIZ

Ozan M. MAVİGÖZLÜ

Fikri GÖKSAN

Uğur BAVİK

Duygu NERGÜZ

Serkan ÖZTAŞ

Doğukan AYDIN

İlayda AVCI

Sema AKBURÇ

Alperen ÇEVİK
27

MUHASEBE, FİNANS VE
PAZARLAMA ALANI
MF 11 B

NEZGÜN YORULMAZ
Ticaret Meslek
Dersleri

Fatma CEMİLOĞLU

Canev ŞENGÜL

Fatoş BARDAK

Caner İYİCİ

Muhammed S. KIZGIN

Berkay KERMEOĞLU

Mustafa YÜZÇELİK

Yağmur N. ÇAKIR

Halime TURAN

Tuna ERDEM

İbrahim ATICI

Berhan YÜRÜN

Hüseyin BİRİCİK

Ha ce TOY

Doğukan KIRDAR

Cansu ÇELEBİ

Miraç M. ÇULHA

Esma Nur DEDE

Eren ALPDOĞAN

Mehmet GÜNER

Peral DEYNEKLİ

Sude EMİN

Ayten BOZKURT

Sibel YAŞAR
28

MUHASEBE, FİNANS VE
PAZARLAMA ALANI
MF 11 C

FAYZER A. ÖZKASAP
Ticaret Meslek
Dersleri

Nımrah KHALIDI

Sedef NUR YAVUZ

Fahriye YILDIRIM

Mihriban TÜMÜRLENK

Melih BULUT

Ruşen BAKÇA

Kadir M. ÖLMEZ

Gülseren KARADUMAN

Şerife S. KIRCALI

Derya BOLAT

Hasan A. ALTIN

Büşra YAŞAR

Mehmet YILDIZ

Duygu TAŞKIRAN

Elif KARADUMAN

Ferhat ŞEKER

Pembe TAHHUŞOĞLU

Belinay BİRKAYA

Murat KÖNÜ

Özlem KOÇ

Zühre İLGU

Servet BAYRAKÇI

Büşra S. BABAOĞULLARI

İsa GÖKSU

Merve KOCABAŞ
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BÜRO YÖNETİMİ VE
SEKRETERLİK ALANI
BY 11

EMİNE Ş. DELİCEIRMAK
Edebiyat

Vedia KARAHAN

Behiye ÇEKİRDEK

Nilcan ARLI

Gönül YAYAR

Ceylan PALAZ

Sılanır ERDOĞAN

Hasret TANRIVERDİ

Sinem KÖMELİ

Gülay ÇOLAKOĞLU

Hasan BAYRAK

Ayça SAYMAN
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YİYECEK, İÇECEK VE
KONAKLAMA HİZMETLERİ
ALANI
MS 11 A

RUFAT RUFAT
Turizm Meslek
Dersleri

Ceyhun HIZLIER

Saim M. İNNALI

Hasan AÇIKGÖZ

Zübeyde A. HARMANCIKLI

Emin ÇOBANOĞLU

Gülter KAMBUR

Melisa DEMİR

Mehmet M. ÇAMLI

Fatma KOFALI
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YİYECEK, İÇECEK VE
KONAKLAMA HİZMETLERİ
ALANI
MS 11 B

RUFAT RUFAT
Turizm Meslek
Dersleri

Özgür CİNCİ

Gülsevil SUSUZ

Louis BERUSCHMANTON

İzder KUTAY

Ayşe AVCI

Filiz BAYANDURSUN

Ural SAYDAN

Muhammed EZER

Ali KHALİL
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YİYECEK, İÇECEK VE
KONAKLAMA HİZMETLERİ
ALANI
ÖK 11

MÜYESSER E. ÖRÜ
Turizm Meslek
Dersleri

İrina A. PAHOMİ

Can KONYALI

Kıymet YAYĞIÇ

Sudenaz YALI

Gülsen İLKBAHAR

Sercan BALLI

Yaren DOĞAN

Tonguç ÖZYILDIZ

Hüseyin MADAN

Barış G. ÖZGÜLER

Zeynep KARTAL

Barış BÜLBÜL

Ceren KILIÇ

Salih ÖKTEN

Yiğit YILMAZ
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MUHASEBE, FİNANS VE
PAZARLAMA ALANI

ÜSTÜN ÇAĞATAYLI
Müdür Muavini

Sevgili Öğrencilerimiz,
2016 yılının Eylül ayında birlikte başlayan HTL yolculuğunuz, hayatlarınızda
yara ğı değişimler ve kişiliğinizde oluşturduğu farkındalıklar ile son buluyor. Dört yıl
boyunca sizlere hem bilgi hem beceri olarak en iyiyi, en doğruyu vermeye çalış k.
Yeteneklerinizi geliş rmeye özen gösterdik. İnsan olmanın erdemini, okuyup
araş rmanın, öğrenmenin önemini, üretmenin sevincini göstermek için elimizden geleni
olanaklar ölçüsünde yap k.
Değerli Gençler,
Şu anda, dünya olarak hayatlarımıza bir sürü yenilik ge ren COVİD-19 ile
yaşamayı öğrenmeye çalış ğımız zor bir süreçten geçiyoruz. Planlarımızı değiş ren
COVİD-19 un sonrasında, sizlerin de katkılarıyla daha demokra k, daha adil, sevgi ve
saygının olduğu, barış dolu bir dünya temenni ediyorum.
Bundan sonraki haya nızda bir HTL mezunu olarak, Atatürk ilke ve
inkılaplarından ayrılmadan, çevreye karşı duyarlı, sorumluluk sahibi bireyler olarak
yaşamlarınızda başarılı olmanızı diliyorum.
Sevgiyle kalın…
Müdür Muavini
Üstün Çağataylı
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MUHASEBE, FİNANS VE
PAZARLAMA ALANI
MF 12 A

ÖZDEN CANAY
Ticaret Meslek
Dersleri

Sevgili MF 12 A sınıfı,
Bir eğitim öğretim yılının daha sonuna geldik. Zaman bir su misali hızla akıp
geçiyor. Maalesef Covid-19 salgını sebebiyle okullarımız Mart ayından bu yana
kapalı. Bu yıl her sene yapılan mezuniyet kutlamaları olamayacak. Bu durum
bizleri üzse de sizleri mezun olup bir üst basamağa geçirmenin mutluluğunu
yaşamamıza engel değil.
Sizleri 4 yıllık bir eğitimin sonunda bir üst eğitime veya iş hayatına uğurluyoruz.
Eminim buraya dönük çok farklı anılarla ayrılıyor, çok karmaşık duygular
içerisinde bulunuyorsunuz.
Hayatın bu yeni aşamasında okul yılları bir tatlı anı olarak kalırken asıl zorlu ve
bütünlemesi olmayan hayat sınavında sizlere başarılar diliyoruz. Yolunuz,
bahtınız açık olsun. İleriki yıllarda yine karşılaştığımızda sizleri başarılı bir iş
insanı, güzel işler başarmış bireyler, mutlu ve huzurlu yaşam süren insanlar
olarak görmenin gururu bize yeter de artar bile.
Herkesin bir hedefi olmalı. Hayatınızın sonunda nerede olacağınızı bilmek
istiyorsanız, nereye gittiğinizi bilmek zorundasınız. Bu nedenle kendinize doğru
hedefler belirleyiniz. Hedefe ulaşmada size yolunuzu, aldığınız eğitim, iradeniz,
azim ve kararlılığınız gösterecektir. Önünüze belki bir sürü engel çıkacak,
bocalayacak, zorlanacak, tökezleyecek fakat asla yılmayacaksınız. Başarılı
olmak adına dik duracak, engelleri bir bir aşarak başarılı, mutlu ve özlemini
çektiğiniz güzel bir yaşam süreceksiniz.
Zaman içerisinde okulunuzdan çok iyi bilgi ve donanımla ayrıldığınızın, bir çok
şey bildiğinizin farkına varacaksınız.
Bundan sonraki hayatınızda başarılar sizinle olsun…
Sevgi ve saygılarımla,
Özden CANAY
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MUHASEBE, FİNANS VE
PAZARLAMA ALANI
MF 12 A

Necdat KARADAĞ

Mustafa TOPCU

Tezer SAİT

Pembe AYDOĞDU

Merve AKKILIÇ

Bahar TÜRKOĞLU

Mehmet KAHRAMAN

Eda N. SAYRUGAÇ

Ceyda CİCİN

Simge B. KANAT

Sadiye GÜL

Lemiye EKENEL

Şemse n TUSÜN

Batuhan M. YILDIRIM

Didem ŞAHAN

Fatoş KARAMAN

Sultan ASLAN

Havva ÇATOZLU
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MUHASEBE, FİNANS VE
PAZARLAMA ALANI
MF 12 B

MUSTAFA TÜRKKAL
Ticaret Meslek
Dersleri

“Hoşçakal HTL”
2019-2020 Öğre m yılına her zamanki gibi Eylül ayında başladık. Lise son sınıf olmamızın
ve acısyla tatlısıyla 3 yıl geçirdiğimiz okulumuzdan ar k mezun olacağımız düşüncesinin vermiş
olduğu heyecanla derslere başladık. Yine ha anın 2 günü okulda ders göreceğimiz ve 3 gün
işyerlerinde staj yapacak olmamız bizlerin ayrı bir ruh haline girmemize neden oldu. Eği m
haya mızdan sonra karşılacağımız iş ortamının havasını henüz lisedeyken solumaya başladık.
İlk dönem dersler, işyerlerinde staj ve sınavlarla bir anda geçiverdi. Bu arada 2019 yılının son
günlerinde Covid-19 diye bir kelime kulaklarımıza çalınmaya başladı. Bazen kendi aramızda
bazen öğretmenlerimizle konuşarak haya mıza giren bu kelimeyi anlamaya çalış k.
Okulumuz ikinci dönemi planlandığı gibi başladı. Ancak tüm dünyada ar k sürekli Covid19 virüsü nedeniyle hastalanan ha a bu nedenle ölen insanların sayılarının sürekli ar ğı
gerçeğiyle yüzleş k. Bu öyle bir ille ki ırk, din, dil, zengin, fakir ayırmıyordu. Gelişmişlik düzeyi
en iyi olan ülkelerde yaşayan insanlar da bu hastalığın pençesine yakalanıyordu. Kimimiz bu
hastalığın var olmadığına inansakta Mart 2020 ayına geldiğimizde ülkemiz de bu hastalıkla
tanışmış oldu. Mart ayının ikinci ha ası sıradan bir okul günü gibi okulumuza gi k. Ancak
hiçbirimiz o gün bu dönem için son dersleri yap ğımızı farketmedik. Bakanlar Kurulunun almış
olduğu kararlarla bir anda evlerimize hapsolmak zorunda kaldık. Ar k herkese karşı şüpheyle
bakmaya başladık. Hem kendimizi hem sevdiklerimizi korumak adına arkadaşlarımızla
çevremizdeki kişilerle bir araya gelmekten korkar hale geldik. Dünya tarihinde çeşitli zamanlarda
bu tarz salgın hastalıkların olduğu dönemler yaşanmış r. Biz de bundan sonraki insanların
konuşacağı bir salgın dönemini yaşadık. Bundan yıllar sonra bizlerde Covid-19 virüsünün çık ğı
dönemde liseden mezun olduk diyeceğiz. Bu salgın bize sağlığın haya aki en önemli değerimiz
olduğunu öğre .
Tüm okul arkadaşlarımızın bundan sonraki haya nın öncelikle sağlıklı, mutlu ve başarılı
geçmesi dileğiyle hoşçakal HTL.
MF12B
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MUHASEBE, FİNANS VE
PAZARLAMA ALANI
MF 12 B

Aylin KURTOĞLU Enver BAYRAMOĞULLARI

Igor MAZUR

Elif DAĞDELEN

İlayda UÇAN

Gültennur ŞENGÜN

Sevtap YILMAZ

Dilay D. SARPKAYA

Açelya BABA

Birsen BAYRAKDAR

Eda DOĞRU

Esra CAN

Şerife GÜNDOĞ

Ceyda SUCUOĞLU

Arif KARAMEZ

Emin YILDIZ

Yunus ATLAR
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MUHASEBE, FİNANS VE
PAZARLAMA ALANI
MF 12 C

ESRA T. MAZHAR
Ticaret Meslek
Dersleri

Hem sosyal hem de akademik yönden çok başarılı pırıl pırıl gençlerin bir araya geldiği çok
özel bir sınıf ararsanız doğru yerdesiniz demek r. 12 C sını nda kimler mi vardı? Yıldız sporcusu,
sosyal lideri, okul diploma ikincisi, üçüncüsü, belki de okulun en saygılı düzgün öğrencisi ve hepsini
kısa bir yazıda teker teker saymanın mümkün olmadığı harika özellikleri olan içi güzel gençlerin
sını ydı 12 C. Sahip olduğunuz güzel özellikleri bundan sonra da geliş receğiniz, kapasitenizin
farkında olduğunuz ve kullandığınız mutlu bir gelecek hepinizin olsun.
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PAZARLAMA ALANI
MF 12 C

Ahmet AKALIN

Şükrü YAMAN

Arseven DAĞER

Ahmet KÜTÜK

Elmas GÜÇEL

Mustafa SAKAR

Yusufcan H. ŞENSOY

Asaf TELLİ

Melike PAŞA

Eser O. AKTAŞ

Esra NERGÜZ

Hasan A. ŞANVERDİ

Filiz ARSLAN

La fe AKINCI

Ayla ERİŞMEN

Büşra UÇAR

İlem NEBİLOĞLU

Zeynep ŞANAL

Eylül KEKLİK

Emine KALKAN
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BÜRO YÖNETİMİ VE
SEKRETERLİK ALANI
BY 12

ZEKAİ TÖRE
Ticaret Meslek
Dersleri

HTL'li Olmak Ayrıcalık r.
Değerli arkadaşlar okulda geçirdiğiniz yılların sonunda bu sene mezuniyet heyecanı ile
başladınız. Benim için her zaman çok özel bir sınıf oldunuz. Öğretmenlik mesleğime sizinle
başladım ve 3 yıl sınıf öğretmeniniz oldum. Şimdi sizlerin mezun olduğunuzu görmenin
heyecanını sizinle yaşıyorum.
Bu yıl aslında sizin için bir nevi iş haya na hazırlandığınız ve iş ortamını da tanımanıza
yardımcı olan staj günleriyle geçirdiniz. Gönül isterdi ki bu son seneniz çok daha güzel ve
sorunsuz geçsin. Ancak dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu salgın hastalık sebebiyle
şartlar bizi bu noktaya ge rdi. Ancak tüm yaşadıklarımız ve gördüklerimiz hepimize bir ders ve
tecrübedir. Mart 2020 tarihinden beri esasen ülkemize musallat olan bu salgın hastalık sonrası
mecburen hem okuldan hem de birbirimizden uzaklaş k. Ben tüm kalbimle inanıyorum ki
hiçbir koşul bizleri ve sizin arkadaşlık bağlarınızı koparmayacak r. İleriki haya nızda da birçok
zorluk ve engel önünüze çıkacak r, kiminiz eği mine devam edecek kiminiz hemen iş haya na
a lacak r. Her a ğınız adımda eminim ki okulda geçirdiğiniz günleri, öğrendiklerinizi ha a
sizi çok üzen olayları bile ha rlayacaksınız. Ancak hep yüzünüzde bir tebessüm olacak r.
Hedeﬂerinizden ve hayalinizdeki mesleğe ulaşmak için hiçbir zaman vazgeçmeyin. Kim bilir
belki de bir gün okulda karşımıza meslektaş olarak çıkarsınız.
Hepinizin ayrı ayrı değerli olduğunuzu unutmayın. Dilerim hepiniz haya nız boyunca
hedeﬂerinize ulaşırsınız. Sağlık, başarı ve mutluluk peşinizi bırakmasın. HOŞÇAKALIN.
12 BY Sınıf Öğretmeni
Zekai TÖRE
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BÜRO YÖNETİMİ VE
SEKRETERLİK ALANI
BY 12

Aybüke GÖÇMEN

Sare KÜRTOĞLU

Halil HACIÖMER

Senem YILDIRIM

Elif ÖZDEMİRAĞ

Tuğdem DİKKENTLİ

Büşra AKYOL

Elif ERBAŞ

Çise ŞAHELVERİ

Zehra GEZDİGELDİ

Tunahan SEKİLİ

Ahmet GÖKHAN

Aynur İNLER

İrem N. TÜRCAN
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YİYECEK, İÇECEK VE
KONAKLAMA HİZMETLERİ
ALANI
MS / ÖK 12

ONUR DOĞASAL
Turizm Meslek
Dersleri

Biz 12 KY sını olarak dolu dolu 4 güzel yıl geçirdik birlikte
Yeni insanlar tanıdık, sağlam dostluklar kurduk, birbirinden mükemmel öğretmenlerimiz oldu.
HTL'li olduğumuz, HTL'den mezun olduğumuz için çok şanslı ve mutluyuz.
Sizleri asla unutmayacağız...
12 KY Öğrencileri

12 KY Öğrencilerine,
Öyle bir geçer ki, geçmez denilen zaman
Öyle bir gelir ki gelmez denilen an
Çocukken tanıdım sizi, gençliğinizin baharındasınız şimdi
Yazınız, sonbaharınız, kışınız var daha yaşanacak
Doya doya, dolu dolu yaşayın haya nızın mevsimlerini
Sevin, sevilin, çalışın, üre n, paylaşın
Okuyun, öğrenin, anlayın, anla n
Değer verin, değer ka n, dünyaya ve hayata
Şansınız bol olsun gençler, hoşçakalın...
Onur Hoca
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YİYECEK, İÇECEK VE KONAKLAMA HİZMETLERİ ALANI
MS / ÖK 12

Yakup KARADENİZ

Vacide BALOĞLU

Recep S. SAFA

Fatma ÇOBAN

Yiğit KARAKAYA

Ufuk V. TOSUN

Zafer HACIVELİ

Seyran KOÇ

Umut KANDEMİR

Zeynep KARAKAYA

Doğukan EREZ

Ahmet FINDIK

Ayşe BOZKURT

Cemile ELMAS

Doğukan SOYKIRAY

44

Muhasebe, Finans ve Pazarlama Alanı

Okulumuzda, Muhasebe, Finans ve Pazarlama alanı; Bilgisayarlı Muhasebe Elemanlığı ve Finans, Bankacılık
ve Sigortacılık dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik dört yıllık eği m ve öğre m veren bir alandır.
Muhasebe, Finans ve Pazarlama alanından mezun olan öğrencilerimiz, seç kleri dal ve meslekte kazandıkları
yeterlikler doğrultusunda muhasebe bürolarında ara eleman olarak muhasiplik ve murakıplık görevlerinin yanı sıra
banka ve sigorta şirketlerinde, ﬁnans, muhasebe ve dış caret gibi cari faaliye olan her türdeki kurum ve
kuruluşlarda, ülkemizde ve diğer ülkelerdeki işletmelerin muhasebe birimlerde kolaylıkla iş bulabilmekte ve
çalışabilmektedirler.

MUHASEBE BÖLÜMÜ TANITIMI
Tanımı:
Ekonomik faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere
ait girişim ve işletmelerin muhasebe ilkeleri ve hükümleri
gereğince, de erlerini tutan, bilanço, kar-zarar tablosu ve
beyannameler ile diğer belgelerini düzenleyen kişidir.

Görevler:
¦

¦
¦
¦
¦
¦

Ekonomik faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere ait
girişim ve işletmelerin muhasebe ilkeleri ve hükümleri gereğince, de erlerini tutar, bilanço, kar zarar tablosu ve
beyannameler ile diğer belgelerini düzenler,
Serbest iş yapan kişilerin, resmi ve özel kurumların gelirlerini ve giderlerini, çeşitli adlardaki (işletme de eri,
serbest meslek kazanç de eri vb.) de erlere kaydeder,
Kişi veya kuruluşların yükümlü oldukları vergi beyannamelerini düzenler,
Kişi ve kuruluşlar adına vergi daireleri ile uzlaşma işlemlerini gerçekleş rir,
Sosyal Sigortalar Dairesi ile ilişkilerini düzenler.
İh yat Sandığı Dairesi ile ilişkilerini düzenler.

Kullanılan Alet Ve Malzemeler
m
m
m

Bilgisayar, hesap makinesi,
Yasal de erler, beyannameler, makbuzlar,
Çeşitli kırtasiye malzemeleri.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Serbest muhasebeci olmak isteyenlerin;
¦
¦
¦
¦

Sayılarla akıl yürütebilme yeteneğine,
Ayrın lara dikkat edebilme gücüne sahip,
Büro işlerinde çalışmaktan ve verilerle (sayılarla) uğraşmaktan hoşlanan,
Düzenli, sorumlu, sabırlı ve dikkatli kimseler olmaları gereklidir.

Çalışma Ortamı Ve Koşulları
Serbest Muhasebeciler, büro ortamında ve oturarak görev yaparlar. Görev sırasında birinci derecede verilerle
ilgilidirler. Çalışma koşulları düzenlidir. Kişi çalışırken, zaman zaman işletme sahipleriyle, vergi daireleri personeliyle,
Sosyal Sigortalar ve İh yat Sandığı Daireleri personeliyle, bağlı olduğu meslek kuruluşlarıyla ve meslektaşlarıyla
etkileşim halindedir.

Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları
Serbest muhasebeciler kendi özel bürolarını açabilmektedirler.
Kamu ve özel kurumların muhasebe servislerinde çalışma olanakları bulunmaktadırlar.
Gelişmekte olan ülkemiz ve dünya üzerinde değişen ve gelişen teknolojilerin artması ve mali konulardaki
uygulamaların değişmesi ve artmasına paralel olarak bu meslekte çalışan kişilerin sayısı ve bu kişilere duyulan
ih yaç her geçen gün artmaktadır. Her Serbest Muhasebecinin kazanç durumu ise çalış ğı işyeri işteki tecrübesi,
başarısı ve iş kapasitesi oranında değişebilmektedir.
¦
¦
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Mesleğe Giriş İçin Gereken Eğitimin Verildiği
Yerler
Hukuk, İk sat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu
yöne mi ve Siyasal bilimler dallarında eği m veren
fakültelerde,
¦ Yukarıda belir len bölümlerde eği m veren yüksekokullarda,
¦ Ticaret Liselerinde
¦

BANKACILIK BÖLÜMÜ TANITIMI:
Bankacılık programının amacı, bankaların çeşitli bölümlerinde
çalışacak ara insan gücünü ye ş rmek r. Bankacılık bölümünden
mezun olanlar, devlet veya özel sektöre ait bankalarda memur olarak görev alabilirler. Mezunlar kamu sektöründe
ve özel sektörde müşteri temsilcisi, banka müfe şi gibi ünvanlarla görev alırlar ve bankaların çeşitli işlemlerini
yürütürler.
Amacı: Bankacılık programının amacı, bankalarda ve çeşitli ﬁrmaların para kaynakları ile ilgili birimlerinde
çalışacak elemanları ye ş rmek r.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
¦
¦
¦
¦
¦

Matema k ve ekonomiye ilgi duyması
Başkaları ile iyi ile şim kurabilme yeteneğinin olması
Dikkatli, z ve sabırlı olması
Yeniliklere açık olması
İleri görüşlü olması gerekir

Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları
Mezunlar, kamu sektörü ve özel sektördeki bankalar ile ﬁnans
kurumlarında, borsa aracı kurumlarında müşteri temsilcisi,
banka müfe şi, banka memuru gibi ünvanlarla çalışırlar ve
bankaların çeşitli işlemlerini yürütürler. Elde edilen kazanç,
çalışılan kuruma ve yeteneğe göre değişmektedir. Bankalar ve
diğer ﬁnans kurumları, fonların yönlendirilmesi ve en iyi şekilde
değerlendirilmesi, ekonomik dengelerin korunması konusunda
tar şılmaz bir öneme sahip r.
Muhasebe, işletmelerin mali nitelikteki işlemleri ve olayları para
ile ifade edilmiş şekilde kaydeden, sınıﬂandıran, özetleyerek rapor eden ve sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden
bir bilim dalıdır. Muhasebenin fonksiyonlarını yerine ge rerek, muhasebenin amacına ve sonuca ulaşmasını
sağlayan kişiler muhasebe mesleğini icra ediyor sayılırlar. İşletmelerin büyüklüğüne bağlı olarak muhasebe
elemanlarının sayısı çok farklılık göstermektedir.
Önemli olan muhasebe mesleğini icra edenlerin
muhasebenin görevlerini doğru ve eksiksiz olarak
yerine ge rebiliyor olmasıdır. Muhasebe mesleğini
yapabilmek için de muhasebe ve benzeri konularda
eği m almış olmak gereklidir. Muhasebe mesleği
günümüzde en çok önem verilen ve en çok iş alanına
sahip olan bir meslek r.
Muhasebe mesleği çok kapsamlı olduğundan kendi
içinde de kısımlara ayrılmış r. Bunların en önemlileri;
serbest muhasebeci mali müşavirlik, yeminli mali
müşavirlik, muhasebe müdürlüğü, muhasebe uzmanlığı, muhasebe elemanı, muhasebe öğretmenliği v.b. Bu
branşlardan hangisi olursa olsun ilk önce muhasebe eği mi almak gerek ği unutulmamalıdır.
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Muhasebe mesleği için gerekli eği mi almak ortaöğre m kurumlarından başlayarak
üniversiteeği mine kadar devam edebilmektedir. Tabi ki tek bir eği m sistemi söz konusu değildir. Muhasebe
mesleğini seçecek olan kişiler ortaöğre m kurumlarında muhasebe ve ﬁnansman bölümü seçerek işe
başlayabilirler. Ortaöğre m kurumlarından sonra, muhasebe bölümü ile ilgili meslek yüksek okullarına ve
yüksek öğre m kurumlarına devam edebilirler. Bunun yanı sıra muhasebe eği mi almadan ortaöğre mi
bi rmiş bir kişi, ilgili üniversite bölümlerini okuyarak muhasebe mesleğini tercih edebilmektedir.
Okulumuzda, Muhasebe, Finans ve Pazarlama Alanı; Bilgisayarlı Muhasebe Elemanlığı Dalı ve Finans,
Bankacılık ve Sigortacılık Dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik dört yıllık eği m ve öğre m veren bir
alandır. Muhasebe, Finans ve Pazarlama alanından mezun olan öğrencilerimiz, seç kleri dal ve meslekte
kazandıkları yeterlikler doğrultusunda muhasebe bürolarında ara eleman olarak muhasiplik ve murakıplık
görevlerinin yanı sıra banka ve sigorta şirketlerinde, ﬁnans, muhasebe ve dış caret gibi cari faaliye olan
her türdeki kurum ve kuruluşlarda, ülkemizde ve diğer ülkelerdeki işletmelerin muhasebe birimlerde kolaylıkla
iş bulabilmekte ve çalışabilmektedirler.
Muhasebe insanların sahip oldukları varlıkları kontrol eder ve onların çıkarları doğrultusunda yöne r.
Eskiden sadece de er tutma olarak bilinen muhasebecilik mesleği günümüzde bilgi üretmek ve varlıkları
yönetmek işlevlerini de yerine ge rmektedir. İyi bir muhasebeci çağın ih yaçlarına uygun bilgi ve beceriye
sahip olmalıdır.
Muhasebe ağırlıklı eği m veren bir yüksek öğrenim kurumundan mezun olmalıdır. Mezuniyet
sonrasında da kendisini sürekli geliş rmeli ve yenilikleri takip etmelidir. Ayrıca muhasebeci yap ğı iş ve
işlemlerde meslek ahlâkına uygun davranmalıdır. Muhasebesini tu uğu işletme ile ilgili tüm kurum
kuruluşlara karşı dürüst ve güvenilir olmalıdır.
Okulumuzda İşletmelerde Beceri Eği mi Dersi Uygulaması, 12. sını a eği m öğre min devam e ği
dönemde Muhasebe Finans ve Pazarlama Alanı iki gün, Büro Yöne mi ve Sekreterlik Alanı ise üç gün olmak
üzere yapılmaktadır. Diğer dersler ise okul idaresi tara ndan üç ve iki güne sığdırılır. İşletmelerde Beceri
Eği mi dosyası adı al nda öğrencinin işletmelerde uygulaması beklenen konular ve verilen yeterliliklere uygun
çalışmalar not edilir. Dosya işletme yetkilisi tara ndan onaylanır koordinatör öğretmen tara ndan incelenir.
Sene sonunda ise bir işletme yetkilisi ve alan öğretmenleri tara ndan kurulan bir sınav komisyonu tara ndan
da nota dönüştürülür. Değerlendirme yazılı/sözlü/uygulama sınavı şeklinde dosyanın % 30'u sınav
ortalamasının % 70'i toplanarak yapılır. Öğrencinin başarılı olabilmesi için yani mezun olabilmesi için bu
dersten başarılı olması gerekir.

İşletmelerde Beceri Eğitimi Uygulaması Öğrencilerimize Ne Katıyor?
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

Okulda öğrenmiş okudukları teorik bilgiyi uygulamaya döküyorlar.
İş yerinde öğrenilen bilgiler öğrencilerimizin geleceğine bir ya rım.
İş yerinde birçok kişi ile tanışma rsa buluyorlar.
Geleceklerini planlayabiliyorlar.
İş yerinde aldıkları bilgiler sayesinde hayata bir adım
önde başlıyorlar.
İş yerinden iş tekliﬁ alma rsa buluyorlar.
Düşündükleri alan ile ilgili ﬁkirlerini tartma rsa
elde ediyorlar.
İşletmelerde Beceri Eği mi Uygulaması vasıtası ile
meslek haya ndaki ilk paralarını kazanıyorlar.
İşletmelerde Beceri Eği mi Uygulaması, iş haya ile
özel haya n ayrımını öğre yor.
Farklı ortamlara uyum sağlamalarını sağlıyor.
İş görüşmelerinde kendilerine güvenmelerini sağlıyor.

Başarı dolu bir iş haya nız olsun.
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Limasol Sigorta katkılarıyla Sigorta Resurance Birliği’nin sigortacılık dersi eğitimi
Gören öğrencilerimize yönelik düzenlediği “Sektörde Buluşma” semineri.

Muhasebeciler haftası sebebiyle Sn. Göksel Saydam’ın okulumuzu ziyareti ve
öğrencilerimize verdiği seminerden..
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Büro Yönetimi ve Sekreterlik

Haydarpaşa Ticaret Lisesi'nde Ticaret Sekreterliği ve Yöne ci Sekreterliği Dalı bulunan
Büro Yöne mi ve Sekreterlik Alanı'nın Amacı:
Çağımızda bilgisayar ve bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte büro hizmetlerinde günümüz
iş ortamında alana ait temel bilgi ve becerilerini geliş rerek ve dalın gerek rdiği yeterlilikleri
kazandırarak sektörün ih yaçları doğrultusunda nitelikli eleman ye ş rmek r. Büro Yöne mi
ve Sekreterlik Alanı; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye 'nde ve dünyada önemi giderek artan bir
alandır. Günümüz iş ortamında, birçok alanda bilgi ve beceriye sahip elemanlar aranmaktadır.
Büro yöne mi ve sekreterlik eği mi, hem piyasanın istediği bilgi ve beceriye sahip nitelikli
meslek elemanı ye ş rmekte hem de klasik sekreterlik anlayışından öteye yöne ci yardımcısı
boyutu kazanarak alanın gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.
Dört yıllık bir eği m süresince Bilgisayarda yazı, Dosyalama Arşivleme, Büro
Hizmetleri, Organizasyon, Sunum vb. birçok alan dersinin yanın kültür dersleri de gören
öğrenciler ile şim becerisi yüksek, iş programı hazırlayabilen, oﬁs programlarını kullanabilen,
yeterli düzeyde yabancı dil bilen ve son sını a da ha a da üç gün işletmelerde beceri eği mi
ile iş deneyimi kazanmış bireyler olarak mezun olmaktadırlar. Büro Yöne mi ve Sekreterlik
alanı mezunu öğrencilerin bütün sektörlerde, geniş bir yelpazede is hdam şansı çok yüksek r.
Büro Yöne mi ve Sekreterlik alanı mezunlarının uygun iş bulma ve yeterli kazanç sağlama
konusunda herhangi bir sorunları olmamaktadır. Mezunlarımız tüm resmi ve özel kurumlar ile
kuruluşlarında büro yöne cisi ve sekreter olarak çalışmakta, dileyen öğrencilerimiz Yöne ci
Sekreterliği, Ticaret Sekreterliği, Hukuk Sekreterli ve Tıp Sekreterliği dallarında ön lisans veya
diğer dallarda da lisans eği mi alabilmektedirler..
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Milli Eği m ve Kültür Bakanlığı, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ve Final Üniversitesi'nin
ortaklaşa düzenlediği Genç Şeﬂer Finalde yarışması üniversitenin Turizm Otelcilik Bölümü mu ağında
gerçekleş rilmiş r.
Üç aşamada yapılması planlanan yarışmanın birinci ve ikinci
aşamaları okulumuz öğrencilerinden oluşan ekiplerimizin kendi
aralarında yarışması ile tamamlanmış r. Bu şekilde okulumuzu okular
arası yarışmada temsil edecek ekip, üçüncü aşama için seçilmiş r.
Birinci ve ikinci aşamalar aralık ve şubat aylarında
gerçekleşmiş r. Yarışmanın
kuralı gereği her aşamasında
yarışmacılar tara ndan giriş,
ana yemek ve tatlıdan oluşan
menüler, iki set olarak
hazırlanması beklenmektedir.
Bu süreçte yarışmacıların
tercih ettiği biri jüri
değerlendirmesi diğeri ise sunumda sergilenmek üzere
hazırlanan menüler jüri tara ndan, tak r edilip, beğenildi.
Şevket Direktör ve Özgür Özsayın hocalarımız tara ndan hazırlanan Ceyhun Hızlıer -Melisa Demir,
Vacide Baloğlu-Ufuk Volkan Tosun, Özgür Cinci-Filiz Bayandursun, Sude Gürbüz-Fatmanur Yulaf'tan
oluşan 4 grup kendi aralarında yarışmış r.
Yarışmada öğrencilerimizin elde e kleri tecrübe ve başarılar bizi mutlu etmiş r. 5 Aralık 2019
Perşembe günü yapılan ve yarışmanın birinci aşaması olan ön elemede Ceyhun Hızlıer-Melisa Demir
grubu ile Vacide Baloğlu-Ufuk Volkan Tosun'un grupları, Sude Gürbüz-Fatmanur Yulaf grubu ile Özgür
Cinci-Filiz Bayandursun grupları yarışmış r. Sude Gürbüz- Fatmanur Yulaf grubu ile Vacide Baloğlu-Ufuk
Volkan Tosun grupları ön elemeyi kazanmışlardır.
İkinci aşama olan ve 20 Şubat 2020 Perşembe günü gerçekleşen elemede ise Vacide Baloğlu-Ufuk
Volkan Tosun ve Sude Gürbüz-Fatmanur Yulaf'tan oluşan gruplar yarışmış r. Vacide Baloğlu-Ufuk Volkan
Tosun okulumuzu, ﬁnalde temsil etmeye hak kazanmış r.
5 Aralık 2019 da başlayan yarışma korona virüs tedbirleri nedeni ile eği me verilen aradan dolayı
sonlandırılmış ve okullar arası yarışmalardan oluşan üçüncü aşama yapılamamış r.
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Öğrencilerimizin ka ldığı diğer bir yarışma ise 25-28 Aralık 2019 da 17.'si yapılan Uluslararası
Gastronomi Fes vali'dir. Mu ye Osmancık ve Rufat Rufat hocalarımız tara ndan hazırlanan 11. sınıf
öğrencilerimiz yarışmaya bireysel
olarak ka lmış r. Yarışmada
Ceyhun Hızlıer, Özgür Cinci, Filiz
Bayandursun, Emin Çobanoğlu,
Fatma Kofalı ana yemek dalında,
Ural Soydan balık dalında,
Muhammed Ezer, Barış Manton
Pizza dalında, Hasan Açıkgöz,
Mehmet Mert Çamlı, Gülsevil
Susuz makarna dalında, İzder
Kutay, Ayşe Avcı, Saim Mert
İmalı, Açelya Harmancıklı,
Melissa Demir restoran tatlı
tabağı dalında, ka lmışlardır.
Öğrencilerimizden Barış
Manton'un al n, Melisa Demir,
Muhammed Özer, Açelya
Harmancıklı, Gülsevil Susuz, Saim
Mert İmalı, Filiz Bayandursun
gümüş, İzder Kutay, Ural Soydan, Özgür Cinci, Mehmet Mert Çamlı, Ceyhun Hızlıer, Emin Çobanoğlu bronz ve
Hasan Açıkgöz, Fatma Kafalı ve Ayşe Avcı Merit derecelerini alarak bizi gururlandırmışlardır.
Korona virüs tedbirleri nedeni ile eği me verilen aradan dolayı hazırlandığımız geleneksel Mili Eği m
Bakanlığı beceri yarışmalarımız, hotel gezimiz ve planladığımız Turizm fes valimiz yapılamamış r.
Aşağıda öğrencilerimizin uygulamaları ile ilgili kareler yer almaktadır.
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GAÜ Fajita Workshop etkinliğimizden kareler

KY 10 Mutfak sınıfı öğrencilerimizin Tatlı Yapım Teknikleri dersinde yardım almaksızın yaptıkları
uygulamalar. Hamur tatlıları, sütlü tatlılar, tahıl tatlılarına örnekler görüyorsunuz.
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Milli Günler
10 Kasım Atatürk’ü Anma Törenimiz
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Milli Günler
24 Kasım Öğretmenler Günü Törenimiz

21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası
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Milli Günler
13 Ocak Rauf Raif Denktaş ve 15 Ocak Dr. Fazıl Küçük Anma Törenleri

Okulumuz öğrencileri 15 Ocak tarihinde Dr. Fazıl Küçük’ü AKM’de gerçekleşen Devlet
Töreni ile başarılı bir şekilde andı.
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Rehberlik
Okulumuzda KKTC üniversiteleri tanıtım fuarı gerçcekleştirildi.

Accapulco da düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele
Sempozyumunda; HTL rehber öğretmenleri olarak;
O ku l l a r d a Ö n l ey i c i Re h b e r l i k H i z m et l e r i
,Bağımlılığı Önleme, Bağımlılığın Nörobiyolojik
Temelleri, Yasa Dışı Bağımlılık Yapan Maddelerin
Narko k Polisi Açısından Değerlendirilmesi ve
İnternet Oyunu Oynama Bozukluğu konularında en
son bilgileri öğrendik.
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Kariyer günleri ve Okul Tanıtımı
RUSO da düzenlenen “Kariyer günü “ etkinliğine katılarak, okulumuz ve bölümler
son sınıf öğrencilerine tanıtıldı.

Değirmenlık Lisesi Kariyer günleri
çerçevesinde düzenlenen meslek liseleri
tanı mı için Değirmenlik Lisesi son sınıf
öğrencileri ile buluştuk. Okulumuz,
bölümler, stajlar, iş imkanları ve üniversite
de gidebilecekleri bölümler hakkında bilgi
verdik.
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DAHA GÜZEL BİR DÜNYA İÇİN ÇEVREYİ KORUYALIM
Geri dönüşüm, yeniden değerlendirilebilme olanağı olan a kların çeşitli işlemlerden geçerek
üre m sürecine yeniden dahil olmasıdır.
Bizler Haydarpaşa Ticaret Lisesi öğretmen ve öğrencileri olarak, geçen yıl okulumuzda başlatmış
olduğumuz plas k şişe ve teneke toplama işlemine bu yıl da devam e k. Toplanan plas k şişe ve teneke
kutuları özel ﬁrmalara vererek geri dönüşüme destek olmaya ve çevreyi korumaya katkı sağladık. Mavi
kapakları da toplayarak ih yaçlı engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye alınması için derneklere
bağışladık.
UkÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğre m Üyesi Yrd. Doç. Dr. İme Akanye 'yi okulumuzda
ağırladık. Uzmanımız "Ka A k ve Geri Dönüşüm" sunumu ile 9. Sınıf öğrencilerimize bilgiler vermiş r.
Katkıları için çok teşekkür ederiz.

UKÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğre m Üyesi Yrd. Doç. Dr. İme Akanye 'nin ülkemizde ve
İsveç'te uygulanan a k yöne mi modelleri hakkında verdiği bilgiler şunlardır:
“Dünyamızda oluşan a k miktarı artan nüfusa oran lı bir şekilde hızla artmaktadır. Sahibi için
fazlalık olan, istenmeyen, değeri olmayan ve elden çıkarılmaya uygun maddeleri a k olarak
tanımlayabiliriz. Çevrede düzensiz bir şekilde biriken bu a kların insan ve çevre sağlığına birçok olumsuz
etkisi bulunmaktadır. Hastalık riski yanında hava, toprak ve su kirliliği bu etkilerin en başında yer
almaktadır. Avrupa Birliği tara ndan uygun görülmüş, sürdürülebilir ka a k yöne m sıralamasına göre
a kların önlenmesi, azal lması, yeniden kullanılması ve geri dönüşümü sırası ile en çok tercih edilmesi
gereken uygulamalardır. Yine ayni sıralamaya göre yakma ve düzenli depolama en son tercih edilmesi
gereken nihai bertaraf yöntemleri arasındadır. Ne yazık ki, ülkemizde toplanan evsel a kların sadece bir
bölümü düzenli depolanırken geriye kalanlar doğada gelişi güzel birik rilmektedirler.
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Gelişmiş ülkelere örnek olarak İsveç'te, kaynağında azal lamayan a kların bir çoğu geri
dönüştürülerek ekonomiye ham madde olarak kazandırılmaktadırlar. Geri dönüştürülen evsel a kların
başında plas k ve alüminyum meşrubat kutuları, camlar, kağıt ve kartonlar bulunmaktadır. İsveç'te, özel
bir şirket aracılığı ile depozito sistemi kullanılarak plas k ve alüminyum meşrubat kutuları başarı ile
toplanıp geri dönüştürülmektedir. Ayrıca evsel a klar içerisinde bulunan biyolojik olarak çözünebilen
yiyecek ve bahçe a kları biyolojik yöntemlerle bertaraf edilirken biyogaz üre lmektedir. Üre len biyogaz
halkın kullanımına açık biyogaz dolum tesislerinde sa şa sunulmaktadır.
Ülkemizdeki ka a k sorununun çözülmesi, çevre ve halk sağlığı açısından büyük önem
taşımaktadır. Bu bağlamda, gelişmiş ülkelerde uygulamaya geçmiş sürdürülebilir ka a k bertaraf
yöntemleri incelendikten sonra belirlenen en uygun yöntemler kaynak yara larak bir an önce hayata
geçirilmelidir.”
DOĞAYI KORUMAK İÇİN GERİ DÖNÜŞÜME DESTEK VERELİM!
BAŞKA DÜNYA YOK!

Geri Dönüşüm Gönüllüleri okul
Müdürümüz Mehmet Aşan’ın Yeni
Yılını Kutlarken...

HTL GERİ DÖNÜŞÜM GÖNÜLLÜLERİ
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Onur Kurulu

2019-2020 öğre m yılı Onur kurulu olarak özel gün ve ha alar konusunda farkındalık
yaratmak ve okulumuz alanları hakkında öğrencilerimizi bilgilendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler
yap k. Öğretmenler günü, 10 Kasım Atatürk'ü anma günü, Şehitler ha ası, Muhasebeciler ha ası gibi
günler için okulumuzda panolar hazırladık, okulumuza konuşmacılar çağırdık, öğrencilerimizle müze
ziyare nde bulunduk, öğretmenlerimize hediyeler hazırladık.
Pandemi nedeniyle yapmayı planladığımız bazı diğer etkinliklerimiz eksik kalmasına rağmen
faydalı işler yap k. Tüm öğrencilerimizin emeğine sağlık.
HTL Onur Kurulu adına
Mu ye Osmancık.
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Halk Dansları
Aralık ve Şubat ayları Lapta Gençlik Kampı çalışmaları...
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Halk Dansları

Cumhurbaşkanlığı kortejinde gösterilerini sunarken...
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İzcilik

Okulumuzda 1995 yılından i baren ak f olarak yürütülen izcilik faaliyetlerini 2019-2020 öğre m
yılında da birçok etkinliğe ka larak gerçekleş rdi.
Okulumuzda bu yıl 24 kız 24 erkek izcimiz ve 4 lider izcilik kolunda görev almış r. Her yıl olduğu gibi
bu yıl da 4 yıllık izcilik faaliye ni tamamlayıp mezun olacak olan son sınıf izcilerimiz Merve Akkılıç, Bahar
Türkoğlu ,Ceyda Cicin,Aybüke Göçmen ve Zehra Gezdigeldi'ye 4 yıl boyunca izciliğe ka kları değerler ve bize
yaşa kları gururlar için izci arkadaşları ve liderleri olarak teşekkür ediyor ve sizi bie izci sözü ile uğurluyoruz
“ İZCİLİK SADECE İZ ARAMAK DEĞİLDİR HAYATA AÇILAN KAPIYI BULMAKTIR” yolunuz
açık olsun gençler....
MEZUN İZCİLERİMİZDEN MESAJLAR VAR:
ZEHRA GEZDİGELDİ “izcilik bana kan bağı olmasa da kardeş olmayı öğre hepinizi çok özleyeceğim.
BAHAR TÜRKOĞLU “izcilik bana çok şey ka kardeşliği,sevgiyi,paylaşmayı beraber ve birlik içerisinde
birşeyler yapmayı öğre daha çok yazmak isterdim ama sa rlar sığmaz izcilik anla lmaz yaşanır.”
AYBÜKE GÖÇMEN “İlk senemde son sınıﬂarın son kampında bu kadar duygulanırmıyım diye kendime sorup
anlamsız buluyordum. Tekrargörüşürüz illaki derken zaman çabuk geç ve o duyguları içine bende girdim şu
an çok iyi anlıyorum onları keşke hiç mezun olmasm ve bu birliktelik hiç bitmese hepinizi çok seviyorum
dostlarım hepinize ileriki haya nızda başarılar dilerim.”
CEYDA CİCİN “izcilik bana çok şey ka kan bağı olmadan kardeş olabilineceğini,sorumluluk almayı bereber ve
birlik içerisinde birşeyler yapmayı öğre Hepinizi çok seviyorum”
MERVE AKKILIÇ “izcilik bana dostluğu,birliği ve en önemlisi kardeş olamayı öğre her zaman izci olmaktan
gurur duydum 4 yılın sonunda ekip başı olarak aranızdan ayrılırken sizlere bir tavsiyem olacak izci olun i
birçok kardeşiniz oluyor liderlerimiz bizlere sadece lider değil anne baba oluyorlar düştüğünüzde elinizden
tutan başardığınız zaman sizi alkışlayan ve en önemlisi özgüveinizi ar ran bir kol faaliye bizleri unutmayın
izci arkadaşlarımız ve liderlerimiz çünkü ben sizleri asla unutmayacağım.”

İZCILIK NEDIR
İzcilik doğa ile iç içe ve onu koruyup geliş rerek gençleri ruhsal, bedensel, zihinsel ve ahlaki açıdan
geliş rmeyi amaçlayan bir eği m programıdır. İzcilik tüm çocuk ve gençlerin ka labileceği dil, din,
ırk ve siyasal ayrım yapılmayan, üniformalı bir faaliye r.
İZCILIĞIN AMACı NEDIR
İzcilik, doğayı koruyup geliş rme ve kişilerin kendi imkan ve becerileriyle doğada haya a kalmalarını
sağlamayı amaçlar. Bedenen ve ruhen doğa ile uyum sağlayan gençlerin, sağlıklı, zeki, cesur,
vatansever ve insancıl bireyler olarak ye şmesi izciliğin felsefesidir
İZCILERIMIZ NELER YAPAR
Okulumuzda yapılan izcilik faaliyetlerinde gençlerin kişisel ve bedensel gelişimlerini birlikte
yürütmeyi amaçlar. Buna yönelik olarak, toplumsal ve milli değerlerin aktarıldığı izcilik
eği mlerinde, sağlıklı düşünme yeteneği kazandırılır. Aynı zamanda doğal ortamda yapılan spor
etkinlikleri ile ﬁziksel gelişim ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları oluşturulma amacındadır.
Gerçekleş rilen eği mler, ilkyardım, ateş yakma, düğüm atma sosyal sorumluluk projeleri gibi
birçok etkinlikle başlar. Her grubun önderleri öncülüğünde doğada uzun yürüyüşler, yemek yapma
ve kamp kurma gibi etkinlikler ile birlikte doğa koruma amaçlı faaliyetler yürütülür.
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İzci Selam Ve Anlamı
1. Allah'a ve vatana karşı görevleri yerine ge rmek.
2. İzcilik türesine uymak.
3. Başkalarına her zaman yardımda bulunmak.
4. Küçüklerin büyüklere olan saygı ve bağlılığı.
5. Büyüklerin küçükleri sevmesi ve koruması.
6. Tüm dünya izcilerinin kardeş olduğu ve kopmaz bir bağ ile birbirlerine
kenetlenmesi

Ergin izci parolası : Ergin izci topluma hizmet eder

İzciler neden sol elle tokalaşır?
Tokalaşma iki kişinin birbirleriyle tanışmaktan duydukları mutluluğu gösterir. Bütün dünyada
tokalaşma sağ elle yapılır. Ancak izciler diğer izci kardeşleriyle tokalaş ğında sol eliyle tokalaşır.
Dünyadaki tüm izciler sol elleri ile tokalaşırlar. Bunun nedenleri vardır. İzciler tokalaşırken selam
verme zorundadır. Bu nedenle sağ elleriyle selam verirken sol elleriyle tokalaşabilirler. Ayrıca sol el
kalbe daha yakın olduğundan bir içtenlik ve dostluk göstergesidir.
İZCI ANDI
Tanrıya ve Vatanıma karşı vazifelerimi yerine ge receğime, izcilik türesine uyacağıma, başkalarına
her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, ﬁkirce uyanık ve ahlâkça dürüst
tutmak için elimden geleni yapacağıma şereﬁm üzerine ant içerim.
İZCI TÜRESI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

İzci, sözünün eridir. Şeref ve haysiye ni her şeyin üstünde tutar.
İzci, yurduna, mille ne, ailesine ve izci liderlerine sadık r.
İzci, başkalarına yardımcı ve yararlı olur.
İzci, herkesin arkadaşı ve bütün izcilerin kardeşidir.
İzci, herkese karşı nazik r.
İzci, bitki ve hayvanları sever ve korur.
İzci, büyüklerinin sözünü dinler, küçüklerini sever ve korur.
İzci, cesurdur, her türlü şartlar al nda neşeli ve güler yüzlüdür.
İzci, tutumludur.
İzci, ﬁkir, söz ve hareketlerinde açık ve dürüs ür.
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GEÇİTKÖY BARAJI SON SINIF
İZCİLERİMİZ İLE

FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜNE GİDERKEN

BELEDİYE BAŞKANI
SN. MEHMET HARMANCI YI ZİYARET

29 EKİM YÜRÜYÜŞ SONRASI

22 SUBAT DUŞÜNCE GÜNÜ YÜRÜYÜŞ
MOLASI

29 EKİM COŞKUSU

15 KASIM CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ
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KURUCU CUMHURBAŞKANINA MEŞALELİ
SAYGI YÜRÜYÜŞÜNDEN

KURUCU CUMHURBAŞKANINA MEŞALELİ
SAYGI YÜRÜYÜŞÜNDEN

İZCİ ARKADAŞLARIMIZIN GÖSTERİSİ

KANTARA ATEŞ GECESİ GÖSTERİLERİ

KURUCU CUMHURBAŞKANINA MEŞALELİ
SAYGI YÜRÜYÜŞÜNDEN

GENÇLİK DAİRESİ MÜDÜRÜ SN. HASAN EREN
KANTARA KAMPINDA BİZLERİ ZİYARET ETTİ

KANTARA GÖSTERİ

KANTARA GÖSTERİ
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İZCİ ODAMIZIN AÇILIŞINDA OKUL MÜDÜRÜMÜZ
SN. MEHMET AŞAN BEYİ DİNLERKEN

KÜLTÜR GEZİMİZDEN

MAĞUSA KÜLTÜR GEZİSİ

İZCİ ODAMIZIN AÇILIŞINI YAPAN OKUL MÜDÜRÜMÜZ
SN. MEHMET AŞAN VE OKUL AİLE BİRLİĞİ
BAŞKANIMIZ SN. AYTÜL SAKKALI

KÜLTÜR GEZİMİZDEN

MAĞUSA KÜLTÜR GEZİSİ
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KANTARA KALESİ YÜRÜYÜŞÜ

YÜRÜYÜŞ MOLASI

KAMP DÖNÜŞÜ YORGUN DÜŞEN İZCİLER

İZCİLERİMİZ İLE BOĞAZ RESTORANTA
YENİ YIL YEMEĞİ

YÜRÜYÜŞ SONRASI KANTARA KALESİNE OKUL LİDERLERİ OLARAK 10 KASIM ANITKABİR
ZİYARETİNE GİDERKEN
VARMA ZAFERİ
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ŞEHİTLER HAFTASINDA
BOĞAZ ŞEHİTLİĞİNİ ZİYARET

ŞEHİTLİK ZİYARETİ

LAPTA ATEŞ GECESİ GÖSTERİSİ

KARAOĞLANOĞLU ŞEHİTLİĞİNDE

LAPTA YÜRÜYÜŞ PARKURUNUN SONUNDA MOLA

LAPTA ATEŞ GECESİ
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İzcilik

KANSERLE FARKINDALIK HAFTASINDA
İZCİLERİMİZ PEMBE KURDELE TAKTI

MAVİ KÖŞK’TE MOLA

OKULUMUZDA PASTA GÜNÜ ETKİNLİĞİ

SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI
SONUCUNDA ZEYTİN AĞACI DERNEĞİNE
İZCİLERDEN ANLAMLI BAĞIŞ

MAVİ KÖŞK’TE MOLA

OKULUMUZDA PASTA GÜNÜ ETKİNLİĞİ
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The Bi-communal “Imagine” program
HTL students from year 9 to year 12 par cipated in
the educa onal program, “Imagine” which brings
together Turkish and Greek Cypriot students and
teachers from across Cyprus. “Imagine” was
established a er the two leaders Mustaga Akinci
and Nicos Anastasiades agreed in their eﬀorts to
implement conﬁdence-building measures in
schools of the two educa onal systems and
promote contact and co-opera on between
students and teachers from the two communi es.
The program is implemented under the auspices
of the the Bi-communal Technical commi ee on
Educa on, and the Associa on for Historical
Dilalogue and Research (AHDR) and the Home for
Coopera on.
The programs aims to achieve an understanding
of a culture of peace and non-violence as well as
an -racism. The program took place in two
stages. 23 students from year 9-year 12
voluntarily applied to the program, accompanied
with their English teachers, Suriya Özler and
th
Hasan Hüral . The ﬁrst stage was on the 10 of
December. Trainers visited HTL and the Larnaca
Voca onal Schools simultaneously and facilitated
ac vi es that deal with stereotypes, extremism
and intolerance, preparing the students for the
second stage of voluntary bi-communal contact at
the Buﬀer Zone Home for Coopera on.
The second stage took place on the 17th of
December, at the Home for Coopera on in the
Ledra Palace buﬀer zone a ended by the same
23 students from HTL and their two English
teachers and 23 students from the Larnaca
Voca onal School and their teachers. The
students from the North and South had a fun
and educa onal day taking part in various peace
educa on workshops with the Associa on for
Historical Dialogue and Research educators.
Many friendships were made and the students
enjoyed mee ng other students from South
Cyprus and increasing contact between the two
communi es was established.

İki toplumlu “ Imagine” programı
Haydarpaşa Ticaret Lisesi 9. ve 12. sınıﬂar arası
öğrenciler Kıbrıs'ın kuzey ve güneyinden Kıbrıslı
Türk ve Rum öğretmenlerle öğrencileri bir araya
ge ren “Imagine” isimli eği m programına
ka ldılar. Bu program iki lider Mustafa Akıncı ve
Nikos Anastasiadis'in gayretleriyle ortaya konan
güven ar rıcı önlemler kapsamında, iki ülke arası
eği m alanlarında iki toplumun öğretmen ve
öğrencileri arasında haberleşmeyle
yardımlaşmayı sağlamak amacıyla kurulmuştur.
Bu program İki Toplumlu Teknik Eği m Komitesi,
Tarihsel Diyalog ve Araş rma Derneği ve
Dayanışma Evi himayelerinde hayata
geçirilmektedir. Program barış kültürü anlayışını,
şiddet ve ırkçılık karşı bilinci geliş rmeyi de
amaçlamaktadır.
Program iki aşamada gerçekleşmiş r. 9. ve 12.
sınıﬂar arası 23 öğrenci gönüllü olarak İngilizce
öğretmenleri Suriya Özler ve Hasan Hüral
eşliğindeki programa ka lmak için başvuruda
bulundu. İlk aşama 10 Aralık 2019 tarihinde
gerçekleşmiş ve program eği mcileri eş zamanlı
olarak HTL ve Larnaka Mesleki Okulunu ziyaret
ederek “stereotype (basmakalıp düşünceler),
aşırıcılık, tahammülsüzlük” gibi konuların
üzerinden geçip ka lımcıları ara bölgedeki
dayanışma evinde yapılacak olan ikinci aşamaya
hazırlamasıyla tamamlanmış r. İkinci aşama ise
17 Aralık 2019 tarihinde ara bölgede Ledra
Palas'ta bulunan Dayanışma Evinde HTL'den 23
öğrenci ve öğretmenleri, Larnaka Mesleki
Okulundan 23 öğrenci ve öğretmenlerinin
ka lımıyla gerçekleşmiş r. Kıbrıs'ın kuzey ve
güneyinden gelen öğrenciler Tarihsel Diyalog ve
Araş rma Derneği eği mcilerince hazırlanan ve
içerisinde çeşitli eğlenceli, eği ci etkinlikler
bulunan bu seminerde yer alarak günlerini
geçirdiler. Öğrencilerimiz burada birçok arkadaş
edinip adanın güneyinden gelen diğer
öğrencilerle buluşmaktan keyif aldılar. Programın
amacı olan toplumlar arası ile şimi ar rma
hedeﬁ başarılı olmuştur.
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Almanca Köşesi
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Matematik Köşesi

TEMEL’IN
ÖGRETTIKLERI
Temel oğlunun ge rdiği
karneye bakmış.
Sol tara a notlar;
Türkçe zayıf,
Matema k zayıf
Fen Bilgisi zayıf
Müzik zayıf…
Sağ tara a notlar;
Uyum pekiyi,
Hal ve Gidişat pekiyi,
Temizlik pekiyi,
Diş koruma pekiyi …
“UYY” demiş Temel.
“Şu öğretmene bak. Benim
öğre klerimin hepsi pekiyi,
onun öğre klerinin hepsi
zayıf !”

HATA
Hoca matema k dersinde bir
problem sorar. Ali parmak kaldırır fakat
soruyu yanlış yapar.
Hoca sınıfa dönerek:
- “Evet çocuklar. Arkadaşınızın ilk
hatası neydi?” diye sorar.
Emre hemen cevap verir:
-“Parmak kaldırmasıydı hocam.” der.
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HANGI LASTIK
Dört
öğrencisi
uyanamadıkları
için matema
k ﬁnaline geçﬁnaline
kalırlar ve
okula
gidince
Dörttane
taneüniversite
üniversite
öğrencisi
uyanamadıkları
için matematik
geç
kalırlar
vehocaya
okula gidince hocaya
arabalarının laslastiğinin
ğinin patladığını
söylerler.
Hoca
ilk başta
inanmaz
ama öğre
in yalvarmalarına
dayanamayarak
, onları
arabalarının
patladığını
söylerler.
Hoca
ilk başta
inanmaz
ama nciler
öğrencilerin
yalvarmalarına
dayanamayarak,
3
gün
sonra
sınav
yapacağını
söyler.
onları 3 gün sonra sınav yapacağını söyler.
Sınav günü gelince hoca,
dört öğrencinin hepsini boş bir salonun ayrı ayrı köşelerine oturtur.
Sınav geçme sistemi
Sınav günü gelince hoca, dört öğrencinin hepsini boş bir salonun ayrı ayrı köşelerine oturtur. Sınav geçme
şöyledir: 100 üzerinden 50 puan alan herkes sınavı geçebil
ir.
sistemi şöyledir:
100 üzerinden
puan
alan10’ar
herkes
sınavı
geçebilir.
Hocanın hazırladığı
sınavda 50
ise ön
sayfada
puanlık
4 tane
kolay matema k sorusu vardır. Gençler bu soruları
hazırladığı
sınavda
ise 1ön
sayfada
kolaylıklaHocanın
çözerler. Arka
sayfada ise
60 puanlık
soru
vardır: 10'ar puanlık 4 tane kolay matematik sorusu vardır. Gençler bu
soruları“Arabanın
kolaylıklahangi
çözerler.
sayfada
ise 60 puanlık 1 soru vardır:
las ği Arka
patlamış
?”
“Arabanın hangi lastiği patlamıştı?”
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2X2
Trabzon’un en zengininin oğlu olan Temel, matema k dersinden sürekli
kalıyormuş. Hocası son sınavını tezahüratla ona moral verilsin diye Avni Aker
stadında yapmaya karar vermiş. Stadyum klım klım dolmuş. İzleyenler Temel’e
müthiş tezahürat yapıyorlarmış. Hocası kolay bir soruyla başlayayım demiş ve:
-“2 kere 2 kaç eder?” diye sormuş. Temel düşünmüş düşünmüş ve:
-“4 eder.” demiş.
Stadyumda derin bir sessizlik olmuş.
Ardından bütün stadyum hep bir ağızdan:
-“Hocam, pi şans daha!”
PİZZA’NIN HACMİ
Eğer elinizde pizza
şeklinde basık bir silindir
varsa ve hacmini
hes aplamak is yorsanız,
yarıçapını Z, yüksekliğini
A olarak kabul edip
formülünü Pİ*Z*Z*A
olarak elde edebilirsiniz.

KOPYA
Birgün
gün okulda
okulda matema
k öğretmeni
yazılı
yapıyormuş.
Bir
matematik
öğretmeni
yazılı
yapıyormuş.Kağıtları
Kağıtları
toplamış.
toplamış.

Ertesi
günAhmet’e:
Ahmet'e:
Ertesi gün
“Sen Ali'den kopya çektin. Direk sıfır aldın.” demiş.
“Sen Ali’den
çek n. Direk
r aldın.”
Bunu
duyankopya
veli hemen
okulasıgelmiş
vedemiş.
öğretmene:
-“Hocam
siz
benim
oğlumun
kopya
çektiğini
nerden
Bunu duyan veli hemen okula gelmiş ve öğretmene:
biliyorsunuz?” diye sormuş.
-“Hocam siz benim oğlumun kopya çek ğini nerden bi
liyorsunuz?”
Öğretmen cevap vermiş:
diye sormuş.
-“Ali 6. soruya “bilmiyorum” diye cevap vermiş. Ahmet ise “Ali
Öğretmen cevap
vermiş:
bilmiyorsa
ben de
bilmiyorum” yazmış.
-“Ali 6. soruya “bilmiyorum” diye cevap vermiş. Ahmet ise “Ali
bilmiyorsa ben de bilmiyorum” yazmış.
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Sıfırdan 15'e kadar olan sayıları,
karelere öyle yerleştirin ki; yan yana, alt
alta ve köşeden köşeye sayıların toplamı hep
30 olsun.

2
8

Bir baba, çocuğunun her doğum gününde evdeki kumbaraya 100 Sterlin
para koyar. Çocuk 12 yaşına geldiğinde kumbarayı açarlar. Kumbarada 300
Sterlin vardır. Kumbara daha önce hiç açılmadığına göre bu nasıl olmuştur?
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8 tane 8 rakamı kullanarak
1000 sayısını elde ediniz.

sayısını elde ediniz.

Matematik Köşesini
MF9C, BY9, MF10A, M10 ve ÖK10 Sınıﬂarı hazırlamıştır.
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Spor Köşesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayram'ı kortejinde görevli öğretmen ve öğrenciler.

15 Kasım Cumhuriyet Bayram'ı kortejinde görev alan öğretmen ve öğrencileri.
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2019-2020 Kız Hentbol Takımı

2019-2020 Eği m Yılı Hentbol Genç Kız 2.si Haydarpaşa Ticaret Lisesi.
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2019-2020 Judo Genç Kız 48 kilo 3. sü Cankız Alır.

2019-2020 Judo Genç Kız 52 kilo 3. sü Elif E.Renklitepe.

2019-2020 Judo Genç Kız 79 kg 2.si Asya Payas.

2019-2020 Genç Erkek 50 kg 1.si Hüseyin Margilili
ve Genç Kız 57 kg 3.sü Merve İyigün.
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2019-2020 Haydarpaşa Ticaret Lisesi Genç Kız ve Erkek
Badminton Takımı: Durmuş Adsız, Ziya Tilki, Hüseyin Yıldırım
(soldan sağa), Yaren Nur Erol, Elif E. Renklitepe, Zeynep Kartal
ve Eylül Peker (soldan sağa).

2019-2020 Haydarpaşa Ticaret Lisesi Genç Erkek Masa
Tenisi Takımı: Arda Behlül, Ada Behlül, Abdullah Şengül
ve Velican Gök (soldan sağa).

2019-2020 Badminton Genç Kız 4. sü Haydarpaşa
Ticaret Lisesi

2019-2020 Haydarpaşa Ticaret Lisesi Genç Erkek
Masa Tenisi Takımı: Velican Gök, Abdullah Şengül,
Arda Behlül ve Ada Behlül (soldan sağa).
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2019-2020 Eği m yılında Haydarpaşa Ticaret Lisesi'ni temsil eden,kız hentbol takımımız,bu yıl liseler arası
müsabakalara iyi bir başlangıç yapmamış r. Playoﬄara giden yolda yap kları üç maçın ikisini kaybetmiş ancak
Anafartalar Lisesi'yle yap kları maçı kazanarak kötü gidişe son vermiş . Alınan bu galibiyetle grupta Le oşa
Türk Lisesi'nin ardından ikinci sıraya yerleşmiş r. Final grubunda ilk gün Atatürk Meslek Lisesi ile oynanan maçı
kazanarak,LTL'yle ﬁnal oynamaya hak kazanmış r. 28 Şubat'ta oynanan ﬁnal maçında okulumuzu en iyi şekilde
temsil etmiş ancak maçı maalesef kaybederek okulumuza 2'ncilik kupasını ge rmiş r. Bu başarıyı, büyük
fedakarlıklar yaparak çalışan, emek veren, takım oyuncularım; La fe, Didem, Zeynep, Yaren, Şerife, Kıymet,
Eser, Ada, Sibel, Cansu, Aysel, Burcu ve Sılanur'a çok teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim.
Bu yıl aramızdan ayrılacak olan; Didem, Zeynep ve La fe'ye okul hentbol ve atle zm takımlarımıza verdikleri
emeklerden dolayı çok teşekkür ederim. Başarılarınız daim olsun.
Takımlarımıza her türlü desteği veren okul müdürümüz Mehmet Aşan hocamıza, idareci, öğretmen ve okul
çalışanlarına, maçlara gelerek bizleri destekleyen öğrencilerimize çok teşekkür ederim.
2019-2020 Eği m Yılında Milli
Eği m ve Kültür Bakanlığı

SPOR HAYATA TUTUNMANIN BİR DALIDIR

birçok kültürel ve spor f
faaliyet yapmayı planlamış ve
organize etmiş . Haydarpaşa
Ticaret Lisesi olarak bizler de
bu organizasyonlara ka larak,
okulumuzu gurur ve onurla,
başarılı bir şekilde temsil e k.
Yüzme ve atle zm dallarında,
öğrencilerimiz antrenmanlarını
ve hazırlıklarını yapmış
olmalarına rağmen, ne yazık ki
tüm dünyayı ve ülkemizi
etkileyen Covid-19 virüsünden
dolayı okulların kapa lmasıyla, ülke çapında tüm faaliyetlerin durdurulmasından dolayı bu yarışmalar
yapılamamış r. Covid-19 nedeniyle büyük bir sınavdan geçiyoruz. Virüs, hayata bakış açımızı, değer
yargılarımızı ve yaşama şeklimizi değiş rmemiz gerek ğini, tüketen bir toplum değil, üreten bir toplum olmanın
önemini, yardımlaşmayı, birbirimizi korumayı ve sağlığın her şeyden önemli olduğunu bizlere ha rlatmış r.
Hepimiz maddi, manevi kayıplar yaşadığımız bu dönemde elimizdekilerin, ailemizin, dost ve akrabalarımızın
değerini çok iyi anladık.Okulumuzdan, öğrencilerimizden ve öğretmenlerimizden uzak kalmak bizleri çok
üzmüştür, kavuşacağımız günü dört gözle bekliyoruz.”Vücudunuza iyi bakın, yaşamak zorunda olduğumuz tek
yer orasıdır”. Sağlıklı ve mutlu günlerde buluşmak dileğiyle.
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Etkinliklerimiz

Pink day farkındalık etkinliiğimiz.

Öğretmenler günü yemeğimizden.
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Okul konseyi seçimleri.

Okul konseyinin hayvan barınağına yardımları.

BRT Liseler yarışıyor ve sahne HTL’nin.
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