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Being a Foreign Student in Istanbul and at 
TED Istanbul College 

Student life is exciting. Maybe it’s the most important part of my 
life. However, if you are living this time of your life abroad without 
your family, it can be very stressful. To live apart from your family 
and their support was sad at first, but you can get used to it. 
One issue that was challenging for me was just getting around in 
Istanbul. Istanbul is approximately twenty times bigger than my 
home town, Ashgabat in Turkmenistan. In Istanbul, it can be very 

easy for one to get lost. Actually, it has happened to me twice. One time when I was in 
Beşiktaş, my phone shut down and I couldn’t find which bus to take. Luckily, people were 
very friendly when I asked them for help. In addition and unexpectedly, the difference in 
climate has caused me some problems. Ashgabat has a dry climate, whereas in Istanbul 
it seems to rain all the time. In the end, you realize that becoming more independent 
requires a bit of courage and by the end of the process you will be proud of yourself and 
have gained confidence.
In my country, the education I got from my previous school was not enough for me.       

I wanted a challenge in both my life and education. I discussed this issue with my family 
and they allowed me to come to Turkey to study. We were aware of the best schools     
in Turkey, so I contacted TED Istanbul College. After taking an exam and being accepted,    
I was very happy. All of my family members were proud of me, as well. 
I believe to adapt to a different country and culture, one has to know its history, 

culture, language, and idioms. Fortunately, I had studied in a Turkish school with Turkish 
students, so I knew many things about Turkey and Turkish culture. When people met me 
the first time, they were fascinated with my speaking skills. 
Turkish people and everybody at TED Istanbul College have been very pleasant. Here, 

I have made friends for life and I hope our friendships will not end. It was very easy to 
get used to TED. Students who are my best friends now liked me right away and helped 
me in every situation. Some of my friends invited me to their homes. Some of them 
even brought me home-made meals. Luckily, at TED Istanbul College I don’t feel any 
difference being an international student. 
Furthermore, living in Istanbul has been a very good life experience. In spite of staying 

in a dormitory, I go out every chance I get to explore Istanbul. Once I went to Taksim 
Square, and there was a huge crowd of people shopping, drinking coffee, having lunch 
and just walking around like me. The city where I come from is much less populated and 
so, being inside of a big crowd was stressful. Luckily, listening to street musicians playing 
traditional Turkish music on Istiklal Street, helped me feel more at ease. In the streets 
of Ashgabat, there are no musicians. Seeing them in Istanbul and listening to them was 
very relaxing and enjoyable. 
Now, six months have passed since I started at TED Istanbul College. Time has passed 

by quickly and interestingly. I am enjoying my life here and most importantly can say that 
I am happy with my decision to come to Turkey. 

Nursafar Gulmuradov 10/C    
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103. Yılda Çanakkale: 
“Dünya Tarihini Değiştiren Zafer”

Çanakkale’de tüm imkânsızlıklara rağmen, büyük bir destan yazan, “Çanakkale geçilmez” dedirten, genç-
yaşlı, milli ve manevi değerleri için hayatını ortaya koyan kahramanlarımızı ve Cumhuriyetimizin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. Yıl dönümünde 
şükran ve minnetle andık.
“Dünya Tarihini Değiştiren Zafer” temasının işlendiği törende, savaşın dünya tarihindeki önemi ve bu savaşın 

ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde, emperyalizme karşı kurtuluş mücadelesini başlatan ve 
bağımsız bir devlet kurmayı başarmış olan halkımızın, tüm dünyanın ezilen, mazlum ve mağdur halklarına 
nasıl örnek olduğu vurgulandı. 
Fen Bilimleri Bölümü ve tören komitesinin lise öğrencilerimizle birlikte hazırladığı tören programı, Saygı 

duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından, 
“Çanakkale İçinde” şiiri, “Anzakların Gözünden Çanakkale” video gösterimi ve “Çanakkale Savaşları İçin 
Neler Dediler?” isimli sunumun ardından, babası ile birlikte Çanakkale Savaşına katılan, Milli Mücadele 
yıllarında, cepheden cepheye koşan, çocukluğu savaş alanlarında geçen Nezahat Onbaşı’nın hikayesini ve 
dans ile canlandırılmasını izledik. Törenimiz, öğrencilerimizin müzik öğretmenleri eşliğinde seslendirdikleri              
“Bir Fırtına Tuttu Bizi” ve “Allı Turnam” isimli türkülerle son buldu.
Öğrencilerimize ve onlara töreni hazırlamalarında önderlik eden öğretmenlerimize bu anlamlı ve duygu dolu 

tören için teşekkür ediyoruz. 
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İlkokul Öğrencilerimizden 
ESİNTİLER

18 Mart Çanakkale Zaferi

Çalıştılar yurdumuz için
Atatürk’ümüz ile birlikte
Ne olursa olsun vazgeçmediler
Ata’mızın önderliğinde
Kanları aktı yurdumuz için
Kavga ettiler, savaştılar bu vatan için
Ama inanmaktan asla vazgeçmediler
Laf değildi savaş
Ey Türk milleti…

Zafer uğrunaydı tüm yaşananlar
Ata’mız gösterdi yolu
Farkımız buydu
Ey Türk milleti tüm bunlar
Rahat ve güvenli yaşamamız içindi
İzleri unutulmayacak asla…
	 	 	 Ayşe	Nisa	Toğlukdemir	3/A	

Çanakkale Geçilmez

Çatıştılar askerler
Al bayraklar havada uçuşurken
Ne yaptılar ki…
Aç aç savaştılar.
Kendilerini hiç bırakmadılar
Korkmadan savaştılar.
Al bayraklar havada uçuşurken
Laf değil bu vatan için şehit olmak
Ey Türk milleti…
Zor günlerdi o günler…
Ama savaşmayı bırakmadılar.
Fakat şehitlerimiz çok oldu.
Ey Türk askeri
Rehberiniz Ata'm idi
İzinde hep ileri!
	 	 	 Kemal	Ayvacı	3/A	

Çanakkale Geçilmez

Çatışma başladı Çanakkale’de,
Askerlerimiz savaştı bizlere.
Niye diye sormadan bile.
Askerler şehit oldu.
Kadınlar da savaştı.
Kaybettik insanları.
Amaç vatanı korumaktı.
Lazımdı tüm insanlar,
Ezildi bütün düşmanlar.

Zarar geldi orduya,
Ama kurtardık vatanı.
Ferahladı anneler,
Evlatlarını feda edenler…
Rahat etti Türk milleti,
İstiklal bizimdi!
   
	 	 Barın	Yangın	3/A	

Çanakkale Geçilmez

Çanakkale, güzel kalem,
Anlat da duysun herkes bu güzel zaferi,
Nereli olursak olalım, Çanakkaleli olalım.
Anlat bana Çanakkalem nasıl bir şey savaş?
Korkma sakın! Biz varız!
Korkma, Türk milleti var!
Askerlerimiz zorlukla kazanmış bu savaşı…
Laleler, sümbüller solmuş,
En değerlimiz vatan solmuş…

Zafer kazanalım bütün savaşlarda,
Alçak düşmanı yenelim.
Fakat insanlığı unutmadan…
En acılı anı yaşamasın askerler.
Rehber olalım tüm insanlara,
İlan edelim zaferimizi tüm dünyaya!
	 	 	 Ela	Şener	3/A	

Çanakkale Zaferi

Çanakkale “geçilmedi!” 18 Mart 1915 tarihinde.
Artık mutlu bir ülke olduk.
Nasılsa düşmandan kurtulduk.
Atatürk önderliğinde yeni bir başlangıç yaptık.
Kurtulduk düşmandan, rahat bir nefes aldık.
Kurtulurken acı dolu anlara tanık olduk.
Atalarımız canlarını verdi, kazanmak için bu savaşı.
Lafın bittiği yerdi…
En sonunda kazandık zaferi!

Zafer içindi yaşadıklarımız
Anladık ki güçlü bir milletiz.
Felsefesi doğruluk, eğitimi güzel bir ülke doğdu hiçten.
En üzücüsü ise,
Resimleri kaldı şehitlerimizin ama zaferi verdiler bize.
İlan edildi tüm dünyada, “Çanakkale geçilmez!” diye...
   
	 	 	 Mercan	Semerci	3/A	
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Kütüphane	Haftası	Etkinliklerimiz

İstanbul	Modern	Sanat	Gezimiz

  Anaokulumuzdan	Haberler

Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz “İstanbul Modern Sanat Müzesi”ni gezerek, sergilenen resimleri ve objeleri 
incelediler. Ressam ve heykeltıraşların eserlerinde neyi anlatmak istediklerini konuştular. Gezi sonrasında 
gezide en çok hoşlarına giden eseri resimleyerek, sevdikleri portleri ifade ettiler.

Ortaokul öğrencilerimiz “Kütüphane Haftası” etkinlikleri 
çerçevesinde hazırlık gruplarımızı ziyaret ettiler. Kitaplardaki 
kahramanların kostümleri ile sınıfta kendilerini tanıttılar. 
Ortaokul öğrencilerimizden biri, seçtiği hikayeyi minik 
kardeşlerine okudu. Öğrencilerimiz büyük bir keyifle dinledi.

Yazar	Etkinliğimiz
Çocuk kitapları yazarı ve aynı zamanda da velimiz olan Ayşe Ayar 
“Zaman	Krallığı” kitabını öğrencilerimize okudu. İlgiyle hikâyeyi dinleyen 
öğrencilerimiz, kitaptaki kahramanlar ile ilgili sorular sorarak yazarımızla 
sohbet ettiler. Yazarımız her öğrencimiz için kitabını imzaladı.
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Cam	Ocağı	Gezimiz

Veteriner	Gezimiz

Anaokulumuzda	Beyin	Farkındalığı	Haftası

Orta grup öğrencilerimiz 
öğretmenleri ile Cam 
Ocağı’na geziye gittiler. 
Gezide öğrencilerimiz, 
kor halindeki camın nasıl 
balon gibi üflendiğini, 
çeşitli aletler yardımıyla 
nasıl şekillendirildiğini 
izlediler. Günlük 
yaşamımızın bir parçası 
olan camları kullanarak, 
kendi tabaklarını 
oluşturdular. Camın 
hangi evrelerden 
geçerek evlerimize 
ulaştığını öğrenerek, 
keyifli bir gün geçirdiler.

Küçük yaş grubu 
öğrencilerimiz ilk 
gezilerinde “Veteriner 
Kliniğine” gittiler. 
Veterinerden hayvanların 
bakımı, yedikleri 
mamalar hakkında 
bilgi aldılar. Kuaför 
bölümünü ziyaret ederek, 
hayvanların nasıl tıraş 
edildiğini gözlemlediler. 
Öğrencilerimiz, klinikteki 
köpekleri ve kedileri 
severek gezilerini 
tamamladılar.

Mart ayında çocuklarımızın en çok ilgisini çeken etkinliklerinden 
birisi “Brain Awareness Week-Beyin Farkındalığı Haftası” 
çalışmalarıydı. Beyin Farkındalığı Haftası’nı Türkiye’de organize 
eden Gebze Teknik Üniversitesi Bio-Teknoloji Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. Işıl Aksan 
Kurnaz ve Koç 
Üniversitesi Sağlık 
Birimleri Müdürü 

Prof. Dr. Yasemin Gürsoy Özdemir asistanları ile gelerek; 
“Beynimiz Nasıl Öğrenir?”, “Beynimizdeki Hücreler”, 
“Beynimiz Çevremizi Nasıl Algılar?”, “Beynin İçi Nasıl 
Görüntülenir?”, “Beynimizi Nasıl Korumalıyız?” konularında 
anaokulu hazırlık sınıfı öğrencilerimize bilgiler verdiler. 
Beynimiz hakkında çok ilginç bilgiler öğrendik. 



8

23-24-25 Mart 2018 tarihlerinde 4. Sınıf öğrencilerimizle İzmir Uzay Kampı’na bir gezi gerçekleştirdik. 
Gezide katıldığımız “Yıldızlar ve Gezegenler Macerası Programı” ile öğrencilerimiz, uzay bilimleri alanında 
eğitimler aldılar, uzay simülasyonları ile takım çalışmalarına katılarak uzay teknolojileri ile tanıştılar.

 İlkokulumuzdan	Haberler

4.	Sınıf	Öğrencilerimizin	Uzay	Kampı	Macerası

Eşit	Paylaştırıyorum
2. Sınıf öğrencilerimizle bölme işleminin paylaştırma ve eşit sayıda dağıtma 

olduğunu hissetmeleri için bir kes-yapıştır çalışması yaptık. 16 kurabiyeyi 4 tabağa, 
15 elmayı 5 sepete, 6 balığı 2 akvaryuma ve 9 uğurböceğini 3 yaprağa eşit şekilde 
dağıtarak bölme işlemiyle ilgili güzel ve eğlenceli bir çalışma gerçekleştirdik.

Matematik	Çalışmalarımızdan

TARSIA:	İşlem	Önceliği	Çalışması
4. Sınıf öğrencilerimizle “Doğal Sayılarda Toplama, 

Çıkarma, Çarpma ve Bölme İşlemleri” konularını bitirdikten 
sonra iki adımlı işlemler ve işlem önceliği konusunu 
işledik. Öğrendiğimiz bütün işlemleri bir arada ve belli 
bir sırayla yaparak çok keyifli bir etkinlik yaptık. TARSIA;  
öğrencilerimizin çok sevdiği ve öğrendiklerini keyifle 
uyguladıkları bir puzzle programıdır.

Çarpmanın	Renkli	
Dünyası
3. Sınıf 

öğrencilerimiz, 
çarpım tablosunun 
gizemli dünyasına 
girip rengarenk bir yol 
hazırladılar kendilerine. 
Çarpım tablosunu 
hem tekrar ettiler hem 
de eğlenerek sayılar 
arasındaki ilişkiyi 
keşfettiler. 
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Problem	Çiçeği
3. Sınıf öğrencilerimizle problem çiçeğimizi hazırladık. Kendilerine verilen kağıtlara kendi yaratıcılıklarını 

kullanarak özgün sorularını hazırlayan öğrenciler, yazdıkları problemleri birbirilerine okudular. Daha sonra 
dağıttığımız renkli kağıtlara seçtikleri problemlerini yazdılar. Bir araya gelen renkli kağıtlarla kendi problem 
çiçeğimizi hazırladık. 

İşlem	Canavarı
2. Sınıf öğrencilerimizle çarpma ve çıkarma işlemleri ile ilgili eğlenceli bir yap-boz çalışması yaptık. Önce 

kendilerine verdiğimiz işlem kağıdındaki çıkarma ve çarpma işlemlerini yapan öğrencilerimiz, daha sonra 
buldukları işlem sonuçlarıyla eşleştirdikleri görselleri uygun yerlere yapıştırarak resmin bütününü oluşturdular. 

Rengarenk	
Çarpma	Etkinliği
2. Sınıf 

öğrencilerimizle 
birlikte çarpım 
tablosunu daha 
kolay öğrenmek 
ve tekrar etmek 
için çarpım tablosu 
oyunu oynadık. 
Renkli şeritlerdeki 
çarpma işlemlerinin 
cevaplarını aradık, 
bulduk ve yeni 
sorunun cevabını aramaya koyulduk.
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Fen	Bil imleri	Çalışmalarımızdan
     Atıkların	Ayrıştırılması-Geri	Dönüşüm

4. Sınıf öğrencilerimiz, 
atıkların neden ayrıştırılması ve 
ayrıştırılmanın nasıl yapılması 
gerektiğini, bu durumun ülke 
ekonomisine etkisinin ve geri 
dönüşümün ne olduğunu grup 
çalışması yaparak öğrendiler. 
Gruplar kendilerine verilen 
makalelerden yola çıkarak 
sunum posterlerini hazırladılar. 
Daha sonra öğrencilerimiz, 
sınıf ortamında sunumlarını 
gerçekleştirdiler.

	 	 	 	 	 Karışımların	Ayrıştırılması	Etkinliği
4. Sınıf öğrencilerimiz 

“Karışımları, onları oluşturan 
saf maddelere nasıl ayırırız?” 
sorusundan yola çıkarak 
karışımları ayrıştırma 
yöntemlerini istasyon çalışması 
ile öğrendiler. Eleme, süzme, 
suda yüzdürme, mıknatısla 
ayırma, buharlaştırma ve ayırma 
hunisi ile ayırma yöntemlerini 
deneyerek hangi karışımın hangi 
yöntemle ayrıldığını keşfettiler.

Kütleyi	Hesaplayıp,															
Hacmi	Ölçüyorum
4. Sınıf öğrencilerimiz, 

maddenin ayırt edici 
özelliklerden olan kütle ve 
hacim kavramlarını öğrendiler. 
Eşit kollu terazi yardımıyla farklı 
maddelerin kütlesini hesaplayan 
öğrencilerimiz, dereceli 
silindir kullanarak katı ve sıvı 
maddelerin hacimlerini ölçtüler. 

Gölge	Oyunu	Zamanı
 3. Sınıf öğrencilerimiz 

“Işık” konusu kapsamında 
yaratıcılıklarını kullanarak 
elleriyle gölgelerden şekiller 
oluşturdular. Gölgelerin 
oluşması için neyin gerekli 
olduğunu deneyerek buldular. 
“Gölgemizi nasıl büyütürüz?” 
sorusuna cevap arayan 
öğrencilerimiz, ellerini ışık 
kaynağına yaklaştırdıklarında gölgelerinin büyüdüğünü fark ettiler.
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Fen	Bil imleri	Çalışmalarımızdan
            

Ses	İstasyon	Çalışması
3. Sınıf öğrencilerimiz, “Ses” 

konusuna beşli istasyon 
çalışmasıyla giriş yaptılar. 
“Ses nasıl oluşur? Ses 
nasıl yayılır? Ses bir madde 
midir, enerji midir? Sesler 
birbirinden nasıl farklılaşır? 
Ses katı, sıvı, gaz ortamlarında 
nasıl yayılır?” istasyonlarıyla 
öğrencilerimiz, ses hakkında 
birçok fikre sahip oldular.

“Termometre	Kullanıyorum”	Etkinliği
2. Sınıf öğrencilerimiz, 

termometreyi nasıl kullanacaklarını 
ve termometredeki değeri 
nasıl okuyacaklarını deneyerek 
keşfettiler. Farklı sıcaklıkta üç 
sıvıyı termometre kullanarak 
sıcaklıklarına göre sıralayan 
öğrencilerimiz, hem Matematik-
Fen Bilimleri konuları arasındaki 
bağlantıyı keşfettiler hem de keyifli 
zaman geçirdiler.

Üflemeden	Mum	Söndürüyoruz
2. Sınıf öğrencilerimizle “Mumları nasıl 

söndürebiliriz?” sorusundan yola çıkarak, 
mumun yanması için gerekli olan maddelerden 
bahsettik. Mumu yakarken aslında havayı 
yaktığımızdan bahsederek mumun havayla 
temasını kesersek sönebileceğini düşündük. 
Daha sonra bu düşüncemizi deneyerek 
ispatladık.

Bonibonların	Renk	Gösterisi 
1. Sınıf öğrencilerimizle bonibonların nasıl renkli olabildiklerini 

konuştuk ve bunu 
gözlemlemek için bonibonları 
tabağa dizerek sıcak su 
ekledik. Sıcak suyun etkisiyle 
oluşan görüntüyü gökkuşağına 
benzettik, ama bonibonlara 
bu renkleri veren maddenin 
gıda boyası olduğunu 
açıkladık. Daha sonra sağlıklı 
beslenme için neler yememiz 
gerektiğinden bahsettik.
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Anaokulu	Hazırlık	Sınıfları
• Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizde, “Kış Hayvanları” 

konulu atölye çalışması yaptık. Öğrencilerimiz araştırmacı 
olma yolunda çok keyifli bir süreç geçirdiler. 

1.	Sınıflar
• Aytül Akal’ın “Yaramaz Trafik Lambası” hikayesinden 

yola çıkarak atölye çalışması yaptık.  

2.	Sınıflar
• “Güvenli Oyun Alanları” konusu kapsamında masal 

okuduktan sonra “sıcak-soğuk” oyunu oynadık. 
• “Fırçalar Yarışıyor” adlı masalı okuyarak tartıştık. Kişisel 

bakım ile ilgili nelere dikkat etmemiz gerektiği mesajını 
veren atölye çalışması yaptık. 
• Deprem Haftası’nın anlam ve önemini vurgulamak 

için atölye çalışması yaptık. Sonrasında deprem anında 
neler yapılması gerektiği, uygulamalı olarak bir kez daha 
hatırlandı.

3.	Sınıflar
• “Okul Başarısı ve Planlı Çalışma” kazanımlarını 

pekiştirme amaçlı atölye çalışması yaptık.
• “İletişim” kazanımını pekiştirme amaçlı etkinliğimizde; 

iletişimin ne olduğunu, iletişim türlerini nasıl kullandığımızı, 
günlük hayatta en çok hangilerine ihtiyaç duyduğumuzu 

konuştuk. 
Etkinliğin 
sonunda ise 
doğru iletişimin 
önemini 
vurgulayan 
ufak bir drama 
gerçekleştirdik.  
• “Kendi 

parasını, 
önceliklerini 
belirleyerek 
harcar” 
kazanımını 

pekiştirmek amacıyla atölye çalışmasının ardından “Bulmaca Çözelim” etkinliğimizi gerçekleştirdik ve çok keyif 
aldık.
• İngilizce derslerinde “Plants” konulu araştırma çalışması 

yaptık. Öğrencilerimiz bilgisayarlar ve kitaplardan araştırma 
yaparak notlar aldılar. 

4.	Sınıflar:
• “Bilim İnsanları” üzerine araştırma dersi gerçekleştirdik. 

Öğrencilerimiz, kütüphane kitaplarından yararlanarak 
araştırma kağıtlarındaki soruların cevaplarını buldular ve 
araştırmalarının sonunda kaynakçalarını oluşturdular. 

İlkokul	kütüphanemizde	düzenli	olarak	etkinliklerimize	devam	ediyoruz.	 				
Şubat-Mart	ayı	içerisinde	öğrencilerimizin	okuma	ve	araştırma	becerilerini	

geliştirici	kazanım	odaklı	atölye	çalışmaları	gerçekleştirdik.	

 İlkokul	Kütüphanemizden
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Kütüphaneler	Haftası	etkinlikleri	çerçevesinde	bir	kutlama	programı	düzenledik.	Ağırladığımız	birbirinden	
değerli	yazarlarla	okuma	kültürünü	pekiştiren,	aylık	okuma	kitaplarımızla	bağlantılı	söyleşiler	ve	atölye	

çalışmaları	yaptık.

1. Sınıf öğrencilerimiz, “Pengu	Yeni	Bir	Arkadaş” kitabının yazarı Selen Somer ile atölye çalışması 
gerçekleştirdi. Öğrencilerimiz, Pengu karakteriyle birlikte keyifli bir yolculuğa çıktılar ve yazara kitaplarını 
imzalattılar.
2. Sınıf öğrencilerimiz, “İyi	ki	Varsın	Tilki	Toni-Arkadaşlık,	Puding	Gibidir” kitabının yazarı Hafize Çınar Güner 

ile çok keyifli bir 
söyleşi gerçekleştirdi. 
Kitabın kahramanı 
Tilki Toni’nin kuklasına 
hayat veren yazarımız, 
öğrencilerimizle 
sohbet etti, 
sorularını yanıtladı.  
Öğrencilerimiz Tilki 
Toni ile sımsıcak, 
eğlenceli, sürprizlerle 
dolu bir süreç 
gerçekleştirdiler.
3. Sınıf öğrencilerimiz, “Büyük	Orman	Avcıları” kitabı ile ilgili atölye çalışmasını drama eğitmeni eşliğinde 

gerçekleştirdi.  Yazısı olmayan eşsiz resimlerle dolu bu kitap öğrencilerimize hayal güçlerini kullanarak kendi 
hikayelerini 
yazma ve kendi 
kahramanlarını 
yaratma imkanı 
sağlıyor. Bu 
yolculuğa bir 
kez de drama 
eğitmeni ile 
çıktılar ve farklı 
maceralar 
yaşayarak çok 
keyif aldılar.

4. Sınıf öğrencilerimiz, “Berk	Mucit	Oldu” kitabının yazarı Kaan Elbingil ile söyleşi gerçekleştirdi. Akıcı anlatımı 
ve mizah dolu üslubuyla başarı, yetenek, zekâ ve yaratıcılık gibi kavramları sorgulayan kitap, öğrencilerimizin 
ilgi odağı oldu. Gerçekleşen söyleşi ile birlikte öğrencilerimiz yazarı daha yakından tanıma fırsatı buldular ve 
çok keyif aldılar.

 İ lkokulumuzda 
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Zamana	Yolculuk	Yapan	Mektuplar

Öğrencilerimizden	Esintiler

Sevgili Arkadaşlar,
Bildiğiniz gibi her mektubun üstüne bir şeyler yazılır, sonra katlanıp posta kutusuna konulur. 

Ama ben katlandıktan sonra bir zaman makinesine atıldım!
İlk önce sessiz bir yere düştüm. “Ne güzel yermiş gelecek” dedim. Ah ağzımı açmaz 

olaydım! Yüz elli kadar araba aynı anda harekete geçti. Sanırım hepsi bu zamanı bekliyormuş. 
Arabaların rüzgarı kağıt olduğum için beni uçurdu. Tam rüzgar dindi, yere indim; bir de ne 
göreyim?  Zaman makinesi! Hemen koşup içine girdim. 

Bu sefer de geçmişe gitmiştim… Çok güzel kokuyordu her taraf. Çocuklar mahallede top oynuyorlardı. 
Onları izledim, gözlerim doldu. Sonra yine rüzgarla savruldum ve tekrar zaman makinesindeydim. Artık şimdiki 
zamandayım.
Gelecek	geçmişten,	geçmiş	ise	şimdiki	zamandan	daha	iyi	değildir.
Kayra	Yüksel	4/D

Sevgili Büyük Babaanneciğim,
Sana bu mektubu gelecekten, 2018’den yazıyorum. Ben kim miyim? Küçük torunun 

Kerem… Sana gelecekle ilgili anlatmak istediğim şeyler var.
Öncelikle sana hayatın daha kolay olduğunu söylemek isterim. Akıllı telefonlar çıktı ve 

bilgiye ulaşmamızı sağladı. Mesela bilmediğimiz bir yere gitmek istediğimiz zaman konumunu 
göstererek bulmamızı kolaylaştırıyor. Yeni aletler çıktı. Örneğin sanal gerçeklik gözlükleri, 
dronlar vb… Babaanneciğim, bütün bunları görsen çok şaşırırdın…

Mektubuma son verirken bugünleri görmeni gerçekten isterdim. Seni çok seviyorum ve öpüyorum.   
Kerem	Aka	4/D

Sevgili Arkadaşım,
Öncelikle merhaba… Umarım iyisindir. Seninle teknolojinin geçmişten günümüze 

yolculuğunu paylaşmak istiyorum.
Bugün sana iletişim ve ulaşımın eskiden nasıl olduğunu, günümüzde ne gibi gelişimler 

göstererek hayatımızı nasıl kolaylaştırdığını anlatmak istiyorum. Öncelikle iletişimden 
biraz bahsedeceğim. Çok eski zamanlarda kabileler dumanla haberleşirmiş. Sonra yazının 
bulunmasıyla posta güvercinleri sayesinde iletişim kurulmuş. Ardından yazı ve kağıdın 

bulunmasıyla iletişim mektup ile sağlanmaya başlamıştır. Sonrasında gazete, dergi, telgraf, daktilo, çevirmeli 
telefon, radyo, televizyon, faks makinesi, bilgisayar, cep telefonu, internet ve sosyal medya olarak hayatımızı 
daha da kolaylaştıracak şekilde ilerlemektedir. Ulaşıma gelince, ilk dönemlerde ulaşım için kullanılan 
hayvanların yerini şimdi tamamen mekanik yapılardan oluşan araçlar almış ve ulaşım araçları ciddi anlamda 
gelişme göstermiştir. Tekerlek icat edildikten sonra üretilen ulaşım araçları bir yerden başka bir yere kısa 
zaman içerisinde ulaşmayı sağlamıştır. Ulaşım demiryolu, havayolu, denizyolu ve karayolu aracılığıyla 
yapılabilir. En hızlısı havayoluyla ulaşımdır. Hem iletişim hem ulaşım günümüzde teknolojinin gelişimiyle 
birlikte hayatımızı son derece kolaylaştırmaktadır.
Evet, sana bugün teknolojinin geçmişten günümüze gelişimiyle ilgili verdiğim bilgiler umarım hoşuna 

gitmiştir.
Ezginaz	Korkmaz	4/C	

Sevgili Arkadaşım,
Ben Tuana, gelecekten geliyorum. Bu mektubu sana ileride doğa ve geri dönüşüm gibi 

şeylerde neden dikkatli olman gerektiğini anlatmak için yazıyorum.
Arkadaşım, gelecekte doğa ve geri dönüşüm gibi şeylerde dikkatli olman gerek. Çünkü 

gelecekte yani sen büyüdüğünde iklimler normal, doğa temiz ve insanlar şimdiki kadar duyarlı 
olmayacak.
İnsanlar enerji üretmek için çevreyi kirletecek ve ağaçları kesecek. Bilinçsiz insanlar, her yere 

çöp atacaklar. Geri dönüşüm konusunda, insanlar çok duyarsız olacak. Su sıkıntısı yaşanacak. 
Sen sen ol; doğayı, çevreyi koru. Geri dönüşüm ve doğa için çevrendekileri uyar. Bu konuda sana 

güveniyorum.
Tuana	Erdoğar	4/A
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Sevgili 2018 İnsanları,
Sizi gelecekte ortaya çıkacak kötü durumlardan korumak için bu mektubu yazıyorum. 

Gelecekte su kıtlığı var, ağaç yok, canlılar ölüyor. Ama bunu önlemek sizin elinizde!
Gelecekte yaşanabilir bir dünyaya sahip olmak için yapabileceğiniz çok şey var. Yaşamamız 

için en önemli madde sudur. Su kaynaklarını korumak için tasarruf çok önemlidir. Artık 
küresel ısınma nedeniyle su kaynakları da azalıyor. Hayvanların evi olan ormanlar, hızla 
yok oluyor. Ağaçların azalması, havanın kirlenmesine neden oluyor. Bu nedenle fabrika ve 
ev bacaları, araba egzozlarına karşı önlemler almalısınız. Güneş ve rüzgar gibi doğal enerji 

kaynaklarını daha verimli kullanmanın yollarını şimdiden bulursanız doğayı koruyabilirsiniz.
Daha iyi bir geleceğe ulaşmak için her birinize sorumluluk düşüyor. Bunu bilerek bugün harekete geçmenizi 

tavsiye ediyorum. Size bu konuda güveniyorum.
Can Kuran 4/A

Sevgili Arkadaşlarım,
Siz bu mektubu okuduğunuz zaman, aradan yaklaşık yirmi yıl geçmiş olacak. Günümüz 

şartlarında doğayı korumak için ne kadar mücadele ettiğimizi sizler daha iyi anlayacaksınız.
Şu anda yaşamış olduğumuz dünyada ülkeler maalesef ekonomik, teknolojik ve benzeri 

sebepler yüzünden doğayı korumayı hep ikinci plana atmışlar. Ağaçları keserek binalar 
dikmişler. Tüketim çok fazla olduğu için çok fazla fabrikalar yapılmış, bunların bacalarından 
çıkan atık gazlar gökyüzünü kirletmiş. Aynı şekilde o kadar çok araba üretilmiş ki hiç kimse 

bu arabalardan çıkan gazları düşünmemiş bile. Ülkelerin düzgün su projeleri olmadığı için, yeni barajlar 
yapılmadığı için yağmur suları boşu boşuna denizlere akmış.
Sizlerin daha duyarlı olacağınızı tahmin ediyorum. Bizler elimizden geldiğince mücadele etmeye ve doğayı 

korumaya çalışacağız. Sizlerin de bu mücadelenin devamını sağlayacağınıza inanıyorum. 
Ayşe	Eda	Süerli	4/A

Sevgili Arkadaşım,
Bu mektubu sana 2018 yılından yazıyorum. Sana, geleceğe daha güzel bir dünya 

bırakmak için günümüzde neler yaptığımızı anlatmak istiyorum.
Biz dünyayı korumak için çevremizi temiz tutuyoruz, ağaçları ve doğayı koruyoruz. Doğal 

enerji kaynaklarını bilinçli tüketiyoruz. Örneğin, suyu ve elektriği gereksiz yere kullanmıyoruz. 
Denizleri kirletmiyoruz, çünkü denizde yaşayan hayvanlar da birer canlı ve onların doğal 
yaşam alanlarını korumak bizim görevimiz. Kısacası teknoloji ne kadar ilerlese de dünyayı 

korumak için esas görev insanlara düşüyor.
Bu nedenle, sen de dünyayı korumaya ve temiz tutmaya özen göster. Böylece sen de gelecek nesillere 

güzel bir dünya bırakabilirsin.
Batu	Kurultay	3/B

Sevgili Okuyucu,
Ben 210 0T2 adlı gezegenden size yazıyorum. Burada 9199 yılındayız. Ben bu mektubu, 

dünya dışında gidebileceğiniz kendi gezegenimden bahsetmek için yazıyorum.
Şimdi size oraya nasıl gideceğinizi anlatacağım. Önce iki milyar ışık yılı gidin. Sonra sağa 

dönün ve tekrar sağa dönün.  İkinci galaksiyi geçtikten sonra bilgisayara şu kodu girin: 
T2Z10n123839222. On ikinci güneş sistemine gidin ama dikkat edin çünkü burada çok 
fazla uzay çöpü var.

210 0T2 adlı gezegen mavidir ve atmosferi kalındır. 210 0T2’de nefes alabilirsiniz ve orada dünyadaki gibi 
yaşayabilirsiniz. Temiz su olduğu için insanlar, oraya çok kolay uyum sağlayabilir.
Artık orayı biliyorsunuz, değil mi? Bu yüzden hemen park edin ve kendinize iyi bakın!
Mercan	Semerci	3/A	
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Hayatın	içine	o	kadar	sinmiş	bir	sanat	ki	tiyatro…	Yoksa	içine	hayat	sinmiş	mi	demeliyiz?	Biz	TED	İstanbul	
Koleji	Tiyatro	Kulübü	öğrencilerimizle	bu	keyfi	doyasıya	yaşıyoruz.	Her	yıl	hem	lisede	hem	ortaokulda	

sergilenen	oyunlarda	öğrencilerimiz	tabiri	caizse	değme	tiyatroculara	taş	çıkartacak	yeteneklerini	sahneliyorlar.	
Öğrencilerimizden	birinin	sözleriyle	aralamak	istiyorum	yazımın	perdesini:

“Tiyatro,	bize	hayat	karşısında	neler	yapabileceğimizi	gösterir.	Bir	bakıma	tiyatro	hayatın	aynasıdır	ve	insanlar	
bu	aynada	kendi	yansımalarını	görürler.	Anlaşmazlıklarını,	sevinçlerini,	deliliklerini	görürler	burada.	Belki	de	

tiyatronun	bize	sunduğu	sayısız	fırsattan	biridir	bu.”	
Zeynep Eler

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü. Bu yıl da bu günü hem sevinçle hem biraz buruklukla kutlayacağız. AVM’lerin 
her geçen gün arttığı ülkemizde tiyatro sahneleri azalıyor maalesef. Oysa insanın kendini tanıması için sanata 
ihtiyacı var; sanatla acıları sarabilir, kötülüklerin izlerini silebilir, dünyanın daha yaşanabilir bir yer olduğuna 
inanabilir. Sahnede kendini izlerken kendiyle yüzleşebilir, deliliklerine gülüp, acizliklerine ağlayabilir ve böylece 
daha güzel yarınlar için bir adım atabilir insan.
Seyirci koltuğunda otururken ve büyülenmiş bir halde sahneye bakarken hep şunu düşünürüm: “Orada 

bir hayat doğuyor. Bir oyun kisvesine bürünmüş ama capcanlı bir hayat. Işıl ışıl ve etten kemikten, o 
kadar gerçek.” O an sahnede olmak isterim sonra, o hayatın içinde durup oradan seyircilerin içinde olan 
kendime bakabilmek. O zaman hayatın iki ucu düğümlenmiş bir yumak olduğu fikri iyice yerleşir zihnime. 
Biri seyircidedir, oyunu izlerken sarar; biri oyuncudadır, oynarken sarar ve ellerindeki yumak kazançlarıdır 
her ikisinin de. Bazen biri bekler diğerinin sarmasını, bazen diğeri. Rengârenk iplikler süsler böylece tiyatro 
sahnesini, seyirci koltuklarını, hayatı…
Her Mart biraz burkulur içim ve hayıflanırım; o sahnede olup insanların acısına, yasına, sevincine, gülüşlerine, 

masumluklarına, hinliklerine, sahteliklerine, riyakârlıklarına, temizliklerine, doğruluklarına, anlaşılır ve 
anlaşılmaz tüm duygularına ayna tutamadığım için, yani bir tiyatro sanatçısı olmadığım için. Bir yandan da 
tiyatro izlerken oyun oynayan bir çocuğun neşesini paylaşırmışçasına “Aklımda!” diyebildiğim için müstehzi 
bir gülüş yerleşir yüzüme. Sanatın her dalına yakınlık duymak ve hepsinden payıma düşeni alabilmek için 
heveslenirim.
Yazımın perdesini kapatırken tüm sanatseverleri selamlıyorum ve ülkemizde sanata verilen değerin artmasını 

diliyorum. Tiyatro sahnelerinin kapatılmadığı, hatta her geçen gün yenilerinin açıldığı aydınlık yarınlara birlikte 
yürüyeceğimize inanarak bir kez daha umutla sesleniyorum:

“YAŞASIN	TİYATRO!”
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Çiğdem	Özcan	Türkçe	Öğretmeni

OYUNLARIMIZ
ORTAOKUL:	Savaş Aykılıç, Aziz Nesin ve Doğan Dileroğlu’nun yazdığı kısa oyunlardan oluşan ebeveynlerle 

çocukların ilişkilerine mizahi bir gözle bakan “Bir	de	Bizden	İzleyin” adlı oyunumuz 3 Mayıs 2018 tarihinde 
sergilenecektir.

LİSE: Vasıf Öngören’in yazdığı para, güç ve başarı kazanılırken değerlerin kaybedilmesini konu alan “Oyun 
Nasıl	Oynanmalı” adlı oyun, sergilenecektir.

 Türkçe-Edebiyat
Hayata	Açılan	Perdeler

Türkçe	Öğretmenlerimiz	Seminerdeydi
Bölümümüz Türkçe öğretmenleri ve kütüphane sorumlularımız 

10 Mart 2018 tarihinde bu yıl on birincisi düzenlenen Günışığı 
Kitaplığı Edebiyat Semineri’ne katıldı. Çeşitli özel okullar ve 
devlet okullarının izleyici ve katılımcı olarak yer aldığı seminere 
ilgi oldukça fazlaydı. Çağdaş edebiyat, çocuk ve gençlik 
edebiyatı, kitap seçimi ve yaratıcı okuma uygulamaları gibi 
birçok önemli başlıkta mesleki gelişim sağlanmasını amaçlayan 
seminerde Mine Soysal, İnci Vural, Elif Doğan, Batuhan 
Aydagül, Gülsevin Kıral, Gaye Boralıoğlu, Levent Erden gibi 
konuşmacıların yazın dünyası, çocuk edebiyatı, dijital iletişim, 
günümüzde yazma eylemi ve kendi yazma maceralarını dinleme 
fırsatı bulundu. Yapılan yeni ve özgün çalışmalar incelendi, 
keyifli tartışma ve sohbetlere tanıklık edildi. 
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“Bir	gün	bir	kitap	okudum	ve	bütün	hayatım	değişti.”	
Orhan Pamuk'un coşkulu, lirik ve efsunlu romanı Yeni Hayat, işte bu 

cümleyle başlar. Okuduğu bir kitaptan sarsılarak etkilenen, sayfalardan 
neredeyse fışkıran ışığa bütün hayatını 
veren ve kitabın vaat ettiği yeni hayatın 
peşinden koşan genç bir kahramanın 
olağanüstü hikâyesiyle buluşuruz.
Kahramanımız kitabın etkisiyle 

âşık olur, üniversite öğrenciliğinden 
uzaklaşır, İstanbul'dan ayrılır, 
bitip tükenmek bilmeyen otobüs 
yolculuklarına çıkar, taşra şehirlerine 
doğru savrulur. Onunla birlikte ve 
aynı hızla sürüklenir; kahramanın 
okuduğu kitabı değil, başından 
geçenleri izleyerek bize özgü bir hüznün 
ve şiddetin tam ortasında buluruz 
kendimizi.
Orhan Pamuk’un bu cümlesi kitabının 

yayımlandığı yıllarda çok konuşulmuştu; “Bir kitap böyle bir cümleyle 
başlıyorsa çok şey vaat ediyor demektir” diyenler, “Bir kitap böyle bir cümleyle 
başlıyorsa ve siz de bir kitap okuyarak bunu yaşamayı umuyorsanız çok 
yanılıyorsunuz” diyenler…
Okunan her kitabın hayatı değiştirmeye, dönüştürmeye etkisi vardır. Okur olarak her birimiz, bir kitabı bizi 

anlatan, bize temas edecek, bizi sarsacak, bizi değiştirecek o eşsiz paragrafı bulma umudu ile okumaya başlarız. 
Kimimiz o cümleleri bulmanın hazzını yaşar, kimimizse bir sonraki kitaba doğru yola çıkar. 
Bu yolculuklarımız hiç bitmesin, aradığımızı bulamamanın en güzel hâlini hep kitaplarda yaşayalım. Bir anda 

büyük değişimler beklemek yerine kitapların hayatımızda açtığı pencerelerden şöyle bir bakalım…
Mart ayı; harflerin, kelimelerin, cümlelerin ahengine kendimizi kaptırmanın zamanı bizler için. TED İstanbul 

Koleji 10 yıldır olduğu gibi bu yıl da Kitap Günleri’ni ilk 
günün heyecanı ve umuduyla karşılamaya hazırlandı.
TED İstanbul Koleji 11. Kitap Günleri, 54. Kütüphane 

Haftası olarak kutlanan 26-29 Mart günlerinde 
gerçekleşti. Hazırlıklarımıza aylar öncesinden başlayıp 
edebiyatı en güzel, en yalın haliyle solumak hedefiyle 
tüm etkinliklerimizi planladık. Bu yıl da birbirinden değerli 
edebiyat insanlarını okulumuzda ağırladık, öğrencilerimiz 
ve akademik kadromuzla buluşturduk. 
Yazarlarla söyleşi ve imza saatlerinin yanı sıra yaratıcı 

okuma, yaratıcı yazma atölyeleri, çizgi roman ve karikatür 
atölyeleri, felsefe ve düşünme atölyeleri gibi planladığımız 
diğer etkinliklerle öğrencilerimizin zihinlerinde yeni 
ufuklar açmak, onların yeteneklerini keşfetmelerine, 
geliştirmelerine öncülük etmekti niyetimiz. 
Slogan arayışımız, hem ortaokul hem lise öğrencileri 

arasında yaptığımız gelenekselleşen slogan yarışması ile 
son buldu. 

Ortaokul açılış konuğumuz Aslı	Der’di. 5. Sınıf 
öğrencilerimizin Küçük Cadı Şeroks ve 7. Sınıf 

öğrencilerimizin Defne’yi Beklerken adlı kitaplarını 
okudukları yazar Aslı Der’e çok çeşitli soruları vardı.

TED	İstanbul	Koleji	11.	Kitap	Günlerini	Gururla	Sunar

11
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8/A sınıfından Erim Selim Erenyol adlı öğrencimiz 
“Bugünü	okuyan,	yarını	yazar.” dedi ve bizler bu 
cümleyi çok sevdik.
“Kitabın	kapağını	açmak,	kendine	doğru	ilk	
adımı	atmaktır.”	dedi 11/C sınıfından Ece	Şener	
adlı öğrencimiz ve bizlere; kitaplara yaptığımız 
yolculuklarda karşılaştığımız benliklerimizi hatırlattı. 
Bu anlamlı sloganlar tasarlanan kitap ayraçlarımızda 

yerini aldı. 
Bu yıl Kitap Günleri süresince roman kahramanları 

aramızdaydı. Dünya ve Türk edebiyatından seçtiğimiz 
belli başlı roman karakterlerini kıyafetleri ve ilgili 
edebiyat eserinden çarpıcı cümleleri ile canlandıran 
öğrencilerimiz görülmeye değerdi. Hafta süresince 
Anna Karenina, Raif Efendi, Atticus Finch, İnce 
Memed, Quasimodo ve daha birçok roman 
karakterini daha yakından tanıdık.
Altın Kitaplar, Günışığı Kitaplığı, Alakarga Yayınları, 

TUDEM, Hey Kitap, Yapı Kredi Yayınları, FOM Kitap, 
Domingo Yayınları, Alfa Yayın Grubu, Pandora, İş 
Bankası Kültür Yayınları, İskenderiye Yayınları ve Sola 
Yayınları’nın katılacağı kitap fuarımız da bu hafta 
süresince ziyarete açıktı.
Çok değerli konuklarımız vardı; geldikleri, bizlerle 

birlikte oldukları için teşekkürü borç biliyoruz. 

Nebil Özgentürk, Ercan Kesal, 
Feyza Hepçilingirler, 

Celil Oker, 
Neslihan Önderoğlu, 

Faruk Duman, 
Emin Nedret İşli, 

Aslı Der, Ahmet Ünver, 
Burcu Aktaş, Tolga Gümüşay, 
Onur Caymaz, Ayşe Balıbey, 

Erdil Yaşaroğlu,
 Sinem Çelebioğlu, 
Arzu Suriçi Kireççi, 

Hicabi Demirci, 
Muzaffer Özgüleş, 
Aşkın Güngör ve 

Küçük Prens Müze Girişimi’nden 
Kazım İnal, Çağla Gülses, 
Ece Yıldırım, Mesut Sevim.

Lise açılış konuğumuz Nebil	Özgentürk’tü. Belgeselci 
kimliği ile hafızalarımızda yer eden yılların duayeni 

Özgentürk, bizleri geçmiş zamanlara götürdü; anlattığı 
birbirinden güzel hikâyelerle öğrencilerimizin gönlünü 
kazandı. Bizlere yeni projelerinden de bahseden Nebil 
Özgentürk’ü yakından takip etmeye devam edeceğiz.

11. Kitap Günlerinin bir başka önemli konuğu 
ülkemizin en önemli sahaflarından Emin	Nedret	İşli’ydi. 

Geçen yıl kendisiyle gerçekleştirdiğimiz söyleşiye 
doyamadığımızdan bu sene de davetlimiz olmasını 
özellikle istemiştik. Bizi kırmayıp geldi; yaşadığımız 

şehrin binlerce yıldır farklı medeniyetlere beşik 
olmasından yola çıkarak eski kitaplara, eski zamanlara, 
eski İstanbul’a bizleri götürdü. Yanında getirdiği sahaf 
değeri olan kitapların bizlerle paylaştığı hikayeleriyle 

hepimizi derinden etkiledi. Etkinlik sonunda Sahafname 
adlı kitabını imzalayan Emin Nedret İşli’ye nice kitaplı 

yıllar diliyoruz.
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Türkçe denince akla gelen ilk isimlerden olan 
yazar Feyza	Hepçilingirler ortaokul öğrencilerimizle 
buluştu. Türkçe Off kitabını da okuduğumuz yazar, 
Türkçenin inceliklerine temas eden konuşmasıyla 

öğrencilerimizin zihninde yeni kapılar araladı.

Şair-yazar Onur	Caymaz aramızdaydı. Lise 
öğrencilerimizle gerçekleştirdiği keyifli söyleşide şiir 

ile ilgili düşüncelerinden ve şiire karşı geliştirilen bazı 
tutumlardan bahsetti; günümüzden örnekler vererek 

eserlerdeki sözcüklerin ve cümlelerin anlamsal 
önemlerini anlattı. Bizler kendisini dinledikçe Türkçenin 

ne büyük bir dil olduğunu bir kez daha fark ettik.

Yeryüzü Yorgunları adlı yeni kitabıyla öyküden romana 
açılan yolunu bizlere anlattı Neslihan	Önderoğlu.

Ayşe	Balıbey sosyal medya kanallarından yazarlığa 
geçtiği hayat hikâyesini bizlerle paylaşarak hayal 

etmenin ve gerçekten istemenin sihirli bir anahtar           
olduğunu dile getirdi. 

11. Kitap Günlerinin kapanış konuğu olan Ercan Kesal 
öğrencilerimizle sanat ve edebiyat dolu bir söyleşi 

gerçekleştirdi. Sinemadan ve televizyon ekranlarından 
da tanıdığımız bu değerli ismin anlattıkları bizler için çok 

kıymetliydi ve günümüze güzellik kattı.

Ege Kıyılarından Eski Zaman Masalları adlı kitabını 
okuduğumuz Ahmet Ünver bu sene de bizimleydi. 

Mitolojik öykülerle tarihte bir yolculuğa çıkardı 
bizleri;  günümüzü kavramanın ipuçlarının mitolojik 

kahramanlarda gizli olduğunu anlattı.
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6. Sınıf öğrencilerimiz Arzu	Suriçi ile 
Filozof Çocuk Atölyesi’nde.

Çizgi roman meraklıları Anıl	Gürak ile 
Çizgi Roman Atölyesi’nde.

Eşekli	Kütüphane, ilkokul öğrencilerimizle 
buluştu. İlkokul öğrencilerinin heyecanı 

görülmeye değerdi.

Muzaffer	Özgüleş ile gerçekleştirdiğimiz Yaratıcı 
Okuma Atölyesi ile Mimar Sinan’ın yapılarını 

daha iyi anladık.

5 ve 6. Sınıf öğrencilerimiz Çağla	Gülses	ile         
Küçük Prens’i daha yakından tanıdılar.

Karikatüre meraklı öğrencilerimiz             
Hicabi Demirci ile Karikatür Atölyesi’nde.

“Bugünü	okuyan,	yarını	yazar.”
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Faruk	Duman lise öğrencilerimizle             
Yaratıcı Yazma Atölyesi'nde buluştu.

Görsel Sanatlar Bölümümüzün Kitap Günleri 
için hazırladığı dekor, kitap fuarımızı daha 

da çekici hale getirmişti. Birçok yayınevinin 
katıldığı kitap fuarını hafta boyunca tüm sınıflar 

ziyaret etti.

Kitap Günleri boyunca roman kahramanları 
aramızdaydı. Anna Karenina, İnce Memed,     

Raif Efendi, Küçük Cadı Şeroks, Küçük Prens  
gibi hafızalarımıza kazınmış kitap karakterlerini 

hafta boyu aramızda gördük.

Basın-Yayın ekibimizin zorlu görevleri vardı; 
Kitap Günleri etkinliklerinin fotoğraflarını 

çekmenin, okulun dört bir yanında gerçekleşen 
atölyeleri takip etmenin yanı sıra arı gibi 

çalışarak günlük bültenleri dört gün süresince 
yayınlayıp tüm okula dağıttılar. Görevlerini 

başarıyla gerçekleştiren bu ekibe teşekkürü 
borç biliyoruz. 

 Lise öğrencilerimiz Tolga	Gümüşay ile fotoğraf 
ve yazının birleştiği Yaratıcı Yazma Atölyesi'nde 
fotoğraflardan yola çıkarak bir öykü yazdılar.

“Kitabın	kapağını	açmak,	kendine	
doğru	ilk	adımı	atmaktır.”
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Türkçe dersi kapsamında 
Nazlı Eray’ın yazdığı 
“Karga Feramuz’un 
Aşkı” adlı kitabı okuyan 6. sınıf öğrencilerimiz, kitaptaki 

karga karakterinin gözünden olayları değerlendirebilmek için 
onunla empati kurdular. Bunu yaparken bazıları onun yazdığı 
günlüğün bir sayfasını, bazıları da Cevriye Hanım’a yazdığı bir 
mektubu kaleme almayı tercih etti. Öğrencilerimiz, yazılarını o 
yıllara uygun olması için onlara verdiğimiz “eski” sözcüklerle 
kurgularken hem yeni sözcükler öğrenmenin keyfini yaşadılar 

hem de bu sözcükleri kullanmaktan büyük keyif aldılar. 
Sonrasında da yazılarını renklendirdiler. Okurken aynı keyfi     

sizin de almanız dileğiyle…

Bir Kitap 
"Karga 

Feramuz’un	
Aşkı"	

	10.	Sınıflarda,	Türk	Edebiyatı	dersimizde,	Divan	Edebiyatı	konularından	kaside	nazım	şeklini	işlerken,	sınıf	içi	
uygulama	çalışması	yaptık.	Kaside,	devlet	büyüklerini	övmek	için	yazılan	bir	nazım	şeklidir.	Öğrencilerimizden,		
kasidenin	uyak	düzenine	uyarak,	beyitler	halinde,	istedikleri	herhangi	birini	öven	bir	kaside	yazmalarını	istedik.		
Öğrencilerimiz,	Divan	Edebiyatının	dünyasını,	bakış	açısını	ve	eski	sözcükleri	keşfederken	hem	öğrendiler	hem	
de	eğlenceli	vakit	geçirdiler.	İşte	sınıf	içi	uygulamalarımızdan	güzel	örnekler:	

Kasideler

Ödev-i	Kaside	
(Türk Dili ve Edebiyatı dersi 

öğretmenine ithaf edilmiştir.)

İcmâl sevmez her dem uzun ister ödevi
Yapmak bir nüzhet ondan gelen her ödevi

Füruzân oluşundan gelir didemden girye
Gayr-ı mesmûre değildir onun hiçbir ödevi

Bülbülü rânâdır o dinlemesi çok zevkli
Bize derk ettirir Türkçeyi onun her ödevi

Zil çalınca yanarız âteşi hecrinde
Cengül cidal çıkar yapmazsan ödevi

Onur çok şanslıdır ki o onun öğretmeni
Gâh çok verse de yazma ödevi

Allame-i ulul arzdan öğrendim kelimeleri 
Umarım beğenir yaptığım bu ödevi
	 	 	 	 Onur	Sezen	10/D

Kaside
Saçlarının kıvrımından, gözlerinin sürmesinden
Beni mahrum etmeyin o yârin yüzünden

Huysuz derler, nedendir bilinmez
Ben severim yâri onun yüzünden

Melih der ki iyi ki benim dostumdur
Hiç eksilmesin mutluluk, güzel yüzünden.
    Melih	Gökçe	10/B

Kaside
Dalgalanır enver saçları bad-ı sabada
Hiç etmez tefahür bülbül-i rana olsa da

Ey canu men kardeşimin öyle güzeldir ki kalbi
Dilenci ü etfale yardım eder imkanı olmasa da

Nazlı ile Aslı’nın sürüyor dostluğu leyl ü nehar
Bî-payan olacak arkadaşlıkları firak gelip çatsa da
                                 	Aylin	Nazlı	Kalkan	10/B
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																																																İnsan	Kendine	de	İyi	Gelir		
Güçlü insan ne demek? Hatalarından ders almış kişi mi, yoksa yaşadıklarıyla 

olgunlaşmış kişi mi? Bence ikisi de. Hem hatalarımız hem yaşadıklarımız bizi 
güçlendirir ya da zayıflatır. Yaşadıklarımızdan ve yaptıklarımızdan biz sorumluyuz. 
Biz izin verebiliriz bizi neyin güçlendirip güçlendiremeyeceğine. Bunun yanında 
masum kalmayı ya da güçlenmek adı altında daha kötü biri olarak güçlenmeyi de 
biz seçeriz. Ahmet Büke’nin yazdığı “İnsan Kendine de İyi Gelir” adlı eserindeki Ali 
karakteri bize güçlü insan, ders çıkarmış insan ve en önemlisi temiz kalpli masum 
biri olarak sıkıntılarımızı aşabileceğimizi gösteriyor. Ben böyle yazınca aklınıza 
Ali’nin dört dörtlük bir hayatı olduğunu aklınızdan geçirmeyin. Anne ve babasız 
olan Ali, anne ve baba olarak benimsediği babaannesini ve dedesini küçük yaşta 

kaybetmiştir. Bizler bazılarımız aile büyüklerimize sarılamadan kaybetti onları, fotoğraflardan öğrendiler, 
tanıdılar, özlediler. Bazılarımız onlara alıştıktan sonra kaybettik, fotoğrafları ile özlem giderdik. Bazılarımız 
da Ali karakteri gibi anne babası olan 
aile büyüklerini kaybetti, onlar için 
yaşamaya, düzgün bir birey olmak 
için çabaladılar. Bunların yanında da 
bazılarımız yaşadığı hayatlardan dolayı 
yaşayan ölüye döndüler. Pes ettiler, 
vazgeçtiler…
Hayat vazgeçilecek kadar zor mu 

yoksa biz mi zorlaştırıyoruz? Birini 
kaybedince herkesi kaybetmiş mi 
oluyoruz? En önemlisi de, herkesi 
kaybettiğimizi zannederken herkesi 
kaybediyor muyuz? Ali’nin sadece 
anneannesi ve dedesi olduğunu 
düşünse de bazı okurlar. Ali yalnız 
değildi. Sıcak bir mahalle ortamındaki 
çocuklar ve büyükler ordaydı. Ama 
bazılarımız okurken hayatın en acı 
olayı, ölüme, o kadar odaklanmıştık 
ki Ali kimsesiz kaldı gibi düşünmüştük 
ama değildi Ali’nin kendisi vardı. Ali 
kendine de iyi gelirdi. 
Ali anne babasını çok iyi tanımayan 

dedesinin anlattıklarından bilen bir 
çocuktu. Dedesi Ali’ye anlatırdı ara 
sıra anne babasını. Bir gün dedenin 
ağzından anne babası hakkında şu 
sözler çıkmıştı: “Annen bir melek 
değildi. Baban da çok haylazdı” Ali 
ailesine benzemiyordu bana kalırsa. 
Ali haylaz değildi. Melek gibi biriydi 
belki de büyüklerine yük hissettiği 
için böyle davranıyordu. Belki de 

Hazırlık	sınıfı	öğrencilerimizle	Ahmet	Büke’nin	‘’İnsan	Kendine	İyi	de	İyi	Gelir’’	adlı	kitabını	okuduk	ve	kitaptaki	
temalardan	yola	çıkarak	bizler	de	hayata	dair	yazılar	yazdık.	Bu	çalışmalarımızı	bir	panoda	sergiledik.			

‘’İnsan	Kendine	İyi	de	İyi	Gelir’’
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şımarıklık yapacak kimsesi olmamasından kaynaklanıyordu. Yazar, Ali’nin duygularını, yaşadıklarını onlarca 
sayfa da anlatmıştı ama kim anlayabilirdi ki bu kadar büyük acıları bu kadar güçlü, olgun karşılayan bir 
çocuğu. Acılar hafifletilmişti eserde ya da acaba biz mi büyütüyorduk kendi iç savaşımızda? Kim bilir 
hayatın bir şifresi yok ki biri çözsün onu uygulayalım. Kimine doğru kimine yanlış. Ahmet Büke de kendi 
eserinde kendi doğrularını anlatmış ya da belki de hafifletmek isteyip hafifletemediği acılarını sayfalara 
dökmüştü. Ali’nin hikayesini, özlemlerini, acılarını, sevinçlerini okuduk. Okumakla kalmadık Ahmet 
Büke’nin kullandığı dil sayesinde içindeymiş gibi de hissettik. Ali kocaman adam oldu hikayenin acılarının 
sevinçlerinin başladığı yere geri dönmesiyle mayhoş hikayesinin sonuna geldik. Ali hem insanlara hem 
kendine de iyi gelebilmişti. Biz hayatımız da yaşadıklarımız olaylar sonucunda kendimize iyi gelebilecek 
miyiz? Hayat da bizim mayhoş hikayemiz, biz daha giriş paragrafındayız belki de sonuç paragrafında ama 
hikayemizi yaptıklarımızla, yaşadıklarımızla yazmaya devam ediyoruz. 
Mayhoş hikayemizde kendimiz de iyi gelme dilekleriyle…
Selen	Sude	İpekten	HAZ/A

																																														Başladığımız	Yere	
Aslında ne kadar da vazgeçemediklerimizden ibaretiz ve bir o kadar da kuşkularımızla 

sevgiliyiz. Bir parkta rüzgarın yüzüne savurduğu kum taneleri arasında koşturan 
çocuklarla çocuk, bir limanda denizin karaya vuran hırçın dalgalarıyla hayret, kıyıda 
köşede kalmış hayatların esvabını çekmiş kadınlar kadar gizli, dün sokakların gürbüz 
sesli esnafı kadar çığlık çığlığa ve bir o da gece gökyüzünde beliren yıldızlar kadar 
kalabalık, şafak vaktinde doğan güneş kadar yalnızız ama yine de parkta salıncağında 
özgürce uçan bir kuş olup denizin dinginliğinde huzur bulan, demirini limana atmış 
bir kaptan kadar güçlüyüz. Cesurca kahkahasını gökyüzüne savunan bir kadın gibi 

mutlu ve hür, mahallenin perdelerinin aralığında o gürbüz sesi duyacağına inandığı ve alıştığı kadar ümitli 
ve tan yerinin ağardığını bilecek kadar bile oldukça kendimizleyiz. Tüm yorgunluklarımızı, heyecanlarımızı, 
hüzünlerimizi, sevinçlerimizi bu mahalleye sığdırıyoruz ve vazgeçemediklerinden bir parça taşıyoruz. 
En tatlı ve en hür esaretimizi yüreğimize her gün bir kilitle mahkum ediyoruz. 
Biz her şeyiz ve aynı zamanda hiçbir şeyiz de. "Ali" gibi doğuştan yalnızız fakat yine hep şanslı ve kalabalık 

olanlardanız. Yuvasını, mahallesi olarak bilen, Arap Hatçam Teyze’nin parkında koşan, Bakkal Nihat’ın 
limanına demir atan Berber Kazım’ın gökyüzü olan birer Ali’yiz. 
Her doğan güneşle birlikte dünün eline daha sıkıca sarılıyoruz. Bizim kavgamızda, hasretimizde, 

sevgimizde bu mahallenin sokaklarına her bir yerine tuğla gibi dikiliyor.
Önümüze çizdiğimiz yollar yüreklerimizdeki hatıralar Arap Hatçam Teyze ile, Nihatlarla Suzilerle 

arşınlanıyor ve o yolun sonunda ellerini sıkıca kavradığımız her bir hatıranın izlerini taşıyarak büyüyoruz. 
Büyüdükçe büyüyoruz ve hayat karşısında bir o kadar küçülüyoruz. Her birimizin yüreği bin çocuk esareti 
tıpkı Ali’ninki gibi… 
Ahmet Büke’nin dediği gibi hepimiz her gün başladığımız yere geri dönüyoruz. Park iyi ki var. Liman iyi ki, 

var. Sokaklar, 
o caddeler, 
o insanlar iyi 
ki var. Var 
olmayı bildikçe 
yaşamaktan 
zevk alıyoruz.
İyi ki hep geri 
dönüyoruz. 
Dilay	Şimşek	

HAZ/A
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    Çocukların	Gözünden	Kadın-Erkek	Eşitliği	
Ayrımcılık, dünyada bir insanın maruz kalabileceği en kötü şeylerden biridir. Kadın ve 

erkek arasında da günümüzde ayrımcılık halen devam etmektedir. Herkesin savunduğu bir 
şey vardır ki erkekler, fiziksel olarak kadınlardan daha güçlüdür. İnsanlar bunu savunduğu 
halde yaşamın ve ailenin yükünün en büyük kısmını kadınların taşıyor olması ise ironik bir 
olaydır. Aile, en küçük toplum parçasıdır ve tıpkı toplumda olduğu gibi ailede de her bireyin 
görevleri vardır. Fakat çoğu zaman erkeklerin üstlenmediği görevleri de kadınlar üstlenmek 
zorunda kalır ve bu eşitsizliği meydana getirir. Üstelik kadınlar, aynı zamanda birçok 

olumsuz davranışla da karşı karşıya kalmaktadır. Bu eşitsizliğe bir dur demek ise bizim elimizdedir. 
Ezel	Dila	Özdemir	5/A

Kadınlara yapılan bazı haksızlıklar ve ayrımcılık, çok eski zamanlara dayanır. Öyle ki eskiden kız çocuk 
doğuranlar ayıplanırmış. Günümüzde bazı ülkelerde bu haksız bakış açısı devam etmektedir. 
Bizim ülkemizde veya Avrupa ülkelerinde durum bu kadar kötü olmasa da kadınlara karşı 
yapılan ayrımcılık hala devam etmektedir. Erkek güçlü göründüğü için zor görevleri aldıkları 
düşünülse de durum böyle değildir ve kadınlar da erkeklerin yaptığı her işin rahatlıkla 
üstesinden gelebilir. Ayrıca güçlü olmak başkasının üstünde baskı kurmak demek değildir. 
Fakat kadınlar her türlü yükü taşıdığı halde hala birçok baskı altında yaşıyorlar. Kadınlar ve 
erkeklerin eşit yaşadığı bir dünyamız olması, en önemli insan haklarından bir tanesidir. 
Ceylin	Kına	5/A

Kadın erkek ayrımı yapmamız çok yanlıştır. Farkında mısınız, kadınlara ne kadar çok 
yük veriyoruz? Ortalama bir ev kadınının programını düşünelim, bu programda yapılacak 
işler listesi uzar gider. Sıradan bir kadın bulaşık, çamaşır yıkar, evi temizler, çocuklarına 
bakar, onları okula hazırlar. Bu işleri yaparken aynı zamanda da çalışıp üretir ve para 
kazanırlar. Kendini kadınlardan üstün gören erkeklerin ise yaptıkları işler bunların yanından 
bile geçmez. Erkekler işe gider, kahveye gider ve gün boyu kadınlara yardım etmezler. 
Ama kadınlar onlardan çok daha fazla şeye yetişmelerine rağmen nedense kendilerini 

kadınlardan üstün görürler. Erkeklerin de zaman zaman kendilerine vakit ayırmaları kabul edilebilir ama bu 
her zaman olmamalı ve kadınlara hayatın her alanında destek olmalılar. Unutmayalım ki kadınlar, bir aileyi 
sabit tutan gövdedir.
İda	Öztuksavul	5/C

Kadınlar her gün çalışır, her türlü yükü sırtlarında taşırlar. Bunlar, hem ev işi, hem hayatın 
yüküdür. Çocuklarının eğitimleri, evlerinin sorunları, iş yerinde karşılaştıkları sorunlar… Her 
şey üst üste gelir. Fakat bence toplumumuzda kadın-erkek eşitliği yok. Evi temizlerken, 
çocuklara bakarken, yemek yaparken kadınlar hep yalnız. Ülkemizde erkekler kadınlara 
yardım konusunda hiç istekli davranmıyor, sanırım kendi ailelerinden de böyle görüyor ve 
böyle alışıyorlar. Fakat kadınların da erkekler kadar yaşam hakkı vardır. Bu kadar çok şeyi 
tek başına yapan ve bunların hepsinde daima başarılı olan kadınlar, ikinci sınıf insan değildir. 
Kadınlar her şeydir! 
Kumsal	Yurttaş	5/C

Kadın, her şeydir. Her türlü yükü taşıyabilir, her türlü zorluğun üstesinden gelebilir. Fakat 
kadınlar bu kadar şeyi tek başına başarıyor ve her zorluğu aşabiliyor diye de sürekli onlara 
yüklenmenin mantıklı bir tarafı yoktur. Bir ailede, bir evde herkes hayatı paylaşmalıdır. 
Kadınların hakları unutulmamalı, herkes her konuda eşit olmalıdır. Sadece evde değil, 
hayatın her alanında kadın ve erkek eşit haklara sahip olmalı, kadınlar hiçbir konuda 
ezilmemelidir. Kadınlar hayatın her alanında vardır ve her alanında da olacaklardır. Erkekler 
de bunu kabul edip kendi görevlerini eksiksiz yerine getirmeyi bilmelidir. 

	 	 			Talya	Yücelen	5/C

8	Mart	Dünya	Emekçi	Kadınlar	Günü
Kadınlar	dünyanın	en	güçlü	ve	en	kıymetli	varlıklarıdır	şüphesiz	fakat	kadınlar	ve	erkeklerin	eşit	şartlara	sahip	
olmadıkları,	kadınların	çoğu	zaman	hak	etmedikleri	davranışlara	maruz	kaldıklarını	da	her	gün,	her	alanda	
üzülerek	görüyoruz.	Peki,	kadın-erkek	eşitliğinin	önemini	büyükler	mi	daha	iyi	bilir	çocuklar	mı?	Çocukların	
gözünden	kadınların	toplumdaki	yerini	görelim	istedik	ve	onların	tertemiz	zihinlerinden	çıkan	yazıları	derledik.
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Bir ailede işleri, sadece bir kişi üstüne bırakamayız. İşleri tek bir kişi değil, herkes 
paylaşarak yapar veya öyle yapmalıdır. Aile içinde her bireyin kendi sorumluluğu vardır. 
Ebeveynler çalışır ve çocuklarına bakarlar. Çocuklar ise okullarına gider ve derslerine 
çalışırlar. Bu iş bölümü bozulursa haksızlık olur. Bu nedenle kadınlara olması gerekenden 
daha fazla iş ve görev yüklemek de bir haksızlıktır. Empati kuralım ve kendimizi kadınların 
yerine koyalım. Belki bu sayede kadınlara yapılan haksızlığın farkına varır ve buna bir 
çözüm yolu bulabiliriz. Kadın- erkek eşitliğinin önemini anlamazsak yani cinsiyet ayrımı 

yapmaya devam edersek ülkemizde yaşanan haksızlıklar devam edecek. Kanunlar kadın haklarına göre 
düzenlenmeli, kadına şiddet son bulmalıdır. Erkekleri dünyaya getiren ve onlara hayat veren de kadınlardır. 
Eğer erkekler kadınların kıymetinin farkına varmaz ve kendi zevkleri için onların özgürlüğünü kısıtlamaya 
devam ederlerse kendi geleceklerini de yok ederler.        
Kayra	Kırıksız	5/C

Dünyadaki kadınların birçoğu, ailedeki diğer bireylerden çok daha fazla çalışıyor. Ama 
ne çocuklar ne de erkekler bunun değerini biliyor. Kadınlar, her şeye yetişmek için çok 
uğraşıyor ve çok yoruluyorlar. Onların yaptığı işleri yapmayı denesek ve onlar gibi olmaya 
çalışsak ne kadar da yorulurduk, düşünsenize. Bunu düşünmediğimiz ve kendimizi onların 
yerine koymadığımız için ve onların her şeyi yapmalarına alıştığımız için onlara hiç yardım 
etmiyoruz. İşin daha da kötü ve üzücü tarafa da var. Bazı kadınlar, çok kötü hayatlar 
yaşasalar bile bazen dayak yeme korkusu bazen de aile baskısı yüzünden hiçbir yere 
gidemiyor ve kötü hayatlar yaşamaya mecbur kalıyorlar. Umarım kadınlar her konuda 
haklarını alır ve bu adaletsiz düzen son bulur. 
Barış	Aydın	5/C

Bütün insanlar eşittir. Bu nedenle herkes yaşamda eşit koşullara sahip olmalıdır. 
Maalesef dünyada işler bu şekilde ilerlemiyor. Çoğu alanda kadın-erkek ayrımcılığı yapılıyor. 
Aile olmanın önemini biliyor muyuz? Bir ailede birçok şeyi tek kişinin üstlenmesi veya bir 
tarafa daha az hak verilmesi doğru ve adil olabilir mi? Tabii ki hayır. Kadınlar hayatta çoğu 
zaman erkekler ile eşit haklara sahip olmadan yaşıyorlar. Bunu engellemesi ve şartları 
kadınlar açısından eşit hale getirmesi gereken bizleriz. Bu konuda duyarlı davranmalı ve 
dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeliyiz. Daha mutlu ve özgür bir dünya için kadınlara 

daha fazla özgürlük alanı vermeliyiz.           
Doğa	Çınar	5/A

Kadın ve erkek eşittir hatta bazı konularda kadınlar, çok daha güçlü ve üretici olabilir. 
Fakat günümüzde bazı yerlerde kadınlar şiddet görüyor, baskı altında kalıyor ve kötü 
davranışlara uğruyor. Televizyonlarda bununla ilgili birçok örnek görüyoruz ama artık 
bunları görmeyi istemiyoruz. Erkekler, fiziksel olarak kendilerini daha üstün gördükleri için 
bu güçlerini kullanmaya çalışıyor zaman zaman ama aslında kadınlar zarar görürse bütün 
insanlık zarar görür. Bunların farkında olalım ve daima kadın-erkek eşitliğini savunalım. 
Ada	Çınar	5/C

Kadınlar çok önemlidir ama biz bu değeri bilmiyoruz ne yazık ki. Bir gün sosyal medyada 
şöyle bir yazı okudum: “Dişi kuş yemek yapar, dişi kuş çocuğa bakar, dişi kuş ev ile 
ilgilenir.” Peki, nerede bu erkek kuş? Onun hiç mi görevi, sorumluluğu yok? Her şeyi 
kadınlara yüklemek doğru mu? Hayat ortak değil midir? Belki de erkeklerin iş konusunda 
başarılı olmalarının sebebi budur. Yani iş dışında başka 
hiçbir şey ile uğraşmak zorunda kalmadıkları için işte 
başarılı olurlar tabii. Bu da yetmezmiş gibi bir de kadına 
şiddet, hakaret, küçük görme gibi şeyler de çok yaygın. 

Kadınlara kötü davranmaya kimsenin hakkı yoktur ve kadınların değerini 
ancak onlar hayatımızdan çıkarsa anlarız. İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
de bunun için vardır yani kadınların ne kadar değerli olduklarını hatırlatmak 
için. Ama yılın sadece bir günü değil, her günü kadınlara ait olmalıdır. 
Çünkü kadınlar her an değerlidir. Onlar her an gülümseyen birer çiçek, 
parlayan birer güneştir. 
Ayşe	Sıla	Çoban	5/C
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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 Türkçeyi 

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 kendini çok iyi ifade etmek için sadece günlük konuşma dilinin yeterli olamayacağı açıktır. 
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. Dostoyevsky ile Joyce 

arasındaki farkı görmek bir insanın kendini dünyaya ne kadar farklı şekillerde sunabildiğini gösterir. Ben 
şiir analiz ederken tanıdım empatiyi. Anadolu insanını 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

	 	 	 	 	 Bir	Dinozorun	Anıları	ve	Kitap	Okumak
Kitap okumak insanı birçok yönden geliştirir. İnsanın kelime dağarcığını zenginleştirir, 

kendini daha iyi ifade etmesini sağlar ve farklı bakış açıları kazandırır. Yanı sıra kültürel 
birikimini arttırır ve analitik düşünme yeteneği kazandırır. Kitap okuyan insanın hayal gücü 
gelişir, yeni bakış açıları kazanır. Kitap okuyan insan problemleri daha hızlı ve kolay çözer. 
İnsanlarla daha iyi iletişim kurar, ifade yeteneği güçlüdür ve kendini daha iyi tanır.
Kitap okumak genel kültür kazandırması yönünden de çok önemlidir. Değişik konularda 

okunan kitaplar bilgi birikimimizin ve genel kültürümüzün gelişmesini sağlar. Kitap okuyarak 
çeşitli yaşam örneklerine ve insanların deneyimlerine şahit oluruz ve algımız zenginleşir, 

olaylara ve yaşama farklı açılardan yaklaşmayı öğreniriz. Mina Urgan’ın da “Bir dil fukarası olmamın 
nedeni Türkçe kitap okumamamdı elbette.” (sf:87) sözüyle belirttiği gibi kitap okuyan insan daha geniş 
bir kelime dağarcığına sahiptir ve bu nedenle kullandığı dil daha zengindir. Kitap okumayan veya çok az 
kitap okuyan insanlar günlük yaşamda daha kısıtlı sayıda kelime ile konuşurlar. Anlama ve kendilerini ifade 
etme yetenekleri de gelişmemiştir. Bunun yanında, yabancı bir dil öğrenirken de kitap okumanın önemi 
büyüktür. Mina Urgan da bu konudaki görüşlerini, “İsterseniz Fransa’da, İngiltere’de ya da Amerika’da 
kırk yıl oturun, eğer kitap okumazsanız, ne doğru dürüst Fransızca öğrenebilirsiniz ne de İngilizce.” (sf:87) 
sözleriyle dile getirmiştir. Ancak çok sayıda kitap okuyarak yabancı bir dilde yoğun kullanılan sözcükleri 
ve ifade yapılarını öğrenmemiz ve dili etkin kullanmamız mümkün olacaktır. Türkçe, sözcük dağarcığı çok 
zengin bir dil olmasına rağmen, Türkiye’de kitap okuma oranı çok düşük olduğu için, bir insanın günlük 
yaşamında kullandığı ortalama kelime sayısı 400 kelime ile sınırlı kalmaktadır. 
Sonuç olarak, kitap okumak bizi her yönden geliştirir, farklı bakış açıları kazandırır, zamanımızı daha 

verimli kullanmamızı, kendimizi daha iyi ifade etmemizi, daha iyi iletişim kurmamızı ve zenginleşen kelime 
dağarcığımız sayesinde dili daha etkili kullanmamızı sağlar.
Aylin	Özek	12/C

Bir	Dinozorun	Anıları	
12.	Sınıf	öğrencilerimiz,	Türk	Edebiyatı	dersinde	Mina	Urgan’ın	‘’Bir	Dinozorun	Anıları’’	adlı	kitabını	okudular	ve	
bu	eserde	geçen	iktidar,	para,	çeviri	şiir,	kitap	okumak,	yabancı	dil	öğrenmek,	dilimizi	doğru	ve	etkili	kullanmak	
gibi	bazı	konu	başlıklarını	seçip	bunlarla	ilgili	görüşlerini	Mina	Urgan’ın	görüşleriyle	karşılaştırarak	anlattılar.	İşte	
bu	yazılardan	bazıları:		
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	 	 	 	 	 	 	 Çeviri	Şiir

Ülkemizde, şiir çevirisine roman çevirisinden pek farklı bir gözle bakılmamaktadır. Oysaki 
şiir yazmak roman yazmak kadar kolay olmadığı gibi, şiir çevirmek de roman çevirmek 
kadar basit değildir. Sanmayın ki roman çevirisini küçümsüyorum, onun da kendine göre 
incelikleri vardır elbet. Ancak şiirlerde sözcüklerin kendilerinden çok çağrıştırdıkları ön 
planda olduğundan ayrı bir ustalık ister şiir çevirmek.
Şiir, her okuyanda farklı duygular uyandırır. Dolayısıyla, alışılmamış bağdaştırmalar 

da istenilen anlam zenginliğini yaratmak için fazlasıyla kullanılır. Çevirmenler de çok 
büyük bir sınavla karşılaşır bu alışılmamış bağdaştırmaları çevirirken. Otuz Beş Yaş Şiiri’ni ele alalım. 
Nasıl çevireceksiniz ki “Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?” dizesini? “What happened, did it snow on my 
temporal sides?” mı diyeceksiniz? Öyle yazarsanız İngiliz okur da “ne dedi ki” diye bakacaktır dizelere. 
Yani, ya bu şekilde saçmalayacaksınızdır, ya da Mina Urgan’ın da dediği gibi “ Türkçe söylemek” felaketine 
düşeceksinizdir. Çeviriyi tam yapamayıp benzerini kaleme alacaksınız demektir bu. Mina Urgan bu durum 
için de "Bir Dinozor’un Anıları" adlı kitabının 88. sayfasında gidip kendi dillerinde şiir yazmalarını söylemiştir 
bu çevirmenlere. Kısacası, aradaki o ince çizgiyi tutturmaktır asıl önemli olan.
Mina Urgan çok güzel bir öneriyle gelmiştir bütün bu çeviri hatalarını önlemek için: “Bu yüzden bütün 

şiir çevirileri iki dilde basılmalıdır bence. Bir sayfada özgün metin, karşı sayfada da çevirisi. O dili az 
bilenler, şairin tam ne dediğini daha iyi anlayabilir böylece. O dili de daha iyi öğrenirler.” Bu şekilde 
okurlar şiiri hem orijinal dilinde hem de kendi ana dillerinde okuyarak kendilerine göre doğru bir anlam 
çıkartabileceklerdir. Bu metotla orijinal şiirin okurun önüne sunulmasıyla birlikte dil bilenler de sadece 
çeviriyle yetinmeyeceklerdir. 
Bu yöntem bizim üstümüze de bazı sorumluluklar yükler. Başka dilleri tam anlamıyla öğrenmemiz 

gerekmektedir. Bu sayede sayede o dili konuşanların bakış açısını, onların kültürünü de öğrenme fırsatımız 
olacaktır okuduğumuz her şiirle. Çevirinin sağlayamayacağı olanaklardır bunlar. Yalnız iş yine bizde 
bitmektedir. Bizim olabildiğince fazla dile hakim olmamızla şiir deneyimimiz başka bir boyuta taşınacaktır.
Umut	Araç	12/C

Bir	Dinozorun	Anıları
‘’Bir Dinozorun Anıları’’ adlı kitap Mina Urgan’ın ağzından anlatılan anılardan 

oluşmaktadır. Kitapta benim inceleyeceğim bölümde şiir çevirileri, yaşlılık, dil öğrenmenin 
önemi gibi konular karşımıza çıkmaktadır. Ben bu kavramlardan dil öğrenmenin inceliklerini 
seçtim, Mina Urgan’ın bu konudaki görüşlerinden söz ederken, kendi görüşlerimi de dile 
getirmeye çalışacağım. 
Bir Türk insanının kendi dilini bilmemesi kadar kötü bir şey yoktur. Sadece Türk insanı 

da değil herhangi bir milletin vatandaşının kendi dilini bilmemesi çok kötü bir durumdur. 
Mina Urgan bu kitapta gençlik yıllarından bahsederken kendine dil fukarası demiştir ve bunun sebebini de 
Türkçe kitap okumamasına bağlamıştır. Bir dili okuyarak öğrenmenin ne kadar önemli bir konu olduğuna 
değinmiştir. Bence de bir dil ancak okuyarak ayrıntılı ve nitelikli öğrenilir çünkü okurken birçok kelimenin 
yazılış şeklini, nerede nasıl kullanılacağını, kelimenin hangi anlamda kullanıldığını vs. öğrenmiş oluruz. 
Sonuç olarak sadece konuşmak ve dinlemek, kelime hazinemizi geliştirmediği gibi, dili yeterince iyi 
öğrenmemize de yardımcı olmaz. 
Mina Urgan 1940’tan önce çok okuduğundan fakat kendi öz dilinden neredeyse hiç okumadığından söz 

etmiştir, 1940’lı yıllardan sonra ise kendi ülkesinin romanlarını, öykülerini, şiirlerini okuduğunu belirtmiştir. 
Başlarda okumamasının sebebi ise Divan şairleri ve onların şiirleridir. İnsanlar anlamadıkları şeyi okumak 
istemezler, okumadıkları için de kendi dillerinde öğrenmedikleri çok şey olur. Bunun çözümü aslında 
yazar veya şairlerdedir. Divan şairleri o dönemin sosyal-siyasal şartlarının da etkisiyle başka dillere özenip 
Türkçe'den uzaklaşmışlardır. Şiirler, romanlara ve öykülere göre daha sanatsal bir üsluba sahip olduğundan 
yüksek bir dikkat ve yorum gerektirir. Öykü ve romanlar bana göre okurun rahat anlayabileceği şekilde 
yazılmalıdır. Böylece hem yazarın okunma oranı artar hem de bireye kendi dilini öğrenmesi için yardımcı 
olmuş olur.
Sonuç olarak dil öğrenmek sadece konuşma diliyle kısıtlı kalınarak yapılacak bir iş değildir. Mina 

Urgan’ın da dediği gibi isterseniz Amerika’da, Fransa’da, İngiltere’de kırk yıl yaşayın eğer o dillerden 
eserler okumazsanız ne doğru düzgün İngilizce öğrenebilirsiniz ne de Fransızca. Bu yüzden birey kendi 
yararı için okumalı, okumalı, okumalıdır. İşte ancak o zaman ne kadar nitelikli bir insan olduğunu görmesi 
mümkündür.
Melis	Uslu	12/E
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Bir	Dinozorun	Anıları	ve	Anı	Yazmak

Eski zamanlarda “hatıra” olarak geçen edebi türlerden “anı”, bir kişinin aklının erdiği dönemden 
itibaren görüp yaşadığı, kendisi ve toplum için önemli gördüğü olayları ve durumları belli bir 
sistem içinde yazıya döktüğü, genellikle otobiyografik olan metinlere denir. Edebiyatımız içinde 
bulunan başlıca anı eserlerine örnek olarak Babur Şah’ın “Baburname”si ya da Yahya Kemal 
Beyatlı’nın “Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Anılarım” adlı eserlerini örnek verebiliriz. Bu 
yazıda ise Mina Urgan’ın “Bir Dinozorun Anıları” adlı eserinden söz edeceğim. 

Mina Urgan “ Bir Dinozorun Anıları” adlı kitabında“ İhtiyarlar çeviri yapabilirler. Çeviri yapmak çok oyalayabilir 
yaşlıları. Ama bana kalırsa onların gene evlerinde oturarak fazla yorulmadan yapabilecekleri en güzel iş anılarını 
yazmaktır. Bunları yayınlamak umudu olmasa bile, bir köşede duran o kağıtlar günün birinde gün ışığına çıkabilir 
ve bu arada o ihtiyar, kendi kendisiyle hesaplaşmıştır hiç olmazsa.” diye yazmıştır. Buradan Mina Urgan’ın “anı” 
türünü insanın kendisiyle olan kutsal yüzleşmesi, hatta bir gün gün ışığına çıkabilme ihtimali için bile yazılabilecek 
bir tür olarak gördüğünü söyleyebiliriz.
Benim de anı türüyle ilgili görüşlerim Mina Urgan’ın fikirleri ile örtüşmekte. Bence bir insanın en çok yüzleşmesi 

ve hesaplaşması gereken kişi aynaya baktığında karşısında duran kişidir. Anılarımızı yazmak bizi onları yaşadığımız 
anlara geri götürür, iyilik olduğu sürece ne yazık ki kötülük de olacağı için bu dünyada kimsenin sadece iyi anılara 
sahip olma gibi bir lüksü yoktur. Bu yüzden kötü anılarımızı yazmak, eski biz ile şu anki bizi karşılaştırmak ve 
sonunda ya kendimizi kabul etmek ya da pişmanlıklarımızı yaralara dönüştürmektir. Ne olursa olsun, yaşlı ya da 
genç, kimse kendiyle hesaplaşmadan mutlu olamaz. 
Kamil Bilge Erciyas 12/C

      
	 	 	 	 İhtiyarların	Anı	Yazması

Kalbinin belki de son atışlarını, en derinden duyduğun zamandır ihtiyarlık. Duygularının 
yoğunluğuna, düşüncelerinin enginliğine bırakırsın kendini... Hayatın gözlerinin önünden bir film 
şeridi gibi akmaya başlayınca ne kadar yaşadığını anlarsın. Anı yazmaya başlayınca da hayata 
tutunacak son bir dalın olduğunu fark edersin. Boşuna dememiş Fransızlar, "Gençler ümitleriyle, 
ihtiyarlar anılarıyla yaşarlar." diye. Çünkü en iyi ihtiyarlar anlar, hatıra yazmanın ölümün elinden bir 
şey kurtarmak olduğunu.
"Ölüm yaklaştıkça, yaşamdan ve doğadan daha fazla haz almaya başladım." der Mina Urgan. 

Yaşlandıkça, yaşama farklı bir gözle bakmaya başlarsın. Kırılgan vücudunu muhtaç olduğun arkası minderli tahta 
sandalyeden kaldırdığın vakit; bir uğultu, bir renk cümbüşü sarar dört bir yanını. Kimi zaman yorar seni tanıdık 
olmadığın bu canlılık, fakat ne zaman hislerini yazıya dökersen o zaman gizli bir hazza ulaşırsın. Anı haline gelince 
her şey güzeldir. İhtiyar olup anı yazınca da her şeyin doruk noktasına ulaşırsın. "Geçenlerde yaşlı bedenimi 
kırılgan bir eşya gibi taşıyarak çok rüzgârlı bir günde Ayasofya'nın yanından geçtim... Kulak kesilince, anladım 
ki, Ayasofya'nın minareleri vınlıyordu." Şaşkına dönersin son demlerini yaşayan vücudunun yarattığı bu eşsiz 
farkındalığa. Derin duygular bir coşku uyandırır içinde, bu coşkunun edebiyete kavuşmasını istersin. Bedeninin 
toprak olmaya da yüz tuttuğunu bilirsin. O yüzden alırsın eline kalemi, başlarsın yazmaya. Yazdıkça aklına daha 
niceleri gelir. Ne vakit belli bir doygunluğa ulaşırsın, zaman bir kâğıt parçasında bulursun kendini, geçmişini... Anı 
denilen şeyin kıymetini işte o zaman anlarsın.
“İhtiyarların yorulmadan yapabilecekleri en güzel iş anılarını yazmaktır." Sahiden, odanda yalnız başına otururken 

elinde hiçbir şeyin olmadığı hissine kapılırsan, hatırlaman gereken ilk şey sana her zaman dost olan kalem ve 
kâğıdın, ya da emektar daktilondur. Bu kadim dostlar da, sana yıllardır dost bildiğin anıları anlatır. Yüzünde oluşan 
o tatlı tebessüm, kalbinin derinliklerinde saklı duran o unutamadığın hatıraları canlandırdıkça sen yaşama son bir 
kez daha kucak açarsın.
Yaşama dair en ufak bir ümidin kalmasa bile Mina Urgan'ın da dediği gibi "Ve bu arada o ihtiyar, kendi kendisiyle 

hesaplaşmıştır hiç olmazsa." Elbette anı yazmanın zorlukları da vardır. Hatırlanmasını arzu etmediğin anılar birden 
canlanıverir. İşte bu noktada yazmaya devam edebilmek; hem cesaret, hem de vicdan sahibi olmak gerektirir. 
Üzerine gittikçe bu istenmeyen hatıraların ne kadar değerli olduğunu anlarsın. Acı hatıraların seni diğer tüm 
insanlara bağlayan asıl unsur olduğunu fark edince de, şu an içinde bulunduğun durumda bir acıklı olma ihtimali 
ararsın; belki beni hayata yeniden bağlayabilecek son bir acı hatıram olur diye. Yazar gibi "Şimdi ne kişisel 
derdim kaldı ne de geçim derdim." diyecek olursan da hatıra defterinin kapaklarını son bir kez kapatırsın. Ardında 
bıraktıkların, yitip gidenler ve seni sen yapanların ölümsüzleşmesinin haklı gururunu taşırsın. Bunca felaket 
arasında ayakta kalabilmek senin için bir zaferdir, ömür kadehinde arda kalan şarabının son damlasını keyifle 
yudumlarsın.
Anılar da uzak yıldızlar gibi zamanın bir yerindeki görüntüyü belirli bir müddet sonra yollayabiliyor bize... Ve bu 

zaman da ihtiyarlığımıza tekabül ediyor. Bu ihtiyarlar anılarının sonuna da Özdemir Asaf'ın şu dizelerini ekliyor:
"Gidiyorum, sana bir yığın hatıra bırakarak.
Anmak mı? Anma, başkaları duymasın.
Hatırlamak mı? Hatırlamayabilirsin.
Unutmak mı? Unutamazsın." 
Ersin Beyhan 12/C
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 Fen Bilimleri

17 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen Liselerarası Aktif Deney Yarışması’nda, öğrencilerimiz 
Arda	Aliz,	Sude	Badur ve Emirhan Baran Demir 11.	Sınıf	Fizik	Branşında	Birinci, Erkin	Yılmaz,	
Zeynep Gelirli ve Sinan	Tezmen	11.	Sınıf	Kimya	Branşında	Birinci olmuşlar ve Zeynep	Şule,	
Caner	Murzoğlu ve Duru	Deniz	Arda ise 9.	Sınıf	Biyoloji	Branşında	Teşvik	Ödülü almaya hak 
kazanmıştır.
Öğrencilerimizi ve emeği geçen tüm öğretmenlerimizi kutluyor, başarılarının devamını 

diliyoruz.

Öğrenci ler imiz	Akt i f 	Deney	Yar ışması ’nda	
Fiz ik	ve	Kimya	Branşında	Bir inc i
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12.	Sınıflarımızın	Bulut	Odası	Deneyi

11.	Sınıfların	Fizik	ve	Kimya	Dersi	Etkinlikleri

Bulut odası en eski parçacık algıçlarından yani 
dedektörlerindendir. Parçacık fiziğinde pek çok keşif 
bu düzenek sayesinde olmuştur. Temelde aşırı doymuş 
alkol buharı içeren kapalı bir ortamdır. Odadan içeri 
giren yüklü parçacıklar, izledikleri yol boyunca enerji 
bırakarak alkol buharını yoğunlaştırır ve bulut gibi izler 
bırakır.
12. Sınıf öğrencilerimiz, Atom Fiziğine Giriş ve 

Radyoaktivite ünitesi içindeki Atom Altı Parçacıklar 
konusu ile ilgili olarak Bulut Odası Deneyi yaptı. 
Öğrenciler deney esnasında laboratuvarda bulunan 
malzemelerle kendi bulut odalarını kurdu ve ortamda 
kendiliğinden bulunan atom altı parçacıkların bulut 
içinde bıraktıkları izleri gözlemlediler.

Balistik sarkaç, yüksek hızla hareket eden mermilerin hızını hesaplamak amacıyla kullanılan sarkaçtır.        
11. Sınıf öğrencilerimiz, Fizik dersinde bahçede mermi yerine bilyelerin kullanıldığı Balistik Sarkaç Düzeneğini 
kurarak, Atışlar, Momentum ve Enerji konularında deney gerçekleştirdi. Enerji ve momentumun korunumu 
yasalarının incelendiği bu deney sayesinde, teorik olarak öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı buldular.
Isı	Alan	ve	Isı	Veren	Olaylar	Deneyleri: 11. Sınıf öğrencilerimiz, Kimya laboratuvarında, ısı alarak ve ısı vererek 

gerçekleşen olayları ayırt ettikleri deneyler yaptılar. 

Fen	Bi l imler i 	Ders ler imizden

9.	Sınıf	Öğrencilerimiz	Hareket	Grafikleri	Çizdiler
9. Sınıf 

öğrencilerimiz, 
Fizik dersinde, 
bahçede 
yürüyen bir 
kişinin zaman 
ve mesafe 
ölçümlerini 
alarak, konum- 
zaman ve 
hız-zaman 
grafiklerini çizdiler. Kimi zaman yürüyen öğrencilerin 
“Catwalk” sergilemesiyle deney eğlenceli bir şekilde 
tamamlandı.
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8.	Sınıflarımızın	Asit-Baz	Ayraçları	Deneyi

7.	Sınıflarımızla	Bil imin	Doğasına	Yolculuk

5.	Sınıflarımız	“Paraşüt	Yarışması”	Yaptılar

8. Sınıf öğrencilerimiz, 
günlük hayatta 
kullandığımız 
malzemelerin asit mi 
yoksa baz mı olduklarını 
farklı ayraçlar (turnusol 
kâğıt-metil oranj ve 
fenolftalein) kullanarak 
tespit ettiler. Meydana 
gelen renk değişimlerini 
gözlemleyip, pH 
değerlerini de pH kâğıdı 
kullanarak öğrenmiş 
oldular.

7. Sınıflarımızda “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” 
ünitesine giriş yaparken, atomun içyapısının tarihsel 
keşif sürecine yolculuk yapmadan önce bilim 
insanlarının içyapısını görmediği yapılar hakkında nasıl 
fikir yürüttüklerini ve nasıl modelleme yaptıklarını 
kavramak, bilimsel süreçte elde edilen sonuçlara 
daima sorgulayıcı bir yaklaşımla bakmanın gerektiğini 
fark ettirmek amacıyla bir model çalışması yapıldı. 
Öğrenciler, içyapısını görmedikleri bir mekanizmada 
gözlemledikleri durumu sağlayacak bir model 
üretmeye çalıştılar. Keyifli ve verimli bir çalışma ile 
bilimin doğası hakkında farkındalıkları arttı.

5. Sınıf öğrencilerimiz, Fen 
Bilimleri dersi “Kuvvetin 
Ölçülmesi ve Sürtünme” 
ünitesi kapsamında kendi 
paraşütlerini tasarladılar. Fen 
Bilimleri dersinde paraşütlerin 
yüzeylerinin büyük olmasının 
hava direncini arttırarak 
paraşütçünün yere yavaş ve 
güvenli bir şekilde indiğini 
öğrenen öğrencilerimiz, kendi tasarladıkları paraşütlerle de 
kontrollü deneyler yaparak bu bilgiyi test ettiler. 
Oldukça eğlenceli 

geçen bu deneyimle 
tasarımlarını yarıştıran 
öğrencilerimiz bu 
etkinlikten büyük keyif 
aldılar.

5.	Sınıflarımız	“Farklı	Yüzeylerde	Sürtünme	Kuvvetinin	Karşılaştırılması”	
Deneylerini	Gerçekleştirdiler
5. Sınıf öğrencilerimiz, arabalarının keçe-masa-halı ve zımpara 

yüzeylerinde ne kadar yol aldıklarını tasarladıkları etkinlikte gözlemlediler. 
Her bir yüzeyde arabalarının kaç saniyede ne kadar yol aldıklarını 
hesapladılar ve etkinliklerinin sonucunda kullandıkları farklı yüzeylerin 
farklı sürtünme kuvvetine sahip olduğunu eğlenerek öğrenmiş oldular.
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Eko-Okullar Programı ülkemizde 
TÜRÇEV (Türkiye Çevre Eğitimi Vakfı) 
tarafından yürütülmekte olan, okul 
öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre 
bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir 
kalkınma eğitimi vermek için uygulanan 
bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla 
okullardaki öğrenciler hem çevresel 
konularda bilgi edinirler, hem de 
ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil 
toplum kuruluşlarını (STK) çevresel 
konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. 

Okulumuzda K12 bütünlüğünde yürütülmekte olan çevre çalışmalarımızdan, Ortaokul ecoTEDİSTANBUL 
takımımızın geçtiğimiz eğitim ve öğretim yılında gerçekleştirdiği domates konservesi ve turşu yapımı etkinliği 
Eko-Okullar örnek etkinlikler kitapçığında yer almıştır. 

Ortaokul ecoTEDİSTANBUL takımımız tarafından düzenlenen “Tüketim Çılgınlığı Afiş Yarışması”nda; 
5/A	sınıfından	Bener	Murzoğlu,	Ali	Tunç	Aksoylu,	Duru	İşbilen	ve	Poyraz	Tanındı	Birincilik 
7/C	sınıfından	Defne	Durukan-Miray	Karagöz	İkincilik
7/B	sınıfından	Melisa	Türkmen-Maya	İlhan	Üçüncülük ödülüne hak kazanmıştır.

Öğrencilerimizi 
kutlar, 
başarılarının 
devamını dileriz.

ecoTEDİSTANBUL Takımlarımızdan Haberler

Eko-Okullar	Örnek	Etkinlikler	Kitapçığındayız

ecoTEDİSTANBUL

Tüketim	Çılgınlığı	Afiş	Yarışmamız

Öğünler içinde en önemlisi sabah kahvaltısıdır. Güne istekli başlamada ve elverişli bir biçimde sürdürmede 
yenilen sabah kahvaltısının miktarı ve içeriği büyük önem taşır. 
Kahvaltıda yeterli protein tüketen bireylerde çalışma verimi ve 

konsantrasyon yüksektir. Kahvaltı yapmayanlarda ise anlama ve kavrama 
hızı düşer. 
Ortaokul ecoTEDİSTANBUL takımımız 6 Mart 2018 tarihinde, 

okulumuzun yemek ve destek hizmetleri sağlayıcı firması olan Sofra 
Grubunun Proje Müdürü Şule Evin ile “Sağlıklı Kahvaltı Nasıl Olmalı?”, 
“Kahvaltının Sağlığımızdaki Önemi” hakkında bir söyleşi gerçekleştirdi. 
Öğrencilerimiz, okulumuzda sunulan kahvaltılarla ilgili görüş ve önerilerini 
dile getirdiler.
Öğrencilerimizi girişimciliklerinden dolayı kutluyor, Şule Hanım’a desteği 

için teşekkür ediyoruz.

Kahvaltı	Sağlıktır
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SAC SEV Amerikan Kolejinde 9 Mart 2018 tarihinde 
düzenlenen SAC Matematik Günü etkinliğine          
11. Sınıf öğrencilerimiz, Erkin	Yılmaz,	Emirhan	Baran	
Demir,	Sarya	Erbil,	Zeynep	Gelirli	ve	Ece	Başık, 
görevli Matematik öğretmenlerimiz Uğur Mert ve Emre 
Gözaydın ile birlikte katılmışlardır. 
Birbirinden farklı içeriklere sahip üç bölümden 

oluşan Matematik Yarışmasının, “Sıradaki Kim?” 
Bilgi Yarışması bölümünde 11/A sınıfı öğrencimiz         
Erkin	Yılmaz	3.	olmuştur. 
Öğrencimizi kutluyor ve başarılarının devamını 

diliyoruz. 

 Matematik
Öğrencimizin	Matematik	Başarısı

TED	Ankara	Matematik	Günleri	

24 Mart 2018 tarihinde TED Ankara Koleji 
Vakfı Özel Lisesinde düzenlenen 8. Matematik 
Günleri’ne okulumuz 11. sınıf öğrencilerinden 
Erkin	Yılmaz,	Emirhan	Baran	Demir,																																	
Tuana	Berfin	Alan	ve	Zeynep	Genç, Matematik 
öğretmenimiz Uğur Mert ile birlikte katılmışlardır. 
Okulumuzu, Matematik Günleri’nde temsil eden 
öğrencilerimizin başarılarının devamını dileriz. 
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Pi	Günü	Etkinliğimiz	

Yunan alfabesinin 
16. harfi olan Pi sayısı 
(π), bilinen en yaygın 
Matematiksel sabiti temsil 
etmesi için kullanılır. 
Pi, bir dairenin 

çevresinin, çapına 
bölünmesiyle elde edilen 
sayıdır. Bu sayı (π =3,14) 
ile ifade edilir. Gerçek 
değeri ise 3,141592653
589793238462643383

............ şeklinde sonsuza kadar devam etmektedir. Daire ne kadar 
büyük veya küçük olursa olsun, Pi her zaman aynı sayıdır.

Peki	neden	14	Mart?
Pi sayısını çoğunlukla 3.14 aldığımız için, 14 Mart’ta yani 3. ayın 14. gününde (ABD ay/gün biçiminde tarih 

yazılmaktadır yani 3/14) gerçekleşir. Bilinen ilk Pi Günü kutlaması ise 1988 yılında yapılmıştır. 2009 yılında 
ABD Temsilciler Meclisi, 14 Mart’ı Pi Günü olarak belirleyen bir kararı onaylamış ve öğretmenler Pi sayısını 
öğrencilere öğreten etkinliklerle kutlamaya başlamışlardır. Pi Günü ve Matematiğe teşvik edici aktiviteler 
artmıştır.
Hazırlık ve 9. sınıf öğrencilerimizle birlikte, Matematik öğretmenlerimiz Nilüfer Avcı ve Tuğçe Kandemir 

rehberliğinde, her teneffüs açtığımız stantta Pi Sayısını Yazma etkinliği düzenledik. Sayının oluşturulmasına 
katkıda bulunan öğrencilerimize “Happy	π	Day” yazılı yaka kartları verdik. Gün sonunda Pi sayısının virgülden 
sonra 350 basamağının yazımı tamamlandı ve çalışma 9. Sınıflarımızın koridoruna asıldı.
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Popüler	Bilim	Kulübü	Keşfe	Çıkıyor

Popüler	Bilim	Kulubü	olarak	kulüp	odamıza	sığamadık	ve	Google	Cardboard	(Google	VR)	ile	keşfe	çıkmaya	
karar	verdik.	Öğrencilerimizle	Google	VR	gözlüklerimizi	gönderilen	parçaları	birleştirerek	inşa	ettik.	Sonrasında	
Dubai,	Kuzey	Işıkları,	İspanya	ve	Jüpiter	başta	olmak	üzere	çeşitli	yerlere	seyahat	düzenledik.	Google	
Expeditions	uygulamasının	sağladığı	imkanlarla	her	hafta	bir	Matematik	etkinliği	düzenleyeceğiz.	Lütfen	takipte	
kalın…
Nilüfer	Avcı&Tuğçe	Kandemir	
(Matematik	Bölümü	Öğretmenleri)	

Matematik	mi	Hayattan,	Hayat	mı	Matematikten?
Matematik dediğimiz şey neydi? Matematik hep var olmuş mudur peki? Yoksa bizim 

yaptığımız sınırlamalar ve işlemlerden mi ibarettir?
Ben de Matematiğin doğada hep var olduğunu savunanlardan biriyim fakat aklıma 

takılan şeyler yok değil. Mesela ne olurdu şu Kartezyen Koordinat Sistemi dediğimiz şey 
olmasaydı? Ya da neden vardı ki Kümeler konusu? Bunlar nasıl doğada olabilir ve bunlar 
bizim ne işimize yarayabilir ki? İşte, o klasik soru “Bunlar gelecekte bizim ne işimize 
yarayacak?”
Gerçekte Matematiğin hep var olduğunu savunabiliriz sonuçta yaptığımız işlerde sayı 

dediğimiz kavramlar olmasaydı ne olurdu düşünemiyorum. Mesela, bir kitapta okumuştum ilk insanlar 
3 tane çizgi gördüğünde  "- - -" tıpkı bunun gibi, düşünce olarak orada bir şeylerin olduğunu ve sayısını 
algılayabilmelerine rağmen dile getiremiyorlardı. Bu ne demek? Bu demektir ki sizin elinizde 3 tane şey var 
fakat siz bunu “sayılar” olmadığı için dile getiremiyor ve bu 3 tane şeyi hayatınızın neresinde kullanacağınızı 
ön göremiyorsunuz. Yani aslında Matematik düşündüğünüz kadar da gereksiz olmayabilir ve doğada 
Matematik hep vardı sadece adı bir türlü konulamadı.
Peki, şu soruyu nasıl açıklamalıyım: Bunlar gelecekte ne işimize yarar?
Bunu ancak şöyle açıklayabilirim. Mesela Kartezyen Koordinat dediğimiz şey olmasaydı dünya üzerindeki 

hayali çizgiler dediğimiz “paralel ve meridyenler” de olmazdı. Peki, bu ne işimize yarıyor? Bu tüm dünyada 
kabul edilen evrensel bir düzen ve bir balıkçı okyanusun ortasında kaybolduğunda onun yerini tespit 
etmemizi sağlıyor, pilotların uçuş yollarını ayarlıyor ve GPS dediğimiz sistem bile buna bağlı olarak çalışıyor. 
Kümeler ise hayatta birçok şeyleri düzene sokmamızı sağlarken iş ortamında oluşabilecek bir kaosu daha 

analitik düşünmemizi sağlayarak bizi çözüme yönlendiriyor. 
Denklemler ise… Onların açıklaması en kolayıdır. Bir ekmek alacağınız zaman verdiğiniz para fazlaysa 

para üstünü basit bir denklemle hesaplıyorsunuz. Ayrıca herkesin kullandığı birim belli olduğu için her 
şey daha düzenli işliyor. Yani, eskisi gibi 1 çuval un için 1 koyununuzu feda etmiyor; değeri neyse onu 
veriyorsunuz.
Buradan da anlamaktayız ki Matematik, bizim yaptığımız sınırlamalar değil bizim aslında hep farkında 

olduğumuz şeyleri düzene sokmamızdan doğmuştur. Matematik bir hayatı yaşama şeklidir, hayat ise zaten 
hep Matematikle iç içedir.
Zeynep	Şuğle	9/C
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Sıfırdan	Sonsuza	Matematiğin	Öyküsü	
"Matematiğin	hiçbir	dalı	yoktur	ki,	ne	kadar	soyut	olursa	olsun,	bir	gün	gerçek	
dünyada	uygulama	alanı	bulmasın."	demiş Rus Matematikçi Lobaçevski. Ne kadar doğru 
söylemiş…
Popüler Bilim Kulübü’müzün ilk kitabı olan Sıfırdan Sonsuza Matematiğin Öyküsü, 

beni her açıdan derinden etkilemeyi başaran bir kitap oldu. Bence kitabın en iyi yanı, 
Matematik tarihini akıcı ve güzel bir şekilde anlatmasıdır. Öncelikle Matematiğin her 
yerde olduğu bilincini kazandırıyor Sıfırdan	Sonsuza	Matematiğin	Öyküsü.
Bu kitabı okumadan önce, Matematik tarihi için çok kaynak araştıran ben, kulüp 

öğretmenlerimin bu kitabı almamı ve kulübümüzde yorumlamasını yapacağımızı öğrendiğimde çok mutlu 
olmuştum. Kitabın ilk sayfalarını karıştırdığımda, kabul ediyorum, önyargım vardı. Acaba bu kitabın anlatımı 
sıkıcı olabilir mi diye. Eğlenceli olabilir mi diye düşündüm. Ancak yanıldığımı fark etmem çok uzun sürmedi. 
4 sayfa okumam bile bu kitabın ne kadar güzel, yalın ve akıcı bir dili olduğunu ve buradan öğrendiğimiz 
bilgilerin genel kültür bilincini tüm insanlara kazandırmayı hedeflediğini anladım.
Nice Euler’ler, Descartes’lar var belki de aramızda. Ayrıca, Matematiği sevmediğini ifade edenler ve 

Matematiği sadece dersi geçmek için bir zorunluluk olarak görenler de olabilir. İşte bu kitap, günümüz 
Euler ve Descartes’larının kendilerini keşfetmelerini, Matematiği bir zorunluluk olarak görenlere de 
Matematiğin bir zorunluluk değil aslında bir hobi olduğunu kavratıyor. 
Sizce Leibniz yeni bir hesap makinesi yapmaya mı zorlandı? Ya da Gauss, Modüler Aritmetiği bulmak 

zorunda mıydı? Tabiki hayır. Matematik bir zevk işidir. Matematik kendimizi keşfetmektir. Matematik bir 
hobidir bazen. Matematik zihin yürütmektir. Belki de Matematik bir sinek aracılığıyla Koordinat Düzlemi 
denilen yapıyı bulmayı sağlayan bir hayat enerjisidir. 
İşte bu kitap, örnekleri ile bizlere Matematiğin önemini anlatıyor.
Ayrıca, Sıfırdan Sonsuza Matematiğin Öyküsü Matematik ‘canavarlarına’ Matematiğin ilginç yanlarını da 

gösteriyor. 10. sınıfa başladığımdan beri, şu an 11. sınıfta öğretilen Logaritmaya ve 12. sınıfta öğretilen 
Türev- İntegral ve Limit konularına ilgi duydum. Bu muhteşem kitapta da, (özellikle 120’li sayfalarda) 
kendimi kaybettim diyebilirim çünkü o sayfa tamamen ilgi alanım hakkındaydı.
Benim ilgi alanım Türev’dir, bir başkasının ki Sayılar’dır. Bu kitabın çok geniş hazinesi sayesinde, kitabı 

doğru okuyabilen her insan bu kitapta kendisine hitap eden bir sürü şey bulma şansına sahip olabilir.
Bu kitabın en ilginç yanlarından biri de bir ansiklopedi gibi değil de, bazı yerlerde günlük konuşma diline 

yakın ve ilgi çekici bir dil kullanmasıdır. İşte bu sebeple, okurlar kitabı hiç ellerinden bırakamıyorlar ve daha 
da okumak istiyorlar. Tıpkı benim gibi.
Son olarak bu kitap, herkesin kütüphanesinde bulunması gerek diye düşündüğüm bir kitap. Chris 

Waring’e, Matematiği bu denli güzel anlatan bir kitabı derleyip yazdığı, kulüp öğretmenlerime de beni bu 
kitapla tanıştırdıkları için teşekkür ediyorum. 
Hüseyin Can 10/C

Matruşka	Dronları
Kratos Technology and Training Solutions'ın geliştirdiği bu yeni dron teknolojisi bütün 

dünyayı alt üst edebilir. Üstlerinde bomba ve roket taşıyabilen bu 'Mako Dronları' sadece 
bunlar kadarla kalmayıp savaş jetlerinin hareketlerini de takip edip ona göre hareket 
ediyorlar. Tek seferde bu dronlardan belki de 100 tane gönderilmişken o sayı kolay 
bir şekilde 300’e çıkabilir. Bunun sebebi dronların Rus matruşka bebekleri gibi kendi 
içlerinden daha fazla çıkarma özelliği var. Dronların maliyeti çok fazla olmadığından tek 
seferde binlerce üretilebilir. Bu da küçük dronların yapımını kolaylaştırıyor. Bu küçük 
dronların kötü yanlarından bir tanesi hedefleme ve savunma sistemlerinin sayıları çok 

fazla olduğu için onları takip edememesi. Farklı formasyonlara girebilen bu dronlar bir savaşın yönünü 
uçak sahibi taraftan bu dronlara sahip olan tarafa çok kolay bir şekilde 
değiştirebilir. Umarım bu dronlar sadece test içindir ve gerçek savaşlarda 
kullanılmaz. Bu konuyu merak ederseniz ayrıntılı bilgiler için tasarlayan 
şirketin kendi sitesi olan 
http://www.kratostts.com adresinden bakabilirsiniz.
Kutay	Kazancı	10/C
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Matematik	Öğretmenleri	Paylaşım	Zirvesi	
17 Şubat 2018 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesinde 

düzenlenen IV. Matematik Öğretmenleri Paylaşım Zirvesi’ne 
okulumuz Matematik öğretmenlerinden Tuğba Özcan, 
Uğur Mert, Emre Gözaydın, Feyza Demir, Funda Yıldız, 
Betül Köse, Tuğçe Kandemir, Elvan Yaralılar ve Nilüfer Avcı 
katılmıştır. Zirveye, Feyza Demir ve Funda Yıldız “Küçükten 
Büyüğe” isimli sunumlarıyla katılmışlardır. Paylaşım 
zirvesinin sunumunu, değerli tiyatro oyuncularımız Doğan 
Adnan Dileroğlu ve Meral Asiltürk yapmış ve skeçleri ile 
Matematik Zirvesine ayrı bir renk ve neşe katmışlardır. Destekleri ve katılımları için yürekten teşekkür ederiz. 

Küçükten	Büyüğe	Sunumu	
√		Siz,	bir	ilkokul	öğretmeni	olarak	öğrencilerinizin	Ortaokula	hazır	olduğunu	hissediyor	musunuz?

√		Acaba	Ortaokul	Matematik	Öğretmeni,	İlkokul	Matematik	Öğretmeninden	neler	ister?	

√		5.	Sınıf	Öğrencisinin	akademik	açıdan	yeterliliği	ilkokulda	erken	dönemde	başlatılan	pekiştirici			 	
						çalışmalarla	nasıl	yön	değiştirir?
Yukarıdaki sorular çerçevesinde hazırlanan sunum, İlkokulumuzda derse giren öğretmenimiz Funda 

Yıldız ve Ortaokulumuzda görev yapan öğretmenimiz Feyza Demir’in karşılıklı olarak soru-cevap tarzında 
hazırladıkları içerik üzerinde şekillendi. İlkokul temelinde yer alan konuların ortaokul ve hatta lise 
müfredatındaki karşılıklarının üzerinde titizlikle duruldu. Bir öğrencinin K12 hayatı boyunca Matematik 
konularında izleyeceği yol haritasının üzerinden geçildi. Önceden önlem alınması gereken ve üzerinde 
durulmasının özellikle önemli olduğu bazı konuların altı çizildi. 

Eğitim	Teknoloji leri	Zirvesi	-	ETZ	2018

Bu yıl beşincisi düzenlenen Eğitim Teknolojileri Zirvesi’ne Matematik Bölümü öğretmenlerimizden Tuğba 
Özcan, Emre Gözaydın, Nilüfer Avcı ve Tuğçe Kandemir katıldı. 3 Mart 2018 tarihinde, gerçekleşen zirvede 
alanında uzman yerli ve yabancı konuşmacılar, çeşitli panel ve atölyelerde bir araya geldiler. 
Bölümümüz Matematik Öğretmenlerinden Uğur Mert ise ETZ 2018’de, “Matematiğin Sihirli Dünyası” sunumu 

ile yer almıştır. 
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Sunumda, müfredat içeriğine bağlı kalarak hazırlanan derslerde Ortaokul 5. Sınıf öğrencileri ile İlkokul 2, 
3 ve 4. Sınıf öğrencilerinin bilişsel düşünme becerilerini destekleyen, farklı çözüm yolları geliştirmelerini 
hedefleyen çeşitli aktivitelere, yöntem ve materyallere ait örnekler verildi. 9-12 yaş grubu öğrencilerinin 
akademik ve davranışsal anlamda temel özelliklerinin üzerinde durulduğu sunumun sonunda, bu yaş 
grubuna yönelik okuma kitapları, bilgisayar oyunları, kutu oyunlarından örnekler verildi ve tavsiyelerde 
bulunuldu. 

Feyza	Demir	(Ortaokul Matematik Öğretmeni): Yıllardır ortaokulumuzda görev alan bir Matematik 
Öğretmeni olarak, ilk defa ilkokulda görev yapan bir Matematik öğretmeni ile bu kadar yakın çalışma, 
ortak dersler hazırlama, ödevlerde aynı bilgiyi sorguladığımız çalışmalar yapma fırsatım oldu. İlk dönem 
boyunca edindiğimiz bilgilerle ve gözlemlerimizle bu sunumu hazırladık. Matematiğin bir sarmal olduğu, 
geçen akademik yıllar boyunca bir öğrencinin Matematiğinin nasıl şekillendiği “Küçükten	Büyüğe” 
isimli sunumumuzda çeşitli örnekler, yöntem ve teknikler ile paylaşıldı. Sunumu ilkokul, ortaokul ve lise 
grubundan öğretmenler izledi. Her seviyeden öğretmenin bu sunumla kendi zümresi adına önce kendini 
sonra derslerini sorguladığı bir paylaşım olduğuna inanıyorum. Uygun görülürse sunum içeriğinin üzerinden 
geçerek, gelecek seneki öğretmenler konferansına da (ATC) katılmak isterim.  
Funda	Yıldız (İlkokul Matematik Öğretmeni): Yıllarca Ortaokul ve Lise seviyelerinde Matematik derslerine 

girdikten sonra son iki yıldır İlkokul seviyelerinde Matematik dersine girmek benim için çok iyi bir fırsat 
oldu. İleriki sınıflarda öğrencilerin yaşadıkları sorunların neler olduğunu ve konularda hep aynı hataların 
yapıldığını bilmek, İlkokul yıllarında daha tedbirli davranmam için iyi bir rehber olmuştur. Bu bağlamda, 
Feyza öğretmenimle beraber yaptığımız bu yöndeki çalışmalarımızı Matematik öğretmenleri ile paylaşma 
fırsatı bulduk. Uygun görülürse ben de Feyza öğretmenimle birlikte yakaladığımız bu çok güzel sinerjiyi ATC 
Sempozyumunda da paylaşmak isterim.
Tuğba	Özcan (Matematik Bölüm Başkanı): Sunumla ilgili en güzel detay, Matematikte öğrencilerimizin 

rakamlar ile kavramları birleştirdiği andan, lisedeki sonsuz seri, limite kadar giden aşamanın gözler önüne 
serilmesiydi. Aslında Matematiğin her yıl sıfırdan yeni kavramlar vermediği ve sağlam bir temel üzerine inşa 
edilmesi gereken, gelişen kavramlar ve beceriler bütünü olduğuydu. Sunumun, önemli konular baz alınarak 
örnekler üzerinden ilerlemesi akılda kalıcılığa ve netliğe destek olmuştu. 
Ek olarak, lisede konuların ilk çıkış noktalarından nasıl bahsediyorsak, ders gözlemlerinden yapılan tespit 

şudur ki, konuların devamı ile ilgili sorulan sorulara verilen kısa ama net bilgiler de ortaokuldaki öğrencileri 
bilinçlendirmekte ve neden o konuyu öğrendikleri konusundaki yaşayabilecekleri belirsizliğe de ışık 
tutmaktadır. Tüm bunlar göz önüne alındığında Matematik programındaki bütünlüğün önemi kaçınılmazdır.
Feyza ve Funda öğretmenlerimize, emekleri için çok teşekkür ederiz. 
Ebru	Kadıoğulları (İlkokul Sınıf Öğretmenliği Zümre Başkanı): İlkokul ve Ortaokul Matematik derslerinin 

entegrasyonu üzerine hazırlanan sunum; hem bilgi hem de örnekler açısından doyurucuydu. Ayrıca akıcı bir 
içeriğe sahip olması, sunumu keyifli bir hale getirmişti. K12 bütünlüğünün İlkokul ve Ortaokul arasındaki 
bağını ve önemini ortaya koyan bir sunum olduğunu düşünüyor, katılabilmiş olduğum için kendimi şanslı 
hissediyorum. Öğretmen arkadaşlarımızın katılım isteği ve yöneticilerimizin onay vermesi durumunda 
Sonbahar Öğretmen Sempozyumu için uygun bir içeriğe sahip olduğu düşüncesindeyim.
Nilüfer	Avcı (Lise Matematik Öğretmeni): Benim için çok heyecan verici ve keyifli bir sunumdu. İki 

öğretmenimiz de yaptıklarını o kadar büyük bir tutku ile anlattılar ki enerjinin bize geçmeme ihtimali yoktu. 
Bu sunum bana kendi öğretmenlik geleceğim için bir yol çizme konusunda çok yardımcı oldu. 
Konuların giriş kısımlarında en çok önemsediğimiz konu, öğrencilerin bize getirdikleri ön bilgilerdir. 

Öğretmenler olarak onların İlkokul ve Ortaokuldan hangi temel konu ve becerileri, nasıl bir şekilde 
getirmeleri gerektiğinin farkında olursak çalışmalarımızı da bu şekilde şekillendirebiliriz. Öğretmenlerimizin 
verdiği örneklerden birinde; şekiller arasındaki ilişkiyi fark etme ile başlayan İlkokul çalışmalarının, 
Ortaokulda örüntülerin genel formlarını yazmaları şeklinde devam ederken Lisede de serilerle ilerlediğini 
gördük. Bu da bana attığımız her adımda önümüzün ve arkamızın farkında olmamız gerektiğini gösterdi. 
Müfredat bütünlüğü içerisinde kavramsal şekilde oturtulan konular ile Matematiği sağlam bir nesil 
yetiştirebileceğimizi düşünüyorum.
Betül	Köse (Ortaokul Matematik Öğretmeni): Öncelikle Feyza ve Funda öğretmenlerimi emeklerinden 

dolayı tebrik ederim. İkisinin de heyecanı o kadar güzeldi ki, o heyecanı yaşamamak imkansızdı. Onların 
anlattıklarından da görüyoruz ki, Matematik bir bütün işi, ayrılamıyor ve aslında okula başladığımız andan 
itibaren bu parçalar birleşerek bütünü oluşturuyor. Eğer öğrenci İlkokuldan başlayarak neyi neden yapması 
gerektiğini öğrenirse tecrübeler gösteriyor ki bu öğrenciler hayatta daha başarılı oluyorlar. Yapılan sunum 
da aslında bize bunu fazlasıyla gösterdi ve tekrar hatırlattı.
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5	ve	6.	Sınıflarımızın	Matematik	Derslerinden...

5. Sınıf öğrencilerimiz, 
Matematik dersi için 
sıkça kullandığımız 
‘Yaşayarak Öğrenelim’ 
ilkesinden yola çıkarak, 
ondalık sayılarda 
toplama ve çıkarma 
işlemi konusunda 
öğrendiklerini, yaptıkları 
“Alışveriş Etkinliği” 
ile pekiştirme şansı 
buldular. 
Bu etkinlikte onlardan 

hayali bir alışveriş 
listesi yapmaları istendi 
ve “kasaya ne kadar 
ödemeliler” ve “o 
paradan para üstü olarak 
ne kadar geri almalılar?” 
sorularına cevap 
vermeleri beklendi. 
Bu çalışma sonucunda 

yaratıcılıklarını ve el 
becerilerini kullanan 
öğrencilerimiz ortaya 
birbirinden güzel 
çalışmalar çıkardılar. Böylece ondalık sayıların günlük hayatımızda nerede 
kullanıldıklarını yaşayarak görmüş oldular.

5. Sınıf öğrencilerimiz derste yapmış 
oldukları “Ondalık Sayılar Etkinliği”nde, 
yüzlük kağıtta istedikleri şablonu oluşturarak 
boyama yaptılar. Sonrasında, oluşturdukları 
şekli kesir, ondalık ve yüzde değerleriyle 
ifade ettiler. Öğrencilerimiz bu sayede 
Matematik ile hayal güçlerini birleştirip 
ortaya yaratıcı ürünler çıkarttılar.

Alışveriş	Etkinliği	ile	Ondalık	Sayılar	Çalışması

Yüzde	Çalışması
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5. Sınıflarımızda Kesir Sayılarına ait 
olan kazanımların tamamlanması ile 
beraber konumuza Ondalık Gösterimler 
ve Yüzdeler kazanımları ile devam ettik.
Öğrencilerimiz yaptığımız bu pekiştirme 

çalışmasında kendilerine karışık şekilde 
dağıtılan kartların içinden aynı değere 
sahip olan ifadeleri eşleştirdiler. 
Örneğin; yarım değerine sahip bir sayı 

½ (kesir)=0,5 (ondalık gösterim)=%50 
(yüzde) ile ifade edilmektedir. 
Bu ve benzeri etkinlikler, küçük yaş 

gruplarında kullanılan somut materyaller 
ile bilginin kalıcı olmasını sağlamaktadır. 

Günlük hayatta birçok yerde sayılarla karşılaşıyoruz. Bu sayılar çoğu zaman doğal sayı olarak karşımıza 
çıkıyor. Bunun yanında Kesir Sayılarını, Ondalık Sayılar ve Yüzde Sayılarını da fark etmeden kullanıyoruz. 

Bu etkinliğimizde 5. Sınıflarımız kendilerine dağıtılan sorularda 
yer alan sayıların eş değerlerini yüzde sayısı (%) olarak hesapladı. 
Kesir veya Ondalık gösterimleri ile 
birleştirerek yapbozlarını tamamladı. 
İşbirliği içinde çalışan öğrencilerin 
kimisi işlem yapmayı tercih ederken, 
diğeri organizasyon yapmayı, 
parçaları birleştirmeyi ve bulmacayı 
tamamlamayı hedefledi. Ortaya çıkan 
parçalar ile büyük bir pano oluşturuldu.

6. Sınıf öğrencilerimiz yarıyıl tatilinde ödev olarak “Kelime Bulutu Etkinliği” yaptılar. Bu etkinlikte kendilerine 
‘Matematik Dersinde Aklımızda Kalanlar Nedir?’ diye sormalarını istedik. Önce beyin jimnastiği yaptılar ve 
dönem boyunca derste öğrendikleri terimleri rastgele bilgisayarda Word Art programına yazdılar. Kelime girişleri 
tamamlanınca işin içine görsellik de katıp diledikleri şablonlarda kendi “Kelime Bulut”larını oluşturdular. 
Ortaya birbirinden ilginç görseller çıktı. Dönem boyunca öğrendikleri kavramları, sıradanlıktan uzak, teknolojiyle 
birleştirerek tekrar etme fırsatı buldular.

"Kesir	Ondalık	Yüzde	İlişkisi"	Etkinliği

"Kesir	Ondalık	Yüzde	Sayılarını	Eşleştiriyorum"	Etkinliği

"Kelime	Bulutu"	Etkinliği
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Matematik bir bütündür. Her yaş seviyesinde o grubun bilişsel becerilerine göre yapılandırılır. Anaokulu 
döneminde temeli atılan kavramlar, İlkokulda işlem becerisi ile zenginleştirilir. Aynı konuya Ortaokulda 
yorumlama ve uygulama basamakları eklenir. Lise döneminde ise edinilen bilginin analizi yapılır, konuya ait 
çıkarımlarda bulunulur. Somut bir başlangıçtan yola çıkılarak ileriki yıllarda soyut düşünme becerisine geçilir. 
Matematik sarmal bir düzen içinde zamanla daha derinlemesine ilerleyerek gidilen sonsuz bir yolculuktur.  

Matematik dersinin yapı taşlarından olan ve yıllar içinde farklı boyutlara ulaşan ÖRÜNTÜ konusunu bu 
bağlamda inceleyelim. 
“Örüntü:	Belirli	bir	kuralı	takip	eden	şekil	veya	sayı	dizileri”
     OKUL	ÖNCESİ																																				1.	SINIF																																											2.	SINIF
				Şekil	Örüntüsü																												Şekil	ve	Sayı	Örüntüsü																						Şekil	ve	Sayı	Örüntüsü				                                     

                                                        

                                              

Cebire	giriş	
•	Kuralı	tek	işlem	gerektiren	sayı	örüntüsünü	genişletir.

                3	ve		4.	SINIF																																								
											Şekil	ve	Sayı	Örüntüsü

Örüntü	ve	Süslemeler	
•	Üçgensel,	karesel,	dikdörtgensel	bölgeleri	kullanarak	
ve	boşluk	kalmayacak	şekilde	döşeyerek	süsleme	yapar.

5.	SINIF  
Doğal	Sayılar	
•	Kuralı	verilen	sayı	ve	şekil	örüntülerinin	istenen	adımlarını	oluşturur.

 

                                

Şekil	ve	sayı	örüntüsü,	tablo	oluşturma

K12	Bütünlüğünde	Bir	Konunun	Analizi			
Bir	Konuya	Farklı	Açıdan	Bakmak
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6.	SINIF   
Cebirsel	İfadeler	
Aritmetik	dizilerin	kuralını	harfle	ifade	eder;	kuralı	harfle	ifade	edilen	dizinin	istenilen	terimini	bulur.

Şekil	ve	sayı	örüntüsü,	tablo	oluşturma,	genel	kural	belirleme,	n.terimi	bulma

7. SINIF   
Doğrusal	Denklemler
Aralarında	doğrusal	ilişki	bulunan	iki	değişkenden	birinin	diğerine	bağlı	olarak	nasıl	değiştiğini	tablo,	grafik	ve	
denklem	ile	ifade	eder.

Şekil	ve	sayı	örüntüsü,	tablo	oluşturma,	genel	kural	belirleme,	
n.terimi	bulma,	grafik	çizme

8. SINIF   
Doğrusal	denklemler
Doğrusal	ilişki	içeren	gerçek	yaşam	durumlarına	ait	tablo,	grafik	ve	denklemi	oluşturur	ve	yorumlar.

Şekil	ve	sayı	örüntüsü,	tablo	oluşturma,	genel	kural	belirleme,	
n.terimi	bulma,	grafik	çizme

9. SINIF 
Doğrusal	Denklemler
Doğrusal denklem kavramını anlar ve analitik düzlemde yorumlar. 
  3x-y=8 denkleminin çözüm kümesi olan (x,y) ikililerini işaretleyin.
(3,1)  (2,3)  (-1,-11)  (0,0)  (1,-5)
                                     
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur, analitik 

düzlemde yorumlar. 
Yandaki denklem sistemini grafik metodu ile çözünüz:   X-2y=4
               -X+3=-6     
10. SINIF   
Analitik	Geometri
Analitik	düzlemde	iki	nokta	arasındaki	uzaklığı	veren	bağıntıyı	oluşturur	ve	uygulamalar	yapar.   

ABC üçgeninin alanını bulunuz.
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11. SINIF 
  
 x'in değerini bulunuz. 
 Şekle göre, toplamının değerini bulunuz.

Şekle göre, IBCI+IBDI+IDEI+IEFI+IFGI+...  toplamının değerini 
bulunuz.

12. SINIF   
Grafikte verilen f fonksiyonunun x'in 
-6, -3, -2, 0 ve 2 değerleri için var olan limitlerinin 
toplamı kaçtır?

Matematik öğretmenleri bir konuyu anlatmadan önce siz fark etseniz ya da etmeseniz de öğrencilerin 
geçmişten getirdiği Matematik bilgilerini ölçebilmek adına çeşitli sorular yöneltir ve eksikleri öğrenmeye 
çalışırlar. Bunları yapmalarının mutlaka bir sebebi olmalıdır. Matematik konularının birbiri ile ilişkili olduğunu ve 
herhangi seviyede bir eksiklik olduğunda bunun doğrudan ya da dolaylı olarak sonraki seviyeleri etkileyeceğini 
daha önceden mutlaka duymuşsunuzdur. Matematik merdivenleri çıkmaya benzer. Bu çalışmada “Matematik	
sarmal	bir	düzen	içinde	zamanla	daha	derinlemesine	ilerleyerek	gidilen	sonsuz	bir	yolculuktur.”	ifadesi 
çerçevesinde okul öncesinden lise sonuncu sınıfa kadar bir konunun analizi yapılmıştır. 
Okul öncesinde verilen şekillerin aynısını çizme ve bir sonraki şekli tahmin etme yönergeleri ile başlayan 

örüntü konusu 1. Sınıfta eksik bırakılan örüntüleri bulma yönergesi ile devam eder. 2. Sınıfta öğrenciler 
şekillerin yanı sıra sayıların da belirli örüntülere sahip olabileceğini öğrenirler. 3 ve 4. Sınıfta üçgensel, karesel, 
dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yaparlar. 
İlkokulu bu şekilde bitiren öğrenci 5. Sınıfta kuralı verilen bir sayı veya şekil örüntüsünün istenen terimini 

bulmayı öğrenir, istenen terimleri tablo kullanarak örüntü kuralını görselleştirerek bulur fakat henüz kuralı 
bilinmeyen kullanarak ifade etmez. Örüntü kuralını bilinmeyen yoluyla ifade etmeye 6. sınıfta başlar çünkü 
bu seviyede öğrenci bilinmeyen ya da değişken dediğimiz kavram ile yüzleşir. 7. sınıfta, 6. sınıftan cebirsel 
ifadeleri yani değişkenleri öğrenerek gelen öğrenciler iki değişkenli denklemlerle karşılaşırlar ve aralarında 
doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo, grafik ve denklem ile 
ifade ederler. 8. Sınıf seviyesinde doğrusal ilişki içeren gerçek yaşam durumlarına ait tablo, grafik ve denklemi 
oluşturur ve yorumlar. 
Doğrusal denklem ya da iki bilinmeyenli denklem dediğimiz konunun temelini atarak 9. Sınıfa gelen 

öğrenci bu denklemleri nasıl çözmesi gerektiğini ve çözüm kümesini nasıl ifade etmesi gerektiğini öğrenir. 
İki bilinmeyenli bir denklemin çözüm kümesinin sonsuz ikililer olduğunu ve bu sonsuz ikililerin koordinat 
sisteminde gösterildiğinde bir doğru oluşturduğunu fark eder. Böylece iki bilinmeyenli denklemin geometrik 
gösterimi doğru belirtir klişesini kavramış olur. 10. Sınıfta analitik geometri ile bambaşka bir dünyaya 
gittiğini zanneden öğrenci büyük ihtimalle yukarıda ifade edilen aşamalardan birinde kaybolmuş demektir. 
Analitik geometri ile iki doğrunun birbirine göre konumunu incelerken iki bilinmeyenli denklem yani doğrusal 
denklemlerin çözümünden ve grafiksel yorumundan yararlanır. 11. Sınıfta öğrencilerin karşısına çıkan dizi 
konusu okul öncesinde karşısına çıkan örüntünün en karmaşık noktasıdır aslında. 6. Sınıfta örüntülere kural 
yazabilmeyi öğrenmiş bir öğrenci 11. Sınıfta dizilerin kuralını bulmakta zorlanmayacaktır. Seriler dizilerin 
toplamı olacak, toplam sembolü bunu kısa yoldan göstermeye yarayacaktır.
Son bir söz ile bu çalışmayı özetleyelim. 

"BASMADIĞINIZ	MERDİVENLER	YARIN	ÜZERİNE	ÇIKAMAYACAĞINIZ	TEPELER	OLARAK	SİZE	GERİ	DÖNER."

 Funda	Yıldız   Feyza	Demir   Nilüfer	Avcı  Tuba	Özcan
İlkokul	Matematik	Öğretmeni	 Ortaokul	Matematik	Öğretmeni				Lise	Matematik	Öğretmeni			Matematik	Bölüm	Başkanı
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11 Şubat 2018 tarihinde Bilim Kahramanları Buluşuyor/FIRST LEGO League (FLL) İstanbul Yerel Turnuvası 
kapsamında 9-16 yaş arası gençlerden oluşan takımların katıldığı “Hidrodinamik: Suyun Yolculuğu” 
temalı etkinlikte okulumuz Ortaokul öğrencilerinden oluşan “Master	Makers” takımımız da yerini almıştır. 
Turnuvaya katılan takımlardan üç farklı kategoride performans sergilemeleri beklenmektedir. 

Proje kategorisinde öğrencilerimiz; 
“Tarımsal	faaliyetlerde	kullanılan	gübrelerin	
kaynak	sularını	kirletmesi	sonucu	canlı	
sağlığının	tehdit	edilmesi	ve	boyalı	gübreyle	
bunu	en	aza	indirgemek”	amacıyla 
geliştirdikleri çözüm yolunu, çeşitli 
materyaller ve tasarladıkları afiş ile jüri 
karşısında başarılı bir şekilde anlatmıştır. 
Takımımız tasarladıkları ve 

programladıkları robot ile gerçekleştirdikleri 
maçlar sonucunda, 36 takım içerisinde 
sekizinci sırada yer almıştır. 
Öğrencilerimiz “Özdeğerler” kategorisinde 

ise; süreç içerisinde gerçekleştirdikleri 
takım çalışması, birbirlerine karşı olan 
tutumları, yardımlaşmaları, turnuvaya 

bakış açıları ve diğer takımlarla iletişimleri açısından jürilerin karşısında kendilerini ifade etmiştir. 
Başarılı bir takım çalışması ile okulumuzu First Lego League Turnuvası'nda temsil eden öğrencilerimizi; 
Barkın	Çetin	(5/A),	Ayça	Gıranit	(5/C),	
Çınar	Ulucan	(6/A),	Ela	Güneş	(6/C),	Deniz	
Kayra	Aydın	(6/D),	
Arda	Kalkan	(6/D),	
Gamze	Yüncüoğlu	(6/D),					
Arda	Yıldız	(6/D),	Arda	Gül	(6/E),			
Ata	Yolgeçen	(8/D)	ve onlara destek olan 
Bilişim Teknolojileri öğretmenlerimizden 
Cansu Bilgin ile Mesut Yanmaz’ı kutluyoruz. 
Bilim Kahramanları öğrencilerimize bundan 
sonraki çalışmalarında başarılar diliyoruz. 

 	Bilişim	Teknolojileri

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

14.	TÜRKİYE	TURNUVALARINDA

Turnuvaya 
Hazırlık	Sürecini	
İzleyebilirsiniz

Turnuvada 
Neler	Yaptık	
İzleyebilirsiniz
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PROJEMİZ:	SUYUMUZU,	GÜBRENİN	ZARARLARINDAN	KORUYALIM
Dünyada	ve	Türkiye’de	Su	Kirliliği
“Su içerisine karışan zararlı maddeler, bazı 

bakterilerin yardımı ile zararsız duruma dönüştürülür. 
Bu olaya kendi kendini temizleme de denilmektedir. 
Kendi kendini temizleme olayının olabilmesi için bazı 
bakteri gruplarının ve fazla miktarda erimiş oksijenin 
bulunması gerekir. Akarsulara, göllere ve denizlere 
boşaltılan organik ve toksin maddelerin fazla olması 
halinde, suda erimiş oksijen azalmakta, bunun 
sonucu bakteriler ölmekte, dolayısıyla kendi kendini 
temizleme olayı tamamlanmamakta ve böylece de 
su kaynakları kirlenmektedir.” (Ankara Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Ahmet Öztürk)

Tarımda	Gübrenin	Kullanımı	ve	Su	Kirliliği	İlişkisi
Suyun doğadaki akışı ve döngüsü sırasında bazı etmenler bu döngüyü bozmaktadır. Bunlardan en önemlisi 

de tarımsal faaliyetlerde kullanılan gübrelerdir. Gübre kirliliği suyumuzu tehdit eden en önemli unsurlarsan 
biridir. “Çevre ve Orman Bakanlığınca hazırlanan raporda, tarımsal üretimde gübrelerin aşırı kullanımının, 
içme suyu ve diğer yüzey sularında önemli sağlık sorunlarına yol açabilecek azot ve fosfat birikimine neden 
olduğu bildirildi.”
Tarımsal üretimde yüksek verim elde etmek için gübre uygulamaları yapılmaktadır. Ancak fazla gübre 

kullanımı, uygulama zamanları ve yetersiz bilgi nedeniyle canlıların sağlığı ve çevremiz olumsuz olarak 
etkilenmektedir. Seralarda özellikle üretimin yoğun olduğu sezon boyunca gübreler çok miktarda 
kullanılmakta, gübredeki azot miktarının fazlalığı nedeniyle su kaynakları özellikle kuyu suları tehlikeli 
boyutlarda kirlenebilmektedir. Aynı zamanda bitkisel üretim miktarı ve ürün niteliği düşebilmektedir. 
“Dünyada 400 milyon ton kimyasal atık üretiliyor. Bunun 100 milyon tonu kimyasal gübre atığıdır. Suyun 

%10’u evsel, %50’si sanayi ve %70’i tarımda kullanılmaktadır. Bu verilerin yanında suyu en çok kirleten 
etmen de gübredir. Tarımsal faaliyetlerde verim elde edebilmek için 50 milyon ton gübre kullanılması yeterli 
olacakken 100 milyon ton kullanılmaktadır.” (Marmara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Prof Dr. Emin Arca)

Takımımızın	Çözümü
Takımımızın ürettiği çözüm; 

doğal yöntemlerle gübreleri 
doğal bir boya ile boyamaktır. 
Bu boya sayesinde gübre 
daha yavaş çözüneceği için 
içerisindeki azotun toprağa 
hızla karışması önlenecektir.
Boyama dediğimiz işlem 
poliüretan	kaplama	olarak	
yapılabileceği	gibi,	doğal	boya	
kullanılarak	da	yapılabilir.	
Gübreyi poliüretan kaplamak 
için özel bir düzenek 
hazırlanmaktadır. Ufaltılmış 
gübreler içerisinde poliüretan 
madde bulunan bir kaba konulur. Hazırlanan düzenek sayesinde bu kap sürekli dönme işlemi yapar, 
böylelikle içerisindeki ufak taneli gübreler sabit durmaz ve kabın çeperlerindeki poliüretan maddeye sürekli 
çarpar. Dışarıdan bir fan gibi verilecek sıcak hava kaba tutularak, kap içerisindeki poliüretanın yavaşça 
eriyerek gübrelere yapışması sağlanır. Düzenli dönme işlemi sayesinde gübrelerin tamamı bu poliüretan 
madde ile kaplanır. Böylece gübremiz toprakta daha yavaş çözünebilecek bir hal alır. 
Düzenek kurularak gübreye poliüretan kaplama yapılabileceği gibi daha basit ve ucuz bir yöntem olan doğal 

boya da kullanılabilir. Gübrelerin doğal boya ile boyanması suda geç çözünmesini sağlayacaktır.
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Bilişim Teknolojileri Derslerinde 
Programlama (Kodlama) Etkinlikleri 

1.	Sınıf	öğrencilerimiz, sene başında yaptığı Unplugged (Bilgisayarsız) Kodlama etkinliklerinden sonra 
başladığı https://code.org/ platformunda, 4-6 yaş çocuklara yönelik etkinlikleri olan “Course1” adlı içerik 
üzerinde çalışmaya devam ediyorlar. Kurs 1 içeriğinde bulunan blog tabanlı programlama etkinlikleri ile 
öğrencilerimiz; kod, komut, parçadan bütüne varma, yön kavramı, hata ayıklama, algoritma, değer alma, 
döngü kavramı, gibi programlamanın temelini oluşturan kavramları eğlenceli bir şekilde öğreniyor. 
2.	Sınıf	öğrencilerimiz, sene başında yaptığı Unplugged (Bilgisayarsız) Kodlama etkinliklerinden sonra 

başladığı https://code.org/ platformunda, 6 yaş ve üstü çocuklara yönelik etkinlikleri bulunan “Course2” 
adlı içeriği tamamladı. Kurs içeriğinde 
bulunan blog tabanlı programlama etkinlikleri 
ile öğrenciler; kod, komut, yön kavramı, 
algoritma, değer alma, işlem kavramı, döngü 
kavramı, tekrarla bloğu, koşul kavramı ve 
eğer bloğu gibi programlamanın temelini 
oluşturan kavramları eğlenceli bir şekilde 
öğrendiler. Programlamanın temel kavramlarını 
çok iyi öğrenen öğrencilerimiz, artık Scratch 
programında çalışmaya başladılar. “Dans Eden 
Karakter” ve “Denizaltındaki Canlılar” adlı iki 
çalışma ile öğrenciler Scratch programında 
kodlarla ilk animasyonlarını oluşturmaya 

başladılar. 
3.	Sınıf	öğrencilerimiz, Scratch programına başladılar. Programlama mantığını anladıktan sonra, olayları 

oluş sırasına koyarak küçük programlar yazmaya başladılar. İlk olarak, karakter özelliklerini değiştirdiler ve 
karakterlerini hareketlendirdiler. Sonrasında karakterlerini 
boyutlandırarak ve görünüm ayarlarını düzenleyerek kendi 
programlarını oluşturacaklar.
4.	Sınıf	öğrencilerimiz, Scratch programında; “X ve Y 

Koordinatlarında İlerleme”, “Zıplayan Top”, “Labirentten 
Arkadaş Kurtarma” ve “Cadı Sihirbaz Kavgası” adlarında 
farklı oyunların programlarını oluşturdular. Bu oyunlar ile 
öğrenciler; koşula bağlı döngü kullanarak matematiksel 
işlemler yapmayı, karakterin fareyle iletişimini sağlamayı, 
klavye tuşlarını kullanarak karakteri hareket ettirmeyi, 
nesneyi rastgele yönlendirmeyi öğrendiler. 
5.	Sınıf	öğrencilerimiz, Scratch programında “Gobo 

ve Kedi” adında etkileşimli bir oyunun programını 
oluşturdular. Öğrenciler ilk olarak oyuna uygun arka plan 
görselini düzenleyip gerekli karakterleri biçimlendirerek 
oyun için gerekli tasarımı hazırladılar. Oyun tasarımının 
ardından öğrenciler geliştirdikleri kodlama ile; 
karakterlerin etkileşimi, değişken kullanma, eğer-
sonuç yapısını kullanma ve döngü kullanma gibi 
kavramları öğrendiler.
6.	Sınıf	öğrencilerimiz, öğrendikleri blog kodlama 

programından sonra, Small Basic programı ile ilk 
kez söz dizimi kullanarak program yazmaya başladılar. Girilen sayıların toplamını bulup ekrana yazdırma, 
girilen sayıların ortalamasını bulup ekrana yazdırma, farklı zemin ve font renginde bir metni ekrana yazdırma 
gibi örneklerin üzerinde çalıştılar. Bu örnekler ile öğrenciler; söz dizimi şeklinde komutları kullanarak bir 
program yazmanın kurallarını, yapısını, değişken kullanmayı ve matematiksel işlemler için gerekli komutları 
öğrendiler. 
7.	Sınıf	öğrencilerimiz, Kodu Game Lab programında “Kodu Elma Yiyor” ve “Kodu Araba Yarışı” adlarında 

ilk oyunlarını oluşturdular. Geliştirdikleri bu oyunlar ile öğrencilere; oyun alanı tasarımını oluşturabilme, 
karakterler ekleyebilme, oyun kurgusu için gerekli kodlama işlemini yapabilme becerileri kazandırıldı. 
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24 Mart 2018 tarihinde, Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği IT Komisyonu tarafından organize edilen ve 
bu yıl beşincisi düzenlenen Eğitim Teknolojileri Konferansı’na, Bilişim Teknolojileri öğretmenlerimiz iki farklı 
sunumla katılım sağladı. Bilişim Teknolojileri Bölüm Başkanı 
Yeliz Yıldırım Tülükaş ve Bilişim Teknolojileri öğretmeni Mesut 
Yanmaz; “Bir	Stem	Etkinliği:	Elektrik	Üretimini	Keşfediyorum”	
adlı workshop çalışmasın gerçekleştirdiler. Okulumuzda 
öğrenciler ile yaptığımız Stem çalışmaları sırasında geliştirilen 
bir prototip çalışmasının tasarımını, katılımcı öğretmenlerin de 
deneyimlemesini sağladılar. 

Bilişim Teknolojileri öğretmenlerimizden Cansu Bilgin ve 
Kerim Karaköse ise; “Yalnızca	Akış	Şemamızı	Geliştiriyoruz,	
Robotumuzu	Harekete	Geçiriyoruz” adlı sunum ile katılımcılara 
robotik derslerinde kullanabilecekleri, İdea ve İdeaSim 
programlarının kullanımı hakkında uygulamalı olarak bilgiler 
verdiler. 

MAKE	TOMORROW	“YARINI	İNŞA	ET	PROGRAMI”
Dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel tarafından belirlenen 13 ülkede başlatılan Make Tomorrow 

programı, öğrencilerimizin programlama ve inovasyon becerilerini geliştirerek dünya ile entegre olmasını 
ve önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek küresel yarışmalara hazır olmasını amaçlamaktadır. Bu programı 
Türkiye’de organize eden Intel Türkiye ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, öğretmenlere eğitimler 
düzenlemiş ve öğrencilere elektronik kit desteği sağlamıştır. Lise 9 ve 10. sınıf öğrencilerine yönelik olan 
bu programa okulumuzdan; Nursafar	Gulmuradov,	Emir	Kağan	Çalışkan,	Ece	Acundatek,	Caner	Murzoğlu 
ve Murat	Demirok adlı öğrencilerimiz katılmıştır.	“Desingners	of	Future”	takım adı ile programa hazırlanan 
öğrencilerimize öğretmenlerimizden Mesut	Yanmaz danışmanlık yapmaktadır. Öğrencilerimiz kendilerine 
verilen süre içerisinde sağlık, çevre, enerji ve akıllı şehirler temalarında araştırma yaparak projelerine 
karar vermişlerdir. Sağlık ve akıllı şehirler alanına yönelik bir problemin çözümü üzerine odaklanan 
öğrencilerimiz, “One	More	Pulse” adlı projelerini geliştirmiştir. Öğrenciler bu proje ile yolcu ve yük taşıyan 
araç sürücülerinin sağlık durumlarındaki ani 
değişimleri tespit ederek, bluetooth teknolojisi 
ile gerekli birimlere mesaj olarak aktarılmasını 
amaçlamaktadır. 
Make Tomorrow programına katılan 228 proje 

arasından belirli kriterlere göre değerlendirilen 
50 finalist proje açıklanmıştır. Öğrencilerimizin 
“One	More	Pulse” adlı projesi 50 finalist 
içerisinde yer alarak Final Proje Sergisi ve 
Ödül Törenine katılmaya hak kazanmıştır. 
Öğrencilerimize proje sunumlarında başarılar 
dileriz.

5.	Eğitim	Teknolojileri	Konferansı	
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  Psikolojik	Danışma	ve	Rehberlik

Kariyer planlama yolculuklarında öğrencilerimize ışık tutan on altı farklı meslek dalını 3 Kasım 2017 tarihinde, 
alanında uzman akademisyen, çalışan ve üniversite öğrencisinden oluşan konuklarımızla “Meslekler Günü” 
etkinliği içinde sunmuştuk. Günümüzün değişen koşulları ve ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda her gün yeni 
bir meslek dalı ile tanışmaktayız. Bu fikirle her sene geleneksel olarak planladığımız “Yeni Meslekler Günü” 
etkinliğimizi, 10 ve 11. Sınıf öğrencilerimizin katılımıyla 22 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirdik. 
Öğrt. Gör. Bora Başkan Görsel	İletişim	Tasarımı’nı, Araş. Gör. Neşenur Altıniğne Uluslararası	Lojistik	ve	
Taşımacılık’ı, Araş. Gör. Çakır Aker Dijital	Oyun	Tasarım	bölümünü öğrencilerimize anlattılar.
Öğrencilerimizin sorularına cevap buldukları bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

3 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2.	Veli	Sempozyumu’nda K12 
velilerimizle bir araya gelme fırsatı yakaladık. Üç oturum şeklinde yapılan 
sempozyumda birbirinden değerli sunumlarla velilerimize bilgilerimizi 
aktarma, düşüncelerimizi paylaşma, yeni bakış açıları verebilme amacını 
taşıdık. Birinci ve ikinci oturumlarda PDR Bölümü olarak 7 ayrı sunumla 
velilerimizin karşısına çıktık. “Okul	Öncesi	Dönemde	Görülen	Uyum	
ve	Davranış	Sorunları”,	“Bugün	Ne	Oynayalım?”,	“Yaratıcı	Çocuklar	
Yetiştirmek”,	“Çocuklarımızı	Geleceğe	Hazırlamakta	-Duygularımızı	
Yönetmenin	Önemi-“,	“Aşil	Sendromu:	Gizli	Başarısızlık	Korkusu”,	“Çocuklarda	Duygusal	Zeka	ve	Gelişimi”,	
“Motivasyonda	Geribildirim	ve	Beklentinin	Önemi”,	“Kariyer	Yolculuğunda	Anne	Babanın	Rolü”, başlıklarında 
velilerimize aktarımlarımızı gerçekleştirdik.
Yrd. Doç. Dr. Alper Şahin “Çocuktan-Ergene-Anne-Baba	Olma	Deneyimi”	sunumunda doğumla başlayan ve 

ergenliğe kadar devam eden süreçte çocukların birey olarak geçirdikleri aşamaları ve karşılaştıkları durumlar 
üzerine ailelerin dikkat edebileceği detayları vurguladı. 
Velilerimizden aldığımız geri bildirimlerde, sempozyumun amacına ulaştığını gözlemlemiş olduk. Veli 

Sempozyumunun gerçekleşmesinde katkısı bulunan okul müdürlerimize, öneri-görüş ve yardımlarıyla sürece 
aktif destekleri olan Anaokulu-İlkokul-Ortaokul-Lise Okul Aile Birliklerimize, birbirinden değerli sunumlar yaparak 
verimli bir sempozyum gerçekleşmesini sağlayan konuk Uzmanımıza ve PDR Uzmanlarımıza teşekkür ederiz.

Yeni	Meslekler	Günü

2.	Veli	Sempozyumu
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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü tarafından “ Narkotik Eğitim Tırı” 
programı ile 14-15 Şubat 2018 tarihlerinde 

8, Haz, 9, 10, 11 ve 12. Sınıf öğrencilerimize eğitim verilmiştir. Türkiye’de tek örneği bulunan Narkotik Eğitim 
Tırı içinde 12 kiosk bilgisayar bulunduran ve öğrencilerin yaş dönemi özelliklerine göre yazılan içeriklerden 
oluşmaktadır. Bu içerikler bağımlılık yapıcı maddelerin insan üzerindeki fiziksel, ruhsal ve biyolojik etkilerini 
aktarmaktadır. Otuza yakın uygulama barındıran kiosklar aracılığıyla öğrencilerimiz madde bağımlılığı hakkında 
farkındalıklarını arttırmışlardır. Merak ettikleri soruları konunun uzmanı olan iki narkotik polis memuruna sorma 
imkanı bulmuşlardır. İki günlük eğitimin sonunda öğrencilerimizin geri bildirimleri, aldıkları eğitimin onlara çok 
iyi bir etki bıraktığını göstermiştir. Öğrencilerimize bu hizmetin ulaşmasını sağlayan başta İstanbul Narkotik 
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne, gösterdikleri destek ve sundukları katkı nedeniyle görevli Narkotik Polis 
memurlarına şükranlarımızı sunarız.

“Narkotik	Eğitim	Tırı”
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  Sosyal Bilimler

10 Mart 2018 tarihinde 9. Sınıf öğrencilerimiz Kayla	Haynes,					
Bora	Murat	Durgut	ve	Bensu	Tuğlu ile Erenköy Işık Lisesinin 
düzenlediği 1. Coğrafya Çalıştayı’na katıldık. 

“Sürdürülebilir 
Tarım” konulu 
çalıştay dahilinde; 
Tohum Türleri, 
İklim Değişimi ve 
Tarım, Sürdürülebilir 
Tarım Yöntemleri, 
Sürdürülebilir Hayvancılık Yöntemleri gibi 4 ayrı komite 
oluşturuldu. 
Çalıştayda öncelikle Torlak Çiftliği kurucusu Armağan 

Portakal, çiftliğinin kuruluş hikayesini anlatarak doğal, 
sürdürülebilir yaşam, tohum ve toprak konusunda bilgiler 
verdi. Daha sonra ‘Kritik Eşik’ kitabının yazarı Taner Aksel, 
sürdürülebilir yaşamın gerekliliğini, ilkelerini ve tasarımlarını 
Temiz Hava, Temiz Su, Temiz Toprak ve Temiz Enerjiye 
bağlayarak açıkladı.
Ardından 23 farklı okuldan gelen on beşer kişilik öğrenci 

grupları yaptıkları ön hazırlık çalışmalarıyla ait oldukları komitelere katılmışlardır. Çalışmaları esnasında salonda 
bulunan Tema, Buğday Derneği, Çekül Vakfı, Türk Coğrafya Kurumu ve Magma Dergisi uzman konuklarından 
destek alarak bildirilerini hazırlamışlardır. Hazırlanan bildiriler komite sözcüleri tarafından katılımcılara 
sunulmuştur. 
Bildiriler daha geniş kitlelere ulaşabilmek adına çalıştaya destek veren Tema, Buğday Derneği, Çekül Vakfı, 

Belentepe Çiftliği, Torlak Çiftliği, Türk Coğrafya Kurumu, Magma Dergisi gibi kurum ve kuruluşların web siteleri 
ve/veya sosyal medya hesaplarında paylaşılacaktır.

"TOHUM"	Toprağın	Hafızasının	Kayıtl ı	Olduğu	
Kütüphanedir…
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5. Sınıf Sosyal Bilgiler derslerimizde, “İnsanlar, Yerler ve Çevreler” ünitesinde  “Haritayı Tanıyorum” konusu 
kapsamında fiziki haritalarda gördüğümüz yeryüzü şekilleri ile ilgili öğrencilerimizle oyun hamurlarından 
yararlanarak üç boyutlu harita çalışması yaptık. Eğlenceli, yaratıcı ve kalıcı öğrenmeyi sağlayan bu çalışma 
ile öğrencilerin harita üzerindeki farklı yeryüzü şekillerini ve bu yeryüzü şekillerinin nerelerde olduğunu 
kavramalarını amaçladık.

Haritalar	Boyutlanıyor…	Dağlar,	Denizler,	Göller	Ellerimizde	Yeniden	Oluşuyor!

Düşünme Eğitimi 
adı altında yaptığımız 
Çocuklar İçin Felsefe 
dersleri, 5, 6 ve 7. 
Sınıflarda birbirinden 
farklı; düşünmeye, 
sorgulamaya, 
eleştirmeye, tartışmaya, 
yazmaya ve okumaya 
olanak sağlayan 
konu ve etkinlikleriyle 
öğrencilerin sabırsızlıkla 
gelmesini bekledikleri bir hal aldı! Bu hal ki felsefenin en güzel 
hali oluverdi…

Felsefenin	En	Güzel	Hali	Çocuk	Hali…
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Öğrencilerimiz Dünyanın 
Diğer Ucundaki Bir Köyde 

Orada bir köy var uzakta,
O köy bizim köyümüzdür.
Gitmesek de, gelmesek de,
O köy bizim köyümüzdür…….

Diye devam eden bizim kuşağın iyi bildiği bir çocuk şarkısı vardır. Kimilerimiz eminim 
hatırlayacaktır. Şarkıyı derinlemesine anlamaya çalışacak olursak insanın aklına çok 
soru takılıyor... Köy çok mu uzakta? Gidilmesi mümkün değil mi? Mümkünse neden 
gidilmiyor? Neden gitmesek de gelmesek de bizim oluyor? Gidenlerin olması daha 
hakkaniyetli olmaz mı? Gidilsin ya, gidilsin. Belki bir ihtiyaçları vardır. Belki birileri 
gelsin diye bekliyorlardır. Gidersek çok mutlu olmazlar mı? Uzaktaymış hem, gelen 
gidenleri fazla olmaz, gitmek lazım…

Eğitim hayatımız boyunca birçok kere toplum hizmeti temelinde ülkemizin kırsal 
kesimlerinde çalışmalarımız oldu. Bu çalışmalara katılan öğrencilerin yaşanmışlık 
kazanarak önemli fark yarattığının tanıkları olduk. Değerli bir eğitimci dostumun dile 
getirdiği gibi bu tarz toplum hizmeti çalışmaları;

Nepal Özel Bülteni
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“Meraklı ve maceracı öğrenciler, 
çocuklarının gelişimi için risk 
alabilme cesaretini gösteren 
cesur veliler, projeye onay 
veren vizyonlu yöneticiler, 
projeyi tasarlayan, arkasında 
durup güven yaratarak 
sonuçlandırabilme başarısını 
gösteren, yaşamdaki becerilerini 
eğitim ortamına aktarabilen 
ve eğitimde sadece okuduğu 
kitaplardan eğitim modelleri 
doğuran değil, ezber kalıpların 
dışında sürdürülebilir başarılı 
uygulama örnekleri yaratan 
öğretmenler gerektiriyor. En 
mükemmel eğitim felsefesi; 
sürdürülebilir örnek modelleri 
başarıyla tasarlayan ve 
uygulayan öğretmen ve 
öğrencilerin deneyimlerinden 
yaratılıyor.”
Öğrencilerin; kendilerine, 

ailelerine, çevrelerine ve 
topluma duyarlı, gönüllü çalışma 
bilincine sahip, sorun çözen ve 
çözüm üreten, resmî, özel kurum 
ve kuruluşlar ile sivil toplum 
kuruluşlarıyla iş birliği içinde 
çalışma becerilerini geliştirmiş 
bireyler olarak yetişmeleri için 
toplum hizmeti çalışmaları 
son derece önemli. Yaş ve 
bilgi seviyelerine uygun klasik 
müfredatın ötesinde olan bu tür 
çalışmalarda öğrenciler değişir. 
Gerçek sorunlarla tanışır ve 
bunları yapıcı biçimde çözmeye 
çalışırlar. Böylece ileride iş ve 
özel yaşamlarında iletişim ve 
problem çözme konusunda 
beceriler geliştirirler. Dünyanın 
neresinde olursa olsun başka 
insanlara karşı sorumluluk 
duygusu kazanırlar. Açıkçası en 
çok önemsediğimiz de budur.
Bizler; çocuklarımız için bu 

fırsatı yaratmak istedik. Bizim 
ve öğrencilerimizin isteği, 
yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz 
ve velilerimizin desteğiyle 
birleşince ilk defa 2013-2014 eğitim öğretim yılının sömestr tatilinde Nepal Bandipurdaki 
uzak köye yolculuğumuzu planladık. Sonrasında her yıl bu yolculuk gerçekleştirildi. 
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Her öğrenci oradaki çocuklara nasıl faydalı olabileceğini, hangi becerilerini 
paylaşabileceğini, nasıl katkı sağlayabileceğini planladı. Bir anlamda kendilerini gözden 
geçirdiler. Kimisi Nepal’li küçük kardeşlerine matematikte yardımcı olabileceğini, bir 
diğeri İngilizce eğitimlerine katkı sağlayabileceğini fark etti. 



57

Sanat çalışmaları, müzik, drama, spor, 
dans derken birçok alanda çalışma 
yapabileceğimiz ortaya çıktı. Akademik 
çalışmaların yanı sıra; birbirimizin 
kültürünü, geleneklerini de öğrenebilirdik. 
Diğer becerilerimizi de paylaşabilirdik. 
En önemlisi de dostluk ve sevgi bağları 
kurabilmekti.
Gittiğimiz bölgede köy okullarının bir 
sürü eksiği vardı. Fiziki koşuları kötüydü. 
Bunları iyileştirmek için de bir şeyler 
yapmalıydık. Mesela ufak tefek tamiratlar 
becerebilirdik. Hatta boya badana da 
yapabilirdik. 
Çocukların birer okul çantası olmalıydı. 

İçinde de malzemeleri. Çocuk dediğin 
oyuncaksız olmaz. Onları mutlu edecek 
küçük sürprizler de olsa iyi olurdu. Her 
defasında alışverişler yapıldı, onlara 
çocuk olduklarını hissettirebilecek küçük 
şeyler de ihmal edilmedi. Renkli hayal 
dünyasının en önemli sembollerinden 
balonlar gibi.
Uçuşumuzu THY ile gerçekleştiriyoruz. 

Yaklaşık yedi saatlik bir yolculuktan sonra 
Kathmandu’ya varıp alandan çıktığımızda, 
bizi bekleyen dostlarımızla kucaklaşıyoruz. 
Bu çalışmalar boyunca bize Himalayan 
Voluntourism adlı ajansımız rehberlik 
ediyor. Yöneticisi Prabin Gautam ve 
ekibi bizi geleneksel ve rengarenk  
Nepal fularlarını boynumuza takarak 
karşılıyorlar. Namaste Nepal!
Araçlara doluşup otelimize gidiyoruz. 

Yol boyunca tozlu Kathmandu sokakları 
önce pek bir şey vadetmiyor. Güzellikleri 
gizli ve bakmasını bilen gözler görebiliyor 
sadece. Kathmandu’da geçirdiğimiz iki 
gün boyunca Nepal mutfağı ile tanışıyoruz. 
Dünyanın en büyüğü olduğu iddia edilen 
Budist tapınağı Swayambhunath, Tibetli 
göçmenlerin kurduğu Budist hac merkezi 
Boudhanath, UNESCO Dünya Kültür Mirası 
Listesi'nde yer alan Patan'daki Durbar 
Meydanı, Altın Geçit, Teleju Tapınağı, 
Yogendra Malla Heykeli, eski pencereleri 
ve işlemeli balkonları ile Kraliyet Saray’ını 
görüyoruz ve büyüleniyoruz. Eğer hava 
açıksa Nagarkot’a da gitmek önemli. 
Çünkü oradan Himalaya dağ sıralarını 
daha iyi görmek mümkün. Bu arada 
Nepal’in turistlere çok alışkın olduğunu, 
insanların çok nazik ve güler yüzlü olduklarını hemen fark ediyoruz.



58

Sonrasında sabah erkenden kara yolu ile Bandipur’a yolculuğumuz başlıyor. Nepal’in 
orta kesimlerinde yer alan kent, eski bir ticaret merkeziyken bu anlamda önemini 
yitirdikten sonra huzur ve sessizlik arayanlar için bir sığınak olmuş. Bir çok yabancı 
turist çok uygun fiyatlarla buradaki şirin pansiyonlarda konaklayabiliyor. Marshyandi 
vadisi içinden Himalaya’lar inanılmaz ihtişamlı görülüyor. Yol boyunca Nepal’e özgü 
son derece değişik ve büyüleyici bir coğrafyadan ilerleyerek, akşama doğru Bandipur’a 
yaklaşıyoruz. Vadinin yukarı kesimlerine doğru tırmanışa geçtiğimizde her şey değişiyor. 
Dağlık kesimlere özgü yapılar, bitkiler ve insanlar görülmeye başlıyor... Akşam hava 
kararmak üzereyken kalacağımız tesise geliyoruz. Yemekten sonra ertesi günün 
planlarını gözden geçiriyoruz.
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Buradaki ilk sabahımız. Erken kalkıyoruz çünkü işimiz çok. Yaklaşık bir buçuk saatlik 
bir yürüyüşten sonra çalışma yapacağımız köy okuluna ulaşacağız. Tanışma faslından 
sonra çalışmalar başlayacak. Akşam da yine yürüyerek otelimize döneceğiz. Zorlu bir 
gün bizi bekliyor. Aslında gece de erken yatmak lazım ama yerel müzik ve danslar 
buna izin vermiyor. Biraz Çin, biraz Hint, inanmayacaksınız ama bana kalırsa Kafkas 
ve And Dağları’ndan da esintiler var 
müzik ve danslarında. “Dağlı insanlar 
ortak bir kültüre mi sahipler acaba?” 
diye düşünmeden edemiyorum. Nepal 
müziği çok etkileyici ve çeşitli. Bize eşlik 
eden Nepalli gençler de müzik ve dans 
konusunda oldukça yetenekliler. Bu dostluk 
havası müzik de olunca hepimizi sımsıcak 
kucaklıyor, mutluluğun ortağı oluyoruz.
Bazen şanslıysak, hava puslu değilse 

sabahları inanılmaz manzaralara 
uyanıyoruz. Aşağıda sisler içinde bir vadi 
ve ilerisinde dağlar tarif edilemez bir 
güzellik sergiliyor. Sadece büyüleniyor 
ve teslim oluyorsunuz. Bu arada; 
Himalayalar’ı görmek için kafanızı epeyce 
yukarı kaldırmalısınız. Normal bakış 
açısıyla bakınca göremiyorsunuz. Oldukça 
yukarıdalar çünkü. Sekiz bin metrelik 
bir duvar, önünüzde bütün heybetiyle ve 
güzelliğiyle yükseliyor. İşte o an, doğanın 
içinde eriyip kaybolma zamanı. 
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Öğrencilerimiz ve rehberlerimizle yola çıkıyoruz. Uzunca ama keyifli bir yürüyüş 
güzellikleri selamlıyorum“ anlamına gelen bir sözcük. Biz de aynısını yapıyoruz.
Okulumuzu önce uzaktan görüyoruz. Toprağın üzerinde üç tane küçük, tek katlı bina 

sadece. Köyün içinde toprak yoldan sapınca, bir hayvan barınağını geçip tezek kokusu 
kaybolmadan aniden okulun içinde bulduk kendimizi. Girişte bir tören hazırlığı var. 
Hepimiz sıraya giriyoruz. Yukarıdaki idari bölümün önündeyiz. Merdivenlerle aşağıya 
inilince okul bahçesi ve derslikler var. Kalabalıktan henüz bir şey göremiyoruz ama minik 
ellerden çıktığı belli olan alkış seslerini duyabiliyoruz. Okul yöneticileri, her birimizi 
“Namaste” diyerek karşılıyorlar. Boynumuza buraya özgü bir fular ve iplere dizilmiş 
rengerenk çiçeklerden oluşan kolyeler takılıyor. Ayrıca çakramızın, üçüncü gözümüzün, 
ya da gönül gözümüzün olması gereken yer, yani alnımızın ortası kırmızı bir tozla 
işaretleniyor. Bu aşamalardan geçerek ilerleyip aşağıya inen merdivenlere yaklaşınca 
çocukları görüyoruz. Minicik, yoksullukları her hallerinden belli ama bizim için özenmiş, 
masum merakları gözlerinden okunan çocuklar, üç düzgün sıra oluşturmuşlar ve 
durmaksızın bizi alkışlıyorlar. Gözler nemleniyor ve içimizden yükselen ağlama isteğini 
zor bastırıyoruz. Hepimiz benzer duygular içindeyiz. 
Nepalli miniklerin kesintisiz alkışları arasında merdivenlerden inip yanlarına gidiyoruz. 

Onlar kadar bizim çocuklar da heyecanlı ve duygusallar. Bir süre sonra iki farklı kültürün 
çocukları kaynaşmaya başlıyorlar. Yüz boyama etkinliği bu samimiyeti sağlamada çok 
etkili oluyor. Öğrencilerimiz planlı bir şekilde çalışmalarına başlıyorlar. Bizler çocuklara 
karışmıyoruz. Görevimiz onlara arzu ettiklerinde destek sağlamak. Kendi evlerinde belki 
odalarını bile toplamayan çocuklarımız burada bambaşka. Bir grup öğrenci hemen boya 
badana işine girişiyorlar. Üştü başı boya içinde kalmalarına rağmen hiç aldırmıyolar. 
Zaman kısıtlı, işin bitmesi lazım. 

NAMASTE NEPAL
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Başka bir sınıfta matematik dersi yapılıyor. 
Yaşlarına göre çok zeki çocuklar. Bu 
kadarını beklemiyorduk doğrusu. Çok kolay 
öğreniyorlar. İngilizce sınıfında da her şey 
yolunda. Öğretmen gözüyle bakınca çoklu 
zekaya hitap eden öğrenme tekniklerinin 
uygulandığını görüyoruz. Şarkıyla, görsellik 
kullanarak tüm duyulara hitap ederek 
öğrenmeyi sağlıyorlar. Hayran oluyoruz. 
Nepal’li öğretmenler son derece iyi niyetli 
ve başarılı. Gelirinin önemli bir bölümünü 
turizmden sağlayan Nepal’in bir dağ 
köyündeki minicik çocuklar, bizim ülkemizde 
şehirde yaşayan bir öğrenciden çok daha iyi 
İngilizce konuşuyorlar. Şaşırıp kalıyoruz. 
Öğretmenler odası küçücük ve araç gereçleri 

çok az. Bir küre, futbol topu, vurmalı bir 
çalgı, harita, küçük bir dolap ve kitaplar. 
Getirdiğimiz malzemeler işe yarayacak.
Hava çok güzel. Bunu değerlendirmek 

lazım. Müzik, dans ve spor dersleri bahçede 
yapılabilir, öyle de yapıyorlar. Küçükler çok 
mutlu. En çok sevdikleri ablalarının veya 
abilerinin yanından ayrılmak istemiyor, sıkı sıkı 
ellerinden tutuyorlar. Ana sınıfı öğrencileri çok 
daha küçükler ve sevimliler. Dayanamıyoruz, 
onları şımartıyoruz biraz. 
Normalde okulda yemek yok. Çocuklar öğlen 

tatilinde evlerine gidiyorlar. Biz bir hafta 
boyunca öğlen yemeği çıkarmayı planladık. 
Prabin’in ekibi süper, ilk yemek başarılı. 
Herkes doydu, hatta çalışmaları izlemeye 
gelen annelere de yemek verdik. 
Ayrıca okuldaki örgü kulübü çalışmalarımız 

burada da devam ediyor. Yünler, şişler, 
tığlar da tamam. Köylü kadınlara beceri 
kazandırmak için Kathmandu’dan gelen 
öğretmen çok sabırlı biri. Bize de beş şişle 
şapka örmeyi öğretiyor. Bütün malzemeyi 
ortak kullanıyoruz.
Bazı çocuklarımız iklim değişikliği, 

baharatlar, belki de sulardan kaynaklı mide 
ve bağırsak problemleri yaşıyorlar. Onları 
otelde dinlendiriyoruz. Ya da örgü çalışmaları 
yaptığımız yerdeki örtünün üzerine uzanıp 
dinleniyorlar. Onları Nepalli küçük dostları 
yalnız bırakmıyor. Yanlarına gelip, ellerini tutarak destek oluyorlar. Sevgi ne güzel şey, 
ona tanık olmak da.
Nepalli birçok genç erkek başka ülkelerde işçi olarak çalışıyor o nedenle köylerde 

kadınlar, çocuklar ve yaşlı insanlar var. Özellikle iki yaşlı amca bütün gün bizi izlemeye 
geliyorlar, neler yaptığımızı merak ediyorlar. Annelerle çoktan dost olduk örgü 
sayesinde. Birbirimize örnek öğretiyoruz. Türk Hava Yolları uçak battaniyelerini panço 
olarak yeniden dizayn ediyoruz, çok hoşlarına gidiyor.
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Sabahları öğrenciler toplanıp kısa bir törenle güne başlıyorlar. Sporu da ihmal 
etmiyoruz. Hep beraber sabah jimnastiği yapmak çok hoşlarına gidiyor.
Öğlen yemeklerimiz yendikten sonra bulaşıklar çeşmenin yanına taşınıyor. Çocukların 

da katkısıyla yıkanıp kurulanıyor. Nepalli çocuklar bu gibi durumlarda sorumluluk 
almaya çok alışkın, bizimkiler de alışıyor. Akşama doğru açık havada, özellikle bizim 
çocukların da çok sevdiği Nepal müzikleri eşliğinde danslar başlayınca, günün bitmek 
üzere olduğunu anlıyor, zamanın ne kadar çabuk geçtiğine şaşırıyoruz. Bu anlarda balon 
dağıtımı başlıyor. Çocukların en sevdiği anlardan birisi de bu. Balonunu alan neşeyle 
koşuyor. Bir çocuğu mutlu etmek ne kadar kolay.
Sayılı gün çabuk geçer derler ya, öyleymiş gerçekten. Son gün hepimizde bir heyecan, 

burukluk, yarım kalan işleri bitirme telaşı. Nepalli öğretmenler veda töreni hazırlıkları 
yapıyorlar. Yine renk renk çiçeklerden kolyelerimiz hazırlanmış. Bahçeye bir masa 
kuruluyor. Bizim hediyemiz ses sistemi çalıştırılıyor. Her iki ülkenin milli marşları 
söyleniyor. Okul müdürü teşekkür konuşması yapıyor. Arkadan bizim öğrenciler 
duygularını dile getiriyorlar. Bazıları dokunsan ağlayacak kadar duygu yüklü. Hüzün 
hepimizi sarmışken Nepal müziği imdada yetişiyor, yerini neşeye ve dansa bırakıyor. Her 
bir öğrenci için alınan içini özenle doldurduğumuz okul çantaları öğrencilere veriliyor. 
Hepsi çok mutlu. 
Günün sonunda ayrılık vakti gelmişken okulun duvarının bir köşesine öğrencilerimiz 

alt alta isimlerini yazıyorlar, burada küçük bir iz bırakıyorlar. Kimbilir; Nepalli uzak 
köydeki kardeşleri her gün bu isimleri gördüklerinde geçirdikleri kısa ama mutluluk, 
sevgi ve neşe dolu günleri hatırlayacaklar belki. Dünyanın bir ucundan gelip, yarı yıl 
tatillerini onlarla birlikte geçiren bu kocaman yürekli abi ve ablalarını belki de hiç 
unutmayacaklar. Sevgi olduktan sonra mesafelerin aslında o kadar da önemli olmadığını 
fark edecekler.

Fügen Dede/Coğrafya Öğretmeni
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Nepal Toplum Hizmeti Projesi 2018 
Öğrencilerimizin İzlenimleri

NEPALİ ADIM “NİTA”
Nepal gezisi olduğunu öğrendiğim zaman çok heyecanlanmıştım. Nepal’e gitme fikri 
beni korkutuğu kadar heyecanlandırmıştı da. Nepal’e ilk adım attığım zaman tüm 
korkumu unutmuştum. Havaalanından otele giderken şehri ve insanlari gördüğümde 
Nepal’in durumunun sandığımdan daha iyi olduğunu görmüştüm. Hiç görmeye alışkın 
olmadığım şeylerle karşılaşmıştım. Hepimizin reaksyonu Nepal’i ilk gördüğümüzde 
farklıydı, bazılarımız şaşırmış, bazıları tiksinmiş, bazıları niye buraya geldim diye 
yakınırken bazıları ise yeni bir macera için hazırlanmıştı. İlk başta hepimiz farklı 
düşünmüştük ama gezinin sonunda hepimiz bu geziye geldigimiz icin mutlu olmuştuk 
ve yeni şeyler öğrenmiştik. Havaalanında geri döneceğimiz zaman keşke 1 hafta 

daha kalabilsek diye yalvarıyorduk. 
Nepal’de hepimiz yeni şeyler öğrenmiş, yeni deneyimler yaşamış, yeni şeyler görmüş, 
tatmış ve yepyeni arkadaşlar edinmiştik, Burada asla unutamayacağımız insanlarla 
tanışmıştık. Buz gibi suda duş almak, yatakta uyku tulumuyla uyumak, yeni yemekler 
tatmak, yeni yerler ve yeni hayvanlar görmek yaşadığımız deneyimlerden bazıları. 
Asla unutamayacağım tur rehberleri Biki, Ibo ve Nowang’la gezi sırasında konuşmak, 
gülmek hayata onların bakış açısından bakmak ve onlardan bilgi öğrenmek gerçekten 

de farklı bir deneyimdi. 
Okuldaki çocukları da asla unutamayacağım. Onlarla dans ettiğimiz, oyun oynadığımız 
zamanlar, onlara ders öğretiğimiz ve sadece konuştuğumuz zamanlar bile hayatımda 
çok büyük bir yer kaplayacak. Balkamari’nin asla yanımdan ayrılmaması ve bana 
taktığı Nepali adı Nita’yi asla unutmayacağım. Nepal’deki insanların ne kadar kibar 
ve nazik olduklari ise tamamen ayrı bir konu. Onlar sayesinde mutlu olmak için 
paraya, mala ihtiyacımız olmadığını öğrendim. Nepal’de tüm öğrendiklerimi ve 
yaşadıklarım buraya sığdırmak imkansız çünkü sadece 10 gün orada kalmış olsam 
bile çok fazla şey öğrendim ve yaşadım. Ben bu yaşadıklarımı yaz yaz bitiremem ama 

belki siz Nepal’e gidip kendiniz deneyimleyebilirsiniz!
Gökçe Yelkenci 9/F
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NEPAL
Dürüst olmak gerekirse, Nepal’e ilk gitme kararını aldığımda aklımda üniversite 
başvurusu için başka bir sosyal etkinlik eklemek vardı. Bu yüzden Nepal’e gitmeden 
önce hep kafamdan “Acaba doğru kararı aldım mı?” veya “Kathmandu’ya indiğimiz 
an pişmanlık içinde mi olacağım?” soruları geçiyordu. Fakat zaman geçtikçe bu 
düşünceler gittikçe azaldı ve kısa bir süre sonra hissettiğim tek duygu mutluluk, 
aklımdan geçen düşüncelerin hepsi pozitifti. 
Nepal’e ilk başta ısınmama ve alışmama yardımcı olan nazik ve tatlı rehberlerimiz 
Nawang, İbo, Bikki ve Eke idi. Aynı zamanda arkadaşlarımla yakınlaşmak, yerlere 
düşene kadar gülmek, eğlenmek de beni mutlu eden ve bu geziyi on kat daha 
eğlenceli yapan şeylerden biriydi. Ama asıl benim kalbimi neşe ile dolduran şey 
Bandipur’daki okula gidip oradaki büyük kalpli küçük çocuklarla tanışmak, onlara 
yardım etmek ve bir şeyler öğretmekti. Sadece o çocukların ellerimi tutmaları, mavi 
ojelerimin renginin çok güzel olduğunu söylemeleri, bir balon alıp başka bir balon 
almak için beni kandırmaya çalışmaları, nefes nefese kalana kadar dans etmeleri, 
ve sadece gülümsemeleri bile beni dünyanın en mutlu insanı gibi hissettirdi. Hepimiz 
çocuklardan zar zor ayrıldık, fakat onlarla mükemmel günler geçirdik. 
Çocuklarla geçirdiğimiz zamanlar da hem rehberlerle, hem de arkadaşlarımla bol 
bol kahkaha atarak, en az on kere dinlediğimiz “Kutu Ma Kutu” şarkısını söyleyip 
dans ederek, Nawang gitar çalarken şarkı söyleyerek geçti. Hem Nepal’in harika 
kültürüne, manzaralarına ve sıcak kanlı insanlarına iyice alıştığım için, hem de şu 
an çok özlediğim rehberlerle yakınlaştığım için Nepal’den ayrıldığımız gün gözlerim 
doldu ve ayrılmak çok zor geldi. Şimdi düşününce iyi ki Nepal’e gitmişim diyorum, 
ve bu geziyi kesinlikle unutmayacağımı, tanıştığım çocukları her zaman kalbimde 
taşıyacağımı söylüyorum.

Irmak Büyükyıldırım 11/A
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NEPAL GEZİSİ
Fügen Hoca sınıfa girip “Nepal gezisine 
katılmak isteyen var mı?” dediğinde ben 
bir düşündüm sonra anne ve babama 
“Gidebilir miyim?” diye sorduğumda, 
onlar da çok heyecanlandı, “çok 
değerli bir deneyim olur” dediler.  
Böyle bir sosyal sorumluluk projesinde 
bulunmanın ve deneyim kazanmanın 
üniversite için de katkısı olabileceğini 
düşündüm ve gitmeye karar verdim.
Yarıyıl tatili başladı. Hocalarımız ve 
geziye gidecek arkadaşlarımızla İstanbul 
Atatürk Havaalanında buluştuk, 8 saatlik 
uçuştan sonra Kathmandu’ya indik. İlk 
gün çok güzel geçecekti ta ki aileme 
ulaşmak için telefon ettiğimde tekrarlara 
düşmesi ve telefonun diğer ucunda 
tanımadığım insanlarla karşılaşana 
kadar...
Genel olarak geziyi özetlersem, her 
sabah 7.00’de uyanıp, 8.00’da kekikli 

patates, yumurta, ekmek ve jölemsi reçel ile başlayan bir kahvaltı sonrasında okula 
gidiyorduk. Diğer günlerde öğlen yemeğinde restorana gittiysek, şekerli margarita 
pizza ya da spagetti bolonez (tavuklu, çünkü inekler kutsal). Sonrasında etkinliğe 
yavaşça son vererek otelde akşam yemeğine kadar serbest zaman geçiriyorduk. 
Akşam yemeğinde ise Tavuk, patates, pilav ve tabiki ekmek (bu konuya hakimler) 
yedikten sonra gene serbest zaman geçirip uyuyorduk.
Nepal’de en sevdiğim şeyleri tertemiz toprağı ve havası, insanların güler yüzü, 
pozitif enerjisi ve tabii ki köy halkı, özellikle de çocuklardı. Bu deneyimin bana 
kattığı şeyler ise yürüyüş, fotoğraf ve pazarlık.
Önemli not: Karabiber, beyaz peynir, plastik kibrit ve tek taraflı kürdan.

İrfan Tan Dalbeler 9/B
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CENNET ÜLKE
Geçen sene benim şu an bu kitaba Nepal hatıralarımı yazacağımı söyleseler 
haykırarak gülerdim. Gitmeden arkadaşlarla girilen “Kaç kere ağlayacaksın?” 
iddiaları, hastalanmama duaları… Şimdi dalgasını geçtiğim değişimin etkisindeyim. 
Ciddi anlamda hayat görüşüm değişti, ufkum öyle genişledi ki, nasıl anlatsam 
yaşayana kadar anlaşılmaz bir değişim. Fakat bu duyguyu ne bavul hazırlarken, 
ne uçaktan inince, ne de tozlu Kathmandu sokaklarında hissettim. Bu duygunun 
ilk izlerini Eke, İbo, Bikki ve Nawang ile konuşunca, ateşbaşında “Californication” 
söyleyince, durmadan dost kazığı oynayınca hissetmeye başladım. 
Bandipur’a gelene kadarki değişimimi anlamak pek zor değildi. Gerek uzun 
araba yolculukları, gerek yürüyüşler veya kart oyunlarında başlayan sohbetlerle 
yakınlaştık herkesle. Adeta bir bütün haline gelmiştik. Old Inn’in Hobbit misali şirin, 
sımsıcak mimarisi ve çay getiren yaşlı kadının “You finished?” soruları, sokaktaki 
köpeklerin kıvrık kuyrukları ve çocukların hevesli oynamaları adeta bir ütopyaydı. 
Okulda oynadığımız oyunlar, tanıştığımız bambaşka insanlar, gördüğümüz, belki 
de etkilediğimiz hayatlar… Anlatınca her şey aynı geliyor, ama ne demeye çalıştığım 
anca gidince hissedilebilir. 
En zor anlarımdan birinde yıkılmamı engelleyen, dünyanın öbür tarafından 
dostlarım var artık. Elbette vücudumun dayanmadığı, koşulların gerçekten fazla zor 
geldiği anlar oldu, ancak ufkum ve sınırlarım öyle genişledi ki, o duş alamadığım 
veya donduğum her saniyeye değer. Bambaşka bir kültür görmenin yanısıra barışın 
resmen havada hissedildiği, tatlı insanlarıyla beni büyüleyen ve bana gerçek 
dostlar kazandıran bir yer Nepal. Nawang’a söz verdim, buraya da yazıyorum: 
üniversitede tekrar geleceğim, onlarla buluşacağım, belki Salu’ma kavuşacak, Kutu 
ma Kutu şarkısını onunla söyleyeceğim. Herkes Beatles, Hendrix ve Marley’nin 
izinden gitmeli, bu cennet ülkeyi ziyaret etmeli bence. Namaste!

Sofya Akçayoğlu 11/D
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NEPAL GEZİSİ-2018
Nepal’e gitme fikri öncelikle üniversite başvuruları için bir referanstı benim için. Daha 
sonra Nepal’e gitmeden önce Nepal’le ilgili araştırmalar yaptım ve çok beğendim. 
Yeni bilgiler, yeni yerler, yeni insanlar, yeni kültürler görme fikri çok cazip geldi. 
Uçaktayken biraz stresliydim, indikten sonra da. Fakat zaman içinde alıştım. Köydeki 
okula giderken de tereddütlerim vardı ama bizi ilk gün kapıda, sıraya dizilmiş bir 
şekilde beklediklerini görünce duygulanmadım değil. 
Okulda öğrencilerle çok keyifli vakit geçirdik. Gittiğimiz yerlerden ayrılmak benim için 
çok zordu. Özellikle okuldan ayrılırken… Son gün bizlere “Yarın geliyor musunuz?” 
diye sorduklarında boğazıma bir yumru oturdu. 
Gezdiğimiz yerlerdeki tapınaklarda tahtaya incelikle işlenen oymalar çok hoşuma 
gitti. Nepal’in tarihi bir geçmişi vardı. Ancak depremle bunlardan bazıları yıkılmıştı 
ve restore ediliyordu. Kaldığımız otellerde bazı sıkıntılar yaşadık. Mesela banyo, sıcak 
su ve alçak tavan. Bazı arkadaşlarımız biraz rahatsızlandı ama çabuk toparlandılar. 
Nepal’de yediğimiz momo efsaneydi ama.
Ufak tefek şeylerin dışında gezi mükemmeldi. Pişman mıyım? Hayır, yine olsa yine 
giderim. Tur rehberleri oldukça cana yakın, sıcak kanlı ve espiritüeldiler. Nepal’den 
ayrılırken “keşke tatil biraz daha uzun olsaydı” diye düşündüm. 
Nepal’i çok özleyeceğim. Bu geziyi planlayan, her daim yanımızda olan ve her 
ihtiyacımıza koşan gerek ilaç için, gerek sağlık sorunları için, gecesini gündüzünü 
birbirine katan, gerektiğinde otelden ayrılmayıp yanımızda kalan, gezi boyunca bize 
bir nevi annelik yapan Fügen Hoca’ya ve Gülseren Hoca’ya teşekkür ediyorum. Şimdi 
tekrardan o fotoğraflara bakarken yüzümde bir gülmseme yer alıyor.

Pelin Yayla 9/F
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NEPAL ANI DEFTERİ
Nepal’e gitme fikri geçen senenden beri vardı ancak tereddüt içindeydim. Bu 
sene 11. Sınıf olduğum için seneye gitme gibi bir imkân olmadığından bu fırsatı 
değerlendirmek istedim. Belirli konularda nasıl yapacağımı düşünüp duruyordum. 
Genellikle çocuklarla da yakın değildim. Ortam da alışık olduğumuz tarzda değildi. 
Ancak uçaktan iner inmez aklımda olan soruları ve endişemi bırakıp, elime gelen bu 
deneyim imkanını kaçırmayıp, tadını çıkarmayı aklıma koymuştum. Bu yolculukta; 
farklı kültürlerden, mutfaklardan yaşam tarzlarına, inançlara, eğitim ve coğrafi 
koşullara tanık olmak, orda olup yaşamak çok güzeldi. Oranın imkanlarını görüp 
elde olanın değerinin bilinmesi, bilincin artması, bazı şeylerin sadece bakmaktan 
ibaret olmadığını fark etmek önemliydi. Gittiğimiz okullarda çocukların saf ve iyi 
niyetli kalpleri, sevgiye ihtiyaçları… 
Onlarla bir bağ kurabilmek beni fazlasıyla mutlu etti. Bir balonun bile onları sevindirip 
eğlenebildiklerini görmek o kadar güzel bir his ki. Asla yapmayacağım dediğim 
şeyleri yapmak, çıkmayı denemeyeceğim yerlere çıkma şansını yakalayıp bir yandan 
da yardıma ihtiyacı olanlara destek olmak, benim belki de sadece evde oturacağım 
15 günü bana daha farklı ve yeni bir bakış açısıyla etrafa bakmamı sağladığı için 
iyi ki gitmişim diyorum. Gitmemizi ve ders almamızı sağlayan Fügen Hocama çok 
teşekkür ediyorum.

 Eliana Demarküz  11/C   
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Global Issues Kulübü 
"Genoa	Internatıonal	MUN’18	Konferansı"nda

Disiplinler arası öğrenme kapsamında Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz İngilizce derslerinde okudukları Anne 
Frank’ın	Günlüğü kitabındaki karakterlerle Türkçe dersinde okudukları romanın karakterlerini İngilizce dilinde 
karşılaştırdılar. Grup olarak üzerinde çalışarak yarattıkları karakter karşılaştırma posterlerini sınıflarında 
sergilediler.

Global Issues 
Kulübü olarak 
bu yıl ilk yurt 
dışı MUN 
konferansımız 
için kulüp 
öğrencilerimiz ile 
birlikte Cenova 
Uluslararası 
MUN (GEMUN) 
Konferansı'na 
katıldık. 15 yıldır 
düzenlenen ve 
THIMUN onaylı 
olan bu prestijli 
konferansta 

öğrencilerimiz Kıbrıs, İtalya ve Peru’yu 13 
delege ile temsil ettiler. Başarılı ve keyifli 
geçen konferansımız sonunda, yazdıkları 
önergeleri başarıyla komitelerinden geçiren 
Zal	Rohat	Ekinci ve Zeynap	Nazlı	Binzat’ı 
ve komitesinden Honourable Mention 
kazanan Ata Doğan’ı tebrik ediyoruz. Yoğun 
çalışmalarımıza ve olağan dışı soğuk havaya 
rağmen civar yerleşkelere yaptığımız geziler 
ve bolca pesto soslu makarna ve pizza ile 
tatlandırdığımız gezimiz hepimizi mutlu etti. 
Nisan ayında Hollanda’da gerçekleşecek olan 
HMUN konferansı hazırlıklarımıza da döner 
dönmez başladık ve yine keyifli ve başarılı 
geçeceğinden emin olduğumuz bu konferansı 
da heyecanla bekliyoruz.

Hazırlık	Sınıfı	Öğrencilerimiz	Türkçe	ve	İngilizce	Derslerinde	Okudukları	Kitapların	
Karakterlerini	Karşılaştırdılar

  Yabancı	Diller
İngilizce
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	10.	Sınıf	Öğrencilerimizden	İngilizce	Şiir	Dinletisi

10. Sınıf öğrencilerimiz, İngilizce Edebiyat dersi kapsamında Şiir ünitesini işledikten sonra kendi şiirlerini 
yazdılar. Bir grup öğrencimiz, 10 Ocak 2018 tarihinde bu şiirleri, yine kendilerinin hazırladığı temalı slaytlar 
eşliğinde tüm 10. Sınıf öğrencilerine ve öğretmenlerine sundular. Bu çalışmayla öğrencilerimiz, hem kendi 
ürünlerini sunma fırsatı yakalamış hem de özgüvenlerini pekiştiren bu sunumdan son derece keyif almışlardır. 
Öğrencilerimizin şiirlerinden bazılarını bu sayfamızda sizlerle paylaşmak istedik.

“City	of	Masks”	by	Bora	Mehmet	Günel

A crowd formed down the street
Wıth	the	sound	of	a	crackling	soul
Eyes were staring into emptiness
While ears were hearing silence.
Death	had	arrived	at	Jacob’s	house
Continuing	to	complete	his	tasks.
The poor boy was finally ready to leave
The	evil	city	of	masks.
Shame,	he	had	a	lot	to	offer.
He	could’ve	been	a	famous	artist.
He was a gentleman who never lied to anyone
And had the truest heart.

He	thought	reality	was	certain,
A	brave	man,	expressing	all	of	himself,
But	instead	of	truth,	frustration	came,
With	the	endless	laughter	of	masks.
He	never	realized	he	was	alone,
Someone	who	didn’t	cast	a	shadow
Desperately	expecting	a	real	face,
But	ending	up	talking	to	someone	who	doesn’t	exist.
His	death	made	tears	drop	and	masks	fall.
He wished time would stop.
For	five	seconds	their	masks	had	fallen,
And	as	he	expected,	no	one	was	faceless.

“Soulless”	by	Deniz	Özaydın

A dead field
People struggling for life
The sounds of explosions
The sounds of terror
The sounds of horror
Hatred
Killing each other
For	the	sake	of	some	other.
That same other
Watching them all suffer.
Machines	in	their	hands,
Some lying on the ground.
Some	still	standing,
Still	standing,	still	killing
Killing	that	doesn’t	count	as	murder.

All men
Wearing	gray,	green,	brown
With	the	same	look	on	their	faces:
Unhappiness,	grief,	pain
With the same machines in their hands
That	make	the	same	banging	sounds.
After each banging sound
One more man
Lying	soulless	on	the	ground.
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“The	End”	by	Ahmet	Sinan

I thought my life would never end
Until	I	saw	your	eyes
I thought I would never cry
Until	I	saw	your	tears.
Your	hands	were	so	cold	that
My	soul	was	frozen.
Now	I’m	trying	to	melt	it
With your love.
Every day that I live
The	sun	doesn’t	rise.
Come and tell me
“Good	morning…”
My hands are tired of writing.
My	eyes	are	like	an	arid	desert
And	I	can’t	cry
Because my life has already ended.

“Heritage	of	Love”	by	Berfin	Tasasız

A	wife,	a	mother,	a	grandmother
This is the only inheritance I have from you.
When	I	was	three,
You	taught	me	to	love	and	how	to	fight.
You	gave	me	power,	you	gave	me	strength.
A	stronger	person	would	be	hard	to	find,
And	in	your	heart,	you	were	always	kind.
You	fought	for	us	all	in	one	way	or	another.
But your illness was your greatest battle.
Your	white	face	showed	your	concern,
And your soul started to burn. 

When	I	was	four	years	old,
It	was	difficult	to	understand	and	digest,
That	you	were	going	and	wouldn’t	come	back.
You	were	not	just	a	wife,	not	just	a	mother.
You	were	more	than	I	know.
For	all	of	us	you	gave	your	best,
However,	the	time	had	come	early	for	you	to	rest.
So	go	in	peace,	you’ve	earned	your	sleep.
Your	love	in	my	heart,	I’ll	eternally	keep.
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Lise	Hazırlık	Öğrencilerimizin	Yazı	Çalışmaları

Lise	Hazırlık	grubu	öğrencilerimiz	yoğun	bir	şekilde	devam	eden	İngilizce	derslerinde	öyküler,	
paragraflar	ve	kompozisyonlar	yazmaya	devam	ediyorlar.	Öğrencilerimizin	yedi	ay	gibi	kısa	bir	

sürede	dile	bu	kadar	hâkim	olabildiklerini,	duygu	ve	düşüncelerini	gerek	sözlü	gerekse	yazılı	olarak	
zorlanmadan	ifade	edebildiklerini	görmek	bizleri	çok	sevindiriyor.	Hazırlık	sınıfı	öğrencilerimizden	

Buğra	ve	Çağla’nın	yazılarını	da	sizlerle	paylaşmak	istedik.

	 	 	 	 One	More	Lesson	

“How?” I asked. “I had three hundred credits. How did I lose half of them?” IT manager 
wasn’t happy, me neither. “We had an electrical failure. That problem changed your 
points. You lost half of them. Well, more than half. Now you have one hundred and forty 
nine credits. As you know every student must have at least one hundred and fifty credits. 
So, you need one more.” he explained slowly. “How about others? Did they lose any?” I 
asked again. The answer was a cold “No.”. I had to do something because this problem 

could ruin my life. The Teacher Community found a solution. I had to teach one English lesson to younger 
students. It seemed very easy to me. How could it be harder than my final exams? At the same time our 
English teacher had to go home. So I could gain credits and my teacher’s trust at the same time.
“Here we go.” I said. I walked into the classroom. There were twenty five students and a teacher. He 

was there to check me. I stood at the middle of the classroom and waited for them to stand up. None of 
them stood up. I had to make them stand. Then I started. My plan was making a talking and listening class 
work. It did not work because I had to shout at the beginning of every five minutes. They were five years 
younger than me and they were little devils. I had to think about puppies and kittens because I didn’t want 
to say anything bad. At least in front of a teacher. At the end, I lost five years of my life but the lesson was 
successful.
The Teacher community decided to give me a few credits. I graduated from high school successfully. That 

lesson was the only thing between a good and a bad life. Well, I made the right choice. 
Buğrahan	Pozan		Prep	A

 
My Exciting Experience

I am a student who studies at a high school and aims to be a teacher in the future.       
I will share with you one of my exciting experiences. 
That day I barely could get up for school, after I woke up early in the morning as always. 

Even though I and most of my friends love studying, waking up early in the morning 
makes us hate school sometimes. The rest of the students get bored during the lesson, 
interrupt it, even don’t respect the teacher. I think their job is sacred and they deserve to 
be respected. 

Our school management also wanted to raise the awareness of pupils about how important teachers are 
for our lives. All week long, they selected different students for each day to teach the lesson. Guess what 
happened? I am the first lucky person that will be a teacher for a day. They also told us all English teachers 
will be absent, so there won’t be anyone to help us. When I got home, I started planning the things that I 
will be doing in class. I studied the subject and prepared some activities for it.
The day came up. I was in front of the class with a bit of excitement. In a short time, my excitement 

disappeared because they were all talking to each other, not even looking at me! I tried to get their 
attention with a loud voice but most of them did not care about me. I got angrier. Yelling was not 
beneficial. I tried to keep teaching and didn’t care about the ones who talked loudly. However, pupils who 
were willing to attend the lesson even couldn’t hear me. It was a very tiring day for me. I had a headache 
all day long. On the other days, a few more students tried to be a teacher like me. Then our school 
president wanted us to share our feelings with the pupils on Teachers’ Day. It was a very challenging day 
for both me and the other students. 
One more time, I understood how hard it is to teach someone. All of us should be understanding and 

helpful to our teachers.
Çağla	Bayraktar		Prep	A
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Television	vs.	Books

Many people rely on TV to get information, while others prefer books. However, these 
two sources are very different from each other in many ways. As far as I am concerned, 
TV differs from books in accuracy of information, relevancy, and attention span required.
First and foremost, TV and books have different level of accuracy in acquiring 

information. TV gives more information than books since it can take up more of your time 
and thus have more time to convey information. On the other hand, books give more 
accurate information than TV due to the fact that informative books need to show their 
research and sources of information to be published, whereas information on TV can 

easily be altered to fit a political group’s agenda.
Another difference between TV and books is the relevancy. First of all, TV covers topics that are more 

relevant than the ones covered in books. This is because people tuning in to watch the news are there to 
learn about important things that happened recently, not the burglary that happened a year ago. However, 
this causes informative books to cover topics that will not become irrelevant for a long time like the 
meaning of life. This is because authors cannot constantly change their content to fit reality, thus resort to 
writing about realities that stay the same.
The final difference between books and TV is the attention span required. TV does not require as long of 

an attention span as books. This is because TV is littered with moving, colorful content with sound, while 
most informative books consist of static, monotonous words. Therefore, your human, movement oriented 
brain can harvest information from TV more efficiently. However, if you train your brain to stay focused for 
a longer amount of time, you can gather more accurate information from books and improve your attention 
span even further and create a positive feedback loop of books, information and attention.
In conclusion, TV and books have many differences such as accuracy of information, relevancy, and 

attention span requited. As a result, different people will resort to different sources of information and 
choosing which source of information to use is always up to the owner.
Deniz	Mersinlioğlu		8/A

8.	Sınıf	Öğrencilerimiz	Essay	Yazmaya	Devam	Ediyorlar…

8. Sınıf öğrencilerimiz, beş paragraflık karşılaştırma 
yapmaya dayalı kompozisyon (compare&contrast 
essay) yazımı konusunda kendilerini geliştirici 
etkinlikler yapmaya devam etmektedirler. Öğretmenleri 
tarafından belirlenen konulardan birini seçerek beş 
paragraflık kompozisyonlarını yazan öğrencilerimiz, 
önce kendileri bir öz değerlendirme formu yardımıyla 
yazılarını gözden geçirmekte; sonra da bir sınıf 
arkadaşı (akran değerlendirme formunu kullanarak) 
yazının değerlendirmesini yapmaktadır. Arkadaşı, 
yazının iyi ve geliştirilmesi gereken yönlerini 
kendisiyle paylaştıktan sonra öğretmenleri yazının 
değerlendirmesini yapmaktadır. Bu değerlendirme 

sonucunda öğretmenin geribildirimini dikkate 
alan öğrencimiz, kompozisyonunu geliştirerek 
bir kez daha yazmaktadır. Yazının en son 
halinde başka bir değişikliğe gerek olmaması 
durumunda öğrencimizin bu yazısı sınıf panolarında 
sergilenmektedir. Oldukça emek isteyen bir yazma 
çalışması olmasından dolayı da biz öğretmenlerinin 
övgülerini hak eden tüm 8. Sınıf öğrencilerimizi, 
sergiledikleri sıkı çalışmadan dolayı tebrik ediyoruz. 
Beş paragraflık kompozisyon yazma çalışmalarımız 

neden ve sonuç yazı türü (cause & effect essay) ile 
devam edecektir. 

Öğrencilerimizin	yazılarından	örnekler,
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 6	ve	7.	Sınıf	Öğrencilerimiz	‘CLEOPATRA’	isimli	
İngilizce	Tiyatro	Oyununu	İzledi

Dünya çapında eğitim amaçlı İngilizce tiyatro gösterileri 
yapan Artspot tarafından bu yıl Şubat ayında merakla 
beklenen “Cleopatra” isimli oyun okulumuz konferans 
salonunda 6 ve 7. Sınıf öğrencilerimiz için sergilendi. 
Oyunun olay örgüsü, oyunculuk kalitesi, dekorları ve 
müzikleri öğrenci ve öğretmenler tarafından büyük beğeni 
toplamıştır. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da oyun öncesinde 
İngilizce öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimize 
sınıflarda dağıtılmış olan kitapçıklar ile öğrencilerimiz 
seyredecekleri oyun hakkında hem daha fazla bilgi sahibi 
oldular, hem de farklı çalışmalar yapma imkanı buldular. 
Dünya turnesi kapsamında bir sonraki yıl sergilenecek olan 
oyunu dört gözle bekliyoruz.

 
Choosing	a	Trip	to	Take

Do you ever feel like you can’t decide which trip to take because you want to see both 
places? Even though your trips might be in areas that are close to each other, they can 
be so different in many ways. In my opinion, a vacation in San Diego CA, Joshua Tree 
and Palm Springs is a great example due to its differences such as climate, natural 
beauties and activities to do.
To begin with, a major difference between the two places are their unique climates. 

Although both are located mostly on a sand covered surface and both are in the 
South West, on hot summer days Palm Springs can be warmer than San Diego by at 

least 15 C’. Moreover, it probably won’t rain in Palm Springs while you can feel a couple of raindrops on 
your shoulders nearly every day in San Diego. As a result, you may feel like you have ended up in two 
completely different places although they are close in distance.
Another area that the two places are very different in is their natural beauty. While San Diego is a beach 

city, Joshua Tree is a desert full of cocti and plants unique to the city of Palm Springs. On the other 
hand, both have high palm trees and green/yellowish bushes that don’t need much water to survive. 
Consequently, you will have to decide whether you want to take a trip to the beach or to the desert, 
according to your preference.
Last but not least, you’ll have to shorten your list of attractions because while San Diego will be based 

on taking walks, socializing and going to the beach, in the desert of Joshua Tree you will have to camp at 
night in a tent, make a fire and find food from local stores in the area. In other words, you will be choosing 
between a luxurious holiday or a camping trip in the desert.
All in all, you can evaluate the two places you want to visit by their climates, natural beauty and activities 

to do before you decide which one is best for you.
Lara	Öge	8/B
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7.	Sınıf	Öğrencilerimizin	‘Stand	Up-Stand	Out’	
Toplum	Önünde	Konuşma	Yarışması

13 Şubat 2018 tarihinde 7. Sınıf 
öğrencilerimiz ile bu yıl ikincisini 
gerçekleştirdiğimiz “Stand	Up-Stand	Out” 
Toplum Önünde Konuşma yarışmamızı 
gerçekleştirdik. Önceden belirledikleri konular 
hakkında 3-4 dakikalık konuşma hazırlayan 
öğrencilerimiz, seyirci ile göz kontağı kurarak, 
doğal ve açık bir şekilde fikirlerini ifade ettiler ve 
bizleri gururlandırdılar. 6. Sınıf öğrencilerimizin 
seyirci olarak katıldığı yarışmada;                   
8. Sınıf öğrencilerimizden üç kişiden ve bir 
öğretmenden oluşan jüri üyeleri öğrencileri 
dikkatle dinlediler ve belirlenen kriterlere 
göre öğrencilerimizi değerlendirdiler. Tüm 
katılımcılara sertifikaların verildiği yarışmada;  
1, 2 ve 3. olan öğrencilerimiz çeşitli hediyeler 
ile ödüllendirildiler. 

	Book	Character	Day

4. Sınıf öğrencilerimizi İngilizce 
kitap okumaya teşvik etmek 
ve kitap karakterlerini daha 
yakından tanımalarını sağlamak 
amacıyla “Book	Character	Day” 
etkinliğimizi gerçekleştirdik. 
Öğrencilerimiz, kendi seçtikleri bir 
kitabı okuyarak kitaptaki favori 
karakterlerini incelediler. Kostüm 
ve çeşitli aksesuarlarla seçtikleri 
karakterlere büründüler. 3. Sınıf 
öğrencilerimiz ise onları ziyaret 
ederek kitap karakterleri ile ilgili 
onlara sorular sordular. 
4. Sınıf öğrencilerimiz arasında 

düzenlenen kitap ayracı 
yarışmasında ilk üçe giren 
öğrencilerimiz belli oldu.
4/A sınıfından Eylül Acarbay’ın 

yapmış olduğu kitap ayracı jüri tarafından birinci seçildi. 4/C sınıfından 
Yağmur	Yüksel ikincilik ve Ezginaz	Korkmaz üçüncülük kazandı. 
Öğrencilerimize okul müdürümüz Belma Asam tarafından sertifikaları 
takdim edildi. Güzel bir anı olarak kalması için birinci seçilen kitap ayracı 
basılarak tüm 4. sınıf öğrencilerimize hediye edildi.
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Okuma	Arkadaşım-Reading	Buddy

Şubat ayı boyunca 3. Sınıf öğrencilerimiz, 
Anaokulu Hazırlık grubundaki öğrencilerimiz ile 
“Reading	Buddy” etkinliğini gerçekleştirdiler. 
Her hafta farklı bir 3. Sınıf ve hazırlık grubumuz 
kütüphanede eşleşerek beraber seçtikleri 
İngilizce kitapları okudular. Zaman zaman 
hikayeleri hareketlerle anlatan 3. Sınıf 
öğrencilerimiz ve onları büyük bir hayranlıkla 
izleyen anaokulu öğrencilerimiz bu etkinlik 
sırasında çok eğlendiler.

Planetaryum	Gezimiz
4. Sınıf 

öğrencilerimizle 
İngilizce 
derslerimizde 
işlemekte olduğumuz 
Güneş sistemi 
konumuz ile ilgili 
Planetaryum gezimizi 
gerçekleştirdik. 
Öğrencilerimiz ile 
birlikte, aya yerleşmiş 
bir kolonide 
yaşayan çocuk ve 
dedesinin gözünden 
dünyamız hakkında 
bilgileri içeren keşif 
küresinin geniş 
tavanına yansıtılan 
filmi İngilizce olarak 
izledik. Dinozorlar, 
göktaşları, volkanlar, 
dünya ve uzay 
hakkında bildiklerini pekiştiren ve yeni bilgiler öğrenen öğrencilerimiz 
çok keyifli vakit geçirdiler. Öğrencilerimiz, aynı zamanda Rahmi Koç 
Müzesini de gezerek zamanda mini bir yolculuk yaptılar. 
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Docteur…..	Je	suis	malade..	AIE	AIE	AIE…

Okulumuzda Frankofoni Rüzgarı…
Tüm dünyada her yıl 20 Mart haftası Fransızca dilinin 

ve kültürününün tanınmasını sağlayan Frankofoni haftası 
kutlanır. Biz de TED İstanbul Koleji olarak öğrencilerimize 
bu kültürü derslerimize ve aktivitelerimize dahil ederek 
tanıtmak istedik. 
Frankofoni haftası kapsamında öğrencilerimiz ile çeşitli 

etkinlikler yaparak renkli bir hafta geçirdik. Hem sınıf 
içi aktiviteleri hem de tenefüslerde yapılan etkinliklerle 
tüm okulda bu haftanın anlamını vurgulamış olduk. 
Öğrencilerimiz ile panolar hazırlayıp, Fransızca müzikler 
dinleyip tüm okula çeşitli Fransız yiyecekleri sunduk.

Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz ile bu hafta Fransızca dersimizde hastalıklar konusunu işledik. Hastalık konusunu 
işlerken sınıf ortamımızı hastane ortamına çeviren öğrencilerimiz, doktor ve hasta rolünü üstlenerek çeşitli 
diyaloglar hazırladılar. Dersin sonunda hastalıklar ile ilgili eğlenceli bir şarkı öğrenen öğrencilerimiz, daha sonra 

yaptıkları tüm çalışmaları koridor 
panosunda sergilediler.

Fransızca
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5. Sınıf öğrencilerimiz hobiler konusunun sonunda elde ettikleri kazanımlarını ‘Benim Sevdiklerim’ kitabını 
tasarlayarak ürün haline dönüştürdüler. Ürünlerini sınıfta sundular ve panolarda sergilediler. 
 Dil ve teknolojiyi birleştiren 5. Sınıf öğrencilerimiz, I-Pad uygulaması olan ‘Puppet Palls’ı kullanarak kendi 

tasarladıkları kuklaları konuşturdular. Dijital ürünlerini sınıfta sunarak dil kullanımını eğlenceli bir şekilde 
gerçekleştirmiş oldular. 
6. Sınıf öğrencilerimiz, ‘Şehrim ve Semtim’ konusu kapsamında İstanbul şehrini, tarihi binalarını ve ünlü 

yapılarını anlatan bir proje hazırladılar. Sınıfta oynanan ‘Haritadan Yön Buluyorum’ oyunu ile Paris haritası 
üzerinden yol tarif etmeyi öğrendiler.
8. Sınıf öğrencilerimiz, meslekleri ve o meslekler için gerekli olan karakter özelliklerini ifade etmeyi öğrendiler. 

Hayallerindeki meslekleri ve özelliklerini betimlediler. Bu kazanımı, bir meslek sahibi ile röportaj yaparak ürüne 
dönüştürdüler.

5. Sınıf öğrencilerimiz “Aile” ünitesi kapsamında renkli bir 
aktivite gerçekleştirdiler. Öğrencilerimiz öncelikle “Interaktif 
Defter” çalışması yaparak bir aile ağacı hazırladılar. Bu 
çalışmada bir ağaç çizip içinde aile üyelerinin yazılı olduğu 
elma şekillerini ağaca yapıştırdılar. Bu elmaların altına o üye 
ile ilgili cümleler yazarak çalışmalarını tamamladılar. Aile ile 
ilgili yapılan diğer bir çalışma ise “Mi	Casa” (evim) çalışması 
oldu. Öğrencilerimiz, çubuklardan ev yaparak içerisine 
aileleriyle ilgili resimler çizdiler ve öğrendikleri kalıplarla 
anlattılar. 
5. Sınıflarımızın bir diğer çalışma ise “Fiziksel	Özellikler”	

konusuyla ilgiliydi. Öğrencilerimiz, kendilerinin ve başkalarının 
fiziksel özelliklerini anlattıktan sonra bir öğretmeninin resmini 
çizip onun fiziksel özelliğini yazdılar. Ardından sınıfımızda bir 

“Frida” rüzgarı esti ve öğrencilerimiz Frida Kahlo’yu kısaca tanıdıktan sonra fiziksel özelliklerini sundular.

Fransızca	Derslerimizde	Öğrendiklerimizi	Ürünlere	Dönüştürüyoruz…

İspanyolca
	Ortaokulumuzda	İspanyolca	Dersleri…
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7. Sınıf öğrencilerimizle “Moda/
Giyim	Tarzım” konusuna eğlenceli 
bir giriş yaptık. Öğrencilerimiz, derste 
kullanmak üzere getirdikleri bazı 
kıyafetlerle yaratıcı kombinler yapıp 
sınıf arkadaşlarına kısa bir defile 
yaptılar. Bu küçük defileyi izleyen 
öğrenciler, kimin ne giyindiğini anlatıp, 
kıyafetlerin bazı özellikleri ile ilgili kısa 
bilgiler verdiler. 
5. Sınıf öğrencilerimiz, “Ailem ve 
Arkadaşlarım” konusu kapsamında 
kişi betimlemeleri yapmayı öğrendiler. 
Öğrencilerimiz, basit fiziksel özellikler 
ve temel kıyafet isimlerini kullanarak 
bir kişiyi tanıtan küçük projeler ve kısa 
sunumlar yaptılar. 
Havaların ılık ve güneşli olmasından 

faydalanarak konuyla ilgili bir 
aktivitemizi okul bahçemizde 
tamamladık.

Almanca
Almanca Dersimizden Eğlenceli Kareler…

7. Sınıf öğrencilerimizle “Sağlıklı	Yaşam” ünitesi kapsamında renkli çalışmalar gerçekleştirdik. Öncelikle 
öğrencilerimiz, öğrendikleri kelime ve cümlelerden yola çıkarak “hastane diyalogları” yaptılar. Doktor ve hasta 
arasında geçebilecek diyalogları oynayarak konuyu pekiştirdik. Ardından öğrencilerimiz sağlıklı yaşam ile ilgili 
slogan belirleyip bir afiş yaptılar. Ayrıca sınıf içi grup çalışması olarak bir kitapçık hazırladılar. Öğrencilerimiz, 
bu kitapçıklarında sağlıklı yaşam ile ilgili yapılması ve yapılmaması gerekenlerin resimlerini yapıştırdılar ve 
çalışmanın bitiminde afişlerini sundular.
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Okul	sporları	fedarasyonu	tarafından	düzenlenen	"Step-Aerobik	Türkiye	Şampiyonası"nda	
64	takımın	katıldığı	müsabakada	TED	İstanbul	Koleji	Vakfı	Özel	Lisesi	Dans	Takımımız,	genç	
takımlar	arasında	büyük	başarı	göstererek	Türkiye	İkincisi	olmuştur.	Emeği	geçen	öğretmen	ve	
öğrencilerimizi	tebrik	eder,	başarılar	dileriz.	

 Beden	Eğitimi	ve	Spor

Step-Aerobik’de Türkiye İKİNCİSİYİZ 



81

Lise Genç Kız-Erkek Tenis Takımlarımız, 27-31 Mart 2018 tarihleri arasında Mersin Olimpiyat 
kortlarında gerçekleşen, Okul Sporları Federasyonu tarafından organize edilen, Liseli Gençler Türkiye Grup 
Şampiyonasında, Liseli Gençler Türkiye Grup Şampiyonasında Grup Birincisi olarak Nisan ayında yine 
Mersin’de yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazanmıştır. Öğrencilerimizi ve emeği geçen 
öğretmenimizi kutlar başarılarının devamını dileriz. 

    Lise	Genç	Kız	Erkek	Tenis	Takımlarımızın	Başarısı	

Okulumuz Genç Erkek B Basketbol Takımı 28-31 Mart 2018 
tarihleri arasında Gümüşhane'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası 
Yarı Final müsabakalarında, grubunda yenilgisiz Birinci olarak 
Türkiye şampiyonası Finallerine katılma hakkını elde etmiştir. 
Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından 
düzenlenecek olan Okullar Arası Genç Erkek B Basketbol Türkiye 
Şampiyonası Konya’da yapılacaktır. Genç Erkek B Basketbol 
Takımımızda bulunan tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi 
kutlar, Türkiye Şampiyonasında başarılar dileriz.

Genç	Erkek	B	Basketbol	Takımımız	Türkiye	Şampiyonası	Yarı	Final	Grup	Birincisi

Öğrencimiz	Ela	Güneş'in	Eskrim	Başarısı
6. Sınıf öğrencimiz Ela Güneş, 

10 Nisan 2018 tarihinde 
gerçekleşen Okullararası Eskrim 
İl	Birinciliği müsabakasında 
İstanbul üçüncüsü olmuş 
ve Okullararası Türkiye 
müsabakasına gitmeye hak 
kazanmıştır. Öğrencimizi kutlar, 
Türkiye müsabakalarında 
başarılar dileriz.
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İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 
Okullar Arası Yıldız Kızlar Voleybol 
Müsabakalarında Ortaokul Yıldız Kız 
Voleybol Takımımız İstanbul	İkincisi 
olmuştur. 7 ve 8. Sınıf öğrencilerimizden 
oluşan  Voleybol Yıldız Okul Takımımıza 
Türkiye Şampiyonasında başarılar 
diliyoruz. 

TED İstanbul Koleji Lise 
Genç Kız A Voleybol Okul 
Takımımız, 8-11 Mart 2018 
tarihleri arasında Giresun ilinde 
düzenlenen Genç Kız A Voleybol 
Yarı-Final Müsabakalarında Grup 
Birincisi olarak Türkiye genelinde 
ilk sekiz takım arasına girmiştir. 
Türkiye birinciliği müsabakaları 
2-6 Mayıs 2018 tarihlerinde 
Antalya (Alanya) ilinde 
yapılacaktır. Takımımıza Türkiye 
şampiyonası finallerinde başarılar 
dileriz. 

	Ortaokul	Yıldız	Kız	Voleybol	Takımımız	İstanbul	İkincisi

	TED	İstanbul	Koleji	Voleybol	Genç	A	Okul	Takımı

Ortaokul	Yıldız	Kız	Tenis	Takımımız	İstanbul	Dördüncüsü

7 ve 8. Sınıf 
öğrencilerimizden 
oluşan Ortaokul Kız 
Tenis Takımımız, 
TED Spor Kulübü 
kortlarında             
26 Şubat-2 Mart 
2018 tarihleri 
arasında İstanbul 
Gençlik Hizmetleri 
ve İl Spor Müdürlüğü 
tarafından 
düzenlenen İstanbul 
Şampiyonasında 
mücadele ettiler. 
Öncelikle grup 
müsabakalarında 
rakiplerini teker teker yenerek yarı finale çıkarak büyük başarı elde etmişlerdir. İstanbul Dördüncüsü olarak 
dereceye giren takımımız, Türkiye gruplarına katılmaya hak kazanmıştır. Ortaokul Kız Takımımıza Türkiye Grup 
Müsabakalarında başarılar dileriz.
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Öğrencimiz Doğa Akyürek, 1-8 Nisan 2018 tarihleri 
arasında Antalya’da yapılan Uluslararası Tenis Federasyonu 
faaliyet programlarında yer alan, ITF Junior Gd Tennis 
Cup U16 Cat. 2 Tenis Turnuvasında Teklerde ve Çiftlerde 
Şampiyon	olmuştur. Öğrencilerimizi kutlar, başarılarının 
devamını dileriz. 

Okulumuz, Küçük Erkek Masa 
Tenisi Takımımız, 19 Mart 2018 
tarihinde Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 
organize edilen, Okullar 
Arası Küçük Erkekler Beykoz 
Şampiyonasında Takımımız, 
bütün maçlarını kazanarak 
Beykoz	İlçe	Şampiyonu	
olmuştur. Öğrencilerimizi kutlar, 
başarılarının devamını dileriz. 

Genç, Yıldız ve Küçük 
Okçuluk Takımlarımız Nisan 
ayında yapılacak olan İstanbul 
şampiyonasına katılmak için 
antrenmanlarına ara vermeden 
devam ediyor.                                                                      

Bazı sporcularımız Nisan ayında 
yapılacak ara tatilde çalışmalarına 
Loutraki'deki (Atina) kampta sürdürerek 
iyi bir hazırlık dönemi geçirdiler. Biz 
de sporcularımıza bu yarışmalarda 
başarılar diliyoruz. 

	Öğrencimiz	Doğa	Akyürek’in	Tenis	Başarısı	

  	Okçuluk	Takımı	Çalışmaları	

	Ortaokul	Küçük	Erkek	Masa	Tenisi	Takımı	İlçe	Şampiyonu	
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Beden Eğitimi ve Spor Bölümü olarak, 20-21 Şubat 2018 tarihlerinde 20. Yıl etkinlikleri kapsamında         
4, 5, 6 ve 7. Sınıf öğrencilerimizin katılımıyla Spor Bilgi Yarışması düzenledik.
Sınıflardan  dörder kişilik temsilciler birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Her biri ikişer puandan oluşan 50 soruluk 

yarışmada Basketbol, Futbol, Voleybol, Judo, Jimnastik, Dans, Okçuluk, Tenis, Masa Tenisi, Atletizm branşları 
ve olimpiyatlarla ilgili sorular soruldu.
Yarışmada şampiyon olan sınıflarımız;

4.	Sınıflar	Birincisi	4/D	Sınıfı
5.	Sınıflar	Birincisi	5/A	Sınıfı
6.	Sınıflar	Birincisi	6/C	Sınıfı
7.	Sınıflar	Birincisi	7/C	Sınıfı

Spor bilgi yarışmasına katılan tüm öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

20.	Yıl	Spor	Bilgi	Yarışması


