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“Her Şey 
TED İstanbul Koleji’nde  

  Gizli”
Yedi yıl önce ürkekçe 

konduğum bu yuvadan yeni 
ufuklara kanat çırpmak üzere 
uçup gitmenin vakti geldi 
çattı. Buna inanmakta ne 
kadar zorluk çeksem de sona 

yaklaştıkça bir yandan ayrılacağım için üzülüyor 
bir yandan da heyecanlanıyorum yeni başlangıçlar 
için. Burayı, buradaki insanları, düzeni, atmosferi, 
alışkanlıkları unutmak istemiyorum. Unutmaktan ve 
özlemekten çok korkuyorum aslında. İnsan evinden 
uzaklaşırken orada yaşadıklarını da aynı canlılıkta 
kendisiyle birlikte götürebilir mi acaba?
Okulun kapısından içeriye girdiğim ilk gün 

anlamıştım TED İstanbul Koleji’nin gerçekten 
özel bir yer olduğunu. O zamanlar küçücüktüm, 
dikkatimi en çok çeken şey de bahçedeki oyun 
alanları olmuştu. Doyasıya her teneffüs sek sek 
oynadığımı hatırlıyorum. Spor alanlarının sınırsız 
olması da beni çok etkilemişti. Büyüdükçe yabancı 
dilimi nasıl ilerlettiğimi fark ettim. Girdiğim dil 
sınavlarıyla gelişimimi görmüş oldum. En başlarda 
her yıl sınıfların karışıyor olması beni ürkütmüştü. 
“Ya sevdiğim arkadaşımdan ayrılırsam?” düşüncesi 
içimi kemirirdi. Daha sonra her yıl değişen sınıflar 
beni yepyeni yüzlerle karşılaştırdı, bir de baktım ki 
artık herkesle arkadaşım. TED İstanbul Koleji’nin 
birliktelik duygusunu tatmam da böyle başladı. 
Devamında girdiğim orkestra kulübüyle birçok 
kişinin nasıl bir uyum içerisinde mükemmel bir 
gösteri ortaya çıkarabileceğini gördüm. Kemanı, 
müziği ve bu eşsiz uyumu gün geçtikçe daha çok 
sevdim. Bu birliktelik duygusu beni yeni arayışlara 
sürükledi. Farklı insanlarla farklı kültürlerle tanışmak 
istiyordum. Almanya’da gittiğim dil kampında 
dünyanın her yerinden arkadaşlar edindim. Çok 
güzel günler geçirdim. Orada farklı inanç ve 
düşüncelere sahip arkadaşlarla bir arada yapılan 
işlerin ne kadar sıra dışı olduğunu gördüm.
Okulun her köşesinde ayrı anılar biriktirdim. 

Gülmekten düştüğüm bankı, videolar çektiğim 
merdivenleri, dinlenmek için yaslandığım ağacı, 
arka bahçeye ektiğim tohumu, teniste kafama 
gelen topu, yüzlerce sınavda heyecanla baktığım 
saati unutmak mümkün mü? Peki, her ânımda 
yanımda olup bana destek olan öğretmenlerimi? 
Hani okula ikinci yuva derler ya çok doğruymuş; 
öğretmenlerimiz de bizim annelerimiz ve 
babalarımız, bizi her zaman düşünen bizimle gülen 
bizimle ağlayan ailemiz. En çok da bu üzüyor beni. 
Ailemden uzaklaşmak…
Ben TED İstanbul Koleji sayesinde özgüvenimi 

kazandım. 
Çevreme, ülkeme, dünyaya karşı bakış açım değişti, 

bu yuva beni vizyon sahibi kıldı. Gün geçtikçe merak 
duygum arttı ve bu merak da beni bitmek bilmeyen 
sorulara götürdü. Kimi zaman öğretmenlerimden 
öğrendim kafamın içindeki soru işaretlerinin 
karşılıklarını kimi zaman da kendim inceleyerek, 
okuyarak, araştırarak buldum cevapları. Doğru 
bir şekilde iletişim kurmayı, insanların dikkatini 
nasıl çekmem gerektiğini öğrendim konferans 
salonundaki konuşmalarımda.
Edebiyat dersleriyle sanatı, sanatçıya verilen değeri 

keşfettim. Okumayı, araştırmayı, yorumlamayı ve 
zaman zaman tartışmayı sevdirdi bana edebiyat. 
Okuldaki Kitap Günleri sayesinde yeni yazarlar 
tanıdım, farklı dünyaların içinde buldum kendimi. 
Yıllar önce beni çok korkutan bir insanı edebiyat 
derslerinde sevdim. Çocukken bahçesindeki 
ağaçtan limon kopardığım için azar işittiğim kişi, 
aynı zamanda beni çok etkileyen “Her Şey Sende 
Gizli” şiirinin sahibiydi. Can Yücel’in hayata bakışı, 
üslubu, sevdiklerine verdiği değer geçmişten 
taşıdığım korkumu hayranlığa dönüştürdü ve onun 
tüm şiirlerini öğrenme arzusuyla doldurdu içimi.
TED İstanbul Koleji’nin Atatürk ilke ve inkılaplarını 

öğrencilerine aşılaması ve Atatürk sevgisini 
kazandırması da okulumu sevmemdeki etkenlerden 
biri. Topluma faydalı, aydın, sahip olduğu bilgileri 
sorgulayan, yeni bilgilere ulaşmak için hevesli olan, 
araştırmacı bireylerin yetiştirmesi bizim okulumuzu 
benzerlerinden farklı kılıyor.              
29 Ekimlerde, 23 Nisanlarda, 19 Mayıslarda 
yapılan törenlerle Cumhuriyet açısından çok 
önemli olan bu özel günlerin kutlanması bizlerin 
geçmişimizi öğrenmemizi ve bu günlere nasıl 
geldiğimizin bilincinde olmamızı sağladı. 
TED İstanbullu olduğum için çok mutluyum. 

Burada geçirdiğim her anı çok özleyeceğim. İleride 
bir gün sorarlarsa “Nasıl bağlandın bu kadar TED 
İstanbul Koleji’ne?” diye “Her şey TED İstanbul 
Koleji’nde gizli!” diyeceğim. 
Yıllarımı geçirdiğim arkadaşlarımdan, 

kardeşlerimden ayrılmak hiç kolay olmayacak. 
Hayatımın yarısını birlikte geçirdiğim, birçok şeyi 
paylaştığım insanlardan kopmak beni ürkütüyor 
ama biliyorum ki yuvadan ayrılsak da arkadaşlık ve 
aile bağlarımız hiç kopmayacak. Belki aynı ortamda 
olmayacağız ama yaşadıklarımız hep bizimle 
olacak. Birlikte geçirdiğimiz yıllarda birbirimize 
çok şey kattık. Kahkahalarımızı, şakalarımızı ve 
sohbetlerimizi hatırladığımızda yüzümüzde bir 
tebessüm belirecek ve karşılaştığımızda ya da 
buluştuğumuzda kaldığımız yerden devam edecek 
geride bıraktığımızı düşündüğümüz bize ait olan tüm 
şeyler. Bizler yuvadan uçup farklı ufuklara kanat 
çırpsak da kendimizi ait hissedeceğimiz adres yine 
TED İSTANBUL KOLEJİ olacak!
Ece Bilgili 
2018 Mezunu Okul Birincisi
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12 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen “20. Yıl Sanat Gecesi”nde 
öğrencilerimiz görsel sanatlar, müzik ve dans alanlarındaki performanslarını 
sahnelediler. Bu özel gecede, sergi hazırlıklarını yapan öğrencilerimiz, 
20. Yıl TED İstanbul Koleji kompozisyonlarını kaleme alan öğrencilerimiz, 
koro ve orkestralarımız, dans gruplarımız ve sahne arkasında görevli 
öğrencilerimizle birlikte üç yüz öğrencimiz görev aldı. 
Konuklarımız, arka bahçemizde bulunan Sanat Sokağını ziyaret ederek 

öğrencilerimizin eserlerinden oluşan Görsel Sanatlar Sergisini gezme fırsatı 
buldular. 

Ülkemizin aydınlık yüzü, gururumuz, geleceğimiz TED İstanbul Koleji öğrencilerini performanslarından dolayı 
tebrik ediyoruz.

20. Yıl Sanat Gecesi
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20. Yıl Sanat Gecesi
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İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerimizin resim, heykel ve seramik eserlerinden oluşan                     
20. Yıl Görsel Sanatlar Sergimiz, okulumuzun Sanat Sokağı'nda sergilenmektedir.

Bütün bir yıl boyunca emek veren öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

 
TED İSTANBUL KOLEJİ 20. YIL GÖRSEL SANATLAR SERGİSİ

 Görsel Sanatlar
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TED İSTANBUL KOLEJİ 20. YIL GÖRSEL SANATLAR SERGİSİ

ÖĞRENCİLERİMİZ "INTERNATIONAL CHILDREN'S EXHIBITION OF FINE ARTS LIDICE” 
RESIM YARIŞMASINA KATILDI

Çek Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından 
bu yıl kırk altıncısı düzenlenen “INTERNATIONAL 
CHILDREN'S EXHIBITION OF FINE ARTS LIDICE” 
resim yarışmasına okulumuz öğrencileri iki ve 
üç boyutlu çalışmalarıyla 
katıldılar. Teması “SU“ olan 
yarışmada öğrencimiz 8/D 
sınıfından Melis Kulumbur 

 3 boyutlu çalışmalar dalında     
“Honorable Mention” ödülü 
kazanmıştır.
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Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

“Atatürk Gençleriyiz” temasıyla Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı büyük bir coşkuyla 
TED İstanbul Koleji Vargı Etkinlik Salonunda kutladık. Spor ve gösteri gruplarındaki öğrencilerimizin okul 
bandosu eşliğinde geçit töreni ile başlayan törenimizde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın ardından 
Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata’ya Cevabı hepimize duygu dolu anlar yaşattı. Günün anlam 
ve önemini belirten öğrenci konuşmasının ardından ortaokul-lise spor ve gösteri gruplarının performansları 
ile devam eden törenimizde Beden Eğitimi ve Spor öğretmenlerimizin tüm öğrencilerimizle birlikte 
gerçekleştirdikleri zeybek gösterisinin ardından Gençlik Marşı ile 10. Yıl Marşı hep birlikte söylendi. 
Tören programımızın sonunda Atatürk Gençleri öğrencilerimiz, büyük Türk Bayrağımızı birlikte tek yürek 
dalgalandırarak hepimizi gururlandırdılar.

“Gençlik, Atatürk için aydınlık yarınların güvencesidir. Evet, bizler Türk Ulusu’nun güvencesiyiz ve bu güvene 
layık olacağız. Bizler, Atatürk Gençleri olarak daima bilimin ve aklın yolunda ilerleyeceğiz. Demokrasi ve insan 
haklarının savunucusu olacağız. Hiçbir gücün bizi karanlığa sürüklemesine, çağ dışı yaklaşımlarla uygarlık 
yolundan ayırmasına izin vermeyeceğiz. Yüce Atatürk! Rahat uyu! Laik, demokratik Cumhuriyetimiz; senin ilke ve 
inkılaplarına bağlı olarak, sonsuza dek uygar dünyanın bir parçası olarak yaşayacaktır. Türk Gençliği sonsuza dek 
izindedir!”
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TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Ortaokulunu başarıyla tamamlayarak liseye adım atan öğrencilerimiz 
için, 20 Haziran 2018 tarihinde “Liseye Merhaba” etkinliği düzenlendi. Okul Müdürümüz Sayın 
Füsun Ersoy’un açılış konuşmasının ardından öğrencilerimize Müdür Yardımcıları Filiz Kaplan ve PDR 
Öğretmenleri Funda Maşraf tarafından sertifikaları verildi. TED İstanbul Kolejinde aldıkları eğitimin 
ömür boyu öğrencilerimizin yolunu aydınlatmasını ve lise yaşamlarında başarılı olmalarını diliyoruz.

LİSEYE MERHABA
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İlkokula Merhaba

  Akvaryum Gezisi

  Anaokulumuzdan Haberler

Hazırlık sınıfı öğrencilerimizi, keyif ve heyecanla hazırlandıkları bir sunumla ilkokula uğurladık. Velilerimizin 
katılımıyla gerçekleştirdiğimiz İlkokula Merhaba Etkinliğimizde; öğrencilerimiz önce sınıf danslarını yaptılar. 
Ardından İngilizce ve Türkçe şarkılar söylediler, ilkokula geçiş rozetlerini aldılar. En son olarak da hep birlikte 
coşkuyla okulumuzun marşını söyledik. Öğrencilerimize bundan sonraki eğitim öğretim hayatlarında başarılar 
dileriz.

Orta grup öğrencilerimizle Akvaryum'a gittik. Büyük bir merakla ve heyecanla geziye katılan öğrencilerimiz; 
gezide farklı balık türleriyle tanışma fırsatı yakaladılar. Aynı zamanda kurbağalar, su kaplumbağaları, 
penguenler ve timsahlar da gördüler. 
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Anaokulu Öğrencilerimizin İlkokul Ziyareti

Okul Dışarıda Günü

Hazırlık sınıfı 
öğrencilerimizle 
çok merak ettikleri 
ilkokulumuzu ziyaret ettik. 
Oryantasyon çalışmaları 
içinde yer alan bu 
etkinlikte, öğrencilerimiz 
ilkokul sınıflarına girdiler, 
öğretmenlerle tanışarak 
sınıfları incelediler. 
Sınıf içerisinde hikâye 
dinleyen ve kitap ayracı 
yapan öğrencilerimiz, 
sonrasında 
ilkokulumuzun 
bahçesinde keyifle 
oyunlar oynadılar.

17 Mayıs 2018 tarihinde tüm dünya çocuklarıyla beraber “Okul Dışarıda Günü-Outdoor Classroom Day” 
etkinliğine katılarak günümüzün çoğunu bahçe etkinlikleri ile geçirdik. Bu günü okulumuzun bahçesinde 
deneyler yaparak, hikâyeler dinleyerek, büyüteçle böcekleri inceleyerek, eğlenceli yarışmalara katılıp, oyunlar 
oynayarak geçiren öğrencilerimiz, farklı bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadılar.
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 Market Gezimiz 

 Portfolyo Sunumumuz

Küçük grup 
öğrencilerimiz 
yiyeceklerin 
hangi 
aşamalardan 
geçerek 
evimize 
ulaştığını tema 
çalışmaları 
içerisinde 
öğrendikten 

sonra, onlarla beraber okulumuzun yakınında bulunan markete gittik. Marketi öğretmenleri ile birlikte 
gezen ve ürünleri inceleyen öğrencilerimiz, gezi bitiminde satın aldıkları ürünlerin parasını ödeyerek 
alışveriş deneyimini de yaşamış oldular. 

Tüm öğrencilerimiz yıl boyunca yaptıkları aktivitelerden seçtikleri çalışmaları Portfolyo Günü’nde aileleriyle 
paylaştılar. Keyifli geçen sunumlarda küçük ve orta gruplarımız İngilizce, hazırlık gruplarımız İngilizce ve Türkçe 
çalışma örnekleriyle öğrendiklerini anne ve babalarına anlattılar. 
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Öğrencilerimiz, uzun zamandır hazırlandıkları “Ortaokula Merhaba” etkinliğinde önce tören eşliğinde 
sertifikalarını aldılar, ardından sınıf danslarını büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiler. Öğrencilerimize, bundan 
sonraki öğretim hayatlarında başarılar diliyoruz.

 İlkokulumuzdan Haberler

4. Sınıf Öğrencilerimizin “Ortaokula Merhaba” Etkinliği…

Ortaokula Merhaba
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Küçük Mucitlerimiz

İlkokulu Öğrencilerimiz Fen Bilimleri Proje Yarışmasından Ödülle Döndüler

3 ve 4. Sınıf öğrencilerimiz Görsel Sanatlar, Fen Bilimleri ve Sınıf Öğretmenleri ile birlikte Beykoz Belediyesi 
tarafından düzenlenen “Küçük Mucitlerin Çevre Dostu Yapıtları Yarışması”na iki proje ile katılmıştır. 
Yarışmada 3. Sınıf öğrencilerimizin “Atık Dalgaların İçindeki Çocuk” adlı projesi, Beykoz İlçe İKİNCİSİ 
olmuştur. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi, bu güzel başarılarından dolayı kutluyoruz.

Bir yıl boyunca bahçecilik faaliyetlerini aralıksız sürdüren, maydanoz, dereotu, turp, soğan, marul, ayçiçeği, 
çilek gibi birçok yenilebilir bitki üreten ve hasadını gerçekleştiren İlkokul Bahçecilik ve Bilimsel Projeler 
Kulübü öğrencileri bu faaliyetlerine ek olarak eş zamanlı iki bilimsel projeye imza attılar.
Öğrencilerimiz, yaptıkları bu projelerle on dokuzuncusu düzenlenen Eyüboğlu Eğitim Kurumları Bilim 

Şenliği ve Proje Yarışması'na katıldılar ve bu projelerden "Soğan Kabuklarından Antibakteriyel Kutu Üretelim" 
başlıklı proje 
ile ÜÇÜNCÜ 
olmuşlardır. 
Öğrencilerimizi 
kutluyor, 
başarılarının 
devamını 
diliyoruz.
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2, 3 ve 4. Sınıf öğrencilerimiz, haftalardır hazırlandıkları, temel derslerle bağlantılı sunumlarını ve 
çalışmalarını, büyük bir heyecan ve mutlulukla aileleri ile paylaştılar.

Heyecanla Beklediğimiz Sunum Şenliğimizi Gerçekleştirdik 



16

İlkokul Fen Bil imleri Derslerimizden

Devre Elemanları
3. Sınıf öğrencilerimiz 

pil, pil yuvası, ampul, 
duy, anahtar ve kablodan 
oluşan basit devre 
elemanlarıyla tanıştılar. 
Devre elemanlarını 
kullanarak basit bir 
elektrik devresi kurdular. 
Devreye birden fazla ampulü bağlamayı, deneyerek keşfeden 
öğrencilerimiz keyifle çalıştılar.

  
Elektrik Devreleri Kuruyoruz
4. Sınıf öğrencilerimiz, devre 

elemanlarını kullanarak elektrik devresi 
kurdular. Öğrencilerimiz, devrede 
birden fazla pil ve ampul olduğunda, 
pillerin ve ampullerin nasıl bağlanması 
gerektiğini deneyerek keşfedip, 
ampulleri seri ve paralel bağlayınca 
ampullerin parlaklıklarında meydana 
gelen değişiklikleri gözlemlediler. 

  
Mikroskop ve Mikroskobik Canlılar
4. Sınıf öğrencilerimiz, mikroskobun bölümlerini tanıyıp hangi 

amaçlarla kullanılabileceğini tartıştılar. Mikroskobun bölümleriyle 
ilgili boyama çalışması yapan öğrenciler, mikroskopta gözle 
görülemeyen canlıları incelediler. Daha sonra öğrenciler 
mikroskobik canlıların ne gibi etkilere sahip olabileceklerini 
düşünüp, bu etkileri zararlı ve yararlı olmak üzere sınıflandırdılar.

Tohum Çimlendiriyorum Etkinliği
 3. Sınıf öğrencilerimiz “Canlılar Dünyasına Yolculuk” ünitesi kapsamında farklı tohumları nasıl 

çimlendirmeleri gerektiğini öğrendiler. Tohumları pamuklara koyup su ekleyen öğrencilerimiz, tohumları 
çimlenmeleri için uygun bir ortama koydular. Çimlenen fasulye, nohut, mercimek tohumlarında ne gibi 
farklılıklar olduğunu paylaşan öğrenciler, çimlenen tohumları saksılara diktiler.
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İlkokul Fen Bil imleri Derslerimizden

Üflemeden Mum Söndürme Etkinliği
1. Sınıf öğrencilerimiz, “Üflemeden Mum Söndürme” etkinliği ile mumun yanması için gerekli koşulları 

deneyerek keşfettiler. Üflemeden nasıl söndürebileceğimizi tartışan öğrencilerimiz, yanan mumun üzerini 
kavanozla kapattılar. Mumun hava ile yandığını keşfederek havasız bir ortamda mumun söndüğünü 
gözlemlediler.

Elektriklenme Deneyi
İlkokul Fen Laboratuvarımızı ziyaret  eden anasınıfı öğrencilerimiz, kelebek kanatlarını üflemeden nasıl 

kaldırabileceklerini düşünüp tartıştılar. Yünlü, ipek kumaştan kıyafet giydiğimizde saçlarımızda bir değişiklik 
olup olmadığından yola çıkarak balonları saçlarımıza sürdük. Balonu elektrikle yüklediğimizi ve kelebeğin 
kanadına yaklaştırdığımızda çekeceğini konuştuk büyüdüğünü fark ettiler.

  
Kaçan Karabiberler Deneyi
2. Sınıf öğrencilerimiz, dökülen karabiberlerin deterjandan kaçmasını gözlemlediler. Öğrencilerimizle beyin 

fırtınası yaparak bu deneye “Kaçan Karabiberler, Karabiber Deterjana Karşı” gibi çeşitli isimler bulduk. Daha 
sonra öğrencilerimiz, karabiberin kaçmasını günlük hayatta kirlerin deterjandan kaçışına benzetip, ellerimizi 
yıkarken sabun kullanmanın önemini bir kez daha anladılar.
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İlkokul Matematik Derslerimizden
  
“Alan Hesaplama” Oyunu
Alan kavramı ile çevre kavramı birbirine karıştırılan iki konudur. Bu yüzden özellikle bu konuların görsel 

materyallerle desteklenip çeşitli uygulamalarla pekiştirilmesi gerekmektedir. Alan konusunda önce birim 
karelerle alanları kapladık, daha sonra keyifli bir etkinlik yaptık. Öğrencilerimiz ikişerli olarak ortak çalıştılar. 
Karşılıklı zar atarak gelen sayıların çarpımı olacak şekilde alan boyadılar. Böylece gelen sayılardan oluşacak 
şeklin kare mi yoksa dikdörtgen mi olduğunu, ellerinde kalan boşluğun kaçta kaçlık bir alan olduğunu ve hangi 
sayıların çarpımı olması gerektiğini fark ettiler.

Kesirleri Boyadık, Gülen Yüze Ulaştık
4. Sınıf öğrencilerimiz,  çalışma kağıtlarında yer alan kesirleri, çeşitlerine göre aynı renklere boyayarak 

belirlediler. Her boyama ile ortaya çıkmaya başlayan şekli bir an önce görmek isteyen öğrencilerimiz, 
heyecanla çalışmalarını tamamladılar.

Tik Tak, Tik Tak!
Zaman ölçüleri konusunda öğrencilerimizin saatleri okumalarını 

pekiştirmek amacıyla yaptığımız çalışma, “analog saat” 
materyali ile birleşince, tüm öğrencilere ulaşabildiğimiz güzel bir 
etkinlik gerçekleştirmiş olduk.
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İlkokul Matematik Derslerimizden
  
Domino Oyunuyla 

Toplama Çalışması
3. Sınıf 

öğrencilerimizle, 
toplama işlemine 
yönelik yapmış 
olduğumuz domino 
etkinliği, öğrencilerin 
dikkatlerini geliştirme 
konusunda da etkili 
bir çalışma olmuştur. 

2. Sınıflarımızda Geometrik 
Cisimlerle Çarkıfelek Oyunu
Geometrik cisimler konusunda ayrıt, 
köşe, yüz terimleri öğrencilerimizin 
dokunup hissetmedikleri zaman 

içselleştirmede zorlandıkları 
ifadelerdir. Bu bağlamda her 

öğrencinin geometrik cisimleri eline 
alarak tanımalarını ve arkasından 

çarkıfelek oyunu ile pekiştirmelerini 
sağlamak hem çok eğlenceli hem de 
kalıcı öğrenme için yararlı bir çalışma 

oldu.

2. Sınıflarımızda Domino Etkinliğimiz
Tarsia programında domino modelli bölme çalışması yaptık. “Start”la başlayan oyunumuzun ilk sorusunu 

cevaplayıp, cevabını on altı parça içinde arayıp bulduk ve yeni sorumuzun cevabını düşünmeye başladık. 
Bütün soruları çözerek “Finish”e varmanın mutluluğunu yaşadık. Öğrencilerimiz, hem eğlendikleri hem de 
bölme işlemini pekiştirdikleri bu çalışmadan çok keyif aldılar.
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Tarsia Etkinliği
1. Sınıf öğrencilerimizle toplama ve 

çıkarma işlemi ile ilgili tarsia etkinliğimizi 
yaptık. Hem toplama ve çıkarma 
işlemlerini geliştirdik hem de karmaşık 
olarak verilen parçaları belli bir sistem 
ve kural dahilinde bir araya getirerek 
sistematik bir bütüne ulaşabilme 
becerimizi geliştirdik.

İlkokul Matematik Derslerimizden
  
Puzzle Çalışması
1. Sınıf öğrencilerimizle çok keyif aldıkları bir toplama-çıkarma puzzle etkinliği yaptık. Öğrencilerimiz, 

önce kendilerine verilen kağıtlardaki toplama ve çıkarma işlemlerini yaptılar. Daha sonra 12 parçadan 
oluşan puzzzleları buldukları sonuçlarla eşleştirerek kağıtlarına yapıştırdılar. Puzzle görseli oluştukça çok 
heyecanlandılar. Bu çalışmanın sonucunda kendilerine duydukları güven duygusunu hissettiler. 
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4. Sınıf Öğrencilerimiz Ortaokulu Tanıyor

4. Sınıf Öğrencilerimiz, Ortaokul Öğretmenlerimizle...

4. Sınıf Öğrencilerimiz ”Bilişim ve Fen Günü”nde

Öğrencilerimiz, ortaokul oryantasyon çalışmaları dahilinde ortaokul öğretmenlerimizle tanışıp birlikte ders 
yaptılar, merak ettikleri soruları öğretmenleriyle paylaştılar.

4. Sınıf 
öğrencilerimiz, 

ortaokul oryantasyon 
çalışmaları 

kapsamında Bilişim ve 
Fen Günü’ne katıldılar. 

Öğrencilerimiz, 
hem keyifli hem 

de öğretici pek çok 
atölyeye katılma fırsatı 

buldular.
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Hazırlık Sınıfı Öğrencilerimiz İlkokulu Tanıyor

Okul Dışarıda Günü Etkinliklerimiz

Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz, ilkokul binasına gelerek birinci sınıf öğretmenlerimizle birlikte ders yaptılar. 
Öğrencilerimiz, hem keyifli bir etkinliğin parçası olup hem de ilkokul ile ilgili merak ettikleri soruları sorma 
fırsatı buldular.

Planlamaları, konularımızla bağlantılı 
bir şekilde sınıf öğretmenlerimiz 
tarafından gerçekleştirilen ve öğrenme 
ortamını açık havaya taşıyan Okul 
Dışarıda Günü, TED İstanbul Koleji 
İlkokulunda her seviyede keyifli ve 
eğlenceli etkinliklerle gerçekleştirildi.
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İlkokul Öğrencilerimizin Gezilerinden...

1. Sınıf Öğrencilerimiz, Beykoz Cam Ocağı’nı Ziyaret Ettiler

2. Sınıf Öğrencilerimiz, Mihrabat Korusu’nda Eğlenceli Bir Gün Geçirdiler

3. Sınıf Öğrencilerimiz, Cavidan Hanım Çiftliği’nde

Öğrencilerimiz, gerçekleştirdikleri bu gezide cam yapımını izleme fırsatı 
buldular, camın üretimi ve işlenmesi hakkında bilgi sahibi oldular, 
füzyon atölyesine katıldılar. Bu atölyede, öğrencilerimiz, renkli cam 
parçalarını düz şeffaf cam plaka üzerine istedikleri deseni oluşturacak 
şekilde yerleştirdiler. Yaptıkları bu çalışmalar, pişirildikten sonra 
okulumuza ulaştırılmıştır.

Öğrencilerimiz, Mihrabat 
Korusu’nda “Doğada Bir Gün” 
programına katıldılar. Bu 
program; güvenli ve fiziksel 
şartları oluşturulmuş mekanlarda, 
konularımızı besleyen kurguda, 
doğa koşullarına ve bilincine 
uygun, donanımlı bir alternatif 
eğitici oyun programıdır. 

Öğrencilerimiz, Cavidan Hanım Çiftliği’nde “Doğada Yaparak Öğren” programına katıldılar. Bu programda, 
konularımıza uygun bir şekilde düzenlenen etkinlikler ve oyunlar, öğrencilerimizi teorik konuları günlük hayatta 
kullanmalarına teşvik etmiş ve eğlenerek öğrenme ortamları sağlamıştır.
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İlkokul Kütüphanesi olarak, ikinci dönemin 
başından sonuna kadar okuma alışkanlıklarını 
kütüphanedeki kitaplardan alarak sürdürmüş 
ve “Kitap Kurdu” seçilmiş olan öğrencilerimizi 
tüm okula duyurduk ve bu anlamlı başarılarını 

geçekleştirdiğimiz törenle birlikte kutladık.

Öğrencilerimizi, Nisan ve Mayıs ayı boyunca konuları ile bağlantılı kitaplarla kütüphanemizde 
buluşturduk. Öğrencilerimiz, yaptığımız atölyeler ile eğlenerek öğrenmenin tadına vardılar ve harika 
zaman geçirdiler. 

Anaokulu hazırlık sınıfı 
öğrencilerimizle, “Şekiller” konulu atölye 
çalışması yaptık. Yaptığımız çalışmada 
geometrik şekilleri öykü diliyle anlatan 
kitapla birlikte eğlenerek öğrendik ve çok 
keyif aldık.

1. Sınıf öğrencilerimizle,
• “Düzenli Olmak” konusuyla ilgili atölye 

çalışması gerçekleştirdik. Konuyla ilgili 
hikayemizi okuduktan sonra etkinlik 
kağıtlarımızı tamamladık. 
• Dünya Kitap Günü etkinlikleri 

çerçevesinde kitap okumanın önemi 
konulu atölye çalışması yaptık. Atölye 
çalışmasında okunan hikâye ile ilgili 
soru cümlesi yazma etkinliğimizi 
gerçekleştirdik. 
• “Atatürk’ün Hayatı” ve “23 Nisan” 

konulu hikayeler dinledik. Öğrendiğimiz 
bilgilerle ilgili soru-cevap etkinliği yaptık. 
Daha sonra Atatürk’e olan sevgimizi 
yazarak ifade ettiğimiz bir etkinlik 
gerçekleştirdik. 
• “Görgü Kurallarımız” konulu bir hikâye 

dinledik. Kitap hakkında düşüncelerimizi 

4-8 Haziran 
2018 tarihleri 
arasındaki İlkokul 
Kitap Fuarımızda 
çeşitli yerli yabancı 
yayınlar, sergilendi. 
Öğrencilerimiz, keyif 
alarak fuarı ziyaret 
ettiler ve istedikleri 
kitapları seçtiler.

2. Dönem Sonu Kitap Kurtlarımız

İlkokul Kütüphanesi Etkinlikleri

2. Dönem Sonu Kitap Fuarımız

 İlkokul Kütüphanemizden



25

paylaştık. Okulda görgü kurallarına 
uygun davranma konusuyla ilgili bir 
sunum izledikten sonra doğru ve yanlış 
davranışlar hakkında konuştuk.
• 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve 

Spor Bayramı ile ilgili etkinlik için 
“19 Mayıs” adlı kitabı inceledik ve etkinlik 
kağıtlarımızı tamamladık.

2. Sınıf öğrencilerimizle,
• 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı etkinlikleri çerçevesinde günün 
anlamı ve önemini anlatan kitabı, 
sonrasında ise Turizm Haftası ile ilgili 
kitabı inceledik. Etkinliği interaktif bir 
söyleşi şeklinde sonlandırdık.  
• Dünya Kitap Günü kapsamında 

kitapları anlatan bir kitabı inceledik, 
kitapların önemi ile ilgili drama etkinliği 
yaptık.  
• Okul kütüphanemizde hayvanlar ile 

ilgili etkinlik gerçekleştirdik. Hayvanlar 
konulu kitabı inceledikten sonra karada 
yaşayan hayvanlar, suda yaşayan 
hayvanlar ve havada yaşayan hayvanlar 
ile ilgili atölye çalışması gerçekleştirdik.

3. Sınıf öğrencilerimizle,
• “Liderlik” kavramıyla ilgili etkinlik 

yaptık. Lider olmak için sahip olmamız 
gereken özellikleri konuştuk. Atatürk’ün 
liderlik özelliklerini ifade ettik. Bilgilerimizi 
görselleştirdik.  
• 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı çerçevesinde günün anlamı ve 
önemini anlatan kitabı, sonrasında ise 
Turizm Haftası ile ilgili kitabı inceledik. 
Etkinliği interaktif bir söyleşi şeklinde 
sonlandırdık.   
• Dünya Kitap Günü hakkında bilgi 

edindik. Günün anlam ve önemini ifade 
eden bir kitap okuduk. Bilgilerimizi 
görsellerle buluşturup kendi kitap 
ayracımızı yaptık.   
• “Atatürk’le ilgili duygularını sanat 

yoluyla ifade eder” kazanımını pekiştirme 
amacıyla kitap inceleme çalışması 
yapıp ardından kitabın en beğendiğimiz 
bölümünün resmini yaptık. 
• “Şiir Atölyesi” adlı bir çalışma yaptık. 

19 Mayıs tarihinin önemi ile ilgili yeni 
bilgiler edindik. Uyak (kafiye) ve redif 
kavramlarına değindik. Ne anlama 
geldiklerini örneklerle açıkladık. Tüm 
bilgilerimizi kullanarak Atatürk ve 
19 Mayıs konulu şiir yazdık. Gönüllü 
arkadaşlarımız şiirlerini sundular.
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Öğrencilerimizden Esintiler

Klarnet
Alırım elime klarnetimi
Başlarım üflemeye
Dökülür notalar klarnetimden
Yayılır tüm gökyüzüne

Yedi yaşında tanıştım onunla
Başta biraz zorlandım
“Yanaklarını şişirme, dikkat et!”
Ama şimdi alıştım

Artık çok iyi çalabiliyorum
Tıpkı bir müzisyen gibi
Çalamam diye hiç korkum yok
Klarnetim kalbimin bir parçası!
Zeynep Nisa Aygen 3/D

Yaz Mevsimi
Asmalarda salkım salkım üzümler,
Yüzümüzde açar gülücükler,
Okulda kalmış sayılı saatler,
Tatilde bekler bizi rahat günler…

Okul kıyafetleri askılara kalksın,
Yazlık giysiler yerlerini alsın.
En sevdiğim mevsim yaz,
Çünkü ben doğmuşum başlarken bir yaz…
Sude Ulueren 3/D

Anneme
Anneciğim,
Ben seni ne aklımla ne kalbimle sevdim.
Ben seni tüm ruhumla sevdim. 
Bunu hiçbir şey değiştiremez
Sevgili anneciğim. 
Barış Can Akdoğan 2/A

Alara 
Gözet 3/D

Birhan 
Evren
3/D

Emir 
Kılıç
3/D

Mehmet Selim 
İyibozkurt

3/D
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 Türkçe-Edebiyat

    Öğrencilerin yaşamında tiyatroyu ön plana çıkarmayı ve hayatlarının 
bir parçası haline getirmeyi amaçlayan Tiyatro Kulübünün öncelikli amacı 
öğrencilerin sanatı tüketen değil üreten bireyler olmalarını sağlamaktır. 
Öğrencilerin kendilerini oyun, drama ve tiyatro yoluyla ifade ederek 
sosyalleşmelerini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak temel hedeftir. 
Sosyal etkinliklerimiz içinde yapılan tiyatro çalışmaları, öğrencilerimizin her 
birine, sorumluluk alma ve sorumluluk verme, grup içinde kendini doğru ifade 
edebilme, başkalarını dinleme, çevresinde olanlara karşı duyarlılık kazanma, 
empati kurabilme gibi özellikler kazandırarak öğrencilerin kişisel gelişimine 
önemli ölçülerde katkıda bulunmaktadır. Bu bağlamda tiyatronun öğrencilerimize 
yansıyan kazanımlarını önemseyen TED İstanbul Koleji her yıl öğrencilerine 
tiyatronun birleştirici, bütünleştirici yönünü kavrama, tiyatronun havasını 
koklama, yeteneklerini sergileme fırsatı sunmaktadır.
Bu yıl, TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Lisesi Tiyatro Kulübü öğrencileri usta yazar 

Vasıf Öngören’in kaleme aldığı Doğan Adnan Dileroğlu’nun yönettiği “Oyun Nasıl Oynanmalı?” adlı oyunu 
11 Mayıs 2018 tarihinde sahneledi. Başarılı performanslarıyla beğeni toplayan öğrencilerimiz, söyledikleri 
şarkılar ve yaptıkları danslarla adeta görsel bir şölen sundular.
Ünlü olmaya çalışan bir kızın üzerine kurulu bu hikayede bireyin toplum içindeki konumunu değiştirme 

macerası, yapılan ödüllü bir yarışma aracılığı ile aktarılmaktadır. Yarışmacı olan Şengül Ailesi gecekondu 
mahallesinde yaşayan işçi bir ailenin hayatına yön vererek büyük para ödülünü kazanacaktır. Fakir işçi 
ailesinin Sevil adlı kızları artık fakirlikten bunalmış ve ünlü olup bu hayattan kurtulmanın yollarını aramaktadır. 
Yarışmacıların tek amacı Sevil’in ünlü olma yolunda karşına çıkan engelleri bir bir yok etmek ve oyunun ne 
olursa olsun sürmesini sağlamaktır çünkü bunu başarırlarsa her tur için para ödülü kazanmaktadırlar. Üvey 
babası Sevil’in ünlü olmasından ve şöhret dünyasındaki çıkar ilişkilerinin kızlarına ve ailesine zarar vermesinden 
korkmaktadır ve bu ünlenme çabasına son vermeyi istemektedir ancak tüm çabaları nafiledir. İşçi ailesinin 
kızı Sevil, yarışmacıların yönlendirmesi ile gün be gün şöhret kazanmaktadır. Bu yarışmacılar sayesinde Sevil 
ve ailesinin yüzüne ilk defa talih gülmüş gibi gözükse de aslında şöhret basamaklarını çıkarken Sevil’in ahlaki 
değerlerini yitirmesi, annesinin gözünü para bürümesi ve ailenin dağılması söz konusudur. Gözünü para 
hırsı bürüyen Şengül Ailesi, Sevil’i sürükledikleri durumun farkında bile değildir. Sevil istediği şana şöhrete 
kavuşmuştur ancak aile dağılmıştır, medya sektörünün ve yapımcıların sömürdüğü bir nesneye dönüşmüştür, 
sonunda da zenginliğin her zaman mutluluk getirmeyeceğini acı deneyimlerle öğrenmiştir.

TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Lisesi Tiyatro Kulübü Gururla Sundu: 
Oyun Nasıl Oynanmalı?

“Biz Her Gün Farklı Sevillerle Yaşanan Bu Oyuna Ne Zaman Dur Diyeceğiz?”

Yazan/Written by: Vasıf Öngören
Yöneten/Directed by: Doğan Dileroğlu

Besteci/Composer: Burak Büyükkarhan 
Şarkı Sözleri/Lyrics: Yavuz Pekman

Kulüp Rehber Öğretmeni/Club Teacher: Ahu Ertuğrul
Dekor Uygulama/Scenery: 

Görsel Sanatlar Bölümü/Visual Arts Department
Dans Koreografi/Dance Coreography: Mustafa Kılıç

Reji Asistanı/Assistant Director: Ekin AkpınarReji Asistanı/Assistant Director: Ekin Akpınar
Işık ve Müzik Uygulama/Lighting and Music: Yekta Bostan

Lise Türkçe Tiyatro Kulübü Öğrencileri
High School Turkish Drama Club Students 

Kardelen Acar
Ekin Demirel

Yağmur Bereket
Derin Aksöz
 Dilara Pişkin

Duru Deniz Arda
Aslı Naz KarkınerAslı Naz Karkıner
Aylin Nazlı Kalkan

Onur Sezen
Alpcan Özruh
Ekin Akpınar

Defne Çokdeğer
Melih Gökçe
Bora GünelBora Günel

Tuğrul Can Yağcı
Deniz Özaydın
Murat Yağcı
İrem Moral

Mehmet Mol
Gökçe Yelkenci

OYUN NASIL OYNANMALI?
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Oyun boyunca yarışmacı aile hem kendi hem toplum hayatında kendi sınıfının önemli saydığı ahlaki kuralları 
para uğruna hiçe saymıştır ve oyun yazarı eserini bu ironi üzerine kurmuştur. Aynı zamanda oyunda sömüren-
sömürülen ilişkisi içerisinde oyunun kötü karakteri olan Sevil’in üzerinden para kazanan film yapımcısı Kudret 
hayatta para kazanmak için Sevil gibi insanlara ihtiyacı olduğunu ve bu çarkın nasıl döndüğünü açık ve net 
biçimde şu şekilde açıklamıştır:
"O kadar büyük, o kadar güçlü oldukları halde, neden böyle güçsüz gözüküyorlar? Çünkü omurgaları yok. 

Birlikte davranamıyorlar. Birlikte düşünüp, birlikte davranamıyorlar. Davranabilseler senin bu yaşamına izin 
verirler mi sanıyorsun? Böyle davranmıyorlar çünkü örgütlü değiller, yani omurgaları yok. Yok, çünkü bunu 
engelliyoruz. Sürekli kazanma umudu koyuyoruz önlerine, durmadan. Durmadan kazanma umudu veriyoruz. 
Kendi paçalarını kurtarmaya çalışıyorlar, işte o zaman. Gemilerini kurtaran kaptan olmak istiyorlar. Kazanma 
umutları oldukça tek tek kalıyorlar. Toplu davranmaktan kaçıyorlar. İşte o zaman omurgasız kalıyorlar. 
Omurgasız kaldıkları sürece onlar kaybetmeye mahkum ve onlar kaybettikleri için sen kazanıyorsun. Sen 
kazandığın için o sürekli kaybediyor. Kaybediyor tehlikeli... İşte o zaman durum tehlikeli, kaybetmeye mahkum 
olduğunu bilmemeli. Ona her gün durup dinlenmeden, yorulup usanmadan kazanma umudu vermemiz lazım. 
Kazanacağına inandığı sürece korku yok…” (Öngören, Vasıf, “Oyun Nasıl Oynanmalı?”, Bütün Oyunları, Mitos-Boyut 
Yayınları, İkinci Basım, Ocak 1999, İstanbul, s. 211-212)
Ezen-ezilen, sömüren-sömürülen ilişkilerini çarpıcı bir şekilde görünür kılan bu oyun aynı zamanda seyircinin de 

kendini bir sorgulama içinde bulmasını sağlar. Oyunun sonunda seyirci kendini şu soruyu sorarken bulur: 
“Biz her gün farklı Sevillerle yaşanan bu oyuna ne zaman dur diyeceğiz?”

TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Lisesi Tiyatro Kulübü Oyuncu Kadrosu
Yağmur Bereket, Mehmet Ata Mol, Derin Aksöz, Aylin Nazlı Kalkan, Aslı Naz Karkıner, Melih Gökçe, 

Bora Mehmet Günel, Sığla Deniz Özaydın, Murat Yağcı, Onur Sezen, Alpcan Özruh, Can Yağcı, Alp Helvacı, 
Elif Kardelen Acar, İrem Moral, Ekin Demirel, Dilara Pişkin, Defne Çokdeğer, Duru Deniz Arda, 

Hatice Ekin Akpınar, Gökçe Yelkenci. 
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Ortaokul Tiyatro Kulübü 
öğrencilerimiz, Savaş Kılıç’ın 
yazdığı oyunu Aziz Nesin ve Tiyatro 
Öğretmeni Doğan Dileroğlu'nun 
skeçleri ile yeniden yorumlayıp 
izleyicinin beğenisine sundu. 
“Bir de Bizden İzleyin” adlı oyun          
3 Mayıs 2018 tarihinde sergilendi.
Gençlerin gözüyle büyükleri 

eleştiren keyifli bir güldürü.
Türkçe Öğretmenimiz Beyza 

Uzun’un da desteğiyle sekiz ay 
süren bir hazırlık çalışmasından 
sonra sergilenen oyunumuz 
izleyenlerin beğenisini topladı 

ve bol bol alkış aldı. Her biri profesyonel oyunculara taş çıkaracak bir performans gösteren Tiyatro Kulübü 
öğrencilerimiz, çok heyecan verici ve eğlenceli bir deneyim kazanmış oldular.

TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Ortaokulu Tiyatro Kulübü Oyuncu Kadrosu
Fatma Irmak Tuncel, Emre Demir, Özge Hasboya, Leyla Kaptanoğlu, Ali Eren İnce, Derin Irmak Atak, 

Efe Zeytinoğlu, Bahar Keçili, Bora Kaya, Defne Yanmaz, Ayşe Beren Durmaz, Efe Ugar, Zeynep Erzan, 
Şevval Katar, Pelin Nur Özdemir, Zelişan Ada Kiliç, Ceyda Yüncüoğlu, Buğrahan Yalçinkaya, 

Berin Uslu, Rüya Uzar, Defne Halimoğlu.

TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Ortaokulu Tiyatro Kulübü Gururla Sundu: 
BİR DE BİZDEN İZLEYİN

Yazan / Written by: Savaş Kılıç ve
Aziz Nesin’in skeçlerinden seçkilerle
With selected skits from Aziz Nesin

Yöneten / Directed by: Doğan Dileroğlu
Kulüp Rehber Öğretmeni / Club Teacher: Beyza Uzun

Dekor Uygulama / Scenery: Görsel Sanatlar Bölümü / Visual Arts Department
Işık ve Müzik Uygulama / Lighting and Music: Yekta Bostan

Ortaokul Türkçe Tiyatro Kulübü Öğrencileri / Middle School Turkish Drama Club 

Fatma Irmak Tuncel - Emre Demir - Özge Hasboya - Leyla Kaptanoğlu - 
Ali Eren İnce - Derin Irmak Atak - Efe Zeytinoğlu - Bahar Keçili - Bora Kaya - 

Defne Yanmaz - Ayşe Beren Durmaz - Efe Ugar - Zeynep Erzan - Şevval Katar - 
Pelin Nur Özdemir - Zelişan Ada KIlıç - Ceyda Yüncüoğlu - 

Buğrahan Yalçınkaya - Berin Uslu - Rüya Uzar - Defne Halimoğlu
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13-14 Nisan 2018 tarihlerinde TED 
Ankara Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
tarafından düzenlenen VIII. Ulusal Genç 
Eleştirmenler Sempozyumuna 9. Sınıf 
öğrencilerimizden Cem Özruh, 10. Sınıf 
öğrencilerimizden İrfan Can, 11. Sınıf 
öğrencilerimizden Mustafa Soyhan, İgesu 
Sarı, Dila Karcılıoğlu, Ceren İnce, Elif 
Kardelen Acar, Arda Aliz, Ömer Hazar 
Kökten, Çağla Çeçen, öğretmenleri Zeynep 
Gülek ve Ahu Ertuğrul rehberliğinde katıldılar.
Öğrencilerimiz sempozyuma, şiir alanında 

Nazım Hikmet’in “Memleketimden 
İnsan Manzaraları”, Pablo Neruda “Güz 
Çiçeklerinden Nazım’a Bir Çelenk, Buğdayın 
Türküsü, Unutmak Yok, Matilde’ye Sone” 
adlı şiirleriyle, roman alanında Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ın “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” 
adlı romanıyla, edebiyattan sinemaya 
uyarlama alanında Dostoyevski’nin “Suç ve 
Ceza” adlı romanıyla, tiyatro alanında Turgut 
Özakman’nın “Resimli Osmanlı Tarihi” adlı 
eseriyle, hikâye anlatıcılığı alanında “Ahmet 
Ümit’in “Masal Masal İçinde” adlı kitabıyla, 
yaratıcı drama alanında “Ursula K. Le-Guin’in 
Mülksüzler” adlı eseriyle katıldılar.
 İki gün boyunca öğrencilerimiz farklı 

okullardan gelen arkadaşları ile daha önce okudukları kitapları tartıştılar, birlikte düşündüler, yorumladılar ve 
hazırladıkları makaleleri yayınladılar.
Sempozyum sonunda öğrencilerimiz, yapıtlara dair farklı bakış açıları geliştirme konusunda büyük kazanımlar 

elde ettiler.
Sempozyuma katılan öğrenciler bir yandan eleştirel yaklaşımla okumanın, birlikte düşünmenin, daha önce fark 

etmediklerini görmenin, edebiyatın yaşama kattığı farkındalığı bilinçli hale getirmede bir adım daha yol almanın 
tadına varırken aynı zamanda eğlenmenin, yeni dostluklar edinmenin de keyfini yaşadılar. 
Bize ev sahipliği yapan TED Ankara Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerine ve katılımı gerçekleştiren 

öğrencilerimize teşekkür ederiz.

VIII. Ulusal Genç Eleştirmenler Sempozyumu

Öğrencilerimizin Yarışma Başarılarından

• Özel Bahçeşehir Neslin Değişen Sesi Ortaokulu tarafından İstanbul 
genelinde yedincisi düzenlenen 
"Tuvalden Kaleme-Şiir ve Öykü Yarışması"nda öğrenciniz Feride İpek 
Bekaroğlu'nun yazmış olduğu öykü ödüle layık görülmüştür. 

• Özel Bahçeşehir Neslin 
Değişen Sesi Ortaokulu 
tarafından İstanbul genelinde 
yedincisi düzenlenen 
"Tuvalden Kaleme-Şiir ve Öykü 
Yarışması"nda öğrenciniz Simay Özgentürk'ün yazmış olduğu şiir 
ödüle layık görülmüştür. 

• 5/B sınıfı öğrencilerimizden Su Çırak, ALKEV Okullarının 
düzenlemiş olduğu “Bir Ağaç Kovuğunda Yaşamak” konulu kompozisyon yarışmasına okulumuzu temsilen 
katılarak üçüncülük ödülü almaya hak kazanmıştır. 
Öğrencilerimizi kutluyor ve öğrencilerimizin yazılarını sizlerle paylaşıyoruz.
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Sıradan Bir Gün
Hayat benim için ne kadar hızlı geçiyordu. “İş, güç, sorumluluk” derken bir gün 

daha geçivermişti yine. Sadece birkaç saatliğine de olsa yavaşlayabilirdim artık. 
Yavaşlama işine, ceketimi çıkarma hızımı yarıya indirmekle başladım. Ceketimi 
astıktan sonra salona gidip kanepeye yerleştim. Bir süre camdan dışarıdaki arabaları 
izledim. Ne kadar hızlı gidiyorlardı. Hepsinin birer hedefi, varmak istedikleri bir yer 
vardı. Hızlanamayınca, yollarına devam edemeyince ise hepsi sinirleniyor, kornalarını 
kullanıyorlardı. “Arabalar insanlara ne kadar benziyor.” dedim içimden. Sonra bunun, 
ne kadar saçma bir düşünce olduğunu fark edip gülümsedim. “Arabaları insanlar 
kontrol ediyor. Tabii ki insanlara benzeyecek.” diyerek kendimi düzelttim. Ne çocukça 

şeyler düşünüyordum. 
Birkaç dakika boyunca sessizce yağmurun yağışını izledim. Sonra kalktım ve odama gittim. Aklıma yarın 

teslim etmem bir belge geldi ve kitaplığıma doğru yaklaşmama neden oldu. Dosyalarımı numaralandırdığım 
için kolaylıkla buluyor ve bu nedenle de raflara hiç doğru düzgün bakmıyordum. Ama bu sefer zamanım 
vardı. Bu sefer uzun uzun inceleyecektim rafları. Bir an elim, ihtiyacım olan dosyaya doğru yöneldi ama son 
anda kendimi durdurup “Dosya bekleyebilir.” dedim. Sonuçta acele etmek ve sadece yapılması gereken 
işleri düşünmek hayatı hızlandıran en büyük iki faktördü. Dikkatimi çeken başka bir şey vardı: Bütün 
dosyaların arasına sıkıştırılmış siyah, ince bir defter. Uzanıp onu aldım ve pürüzlü kapağına dokundum. 
Eski bir okul defteri gibi görünüyordu. İçini açtığımda ise tamamen farklı bir amaca hizmet ettiğini gördüm. 
Bir sürü irili ufaklı çocukluk fotoğrafım yapıştırılmıştı ince yapraklarına. Sonradan yanlarındaki yazıları 
okuyunca bunun bir günlük olduğunu fark ettim. Benim günlüğümdü. Pek günlük havası vermiyordu “Sevgili 
Günlük,” gibi bir başlangıca sahip değildi. Çocukken pek sevmezdim böyle hitapları. Hala sevmiyorum. 
Günlük canlı bir şey mi ki bizimle konuşacak? Bütün sayfalar “Bugün” ile başlıyor. “Bugün balık tutmaya 
gittik.” ya da “Bugün arkadaşımla bahçede oyun oynadım.” gibi. Pek çok sıkıcı gün hakkında da yazdığımı 
fark edince “Kendi yerimde olsaydım günlük değil, deneme defteri tutardım ya da ne bileyim belki sadece 
gözlemlerimin olduğu notlar.” dedim. İnsanlar hep “onun yerinde olsaydım” der. Hâlbuki “Bir olayı tekrardan 
yaşayabilseydim yapmış olduğum şeyi tekrar yapar mıydım?” yani kısaca “Kendi yerimde olsaydım ne 
yapardım?” sorusu daha önemli bence. Sayfaları çevirirken bir fotoğraf gözüme ilişti. Dört kişinin fotoğrafıydı 
bu: Babam, iki erkek kardeşim ve ben bir bayırdan aşağıya bakıyoruz birlikte. Kim bilir babam ne hakkında 
bilimsel bir açıklama yapıyordu yine. Belli ki ilginç bir şey anlatıyor çünkü hepimiz gösterdiği noktaya doğru 
bakıyoruz. 
Babam bize ne çok şey anlatırdı. Sahilde bulduğumuz kemik parçalarından bitki türlerine kadar birçok 

şeyi bilirdi. Hatta çoğu zaman onun her şeyi bildiğini bile düşündüğüm olmuştu. Cevap veremeyeceği bir 
soru bulmakta ne kadar zorlandığımı hatırlayıp güldüm. “Şimdi ona soru sorsaydım kaç soruya bir cevap 
bulabilirdi acaba?” diye düşünerek fotoğrafa bakmaya devam ettim. Fotoğraftaki deniz ve kayalıkları 
görünce Çeşme’deki yazlık evimizde çekildiğini fark ettim. Eskiden tatil için gittiğimiz yerlerden en sevdiğim 
yerdi. Birçok şey yapabilme şansımız olurdu orada: bisiklete binmek, yüzmek, arkadaşlarla oyun oynamak… 
Şehirde yapamadığımız birçok şey. 
Bir sure boş boş yere baktım. Sonra yine dikkatimi deftere verdim. Yanda, o gün olan biteni yazmış 

olduğumu fark ettim. “Bugün erken kaldırdı babam bizi. Koya götürmek istiyormuş. Umarım yine keşif 
yaparız. Geçen seferki çok heyecanlıydı. Koyun ta öbür tarafına kadar gittik. Paçalarımız ıslandı ama olsun! 
Gördüğümüz manzaraya değerdi bana kalırsa. Aşağı kata indik ve kahvaltımızı ettik. Yine babama sorular 
sordum kahvaltı sırasında, yine bir cevap bulabildi her birine. Benim bildiğim ya da bilemediğim her şeyi o 
da biliyor. Bir dahaki sefere bir ansiklopediye bakacağım. Bisikletle koya gittik. Bisikletlerimizi deniz kenarına 
bıraktıktan sonra babam bizi kayalıklara götürdü. Taşların üzerindeki tuzdan ve kireçten falan bahsetti. 
Yolda bir kemik bulduk. Mürekkep balığı kemiğiymiş öyle dedi babam. Biraz daha yürüdükten sonra yukarı 
doğru çıkmaya başladık. Birkaç dakika sonra tepenin fazla dik olduğunu düşünüp vazgeçtik. “Diğer tarafı 
belki bu kadar dik değildir.” dedi babam. Bunun üzerine etrafından dolanmaya karar verdik. Tepenin öbür 
tarafına baktık. Tırmanamayacağımız kadar dik değildi. Yorucu oldu ama çok eğlenceli bir tırmanış oldu. 
Tepeye ulaştığımızda hepimiz nefes nefeseydik. Yukarıdayken deniz kenarındaki her şeyi görebiliyorduk. 
Havlularıyla insanlar gelmeye başlamıştı. Hepsi havlularını kuma serdikleri gibi serin suya atladı. Can “Biz de 
döndüğümüzde denize girebilir miyiz?” diye sordu. “Tabii ki!” dedi babam “Ama itişmece yok. Geçen seferki 
gibi kıyafetleriniz ıslanır sonra.” Tepeden aşağıya indik. Can ve Emre bisikletlerimizden havlularımızı alıp 
geldiler. Biraz denizde yüzdükten sonra üşüdük ve çıktık. Kuruyana kadar oturmaya karar verdik. Balıkçının 
etrafına çocuklar toplanmıştı. Emre ve Can da bunu fark etmiş olmalılar ki “Neden herkes orada acaba?” 
dediler. Babam da “Neden gidip bakmıyorsunuz?” dedi. Babamın bu sözü ardından biz de balıkçının 
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etrafındaki kalabalığa karıştık. Balıkçı bir ahtapot tutuyordu elinde. “Ahtapot hareket ediyor!” dedi küçük 
çocuklardan biri. Herkes merakla hareket eden ahtapota bakıyordu. Balıkçı ise bundan dolayı pek şaşırmış 
durmuyordu. “Ahtapotlar sudan çıktıktan sonraki yaklaşık 8 saat boyunca hareket edebilir.” dedi adam. 
Balıkçı bir sure ahtapotu tutup gösterdikten sonra yakaladığı diğer deniz canlılarını da gösterdi bize. Yaklaşık 
10 dakika sonra herkes dağılmış, toplanmaya başlamıştı. Bisikletlerimize bindik ve eve gittik. Duş aldıktan 
sonra yine arkadaşlarla oyun oynadık. Bu sefer biri kart oyunu getirmişti, onu oynadık.” yazıyordu. 
Bir defter, bir eski fotoğraf hiç keyfimin olmadığı bu günde bana istediğimi vermiş, hayatı yavaşlatmıştı. 

Çocukluğum, günlük sıkıntıların içinden yüzümde ve yüreğimde kocaman bir gülümseme olarak asılı kaldı 
bütün akşam. Şanslıyım, diye düşündüm. Bugün güzel bitti. 

Feride İpek Bekaroğlu 8/C 
"Tuvalden Kaleme" Şiir ve Öykü Yarışması BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

                             Bir Ağaç Kovuğunda Yaşamak  
Bir ağaç kovuğunda yaşamanın nasıl 

bir his olduğunu düşündünüz mü hiç? 
Bunu en iyi bilenlerin bir ağaç kovuğunda 
yaşayan hayvanlar olduğuna şüphe yok. 
Sincaplar, baykuşlar, bazı vahşi ve küçük 
hayvanlar… Belki avcı bir baykuş için 
ziyafet masasıdır ağaç kovukları. Getirdiği 
avları büyük bir iştah ile yedikleri yerlerdir. 
Küçük bir sincap için ise bir kâbustur 

belki. Geceleri buz gibi soğukta, korkunç orman sesleri 
eşliğinde korkudan uyuyamadığı sonsuz bir kâbus… Vahşi bir 
kuşa sorarsak korktuğu zamanlarda sığındığı, ona güven veren 
sıcacık yuvası olduğunu söyler belki. Ağaç kovuğunda yaşayan 
çoğu hayvan, bulundukları yeri biricik yuvaları olarak görürler. 
Peki ya insanlar? İnsanların da kendi ağaç kovukları olduğunu 

düşündünüz mü hiç? Fakat bu ağaç kovukları, hayvanların 
yuva olarak gördükleri kovuklara benzemez. Bu ağaç kovukları, 
insanların kendi küçük dünyalarıdır. Etrafımızda, çevremizde 
veya koca evrende neler döndüğünü bir bilseniz… Bunu 
bilseniz belki de aklınızın sınırları zorlanır, ne düşüneceğinizi 
bile bilemez hale gelirsiniz. Fakat biz insanlar; bunları bilmek, 
dünyayı tanımak ve evreni anlamak yerine kendi ağaç 
kovuklarımızda yani küçük dünyalarımızda yaşamayı tercih 
ediyoruz. Oysa kendimizi sıradan, yenilikten uzak hayatlarımıza 
hapsetmek yerine dünyaya açılma cesaretimiz olsa… 
Kendimize yarattığımız ağaç kovuklarından çıkıp dünyaya 
yolculuk etsek… Kendi güvenli ve sıradan dünyalarımızı büyük 
ve önemli sanıyoruz oysa dışarda kocaman bir evren var. 
Dünyada olup biten çok şey var ama biz bunları merak edip 
anlamak yerine kendi küçük ağaç kovuklarımıza sığınıyoruz. 
Etrafımızda bunca şey olup biterken biz, büyük sandığımız 
küçücük dünyalarımızda yaşayıp gidiyoruz. Bu kocaman bir 
orman varken küçücük bir ağaç kovuğunda yaşamak gibi. 
Belki korkudan belki de başka sebeplerden sürekli güvenli 
ve sıradan olanı tercih ediyor; farklı kültürler, farklı yerler 
tanımak yerine kafamızı kovuklarımızdan çıkarmıyoruz. Belki 
artık uyanıp farkına varma zamanımız gelmiştir, dünya bizim 
güvenli ağaç kovuklarımızdan ibaret değil. Dünya kocaman ve 
yeniliklerle dolu, bambaşka bir yer…
Su Çırak 5/B
“Bir Ağaç Kovuğunda Yaşamak” Konulu 
Kompozisyon Yarışması ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

                            

Dört Yanım Mevsim 
Ilık sonbahar rüzgârı 
Esti birden yüzüme
Bir yaprak uçtu açık sarı
Değdi ıslak göklere

Sonra süzüldü bir bulut
Geldi kondu elime
Avcumun sıcaklığında
Eridi aktı içime

İlkbaharı gördüm sonra
Çiçeklendi bahçeler
Doğa yeniden uyanırken
Ne güzeldi tüm renkler

Güneşle yıkandım yazın
Saçlarımın rengi altın
Pek güzeldir her mevsim
Gelsin yine yeniden
İstanbul’da hayallerde süzülürken

Simay Özgentürk 6/B
"Tuvalden Kaleme" 
Şiir ve Öykü Yarışması
MANSİYON ÖDÜLÜ
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    Enerjinin Karanlık ve Aydınlık Yüzü
Kutup ayıları karada yaşayan en büyük etoburlar. Ortalama dört yüz ile altı yüz 

kilogram arasında değişen ağırlığa sahip bu kocaman kartopları, karşısına çıkan 
bütün hayvanları öldürebilecek güce sahip, özellikle de yavruları tehlikedeyse. Buz 
tabakalarının altındaki balıklar ve foklarla beslenen kutup ayıları uzun bir ömre 
sahiptirler; tabii eğer üzerinde yaşayabilecekleri bir buz tabakası bulabilirlerse.
 5 Aralık 2017’de vahşi yaşam fotoğrafçısı Paul Nicklen, küresel ısınmadan en çok 

etkilenen bölgelerden biri olan Kanada’nın Baffin adasında normalde buzulların olması 
gereken bir yerde bir kutup ayısının açlıktan ölüşünü kameraya aldı. Bu görüntü 

internete düştüğünde tüm dünyada büyük yankı uyandırdı, zira şimdiye kadar küresel ısınmadan dolayı 
nesli tehlikede olduğu söylenen kutup ayılarının artık söylencenin ötesindeki realitesini ilk defa gözler 
önüne sermiş oldu Paul Nicklen. Buz kütlesi yerine kuru otların arasında ayakta durmaya çabalayan, 
alışılagelmiş o koca endamının yerine açlıktan bir deri bir kemik kalmış bir zavallı kutup ayısı… Ölmeden 
dakikalar önce varillerin içinde yiyecek araması da ironik.
Kanada’nın Baffin adası bütün kutup dairesi gibi petrolce zengin bir bölge. Çıkarılan petrolün karbon 

salınımı yetmezmiş gibi denizaltında petrol bulmakta kullanılan teknoloji iki yüz elli desibellik sesi okyanusa 
yayıyor. Tabii ki suda yaşayan hayvanlar insanların enerji ve para için olan açgözlülüklerinden dolayı bu 
sesten olumsuz etkileniyor. İki yüz elli desibel insan kulağının duyabileceğinden oldukça yüksek bir ses 
değeri. Aynı zamanda iki yüz elli desibel bir roket kalkışından on milyon kat daha gürültülü. Bu derecede 
yüksek ses, doğrudan uygulandığında insanı öldürmek için bile yeterli bir miktar. Bu bölgede 1973’ten 
beri on altı şirket, basına söylendiği kadarıyla, iki milyar dolar kazanmış ama doğaya verdikleri zarar 
hakkında bir sayısal veriyi nedense(!)basınla paylaşmamıştır. Bu on altı şirket, sadece birkaç kontrollü 
patlama gerçekleştirdiklerini belirtmişler, bunların da doğaya zarar vermeyecek şekilde önlemler alınarak 
yapıldıklarını iddia etmişlerdir. 
Yıllardır kullandığımız petrol, kömür gibi enerji kaynakları bazı insanlara milyarlar kazandırırken bize 

parayla ödenemeyecek borçlar bıraktı: iklim değişiklikleri ve küresel ısınma. Bilim insanlarının uyarılarına 
kulak tıkayıp kutupta eriyen buzulları, nesli tükenen hayvanları, bozulan ekosistemi ve bundan olumsuz 
etkilenecek insan geleceğini hiçe sayan politikalar ve açgözlü insanların daha çok dolar kazanmak hırsı 
dünyayı geri dönüşü olmayan bir yola soktu. Yıllardır yapmamız gereken ama daha yeni yeni başladığımız 
bazı çevreci hareketler var. Bunlarında başında yeşil enerji geliyor. Yeşil enerji, daha fazla para 
kazanmaktan başka hiçbir şey düşünmeyen insanların göz ardı ettiği, doğanın bize bağışladığı en büyük 
hediye. Yeşil enerji ile karbon salınımı yapmadan bedava ve yenilenebilir şekilde enerji üretebiliriz. İnsanlar 
için bu kadar yararlı ve karlı olan bir alternatifi yıllar boyu kullanmadık. Oysaki dünyanın oluşumundan beri 
Güneş, Dünya’ya ışınlarını gönderiyor ve yaklaşık iki buçuk milyar yıldır da dünyada rüzgâr esiyor. Ancak 
rüzgâr tribünü kurmak, doğalgaz santrali kurmak kadar karlı ve pratik değil. Bir rüzgâr türbini en fazla 660 
kilovat enerji üretirken bir doğalgaz santrali binlerce megavat enerji üretebiliyor. Buna karşılık karbon ayak 
izlerini karşılaştırdığımızda rüzgâr türbininin saatte bir kilovatlık enerji üretiminin sonucunda atmosfere 
on ton karbondioksit ama doğalgazın saate bir kilovatlık enerji üretiminin sonucunda atmosfere dört yüz 
doksan dokuz ton karbondioksit salınımında bulunuyor. Bu nedenle yenilenebilir enerji kullanmak artık 
bizim için bir zorunluluk. Yenilenebilir enerji kullanarak dünyayı eski haline getiremeyiz belki ama durumu 
iyileştirebiliriz. Linyit yerine güneş enerjisi kullanarak aynı miktarda elektriği kilovat başına bin otuz bir ton 
daha az karbondioksit salınımıyla yapabiliriz. 
Karbondioksit salınımından ne kadar kaçınırsak yani karbon ayak izimizi ne kadar küçültürsek sera etkisini 

de o ölçüde azaltmış; canlı ölümlerini, ekosistemin yok olmasını da aynı ölçüde engellemiş oluruz. Her 
şeyin olduğu gibi dünyanın da sonu gelecek. Biz yıllar boyunca yenilenemeyen enerji kaynakları kullanarak 
bu olayı hızlandırdık ama zararın neresinden dönersek kardır. Bu nedenle artık bütün bir dünya olarak 
çevreye duyarlı olmalı yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına önem vermeliyiz. Kimsenin para uğruna 
dünyamızı elimizden almasına izin vermemeli, geleceğimize ihanet etmemeliyiz.
Caner Murzoğlu 9/B

9. Sınıf öğrencimiz Caner Murzoğlu "Enerjinin Karanlık ve Aydınlık Yüzü" başlıklı yazısıyla 
26-29 Mart 2018 tarihleri arasında Türk-Alman Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen  

Avrupa Birliği Bakanlığı Ulusal Ajans destekli 2016-2-TR01-KA205-036001 proje nolu 
“Green Energy Skills for Youth” başlıklı Erasmus projesi kapsamında düzenlenen “Yeşil Enerji” 

temalı kompozisyon yarışmasında üçüncülük ödülü almaya hak kazanmıştır.
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    "Bülbülü Öldürmek" Makale 

Adalet, bir toplumun huzur içinde yaşayabilmesi için gerekli olan en önemli 
kaynaktır. Adaletin olmadığı yerde kaos kaçınılmazdır. Harper Lee’nin 1930’lu yılların 
Güney Amerika’sını ele alan Bülbülü Öldürmek romanında adalet anlatılmaktadır. 
“Çoğunluğa bağlı olmayan tek şey insanın vicdanıdır.” romanın unutulmaz sözlerinden 
biri olan bu cümlede vicdanın insanları birbirinden ayırdığı, vicdanın topluma bağlı 
olmadığı anlatılmıştır. Romanda Scout’un gözünden toplumdaki adalet sorunu 
anlatılmaktadır.
Adaleti engelleyen ırkçılık değeri, kendine benzeyen, kendi gibi olanların adaleti 

ile ilgilenirken, benzemeyen ötekilerin daha azıyla yetinmesi gerektiğini düşünür. Baskın grup, diğer 
gruplara kendilerine sunulan imkanları vermez. Bülbülü Öldürmek romanında da bu soruna örnek 
olarak, zencilerin aynı kiliseye gidememesi verilebilir. “Afro-Amerikan kilisesi kasabanın güney sınırının 
dışındaydı, eski bıçkı evi rayların öteki yakasında.” (sf. 149). Zenciler, renklerinden dolayı, toplumda 
kendilerine yer bulamamaktadırlar. Ayrıca, tek tek bireyler tarafından işlenen her suçu tüm o topluluğa 
mal etmek, o topluluğu bunun üzerinden tanımlamak, ırkçılığın en tehlikeli davranışlarından biridir. Eserde 
toplumun tepkisinden korkan jüri, masum bir insana, Tom Robinson’a idam cezası vermiştir. “Jüridekiler 
suçlu buldukları davalının yüzüne asla bakmazlardı, bu jüri de içeri girdiği zaman içlerinden biri bile Tom 
Robinson’ın yüzüne bakmamıştı.” (sf. 226)
Adaleti engelleyen bir diğer değer ise ötekileştirmedir. Bülbülü Öldürmek romanında, ötekileştirmenin de 

üstünde durulmuştur. Örnek verecek olursak, romanda Öcü Radley toplum tarafından dışlanıyor. Öcü Radley 
zamanında ahlaksız olup, içki içip etrafı rahatsız etmesinden dolayı, babası tarafından 15 yıl boyunca eve 
hapsedilir. Öcü Radley, birçok insanın korkulu rüyası haline gelmiştir. Toplum içinde onun hakkında çokça 
söylentiler vardır. “Okula başladığım ilk zaman ölüyordum neredeyse, o cevizlerden yedimdi dediklerine göre 
zehir sürüyormuş, cevizleri çitin üzerinden okul avlusuna bırakıyormuş.” (sf. 33) Radleyler’e karşı büyük bir 
önyargı oluşmuştur. Maycomb halkının Radleyler’e karşı olan bu önyargılarını kırmaları çok zordur. Einstein’in 
da dediği gibi “Önyargıyı parçalamak atomu parçalamaktan zordur.” Ayrıca, romanda ötekileştirilen tek 
kişi Öcü Radley değildir. Bob Ewell’ın kızı Mayella da toplum tarafından dışlanır. Ewell ailesi çok yoksuldur. 
Mayella ailenin en büyük kızıdır ve anneleri öldüğü için kardeşlerine bakmak sorumluluğunu üstlenmiştir. 
Mayella beyaz olduğu halde hiç arkadaşı yoktur, çünkü pistir ve domuzlarla birlikte yaşamaktadır. Zencilerle 
arkadaş olmak isteyince renginden dolayı yine ötekileştirilmektedir. Ona sadece Tom arkadaşlık edip, 
yardımcı olur. Tom ona acır, bu ironik bir şey. Normal şartlarda beyazlar zencilere acır, burada ise tam tersi.
Görülüyor ki, adalet olmazsa toplum içerisinde ayrımcılık eksik olmaz. Bülbülü Öldürmek romanında da 

adalet kavramı başarılı bir şekilde ele alınmıştır. 
“İstediğin kadar saksağanı vur vurabilirsen ama unutma, bülbülü öldürmek günahtır.” 

     Azra Demirok 9/A

                                               Sonsuzluk Sadece Uzayda mı? 
İnsanlara anlaması ve kabul etmesi en zor gelen iki kavram: Hiçlik ve Sonsuzluktur. 

Kâinatın bir hiçten oluşup sonsuza doğru gelişmesi teorisini anlamak da bu yüzden 
hepimize zor geliyor. 
Hiç nedir? Hiçten önce ne vardı? Sonsuz nereye gidiyor? Sonsuza geldik mi?
Gök bilimcilere göre uzay her gün hızlanarak büyümekte. Peki, şimdi nerede, 

sonsuzda mı? Yarın nerede olacak, sonsuzun ötesinde mi? Hayır ise, sonsuza ne 
zaman varacak, vardığında ne olacak? Peki ya sonra?
Mesela bir yaz günü, gökyüzüne baktığımızda sayamayacağımız kadar fazla yıldız 

görüyoruz. Gök bilimcileri milyonlarca galaksi olduğunu, her birinin içinde de 
milyonlarca yıldız olduğunu söylüyor. Bu, sonsuz mu, değil mi? Sayabiliyorsak sonsuz değil, sayılamayacak 
kadar çok ve daha da artıyor olmasıdır sonsuz!
Vücudumuzda da milyonlarca hücre var. Bunların içinde de milyonlarca atom var. Ama bunları sayabiliriz. 

Doğru mu bu? Peki ya, o atomların içindeki her gün yenisi icat edilen milyonlarca yeni parçacık?
Bir elma aldık, ikiye böldük, onu da ikiye böldük; kaç parça oldu? Dört değil mi? Onların da her birini ikiye 

böldük, sonra yine ikiye böldük, kaç parça oldu? On altı değil mi? Sonra onları da yine ikiye bölsek…
Zeynep Erzan 7/C
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                              Ötekileştirme ve Adalet  
İnsanların ten renkleri ne olursa olsun, gözyaşları aynıdır. Ama nedense bazı 

toplumlar bu gerçeği yok sayarak kendilerinden zayıf buldukları kitleyi dışlamayı 
tercih ederler. Toplumda kendisini ayrıcalıklı ve seçkin gören grupların, var olan 
yapıyı devam ettirme noktasında gösterdiği direnç, ötekileştirmenin altında yatan en 
önemli nedendir. Irkçılık kendine benzeyen, kendi gibi olanların adaleti ile ilgilenirken, 
benzemeyen ötekilerin daha azıyla yetinmesi gerektiğini düşünür. Kültürel olarak 
kendini daha üstün gören taraf, aşağı gördüğü kültürü bir zenginlik olarak görmek 
yerine onu öteler ve kendi kültürüne tehdit olarak görür.
Irkçılık ve ötekileştirme gibi konular yüzünden toplumda eşitlik sağlanamaz, bu da 

adaletsizliği beraberinde getirir. Irkçılık insanların kendi ırkını öteki ırklardan üstün 
sayma ve siyasal tutumunu buna dayandırma eğilimidir. Kültürel farkları, dış görünüş, insanların farklı 
düşünce yapıları ırkçılığın ortaya çıkmasındaki en büyük etkenlerdir. Harper Lee’nin Bülbülü Öldürmek adlı 
eserinde karşımıza ırkçılıkla ilgili birçok örnek çıkmaktadır. Irkçılığın en yoğun gözlemlendiği o dönemde 
zenciler beyazların gittiği kiliseye gidemez, zenciler ne olursa olsun evlere arka kapıdan girmek zorundadır 
ve hiçbir zaman beyazların yaptığı işler onlara verilmez. Alt sınıf olarak görüldükleri için daha çok beyazların 
yapmak istemediği işler onlara verilmektedir. "Beyaz insanların, bir an olsun onların da insan olduklarını 
düşünmeden siyah insanların hayatlarını cehenneme çevirmelerine ağlayamazsın." Buradan da anladığımız 
üzere olayların geçtiği kasabada ırkçılık söz konusudur ve zencilerin hayatlarını cehenneme çevirme 
boyutuna kadar ulaşmıştır.
Romanda ele alınan bir diğer sorun ise ötekileştirmedir. Ötekileştirme farklı olanın düşman ve kötü 

olduğunu savunan sığ bir düşünce tarzıdır. Ötekileştirme yapan taraf kendini yüceltip, doğruluğunu 
savunurken ötekileştirdiği tarafın kendisinden altta olduğunu iddia eder. Toplum kendisine benzemeyeni 
ötekileştirme eğilimindedir. Farklılıkları zenginlik olarak görmek yerine yok sayarak, dışlamak çabası içine 
girer. Kitapta ötekileştirilen karakterlere birçok örnek verebiliriz. Boo Radley, Bay Raymond, Chuningımlar, 
Atticus, zenciler ve Scout ötekileştirilen karakterler arasındadır. Öcü Radley’in babasının dindar tutumu ve 
Boo Radley’in yaptığı bir hata onun on beş yıl boyunca babası tarafından evde tutulmasına, dışarıya adım 
atamamasına neden olur. Kasabada yaşayan insanlar Radley’i hiç görmedikleri için onunla ilgili hurafeler 
uydurmaya başlarlar. "Radleyler’in tavuklarının bulunduğu avludaki uzun peken cevizi ağaçlarının meyveleri 
okul bahçesine dökülür ama çocuklar cevizlere dokunmazdı: Radleyler’in cevizlerini yerseniz ölürsünüz" 
(sf. 15) veya "…açelyaların soğuktan donmasının sebebi onun çiçeklerin üzerine nefesini üflemesiydi. 
Maycomb’da sinsice işlenen her türlü suç onun marifetiydi" (sf. 14) gibi alıntılardan insanların görmedikleri 
Radley hakkında yalan yanlış düşüncelere kapılıp onu ötekileştirdiklerini görmekteyiz. Bir diğer ötekileştirilen 
karakter ise zenci bir kadınla evli olan Bay Raymond’dur. Bay Raymond, insanlara kendini alkolik olarak 
gösterir, çünkü sürekli sarhoş gezen bir adamı ciddiye almayacaklarını düşünür. Bu, onların tepkilerinden 
kendisini ve ailesini koruyacaktır. "Kendinizi olduğunuzdan daha kötü göstermek dürüstçe bir şey değil! Bay 
Raymond" (sf. 253). Burada Bay Raymond ’un aslında kötü biri olmadığını fakat toplumun onun davranışını 
normal karşılaması için sarhoş gibi davrandığını anlayabiliyoruz. Chuningimlar Maycomb kasabasının 
en fakirleri olup bu özellikleri yüzünden ötekileştirilmektedirler. "Chuningimlar karşılığını ödemeyecekleri 
hiçbir şey almamışlardır… Ne kiliseye ait yardım sepetleri ne yardım paralarını. Hiç kimseden hiçbir şey 
alamazlar. Kendi yağlarıyla kavrulurlar. Fazla bir şeyleri yoktur ama neleri varsa onunla yetinirler" (sf. 17) 
Chuningimlar’ın durumları yüzünden ötekileştirildikleri açıkça gözlemlenebilir. Atticus adaleti ve doğruluğu 
savunan bir karakterdir. Bu özellikleri onun ötekileştirilmesine sebep olur. "…daha başlamadan yüzyıl 
önce davayı kaybetmiş olmamız demek kazanmaya çalışmayacağımız anlamına gelmez.’’(sf. 98) buradan 
Atticus’un adaleti sağlamak için bir zenciyi savunmaya devam ettiğini, "Sen zencileri mi savunuyorsun 
Atticus" "Elbette savunuyorum, zenci deme, Scout. Bu kabalıktır" (sf. 97) sözlerindense çocuğuna renklerin 
insanlara farklı sıfatlar yüklemeyeceğini anlatmaya çalıştığını görmekteyiz. Romanın ana konusu olan 
zencilerin ötekileştirilmesini romandaki "Bizim mahallemizde, beyaz adam kazanır. Bu ne kadar çirkin olursa 
olsun hayatın bir gerçeği" (sf. 278) sözlerinden anlıyoruz. Beyazlar, kendilerini koşulsuz şartsız diğerlerinden 
üstün gördükleri için daima kendilerini haklı ve doğru taraf olarak görmektedirler.
Sonuç olarak farklılıkların meydana getirdiği ırkçılık ve buna bağlı olarak oluşan ötekileştirme önemli bir 

toplumsal sorundur. Bu tür yaklaşımlar adaletsizliğe yol açar. Adaletin olmadığı toplumda kişisel haklar, 
özgürlükler de rafa kalkınca toplumsal buhran kaçınılmaz olur. Bu nedenle gelecek dünya için ırkçılık ve 
ötekileştirilme, adaletin sağlanması için kaçınılması gereken tutumlardır.

     Ceren Uydacı 9/A
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                              "Kürk Mantolu Madonna" Edebi Makale 
Sabahatin Ali’nin 1943 yılında yayımladığı Kürk Mantolu Madonna, son yıllarda git 

gide daha çok okura ulaşmış ve kitapçıların ‘Çok Satanlar’ bölümünde yer almıştır. 
Gerçekle kurgunun birbirine girdiği bu kitapta Sabahattin Ali, içine kapanık ve sessiz bir 
adam olan Raif Efendi’yle Almanya’da tanıştığı Maria Puder arasındaki aşkı anlatmış, 
bu aşkı anlatırken bir bakıma kendi hayat tecrübelerini de okurla paylaşmıştır. Kitapta 
anlatılan aşkın dışında çeşitli toplumsal konulardan da bahsedilmiştir. 
Kitabın ilk sayfaları dışında asıl anlatıcımız ve baş karakterimiz olan Raif Efendi son 

derece sıradan, içine kapanık ve dış dünyaya uyum sağlayamamış birisidir. Kendini 
anlatabileceği kimsesi olmadığı için içini bir hatıra defterine dökmüştür. Ailesi dahil 

kimsenin kendisini gerçek anlamda tanımadığını ve kendisini son derece yalnız hissettiğini şu sözleriyle 
belirtmiştir: ‘Şu koskocaman dünyada benim kadar yapayalnız dolaşan bir insan daha var mı acaba? 
Kime, ne anlatabilirim? On seneden beri hiç kimseye bir şey söylediğimi hatırlamıyorum.’ Hayatı boyunca 
bir çok şeye boyun eğmiş, haksızlığa uğradığında bile buna karşı koymamıştır. Bunun en büyük örneği de 
Maria Puder’in kendisini terk ettiğini düşündüğünde bile gerçeği öğrenmek için hiç çaba harcamaması ve 
hayatına devam etmesi olmuştur. Raif Efendi evinde olduğu gibi iş yerinde de kâle alınmamakta ve patronu 
Hamdi Bey tarafından sıkça hırpalanmaktadır. Sanata oldukça ilgili olan Raif Efendi Avrupa’yı okuduğu 
romanlardaki karakterlerin çıkış yeri olarak görür ve babasının kendisini Almanya’ya gönderme teklifini 
de bu nedenle kabul eder. ‘Bir ecnebi dil öğreneceğimi, bu dilde kitaplar okuyacağımı, ve asıl, şimdiye 
kadar sadece romanlarda rastladığım insanları işte bu ‘Avrupa’da bulacağımı tahmin ediyordum.’ (sf. 51) 
sözleriyle de Avrupa’ya olan ilgisini belirtmiştir. 
Raif Efendi’nin hayatı Almanya’da gezdiği resim galerilerinin birinde rastladığı Kürk Mantolu Madonna’yla 

birdenbire değişir. ‘Ben bu kadını yedi yaşımdan beri okuduğum kitaplardan, beş yaşımdan beri kurduğum 
hayal dünyalarından tanıyordum…’ diyen Raif, Kürk Mantolu Madonna’yı kendi iç dünyasındaki kadının 
resmedilmişi olarak görür ve resmine aşık olduğu bu kadınla tanışınca kendisindeki boşluğu doldurur. Raif 
Efendi iç dünyasının sıkıntısını Puder sayesinde unutur. Maria’yı tüm benliğiyle sever ve onu ‘yaşamak için 
kayıtsız ve şartsız muhtaç olduğu bir insan’ olarak belirler. Kitabın sonunda Maria’nın kendisine ihanet ettiği 
düşüncesiyle onu bir daha hiç aramamıştır fakat gerçekleri öğrenmesiyle yalnızca ciddi bir hayal kırıklığı 
yaşamakla kalmaz, aynı zamanda hayatının amacını ve yaşama sevincini de tamamen kaybetmiş olur. 
Romana adını veren karakter olan Kürk Mantolu Madonna yani Maria Puder ise hayatını şarkıcılık 

yaptığı bir gece kulübünden ve çizdiği resimlerden kazanmaktadır. Raif’e gore daha dominant bir karakter 
olan Maria, erkeklere ve aşka olan güvenini yitirmiştir. Maria, kadınların erkeklerin karşısında daima 
pasif kalmasını oldukça yanlış bulur ve kitapta da bu konuyla ilgili rahatsızlığını sıkça belirtir. ‘Annem, 
tabi olmaya, itaat etmeye alışmış olan kadınlığın adeta bir timsaliydi… Ona ben metanet tavsiye ettim, 
akıl öğrettim, destek oldum.’ (syf 97) diyen Maria’nın erkeklere olan bu duruşu babasını genç yaşta 
kaybetmesine ve Maria’nın annesini ve kendisini tek başına idare etmeye çalışmasına bağlanabilir. Maria 
kendi karakterini ve benliğini korumayı daima birinci önceliği haline getirmiştir. Erkek gibi büyümüş olan 
Maria Puder Raif’i çok naif bulduğunu da dile getirir. Başta Raif’i sevmediğini ve onun aradığı erkek 
olmadığını söylese de hastalığıyla birlikte Raif’in kendisine verdiği değeri görür ve onu sevdiğine karar verir. 
Kitabın ilk elli sayfasında karşımıza çıkan ve ismi okuyucuyla paylaşılmayan anlatıcımız da bana göre ana 

karakterler arasında yer almaktadır. Ankara sokaklarında işsiz ve çekingen adımlarla dolaşan anlatıcımız 
Raif Efendi’yle benzer bir kafa yapısına sahiptir. ‘İnsanlara ne kadar muhtaç olursam onlardan kaçmak 
ihtiyacım da o kadar artıyordu’ (sf. 12) sözlerinden de kimseye muhtaç olmaktan hoşlanmadığını belirten 
anlatıcı, tıpkı Raif gibi çevresinden oldukça bağımsız bir karakterdir. Kitabın başında yolda yürürken mektep 
arkadaşıyla karşılaşması ve kendisinin yanında işe girmesiyle roman bambaşka bir hâl alır. Başta önyargıyla 
yaklaştığı ve iletişim kuramadığı Raif Efendi bir süre sonra hâl hareketleriyle kendisinin oldukça ilgisini 
çeker. Raif’in ailesini de tanıma fırsatı bulan anlatıcı gitgide Raif’i tanımaya başlar. Kısa sürede eline geçen 
bir hatıra defteriyle de sorularına yanıt bulan anlatıcı Raif’i gerçekten tanımaya çalışan belki de ilk kişi olur. 
Bakıldığında Sabahattin Ali bu karakteri Raif Efendi’nin defterine yazdıklarını okuyucuya aktarması için bir 
aracı olarak kullanmıştır.
Sabahattin Ali’nin kendinden de bir parça koyduğu Kürk Mantolu Madonna’nın, Türk edebiyatında oldukça 

önemli bir yeri vardır. Hala popülerliğini koruyan bu romanın bu kadar büyük başarıya ulaşmasındaki bir 
neden de kitaptaki karakterlerin toplumumuzdan kişileri yansıtması ve bir çok insanın duygularına hitap 
etmesidir. Her yaş grubundan okuru olan bu kitap, her geçen gün daha fazla insana ulaşacak ve başarısını 
artıracaktır.
Elif Uzun 10/D
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                                               Sonsuz Olmak 
Her canlının bir başlangıcı ve bir sonu vardır. Bir insan doğar, büyür ve ölür. Peki, ya 

yaşarken sonsuz olan insanlar? Evet, her insanın, her canlının bir sonu vardır dedik, 
doğru. Ama ya yıllar önce ölmüş olmasına rağmen, hala ses getirebilen insanlar?
Şimdi, tarihe bir göz atalım. Geçmişten günümüze kadar dünya üzerinde yaşamış 

ve bizlere çok büyük katkıları olan insanlar var. Son dönemlerde hangi modelin hangi 
rengini alacağımızı tartıştığımız, o dönemlerde ise bir mucize olan telefonu icat eden 
Alexander Graham Bell, kalp pilini bulan John Hopps, ampulü icat eden Thomas 
Edison… Bu kişilerin ismini hepimiz mutlaka bir yerlerde duymuş ya da görmüşüzdür: 
Belki bir köşe yazarının günlük fıkrasında, belki bir derginin bir sayfasında, belki de 

televizyonda. Bu isimlerin hepsi, tarihe adını yazdırmış ve yıllarca bir gazete sayfasında, bir haberde veya 
bir dergide kendi adından söz ettirmiş, sonsuz olmuştur.
Peki ya gazetelere, dergilere adını yazdırarak değil de, kalplere imzasını atarak sonsuz olan Mustafa 

Kemal?
57 Yıl düşünün. 51 yılı babasız, 15 yılı annesiz. 57 yıl düşünün, 11 kez ölümü dibine kadar yaşayarak 

geçirdiği 57 yıl. Hakkında idam kararı çıksa da, böbreklerindeki sancı dayanılmaz olsa da, yeri geldiğinde 
karların üzerinde yatsa da, ölümden bir köstekli saat ile kurtulsa da savaşmaya ve çalışmaya devam ettiği 
57 yıl.
Ve bu yıllar içerisinde 24 madalya almış, 13 kitap yazmış, kadınları yüceltmiş, girdiği her savaşın 

seyrini değiştirmiş, pek çok zaferin altına adını yazdırmış, bir halkı cehaletten kurtararak medenileştirmiş, 
küllerinden yepyeni bir ülke kurmuş olduğunu düşünün.
Sizce, ölüm tarihinin 1938 olması pek bir şeyi değiştirir mi?
Mustafa Kemal ölü bir bedenle 79 sene sonra bile hala bir halka ışık olabiliyorsa, sizce söylenen iki 

sözün, hakkında ortaya atılan yalan yanlış iki fikrin onu unutturmaya gücü yeter mi? HAYIR!
57 Yıla büyük bir kurtuluş öyküsü, büyük bir destan yazdırmış bir liderdir. Yalnızca Türkiye Cumhuriyeti’nin 

değil, dünyanın önderidir. Mustafa Kemal, yalnızca bir başkomutan, kumandan, asker, lider, gazi veya 
bir öğretmen değildir. Mustafa Kemal, 57 yıla sığdırdıklarıyla sonsuz olmuş bir fikirdir. Ve bizler, bu fikri 
kalplerimizden asla silmeyecek, onu her daim yüceltmeye devam edeceğiz. Kim ne derse desin, Mustafa 
Kemal’in ışığını söndürmeye gücü yetmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti onun eseridir ve Türk Milleti onu her 
daim sonsuzluğa taşıyacaktır.
Berin Uslu 8/D

                                               Sıra Dışı Olma Rehberi 
Herkes kendi içinde sıra dışıdır bence. Çoğu kişi, tuhaf olmak ile sıra dışı olmayı 

karıştırır. Önemli olan, sıra dışı olmak isterken garip veya komik duruma düşmemektir. 
Fark edilmek için kendinizi yerden yere vurmayın, eğer kendiniz olursanız zaten fark 
edilirsiniz. Farklı olabilmek için hayallerinize sadık olmak, içten ve samimi olmak 
yeterlidir. Bir faydanız dokunmalıdır insanlığa, şu zor hayatı bir nebze kolaylaştırmış 
olmalısınız. İnsanlığa bir değer katmalı ve en önemlisi de bunları yaparken kendiniz 
olmalısınız.
Bana kalırsa şu dönemin en sıra dışı insanı Elon Musk. Onun bir hayali vardı: Uzaya 

bağımsız bir araç göndermek. Her ne kadar başarısız denemeleri olsa da o yılmadı. 
Hayalinin peşinden sonuna kadar koştu ve en sonunda hayali gerçek oldu. 
Sıra dışı insanlara bir başka örnek ise Mustafa Kemal Atatürk. Onun öğrencilik yıllarında başlayan bir 

hayali vardı. O çağdaş bir cumhuriyet hayal ediyordu. Dönemin olumsuz koşullarına rağmen sırf milletine 
ve hayallerine olan inancı ile bunu gerçekleştirdi.
Sıra dışı olmak ve başarı arasında büyük bir ilişki vardır. Çukurova’nın küçük bir köyünden dünyaya 

açılan ünlü edebiyatçımız Yaşar Kemal’den tutun da Ankaralı bir çocuk olan ünlü piyanistimiz Fazıl Say’a 
kadar birçok başarı hikâyesi sadece bir tesadüften ibaret değildir. Anlatmak istediğim, bir tutkunuz ve sizi 
yığınlardan ayıran sıra dışı bir inancınız varsa ne zaman ve nerede olursanız olun, başarı kaçınılmazdır.
Bir hayaliniz ve bu hayalin peşinden koşacak cesaretiniz varsa hatta bir de bitmeyen bir umuda 

sahipseniz siz de diğerlerinden farklı düşünen, hayalleri olan sıra dışı bir insansınız demektir. 
Bilin ki günümüzde, geçmişte ve gelecekte, her zaman ve nerede olursa olsun insanlığa faydası olan, 

insanlığın önünde bir ışık olan, geride iz bırakmayı başarıp arkasından: “İyi ki başarmış ve bizler gibi 
düşünmeyip imkânsız denen şeylere kafa tutmuş” dedirtecek insanlar daima sıra dışı olarak anılacaktır.
Ezel Dila Özdemir 5/A
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                                                Adalet Esasları 
Adalet, bir toplumu ve bu toplumun gereklilik ve esaslarını belirleyen en önemli 

kavramdır. Adaletsiz bir toplum yok olmaya mahkûm bir toplumdur. Toplumdaki 
adaletin sağlanması da hukukun görevidir. Ancak; toplumsal vicdanımızı, toplum 
mantığımızı, hissiyatımızı, toplumsal gerekliliklerimizi düşünmeyen bir hukuk, adaleti 
sağlayamaz. Harper Lee’nin yazdığı ve birçok farklı alanda önemli konuları bünyesinde 
toplamış olan ‘Bülbülü Öldürmek’ isimli romanda, adaletsizlik ve toplumun adalet 
üzerindeki etkisi konularında örnekler bulunmaktadır. Bu roman 1930’lu yıllarda 
Maycomb isimli bir kasabada yaşayan Scout’un gözünden kasabada geçen olayların 
anlatıldığı, ırkçılık ve her çeşit ayrımcılığa değinilen, önemli bir eserdir. Vicdan ve 

duygularına göre hareket etmeyen toplumlarda bu kitapta da örneklerini gördüğümüz gibi ötekileştirme, 
ırkçılık ve önyargı gibi kavramlar ortaya çıkar. Adaletin sağlanamadığı bu toplumlarda ötekileştirme 
devam ettikçe insanlar asıl kimliklerini kaybetmeye ve kendilerine yabancılaşmaya başlar. Irkçılılık ise 
kendine benzeyen, kendi gibi olanların adaletiyle ilgilenirken, benzemeyen ötekilerin daha azıyla yetinmesi 
gerektiğini düşünür.
Ötekileştirme, bir toplumda insanların bir kesimi, öbür kesimden üstün görmesiyle öbür kesimi dışlaması, 

adeta bir mikrop gibi kendi bünyelerinden uzaklaştırmaya çalışmasıdır ve ötekileştirme devam ettikçe 
toplumdaki insanlar kendi kimliklerini kaybetmeye başlarlar. Ötekileştirme hakkında örnekleri her alanda 
görmek mümkündür. Toplum kendisi gibi olmayanları kendinden uzaklaştırma eğilimindedir. ‘Bülbülü 
Öldürmek’ isimli romanda bunun örnekleri görülmektedir. Örneğin, Scout ve Jem’in yaşadığı evin 
karşısındaki evde Arthur Radley isimli bir adam yaşamaktadır. Arthur’un babası, oğlu ve arkadaşlarının 
mahkeme tarafından ceza aldıkları için oğlunu cezası olan meslek lisesinde okumaya göndermek yerine 
eve kapatmış ve onun dışarı çıkmasına engel olmuştur. Zaman içinde bu aile ve Arthur’dan korkulmaya 
başlanmış, toplum Arthur hakkında dedikodular çıkartarak onun korkutucu, deli ve hasta bir kişi olduğunu 
herkese yaymışlardır. Bu nedenle zaman içinde Arthur toplumdan dışlanmış ve çocuklar arasında bile Öcü 
Radley olarak bilinmeye başlanmıştır. Bu örnekte de olduğu gibi ötekileştirme bir toplumda çok büyük 
bir etkendir ve toplum ötekileştirmeye devam ettikçe kendisinden uzaklaşır. Bu örnekte de Arthur Radley 
hakkında dedikodular çıkartanların hepsi kendi vicdanlarından bihaber yaşayan insanlardır. Scout ve 
Jem, Arthur Radley’nin gerçek kimliğini öğrenene kadar gerçeklerden uzak, önyargılarla yaşamışlardır. Bu 
konu hakkında kitaptaki adaletin simgesi haline gelmiş olan Atticus Finch’in birçok sözü bulunur. Scout, 
Atticus’a neden siyahî bir adamı davayı kaybedeceklerini bildiği halde savunduğunu sorduğunda, Atticus 
kızına şöyle cevap vermiştir: ‘En önemli nedeni eğer savunmasaydım, bu kasabada insan içine çıkacak 
yüzüm olmazdı, yasama meclisinde bu ilçeyi temsil edemezdim, hatta ne sana ne de Jem’e bir daha bir 
şeyi yapmamanızı söyleyebilirdim.’ (sf. 98). Bu cevabından da anlaşıldığı üzere Atticus siyahî olan Tom 
Robinson’ı ötekileştirmiyor çünkü eğer bunu yapsaydı kendi benliği ve kimliğinden uzaklaşacak ve topluma 
çıkacak yüz bulamayacaktı. Ayrıca Atticus ‘Scout, bu adama yardım etmeye çalışmasaydım kiliseye gidip 
Tanrı’ya dua edemezdim.’ ve ‘…ama başka insanların yüzüne bakabilmek için ilk önce kendi yüzüme 
bakabilmeliyim.’ (sf. 135) sözlerini de söyleyerek dışlamanın insanı kendisinden ayıracağını vurgulamıştır. 
Başka insanların yüzüne bakabilmek için önce kendi yüzüme bakmalıyım derken de önce kendi adaletini 
sağlamanın gerekliliğini ve kendisini tanımanın önemine vurgu yapmıştır. Ötekileştirme insanı kendi kimliği 
ve vicdanından uzaklaştırdığı için insanlar toplumun düşüncelerine hiç sorgulamaksızın uymaktadırlar. 
Atticus bunu ‘Çoğunluğa uymayan tek şey insanın vicdanıdır.’ sözleriyle açıklamıştır. Vicdanın topluma 
uymadığı ve her bireyin, insanlar hakkında bir yargıya varmadan önce vicdanıyla baş başa kalıp doğru 
yolu bulması gerektiğini vurgular. Bu doğru yol topluma uymasa da insanlar kendi kimliklerini korumak 
için vicdanlarını dinlemeli ve ötekileştirme yapmayı bırakmalıdırlar. Ünlü Fransız yazarlar Victor Hugo’nun 
‘En mükemmel adalet vicdandır.’ sözü tüm bunları destekler niteliktedir. İnsanlar, kendilerine bir yabancı 
olmamak için aynanın karşısına geçmeli ve vicdanlarına sorular sorarak doğru bir yargıya varmalıdır, ancak 
o zaman gerçek adalet sağlanmış olur.
Bir toplumda ırkçı düşünceler ve fikirler baş göstermişse bu toplumda adalet aranamaz. Toplumlar 

önyargıları ve babadan oğla geçen kalıplaşmış düşünceleri nedeniyle ırk ayrımı yaparlar. Kendileri gibi 
olanların adaletiyle ilgilenirken, benzemeyen ötekilerin daha azıyla yetinmesi gerektiğini düşünürler. Bu 
yanlış düşünce de ‘ırkçılık’ kavramını doğurmuştur. Günümüzde ırk ayrımı her ne kadar azalmış olsa 
da hala belirli alanlarda kendini gösterir. Ancak geçmişte ırk ayrımı nedeniyle insanların köle olarak 
çalıştırıldığı hatta hayvan muamelesi yapılıp hayvanat bahçelerine konulduğu olmuştur. Bu ayrım sebebiyle 
belirli ten rengine sahip insanlar yüceltilirken, diğerleri kötülenmiştir. ‘Bülbülü Öldürmek’ romanında da 
kasabadaki ırkçılık çok net bir şekilde karşımıza çıkar. Öncelikle kitabın başlarında Atticus’un evinde 
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çalışan Calpurnia isimli siyahî bir hizmetçi okura tanıtılır. Bu hizmetçi üzerinden o dönemde siyahîlerin 
eğitimsiz olduğunu öğreniriz. (sf. 34) Ayrıca o dönemde saçma şeylere zenci uydurması denmekte ve 
siyahîlerin saçma şeyler konuşan bir kesim olduğu söylenmektedir. (sf. 49) Atticus, Tom Robinson 
davasını aldığında kendi kız kardeşi de dâhil olmak üzere tüm halk ona ‘zenci hayranı’ demiş ve onu 
hor görmüşlerdir. Sadece suçsuz bir adama yardım etmeye çalıştığı için halk ona haksız ithamlarda 
bulunmuştur. Ayrıca o dönemde siyahîler barbar ve saldırgan olarak görüldüğü için onlar potansiyel 
suçlulardır. Kitabın ana konusu olan Tom Robinson davasında bile çok açık bir şekilde Tom’un suçlu 
olmadığı belirtilse de jüri onu suçlu bulur ve hapse gönderir. Bu ırkçılık sadece sosyal hayat ve hukukta 
değil, dinde de baş gösterir. Scout ve Jem, Calpurnia’yla birlikte siyahîlerin kilisesine gittiklerinde din 
hayatındaki ayrım çok açık bir şekilde okuyucuya verilir. Kilisede sadece pazarları siyahîler ibadet ederken, 
haftanın geri kalan günleri beyazlar orada kumar oynar. (sf. 149) Ayrıca beyaz birini gören kilisedeki 
siyahîler hemen saygı duruşuna geçerler. (sf. 149) Kilisenin içinde de beyazların kilisesine göre çok daha 
kısıtlı eşyalar vardır. Beyazların kilisesinde bulunan süsler ve orglar siyahîlerin kilisesinde yoktur. Siyahîlerin 
İncil’i bile yoktur. Din adamı ezberinden İncil’i okur, siyahîler de sessiz bir şekilde onu dinlerler. (sf. 152) 
Jem ve Scout’un halası olan Alexandra Hala da Calpurnia’ya soğuk, mesafeli ve sert davranır. Atticus 
Calpurnia’ya aileden biri gibi davrandığı halde Alexandra Hala’nın ona bu kadar yargılayıcı davranmasına 
Calpurnia ses çıkarmaz çünkü esasında kendisine biçilen rol budur. Atticus’un davranışı her ne kadar 
yapılması gereken doğru şey olsa da toplum görüşüne göre siyahîler değersizdir. Bir siyahîyle evlenmiş 
olan Dolphus Raymond da bu ırkçılık sebebiyle toplumdan dışlanmış ve arkasından onun aklını kaybetmiş 
olduğu söylenmiştir. Irk ayrımı yapanlar, kendi ırklarını yüceltmiş, diğer ırkı ise değersizleştirmiştir. Adalet 
de bu ayrıma göre şekillenmiş ve öbür ırka mensup kişiler dinlenmeksizin suçlu kabul edilmişlerdir. Irkçılık, 
ön yargılı insanların kendilerine benzeyen insanları küçümsemelerinden ve aşağılamalarından başka hiçbir 
şey değildir.
Vicdan, duygular, mantık ve gerçeklerden uzaklaşan, insanları din, dil, ırk, cinsiyet gibi özelliklerine göre 

yargılayıp dışlayan ve hukukunu bu temellere dayayan toplumlar adaletsiz, eşitlikten yoksun ve doğru 
yoldan uzaklaşan bir toplum olmaya mahkûmdur. Bir toplumu adaletli bir toplum yapan yegâne şey vicdan, 
mantık, gereklilik ve duygular üzerine kurulu düşüncelerdir. Bunlardan uzaklaşmış toplumlar, ötekileştirme 
ve ırkçılık gibi kavramlar arasında boğulur ve eninde sonunda yok olur. Ötekileştirme yaparak kendi 
kimliklerini kaybederler. Irkçılık yaparak ise diğer ırkın adaletini ellerinden alırlar. Toplumun kalıcı olması 
isteniyorsa bu temellere dayalı bir hukuk ve adalet sağlanmalıdır. 
Manolya Kılıç 9/B

                                               Sonsuz Olmak 
Merhaba benim adım yalnızlık. Ben bütün duyguların hayata olan tepkisiyim. İçindeki 

bilinmeyen boşluktaki yankıyım. Senin bahçendeki tek kalan bir ağacım. Kötülüğü ve 
iyiliği temsil ederim. Ben bir filozofum. Seni bir şafak vakti bulup hayatı sorgulatabilirim. 
Seni kimsesiz bir dünyaya terk edecekleri bulan bir aynayım. Hiç hissetmediğin bir anda 
beliririm. Acizliğin ve çaresizliğin duygusu sanma beni. Ben sadece aciz ve çaresizlerin 
sana olan geri dönüşüyüm ve sen onlar değilsin. Sen sadece altta kalan kimsesin. 
Başkalarının sana eziyet etmesine sen izin verdin. Sen bu duruma kendinden dolayı 
geldin. Bazen bana kızabilirsin. Bazen benden dolayı çıldırdığını zannedebilirsin. Unutma 

ki ben senin yarattığın bir duyguyum. Her ne kadar beni yok etmenin senin elinde olduğunu bilsen 
bile bir prensesin beyaz atlı bir prensi beklemesi gibi birisinin seni benden kurtarmasını bekleyeceksin. 
Sosyalleşemeyecek kadar içine kapanacaksın ve sonra da beni suçlayacaksın. Boş bir tuval düşün. Senin 
elinde bir fırça var ve yanında da boyalar. Aslında sen beni resmettin. Yavaş yavaş detaylar ekledin. 
Başkalarının seni etkilemesine izin veren sensin. Beni yaratan ve beni suçlayarak kendini toparlamamak 
için inat eden de sensin! Sen başına gelen her şeye izin verdin. Sen kendini başka bir sene dönüştürdün 
ve o yeni sen benim. Benden nefret edebilirsin ancak ben sadece seni, sana gösteririm. 
Fatma Irmak Tuncel 6/B
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 Fen Bilimleri

EnvironmenTED İSTANBUL 2018

TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Lisesi 
Fen Bilimleri Bölümü önderliğinde, lise 
öğrencilerimizin hazırladığı 
EnvironmenTED İSTANBUL çevre 
konferansının yedincisini 
27-30 Nisan 2018 tarihlerinde okulumuzda gerçekleştirdik.  
Etkinliğimizde Türkiye’nin seçkin okullarından, 50’den fazla lise 
öğrencisini okulumuzda ağırladık.
Amacı; lise öğrencilerini bir araya getirerek edindikleri 

çevre kazanımlarını uygulama haline dönüştürmelerini, kendi 
çevrelerindeki problemleri fark ederek sebeplerini araştırmalarını 
ve yapacakları çalışmalar ile çözüm önerileri üretmelerini teşvik 
etmek, bilimsel bilgilerin aslında sadece ders içinde öğrendikleri 
ile sınırlı olmayıp, günlük hayatın her aşamasında karşılaştıkları 
olayların çözümünde kullanabileceklerini hatırlatmak olan bu 

etkinliğin dili İngilizce olup, bu yılki tema “Earth and Climate” idi.
Katılan gruplar, iklim değişikliğinin nedenlerini, doğal ve beşeri unsurlara olan etkilerini ve bu etkileri 

azaltacak tedbirleri araştırarak, durum tespitleri yaptılar ve çözüm önerilerinde bulundular. 
27 Nisan 2018 tarihinde takım kurma çalışmalarıyla kaynaşan öğrenciler, 28 Nisan’da açılış töreninde,  

CNN Türk Kanalının “Yeşil Sesi” Güven İslamoğlu tarafından yapılan konuşma ile Türkiye’nin çevre sorunları 
ile ilgili bilgiler edindiler. 

Açılış töreninin ardından 
komite çalışmalarında ter 
döken öğrenciler, akşam 
İstanbul Boğazı’nda düzenlenen 
tekne gezisi ile dinlendiler.                  
29 Nisan 2018 tarihinde tüm gün 
komite çalışmaları devam etti.   
30 Nisan 2018 tarihinde 
konferans salonunda gerçekleşen 
Genel Kurul’da komitelerin 
sunumları gerçekleştirildi ve 
çözümler oylamaya sunuldu. 
Kapanış töreninin ardından, katılan 
tüm öğrenciler İklim Değişikliği 
konusundaki bilgi ve görüşlerini 
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derinleştirmiş olarak okullarına geri 
döndüler.
Konferans boyunca organizatör 

öğrenciler, konukların çalışmaları 
süresince rahat etmelerini 
sağlarken, gazeteci takımı ise 
dört gün boyunca tüm yaşananları 
büyük bir çaba ile katılımcılara 
dört ayrı gazete ile bildirdi. 
Konferansın gerçekleşmesinde 

öğrencilerimize yol gösteren 
Fen Bilimleri Bölümü’ne, destek 
birimlere, görevli tüm öğrencilere 
ve sponsorlarımıza sonsuz teşekkür 
ederiz.
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BİLÇEV FESTED İSTANBUL 2018 
Bi l im ve Çevre Fest iva l imiz i  Gerçekleşt i rd ik

BilÇEV FEST, TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Ortaokulu Fen Bölümü önderliğinde, ortaokul öğrencilerinin 
organize ederek gerçekleştirdiği bir bilim ve çevre festivalidir. Etkinliğe farklı ortaokullardan öğretmen ve 
öğrenciler katılmaktadır.
Festivalimiz, şaşırtıcı ve eğlenceli Madscience gösterileri ile başladı. Görevli öğrencilerimiz ve konuklarımız, 

“Uç Uç Havalan” konsepti ile kaldırma kuvveti, basınç, itme gibi Fizik kavramlarını hatırladılar, sıcak hava 
balonu uçurdular ve hovercraftt ile havanın gücünü deneyimlediler.

Görevli öğrencilerimiz, EnvironmenTED İstanbul konferansını organize eden lise öğrencilerinden öğrendikleri 
ısınma aktivitelerini gerçekleştirerek, konuk öğrencilerimizle kaynaştılar.
Farklı okullardan karma gruplar, bahçede “Bitki Avı Atölyesi”, “Kinetik Kum Atölyesi” ve 

“Kimyasal Bukalemun Atölyesi” etkinliklerine katılarak bu keyifli deneyleri bire bir gerçekleştirme imkanı 
buldular.
Kapanış töreninde, Kamu Spotu ve Kısa Film Yarışması sonuçları açıklandı. Bu yıl kamu spotu yarışmasında 

tema “Hava Kirliliği”, Kısa Film Yarışması'nda ise “Einstein’ın Yaşamından Kesitler” idi. Birbirinden ilginç ve 
bilgilendirici kamu spotları ilgi ile izlendi.
Festivalimize katılan tüm öğretmen ve öğrencilere ve etkinliğin organizasyonunda büyük bir istekle çalışan 

öğrencilerimize teşekkür ederiz.
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Aktif Deney Yarışması’nda öğrencilerden, yarışma anında bildirilen bir problemi bilimsel yöntem 
basamaklarını uygulamak suretiyle deney yaparak çözmeleri bekleniyor.
28 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen Ortaokullar Arası Aktif Deney Yarışması’nda, öğrencilerimiz 

Ayşe Melis Heper, Can Aksakal ve Azra Miray Karagöz’den oluşan 7. Sınıf ekibimiz Teşvik Ödülü aldı.
Fatma Irmak Tuncel, Kuzey Sipahi ve Gökhan Özcan’dan oluşan 6. Sınıf ekibimiz ise Jüri Özel Ödülü’ne layık 

görüldü.
Öğrencilerimizi ve öğrencilerimize analitik ve bilimsel düşünme becerilerini kazandıran tüm öğretmenlerimizi 

kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Fen Bi l imler i  Ders ler imizden

Ortaokul Akt i f  Deney Yar ışması Başar ımız

6. Sınıf Öğrencilerimizin Canlı lar Ünitesi İle İlgil i UbD Çalışmaları
6. Sınıf 

öğrencilerimiz, 
Canlılar Ünitesi ile 
ilgili olarak UbD 
(Understanding by 
Design) çalışmaları 
yaptılar. Grup 
arkadaşları ile 
çalıştıkları ön 
hazırlık aşamasına, 
yaratıcılıklarını da 
ekleyerek ortaya 
dikkat çekici 
ürünler çıkardılar. 
Gruplar konu 
ile ilgili drama, 
şarkı-şiir yazımı, 
hikaye, büyük kağıt 
stratejisi ve kavram 
haritası gibi farklı 
etkinliklerdeki 
çalışmalarını 
tamamladı.
Çalışmanın 

sonunda 
ürünlerinin 
sunumlarını 
yaparak diğer 
arkadaşlarının da konu ile ilgili bilgi sahibi olmalarını 
sağladılar. Etkinliğimizi verimli bir şekilde gerçekleştirdik.
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BTEC Applied Science dersi alan 
7. Sınıf öğrencilerimiz bu hafta “Making 
and Testing Cosmetic Products” 
(Kozmetik Ürünlerin Yapımı ve Test 
Edilmesi) ünitesinin ilk kozmetik 
ürün yapım etkinliği olarak kendi 
sabunlarını yaptılar. Sabunlarına 
koyacakları malzemelerin çeşit ve 
miktarına öğrendikleri hesaplama 
araçları sayesinde kendileri karar veren 
öğrencilerimiz, farklı yağlar kullanarak 
farklı özellikte sabunlar ürettiler. Bu 
sabunların pH, sertlik, leke çıkarma 
ve ciltteki etkisi ile ilgili 
testlerini de önümüzdeki 
haftalarda yapacak olan 
öğrencilerimiz, bu etkinlik 
sayesinde günlük hayatta 
kullandıkları kimyasal bir 
malzemeyi üretme keyfi 
yaşadılar.

5. Sınıflarımızda “İnsan ve Çevre” Ünitesi Etkinliklerimiz
5. Sınıf Fen Bilimleri derslerinde “İnsan ve Çevre” 

ünitesini UBD (Understanding By Design) anlayışıyla, 
disiplinler arası bütüncül bir bakış açısıyla işledik. Bu 
ünitede öğrencilerimiz, farklı ekosistemleri araştırarak 
kendilerine verilen problemlere çözüm önerileri üretip, 
oluşturulan gruplarla sınıfta birbirlerine sunum yaptılar. 
Bu sunumlar sonucunda öğrencilerimiz, kendilerini öz 
değerlendirme formu ile grup arkadaşlarını ise grup 
üyelerini değerlendirme formu ile değerlendirdiler. 
Değerlendirme yaparken, çözüm önerilerinin verilen 
probleme uygunluğunu ve grup içerisinde işbirliğine 
dayalı çalışma gibi kriterleri dikkate aldılar.

“Nesli Tükenen Canlılar” konusunda ise öğrencilerimiz, VR gözlükleri kullanarak farklı ekosistemlerdeki nesli 
tükenen canlıları gözlemlediler. Bu gözlemlerinden yola çıkarak Türkçe dersinde, nesli tükenen canlılardan kendi 
seçtikleri biri ile ilgili betimleme paragrafı yazdılar. Öğrencilerimiz, nesli tükenen canlıları ve bu canlıların neslinin 
tükenmesine sebep olan faktörleri araştırdılar ve elde ettikleri bilgileri Matematik dersinde veri analizi yapmak 
için kullandılar. 

Bu ünitenin sonunda iki öğrencimiz anaokulumuza nesli tükenen canlılarla ilgili olarak “Endangered Species” 
adlı sunumu yaptılar. Sunumun sonunda anaokulu öğrencilerimiz, hangi canlıların neslinin tükendiğini ve 
hangilerinin tükenmekte olduğunu öğrenmiş oldular. Etkinliğimizin sonunda da öğrencilerimiz, Nesli Tükenen 
Canlılar ile ilgili bir bilgi yarışması düzenlediler.

7. Sınıf Öğrencilerimiz BTEC Bil im Uygulamaları Dersinde Sabun Yaptılar



45

7. Sınıflarımızın 
Anlamaya Dayalı 
Tasarım (UbD) İle 
Yapılan Farklılaştırılmış 
Çalışmaları
7. Sınıf öğrencilerimizle 

‘Evsel Atıklar ve Geri 
Dönüşüm, Kimya 
Endüstrisi’ konusunu 
Anlamaya Dayalı Tasarım 
(UbD) ile tasarladığımız, 
farklılaştırılmış derslerle 
öğrendik. 
‘Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm, Kimya Endüstrisi’ konusunda öğrencilerimiz, ilgi ve ihtiyaçlarına göre altı 

gruba ayrılarak kendilerine verilen senaryolar sayesinde farklı çalışmalar hazırladılar. İlk grubumuza Milli 
Eğitim Bakanlığı’nda önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için 7. Sınıf Fen Bilimleri kitabını hazırlayacak komitenin 
üyeleri olduklarını, konuyu özetleyen bir kavram haritası hazırlayıp komiteye sunmaları gerektiğini belirten 
senaryoyu verdik. İkinci grubumuza ilkokul çocuklarına yönelik hazırlanan bir kitap için, farklı atıkların geri 
dönüşüm aşamalarını anlatan bir hikâye yazmaları gerektiğini söyledik. Üçüncü grubumuz bulundukları beldenin 

belediyesinde, atık 
yönetimi ile ilgili çalışan 
uzman bir ekibin 
üyeleriydi. Onlardan 
geri dönüşüm ile ilgili 
yürütecekleri eylem 
planında, bulundukları 
beldenin sakinlerini geri 
dönüşüme teşvik edici bir 
afiş/broşür hazırlamalarını 
istedik. Dördüncü 

grubumuz atık su arıtan bir firmada uzman üyelerden oluşuyordu. Onlardan atık su arıtımı yapmayan bir 
bölgede, bölgenin belediye ve çeşitli kuruluşlarına atık su arıtımı ile ilgili bir reklam hazırlamalarını istedik. Bazı 
sınıflarda reklam filmi çekilirken, bazı sınıflarda reklamlar drama gibi sergilendi. Beşinci gruptaki öğrencilerimiz 

kimya endüstrisinde görevli kimya mühendislerinden oluşuyordu. 
Onlardan bir okulun meslekler gününde, lise öğrencilerine kimya 
endüstrisinin çalışma alanları, önemi ve kimya endüstrisi ile ilgili 
kuruluşlar hakkında bir tanıtım hazırlamalarını istedik. Altıncı 
grubumuz ise bir sosyal sorumluluk projesinin gönüllülerinden 
oluşuyordu. Onlardan çeşitli okullarda sergilenmek üzere, 
geri dönüşümün önemini vurgulayan, çarpıcı bir drama 
hazırlamalarını istedik. 
Kendilerine verilen görevler doğrultusunda keyifle çalışan 

öğrencilerimiz, çalışmalarının sonunda farklı ürünlerini sınıf 
arkadaşlarına sundular. 
7. Sınıf öğrencilerimizle “İnsan ve Çevre İlişkileri” ünitesini de 

Anlamaya Dayalı Tasarım (UbD) ile tasarladığımız, farklılaştırılmış 
derslerle öğrendik. 
İlgi çekme etkinliği olarak öğrencilerimiz, ünitenin ilk ders 

saatinde, biyo-çeşitlilik bakımından son derece zengin olan okul 
bahçemize çıkarak sınıf arkadaşlarıyla birlikte bir gözlem etkinliği 
yaptılar. Cep telefonlarına indirdikleri bitki tanıma uygulamalarıyla 
gözlemledikleri bitkilerin türüne karar vererek popülasyon, 
habitat, ekosistem, biyo-çeşitlilik gibi kavramları tartıştılar. 
Daha sonra sınıflarda farklı ilgi alanlarına göre beş gruba 

ayrılarak ünite ile ilgili farklı çalışmalar yaptılar. Birinci gruptaki 

7. Sınıflarımızın Anlamaya Dayalı Tasarım (UbD) İle Yapılan Farklı laştırı lmış 
Çalışmaları
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9. Sınıf öğrencilerimiz, hücrede 
madde taşınması ve hücrenin 
organelleri ile ilgili araştırma 
ve konu tekrarı yaparak tabu 
oyunu kartları hazırladılar. Kartlar 
toplandı, karıştırıldı… Öğrenciler 
iki grup olarak şans eseri seçtikleri 
karttaki kelimeyi, yasaklı kelimeleri 
kullanmadan anlatmaya çalıştılar. 
Keyifle oynarken, öğrendikleri 
birçok terimi de pekiştirdiler.

8. Sınıflarımızın Madde Döngüleri Etkinliği

8. Sınıf öğrencilerimiz “Canlılar ve Enerji İlişkileri” ünitesinde “Madde Döngüleri” konusunu animasyonlarla 
inceledikten sonra gruplara ayrılarak sunumlar hazırladılar. Hazırladıkları sunumları birbirlerine sundular. 
Sunumların ışığında, madde döngülerinin hayatımız için önemi tartışıldı. Böylece öğrencilerimiz madde 
döngülerinin dünyamızın geleceği için önemini kavramış oldular.Bu ünitenin sonunda iki öğrencimiz 
anaokulumuza nesli tükenen canlılarla ilgili olarak “Endangered Species” adlı sunumu yaptılar. Sunumun 
sonunda anaokulu öğrencilerimiz, hangi canlıların neslinin tükendiğini ve hangilerinin tükenmekte olduğunu 
öğrenmiş oldular. Etkinliğimizin sonunda da öğrencilerimiz, Nesli Tükenen Canlılar ile ilgili bir bilgi yarışması 
düzenlediler.

9. Sınıf Öğrencilerimiz, Biyoloji Dersinde Hücrenin Organallerini 
Tabu Kartlarıyla Pekiştirdi

öğrenciler ‘Büyük Kağıt Stratejisi’ ile ünite ile ilgili kavramları bir görsel çevresinde yazarak tartıştı. İkinci grup 
‘Türkiye’nin Tükenen Zenginlikleri’ başlıklı; ülkemizdeki endemik, nesli tükenen ve nesli tükenmekte olan 
canlıları Türkiye haritası üzerinde görsellerle gösterdikleri çalışmalarını tamamladılar. Üçüncü grup ünitenin 
kavramları ile ilgili bir drama hazırlayıp sahnelerken, dördüncü grup şarkı/şiir/slogan hazırladılar. Beşinci grup ise 
Türkiye’de biyo-çeşitlilik ile ilgili veri analizi çalışması yaparak Dünya Doğayı Koruma Vakfı’na sunulmak üzere 
biyo-çeşitliliği tehdit eden faktörlerle ilgili bir yazı yazdılar. 

Öğrencilere bilgi 
sağlamaktan çok 
onları hayata 
hazırlamayı, 
yaşamsal beceriler 
kazandırmayı 
hedefleyen bu 
çalışmalarımızda 
öğrencilerimiz 
farklı ilgi alanlarına 
göre kendilerine 
verilen görevler 
ve senaryolar 
doğrultusunda 
keyifle çalıştılar. 
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9. Sınıflarımızın Kimya Dersi Etkinlikleri

9. Sınıf öğrencilerimiz, Kimya dersinde moleküller arasındaki etkileşimlerin maddenin fiziksel özelliklere etkisini 
tespit etmek için yaptıkları deney ile her maddenin birbiri içinde çözünemediğini gözlemlediler.

Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz, iyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için bir oyun tasarladılar, oyunlarında 
kullanacakları “İyon Küpleri”ni kendileri yaptılar.

11. Sınıflar Kimyasal Reaksiyon Hızlarını Ölçtüler

11. Sınıf öğrencilerimiz, kimyasal değişimlerin oluşma hızlarını ölçüp karşılaştırdıkları deneyler gerçekleştirdiler. 
Bazı reaksiyonların çok hızlı gerçekleşirken, bazılarının yavaş gerçekleştiğini ve hıza etki eden faktörler olduğunu 

gözlemlediler.

Hazırl ık Sınıfı Öğrencilerimizin İyon Küpleri Etkinliği
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5/B sınıfı 
öğrencimiz Baybars 
Baltacıoğlu, 
Beykoz Belediyesi 
tarafından “Yeşil 
Okul” projesi 
kapsamında 
düzenlenen 
“Küçük Mucitlerin 
Çevre Dostu 
Yapıtları” 
yarışmasında 
Fen Bilimleri 
Öğretmenimiz Merve Bildi danışmanlığında hazırladığı, “Zincirleme 
Rüzgar Enerjisiydim, Atık Malzemeler ile Işık Oldum” adlı projesi 
ile Ortaokullar Arasında Beykoz İlçesi BİRİNCİSİ oldu. Öğrencimiz 
hazırladığı proje ile ev ve okuldaki faaliyetler sonucunda ortaya çıkan 
atıkları değerlendirerek enerji dönüşümünün gerçekleştiği elektrik 
üretimi santrali tasarladı. Öğrencimizi kutluyor, başarılarının devamını 
diliyoruz.

ecoTEDİSTANBUL 
Lise Takımı 
öğrencilerimizden 
Rana Fikriye Ak, 
Çağla Nur Apari, 
Kardelen Acar ve 
Berivan Yıldız, 
30 Mayıs 2018 
tarihinde İkokul 4. 
Sınıf öğrencilerimize 
“Katı Atık Yönetimi” 
konulu bir sunum gerçekleştirdiler.
Sohbet havasında geçen sunumda 
minik öğrencilerimiz, attığımız her 
şeyin çöp olmadığını, atıkların 
doğru kutulara atılmasının geri 
dönüşüm açısından önemini, 
mümkün olduğunca az tüketim 
yaparak atıklarımızı azaltmamız 

gerektiğini bir kez de liseli ecoTEDİSTANBUL öğrencilerimizden dinlediler. 
Büyük bir ilgi ile sohbete katılan 4. Sınıf öğrencilerimize ve sunumu gerçekleştiren lise öğrencilerimize teşekkür 
ederiz.

“Küçük Mucitlerin Çevre Dostu Yapıtları” Yarışmasındaki Başarımız

ecoTEDİSTANBUL Lise Takımımızın İlkokullu Kardeşlerine 
“Katı Atık Yönetimi” Sunumu

ecoTEDİSTANBUL
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“Öğrenci İken Girişimci Olmak” 
7 ve 8. Sınıf öğrencilerimizin izleyici olduğu açılış 

töreninde konuğumuz, genç girişimci Scode Kurucu 
Ortağı Kadir Can Kırkoyun idi. Öğrenci iken nasıl 
girişimci olduğunu ve Scode adlı eğlenceli yazılım 
eğitimi platformunun gelişim hikayesini paylaşan 
konuğumuz, tüm öğrencilerimize ilham verici 
muhteşem bir konuşma gerçekleştirdi. Ardından 
“Girişimcilik ve Ürün Tasarımı” adlı atölyesinde 
öğrencilerimize fikirlerini tasarıma dönüştürmesinde 
rehberlik etti. Konuşmasıyla ve atölyesiyle tüm 
katılımcıların büyük beğenisini alan konuğumuza 
çok teşekkür ediyor ve gelecekteki çalışmalarında 
başarılar diliyoruz. 

“Teknoloji ve İklim Değişikliği” 
5 ve 6. Sınıflarımızın açılış töreninde konuğumuz 

Boğaziçi Üniversitesi’nden İklim Değişikliği ve 
Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi yöneticisi 
Prof. Dr. Levent Kurnaz idi. Sunumunda iklim 
değişikliği ve ileri teknoloji ile iklim değişikliğinin 
etkilerini azaltacak çözümlere değinen konuğumuza 
bilgilendirici ve ilham verici konuşmasından dolayı 
teşekkür ederiz.

 Bilişim ve Fen Günü

“TED İstanbul Kolej i  B i l iş im ve Fen Günü”
“Hayalini Bilim ve Teknolojiyle Birleştir, Geleceğini Sen Şekillendir” 
18 Mayıs 2018 tarihinde ortaokul öğrencilerimiz gün boyunca eğlenceli, bilgilendirici, 
interaktif ve ilham verici etkinlikler ile bilim, bilişim ve teknoloji dolu bir gün geçirdiler.

“Gökyüzünün Ötesinde” 
Kapanış konuşmasında ise 7 ve 8. Sınıf 

öğrencilerimiz, TUSAŞ Havalılık ve Uzay San. AŞ 
(TAI)’den Metalurji Mühendisi Engin Öncül’den 
TAI’nin çalışma alanları ile ilgili bilgi aldılar. Uzun 
yıllar Airbus Askeri Nakliye Uçağı programlarında 
kullanılan çeşitli gövde ve kanat komponentlerine 
takılan metal ve kompozit parçalar için Tasarım 
Mühendisi olarak görev yapan konuğumuz, 
özellikle havacılık alanında kariyer yapmak isteyen 
öğrencilerimize ışık tuttu.
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Bilişim Teknolojileri ve Fen Bilimleri sorularından oluşan, öğrencilerin çok sevdiği Kahoot uygulaması ile 
yapılan Bilgi Yarışması 5, 6 ve 7. Sınıflar düzeyinde kıyasıya mücadelelerle geçti. 5. Sınıflar düzeyinde  
Poyraz Tanındı, Sinem Menteşeoğlu, Sinan Akan ve Mert Aydın Yılmaz’dan oluşan takımları ile 5/A sınıfı, 
Fatih Mehmet Sağdıç, Emre Narlıoğlu, Zelişan Ada Kılıç, Fatma Irmak Tuncel’den oluşan takımları ile 
6/B sınıfı ve Ayşe Melis Heper, Zeynep Erzan, Mert Kurnaz ve Merve Aral’dan oluşan takımlarıyla 
7/C sınıfı BİRİNCİ oldu.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılı başında 
ecoTEDİSTANBUL takımlarımızın  tüm sınıf düzeylerinde 
hazırlanan kamu spotlarının bu yılki konusu 
“Tüketim Alışkanlıklarımız” idi. 
Birbirinden ilginç ve dikkat çekici 13 adet kamu spotunun 
kıyasıya yarıştığı yarışmada, 5/A sınıfından Poyraz Tanındı 
birincilik, 7/B sınıfından Kerem Uygun, Zeynep Özlü ve 
Oya Ürkmez ikincilik ve 7/C sınıfından Baran Babacan 
üçüncülük ödülü aldı.   
Öğrencilerimizi, hazırladıkları bu etkileyici kamu spotundan 
dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.  
Birincilik ödülü alan kamu spotu videosunu, aşağıdaki QR’ı 
akıllı cihazınıza okutarak izleyebilirsiniz. İyi seyirler diliyoruz.

Etkinlik boyunca öğrencilerimiz çeşitli Fen ve Bilişim Atölyelerine katıldılar. Tüm öğrenciler eş zamanlı olarak 
farklı atölyelerde bilgilendirici ve eğlendirici çalışmalar gerçekleştirdiler. İşte Atölyelerimiz.

“TED İstanbul Kolej i  B i l iş im ve Fen Günü”
“Hayalini Bilim ve Teknolojiyle Birleştir, Geleceğini Sen Şekillendir” 

SINIFLAR ARASI BİLGİ YARIŞMASI

KAMU SPOTU YARIŞMASI

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

GİRİŞİMCİLİK ve ÜRÜN TASARIMI ATÖLYESİ
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ATÖLYE ÇALIŞMALARI

GOOGLE EXPEDITIONS ATÖLYESİ

STOP MOTION ATÖLYESİ

LEGO MINDSTORM ATÖLYESİ

UNITY 3D OYUN TASARIM ATÖLYESİ

“TED İstanbul Kolej i  B i l iş im ve Fen Günü”
“Hayalini Bilim ve Teknolojiyle Birleştir, Geleceğini Sen Şekillendir” 
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ATÖLYE ÇALIŞMALARI

MAKER ATÖLYESİ

TEKNOLOJİK ATIKLAR İLE TASARIM ATÖLYESİ

BİTKİ AVI ATÖLYESİ

KİNETİK KUM ATÖLYESİ

“TED İstanbul Kolej i  B i l iş im ve Fen Günü”
“Hayalini Bilim ve Teknolojiyle Birleştir, Geleceğini Sen Şekillendir” 
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ATÖLYE ÇALIŞMALARI

BİLİŞİM FUARI & ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI

KİMYASAL BUKALEMUN  ATÖLYESİ

“TED İstanbul Kolej i  B i l iş im ve Fen Günü”
“Hayalini Bilim ve Teknolojiyle Birleştir, Geleceğini Sen Şekillendir” 

Bilişim Atölyeleri 
ve Fuar 

Alanı Filmini 
izleyebilirsiniz.
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Öğrencilerimizin 3D Tasarım Çalışmalarından

Öğrencilerimiz Tinkercad ile 3D modelleme dünyasına giriş yaparak, yakın bir zamanda hayatımızın her 
alanına girecek olan 3D ürünlere örnek olacak birbirinden farklı tasarımlar oluşturdular. 
Tinkercad, online olarak çalışan ve internetin olduğu herhangi bir bilgisayardan herkesin kolayca 

ulaşabileceği bir 3D tasarım ve modelleme aracıdır. Kullanması en eğlenceli tasarım programlarından biridir. 
Bilişim Teknolojileri derslerimizde, öğrencilerimizin bakış açısını geliştiren, hayal gücünü kullanmaya 

yönelten Tinkercad ile çalışırken öğrencilerimiz aynı zamanda; gruplandırma, çoğaltma, yörünge ve parça-
bütün ilişkisi kavramlarını da keyifle öğrenir. 
Öğrencilerimiz; masaüstü kalemlik, kalem, silgi, fincan, çalışma masası, araba, kale ve farklı oda dizaynları 

gibi birçok 3D tasarım ürünlerini ortaya çıkardılar. 

  Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri Derslerinde 3D Tasarım Çalışmaları

Nida Sayber
4/A

Kerim Esenli
4/B

Duru Yağmur 
İşbilen 
5/A

Yağmur Yüksel
4/C

Mert Aydın Yılmaz
5/A

AryaDoğulu
4/B
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Burcu Birler
6/E 

Alp Şenel
5/B

Esatcan Ünsal
6/C

Burcu Birler
6/E 

Çelik Keleş
6/C

Burcu Birler
6/E 

Burcu Birler
6/E 

Derin Acar
6/E

Öğrencilerimizin 3D Tasarım Çalışmalarından
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11-12 Mayıs 2018 tarihlerinde, TED İzmir Kolejinde gerçekleşen 
BTEC Day’e Matematik Öğretmenimiz Emre Gözaydın katıldı.
Okulumuzda uygulamakta olduğumuz “BTEC Mathematical 

Applications” 
programının 
amacını, 
içeriğini ve 
uygulamalarımızın 
yer aldığı sunumu 
diğer TED 
okullarından katılan 
öğretmenler ilgiyle izledi.
Öğretmenimize katılımı ve sunumu için teşekkür ederiz. 

16 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen, 
4. Sınıflar Ortaokul Tanışma Günü Bahçe 
Etkinliğimize Matematik öğretmenlerimizden Feyza 
Demir ve Betül Köse, 5. Sınıf öğrencilerimizden 
ise Eren Tirelioğlu, İda Öztuksavul, Tibet Carda, 
Kerem Kervancı, İrem Pekmezci, Eda Duman, Alp 
Şenel, Barış Aydın, Defne Halimoğlu, Ayça Gıranit 
katıldı. 
4. Sınıflarımız, görevli 5. Sınıf öğrencilerimiz ve 
öğretmenlerimiz ile bir araya gelerek, düzenlenen 
Zeka ve Matematik oyunlarına, bulmaca 
çözümlerine, puzzle yapma etkinliğine aktif olarak 
katıldılar.

 Matematik
4. Sınıflar Ortaokul Tanışma Günü Bahçe Etkinliğimiz

BTEC Day Sunumu
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Okulumuz Matematik Öğretmenlerinden Emre Gözaydın ve Funda Yıldız, 
Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından düzenlenen “Singapur Matematik Eğitimi” 
seminerine katıldılar. Uluslararası sınavlarda, Matematik alanında başarılı sonuçlar 
alınmasını sağlayan, eğitim sistemi ve sistemin uygulamaları hakkında bilgi aldılar.

8-9-10 Mayıs 2018 tarihlerinde Matematik Öğretmenlerimiz Feyza Demir ve Betül Köse, İlkokul 4. Sınıf 
öğrencilerimizi ziyaret ederek onlarla birlikte birer demo ders yaptılar. Ders sırasında Ortaokuldaki Matematik 
dersinin içeriğinden, uygulanan çalışmalardan, aktivitelerden söz ettiler. Başarılı bir Matematik öğrencisi olmak 
için ilk şartın kendilerine verilen yönergeleri doğru bir 
şekilde anlamak ve istenilenleri uygulamak olduğunun 
anlatıldığı “Ben Bir Yıldızım” etkinliğini yaptılar. Bu 
yıldızlar daha sonra oryantasyon programının devamında 
Ortaokul Bahçe Etkinliğimizde panolarda sergilendi.

Ortaokul Matematik Tanıtım Derslerimiz

Singapur Matematik Eğitimi
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TED Ortaokullar Arası Akıl Oyunları 

26 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen TED Ortaokulları Arası Akıl 
Oyunlarında, Matematik Bölümü öğretmenlerinden Yavuz Çiçen 
danışmanlığında 8/A sınıfından Selin Mert, Deniz Mersinlioğlu, Ece 
Turunçoğlu, 8/B sınıfından Boran Üstün, 8/C sınıfından Emre Ege Alim ve Can Oktay Orhun katılmıştır.
Akıl oyunları ile öğrencilerin sahip oldukları potansiyellerinin farkına varmalarının sağlanması ve geliştirmesi; 

karşılaştıkları problemler karşısında orijinal ve yeni çözüm yolları geliştirmesi, pratik düşünmesi, problem 
çözümlerinde doğru stratejiler geliştirebilmesi ve doğru kararlar verebilmesi gibi beceri ve yeterliliklerin 
geliştirmesi amaçlanmaktadır. 
Türkiye’nin 22 farklı TED Ortaokulundan 66 takımın katıldığı etkinliğe, okulumuz iki takımla katılmış ve 

yarışmada öğrencilerimiz okulumuzu başarıyla temsil etmiştir. 

Akıl Oyunlarına katılan öğrencilerimizin izlenimleri;
Benim için çok güzel, eğlenceli ve deneyimlerle dolu bir gün oldu. Sabah havaalanına gittiğimiz andan itibaren 

geçirdiğim her anın bana bir şeyler kattığını düşünüyorum. Yarışmada takım olarak çalışmayı ve sınırlı bir süre 
içinde sorulan çeşitli akıl oyunları sorularını cevaplamayı öğrendik. Ankara’ya gitmek ve TED Ankara Kolejini 
görmek çok güzeldi. Farklı TED okullarından öğrencilerle tanıştık. İyi ki bu yarışmaya katılmışım.   
Selin Mert 8/A
Bu yarışmanın bana kattığı en önemli bölüm, yarışmada sorulan zor problemlerle baş etmeyi öğrenmek oldu. 

Yarışma sırasında değişik duygular yaşadık. Kimi zaman zorlandık, kimi zaman başarmanın keyfini yaşadık. 
Sonuç olarak, bu yarışma bana baskı altında sakin kalmayı ve bir takımın içinde çalışabilmeyi öğretti.
Deniz Mersinlioğlu 8/A
Cumartesi günü, akıl oyunları yarışması için TED Ankara Kolejine gittik. İyi bir skorla geri döndük. Yarışma 

çok eğlenceliydi ve çok keyif aldım. Bu yarışmadan çok fazla şey öğrendim. Atmosferi ve ortamı çok güzeldi. 
Takımın ve takım ruhunun nasıl olması gerektiğini, birbirimize en kötü durumda bile nasıl moral verebileceğimizi 
ve destek olacağımızı, nasıl ekipçe çalışılacağını öğrendim. Bunları öğrenirken de çok eğlendim Aynı zamanda 
da TED Ankara Kolejini gezmiş oldum. Diğer TED okullarındaki öğrencilerle tanıştım ve kaynaştım. Bu yarışma 
benim için hep bir hatıra ve tecrübe olarak kalacak.
Boran Üstün 8/B
5. TED Akıl Oyunları yarışmasında heyecanım nedeniyle motive olamayacağımı düşünüyordum. Ankara’ya 

gidişimizle beraber, diğer arkadaşlarımızla iyi birer takım olmamız, bu düşüncemin değişmesini ve yarışma 
süresince çokça eğlenmemi sağladı. Yarışmaya katılarak çok olumlu bir karar verdiğimi düşünüyorum. Bir daha 
gitme imkânım olsa tekrar katılmak isterdim. 
Can Oktay Orhun 8/C
Okulumuzu temsil etmenin heyecanı ile gittiğimiz TED Ankara Kolejinde güzel bir organizasyon hazırlanmıştı. 

Bizler gibi okullarını temsil eden öğrenci arkadaşlarımızla karşılaştık. Bir takım halinde yarışmanın bizi daha 
rahat ve güçlü kıldığını hissettim. Bu tip yarışmaların bizi daha geliştirdiğini öğrendim ve başarılı olmak için 
daha çok çalışmamız gerektiğini anladım. TED çatısı altında olmak beni gururlandırdı. TED Ankara Kolejinde 
tarihi hissettim. Bu güzel deneyim ve tüm gün boyunca bizim yanımızda duran ve desteğini esirgemeyen 
öğretmenimize minnettarım.
Emre Ege Alim 8/C
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Outdoor Classroom Day ilk defa 2017 
yılında 100’den fazla ülkede 2 milyon 
civarında öğrenci ile gerçekleşmiştir. 
Outdoor Classroom Day bu yıl           
17 Mayıs 2018 tarihinde yapılmıştır. 
Etkinliğin amacı, açık havada 
öğrenmeyi ve oynamayı sağlarken 
aynı zamanda problem çözme, takım 
çalışması ve yaratıcılık gibi kritik yaşam 
becerilerini de öğretmesidir. 
Biz de TED İstanbul Koleji olarak 

bu kampanyaya destek vermek 
için 5. Sınıflarımızla birlikte, o gün 
Matematik dersimizi bahçede yaptık. 
Çocuklar böylece hem küresel ısınmaya 
dikkat çektiler hem de ekip çalışması 
yaparak yaratıcılıklarını ortaya koydular. 
Konumuzun insan ve çevre konusunda, 
veri toplama ve araştırma sorusu yazma 
olması ise olaya ayrı bir renk kattı. 
Gelecek yıl Outdoor Classroom 

Day 1 Kasım 2018 tarihinde 
gerçekleştirilecektir. 

9. Sınıflarımızın Matematik Dersinden

9. Sınıflarımızın 
Matematik 
dersinde, 
“Üçgende 
Eşlik” kurallarını 
ispatladık. 
Öğrencilerimiz, 
farklı uzunlukta 
kesilmiş 
olan pipetleri 
kullanarak, iki 

üçgenin birbirine eş olabilmesi için hangi üç kriterin aynı olduğunun bilinmesi 
gerektiğini keşfettiler. Bir ders süren, bu keşfetme sürecinden sonra, elde ettikleri 
sonuçları yazarak ve bu sonuçları kullanarak verilen üçgenlerin hangi kurala göre 
eş olduğunu belirlediler.

5.Sınıflar "Bugün Kaç Yaşındayım?" Etkinliği

5. Sınıf 
öğrencilerimiz, 
“Zaman Ölçüleri” 
konusunda kendi 
doğum günü 
tarihlerinden 
yola çıkarak, o 
günün tarihine 
göre kaç yaşında 
olduklarını gün, 
ay ve yıl olarak hesapladılar. Sınıflarındaki en büyük ve en 
küçük öğrenciyi buldular.

Outdoor Classroom Day
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Bilim ve Popüler Bilim Kulübü Üzerine 

“Bilimi, bugünkü bilimin dar çerçevesinden çıkarıp bilim üstüne getirdiğimiz an, 
tam bilim olur.

          Isaac Newton

Okul saatleri içerisinde sabırsızlıkla beklediğim, Bilim üzerine düşünüp tartışmak için 
dayanamadığım bir kulüp burası: Popüler Bilim Kulübü.
İki danışman öğretmenimiz ve ben dâhil üç öğrenci var bu kulüpte. Hani bir söz vardır ya: “Az laf çok iş”, 

ben bu sözü bu kulüple tanıştıktan sonra “Az kişi çok bilim” olarak çevirdim. Peki niye?
Çünkü Bilim paylaşıldıkça güzel. Üzerinde konuştukça anlamlı. Gerçek manasını sorgulamaya başlayınca 

hakikaten bilim. Bir gökkuşağı hayal edin şimdi. Tek renkle mi güzel yoksa her rengi barındırdığı zaman mı? 
Cevap apaçık ortada…
Her insan, kendisi, bir renktir. Farklı görüşleri, analizleri, inanışları olabilir. Bilim de zaten buradan ortaya 

çıkar. Münakaşa ettiğimiz ve üzerinde düşündüğümüz zaman bilim anlamlı.
E=mc2, fiziğin temel formüllerinden biri. Sizce bu formül kendiliğinden mi ortaya çıktı? Ben bilimi, 

üzerinde düşünülmediği zaman boş bir bardağa benzetiyorum. İçine ne isterseniz doldurabilirsiniz ancak o 
bardak orada boş da kalabilir.
Popüler Bilim kulübümüz, bu durumun hayata geçmiş hali gibi...
Kulübümüzü çok sevmekle beraber, danışman öğretmenlerimizin kulüp saatlerinde okumamızı istedikleri 

kitaplar, ilgimi daha da çok çekiyor. Aynı zamanda, “Popular Science” dergisi ile yeri geliyor Stephan 
Hawking’i anıyor, yeri geliyor Marie Curie gibi fedakâr bir bilim insanını tekrar gözlerim önüne getiriyorum.
Kitaplarımızı ve dergimizi okuduktan sonra, geliyor “analiz ve tartışma” evresi. Okuduğumuz kısımlarda 

ilgimizi çeken noktaları söylüyoruz, niye ilgimizi çektiğini söylüyoruz. Konu konuyu açıyor ve kendimizi bazen 
uzay deliğinin boşluğunda buluyoruz. İşte bilimi sevmek böyle bir şey…
Bazen de bilime damgasını vurmuş kişilerin (Stephan Hawking gibi) veya okuduğumuz bölümü özetleyici 

noktaları tahtamıza yazıyoruz ve bloğumuza yüklüyoruz.
Bloğumuza ayrıca yazdığımız yazıları da eklemeyi unutmuyoruz. 
En büyük hedeflerimiz daha çok insana ulaşabilmek… Ancak bilimi seven, bilim yapan herkes için de çok 

güzel bir kulüp olduğumuzun bilincindeyiz.
Kısacası, bu kulübün bir parçası ve üyesi olmaktan çok mutluyum.
Bilimli günler dileğiyle.
Hüseyin Can 10/C

Nötron Yıldızları
Sizce nötron yıldızları nedir? “Nötronlardan oluşan yıldızlar değil mi?” dediniz kendinize 

şu anda. Yanlış da değilsiniz. Nötron yıldızları, bir yıldız öldüğünde ortaya çıkan 
süpernovadan sonra yıldızın kalan kısımlarının kendi içine çökmesiyle oluşur. Ama bu 
yıldızlar tamamen nötronlardan oluşmazlar. Eğer sadece nötronlardan oluşsalardı, beta 
ışıması yüzünden kısa bir süre sonra yok olurlardı. Nötron yıldızlarının içinde proton 
ve elektronlar da vardır ve nötron yıldızlarını bir arada tutan şeyler bunlardır. Nötron 

yıldızları aynı zamanda çok da hızlıdırlar. Bunun nedeni ise açısal momentumun korunumu yasası gereği 
nötron yıldızlarının hacmi azaldıkça, kendi etrafındaki dönme hızının artmasıdır. Yani bir nötron yıldızı 
küçüldükçe, kendi etrafındaki dönme hızı da artar. Nötron yıldızları bir yıldızın kalıntılarından oluştuğu 
için büyük olduğunu sakın düşünmeyin. Bırakın güneşin yarısını, bazıları Dünyadan bile küçük. Çünkü 
bu yıldızlar sadece patlamış bir yıldızın parçalarını toplayıp bir arada tutmuyorlar. O parçaları toplayıp 
sıkıştırıyorlar. Yani çok küçükler. Bazıları o kadar küçük ki yarıçapları 10-20 km arasında. Belki de bu 
yazıyı okurken kendi kendinize şöyle demiş olabilirsiniz “Eğer bu kadar küçüklerse, kütleleri de az olmalı, 
değil mi?” Dediniz demedim, sadece olabilir dedim. Ama hayır kütleleri de çok fazla ve sıkıştırılmış. O 
kadar sıkıştırılmış ki, bir çay kaşığı nötron yıldızı, Giza Piramidinin 900 katı kadar ağır olabilir. Ama siz bunu 
öğrenene kadar o ağırlık altında ezilip ölürsünüz. Nötron yıldızlarına ilişmeyin, yoksa çok kötü olur.
Kutay Kazancı 10/C

Popüler Bilim Kulübümüzden
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RÜYANDA ÇÖZERSİN 

Yazar: Toprak Işık
Yayınevi: Doğan ve Egmont Yayıncılık

Hayal meraklısı Meriç’in okulla, özellikle de Matematikle başı dertte. Soruları 
anlamıyor, konuları takip edemiyor. Aslında onun gönlünde yatan, bir hayalden 
diğerine koşmak. Offf! Ama bunu yapamıyor ki; çünkü matematik rüyalarını da ele 
geçirmiş. Peki Meriç matematikle arasını nasıl düzeltecek? Yoksa rüyalarında mı?

İŞLEM TAMAM 1 
Yayınevi: Tudem Yayınları

Matematik öğrenmek yeni bir dil öğrenmek gibidir. O dilin güzel hikâyelerine 
ulaşmak için ustalaşmak gerekir. Yolun başındaki zahmete katlanırsan matematik 
sana içindeki güzellikleri cömertçe sunar. Matematiğin sayılardan, işlemlerden ve 
şekillerden oluşan dilini keşfeden yazar, bunu çocuklarla paylaşabilmek için mizahı 
kullanarak benzersiz bir anlatım sergiliyor. Temel matematik konularını belirli bir 
düzen içerisinde, sohbet tadında sunan İşlem Tamam, karikatür esintili desenleri 
eşliğinde, her satırıyla eğlenerek öğrenmenin önemini vurguluyor. 

Ortaokul Öğrencilerimize Matematik Tatil Kitabı Önerilerimiz…

Tatilde sizler için listesini çıkardığımız kitapların içinden istediklerinizi seçebilirsiniz. 
Her birinde Matematiğin gizli kalmış yönlerini keşfedeceğinize, gizemli bir yolculuk 

yapacağınıza inanıyoruz. 

İŞLEM TAMAM 2 
Yazar: Toprak Işık
Yayınevi: Tudem Yayınları

Toprak Işık’ın, Matematiğin göründüğünden çok daha keyifli olabileceğini 
kanıtlayan “İşlem Tamam” isimli başvuru dizisinin ikinci kitabı.
Kesirler, ondalık sayılar, bölme ve çarpma gibi temel matematik konularının 

sürükleyici bir hikâyeyle buluştuğu, 10 yaş ve üzeri okurlar için eğlenceli bir 
serüven...

SAYI ŞEYTANI 
Yazar: Hans Magnus Enzensberger
Yayınevi: Can Çocuk Yayınları

Matematik mi? Matematiği düşünmek bile çoğumuz için kabuğuna çekilmeye 
yeter. Bu kitabın kahramanı olan Robert için de durum farklı değildir. Bir gece, 
düşünde bir meraklı ve eğlenceli bir oyuna girişir ki, Robert'in ve elbette kitabın 
okurlarının da kafasındaki bütün karanlık noktalar birer birer aydınlanır. 
'Sayı Şeytanı', matematikten ürken, onu anlamadığını düşünen, bir yandan da 
onun gizemlerini keşfetmeyi isteyenler için vazgeçilmez bir başucu kitabı.
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Okuyabileceğiniz Diğer Kitaplar

BİR SAYI DÜŞÜN 
Yazar: Johnny Ball
Yayınevi: Tudem Yayınları

HARİTADA KAYBOLMAK
Yazar: Vladimir Tumanov
Yayınevi: Günışığı Kitaplığı

KRALİÇEYİ KURTARMAK
Yazar: Vladimir Tumanov
Yayınevi: Günışığı Kitaplığı

SÖR ÇEPÇEVRE'NİN MATEMATİK MACERALARI
•Kral'ın Onlukları    •Viking Haritası
•Çetre Adası     •Açı Diyarının Büyük Şövalyesi
•İlk Yuvarlak Masa    •Pi Ejderhası
•Konideki Kılıç
   Yayınevi: Doruk Yayınları

AKIL OYUNLARI
Beynini Çalıştır
Yazar: Tayfun Yalçıntaş
Yayınevi: Tudem Yayınları

AKIL OYUNLARI
Yazar: Tayfun Yalçıntaş
Yayınevi: Tudem Yayınları

NUMARANI ORTAYA ÇIKARDIK
Yazar: Mukul Patel
Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları
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Kitapların Bazıları Hakkında Öğrencilerimizin Yorumları

İŞLEM TAMAM 
Ada Çınar 5/C
Ne öğrendim?
İşlem tamam kitabından Matematiğin eğlenceli olduğunu ve her yerde kullanıldığını 

öğrendim ayrıca özel bir bilgi olarak da karenin özel olduğunu ve aynı zamanda da bir 
dikdörtgen olduğunu öğrendim. Bu kitapta en fazla Geometrik cisimlerden bahsediliyordu 
ve benim en sevdiğim konu buydu. Bu konu hakkında çok fazla şey öğrendim en fazla kare 
hakkında bilgi sahibi oldum.

İşlem Tamam Bize Ne Anlatıyor?
İşlem Tamam kitabı bize Matematiğin eğlenceli olduğunu anlatmaya çalışıyor.
Bu kitapta Matematik dersinde önceden öğrendiğimiz bilgileri pekiştiriyor ve 

tekrarlıyoruz.
Bu kitap bize;
•Geometrik Şekilleri
•Şekil ve Tablo Grafiğini
•Rakam ve sayıları
•Açıları
•Örüntüleri bize eğlenceli bir şekilde anlatıyor.

Talya Yücelen 5/C
Ne öğrendim? 
Bu kitap sayesinde;
•Matematiğin sayılardan, işlemlerden ve şekillerden oluşan bir dili olduğunu
•Matematiğin her yerde kullanıldığını,
•Değerli olanın ezberlemek değil anlamak olduğunu
•Zorlanan beynin geliştiğini 

•Matematikte mantıksız işin olmadığını öğrendim
Bu kitabı herkese tavsiye ederim. Çok eğlenceli ve kolay okunabilen güzel bir kitap.
 HERKESE BU KİTABI ÖNERİYORUM!
Neden sevdim?
•Çünkü Matematiğin ezbere dayalı olmadığını ve eğlenceli bir dili olduğunu öğrendim.
•Kolay okunabiliyor. 
•Matematiğin her yerde kullanıldığını öğrendim.  
•Matematiği daha çok sevmemi sağladı. (Aslında tabii ki matematiği seviyordum, ama daha çok sevdim.)

KRALİÇEYİ KURTARMAK
Kayra Kırıksız 5/C

 Kitapla İlgili Yorumlarım;
•Okumanızı tavsiye ederim.
•Çok güzel bir kitap.
•Özellikle de macera seven ve macera kitapları okumayı seven 

kişiler bu kitaptan çok hoşlanacaklardır.
•Bence satın almaya ve okumaya değer bir kitap.
•Kitabın içinde bulmaca şeklinde eğlenceli matematik soruları var. 

Bu şekilde matematiği biz çocuklara sevdirmeye çalışan bir kitap
•Eğer kitabı sevdiyseniz bu maceranın sonunu da sizler tamamlayın…

KİTAPDA YER ALAN BİR BULMACA SORUSU:
   Besili, şişko bir siyah böcek pek keyifle gidiyordu. İyilik düşünmeyen bir peygamberdevesi hamle yaptı 

ona doğru.
   Hızla kaçtı bizim böcek,oflaya puflaya.
   Peşinden yetişmek zordu. Saniyede tamı tamına yüz santimetre- amma çok yol alıyordu! Avcının hızı da 

şaka değildi hani; gidişi onun da etkileyiciydi. Çok yıldırıcı bir sürat, otuz metre dakikada. 
    Yalvarırım söyle, n’olur beni merakta bırakma, zavallı deve aç mı kaldı yoksa sonunda? Santimetre olsun  

lütfen ve saniyede diye eklemeliyim, neydi hızları arasındaki fark? Kolay gele sana demeliyim. 
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  Sosyal Bilimler
Lise Sosyal Bil imler Günü

Her sene okulumuzda farklı konularda düzenlediğimiz Sosyal Bilimler Günü 
etkinliklerimizin bu seneki konusunu “KADIN” olarak belirledik. Etkinlik 
süresince, konuşulmasına, anlatılmasına ve tartışılmasına içinde yer aldığımız 
bu tarihte dahi oldukça ihtiyaç duyulan, kadının insan hakları ve toplumdaki yeri 
farklı etkinliklerle konu edilmiştir. 
Yapılan etkinlikler üç günde gerçekleşti. Birinci gün öğrencilerimizin birçok farklı 

malzeme ve sunum tekniği kullanarak hazırladıkları sergi oldukça dikkat çekti ve 
beğenildi.
İkinci gün açılış konuşmasını 11. Sınıf öğrencilerimizden Dila Karcılıoğlu 

gerçekleştirdi ve ardından Koç Üniversitesi eğitimcileri tarafından 9, 10 ve 
11. Sınıf öğrencilerine “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi” verildi. Böylece 
öğrencilerimizin bu konudaki farkındalıklarının artması amaçlandı.
Üçüncü gün kapanış konuşmasını 11. Sınıf öğrencilerimizden Zeynep Genç 

gerçekleştirdi. Etkinliğimizin bu son gününde amacı, kadının toplum içindeki yerinin eşitlik temelli inşası için 
farkındalıklarımızı arttırmak ve bu konuda neler yapabileceğimizi düşünmek, konuşmak için ortam hazırlamak 
olan “KADIN” konulu panelimizin konukları Uzman Klinik Psikolog Gözde Hatiboğlu, Cinsel Sağlık Eğitmeni, 
Aktivist Efsun Sertoğlu ve İş Kadını Gamze Cizreli kendi bilgi ve deneyimlerini öğrencilerimizle paylamış oldu.
“PROBLEM NE KADIN, NE ERKEKTİR. ÇOĞU ZAMAN PROBLEM BAKIŞ AÇISI, ALGILAMA BİÇİMİ, YETİŞME 

TARZI VE ZİHNİYETTİR!” mottosuyla bu seneki Sosyal Bilimler Günü etkinliklerimizi tamamladık.
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Ortaokul Sosyal Bil imler Günü

Nepal Fotoğraf Sergisi
Her sene olduğu gibi bu sene de 19-25 Mayıs 2018 tarihleri arasında Nepal Sosyal Sorumluluk Projesi ile 

Nepal’e giden öğrencilerimizin kendi çektikleri fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergimiz gerçekleşmiş, velilerimiz, 
öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından yoğun beğeni ve ilgiyle karşılanmıştır.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 
derslerinde öğrenilenlerin 
uygulamalarından oluşan 
Ortaokul Sosyal Bilimler 
Günümüz bu sene                  
15 Mayıs 2018 tarihinde tüm  
5. Sınıf öğrencilerimizin 
katılımıyla okul bahçesinde 
gerçekleşti. Etkinliğimizin birinci 
bölümünde öğrencilerimiz, ülkemizde bölgelerimizin kültürel ve ekonomik 
faaliyetlerinin neler olduğunu, kendi gruplarına ait bölge haritasına farklı, 
renkli malzemeler kullanarak yerleştirmişlerdir. İkinci bölümde ise gruplar, 
tamamladıkları haritalarını istasyon tekniği ile diğer gruplarla paylaştılar, böylece 
yaşayarak, yaparak ve paylaşarak öğrendiklerini kalıcı hale getirmiş oldular.
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Şanlıurfa: Kültürel Mirasa Saygı Projesi
TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Lisesi ve TED Rönesans Lisesinin 

birlikte çalıştıkları bir proje olarak tasarlanan “Şanlıurfa: Kültürel 
Mirasa Saygı Projesi” ile öğrencilerimizin kültürel mirasımızı 
oluşturan önemli değerleri fark ederek bu kültür değerlerinin 
sürdürülebilirliği için bunların korunması ve tanıtılmasına yönelik 
bir sosyal sorumluluk projesi geliştirmelerini, proje konusunda 
yer alan ve araştırdıkları tarihsel ve arkeolojik varlıkları yerinde 
gözlemleyerek, inceleyerek, ilgili uzmanlarla görüşerek ve veri 
toplayarak; araştırma sonuçlarına dayalı ürün ortaya koyarak 
ve bu ürünü tanıtarak kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirmeleri 
amaçlanmıştır.
Bu amaçlar doğrultusunda öncelikle iki okulun gönüllü 

öğrencilerinin okulumuzda buluşması sağlanmış oluşturdukları 
gruplarla görev dağılımları yapılmıştır. Nisan ayı içerisinde 
Şanlıurfa İline yapılan gezi için planlamalar başlatılmıştır. Gezi 
zamanına kadar geçen sürede öğrenciler Şanlıurfa’nın doğal, 
tarihi ve kültürel özellikleri ile ilgili bilgi toplamışlar ve gezi 
grubuyla paylaşmışlardır.
20-22 Nisan tarihlerinde gerçekleşen gezide ilk gün Şanlıurfa 

Arkeoloji Müzesi, Mozaik Müzesi gezilmiş, müze içinde 
fotoğraflar, videolar çekilmiş, dramalar ve interaktif oyunlarla 
müzedeki eserlerin tarihsel bağlamdaki anlamlarının ve 

değerlerinin kavranması sağlanmıştır. İkinci günde Harran Üniversitesi, Kervansaray ve Konik Haran Evleri; 
Sular altında kalan Halfeti; ardından insanlık tarihinin ilk izlerinin bulunduğu Göbeklitepe Arkeoloji alanı 
gezilmiş, fotoğraf ve videolar çekilmiş, yerel halkla röportajlar yapılmıştır. Son gün Balıklı Göl, Şanlıurfa Çarşısı 
ve Kalesi de gezildikten sonra İstanbul’a dönüş yoluna geçilmiştir. Öğrencilerin oldukça etkilendikleri ve zevk 
aldıkları bir gezi birçok belge ve anıyla tamamlanmıştır.
Projenin gezi etabından sonra sıra tüm öğrenilenlerin, görülenlerin paylaşılması ve bölgenin tanıtımı için 

önemli bir platform olacak olan web sitesinin tasarlanmasındadır. Önümüzdeki yıl öğrencilerin Şanlıurfa 
Projesi’nde bu yıl edindikleri deneyimlerini ürünlere dönüştürüp arkadaşlarıyla paylaşacakları bir yıl olacaktır.
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  Yabancı Diller

Yabancı Diller Bölümü tarafından düzenlenen 8-10 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen 
MULTILINGUAL FESTİVAL öğrencilere ve bizlere keyifli dakikalar yaşattı. Yaklaşık iki haftadır bu büyük 
gün için çalışıp hazırlanan öğrencilerimiz, hedef dillerde yaptıkları sunumlarla bizleri gururlandırdılar. 
İngilizce, Almanca, İspanyolca ve Fransızca dillerinde açılış konuşması yapan öğrencilerimiz, farklı 

seviyelerden oluşan İngilizce Tiyatro Kulübümüzün sergilediği “High School Musical” isimli tiyatroyu 
keyifle izlediler. Sonrasında 5. Sınıf öğrencilerimiz koridora davet edildi ve 6. Sınıf öğrencilerimizin 
özenle hazırlamış olduğu masaları, panoları ve stantları gezerek kendilerine farklı dillerde sorular 
yönelttiler. Sunumların bazılarında skeçler, mini tiyatro gösterileri, bazılarında ise oyunlar, ödüllü 
yarışmalar vardı. Seyirciler heyecan ve neşe içinde sunumlara katıldılar. Bu etkinliğimizde her anlamda 
uyum içinde çalışan, emek veren tüm öğrencilerimizi ve Ortaokul İngilizce, Fransızca, Almanca, 
İspanyolca öğretmenlerimizi canı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. 



68

İlkokul 2, 3 ve 4. Sınıf öğrencilerimiz tüm yıl boyunca İngilizce derslerinde 
öğrendiklerini öğretmenleri ve velileri ile paylaşmak üzere ilkokul bahçesinde 
toplandılar. Müzik öğretmenimiz Kevin Thompson’ın eşliğinde “Hoş geldiniz” şarkısını 
söyleyen öğrencilerimiz, daha sonra kendi stantlarına dağılarak projelerini velilerine 
sundular ve farklı konularla ilgili kendi yarattıkları oyunları velileriyle oynadılar. 
Öğrencilerimizin İngilizce sunum yapma ve oyun yaratma konusunda ne kadar 
başarılı olduklarını görmek bizim için çok sevindiriciydi. Emeği geçen tüm İngilizce 
öğretmenlerimize, çocuklarımızı festivale gelerek destekleyen velilerimize ve tabii ki 
tüm özverili ve yaratıcı çalışmalarından dolayı öğrencilerimize çok teşekkür ederiz.

İngilizce

İlkokul İngilizce Festivalimiz
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14 Mayıs 2018tarihinde 2, 3 ve 4. Sınıf öğrencilerimiz ile Spelling Bee etkinliğimizi gerçekleştirdik. 
Öğrencilerimizde bu yaşta çok görülen imla hataları hususunda farkındalık yaratmak amacıyla bu yıl altıncısını 
düzenlediğimiz etkinliğimiz  yine çok çoşkulu ve heyecanlı geçti. 2/A-3/D ve 4/A sınıflarının galip geldiği 
yarışmamızda yer alan tüm öğrencilerimizi tebrik ederiz. 

14 May 2018 

İlkokul İngilizce Drama Kulübü Gösterisi
24 Nisan 2018 tarihinde İlkokul İngilizce Drama Kulübü öğrencilerimiz sene boyunca kulüp saatlerinde 

hazırlandıkları “The Little Red Hoodie” isimli İngilizce oyunu arkadaşlarına ve ailelerine sundular.  
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1. Sınıf Öğrencilerimizle Jolly Phonics Dersleri

“Okul Dışarıda Günü”nü Biz de Dışarıda Kutladık

24 Nisan 2018 tarihinde İlkokul İngilizce Drama Kulübü öğrencilerimiz sene boyunca kulüp saatlerinde 
hazırlandıkları “The Little Red Hoodie” isimli İngilizce oyunu arkadaşlarına ve ailelerine sundular.  

Açık havada öğrenmeyi ve oynamayı kutlamak ve ilham vermek için yapılan küresel bir kampanya haline 
gelen Okul Dışarıda Günü’ne İngilizce derslerimizde bahçeye çıkarak farklı aktivitelerle katıldık. Öğrencilerimiz 
dışarıda birbirleriyle yarışarak ve yaratıcı etkinlikler yaparak geçirdikleri bugünde çok eğlendiler.

https://okuldisaridagunu.org/hakkinda/
https://outdoorclassroomday.com/
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16 Mayıs 2018 tarihinde 
Ortaokul Tanışma Günü 
çerçevesinde 5. Sınıflardan 
görevli öğrencilerimizin eşliğinde 
İlkokul 4. Sınıf öğrencilerimiz 
ile birlikte Ortaokul İngilizce 
öğretmenlerimizin planladığı 
“Hazine Avı” oyununu oynadık. 
Seneye ortaokul öğrencisi olacak 
olan İlkokul 4. Sınıf öğrencilerimiz, 
okulumuzun çeşitli mekânlarını 
tanımak amacıyla gruplar halinde 
dağıldılar ve farklı mekânlarda 
saklı bulunan harfleri arayıp buldular. Son olarak bir araya getirilen harfler 
“WELCOME TO MIDDLE SCHOOL!” cümlesini oluşturuyordu. Ortaokul ve lise 

binalarında bulunan mekânları görevli öğrenciler ile birlikte merakla gezen öğrencilerimiz, hem gelecek yıl 
okuyacakları binaları daha yakından tanımış hem de hareketli bir etkinliğin tadını çıkarmış oldular.

JMUN Konferansına Katıldık

Ortaokul Tanışma Günü

7-8 Nisan 2018 tarihlerinde İTÜ Ayazağa’da gerçekleştirilen JMUN (Junior Model United Nations) 
Konferansına öğretmenimiz Hale Avcı eşliğinde okulumuzun ortaokul JMUN Kulübü olarak katıldık. Konferansa 
katılan sekiz öğrencimiz Birleşmiş Milletlere üye ülkeleri ilgilendiren politik ve ekonomik konular hakkında 
tartışıp, çeşitli çözümler üretmiş ve okulumuzu gururla temsil etmişlerdir. Birleşmiş milletler konferanslarının 
işleyişi hakkında da bilgi sahibi olan öğrencilerimiz, farklı okul ve ülkelerden gelen yaşıtları ile birlikte vakit 
geçirmenin ve fikir alışverişinde bulunmanın keyfini yaşadılar. Aynı zamanda topluluk önünde konuşma 
fırsatını deneyimleyen ve güzel izlenimler edinen öğrencilerimizi cesaretlerinden ve performanslarından dolayı 
kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.
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5. Sınıf İngilizce Derslerimizde Paragraf Yazma Teknikleri

Öğrencilerimiz Global Issues Kulübü Haarlem MUN ’18 Konferansında

5. Sınıflarımız İngilizce 
derslerinde öğrendikleri paragraf 
yazma tekniklerini bahçede keyifli 
bir grup çalışması ile pekiştirdiler. 
Belirlenen bir konu hakkında 

ortak kararlar alarak kurallı bir 
paragraf yazan öğrencilerimiz, 
hem tekrar yapma imkânı 
buldular, hem de bahçede 
güzel havanın tadını çıkardılar. 
Son olarak yazdıkları paragrafı 
birbirlerine okuyan öğrencilerimiz, 
çıkan ürünler hakkında yorum ve 
değerlendirme yaptılar.

Global Issues Kulübü olarak 
bu yıl son yurt dışı MUN 
konferansımız için kulüp 
öğrencilerimiz ile birlikte 
Hollanda’da düzenlenen 
Haarlem MUN (HMUN) 
Konferansı’na katıldık. 
Yirmi bir yıldır düzenlenen 
ve THIMUN onaylı olan 
bu prestijli konferansta 
öğrencilerimiz İspanya, 
Vietnam, Çat ve Tacikistan’ı 
13 Delege ile temsil ettiler. 
Başarılı ve keyifli geçen 
konferansımız sonunda 
yazdıkları önergeleri başarıyla 
komitelerinden geçiren Zal 
Rohat Ekinci ve Zeynep Nazlı 
Binzat’ı ve Komite Başkanı 
olan Ekin Özruh’u tebrik 
ediyoruz. Hem Amsterdam’a 
günübirlik geziler yapmamıza 
olanak sağlayan, hem de 
içerisinde hepimizin en 
sevdiği hamburgercisini 
barındıran, güler yüzlü ve 
yardımsever Haarlem’i ve 
HMUN’u hepimiz çok sevdik. 
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Öğrencimizin Public Speaking Contest Başarısı

İngilizce Öğretmenlerimiz TED ELT Konferansı’na Katıldılar

23 Mart 2018 tarihinde, FMV Özel Işık Lisesi tarafından düzenlenen 10. Sınıflar Liseler Arası Topluluk Önünde 
Konuşma Yarışması’na öğrencimiz Zal Rohat Ekinci ile katıldık. Toplam 25 okulun katıldığı yarışmada Zal,     
“The Positive Impact of Artificial Intelligence on Future Jobs” konulu konuşmasıyla jüri tarafından ikinci seçilmiş 
ve Samsung Galaxy Tablet ile ödüllendirilmiştir. 
Öğrencimizi ve emeği geçen tüm öğretmenlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Türk Eğitim Derneğinin İngilizce dil eğitimi konusunda her yıl farklı bir TED okulunda düzenlediği                  
TED ELT Konferansı bu yıl Nisan ayında TED Mersin Kolejinde gerçekleşti. TED İstanbul Koleji İngilizce 
öğretmenlerinden bazılarının dinleyici olarak katıldığı, Lise İngilizce öğretmenimiz Mark Daigle’ın da sunum 
yaptığı bu konferansta, öğretmenlerimiz farklı okullardan öğretmenlerle paylaşımda bulunma ve faydalı sunumlar 
dinleme imkânı bulmuşlardır.
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Öğrencimizin "Sporun Faydaları Konulu" Şiir Çalışması
19 Mayıs kutlamaları kapsamında 11. Sınıf öğrencimiz Melek Irmak Büyükyıldırım’ın, Ata’mızın “Sağlam kafa 

sağlam vücutta bulunur” sözüne ithafen yazmış olduğu Sporun Faydaları konulu çalışmayı sizlerle paylaşmak 
istedik.

Benefits of Sports
For a long time, I thought little about sports
I saw no fun in it and I thought I was no good.
Until one day it came to my thoughts
That sports have many benefits, so I finally understood

That martial arts teach discipline and respect
And that no matter which sport, you learn about dedication. 
In tennis or running there’s no teamwork, that is correct
But there’s definitely perseverance and determination.

‘Healthy body, healthy mind’ That’s what people say
For it is proven that fitness is to make you smart.
While sports keep the body fit and happy about weight
It also improves intelligence, that is the amazing part!

Physical activity also motivates living a healthy life,
If you choose to stay dedicated and work hard.
But don’t worry too much, because all that work pays off
Just remember your goal and do sports, even if it’s in your backyard.

You can’t always win, that’s what we learn from sports
But that’s okay, because we should learn that life goes on.
‘You’ll do better next time;’ A cliché but not false
Work hard enough and all your worries will be gone.

Taking risks is a good thing, without them sports would be nothing
If we don’t take any chances, doing sports would just be boring.
It’s the same in real life, we take risks and we don’t always win
We work in teams and sometimes fight, but at the end of the day, we’re celebrating. 

So don’t back out from sports and don’t be afraid to grow
There’s a light at the end of the tunnel, trust me I’d know. 
Irmak Büyükyıldırm 11/A
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Hazırlık Sınıfı Öğrencilerimiz 9. Sınıf Olmaya Hazırlar

Bir eğitim-öğretim yılının daha sonuna gelirken Hazırlık sınıflarında eğitim görmekte olan öğrencilerimize 
okulumuzdaki ilk seneleri ile ilgili duygu ve düşüncelerini sorduk ve sizlerle bazı öğrencilerimizin geribildirimlerini 
paylaşmak istedik.                                                              

Bu okula geldiğimizde birbirimizi tanımıyor ve hatta konuşmaya 
çekiniyorduk. Gün geçtikçe öğretmenlerimizin de vermiş olduğu 
grup ödevleriyle kaynaşma şansına sahip olduk. Belki de ömürlük 
arkadaşlıklar Ahu Hoca’nın video ödevlerinde ya da Mrs. Ertugrul’un 
ikili çalışmalarında can buldu. Senenin başlangıcında İngilizce bilgisi 
düşük olan arkadaşlarımızın İngilizce seviyeleri iyi bir seviyeye gelirken, 
diğer arkadaşlarımız da bilgilerine bilgi katarak kendilerini geliştirdiler. 
Gülşah Karaman ve Melda Arapkirli-Prep B

"TED İstanbullu olmak ayrıcalıktır." Çevremdekilerden sık sık 
duyduğum bu sözü şimdi daha da iyi anlıyorum. TED İstanbul Koleji, 
Atatürk ilkelerini yaşatan, hayatı öğreten, sevgi dolu eğitimcileri ve 
yeşil yuvasıyla bana ve daha nicelerine kucak açtı. TED İstanbul'da 
geçirdiğim bir yıl boyunca birçok konuda daha donanımlı hale geldim. 
Üst düzey yabancı dil eğitimi aldım. İngilizce edebiyat dersinde 
ise hayata dair birçok şey öğrendim. Ayrıca okul dışında her gün 
3,5 saatimi voleybol antrenmanlarına ayırdım. Bu yoğun süreçte, 
öğretmenlerim daima bana destek oldular. 
Çağla Bayraktar-Prep A

Bu benim okuldaki ilk senemdi. Buraya içimde pek çok umut, heyecan ve birazda korkuyla geldim. Kısacası 
burası benim için sıfırdan bir başlangıçtı. Buraya geldiğimde İngilizce seviyem oldukça düşüktü ancak artık 
sene sonuna geldik ve ben ilerlediğimi gerçekten hissedebiliyorum. Aynı zamanda bu sene konuşma özgüveni, 
düşünme, bir sorunla karşılaştığımda çözüm üretme ve aklımdan geçen tüm düşüncelerimi yazıya dökebilme 
becerisi açısından da geliştiğimi hissedebiliyorum. Bu okulda çoğu okulun eğitim sisteminde olduğu gibi ezbere 
dayalı bir sistem yoktu. Derslerde zaman zaman yazma çalışmaları, zaman zaman sunumlar, bazen okuma 
çalışmaları bazense düşünmeye dayalı çalışmalar yaparak hayata gerçek manada hazırlanmış olduk. Yani bu 
sene benim içi sadece bir İngilizce hazırlık senesi değildi. Bu sene benim için hayata hazırlık sürecimde attığım 
ilk adımımdı. Tıpkı Türkçe öğretmenimin de dediği gibi ileride kimse önümüze dört şık verip birini seçme fırsatı 
tanımayacak. Biz bu sene kendi seçeneklerimizi kendimiz yaratmayı ve olabilecek en iyi şıkkı seçmeyi öğrendik. 
Seçtiğimiz şık yanlış olsa dahi biz yeni alternatifler yaratabilirdik çünkü biz ezberlemek yerine çözüm üretebilmeyi 
öğrendik. Paragrafımı bana hazırlık senesinde yardımcı olan tüm öğretmenlerime teşekkür ederek bitirmek 
istiyorum çünkü benim kendimde hissettiğim tüm olumlu değişikliklerimin temelinde onlar var. 
Eda Beytaş-Prep B
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Hazırlık Sınıflarımızda Fransızca Hava Durumu

Baharda Fransızca Derslerimiz…

‘Okul Dışarda Günü’ etkinliği kapsamında, Fransızca derslerimizi bahçeye taşıdık ve çalışmalarımızı 
açık havada eğlenerek gerçekleştirdik. 5. Sınıf öğrencilerimiz, öğrendikleri meyveleri ‘nature morte’ 
çalışması yaptılar. Bu çalışmada ünlü ressam Cézanne’nın eserlerini kullanarak öğrendikleri yabancı 
dilin kültür ve sanatını da tanımış oldular.

Hazırlık sınıfı Fransızca derslerinde “Hava Durumu” konusunu işledik. Öğrenciler hava durumu ile ilgili kelimeleri 
ve kalıpları işlerken kendi getirdikleri materyalleri kullanarak, çeşitli sunumlarla eğlenceli bir şekilde konuyu 
öğrendiler. Birlikte hazırladıkları diyalogları sınıfta sunarken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Fransızca
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5. Sınıflarımızla öğrendiğimiz “Hayvanlar” ünitemiz kapsamında bir proje 
yaptık. Öncelikle teknolojiyi öğrenme sürecimize dahil ederek “Padlet” 
uygulamasını kullandık ve evcil hayvanlarımızı tanıttık. Daha sonra “Askı 
Projesi” ile çeşitli hayvanları sunarak onlar hakkında bilgi verdik. Projemizin 
son adımı olarak sınıfımızı bahçeye taşıdık ve daha önce hazırlanan hayvan 
maskeleriyle sunumlarımızı tamamladık.

Öğrencilerimizin öğrendikleri dilin yanı sıra kültürüyle de iç içe olmalarını hedefleyen “İspanyolca Günü”müz, 
okulumuzda çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Ortaokul öğrencilerimizin hazırlamış oldukları piñataların sergilenmesiyla başlayan etkinliklerimiz, Latin ve 

İspanyol kültürünün spesiyalitelerinden olan tacos ve churros sunumuyla ile devam etti.
Tüm etkinliklerde emeği geçen ve özveriyle çalışan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.

İspanyolca
 ¡HOLA ESPAÑOL!

Fransızca Green Screen Çalışması

İspanyolca Derslerimizden…

7. Sınıflar Fransızca 
öğrencilerimiz ve    
TED Rönesans Kolejinin 
düzenlemiş olduğu 
İkinci Yabancı Dil 
Videoclip Playback 
yarışmasına katıldık. 
Çalışmalarımızı ‘Green 
Screen’ önünde 
gerçekleştirdik. 
Öğrencilerimiz ‘La 
Seine’ adlı şarkıyı 
‘Green Screen’ önünde 
başarılı bir şekilde 
eğlenerek söylediler. 
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 PASCH-Projeleri 
kapsamında, 
farklı ülkelerde 
ikinci dil olarak 
Almanca öğrenen 
öğrencilere yönelik 
gerçekleştirilen 
“Alman dilini 
öğrenmek yaşantımızı 
nasıl etkiledi 
ve yaşantımızı 
hangi yönlerine 
yenilikler kattı?”  
yarışmasına 9. Sınıf 
öğrencilerimizden 

Şevval Tunar ve Hatice Ekin Akpınar katıldı. Kendi günlük ve okul yaşantılarındaki değişimlerini senaryolaştırıp 
yeşil perdede çektikleri videoya aktardılar.
9. Sınıflarımız “Meslekler” ünitesi kapsamında meslekler ile ilgili kelime bilgisi ve plan ve hayallerini ifade 

edecek kalıpları öğrendiler.  Öğrencilerimiz ünite sonunda ilerde kendilerinin seçmek istedikleri mesleği tanıtan 
sunum hazırlıklarını yaptılar ve ders içerisinde sunumlarını arkadaşlarına aktardılar.
12. Sınıf öğrencilerimi ikinci dönem Johann Wolfgang von Goethe tarafından yazılan ünlü “Faust” eserini 

okudular. Öğrencilerimiz seçtikleri sahneleri ve karakterleri canlandırarak sınıfta sundular.

Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz 
Almanca dersinde bir bilim 
adamının yarattığı canavarı 
anlatan ünlü kitabı okurken 
Victor Frankenstein ile tanıştılar.
Okuma kitabımız bittikten 

sonra öğrenciler hikâyede 
geçen en sevdikleri sahnelere 
diyaloglar hazırlayıp 
canlandırdılar ve çıkardıkları 
ürünleri koridor duvarlarına 
asarak arkadaşlarınla 
paylaştılar.  

Almanca
Almanca Hazırlık Sınıfı Öğrencileri ve FRANKENSTEIN…

Lise Almanca Derslerimizden…
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Ortaokul ve Lise Öğrenci Birlikleri tarafından düzenlenen “Bahar Şenliği” 31 Mayıs 2018 tarihinde 
okul bahçemizde gerçekleştirildi. Eğlenceli oyun ve etkinliklerin yanı sıra okul orkestrasının da görev 
aldığı şenlikte Milli Basketbolcu İbrahim Kutluay ile Oyuncu ve Müzisyen Keremcem konuğumuz 
oldu. İbrahim Kutluay öğrencilerle basketbol oynarken, Keremcem de şarkılarını seslendirdi.
Eğlenceli geçen Bahar Şenliği için Öğrenci Birliklerimize teşekkür ediyoruz. 

BAHAR ŞENLİĞİ
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 Beden Eğitimi ve Spor

TAKIMLARIMIZ TÜRKİYE ŞAMPİYONU
 ORTAOKUL YILDIZ KIZ VOLEYBOL TAKIMIMIZ,

 ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ DEFA TÜRKİYE ŞAMPİYONU

Sporda, çalışmak, devamlılık, kararlılık, disiplin, inanmak ve istemek çok önemlidir. Spor hayata tutunmanın 
bir dalıdır. “Başarının sırrı, ısrarla istemektir.” sözü buna bir örnektir. Aynı zamanda sporda başarılı olmak için 
uzun bir yolculuğa çıkmak, planlı ve programlı olmak gerekir. Öğrencilerimiz bu bilinçle önce Şubat-Mart ayı 
içerisinde İstanbul Şampiyonluğu için müsabakalar oynadılar, İstanbul İkincisi olarak Türkiye Şampiyonasına 
katılma hakkını kazandılar. Türkiye Şampiyonası iki aşamalı yapıldı. Türkiye Şampiyonası Yarı Final maçları 
için Nisan ayı içerisinde Isparta’ya gittiler. Burada oynanan maçların tümünü kazanarak, Türkiye’de ilk sekiz 
takım arasına girerek, bu uzun yolda emin adımlarla yürümeye devam ettiler. İlk sekize kalan takımlar Türkiye 
Şampiyonluğu için Çanakkale’de toplandılar. Burada da takımımız oynadığı üç maçın ikisini kazanarak grubunda 
ikinci oldu ve ilk dört takım arasına kalmayı başardı. Merdivenleri tek tek çıkarken üst üste performansı yüksek 
maçlar oynadılar, yoruldular, hastalandılar, sesleri kısıldı ama inanmışlardı, birbirlerine destek oldular, herkes 
birbirinin eksiğini kapattı, yardımlaştılar, streslerini, gerginliklerini paylaştılar çünkü onlar bir takımdı. İşte bu 
takım bu uzun yolculuğun yarı final ve unutulmaz final maçını da kazanarak TÜRKİYE ŞAMPİYONU oldu. BRAVO 
ÇOCUKLAR, BU MUTLULUĞU BİZLERE YAŞATTIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYOR SİZLERİ TEKRAR GÖNÜLDEN 
KUTLUYOR BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLİYORUZ. Bu başarıda büyük emeği olan tüm öğretmen ve 
öğrencilerimizi çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. 
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Bu yıl Ortaokul Kız Voleybol takımımızın ardından 2. Şampiyonluğu da Lise Voleybol takımımız okulumuza 
getirdiler. Uzun süren sezonda önce İstanbul il maçlarının tamamını kazanarak İstanbul Şampiyonu oldular. 
Ardından yarı final maçları için Düzce’ye gittiler oradan da tüm maçları kazanarak döndüler. Türkiye finalleri için 
gittikleri Burdur’da Türkiye’nin en iyi 8 takımı olarak oradaydılar. Önce grup maçlarını, yarı final ve final maçlarını 
da kazanarak namağlup bir sezonu şampiyonluk ile taçlandırdılar. 10 ay süren bir maratonda konsantrasyonunu 
ilk günkü kadar canlı tutmayı, hedeflerine odaklanmayı bildiler ve sonuca ulaştılar. Bu şampiyonluk öyle kolay 
olmadı gün oldu sette 7-20 geride olduklarında inandılar, pes etmediler ve 26-24 seti kazandılar. Gün oldu çok 
stresli maçlar oynadılar. Set verdiler ama maç vermediler. Aksaklıklar da oldu ama takım olmak birlik olmayı 
gerektirir ve bu takım sezon boyunca birbirine kenetlenerek çok iyi maçlar çıkarttı. Spor içinde pek çok şeyi 
bulundurduğu gibi tesadüfleri ve rövanşı da barındırır. Geçen yıl şampiyonluk maçını kazanan İzmir Gelişim Koleji 
ile bu yıl yarı final maçı oynadık ve 3-0 kazandık. Hem final biletini, hem geçen yılın rövanşını almıştık. Final 
maçının rakibi ise başka bir sürprizdi: ortaokul final maçında karşı karşıya gelip kazandığımız İstanbul Atacan 
Koleji. Çok yüksek tempoda ve kalitede bir maçtı. Her iki takımda şampiyon olmayı istiyordu ve son ana kadar 
mücadele ettiler. Kazanma inancı ile sahaya çıkan takımımız maçı 3-1 kazanarak şampiyonluğu elde etmiş oldu. 
Takımlarımız hem orta okul hem de lise finallerinde aynı okulun takımlarını yenerek şampiyon oldular.
Takımımız, bu yorucu maçlar ve seyahatler devam ederken diğer yandan da derslerine ve sınavlarına çalıştılar. 

Disiplinli bir çalışma ve iyi bir zaman yönetimi ile hem sınavların hem de maçların üstesinden gelmeyi bildiler. 
Aileleri ise her zaman onlara destek oldu. Burdur’da final maçları oynanırken tribünde velilerimizin “TED TED 
İSTANBUL 1 2 3 4 KOLEJ” sesleri ile salon inliyordu. Burdur’daki maçlarda takımımızı Spor Bölümü Başkanımız 
Uğur Sakaloğlu ve Müdür Yardımcılarımızdan Fatma 
Ulucan da yalnız bırakmadılar. 
Takımımızın tüm sporcularını tek tek tebrik ediyor bu 

güzel şampiyonluk için hepsiyle gurur duyuyoruz. 
Okulumuzun 20. Yılında voleybol branşında 2 

şampiyonluk ile gururumuzu ikiye katlayan teknik 
ekibimiz, Voleybol Baş Antrenörümüz Berat Özveren, 
Voleybol Antrenörümüz Ayhan Güleç, Beden Eğitimi 
ve Spor Öğretmenimiz Merve Yula Ertik’i ve tüm 
öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz.

LİSE GENÇ KIZ VOLEYBOL TAKIMIMIZ, 
TÜRKİYE ŞAMPİYONU

TAKIMLARIMIZ TÜRKİYE ŞAMPİYONU



82

TAKIMLARIMIZ TÜRKİYE ŞAMPİYONU
ORTAOKUL YILDIZ KIZ VOLEYBOL TAKIMIMIZ

Pelin 
EROKTAY

Defne 
BAYATLI

Dalia 
WILSON

Öykü 
ÖZENÇ

Deniz 
DANIŞMAN

Ece 
HİTAYCA

Lara 
AYTULUN

Derin 
DOĞANCI

Yasemin 
NARLIOĞLU

Yağmur 
YANIKOĞLU
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LİSE GENÇ KIZ VOLEYBOL TAKIMIMIZ

Defne Mine 
ARLIEL

Peyman 
YARDIMCI

Cansu Ece 
KAYA

Defne 
GÖZET

Yaşam 
TERZİ

Çağla 
BAYRAKTAR

Damla 
TOKMAN

Sude Naz 
UZUN

Esma 
SİPAHİ

Sabire 
KARACAOVA

Sude 
PEHLİVAN

Ece 
BAŞARAN

TAKIMLARIMIZ TÜRKİYE ŞAMPİYONU
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  LİSE GENÇ KIZ / ERKEK TENİS TAKIMLARIMIZ 
TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ

   YILDIZ KIZ TENİS TAKIMIMIZ TÜRKİYE DÖRDÜNCÜSÜ 

Okulumuz, Lise Genç Kız-Erkek Tenis takımlarımız, 25-29 Nisan 2018 tarihleri arasında Mersin Olimpiyat 
Kortlarında Okul Sporları Federasyonu tarafından organize edilen, Liseli Gençler Türkiye Tenis Şampiyonasında, 
Kız ve Erkek Takımlarımız TÜRKIYE ÜÇÜNCÜSÜ olmuşlardır. Öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenimizi kutlar 
başarılarının devamını dileriz. 

Okulumuz, Yıldız Kız Tenis takımı 3-8 Haziran  2018 tarihleri arasında Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel 
Müdürlüğü tarafından Kocaeli’nde düzenlenen, Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında TÜRKİYE DÖRDÜNCÜSÜ  
olmuştur. Öğrencilerimizi kutlar başarılarının devamını dileriz.
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  ÖĞRENCİMİZ DEMİR GENÇATA YÜZME BRANŞINDA
İSTANBUL ŞAMPİYONU

  ÖĞRENCİMİZ NİL TALU, ARTİSTİK YÜZME TÜRKİYE YAZ 
ŞAMPİYONASINDA DÖRT MADALYANIN SAHİBİ OLDU

   BASKETBOLDA KÜÇÜK ERKEK 
TAKIMIMIZ İLÇE ŞAMPİYONU

2-3 Haziran 
2018 tarihlerinde 
gerçekleştirilen 
Gençlik Hizmetleri 
Spor il Müdürlüğü 
9 Yaş Teşvik 
Yarışlarında,okulumuz 
3/A sınıfı öğrencisi 
Demir Gençata, 
50 m Kelebek 
branşında İSTANBUL 
ŞAMPİYONU 
olmuştur. Öğrencimizi 
kutluyor başarıların 
devamını diliyoruz. 

11-13 Mayıs 2018 tarihlerinde Türkiye Yüzme 
Federasyonunun düzenlediği İstanbul Burhan Felek 
Yüzme Havuzunda gerçekleşen Artistik Yüzme Türkiye Yaz 
Şampiyonasında 6/D sınıfı öğrencimiz Nil Talu, dört ayrı 
rutinde yarışarak 2 ALTIN,1 GÜMÜŞ,1 BRONZ madalyanın 
sahibi olmuştur. Öğrencimizi tebrik eder, başarılarının 
devamını dileriz.

Ortaokul Küçük Erkek Basketbol takımımız Beykoz Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
ilçe şenlikleri 
kapsamında Okullar 
Arası Basketbol 
Turnuvasında 
oynadığı beş maçı da 
kazanarak BEYKOZ 
İLÇE ŞAMPİYONU 
olmuştur. Tüm öğrenci 
ve öğretmenlerimizi 
kutlar başarılarının 
devamını dileriz.  
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  ÖĞRENCİLERİMİZ OKÇULUK BRANŞINDA 
İSTANBUL ŞAMPİYONASINDA

  JUDO KUŞAK SINAVLARIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK 

 Okullar Arası Okçuluk İstanbul Şampiyonası 16-22 Nisan 2018 tarihlerinde Okmeydanı Okçular Vakfı 
tesislerinde yapıldı. Birinci gün okulumuz Liseli Genç Kız ve Erkek takımlarımız yarıştı, 196 ferdi sporcu ile
28 okul takımının yarıştığı müsabakalarda TED İstanbul Koleji Okçuluk Lise Genç Erkek takımımız DÖRDÜNCÜ 
olmuştur. 

Dört gün süren yarışmalar sonunda, Yıldız Erkek ve Yıldız Kızlarda 244 sporcu yarışmış ve Yıldız Erkek takımımız 
46 takım arasında YEDİNCİ olmuştur. Yıldız Kızlar takımımızda yarışan sporcumuz Azra Ömür 96 sporcu 
arasında toplamda 330 puan atarak İstanbul OTUZ DOKUZUNCUSU olmuştur. 
Öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.

Beden Eğitimi ve Spor Bölümümüz tarafından, 
13 Nisan 2018 tarihinde teorik,    
14 Nisan 2018 tarihinde uygulamalı Judo Kuşak 
Sınavları okulumuzda yapılmıştır. 80 öğrencinin katıldığı 
bu sınav, Judo Federasyonunu temsil eden bir yetkili 
ve Judo öğretmenimiz, Gökçe Morto tarafından teorik 
ve uygulamalı olarak yapılmıştır. Judo Kuşak Sınavı 
yazılı sınavın %30’u, uygulama sınavının %70’i alınarak 
hesaplanmaktadır. 70 puan ve üzeri alan öğrenciler 
bir üst kuşağa geçme hakkına sahip oldular. Sınavdan 
geçemeyen öğrenciler için, 
Judo Federasyonu’nun belirlediği bir sonraki 

Kuşak Sınavı ayı olan Ekim ayında, kurtarma sınavı yapılacaktır. 

“Judo”da Kuşaklar Olgunlaşmanın ve Mükemmelleşmenin Sembolüdür!
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TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU SINIFLAR ARASI 
FUTBOL TURNUVASI YAPILDI

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMINI ÇOŞKUYLA KUTLADIK 

TED İstanbul Koleji Vakfı 
Özel İlkokulu 4. Sınıflar Arası 
Futbol Turnuvası yapıldı. Öğlen 
teneffüslerinde öğrencilerimizin 
yaptığı müsabakalar çok çekişmeli 
geçti. Üç hafta süren ve altı maçın 
oynandığı turnuvada kırk bir gol 
atıldı. Turnuvada üç maçta yedi 
gol atan 4/A sınıfından Sinan 
Sakızlı “Gol Kral”ı oldu. Gösterdiği 
performansla sınıfının şampiyon 
olmasında büyük katkı sağlayan 
4/D sınıfından Özdemir Karataş “En 
İyi Oyuncu” ödülünü aldı. Yaptığı 
kurtarışlarla büyük alkış alan 4/D 

sınıfından Ertuğrul Öztürk “En İyi Kaleci” ödülünün sahibi oldu, saha içinde gösterdiği örnek davranışlardan 
dolayı 4/C sınıfından Dağhan Tari “Fair Play” ödülünü almaya hak kazandı. Turnuvada 4/C Sınıfı DÖRDÜNCÜ, 

4/A Sınıfı ÜÇÜNCÜ, 4/B Sınıfı 
İKİNCİ olurken 4/D Sınıfı 
ŞAMPİYON oldu. Sınıflar arası 
turnuvaya katılan takımlarımıza 
kupaları TED İstanbul Koleji 
Vakfı Özel İlkokulu Müdürümüz 
Belma Asam tarafından verildi.

İlkokulumuzda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutladık. Beden Eğitimi ve Spor 
Bölümümüzün katkılarıyla 1, 2, 3 ve 4. Sınıfların farklı kültürlerde yaptığı danslar izleyenlere görsel bir 
şölen yaşattı. Avusturalya, Afrika, Hindistan, Japonya, Türkiye (Karadeniz ve Ege yöreleri) danslarını yapan 
öğrencilerimiz, tüm dünya çocuklarına armağan edilen bu bayramı kutladılar. 
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COŞKU VE HEYECAN DOLU OYUNLARLA
20. YIL İLKOKUL SPOR ŞENLİĞİ

OKULUMUZDA GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI ŞENLİĞİ

Sporu yaşam kültürü haline getirmesi ve sporu sevdirmek amacıyla yaptığımız TED İstanbul Koleji Vakfı Özel 
İlkokulu 20 Yıl Spor Şenliği’mizde öğrencilerimiz çok eğlenceli vakit geçirdiler.
Sevgi, saygı, dostluk ve fair-play duygusunun yaşandığı etkinliğimiz, müzik eşliğinde aktivitelerle gerçekleşti.
Çuval yarışı, mendil kapmaca, çember kapmaca, halat çekme, nakavt oyunu, ip atlama, penaltı atışı ve huni 

devirme oyunlarının yer aldığı şenlikte öğrencilerimiz, heyecan ve coşku dolu anlar yaşayarak doyasıya eğlendi. 
Öğrencilerimiz, unutamayacakları eğlenceli, heyecanlı ve çekişmeli spor dolu bir gün yaşadılar.

TED İstanbul Koleji 20. Yılı etkinlikleri kapsamında   düzenlediğimiz  Geleneksel Çocuk Oyunları Mendil 
Kapmaca turnuvamız sona erdi. Heyecanın en üst düzeyde ve  dostluğun ön planda olduğu turnuvamızda        
4. Sınıflarımızdan 4/B şubesi, 3. Sınıflarımızdan 3/A şubesi ŞAMPİYON oldu. Katılan tüm öğrencilerimizi tebrik 
ederiz. 
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TED İSTANBUL KOLEJ İ  VAKF I  ÖZEL  L İSES İ 
2017-2018 MEZUNLARIMIZ

Yolunuz açık olsun...


