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Editörden 

Uzun süren, halen de devam eden pandemide ara 

verdiğimiz dergimizin 2. sayısını hazırlamanın sevinci 

içindeyiz. 

Uzaktan eğitimin yapıldığı bu süreçte, okulumuzun 

epeydir bekleyen altyapı ve fiziki sorunları büyük oranda 

giderildi, çevre düzenlenmesiyle daha ferah hale geldi. 

Heyecanla beklediğimiz öğrencilerimizle artık 

kaldığımız yerden, biraz da hızlanarak eğitim-öğretim 

eksiklerimizi gidermek, müfredatımızı zamanında 

yetiştirmek, kültür-sanat faaliyetlerini artırmak, sporda 

başarılarımızı artırmak niyetindeyiz. 

Lise Köşesi Kültür Sanat Dergimiz de bu 

çalışmaların görünür platformu olacaktır her zaman ki gibi. 

Bu yıl doğal kaynakların korunması, çevre 

duyarlığına katkıda bulunmak için, dergimizi dijital ortama 

aldık, okulumuzun Web sitesi üzerinde yayımlama kararı 

aldık. İsteyen çıktısını kendi alabilir dergi formatında. 

İyi okumalar.  

Ahmet Çakmak 

(Edebiyat Öğretmeni) 
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HERKESE SELAMLAR 

Ülkemizi ve dünyayı derinden etkileyen covid 19 mikrobunun yarattığı pandemi sürecinde, tayin edildiğim 

Yeni Diyarbakır Anadolu Lisesi’ne daha merhaba demeden, her seviyede tüm okullarımız mecburiyetten uzaktan 

eğitime geçti. 

Biz de bir taraftan uzaktan da olsa eğitimimizi en şekilde yaparak, bir taraftan da bunu fırsat bilip okulumuzun 

uzun süredir bekleyen fiziki koşullarını daha iyi hale getirmek için okulun içinde ve dışında baştan sona birçok 

modernleştirme çalışması yaptık. 

Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, yardımcı elemanlarımızın rahat ortamda çalışmasını, vakit geçirmesini 

çok önemsiyoruz. 

Hep beraber oluşturacağımız, modern, çağdaş, insan merkezli hep kendini yenileyen, donatım sorunlarını 

çözen, akademik başarılar elde eden bir okul olmasını sağlamaktır. 

Uzun aradan sonra, hijyen kurallarıyla başladığımız yüz yüze eğitimde, eğitim başarımızı artırmak, kıymetli 

öğrencilerimizin kültürel/sanatsal ve sportif potansiyelini çıkartıp başarılara vesile olmalarını sağlamak istiyoruz canı 

gönülden.  

Temel hedefimiz öğrenci başarısı, geleceği emin adımlarla hayata cevap veren bilgilerle donatmaktır. 

İlk başarılarımızı sporun çeşitli alanlarında aldık. Emeği geçen tüm beden eğitimi öğretmenlerimi kutlarım 

yeniden. 

Kültürel faaliyetlerimize başladık; Z kütüphanesinin açılması,  kitap kampanyasıyla ivme kazandı. 

Şimdi sıra tüm eğitim-öğretim ve kültürel/sanatsal ve sportif faaliyetlerimizi yansıtacak mecralar oluşturmaya.  

Tam bu noktada, Yeni Diyarbakır Anadolu Lisesi yayın organı Lise Köşesi Kültür/Sanat Dergisi,  tüm 

çakışmalarımızın duyurulduğu alan olarak 2. Sayısıyla hazır. Kâğıt israfını gidermek, çevre duyarlığımız göstermek 

için bu sayıdan itibaren sanal ortamda yayımına devam edecektir. 

Dergi hazırlayıcılarına çok teşekkür ederim. 

              Yeni sayılarda, yeni konular ve etkinliklerde görüşmek dileğiyle.                                                                                                                       

Namık Kemal Sevinçkan 

Okul Müdürü 
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2019 ' UN    SALGINI 

 2019'un son aylarında Covid-19 hastalığı çıktı. Neydi, ne 

değildi daha adını katamadığımız; katana kadar da bir çok can aldı. Çin 

ülkesi çare bulacağız diyip çırpınırken ışık hızıyla tüm dünyaya yayıldı. 

Öyle bir hastalık ki insanları amansız bir avcı gibi birer ikişer avladı. Tıp 

bilim uzmanları bu durumda çaresiz kaldı. İnsanlar neye uğradığını 

şaşırdı. Bir pandemi türküsü düştü dillere; kimi ağladı kimi güldü. Bütün 

dünya tıp alanı uzmanları nasıl kurtuluş yolu buluruz umuduyla 

çalışmakta. İşin ehli nasıl bir antikor diyorlar, ardından aşır aramaya 

devam edeceğiz diyorlar. Bu dönemde en iyi çare evinde oturup kendini izole etmek ancak bu da nereye kadar 

bilinmez. Evde oturmak fena değil ama işi olanlar durmuyor. Bir kısa süre olmasına rağmen insanlara yemek ve 

kullanmak üzere ihtiyaçları olan giderler lazım. Birilerimiz bunları yapmak zorunda. İnsanlığın olmazsa olmazıdır; 

temel gıda, giyecek, kullanmak için araç gereci ihtiyaçları. Evet, bir gölge gibi dünyamızı sardı. Öyle bir geldi ki, 

okullar, iş yerleri, camiler, avm'ler her yer birer birer kapandı. Birçok insan işsiz kaldı, ekonomik düzen bozuldu, 

insanlar da psikolojik sorunlar oluştu, evlilikler bozuldu, yaşlılar hepten yalnız kaldı. Daha bir sürü şey var... 

 Böyle bir zaman diliminden geçiyoruz. 2020'de bütün hastaneler bu hastalık yüzünden  pandemi 

hastanesi oldu. Normal hastalar bile hastaneye gitmeye korkuyorlardı. 

 Eczanede aldığı ilaçlar ile idare ediyorlardı. Doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları çok sıkıntılar çekti. 

En kolayı maske takmak onun bile sıkıntısı az değil. Okullar tatil edilince online eğitime karar verildi. Bu online 

eğitimden hiç bir öğrenci  verim alamadı. Nisan ayında ramazana geçiş yaptık. Sessiz sedasız camiler kapalı, beş vakit 

namaz yok hepsi bitti. Allah böyle takdir etti boynumuz kıldan ince şükür var, isyan yok. Bu musibetler yaşanmıştı. 

Yüce Allah kullarını uyarmak için helak etmiş. Çeşitli salgın hastalıklar yollamış; Veba gibi, tifo, tifüs, sars, su çiçeği, 

kolera, İspanyol gribi, Asya gribi, domuz gribi, HIV, AIOS, verem daha neler neler.. 

 Eh bu da geçer inşallah diyoruz zira yüce Mevla dermansız dert vermezmiş. Aşı bulunur belki ama 

hasarlar asla kapanmaz. Ebeveynlerini kaybedenler, yavrularını kaybedenler, anasız babasız kalanlar bu virüsü asla 

unutmayacaklar.   

 

 

 

 

 

 

   VEYSEL MEMİŞ                                                                                             

11/B  258 
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GEÇMEK BİLMEYEN  RÜZGÂR 

            Tam iki buçuk yıldır başımızdan gitmek bilmeyen bir bela var. Neredeyse üçüncü yılını tamamladığımız ama o 

üçüncü yılın sonunda da maalesef bitmek bitmedi. Başımıza bela olan şey ilk olarak Çin'in Vuhan kentinden çıktı. 

Çıktığında pek kimse umursamadı ama keşke umursallardı şu an dünya bu halde olmazdı. 

             

            Şimdi diyeceksiniz ki bu başa bela olan şey ne? Dünyayı etkileyecek sorun ne? Bi tür virüs bu virüsün adı 

covid -19 halk arasında KORONA virüs deniliyor. İlk çıktığında herkes normal karşılıyordu ta ki, insanlar işsiz kalana 

kadar, hastanelerdeki sağlık sistemleri çökene kadar, yasaklar kurulana kadar, doktorlar istifa edene kadar, okullar 

kapanma noktasına gelene kadar ve daha önemlisi yakınlarımızı kaybedene kadar. O zaman herkes farkına 

vardı.Herkes çoğunlukla karavan kiralayıp orda yaşamaya karar verdi.Eğitim sisteminde de nerdeyse herkesin iki 

buçuk yıl kaybı var.Keşke olmasaymış.Ta ki o iki buçuk yılda sağlık çalışanlarımız boş durmadı bu virüse çare 

aradılar.  

        

         Sağlık çalışanlarından kaçmaz buna çözümü buldular. Çözümü bulmadan önce önlem için maske mesafe sosyal 

mesafe uyarısıydı ve şimdi her ülkeden aşı çalışmaları yapılmakta. Şimdiki çözümümüz aşı eski şartlar hala geçerli 

ama birçoğumuz uygulamıyoruz. Uygulasaydık belki yakınlarımızı kaybetmezdik. Olağanüstün hale gelmezdik.  

Maske, mesafe, dezenfektan. 

Evde kal !!!                                                                                            

                                                                                     ZARA METE 

                         10/G   
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KEDİLERİN DE OLDUĞUNU HATIRLAYALIM 

 

       

  Kediler asla sadece kedi değildir. Her miyav kalpten gelen bir 

mesajdır. Bir kediyi ne zaman çağırsanız yanınıza gelir; tabi eğer yapacak 

daha iyi bir şeyi yoksa, bulunmamaya karar vermiş bir kedi isterse bir mendil 

gibi kendini katlayabilir. Hayatları zaten zor korkuları ile eğlenmeyin. 

Hayatları boyunca iyi olmaya çalıştılar. Çoğu kere başarısız oldular. Ne de 

olsa onlarda bir canlıydı. O sizi dostunuzdu köleniz değil, keşke bir kedi 

sevmiş olsaydınız… İçten içe biliyorum ki onunda benim gibi derin ve yüzeye çıkaramadığı geçmişi 

var. Çünkü öfkelendiği zamanlar gözlerine nefret dolu bir bakış gelip yerleşiyordu…  

 

KEDİLERİ KORUYALIM! 

SEVGİMİZİ ÇOĞALTALIM. 

 

ALEYNA TEKGÖZ 

10/A 1205 

 

 

  



  7 

KEDİLER HAKKINDA BİLMEMİZ GEREKENLER 

 

1)Kediler uyku çok severler. 

2)Kedilerin tüyleri çok parlaktır. 

3)Yaşlı kediler yaklaşık 30 dişi vardır. 

4)Kedilerin burnu insan parmak izi ile eşdeğerdir. 

5)Kediler patileriyle terlerler. 

6)Ortalama 15 yıl ömrüne sahiptirler. 

7)Kedierin ses duyma duyuları köpeklerden daha fazladır.Buna koku olma özelliğide katabiliriz.  

8)Kedilerin hafızaları köpeklerden daha kuvvetlidir.   

9)Kedilerin vucütlarında 290 kemikden oluşmuştur. 

10)Kedilerin kalpleri dakikada 130 civarında artar. 

11)Kediler yıkamayı ve eğlenmeyi hiç sevmezler . Bu dengeyi tek bir kedi bozar o ise van kedisidir. 

12)Kediler kendi yüksekliklerinden 5 katına sıçrayabilirler. 

13)Kediler 183 derece Louruse açısına sahiptirler. 

14)En yüksekte korulan kedi 4478 m tırmanış sağlar. 

15)Kediler deniz suyunu rahatlıkla içebilirler.                                             

 

 

                                                                                                     CİHAN ATAY  

                                                                                                             11/A   
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ANNELER YAŞASIN  

Mutsuzum hayata küsüm. Çünkü en değerli varlığımı kaybetmek üzereyim. En değerli varlığımı , annemi. 

Beni hayata bağlayan,ben uyumadan uyumayan,ben yemeden yemeyen, benim için geç saate kadar çalışan 

annemi. Babam kötü biriydi desem olmaz, iyi biriydi desem hiç olmaz. Ortada bir adamdı yani. On yıl önce yani ben 

daha sekiz yaşındayken bıraktı bizi. Kumarı vardı babamın,içkisi vardı babamın. Aç kaldığımız gecelerde içtiği içki, 

elektriksiz ve üşüdüğümüz o kış günlerinde borca aldığı parayı kumara yatıran babam ödeyemedi. Ödeyemedi o 

kumar paralarını,kaçtı gitti buralardan,bıraktı bizi.İşte bu yüzden yok yanımızda. Yokken annem baktı bana, annem 

büyüttü beni, annem kolladı beni, annem. İşte bu yüzden en değerlim annem. Benim hayalimdi iyi bir doktor olmak ve 

anneme iyi bakmak. Annem ben bu yaşıma kadar sabah-akşam demedi çalıştı. Annem genç yaşta evlendirildi babamla 

bu yüzden okuyamadı. Annem okuyamadı ama benim okumam için elinden gelenin fazlasını yaptı. Hastalığıda böyle 

çıktı. Beyin tümörü varmış annemin. Bu tümör gün geçtikçe büyüyor tek çaresi var ameliyat. Ama çok pahalıydı 

ameliyat parası. Bir yandan geçim sıkıntısı bir yandan da annemin hastalığı kahrediyor bizi. Okulum bitti , anneme 

bakmak için iş aramaya başladım. Bir restorantta iş ilanı gördüm, başvurdum ve işe başladım. Böyle böyle para 

kazanmaya başladım. Herşey yolundaydı,tek şey dışında, annem . Gün geçtikçe kötüleşiyordu durumu. Dayan annem 

dedim, az kaldı ameliyat parasının toplanmasına. Son bir ay, son bir maaş. Ve sonunda aldımson maaşımıda. 

Tamamlandı ameliyat parası. Eve gittim, hiç bilmiyorum. İyileşecekti annem, iyi olacaktı. Hemen içeri girdim. Ama, 

ama annem hareket etmiyordu. Uyuyormuydu acaba. Sarstım annemi, yok uyanmıyordu. Ölmüştü. Sonsuza kadar 

uyuyacak annem hiç uyanmayacak . O an içimde fırtınalar koptu. O an bin kat daha nefret ettim babamdan. O an 

anlatılması zor, yaşanılması zor bir andı. Şimdi otuz sekiz yaşındayım,iyi bir doktor oldum. 20 yıl geçti aradan. 20 

yıldır yanlızım, 20 yıldır mutsuzum. Herkesi iyileştirmeye çalıştım iyileştirdim. Ama bi annemi iyileştiremedim. 

Neden iyileştiremedim annemi, neden gitti annem, neden sonsuzluk uykusunda. Bu yüzden; kimse ölmesin, anneler 

üzülmesin, anneler ölmesin, anneler yaşasın… 

 

 

 

 

 

 

ŞİLAN YİĞİTLER 

9/A 
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BİZİM SOKAĞIN KEDİLERİ   

 

 

       Sokakların küçük müdavinleri, 

         Hayvanların en güzeli, 

           Yumuşacık bedenleri,  

            Bizim sokağın kedileri.   

 

                Küçük bedenleri, 

             Büyüktür o güzel gözleri, 

Yumuşacık bedenleri, 

Bizim sokağın kedileri. 

 

Sokağın asıl sahipleri,   

Herkesden sevgi bekliyeni, 

 Yumuşacık bedenleri,  

Bizim sokağın kedileri. 

 

Hiçbir türü fark etmedi, 

En güzelidir van kedisi, 

Yumuşacık bedenleri, 

Bizim sokağın kedileri. 

 

 Bazen masum bazen sinirli,  

Yinede canımızın içi, 

Yumuşacık bedenleri, 

Bizim sokağın kedileri. 

MELİH CIVAN TİKEN 

10/G  
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KEDİLER 

 

Bazı insanlar hayvanlara karşı çok acımasızlar. Bu hayvanlardan bir 

tanesi de kediler. Tatlılıkları kadar yaramaz olan kediler her zaman 

insanların onları fark etmeleri için eşyalara zarar verir ya da ortalığı 

dağıtır. Ama bazı insanlar için eşyaları bir candan bile daha kıymetlidir. 

İşte bu insanlar kedilerin anlamadan yaptığı şeyi sanki kasıtlı olarak yapmış 

gibi göstermeleri de onların ayıbıdır. Gerçi tatlı dilden anlamayan kimse ayıbı nerden 

anlasın ki böyle insanlar doğruyu ve yanlışı birbirinden ayırt edemeyen insan çeşididir. Kediler 

sanılanın aksine bütün duyguları ayırt edebilen bir hayvandır. Çünkü onlar da bir canlıdır. Hepimiz 

aynı kişi tarafından yaratıldık kendini kedilerden bile üstün gören ve o kedileri ezen bütün insanlar 

bir gün o küçük gördüğü kedilerden daha değersiz biri haline geleceklerdir. 

“SATIN ALMA SAHİPLEN” 

 

 

ŞİLAN ŞAHİN 

                 10/G 
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ÖMÜR 

İhtiyar bir adam ben 

Serseri bir budala adeta 

Göz altlarım yıkık bir şekilde 

Suratım meymenetsiz beş karış 

 

Semtin en kötü sokaklarındayım 

Ve altından çatlak kıralacak   

Olan   bastonum elimde ağlıyor 

 

 

Yaşamak istemiyorum hayat dar bana 

kendimi sevmiyorum 

beni seven insan yok fani dünyada 

bahtım kara öyle doğmuşum belkide 

  

gülüşlerimi çalanlar dilerim ağlamaya mahkum kalırlar 

hayat nefret ettirdi kendini benden 

daha çocukken bir şey bilmezken  

şimdi ise bildiklerim midemi bulandırıyor 

 

geçmişe alabilir misin  beni ey gökyüzü  

Şafak vakti geldi benim nefretim 

Nefretimi yüzüme kusma vaktim biti 
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Eve doğru yol alıyorum 

Kapıyı açtım oda gıcırdıyor  

yıllar onuda paslandırmış  

 

Neyse boş verin beni 

Bir ihtiyarın ağzından duyun bunu 

Siz siz olun yaşamayı sevin 

Hayat zaten kısa 

Ben nefretle yaşadım hiç ölmeyecekmiş gibi 

Ama siz hayatını yaşayın 

Yarın ölecekmiş gibi  

  

 

 

 

 

 

 

                                                                              Rojda GENÇER 9/B  
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KEDİLER 

 

     Birçok insanın kediler nankördür sözünü hepimiz duymuşuzdur. Aslında kediler diğer 

hayvanlara göre daha özgürdür. O yüzden kediler nankördür sözü yanlış bir algıdır. Kediler köpeklerle 

kıyaslanmamalı. Çünkü kediler daha sadıktır ve köpeklere göre daha sevecen daha tatlı bir hayvandır. 

Birçoğumuz da kedilerden korkarız ve bence bu davranış hayvanlara şiddeti yaygınlaştırıyor ve 

bugünlerde hayvana şiddetin arttığı bir toplumda yaşamaktayız. Hayvanlara ve kedilere karşı daha iyi 

bir yaklaşımda bulunabiliriz. Kediler bazen fare avlayıp onunla beslenen bir hayvandır ama genellikle 

et,süt,vb. ürünler ile beslenirler. Bazen sokakta veya caddede yürürken sokak kedilerini severiz onların 

o yumuşak tüylerine dokunuruz. En çokta çocukların sevdiği bir hayvandır. Unutmamalıyız ki kediler 

ve diğer hayvanlar olmak üzere hepimiz aynı dünyada yaşamaktayız ve onlara karşı sorumlu bir 

şekilde yaklaşmalıyız. Örneğin bir adamın kurbağaların sesinden rahatsız olup o göldeki bütün 

hayvanları toplamıştır. Sonrada o göl kurumaya başlamıştır. Sonra bu gölün kurbağaların 

olmamasından dolayı kuruması ispatlanmıştır. Bu yüzden kedilere iyi davranılmalı ve biz insanlarda 

dünyayı birçok canlıyla beraber yaşıyor ve paylaşıyoruz. Bilelim ki şu dünyada her canlının bir faydası 

vardır. 

 

 

 

 

 

UMUT KALECİ 

10/G 
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SAHTE AŞKLAR 

Hangi suyla, hangi kiri temizleyecez şimdi 

Kalbinde olan kiri mi 

Yalan olan sözlerin mi,Yoksa kirli ellerini tutan , 

O ellerini mi 

 

 

İlkbahar kadar güzeldi sözlerin 

Sonbahar gelince neden bitti 

Sevgi sözcüklerin 

Bekliyeyim mi yine 

İlkbaharı senin için 

 

Hayat çok garip 

Seni gördüğüm an 

  Ve sana tutulduğum an gibi 

Garip ve anlamsız 

 

Ömer’dir yaralı olan aşka 

Eyşan’dır onu küstüren hayata 

Soldurdum hayatımı bir aşk için 

Şimdi hoşça kal sevgili 

 

 

 

M. YUSUF GÖKALP  

                                                                                 9/B-256 
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YALNIZLIĞIN  YOLUNDA  KEDİLER 

  

                                                                                                                     

         Doğadaki  her  varlığın bir yaşam şekli vardır.    Bunlardan biride 

kedilerdir. Aslında ne kadar hırçın görünseler de onlarında kırılan kalpleri 

vardır.Onlarda incinir,yaralanır ve biz insanlar gibi ölürler.Çoğunun ölüm 

nedeni biz insanlarız.Her ne kadar kediler insan gibi görünmeseler de 

aslında insandaki çoğu duyguyu kedilerinde barındırırlar  

                                      Kediler yalnızdır.  

  İnsanlardan daha yalnız. Kediler sevgiye muhtaçtır. Aslında bu ikisi olursa 

renklenir dünyaları. Herkesin bildiği gibi önüne biraz süt vermekle değil onların yalnızlıklarına ortak 

olup onları sevgimizden mahrum etmemekle kedilere gerektiği gibi davranmış oluruz.Sadece kediler 

değil diğer hayvanların da belli bir yaşam yerine ve biraz sevgiye ihtiyacı vardır.Bunu yapan hayvan 

hakları dernekleri ne kadar olsan da ne yazık ki o kadar yarar sağlamıyor. Bunların kuvvetlenip 

hayvanlarında bizim sevgimize muhtaç olduklarını unutmayalım.(Ernest Menault’un dediği gibi 

kedilerin kalpsiz olmayacak kadar derin bir ruhları vardır) 

 

YEŞİM  ERDİN 

       10/A    
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KEDİLER 

 

                                       

             Kediler ruhları olan cinsler,renkler olarak ayrılan batıl inançlarla 

dolu ama kimisi ruhsuz kimisi sevecen olan insanların içinde yaşar.Siyah 

kedilere şanssızlık getiren hayvanlar deyip zarar veren halbuki onunda bir 

can olduğunu unutan zalim insanlarla yaşarllar.öldüklerinde ise yok 

olurlar! 

  

            Onlar sokakta sıcakta ,soğukta ,yağmurlarda,karda,toz toprakta yaşarlar.Yemeklerini 

kendileri bulmak zorundadır.Hayvan severlerin sokaklara bıraktığı yemek haricinde barınak 

haricinde çöpten,yerden insanların atıklarını yerler.Eğer bir balık kılçığı,tavuk kemiği yada et 

bulurlarsa ne güzel fakat onlar dışında yavruları olan anne,baba kediler daha çaresizdir.Annelik iç 

güdüsüyle dolu kediler yemek bulup yemesi ve yavrularına süt vermesi gerekir.Tabi baba kedilerde 

boş durmaz eşlerine yemek bulmaya çalışırlar eğer bir köy gibi bir alandalarsa yiyebilecekleri civciv 

gibi çünkü yaşamlarını sürdürmelidirler. 

Kedilerle ilgili alıntılar: 

Bir kedinin dostlugu onlarca ilaçtan daha çok şifalıdır.   ENZO  TONNCCİ 

Bir daha dünyaya gelirsem kedi olmak isterim.günde 20 saat uyuyup beslenmeyi beklerim insan 

fazlasıyla öfkeli sabit fikirli      SENT  POGBA  

 

DİLAN   AÇMAZ  

            10/A  
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OKULUMUZ 2021-2022 EĞİİTM ÖĞRETİM YILI KÜLTÜR- SANAT SPOR ETKİNLİKLERİNDEN 

 

  
Meslek Tanıtım Seminerinden Meslek Tanıtım Seminerinden 

 

 

Kitap Tanıtım Etkinliklerinden Kitap Tanıtım Etkinlikleri 

  
Kitap Tanıtım Etkinlikleri Kitap Tanıtım Etkinlikleri 
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OKULUMUZ 2021-2022 EĞİİTM ÖĞRETİM YILI KÜLTÜR- SANAT SPOR ETKİNLİKLERİNDEN 

 

  
Cahit Sıtkı Tarancı Biyografik Oyunu Cahit Sıtkı Tarancı Biyografik Oyunu 

  
Okulumuzun Münazara Takımı Çalışmaları Okulumuzun Münazara Takımı Çalışmaları 

  
Deprem Tatbikatından Deprem Tatbikatından 
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OKULUMUZ 2021-2022 EĞİİTM ÖĞRETİM YILI KÜLTÜR- SANAT SPOR ETKİNLİKLERİNDEN 

 

  
Mezun öğrencilerimizin ziyareti Mezun öğrencilerimizin  ziyareti 

  
Okulumuz Badminton Takımından                 Tekvandodan 

  
Okulumuz Badminton Takımından Okulumuz Badminton Takımından 

 

 


