




Okul dediğin;
•	 Akademik	başarıyı	sağlar.
•	 Bilimsel	araştırma	yapmayı	ve	laboratuvar	çalışmalarını	öğretir.
•	 “Bir	lisan	bir	insandır.”	anlayışıyla	dil	öğretir.
•	 Akla	kapı	açıp	seçme	hakkını	elden	almamayı	öğretir.
•	 Çağın	gereğine	uygun	sportif	çalışmalar	yaptırır.
•	 Geleceği	sağlıklı	yapılandırmak	için	kariyer	çalışmalar	yapar.
•	 Zararlı	alışkanlıklardan	uzak	durmayı	öğretir.
•	 Tarihini	öğrenerek	geçmişin	değerlerini	bugüne	taşımayı	öğretir.
•	 “Yaratılan’ı	sev,	Yaradan’dan	ötürü”	anlayışıyla	merhameti,	sevgiyi,	yardımlaşmayı	öğretir.
•	 Sağlıklı	olmanın	yollarını	öğretir.
•	 Sorumluluk	sahibi	olmayı	öğretir.
•	 Gezerek	ve	görerek	öğrenmeyi	öğretir.
•	 Öğrenmeyi	canlandırarak	dramatize	etmeyi	öğretir.
•	 Anne	ve	babaya	karşı	saygıyı	öğretir.
•	 Münakaşayı	değil	tartışmayı	öğretir.
•	 İnsanlığın	yegâne	kuralı	olan	doğruluğu	ve	dürüstlüğü	öğretir.
•	 İnsanlarla	iletişim	kurmayı	öğretir.
•	 Eğlenmenin	ölçülü	yapılması	gerektiğini	öğretir.
•	 Öğrenmeyi	öğretir.

Kısaca hayata dair her şeyi öğretir.



GELENEKSEL OKUR-YAZAR BULUŞMALARI

Bir ülkenin hiç kuşkusuz millî ser-
veti kitaplardır. Bundan dolayı bu 
kitapları yazanları tebrik ediyoruz. 
Gençlerde okuma ihtiyacını uyan-
dırmak istedik. 

Okuma ihtiyacı barut gibidir, bir 
kere tutuşunca artık sönmez.

Yavuz Bahadıroğlu’na teşekkür 
ederiz.
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GÜNEŞLİLER KARDEŞLERİNİ UNUTMADILAR

Teşekkürler Güneş ailesi. Suriyeli 
mazlumlar için düzenlediğimiz 
Un Yardımı Kampanyası’na gös-
termiş olduğunuz ilgiye teşekkür 
ederiz. Okulumuzun bu kampan-
yasında iki tır un toplanmıştır. 
Sizler gibi yardımsever, hamiyet-
li, fedakâr bir aileye sahip oldu-
ğumuz için çok şanslıyız. Bizlere 
öğretmenleriyle, öğrencileriyle 
ve velileriyle kocaman bir aile 
olduğumuzu hissettirdiğiniz için 
size minnettarız. Teşekkürler. Gü-
neş ailesinin değerli üyesi 
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AYLA FİLMİNDE

Değerlerimizle örtüşen filmler iz-
lemek eğitimimizin bir parçasıdır. 
Hayal gücü bilgiden daha önem-
lidir. Çünkü bilgi sınırlıyken hayal 
gücü tüm dünyayı kapsar. Hayal 
gücü güç verir. 
Sizi bekleyen güzelliklerin ön izle-
mesi gibidir. Hayal gücü bilgiden 
daha önemlidir. 

Okulumuzla “Ayla ”filminde bir 
araya geldik.
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Kitap okumak, karar vermek me-
kanizmasının daha doğru çalış-
masını sağlar. Okuduğum kitap-
ların yazarlarını tanıdım ve daha 
çok okumayı kararlaştırdım. 
Kariyer Günleri’nde Türkiye’nin 
tanınmış siması Mehmet Paksu 
ile bir söyleyişimiz oldu.

MEHMET PAKSU OKUR-YAZAR BULUŞMALARI
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SİGARANIN ZARARLARI KONFERANS

Öncellikle kendimize sigarayı 
bırakmak için bir tarih ve bir yıl 
belirlemek gerekmektedir. Son 
yıllarda sigarayı bırakmak konu-
sunda hem toplumsal hem idari 
bir çaba görünmekte ve sağlık ku-
ruluşları bu konuda aktif destek 
sağlamaktadır. Bu konuda emek 
harcayan herkese teşekkür ederiz. 
Biz de bu şuurla Türkiye’nin sayılı 
uzmanlarından destek aldık.
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PROF. DR. MUSTAFA AĞIRMAN “SAYGI” 

Mesele aynı fikirlerde olup an-
laşmak değil, mesele farklı fikir-
lerde olur birbirine saygı duya-
bilmektir. 

Mustafa Ağırman hocamıza bizi 
bilgilendirdiği için teşekkür edi-
yoruz.
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FİLOGRAFİ KULÜBÜ

Bu sabır ve çile sanatını yaşatıp 
insan psikolojisini, çağın hırpala-
yıcı değerlerine karşı koruyoruz.
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FİLOGRAFİ KULÜBÜ SERGİ

Filografi, ülkemizde yeni yeni ya-
yılmaya başlayan ve eğitim ka-
litesi üzerinde etkisi yadsınmaz 
bir gerçektir.
Bizler Filografi Kulübü ile bu ger-
çeği ve eğitimi yaşatmaya çalı-
şıyoruz.
.
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EBRU KULÜBÜ

Sakinlik, sükûnet ve sabır sanatı 
ebrudur.
Renklerin suda yüzdürülerek elde 
edilen ve hiçbirisi birbirine benze-
meyen, tekrarı mümkün olmayan, 
bambaşka bir dünya… 

Bu değerlerin farkındayız, bu ne-
denle ebru sanatına büyük önem 
veriyoruz.
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Zamanı israf etmemek ve en 
sağlıklı şekilde değerlendirmek 
için her etkinliği planlayarak ya-
pıyoruz. 
Kış çalıştayı da en verimli bir 
şekilde planlandı ve %100 tam 
uygulandı, verim alındı.

GELENEKSEL KIŞ ÇALIŞTAY
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MEHMET AKİF ERSOY ANMA PROGRAMI

“Zannetme ki ecdadın asırlarca uyudu
Nereden bulacaktın o zaman eldeki yurdu!” 
diyen Mehmet Akif’i rahmetle anı-
yoruz. 
Programda emeği geçenlere te-
şekkür ediyoruz.
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 MEVLİD-İ NEBİ PROGRAMI

Getirdiği ebedî nura, açtığı saa-
det caddesine, sünnetiseniyyesi-
ne yeniden sımsıkı sarılmak ve 
Mevlid Kandili’ni vesile ederek 
ona yeniden biatimizi, bağlılığı-
mızı tazelemek ne yüce şeref ve 
ne yüce bir saadettir.
Yüce Rabb’im bizleri sevgili Re-
sul’ün şefaatine nail eylesin. 
âmin
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GÜNEŞ KARİYER GÜNLERİ

Yetenek sizi zirveye taşıyabilir. Fa-
kat zirvede kalmanızı sağlayacak 
olan şey kişiliğinizdir.
Lise öğrencilerinin birçok fark-
lı görüş ve düşüncesine saygı 
göstererek onların geleceği için 
uygun kariyer olanaklarını sağla-
mak geleceklerini planlamalarına 
katkı sağlayacaktır. Bu nedenle 
kendi alanlarında Türkiye’de uz-
man kişileri öğrencilerimizle bu-
luşturduk.
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Gaziler Haftası münasebetiyle 
okulumuz öğrencileriyle değerler 
eğitimi kapsamında Gaziler Der-
neğini ziyaret ettik. Kore gazimiz-
le şöyleşide bulunduk.Kendisi; 
dinin, vatanın, milletin, bayrağın 
ehemmiyetinden bahsederek 
gençlerin bu değerlere sahip 
çıkması gerektiğini dile getirdi.
Gaziliğin önemi üzerinde durdu.
Kendilerine bize göstermiş oldu-
ğu ilgiden dolayı teşekkür ederiz. 
Güneş Kız Lisesi olarak sizleri 
unutmadık. Minnettarız.

GAZİLER DERNEĞİ ZİYARETİ
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KARDEŞ OKUL ZİYARETİ

Kardeş okulumuz olan Çayırca 
İlköğretim Okulunu ziyaret ede-
rek oradaki minik öğrencilerimize 
okulumuz öğretmen ve öğrencile-
rince hazırlanan hediye paketleri 
sunuldu. Karşılıklı güzel anların 
paylaşıldığı bu ziyaretten Özel 
Güneş Kız Fen ve Anadolu Lisesi 
olarak güzel duygularla ayrıldık.
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CAMİ ZİYARETİ

Değerler eğitimi bu çalışma Ca-
miler Haftası’da yapıldı. Ulu ca-
mi’ye gittik.

16



ONLINE ENGLISH EXAM

“Gereksiz yere seviyenin altında 
başlamak veya öğrenmeden bir 
üst seviyeye geçmek İngilizce öğ-
renmek isteyen biri için can sıkıcı 
olabilir.” 
Ölçüyü tutturduk ve ona göre öğ-
rettik. Yabancı dil ekibimize teşek-
kür ederiz.
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İNGİLİZCE KONUŞMA SINAVI

Her dilin kendine ait ritim ve ruha 
sahip farklı elementleri ve aynı 
zamanda kendi içinde tanıdığı 
kültürel ögeleri vardır. Kısacası, 
her dil bir zenginliktir. İlkeli, ka-
rarlı ve sistemli çalışan yabancı 
dil ekibine başarılar dileriz.
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ANTALYA’DA İNGİLİZCE KIŞ KAMPI

Dil öğrenmek ezbere dayalı bilgi-
lerle sağlanmıyor. Öğrenirken ba-
sit kuralların, cümle içinde ya da 
konuşmalarında nasıl kullanıldığı 
ile ilgili birkaç ipucu öğrendikten 
sonra geri kalan kısmı hangi sevi-
yede olursa olsun uygulama üze-
rinden öğrenilmelidir. 
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DİL YAŞAYARAK ÖĞRENİLİR AMA NASIL?

Bu ilkelerle Antalya’da bir hafta-
lık İngilizce kampında verimli et-
kili ve düzenli bir çalışma yaptık.
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TABYALARA YÜRÜYORUZ

Tarih, milletlerinin tarlasıdır. Her 
toplum, geçmişte bu tarlaya ne 
ekmişse  gelecekte onu biçer.
Bizler için bu huzurlu günleri ha-
zırlayan ecdadımızı rahmetle ve 
Fatihalarla anıyoruz.
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ERZURUM TARİHİNİ YERİNDE GÖRDÜK

Tarih; geçmişte yapılmış, şu 
anda elimizde olan ve istikbali 
gösteren bir dürbündür. 
Bu şuuru hepimiz elbette taşıyo-
ruz ve taşıyacağız.
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ŞEHİR İÇİ GEZİ

Bazen yazarlar şehirleri o kadar 
güzel anlatırlar ki insan bir yazarın 
sözünden dinledikten sonra  aynı 
yerlere gittiğinde ben nasıl fark 
edememişim buranın güzelliğini 
diyebiliyor.
Ahmet Hamdi Tanpınar ‘ın Beş 
Şehir’deki Erzurum’unu okuduk-
tan sonra biz de anlatılan yerleri 
bir gezelim dedik.
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KARS GEZİSİ

“Gezmek bir zamanlar evren ve 
insan arasında uyumu tekrar ku-
rar.”
Bu amaçla gezi ile öğretiyoruz, 
öğreniyoruz ve yaşıyoruz.
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ÇANAKKALE-BURSA-EDİRNE-İSTANBUL GEZİSİ

Tarihin her anına iz bırakan bir 
milletin torunları olarak ecdadı-
mızın bağımsızlık uğruna canları-
nı feda ettikleri toprakları mekan-
ları ve her alanda zirveleşen sanat 
eserlerini görmek ve ecdadımızı 
yad etmek için Güneş Kız Lisesi 
olarak gezi düzenleyip Çanakka-
le-Bursa-Edirne-İstanbul’u ziyaret 
ettik.
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KAPADOKYA GEZİSİ
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“Gezmek, gençlerde eğitimin, 
yaşlılarda görgünün bir parçası-
dır.”



Spor kulübümüz farklı spor dalla-
rında çalışmalarında devam edi-
yor.

DUVAR TIRMANMA ETKİNLİĞİ
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BİSİKLET GEZİSİ

Bisiklet sürmek; insanı dinlendi-
ren, insanın kendi kendine dü-
şünmesini hızlandıran ne güzel 
spor! Spor Kulübümüze teşekkür 
ediyoruz.
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BOWLİNG ETKİNLİĞİ

Yine farklı spor dalıyla uğraşan 
ekibimiz.
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BUZ PATENİ

Okulumuz yeni bir başarıya imza 
atıyor.
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KAYAK

Güneş Kız Lisesi eğitimde olduğu 
gibi sporda da başarılı olmaya 
devam ediyor. Kayak yarışmasın-
da il üçüncüsü Süeda Ezirmik ve 
il dördüncüsü Sinem Üvenlican 
oldu. Okulumuz Beden Eğitimi 
öğretmeni Zübeyde Çeper’i ve 
öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.
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GÜNEŞ KIZ LİSESİ VOLEYBOL TAKIMI

Liseler Arası Voleybol Turnuva-
sında emeklerinin karşılığını al-
dık. Coşkulu taraftar desteğiyle 
derece kazandık. İl üçüncüsü 
olan voleybol takımımızı ve ho-
cam Zübeyde Çeper’i takdir ve 
tebrik ediyoruz. 
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GÜNEŞ KIZ LİSESİ BASKETBOL TAKIMI

Liseler arası basketbol turnuva-
sında Güneş Kız Lisesi Basketbol 
takımımız Erzurum üçüncüsü 
oldu. Başarılarından dolayı takı-
mımızı tebrik ediyoruz. 
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EKSRİM

Eksrimde okulumuz öğrencisi 
İncisu Ardahan Erzurum ikincisi 
oldu. Başarılarından dolayı ken-
disini tebrik ediyoruz. Türkiye 
dereceleri için başarılarının de-
vamını dileriz.
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AT ÇİFTLİĞİNDE

Her ne kadar Batı Türkleri ve bil-
hassa Anadolu ve Balkanlarda ya-
şayanların hayatında artık, atın 
pek bir yeri yoksa da ona karşı 
beslenen tarihî sorumluğun izleri 
bugün dahi kaybolmamıştır. 9 ve 
10.sınıflarımızı bu çiftlikte gezdir-
dik. 
Spor Kulübümüze teşekkür edi-
yoruz.
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9/C EĞLENCE MERKEZİNDE

Çocukluğum, çocukluğum 
Uzakta kalan bahçeler 
O sabahlar, o geceler
Gelmez günler çocukluğum 
                        Ziya Osman SABA

9/C sınıfı öğrencileri çocuklu-
ğunu arayan ilkokul günlerini 
arayan dedektifler gibi çocuk 
oyuncak merkezine gittiler ve 
anılarını tazelediler.
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BAHAR ŞENLİKLERİ - MUTLULUK AYI

Her kışın yüreğinde titreyen bir ilkbahar vardır. 
Her gecenin örtüsünün arkasında tebessümle bekle-
yen bir şafak vardır 

Okul bahçesinde yapılan Bahar 
Şenlikleri renkli görüntülere sahne 
oldu.
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Baharı karşılamak adına “Kendi 
Saksını Kendin Oluştur” projesi 
kapsamında, öğrencilerimiz çi-
çeklerini heyecanla toprakla bu-
luşturdular.

“KENDİ SAKSINI KENDİN OLUŞTUR”
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BAŞKANLIK SEÇİMİ

Başkanlık seçimi; dengeli, neşeli 
geçti.
Demokrasilerde çare tükenmez. 
Ama demokrasiye aykırı davra-
nanlar tükenir.
Biz de demokrasiyi merkeze aldık.
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GÜNEŞ’TEN DÜNYAYA MESAJ!

24 Ekim 1945’te kurulmuş 
olan Birleşmiş Milletler Gününü 
derhatir ettik. Dünyadaki birçok 
ülkeyi temsil etmek suretiyle 
görev alan öğrencilerimiz barış, 
huzur, güven ve demokrasi adı-
na dünyaya mesaj gönderdi. Ya-
şanılabilir bir dünya için sorunlar 
ve çözümleri dile getirildi.
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GIDA KERMESİ

İnsanlar arasındaki şevkat ve 
merhamet köprülerini inşa eden 
yardımlaşma eksenli düzenlenen 
kermesimizi öğrencilerimizle ger-
çekleştirdik.
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GELENEKSEL İFTAR PROGRAMI

Güneş Kız Lisesinin velileri, öğ-
rencileri ve öğretmenleri iftar ye-
meğinde buluştu. Okul bahçesin-
de iki gün iftar yemeğiyle açılan 
oruçlar ve edilen dualar güzel bir 
an’ı oluşturdu. Velilerİmize, öğ-
retmenlerimize ve öğrencilerimi-
ze iftar yemeğine katıldıkları için 
teşekkür ederiz
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DERSE BİR GÜN MOLA

Dinlendik yarın dersimize daha 
çok çalışacağız.
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YEMEK PROGRAMI

10.Sınıflar öğrencilerimiz tarihî-
bir mekanda yemekte bir araya 
geldiler.
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MEZUNLAR YEMEĞİ

Zaman içerisinde okulumuzdan 
çok iyi bilgi ve donanımla ayrıl-
dığınızın, birçok şey bildiğinizin 
farkına varacaksınız. Hayatın bu 
yeni aşamasında okul yılları bir 
tatlı anı olarak kalırken hayatın 
asıl zorlu sınavında sizlere başa-
rılar diliyoruz.
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MEZUNİYET PROGRAMI

Bir zildi tüm yılı başlatan
Bir zildi, sözlüden kurtaran
Ve bir zil olacak hepimizi ayıran.
Şimdi öğrendiklerimizi uygulama 
ve yaşama dönüştürme zamanı.
Yolunuz ve bahtınız açık olsun, 
ülkemizin mimarları.
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YEŞİL BİR ERZURUM İÇİN FİDAN DİKİMİ

“Kıyamet kopmaya yakınken elinizde bir 
ağaç fidanı varsa onu dikmeye vakit bulabi-
lirseniz onu dikin.” Hz.Muhammed(s.a.v) 

Orman müdürlüğünün Erzurum’u 
ağaçlandırma kapsamında dü-
zenlediği çalışmaya Güneş Kız 
Lisesi öğrencileri olarak bizler de 
katıldık.
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