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Ey Büyük  Ata ,
Var l ığ ım ız ın en  kutsa l  temel i  o lan ,  Türk  İst ik la l  ve  Var l ığ ım ız ın en  kutsa l  temel i  o lan ,  Türk  İst ik la l  ve  
Cumhur iye t i ’n in  sonsuz  bekç is iy iz .  Bu  karar ,  değ işmez 
i rademiz in  i l k  ve  son  an la t ım ıd ı r .  İst ikbâ lde ,  h içb i r  
kuvvet  b iz i  yo lumuzdan döndürmeyecekt i r .  B iz le r ,  bütün  
h ız ım ız ı  senden,  u lusa l  ta r ih imizden  ve  ruhumuzdak i  
sönmez  inanç  a teş inden  a l ıyoruz .  Sen in  kurduğun güç lü  
temel le r  üzer inde  a t t ığ ım ız  her  ad ım sağ l am,  yapt ığ ım ız  
her  a t ı l ım bi l inç l id i r .  En  k ıymet l i  emanet imiz  o lan  Türk  her  a t ı l ım bi l inç l id i r .  En  k ıymet l i  emanet imiz  o lan  Türk  
İst ik lâ l  ve  Cumhur iye t i ,  va r l ığ ım ız ın esas ı  o la rak  
eğ i lmez  baş l a r ın,  bükü lmez  ko l la r ın,  yen i lmez  Türk  
ev la t la r ın ın e l inde  sonsuza  dek  yaşayacak  ve  
nes i l le rden  nes i l le re  devred i lecekt i r .  İst ik lâ l  ve  
Cumhur iye t imize  kastedecek  düşmanlar ,  en  modern  
s i lah la r la  donanm ı ş  o la rak  en  kuvvet l i  o rdu lar la  
üzer imize  sa ld ı rsa la r  dah i ,  u lusa l  b i r l iğ im iz i  ve  üzer imize  sa ld ı rsa la r  dah i ,  u lusa l  b i r l iğ im iz i  ve  
yen i lmez  Türk  gücünün zer res in i  b i le  sarsamayacakt ı r .  
Çünkü ,  bu  az iz  va tan ın toprak lar ı  üzer inde  ye t işen 
az iml i  ve  inanç l ı  Türk  genç l iğ i ,  dökü len  temiz  kan lar ın 
ve  Cumhur iye t  devr imler imiz in  ayd ın ürün ler id i r .  
Va tan ın ve  mi l le t in  se lamet i  i ç in  her  zor luğa  iman do lu  
göğsümüzü germek,  gerçek  amac ım ız ı  o lacakt ı r .
Ey  Türk 'ün  Büyük  Ata 's ı ,
İst ik lâ l  ve  Cumhur iye t imiz i  korumak gerekt iğ i  zaman,  
iç inde  bu lunacağım ız  durumlar  ve  şar t la r  ne  o lursa  
o lsun ,  kudre t  ve  cesare t imiz i  damar la r ım ızdak i  as i l  
kandan a la rak ,  bütün  enge l le r i  aş ıp her  güç lüğü yenmek 
azmindey iz .
Türk  genç l iğ i  o la rak  özgür lüğün,  bağıms ız l ığ ın,  Türk  genç l iğ i  o la rak  özgür lüğün,  bağıms ız l ığ ın,  
egemenl iğ in ,  cumhur iye t  ve  devr imler in  y ı lmaz  
bekç i le r iy i z .  Her  zaman,  her  yerde  ve  her  durumda 
Ata türk  i l ke le r inden  ayr ı lmayacağım ıza ,
çağdaş  uygar l ığa  geçmek iç in  bütün  
zor luk la r ı  yeneceğ im ize ,  namus ve  
şere f  sözü  ver i r ,  kend imiz i  büyük  
Türk  u lusuna  adar ız .Türk  u lusuna  adar ız .

TED İSTANBUL KOLEJ İ  GENÇL İĞ İ
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   Gururla Minnet Arası 
Ağlayarak şu dünyaya geldiğimde her insan yavrusu gibi ben de 

pek çok duygudan habersizdim. Sonra yavaş yavaş öğrenmeye 
başladım. Anne şefkatti, baba sığınılan koruyucu liman, kardeş 
paylaşmaktı… Hepsinin yeri ayrıydı ancak onun yeri apayrı. Minnet 
ve gurur en çok onda anlam kazanıyordu. En çok ona minnet 
duyuyor yine en çok onun evladı olduğum için gururlanıyordum. 
Kim miydi o? Elbette ki Atatürk. Okulun ilk günü içimdeki heyecanla 
sıraya oturduğumda gözüm ilk onu gördü, sonra her okul sabahı 

olacağı gibi. Çakmak çakmak gözleriyle bizi izliyordu sanki. O bakışlar çok şey 
anlatıyordu, pek çok şey. Okula başlamadan çok bahsetmişlerdi o kahramandan. 
Fakat o sıralara oturduktan sonra tanımaya başladım onu. Her anlatılışında içimde 
bir şeyler kıpırdadı. Kalbim defalarca doldu taştı sevgiyle. Hayret ettim cesaretine, o 
kocaman yüreğine ve de zekâsına. Minicik ellerimle fotoğraflardaki yüzünü sevdim 
kimi zaman, minicik kalbimle de yüreğini. Atamla büyüdüm, büyütüldüm.
Günler geçti,minik ellerim büyümeye başladı. Kalbimde hep Atatürk vardı. 

Büyüdükçe okudum, okudukça büyüdüm. Artık anlamaya da başlamıştım. 
Kulaklarımda sözleri çınladı çoğu zaman. “Kütüphanelerde sabahlayın, 
kahvehanelerde değil.” sözünü kazıdım kalbime. Bir gün baktım. “Görmediği bir 
insanı nasıl özler bir insan?” diye düşündüm. “Görmemişken kendisini anlayabilir 
miydik?” derken birkaç satır okudum. “Beni görmek demek  mutlaka yüzümü 
görmek değildir. Benim fikirlerimi benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız  
bu kafidir.” diyordu. Hep onun dediklerini yaptım; yılmadım, çalıştım, bilime çevirdim 
yüzümü. En zor zamanlarda bile vatanıma tutundum. Ona layık olmaya çalışarak. 
Dünyaya bakmaya başlayınca benim gibi olmayanları gördüm. Canım acıdı. Yıkılan 
heykelleri değildi sadece. İzini silmeye çalışanlar tanıdım. Kızdım. Sonra dedim ki 
“Bu karanlık fikirleri aydınlığa çevirecek olan da bizleriz.” Durmadım, her gün onu 
andım ve onu anladım. Ağlamadım 10 Kasımlarda. Gurur duydum önünde saygıyla 
eğilirken. Minnet duydum sonsuz kez.
Yıllar sonrasını görüp de bugünlere ışık tutan Atatürk her gün güneş olup 

doğuyordu bu cennet toprakların üstüne. Fikirleri değil bedeniydi toprağın altına 
giren. Bir Mustafa Kemal gitmişti, bin Mustafa Kemal gelmişti yerine. Onun yüreğini 
koyduk yüreğimize, o kararlı bakışlarını bakışlarımız yaptık. Kollarımız onun gibi 
kucakladı tüm cihanı. Onun evladıydık biz. Bize emanet edilen bu topraklar onun 
mirasıydı. Kenetlendik birbirimize. Düşsek de kalkmayı bilmeliydik Ata'mız gibi. Tüm 
karanlığa meydan okuduk. Geriliğe ve de gericilere göğüs gerdik. İnadına tutunduk 
değerlerimize. Tutunmaya da devam edeceğiz. Senin yolunda başladık hayata, senin 
yolundan gideceğiz.

    Ekin Akpınar 10/D
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Hepimizin en büyük bayramının tam 95. Yılını kutlamanın heyecanı, mutluluğu ve kıvancı içinde                 
TED İstanbul Koleji olarak hep birlikte büyük bir coşkuyla 
Cumhuriyet Bayramımızı 29 Ekim 2018 tarihinde kutladık.
Tüm öğrencilerimizle birlikte bahçede gerçekleştirilen çelenk 

koyma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinin 
ardından ilkokul öğrencilerimiz bando eşliğinde yürüyerek 
Vargı Etkinlik Salonunda dans gösterilerini gerçekleştirdiler ve 
birlikte Cumhuriyet Marşlarını seslendirdiler. 
 “Benim En Büyük Eserim Cumhuriyettir” temalı 

Konferans Salonundaki törenimizde ise ortaokul ve lise 
öğrencilerimiz cumhuriyetin felsefesini belirleyen temel 
ilkelerinin; Atatürk’ün ilkelerinin anlaşılmasının ne kadar 
önemli olduğunun altını çizdiler. Bizlere okudukları şiirlerle, 
söyledikleri şarkılarla, danslarıyla, müzikleriyle Ata’mızın 
sözleriyle dolu bir tören yaşattılar.

“YÜKSELEN YENİ NESİL, İSTİKBAL SİZSİNİZ. 
CUMHURİYETİ BİZ KURDUK, ONU YÜKSELTECEK 

VE YAŞATACAK SİZSİNİZ!”

Cumhuriyet Bayramımızı Coşkuyla Kutladık

 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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CUMHURİYET 
Cumhuriyet; kolonileşme 

altında yaşamış halkların, 
vahşi monarşiler altında 
ezilenlerin, totaliter rejim 
mağdurlarının, kısacası 
sesini duyurmak isteyen 
hürriyetçilerin, eşitlikçilerin 

rejimidir. Cumhuriyetin ortaya çıkışı 
demokratik niyetlerle olmuştur. Amaç, 
halkların kendi temsilcilerini özgür iradeleriyle 
seçmesidir. Ne var ki günümüzdeki 
pratiği düşünüldüğünde, bazı cumhuriyetler demokratik doğrultularından sapmış, kâğıt üstündeki 
tanımlarınca “cumhuriyet” adı verilen siyasi rejimlere dönüşmüşlerdir. Amaçlanan şey mutlu, 
muvaffak ve muzaffer halklar ise sözde, teorik bir cumhuriyet yetmez. Demokrasi şarttır, özgürlük 
şarttır. 

Tam 95 yıl önce Türk halkı; nasıl eğitileceği, kimler tarafından eğitileceği; neyi, nasıl söyleyeceği; 
hangi kurallara göre hayatını devam ettirebileceği; hangi dili konuşacağı, hangi alfabeyle yazacağı 
ve bunların nasıl, kim tarafından belirleneceği gibi hususları kendi seçtiği temsilcilerce belirleme 
hakkını elde etti. Bu da gerçek anlamda bir cumhuriyettir. Bu haklar bedava kazanılmış değildi; 
Türk halkı, bu hakları milli bağımsızlıklarına kasteden güçlere karşı kan akıtarak elde etmişti. 
“Sünnet değil, farzdır cumhuriyet.” der Can Yücel. İstikballeri için mücadele ederken tam da böyle 
düşünmüştür Türk halkı: farzdır özgürlük, farzdır cumhuriyet. 1923’te cumhuriyet rejiminin resmi 
olarak kabul edilmesinden önce bile Milli Mücadele yönetilirken oluşturulan karar verme meclisinde 
demokrasinin izleri açıktır. Her fikre saygı duyulan, toplumun her kesiminden insanlardan oluşan 
Büyük Millet Meclisi; cumhuriyet yolunda en önemli dayanaklarımızdandır. Büyük Millet Meclisi ve 
halkın seçtiği temsilcilerin iradesi ile topraklar düşman işgalinden kurtulmuş, Milli Mücadele başarıyla 
sonuçlanmıştır. Türk halkına Türkiye Cumhuriyeti’ni sunanlar da en büyük başarıların ve topyekûn 
mücadelelerin milli iradeyle mümkün olduğunu kanıtlamışlardır. Bu yüzdendir ki cumhuriyet, Türk 
cumhuriyeti, katiyen zayıf değildir. Cumhuriyet rejimi ülkemize yerleşmiş bir kültürdür. Aksi hiçbir 
şekilde teklif edilemez. Özgürlüklerimizi muhafaza edebilmek için, atalarımızın bizim istikbalimiz, 
özgürlüklerimiz ve milli irademiz için feda ettikleri canların ve hayatların yadigârını sürdürebilmek için 
cumhuriyet sonsuza dek var olmalıdır. 

Cumhuriyet, Anadolu’nun aydınlanmasıdır. Türk halkı cumhuriyetle birlikte fikir serbestliğini elde 
etmiştir. Bu, elde ettiği özgürlüklerden sadece biridir. Padişahın ne derse haklı olduğu bir dünyadan, 
her bireyin özgür iradesinin olduğu bir dünyaya geçiş yapmak ve cumhuriyetin getirdiği yeniliklerle bu 
dünyayı bilimle, sanatla, hukukla baştan yaratmak aydınlatacaktır Anadolu’yu. Okumayı öğrenmek 
ve dünyadan haberdar olmak, ülkenin yetiştirdiği beyinlerden haberdar olmak, ayağına kadar gelen 
mektepler aydınlatacaktır. Uşak’ta kurulan şeker, Eskişehir’deki kiremit, Kayseri’de bez, taşkömürü, 
kağıt ve karton, çimento ve ilk 15 yılda kurulan 46 diğer fabrika aydınlatacaktır. Çiftçi aydınlandıkça, 
öğretmen aydınlandıkça 10 yılda yaratılan 15 milyon genç aydınlanacaktır. Türk halkları tarih öncesi 
zamanlardan beri bağımsız yaşamıştır. Bu her halkın hakkıdır, demokrasi ise bağımsız yaşamanın 
en doğru yoludur. Milletimiz, demokrasi ve cumhuriyet sayesinde tam anlamıyla bağımsız olduğu 
yeni bir devleti sonunda elde etmiştir çünkü demokrasi demek fikren, vücuden ve vicdanen hür 
olmak demektir. Demokrasi; kendi yaşamını ve sonunu tayin edebilmek, özgürce düşünebilmek ve 
bunu ifade edebilmek, bilgiye ulaşabilmek demektir. Türk ulusu, cumhuriyet rejimi için Atatürk’e ve 
demokrasinin mimarlarına sonsuza dek müteşekkir kalmalıdır.

 Sude Kınık 11/C

Öğrencilerimizden Cumhuriyet
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CUMHURİYET 
Ata’mdan kalan en büyük miras,
En güzel hediyesin cumhuriyet.

Sen benim demokrasim,
Sen benim özgürlüğümsün.

Işığısın ülkemin,
Sevincisin hepimizin.

Haydi! Şİmdi yüksel göklere,
Vicdanı hür nesiller peşinde.

Mutluyuz, gururluyuz, coşkuluyuz,
Al bayrağımız dalgalansın göklerde.

Yolumuz doğruluk yolu,
El ele verdik milletçe.

Ne büyük bayramdır 29 Ekim,
Egemenliğe kavuştu milletim.

Dünya izlesin şimdi bizi,
Bizim güçlü birlikteliğimizi.

Bu topraklar var oldukça,
Milletim umutla doldukça,
Hürriyet için yaşayacak,

Cumhuriyet için savaşacağız.

Cumhuriyet!
Gelmiş geçmiş en güzel hürriyet!

 Tuana Erdoğan 5/C

29 EKİM
Bir 29 Ekim’di,

Komutan kararlılıkla yola çıktı.
Başladı kurtuluşumuz,
Yeşerdi umudumuz.

Zaferle sonuçlandı savaş,
Türkiye özgür oldu.
Padişah indi tahttan,

Türkiye tüm Türklerin oldu.

Ertesi gün neşe ve sevgiyle doluydu sokak,
Genç, yaşlı herkesin elinde al bayrak.

Halk selamlıyordu askeri,
Halk kutluyordu cumhuriyeti.

Kadın-erkek özgürdü,
Tüm insanlar eşitti.

Artık herkesindi Türkiye,
Cumhuriyet Ata’mızın mavi gözlerinde.

Ezel Dila Özdemir 6/B
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29 EKİM
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Tanınmış bütün dünyada ünvanı
Demokrasidir ondan bize kalanı

Atatürk’ün en güzel mirası

Tüm dünyaya göstermişiz
Cumhuriyetin anlamını

Vatan için dökülen kanın
Ardında kalan sessiz kahramanları

Ata’m, devrimlerinin izinden
Fikirlerinin peşinden

Düşüncelerinin ardından
Ayrılmayacağım sözüm olsun

 Zeynep Akyüz 4/D

DALGALAN ŞANLI BAYRAK

29 Ekim'de,
Cumhuriyet kuruldu.

Vatanımın özgürlük sesi,
Tüm dünyada duyuldu.

Kalplerde sevinç var,
Sokaklarda bayraklar.
Dalgalan şanlı bayrak,

29 Ekim'de.

Armağandır ülkeme,
Cumhuriyet Bayramı.
Coşkuyla kutlarız biz,

Bu güzel bayramı.

 Pelin Mert 4/C

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
29 Ekim 1923’te 

Kuruldu cumhuriyet ülkemizde
Sokaklara çıkalım birlikte

Kutlayalım bayramı neşeyle

Özgürüz Atatürk sayesinde
Ülkemiz değer kazandı tüm ülkelerce

Bağımsızlık meşalesi elimizde
Bağımlı değiliz diğer ülkelere

Ege Karalar 4/D

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
Yaşasın cumhuriyetim
Canımdan çok severim

Mutluluğumsun sen benim
Işığısın ülkemin

Geçmişin karanlığından
Uyandırdı yüce Atam

Esaretten kurtardı
Aydınlandı bu vatan

Şanım, şerefim, bayrağım
Özgürce yürüdüğüm yollarım

Cumhuriyet bayramım
Hepsi armağanıdır Atamın

Hür yaşadım hür yaşarım
Her güçlüğü aşarım

Senin gösterdiğin yolda
Ülkeme her zaman sahip çıkarım 

 
Ata Tunç Bellisan 4/D
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ATA’M  İZİNDEYİZ
Bahçemizde kürsüdesin,
Sınıfımızda resimdesin,

Öğretmenimizin dilindesin,
Ama en çok kalbimizdesin.

Öğrendikçe seni daha iyi anlarız,
İlkelerinden ders alırız,
Yolundan hiç sapmayız,

Ata’m sana hiç doyamayız.

Cumhuriyet gençleri hep izinde olacak,
Sen yolumuzu aydınlattıkça

Adımlarımız hep güçlü olacak,
Kurduğun cumhuriyet dimdik ayakta kalacak.

Batu Kurultay 4/C

29 EKİM 
29 Ekim kutlu olsun!

Bugün Türkiye'ye armağan olsun,
Atatürk de mutlaka kalbinde olsun.

29 Ekim kutlu olsun!

Oynuyor çocuklar,
Yürüyor askerler,

Seviniyor büyükler.
29 Ekim kutlu olsun

Kalbimizin kralı Atatürk'e
Teşekkür ediyoruz bütün neşemizle!

Onu seviyoruz bütün kalbimizle,
29 Ekim kutlu olsun!

Alp Özkul 4/B

EN GÜZEL BAYRAM
Sevgili Ata’m,

Sen bize özgürlüğü getirdin,
Cumhuriyeti kurarak 

En güzel bayramı hediye ettin. 

Emek harcayıp, 
Kovdun kötüleri.

Sevgi dolu kalbinle,
Kurdun cumhuriyeti.  

                                   
Berrak Engin 3/C

    

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
Ata’m,

Dün bir kabus gördüm.
Sensiz bir Türkiye’nin içine düşmüştüm.

Kararmıştı sanki her yer.
Güneş bile saklanmıştı bulutların arasına.

Değersizdi tüm yaptıklarımız da…
Tıpkı bizim gibi...

Ne cumhuriyet vardı ne de özgürlük...

Annemin sesiyle uyandım sonra,
Telaşla koştum yanına,
Anlattım kabusumu ona

Annem üzülme dedi bana
Atatürksüz bir Türkiye mümkün değil hayatta

Bu gün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Atatürk’ün özgürlük armağanı

İçinde Atatürk sevgisi olanın hep yaşatacağı...

Zeynep Bağdatlı 4/B
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CUMHURİYET
Atatürk’ten bize armağan

Yaşasın cumhuriyet
Cumhuriyet geldi neşe getirdi

Türkiye çok sevindi

Cumhuriyet geldi çocuklar sevindi
Demokrasi ve özgürlük geldi

Padişahlar ülkeden gönderildi
Türkiye çok sevindi

Türkiye coşku içinde sevindi 
Ama çok kötü bir sorun vardı

Kimler demokrasi istedi
Herkes olmaz diye bağırdı

Ela Mina Yılmaz 4/B

  29 EKİM
            Bir kuş uçtu, 

Türkiye’nin üstünden.
Ağzında bir zeytin dalı,

Gözünde bir yaş ama mutluluktan.

“Neden?” diye sorana
29 Ekim dediler.

Kuş orda bir yere kondu,
Atatürk’ün üstüne.

Kuşun yaşı Atatürk’e geçti,
Kuş zeytin dalını da verdi Atatürk’ün eline. 

Sonra, ne mi oldu?
Göklere uçtu neşe içinde.

Atatürk arkasını döndü,
Ne mi gördü?

Neşe, sevinç, mutluluk, özen
Ve demokrasi bir de CUMHURİYET

Mercan Semerci  4/A

29 EKİM ATATÜRK
29 Ekim’de cumhuriyet kuruldu.

Atatürk bizi düşmanlardan korudu.
Çok şehidimiz oldu ama yılmadık.
O güzel topraklarımızı koruduk.

Artık bağımsız olduk.
Yaşasın cumhuriyet.

Padişahlık dönemi bitti.
Artık bizler seçiyoruz Cumhurbaşkanımızı.

 
Eğer Atatürk olmasaydı,

Biz böyle imkanlara sahip değildik.
Yaşasın Cumhuriyet!       

Yaşasın Atatürk.

 Emir Ahmet Soyuer  4/A

YÖNETİM ŞEKLİMİZ
Bugün bizim günümüz, 
Yönetim şekli değişti, 

Artık herkes mutlu 
Atam sen çok yaşa.

29 Ekim’de 
Kurdun cumhuriyeti.

Sana şeref sözü veriyorum,
Koruyacağız cumhuriyeti.

                       
Asya Dündar 3/C
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YAŞASIN CUMHURİYET! 
YAŞASIN ATATÜRK!

Bugün 29 Ekim, bugün cumhuriyet
Dökülen kanlarımızdan bir cumhuriyet

Halkın fikri bir cumhuriyet
Atatürk’ün verdiği cumhuriyet

O Atatürk, O kahraman
Atatürk Türk’ün gururu ve onuru
Herkes de Ata’mızdan bir parça
Herkes Atatürk’e bir sevgi verdi,

YAŞASIN CUMHURİYET!

Bu ışık sönmeyecek, bu aydınlık bitmeyecek
Bu umut ışığı, burada Atatürk

Bugün bitmeyecek, bu 29 Ekim
Bu neşe gitmeyecek, bu özgürlük 

bitmeyecek!
YAŞASIN 29 EKİM!
YAŞASIN ATATÜRK!

Alp Kurnaz 4/A

CUMHURİYET BAYRAMI
Cumhuriyet özgürlük demek,

Cumhuriyet en güzel yönetim şekli,
Cumhuriyet en güzel bayram,

Kutlayalım hep birlikte.

Atatürk geldi korkmadan 
Yurdumuzu düşmanlardan kurtardı.

İyi ki varsın Atatürk
Seni çok seviyoruz.

          
Alya Kırbaç 3/C

CUMHURİYET BAYRAMI
29 Ekim yaklaşıyor,

Herkes çok seviniyor!
Atatürk sayesinde 

Ülkemiz çok güzelleşiyor. 

Padişahlar yönetiyor olsaydı,
Herkes özgür olmazdı.
Atatürk bizi kurtardı

Hala kalbimizde yaşıyor.
                            
Ada Eğrican 3/C                         

CUMHURİYET
C ile başlar adın.
U mut dağıtırsın herkese.
M utluluk getirdin gelişinle.
H iç benzerin yoktur senin.
U nutmayız biz hiç seni.
R üzgarlarda hissederiz sevgini.
İ nsanlar gururla bekler gelişini.
Y eniden gelirsin her zaman.
E n büyük bayram sensin.
T üm Türkiye seviyor seni.

Lal Tüysüzoğlu 3/B
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CUMHURİYET
29 Ekim’i karşılarız neşeyle,
Atatürk o gün 29 Ekim’de,

Cumhuriyeti kurdu büyük bir istekle,
Çok mutlu etti herkesi,

Çünkü Atatürk her an bizimle.

Yeliz Gültekin 3-A

CUMHURİYET
1881’de dünyaya bir çocuk geldi,

Sonra bize cumhuriyeti emanet etti.
Biz onu koruyacağız, büyük sevgimiz gibi…

O olmasaydı yaşar mıydın böyle?
Ata’mı çok seviyorum.

Emanetine sahip çıkıyorum. 

Efe Gül 3/A

ATATÜRK ve CUMHURİYET
Atatürk 1881’de doğdu,

Herkes mutlu oldu.
29 Ekim’de cumhuriyeti ilan edince,

O gün bayram oldu.

Cumhuriyet kurulunca
Yaşam daha güzelleşti.

Atatürk bizim kahramanımız,
Kalbimizde yaşatırız.

Alican Boduroğlu 3/A

95 YIL ÖNCE BUGÜN

28 Ekim gecesi, Ata’mız topladı meclisi,
Değiştirecekti ulusun kaderini.

Yarın cumhuriyeti kuracağız dedi,
95 Yıl önce bugün cumhuriyet ilan edildi.

Ata’mız ilk Cumhurbaşkanı seçildi,
Devrimlerle yakaladı ülkemiz çağdaş 

medeniyeti.
Demir ağlarla ördük baştan başa ülkeyi,

95 Yıl önce bugün vatanımızın kaderi değişti.

Ata’mızın bize en değerli emaneti,
Her 29 Ekim’de neşeyle kutlarız cumhuriyeti.

Ant içtik açtığı yoldan yürümeye,
95 Yıldır gönüllüyüz bu vatanı sevmeye!

 
Rana Özmat 4/C
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Atatürk’ü Anma Töreni, 10 Kasım 2018 tarihinde okulumuzda yapıldı. Törenin bu yılki teması                   
“Seni Anmanın Günü Yok.” olarak belirlendi. Okul bahçesinde çelenk koyma töreni, saygı duruşu  ve İstiklal 
Marşı'nın söylenmesinin ardından öğrencilerimiz, hep birlikte “Türk Gençliğinin Ata’ya Cevabı”nı okudular. 
Daha sonra Konferans Salonu’nda yapılan törende öğrencilerimiz, ölümünün 80. yılında Atatürk’e ve onun ilke 
ve devrimlerine bağlılıklarını dile getirdiler. Atatürk’ü Anma Haftası kapsamında tüm okulda gerçekleştirilen 
“Atatürk’e Mektup Yazma” etkinliğinde duygu ve düşüncelerini dile getiren öğretmen ve öğrenci yazılarından 
örnekler okundu. 9. Sınıf öğrencilerimizden Berin Uslu’nun üç farklı kuşağın duygularını ve farklı bakış açılarını 

aktaran mektupları büyük beğeni topladı. “Az Bilinen Yönleriyle Atatürk” sunumu, izleyenlere “Karga Kovalayan 
Çocuk Mustafa”yı daha yakından ve kişisel özellikleriyle tanıma fırsatı sundu. Öğrencilerimizin sunduğu şiir 
dinletisinin ardından solo- koro performanslar ve müzik dinletisiyle törenimiz sona erdi. Atatürk’ün “Sizler 
yani yeni Türkiye’nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye 
karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan 
yürüyecektir.”  sözlerine cevaben gençlerimiz, bir kez daha bu yolda ilerleme sözünü ve inancını bu yıl da 
tekrarladılar.

 Seni Anmanın Günü Yok
“O'nu aramalıyız, O'nu bulmalıyız. 

İnanmış gönüllerde, sanatta, bilimde, fende, en doğru ve en gerçekte, en güzelde…”
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Öğrencilerimizden 10 Kasım

BENİM ATA'M
Ata’mın sapsarı saçlarının ışıltısı,

Güneşin ışığıydı.
Masmavi gözlerinin berraklığı,

Gökyüzünün aynasıydı.

Bir bilgeydi benim Ata’m,
Bilirdi geçmişi.

Bir filozoftu benim Ata’m,
Sorgulardı şimdiyi.

Bir yazardı benim Ata’m,
Yazardı geleceği.

Bir liderdi benim Ata’m,
Böyle geliştirdi ülkemi.

Hala yaşıyor benim Ata’m,
Türk gençliğinin kalbinde ve aklında,

Bilimde, sporda ve sanatta.

Fatma Irmak Tuncel 7/A

KALBİMDEKİ MELEK
Kalbimde bir melek var,

Aydınlığı gösterdi, umudu öğretti bana.

Kalbimde bir melek var,
Olmasa da yanımda, ışık tutu yoluma.

Her 10 Kasım olduğunda, dolsa da 
içimiz yasla,

Sen güven çocuklarına, ışığın 
sönmeyecek asla!

Simay Özgentürk 7/E
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Anaokulu Cumhuriyet Bayramı Töreni

Ata'mıza Çiçekler

  Anaokulumuzdan Haberler

Cumhuriyetimizin 95. Yıl dönümünü velilerimizin de katılımıyla öğrencilerimizle birlikte kutladık. Cumhuriyet 
törenimizde öğrencilerimiz, cumhuriyet şarkılarını coşkuyla söylediler. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve 
velilerimiz bayraklarıyla okul bando takımının eşliğinde lise bahçesinde yürüyüş yaptılar.

Anaokulu öğrencilerimizle, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk' ü ölümünün 80. yılında sevgi, saygı 
ve özlemle andık. Öğrencilerimiz Ata’mıza çiçekler sunarken, O'nu ne kadar sevdiklerini bir kere daha dile 
getirdiler. 
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Hayvanları Koruma Günü

Külkedisi

Doğum Günü

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde hayvan dostlarımızın hayatımızdaki önemi ve yeri ile ilgili 
öğrencilerimizle konuştuk. “Sosyal Sorumluluk Bilincinin” ilk temellerini atmak amacıyla hayvan dostlarımız 
için mama, kullanılmış battaniye, gazete vb. malzemeleri topladık ve daha sonra hayvan barınağına 
bağışladık. 

Ekim ayında bu yılın ilk tiyatro oyununu öğrencilerimiz ile birlikte okulumuzun konferans salonunda izledik. 
“Külkedisi” isimli tiyatro oyununu öğrencilerimiz ilgiyle izlediler.

Eylül, Ekim ve 
Kasım ayında doğan 
öğrencilerimiz için 
yaptığımız doğum 
günü partilerinin 
rengi kırmızı, turuncu-
siyah ve sarı idi. 
Öğrencilerimiz, bu 
renklerde kıyafetler 
giyip, aksesuarlar 
takarak okula geldiler. 
Üç partimizde de 
çeşitli yarışmalar 
yaparak, oyunlar 
oynadık. Doğum günü 
olan öğrencilerimiz 
pastadaki mumlarını 
üflediler. Ardından 
pastalarını afiyetle 
yediler.
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Arboretum Gezimiz

Kelebek Çiftliği Gezimiz

Hazırlık grubu öğrencilerimizle Atatürk Arboretumu’na gittik. Burada bulunan farklı ağaç türlerini gözlemledik. 
Gördüğümüz şeyleri not defterimize çizdik. Yapraklarla oyunlar oynadık. Çok eğlendik. 

Hazırlık grubu öğrencilerimizle, ilk gezimiz için İstanbul Kelebek Çiftliğine gittik. Çiftlikte önce kelebeklerin 
oluşumu ile ilgili film izledik. Ardından çeşitli kelebeklerin bulunduğu bölüme geçerek; kelebeklerin doğal 
ortamları içindeki yaşayışlarını inceleyip, farklı kelebek çeşitlerini görme fırsatını yakaladık. 
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Acil Durum Tatbikatı

Prof. Dr. Haluk Yavuzer Anaokulumuzdaydı...

Prof. Dr. Haluk Yavuzer, Anaokulu öğretmenlerimize yönelik “Çocuk ve Oyun” konulu bir söyleşi 
gerçekleştirdi. Oyunun çocuğun gelişimine olan etkilerini keyifle dinledik. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. 

Okulumuzda 
öğrencilerimizle 
birlikte Acil 
Durum Tatbikatı 
yaptık. Bu 
sayede çocuklar 
olası bir acil 
durumda neler 
yapmaları 
gerektiğini 
öğrendiler.
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 İlkokulumuzdan Haberler

Disiplinler Arası Çalışma ile Keyifli Bir Ders…

“Param Yetecek mi?” İnteraktif Etkinliği

4. Sınıf öğrencilerimiz, Fen Bilimleri dersinde “Dünya’nın 
Hareketleri” konusu işlenirken bir üst bilgi olarak “Ayın 
Hareketleri” konusunu da ele aldık. Bu esnada Matematik 
dersinde ise konumuz örüntülerdi. “Günlük hayatımızda 
örüntüler konusu nerede karşımıza çıkıyor?” sorusunun 
en güzel örneğini “Ay’ın Hareketleri” ile bulmuş olduk. 
Yörüngesi üzerinde ayın dört evresini ele aldık: Yeni Ay, 
Dolunay, İlk Dördün, Son Dördün. Ay’ın evreleri arasındaki 
ilişkiyi fark eden öğrencilerimiz daha sonra oluşan 
örüntünün kuralını belirleyerek kendilerine sorulan soruları 
cevapladılar. 

Yuvarlama konusu ile ilgili 3. Sınıf öğrencilerimizle “Param Yetecek mi?” etkinliğini yaptık. Amacımız sahip 
oldukları para miktarı kadar harcama yapmalarını sağlamaktı. Her bir öğrencimize 500 TL (okul materyali) 
verdik. Oluşturduğumuz ürün stantlarından 5 farklı ürün almalarını istedik. Bu aşamada ürünlerini alırken 
aynı zamanda zihinden tahmini toplama işlemi yaptılar. Ürünlerini alan öğrenciler alış-veriş kağıtlarına 
bu ürünlerini yapıştırdılar, fiyatlarını ve tahmini fiyatlarını yazdılar. En sonunda ise gerçek toplamı ve 
tahmini toplamı hesaplayarak iki sonucu karşılaştırdılar. Bazı öğrencilerimiz 500 TL tutarını geçse de çoğu 
öğrencimiz 500 TL altında harcama yapmayı başardı. 
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Kelime Avı

Fosil Yapımı

2. Sınıf öğrencilerimizle, deste ve düzine konusunu işlerken hem konuyu pekiştirmeleri hem de eğlenceli 
zaman geçirmeleri için keyif aldıkları “Kelime Avı” bulmacasını yaptık. Bulmacamız iki aşamadan oluşuyordu. 
Birinci aşama soruları cevaplamak, ikinci aşama ise buldukları cevapları bulmacada aramaktı. Hem işlem 
bilgilerini geliştirdik hem de dikkat çalışması yaptık. Bulduğumuz cevapları akıllı tahtada renkli kalemlerle 
boyamak ise en heyecanlı bölüm oldu.

İlkokul Fen Bilimleri Derslerimizden...

4. Sınıf öğrencilerimiz kendi materyallerini kullanarak fosillerini oluşturdular. Fosillerin oluşumu ile ilgili 
videolar izleyen öğrencilerimiz, her ölen canlı varlığın neden fosili olmadığını sorguladılar. Kendi küçük 
oyuncaklarının ve yaprakların fosil modelini yapmak isteyen öğrenciler, modellerini oluşturmak için alçı ve 
oyun hamuru kullandılar. 
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“Kayaçları İnceliyorum” Etkinliği

Dünya’nın Hareketleri

4. Sınıf öğrencilerimiz “Yer Kabuğu ve Dünya’mızın Hareketleri” ünitesi kapsamında kayaç koleksiyonundaki 
birçok kayacı renk, sertlik-yumuşaklık durumuna bakıp büyüteçle incelediler. Kayaçların birden fazla renk 
içermesinin, birden fazla minerale sahip olmasıyla ilgili olduğunu öğrendiler. Daha sonrasında öğrenciler, 
ekonomik değere sahip olan kayaçların kullanım alanları üzerine çalıştılar.

4. Sınıf öğrencilerimiz Dünya’nın hareketleri 
konusunda Space 4D uygulamasından faydandılar. 
Dünya’nın ve diğer gezegenlerin Güneş etrafında 
dönüşleri ile ilgili uygun kartları uygulamaya okutarak 
üç boyutlu olarak incelemeler yaptılar. Daha sonra 
öğrencilerimiz, Dünya ve Ay’ın dönüşlerini modelleyen 
bir maket yaptılar.
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Dünya’nın Katmanları Modeli

Tek Göz Çift Göz Etkinliği

3. Sınıf öğrencilerimiz oyun hamurlarıyla Dünya’nın katmanları modelini oluşturdular. Kırmızı, sarı, 
kahverengi, mavi ve yeşil renk oyun hamurlarını kullanarak ağır küre, ateş küre, yer kabuğu, su küre ve 
kıtaları modellediler. Daha sonra Dünya modellerini elma dilimi şeklinde kesip keyifli zaman geçirdiler.

3. Sınıf öğrencilerimiz, duyu organlarının önemini keşfetmek amacıyla birçok etkinlik yaptılar. 
Öğrencilerimiz “Hedefimiz 12” etkinliğiyle görme duyusunun yönleri belirlemede önemini fark edip,        
“Tek Göz Çift Göz” etkinliğiyle de neden çift göze sahip olduğumuzu sorguladılar.
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Duyular Çalışıyor Halat Çekme Oyunu

Bitkiler Su İçer mi?

Görünmeyen Resim

1. Sınıf öğrencilerimiz beyaz kâğıt üzerine 
limon kullanarak yaptıkları resimleri nasıl 
görünür hale getirebileceklerini düşündüler. 
Elektrikli ocakta kurutulan beyaz kağıtlarda, 
yaptıkları resimlerin göründüğünü 
gözlemleyen öğrenciler çok şaşırdılar. 
Limonun yanma sıcaklığının, kâğıdın 
yanma sıcaklığından daha düşük olduğunu 
gözlemlediler.

2. Sınıf öğrencilerimiz 
“Duyular Çalışıyor” 
aktivitesiyle duyu 
organlarını kullanarak 
çeşitli maddeleri birçok 
özelliğe göre incelediler. 
Büyüteç, zımpara, 
tef, kum, vida, kâğıt 
gibi farklı maddeleri 
inceleyen öğrenciler, 
maddeleri sertlik-
yumuşaklık, pürüzlülük-
pürüzsüzlük, saydamlık-
opaklık özelliklerine 
göre sınıflandırdılar.

2. Sınıf öğrencilerimiz 
günlük hayatta 
yaptığımız birçok işi 
iterek veya çekerek 
yaptığımızı fark ettiler. 
3 Boyutlu laboratuvarda 
itme ve çekmenin 
uygulandığı işleri 
izleyen öğrenciler, 
kuvvet kavramıyla 
tanıştılar. Daha sonra 
öğrencilerimiz bahçede 
halat çekme oyunu 
oynayıp keyifli zaman 
geçirdiler.

1. Sınıf öğrencilerimiz, deneyi yapmadan önce canlı varlıkların yaşamaları için ne yapmaları gerektiğini 
düşündüler. Beslenmenin gerekli olduğu fikrine ulaşan öğrenciler, bitkilerin su tükettiğini nasıl ispat 
edebileceklerine dair fikir yürüttüler. Suyun içine gıda boyası damlatıp karışıma beyaz çiçeklerini 
yerleştirdiler. Bir sonraki hafta çiçeklerin rengini değişmiş olarak gören öğrenciler, bitkinin su içtiğini 
kanıtlamış oldular.
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Öğrenci Birliği Başkanı Seçimimizi Gerçekleştirdik

4. Sınıflarımızın Okuma Köşesi

2. Sınıflarımızla “Sorumluluk Değeri” Çalışması

Hafta içerisinde yürütülen seçim kampanyalarının ardından, 3 ve 4. Sınıf öğrencilerimizin katılımıyla 
gerçekleşen seçimde Öğrenci Birliği Başkanımız Metehan Oral ve Öğrenci Birliği Başkan Yardımcımız        
Alara Gözet oy çokluğuyla göreve geldiler. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz.

4. Sınıf öğrencilerimiz 
ve öğretmenlerimiz, 
kitap okuma bilincini 
yaygınlaştırmak amacıyla 
kendi katlarında okuma 
köşesi oluşturdular. 
Öğrencilerimiz, zaman 
zaman derslerde 
öğretmenleri 
eşliğinde, zaman 
zaman teneffüslerde 
keyifli okumalar 
gerçekleştiriyorlar.

2. Sınıflarımız, PDR Bölümü ve Temel Dersler 
Bölümünün birlikte yürüttüğü Sorumluluk 
Değeri-Okul İçi Etkinliğinde çiçek fidelerini 
diktiler. Fen Bilimleri Laboratuvar öğretmenimiz, 
çiçekli bitkilerle ilgili öğrencilerimizi 
bilgilendirdikten sonra dikimin nasıl yapılacağını 
anlattı. Öğrencilerimiz; öğretmenleri eşliğinde, 
düzenli aralıklarla çiçeklerini sulayarak ektikleri 
fidenin bakımından sorumlu olacaklardır.
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ÖĞRENCİ KULÜPLERİ TANITIM GÜNÜMÜZ
İlkokulumuzda Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Günümüzü 

büyük bir heyecanla gerçekleştirdik.
1. Sınıf öğrencilerimiz, yıl boyunca belirlenen periyotlarda dönüşümlü olarak yer alacakları Resim, Heykel, 

Sihirli Eller, İngilizce Oyun (Games Club) ve Müzik Kulüplerinin tanıtım masalarını dolaşıp her kulübün 
yapacağı çalışmalar hakkında fikir sahibi oldular.

2, 3 ve 4. Sınıf öğrencilerimiz, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında açılan öğrenci kulüplerinin tanıtıldığı 
masaları dolaşarak görevli öğretmenlere kulüple ilgili merak ettikleri soruları sordular, kulüplerin yapacakları 
çalışmalardan örnekler gördüler.
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“Dünya Çocuk Kitapları Haftası” etkinlikleri çerçevesinde;
1. Sınıf öğrencilerimizle, Aytül Akal’ın “Kitap Perisi” kitabı 

ile ilgili etkinlik gerçekleştirdik. Etkinlik sonunda öğrencilerimiz 
masalda en sevdikleri bölümün resmini yaptılar. Masalı çok 
sevdiler.
2. Sınıf öğrencilerimizi,  çocuk yazarı Nural Birden Akca ile 

kütüphane ortamında buluşturduk. Yazarımız öğrencilerimizin 
aylık okuma kitabı olarak seçilen “Eyvah Uçurtmam Kaçtı” 
kitabı ile ilgili gerçekleştirdiği atölye çalışmasında; rüzgârın 
nasıl meydana geldiği, doğanın yenilenmesine nasıl katkı 
sağladığı, insanlar için ne kadar yararlı olduğuna dikkat çeken 
bir ortam oluşturdu. Atölye sonunda öğrencilerimiz hayal 
güçlerini kullanarak rüzgârda uçmasını istedikleri nesnelerin 
resmini yaptılar. Öğrencilerimiz, sürprizlerle dolu bu neşeli 
çalışmayı çok sevdiler.
3. Sınıf öğrencilerimiz, aylık okuma kitaplarından olan 

“Boyacının Penguenleri” kitabı ile ilgili atölye çalışması 
gerçekleştirdi. Atölyeyi gerçekleştiren drama eğitmeni 
“Çiğdem Odabaşı” bu çalışma ile doğaçlama ve canlandırma 
süreçleriyle öğrencilerin kitabı sorgulamalarını sağlarken 
aynı zamanda öğrencilerimizin grup eşliğinde, kendi 
yaşantıları ile ilişki kurabilecekleri deneysel bir atölye süreci 
gerçekleştirmelerini de sağladı. Öğrencilerimiz çok keyif aldılar.
4. Sınıf öğrencilerimiz, aylık okuma kitaplarından olan 

“Berk Mucit Oldu” kitabının yazarı Kaan Elbingil ile söyleşi 
gerçekleştirdi. “Zihni Sinir” icatlar tasarlayan Berk’in mucitlik 
macerasını öyküleştiren yazar, öğrencilerimizin ilgi odağı 
oldu. Gerçekleşen söyleşi ile birlikte öğrencilerimiz yazarı 
daha yakından tanıma fırsatı buldular ve çok keyifli bir zaman 
geçirdiler. 

2018-2019 Yılı yeni eğitim dönemine merhaba derken, İlkokul Kütüphanesinde 
öğrencilerimizin okuma ve araştırma becerilerini geliştirmeyi hedefleyen yönde 

etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

 İlkokul Kütüphanemizden

Dünya Çocuk Kitapları Haftası
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Öğrencilerimizin Kütüphanemizi Ziyaretleri

Anaokulu Hazırlık Grubu öğrencilerimizle, atölye çalışmalarına başladığımız öğrencilerimize 
kütüphaneyi tanımaya yönelik oryantasyon çalışmaları gerçekleştirdik.

 1. Sınıf öğrencilerimize, 
kütüphanenin tanıtılması ve 
kütüphanede nasıl davranılması 
gerektiği üzerine oryantasyon 
çalışmaları gerçekleştirdik. 
2, 3 ve 4. Sınıf öğrencilerimizle, 

kütüphaneyi tanımaya yönelik 
oryantasyon çalışmaları ve 4 Ekim günü 
kutlanan “Hayvanları Koruma Günü” 
ile ilgili araştırma konulu etkinlikler 
gerçekleştirildi.  
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 Türkçe-Edebiyat

Türk dilini doğru ve etkili kullanabilen, yorum yapabilen, özgür ve evrensel düşünen, olaylara farklı 
bakış açılarıyla yaklaşabilen, kültürel birikimini sürekli zenginleştiren, araştırma yapabilen, yaptığı 
araştırma ve incelemeleri değerlendirebilen, sonuçları karşılaştırabilen, sebep-sonuç ilişkisi 

kurabilen, okumazsa eksiklik duyan, sanatın insanlığın ortak dili olduğunu bilen ve o dili anlayan, Türk 
ve dünya yazınını izleyen, okuduğu eserlerle düşünsel ve duygusal dünyasını geliştiren, çağının sosyal- 
kültürel gelişmelerini izleyen, önemli konulara gereken duyarlılığı gösteren, sorumluluk duygusu taşıyan, 
üretken, yaratıcı, sevgi dolu, paylaşımcı gençler yetiştirmek olarak belirlediğimiz misyonumuzla yeni bir 
eğitim-öğretim yılına daha başlamanın heyecanı içindeyiz. 
Türk Dili ve Edebiyatı bölümü olarak; Milli Eğitim Bakanlığının yeni müfredat programını hazırlarken 

benimsemiş olduğu “tür” odaklı, öğrenci merkezli eğitim anlayışını uyguluyor ve titizlikle seçtiğimiz 
eserleri temel alarak, öğrencilerimizin ulaşmak istediğimiz hedefler için sürekli, araştırma, inceleme 
ve öğrenme çabasında olmasını sağlamayı hedefliyoruz. Eğitim konusundaki tüm gelişmeleri izliyor, 
hedeflerimiz için uygun olanları hızla uygulamaya, en çağdaş yöntem ve tekniklerle öğrencilerimizin 
eğlenerek öğrenmesi için uygun ortamlar hazırlamaya özen gösteriyoruz. 
Türk Dili ve Edebiyatı bölümü olarak, bu yıl da ayrıntılı olarak planladığımız akademik çalışmalarımızı 

ve sosyal- kültürel- sanatsal etkinliklerimizi, deneyimli kadromuzla, başarılı bir şekilde yürütme çabası 
içinde olacağız. Üniversite sınav sonuçlarına da yansıyan akademik başarımızı daha da artırmaya, 
geçen yıl ilgi ve beğeni toplayan Kitap Günleri, Tiyatro Gösterisi, Şiir Dinletisi gibi etkinliklerimizi de 
öğrencilerimizin yaratıcı çalışmalarıyla daha da zenginleştirmeye çalışacağız.
Disiplinler arası etkinliklere de yer vereceğimiz bu yılki çalışmalarımızda her sınıf düzeyi için 

belirlediğimiz kitapları; stratejik okuma-metin çözümleme yöntemleriyle, usulüne uygun tartışma 
teknikleriyle ve sunumlarla öğrencilerimizin ilgisini çekecek şekilde inceleyeceğiz. Metnin çekiciliği 
kadar derste uygulanan stratejinin de öğrencinin ilgisini çekmesi gerektiğinin bilinciyle yöntemlerimizi 
yenileyerek, öğrencilerimizde; okudukları eseri, en iyi şekilde anlama isteği yaratma çabasında olacağız. 
Daniel Pennac, Roman Gibi adlı eserinde şöyle diyor: “Eğitme görevi, aslında, çocuklara okumayı 
öğreterek, onları ‘edebiyata’ alıştırarak ‘kitaplara ihtiyaçları’ olup olmadığına serbestçe karar vermeleri 
için gerekli vasıtaları sunmaktan ibarettir.”
Sunumlarda, törenlerde, dinletilerde, münazara, forum gibi etkinliklerde kendini ifade etme 

şansı verdiğimiz her öğrencimizin iletişim becerisi ve özgüven duygusu giderek gelişmektedir. Hem 
derslerimizde hem ders dışı etkinliklerimizde, bu noktayı göz önünde bulundurarak öğrencilerimizin 
daima aktif olmasını sağlamak bizim için son derece önemlidir. 
Öğrencilerimizin, onların kişiliklerine, zekâlarına ve becerilerine güven duygumuzu hissettikçe daha da 

hızlı gelişim göstereceğini bilmenin gücü ve işimize duyduğumuz sevginin başarımızı artıracağına olan 
inancımızla, yeni eğitim- öğretim yılında, öğrenme hevesiyle dolu herkese başarılar diliyoruz. 

                  Necmiye Alıcıer
              Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni 

Yeni Eğitim-Öğretim Yılına Merhaba…
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MUSTAFA KEMAL’İ TANIMAK 
“Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim 

duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidir.” demişti Mustafa Kemal. Onu 
anlamanın yolu ders kitaplarındaki kalıplaşmış bilgilerden değil, kalpten geçer. Mustafa 
Kemal’i ağlayarak değil anlayarak anabilirsiniz. Onu silmeye çalışanlara inat, Mustafa Kemal 
tüm heybetiyle akıllara kazınmış, kalplerde en güzel yerlere yerleşmiştir.
Mustafa Kemal, eğitimdir. Savaşın ortasındayken bile eğitim alanında çalışmalar 

yapmaktır. Tüm çocukların eşit şartta eğitim alabilmesi için Türk Maarif Cemiyetini 
kurmaktır. Asıl mücadelenin halkı eğitmek olduğuna inanmaktır. En güzel sıfat olan 
“başöğretmenliği” hak etmek demektir. 

Mustafa Kemal, barıştır. Düşmanlığı yasaklayıp, kardeşliği savunmaktır. Emperyalistlere karşı “Yurtta sulh, 
cihanda sulh” diyerek ahlak dersi vermektir. Savaşın acıdan başka hiçbir şey getirmediğini bilmektir. Bir asker 
olarak asıl amacı öldürmek değil, ölmemektir. 
Mustafa Kemal, yeniliktir. Dogmalardan uzak, bilimin ışığında reformlar yapmaktır. Gelenekler ile modern 

çağı sentezleyip yeni bir kültür oluşturmaktır. Diğerlerinin düşünmeye cesaret edemediklerini uygulamaya 
koymaktır. Halkı ait olmadığı kalıplara sokmak yerine kendini bulmasını sağlamaktır. Baskıcı değil, özendirici 
olmaktır. Gerçekleştirdiği yeniliklerin arkasında durmaktır. 
Mustafa Kemal, sanattır. “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur.” diyebilmektir. 

Sadece zeybek oynarken diz çökecek kadar yiğit olmaktır. Aynı zamanda vals oynayacak kadar zarif… Musiki 
Muallim Mektebini kurarak birçok sanatçının yetişmesine öncülük etmektir. Şehir tiyatroları sayesinde Afife 
Jale gibi isimlerin ortaya çıkmasını sağlamaktır. Yürüyerek sinemaya gitmektir.
Mustafa Kemal, adalettir. “Adalet mülkün temelidir” diyerek hukuku kendine yol belirlemektir. Toplumsal 

eşitliği savunmaktır. Sınıf farklılığını en aza indirmektir. Köydeki çobana, tarladaki çiftçiye, madendeki 
işçiye hitap etmektir. Haklının, halkın adamı olmaktır. İçimizden biri olmayı marifet değil, zorunluluk olarak 
görmektir. Kız çocuklarının da okumaya hakkı olduğunu savunmaktır. 
Mustafa Kemal, laikliktir. Din ile siyaseti bulamaç yapanlara karşı çıkmaktır. Dini duygulara saygı duymak, 

bu özel duyguyu kötü emelli kişilerden uzak tutmaktır. Din ve devlet işlerini birbirinden ayırmaktır. Devletin 
her vatandaşa, hangi dine mensup olduğuna bakmaksızın, eşit yaklaşmasını sağlamaktır.
Ben Mustafa Kemal’in kurduğu bir kurum olan TED Kolejinde onun başlattığı 10.000 Genç Meşale Daha 

Aydınlık Türkiye burs programı ile okuyan bir kız öğrenci olarak onun varlığını kalbimin en derinliklerinde 
hissediyorum. Onu anlayabilmek için izinden gideceğime söz veriyorum.                

Öğrencilerimiz Kompozisyon Yarışmalarında İlçe Birincisi Oldu

Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün “10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü” kapsamında yapılan 
kompozisyon yarışmasında 10. Sınıf öğrencimiz Şevval Tunar aşağıdaki yazısıyla ilçe birincisi olmuştur.
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İstanbul İli Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” Konulu 
yarışmada 9. Sınıf öğrencimiz Çağla Bayraktar Beykoz İlçe birincisi olmuştur.                                                                                                                                

                        
                          Ben Cumhuriyetim
Milyonlarca çocuğum var beni yaşatan. Onların yüreğiyle, 

cesaretiyle, kanıyla, canıyla yoktan var oldum.
Selanik’te açılan bir çift gözle hayat buldum.

Tutsaktım ben bir zamanlar.  Ağır antlaşmalar birbirini 
kovalıyordu. Memleketin dört bir köşesi parçalanmaya 
yüz tutmuştu. Vatan toprakları yok pahasına Yunan’a, 

İtalyan’a, Fransız’a paylaştırılıyordu.  İşte o karanlık günlerde 
Samsun’da bir güneş gibi doğan aydınlıktım ben. Bağımsızlık hasretiyle yanıp 

tutuşan, esarete boyun eğmeyen bir millete umut oldum.
Uğrumda son nefesine kadar savaşan kahramanlarım var benim…

3 aylık çocuğunu geride bırakarak, ''Evladım anasız yaşayabilir ama vatansız 
yaşayamaz.''  düşüncesiyle direnişe katılan; en güçlü silahlarla donatılmış 

Rus kuvvetlerine eline geçirdiği kazma kürekle göğüs geren Nene Hatun’un 
yüreğindeki inanç oldum ben. Kocasının da ölümüyle varını yoğunu satıp 
aldığı silahla cepheye koşan ve canı pahasına çarpışan İmamköylü Ayşe 

Çavuş’un savaşma azmiydim.
Sarıkamış’ta 90 bin çocuğum iliklerine kadar donarak can verdi. 15 

yaşında, memleket aşkıyla cepheye koşan bir gencin bedeninde hayat 
buldum. 

Ben Seyit Onbaşı’nın bileğindeki kuvvettim. Yüküm belki yüklerin en ağırıydı 
ama özgürlüğümü, istikbalimi 220 kiloya sığdırdım. Vatan toprağının bir 

karışını bile düşmana vermemek için son nefesine kadar savaşan yiğitlerin 
özlemiydim ben.

Ben çok daha fazlasıyım. Milli Mücadele’yi başlatıp en önde giden Mustafa 
Kemallerim. Cephelerde şehit düşen, evlatlarını öksüz ve yetim bırakan Türk 
kahramanıyım. 57. Alayda atasından ölüm emri alan İsmail oğlu Ahmet’im, 

ben Kubilay’ım, Kara Fatma’yım, Şerife Bacı’yım…
Samsun’dur, Maraş’tır, Çanakkale’dir ve İzmir’in dağlarıdır benim 

memleketim.
Esarete boyun eğmeyen, asil ecdadın torunlarının yüreklerindeyim, o 

ecdadın akan kanıyla bugün özgür yaşadığını bilen ve bana sahip çıkan 
gençlerin. Millet, yöneticilerini kendi seçebiliyorsa, çağdaş medeniyetler 

seviyesinde özgürce yaşayabiliyorsa sonuna kadar beni hak ettiği içindir, Türk 
milletine çok yakıştığım içindir. Ben aslında Türkiye’yim! Benimle doğmuş, 

benimle var olacak Türkiye’yim.                                                                                                          
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5 Kasım 2018 tarihinde, 
“Dünya Çocuk Kitapları 
Haftası” nedeniyle ortaokul 
7. Sınıf öğrencilerimiz ilkokul    
1. Sınıflardaki kardeşlerine 
kuklalarla masal anlattılar. 
Öğrencilerimiz sözlü ifade 
kabiliyetlerini geliştirmek, 
toplum önünde kendilerini 
ifade edecek özgüveni 
sağlamak ve ilkokul-ortaokul 
iletişimini arttırmak amacıyla 
küçük kardeşlerine drama ve 
kukla tekniklerini kullanarak 
masallarını canlandırdılar. Bu 
sayede hem eğlenceli oyunlar 
oynarken hem de küçük 
kardeşlerine masallar yoluyla 
bazı değerleri aktardılar. 
Etkinlikten oldukça zevk 
alan ortaokul öğrencileri 
şimdiden bir sonraki gösteriyi 
gerçekleştirmek amacıyla 
gönüllü oldular. 

Türkçe, var olduğumuz... Seslenir seni bana "sonsuz"
Der ki çoğal,
Der ki uzan mutluluğuna...
Usun, iyiliğin, doğruluğun,
Bir bilinmeyenden bir bilinene dek
Türkçe, var olduğumuz…
Fazıl Hüsnü Dağlarca 

Türkçe, yüzyıllardan beri gelen birikimi ve çevre kültürlerle harmanlanması sonrasında çok gelişmiş bir 
dil olmakla birlikte son zamanlarda yaşanan küreselleşme ve internetin kullanımının yaygınlaşması ile 
değişmeye ve dönüşmeye başlıyor. 'Olumlu' bir değişim olmayan bu durumda en büyük sorun yeni neslin 
'internet' kısaltmaları sebebiyle kelime haznelerinin körelmesi. Türk Dil Kurumu 1932 yılında yaptığı Türk Dili 
Kurultayı'nda Türkçenin önemini vurgulamak için 26 Eylül gününü 'dil bayramı' ilan etti. 
'Dil bayramı' kapsamında öğrencilerimiz de Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde konunun önemine dair 

paylaşımlarda bulundu ve 12. Sınıflarda “Sosyal medyanın ve teknolojinin dilimize-kültürümüze etkileri” 
konulu münazaralar düzenlendi.  Bu paylaşımlarda öğrencilerimiz “sosyal medyanın ve teknolojinin dilimize 
olumsuz etkilerine dikkat çekerek, bu duruma engel olmak için neler yapılabileceğini tartıştılar. Dilin kültürün 
devamlılığı ve milli birliğin korunması için önemi vurgulayarak  'dil bayramı' na hak ettiği değerin verilmesi 
gerektiğini belirttiler.

Okulumuzda “Dil Bayramı”

7. Sınıflar Küçük Kardeşlerine Öğretmenlik Yaptılar
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11. Sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı dersinde “edebiyat akımları”nı işledik. Öğrencilerimizden 
öğrendikleri edebiyat akımlarından birini seçerek kısa bir metin yazmalarını istedik. İşte ortaya çıkan 
metinlerden bazıları: 

Romantizm Ekolü 

Kafesteki Bülbül
Efteyla yine odasına kapanmış, dua ediyordu. Sürekli aynı cümleler dökülüyordu narin 

dudaklarından; "Tanrım, ne olur onu bana bağışla, tanrım ne olur onu bana bağışla!.." Ne kadar 
ironikti, aynı kelimeleri çok sevgili kocası için de sarf etmişti ancak Tanrısı onu duymamıştı. Duasına 

başlarken güçlü çıkan sesi, sonlara doğru kafese konmuş bir bülbülün acı ötüşü gibi alçalıyor ve 
adeta hafif bir melteme dönüşüp odayı aydınlatan sıcak mum ışığında kayboluyordu. O günden beri 

umudunu kaybetmiş, ancak dua etmekten hiç vazgeçmemişti.

Öne düşürdüğü başını kaldırdı ve yatakta bilinçsizce uzanan kızının terli alınını nazikçe silip üstünü 
örttü. Zavallı Eftelya; melek gibi bir kızdı, iyi yüreği ile insanların hayatlarını ısıtan ve bir gülümsemesi 

dünyalara bedel olan güzel bir peri kızı olarak anlatılırdı! Zavallı, iyi yürekli Eftelya. Hayat onun 
güzelliğini kıskanmıştı sanki, önce ona aşk denen o mükemmel duyguyu hediye etmiş daha sonra da 
ona anne olma sevincini yaşatmıştı. Peki neden kendisine verilen bu lütuflar ondan geri alınıyordu? 
Bir kez olsun şikayet etmemişti başına gelenlerden. Hep elindekiyle yetinip mutlu olmayı bilmişti. 

Kızının saçlarını onu incitmekten korkar gibi yavaşça okşarken yanaklarından yavaşça kayan 
gözyaşlarına aldırmamaya çalışıyordu İlk defa isyan etmek geldi içinden, yüreğini adeta alev alev 

yakıp kavuran bu acıdan kurtulmak istiyordu. "Yaşayamam" dedi titrek sesiyle, "Seni de kaybedersem 
yaşayamam…" Kızını uyandırmamaya özen göstererek yatağa uzandı ve bir eli kızının saçlarındayken 

yavaşça gözlerini kapattı.
Çağla Su Kırmızıpınar 11/C 

Sembolizm 

Hayal ve Gerçek

Bu kadar mı her şey?
Başarısız cümleler ve kelimelerle mi dolu?

Peki, ya ben?
Hep peşinde mi koşacağım noktaların ve virgüllerin?

Acemi bir dansçıymışçasına ritimsiz bir dansta kayıp mı olacağım?
Belki de bir üfleyişte param parça olacağım,

Adeta porselen bir heykel gibi.
Ancak gün gelecek, ben olmayacağım.

Parçalarımı birleştirseniz bile ne eskisi kadar güzel, ne de değerli olacağım
Artık ben olmayacağım

O zaman, bu kadar mı her şey?
Bir nokta ile bitecek kadar kısa ve basit mi hayaller?

Öyleyse istemiyorum renklerinizi uçup gidecek güzellikler için
Çünkü buna değmezler.

Çağla Su Kırmızıpınar 11/C 

11. Sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı Dersinde “Edebiyat Akımları”nı İşledik
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kadrajsinema.com adlı siteye göre, yazarak nefes alan insanların 
hikâyelerinin anlatıldığı, yazmayı hayatın en temel şeyi olarak görenlerin 
hayatlarının anlatıldığı farklı konulardaki filmler bizi bir şeyler karalamaya 
itebilir ya da okumaya daha fazla heves ettirebilir.

İşte yazmak konulu 16 film:
1-Quills/Düşlerin Efendisi-2000
Başrollerini Kate Winslet, Michael Caine ve Geoffrey Rush’ın paylaştığı 

film, Marquis De Sade’nin son yıllarını anlatır. Filmde ahlakın ne denli 
göreceli bir kavram olduğu ve ikiyüzlülüğün inkar edilen bir insan doğası olduğu anlatılır.

2-Stranger Than Fiction/Lütfen Beni Öldürme-2006
Hayatının başka bir kişi tarafından yönetildiğini fark eden Harold Crick’in hayatını değiştirmek için girdiği 

çabanın hikayesini anlatan film fantastik komedi türündedir.

3-Adaptation/Tersyüz-2002
Film, filmin kendisinin yazılma sürecini anlatmaktadır. Senaryosunun Charlie Kaufman yazdığı filmin 

başrollerinde Nicoles Cage ve Meryl Streep bulunmakta.

4-Anonymous/Anonim-2011
William Shakespeare’ın sandığınız Shakespeare olduğuna emin misiniz?

5-Dans La Maison/Evde-2012
Arkadaşının ailesine dahil olmaya çalışan genç bir çocuğun yarattığı dünya ile öğretmeninin de bu dünyaya 

dahil olmasıyla sürekli değişen bir hikayenin yazılışı anlatılmaktadır.

6-Midnight In Paris/Paris’te Gece Yarısı-2011
Her insan kendinden önce yaşanmış zamanlara dönmek ister. Bir yazarın Paris sokaklarındaki düşleri ile 

Woody Allen’in romantik dilinin birleşimi.

7-Ruby Sparks/Hayalimdeki Aşk-2012
Genç ve ödüllü yazar Calvin Weir-Fields’in yeni kitabını yazarken yarattığı genç kadın Ruby, hiç beklenmedik 

bir şekilde yazarın hayatına dahil olur.

8-The Hours/Saatler-2002
Saatler’de bir yazar, bir okuyucu, bir karakter üzerine kurulu bir kitabın, filme dengeli biçimde aktarımını 

izliyoruz. Başrollerinde Nicole Kidman, Merly Streep ve Julianne Moore bulunmaktadır.

9-The Ghost Writer/Hayalet Yazar-2010
Film, Roman Polanski‘nin yönettiği 2010 yapımı politik gerilim türündedir. The Ghost Writer, Robert Harris‘in 

The Ghost isimli romanından Polanski ve Harris ile birlikte senaryoya uyarlanmıştır.

10-Deconstructing Harry/Yaramaz Harry-1997
Woody Allen’ın yazıp yönettiğ film, New York’lu bir yazar olan Harry’in bir sonraki kitabına başlamak için ilham 

duyamayışının ve içinde çektiği sıkıntıların hikayesi anlatılır.

11-Sylvia-2003
Amerikalı şair ve yazar Sylvia Plath’ın hayatının anlatıldığı film dram türündedir ve filmde S. Plath’ı Gwyneth 

Paltrow canlandırmaktadır.

12-Barton Fink-1991
Barton Fink, Coen Kardeşler‘in yazdığı, yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği 1991 ABD yapımı film. 1941 

yılında geçen filmin başrollerinde, Hollywood‘taki bir film stüdyosu için senaryo yazmak üzere işe alınan New 
York’lu oyun yazarını canlandıran John Turturro ile yazarın kalmakta olduğu harap durumdaki Hotel Earle’de yan 
komşusu olan sigorta satıcısını canlandıran John Goodman yer alır.

“Yazmak” Konulu 16 Film 
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Bilim dünyası insan beynini farklı bir biçimde etkileyen romanları belirledi.
  
Edebiyatın ‘iyileştirici’ niteliğinden yola çıkan bir grup bilim insanı, 

nitelikli romanların insan beynini geliştirip keskinleştirdiğini, sosyal bağları 
güçlendirerek kişiliği değiştirdiğini ve ilişki kurmayı kolaylaştırdığını belirledi.
Toronto Üniversitesi Öğretim Üyesi Psikiyatr Keith Oatley ve Ingrid 

Wickelgren tarafından Scientific American’da yazılan makaleye göre, roman 
kahramanlarıyla özdeşleşmek, hem hayal dünyasını zenginleştiriyor, hem 
de sosyal bağları güçlendiriyor.
Nitelikli bir roman, bu etkileriyle insan beynini de keskinleştiriyor ve insan 

davranışlarına ilişkin bilgiler veriyor. İki bilim insanı, insan beynini en fazla 
geliştiren on romanı tespit etmişler. 

  Listede yer alan romanlar şöyle:
  Johann von Goethe / Genç Werther’in Acıları (1787)
  Jane Austen / Aşk ve Gurur (1813)
  Nathaniel Hawthorne / Kırmızı Leke (1850)
  Gustave Flaubert / Madam Bovary (1856)
  George Eliot / Middlemarch (1870)
  Leo Tolstoy / Anna Karenina (1877)
  Virginia Woolf / Bayan Dalloway (1925)
  Toni Morrison / Sevilen (1987)
  J.M. Coetzee / Utanç (1999)
 

İnsan Beynini Etkileyen Romanlar

13-The Words/Çalıntı Hayat-2012
Rory Jansen yayınlanan ilk kitabıyla dünyaca ünlü başarılı 

bir yazar konumundadır. Her şey yolundayken yıllar sonra 
hayatına gizemli bir adam girer ve sebebi çok şaşırtıcıdır.

14-Misery/Ölüm Kitabı-1990
Arabası ile kaza yapan bir yazarın, bir hemşire tarafından 

bulunup yardım için evine götürülmesi sonucu aralarında 
hiç beklenmedik sohbetlerin gelişiminin konu alındığı film 
Stephen King’in gerilim türündeki kitabının uyarlamasıdır.

15-Chinese Coffee/Çin Kahvesi-2000
Harry mücadeleci bir yazardır ve yaşamını kovulmadan önce 

kapıcı olarak sürdürmektedir. Zar zor yazmakta ve maddi 
açıdan çok umutsuz olan Harry, bir gün eski arkadaşının 
yanına borcunu geri almak için ziyarete gider.

16-Secret Window/Gizli Pencere-2004
Acı verici bir boşanmanın ortasında olan Morty Rainey’nin 

tüm enerjisini bu durum yok etmiştir. Yaratıcılığını kaybeden 
Morty tek satır bile yazamaz hale gelmiştir. Kendisini çok 
kötü hisseden Morty, bir gün hayal gücünü etkileyecek bir 
olayla karşı karşıya gelir.
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                              Bir Kitap Okudum 
Yaşam karmaşıktır. Oğlunun askerlik için nereye gideceğini dert edinen anne için de, 

neden yeni bir oyuncak araba alamayacağını anlamayan kız çocuğu için de, en saygın 
bölümü bitirip hala iş bulamayan üniversite mezunu için de karmaşıktır. Karmaşalarla 
dolu bu hayat sürecinin de tek bir kitap okuyarak değişmesi olağandışı olacaktır. 
Bizlerse bu hızlı hayatlarımızda hızlı değişimler, hızlı çözümler için beklentiye giriyor 
ve edebiyatın insanı büyüten, olgunlaştıran yanını göz ardı ediyoruz. Sorunlarımızı bir 
kitap okuyarak çözemiyorsak okumaktan külliyen vazgeçiyoruz. Oysaki “memleket mi 
yıldızlar mı, yoksa gençliğim mi daha uzak” diye merak eden de aynı duyguları yaşıyor; 
tayini ülkenin bir köşesine çıkan ve ailesini bırakmak zorunda kalan da. Hepsi de 
edebiyatla hayata tutunuyor. Edebiyatla sevdiğine mektup yazıyor Çanakkale şehitleri, 

düşünce suçluları, haksız yere hüküm giyenler. Edebiyatla sabretmeyi öğreniyorlar, edebiyatla daha da bir 
bağlanıyorlar hayata.
Okumanın tadını almamış olanlar edebiyatın bu sözde “mucizevi” gücünü pek abartılı bulurlar. İki üç yazı 

parçası hayatı çözmemi sağlayacakmış da tüm problemlerimi ortadan kaldıracakmış… Tabii ki kitapların 
içinde bu tür tılsımlar, muskalar yoktur. Kitap okumak, okuduğun şeyin üstüne düşünmek, derinlere inmek; 
bakış açısını ve hayal dünyasını geliştirmenin yanında kişiye hayat mücadelesinde yarayacak beceriler 
kazandırır. İnsanı hayatın üzerine düşündürebilecek ve yorum yapabilecek olgunluğa ulaştırır. Zihni besler, 
ruhu besler çünkü insan içinde kendinden izler bulabildiği her yerde evindedir. Tek bir kitapla yetinmeyip 
edebiyat yoluna girenler bu süreçle hayatı, insanı, entrikayı, aşkı, rekabeti, hüznü, nefreti daha iyi tanırlar; 
daha iyi severler ve mücadeleye hazır olurlar. 
Yaşam karmaşasında edebiyata yer bulamayanlar içinse edebiyat, lisede okutulan bir derstir sadece.  

Bazen de sadece siyasete alet edilmeye çalışılan müfredatın bir parçasıdır. O haliyle bile güzeldir ama 
çünkü yine sorular sorar, yine bizi düşündürür. Bazen sosyal medya paylaşımlarımız için entelektüel bir 
duruştur, bazen flörtümüze yazdığımız birkaç fiyakalı söz. 
Edebiyatı sevmek, okumak ve yazmak bir insanın davranışlarını ve düşüncelerini değiştirir çünkü edebiyat 

ruha dokunur. Ruhu besler, ruhu büyütür. Tek bir kitapla olmasa bile belli bir birikimle bunu sağlamak 
zor değildir. Esas olan, bu sanatın hayata ve insana olan etkilerini hafife almamak ve edebiyatı gerçek 
anlamıyla kavrayabilmektir. İnsanı seven edebiyatı da sever, yaşamayı da sever çünkü edebiyat insanı 
insana insanla, insanca anlatır. 
Sude Kınık 11/C

                       Edebiyat Dersinden Bize Kalanlar 
Okula başladığımız andan beri, hatta daha küçük yaşlarımızdan itibaren edebiyatın 

hayatımızın büyük bir parçası olduğunu görmekteyiz. Gerek bize anlatılan masallardan, 
gerekse okulda “Türkçe” dersi adı altında okumaya başladığımız metinlerle tanıştığımız 
edebiyat, birçok anlamda bize ve topluma katkı sağlamaktadır. Edebiyatı iyi anlayabilmek 
ve öğrenebilmek için en önemli unsurlardan birisi de kitaplardır.
Kitaplar aslında edebiyatın en iyi dostudur. Her ne kadar ülkemizde okuma ve kendi 

dilini anlayabilme oranı düşük olsa da – ki bunların da toplumumuz üzerindeki etkilerini 
ve nasıl bir toplum olduğumuzu görmekteyiz– edebiyatı en iyi okuyarak anlarız. Diyelim ki 

elimizde bir fidan var. Biz bu fidanı düzenli olarak sularsak büyür büyür ve koca bir ağaç olur. Ağaç olduğunda 
da köklerini bir başka ağaçla birleştirir ve bu ağaçlar güçlenerek bir ormanı oluşturur. Kitap okuyup edebiyat 
bilgilerimizi arttırmamız da böyle bir şey. Bizler okula başlayana kadar birer fidanız. Duyduklarımızla veya 
gördüklerimizle birkaç yüzeysel bilgiye ulaşmış oluyoruz. Okula başlayıp okumayı öğrendiğimizde her 
okuduğumuz kitap bize birer damla su olarak geri dönüyor. Her damlayla biraz daha büyüyor köklerimizi yani 
var olan birikimimizi genişletiyoruz. Kendimizi düzenli olarak sularsak koca birer ağaç oluruz. Köklerimiz diğer 
ağaçlarla etkileşim haline geçer ve güçlü, anlayışlı, entelektüel bir topluma dönüşürüz. 
Birey önce kendisini geliştirmeli ki başkasına da katabileceği bilgi donanımına sahip olsun. Edebiyat 

sayesinde empati kurma becerimiz, hayal gücümüz gelişir, duygu ve düşüncelerimiz zenginleşir, birbirimizi 
daha iyi anlarız. Atamızın da dediği gibi “Edebiyatın, her insan ve cemiyeti, bu cemiyetin hal ve geleceğini 
koruyan ve koruyacak olan her kuruluş için esaslı eğitim araçlarından biri olduğu kolayca anlaşılır…” 
Begüm Aydın 11/C
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                              Kayıp Bir Ben 
“Edebiyat bana ne kattı?” Ortaokulda “Türkçe” olarak hayatıma girmiş olan edebiyatın 

herhalde bana bıraktığı en büyük hediyesi kelimeler oldu. Şimdi düşünüyorum da 
eskiden bu dersin ismini bile duymak hemen başımın ağrımasına neden olurdu. Bu öyle 
kötü bir histi ki hayatım boyunca-hem de hiç tanımadan- ondan bir canavarmışçasına 
kaçmama ve nefret etmeme neden olmuştu. Kitapları okumak zorunda kalmaksa, 
sayfalarını tek tek yakıp küle çevirme isteği uyandırıyordu bende. Ancak bende bir 
şeyler değişti. Bu değişimin sebebi neydi bilmiyorum, belki hissettiğim yalnızlık veya 
duyduğum merak... Adına her ne denirse densin düşman kabul ettiğim edebiyat, bir 
anda benim oldukça içli dışlı olduğum bir konu haline geldi.

Gerçekten isteyerek okuyup bitirdiğim ilk kitap “Mürekkep Yürek”. Üç kitaplık bir seri olduğunu 
öğrendiğimde kalınlıklarını umursamadan alıp okumuştum. Ondan sonra varlığını daha önce hiç bilmediğim 
bir bağımlılık hissi benliğimi ele geçirdi. Şu kadarını söyleyeyim: Ne kadar okursanız, o kadar yazmak 
istiyorsunuz. Siz de elinizdeki kitaba bakarak “ Acaba ben de okunmaya değer bir şeyler yazabilir miyim?” 
sorusunu sorarken buluyorsunuz kendinizi. Açık konuşmak gerekirse oldukça sert bir kalemim olduğunu 
düşünüyorum. Yazı tarzımı bu yönde etkileyen en büyük şey ise geçmişim olmalı. Ancak ben kayıptım, 
öğrendiklerimle ne kendimi ifade edebiliyordum ne de yazdıklarımı paylaşabiliyordum. Tesadüfe bakın ki, 
ortaokul ve lise hocalarım benim bir şekilde farkıma vardı. Yolumu bulmamda bana en çok yardım eden 
kişilerdi.
Şimdi “Edebiyat sana ne kattı?” sorusunu tekrar sorarsanız, size şu an “hayata dair bildiğim her şey” diye 

cevap veririm.
Çağla Su Kırmızıpınar 11/D

                               Edebiyatsızlık 
 Edebiyat hayatımızın büyük bir parçasıdır. Küçük yaşlarda bize okunan masallar, kitap 

okumaya başladığımızda okuduğumuz hikayeler edebiyata attığımız ilk adımdır.
 Kitap okumak boş zamanlarımızı doldurmak için ilgilendiğimiz bir uğraş olmamalı, 

bilinçli olarak zamanla kazandığımız bir alışkanlık olmalıdır. Kitaplar, insana hayatı 
sorgulatır, toplumun bize dayattığı kalıpların dışına çıkmamız için bir fırsat sunar. 
Kitap bize düşünmeyi, elimizdekiyle yetinmeyip daha iyisini istemeyi öğretir. Bir kitap 
okuduğumuzda kendimizi karakterin yerine koyar, kendi hayatımızla kitaptaki hayatı 
karşılaştırırız, bu sayede hayatımızdaki eksiklikleri fark edip onları tamamlamaya 
çalışırız. Edebiyat gerçekte ne istediğimizi bulmamıza ve ona ulaşmamıza yardımcı olur.

Kitaplardan uzak, okuma alışkanlığı kazanmamış bir toplum, kendisine verilen hayatla yetinir, yaşadığı 
hayattan daha iyisini hayal dahi edemez.
  Doğa Topçiçek 11/C

         Edebiyat ve Toplum İlişkisi 
 Yıllardır farklı biçimlerde süregelen ve estetik zevk uyandırmakla beraber kültürün 

devamlılığını sağlayandır edebiyat. Toplum tarafından paylaşıldıkça asıl ve hak ettiği 
değerini alır. Edebiyat, çeşidi ister Türk Edebiyatı, ister Rus Edebiyatı olsun; dil, ırk, 
din fark etmeden insanın ortak paydalarından biri olmayı her şekilde sağlamış ve 
bir nevi toplumlar arası köprü oluşturmuştur. Bu köprüde Dilaşub’lara da Emma 
Bovary’lere de hatta ve hatta Raskolnikov’lara da rastlayabilirsiniz. “Edebiyat, yazarların 
meydana getirdiği bir cumhuriyettir.” der Moliere. Edebiyat, zamanı ve mekânı aşar. 
Aşk-ı Memnu’nun Bihter’inin günümüzde hala canlılığını koruması da bu duruma 
verilebilecek en iyi örneklerden biridir.

Edebiyat, insanları iyi veya kötü olsun düzene karşı bilinçlendirir. Namık Kemal’in “Vatan Yahut Silistre”si 
ile “Hürriyet!” diyerek sokaklara çıkan insanlara da edebi nitelik taşıyan herhangi bir yapıtı okuyan bireylere 
de sorgulamayı ve bilinçlenmeyi öğretir. Başka bir ifadeyle, kadere boyun eğmeyi engeller. Kendi hikayesini 
yazdırır insana edebiyat… Edebiyat bu bakımdan çizilen hayatın dışına çıkmaktır. İnsanların hayatlarını 
sadece kendi sınırları içinde değil başka sınırlarda da idame ettirmesini sağlar. Edebiyat bir yuvadır kötü 
veya talihsiz bir durumda sığınabileceğiniz. İçinizi dökersiniz sayfaların arasına… Edebiyat asla bir süs veya 
boş zamanda değerlendirilecek bir uğraş değil, aksine hayatın temelidir. 
Hüseyin Can 11/B
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             Kadının Gücü, Azmin Zaferi 
Geçen günlerde okuduğum 

bir haberde THK’nin kadın 
pilot alımında kısıtlama 
yapacağını öğrendim. THK, 
milli hava kurumumuzdur, 
Türk havacılığının simgesidir. 
Sabiha Gökçen de bu 
kurumda görev yapan ilk kadın 
pilotumuzdur ve Türk havacılık 

tarihine adını altın harflerle yazmıştır.                               
1913 yılında Bursa’da doğan Sabiha Gökçen 

annesi ve babası öldükten sonra 1925’ten 
itibaren Atatürk’ün manevi kızı oldu ve onunla 
birlikte yaşamaya başladı. İlköğretimini Ankara 
ve İstanbul’da tamamladıktan sonra çeşitli 
çalışmalara katıldı ve ilk kadın savaş pilotu oldu. 
Sabiha Gökçen’le ne kadar gurur duyduğumu 
kimse tahmin bile edemez.
Bizim Sabiha Gökçen’den başka bir sürü kadın 

kahramanımız var. Şimdi tarihe isimlerini altın 
harflerle yazdıran Türk kadınlarından bahsetmek 
istiyorum. Halide Edip Adıvar, Afife Jale, Afet 
İnan, Suna Kan, Remziye Hisar, Lale Orta, Ayşe 
Begüm Onbaşı, Tutya Yılmaz, Canan Dağdeviren 
gibi ismini sayamadığım daha binlerce kahraman 
Türk kadını var. Toplumun bazı kesimlerinde ne 
yazık ki kadınlara karşı bir önyargı vardır. İşte bu 
kahraman Türk kadınları bu önyargıyı kırmaya 
yetebilecekken bu önyargı hala kırılamadı ve bu 
beni çok rahatsız ediyor. Kadınlar aslında çok 
güçlü kişiliklere sahip fakat insanlar her şeyin 
fiziksel güçte bittiğini sanmakta.
Başarı onu arzulayan ve hazır olana gelir. Yani 

başarılı olmak için önemli olan din, dil, ırk ve 
cinsiyet değil başarma isteği ve çalışmaktır. 
Yazımı ise Atatürk’ün Cumhuriyetimizin ilk 
zamanlarında söylediği bir sözü ile bitirmek 
istiyorum. “Dünyada hiçbir milletin kadını ben 
Anadolu kadınından çok çalıştım, milletimi 
kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu 
kadını kadar emek verdim diyemez. Bizim 
topluluğumuzun uğradığı başarısızlıkların 
sebebi, kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurun 
sonucudur.” 
Ezel Dila Özdemir 6/B

                        Bir Gün 
Çıksam bahçeye,

Islanmış çimlerin üstüne.
Açsam kollarımı,

Rüzgar da çıkarsa beni yukarı.

Büyüyor kanatlarım kuşlar gibi şimdi,
Kaplıyor bulutlar her yeri.

Şimdi benden bağımsızlar,
İçlerinde yüzüyorum sanki.

Denize dönüşmüş kanatlarım.
Balıklara, mercanlara dönüşmüş.

Dalıyorum derinliklere,
Sakinleşiyorum gittikçe.

Tutmuyorum nefesimi,
Çıkmıyorum denizden.

Denizkızı olsam bir günlüğüne,
Taşısam denizi hep kalbimde.

Büyüyor kuyruğum şimdi,
Dönüşüyorum bir yunusa.
Sıçrayınca denizden dışarı;
Atladım, daldım toprağa.

Köklerinden kaydım ağaçların.
Tıklattım kabuklarını salyangozların.

Tohum olsam bir günlüğüne,
Filizlensem üstüme su serpildiğinde.

Büyüsem, kocaman bir çınar olsam.
Açsam dallarımı, kollarımı açar gibi.
Dallarımdan fışkıran yapraklarım,

Olsun parmaklarım.

Dönüşsem şimdi kendime.
Dalgalı, kumral saçlı kıza.

Gözlerinde mutluluk okunan,
Her şeyi yapabilecek bir kıza.

Fatma Irmak Tuncel 7/A
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 Fen Bilimleri

Uluslararas ı  CEI 2018 Çevre Eğit imi Konferansına Kat ı ld ık
Bu yıl otuz ikincisi Avusturya’nın Judenburg 

kentinde 8-14 Temmuz 2018 tarihleri 
arasında gerçekleşen “Let’s Experience 
Nature” temalı “Caretakers of the 
Environment” konferansında okulumuzu ve 
ülkemizi temsil ettik.
Öğrencilerimiz Dilara Büyüksoy, Lara 

Ömür, Lara Ünal, Berke Özcan, Bensu Tuğlu 
ve Deniz Mersinlioğlu Fen Bilimleri Bölüm 

Başkanımız Nurten Mersinlioğlu ve Coğrafya öğretmenimiz Didem Demirci Çiçek danışmanlığında hazırladıkları 
“Harvesting Rainwater at School-Okulda Yağmur Suyu Depolama” isimli çalışmayı konferansın ilk gününde 
poster sunumu olarak, daha sonra da iki ayrı oturumda ayrıntılı olarak diğer ülkelerden gelen delegelere 
sundular, gelen soruları yanıtladılar.
Kamp alanında kurulan “Food Market” akşamında, farklı ülkelerden gelen temsilciler kendi ülkelerinden 

yiyecekler, hediyelik eşyalar getirerek birbirlerine ikram ettiler, tüm katılımcılar diğer ülkelerin kültürel 
değerlerini öğrenme fırsatı buldular. 
Öğrencilerimiz, Judenburg’taki ev sahibi okulun Biyoloji laboratuvarında farklı bitki, böcek ve mikroorganizma 

türlerini gözlemlediler ve Kimya laboratuvarında farklı göllerden alınan su örnekleriyle ilgili deneyler yaptılar. 
Konferans kapsamında, Graz gezisi, “Orienteering Hike”, doğa deneyimi gezileri, “CEI Championship” gibi 

birçok etkinlik gerçekleşti.
Kültür gecesinde tüm ülkeler, kendi simgesel kıyafetleriyle yöresel performanslarını sergilediler. 

Öğrencilerimiz de bu gecede, geleneksel kına gecemizi tanıtarak dramatize ettiler.

Konferansın ertesinde üç günlük 
kültür turu gerçekleştirildi. Kültür 
turunda “Ekonominin ve Sigortanın 
Başkenti” olarak bilinen Zürih, 
Zürih Gölü ve Zürih Üniversitesi 
kampüsü, FIFA Merkez Binası, eski 
şehir bölümü UNESCO tarafından 
koruma altına alınan Bern, Einstein 
House ve saat kulesi, Nestle 
Çikolata Fabrikası, Gruyeres Peynir 
Köyü, Montreux, Lausanne ve 
CERN ziyaret edildi. 
Verimli geçen konferans ve gezi 

sonrasında, birçok yeni arkadaş, 
yeni bilgi ve güzel anılarla ülkemize 
döndük. 
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Her Sınıf Düzeyinde Yaparak, Yaşayarak Fen Bil imleri Eğitimi

5. Sınıflar "Bil imsel Yöntem Basamakları”

7. Sınıflar “Hücre ve Bölünmeler”

10. Sınıf Öğrencilerimiz Kimya Dersinde Maddelerin Çözünürlüklerini İncelediler

5. Sınıf öğrencilerimizle Fen 
Bilimleri dersinde ilk konumuz 
“Bilimsel Yöntem Basamakları” 
idi. Öğrencilerimiz, bilimsel 
düşünme becerilerini geliştiren 
alıştırmalar ve deneylerle 
ortaokul Fen derslerine 
merhaba dediler. Yumurta, 
peynir ve ekmekte karbonhidrat 
aradıkları ilk deneylerinde 
bağımlı, bağımsız, sabit tutulan 
değişkenlerini ayırt etmeye 
başladılar. Keyifli etkinlikler ve 
tartışmalarla bilimsel düşünme 
becerilerini geliştirmeye devam 
ettiler.

7. Sınıf 
öğrencilerimiz, 
Fen Bilimleri dersi 
kapsamındaki 
“Hücre ve 
Bölünmeler” 
ünitesini 
laboratuvarda 
hayvan ve bitki 
hücrelerindeki 
organel ve 

yapıları, mikroskop altında inceleyerek öğrendiler. Ayrıca hazır 
preparatlardan faydalanarak farklı bitki ve hayvan hücrelerini de 
inceleme fırsatı buldular.

10. Sınıf öğrencilerimiz Kimya dersinde, farklı maddelerin sodyum klorür, etil alkol ve iyotun suda 
çözünme deneylerini yaptılar.
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10. Sınıf Öğrencilerimiz Kimya Dersinde Sıvı Karışımlarını İncelediler

11. Sınıf Öğrencilerimiz, Biyoloji Dersinde Doku İncelediler

10. Sınıf Kimya dersinde öğrencilerimiz, 
karışımlar oluşurken çözünebilme kurallarını 

kendi kimyasal kokteyllerini hazırlayarak 
öğrendiler. Hazırladıkları kimyasal kokteyllerde 
“Benzer, benzeri çözer” ilkesini gözlemlediler.

11. Sınıf öğrencilerimiz, Biyoloji dersinde hazır preperatlar kullanarak çeşitli doku örnekleri 
incelediler.
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12. Sınıf Öğrencilerimiz Daniell Pil i Yaptılar

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

12. Sınıf Fizik Dersinde Öğrencilerimiz Düzgün Çembersel Hareketin 
Özell iklerini Öğrendiler

12. Sınıf öğrencilerimiz, Fizik laboratuvarında yaptıkları deneylerle, merkezcil kuvvetin yönünü, 
eylemsizlik momentinin bağlı olduğu değişkenleri ve açısal momentumun korunumunu gözlemlediler.
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4-10 Ekim Dünya Uzay Haftas ı  Kar ikatür Yar ışması
Ödül ler i  Sahip ler in i  Buldu

Her yıl 4-10 Ekim tarihleri arası Dünya Uzay Haftası olarak kutlanmaktadır.
1999 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Dünya Uzay Haftası insanlığın uzaya doğru açılmasında 

dönüm noktaları olan iki önemli olayı işaret etmektedir:
4 Ekim 1957: Dünyanın ilk yapay uydusu SPUTNIK I’in uzaya fırlatılması ve böylece uzay keşfinin yollarının 

açılması,
10 Ekim 1967: Kısa adı ile “Uzay Antlaşması” olarak bilinen “Ay ve Gök Cisimleri Dahil Uzayın Keşfi ve 

Kullanımı için Devletlerin Faaliyetlerini Düzenleyen İlkeler Antlaşması’nın” yürürlüğe girmesidir.
Fen Bilimleri Bölümü olarak, Dünya Uzay Haftası nedeniyle 6. Sınıf öğrencilerimiz arasında Pluton'un 

gezegenlikten çıkarılması ile ilgili olarak düzenlenen Karikatür Yarışmasında, çizdikleri eğlendirici ve 
bilgilendirici karikatürleriyle dereceye giren öğrencilerimiz:

 
BİRİNCİ

SİNEM MENTEŞEOĞLU 
(6/A)

İKİNCİ 
ALP ŞENEL 

(6/C)

ÜÇÜNCÜ 
RÜYA UZAR 

(6/C) 

Öğrencilerimizi kutlar, 
başarılarının devamını 

dileriz.
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ecoTEDİSTANBUL ve Sürdürülebilir Yaşam ve Permakültür Kulübü öğrencilerimizle, kış bitkileri ekimi için 
bahçemizde hazırlıklarımızı yaptık. 
Yemekhane atıklarından kompostumuzu hazırladık, hasattan sonra bitki yataklarımızı düzenledik ve 

toprağımızı havalandırdık. Viyöllere kışlık sebze tohumları ekimlerimizi gerçekleştirdik. 

Bahçemizde Kış İçin Hazırl ıklarımızı Yaptık

ecoTEDİSTANBUL Takımlar ımızdan Haber ler

ecoTED İSTANBUL ve Sürdürülebilir Yaşam ve Permakültür Kulübü öğrencilerinin katkılarıyla hazırlanan bitki 
yataklarında permakültür yöntemleriyle üretilen ürünlerimizi hasat ettik.
Yemekhanemizde pişirilerek öğretmen ve yöneticilerimize ikram ettiğimiz tatlı kabaklarımızı afiyetle yedik. 

Okulda Yetiştirdiğimiz Tatlı Kabakları Hasat Ettik
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ecoTEDİSTANBUL Lise ve Ortaokul sınıf temsilcileri olarak, ilk toplantılarımızı gerçekleştirdik. Bu 
eğitim-öğretim yılında yapacağımız çalışmaları planladık. Bu yıl da temamız, geçen yıl olduğu gibi                   
‘Tüketim Alışkanlıklarımız’ olacak. Her iki takımımız da bu yıl özellikle “Tek Kullanımlık Plastiğe Hayır” sloganı 
ile yola çıkarak, tüketimleri en aza indirecek eğitim, kampanya ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirecek.
Lise sınıf temsilcileri ile yapılan toplantıda, 10/C sınıfından Berke Özcan ve 10/D sınıfından Şevval Tunar 

ecoTEDİSTANBUL Takımı Başkanı seçilmişlerdir, kendilerine görevlerinde başarılar dileriz.

1. Dönem Ortaokul ve Lise ecoTEDİSTANBUL Sınıf Temsilcileri 
Toplantılarını Gerçekleştirdik 

ecoTEDİSTANBUL Lise ve Ortaokul 
Takımlarımızın düzenlediği yardım 
kampanyasında toplanan mama, 
eldiven, yiyecek ve temizlik 
malzemelerini 31 Ekim 2018 
tarihinde Yedikule Hayvan Barınağına 
teslim ettik.
2001 yılında kurulan Yedikule 

Hayvan Barınağında üç bine yakın 
köpek bulunuyor. Sizler de dünyayı 
biraz daha güzelleştirebilmek için 

bağış, 
mama 
yardımı, 
gönüllü 
çalışma 
yapabilir, 
bir hayvanı 
tedavi ettirebilir veya bir hayvanı sahiplenebilirsiniz.
ecoTEDİSTANBUL ekibi olarak kampanyamıza verdiğiniz 

destek için teşekkür ederiz. 

Yedikule Hayvan Bar ınağı  Z iyaret imiz
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Ulu Önderimiz Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 
"Cumhuriyet, fikren, ilmen ve 
bedenen kuvvetli ve yüksek 
seviyeli muhafızlar ister." 
sözünden yola çıkarak, Beden 
Eğitimi ve Spor dersimizde 
“6. Sınıflar Arası Parkurlu” 
eğlenceli bir bilgi yarışması 
gerçekleştirdik. Yarışmada 
öğrencilerimize Fen Bilimleri 
derslerinde öğrendikleri 
konulardan çoktan seçmeli 
sorular soruldu ve öğrencilerin 
parkurları mümkün olduğunca 
hızlı tamamlamaları beklendi.
Büyük keyif aldıkları bu 

yarışmada hem bedenlerini 
hem de zihinleri koordineli bir 
şekilde çalıştırılan 
6. Sınıflarımızdan,

6/B Sınıfı 30 Parkur puanı ve 48 Fen Bilimleri puanı olmak üzere, toplam 78 puan ile BİRİNCİ
6/C Sınıfı 20 Parkur puanı ve 48 Fen Bilimleri puanı olmak üzere, toplam 68 puan ile İKİNCİ 
6/A Sınıfı 10 Parkur puanı ve 54 Fen Bilimleri puanı olmak üzere, toplam 64 puan ile ÜÇÜNCÜ 
olmuştur.
Yarışan tüm öğrencilerimizi tebrik ederiz.

 Beden Eğitimi ve Spor-Fen Bilimleri Parkurlu Bilgi Yarışması
“6. Sın ı f lar Aras ı  Parkur lu Bi lg i  Yar ışması "
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  Öğrencilerimizin derslere daha zinde ve enerjik başlaması için bu yıl  İlkokul 2, 3 ve 4. Sınıf 
öğrencilerimizle pazartesi ve çarşamba sabahları hareket ve dans etkinliğini gerçekleştiriyoruz.
   Sabahları yapılan egzersizlerde öğrencilerimizin, büyüme hormonunu destekleyen; sıçrama, esneme 

çalışmaları yapıyoruz. Hareket ve dans etkinliği öğrencilerimizin sevdiği eğlenceli müzikler ile birlikte ritim 
duygusunu geliştiren koreografik çalışmalar içermektedir.
   Eğlence, dans ve sporu bir arada yapan öğrencilerimiz, okul gününe başlarken gün içerindeki derslere 

daha kolay konsantre oluyorlar.

 Beden Eğitimi ve Spor

 Hareket ve Dans Etkinliğimiz

 1. Sınıflarımızın Çocuk Yogası Dersleri

1. Sınıflarımızın Çocuk Yogası derslerinde, öğrencilerimize doğru nefes almayı öğretmeyi, hayal 
güçlerini kullanmalarını, temel yoga duruşlarını uygulamalarını hedeflerken beden esnekliklerini 
korumayı ve öğretmeyi amaçlıyoruz.
Çocuklar için olan yoga poz duruşları beden, zihin (konsantrasyon) ve ruh uyum dengesini 

geliştirmeye çalışır, içerdiği eğlenceli pozları ile doğadaki canlı ve nesneleri taklit ederek, çocukların 
enerji dolu hallerini doğru kullanmaya çalışır.
Dersler çocukların hareket ederken eşli çalışmalarda sorumluluk ve kendine güven duygusunu 

geliştirir, çeşitli rahatlama egzersizleri ise dersin en keyifli anlarını oluşturmaktadır.

  Çocuk masal kitaplarını hareket becerilerine aktararak hayal gücünü geliştirmeye yönelik 
çalışmalarla; esneklik, kuvvet becerileri gelişirken, masalların içerisinden çıkan kuşlar, ağaçlar, 
kediler ve tavşanlar ile eğlenceli bir ders gerçekleştiriyoruz.
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Okçuluk Takımlarımız pazartesi, 
çarşamba, cuma günleri okul sonrası 
antrenman yaparak hem okullar 
arası müsabakalara hem de İstanbul 
şampiyonalarına hazırlanmaya başladılar.

 İp Atlama Etkinliği

Futbol Takımımız  Okçuluk Çalışmalarımız

Voleybol Okul Takımları

2. Sınıf öğrencilerimizin koordinasyon becerilerini geliştirmeye yönelik yapılan İp Atlama Etkinliğimizi 
salı ve perşembe günleri öğle teneffüslerinde gerçekleştiriyoruz. Müzik eşliğinde yapılan bu 
etkinliğimizde öğrencilerimizin enerjilerini doğru yönetmelerini sağlamalarını hedefliyoruz.

Tamamı okulumuz öğrencilerinden oluşan           
TED İstanbul Koleji Spor Kulübü U11, U12 ve U13 
Futbol Takımlarımızın antrenmanları okul sonrası 
devam etmektedir. U12 ligi için sıkı hazırlanan 
takımımız yaptıkları özverili çalışmalarla ligde 
başarılarını göstermeye devam ediyor.

TED İstanbul Koleji Voleybol Okul Takımları, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 
düzenlediği Okul Sporları İstanbul şampiyonasına, Lisede Genç (A) ve Genç (B) Kız Takımı, Ortaokulda 
Yıldız ve Küçük Kız Takımı olarak müsabakalara katılarak dereceye giren takımlarımız Türkiye 
Şampiyonalarına katılmaya hak kazanacaktır. 
Geçtiğimiz yılda Türkiye Şampiyonu olan Ortaokul Yıldız Kız ve Lise Genç Kız Takımları başarılarını 

devam ettirebilmek için çalışmalara başlamıştır. Ortaokulda takım seçmeleri yapılarak yeni 
yeteneklerle yapılanma çalışmalarına devam ediyoruz. 



48

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün "Cumhuriyet, fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seviyeli 
muhafızlar ister." sözünden yola çıkarak, Beden Eğitimi ve Spor dersimizde 7. Sınıflar arası parkurlu, 
eğlenceli bir bilgi yarışması gerçekleştirdik. Yarışmada öğrencilerimize Matematik derslerinde öğrendikleri 
konulardan ve Genel Yetenek sorularından oluşan, çoktan seçmeli sorular soruldu ve öğrencilerin parkurları 
mümkün olduğunca hızlı tamamlamaları beklendi.

Büyük keyif aldıkları bu yarışmada hem bedenlerini hem de zihinleri koordineli bir şekilde çalıştırılan 
7. Sınıflarımızdan,

7/A Sınıfı 50 Parkur puanı ve 24 Matematik puanı olmak üzere, toplam 74 puan ile BİRİNCİ, 
7/D Sınıfı 40 Parkur puanı ve 33 Matematik puanı olmak üzere, toplam 73 puan ile İKİNCİ ,
7/B Sınıfı 30 Parkur puanı ve 36 Matematik puanı olmak üzere, toplam 66 puan ile ÜÇÜNCÜ 
7/E Sınıfı 20 Parkur puanı ve 27 Matematik puanı olmak üzere, toplam 47 puan ile DÖRDÜNCÜ 
7/C Sınıfı 10 Parkur puanı ve 27 Matematik puanı olmak üzere, toplam 37 puan ile BEŞİNCİ 
olmuştur.

Beden Eğitimi ve Spor Dersimizde Parkurlu Matematik 
yarışmasına katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ederiz.

 Beden Eğitimi ve Spor-Matematik Parkurlu Bilgi Yarışması
“7. Sın ı f lar Aras ı  Parkur lu Bi lg i  Yar ışması "
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Sony Global Education tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen, Japon Matematik Olimpiyat Kurulu tarafından 
organize edilen, yaratıcılık ve mantıksal düşünme becerilerinin kullanılması gereken sorulardan oluşan 
"Global Math Challenge"da 11/A sınıfı öğrencimiz Onur Sezen Master seviyesinde 675 puan alarak BRONZ 
MADALYA almaya hak kazanmıştır. 7/A sınıfından Ela Güneş, 9/A sınıfından Deniz Mengi, 9/B sınıfından 
Yağmur Palaşoğlu, 12/A sınıfından Erkin Yılmaz, 12/B sınıfından Beril Dinekli, 12/D sınıfından Dila Karcılıoğlu 
da master seviyesinde 500 puanın üzerinde alarak başarı belgesi almaya hak kazanmışlardır. 
Öğrencilerimizi kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz. 

 Matematik

ÖĞRENCİLERİMİZİN
GLOBAL MATH CHALLENGE BAŞARILARI

ONUR SEZEN

BERİL
DİNEKLİ

ERKİN
YILMAZ

DİLA
KARCILIOĞLU

DENİZ
MENGİ

YAĞMUR
PALAŞOĞLU

ELA
GÜNEŞ

BRONZ MADALYA

BAŞARI BELGESİ BAŞARI BELGESİ

5. Sınıflarımız ve 6. Sınıflarımız ara tatile giderken, Tudem Yayınlarından yazar Toprak Işık’a ait “İşlem 
Tamam Elde Var 2” ve “İşlem Tamam Elde Var 3" isimli kitpları okumaya başlamışlardır. Bu kitap okuma 
etkinliği 2. dönem başında sonlanacak bir disiplinler arası çalışma (Matematik-Bilişim Teknolojileri-Türkçe) 
olarak planlanmıştır. 
Matematiğin eğlenceli olabileceğini kanıtlayan “İşlem Tamam” kitap serisi dört işlem, kesirler, problem 

çözme, denklemler ve temel geometrik gibi temel Matematik konularını sürükleyici bir hikayeyle okurlarına 

aktarıyor. 
Öğrencilerimizden, bu kitabı 

okurken hikayede geçen 
Matematik konularını fark 

etmelerini, içindeki örnekleri derslerde birlikte çözülen sorularla 
karşılaştırmalarını, okuduklarından öğrendikleri yeni bilgileri kendi düşünceleriyle aktarmalarını istiyoruz. 
Kitabı özetleyen bir powerpoint veya afişi ise 2. dönem başında sınıfta arkadaşlarıyla birlikte paylaşacaklardır. 

5 ve 6. SINIFLARIMIZ İLE KİTAP OKUYORUZ 
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6. Sınıf öğrencilerimiz ÇARPANLAR ve KATLAR konumuz içinde yer alan ve bundan sonraki Matematik 
hayatlarında sıklıkla karşılaşacakları “Asal Sayılar”ı incelediler. 1 ile 100 arasındaki tüm asalları Eratosten’in 
Kalburu mantığıyla ayıkladılar. Her öğrenci ilk yüz sayı içinde yer alan 25 adet asal sayıyı bir araya getirerek 
kendi tasarımını yaptı. Tek bir yönerge ile bu kadar farklı ürünler hazırlayan tüm öğrencilerimize güzel 
çalışmaları ve yaratıcı fikirleri için teşekkür ediyoruz. 

BOTTLE FLIP CHALLENGE

BENİM ASAL SAYI DÜNYAM 

10. Sınıf öğrencilerimiz, ‘Olasılık’ konusunu “Bottle Flip Challenge” ile eğlenerek öğrendiler. 10. Sınıf 
Matematik öğretmenlerimiz Yavuz Çiçen, Nilüfer Avcı Şurk ve Elif Gençata, ‘Olasılık’ konusunun girişi için 
öğrencilerimize “Bottle Flip Challenge” adında bir etkinlik hazırladılar. Amaç şişeleri başarılı bir şekilde 
zemine indirmenin olasılığını hesaplamaktı. Bu etkinlikte öğrenciler dörder kişilik gruplara ayrıldılar. Gruptaki 
öğrencilerden biri  süre tutarken, biri başarılı atışları saydı, bir diğeri ise toplam atış sayısını sayarken  şişeyi 
atan öğrenci şişeyi zemine başarılı bir şekilde indirmek için defalarca şişeyi atmayı denedi. Bazı öğrenciler 
şişeleri masada atarken, bazıları yere oturup attılar. Şişe atma süreci bittikten sonra öğrenciler el birliğiyle 
olasılıkları hesapladılar. Bu değerleri yüzdeye çevirdiler. Şişedeki su miktarının olasığı etkilediği sonucuna 
vardılar ve en başarılı sonucu ¼’ü dolu olan şişelerde elde ettiler. 
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Matematik Bölümü olarak 
ortaokulumuzda Puzzle 
Kulübümüzü açtık. 
Puzzle Kulübümüzün 

amacı; problem çözme 
yöntemlerinin geliştirilmesi, 
bu becerilerin Matematiksel 
ve Analitik açıdan 
güçlendirilmesi için yöntem 
belirlenmesi, yaratıcılığın 

arttırılması ve tüm bunları takımın parçası olarak sabırla, 
titizlikle belli bir plan çerçevesinde yürütmektir. Puzzle gerçek yaşamı anlatmaktadır. 
Öğrencilerimizin ezbercilikten kurtulma, doğruyu düşünme ve görebilme, dikkati artırarak çoktan seçebilme, 

doğru karar verme, gruplama yetisini artırma gibi kazanımlarının yanı sıra; beyin fonksiyonlarını da geliştirerek 
yaşam başarılarını artırmaya, kendilerine bir hobi kazandırmaya olanak sağlar. 

Sosyal sorumluluk, bireylerin bir arada topluma duyarlı bir biçimde hareket etmesidir. Birey ya da grup 
olarak kültürel, sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlara ve ihtiyaçlara yönelik duyarlı, etik davranmak sosyal 
sorumluluğun kapsamına girmektedir. 
Toplum Hizmeti Kulübü, öğrencilerin sosyal sorumluluk konusundaki farkındalığını arttırmak amacıyla 

farklı sivil toplum kuruluşlarının projelerine dâhil olarak veya kendi projelerini hayata geçirerek topluma 
farklı konularda destek olan bir kulüptür. Öğrenciler, ilgilerine göre çevre, kadın, çocuklar, engelliler ve 
hayvanlara yardım amacı ile farklı sivil toplum kuruluşlarının projelerinde gönüllü olarak yer alabileceklerdir. 
Bunun yanında, okul içi toplumsal farkındalığı oluşturmak ve arttırmak için pano, afiş, paneller ve projeler 
düzenlenecektir.
Öncelikle öğrencilerin sivil toplum kuruluşlarını tanıması ve gönüllü çalışmaların hangi esaslara dayandığını 

fark etmesi için çalışmalar yapılacaktır. Öğrenciler sivil toplum kuruluşlarını ve amaçlarını tanıdıktan sonra, 
ilgilerine göre gruplara ayrılarak farklı konuda çalışan STK’lar 
ile iletişime geçecek ve destek olabilecekleri projelere dâhil 
olabileceklerdir. Bu süreçte danışman öğretmenlerimiz Buket 
Semercioğlu Kapçak ve Tuğçe Kandemir, STK’lar ile öğrencilerin 
iletişimini sağlayarak, uygun projeleri değerlendireceklerdir. 
Yürütülen çalışmalarda öğrencilerimizin toplumsal iletişimini 
güçlendirip, toplumsal sorumluluk alma ve insiyatif 
kullanma cesaretini artırmayı amaçlamaktayız. Projelerimizin 
öğrencilerimizin liderliğiyle planlı, katılımcı ve sürekli bir kültür 
haline gelmesi esastır.
Haydi, gönüllü ol, toplum için bir adım at…

Matematik Bölümü Kulüplerimiz
PUZZLE KULÜBÜ

TOPLUM HİZMETİ KULÜBÜ
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“Matematik Bölümü öğretmelerimizden Tuğçe Kandemir ve Buket Kapçak tarafından yürütülen Toplum 
Hizmeti Kulübümüz, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında “Maskeni tak ve fotoğrafını paylaş” 
kampanyasına destek oldular. Kulüp öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz, farkındalık yaratmak için boyadıkları 
maskelerini taktılar.”

Matematik öğretmenimiz Tuğçe Kandemir ile birlikte, Toplum Hizmeti Kulübü öğrencilerimiz                  
Nilsu Görmüş, Şimal Doğan, Kayla Haynes, Zeynep Şuğle ve Duru Deniz Arda, 11 Kasım 2018 tarihinde                         
40. İstanbul Maratonu’na katıldılar. 
“İyilik Peşinde Koş” sloganı ile yola çıkan öğrencilerimiz, “Adım Adım Organizasyonu” ile TESYEV 

(Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı) için 4.386 TL bağış topladılar ve engelli öğrencilere burs 
sağlanmasına destek oldular.

TOPLUM HİZMETİ KULÜBÜ "İYİLİK PEŞİNDE KOŞ" 

TOPLUM HİZMETİ KULÜBÜ  "LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI"

ÜSLÜ SAYILAR

5. Sınıflarımız ilk defa öğrendikleri Üslü Sayılar konusuna ait 
“Bir Sayının Karesi ve Küpü” hesaplama etkinliğinde kendilerine 
verilen bir şablon üzerinde kendi sayılarını oluşturarak bir ev 
modeli tasarladılar. Evin her penceresinde bir üslü sayının 
okunuşunu, sembolle gösterilişini, açılışını ve değerini gösterdiler. 
Bizler, keyifle hazırlanan bu çalışmaların öğrenmeye olumlu katkı 
sağladığı ve konunun pekişmesine yardımcı olduğu bilinciyle 
üretmeye devam edeceğiz. 
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5. Sınıf Matematik dersimizde, en çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur-yazar ve en çok dokuz basamaklı 
doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtiriz. Kazanımlarımıza ait 
hazırlanmış Milyonlu Sayılar etkinliğimizde, öğrencilere karışık olarak rakamlar dağıtılır. Rastgele seçilen 
öğrenciler, kendi aralarında 7, 8 veya 9 basamaklı bir sayı olacak şekilde yan yana sıralanırlar. Sınıftaki diğer 
öğrenciler oluşan bu sayıyı okur ve basamak değerlerini söylerler. Öğrencilerin kendi aralarında yer değiştirmesi 
ile sayının değiştiği fark ettirilir. Aktivite "0" sıfır rakamının bir sayıdaki kullanım sıklığına göre daha da eğlenceli 
hale getirilir. 

20 Ekim 2018 Cumartesi günü Robert Kolej’de düzenlenen 
22. Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu’na Matematik Bölümü 
öğretmenlerimizden Feyza Demir ve Funda Yıldız “Küçükten 
Büyüğe” isimli sunumlarıyla katıldılar. İki senedir üzerinde ortak 
olarak çalıştıkları “Örüntü” kavramına ait tüm Matematik dersi 
kazanımlarının analizini, K12 bütünlüğü içinde birleştirerek, 
elde ettikleri sonuçları örnekleriyle birlikte anaokulundan lise 
son sınıfa kadar aynı sunum içinde topladılar. Türkiye’nin 
farklı okullarından gelen ilkokul, ortaokul ve lisede derse giren 
öğretmenlerin katıldığı ve “Matematik, sarmal bir düzen içinde 

zamanla daha derinlemesine ilerleyerek gidilen sonsuz bir yolculuktur.” sözünün sık sık altının çizildiği bu 
paylaşım herkesi Matematik Çatısı altında birleştirdi. 

BTEC MATHEMATICAL APPLICATIONS 

Milyonlu Sayılar 

22. Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu

Pearson BTEC, İngiltere merkezli 
olan, her yıl dünya çapında bir 
milyonun üzerinde katılımcısı ile 
faaliyet gösteren, on altı farklı 
meslek grubuna yönelik iki bin farklı 
kursu bulunan mesleki yeterlilik 
sertifikası programıdır.
Okulumuzda da, 2017-2018 

Eğitim ve Öğretim yılında, BTEC 
Mathematical Applications 
programına katılarak, dersi başarıyla 
bitiren on öğrencimiz sertifikalarını 
almışlardır. 
Üç farklı başarı seviyesi bulunan 

programda, tüm öğrencilerimiz 
Üstün Başarı Sertifikası almaya hak 
kazanmışlardır. 

Öğrencilerimizi tebrik eder, yıl boyunca özverili çalışmalarından dolayı Matematik öğretmenimiz Emre 
Gözaydın’a teşekkür ederiz. 
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Ortaokul panolarımızda, yıl içerisinde öğrencilerimizin yapmış oldukları etkinlik ve aktivitelerimizi, Matematiğin 
her dersle ve yaşamla ilişkili olduğunu anlatan çalışmaları sergiledik. 
Lise panolarımızda, yıl içerisinde okutacağımız konu ve kitaplarımızı, bu konuların yaşamda karşımıza çıkış 

biçimlerini, günlük yaşamda Matematiği hangi alanlarda kullandığımızı sergiledik. 
Tüm öğrencilerimize başarılı ve güzel bir yıl diliyoruz. 

20 Ekim 2018 tarihinde yapılan ATC Sonbahar Öğretmenler Sempozyumunda anaokulu seviyesinden 
lise seviyesine kadar birçok farklı alanda, farklı eğitim stratejilerinin paylaşıldığı ve farklı dillerde sunumlar 
düzenlenmiştir. Matematik Öğretmenimiz Betül Köse ‘UbD ile Disiplinler 
Arası Çevreye Bir Bakış’ sunumu ile konferansa katıldık Beş farklı 
branşın (Matematik, Türkçe, Sosyal, Fen, Bilişim) yapmış olduğu 

İnsan ve Çevre konusuna 
Matematik branşı olarak Veri 
Analizi konusuyla destek 
olduk. Öğrencilerin yaşayarak 
öğrenmesini istediğimiz bu 
çalışmada amaç, öğrencinin 
her branşın kazanımı 
yaşayarak öğrenmesi ve 
çevreye daha duyarlı bireyler 
yetiştirilmesidir. “Parçalar 
bütünü oluşturur, bütün 
parçaların hepsinden daha 
anlamlıdır” ilkesinden yola 
çıkarak, farklı disiplinlerinde 
bir bütün oluşturduğunu 
ve hepsinin bütünün birer 
parçası olduğunu işlemiş 
olduk.

“2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılına Merhaba” Panolarımız

ATC 2018-UbD Sunumu Matematik Bölümü 
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27- 28 Ağustos 2018 tarihlerinde Bahçeşehir 
Üniversitesinde düzenlenen “TI 84 Plus ve TI-Nspire ile 
STEM Uygulamaları” çalıştayına Matematik öğretmenlerimiz 
Yavuz Çiçen, Tuğçe Kandemir ve Nilüfer Avcı Şurk katıIdı. 
BAUSTEM’in ev sahipliğinde düzenlenen çalıştay, dört yaratıcı 
Matematik Öğretmeninden oluşan T3 Türkiye ekibi tarafından 
verildi.
 TI 84 Plus ve Nspire, Matematik ve Fen Bilimleri 

derslerinde kullanılabilen grafik hesap makineleridir. Grafik 
hesap makineleri, veri görselleştirme konusunda kolaylık 
sağlamakta ve sınıfta keşfetme ortamları yaratacak olanaklar 

sunmaktadır. 
Günümüzde SAT 
gibi uluslararası 
sınavlar TI hesap 
makinesi kullanmayı 
gerektirmektedir. TI 84 Plus Matematik dersleri için uygunken, TI-
Nspire ise özellikle Fen Bilimleri derslerinde kullanılmaktadır. TI hesap 
makineleri veriyi görselleştirmede kolaylık sağladığı gibi, eklenebilecek 
dış donanımlar ile veri toplama olanağı da sunmaktadır. TI hesap 
makinesine bağlanan ısı sensörü ile ortamdaki ısı değişimini ölçüp 
grafiğini çizmek veya CBR sensörü ile bir cisme olan uzaklıktaki değişimi 
ve grafiğini görmek mümkün olmaktadır. TI Innovator Hub ve TI Innovator 
Rover ürünleri, TI hesap makineleri ile kolaylıkla kodlanabilmekte ve 
STEM projeleri ile temel mühendislik, tasarım ve kodlama becerileri 
kazandırılabilmektedir. Öğretmenler, TI Smartview yazılımıyla hesap 
makinelerini akıllı tahtada kullanma imkânına sahiptirler. Texas 

Instrument’ın web sitesinde (education.ti.com/) TI hesap makinesinin kullanılabileceği İngilizce ders içeriklerine 
ulaşılabilmektedir. Ayrıca T3 Türkiye ekibinin TI hesap makinesi ile ürettikleri Türkçe ders içeriklerinden oluşan 
videolar, t3turkey.com/ web sitesinden takip edilebilmektedir.
 Çalıştayda hesap makinelerinin temel kullanımının yanı sıra farklı STEM uygulamalarına da yer verildi. “Bungee 

Jumping” isimli STEM etkinliğinde, öğretmenler gruplara ayrılarak paket lastikleri ve su dolu pet şişeler ile birer 
halat tasarladılar. Paket lastikleri ile farklı uzunlukta halatlar yaparak veri topladıktan sonra bu verilerin TI hesap 
makinesi yardımıyla regresyonunu yaparak denklemini buldular ve belli bir yükseklikten atıldığında yere en yakın 
mesafeye gelebilmesi için kaç paket lastiği bağlanması gerektiğini tahmin ettiler. STEM hakkında detaylı bilgi ve 
Türkçe STEM ders planı örnekleri için BAUSTEM’in inteach.org/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

TI 84 Plus ve TI-Nspire İle Stem Uygulamaları Çalıştayı 

UbD (Understanding By Design) Nedir? 
UbD yaklaşımı, bir öğretmenin tasarım konusundaki 

sağduyusunu somutlaştırabildiği, pratiğe dökebildiği ve öğrenci 
için öğrenmeyi kolaylaştırabildiği ve ekip çalışmasını ön plana 
aldığı bir sistemdir. UbD, öğrencilerin içinde bulunduğu eğitim 
kurumunda öğrenmeleri gereken programın planlanması, 
tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine fırsat veren 
bu süreçtir. Bu sürecin odağında okula ait yerel ihtiyaçları 
yansıtmak için okul programı geliştirmek ve bu sürece 
öğrencileri ve diğer okul elemanlarını katmak vardır. 
UbD yaklaşımının bir okulda benimsenmesi ve gerekli 

standartlar yerine getirilerek uygulanması, hem öğretmenleri 
mesleki gelişimleri, hem öğrencilerin başarıları, hem de 
okulun köklü ve zengin bir bilgi bankasına sahip olabilmesi için 
oldukça gereklidir. (Doç. Dr. Sertel Altun) 
Okulumuzda Anaokulu ve İlkokulda başlatılan UbD çalışma ve atölyelerine, bu yıl da Ortaokulumuz ile devam 

ediyoruz. 

UbD Çalışmalarımız
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Bilişim Teknolojileri derslerinde öğrencilerimiz nasıl daha rahat 
ve etkin bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirebilirler, fikri ile yola 
çıktığımız tasarım sürecimizin büyük bir kısmı tamamlandı. 
2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılının başında, 

laboratuvarımızın bilgisayarlarını günümüz teknolojisine 
uygun modeller ile yenilemiş, öğrencilerimizin daha hızlı 
ve etkin çalışmasını sağlamıştık. Yenilenme sürecinde 
bir diğer hedefimiz, laboratuvarımızın yerleşim düzeninin 
değişmesiydi. Yıl içerisinde farklı fikirler ve tasarımlar üzerinde 
çalıştık. Derslerimizi gerçekleştirirken doğan ihtiyaçlarımız 
ve sıkıntılarımızdan yola çıkarak, bize özgü bir tasarım 
geliştirmeliydik. Tasarım süreci sonunda ortaya çıkan 
modelimiz, tüm bu sorunlara çözüm olan ve  tamamen okulumuza özgü bir çalışma oldu. 

Öğrencilerimiz Bilişim Teknolojileri derslerinde; öğretmenin anlattığı uygulamaları takip ederek, kendi 
bilgisayarında bireysel olarak uygular. Her öğrenci rahatlıkla etkileşimli LED Akıllı Tahtayı takip edebilir. Öğretmen 
gerektiğinde tüm öğrenci bilgisayarlarına kendi bilgisayar ekranındaki görüntüyü verir ve öğrencilerin kendi 
ekranlarından da anlatılan uygulamayı takip etmesini sağlayabilir. Etkileşimli LED Akıllı tahta üzerinde öğrencilere 
uygulamalar yaptırılabilir. 

Derslerimizde öğrencilerimiz bazı etkinlikleri grup çalışması şeklinde ve farklı materyaller kullanarak 
gerçekleştirir. Masalar, öğrencilerin kolaylıkla grup çalışması düzenine geçebileceği şekilde tasarlanmıştır. 
Bilgisayarın tüm donanımı orta kısımda bulunan uzun masalarda yerleştirilmiştir. Öğrenci bireysel masalarını 
bağımsız şekilde kullanabilir. Masaların kenarlarındaki yükseltiler, kullanılan materyallerin düşmesini engellemek 
için yapılmıştır. 

  Bilişim Teknolojileri

İlkokul Bilgisayar Laboratuvarımızın Yeni Tasarımı
Öğrencilerimizin Daha Rahat Çalışabileceği, Farklı Etkinlikleri Kolayca Yerine Getirebileceği 

Okulumuza Özgü Yeni Bir Tasarım

Bireysel Çalışmaların Gerçekleştirilmesi 

Grup Çalışması ve Farklı Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi
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Kodlama dersimizin ilk dersi.. Karşımızda bu derse 
ait hiçbir fikri olmayan mini mini birinci sınıflar. Nasıl 
başlanır bu derse? Tabii ki dans ederek dedik ve 
öğrencilerimizle ilk dersimizde "Robot Dansı" yaptık. 
Dansımıza başlamadan evvel yandaki görsel aracılığı ile 

öğrencilerimizin; fikir, düşünce, robot, kumanda, komut 
verme gibi kavramlar üzerinde konuşmalarını sağladık. 
Öğrencilerimizin görüşleri bizleri o kadar şaşırttı ki, 
karşımızda planladığımız kodlama etkinliklerini yapmaya 
çok hazır bir grup olduğunu anlamış olduk. 
Komut kavramı hakkında konuştuktan sonra, bir 

Robotun sesli komutlar vererek, bir müzik eşliğinde bizi 
dans ettirebileceğini söyledik ve dansımızı yaptık. 

Kodlama derslerimizde öğrencilerimize, düşünmeyi öğretmek istiyoruz. Bu amaçla; sebep-sonuç ilişkileri 
kurma, bir adım atmadan önce diğer adımı da hesaplama, mantıksal ilişkiler kurarak hareket etme, bir problemi 
çözmek için mantıklı bir sıralama işlemi yapma gibi kazanımları öğrencilerimize farklı etkinliklerle vermeye 
çalıştık. 

2. Sınıf öğrencilerimizle Kodlama derslerimizde "MyStorybook" uygulaması ile öğrencilerimiz okuma yazma 
becerilerini geliştirerek, kendi dijital hikaye kitaplarını oluşturdular. 

Hikayelerine uygun karakterler, arka planlar, çizimler ve yazılar ekleyerek kendi hikayelerini keyifle tasarladılar.  
Öğrencilerimiz hikayelerini oluştururken 
klavye ve fare kullanımı becerilerini de 
geliştirmiş oldu. Öğrencilerimiz evlerinde,              
https://www.mystorybook.com/ adresine 
girerek çalışmalar yapabilir. Bakalım hayal 
güçleri onları nereye götürecek?
Fotoğrafın köşesindeki QR Kod’u 

okutarak, öğrencilerin sınıf içi uygulamasını 
izleyebilirsiniz. 

İlkokul 1 ve 2. Sınıflarımızda Kodlama Derslerimiz 
Kodlama bir müzik gibidir, bir ritmi vardır. Ya da bir resim gibidir. Parça parça başlarsın  

ve ortaya muhteşem bir ürün çıkarırsın sonunda.   

Kodlama derslerimizde sadece Bilişim Teknolojileri alanına ait kazanımlar                       
üzerinde çalışmıyoruz. Farklı disiplinlere hitap edecek etkinlikler de yapıyoruz. 
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Maker & Robotik kulübü etkinliklerinden birinde öğrencilerimiz; keçeden yaptıkları tavşan figürleri üzerine,    
LED lambanın yanıp sönmesini sağlayan bir elektrik devresi yaparak,  göz kırpan tavşan modellerini ürettiler. 

Robotik kulübündeki lise öğrencilerimiz, İlkokul öğrencilerimize "Türkiyenin Coğrafi Bölgeleri" konulu ders 
materyalleri hazırladılar. Öğrenciler çektikleri videoları montajlayarak, tasarladıkları Hologram düzeneğinde 
gösterilmesini sağladılar. Scratch programında tasarladıkları ve kodladıkları "Hangi Bölgededir?" oyunu için, 
Makey Makey kartı ile dokunmatik hale getirdikleri Türkiye Haritasından bir oyun konsolu oluşturdular. 

Ortaokul ve Lise Kulüp Çalışmalarımız
Kulüp tanıtım etkinliğinde öğrencilerimiz tarafından büyük ilgi gören Maker&Robotik Kulübü  
ile Robotik Kulübü öğrencileri, her hafta farklı etkinlikler ile çalışmalarını gerçekleştiriyor. 
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Maker & Robotik kulübü öğrencilerimiz, Lego Mindstorms EV3 Setleri ile farklı görevleri yapabilen robotlarını 
tasarlamaya ve programlarını yazmaya başladılar.

Maker & Robotik kulübü öğrencilerimiz başka bir çalışmada, atık malzemeleri kullanarak bir gece lambası 
tasarladılar. Silikon, sakız kutusu, mini anahtar, bağlantı kabloları ve pil ile gece lambalarını oluşturdular. 
Böylece atıkları ışıl ışıl bir hale getirdiler.  

Ortaokul ve Lise Kulüp Çalışmalarımız
Maker&Robotik Kulübü öğrencileri, temel elektronik bilgisi, programlama becerisi, atıklardan 

bir ürün oluşturabilme gibi çok yönlü kazanımlar içeren çalışmalar yapmaktalar.  
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  Yabancı Diller

Her yıl 26 Eylül ayında tüm Avrupa’da kutlanan Avrupa Diller Günü’nü bu yıl 
okulumuzda çeşitli etkinlikler eşliğinde yabancı dil derslerinde kutladık. 
Avrupa Konseyine üye kırk yedi devlet tarafından temsil edilen sekiz yüz 

milyon Avrupalı ister okul içinde ister okul dışında daha fazla dil öğrenmeye 
teşvik edilmektedir. Bu bağlamda derslerimizde dilsel ve kültürel farklılıkların 
önemine vurgu yapılmış, çok dilliliğin günümüz şartlarında bir gereklilik olduğu 
tartışılmıştır. Eğlenceli etkinliklere katılan ve sunum yapan öğrencilerimiz konu 
hakkında farkındalık kazanmıştır.

EUROPEAN DAY OF LANGUAGES-AVRUPA DİLLER GÜNÜ



61

9. Sınıflarımızın İngilizce Münazara Etkinliği
9. Sınıflarımız her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı bir konuda sınıflar arası münazara çalışmalarına başladılar. 

Bu yılın ilk konusu olan “Cell phones are a distraction in school” (Cep telefonları okulda dikkat dağınıklığına 
neden olur) hakkında yapılan çalışmalar oldukça çekişmeli geçti. Bu süreçte öğrencilerimiz bir yandan İngilizce 
münazara kurallarına uyarak İngilizcelerini geliştirirken, öte yandan son derece keyif aldıkları bu çalışmada 
birinciliği almak için üstün bir çaba gösterdiler. Bu karşılaşmaların sonucunda, en yüksek puanı alan 9/C ve 9/E 
sınıfları bir başka konuda münazara yapmak için finalde yarışacaklar.

Cambridge İngilizce Sınavlarına katılan öğrencilerimiz 1 Ekim 2018 tarihinde 
okulumuzun konferans salonunda gerçekleşen törenle sertifikalarına kavuştular. 
Uluslararası ölçeklere göre hazırlanmış ve mayıs ayında okulumuzun ev 
sahipliğinde Starters, Movers, Flyers, KET, PET ve FCE düzeylerinde gerçekleşen 
bu sınavlarda, öğrencilerimizin gösterdiği üstün başarı ailelerini olduğu kadar bizleri 
de gururlandırmıştır. Sınavlara katılan öğrencilerimizi canı gönülden kutluyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.

İngilizce

CAMBRIDGE İNGİLİZCE SINAVLARI SERTİFİKA TÖRENİ 
Cambridge İngilizce Sınavları sertifikaları sahiplerini buldu! 
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3. Sınıf öğrencilerimiz İngilizce 
derslerinde ‘Besinler ve Sağlıklı 
Yiyecekler’ konusunda yeni 
bilgiler edindiler. Yiyeceklerin 
içinde bulunan farklı vitamin ve 
minerallerin farkına vardılar ve 
birer yiyecek dedektifi oldular. 
Öğrencilerimiz, getirdikleri hazır 
yiyeceklerin etiketlerini inceleyip 
içlerindeki vitaminleri ve besin 
değerlerini karşılaştırdıkları 
bir çalışma yaptılar. Sağlıklı 
beslenmenin önemi 
konusunda farkındalık kazanan 
öğrencilerimiz, öğrendikleri 
bilgileri de pratiğe dökme imkanı 
buldular.

2. Sınıf öğrencilerimiz, 
İngilizce derslerinde 
kütüphanemizi kullanmaya 
başladı. Önce birlikte 
“Scradey Squirrel Makes 
a Friend” isimli hikâyeyi 
okuduk daha sonra bu 
hikâye ile ilgili soruları 
cevapladık. Öğrencilerimiz, 
farklı bir ortamda ders 
yapmanın keyfini yaşadılar.

6. Sınıf İngilizce Derslerimizde İstasyon Etkinliği

3. Sınıf Öğrencilerimizle İngilizce Dersleri

 2. Sınıf Öğrencilerimiz İngilizce Derslerini Kütüphanede Yaptılar

6. Sınıf İngilizce derslerimizde ‘intihal’ konusu dört farklı istasyon etkinliği ile işlenmiştir. Başka bir kimseye 
ait olan bilgi, fikir ve görüşlerin gerekli hiçbir atıf yapılmadan kullanılması anlamına gelen bu durumun önemi 
ve ciddiyeti vurgulanmış, öğrencilerin tüm eğitim hayatları boyunca ‘intihal’ konusuna ciddiyetle yaklaşmaları 
gerektiği hatırlatılmıştır. Öğrenciler dört farklı istasyonda; poster çalışması, bilgisayar oyunu, bir makalenin 
intihal yapmadan özetlenmesi ve intihal hakkında diyalog yazma gibi aktiviteler yapmışlardır. 
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İlkokulumuzda Almanca, Fransızca ve İspanyolca Dersleri

Bu eğitim öğretim 
yılından itibaren 1 ve 
2. Sınıfların dönüşümlü 
Almanca, Fransızca ve 
İspanyolca Dil ve Kültür 
Tanıtım derslerinin yanı 
sıra 3. Sınıflara seçmeli 
Almanca, Fransızca ve 
İspanyolca derslerimiz 
başlamıştır. 
Bu üç dilden bir tanesini 

seçmiş olan öğrencilerimiz, 
İngilizce’nin yanı sıra İkinci 
Yabancı Dil öğrenimine 
3. Sınıftan itibaren tam 
anlamıyla başlamışlardır. 

Öğrencilerimize çeşitli oyun, şarkı ve eğlenceli etkinliklerle geçirecekleri keyifli Almanca, Fransızca 
ve İspanyolca dersleri dileriz!
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Fransızca 
derslerimizde 
ilk dönem 
çalışmalarımıza, 
öğrencilerimizin 
öncelikle 
edindikleri 
kazanımları 
projeler ile 
ürün haline 
getirebilmelerini 
ve sınıf içi 
sunumlarla 
konuşma 
becerilerini 
geliştirmelerini 
amaçlayarak 
başladık. 
Öğrencilerimiz, 

yaptıkları hem bireysel hem grup çalışmalarını hazırlayıp sınıf 
arkadaşlarına sundular. Tüm sınıf grupları için günlük konuşmaya 
yönelik ve kendilerini ifade etmelerini sağlayacak çalışmalarımıza 
devam etmekteyiz.

DELF Sınavlarına Giren Öğrencilerimiz Sertifikalarını Aldı

Fransızca Ortaokul Derslerimizde Proje Bazlı Etkinliklerimiz

Fransızca dilini öğrenen lise öğrencilerimiz, geçen eğitim-öğretim yılının sonunda girdikleri DELF sınavlarında 
yine başarılı sonuçlar elde ettiler. Bizler de yaptığımız tören ile öğrencilerimize diplomalarını teslim edip 
başarılarının devamı diledik. DELF sınavları, ülkemizde Institut Français tarafından yürütülen ve uluslararası 
geçerliliği olan bir sınavdır. Kazanılan diplomalar mesleki, akademik ve yurt dışında eğitim amacıyla dünya 
genelinde avantaj sağlayacaktır. Öğrencilerimizi tebrik ederiz! 

Fransızca
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2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılının Haziran ayında Goethe Enstitüsü tarafından okulumuzda gerçekleştirilen 
Uluslararası Almanca Dil Sınavlarında başarılı olan ortaokul ve lise öğrencilerimize, A1/A2 ve B1 seviyelerinde 
sertifikalarını verdik. Öğrencilerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.

Uluslararası değişim 
programları organizasyonu 
olan YFU’nun ‘Merhaba 
Kreativcamp’ isimli 
kısa süreli öğrenci 
değişim programı                     
15 Temmuz-29 Temmuz 
2018 tarihleri arasında 
Almanya ve İsviçre’de 
gerçekleştirilmiştir.
Türkiye okullarından 

kırk öğrencinin 
katıldığı programa 
öğrencilerimizden Şevval 
Tunar ve Onur Sezen 
burslu olarak katılmaya 
hak kazanmıştır. 

Ülkemizi ve kültürümüzü 
en iyi şekilde temsil eden 
öğrencilerimiz, kendi 
yaşıtları olan Alman 
öğrencilerle birlikte 
gençlik merkezinde 
beraber konaklayıp 
çeşitli etkinlikler, atölye 
çalışmaları, seminer ve 
gezilere katılarak Alman 
kültürünü tanıma ve 
Almanca dilini geliştirme 
fırsatını elde etmiş 
oldular.

Almanca
Almanca FIT Sınavı Başarıları

TED İstanbul Koleji Öğrencileri “MERHABA KREATIVCAMP”
 Öğrenci Değişim Programında
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5. Sınıf öğrencilerimiz, eğitim öğretim yılına büyük bir 
heyecanla başladılar. İlk defa İspanyolca dersi gören 
öğrencilerimizle tanışma etkinlikleri yapıldı. 
6. Sınıflarımızın ilk sunum etkinliği “hispanohablante” 

ünlüler ile ilgiliydi. Öğrencilerimiz, kitabımızdaki aktivite 
doğrultusunda istedikleri beş ünlüyü araştırarak sunum 
hazırladılar ve sınıfta arkadaşlarına sundular. 

7. Sınıf İspanyolca 
derslerimizde her ünite ve 
konunun ardından ünlü 
bir ressam ve eseriyle ilgili 
aktiviteler yapıldı. 7. Sınıf 
öğrencilerimiz, ünlü Meksikalı 
ressam Frida Kahlo’nun eseri 
“Friday Diego Rivera” adlı 
resmi incelediler ve bu resim 
üzerinden Frida ve Diego’yu 
tasvir ettiler. 
8. Sınıflarımızda 

“okula dönüş” konusu 
kapsamında renkli çalışmalar 
gerçekleştirdik. 

5. Sınıfta 
Almanca dilini 
yeni öğrenmeye 
başlayan 
öğrencilerimiz 
artık Almanca 
dilinde kendilerini 
tanıtabiliyorlar: 
“Ben buyum” 
konusu içerisinde 
kendi projelerini 
hazırlayıp sınıf 
içinde sundular.

Ortaokulumuzda İspanyolca Dersleri

Wir lernen Deutsch-5. Sınıf

İspanyolca
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  Sosyal Etkinlikler

Sosyal Etkinlik Programı kapsamında açılacak öğrenci kulüplerini öğrencilerimizin yakından tanımaları, 
tercihlerini yapmadan önce, kendi ilgi alanlarına yönelik kulüpleri belirlemeleri amacıyla Tanıtım Günleri 
düzenledik. Okul bahçesinde düzenlediğimiz tanıtımda öğrencilerimiz kulüp danışman öğretmenlerine kulüp 
çalışmaları ile ilgili merak ettiklerini sordular, sonrasında da tercihlerini yaptılar.
İLKOKUL ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
1. Sınıf Kulüpleri: Resim-Heykel-Sihirli Eller-Müzik-İngilizce Oyun
2, 3 ve 4. Sınıf Kulüpleri: Seramik-Stop Motion-Satranç-Bilimsel Projeler-Kendin Yap-Türkçe 

Drama-İngilizce Drama-Fun with Crafts-Maker ve Robotik-Puzzle ve Mandala-Okçuluk-Jimnastik-
Futbol-Basketbol-Judo-Voleybol-Dans-Geleneksel Çocuk Oyunları
ORTAOKUL KULÜPLERİ
Sağlıklı Yaşam, Çevre ve ecoTEDİSTANBUL-Junior MUN-İngilizce Kısa Film ve Seslendirme-      

Public Speaking-Tiyatro-Kendin Yap-Kütüphane-Sürdürülebilir Yaşam ve Permakültür-Okçuluk-
Geleneksel Çocuk Oyunları-Futbol-Dans-Judo-Masa Tenisi-Tenis-Voleybol-Cimnastik-Sanat Tasarım-
Maker ve Robotik-Seramik-Puzzle-Satranç-Müzik-Remadial
LİSE KULÜPLERİ
ecoTEDİSTANBUL-Global Issues-Englısh Fun Activities-Tiyatro-Dijital Vatandaşlık-Fikir, Tartışma 

ve Konferans-Sürdürülebilir Yaşam ve Permakültür-El işi Terapi-Futbol-Voleybol-Masa Tenisi-Tenis-
Okçuluk-Basketbol-Dans-Robotik-Seramik ve Heykel-Resim-Müzik-Moda Tasarım-Toplum Hizmeti-
Farkındayız-Satranç-Uzay ve Havacılık

Kariyer planlama çalışmaları kapsamında 12. Sınıf öğrencilerimizle 9 Ekim 2018 tarihinde Yeditepe 
Üniversitesi, 10. Sınıf öğrencilerimizle 31 Ekim 2018 tarihinde Özyeğin Üniversitesi, 11 Sınıf öğrencilerimizle 
aynı gün Boğaziçi Üniversitesine tanıtım gezileri düzenlendi. Öğrencilerimiz, kendileri için üniversite yönetimleri 
tarafından düzenlenen tanıtım sunumunda kampüslerde bulunan fakülte ve bölümler, burslar, sanat-kültür- 
spor etkinlikleri, kulüp çalışmaları, yurt dışı öğrenci değişim programları gibi konularda bilgi aldılar ve merak 
ettiklerini sordular. Kampüs gezisi yaparak da üniversitelerin fiziksel koşullarını gözlemleme imkanı buldular.

Öğrenci Kulüplerimiz

Üniversite Tanıtım Gezileri
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Öğrencilerimizin okul yaşamları boyunca edindikleri bilgilerin kalıcılığını sağlamak, bu bilgilerin etkisini 
arttırmak ve yaşadığımız kentin farklı mekânlarını, müzelerini, bilim merkezlerini, sokaklarını tanımalarını, 
mezun olduklarında İstanbul’u öğretmenleriyle birlikte sorarak incelemiş, görmüş olmalarını sağlamak için her 
yıl düzenlediğimiz ve tüm gün planlanan Gezi Günü bu yıl 9 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşti. 
10. Sınıf öğrencilerimiz Aşiyan ve Hisart Canlı Tarih Müzesini gezerek incelemede bulundular. 
9. Sınıf öğrencilerimiz, Mihrimah Sultan Camii, Kariye Müzesi (restorasyonda) Herakleus ve Leon Surları, 

Blaherna Ayazması, Kırmızı Mektep, Kanlı Kilise, Dimitri Kantemir Konağı, mermer bir yapıyı andıran ama 
dökme bir demir olan, Sveti Stefan Bulgar Ortodoks Kilisesi, Ahrida Sinagogu, Mimar Sinan’ın eseri olan 
Ferruh Kethüda Camii, Fener Rum Ortodoks Patrikliği, Aya Yorgi Kilisesi, semtlerin genel tarihi karakteri içinde 
Ayvansaray, Balat sokakları, Fener, Ayakapı ve Cibali gezilerini gerçekleştirdiler. 
10. Sınıf öğrencilerimiz de Osmanlı dönemine ait (1453-1923) askeri ve etnografik tarihi eserlerin 

sergilendiği, sergilenirken de ülke tarihimizin eşsiz mirasını ve bu mirasın kayıp halkalarını gün yüzüne 
çıkarmayı hedefleyen, ilgili dönemleri betimleyen dioramalarla zenginleştirilmiş olan HİSART Canlı Tarih 
ve Diorama Müzesini gezerek incelemede bulundular. Ardından uzun süre boğaz peyzajına bakan bir evde 
oturma özlemini 1906 yılında gerçekleştiren, en ufak ayrıntısına kadar bu evi hayalinde planlayan ve bu 
planların da sergilendiği Tevfik Fikret Evi’ni gezdiler. Göksu’nun tam karşısında, boğazın en güzel bölümüne 
hakim bu yere resim yapmak veya oturmak için sık sık gelen Şair, bu eve Farsça’da yuva anlamına gelen 
‘Aşiyan’ ismini vermiştir.
Sosyal Bilimler ve Edebiyat derslerinde de bu gezilerden edindikleri kazanımları değerlendirecek, daha sonra 

bir sunum gerçekleştireceklerdir.

Yeditepe İstanbul Gezi Günü


