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Mezunumuzdan...
Sevgili Meşale Koruyucuları,
Her şeyden önce, okulun ilk mezunlarından birisi olarak, şu anda hissettiğiniz her şeyi çok 

yıllar önce bizim de hissettiğimizi; sevinçlerinizi, üzüntülerinizi, en içten attığınız kahkahaları 
bizim de yaşamış olduğumuzu ve yalnız olmadığınızı bilmenizi istiyorum. 
Okulumuzda attığımız her adımda, bahçede bir çiçeğin yeşerdiğine tanık olduk. Bizimle 

birlikte o çiçekler de büyüdü. Okulumuz, siz geleceğin değerli renklerinden oluşan nice 
çiçekleri, eşi benzeri bulunmayan bir bahçeye dönüştürdü. Birbirimize köklerimizle bağlandık, 
okul bahçemize ve dostlarımıza yaslanarak, zorlandığımız her adımda destek aldık.  
“Bu formülü gerçek hayatta nerede kullanacağız?” sorusunu biz de sorduk, evet. Defalarca 

kez sorduk. Öğretmenlerimizi terletecek kadar çok sorduk hatta. Biz, yaşam amaçları farklı, 
değer yargıları ortak paydalarda buluşan bir aileyiz. O karmaşık gelen formüller, bu ailenin bütün 
dileklerini gerçekleştirebilmesi içinmiş aslında. Biz, hayallerimize doğru, kimseyi arkamızda 
bırakmadan, bir takım ruhuyla ilerledik. Sizlere de bunu yapmanızı tavsiye ederim. İş hayatında, 
o formülün gerçek hayatta nerede kullanılacağına değil, kim tarafından kullanılması gerektiğine 
karar vererek, başarıya ulaşacaksınız. Bunu sizler de zamanı geldiğinde anlayacaksınız. Bu 
yüzden size şu anda hizmet etmeyen birkaç X ve birkaç Y, ileride bir başkasına destek olmak 
için uzatacağınız elinizde bulunsun.
Öğretmenlerimize iyi bakın lütfen. Onlar, bizim meşalelerimizdeki ateşlerin hiçbir zaman 

sönmemesini sağladılar. Yıllar sonra bile aklımıza takılan her şey için, sanal dünyanın soğuk 
ekranından önce, onların bilgeliğine ve sıcak kalplerine ihtiyaç duyuyoruz.
Bir gün size üzerinde “Elinizde sihirli bir değneğiniz olsaydı, neleri değiştirirdiniz?” yazan, 

bembeyaz bir sayfa verildiğinde, bunu bir okul sınavı olarak düşünmeyin. Bu, aslında hayat 
sınavımıza doğru açılan ilk kapıydı. O kağıda yazdığımız her düşünce, bugünkü hayatımızı 
şekillendirmemiz konusunda bize bir yol haritası olarak hizmet etti. 
Ben, TED İstanbul Kolejiyle vedalaştıktan sonra, Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümünü bitirdim. 

Sonra Milano’da Istituto Marangoni’de marka yönetimi ve Floransa’da European School of 
Economics’te yönetim yüksek lisansları yaptım. Öğrendiğim bütün bilgiler ışığında ve elimdeki 
sihirli değnekle, Türkiye’de ve İngiltere’de çocukların kalplerine dokunuyorum. Özel ihtiyaçları 
olan çocuklar ve aileleri için çeşitli projelerde görev alıyor, onlar için oyuncaklar tasarlıyor, 
masallar yazıyor, çiziyor, Dünya’ya kendi rengimi katıyorum. Şunu görüyorum ki, hayallerimin 
ve yaratıcılığımın en saf haliyle sizlerin yaş grubundayken tanışmışım. 
Hayallerinizi gerçekleştirememekten korktuğunuzda, sınıflarınızın pencerelerinden bahçemize 

doğru bakın. Sizleri, köklerimizle sarmak ve sizlere desteğimizi vermek için hayat bahçesinde 
bekliyor olacağız. 
Öğretmenlerime sevgi ve saygılarımı sunar, siz öğrencileri de kucaklarım. 
Not: Laboratuvarda işlediğimiz biyoloji dersinde arkadaşlarımdan kurtaramadığım minik 

kurbağanın acısı hala büyük. Huzur içinde uyusun...

Selin Gökçe TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Lisesi 2003 Mezunu  
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TED İstanbul Koleji Vakfı, Kuruluşunun 20. Yılını
Tüm TED Camiasıyla Birlikte Kutladı

Atatürk ilke ve devrimleri ışığında, “öğrenenlerin okulu” felsefesinden yola çıkarak, insanlığa katkıda bulunan, 
toplumda lider ve model olacak bireyler yetiştiren örnek ve öncü bir eğitim kurumu olan TED İstanbul Koleji Vakfı,  

20. Yılını kutladı.
1997’den bugüne kadar, İstanbul Beykoz’daki kampüsünde yer alan Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesiyle eğitim 

ve öğretim çalışmalarına devam eden TED İstanbul Koleji Vakfı, 25 Kasım 2017 akşamı, kuruluşunun 20. Yılını ve 
kutlamak amacıyla; tüm kurucularıyla, mütevellileriyle, Vakfa hizmet eden ve maddi-manevi katkılarını esirgemeyen 

gönüllüleriyle, mezunlarıyla, çalışanları ve velileriyle, Adile Sultan Sarayı’nda bir araya geldi. 
Geceyi TED İstanbul Koleji'nin 20 Yılını anlatan belgesel film gösterisi, Müzik öğretmenlerinin konseri, okul 

çalışanlarının yapmış olduğu dans gösterisi ve Nilüfer’in konseri renklendirdi.

Nice 20 Yıllara...
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Öğrencilerimizden ve Mezunlarımızdan 

 TED’li Olmak
Hani bazı anılar olur ya. İnsan değerini ancak üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra anlar. TED İstanbul 

Kolejinde geçirdiğim zaman benim için böyle işte. Gerçi çoğumuzun lise hayatı için geçerlidir bu durum. 
Büyüyor olmanın getirdiği gerginlik, artan sorumluluklar, değişen bakış açıları derken ancak yıllar sonra ne 
güzel yıllardı diyerek anımsadığımız bir yığın anı. Çoğu zaman şaşırırız hatta o kadar şeyi ne zaman yaşamışız 
diye. Aslında o sıralarda otururken zamanın hiç geçmediğinden şikayet ederdik hepimiz. İşte yaşarken ağır 
ve sıkıcı gelen ancak hatırlandığında dünyalara değişmeyeceğiniz bu anlardan öğrendiklerimiz ve aldığımız 
derslere büyümek deniyor. Hani merak edenler olduysa diye söylemek istedim. Gerçi kendi okul yıllarımda 
ben pek merak etmemiştim. O yıllarda tek derdim zilin bir an evvel çalmasıydı ya da hocanın dersin 
bitmesine on dakika varken son bir iki dakika kaldığı yanılgısına kapılıp dersi erken bitirmesini dilemekti. 
Gerçi çok sık olan bir durum değildi. Bizim lisenin hocaları pek göz açtırmazlardı. 
Lise hocaları dediğime bakmayın ilköğretim yıllarımda da TED İstanbulluydum ben. Belki ileride üniversite 

yıllarında fark edersiniz ama herkes ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerinin adlarının tamamını hatırlayamaz. 
Ama TED'den arkadaşlar oturup konuştuğumuzda hani bir hoca vardı adı neydi, diye soranımız olmamıştır 
kolay kolay. 
Belki çok halkçı bir yaklaşım olmayacak ama mezun olup başka okullardan öğrencilerle bir araya 

geldiğinde daha iyi anlıyor insan aldığı eğitimin değerini. Kolejli olmanın farkını. Yabancı dil eğitimini örnek 
gösterebilirim buna ya da spor etkinliklerini ve müzik-sanat eğitimini. TED İstanbulda; akademik sosyal, 
kültürel tüm alanlarda ne çok geliştiğinizi mezun olduktan sonra daha da bir fark edersiniz çünkü. 
Siz dersi kaynatmanın derdindeyken size eğitim veren kurumun tek amacı sizin hayata atıldığınızda sudan 

çıkmış balığa dönmemenizi sağlamaktır. Bu yüzden sizi sadece akademik başarılarınızla değerlendirmez 
TED İstanbul. Enstrüman da çalacaksın, İngilizceyi zaten anadilin gibi konuşacaksın, üstüne bir de ikinci 
yabancı dil öğreneceksin, spor da yapacaksın, resim de. Tüm bunlara ek olarak bilimsel, sosyal projeler 
yapacaksın hem de derslerinden ödün vermeden. Asla elinden geldiği kadarıyla yetinmeyecek ve hep bir 
adım ilerisini düşüneceksin. Çok çalışacaksın, çok okuyacaksın ve büyük adam ve kadın olacaksın.
 Büyük insan yetiştirmek, TED İstanbulun en önemli hedefi. Toplumun her yerine dokunabilecek 

bireyler yetiştirmek. Her yere dokunmak için her yere gitmek gerekir ama koskoca okulu tüm Türkiye'ye 
taşıyamayacakları için onun yerine Türkiye'nin her yerinden çocuklara burs vererek onlara TED İstanbulda 
eğitim görme fırsatı tanımak. Ki bu fırsatı elde edenlerden biri de bendim ve aldığım eğitim sayesinde 
istersem yapabileceğim şeylerin, yaratabileceğim farkların bir sınırı olmadığını anladım. Bu yüzden TED’deki 
hocalarımızın sizden çok şey beklediklerini düşünmeyin. Emin olun sizden yapamayacağınız hiçbir şey 
istemezler. Eğer yapmanızı istedilerse yapabileceğinize inandıklarından, sizin de kendinize inanmanızı 
istediklerinden. 
İşte okuduğunuz okulun ruhundaki bu amaç sayesinde biriktireceksiniz tüm güzel okul yıllarını ve yine tüm 

bu ısrarlar sayesinde o kadarcık zamana bu kadar şeyi nasıl sığdırmışım diyeceksiniz. İleride lise edebiyat 
öğretmeniniz sizden TED İstanbul Koleji Vakfının -artık 30. mu yoksa 50. yılı için mi bilmem, benim için 
20. - kuruluş yıldönümü için bir yazı yazmanızı rica ettiğinde ben ne yazacağım diye endişelenmeyeceksiniz 
çünkü bir anda aklınıza sayfalar doldurabilecek anılar gelecek. Bunları tıpkı benim şu an yaptığım gibi siz 
de onlara anlatıp geçirdikleri zamanın değerini sizden daha önce anlamalarını sağlamaya çalışacağınız bir 
şeyler karalayacaksınız belki de...
Kader Sevgin TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Lisesi 2012 Yılı Mezunu
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İyi ki TED’liyim!
Kıymetli TED İstanbul Ailesi’nin Üyeleri, Sevgili Kardeşlerim;
Bir cümle ile her şeyin özetini yapmak mümkün: “TED’li olmak ayrıcalıktır”. Ben, bu cümle ile eriştiğim 

derinliği sizlerle paylaşmak istiyorum. Fakat öncesinde, sizlere kendimi tanıtmak ve “TED İstanbul Koleji” 
çatısı altında geçirdiğim 10 yıldan biraz bahsetmek istiyorum.
Ben, Cansu Dikmen. 1999 yılında, henüz 8 yaşındayken “TED İstanbul Ailesi”ne katıldım. Başlangıçta 

hem evimizin okula olan uzaklığından, hem de ilk iki sınıfımı başka bir yerde okumuş olmanın verdiği 
yabancılıktan dolayı çekinmiş ve çok korkutmuştum. Kendine zaman tanımak öğretisine henüz 
erişemediğimden, alışma sürecim çok zor geçmişti. Beni bu zorlu süreçte koruyan, kollayan, sevgiyle 
saran öğretmenlerim oldu. Çok sosyal ve dışadönük bir çocuk değildim, hele ki önümde alışmayı 
zorlaştıran saydığım unsurlar varken… Okulu sevmemi, öğretmenlerimle geçirdiğim vakitler sağladı. 
Her biriyle bir bağ kurdum yavaş yavaş. Sabırla, şefkatle ve en önemlisi de anlayışla dokundular çocuk 
kalbime. Resim, müzik, yaratıcı drama dersleri ve sosyal aktiviteleri ile baş döndürücü bir dünya olmaya 
başlamıştı benim için o kocaman okul. İçinde bulunduğum her andan keyif alıyor, artık eve gitmek 
için can atmıyordum. Derslerinde başarılı, biraz daha dışadönük ve daha az çekingen bir çocuk olma 
yolunda emin adımlarla ilerliyordum. İngilizce öğrenmeye okul öncesi eğitimimde başlamıştım ve İngilizce 
çocuk kitapları okumaya aldığım teşvikler beni heyecanlandırıyordu. Dördüncü sınıfta, ikinci dil seçimi 
yapıyorduk ve ben hayranı olduğum Fransızca diline kavuşmuştum. Aynı anda bir sürü renkli balonu 
ruhumda taşıyor gibiydim okuldayken artık. Zaman ilerliyordu ve zamanın büyüsünün farkında değildim. 
Derslerin sınıflandırılmaya başladığı yaşlarımda, edebiyat ve fen derslerinin bendeki kıymetleri artmaya 

başladı. Anladıkça kıymetleniyordu her şey. Akıllanıyor muydum? Büyüyor muydum? Tanrım bana neler 
oluyordu? Fikir sahibi olmaya başladığım esnada, söz sahibi olmaya başladığımı ve ayaklarımı yere daha 
sağlam basmaya başladığımı gördüğümde kendimle gurur duyuyordum. Öğretmenlerim “eserlerimi” 
okul içinde, ilçede ve şehirde; resim ve edebiyat yarışmalarına sunuyordu. Neredeyse TED’de olduğum 
her yıl, mutlaka gösterilerde boy gösteriyordum. Kâh şiir söylüyor, kâh şarkı söylüyor, kâh piyano 
çalıyordum. İflah olmaz bir küçük sanatçı özgüveniyle arz-ı endam ediyordum. TED; bir çocuğun kendini 
kıymetli görmesi kadar, dünyaya da kıymetli bakmasını öğretiyordu ve ben, o çocuk olarak, bundan çok 
haz alıyordum. 
Sekizinci sınıfı bitirdiğimde girdiğim Liselere Giriş Sınavı (LGS)’nda güzel bir başarı elde etmiştim. Fakat 

TED çatısı altında kalmayı tercih ettim. Yavaş yavaş büyüyordum, kendi kararlarımı almama müsaade 
ediyordu annem ve babam. Bir ferdi olduğum TED İstanbul Ailesi’ni bırakmak istemedim. Güzelliklerine 
daha çok vâkıf olmak istiyordum. Oldum da…
Lise binasına geçtik okula devam eden arkadaşlarımla. Yeni üniforma, yeni öğretmenler, yeni bir 

düzen. Çocukluktan reşitliğe geçişte bir hazırlık dönemiymiş lise hayatı. Bunu da sonradan anladım. Bir 
insanın erdemli, sağlıklı, ahlaklı, vicdanlı, ilkeli yetişmesinde; her döneminin önemi ayrı ve o geçirilen 
dönemlerin kaliteli olması gerekiyormuş. Buradaki incelik şu: kalite, parayla satın alınmaz. Bunu da 
okuduğum kitaplardan, öğretmenlerimle geçirdiğim vakitlerden, hayatın sürprizlerinden ve ailemden 
öğrendim. Hamurumu iyi yoğurdular ve bunu da göğsümü gere gere haykırabilirim her yerde!
Sözel yatkınlığım, edebiyat dışında pek yoktu. Sayısalı tercih ettim lisede. Matematik, kimya ve 

biyolojiye çok yatkındım ama fizikle yollarımızı birleştiremedik bir türlü. Sabırla öğretmeye devam 
ediyordu öğretmenlerim ama noksanlığımı kabul etmek gerekiyordu artık. Çok isterdim fizikte de başarılı 
olmayı ama olmayınca olmuyor; bu da beceri ve kapasite meselesi. Bu yönümle barışıp, yoluma devam 
ettim ben de. Bir sayısal öğrencisi olarak, edebiyat ve müzik ile uğraşmaktan dolayı kıvanç duyuyordum. 
Lisede de hemen her gösteride, özel günde yazdığım yazıları paylaşmaya, sunuculuk yapmaya, şiir 
söylemeye, şarkı söylemeye, piyano çalmaya devam ediyordum. Ve bir an geldi, ben tiyatro kulübüne 
girdim. İlk provalarda kendime inancım yoktu, fakat beni bilen öğretmenlerim bana inanmaktan 
vazgeçmediler. Bir bildikleri olmalıydı, değil mi? Şimdiki hayatımın başrolünün tohumlarını ruhuma eken 
öğretmenlerime, beni hep destekleyen ve yüreklendiren edebiyat öğretmenlerime; etkinlik hazırlıklarıma 
sabır ve müsamaha gösteren sayısal öğretmenlerime minnet borçluyum. Her yere yetişen, her yerde 
olmak isteyen, her mutluluğu ve deneyimi tatmak isteyen biri olma halimi gülümseyerek izleyen ve 
gözleyen öğretmenlerimin hepsine minnet borçluyum. Sizler olmasaydınız, benim demirim ışıldamazdı. 
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TED İstanbul Kolejinde Geçen Yıllar
TED İstanbul Kolejinden mezun olalı tam on üç yıl oldu ve her geçen sene bunun hayatımdaki anlam 

ve önemini daha çok anlıyorum.
Gerek okulumda kurduğum arkadaşlıklar, gerek değerli ögretmenlerimden aldığım eğitim, bugün sahip 

olduğum kimliğime büyük katkıda bulundu. TED İstanbul Kolejinden mezun olduktan sonra üniversite ve 
yüksek lisans eğitimime kolayca adaptasyon sağladım ve eğitimimi başarıyla tamamladım. 
Hayat zorlu bir yol olsa da, aldığımız eğitim ve TED İstanbulda kurduğumuz bağların bu yolu 

kolaylaştırdığına inanıyorum, en azından benim için öyle oldu. Bazen ileriye gidebilmek için geçmişe 
dönüp bakmamız gerekiyor; edindiğimiz tecrübelere , aldığımız bilgilere ve hayatımıza giren kişilere… 
Asıl mücadele eğitim hayatından sonra başlıyor. Bugün ne zaman değişik fikirlere ve yardıma ihtiyacım 
olsa bana yardım edebilecek , beni dinleyecek kardeşlerim ve büyüklerim olduğunu bilmek ne kadar 
büyük bir aileye sahip olduğumu gösteriyor ve beni daha da cesaretlendiriyor. 
Atatürk’ün bize bıraktığı, en güzel ve özel değerlerden birinin parçası olan bu okuldan mezun olmanın 

gururunu yaşıyorum daima. En büyük temennim, ülkesine faydalı, dürüst, sevgi dolu, ve kültürlü daha 
birçok öğrencinin bu okuldan mezun olduğunu görebilmek. Misyon sahibi , amacını bilen , merakı 
olan, öğrenmeyi seven, yeniliklere açık , üretken ve kreatif bireylerin yetişmesi için çaba harcayan bir 
kurumda yer ve rol almaktan çok mutluyum.
Yasemin Vargı TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Lisesi 2004 Yılı Mezunu
                              

En güzel günlerimde olduğu gibi, en zor günlerimde de TED İstanbul Ailesi’nin çatısı altındaydım. 
17 yaşındaydım, zorlu ve yıpratıcı bir sürenin sonunda anneannemi kaybetmiştim. İdari kadrodaki 
öğretmenlerim, ders öğretmenlerim ve hiç ders öğretmenim olmayanlar öğretmenler bile bana gönüllerini 
açtılar, bana kollarını açtılar. Anlayışlı, sabırlı ve sevgi dolu oldukları için kendimi hiç yalnız hissetmedim. 
Benim için bir travma olmadı bu büyük kayıp, onların sayesinde. Yine minnet borçluyum. Emeklerinin, 
kıymetlerinin ve özverilerinin karşılığını ancak onları çok severek, onlara çok saygı duyarak ve onları 
hatırlayarak ödeyebilirim…
Yakın zamana gelirsek eğer… Kalbimin büyük bir yerinde edebiyat, müzik ve tiyatro nefes alıyorken, 

üniversite seçimlerinde (başarılı olmadığımı kabul ettiğim fizik derslerine rağmen) Yeditepe Üniversitesi-
Kimya Mühendisliği (%50 Başarı Burslu) bölümüne kaydoldum. Okuldaki ilk günümde tiyatro kulübünün 
seçmelerine yazıldım ve bir hafta sonra da kulübün seçmelerini kazanıp, üyesi oldum. Ocak 2015’te 
(tiyatro sevdamdan ötürü okulu birazcık uzattığım doğrudur) mezun oldum üniversiteden. “Mühendislik 
güzel ama ruhumu doyurmuyor. Tiyatro da karın doyurmuyor ama olsun” dedim ve Bahçeşehir 
Üniversitesi-Yüksek Lisans İleri Oyunculuk Programı seçmelerine girdim Eylül 2016’da ve kazandım. Az 
önce de bahsettiğim, “hayatımın başrolünün tohumlarını ruhuma eken öğretmenlerim” olmasaydı; çok 
yavan olurdum. Yine bir şeyler yapardım belki karın doyuran ama ruhum doymayacaktı…
Aslında bir büyük minnet borcum da anneme ve babama; yolumu TED İstanbul ile kesiştirdikleri 

için... Değerlerimin ve kıymetlerimin (saygılı, dürüst, güvenilir, cesur, vicdanlı, merhametli, ahlâklı, 
adaletli olmak; doğaya, hayvanlara, insanlara sevgi duymak) bilincinde, Atatürk’ün ilke ve inkılâplarının 
ışığında yetiştirildiğim için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Eğitim ailede başlar, okulda da katlanarak 
devam eder. Başta da söz ettiğim “TED’li olmak ayrıcalıktır” sözüyle eriştiğim derinliği, umarım sizlere 
anlatabilmişimdir sevgili kardeşlerim… Ben haykırarak “iyi ki” diyorum, “iyi ki TED İstanbul’luyum”! Bu 
gururu ömrünüzün her alanında yaşamanız ve paylaşmanız dileğiyle… 
Cansu Dikmen TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Lisesi 2009 Yılı Mezunu
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Değerli Büyüklerim ve Sevgili Öğrenciler,

TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Lisesinden 2012 yılında mezun oldum. Mezun olduktan sonra kazandığım 
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 2015 yılında bitirdim. Bir yıllık staj eğitiminden sonra nihayet 
avukat olarak meslek hayatıma başladım.
Şimdi de bu kısaca bahsettiğim sürecin detaylarını bir TED İstanbullu olarak sizlerle paylaşmak isterim. 

“Bir TED İstanbullu olarak” dememin sebebi ise TED İstanbullu olmanın ve TED İstanbulun bana kattığı 
değerlerin bahsettiğim süreçlerin başarıyla sonuçlanmasında etkisinin büyük olmasıdır.
Öncelikle TED İstanbul’a başlama sürecimin oldukça zorlu olduğunu belirtmek istiyorum.
İlkokul 5. Sınıfta henüz 9-10 yaşlarındayken Siirt’ten İstanbul’a gelip tamamen yabancı bir ortama 

girmenin ve aileden uzak olmanın verdiği zorluğu sanırım hepimiz tahmin edebiliriz.
Çok şanslı olmalıyım ki, oldukça zorlu başlayan bu süreç TED İstanbul ailesinin samimi ve sıcak 

kucaklayışıyla birlikte git gide keyif vermeye başladı. Elbette ki zorlukları her zaman oldu ama bu zorlukların 
bana kattığı çok şey olduğunu da itiraf etmeliyim. En önemlisi anne, baba, abla ve kardeş diyebileceğim 
onlarca güzel insan girdi hayatıma. Bir yandan da tek başınalığın bana kazandırdığı kendi ayaklarım 
üstünde durabilme ve zorluklarla mücadele gücünü düşününce iyi ki pes etmeden bu uzun maratonu 
bitirdim diyorum ve bu yolda bana destek olan herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum.
İnsanın kendi azmi ve isteği başarıyı yakalamada birincil etken olsa da dışardan destek alınması işi 

bambaşka boyutlara taşıyor. İşte benim de bu uzun yolda yanımda ailem ve ikinci ailem diye nitelendirdiğim 
TED İstanbul ailesi vardı. Öğretmenlerim, arkadaşlarım ve TED İstanbul ailesinin diğer tüm bireyleri… 
Onların verdiği hem maddi hem manevi destekle bugünlere geldiğim yadsınamaz bir gerçektir benim 
hayatımda. Bu vesileyle TED İstanbul ailesinin her mensubuna sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
Özellikle özel hayatımda da her fırsatta dile getirdiğim gibi sevgili öğretmenlerimin üzerimde çok büyük 

emekleri var. Öğretmenler bana göre dünyanın en kutsal mesleğini icra ediyorlar ve haddim olmasa da 
TED İstanbuldaki öğretmenlerimin bu mesleği en güzel şekilde ve layıkıyla yerine getirdiğini düşünüyorum. 
Akademik anlamda çok zengin olan ve öğrencilerin de akademik olarak iyi sonuçlar elde etmeleri için 
ellerinden gelen her şeyi yapan öğretmenlerim manevi desteklerini de hiçbir zaman esirgemediler. Hep 
gururla söylerim:
Onlar gibi değerli öğretmenlerin elinde büyüdüğüm için çok şanslıyım ve onları hayatıma yaptıkları 

güzel dokunuşlarla hatırlayacağım hep. Nitekim TED İstanbulun kapılarının bana açılmasına vesile olan 
ve yaptığı bu küçük dokunuşla tüm hayatımı değiştiren yine ilkokuldaki sınıf öğretmenimdi. Dolayısıyla 
öğretmenlerimin hayatımda çok önemli bir yere sahip olduğunu sanırım her fırsatta dile getirmeye devam 
edeceğim.
Diğer taraftan bu denli değerli öğretmenlerin eğitim verdiği TED İstanbuldan mezun olanlar akademik 

başarının yanında sosyal, kültürel ve sportif anlamda da oldukça donanımlı oluyorlar çünkü TED İstanbul 
eğitimi sadece akademik başarı odaklı değildir. Çok yönlü ve kaliteli bir eğitim sistemini benimseyen  
TED İstanbul eğitim sistemi öğrencilerin her alanda iyi yetişmelerini hedeflemektedir. Bir başka deyişle 
TED İstanbul eğitimi; mezunların hem akademik (yabancı dil de dahil), spor ve müzik alanında kendilerini 
geliştirmelerini, hem de topluma örnek ve faydalı birer birey olmalarını, çevrelerindeki sorunlara duyarlı 
olmalarını da hedeflemektedir.
Tüm bu nedenlerle ve yozlaşmanın her alanda kendini gösterdiği günümüzde iyi ki TED İstanbulluyum 

diyorum. “TED İstanbullu olmak ayrıcalıktır.” Her öğrencinin bu ayrıcalığa erişebildiği ve mesleğinin 
kutsallığına yaraşır şekilde hareket eden öğretmenlerin elinde büyüyebildiği daha güzel yarınlarda 
görüşmek dileğiyle…
Kader Kaya 2012 Mezunu
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TEDli Olmak, TED İstanbullu Olmak
TED İstanbul Koleji kuruluşunun 20. yılını kutluyor. Ancak bu kurum 20 yıllık bir oluşumdan çok 

daha fazlasıdır. TED İstanbul Koleji, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti emanet ettiği 
nitelikli, modern, uygar ve bir o kadar da geçmişine ve geleneklerine bağlı gençler yetiştirme amacıyla 
1928 yılında kurulan Türk Eğitim Derneğinin bir parçasıdır. Burayı, TED İstanbul Kolejini yalnızca bir 
okul olarak düşünenler ise yanılmaktadırlar. Burası yalnızca eğitim ve öğretim veren bir okul değildir. 
Burası bir okuldan çok bir yuvadır aslında. Öğretmeniyle, öğrencisiyle, mezunuyla TED’li olma, TED 
İstanbullu olma aidiyetini kazanmış bireyler, yalnızca eğitim öğretim yaşamlarında değil, yaşamlarının 
geri kalan bölümünde de bu aidiyet duygusunun onlara kazandırdığı TED ruhunu gittikleri her yere 
götürürler ve bu bilincin getirdiği birlik ve beraberlik duygusuyla her zaman birbirlerine destek olurlar. 
TED İstanbullu olmak, TED İstanbullu hissetmek herkes tarafından anlaşılacak bir duygu değildir, 
bu duygunun tadına ancak ve ancak bu okulun kuruluş amaçlarını ve değerini anlamış ve bunları 
içselleştirmiş kişiler varabilirler. Bu kurum, kurulduğu ilk günden itibaren bir okulun yapması gerekenden 
çok daha fazlasını hedeflemiş ve bu hedefe giden yolda her türlü engeli aşmasını bilmiştir. Gerek 
kurulma amacıyla, gerekse kurulduğu günden bugüne kadar sahip olduğu misyonu ve vizyonu itibariyle 
cumhuriyetin temellerini oluşturan değerleri korumak ve yüceltmek ülküsü taşıyan TED İstanbul Koleji, 
Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bireyler yetiştirmeyi kendisine ilke edinmiştir. TED İstanbul Koleji, 
kurulduğu günden bugüne binlerce cumhuriyet genci yetiştirmiş, ülkemizin her köşesini eğitim ve bilim 
ışığında aydınlatacak meşaleleri bu yuvadan daha büyük yolculuklara uğurlamıştır. Bu yuvada her bir 
meşale hayata hazırlanmış, bu meşalelerin omuzlarına binen yükün ne kadar ağır ve aldıkları görevin ne 
kadar kutsal olduğu bilinci yerleştirilmeye çalışılmıştır. Burada yalnızca belli bir düzene bağlı kalarak ve 
belirli kalıplarla sınırlandırılmış eğitim anlayışının üstüne çıkılmak ilk hedeftir. Ayrıca TED İstanbul Koleji, 
çağın tüm gereksinimlerine karşı gerekli refleksi gösterme esnekliğine ve kalitesine sahiptir. Bizler bu 
yuvanın bir parçası olma şansına sahip bireyler olarak, günümüzde başarılı ve vasıflı birey anlayışının 
yalnızca akademik anlamda başarıdan geçmediğini, bu anlayışın ancak akademik başarının yanında 
sanatsal, sosyal ve sportif alanlarda da kendini geliştirmeyi bilmiş, çok yönlü bireylerce tamamlandığının 
farkındayız. Aldığımız eğitim ve öğretimin ışığında her gün çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Ne 
mutlu bize ki Ulu Önderin çizdiği yoldan ilerlerken, bizlere bu zorlu yolda önümüze çıkan her türlü engeli 
aşmamız için rehberlik eden öğretmenlere, bu yolda bizlerle birlikte yürüyen arkadaşlara ve bizleri bir 
çatı altında toplamayı başarmış bu okula, bu yuvaya sahibiz.  
Yağız Ali Ercan 11/B         

TED İstanbullu Olmak
Ben yedi yıldır TED İstanbul Koleji öğrencisiyim. Annem de bir TED mezunu. Ağabeyim Ömer ise geçen 

yıl TED İstanbuldan mezun oldu. Dolayısıyla biz, ailece TED’li sayılırız.
Bana göre TED İstanbullu olmak ayrıcalıklı bir duygu. Her şeyden önce, okulumuz çağdaş ve aydın 

bir okul. Öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz bizim Atatürk’ün çizdiği aydınlık yoldan yürümemizi ve her 
zaman modern dünyanın insanı olmamızı sağlamak için tüm güçleriyle çalışırlar. 
Bunun yanında, okulumuz, spor, sanat, müzik alanlarında yeteneklerimizi fark eder ve gelişmemizi 

destekler. Yıl sonlarında da gösteriler yaparız.
Okulumuz aynı zamanda çevreye tüm canlılara karşı duyarlı olmamız için bizi eğitir. Yaşadığımız 

dünyanın değerini anlamamızı sağlar. 
Yemyeşil bir ormanın içinde olan kampüsümüz, kocaman bahçesiyle ve geniş koridorlarıyla her 

teneffüste bizi adeta kucaklar.
İşte bu nedenlerden dolayı “İyi ki TED İstanbulluyum” derim ve diyeceğim.
 sahibiz.  
 Sinan Kırmaz 7/C          
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 TED İstanbullu Olmak
Eğitim neredeyse hayatımızın her yerinde karşımıza çıkan bir kavram. Zaten bu değil mi bizim için onu bu kadar 

önemli kılan?
Doğduğumuz andan itibaren anaokulu çağına kadar ailemiz eğitiyor bizi. Ardından onların ve öğretmenlerimizin 

verdiği eğitimle anaokulu, ilkokulu bitiriyoruz. Ve artık yavaş yavaş büyümeye başladığımızda, öğretmenlerimiz 
tarafından aldığımız eğitimle ortaokulu, liseyi, üniversiteyi bitiriyoruz. Ve onların verdikleri bu yüce öğreti sayesinde 
bir yerlere iş başvuruları yapıyoruz. Kimimiz başkasının yanında iyi bir pozisyonda çalışırken, kimimiz kendi işimizin 
patronu oluyoruz.
Peki sizce, dünya tüm çocukların aynı şekilde eğitim alabileceği kadar adaletli bir yer mi?
Buna verilecek cevabın, çoğunlukla hayır olduğunu düşünüyorum.
Evet doğru, dünya her çocuğun iyi bir eğitim almasını sağlayacak kadar adaletli bir yer olmayabilir ancak bizim 

liderimiz adaletli bir liderdi.
Daha önceden de adınız duymuş olabileceğiniz bir dernek adı vereceğim şimdi sizlere. Bizim adaletli liderimiz 

Mustafa Kemal'in ve cumhuriyetimizin kurucularının kurulmasında öncülük ettiği ve ülkenin her yerinden on 
binlerce çocuğun en iyi şekilde öğretim görmesini sağlamış bir dernek.
Türk Eğitim Derneği, yani kısaca TED.
Türk Eğitim Derneği, Mustafa Kemal Atatürk ve birtakım kurucu üyelerle 1928 yılında ortaya çıktı. Bir milleti 

savaştan çekip almış, üstüne onu modernleştirme çabası içine girmiş Mustafa Kemal Atatürk için eğitim 
vazgeçilmez ideallerden birisiydi. Ve o zamanki ileri görüşlülüğüyle kurduğu bu dernek, yıllar sonra bile hala 
on binlerce çocuğu burs yardımıyla eğiten, mezun ettiği çocukların terbiye ve eğitimleriyle herkesin hakkında 
konuştuğu bir kuruluş oldu. TED; okuma isteğiyle dolup taşan on binlerce çocuk, imkânsızlıkları yüzünden kızının 
veya oğlunun eğitim isteğini karşılayamayan on binlerce ebeveyne umut oldu.
Sonra bu derneğin ilk özel okulu 1931-1932 öğrenim yılında Ankara'da açıldı. Ardından Zonguldak, Karabük, 

Kayseri, Ereğli ve daha niceleri.
Ülkenin dört bir yanında açılan her bir kampüs, yüz binlerce öğrenci için bir ışık oldu.
Ve bunlardan biri de benim de bünyesinde yer aldığım TED İstanbul Koleji.
Bir gün bir yerlerde TED İstanbul, Ankara, Zonguldak mezunuyum dediğinizde, saydıklarım sayesinde insanların 

gözünde çok farklı bir imaj bırakacağınızdan eminim.
Çünkü TED İstanbul, size çevrenizdeki insanlardan çok daha ayrıcalıklı bir eğitim sunarken aynı zamanda 

bulunduğunuz ortamda parlamanızı sağlayacak kendinizi geliştirebileceğiniz bir sürü yön gösteriyor.
Yirmi yıl öncesinden bugüne kadar spor alanında gerek basketbol gerek voleybol olsun, müzik alanında gerek 

keman gerek piyano olsun bir sürü seçenekle her çocuğun içindeki ışığın farkına varmasını sağlayıp ortaya bir 
müzisyen, bir sporcu veya bir sanatçı çıkarıyor.
Bunlarla birlikte disiplini, başarının çalışmayla orantılı olduğunu size her daim aşılayan, ancak bunu yaparken 

sizlere bir şeyler katarken bunu eğlendirerek, sevdirerek yapan bir okul TED İstanbul Koleji.
TED İstanbul, yalnızca akademik olarak binlerce öğrenciyi eğiten bir okul değil. Aynı zamanda okuttuğu 

öğrencilerin sorumluluk sahibi, disiplinli, sevginin ve barışın önemini bilen, çalışkan, adaletli ve dürüst insanlar 
olmasını sağlayan bir okul.
İstediğiniz özel okula gidin, istediğiniz parayı verin, sizlere verecekleri tek şey yüksek not almanızı sağlayacak 

akademik yeterlilik olacaktır.
Ancak TED İstanbul bünyesine girdiğiniz anda, kazandığınız tek şey başarı veya yüksek notlar değil, gerek 

akademik gerek manevi yönden size verdikleriyle iyi bir insan olarak yaşamayı sürdürüp bu başarıda sizlere eşlik 
edecek bir sürü insan kazanmanız olacaktır.
TED İstanbul, her öğrenci için belki de hayatının bir sürü eksiğiyle o bünyeye girip fazlasıyla oradan ayrılmak 

olacaktır.
Eğitimin öneminin farkına varılmadığı şu son günlerde, bizlere en doğru, yalansız, çıkarsız ve insani eğitimi 

veren, çok kaliteli ve değerli öğretmenlerle çalışan TED İstanbul Koleji, yirmi yıldan beri her daim ilerleyerek 
Atatürkçü, insancıl ve kaliteli insanlar yetiştirmeye devam etmekte. 
Ortaokulundan, lisesinden mezun olsak bile bizim bir ömür boyu kaliteli bir yaşam sürmemizi, bilinçli karakter 

sahibi, Atatürkçü nesiller olarak kalmamızı sağlayacak eğitimi veren TED İstanbul Kolejinin 20. Yılı kutlu olsun!
Berin Uslu 8/D
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TED İstanbul 20 Yaşında
Ben TED İstanbul Kolejinin bir parçasıyım ve bu okulun kurucularına minnet duyuyorum. Bu ailede yer aldığım 

için kendimi çok şanslı hissediyorum. Biz, Atatürk’ün ışığında İstanbul’da yirmi yıldır yanan bu meşalenin 
emanetçileriyiz. Ben bu meşalenin ömür boyu yeni nesillere aktarılmasını ve her zaman yanmasını sağlayacağım. 
Bu okuldan mezun olan her birey, mutlu, kendine güvenen bireyler olacak. TED Okulları Atatürk’ün açtığı yolda 
eğitimin öncüsü oldu ve farkını ortaya koydu. Eğitimin sadece akademik olmadığını, sosyal aktivitelerin ne kadar 
önemli olduğunu bu okul sayesinde fark eden gençler, TED İstanbul Kolejinin bir parçası olduklarını gönüllerinde 
hissedecekler. TED İstanbul’u seviyorum ve burada yaşadığım her anın tadını çıkarmaya çalışıyorum. 
TED İstanbullu olmak bir fark yaratmaktır, TED İstanbullu olmak geleceğe daima güven ve umutla bakmaktır.
Doğa Çınar 5/A

TED İstanbullu Olmak
Ben TED İstanbullu olduğumda çok küçüktüm. İlk kez 3 yaşımdayken girdim bahçe kapısından içeri. 

Hayal meyal hatırlıyorum; eski, küçük anaokulumdan sonra her şey çok büyük, çok yabancı görünmüştü 
gözüme. Üstelik evimize de çok uzaktı. O zaman “Neden başka okula gitmiyorum?” diye düşündüğümü, 
biraz da üzüldüğümü hatırlıyorum. 
Annemin üzüldüğümü anlaması uzun sürmedi. Bana sıkı sıkı sarılıp “Seni kucakladığım 2006 dışında 

hayatımın en güzel yılları hangileriydi, söyleyeyim mi?” diye sordu. Canım sormak istemediğinden 
öylece baktım sadece yüzüne. O daha da sıkı sarıldı. Sonra fotoğraf albümlerini getirdi. İçindeki 
çocukluk fotoğraflarını göstermeye başladı. Küçük bir fotoğrafta okul kıyafetinin üstündeki amblemi 
gösterdi. Sonra benimkinin yanına koydu. Meşale, etrafındaki yıldızlar, renkler… Her şey tıpatıp aynıydı. 
Anlamadığım farklılığı ise o bana söyledi: “Bak bir tanem okuma yazma öğrenince göreceksin ki benim 
amblemimin altında TED Ankara Koleji yazıyor, seninkinde ise TED İstanbul Koleji.”
Annemin de TED Kolejli olduğunu böyle öğrendim. TED Ankara Koleji’nden mezun olmuş. Hep “En 

güzel 11 yılımdı senden önce.” diye anlatır ilk, ortaokul ve lise dönemini. Bana fotoğrafları gösterdikten 
sonra da “Senin de geriye dönüp baktığında okul yıllarını böyle hatırlaman için o uzak okula gönderiyoruz 
seni.” dedi.
O zaman ne dediğini anlamama imkân yoktu ama şimdi henüz 6. Sınıfta olmama rağmen neredeyse 

annemin Kolejli 11 yılını yakalamak üzereyim ve sevgili okulumdaki 9. senemde annemin ne demek 
istediğini çok iyi anlıyorum. Yolu ne kadar uzak olursa olsun, her sabah keyifle geldiğim yuvam benim 
TED İstanbul Koleji. Arkadaşlarım neşe kaynağım, öğretmenlerim en sevdiğim büyüklerim ailemden 
farksızlar. Sınırlarımızı da, eğitimimizi de bilgi, sabır ve şefkatle aşılıyorlar. Bize sadece yapmamız gerekeni 
söylemiyor, sebebini de anlatıyorlar. Birer birey olduğumuzu hissettiriyorlar. Sadece derslerimizle değil; 
müzik, sanat, sporla da uğraşmamız gerektiğini anlatıyorlar. Kendimizi ifade etmemizi istiyorlar. Ve 
hepsinin ötesinde Atatürk’ü tanıyan, hedeflerini anlayan, O’nun yolundan yürürsek ülkemizi ve milletimizi 
çok daha ileriye taşıyacağımızın farkında olan insanlar olmamız için çalışıyorlar. 
Annem hep “TED Kolejli olmak hayata bir adım önde başlamaktır.” der. Ben henüz 6. Sınıftayım, 

mezuniyetime kadar beni bekleyen 6 yıl daha var ama şimdiden bu sözün ne anlama geldiğini biliyorum.
TED İstanbullu olmasaydım bu kadar iyi İngilizce konuşup, yazamayacak; ikinci bir dili öğrenmeye bile 

cesaret edemeyecektim. Okulumun içinde hiçbir okulda olmayan bir sanat sokağı olmayacaktı. Sanatın 
değerini belki anlamayacak, çello çalamayacaktım. Seramik, resim, görsel sanatlardan uzak, renksiz bir 
dünyaya hapsolacaktım. Bilimin, çağdaşlığı, Atatürkçülüğün önemini bilmeyecek, aydınlık bir geleceğe 
yürüyemeyecektim. Kendisini eğitime, çağdaşlığa, Atatürkçülüğe adamış bir vakfın imkânı olmayan iyi 
öğrencileri kucaklayıp yetiştiren bir eğitim yuvasının mezunu olabilmek şansını hiç yakalayamayacaktım. 
“En güzel yıllarım” diye hatırlayacağımı bildiğim bugünlerin değerini şimdiden biliyorum. TED İstanbullu 

olmaktan gurur duyuyorum.
Simay Özgentürk 6/B          
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Vakfımızın 20. kuruluş yılı nedeniyle, her yıl geleneksel etkinliklerimizden biri olarak düzenlenen resim 
sergimizin konusu: "Aydınlığın, Çağdaşlığın Sesi TED İstanbul Koleji".
İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerimizin resim, heykel ve seramik eserlerinden oluşan resim sergimiz,    

15 Ocak 2018 tarihinden itibaren, okulumuzun çatı katı TEDART Sanat Galerisinde ziyaret edebilirsiniz.

AYDINLIĞIN, ÇAĞDAŞLIĞIN SESİ 
TED İSTANBUL KOLEJİ, 20. YIL RESİM SERGİSİ
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16 Meslek odasında 48 konuğun 
katılımıyla lise öğrencilerimize 
Mimarlık, Tıp, Hukuk, Reklamcılık, 
Endüstri Mühendisliği, Ekonomi-
Finans, Bilgisayar Mühendisliği, 
Uçak Mühendisliği, Moda Tasarımı, 
Psikoloji, İşletme, Uluslararası İlişkiler, 
Tiyatro, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, 
Diyetisyenlik, Gastronomi bölümlerinin 
tanıtımını gerçekleştirdik. Her meslek 
odasında akademisyen-alandan bir 
çalışan ve bir üniversite öğrencisi 

eşliğinde yapılan sunumlarla öğrencilerimiz ilgi 
duydukları meslekleri daha yakından tanıma 
imkanı buldular, merak ettikleri tüm sorulara 
yanıt bulmaya çalıştılar. Öğrencilerimizin 
kariyer hedefleri için doğru bilgiler edindikleri 
bu etkinliğimize katkılarından dolayı gelen tüm 
konuklarımıza, etkinliğin gerçekleşmesinde çok 
yoğun emek harcayan 10. Sınıf öğrencilerimize, 
öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

 Sosyal Etkinliklerimizden 

Mustafa Kemal’in hikayesi; Selanikli Bir Çocuğun 
çalışkanlığının, gayretinin, vefasının, iradesinin, aklının ve 
yüreğinin koca bir ülkenin kaderi olmasının hikayesidir. 
Atatürk olmak, aslında zamanın ve mekanın üzerine 
çıkmaktır. 
Cepheden cepheye koşarak, bir milletin yeniden doğmasını 

sağlayan; çağdaş Türkiye’nin inşası ve devamlılığı için 
gerekenleri bize tek tek öğreten, yol gösterici olan; bilimle, 
kültürle, eğitimle, sanatla, sporla yoğrulmuş bir hayat...
Peki, Nasıl Atatürk Olunur?
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü törenimizde, Atatürk’ün 

ölümünün tam 79. yılında Mustafa Kemal’den, Mustafa 
Kemal Atatürk nasıl olunur, onun örnek kişiliğini yansıttığı sözleri, anıları ve yarattığı Yeni Türkiye 
Cumhuriyeti’nin özellikleriyle anlamaya çalıştık. Ortaokul ve lise öğrencilerimizin birlikte hazırladıkları bu 
törenin sonunda Atamızın şu sözleri hafızalarımıza yeniden kazındı: Her şey unutulur. Fakat biz, her şeyi 
gençliğe bırakacağız. O gençlik ki, hiçbir şeyi unutmayacaktır. Bütün ümidim gençliktedir.”

10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni
Mustafa Kemal’den Atatürk’e

11. Meslekler Günü Etkinliğimizi Gerçekleştirdik
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Bu yıl "Geleneksel Öğrenci Birlikleri Öğretmenler 
Günü" törenimizi Ortaokul ve Lise Öğrenci 
Birliklerinin hazırladığı programla kutladık. Sabah 
müzik dinletisi eşliğinde çiçeklerle öğretmenlerini 
karşılayan öğrencilerimiz, konferans salonunda 
öğretmenleri için hazırladıkları kutlama programını 
gerçekleştirdiler. Ders zilleri bugün "öğretmenim 
canım benim" şarkısı olarak çaldı. Yaratıcılık, 
sanat, kültür ve organizasyon konularında ne 
kadar becerikli olduklarını bir kez daha gösteren 
Ortaokul ve Lise Öğrenci Birliklerimizi tebrik ediyor 
ve değerli katkılarından dolayı Okul Aile Birliklerimize 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

“Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir.”
        Mustafa Kemal ATATÜRK

Öğretmenlerimiz için düzenlenen törende, okulumuzda 15, 10 ve 5. hizmet yıllarını tamamlayan öğretmen 
ve idarecilerimize plaketleri takdim edildi. 
15. Hizmet yıllarını dolduran öğretmen ve idarecilerimiz:
Şule Tepe, Yeşim Balkaş, Nur Bıçakçı, Esen Lale Kesen, Esra Öztermiyeci, Müzeyyen Yazıcıoğlu.

10. Hizmet yıllarını dolduran öğretmen ve idarecilerimiz:
Doğan Adnan Dileroğlu, Yalçın Dizdar, Özcan Elmalı, Nazime Füsun Ersoy, Melis Gençay, Elif Ceren Öztürk,      
Çiğdem Yavuz, Zehra Burcu Yünek, Hülya Özsoy, Olga Keskin, Derya Yıldız.

5. Hizmet yıllarını dolduran öğretmen ve idarecilerimiz:
Türkan Korkmaz, Emine Gamze Coşar, Özer Bereket, Hicran Apak, Özlem Evren, Yeşim Münevver 
Güden, Ebru Kadıoğulları, İrem Kale, Oya Dilek Kılıç, Nehir Kuyurtar, Gülşah Müjdeci, Kübra Yüksel,               
Mustafa Pekgüler, Ayşe Gökçe Morto, Yekta Bostan.

Öğretmenler Gününü Kutladık
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Yeni yıla girerken 
okulumuzda birçok kutlama 
yaptık. Öğrencilerimiz 
önce konferans salonunda 
eğlenceli sihirbaz gösterisini 
keyifle izlediler, ardından 
da sınıflarda yapılan partide 
dans edip, oyunlar oynayarak 
getirdikleri yiyecekleri afiyetle 
yediler. Noel Baba’dan 
hediyelerini aldılar. Son 
sürpriz de anaokuluna gelen 
ilkokul 4. Sınıflar korosunun 
enstrümanlar eşliğinde 
söylediği yeni yıl şarkılarını 
dinlemek oldu.

Orta grup 
öğrencilerimizle 
geçmişten 
günümüze taşıtların 
nasıl geliştiğini 
gözlemlemek 
için Rahmi Koç 
Müzesine geziye 
gittik. Karayolu, 
demiryolu, deniz 
ve hava ulaşımında 
kullanılan 
taşıtları yakından 
inceleyerek, 
taşıtların dünyasına 
nostaljik bir 
yolculuk yaptık.

Aralık ayında Tiyatro Alkış’ın sergilediği “Oyuncaklar” 
adlı yardımlaşma ve oyuncakları koruma ile ilgili oyunu 
okulumuzun konferans salonunda izledik. Bozuldukları 
için rafa atılan ve işe 
yaramadıklarını düşünen 
oyuncaklara yardım eden 
uğurböceğinin hikâyesinin 
anlatıldığı oyunda öğrencilerimiz 
keyifli dakikalar geçirdiler.

HOŞGELDİN 2018 

Rahmi Koç Müzesi Gezisi

Oyuncaklar

  Anaokulumuzdan Haberler
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Celebration of Learning etkinliğimizde küçük, orta ve hazırlık grubu öğrencilerimiz sınıflarında ağırladığımız 
ailelerine çeşitli sunumlar yaptılar. Küçük grup öğrencilerimiz ailelerine öğrendikleri İngilizce şarkıları söylediler. 

Celebration of Learning etkinliğimizde orta grup öğrencilerimiz 
ailelerine sınıf içindeki günlük rutin akışlarından bir örnek sunarak, 
öğrendikleri İngilizce şarkıları söylediler. 
Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz ailelerine tema boyunca  

öğrendiklerinden bir kesit sundular. Bu sunumu yaparken tatlı bir 
heyecan ve haklı bir gurur içindeydiler. 
Öğrencilerimiz sınıf içi performanslarının ardından dışarıdaki 

masalarda ailelerine bireysel sunumlarını yaptılar. İlk sunumlarını 
yapan miniklerimiz çok heyecanlıydılar.

Tema Sonu Sunumlarımız

Aralık ayında doğan 
öğrencilerimiz için yaptığımız 
doğum günü partisini yeşil 
renk teması ile kutladık. 
Öğrencilerimiz yeşil renkte 
kıyafetler giyip, aksesuarlar 
takarak okula geldiler. Partide 
çeşitli yarışmalar yaparak, 
oyunlar oynadık. Doğum günü 
olan öğrencilerimiz pastadaki 
mumlarını üflediler. Ardından 
pastalarını afiyetle yiyip, 
limonatalarını içtiler. 

Doğum Günü



18

                                                                                
İlkokulumuzda düzenlenen Yeni Yıl etkinliklerinde keyifli zamanlar 
geçirdik. Sınıfımıza şarkılar eşliğinde gelen Noel Baba, verdiği 
hediyeler ile bizi çok mutlu etti. Okul korosuyla birlikte Yeni Yıl şarkıları 
söyledik. Okulumuzun ikram ettiği Yeni Yıl Kurabiyelerinden yedik. 
Sınıflarımızda yaptığımız “Yeni Yıl Partisi”nde, müzikler, danslar, 
yemekler eşliğinde 2018 yılının gelişini sevinç, heyecan ve coşkuyla 
kutladık.

      Geleneksel Yeni Yıl Treni Projemizi bu yıl tekrar gerçekleştirdik. 
İhtiyacı olan kardeş okullarımıza öğrencilerimiz, hediyelerini paketleyerek maket trenimizin her bir vagonuna 
bıraktılar. Kardeş okullarımızdaki arkadaşlarımıza yeni yıl hediyelerimizi gönderdik. Yeni yılın heyecanını, bu 
kurumlardaki öğrencilerimizle birlikte yaşamak kutlamalarımızı daha da anlamlı hale getirdi.

 İlkokulumuzdan Haberler

Hoş Geldin Yeni Yıl

YENİ YILDA HEDİYE VERMENİN, 
BİR ÇOCUĞU SEVİNDİRMENİN 
MUTLULUĞUNU HEP BİRLİKTE 
PAYLAŞALIM.

Yeni Yıl Treni

Geleneksel Yeni Yıl Treni Projemizi bu yıl 
tekrar gerçekleştirdik. İhtiyacı olan kardeş 
okullarımıza öğrencilerimiz, hediyelerini 
paketleyerek maket trenimizin her bir 
vagonuna bıraktılar. Kardeş okullarımızdaki 
arkadaşlarımıza yeni yıl hediyelerimizi 
gönderdik. Yeni yılın heyecanını, bu 
kurumlardaki öğrencilerimizle birlikte yaşamak 
kutlamalarımızı daha da anlamlı hale getirdi.
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“Problem Çiçeği” Etkinliği
2. Sınıf öğrencilerimizle birlikte toplama 

ve çıkarma işleminde “Problem Çiçeği” 
etkinliğini yaptık. Bu çalışmamızda 
öğrencilerimizden öncelikle işlem basamağı 
verilen problemler yazmalarını istedik. İlk iki 
soruda sadece bir işlem gerektiren problem 
yazmalarını, 3. soruda ise hem toplama 
hem çıkarma işlemi gerektiren 2 adımlı bir 
problem yazmaları gerekiyordu. Herkes kendi 
problemlerini yazdıktan sonra teker teker 
problemlerini okudular ve en son aşamada ise 
yazdıkları 2 işlemli problemi onlara dağıttığımız 
renkli çiçek yapraklarına yazdılar. Yapraklarını 
birbirlerine yapıştırdığımızda sınıfımıza ait problem çiçeğimizi oluşturmuş 

olduk. Bu çalışmada öğrencilerimiz, derslerde ve kitaplarda karşılarına çıkan problemleri aslında kendilerinin 
de hazırlayabileceklerini fark ettiler. Artma, eksilme kavramları dışında hediye etmek, kaçmak, solmak ve 
kaybol kelimelerinin de toplama ve çıkarma işlemlerini temsil edebileceğini fark ettiler. Öğrencilerimiz bu 
çalışmayı yaparken hem hayal güçlerini kullandılar hem de yazdıklarını paylaşmanın ve sınıfça birlik içinde bir 
ürün ortaya çıkarmanın mutluluğunu yaşadılar.

Alışveriş Yapıyorum
3. Sınıf öğrencilerimizle birlikte 

“Paralarımız” konusunu pekiştiren 
“Alışveriş Yapıyorum” etkinliğini 
gerçekleştirdik. Etkinlikte öğrencilerimiz 
paralarını doğru kullanmayı, alacakları 
ürünün fiyatını sormayı, para üstü 
istemeyi ve ne kadar para üstü almaları 
gerektiğini öğrendiler. Etkinliğimiz iki 
bölümden oluştu. Birinci bölümde 
kendilerine verdiğimiz 50 lira ile 5 

farklı stanttan görsellerden oluşan ürünlerden en fazla 5 ürün almalarını 
istedik. Paralarının yettiği kadar alabilecekleri için almadan önce tahmini 
hesap yaptılar. Gerçekten almayı istedikleri ürünü almak için paralarını 
idareli kullandılar. İkinci bölümde ise aldıkları ürünleri onlara dağıttığımız 
kağıtlardaki tabloya yazıp, harcadıkları parayı ve kalan paralarını hesapladılar ve yine öğrencilerimize kağıt 
üzerinde verdiğimiz tabaklara ürünlerini yapıştırdılar. Bu etkinlikte öğrencilerimiz, hem çok eğlendiler hem de 
öğrendiler.

“Plickers” Uygulaması
4. Sınıf öğrencilerimizle sene başından 

itibaren öğrendikleri bilgileri kapsayan 
“Plickers” uygulamasıyla eğlenceli 
zaman geçirdik. Gelişen teknolojiyle 
beraber çocukların ilgisini en fazla 
çekebildiğimiz alan olan bilgisayarın 
merkezinde olduğu bu çalışma ile 
öğrencilerimiz, önceden verdiğimiz 
barkodları kaldırarak kendilerine sorulan 

sorulara cevaplarını verdiler. Günlük hayatta barkodların kullanım alanlarını 
tartıştık ve öğrencilerimiz, bir barkodun nasıl okunduğunu öğrenmiş 
oldular. Bu bağlamda 4. Sınıf hafta sonu ev çalışmalarımıza barkod 
ekledik ve öğrencilerimiz, ödevlerini yaptıktan sonra bu barkodları okutarak 
kontrollerini yapabiliyorlar.

Matematik Çalışmalarımızdan
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“Duyular” İstasyon Çalışması
1. Sınıf öğrencilerimiz “Çevremizdeki Maddeleri Nasıl Tanırız?” sorusundan yola çıkarak duyu 

organlarını keşfettiler. Farklı istasyonlarda duyu organlarının görevlerini deneyerek öğrendiler.

Arabanın Hızı Neye Göre Değişir?
3. Sınıf öğrencilerimiz laboratuvar dersinde farklı malzemelerden üç şeritli bir otoyol yapıp, bu malzemelerin 

arabanın hızına etkilerini incelediler. Birer bilim insanı gibi çalışan öğrencilerimiz, arabanın otoyollarda ne 
kadar mesafe aldığını karşılaştırdılar. Arabanın neden farklı mesafelerde yol gittiğini tartışan öğrencilerimiz 
“Sürtünme” kavramını keşfettiler.

“Maddeyi Tanıyorum” İstasyon Çalışması
Maddenin görünen ve görünmeyen özelliklerini, 3. Sınıf öğrencilerimizle birlikte laboratuvarda çeşitli 

maddeler kullanarak test ettik. Öğrencilerimiz, farklı istasyonlarda maddenin saydam veya opak olduğunu, 
suda battığını veya yüzdüğünü, çözündüğünü, mıknatısla çekilip çekilmediğini, elektriği iletip iletmediğini 
gözlemlediler. Kütle ve hacim terimleriyle tanışan öğrencilerimiz, kendi maddelerinin kütle ve hacimlerini 
hesaplayıp keyifli bir öğrenme ortamı yarattılar.

Fen Bilimleri Çalışmalarımızdan
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Elektromıknatıs Yapalım
4. Sınıf öğrencilerimiz “Cisimlere Mıknatıs Özelliği Kazandırabilir miyiz?” sorusundan yola çıkarak 

elektromıknatısla tanıştılar. Öğrencilerimiz; çivi, iletken tel ve pil kullanarak kendi elektromıknatıslarını 
yaptılar ve birçok cisim üzerinde elektromıknatıslarını test ettiler.

Madde Çiçekleri 
4. Sınıf öğrencilerimiz, kendi madde çiçeklerini oluşturdular. Maddeyi tanımlayan/belirten özelliklerin neler 

olduğunu etkinliklerle fark eden öğrencilerimiz, çiçek yapraklarına maddeyi niteleyen özellikleri yazarken 
eğlenceli vakit geçirdiler. 

Anaokulu Öğrencilerimizin İlkokul Fen Laboratuvarındaki Dersleri
Anaokulu öğrencilerimiz ayda bir kez fen bilimleri laboratuvarına gelmeye devam ediyor. Kasım ayında 

işledikleri temaya uygun olarak “Filin Diş Macunu” deneyini yaptılar. Önce fillerin hayat hikâyeleriyle ilgili 
bilgiler öğrendiler. Ardından filler için diş macununun nasıl yapılacağını deneyimlediler. Son olarak, ürettikleri 
bu diş macunuyla oynayarak eğlenceli anlar yaşadılar. 
Aralık ayındaki etkinliğimizde öğrencilerimiz “Oobleck” hamuru yaparak hem maddenin katı ve sıvı 

hali ile tanıştılar, hem de eğlenceli vakit geçirdiler. 

Fen Bilimleri Çalışmalarımızdan
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Öğrencilerimizin çevrelerindeki canlı türlerini tanımalarını, çevreye ve 
canlılara duyarlı davranışlar sergilemelerini pekiştirmek amacıyla “Biyolojik 
Çeşitlilik Projesi” çalışmalarına başladık.
Biyolojik Çeşitlilik Projesi kapsamında, öğrencilerimizden çevredeki canlı 

türlerinin birbirlerinden farklı oluşunu hissetmelerini ve çevredeki türlerin 
korunması için çözüm önerileri sunmalarını beklemektedir. Bu kapsamda 
çalışmaya, öğrencilerimize canlı türlerini yakından tanımaları hedefiyle 

biyoçeşitlilik farkındalık anketi uygulayarak başladık. Öğrencilerin okulumuzun bahçesindeki bitki türlerinin 
farkına varmaları amacıyla “Bitki Habitat Haritası” oluşturulmuş, okul girişindeki panoda sergilenmiştir.

  TED İstanbul Koleji Vakfı Özel İlkokulu olarak tüm seviyelerde 
"Elektronik Atıkları Toplama Projesi"ni yürütmeye devam 
ediyoruz. Proje öncesinde öğrencilerimize konuyla ilgili bilgilendirme 
çalışması yaptık. Öğrencilerimiz evlerinden ya da çevrelerinden 
getirecekleri bozulmuş, tamir edilemeyecek elektronik atıkları İlkokul 
Binası girişindeki e-atık kutularına atabileceklerini belirttik.

Yeşil Okul Projesi, Beykoz ilçesine bağlı okullarda çevre bilinci, çevre 
yönetimi ve atık yönetimi eğitimlerinin öğrencilerle uygulamalı olarak 
gerçekleştirilmesini sağlayan sürdürülebilir bir projedir.
Projeden sorumlu olan görevliler, okulumuza ilk ziyaretlerini 

gerçekleştirdiler. Çevre, geri dönüşüm ve atık çeşitleri konusunda 
eğitim alan öğrencilerimiz, merak ettikleri soruları sordular. Daha 
sonra tüm öğrencilere okulda hangi atıkların toplanacağı ayrıntılı bir 
şekilde anlatıldı. Çevreyi daha temiz tutmak ve geri dönüşüm adına 
öğrencilerimizden üzerlerine düşen görevleri yapmalarını bekliyoruz.

4. Sınıf öğrencilerimizle, Sosyal Bilgiler dersi 
kapsamında geçmişten günümüze gelen tarihi ve 
kültürel değerlerimizi tanımak ve bunlara sahip çıkmak 
amacıyla Dolmabahçe Sarayı’na bir gezi gerçekleştirdik. 
Gezi esnasında bir yandan sarayın tarihsel özellikleri 
hakkında bilgi sahibi olurken, bir yandan da bu 
özellikleri gözlemleme şansına sahip olduk.

EcoTEDİSTANBUL Takımımızın İ lkokul Çalışmaları
Biyolojik Çeşitlilik Projesi

  Elektronik Atık Toplama Projesi 

  TED İstanbul Koleji İlkokulu Yeşil Okul Projesi Çalışmalarına Başlıyor

Öğrencilerimizin değişik 
tatlarla tanışmaları ve 
meyve-sebzelerin sağlıklı 
beslenmedeki yerini 
içselleştirmeleri hedefiyle, 
Smoothie etkinliği düzenledik. 
Diyetisyen eşliğinde yürütülen 

etkinlikte, öğrencilerimiz yoğurt ile karıştırılan meyve ve sebzeleri 
deneyerek, içinde ne olduğunu tahmin etmeye çalıştılar. 

4. Sınıf Öğrencilerimiz Dolmabahçe Sarayı’nı Ziyaret Ettiler

1. Sınıf Öğrencilerimiz Smoothie Etkinliğinde
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4. Sınıflar olarak Türk kültünü daha 
iyi tanımak amacıyla “Kültürümüzü 
Tanıyor ve Tanıtıyoruz” gününü 
düzenledik. Öğrencilerimiz, Türk 
kültürüne ait olan bir unsuru seçerek 
arkadaşlarına ve öğretmenlerine bir 
sunum gerçekleştirdiler. Bu sunum 
için detaylı bir araştırma yaptılar ve 
sunumlarında yöresel kıyafetlere/
yemeklere, maketlere, afişlere yer 
vererek sunumlarını zenginleştirdiler. 

2. Sınıf öğrencilerimiz, PDR Bölümü 
ve Temel Dersler Bölümünün birlikte 
yürüttüğü “Sorumluluk Değeri” okul 
içi etkinliğinde çiçek fidelerini diktiler. 
Fen Bilimleri Laboratuvar öğretmenimiz, 
çiçekli bitkilerle ilgili öğrencilerimizi 
bilgilendirdikten sonra dikimin nasıl 
yapılacağını anlattı. Öğrencilerimiz; 
öğretmenleri eşliğinde, düzenli aralıklarla 
çiçeklerini sulayarak ektikleri fidenin 
bakımından sorumlu olacaklardır. 

"Kültürümüzü Tanıyor ve Tanıtıyoruz” Günü

2. Sınıf Öğrencilerimizle “Sorumluluk Değeri” Çalışması

3. Sınıf öğrencilerimizle balın 
üretim aşamalarını izlemek, 
“Kahvaltılı Sabahlar, Sağlıklı 
Yarınlar” konulu kısa bir 
bilgilendirme eğitimine katılarak 
kahvaltının beslenmedeki 
önemini belirtmek, bilinçli 
tüketici olmak amacıyla 

“Balparmak Fabrikası” na gezi düzenledik. Öğrencilerimiz, bu gezi ile kahvaltının sağlıklı yarınlar 
için önemini kavrama, “Okul Heyecanım” ünitesi kapsamında bilinçli tüketici olma, balın üretimi ve 
işlenmesi hakkında bilgi edinerek üretimin aşamalarını izleme fırsatı buldular. 

3. Sınıf Öğrencilerimiz Balparmak Fabrikası’nı Ziyaret Ettier
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Anaokulu Hazırlık Grubu 
• Anaokulu hazırlık sınıfı öğrencileri 2017-

2018 yılı itibariyle İlkokul Kütüphanesinde 
düzenli atölye çalışmalarına başladılar. 
Bu atölye çalışmalarımızda öğrencilerimiz 
hem eğlenip hem de kütüphane ortamında 
kitaplarla bir araya geliyorlar. Kasım ayı 
içerisinde gerçekleştirilen etkinliklerde 
kütüphaneyi tanımaya yönelik oryantasyon 
çalışmaları gerçekleştirildi ve İngilizce kitaplar 
okundu. 
1. Sınıflar
• 20 Kasım 2017 tarihinde kutlanan 

“Çocuk Hakları Günü” kapsamında atölye 
çalışması yaptık. Sunum eşliğinde bütün dünya 
çocuklarının sahip olduğu hakları tartıştık. 
Sunumdan sonra renkli kağıtlara ellerimizin 
izini çizerek el izlerimizi çocuk resimlerine 
dönüştürdük.
2. Sınıflar
• “Parasını ihtiyaçları doğrultusunda bilinçli 

kullanma” kazanımı ile ilgili masal okuyarak pekiştirme amaçlı etkinlik yaptık. 
• Atatürk’ün anılarını içeren bir kitap okuduk ve daha önce hiç duymadığımız anılarını öğrendik. Atatürk ile 

ilgili öğrendiğimiz yeni bilgileri, ders çıkış kartlarına yazdık.
• “Çocuk Hakları Günü” kapsamında atölye çalışması yaptık. Çocuk hakları ile ilgili kitabı inceledikten sonra el 

izlerimizi çocuk resimlerine dönüştürdük.
• Dayanışma ve yardımlaşma konuları ile ilgili bir masal okuyarak atölye çalışması yaptık.  
3. Sınıflar
• “Çocuk Hakları Günü” kapsamında çocuk hakları ile ilgili kitabı inceledikten sonra bilgilendirici slaytımızı 

izledik. Slayt gösterimizden yola çıkarak karton üzerinde grup çalışması yaptık. Tüm çocuk haklarını yazılı ve 
görsel olarak ifade ettik. 
• “Doğru Davranışlar” kazanımını pekiştirme amaçlı etkinliğimizi yaptık.
• Aylık okuma kitaplarından olan “Boyacının Penguenleri” kitabının bir 

çalışması olarak, öğrencilerimiz seçtikleri hayvan ile ilgili kütüphanede 
araştırma yaptılar. “Beslememiz için kapımıza bir hayvan gelse, bu hayvanın 
ne olmasını isterdiniz?” sorusunu düşündük. Seçtiğimiz hayvanın yaşam 
koşullarını, beslenmesini ve en belirgin özelliğini araştırdık
• “Bilinçli Tüketim” kazanımını pekiştirme amaçlı etkinlik gerçekleştirdik. 

İncelediğimiz kitaptan çıkardığımız sonuçları arkadaşlarımızla paylaştık. “Gıda 
İsrafına Son” temalı resim çizip; çizerken 
hissettiğimiz duygularımızı yazılı olarak ifade 
ettik.
4. Sınıflar
• 20 Kasım Çocuk Hakları Günü’ne 

yönelik videolar izledik ve haklarımızla ilgili 
çalışmalar yaptık.
• Öğrencilerimiz, İngilizce derslerinde 

de kütüphaneyi ziyaret ettiler. “Animal 
Habitats” proje konuları ile ilgili kitaplardan 
ve bilgisayarlardan araştırmalar yaptılar.

İlkokul kütüphanemizde düzenli olarak, öğrencilerimizin okuma ve 
araştırma becerilerini geliştirici yönde, işledikleri temalara uygun, 

kazanım odaklı etkinlikler gerçekleştirilmektedir. 

 İlkokul Kütüphanemizden

Yaratıcı Atölye Çalışmaları
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Dönem sonu Kitap Fuarımızı gerçekleştirdik. Kitap Fuarımızı “Okuma 
Festivali” olarak da adlandırabiliriz. Bir hafta süren Kitap Fuarımızda 
öğrencilerimizi, severek okuyabilecekleri çeşitli yayınevlerinin getirdiği 
kitaplar ile buluşturarak okuma alışkanlıklarını geliştirmeyi hedefledik. 
Öğrencilerimiz, keyif alarak fuarı ziyaret ettiler ve istedikleri kitapları 
seçtiler.

Gerçekleştirilen söyleşiler ve yapılan 
atölye çalışmaları okuma kültürünün 
pekiştirilmesine katkı sağlamaktadır. 
Bu doğrultuda, 
1. Sınıflarla, Aytül Akal’ın 

“Kitap Perisi” kitabı ile ilgili etkinlik 
gerçekleştirdik. Etkinlik sonunda 
öğrencilerimiz, masalda en sevdikleri 
bölümün resmini yaptılar. Masalı çok 
sevdiler.
2. Sınıflarla, aylık okuma 

listesinde yer alan “Sıkı Dostlar 
Kurbağa Murbağa” kitabının çocuk 
oyunları atölyesini gerçekleştirdik. 
Öğrencilerimiz, iki kişinin birbirlerinin 
sahip oldukları farklı özelliklerine 
anlayış gösterebilmesinin ve bunu, 
sadece birbirlerini gerçekten sevdikleri 
için yapabilmesinin, yani arkadaşlığın 
önemini anlatan özgün tiyatro 
uyarlamasını çok sevdiler.
3. Sınıflarla, öğrencilerimizin aylık 

okuma kitaplarından olan “Boyacının 
Penguenleri” kitabı ile ilgili atölye 
çalışmasını drama eğitmeni “Çiğdem 
Odabaşı” gerçekleştirdi. Bu çalışma 
ile öğrencilerimiz, klasik okuma 
yöntemlerinin dışına çıktı; grup 
eşliğinde, kendi yaşantılarıyla ilişki 
kurarak deneysel bir atölye süreci gerçekleştirdiler ve çok keyif aldılar.
4. Sınıflarla, öğrencilerimizin aylık okuma kitaplarından “Kedilerin 

Kaybolma Mevsimi” ile ilgili olarak çocuk yazarı Behiç Ak’ı okulumuza 
davet ederek, interaktif bir söyleşi gerçekleştirdik. Çocukların kendi 
sorularını sormaları ve kendi öykülerini yaratmaları için esin kaynağı 
olan Behiç Ak’a, öğrencilerimiz merak ettikleri soruları sordular. 
Öğrencilerimiz, hayata farklı nesillerin gözünden bakabilen usta yazarla 

kitapların büyülü dünyasında keyifli bir yolculuğa çıktılar.

Yazar-Öğrenci Buluşmaları: Dünya Çocuk Kitapları Haftası Etkinlikleri 

1. Dönem Sonu İlkokul Kitap Fuarı
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Geleneksel yılbaşı kartı etkinliğimizi bu yıl da 
gerçekleştirdik. 12. Sınıf öğrencilerimiz, 1. Sınıftaki 
öğrencilerimize yeni yıllarını kutlamak, onlara başarı ve 
mutluluk dileklerini iletmek için yılbaşı kartları yazdılar. 
Postacılığını da yine 12. Sınıf öğrencilerimizin yaptığı 

etkinlikte miniklerin heyecanı ve mutluluğu görülmeye değerdi. Abla ve ağabeylerinin onlar için yazdığı güzel 
dilekleri ve yaptıkları sevimli süslemeleri gören minikler için bu yılbaşı daha anlamlı geçecek.

Bu hafta Türkçe öğretmenimiz, Teknoloji Tasarım derslerinde hazırladığımız yeni yıl kartlarına anaokulunda 
okuyan öğrenci kardeşlerimiz için yeni yıl dileklerimizi yazacağımızı söyledi. Hepimiz buna çok sevindik. 
Anaokulundaki kardeşlerimizi mutlu edecektik!
Öğretmenimiz bize kartları dağıttı. Biz de kartların içine çeşitli yeni yıl dileklerimizi yazdık. 
22 Aralık 2017tarihinde, üç kişi bu kartları dağıtmak için anaokuluna gittik. Bir arkadaşımız Noel Baba kılığına 

girdi. Anaokulundaki kardeşlerimiz buna çok güldü. Birkaç sınıfa girdik, kartları dağıttık. Hepsi kendilerine 
verilen kartları büyük sevinçle karşıladı. Kartlarda yazanları öğretmenleri yardımıyla okudular. Beraber fotoğraf 
çektik ve yeni yılı kutladık. Bu etkinliği yapmaktan herkes büyük zevk aldı.
Burak Erpolat 8/D

 Türkçe-Edebiyat
  Yılbaşı Kartı Etkinliğimiz

Kardeşlerimize Yeni Yıl Dileklerimiz

Kitapları Tartışıyoruz

Ortaokul Türkçe derslerinde tüm düzeylerde “Yuvarlak Masa” tekniği ile bu ay okuduğumuz kitapları 
derslerimize taşıdık, gruplar halinde tartıştık. Bu grup çalışmalarında kitaplarımızı hem anladık hem yorumladık, 
daha önemlisi yaşamlarımızla bağ kurup kitapların yaşamı nasıl yansıttığını keşfedebildik. Kitapların dünyasına 
girdikçe o eşsiz yolculukta pek çok yeni serüvene adım attık. 
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“Yüksek Ökçeler” Üzerine Edebi Eleştiri 
Ömer Seyfettin’in “Yüksek Ökçeler” adlı hikâyesinde erken yaşta kendisinden çok büyük bir 

adamla evlendirilen ve genç yaşta dul kalan Hatice Hanım’ın köşkünde çalışan hizmetçileriyle 
yaşadığı anlaşmazlıklar konu alınmıştır. İnce bir mizaha dayalı bu eser 1911 yılında yayımlanan 
“Genç Kalemler” dergisinde yer almıştır.
Öykü, ana karakterin fiziksel özellikleri ve geçmişinden bir kesit verilerek başlamıştır. Daha 

öykünün ilk sayfasında verilen “On üç yaşında iken altmış altı yaşında bir kocaya vardığı için 
izdivaç denen şeyden nefret etmişti…” cümlesinden, çok genç yaşta yaptığı zorunlu bir evlilikten 

dolayı kendini yalnız, güçsüz ve güvensiz hissettiği anlaşılır. Kendinde eksik bulduğu bu yönleri köşkünde çalışan 
hizmetçileri kontrol ederek tamamlamaya çalışır. Ana karakter Hatice Hanım köşkten hiçbir yere çıkmadığı 
için devamlı hizmetçilerini kontrol eder. Onun gözünde hizmetçilerinin temizliğine ve namusuna diyecek laf 
olmaz. Hatice Hanım’ın bu merakları dışında aynı zamanda da yüksek ökçe merakı vardır. “Bu yüksek ökçelerle 
merdivenleri takır takır bir hamlede iner, ayağı burkulmadan bir aşağı bir yukarı koşar dururdu.” cümlesinden bu 
yüksek ökçeleri hiç çıkarmadığını ve çıkardığı yüksek sesten rahatsız olmadan merdivenlerde bile onları giydiğini 
anlarız. Ayağından çıkarmadığı yüksek ökçeler sağlığına zarar vermeye başladığında düz terlik giymek zorunda 
kalır. Topuklu terlikleri çıkarmasının üzerinden uzun zaman geçmeden dokuz yıllık adamlarının ahlaklarının 
bozulduğunu fark eder. “Ne oldu bunlara Yarabbi? Bunlara ne oldu bunlara?” cümlelerinden Hatice Hanım’ın 
tanık olduğu ahlaksızlıklar karşısında ne kadar şaşırdığını anlarız. Hatice Hanım’ın kulak misafiri olduğu bir 
konuşmada duyduğu “Ah o terlikler! Hanımın geldiği artık hiç duyulmuyor, ne yapsak yakalanıyoruz! Eskiden 
ne iyiydi. Yüksek ökçelerin takırtısından evin en üst katında kımıldadığını duyardık.” cümlesi, onun için bardağı 
taşıran son damla olur. Dokuz senelik sadık hizmetçilerini saniyelerde kapı dışarı eder. Yıllarca adam akıllısını, 
namuslusunu arar fakat bulamaz. Bu şekilde olmayacağını fark eder ve yüksek ökçelerine geri döner. “Hiç 
olmazsa yüreğim rahat ya!” cümlesiyle, kendi sağlığına zarar verse de, yıpransa da yapılan namussuzlukları 
görmemeye değeceğini anlatır.
Hikayede mekan tek bir alanda ele alınmıştır. Olaylar sadece iç mekan çerçevesinde geliştiği için herhangi bir 

dış mekandan söz edilmemiştir. İç mekanın köşk oluşu ana karakterin maddi durumu hakkında bize bilgi verir. 
Köşkte yaşamasının yanında hizmetçi çalıştırması ekonomik durumlarının iyi olduğunu göstermektedir.
Yüksek Ökçeler’ in iç zamanı için ana olayların birkaç hafta içinde, hikâyenin tamamının ise iki-üç yıl içinde 

gerçekleştiği söylenebilir. “Tam iki sen adam akıllısına rast gelmedi.” cümlesi ana olaylardan sonra sonuca 
bağlanmadan, aradan iki yıl geçtiğini kanıtlar. Dış zaman için, hikâyenin 1900’lü yılların başlarında yaşandığı 
söylenebilir. Ayrıca, genç yaşta evlilik yapılması kadına verilen değerin az olduğunu gösterir. Dolayısıyla dış 
zaman için, aynı zamanda Cumhuriyet öncesi olduğu söylenebilir.
Yaşanan olayların bir kurgu içerisinde anlatılması hikayenin öyküleyici anlatım ile yazıldığını kanıtlar. Herhangi 

bir devrik ya da eksiltili cümle kullanılmamıştır. Kullanılan bütün cümlelerin yüklemi yerinde ve bellidir. Öyküde 
az betimleme kullanılması akıcı olmasını sağlamıştır. Kısacası Ömer Seyfettin’in bütün eserlerinde olduğu gibi 
Yüksek Ökçeler’ de de kullandığı dil ve anlatım okuyucuyu zorlamadan onu hikayenin büyüsüne kaptıracak 
niteliktedir.
Öykünün içeriği sayesinde, yazıldığı dönemde kadınlara verilen değer açıkça anlaşılmaktadır. Kadınların 

genç yaşta evlenmesi, öykünün yazıldığı dönemde sıklıkla görülen bir olaydır. Günümüzde ise toplumun 
bilinçlenmesinin bir sonucu olarak, kızların genç yaşta evlendirilme oranının azaldığını görürüz. Dolayısıyla, 
günümüzde kadınların sosyal hayatta daha çok söz sahibi olduğunu söyleyebiliriz.
Çağla Pars 9/A

“İlk Gençlik Çağı”ndan İlk Gençlik Çağında Olanların Satırlarına Düşenler

9. Sınıflarımız, usta yazar Selim İleri’nin hazırlamış olduğu ve edebiyatımızın seçkin öykülerini barındıran    
“İlk Gençlik Çağına Öyküler” adlı antolojiden farklı dönemlere, farklı sanatçılara ait öyküleri incelediler. 
Satır arası okumalar yaparak bu öykülerde yeni yolculuklara çıktılar. Öykülerin içinde “insan”ı tanımak, 
anlamak, onu yeniden 
keşfedebilmek adına birçok 
deneyimin saklı olduğuna 
tanıklık ettiler. Sonunda okuyup 
inceledikleri hikâyelerle ilgili 
değerlendirmelerini yazdıkları 
edebi eleştirilerde dile getirdiler. 
İşte İlk Gençlik Çağına 
Öyküler’den ilk gençlik çağında 
olanların satırlarına düşenler…
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“Çikolata”   
Çağdaş Türk Edebiyatı’nın usta yazarlarından Orhan Kemal’in “Çikolata” adlı öyküsünde 

ailelerin maddi durumunun çocukların yaşamındaki etkisi konu alınmıştır.
Öyküde iki kardeş ve bir arkadaşları arasında geçen tartışma anlatılmaktadır. İki kardeş 

paralarını birleştirip çikolata almak istemektedir ama çikolatayı arkadaşlarıyla yani 
yoğurtçunun kızı ile paylaşmak istememektedirler. “Alırlar bölüşürler, yiye yiye giderlerdi ama 
şu kız, yoğurtçunun pis kızı.” (Sayfa: 211) Yoğurtçunun kızı da kardeşler karşısında küçük 

düşmemek için çikolata alabileceğini onlara inandırmaya çalışmıştır.
Öyküde bulunan karakterler küçük çocuk, ablası, yoğurtçunun kızı, berber, abla kardeşin halası, abla 

kardeşin babası ve yoğurtçudur. Öyküde ana karakterler yoğurtçunun kızı, küçük çocuk ve ablasıdır. 
Diğer karakterler ise figüran karakterlerdir. Bu karakterlerin olay örgüsünde bir etkisi yoktur. Yoğurtçunun 
kızı fakir ama gururludur. Öyküde çikolata alamamasına rağmen bunu abla ve kardeşe belli etmekten 
kaçınmıştır. "Sonra çikolata, çok tatlı mıydı acaba?" (Sayfa: 213) Abla ve kardeş yoğurtçunun kızına çikolata 
alabileceklerini göstermek istemişti ama imrendirmenin günah olduğunu ve sonunda cehennemde katran 
kazanlarında yanma inancından dolayı imrendirmek istememişlerdir. "İmrendirmek günahtı, cehennem vardı. 
Cehennemde katran kazanları, zebaniler." (Sayfa: 211)
Bu öyküde ilahi bakış açısı kullanılmıştır. Bunu anlatıcın her şeye hâkim olmasıyla anlayabiliriz. 

Yoğurtçunun kızının iç düşüncelerini yansıtan "Halası olsaydı Sarıyer’den çikolata, koz helvası, Emirgan’dan 
keten helvası getirseydi." (Sayfa: 213) cümlesinden öykünün anlatımı tespit edebiliriz. Öyküde hem 
betimleyici hem de öyküleyici anlatım vardır. "Çikolatalar vardı şimdi, salt çikolatalar. Güneşte alev alev 
kırmızılar morlar…" (Sayfa: 210) cümlesinde betimleyici anlatım ve "Alırlar, bölüşürler yiye yiye giderlerdi…" 
(Sayfa: 211) cümlesinden de öyküleyici anlatım olduğunu anlarız. "Enayi" dedi. (Sayfa: 215) cümlesinden 
hikâyedeki diyaloglarda sokak ağızı kullanıldığı anlaşılıyor. 
Öyküde uzam önemli bir unsur olarak öne çıkar. Anlatıcı mekânla öyküyü açar. Mekânın içinde bulunanlarla 

yakından ilgili olduğunu vurgular bu nedenle soyut mekân bulunmamaktadır. Öyküde bulunan mekânların 
hepsi somuttur. Bu mekânlar sokak, berber ve şekerci dükkanıdır. Öykünün geçtiği yere bakarak 
karakterlerin yoksul olduğunu anlayabiliriz. "Caddenin bozuk parkelerinde mavi Desato pırıl pırıl geçiyordu." 
(Sayfa: 213) bu cümleden caddelerin parkelerinin bozuk olduğunu yani belediyenin yol yapılandırmasına 
pek önem vermediği yoksul bölgeden olduğunu anlarız ve "Yer yer pislenmişti, sidik kokuyordu bu sokak." 
(Sayfa: 216) cümlesinden de belediyenin buranın temizliğine önem vermediğini yani yine yoksul bir bölgede 
yaşadıklarını çıkarıyoruz. 
Hikâyede iç zaman bir gündür. Karakterin berberden ayrılıp çikolata almalarına kadar olan olayları 

anlatır. Birkaç obje ile dış zaman belli edilmiştir. Öyküde yoğurtçuların hala var olduğu ve caddenin parke 
olmasından geçmiş bir dönemde olduğunu anlayabiliriz. "Benim babam yoğurtçu." (Sayfa: 212) "Caddenin 
bozuk parkelerinde mavi Desato pırıl pırıl geçiyordu." (Sayfa: 213)
"Çikolata"da anlatılanlar her ne kadar kurmaca da olsa hikâyede olduğu gibi bugün de toplumumuzda 

maddi yoksulluklar yüzünden zorluklarla büyüyen çocuklar bulunmaktadır.     
Caner Murzoğlu 9/B

 Orhan Pamuk'un 1983'te yayımladığı Sessiz Ev adlı romanı modern Türk edebiyatının 
önemli romanlarından biridir. Onu bu denli farklı ve özel kılan ise Pamuk'un kitapta 
kullandığı farklı anlatım tarzıdır. Romanda birçok anlatım tekniği kullanılmıştır bunlar; 
bilinç akımı, parçalı anlatım özellikle dikkati çekmekte, romanın içeriği ve mesajına da etki 
etmektedir. 
  Eserdeki en önemli iki anlatım tekniği parçalı anlatım ve bilinç akımıdır. Orhan Pamuk 

bu teknikleri kullanmıştır çünkü yazar okuyucuya anlatılmak istenenleri doğrudan vermek 
istemez. Bu teknikler bir bakıma romanın anlaşılmasını sıradan okur için zorlaştırır, okuru 
düşünmeye ve boşlukları doldurmaya zorlar. 
Kitaptaki her bölüm Fatma, Recep, Faruk, Metin veya Hasan'ın ağzından, birinci tekil şahıs 

anlatıcı olarak okura verilir. Her şeyi bilen bir anlatıcı yerine, o anki durumun içinde olan karakter, anlatıcı 
olarak kullanılır. Bu parçalı anlatım Sessiz Ev için biçilmiş kaftandır çünkü kitapta değişik fikirlere 
sahip olan bireylerin oluşturduğu bir toplum anlatılıyor ve bu içeriğe en uygun teknik de parçalı 
anlatımdır. Romanda beş karakter de birbirleriyle bağıntılı olayları kendi bakış açılarından anlatır. Bu 

Çok Sesli Bir Roman “Sessiz Ev”
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“Türkçe Seferberliği”miz 2. Yılında da Bütün Hızıyla Devam Ediyor

TED İstanbul Kolejinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
tarafından geçen yıl 
başlatılan “Türkçe 
Seferberliği”, bu 
yıl da devam ediyor. 
Geçen yıl yapılan 
bazı etkinlikler, 
genişletilerek devam 
ederken bu etkinliklere 

yenileri de ekleniyor. Seferberlik kapsamında geçen yıl başlatılan 
dil panoları, bu yıl yenilenmiş içeriklerle hazırlandı. Yine geçen 
yıl uygulanan merdiven yazıları çalışmaları, bu yıl yeni örneklerle 
zenginleştirildi. Bu yıl, dil farkındalığı yaratmak amacıyla her 
sınıftan gönüllülük esasıyla bir öğrenci “dil dedektifi” seçildi. Dil 
dedektiflerimiz, okulumuzun her yerini tarayarak anlatım ve yazım-
noktalama incelemesi yaptılar ve sonuçlarla ilgili rapor düzenlediler. 
Öğrencilerimizde dil bilincini artırmak ve dil kurallarını gerçek 
yaşamdan örneklerle somutlaştırmak için yapılan etkinlikler, yıl 
boyunca devam edecek.

sayede okuyucu da her bölümde yeni bir şey öğrenir ve olaylara farklı pencerelerden bakar. Anlatıcılar zaman 
zaman, aynı gerçek hayattaki gibi birbirleriyle çatışır, bazen kendileriyle de ters düşer, bazen de geri dönüşler 
yaparlar bu da okuyucuyu daha çok romanın içine sokar. "Geriye dönüş", kitapta önemli bir yer alır çünkü 
Sessiz Ev'de anlatılan gerçek zaman sadece bir haftadır ancak bu geri dönüşlerle yazar bize çok eskilere 
dayanan toplum ve aile yapısını gösterir.
  Orhan Pamuk'un Sessiz Ev'de kullandığı bir diğer önemli teknik ise bilinç akışı tekniğidir. Roman, 

karakterlerin karşılıklı diyalogları, iç monologları ve bilinç akışları şeklinde ilerler. Bu tekniklerin kullanılması 
karakterlerin iç dünyasının karmaşık bir şekilde yansıtılmasını sağlar. Hatta bazı durumlarda bu karmaşıklık 
okurun romanı anlamasını zorlaştırır. "ah, bu ansiklopediyi bitirmem gerekir ki, o da gittikçe uzuyor, 
lanet olsun para da yok, Fatma elmasların, yüzüklerin, kutun, kapıları sıkı kapamışlar mıdır, 
kapamamışlardır çünkü tabii artık hiçbir şeyden korkusu kalmamış birkaç umutsuz hastayla..." 
(Pamuk s.70.) 
  Pamuk yaşanılan olayları okurun gözünde canlandırmaya çalışmıştır ve kahraman bakış açısının kullanıldığı 

betimlemelere yer vermiştir. Karakterlerin birbiriyle konuşmaları, çatışmaları da söyleşmeye bağlı anlatım 
kullanılarak aktarılmıştır. Pamuk, sözcük seçimlerini karakterlerin kişilik özelliklerine göre yapmamıştır. Fatma 
90 yaşında eski bir Osmanlı kadını olarak eski İstanbul seçkinlerinin tarzıyla konuşmaz. Sadece Hasan 
zaman zaman bağlam gereği sokak ağzıyla ve ülkücü bir gencin jargonuyla konuşur.
  Orhan Pamuk, Sessiz Ev'de kullanmış olduğu parçalı anlatım ve bilinç akımı teknikleriyle 

okuyucunun metni anlamasını zorlaştırmıştır ve eksik parçaları okuyucunun tamamlamasını 
istemiştir. Romanda verilmek istenen fikirler doğrudan değil, dolaylı yollarla verilmiştir. Bu 
nedenlerden dolayı Sessiz Ev üzerinde düşünülmesi ve gerekirse tekrar tekrar okunulması 
gereken bir kitaptır.            
            Aslı Çelikkol 11/D

Öğrencilerimiz de Öğretmen Oldu
Biliyoruz ki deyimler dilimizin en büyük zenginliğidir. 

Öğrencilerimizin de bu sözcük gruplarını öğrenmeleri ve 
günlük yaşantılarında kullanmaları dilimizi kullanma güçlerini 
arttırmaktadır. Geçen yıldan beri Türkçe bölümü tarafından 
düzenlenen “Türkçe Seferberliği” kapsamında bu sene de ilkokul 
öğrencilerimizi düşündük ve deyimlerle ilgili çeşitli etkinlikler 
düzenledik. 6. Sınıf öğrencilerimiz 4. Sınıf öğrencilerimize 
öğretmen oldular. 6. Sınıf öğrencilerimiz öğretirken eğlendiler,  
4. Sınıflarımız öğrenirken eğlendiler. 
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 Karşılaştırmalı Edebiyat 
   Kafka-Dönüşüm ve Hakan Bıçakcı-Doğa Tarihi

Geçtiğimiz yüzyılda kitle kültürünün, teknolojik uygarlığın ve Avrupa nükleer hareketinin en ateşli karşıtlarından 
olan Polonyalı düşünür ve aktivist Günther Anders, Franz Kafka’nın benliğine ve sanatına sinen yabancılaşmayı, 
onu kuşatan koşullar itibarıyla ele alır. Anders’in tespitlerine göre Kafka’nın yabancılığı temelde Hristiyan 
dünyasında bir Yahudi oluşuyla başlıyordu. O ise Yahudiliğini umursamıyordu. Bu yüzden Yahudilerden de 
pek sayılmazdı. Almanca konuşan birisi olarak tam anlamıyla bir Çek insanı da değildi. Ve yine Almanca 
konuşan bir Yahudi olarak tam anlamıyla Bohemyalı bir Alman olduğu da söylenemezdi. Bohemyalı olması tam 
anlamıyla bir Avusturyalı olmasını da önlüyordu. Sosyal sigorta memuru olarak tam bir burjuva da değildi. Aynı 
zamanda bir burjuva ailesinin oğlu olduğu halde burjuva da sayılmazdı. Fakat Kafka bir büro insanı da değildi, 

çünkü yazar olduğunu hissediyordu. Bir yazar da değildi, çünkü 
gücünü ailesine harcayan bir “yabancı”ydı.
Anders’in bu tanımları Kafka’yı daha başlangıçta varoluş kökleri 

açısından bir yabancı kılar. Ayrıca sanatçının Praglı bir Yahudi 
olduğu için Almanlar tarafından sevilmediği, Almanca konuştuğu 
için Çekler tarafından hor görüldüğü de bilinmektedir.
Kafka, istemeyerek yaptığı memuriyet yaşamında sistemin 

çarkları arasında sıkışmış bir yabancıydı. Bu yabancılık 
eserlerinin neredeyse bütün ana eksenini oluşturmaktaydı. 
Kafka’nın yapıtlarında toplumsal yaşamın ve kurumların yarattığı 
adı konulmamış, niteliği tam olarak belli olmayan ve otorite 

unsurları tarafından bütün çıkışların kapatıldığı bir dünya söz konusudur. Kafka’nın bu umutsuzluğu eserlerinin 
mekânlarına ve atmosferine de yansıdığı için sanat dünyası “Kafkaesk” terimini kazanmıştır. Bu dünya şöyle 
tanımlanabilir:

“Kafka’nın dünyası bizimkinden ayrı bir dünya değildir. İçinde yaşadığı dünya ile kurduğu 
dünya tek bir dünyadır. Boğucu, insanîliğini yitirmiş bir dünya, bir yabancılaşma dünyası, 
fakat yabancılaşmanın bilincine ulaşmış ve harikulade ile mizahın parçaladığı bu evrenin 
çatlaklarından bize bir ışık, belki de bir çıkış yolu gösteren yıkılmaz bir umudun dünyası.”[4]

10. Sınıf öğrencilerimiz Türk Dili ve Edebiyatı dersinde, Hakan Bıçakcı’nın Doğa Tarihi ve Evren Gül’ün üstüne 
yazdığı inceleme yazısından yukarıya küçük bir bölüm aldığımız Kafka’nın Dönüşüm adlı eserini okudular ve iki 
eseri karşılaştırdılar. Yaptıkları tespit ve değerlendirmeleri de 21 Aralık 2017 tarihinde öğrencilerimizi kırmayıp 
okulumuza gelen değerli yazar Hakan Bıçakcı ile paylaştılar. Yazarımızın anlattıkları, öğrencilerimize yepyeni 
bakış açıları kazandırdı. Öğrencilerimiz, “yabancılaşma” konusu çerçevesinde, yaygınlaşan televizyon ve 
internet ile gitgide birbirlerine yabancı bir ortamda yaşayan günümüz aile bireylerinin ilişkilerini değerlendirdiler, 
aile içinde yaşanılan yabancılaşmanın dışında, modern toplumun açmazlarından sanayileşmenin getirdiği 
sorumluluklar nedeniyle bireylerin toplumda üzerlerine aldıkları rolleri tespit ettiler ve bu rollere uygun 
davranmak zorunda kalmalarının insanları nasıl etkilediğini yorumladılar. Bu iki eserle ilgili sınıfta yaptığımız 
pek çok çalışmadan sonra (grup çalışmaları, tartışmalar, eser inceleme- edebi eleştiri yazma çalışmaları..) 
yazarımızın okulumuza gelip öğrencilerimizle bu eserler üstüne bir etkinlik gerçekleştirmesi, sene başından beri 
devam eden çalışmalarımızı çok daha anlamlı kıldı, değerli yazarımız, “öğrencilerimizin beyinlerinin gıcırdayan 
dişleri arasına pek çok fikir sakızı atarak okulumuzdan ayrıldı. 
 Doğa Tarihinden seçilmiş bazı bölümler: 
“Herkes güler. Kurumsal kahkahalarını ortalığı dağıtmamaya özen göstererek etrafa saçar. Bu, 

sosyal gülmedir. Sadece ağızla yapılır. Gerçek gülmede olduğu gibi gözler devreye girmez. Sosyal 
sosyal gülünür, sonra dağılınır.” (s.23)
“Doğa kendisine yaptığını düşündüğü onca yatırıma 

rağmen ‘kapıcı’dediği adamla aynı diziyi izliyordu. 
Göz göze bile gelmemeye dikkat ettiği adamın 
dikkatle izlediği diziden gözlerini alamıyordu. 
Onunla aynı yerde ağlayıp aynı yerde gülüyordu... 
Genel izleyici logosunda olduğu gibi benzemişlerdi 
birbirlerine” (s.39)
“Canını neyin sıktığını anlatamıyordu bir türlü. Sanki 

bilmediği bir dile ihtiyacı vardı, doğru aktarabilmek 

Hakan Bıçakcı Okulumuzdaydı
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  Doğa’nın Yapay Tarihi
Günümüz yazarlarından Hakan Bıçakçı, “Doğa Tarihi” adlı romanında bir plaza kadınının hayatı üzerinden 

yapaylığı, monotonluğu ve yabancılaşmayı anlatmaktadır. Franz Kafka’nın yıllar önce yazdığı ancak hâlâ 
geçerliliğini koruyan “Dönüşüm” adlı eseri de benzer birçok güncel problemi ele almaktadır.
Doğa; eğitimli, güzel, kendi ayakları üstünde duran bir iş kadınıdır. Bir sevgilisi, iyi bir işi ve arkadaşları 

vardır. Dışarıdan bakıldığında çok mutlu görünen bu kadın, aslında içinde geçmişe, doğallığa bir özlem 
ve plaza-site-alışveriş merkezi üçgenine sıkışmışlık duygusuyla yaşıyor. Hayatındaki monotonluk, yazar 
tarafından basit, keskin, tekrarlı cümleler ile okuyucuya hissettirilmiş. İşyerindeki fotoğraf çekiminin 
“Sıradanlıktan kurtulun!” (s.167) sloganı, Doğa’nın da favori sloganıdır. Yazar, belirgin bir ironiyle 
monotonluğu işaret etmektedir. Dönüşüm’deki Gregor Samsa ise önce eve, ardından odasına sıkıştırılmış, 
sadece yiyip uyumaya mahkum edilmiş bir böcektir. Monotonluğun beraberinde gelen sıkışmışlık hissi, iki 
karakterinde psikolojilerini kötü yönde etkiler ama tek sebep bu değildir.
Doğa’nın yapay ilişkilerle birlikte yapay bir hayatı vardır. Lens kullanan, göğüslerini yaptıran plastik bir 

kadın. Öyle ki ağlayamadığında suni gözyaşı kullanmaktadır. İş yerindeki orman temalı ve plastik yeşillikli 
“Cafe Jungle”da kahve makinasına espresso kapsülü atıp elektronik sigara içiyor. Evi de telefonu da akıllı. 
Sosyal medyadaki beğeni sayısına göre yaşayan, evlenmeyi ve çocuk doğurmayı bile takdir edilmek ve 
kıskanılmak için isteyen bir kadın.
Doğa, bulunduğu çağa ayak uydurmak için çırpınan, arzulanmak, iştah, takdir ve kıskançlık 

dolu gözlerin hep üzerinde olmasına alışkın, “pembe panjurlu bir distopya”da yaşayan bir 
kadındır. Dışarıdan ışıl ışıl parlayan hayatların aslında nasıl küçük birer cehennem olabileceğini 
görüyoruz. İnsanlığın temel sorunu “gibi görünmeye çalışmak”. Olduğumuz gibi sevilmek 
istiyoruz ancak olduğumuz gibi olmadığımız bir dünyada yaşıyoruz.             
         Aylin Nazlı Kalkan 10/B

için. Elindeki kelimeler hiçbir şeyi açıklayamıyordu. Sadece yaşananları yeniden tarif ediyordu. 
Anlatmayı beceremeyince rahatlayamadı. Rahatlayamayınca da bunun suçlusu Burcu’ymuş gibi 
sinirlendi içten içe.” (s49)

Senem Kıroğlu Nane ile Yaratıcı Okuma Atölyesi

6. Sınıf öğrencilerimiz, okulumuza konuk olarak gelen yaratıcı drama sanatçısı-tiyatrocu ve yoga eğitmeni 
olan Senem Kıroğlu Nane ile 18 Aralık 2017 tarihinde “Son Kara Kedi” kitabıyla ilgili yaratıcı okuma 
atölyesi gerçekleştirdiler. Atölye çalışmasında kendilerine verilen düşünce kartlarıyla kitabı tekrar yorumlayan 
öğrencilerimiz, kitabın alt metniyle ilgili de zihinsel bir süreç yaşayarak detayları fark etme imkânı buldular. 
Bu atölyede öğrencilerimiz, bir kitabı yaratıcı bir gözle incelemenin ve hayallerine açılan kapılardan geçmenin 
keyfine vardılar.
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“…Böylece çok önemli bir şey öğrenmiştim: 
Küçük Prens’in geldiğini söylediği gezegen 
olsa olsa bir ev büyüklüğündeydi. Bu beni 

çok da şaşırtmamıştı doğrusu. Çünkü 
bildiğimiz, isimleri konulmuş Dünya; 
Jüpiter, Mars, Venüs gezegenlerinin 

yanı sıra uzayda adı konmamış, bazıları 
teleskopla bile güçlükle görülebilecek 

kadar küçük yüzlerce gezegen olduğunu 
biliyordum. Gökbilimcileri bunlardan 

birini ilk kez görüp ortaya çıkardığında 
isim vermek yerine yalnızca bir numara 

veriyorlar. Örneğin ‘Asteroid 325’ gibi. Küçük Prens’in geldiği asteroidin ismi ise B-612’ydi.”

Biz Küçük Prens’in varlığına inandık, onu çok sevdik ve Küçük Prens’in kendi küçük gezegeni varsa 
biz de kendi küçük gezegenimizi tasarlayabiliriz, diye düşünerek 5. Sınıf öğrencilerimiz ile kendi ufak 
ama sevimli gezegenlerimizi yarattık. Gezegenlerimizin içine hayallerimizi ve bizi mutlu eden şeyleri 

yerleştirdik ve onlara birer 
isim vermeyi de ihmal 
etmedik. Kendimizi bir 
an olsun Küçük Prens’in 
yerine koyduk ve “Ben 
Küçük Prens olsam böyle 
bir gezegenim olurdu.” fikri 
ile resimlerimizi tasarladık. 

"Zülfü büyük kapıdan bu romanıyla girmiştir."
-Yaşar Kemal-

Son Ada'nın adsız anlatıcısı, adını kendisinin koyduğu bu yeri "son sığınak, son insani köşe" 
olarak niteliyor. Anlattığı, nerdeyse bir ütopya: "Herkes elinden geldiği kadarını, içinden geldiği 

kadarını yapıyordu." Ancak bu durum uzun sürmez: Ülkenin darbeci başkanının emekliliğini huzur 
içinde geçirmek için adaya yerleşmesi, bu cennet adada yaşayanların huzurunu kaçıracaktır.

Başkan, Son Ada'yı her tür "anarşi"den kurtarmaya kararlıdır. Adanın halinden hoşnut toplumunu 
"çoğunluğun oyları neyi işaret ediyorsa onu yaparak" oluşturduğu "kurul"lar eliyle yönetmeye, 

adanın ağaçlıklı yolunu "park ve bahçe geleneklerine göre düzenlenmiş" bir hale getirerek başlar. 
Görünüşte her şey demokratik geleneklere uygundur.

Ütopya tam bir distopyaya dönüşürken, başta martılar, bu gidişe başkaldıranlar da vardır...
8. Sınıf 

öğrencilerimiz 
okudukları Zülfü 
Livaneli’nin “Son 
Ada” kitabına 
yönelik gazete haber 
yazıları yazdılar. 
Kitaptaki olaylardan 
yola çıkarak kendi 
kurguladıkları olayları 
bir gazeteci gözüyle 
kaleme aldılar. 8. 

Sınıf öğrencilerimiz medya okuryazarlığı kapsamında haberciliğin ilkelerini öğrenip Türkçe derslerinde yazılı 
ifadelerini güçlendirmek adına kendi haber yazılarını oluşturdular. 
Kim bilir belki de kitabın sonunda meçhule karışan “Yazar” aramızdan çıkacaktır.

“SON ADA”dan Haberler

Küçük Prens Olsam…
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Yeni yıl heyecanını kütüphanede de yaşatalım diye çeşitli yenilikler düşündük. Kütüphane 
pencerelerine kitaplar ve yeni yıl ile ilgili sloganlar yazdık; istedik ki verdiğimiz mesajlar herkese ulaşsın.                   
“2018’de Daha Çok Kitap” dedik, bu dileğimizi gerçekleştirmek için çalışacağız.
Ortaokul öğrencilerimiz büyük bir emek ve özenle yüzlerce kitaptan oluşan yeni yıl ağacını tasarladılar. 

Öğrencilerimizin matematik ve fizik bilgilerini kullandıkları, 
yapımı günlerce süren yeni yıl ağacımız kütüphanede 

meraklılarını 
bekliyor.

TED İstanbul Koleji Kitap Kulübü, üçüncü buluşmasını                  
5 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirdi. Albert Camus’nün Yabancı 
adlı kitabı ile Sait Faik’in Lüzumsuz Adam adlı hikâyesini okuyarak 
katıldığımız buluşmada “saçma” kavramını, varoluşçuluğu, anti-
kahraman kitap karakterlerimizi, 
her iki kitapta da karşımıza çıkan 
“yabancı”nın kime ya da neye karşılık 
gelebileceğini konuştuk. İstanbul’da 
yaşadığı semtten yedi yıldır hiç 
ayrılmamış, kendine yabancı ve 
kendinden mutlu Mansur karakteri ile 

durup dururken bir cinayet işleyen, hiçliğiyle varoluşunu kucaklamış Meursault’yu 
karşı karşıya getirdik; bu karakterlerin sunduğu psikolojik açılımlar çerçevesinde 
“yabancılaşma” kavramını ele aldık, “saçma”ya atıflarda bulunduk. Keyifli ve 
edebiyat dolu birkaç saat geçirdik.
Tarihini ilerleyen günlerde duyuracağımız bir sonraki buluşmamızın kitabı, Nobel 

ödüllü yazarımız Orhan Pamuk’un Kara Kitap adlı romanı. Renk üçlemesinin 
(Beyaz Kale, Kara Kitap, Benim Adım Kırmızı) ikincisi olan eseri okuyarak Orhan 
Pamuk külliyatına iyi bir giriş yapmış olacağız.
Kitap Kulübü'ne sizler de katılabilir, bu kulübün bir parçası olabilirsiniz.
Bilgi için: neslihan.kilic@tedistanbul.k12.tr

Kitap Kulübü Buluşması

 Ortaokul-Lise Kütüphanemizden

Kütüphanede Yeni Yıl
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Zamana Meydan Okumak
Hayatın çok önemli bir parçasıdır kitap. Kimilerine zorla okutulur, kimileri de elinden 

kitapları bırakamaz. Kimileri arkadaşlarıyla oynar, kitabı köşede unutur; kimilerinin ise tek 
arkadaşları kitaplarıdır. Peki kitabın önemi nedir? Okumak ne kazandırır kişiye? 
Kitap kişiye sayılamayacak kadar hayat becerisi kazandırır. Bunlardan birkaç tanesini 

açıklamayı deneyeceğim. Kitap, ana dilimize hakim olmayı sağlar. Sokaktaki insanları 
durdurup konuşturduğunuzda kitap okuyanla okumayan arasında belirgin bir fark görürsünüz. 
Eğer biz ana dilimize hakim olmazsak kim olacak ki? Mina Urgan da "Bir Dinozorun Anıları" 

kitabında bunu şöyle dile getiriyor: "Gençliğimde o güzel Türkçe’yi bilmediğimi açıkça itiraf etmeliyim şimdi. Dil 
bilgisi kurallarına uygun bir Türkçe kullanmakla yetinirdim sadece… Bir dil fukarası olmamın nedeni, Türkçe 
kitap okumamamdı elbette." Gerçekten de bir süre sonra sadece konuşma dilinin yeterli olamayacağını açıkça 
görebiliyoruz. Dilimiz günlük dille sınırlı kalırsa, elbette düşüncelerimiz de sadece ‘günlük’ düşüncelerle sınırlı 
kalacaktır. Bu eşiği aşmada kitap okumanın önemi büyüktür. Sadece ana dilimizin değil, diğer dillerin de 
inceliklerini öğrenmemize katkıda bulunur, ufkumuzu genişletir. Mina Urgan da kitabında bu durumu şöyle 
ortaya koymaktadır: "Bu yüzden bütün şiir çevirileri iki dilde basılmalıdır bence… O dili az bilenler, şairin tam 
ne dediğini daha iyi anlayabilir böylece. O dili de daha iyi öğrenirler… Şiir sevenlerin her yabancı dili biraz olsun 
öğrenmelerinin en güzel yoludur bu."
 Kitap okumak analiz yeteneğini geliştirir, düşündürür, dünya perspektifi katar bize. Dostoevsky ile Joyce 

arasındaki farkı görmek bir insanın kendini dünyaya ne kadar farklı şekillerde sunabildiğini gösterir. Ben şiir 
analiz ederken tanıdım empatiyi. Milli kültürü Nazım Hikmet’te, ironiyi Vonnegut’ta, Dickens’da gördüm ve 
benimsedim. Kitap okumasaydım, içim her zaman bir dereceye kadar boş kalırdı, olabileceğim insanın bir 
kabuğu olurdum sadece.
Kitap okumak, yazmak insanın temel ihtiyaçlarından doğar. Herkes kendini dünyaya anlatmak, bir iz bırakmak 

ister. Gerçek dünya çürüse de fikirler çürümez. Kitap bir araçtır. İnsan ölüme ve zamana meydan okur kitapla. 
Bundan daha önemli ne olabilir ki? 
Aslı Gönül Açar 12/C

      
Müziğin Sevgisi

Piyanonun başına oturdum.
Yavaş yavaş bastım tuşlarına,
Seyirciler ayakta izliyordu,
Annemin gözleri yaşarıyordu.

Müziğin sesi sarmıştı odayı,
Notalar uyumla dans ediyordu.
Gözlerimi kapattığım anda,
İçime huzur doluyordu.

Sude Ulueren 3/D              

     
 Bal Parmak

Balım balım tatlı balım…
Ağzımı tatlandıran balım!
Lezzetli mi lezzetli benim balım,
Parmak parmak yedim yine doyamadım…
Arıların emeği büyük bu balda,
Rüyalarıma girer tatlı balım.
Müjde çocuklar müjde
Arıların çiçeklerde topladığı polenlerle
Kovanlarım doldu yine…

Kübra Saruhanoğulları 3/A              



35

  Canım Öğretmenim
Okulun yıldızı,
Öğretimin yıldızı,
Candan kalbe
Akar gider suyun.

Tahtaya yazı yazar,
Okuruz seninle birlikte.
Bıkmadan, satırlarca yazarız.
Hep seninle birlikte…

Kal sen, kal bizimle,
Sakın ellerimizi bırakma.
Sen olmazsan ne yaparız…
Sanki dünyalar korur bizi.

Aylin Emanet 3/C
Deniz Devrim 3/C
Gizem Diken 3/C

     
Yeni Yıl

Yeni yıl başı, yeni yıl başı,
Yeni başlangıçları çok severim.
Sen de bu kutlamaya gel, 
Birlikte eğlenelim.
Noel baba da gelsin,
Hediyeleri açıp gülelim.

Defne Yayla 2/A             

     
Yeni Yıl
Yeni yıl geldi, karlar yağdı, ağaçlar dondu.
Biz de kutlayalım çünkü yılbaşı oldu.
Buz saçakları oluştu.
Geldi yıl başı
Çocuklar dışarıda,
Mutlu oldu. 

Barış Can Akdoğan 2/A             

     
Yeni Yıl
Yeni yıl geldi, hediyeler geldi,
Mutluluk girdi evlere.
Çam ağaçları süsledik, yeni yılı kutladık,
Oynadık karda, gittik okullara.
İyi ki yeni yıl var.
Kar yağar, sular donar.
Atkı, bere, eldiven, kazak bizi sarar.

Ela Tülükaş 2/A             
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 Fen Bilimleri

Bu yıl ecoTEDİSTANBUL takımı olarak tüketim alışkanlıklarımızı 
gözden geçirmeye karar verdik. 
Lise takımı olarak 

ilk toplantımızda, lise 
öğrencilerimize bir anket 
uygulayarak, sürdürülebilir 
olan ve olmayan 
alışkanlıklarımızı belirlemeye 
karar verdik. Hazırladığımız 
anketi online olarak güne 
hazırlık saatinde uyguladık. 
Anketimize 282 öğrencimiz 

katıldı. Genel olarak okulumuzda gerçekleştirdiğimiz tüketimlerden; 
kırtasiye malzemeleri, kahvaltılıklar, su sebillerinin kullanımı 
gibi konularda farkındalık yaratmayı amaçlayan ve tüketim 
alışkanlıklarımızı sorgulayan sorulara verilen yanıtlar, birçok 
açıdan alışkanlıklarımızı anlamaya ışık tuttu. 
Anket sonuçlarını ve yaptığımız yanlışları vurgulamak üzere 

panolar hazırladık. Bir sonraki aşamada bilinçsiz yapılan 
tüketimleri azaltmak için okul çapında uygulanabilecek projeler 
hazırlayacağız.

ecoTEDİSTANBUL takımı olarak başlattığımız “Tüketim 
Alışkınlıklarımızı Gözden Geçirelim” kampanyası 
kapsamında enerji, doğal kaynaklar, giyim, teknoloji, sağlık gibi 
birçok alandaki tüketim alışkanlıklarımıza mercek tutuyoruz. Bu 
nedenle hem Dünya Diyabet Günü olması hem de beslenme 
konusundaki tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmek amacıyla 
14 Kasım 2017 tarihinde okulumuza Uzman Diyetisyen Nilay 
Keçeci Arpacı’yı 
davet ettik.   
Seminerde okul 
çocuklarında
beslenmenin 
nasıl olması 
gerektiği, sağlıklı 
beslenme 
piramidi ve 
beslenme 
konusunda 
öneriler aldık. 
Tüketim 
alışkanlıklarımızı 
gözden geçirdik
ve bilinçlendik.

ecoTEDİSTANBUL Takımlarımızdan Haberler
EcoTEDİSTANBUL Lise Takımının 

“Tüketim Alışkanlıklarımızı Gözden Geçirelim” Çalışmaları

Dünya Diyabet Günü 
“Beslenme Alışkanlıklarımızı Gözden Geçirelim” Semineri
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“Gereksiz ve Bilinçsiz İlaç Kullanımının Zararları ve Sağlıkta 
Gereksiz Harcamalar” Konusunda

Okul Doktorumuz Ayşe Şaylı ile Röportaj Yaptık

“Tüketim Alışkanlıklarımızı Gözden Geçirelim” kampanyamız kapsamında 7 Kasım 2017 tarihinde okul 
doktorumuz Ayşe Şaylı’yı ziyaret ederek “Gereksiz ve Bilinçsiz İlaç Kullanımının Zararları ve Sağlıkta Gereksiz 
Harcamalar” konusunda keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

- İlaçların gereksiz ve bilinçsiz kullanılması ne gibi sonuçlar ortaya 
çıkarabilir?
 “Toksik ajan” dediğimiz ilaç, sağlıklı hücrelere de saldırır. Kullanılan ilaçlar vücutta 

direnç gösterir bu da mutasyona sebep olur. Gereksiz ilaçlar bakterilerin de DNA’sını 
bozar ve hastalarda ilaca cevap verememe durumu ortaya çıkar. Mikroplar direnç 
kazandığında ise özellikle hastanelerde hastalıklar artar, aşırı direnç kazanmış 
mikroplar ciddi sağlık sorunlarına yol açarlar. 
- Özellikle hangi ilaçları bilinçsiz bir şekilde tüketiyoruz?
Özellikle antibiyotikleri bilinçsiz ve gereksiz kullanıyoruz. Artık eczanelerde reçete 

isteniyor. Reçetesiz ilaç verilmemesine dikkat ediliyor. Ağrı kesicileri ağrıya yönelik 
almıyoruz, oysaki ağrı kesiciler ağrının çeşidine göre alınmalı. Bilinçsiz kullandığımız 
ilaçların en önemlilerinden biri ise mide ilaçlarıdır.
- Görüntüleme cihazlarının (örneğin MR) gereksiz kullanılması 

konusunda ne düşünüyorsunuz?
Manyetik Rezonans insan vücudunda yumuşak dokuyu görmeye yarıyor. Manyetik Rezonans’ın ülkemizde 

kullanımı oldukça yaygın. Bizim ülkemizde özel görüntüleme merkezlerinde ve birçok yerde gereksiz kullanılıyor. 
Bazı ülkelerde ise kullanımı oldukça az, yeterli düzeyde diyebiliriz. Örneğin; Amerika’da çok az kullanılıyor. 
Doğru ve yeterli sayıda görüntüleme cihazlarını kullanmak için ise şikayetleri doğru değerlendiren hekimlere, 
doğru ön tanıyla gitmemiz gerekiyor.
- Bir yılda toplam ilaç tüketimi ne kadardır? Bunun ne kadarı gereksiz tüketimdir?
Türkiye’nin en büyük bütçesi savunma sanayiye ayrılıyor daha sonra ilaç sektörüne gidiyor. Ülkemizde 8 milyar 

dolar sağlık harcaması var ve bunun 2 milyar doları yurtdışında edinilen ilaçlar oluşturuyor. Ülkemizdeki toplam 
ilaç tüketimi ise yıllık 6.7 milyar. Kişi başına 1 milyon lira harcanıyor, harcanan ilaç kutusu ortalaması ise 45 
kutu. 
- Okulumuzda bir günde revire gelen öğrencilerin sizce ne kadarı gerekli bir şekilde reviri   

ziyaret ediyor?
Okulumuzda revire gelen öğrenci sayısı günde ortalama 100. Bu öğrencilerin %40’ı gereksiz nedenlerle revire 

geliyor.
- Kullanılmayan ve tarihi geçmiş ilaçlarla ilgili neler yapılabilir?
Bilinçlendirme yapılabilir. İlaç açılmadığı sürece son tüketim tarihine kadar kullanılabilir. İlaçları ambalajından 

çıkartmamak gerekir. İlaçları açtıktan sonra kutulara koymamalıyız çünkü ilaç bozulabilir.
- Ülkemiz ekonomisinin ne kadarı sağlık harcamaları için ayrılıyor, sizce ayrılan miktarlar    

yeterli mi?
Aslında para yetersizliği yok planlama yetersizliği var. Doğuştan fenilketonüri gibi hastalıklar için ilaçları 

devletin belirleyip dışarıdan ithal etmesi gerekiyor ama öyle olmuyor. Politik nedenlerden dolayı ülkemize ilaç 
girişleri sıkıntı olabiliyor.
- Sizce bu konu ile ilgili nasıl bir tutum geliştirebiliriz? 

Okulumuzda nasıl bir uygulama yapabiliriz?
Bilinçlendirmeye önce evimizden başlayacağız. Anne, baba ve 

arkadaşlarımızın bilinçsiz ilaç kullanmasını engelleyeceğiz. Okul 
içinde bu konu ile ilgili sunum yapabiliriz ve kamu spotlarından 
faydalanabiliriz. Beslenmemize de dikkat etmeliyiz. Böylelikle 
ilaç tüketimimiz azalacaktır. Örneğin; portakalı sıkmamalıyız, 
içindeki lifler vücudumuz için çok faydalıdır. Portakalı sıkmadan 
bütün halinde tüketmeliyiz. Meyveler sıkıldıkça vitamin ve 
lifler gitmiş olur, geriye sadece şekeri kalır. Bu ve benzeri 
konular için ise eğitim düzeyini arttırmak daha kalıcı bir çözüm 
sağlayacaktır.

ecoTEDİSTANBUL Kulübü Öğrencileri
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5. Sınıf öğrencilerimiz, Canlıları Tanıyalım ünitesinde, “Çiçekli Bitkiler” konusunda, 
çiçekli bitkilerin ve üreme organı olan çiçeğin kısımlarını incelediler. Gövdenin görevini 
daha iyi anlamak için renkli suya koydukları bitkinin çiçeğindeki renk değişimini 
gözlemlediler. Yapraklarda gerçekleşen terleme olayını gözlemlemek amacıyla yeşil 
yapraklı bir saksı bitkisinin yapraklarına naylon poşet geçirip gözlem yaptılar. Gözlem 
sonuçlarını kaydeden öğrencilerimiz, bitkilerle ilgili bilgilerini yeniden yapılandırdılar. 

5. Sınıf Öğrencilerimiz Canlıları Sınıflandırma Çalışmaları Yaptı

5. Sınıf öğrencilerimiz “Canlıları Tanıyalım” ünitesine canlıları sınıflandırarak giriş yaptılar. Bu amaçla okul 
bahçesinde canlı varlıkları gözlemlediler ve sınıfa taşıyabildikleri örneklerle poster oluşturdular. Oluşturdukları 
posterleri önemli bilgilerle zenginleştirerek arkadaşlarına konuyla ilgili sunum yaptılar. Poster çalışmalarını 
sınıflarında sergilediler.

Fen Bil imleri Derslerimizde Keyif l i  Etkinliklerimiz Devam Ediyor

5. Sınıf Öğrencilerimizin Bitkilerle İlgili Deney ve Etkinlikleri
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7. Sınıf öğrencilerimiz, Vücudumuzdaki Sistemler ünitesinin son konusu olan “Organ Bağışı” ile ilgili 
farkındalık artırıcı posterler hazırladı. Yaptıkları ön hazırlıklara grup arkadaşlarının önerilerini de ekleyerek güzel 
ve verimli bir grup çalışması sonunda ortaya dikkat çekici posterler çıkardılar. Çalışmanın sonunda tüm ürünleri 

7. Sınıfların katında panoda sergileyerek, diğer 
arkadaşlarının da konu ile ilgili bilgi sahibi 
olmalarını sağladılar.

6. Sınıf Öğrencilerimizin Solunum Sistemi Model ve Posterleri

6. Sınıf öğrencilerimiz, “Solunum Sistemi” konusunda yaptıkları araştırmalar ve edindikleri bilgileri 
kullanarak solunum modelleri ve posterleri oluşturdular. Hazırladıkları çalışmaları sunarken soluk alıp vermede 
görevli yapı ve organların, soluk alıp verme sırasında vücutlarında meydana gelen değişimleri açıkladılar. 
Böylelikle öğrenmelerini anlamlandırmış oldular.

7. Sınıf Öğrencilerimizin Organ Bağışı İle İlgili Poster Çalışmaları  
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Hazırlık sınıfı 
öğrencilerimiz, maddenin 
fiziksel halleri, fiziksel 
ve kimyasal özellikleri 
konularında öğrendikleri 
İngilizce terimlerle 
ilgili, "flashcard"lar 
hazırlayarak bilgilerini 
pekiştirdiler.

8. Sınıf öğrencilerimiz, “Basit 
Makineler” konusunda laboratuvarda 
keyifli bir keşif süreci yaşadılar. 
Kaldıraçlar, makaralar ve eğik düzlemler 
üzerinde farklı durumları deneyen 
öğrencilerimiz, çıkarımlarda bulunarak 
günlük yaşamlarında kullandıkları basit 
araçların çalışma prensiplerini öğrendiler.

11. Sınıf öğrencilerimiz, 
gazların basınç-hacim-sıcaklık 
ilişkisini kanıtlamak için 
eğlenceli deneyler yaptılar. 
Havası boşaltılmış bir kaba, 
tıraş köpüğü yerleştirerek 
köpüğün nasıl değiştiğini; 
sıcak ve soğuk suya daldırılan 
balonların hacminin nasıl 
etkilendiğini gözlemlediler.

8. Sınıf Öğrencilerimizin “Basit Makineler” Etkinlikleri 

11. Sınıflarımızın Basınç-Hacim-Sıcaklık Gözlemleri

Hazırlık Sınıfı Öğrencilerimiz Bilimsel Terminoloji Flashcardları Hazırladılar
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2. Sınıflar ve 5. Sınıflar Kendi Problemimi Kuruyorum Etkinliği

Kuzey Sipahi
 (6/C)

Mustafa Berk Çelik 
(6/C)

Selim Birler 
(6/D)

Mehmet Ali Çiçen 
(7/A)

Matematik Bölümü olarak, Sony Global 
Education tarafından, bu yıl beşincisi 
düzenlenen Global Math Challenge 
yarışmasına 6, 7 ve 8. Sınıflarımızdan  
40 öğrencimizle katıldık.
Japon Matematik Olimpiyat Kurulu 

tarafından organize edilen, yaratıcılık 
ve mantıksal düşünme becerilerinin 
kullanılması gereken sorulardan oluşan 
yarışmaya, 85 farklı ülkeden 250.000’nin 
üzerinde öğrenci katıldı. 
Yarışmada, Advanced seviyesinde, 

6/C sınıfından Kuzey Sipahi ve Mustafa Berk Çelik, 6/D sınıfından Selim Birler ve 7/A sınıfından         
Mehmet Ali Çiçen Bronz Madalya (Sertifika) almaya hak kazanmışlardır. Katılan diğer öğrencilerimize de 
online katılım sertifikaları gönderilmiştir.
 Dereceye giren ve yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi gönülden kutluyoruz.

“Ortaokul ve İlkokul Matematik Ortak Çalışması” olarak, 2. Sınıf 
öğrencilerimizle birlikte “Kendi Problemimi Kuruyorum” etkinliğini 
gerçekleştirdik. Öğrencilerimize sadece sorulara ait çözüm basamakları verilerek, 
kendi problemlerini oluşturmalarını istedik. Özellikle çıkarma işlemlerinin 
bulunduğu problemlerde, öğrencilerin eksilme durumunu ifade etmek için, 
“soldu, gitti, harcandı, kullanıldı, hediye ettim, borç verdim” gibi farklı 
kelimeleri de kullanabilmiş olmaları dikkat çekiciydi. Etkinlik boyunca, problem 
içerisinde kullanılması gerekli olmayan bilgiler, aynı cinsten olan çoklukların 
toplanabilmesi, etkinliği farklı kazanımlar ile birleştirebilme gibi konuların 
üzerinde de durduk. Bu etkinlikle birlikte öğrencilerimiz, önceden kendilerinden 
çözümleri istenen problemleri, kendi ifadeleri ile hazırlayabileceklerini fark 
ettiler. Hayal güçlerini kullanarak yaratıcılıklarını geliştirmiş oldular. Her öğrenci 
kendi problemini hazırlamak ve okumak için çok istekliydi. Etkinlik sırasında 
gerekli yerlerde destekte bulunarak tüm öğrencilerimizin hedefe ulaşmasında 
yardımcı olduk. 
Etkinliğimizin sonunda da renkli kağıtlara öğrencilerimizin kendi yazmış 

oldukları problemlerden her sınıfa ait bir 
“Problem Çiçeği” oluşturduk. 
“Kendi Problemimi Kuruyorum Etkinliği”nin 

Ortaokul 5. Sınıflarımızdaki uygulaması ise 
“Doğal Sayılarda Dört İşlem Problemleri” 
konusunda yapıldı. 5. Sınıflarımız da 
etkinliğin sonunda kendi sınıflarına ait                 
Problem Çiçeklerini oluşturdu.

 Matematik
“Global Math Challenge” Matematik Yarışması
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6. Sınıflar Asal Sayı Tasarımları Etkinliği

5. Sınıflar “Birim Kesirler ile Kesir Duvarı Oluşturuyorum” Etkinliği

6. Sınıflar Bölünebilme Etkinliği

Bu etkinliğin amacı öğrencilerimizin 1 ve 
100 arasındaki asal sayıları öğrenmesidir. 
Onlardan 1 ve 100 arasındaki asal sayıları 
kendi tasarladıkları bir model üzerinde 
sunmalarını istedik. Hayal güçlerini ve 
yaratıcılıklarını kullandıkları bu etkinlikte oldukça 
farklı çalışmalar ortaya çıkardılar. Kimisi asal 
sayı galaksisi yaparken, kimisi asal sayıları, 
vazosuna yapmış olduğu çiçeğin yapraklarında 
kullandı. Böylece hem asal sayıları öğrendiler, 
hem de farklı bir tasarım düşünerek özgün 
çalışmalar ortaya çıkardılar.

5. Sınıf programımızdaki 
“Kesirler” konusuna, 
“Birim Kesirler ile Kesir 
Duvarı Oluşturuyorum” 
etkinliği ile başladık. Bir 
bütünün eş parçalarını ve bu 
parçaların birbiri ile ilişkisini 
hazırladıkları çalışmada gören 
öğrencilerimiz, paydanın 

büyümesi ile kesir değerinin azaldığını fark ettiler. Yapılan bu çalışma sonrasında, konumuza kesirlerde 
sıralama, denk olma, genişletme ve sadeleştirme metotları ile devam ediyoruz.

Öğrencilerimiz, ‘Bölünebilme Etkinliği’ kapsamında üç ve dört basamaklı 
sayıları 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 sayılarına kısa yoldan bölmenin daha çok 
akıllarında kalması için hem matematik bilgilerini kullanarak hem de görsel 
sanatlardaki becerilerini ortaya 
koyarak kendi “Bölünebilme 
Pencere” lerini oluşturdular. 
Üç basamaklı iki sayı seçip 

kesmiş oldukları ayrı ayrı pencerelerde bölünebilme kurallarını 
incelediler. Böylece hem öğrendiler, hem de eğlendiler.
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6. Sınıflarda Rainbow Etkinliği 

6. Sınıf Class Dojo Sertifikaları

Class Dojo, sınıf içi bir iletişim uygulamasıdır. Öğrenciler, bir takım 
olarak beraber çalışmak, sınıf deneyimini paylaşmak ve sınıflarında 
veya evlerinde büyük fikirlerin hayata geçirilmesini sağlamak için 
Class Dojo kullanırlar.
Class Dojo, öğretmen ve öğrencilerin sınıf kültürünü inşa ettikleri 

yerdir. Yetenek ve değerler seçerler -yaratıcılık veya takım çalışması 
gibi- birbirleriyle ilerlemelerindeki geri bildirimleri paylaşırlar. 
Sınıf, öğretmen ve öğrencilerin beraber inanılmaz bir sınıf kültürü 
oluşturmalarının en basit yoludur.
Sınıf içi kurallar ve puanlar sene başında ders öğretmeni ile 

birlikte belirlenir. Öğrenciler, ders içi katılımları, ödev alışkanlıkları, 
düzenli ders takipleri, sorumluluk puanlarıyla dönem boyunca 
değerlendirilirler. Olumlu ve olumsuz her türlü davranışları kendi 
puanlarına eklenir. Belli tarih aralıklarında öğretmenin insiyatifi ile 

puanlar sıfırlanır veya uygulamaya aynı şekilde devam edilir. 
Class Dojo, her öğrenci hakkında ihtiyaç duyulduğunda bir rapor ile geçmişten günümüze yaptıklarının 

dökümünü verir. Bu rapor sonucunda öğrencinin güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkar. 
6. Sınıf öğrencilerimiz de Matematik dersinde, sene başından bugüne yaptıkları düzenli ödevlerin, kendilerini 

geliştirmek adına hazırladıkları ek ödev çalışmalarının, ders içindeki aktif katılımlarının karşılığı olarak Class 
Dojo puanlarını kazandılar. En yüksek puanlı ilk beş öğrencimiz Class Dojo sertifikalarını aldılar. Sıfırlanan 
Class Dojo puanlarıyla yeniden çalışmalara başlayan tüm öğrencilerimize dönem sonuna kadar başarılar ve iyi 
çalışmalar diliyoruz. 

6. Sınıf öğrencilerimizle ilk kez işleyecekleri “Çarpanlara 
Ayırma ve Katlar” konusuna başladık. Bu yeni konunun akılda 
kalıcılığını sağlamak ve onların keşfederek kendi doğrularına 
ulaşmalarına yardımcı olmak adına onlardan sayıların çarpanlarını 
“Rainbow Gökkuşağı Yöntemi” ile bulmalarını istedik. 
Öğrencilerimiz, kendi seçtikleri sayılara ait etkinliklerini zevkle 
hazırladılar. Bazı sayıların çarpanlarının sayısının ne kadar az 
bazılarının ise çarpanlarının ne kadar fazla olduğunu yaptıkları 
çizimlerde fark ettiler. Bir sonraki “Asal Sayılar” konusuna 
şimdiden hazırlar. Yaratıcı, renkli ve böyle güzel çalışmalar için 
hepsinin ellerine sağlık! 

8. Sınıf öğrencilerimiz, 
3D Laboratuvar etkinliğine 
katıldılar. Pisagor Teoremi 
ve Üçgen Çizimi ile 
ilgili olan 3 Boyutlu ve 
etkileşimli videolar ile 
öğrencilerimizin bilgisinin 
zenginleştirilmesini 
amaçladık. 

8. Sınıflarımızda 3D Lab Etkinliği
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Klinometre Etkinliğimiz

AP CALCULUS dersinde (11. Sınıflar İleri Matematik), bu konuyla 
ilgili olarak derslerimizde öğrenmiş olduğumuz Trigonometri bilgisini 
kullanarak bir etkinlik planladık. Basit bir Klinometre yaparak 
bahçemizdeki bayrak direğinin ve okulumuzun yüksekliğini ölçtük. 
Peki, dünyanın en yüksek yapılarından biri olan Burj Khalifa acaba 
ne kadar yüksekti? Dubai`ye gitmeden bununla ilgili bir etkinlik 
yapabilir miydik? 
Bunun icin de Google Expeditions ve Google Cardboard’lar 

kullandık ve Klinometrelerimizi sanal gerçeklik gözlüklerimize 
monte ederek, Beurj Khalifa etrafında sanal bir gezintiye çıktık. Bu 

etkinliğimizi sınıfımız ve okulumuzun 
dışına çıkararak gerçekleştirdik. 
Klinometre etkinliğimizi, 

performans görevi olarak, 11. Sınıf 
İleri Matematik dersimiz için de 
yaptık. 
Etkinliğimiz tamamlandığında, 

her iki gruptaki öğrencilerimiz 
öğrendikleri bilgileri kullanarak 

gerekli hesaplamaları 
yaptılar ve raporlarını 
yazdılar. 

Etrafımızdaki yüksek binaların ne kadar yüksek olduğunu ölçebilir misiniz?

Ortalama Değer Teoremi (MVT)

11. Sınıflar AP CALCULUS dersinde “Ortalama Değer 
Teoremi”ni işledik. Özellikle son yapılan çalışmalarda 
ve programlarda, gerçek hayat problemlerinin önemi 
üzerinde durduk. Bunu bir adım daha öteye taşıyarak 
“Gerçek Zamanlı Gerçek Hayat Problemi” olarak bir 
etkinlik tasarladık. Dersimize başlarken “flight radar” 
uygulamasından İstanbul-Ankara uçuşunu seçerek bu 
uçuşla ilgili zaman, konum, hız gibi anlık ve gerçek 
değerleri dersimiz devam ederken aralarda not aldık ve                                   
MVT (Mean Value Theorem) Teoreminin 
uygulamasını gerçekleştirdik. Uçak, biz dersimizi 
bitirmeden Ankara`ya inmişti. O esnada biz de konu ile 
ilgili çalışmalarımızı tamamlamıştık.
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Tarsia Etkinliğimiz

Bir Oyun Klasiği “Amiral Battı”

11. Sınıflar AP CALCULUS ve 12. Sınıflar Matematik derslerimizde Tarsia oyunu ile öğrendiğimiz Limit ve 
Türev Uygulamalarını pekiştirdik. Geometrik şekillerle, yapboz yaparak konuları tekrar ettik.

Öğrencilerimiz zaman zaman 
günün ve derslerin yoğunluğu 
altında motivasyon olarak düşüş 
yaşayabiliyorlar. İşte o anlarda sınıfı 
da dersi de canlandıracak etkinlikler 
güzel olabiliyor. Biz de dersimizde 
konumuzla ilgili bir “Amiral Battı” 
oyunu tasarladık ve oynadık. Bu 
sayede türev kurallarını tekrar 
hatırladık.

Google Expeditions Çalışması 

9 Aralık 2017 tarihinde, Google 
Dome’da Matematik Bölümü 
öğretmenimiz Uğur Mert tarafından 
düzenlenen Google Expeditions 
Çalışmasına, bölümümüzden Tuğba 
Özcan, Yavuz Çiçen, Aybike 
Saydam, Elvan Yaralılar, Tuğçe 
Kandemir, Nilüfer Avcı ve Betül 
Köse katılmıştır. 
Çalışmanın içeriği, G-Suite 

eğitim uygulamaları, G-Suite 
eğitim uygulamaları ile ders içeriği 

tasarlama, ders örnekleri, Google Expeditions ile ders planları hazırlama şeklindedir. 
Aralarda VR ve Tilt Brush uygulamaları denenmiştir. Oluşan gruplar, ders planlarını hazırlayarak sunumlarını 

yapmışlardır. 
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Eğitimde Gelecek Konferansı 

ATC (Sonbahar Öğretmenler Konferansı)

Boğaziçi, ODTÜ ve MEF Üniversiteleri 
Eğitim Fakülteleri işbirliği ile düzenlenen, 
alanında önde gelen isimlerin buluştuğu, 
Eğitimde Gelecek Konferansı EGK17, 
11-12 Kasım 2017 tarihlerinde Maslak 
Uniq Hall ve MEF Üniversitesi Maslak 
Kampüsünde düzenlendi.

Konferansa, Matematik Bölümü 
öğretmenlerimizden, Tuğba Özcan, 
Elvan Yaralılar, Tuğçe Kandemir, 
Nilüfer Avcı ve Betül Köse katıldı. 
Matematik öğretmenimiz Uğur Mert ise 
TI Teknolojileri ve Stem Eğitimi adlı 
sunumu ile konferansta yer aldı. 

 EGK’17’de ‘Dijital Çağda Eğitim’, ‘Eşit 
ve Adil Eğitim’, ‘Gelenekten Geleceğe 
Yerelden Küresele Eğitim’, ‘Gelecekte 
Öğretmen Eğitimi’, ‘Eğitimde Fark 
Yaratanlar’ temaları üzerinde duruldu. 

İki açılış panelinin arkasından,           
11-12 Kasım 2017 tarihleri boyunca 
paneller, konuşmalar, söyleşiler EGK’17 
başlığı altında eğitimin önemli isimleri ile 
devam etmiştir. Konferansa birçok ulusal 
ve uluslararası mesleğinde önemli isimler 
konuk olarak katıldı. 

Bu yıl Üsküdar Amerikan Lisesinde 21'incisi düzenlenen Sonbahar 
Öğretmenler Konferansı’na Matematik Bölümü öğretmenlerimizden 
Funda Yıldız, Emre Gözaydın, Yavuz Çiçen ve Betül Köse 
katılmıştır. 

ATC’de katıldıkları sunumları, 3 Kasım 2017 tarihinde okulumuzda 
da sunarak, kurum öğretmenlerimiz ile paylaşmışlardır. Funda 
Yıldız, Yaşam Dili Matematik, Matematik Dersinde Stem 
Uygulamaları, Ortaokul 5. Sınıf Matematik Dersinde Uygulanabilecek 
Alternatif Yöntemler, Az Materyal İle Çok Etkinlik ve Okul Yaşantısı 
Süreçlerinde Matematik ve Teknoloji İşbirliği örneklerini; Emre 
Gözaydın, Dönüştürülmüş (Flipped Learning) Sınıf Metoduna 
Uygun Matematik Dersi Materyal Hazırlama, Stem Gelecektir, Sınıfta 
Oyunlaştırma Uygulamaları, 7. Sınıf Konu Kazanımlarına Uygun 
Matematik Oyunlarını; Yavuz Çiçen, Adventure in 3D Printing in the 
Math Classroom, Öğrencilerin Bilgi Temelli Hayat Problemleri – Stem, 

Desmos for the Math 
Class, Facilitating 
Students Mathematical 
Discourse and 
Supporting Their 
Productive Struggle 
Çalışmalarını ve Betül 
Köse, Farklılaştırmayı 
Oyunlaştırmak, Öğretmen 2.0 Tasarımcı Teknolojiyle 
Zenginleştirilmiş Dersler Tasarlayın, 7. Sınıf Konu Kazanımlarına 
Uygun Matematik Konuları, Yaşayan ve Dijitalleşen Okul Gezileri 
– (Almanya Masal Yolu Gezisi ve Mathematikum Müzesi Ziyareti) 
adlı çalışmaları sunmuşlardır. 
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Matematik ve Sosyal Bilimler 
Bölümlerimizin ortak etkinliği olan 
“Ortaokul Matematik ve Genel 
Kültür Yarışması”, 12 Aralık 2017 
tarihinde gerçekleştirildi. 6, 7 ve 8. 
Sınıf öğrencilerimizden oluşan beş grup 
öğrencimize, 20 Matematik, 25 Genel 
Kültür sorusu soruldu. Matematikte 
mantık, yorum ve işlem bilgisine dayalı 
sorular ağırlıktayken, Genel Kültürün 
içinde Tarih, Coğrafya, Spor, Müzik, 
Sanat vb. birçok alandan sorular seçildi. 
Eğlenceli, faydalı ve heyecanlı geçen 
yarışmanın birincisi Çınar Ulucan 
(6/A), Deniz İldeniz (7/A), Selin 
Mert (8/A) ve Işık Gök (8/B)’ten 
oluşan “ANDROMEDA” grubu 
olmuştur. 

Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi 
tebrik ediyoruz.

“Sorular Uçuşuyor, Ortaokul Yarışıyor”

  Sosyal Bilimler ve Matematik Etkinliği
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  Sosyal Bilimler

11-12 Kasım 2017 tarihlerinde 9 ve 12. Sınıflarımızdan 
gönüllü toplam on beş öğrencimizle Bolu ve çevresine gezi 
gerçekleştirdik. Gezimizde Bolu ve çevresindeki coğrafi alandan 
örnekler alınarak iklim, bitki örtüsü, yüzey şekilleri ve bunların 
birbirleriyle olan etkileşimleri projeye katılan öğrencilerimize 
anlatıldı. Mudurnu ve Göynük ilçelerinin tarihleri ve ekonomik 
özellikleri konusunda belediye görevlileri tarafından bizlere 
bilgilendirme yapıldı. Ayrıca Mudurnu halk pazarını gezerek, yerel 
üreticilerle, doğal meyve ve sebzelerden yapılan reçel, tarhana vs. 
gibi gıda maddelerinin nasıl yapıldığı ve insan sağlığına faydaları 
hakkında röportajlar yaptık. Projeye katılan öğrencilerimize 
heyelan ve set gölü olan Abant ve çevresinde göller konusunda 
bilgilendirmelerde bulunarak köy hayatını da yakından göstermiş 
olduk; kırsal alanda gündelik hayatın sürdürülebilirliği için yapılan 
uygulamalar tanıtıldı, ahır hayvancılığı konusunda açıklamalar 
yapıldı. 

Doğal Yaşam Projemiz kapsamında Seben ilçesinin Alpagut 
köyünde bulunan ilkokulun bahçesinde yer alan, daha önceden 
oluşturduğumuz yükseltilmiş tarım yataklarını temizledik 
ve üzerindeki ürünlerden tohum örnekleri aldık. Ardından 

Frigyalılardan kalma Seben Solaklar Kaya Evleri’ne gittik. M.Ö. 1200’lü yıllarda Frigyalılar tarafından kullanılan ve 
günümüze kadar ulaşan Kaya Evleri, o dönemin yaşam koşulları ve bu yerin Seben turizmi için önemi hakkında 
öğrencilerimize paylaşımlarda bulunduk.

Sürdürülebilir Yaşam - Permakültür Çalışmalarımızla
Üreticiyle Buluşuyor, Gezerken Öğreniyoruz

“DÜŞÜNÜYORUM ÖYLEYSE VARIM!”
“21. Türkiye Felsefe Olimpiyatı”na Katıldık

Düşünen, sorgulayan, eleştiren, farklılıklara saygılı bir dünya insanı olabilmesi için 
öğrenciye felsefi bir bakış açısı kazandıran Liselerarası Türkiye Felsefe Olimpiyatı’na tüm 
Türkiye’den tüm öğrenciler 3 Aralık 2017 tarihinde katıldı. Öğrenciler, verilmiş çeşitli 
düşünürlerin alıntılarından birini seçerek dört saat boyunca kendi felsefi metinlerini 

oluşturdular. Okulumuzu bu etkinlikte başarıyla temsil eden 12. Sınıf öğrencimiz Aslı Gönül Açar’ı tebrik 
ediyoruz.
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9. Sınıflar İngilizce Final Münazaramız Sonuçlandı

İngilizce

Global Issues Kulübü’nün bu yılki etkinlikleri 
çerçevesinde 17-20 Kasım 2017 tarihlerinde 
kulüp öğrencilerimiz, danışman öğretmenleri Burcu 
Cinli eşliğinde ENKA Okullarında düzenlenen, 
THIMUN onaylı, ENIMUN 2017 Konferansı’na 
katılmışlardır. Öğrencilerimiz, Model United Nations 
konferanslarının amaçları olan uluslararası meseleler 
konusunda farkındalık kazanmak, tüm dünyayı 
ilgilendiren problemleri açık fikirlilikle anlamak ve bu 
problemlerle savaşabilmek için kulüp öğretmenleri 
Burcu Cinli, Dennis Doty ve Maria Ali ile birlikte 
zorlu bir hazırlık sürecinden geçmiştir. Bu zorlu 
sürecin meyvelerini oldukça keyifli ve faydalı geçen 
konferans sürecinde hisseden öğrencilerimiz, ayrıca 
aşağıda belirtilen ödüllere hak kazanmışlardır:

Çin Halk Cumhuriyeti Delegemiz Dide Eşsiz, GA2 Komitesi En İyi Delege; Almanya Elçimiz Sude 
Kınık Mansiyon (Honourable Mention); Kenya Delegemiz Zal Ekinci, Mansiyon (Honourable 
Mention). Öğrencilerimizi gönülden kutluyoruz.
Kulübümüz İtalya ve Hollanda’da gerçekleşecek olan sıradaki MUN konferanslarını heyecanla 

beklemektedirler.

9/A ve 9/B 
sınıfları arasında 
gerçekleşen 
Final 
Münazarasında 
öğrencilerimiz, 
hayatta başarılı 
olmak için    
"EQ mu yoksa 
IQ mu daha 
önemlidir" 
konusu hakkında 

tartıştılar ve sonunda “EQ daha önemlidir” diyen 9/B sınıfı bu 
seneki münazaranın kazananı oldu. Münazara takımlarında olan 
tüm öğrencilerimizi kutluyoruz. Sahnedeki arkadaşlarını destekleyen 
ve konuşmalarını ilgiyle izleyen tüm 9. Sınıf öğrencilerine de 
teşekkür ediyoruz. Araştırma yapma, tez oluşturabilme, konuşma 
hazırlama ve topluluk önünde konuşma becerilerinin gelişmesine 
yardımcı olan bu münazara etkinliğimizin, her geçen yıl daha da 
başarıyla gerçekleşmesine katkı sağlayan sevgili öğrencilerimize ve 
öğretmenlerimize teşekkür ederiz. 

 Yabancı Diller

TED İstanbul Koleji, Global Issues Kulübü 
“ENIMUN 2017 KONFERANSI”nda
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 Hazırlık Sınıfı Öğrencilerimiz Blog Ödülü Olarak 
AP Derslerine Katıldılar

Hazırlık Sınıfı öğrencilerimiz, dönemin başından beri 
İngilizce öğretmenlerinin yarattığı blog aracılığıyla İngilizce 
olarak birçok paylaşımda bulunmaktadırlar. Blogu en 
etkili şekilde kullanan ve tüm blog ödevlerini yapan 
öğrencilerimiz, öğretmenleri tarafından bir ödüle layık 
görülmüştür. Ödül olarak sunulan bir kaç seçenekten 
öğrencilerimiz 11. Sınıf AP derslerine misafir öğrenci 
olarak girmeyi seçmişlerdir. AP İngiliz Edebiyatı ve AP 
Fizik derslerine katılma şansını yakalayan öğrencilerimiz 
deneyimlerini aşağıdaki şekilde ifade etmişlerdir.
 
Maya: Benim için harika bir deneyimdi çünkü ben 

de 11. Sınıfta AP dersi almak istiyorum. AP Edebiyat dersinin çok zor olduğunu gördüm ama çalışırsak biz 
de yapabiliriz. Dersi alan arkadaşlarımıza ders ile ilgili bazı sorular sordum. Bana çok fazla okumaları ve 
okuduklarıyla ilgili tartışmaları gerektiğini söylediler. AP Literature sınıfındaki öğrencilerin konuşmalarının çok 
akıcı olduğunu gözlemledim. Ben de onlar gibi konuşmak istiyorum çünkü ileride Amerika’da üniversite okumak 
istiyorum. 
Gülşah: İlk olarak senenin başından itibaren Mrs. Ertugrul’un derslerinde yazma ve okuma becerimizi 

geliştirmek için KidBlog üzerinden yazılar yazıp, hikâyeler okuyorduk. Aynı zamanda eğlenceli olması için 
oyunlar da oynuyorduk. Sınıfımdan ben de dâhil olmak üzere üç kişi KidBlog ödevlerini düzenli olarak her hafta 
yapıyordu. Bunun sonucunda Mrs. Ertugrul ödül olarak bizlere seçenekler sundu ve bizlerde 11. Sınıfların almış 
olduğu AP sınıflarına gitmek istedik. İngiliz Edebiyatı dersine girdik. Çok güzel bir deneyimdi. Çünkü İngilizce’yi 
11. Sınıf seviyesinde gördük. Diğer AP öğrencileriyle aynı şeyleri okumaya çalıştık. Güzel bir deneyim olmasının 
yanı sıra 10. Sınıfın sonunda seçebileceğim AP dersleri hakkında da fikir sahibi olmamı sağladı. Öncelikle bu 
imkanı sunduğu için Mrs. Ertugrul’a ardından dersine bizi kabul eden Mr. Doty’e teşekkür ederim. 
Fırat: AP İngiliz Edebiyatı dersine gittiğimizde öğrenciler okudukları bir kitap hakkında tartışıyorlardı. Biz de 

onlarla beraber bir makale okuduk ve makale ile ilgili soruları cevaplamaya çalıştık. Harika bir deneyimdi. Ben 
de 11. Sınıfta AP İngiliz Edebiyatı dersini seçebilmeyi umuyorum.
Çağla: AP İngiliz Edebiyatı dersinin işlenme şeklini beğendim. Kendimi üniversitede bir derste hissettim. 

Beraber bir makale okuduk ve makalenin üzerine tartıştık. Ben bu okulda yeniyim ve misafir öğrenci olarak 
katıldığım bu ders sayesinde biraz da olsa AP İngiliz Edebiyatı dersi hakkında bilgim oldu. Bize bu fırsatı 
tanıdıkları için Mrs. Ertuğrul ve Mr. Doty’e çok teşekkür ederim.
Simay: Benim için harika bir deneyimdi. Ben de ileride AP derslerinden alabilmeyi umut ediyorum. AP İngiliz 

Edebiyatı dersinin sohbet havasında işlendiğini gördüm. Diğer derslerden daha farklıydı. Mrs. Ertuğrul’a bu 
derse katılmamı ve gözlemlememi sağladığı için teşekkür ederim.
AP Fizik dersine misafir öğrenci olarak katılan öğrencilerimiz de bu dersi deneyimlemekten büyük keyif 

aldıklarını, özellikle momentum konusunun kendileri için çok bilgilendirici olduğunu belirttiler ve bu imkanı 
kendilerine tanıyan öğretmenlerine teşekkür ettiler. 

Öğrencilerimiz İngilizce Derslerinde Sanal Gezintilere Çıktı

Hazırlık Sınıfı öğrencilerimiz İngilizce derslerinde sanal geziler yapıp, yaptıkları bu sanal gezilerle ilgili 
yorumlarını sınıf arkadaşlarıyla paylaştılar. Öğrencilerimiz, sanal gerçeklik gözlüklerini kullanarak sınıftan 
çıkmadan sınıf dışında farklı yerlere ve zamanlara gitmelerine olanak tanıyan bu etkinlikten çok keyif aldıklarını 
belirttiler. Öğrencilerimiz, şimdiden okuyacakları ‘The Diary of Anne Frank’ romanı ile ilgili olarak Amsterdam’da 
bulunan Anne Frank Müzesine yapacakları sanal gezi için çok heyecanlılar.
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11. Sınıflarımızda AP Literature and Composition Derslerimiz

“Junior Model United Nations (JMUN) Konferansı”na Katıldık

11. Sınıf öğrencilerimiz, AP Literature and Composition 
derslerinde eleştirel düşünce becerilerini geliştirmek için şiir ve 
düz yazı analizi yapmaktadırlar. Bu konudaki sınıf içi çalışmalarının 
sonucunda öğrencilerimiz, okudukları edebi metinlerle ilgili analitik 
yazılar yazarak, belirli fikirleri aktarmak amacıyla söz sanatlarının 
yabancı metinlerde nasıl kullanıldığını öğrenmektedirler.

14-17 Aralık 2017 tarihlerinde 
Özel Hisar Okullarında düzenlenen                  
Junior Model United Nations (JMUN) 
Konferansına sekiz öğrencimizle katıldık. 
Öğrencilerimiz, Birleşmiş Milletlerin 
bir benzeri olarak organize edilen bu 
konferansa katılmakla tüm dünyayı 
ilgilendiren uluslararası sorunlara, temsil 
ettikleri ülkeleri düşünerek, barışçıl 
çözümler üretmeye çalıştılar. Konferansa 
katılan öğrencilerimiz, resmi bir İngilizce ile hem Türkiye içinden hem de farklı 
ülkelerden katılan katılımcılarla bir araya gelerek farklı komitelerde kendileri 
için belirlenen gündem maddeleri üzerine kararlar aldılar. ‘Policy Statement’ 
ve ‘resolution’ yazarak dünyayı ilgilendiren sorunlara çözümler ürettiler, 
ürettikleri çözümleri diğer ülke temsilcilerine kabul ettirmek için sunumlar 

yaptılar. Bu süreçte yeni arkadaşlıklar da kurarak keyifli vakit geçirdiler. Birleşmiş Milletler konferanslarının nasıl 
işlediği hakkında detaylı fikir sahibi oldular. Konferans tamamen İngilizce olarak yürütüldüğünden öğrencilerimiz 
dildeki yeterliliklerini de kanıtlamış oldular. Özellikle, grubun elçisi olarak Alara Kaptanoğlu’nun genel kurulda 
yaptığı konuşma diğer okullardan gelen öğrenci ve öğretmenlerin takdirini kazandı. Konferansa katılan tüm 
öğrencilerimizi gösterdikleri üstün performanstan dolayı kutluyoruz. 
JMUN Kulübü öğretmenlerimiz Begüm Hatip ve Hale Avcı’ya öğrencilerimize hem konferans öncesinde 

hem de konferans sırasında yol gösterdikleri ve destek oldukları için çok teşekkür ediyoruz.

Konferansa katılan öğrencilerimiz ve görev aldıkları komiteler:
8/A Alara Kaptanoğlu-Elçi/Silahsızlanma Komitesi 
8/D Duru Yünek-Ekonomi Komitesi 
8/D Beliz Soyak-Çevre Komitesi
8/C Maya Özagar-İnsani Yardım Komitesi 
8/C Helin Ruda Ekinci-Politika Komitesi
8/C Damla Kalaylıoğlu-Sosyal İlişkiler Komitesi
8/A Ender Tan Şener-İnsan Hakları Konseyi/Bolivya
8/A Selim Erenyol-İnsan Hakları Konseyi/Çin 
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Öğrencimizin Akademik Dürüstlük ile İlgili Yazmış Olduğu Öyküsü

11. Sınıf öğrencimizin ‘İntihal’ (Akademik Hırsızlık) ile ilgili yazdığı İngilizce öyküyü 
sizlerle de paylaşmak istedik. Umuyoruz ki öğrencilerimiz her yıl mutlaka derslerimizde 
üstünde durduğumuz akademik dürüstüğün önemini kavrarlar ve hem günlük hem de 

akademik hayatlarında dürüst bireyler olurlar. 

Plagiarism Chases for Miles

“So, are you guys clear about what you have to do?” my geography teacher 
Mrs. Smith asked our class, and it was very clear. That was what it made it so 
bad, and what made it so confusing. Our teacher has asked our class to write 
about any place that we have been to outside of San Francisco, which is where 
we live, and write about where we should visit there, what we enjoyed the most, 
what and where we ate, where we stayed, anything we can think of. Everyone 
else seemed very happy about it, whereas I was feeling the opposite. The 
reason for this is that I have never been out of the city of San Francisco. I have 
never seen any touristic spot other than the Golden Gate Bridge or Pier 39. But 
the worst part is that I was too ashamed to tell my teacher, so now I’m stuck 
with an even bigger problem. I have to write a detailed piece about a city, when 
I have no ability to write about anywhere! 

I avoided this assignment for a week, and even forgot about it for a little while, but the day before it 
was due, my mother reminded me by saying, “Rachel, I just heard today that you have an assignment 
on writing about a city. How great is that?” 

“It’s not great at all, mom. You know I’ve never been out of San Francisco. I can’t write about 
anything,” I replied.

“Don’t be silly, Rach,” my brother said, “I had to do the same assignment when I was your age, and 
with a little research on the internet and watching some videos about different cities, I wrote about my 
city very easily.”

That’s it! Why didn’t I think of this before? I’ll just take all the information from the internet, and write 
it like I’ve been there!” I said to myself.

So I went up to my room finally deciding to write my geography assignment. It was 22:48 and I was 
feeling super tired from the day, but I had to do it, and I finally had an idea about how I could write 
it. So I started to think about cities. I didn’t want to write about somewhere I have absolutely no idea 
about, so I decided to pick a city in America, close to San Francisco. Finally, I decided on picking the 
one and only Los Angeles. I researched a little bit, watched a few videos, but when I opened a Word 
document, I just couldn’t put anything into my own words. I was tired, unmotivated, and still knew very 
little about Los Angeles. So I decided to copy anything I could find about Los Angeles on the internet 
and paste it into my assignment. I was pretty sure my teacher wouldn’t notice that I didn’t write it 
myself because she never checks these things, therefore I wasn’t very worried. 

The next day, we all handed our assignments in and Mrs. Smith read them as we did exercises 
on our textbooks. Even though I knew there was a very low chance of her knowing I didn’t do my 
assignment myself, I still couldn’t concentrate and was worried about her finding out. After a long 40 
minutes, the class was finally over and I was in the clear. 

A couple days later, we had a surprise trip day within our class, which meant that we didn’t know 
where we were going, we just knew we had to bring our passports. This made everyone really excited. 
On the day of the trip, Mrs. Smith came up to me and asked to talk to me for a second. I started to 
freak out, and thought for sure it was about my assignment. 

“Hey, Rachel. So I read your assignment about Los Angeles and absolutely loved it!” Mrs Smith said.
“Really?” I said nervously and surprised.
“Yes! In fact, I have great news. Today’s trip is to Los Angeles, and since you know the city very well 

and have visited it multiple times, we want you to be guiding the class to some of the places you talked 
about in your assignment!” Mrs Smith replied. 

I was in shock. I didn’t know what to do, or what to say, I just knew I had a big problem. 
“Umm..Uhh..Okay, that sounds great…” I said, and walked away. 
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She then announced the class what I was going to do and I was getting more nervous by the minute. 
I didn’t know anything about Los Angeles, and it was too late to tell Mrs. Smith the truth about what I 
did! So I just had to keep lying about having visited Los Angeles.

On the plane, many people in my class kept asking me where I was planning to bring them, where 
we were going to eat, or how the weather is there. My answer to all of those questions either had to 
be, “You’ll see. It’s a surprise for now,” or I had to lie and make something up. The whole time I was 
talking to my friends about this, I was thinking about how much trouble plagiarism has gotten me into. 

The plane finally landed, and at first, I was in the clear because the teachers brought us to some 
touristic places for us to see and visit. We went to some museums, and of course to Hollywood and 
saw lots of great places. However, after we visited those places, Mrs. Smith told me that everyone was 
hungry, and that I should bring them to the best restaurant I knew here. That was when I started to get 
really nervous again, but if I told the truth, I would be in much more trouble, so I just had to go with it. 

“Alright, umm...I think I know a place,” I said, even though I had no idea where I was going to take 
them.

We walked and walked, we turned right, we turned left, we crossed streets, we stopped at traffic 
lights. After about half an hour, I still had no idea where we were. 

“Rachel, you do know where you are going, right?” Mrs. Smith asked me.
I didn’t know how to reply. If I told her I didn’t, I would get in huge trouble for lying, but if I said I did, 

I’d just be making everyone keep walking for no reason. So, I decided to finally confess. 
“Actually, Mrs. Smith, I have something I have to tell you. I don’t know Los Angeles as well as you 

think I do, because I didn’t write my assignment. I just copied it from the internet, so now I’m totally 
lost. I’m so sorry.”

Everyone was quiet for a second, and then everyone started getting mad and annoyed. They were all 
hungry, tired, and now very mad at me. I felt horrible. Then, Mrs. Smith finally spoke and said, “Rachel, 
I’m really disappointed. Why didn’t you tell me this before? If you had told me, we wouldn’t be in this 
situation right now.”

“I know,” I replied, “But I was really embarrassed to admit that I had never been anywhere besides 
San Francisco, so I copied everything I found about Los Angeles and pasted it into my assignment. 
And when you told me to guide the class when we had the trip, I thought it was too late to tell you the 
truth.”

“Oh, but now you see that it’s even worse you’re telling me this now, right?” 
“Yes, and I’m really sorry again,” I said. 
All of my classmates were annoyed at me and just wanted to rest and eat something. So we just 

went to the nearest restaurant and finally got to eat. Everyone was a little happier after that, but I was 
feeling horrible about what I had done. I just wanted the day to be over. 

The rest of the day, the teachers took us to some random places of Los Angeles since they didn’t 
have a plan anymore, unfortunately, because of me. Luckily, we did end up seeing lots of great parts of 
Los Angeles.

It was finally time to go back to San Francisco. I was really happy to go back, but I was still feeling 
very guilty and embarrassed. When I got home, I saw my mom’s face and knew immediately that she 
knew I had plagiarised my assignment. 

“Rachel, I can’t believe you did this! You didn’t have to copy everything from the internet! You could 
have even told your teacher that you had never visited any other city, I’m sure she would have been 
very understanding.”

“I know, mom, I know. I’m so sorry. I will never do it again, I promise.”
“Well, alright. I believe you, Rach… but you’re still grounded for a week.” My mom got a little calmer 

and gave me a hug.
“Thank you for believing me, mom. I learned my lesson,” I said.
And I kept my promise. After what happened, the rest of my high school years, there was not one 

assignment I plagiarised, and still got to graduate with great grades. And the best part was that, since 
I kept my promise and did well in school, I got into a university in Europe and have seen many different 
cities since then. 

M. Irmak Büyükyıldırım
11/A
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8. Sınıflarda ESSAY Yazımı

Geri Dönüşüm Alışkanlıklarımız

Fish in a Tree

8. Sınıf öğrencilerimiz, ilk kez beş paragraflık 
akademik formattaki kompozisyonlarını (opinion 
essay) yazdılar ve bunları sınıflarındaki panolarda diğer 
arkadaşları için sergilediler. Öğrencilerimize seçmeleri 
için verilen konular şöyleydi: 

• “Children learn best by observing the behavior of  
adults and copying it.”

• “It would be better if more good news was 
reported by the media.”

• “Modern technology does not make life more 
convenient.” 

• “Animal testing is necessary.”
• “There should be a limit on car ownership.”
• “Children learn a lot through team sports.”

Öğrencilerimiz yazdıkları essayleri önce kendileri değerlendirdi. Sonra bir sınıf arkadaşı tarafından akran 
değerlendirmesi yapıldı. Son olarak öğretmenleri bu essayleri kontrol ederek geribildirimde bulundular.

Tüm öğrencilerimizi yazdıkları güzel yazılar için kutluyoruz.

7. Sınıf öğrencilerimiz, 
İngilizce dersinde 
kendi geri dönüşüm 
alışkanlıkları ile ilgili 
bir poster hazırladılar. 
Bu projede amaç, 
öğrencilerimizin eleştirel 
düşünme becerilerini 
geliştirerek çevre 
bilinci oluşturmalarını 
sağlamaktı. Konu 
ile ilgili hazırladıkları 
posterleri arkadaşlarına 

sunan öğrencilerimiz, verimli bir çalışmayı tamamlamanın keyfini yaşadılar.

7. Sınıf 
öğrencilerimiz,Literature 
derslerinde son bir kaç 
haftadır Lynda Mullaly 
Hunt tarafından yazılan 
“Fish in a Tree” isimli 
romanı okumakla 
meşguller. Roman, 
disleksisi olan Ally isimli 
bir kızı, yaşadığı zorlukları 
ve hayat mücadelesini 
konu alıyor. Kitapla 
ilgili proje kapsamında 
öğrencilerimiz, defterlerine 
kendilerini rahatsız eden ve 
özgüvenlerini olumsuz yönde etkileyen şeyler hakkında 
notlar aldılar. Sonrasında kendilerini ağaçta bir balık gibi 
hissettiren bu düşüncelerini karton bir ağaçta paylaştılar. 
Ayrıca öğrencilerimiz bu romandaki konularla ilgili 
münazara yaptılar.
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Stone Fox Drama Etkinliği

  6. Sınıf İngilizce Öğrencilerimizin “Antik Mısır” Serüveni

5. Sınıf Öğrencilerimizin "Sağlıklı Yaşam" Etkinliği

6. Sınıf öğrencilerimiz 
İngilizce Literature 
derslerinde okudukları 
“Stone Fox” adlı roman 
ile ilgili küçük skeçler 
hazırladılar. Gruplar 
halinde hikâyenin bir 
bölümünü seçtikten sonra, 
hayal güçlerine dayanarak 
içeriği değiştirdiler ve 
yeni içeriğe uygun diyaloglar yazdılar. Son olarak kostümler 

tasarlayıp arkadaşlarına skeçlerini sundular. Bu aktiviteyi kısa filmler halinde kaydettik ve daha sonra 
sınıflarımızda izledik. Kendilerinin ve arkadaşlarının filmlerini izlerken öğrencilerimizle birlikte çok eğlendik. 

6. Sınıf öğrencilerimiz 
Language Arts derslerinde, 
Antik Mısır’da macera dolu 
bir ay geçirdiler. Konuyla 
ilgili çalışmalarına piramitler, 
ünlü firavunlar ve Antik 
Mısır’daki günlük yaşam 
hakkında bilgilendirici 
videolar izleyerek başladılar. 
Daha sonra öğrencilerimiz 

edindikleri bilgileri, Antik Mısır ile ilgili bir metni dramatize eettiler. Firavunun gizli hazinesini bulma görevleri 
sırasında mumyalar ve akrepler tarafından kovalandıkları, türlü engelleri aşarak kaçmayı başardıkları Antik 
Mısır’da geçen yaratıcı hikâyelerini yazıp seslendirerek sınıf arkadaşlarının beğenisine sundular. 

5. Sınıf öğrencilerimiz 
İngilizce dersimizde 
işlediğimiz “Sağlıklı 
Yaşam” konusu 
kapsamında okul 
doktorumuz, Ayşe Şaylı 
ve PDR uzmanımız Çağıl 
Kazancı tarafından 
gerçekleştirilen bir 
sunuma katıldılar. Bu 
sunumda bedensel ve 
zihinsel sağlığımızın 

birbiri ile ilintili olduğunu ve okul içindeki bazı davranışlarımızın ve 
yaptığımız seçimlerin arkadaşlık ilişkilerimizi ve zihinsel sağlığımızı bir 
şekilde etkileyebileceği üzerinde duruldu. Öğrencilerimiz sunumda 
daha sağlıklı bir yaşamın ipuçlarını dinlerken, kendi yaşam tarzlarını 

eleştirel bakış açısıyla 
değerlendirme fırsatı buldular 
ve küçük notlar alarak okul 
doktorumuza sorularını 
yönlendirdiler. Öğrencilerimiz bu etkinlik sayesinde hem ders içinde 
öğrendiklerini pekiştirmişler hem de okul doktorumuz ve PDR 
uzmanımızın İngilizce olarak gerçekleştirdiği sunumlarla konu ile ilgili 
daha da fazla bilgi edinip, akıllarına takılan sorulara da cevap bulmuş 
oldular. 
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Habitat in a Shoebox

4. Sınıf öğrencilerimiz 
Skills derslerinde 
kütüphanemizde farklı 
konuları araştırarak 
projeler yapmaya 
başladılar. Bunlardan 
ilki geçtiğimiz haftalarda 
tamamladıkları 
“Habitat in a 
Shoebox” projesiydi. 
İngilizce öğretmenleriyle 
beraber kütüphaneyi 
ziyaret eden 
öğrencilerimiz, kendi 
seçtikleri bir yaşam 
alanı ile ilgili internetten 
ve kitaplardan bilgiler 
toplayarak araştırma 
kağıtlarını tamamladılar. 
Araştırma kağıtlarına 
yazdıkları bilgiler 
doğrultusunda, 
materyaller getirerek 
sınıfta bir ayakkabı 
kutusu içinde bu yaşam 

alanını oluşturdular. Yaparken çok eğlendikleri bu projeyi sunmak üzere sınıflarında sergilediler.

Jurassic Land Gezisi

1. Sınıflarda Jolly Phonics Derslerimiz

3. Sınıf öğrencilerimiz severek ve büyük bir ilgiliyle okudukları “Land of the Dinosaurs” kitabımızı 
Jurassic Land gezisi ile sonlandırdılar. Öğrencilerimiz üç hafta boyunca dinozorlarla ilgili birçok yeni bilgi 
öğrendiler, videolar izlediler ve grup çalışmaları yaptılar. Öğrendikleri tüm bu bilgileri yaptığımız geziyle de 
ilişkilendirerek çok eğlendiler. Rehber eşliğinde İngilizce yapılan gezimiz boyunca öğrencilerimiz, maket 
dinozorları görerek zamanda yolculuk yaptılar. Gezi sonrasında sınıflarında “Dino Trip” adı altında gezi 
projesini tamamladılar. 

1. Sınıf öğrencilerimizle İngilizce derslerimizde, okuma yazma çalışmalarımıza, farklı kitaplar ve etkinliklerle 
devam ediyoruz. Kitaplarda sık karşılaştığımız kelimelerle cümle yazma çalışmaları yaparken, Phonics 
derslerimizde sesleri öğrenmeye devam ediyoruz. Yaptığımız etkinliklerle ve oyun hamurlarıyla öğrendiğimiz 
sesleri pekiştirip, farklı sesleri bir araya getirerek kelimeler oluşturuyoruz.
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EIN FROHES NEUES JAHR!       BONNE ANNÉE!        FELIZ AÑO NUEVO!

2. Yabancı Diller Mutlu Yıllar Diler!

2. Yabancı Diller Bölümü olarak 
Almanca, Fransızca ve İspanyolca 
derslerimizde yeni yıl etkinliklerimizi 
gerçekleştirdik.
Almanca öğrencilerimizin 

geleneksel hale getirdiği “Alman 
Spesiyaliteleri” eşliğinde yılbaşı 
kutlamaları bu yıl da yine coşkuyla 
gerçekleşti. Almanca müzik ve 
Alman tatlılarının sunumları 
eşliğinde sağlık, huzur ve başarı 
dilekleriyle öğrencilerimiz herkesin 
yeni yılını kutladılar.
Fransızca ve İspanyolca 

ortaokul ve lise öğrencilerimiz 
de öğrendikleri ikinci yabancı 
dilde sevdiklerine yeni yıl kartları 
hazırlayıp, iyi dileklerini ilettiler.

2. Yabancı Diller
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5. Sınıf öğrencilerimizle 
“Okul” konumuzu tamamladık. 
Öğrencilerimiz, konu bitiminde 
ufak bir proje çalışması yaptılar. 
Tüm öğrencilerimiz “Okulum 
ve Ben” başlığı adı altında 
birer paragraf yazı yazdı. Bu 
çalışmayla öğrenciler hem 
kendilerini tanıttılar hem de 
öğrencilik yaşantılarıyla ilgili 

bazı bilgiler verdiler. Sınıf içinde yapılan bu çalışmalarımızı, sergilenmek üzere 
panomuza astık.

Almanca öğrencilerimiz, işledikleri ders konusunun 
paralelinde proje çalışması olarak görme engellilerinin 
günlük hayatta yaşadıkları zorlukları ve aldıkları 

eğitimleri deneyimlemek üzere Almanca öğretmenimiz Sibel Oğuz Batman rehberliğinde ‘Karanlıkta 
Diyalog’ etkinliğine katıldılar. Önyargıları yıkma ve empati kurabilme adına gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik 
öğrencilerimize çok önemli bir deneyim oldu.

5. Sınıf öğrencilerimiz öğrendikleri 
‘ülkeler’ konusunu eğlenceli bir 
aktiviteyle pekiştirdiler. Öğrencilerimiz 
öncelikle gitmek istedikleri ülkeyi, 
tarihi, ad ve soyadlarını yazdıkları bilet 
ve pasaportları renklendirdiler. Ardından 
sınıfta yaratılan küçük bir havalimanı-
polis kontrol noktasıyla diyalog kurarak 
öğrendikleri bilgileri kullanma fırsatı 
buldular. Öğrencilerimizin çalışmaları 
okul panosunda yerini aldı.
Yine 5. Sınıf öğrencilerimiz kişisel 

tanıtım konusu kapsamında sevdikleri 
ünlü bir kişiyle ilgili bilgiler araştırıp 
bunları yıldız formunda bir kâğıda 
yazdılar. Ardından çeşitli kostüm ve 
aksesuarlar giyerek sınıfta bu ünlüleri 
tanıttılar. 
6. Sınıf öğrencilerimiz ‘okul’ ünitesi kapsamında okulun bölümlerini, 

dersleri, saatleri, ders programını ve derste ne yaptıklarını belli kalıplarla 
anlatmayı öğrendiler. Öncelikle interaktif bir saatle bu konuyu pekiştiren 
öğrencilerimiz daha sonra hayali ders programlarını yarattılar ve bunu sınıfta 
sundular.

Almanca

Meine Schule - Benim Okulum

Almanca Öğrencilerimiz “Karanlıkta Diyalog” Etkinliğinde

İspanyolca Derslerimizden
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2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılında gerçekleştirmiş 
olduğumuz, Uluslararası Fransızca Dil Sınavı olarak 
her sene Institut Français tarafından okulumuzda 
uygulanan DELF sınavınında başarılı olan ortaokul 
öğrencilerimize A1 ve A2 seviyelerinde sertifikalarını 
verdik. Tüm öğrencilerimizi kutlar ve başarılarının 
devamını dileriz.

5. Sınıf öğrencilerimiz, kendilerini bir süper kahraman olarak hayal edip 
yarattıkları projelerini sınıfta sundular. Hayvanlar konusunu pekiştirmek 
amacıyla; hayali hayvanlarını kolaj tekniğini kullanarak yarattılar ve tanıttılar. 
Sunumların sonunda artık kendilerini, ailelerini, yaşadıkları yeri ve hayvanlarını 
nasıl tanıtabileceklerini öğrenmiş oldular.
6. Sınıf öğrencilerimiz, kıyafetler, renkler ve dış görünüşü tanıtabilme 

konusuna ilişkin olarak birer moda stilisti oldular ve karakterlerine çeşitli 
materyallerden kıyafetler tasarladılar.Bu çalışmaların sunumları sırasında 
eğlenerek öğrendiler ve değişik materyallerle konuyu tam oralarak kavramış 
oldular. Sunumlarını gerçekleştirip ‘Kim bu kim?’ oyunu oynarken, seçtikleri 
karakterler üzerinden kıyafetlerini, göz ve saç renklerini sormayı ve bu sorulara 
cevap vermeyi öğrendiler. 
7. Sınıf öğrencilerimiz, yaşamak 

istedikleri gelecekteki evlerini 
tasarladılar. Yaşadığım yer, evim ve 

bölümleri konusuna bağlı olarak tasarladıkları sunumları sergilediler. 
Günlük hayatta dili akıcı bir biçimde kullanmak adına yaptığımız ‘2. 
El Pazarı’ adlı interaktif sınıf etkinliğimizde öğrenciler hem eğlenerek 
öğrendiler hem de nasıl alışveriş yapacaklarını kavramış oldular. 
Kurduğumuz standlarda, iletişimsel yöntemlemle, hem satıcı olup 
satış yaptılar hem de alıcı olarak alışveriş cümlelerini nerede ve nasıl 
kullanacaklarını öğrendiler.
8. Sınıf öğrencilerimiz vücudun bölümlerini ve vücudumuzda 

olabilecek ağrıları öğrendiler. Konuyu daha iyi kavrayabilmek için 
‘Bir kaza geçirdim!‘ başlığından yola çıkarak bir proje tasarladılar. 
Kullandıkları değişik materyallerle sunumlarını görsel olarak daha 
dikkat çekici hale getirdiler.
 ‘Eğer’ kelimesiyle başlayan cümle kalıplarını öğrenerek; ‘Eğer hasta 

olursam, doktora gitmem gerekir’, ‘Eğer sırtım ağrırsa, dinlemem 
gerekir’ diyebilmeyi ve bu kalıpları sunumlarına ekleyebilmeyi 
öğrendik.

Fransızca

Fransızca Derslerimizde; Öğrenirken Eğleniyoruz, 
Eğlenerek Öğreniyoruz…

Fransızca DELF Sınavı Sertifikaları

11 Kasım 2017 tarihinde Fransızca 
öğretmenimiz Melike Işıldar, lise 
öğrencilerimizle Fransa Başkonsolosluğunun 
organizasyonu olan ve Notre-Dame de Sion 
Lisesinde gerçekleşen "Dün ve Bugün 
Paris" isimli sergiyi gezdiler. Öğrendikleri 
yabancı dilin, kültür ve sanatla birleşmesi 
öğrencilerimize güzel bir tecrübe kazandırdı.

Dün ve Bugün Paris Sergisi
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TED 
İstanbul 
Koleji 

Lise Genç Kız 
Voleybol (B) 
Takımımız, 
Okullar Arası 
zorlu bir 
mücadele 
sonunda rakibini 
3-0 yenerek 
İstanbul 
Şampiyonu 
olmuştur.
Öğrencilerimizi 
ve 
öğretmenlerimizi 
tebrik ediyoruz.

Defne Mina Arlıel-Damla Tokman-Defne Gözet-Esma Sipahi-Ece Başaran-Yaşam Terzi-       
Sude Pehlivan-Sabire Karacaova-Peyman Yardımcı-Tara Yasemin Kaptanoğlu-Çağla Bayraktar-
Sude Naz Uzun-Cansu Ece Kaya

 Beden Eğitimi ve Spor

Lise Genç Kız Voleybol (B) Takımımız İstanbul ŞAMPİYONU

TED İstanbul Koleji Lise Genç (A) Takımımız Yarı Finalde

TED İstanbul Koleji Lise Genç (A) Takımımız, 
İstanbul Şampiyonası birinci tur müsabakalarında 
oynadığı 3 maçta 3 galibiyet alarak grubu birinci 
sırada tamamladı. Bu sonuçla ikinci tura çıkarak son 

8 takım arasına girmeye hak kazanan takımımız, ikinci 
tur karşılaşmaları sonucunda grup ikincisi oldu.Yarı 
Final Müsabakasında rakibini yenerek İstanbul 3.sü 
olmuştur. Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının 
devamını dileriz.

 

Şampiyon Lise Genç Kız Voleybol (B) Takımımız
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TED İstanbul Koleji Voleybol Ortaokul Takımı

TED İstanbul Koleji Ortaokul Voleybol Takımı okullar arası ve özel turnuvalardaki müsabakalrına devam ediyor.

Macaristan’ın Miskolc şehrinde 2018 CEV U17 Bayanlar 
Avrupa Voleybol Şampiyonası Ikinci Raunt G Grubu 
Müsabakaları oynanacaktır. 17 Yaş Altı Bayan Voleybol Milli 
Takımımız kamp kadrosuna davet edilmiştir.
Kadroya seçilen okulumuz öğrencilerinden Okulumuz 

öğrencilerinden Yaşam Terzi, Pelin Eroktay, Sabire 
Karacaova, Sude Pehlivan  ve Damla Tokman'ı tebrik 
ediyor ve başarılar diliyoruz.

     Öğrencilerimiz Macaristan 17 Yaş Altı Bayan 
Voleybol Milli Takımı Kamp Kadrosunda 

Ortaokul öğrencilerimizden Nil Talu, Türkiye Yüzme Federasyonu’nun 
düzenlediği 23-24 Aralık tarihlerinde yapılan Artistik Yüzme Yarışması’nda  
2 Altın Madalya sahibi olmuştur.
Ayrıca öğrencimiz 14-16 Aralık 2017 tarihlerinde katıldığı Rusya’nın 

Moskova kentinde “Matreshka Yarışması”nda 19 ülkenin katıldığı 
yarışmada ülkemizi temsil etmiştir. 
Öğrencimiz ayrıca 2-3 Temmuz 2017 tarihlerinde gerçekleşen, Avusturya 

Yüzme Federasyonu OSV'nin Viyana kentinde düzenlediği 13 ülkeden 260 
sporcunun katıldığı “Austria Youth Open 2017” yarışmasında ülkemizi 
temsilen 11-12 Yaş Solo branşında 2.lik kazanmıştır.
Öğrencimizi başarılarından dolayı kutluyoruz.

Beykoz İlçe Spor Müdürlüğü tarafından, 28 Kasım 2017 tarihinde düzenlenen, Okullar Arası Geleneksel 
Çocuk Oyunları  müsabakalarına Ortaokul 5. Sınıf ve İlkokul 4. Sınıf öğrencilerimiz ile katıldık. Ortaokul ve 
ilkokul öğrencilerimizin ayrı ayrı yarıştığı müsabakalarda öğrencilerimiz her iki grupta da 2.lik kupasını alarak 
büyük bir sevinç yaşadılar ve yaşattılar. 

Öğrencimiz Nil Talu’nun Yüzme Başarısı

Geleneksel Çocuk Oyunları (Sek Sek)  
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Türkiye Eskrim Federasyonunun Ankara ve İzmir’de düzenlediği müsabakalarda 
öğrencilerimiz başarılarla döndüler.

Okulumuz öğrencilerinden                 
Ela Güneş,Türkiye Eskrim 
Federasyonu tarafından 2-3 Aralık 
2017 tarihlerinde Ankara'da 
düzenlenen Açık Turnuva'da 
Süper Minikler Kategorisi Kızlar 
Kılıç branşında Şampiyon olarak             
“Altın Madalya” kazanmıştır. 
9 Ocak 2018 tarihinde İstanbul’da 

düzenlenen İstanbul İli Ortaokullararası 
Eskrim Kılıç Şampiyonası'nda,  öğrencimiz Beliz Soyak İstanbul Şampiyonu 
olmuş ve "Altın Madalya" kazanmıştır. 
16 Ocak 2018 tarihinde İstanbul'da gerçekleşen Okullar Arası Eskrim Müsabakalarında Gençler 

Bayan Kılıç Türkiye 
Şampiyonasında 
okulumuz 
öğrencilerinden 
Işıl Ulusaloğlu 
2.lik madalyası 
kazanmıştır.
Öğrencilerimizi 

kutluyor, başarılarının 
devamını diliyoruz.

20. Yılımız nedeniyle Aralık ayı boyunca “20. Yıl Mini Olimpiyat 
Oyunları” etkinliğimizi gerçekleştirdik. 3 ve 4. Sınıflarımızın 
katılımıyla gerçekleştirilen olimpiyat oyunlarındaki amacımız, 
öğrencilerimiz arasında spor kültürü oluşturmak, boş zamanlarını 
faydalı bir şekilde değerlendirmek, olimpiyat oyunları ile ilgili 
kültürlerini, özgüvenlerini arttırmak, arkadaşları ile iletişimini olumlu 
yönde arttırmak, olimpiyat ruhunu yaşatmak, kazananı takdir etmeyi, 
kaybetmeyi kabullenme duygusunu geliştirmektir. 20. Yıl Olimpiyat 
Oyunları’nda öğrencilerimiz, oyunlara 20 m koşu, atletizmde atmalar 
ve atlamalar, 30 m slalom parkuru olarak yarışmalara katıldılar. 

Yarışmalar sonunda 4-C 
sınıfı ve 3-C sınıfı şampiyon 
olmuştur. Oyunlar sonunda 
öğrencilerimiz hem 
olimpiyat ruhunu hem 
de yarışma heyecanını 
yaşamış oldular. 20. Yıl 
Olimpiyat Oyunları’na 
katılan tüm öğrencilerimizi 
tebrik ediyoruz.

Eskrim Başarılarımız

   TED İstanbul Koleji Vakfı Özel İlkokulu 
20. Yıl Mini Olimpiyat Oyunları
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Genç Futsal Takımımız, Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel 
Müdürlüğü tarafıından düzenlenen Genç Erkek Futsal İstanbul 
Şampiyonası müsabakalarında 10. Grupta yer almıştır.                 
17 Kasım 2017 tarihinde başlayan turnuvada, Pendik İMKB 
Anadolu Lisesini 5-3, Aşık Veysel Anadolu Lisesini 9-2 ve Kazım 
İşmen Anadolu Lisesini 8-2 yenerek  grup finaline  yükselmiştir. 
Genç Futsal Takımımızı tebrik ediyor ve başarılarının devamını 

dileriz.

    Genç Futsal Takımımız Grup Finalinde

TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Ortaokulu 5, 6, 7 ve 
8. Sınıflar Arası Futbol Turnuvalarımızı gerçekleştirdik. 
Öğlen teneffüslerinde öğrencilerimizin yaptığı 
müsabakalar çok çekişmeli geçti. Sınıf arkadaşlarının 
da destek verdiği müsabakalarda bol gol ve heyecan 
vardı. Turnuvalarımız tüm hızıyla devam etmektedir, 
öğrencilerimize önümüzdeki turnuvalarda başarılar 
dileriz.

Masa Tenisi Genç Erkek Takımımız, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 4-8 Aralık 2017 
tarihleri arasında düzenlenen Okullar Arası Masa Tenisi İl müsabakalarına katıldı. Yapılan müsabakalara 
64 takım karşılaştı. Lise Genç Erkek Masa Tenisi Takımımız grup müsabakalarında oynadığı iki müsabakayı 

3-0 kazanarak grup 
birincisi olarak çıkmış, 
son 16 takım arasında 
oynanan eleme grubu 
maçında rakibine 3-2 
yenilerek il müsabakalarını 
tamamlamıştır. Genç Erkek 
Masa Tenisi Takımımızı 
mücadelerinden dolayı 
kutluyoruz.

Masa Tenisi Takımımız 

TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Ortaokulu Sınıflar Arası Turnuvaları

5-7 Ocak 2018 tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenen 
Okullar Arası Kayak Alp Disiplini Yarışmalarında 9/E sınıfından 
Erke Eren Besler Gençler B Alp Disiplini Slalom Yarışmalarında 
“Türkiye Şampiyonu” olmuştur. Aynı yarışmada 9/D sınıfından 
Şan Furkan Özbakır Gençler B Küçük Slalomda "Türkiye 
Üçüncüsü" olmuştur.
Ayrıca16 - 17 Aralık tarihlerinde Erzurum'da yapılan Alp Disiplini 

K1 Lig Birinci Ayak Slalom yarışmalarına öğrencilerimizden 
Erke Eren Besler ve Şan Özbakır katılmışlarıdır. Birinci gün 
yapılan yarışmalarda Erke Eren Besler yarışmayı ikinci, Şan 
Özbakır üçüncü; ikinci gün yapılan yarışmalarda Erke Eren 
Besler üçüncü, Şan Özbakır beşinci olarak tamamlamışlardır.
Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Öğrencilerimizi kutluyor 
başarılarının devamını diliyoruz. 

Öğrencilerimizin Kayak Branşındaki Başarıları
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Okulumuz öğrencilerinden Azra Deniz Çömlek 
ve Doğa Selen Takunyacı, 2-4 Ağustos 2017 tarihleri arasında Çek 
Cumhuriyetinde yapılan 16 ve 18 Yaş Milli Takımlarımızda ülkemizi ve 
okulumuzu başarıyla temsil etmişlerdir.
 Ayrıca öğrencimiz Azra Deniz Çömlek, Adana Tenis Kulübünde 16-22 Aralık 2017 tarihleri arasında 

yapılan Türkiye Şampiyonası Çiftler Kategorisinde Türkiye 2.si olmuştur. 
Öğrencilerimizden M. Kaan Erel, 11-15 Aralık  2017 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan Türkiye Tenis 

Federasyonu 16 Yaş Milli Takım Müsabakalarında final oynamış ve Milli Takıma seçilmiştir. 
Öğrencilerimizden Defne Dirican, 02-09 Eylül 2017 tarihleri arasında Ankara da yapılan Türkiye Tenis 

Federasyonu 10 Yaş Masters Tenis Türkiye Şampiyonasında Teklerde Final, Çiftler Kategorisinde Şampiyon 
olmuştur. 
Tüm öğrencilerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.

 Öğrencilerimizin Tenis Başarısı 

Orhan Alp Kuzulu'nun Karate Başarısı

Voleybol Söyleşisi

16-17 Eylül 2017 
tarihlerinde Tüyap Fuar 
ve Kongre Merkezinde 
yapılan İstanbul İller 
Arası Ümit, Genç ve 
Büyükler Karate Ligi 
Şampiyonasında, 
okulumuz öğrencisi 
Orhan Alp Kuzulu, 
Gençler 55 Kg. 
Kumite Kategorisinde 
Şampiyon olmuştur. 
Öğrencimizi kutlar, 
başarılarının devamını 
dileriz.

Futbol U-12 
Kulüp Takımımız, 
Türkiye Futbol 
Federasyonu’nun 
düzenlediği 
U-12 Futbol 
müsabakalarında 
okulumuzu başarı ile 
temsil etmektedir. 
İlk beş maçında dört 
galibiyet alan U-12 
Futbol Takımımız. 
Türkiye Futbol 
Federasyonu U-12 ligi 23. Grupta 12 puanla 3. Sırada 
bulunmaktadır.

Futbol U-12 Kulüp Takımımız

Öğrencilerimiz, 6 Aralık 2017 tarihinde 2017 Yılı Dünya Şampiyonu olan 23 Yaş Altı Bayan Voleybol Milli 
Takımı sporcuları ile düzenlenen “Voleybol Söyleşisi”nde bir araya geldi. Milli sporcular yaşadıkları bu büyük 
başarıyı ve deneyimlerini, okulumuz sportif branşına katılan tüm öğrencilerimize aktardılar. Soru cevap 
şeklinde geçen söyleşide öğrencilerimizin merak ettikleri soruları yanıtladılar. Keyifli geçen bu söyleşide Milli 
Sporcular tarafından öğrencilerimize sürpriz hediyeler verildi.
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Okulumuzda uzun süredir var olan ve ülkemizde 
son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz “Kodlama Eğitimi” nedir?

 “Kodlama” başka bir deyişle “Programlama”; belirli şartlara ve 
düzene göre yapılması istenen işlemlerin bütünü anlamına gelir. 
Günümüzde bilgisayarlarımızda belli işlemleri yapmak için 

kullandığımız programları bir düşünelim. Her bir programın bir kullanım 
amacı, çalışma şekli, elde edilen çıktısı birbirinden çok farklı. 
Fabrikalarda kullanılan ve gün boyu tıkır tıkır çalışan makineleri 

düşünelim. Her biri belirli bir düzende paketleme, belli ölçülerde kesme 
gibi işlemleri otomatik olarak hatasız bir şekilde yapabiliyor. 
Evlerimizde kullandığımız bulaşık ve çamaşır makinelerinin nasıl 

çalıştığını düşünelim. İstediğimiz sıcaklıkta, istediğimiz devirde 
ve istediğimiz zaman aralığında çalışmasını bir iki tuş sayesinde 
yapabiliyoruz. 
İşte tüm bu makinelerin, belirli şartlara ve düzene göre işlemleri yerine getirmesini sağlayan şey; 

makinelerin kontrol mekanizmalarına yüklenen programlardır.
Program, bilgisayara ya da elektronik devre ve mekanik sistemlerden oluşan düzeneklere bir işlemi 

yaptırmak için yazılan komutlar dizisinin bütünü veya bir kısmı olarak tanımlanır.
Şimdi biz çocuklarımıza programlama diğer bir deyişle kodlama eğitimini verirken, sadece bir makinenin 

yapması gereken işlemler için gerekli kodları 
yazarak, bir program mı yazmasını sağlıyoruz? 
Elbette cevabımız hayır. 
Kodlama derslerimize başlarken birinci 

hedefimiz, öğrencilerimize düşünmeyi 
öğretmektir. Düşünme nasıl öğretilir, 
dediğinizi duyar gibiyim. İşte bu noktada 
sizlere “Bilgi İşlemsel Düşünme 
(Computational Thinking)” ve 
“Algoritmik Düşünme” kavramlarından 
bahsetmek istiyorum.
Problem çözme yeteneği, 21. yüzyılda en 

önemli öğrenci niteliklerinden biridir. Bilgi 
İşlemsel Düşünme kavramı, problem 
çözme yeteneği ile doğrudan ilişkilidir. 
Öğrenciler günlük hayatlarında karşılaştıkları 
problemlerin çözümünde bilgisayarları 
kullanmak için belirli bir beceri ve bilgiye 
sahip olması gerekir. Bilgi İşlemsel 
Düşünme; problemlerin çözümünde 
bilgisayarları kullanabilmek için gerekli 
olan bilgi ve beceriler bütünüdür diyebiliriz. 

Bilgi İşlemsel Düşünme, bilgisayarların insan beyninin bir uzantısıymış gibi kullanabilme yeteneğidir. Bilgi 
İşlemsel Düşünme sayesinde, insanların zekası ile bilgisayarların işlem yeteneklerini birleştirerek gelişen 
dünyada daha başarılı bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bilgi İşlemsel Düşünme yeteneği en etkili 
şekilde “Kodlama”, “Programlama” ve “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” derslerinde kazandırılabilir. 
Bu derslerde öncelikle öğrencilere programlamanın (kodlamanın) temel kavramları ve algoritma kavramı 

Kodlama (Programlama) Eğitimi Nedir?

  Bilişim Teknolojileri
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öğretilmektedir. Bilgi İşlemsel Düşünmenin temelinde de Algoritmik Düşünme vardır.
 “Algoritmik Düşünme” yetisini kazandırmak için, öğrencilerimiz ile ilk olarak algoritma yazma 

alıştırmaları yapılır. 
Algoritma; bir problemi 
çözebilmek için izlememiz 
gereken yolu adım adım, 
düzenli ve sıralı bir şekilde 
yazmaktır. Algoritmanın 
bir başlangıç noktası ve 
bir bitiş noktası vardır. 
Bitiş noktasına ulaşmak 
için yapılacak işlemler 
her yönüyle kurgulanmalı, 
karşılaşılacak olumsuzluklar 
ve çözüm yolları da 
düşünülmelidir. Derslerimizde algoritma yazma alıştırmaları yaparken amacımız; öğrencilerimizin algoritmik 
düşünce yetisine sahip olarak olayları artısı ve eksisi ile kurgulamasıdır. Bu alıştırmaları yaparken 
öğrenciler, aslında günlük hayatlarında yaptıkları her işi algoritmik olarak yaptıklarını fark eder. Örneğin 
peynirli omlet yaparken; ilk önce malzemeleri hazırlaması, eksik var ise temin etmesi, ocağı açması, ocağı 
kontrol etmesi, malzemeleri tavaya belirli bir sırada eklemesi, gerekli zamanlarda karıştırması, pişme 
sürecini kontrol etmesi gibi işlem basamaklarını takip ederek sonuca ulaştığının farkına varır. Öğrenciler 
algoritmik düşünce yetisine sahip olduğunda; her bir olayı artısı ve eksisi ile kurgulayıp, olayı doğru ve hızlı 
bir şekilde bitirmeyi programlar. Böylece yaşamını kolaylaştırmayı öğrenir. 

Okulumuzda küçük yaşlardan itibaren kodlama (programlama) eğitimlerini planlayarak öğrencilerimize; 
matematik ve analitik düşünce altyapısını geliştirme, konsantrasyon, 
analiz-sentez, hem sonuç hem de süreç odaklı düşünme, içsel 
motivasyonunu kullanma, hayal gücünü kullanma, yaratıcı düşünme, 
tasarım odaklı düşünme, eleştirel düşünme, problemleri öngörerek 
çözümler üretebilme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme gibi bir çok 
beceriyi kazandırmayı hedeflemekteyiz.
Kodlama öğrenen her öğrencimizin programcı, yazılımcı olmasını 

beklemiyoruz tabii ki. Öğrencilerimizin kazandığı bu yetiler sayesinde 
diğer derslerinde; karşılaştıkları problemlere daha hızlı çözümler 
bulabilmesini, olaylar arasında ilişki kurup ilgili konuyu daha kısa sürede 

anlayabilmesini, çalışmalarında daha yaratıcı olabilmesini, ezberci düşünme yapısından çıkarak daha 
analitik düşünebilmesini istiyoruz.

İlk olarak küçük yaş seviyesindeki öğrencilerimizle, bilgi işlemsel düşünme becerilerini geliştirmeye 
yönelik bilgisayar ortamına ihtiyaç duyulmadan (Unplugged Coding) uygulanabilecek sınıf 
içi etkinlikler yapmaktayız. Algoritmik düşünme yetisini kazandırmak amacıyla tasarlanmış, öğrencilerin 
yaş ve seviyelerine göre çeşitlilik gösteren bir çok uygulama bulunmaktadır. Küçük yaşlarda programlama 
öğrenmenin önemini kavrayan bazı programcılar, bu eğitimi kolaylaştırmak için çeşitli araçlar ve diller 
geliştirmiştir. Çocuklara programlamayı sevdiren, eğlenceli bir şekilde öğrenmesini sağlayan “Code.
org” platformu; Sergey Brin, Mark Zuckerberg, Bill Gates gibi dünyanın en meşhur programcılarının 
ve büyük teknoloji 
firmalarının kurucularının 
da aralarında bulunduğu 
bir grup tarafından 
oluşturulmuştur. İlkokul 
1 ve 2. Sınıflarımızda 
“Kodlama” derslerimizde 
bu platformdan seçtiğimiz 
etkinliklere yer vermekteyiz. 

TED İstanbul Kolejinde Kodlama (Programlama) Eğitimi

Peki Derslerimizde Bu Amaçlara Yönelik Ne Tür Uygulamalar Yapıyoruz?
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Öğrencilerimize 3. Sınıftan itibaren 
gelişmiş programlama dillerini kod yazarak 
öğretmek yerine, Blockly, Scratch, Kodu 
Game Lab, App Inventor gibi uygulamaları 
kullanmaktayız. Bu uygulamalar ile öğrencileri 
doğrudan karmaşık kod yazma eylemine 
sokmadan; sürekle bırak işlemi ile gerekli kod 
bloklarını uygun yerlere getirip birleştirmeleriyle, 
öğrencilerin kendi programlarını oluşturmaları 
sağlanmaktadır. 

Derslerimizde kullandığımız Bilişim Garaj 
Akademisi online eğitim platformu sayesinde 
öğrencilerimiz, okulda öğrendiği bilgileri 
evlerinde istedikleri zaman tekrar eder, 
hatta kendi gelişim hızında diğer konuları da 
öğrenebilir.

6. Sınıftan itibaren bu uygulamalara ek olarak öğrenciler, 
farklı tasarımlarda hazırlanan robotları programlamayı 
öğrenmeye başlar. mBlock, S4A(Scratch for Arduino), 
iDea gibi algoritma geliştirme ve görsel programlama 
yazılımları sayesinde öğrencilerimiz; komut yazmadan, robotun 
yapmasını istediği işlemleri yerine getiren programları yazabilir. 
Farklı işlemler için tanımlı blokları ve bağlantıları kullanarak 
robot için gerekli programı adım adım oluşturur ve robotlarına 
yükler. Bu yazılımlar ile öğrenciler, mBot ve O-bot gibi robot 
kitlerini programlayarak farklı projeler üzerinde çalışır. 

Ayrıca öğrencilerimiz Bilişim Garaj Akademisi platformunda 
bulunan Arduino ile Akıllı Cihaz Tasarımı eğitimlerinde; 
sensörleri, mikrodenetleyicileri, kod becerilerini, motorları, 
LED’leri kullanarak etraflarındaki her şeyi akıllı hale 
getirebileceklerini öğrenirler. 

Blok temelli programlama eğitimlerimizin dışında;           
6. Sınıf öğrencilerimiz MS Small Basic, Hazırlık ve 10. 
Sınıf öğrencilerimiz ise Pyhton programlama dillerini 
öğrenirler. MS Small Basic ve Python platformlarında 
öğrencilere doğrudan söz dizimi oluşturarak kod yazma bilgi 
ve becerileri kazandırılır. MS Small Basic, Visual Studio’daki 
Visual Basic dilinin çocuklar ve acemiler için özel olarak 
sadeleştirilerek geliştirilmiş halidir. Python; Java veya C# gibi ileri seviye diller kadar becerikli, buna 
karşılık onlara nazaran daha anlaşılır söz dizimine izin veren, bugün dünyanın en büyük yazılım firmalarının 
kullandığı çok başarılı bir yazılım dilidir. 

Gazetemizin bundan sonraki sayılarında, her seviyede yaptığımız Kodlama (programlama) eğtimlerimizden 
ayrıntılı ders örneklerini paylaşıp, öğrencilerimizin bu örnekler ile neler yapabildiklerini ve hangi kazanımları 
elde ettiklerini ayrıntılı olarak sizlere göstermeye çalışacağız.

Sözlerimi Steve Jobs'un bir sözü ile sonlandırmak istiyorum. 

"Bu ülkedeki herkes programlamayı öğrenmeli. Çünkü programlama, size nasıl düşüneceğinizi öğretir." 

Yeliz Yıldırım Tülükaş
Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Bölüm Başkanı
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JRoboTEDİST Kulubü

Bu setler ile yapılan gerçek hayat proje modellerinde öğrencilerimiz; küçük 
yaşta mühendislik, teknoloji ve kodlama alanında deneyim sahibi olurlar. 
I. Dönem boyunca öğrencilerimiz, Lego Education Wedo setini kullanarak, 
mancınık, el arabası, araba, atlı karınca gibi basit makineleri oluştururlar. 
bu çalışmaları yaparken; çarkların, tekerleklerin, aksların, kaldıraçların ve 
makaraların çalışma prensiplerini kavrar ve kendi modellerini oluşturmaya 
çalışırlar. Bu sayede öğrencilerimiz, mühendisliğin tasarım aşamasındaki 
sürecin nasıl olduğunu yaşayarak öğrenir. 

Öncelikle yaratıcılıklarını geliştirici çalışmalar yapan 
öğrencilerimiz, sonrasında ise programlayacakları 
legoları inşa etmeye başlar. İnşa ettikleri legolar 
tamamlandığında ise sıra onları programlayarak hareket 
ettirmeye gelir.

Wedo 1.0 seti ile öğrenciler basit kod bloklarıyla 
yaptıkları programlar ile lego modellerini istedikleri 
gibi canlandırır. Öğrenciler kodlama derslerinde yaptığı 
uygulamalardan farklı olarak bu çalışmada, yazdığı 
programın sonucunu canlı olarak bir model üzerinde 
görme fırsatı bulur. Modellerinin çalışır hallerini gören 
öğrenciler; yaptıkları modelin ve yazdıkları programın 
sonucunu görmekten ve bir ürün inşa etmekten son 
derece mutlu olur. 

İlkokul 4. Sınıf öğrencilerimizin katılımı ile 
gerçekleştirilen JRoboTEDİST Kulübü çalışmalarında; 
ilkokul öğrencilerinin meraklarını uyandıran, fen ve 
bilim alanlarında gelişmelerini sağlayan, "yaparak" 

öğrenme aracı olan Lego Wedo Education setleri 
kullanılmaktadır.
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FIRST® LEGO® League/FLL, FIRST Vakfı ve LEGO firmasının ortak çalışmasından doğmuş, uluslararası, 
kar amacı gütmeyen bir programdır. Bilim Kahramanları Derneği, özgüven sahibi, sorgulayan, takım halinde 
toplumsal sorunlara çözümler üretebilen bir gençlik yetişmesi niyetiyle dünyada 80 ülkede yapılan FIRST® 
LEGO® League (FLL) etkinliğini Türkiye’de gerçekleştirmektedir. 
Gençler ve çocuklar 4-10 kişi arası takımlar kurarak, her yıl dünyanın gündemine ait farklı bir tema 

üzerinde araştırma yapıp, çözüm üretip, paylaşıp, özgüven inşa ederler. Turnuvalara katılan takımlar, 2-3 
ay öncesinden çalışmalara başlamaktadırlar. Bu süre içerisinde turnuvada kazanacakları asıl başarının bir 
takım ruhunu benimseyebilme, arkadaşça rekabet edebilme, takımca keşfedilen bilgilerin değeri, kazanılan 
deneyimlerin başkalarıyla paylaşılması, duyarlı profesyonellik gösterebilme yeteneği olduğu her fırsatta 
anlatılmakta ve bu davranışları içselleştirmeleri sağlanmaktadır. 
Takımlardan turnuvaya hazırlık aşamasında LEGO Mindstorm EV3 setleri ile verilen temadaki görevleri 

yerine getirebilecek bir robot tasarlamaları, programlamaları, probleme özgün çözümler üretmeleri, 
buldukları çözümleri görsel bir şekilde sunum yapmaları ve tüm bunları gerçekleştirirken FLL Değerlerine 
uygun tutum sergilemeleri beklenmektedir. 
TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Ortaokulu olarak, 10-11 Şubat 2017 tarihlerinde “First Lego League Türkiye” 

turnuvasının İstanbul’da gerçekleştirilecek ayağına “MASTER MAKERS” takımımız ile katılım sağlayacağız. 
Takımımız bu yılın teması olan “Hidrodinamik; Suyun Yolculuğu” konusu için çalışmalarına başladı ve 
çalışmalarına hızla devam ediyorlar. 

MASTER MAKERS Takımımız 
Bilim Kahramanları Buluşuyor/FIRST® LEGO® League (FLL) 

14. Türkiye Turnuvalarında



70

1994 yılından beri FIRST Vakfı           
(For Inspiration and Recognition of 
Science and Technology) tarafından 
düzenlenen ve "Zeka İçin Spor" sloganıyla 
ortaya çıkan, her sene 15-18 yaş grubu 
için düzenlenen uluslararası robotik 
turnuvası olan FRC (First Robotics 
Competition)’nin III. Turkish Robotics 
Off-Season Turnuvası 2-3-4 Aralık 
2017 tarihlerinde Ülker Sports Arena’da 
gerçekleştirildi.
RoboTEDİST Takımı olarak öğrencilerimiz 

de bu turnuvada yerini aldı. 
6 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen Kick-Off etkinliğinde öğrencilerimiz, bu sezonun görevini 

“STEAMWORKS” teması olduğunu öğrendiler ve 6 haftalık hazırlık süreci başlamış oldu. RoboTEDİST 
Takımımız, Mart 2017’de Amerika’da gerçekleştirilen “FRC Bayou Regional Robotics Competition” 
turnuvasına katılmıştı. Bu turnuvanın teması da “STEAMWORKS” idi. Öğrencilerimiz edindikleri bu tecrübeyi 
kullanarak var olan robotlarında düzeltilmesi gereken noktalar üzerinde çalıştılar. Mekanik grubundaki 
öğrenciler; robotun çark alma ve takma, ipe tırmanma mekanizmalarını yeniden tasarladılar. Böylece iki 
dakika süren turnuva maçları sırasında robotun en yüksek puan alabileceği görevleri yerine getirmek için 

çalıştılar. 6 hafta süresince öğrenciler robotu hazırlarken mekanik, elektronik ve programlama alanlarında 
karşılaştıkları birçok probleme çözüm üretmeye çalıştılar. Hafta sonlarında yapılan uzun çalışmalar, bazı 
zamanlar sabahlara kadar devam etti. 18 Kasım 2017 tarihinde öğrencilerimiz çalışmalarını tamamlayarak 
robotu kurallara uygun olarak paketlediler ve heyecanla turnuva gününü beklediler. Turnuvanın birinci günü 
takım öğrencileri hızlı bir şekilde pit alanında kendileri için ayrılan yeri düzenlediler. Öğrenciler, takımları 
hakkında bilgi veren afişler, broşürler, rozetler ve yıldız 
kartlar gibi tanıtım ürünlerini kullanarak kendi alanlarını 
keyifle dizayn ettiler. Ayrıca tüm turnuva boyunca 
“Safety First” ilkesiyle güvenlik kurallarına uygun ortam 
sağlanarak kimsenin zarar görmeyeceği çalışmalar 
yapıldı. Eşzamanlı olarak mekanik ve elektronik grubu 
öğrencileri robotun montajını sağladılar. Montaj 
sonrasında robotun test sürüşlerini yapan öğrencilerimiz, 
robotların maçlara çıkabilmesi için birçok gereksinimi 
kontrol eden “inspection” alanından robot üzerinde 
tekrar düzeltme gerektirmeden geçtiler. RoboTEDİST 
takımı öğrencilerinin üç sezondur yaptığı en başarılı 
robotu, 2 ve 3. gün oynadığı maçlarda hedeflediği 
bireysel robot performansı puanını elde etmeyi başardı. Öğrencilerimiz gururla okulumuzu temsil etmenin 
yanı sıra; turnuva boyunca keyifli, bol deneyim ve paylaşım dolu vakit geçirdiler.

RoboTEDİST Takımımız
“III. TURKISH ROBOTICS OFF-SEASON” Turnuvasında

/RoboTEDİST /RoboTEDİST http://www.robotedist.org/robotedist@gmail.com
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12-15 Ocak 2018 tarihleri arasında IX. TİUF 
TED İstanbul Ulusal Forumunu gerçekleştirdik. 

Gençlerin yakın ve uzak çevre konularına duyarlılığını arttırmak, derinlemesine ve çok yönlü araştırma 
yaparak, bilimsel gerçeklere dayalı bilgi paylaşımlarını sağlamak amacı ile her yıl geleneksel olarak 
düzenlenen TED İstanbul Ulusal Forumunun dokuzuncusunu gerçekleştirdik. Türkiye’nin çeşitli illerinden 
katılan 18 okul ve 280 öğrenci ile gerçekleştirdiğimiz forumda öğrenciler dört gün süreyle 10 farklı komitede 
nüfus ve kalkınma, kadın hakları, ekonomi, teknolojik kalkınma, güvenlik, sağlık, kültür, eğitim, çevre ve 
dış ilişkiler konu başlıkları altında sorunları ortaya koydular, çözümler aradılar. Bunu yaparken de ortak 
düşünebilmek, üretken olmak, öz güveni geliştirmek, yeni dostluklar kurmak gibi pek çok kazanım elde 
ettiler.
Forumun açılış töreni konuşmacısı fütürizm denince Türkiye’de akla gelen ilk isimlerden biri olan Sayın Ufuk 

Tarhan'dı. Tarhan, yüksek enerjisi ve farklı perspektifi ile öğrencilere seslendi. Dördüncü günün sonunda 
kapanış töreni ile son bulan IX. TİUF’a katılan tüm öğrencilerimizi ortaya koydukları çözüm önerileri için 
tebrik ediyoruz.

 IX. TİUF
TED İstanbul Ulusal Forumu

 Sosyal Etkinliklerimizden 



Müzik Bölümü öğretmenleri ve öğrencilerinin birlikte hazırladığı Kış Konseri, 
16 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirildi. İlkokul Festival Korosu ile ortaokul ve 
lise öğrencilerimiz müzik alanındaki performanslarını keman, saksafon, gitar, 
solo, pop orkestrası, çello, nefesli ve vurmalı çalgılar gruplarında yer alarak 

velilerimize sergilediler. Öğrencilerimizin müzik alanında gösterdikleri başarılı 
sahne performanslarından dolayı tebrik ediyoruz. 


