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11. Sınıf Öğrencimiz Sude Kınık, “TED Okulları, Oğuz Atay Öykü Yazma Yarışması”nda, 
Üçüncülük Ödülü aldı.

5. SORU 
“Lise de dâhil hep burslu okudu maşallah, bir kuruş para ödetmedi.”
“Maşallah, maşallah. Babası gibi aynı… Bir gün veli toplantısında Ahmet’in kimya 

öğretmeni beni ağlatmıştı…”
2. soruya bakıyorum. Doğruların paralel olması için a hangi değer almalıdır? Acaba 

“a” hangi değeri almalıdır? Paralelliğin şartı kat sayılar arasındaki oranın eşit olmasıydı. 
Kolaymış. 
“Niye kızı lisede yolladınız?” 
“Tek çocuğunuz var onu da İstanbullara yolluyorsunuz.”
“Abla gerek var mıydı lisede gitmesine, üniversitede zaten gidecek.”
Verilen ifadenin çarpanlarına ayrılmış biçimi nedir? Bilmiyorum. Tam kare ifade olarak 

düşünüp sabit sayı eklesem? Olmuyor. Hadi düşün, hadi. Daha önce böyle bir şey çözmüş 
müydüm? Çözmüş olmam lazım. Sonraki soruya mı baksam, uğraşsam mı biraz daha? 

Uğraş. On dakikamı daha soru üstünde kullanıyorum. Daha beşinci sorudasın, sonrakine geç. Ama bunu da yapabilirim, böyle bir şey çözmüş olmam 
lazım. Zaten on beş dakika kaybettim, sonraki soru. 40 dakikam kaldı, daha 35 soru var. 
“Çok başarılı, iki yıldır okul birincisi. ” 
“Derece yapar kesin. Hukuk mu istiyor tıp mı?”
Doğru x ekseni ile pozitif yönde 45 derecelik açı yapıyorsa m kaçtır? Kolay. Verilere göre A noktasının ordinatı kaçtır? Kolay. Hızlı gidiyorum. Hata 

yapmış olmayayım? Ya kolay sandığım soruları aslında yanlış çözdüysem? Derece yapmam lazım. Boşlara en son döneceğim.
Sınavdan çıktım. Etrafta sınıf arkadaşlarım soruları tartışıyorlardı. Sadece bir deneme sınavı, 

daha iyi yapacağım. Sadece bir deneme sınavı. Ben derece yapacağım. 5 yıl boyunca ailemden 
ayrı kaldım. Buna değmesi gerekiyor. 5 yıl boyunca yoruldum, ailemi özledim. Ailem beni özledi. 
Aramızda kilometreler vardı ama duygularımız farklı olmadı. Sizi özlüyorum, eve dönmek istiyorum, 
diye ben ağladım. Onlar da ağladı ama belli etmemeye çalıştılar. Ben anladım, annemin ağlayan 
ses tonunu nasıl tanımam? Kızım sen oraya iyi bir eğitim almak için gittin, sabret tatilde geleceksin, 
dedi annem. Annemin yemeklerini özledim. Annemin kucağını, beni kucaklayışını özledim. Babamın 
sabah sabah söylediği şarkıları özledim. Sabahın köründe o enerjiyi nasıl buluyordu acaba? Baba 
bir masaj yapsana, deyince “Seni masöze verelim bari.” deyişini de. Çok başarılı olmam lazım. 5 
yıl…
“Nasıl geçti? Aşırı zor değil miydi matematik, 15 tane falan boşum var.”
“Bence de zordu. Yapamadım resmen hiçbir şey.” dedim, sadece 1 boşum olduğunu söylemedim. 

Öyle deyince bozuluyorlar nedense. Neden o bu kadar fazla boş bıraktı? Acaba ben mi hata 
yaptım? Sadece bir deneme sınavı. Asıl sınav daha 3 ay sonra. 3 ayın sonunda hatasız sınav 
vereceğim ben. 
“İyi misin sen? Takma ya gerçekten zordu bu sınav. Kafa dağıtmak için sinemaya gideceğiz çıkışta, gelir misin?”
Kızardığımı fark etmemişim. Ellerim de titriyordu. “Beynime aşırı yükleme oldu herhalde.” diye şaka yaptım. “Bir yüzümü yıkamaya gideyim ben, 

görüşürüz.” Sinema teklifi hava molekülleri arasında çözünmüştü. Sinemaya harcayacak vaktim yok benim. 
Tenime buz gibi soğuk su deyince kendime geldim. Birkaç kez daha suyu yüzüme vurdum. Su damlaları burun deliklerimden içeri girdiler. Bebek 

saçlarım ıslandı. Suyun soğukluğu derimdeki sıcağı söküp alıyordu sanki. Yüzümün kızıllığı suyla birlikte akıp gitti. Bir insan 15 tane boş yapıp nasıl bu 
kadar sakin kalabilir? Herhalde gideceği okul, yapacağı iş garanti olunca böyle oluyor. Sinemada çok güzel filmler vardı bu hafta. En sevdiğim İtalyan 
yönetmen Güney Afrika’yı dolaşıyor. Oradan esinlendiği hayatlar, doğa, hayvanlar, tarih… Sinemaya ayıracak vaktim yok benim. Çarpanlar ayrılıyor. 
Çarpanları ayırmam lazım. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. 5. yıl bitiyor. Bu yıl bitsin yazın eve gideyim. Tatilde babamla doya doya izleriz. Babam film 
hastasıdır zaten, pazar günleri bir oturur 3 tane film bitirir. Pek sever. Onun da en sevdiği yönetmendi benim İtalyan. İtalyanlar gözümde hep tembel bir 
imaj çizmiştir. Tembel olmasalar krizde olmazlar zaten. Anca pizza yesinler, makarna sosu yapsınlar. Yönetmen çok başarılı tabii, ona lafım yok. Acaba 
o da başarılı olmak için doğrunun eğimini bulmuş mudur veya çarpanları ayırmış mıdır? 
Cevap anahtarları çıkmıştı. 5. sorum yanlıştı. Demek üstünde on beş dakika harcamam boşunaymış, üç de harcasam yapamayacaktım zaten. Onun 

yerine boş soruma baksaydım keşke. Neyse, sadece bir deneme sınavı. “Neden arkadaşlarınla sinemaya gitmedin?” Annemin kızdığını duydum. 
Çalışmam lazım.
5. sorum yanlıştı. Yine o arkadaşla karşılaştım. “Baktın mı cevaplarına?” 
“5. sorum yanlış.” 
“5 mi? Çok kolaydı o ya, ben bile yaptım. Senin kadar zeki olunca zor soruları yapıp kolay olanlar yapılmıyor herhalde.” Gülümsedi.
“Lisede ne diye yolladınız? N’apacak kız oralarda tek başına?”
“Çok küçük değil mi daha?”
“Çekingen biraz, yatılı okulda onu üzerler göndermeyin kalsın yanınızda.”

“Okul Almanca eğitim veriyormuş. Çok başarılı mezunları var.”
5. sorum yanlıştı. “Hangi filme gidiyorsunuz?”
Dedemin hikâyesini hatırladım. “…kimya öğretmeni 

beni ağlatmıştı. ‘Çok saygılı, çok zeki… Fazla çalışmıyor 
ama, çalışmasın n’olacak? Gerçekten düzgün bir insan 
yetiştirmişsiniz.’ Ağladım valla. Öğretmenin yanında değil 
ama çıkışta. Eve geldim Ahmet’e baktım ödev yapıyor. ‘Gel 
oğlum şekerlemeciye gidip fıstıklı lokum alalım sonra da açık 
hava sinemasına bakarız.’ dedim. O anladı hemen ağladığımı. 
Sarıldım, takmasın kafasına. Duygusal bir adamım ben.” 
“…Gelecek misin sen de? 4 matinesine girelim dedik. Sonra 

da yemek yeriz.” 
“Geleyim.” 5. soruyu çözemeyecektim zaten. Kalsın o sınav 

kitapçığında. Daha nice 5. sorular göreceğim zaten, mutlaka 
birini çözerim. Dereceye de girerim. Şimdi bir filmimi izleyeyim. 
Sude Kınık 11/C
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Celebration of Learning etkinliğimizde, 
hazırlık ve orta grup sınıfı öğrencilerimiz, 
ailelerine okulda öğrendiklerinden kesitler 
sundular. Bu sunumu yaparken tatlı bir 
heyecan ve haklı bir gurur içindeydiler. 
Sınıf içi performanslarının ardından 
çocuklar dışarıdaki masalarda ailelerine 
bireysel sunumlarını yaptılar. Ailelerinin 
ve kalabalık bir grubun önünde kendilerini 
Türkçe ve İngilizce olarak bu kadar rahat 
ifade ettikleri için onları tebrik ediyoruz. 

Tema Sonu Sunumlarımız (Celebration of Learning)
Anaokulu

Yeni Yıl Kutlamaları

Yeni yıla girerken okulumuzda yaptığımız 
kutlamalarda öğrencilerimiz, konferans 
salonumuzda ortaokul ve lise öğrencilerimizin 
ve öğretmenlerinin hazırladığı gösterileri keyifle 
izlediler. Ardından sınıflarda yapılan partimizde 
yeni yıl müzikleri eşliğinde dans edip, oyunlar 
oynayarak çok eğlendiler. Onlar için en 
büyük sürpriz de Noel Baba’dan hediyelerini 
almalarıydı! 

Veteriner Gezimiz
Küçük yaş grubu öğrencilerimiz, ilk gezilerinde 

“Veteriner Kliniğine” gittiler. Veterinerlerin 
görevleri nelerdir? Hayvanların bakımı nasıl 
yapılır? Yedikleri mamalar nelerdir? gibi 
konularda bilgiler aldılar. Öğrencilerimiz, 
klinikteki köpekleri ve kedileri severek gezilerini 
tamamladılar.

Doğum Günü Kutlamamız

Aralık ayında doğan öğrencilerimiz için 
yaptığımız doğum günü partisini yeşil renk 
teması ile kutladık. Öğrencilerimiz, yeşil 
renkte kıyafetler giyip, aksesuarlar takarak 
okula geldiler. Partimizde çeşitli yarışmalar 
yaparak, oyunlar oynadık. Doğum günü 
olan öğrencilerimiz, pastadaki mumlarını 
üflediler. Ardından pastalarını afiyetle yiyip, 
limonatalarını içtiler.
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Hazırlık grubu öğrencilerimiz, Nefes Terapisti     
Anıl Brug ile doğru nefes almayı öğrenip nefes 
oyunları oynadılar. Doğru nefes almanın önemi 
hakkında hem yeni bilgiler edindiler hem de 
nefes oyunları oynarken çok eğlendiler. Ayrıca 
öğretmenlerimiz de nefes terapisi eğitimine katıldı. 

Nefes Terapisi

Duygularımızı ve 
kendimizi doğru 

ifade etmek hayatın 
her döneminde çok 
önemlidir. Hazırlık 

grubu öğrencilerimiz, 
bir proje olarak 

duygularını nasıl ifade 
ettikleriyle ilgili birçok 

çalışma yaptı. Her sınıf 
bir duyguyu alarak, 

değişik tekniklerle bu 
duyguyu nasıl doğru 

ifade edecekleriyle ilgili 
sunumlar yaptılar.

Duygular ım ı z ı  Tan ıyal ım

Mutluluğumuzu Müzikle Anlattık

Şaşkınlığımızı Dansla Anlattık

Kızgınlığımızı Dramayla Anlattık

Mutluluğumuzu Resimle Anlattık

Üzüntümüzü Resimle Anlattık

Üzüntümüzü Dramayla Anlattık

Anaokulu
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Öğrencilerimiz “Q-Bitz Yarışması”na Katıldı
12 Ocak 2019 tarihinde düzenlen Q-Bitz Yarışması’na 3. sınıf 

öğrencilerimizden Efe Kurtoğlu ve 4. sınıf öğrencilerimizden Gizem Diken 
ile katıldık. Beykoz 
İlçesi tarafından 
bu yıl, dördüncüsü 
düzenlenen yarışma 
on dokuz okulun 
katılımıyla gerçekleşti. 
Öğrencilerimiz, 
okulumuzu başarıyla 
temsil ederek, heyecanlı 
bir deneyim yaşadılar. 
Kendilerini tebrik 
ediyor ve başarılarının 
devamını diliyoruz.

İlkokul

Geleneksel Yeni Yıl Trenimiz aracılığıyla ihtiyacı olan 
öğrencilere, yeni yıl hediyelerimizi ulaştırdık. 

İ lkokulumuzda Yeni Y ı l ı  Coşkuyla Karş ı lad ık

12. sınıf öğrencilerimiz, ilkokulumuza gelerek 1. sınıf öğrencilerimize, onlar için    
hazırladıkları yeni yıl kartlarını dağıttılar ve öğrencilerimizin yeni yıl heyecanlarını 
paylaştılar. 1. sınıf öğrencilerimiz de kendi hazırladıkları kartları, abla ve ağabeylerine 
vererek yeni yıllarını kutladılar.

 Okulumuzda düzenlenen Yeni Yıl etkinlikleri sırasında keyifli zamanlar geçirdik. Sınıfımıza şarkılar eşliğinde gelen Noel Baba, verdiği hediyeler ile bizi 
çok mutlu etti. Okul korosuyla birlikte Yeni Yıl şarkıları söyledik. 2019 yılının gelişini hep birlikte sevinç, heyecan ve coşkuyla kutladık.

Sevgi Paylaştıkça Güzel…
2. sınıf öğrencilerimizle, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Buket Huzurevine bir gezi düzenledik. Ziyaret sırasında öğrencilerimiz, huzurevindeki 

büyüklerimizle tanıştılar ve eğlenceli sohbetler ettiler. Onlara hikâye okuyup şarkı söylediler. Unutulmaz ve keyifli bir gün geçirdik.
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İlkokul Öğrencilerimiz 
“Science Cup Yarışması”nda…

Bilim Kupası Yarışması, doğa bilimlerine 
olan ilginin ve popülaritesinin genç nesiller 
(anaokulundan liseye kadar) üzerindeki 
yaratıcılığının, araştırmacılığının ve üretkenliğinin 
arttırılmasına odaklanmaktadır. Bilim kupası 
yarışma süreci boyunca takımlar bir taraftan 
sosyalleşerek grup olmayı öğrenirken, diğer 
yandan araştırmayı, araştırırken öğrenmeyi, 
deneyerek sonuca ulaşmayı ve belki de en 
önemlisi yaptıkları bilimsel çalışmalarda 
eğlenmeyi öğreniyorlar.
Bilim Kupası, Türkiye’nin de içinde yer aldığı 

uluslararası bir yarışmadır. Yarışma her ay 
bir tane olmak üzere toplam dört farklı görev 
içermektedir. Görevler her ayın ilk günü veriliyor 
ve ayın son günü yapılanlar PDF formatında   
siteye (www.poharvedy.cz) yüklenerek 
teslim ediliyor. Her ayın görevi kendi içinde 
değerlendirilip geri bildirim veriliyor. Bahçecilik ve 
Bilimsel Projeler Kulübü öğrencilerimiz yarışmaya 
katılarak, ocak ayının görevi üzerine çalışmaya 
başlamışlardır.

İlkokul

Kağıt İsraf ın ı  Azalt ıyoruz, Çevremiz i  Koruyoruz
ecoTED İSTANBUL çalışmaları kapsamında 

kâğıt israfına dikkat çekmek amacıyla 2, 3 ve 
4. sınıflar arasında kâğıt israfı ile ilgili slogan 
yarışması düzenlendi. İlkokul Öğrenci Birliği 
sınıflarda kâğıt israfı ile ilgili bir sunum yapıp 
yarışmanın duyurusunu yaptılar. Kâğıt israfını 
azaltmak için neler yapılması gerektiğini 
tartışan öğrencilerimiz, kendi sloganlarını 
ürettiler. Yarışma sonucunda 4/A sınıfından 
Emir Kaan Özdemir BİRİNCİ, 4/C sınıfından 
Pelin Mert İKİNCİ, 4/D sınıfından Alara Gözet 
ÜÇÜNCÜ olmuştur. 3. sınıflarda 3/B sınıfından 
Beste Türk BİRİNCİ, 3/A sınıfından Şehnaz 
Koçak İKİNCİ, 3/B sınıfından Serra Buyurgan 

ÜÇÜNCÜ olmuştur. 2. sınıflarda 2/A sınıfından Can Türe BİRİNCİ, 2/C sınıfından Onur Duman İKİNCİ, 2/A sınıfından Tibet Nayman ÜÇÜNCÜ olmuştur. 
Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Resim Yarışması Başarımız

4. sınıf öğrencilerimizden İdil Tunaoğlu, 
“Vakıf Emeklilik 4. Kumbara Tasarımı 

Resim Yarışması”na katılmış ve çalışması, 
beş bin resim içinden seçilip sergilenmeye 
değer bulunan otuz resimden biri olmuştur. 

Öğrencimizi bu güzel başarısı için 
kutluyoruz.

İlkokulumuzda Fen Bilimleri Derslerimiz

Karışmayan Sıvılar

1. sınıf öğrencilerimiz, 
Fen Bilimleri dersinde         
“Karışmayan Sıvılar” 
deneyiyle her sıvının birbirine 
karışamayacağını keşfettiler. 
Bal, bulaşık deterjanı, su, 
yağ ve kolonyayı sırasıyla 
kullanan öğrencilerimiz, bu 
sıvıların birbirine karışmadığını 
gözlemlediler ve hafif maddelerin 
yüzeye doğru yaklaştığını, 
ağır maddelerin ise kabın alt 
tarafında kaldığını fark ettiler.

Yürüyen Su

1. sınıf öğrencilerimiz, 
“Yürüyen Su” deneyiyle 
suyun hareketini 
gözlemlediler. Gıda 
boyalarını, peçeteleri 
ve suyu kullanan 
öğrencilerimiz, suyun 
peçetedeki yürüyüşünü 
inceleyip suyun 
hareketini keşfettiler.

Yanardağ

1. sınıf öğrencilerimiz, 
“Yanardağ” deneyiyle 
yanardağların nasıl patladıklarını 
modellediler. Sirke ve karbonatı 
bir araya getiren öğrencilerimiz, 
köpüklerin oluşup çevreye 
yayılmasını lavların yayılmasına 
benzettiler. Ardından kendi 
boyadıkları volkanlarını Quiver 
uygulamasına okutup, kendi 
volkanlarının patlamasını izleyip 
keyifli zaman geçirdiler.
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Balon Roketi

3. sınıf öğrencilerimiz, “Balon Roketi” etkinliğinde balon, ip, 
pipet ve bant kullanıp kendi balon roketlerini hazırladılar ve 
balonun yaptığı hareketi itme, çekme, hızlanma ve yavaşlama 
terimlerini kullanarak açıkladılar.

Suyu Parçalarına Ayırıyoruz

 “Suyu Parçalarına Ayırıyoruz” 
deneyiyle 2. sınıf öğrencilerimiz, 
suyun hangi moleküllerden 
oluştuğunun farkına vardılar. Pil 
kullanarak basit bir devre kuran 
öğrencilerimiz, suyun içerisine 
kablo yerine kullandıkları kurşun 
kalem uçlarını batırdılar. Suda 
oluşan kabarcıkların suyun parçaları 
olduğunu fark ederek bu olayın 
elektroliz olduğunu öğrendiler.

İlkokul

“Filin Diş Macunu”
Maddenin Halleri

2. sınıf öğrencilerimiz, “Filin Diş 
Macunu” deneyiyle maddenin hallerini 
bir arada gözlemlediler. Bu deneyle 
maddenin katı, sıvı ve gaz halini bir arada 
gören öğrencilerimiz, iki sıvının bir araya 
gelerek gaz madde oluşturabileceğini 
deneyimlediler ve oluşan köpüklerle 
oynayıp keyifli zaman geçirdiler.

Maddenin Gaz Halini 
Gözlemliyoruz 

3. sınıf öğrencilerimiz “Maddenin 
Halleri” konusunu eğlenceli 
deneylerle keşfettiler. Limonun 
içine karbonat koyan öğrencilerimiz, 
köpüklerin ve gazın oluştuğunu 
fark ettiler. İkinci deneyde ise 
kolanın içine mentos şeker atınca 
oluşan köpük dalgası karşısında, 
öğrencilerimiz çok şaşırdılar. 
Midemizde de böyle bir durumun 
olmaması için bu yiyecekleri 
tüketmememiz gerektiğinden 
bahsettik.

Sağlıklı Salatam

4. sınıf öğrencilerimiz, 
sağlıklı ve dengeli 
beslenmeye dikkat 
çekmek amacıyla 
kendi sağlıklı salata 
tariflerini oluşturdular. 
Salatanın içindeki 
besin içeriklerinden 
bahseden öğrenciler, 
keyifle salatalarını 
yiyip etkinliğin tadını 
çıkardılar.

Mıknatıslı Arabam

Mıknatısın temas gerektirmeden itme 
ve çekmeye neden olduğunu öğrenen 
4. sınıf öğrencilerimiz, getirdikleri 
malzemeleri kullanarak kendi arabalarını 
tasarladılar ve arabalarına mıknatıs 
takarak, arabaları mıknatıs sayesinde 
dokunmadan hareket ettirebildiklerini 
fark ettiler.
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2. Sınıf Öğrencilerimiz “Balparmak Fabrikası”nı Ziyaret Ettiler

Öğrencilerimizle “Kahvaltılı Sabahlar, Sağlıklı Yarınlar” konulu kısa bir 
bilgilendirme eğitimine katılarak, kahvaltının beslenmedeki önemini vurgulamak 
ve bilinçli tüketici olmak amacıyla “Balparmak Fabrikası”na gezi düzenledik. 
Balparmak fabrikasının yetkili Gıda Mühendisleri, kahvaltı yapmanın beden 
sağlığına etkisini ve sağlıklı bir kahvaltının içinde bulunması gereken besinler ile 
ilgili bir sunum gerçekleştirdi. 
Öğrencilerimiz, balın üretim aşamalarını da büyük bir ilgiyle izledi. 

İlkokul

4. Sınıf Öğrencilerimiz “Dolmabahçe Sarayı”nda...

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

1. Sınıf Öğrencilerimiz Planeteryumda…

1. sınıf öğrencilerimizle gezegenleri, güneşi, yıldızları ve diğer 
gök cisimlerini gözlemlemek, el becerilerini ve hayal gücünü 
geliştirmeye yönelik atölye çalışmasına katılmak amacıyla                      
“Miniskop Bilim ve Sanat Atölyesi”ne bir gezi gerçekleştirdik.

3. Sınıf Öğrencilerimiz 
“TÜRVAK Sinema ve Televizyon Müzesi”nde…

Öğrencilerimiz, 
2 Ocak 2019 
tarihinde TÜRVAK 
Sinema ve 
Televizyon Müzesi 
ziyaretiyle yeni 
yılın ilk gezisini 
gerçekleştirmiş 
oldu. Bu gezide 
eski sinema 
sanatçılarının 

fotoğrafları, ilk kullanılan kameralar, eski 
tiyatro biletleri, film afişleri ve bazı sanatçıların 
balmumu heykelleri öğrencilerimizin ilgisini çekti. 
Gezide en unutulmayan bölüm ise Karagöz-
Hacivat kuklalarının yapıldığı atölye çalışmasıydı. 
Her öğrenci atölyede kendi kuklasını yaptı. 
Atölye anında öğrencilerimizin heyecanı 
görülmeye değerdi. 
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Anaokulu hazırlık grubu ile “Duygular”

2. sınıflar ile “Dünya Çocuk Hakları”,       
“Enerji Tasarrufu”, “Atatürk ve Meslekler”

“Ayrıca Anaokulu hazırlık grubu, 1 ve 2. sınıflar İngilizce derslerinde de kütüphaneyi kullandılar.”

3. sınıflar ile “Dünya Çocuk Hakları”,        
“Kitap Tadım Şenliği” ve “Maddenin Halleri”

1. sınıflar ile “Dünya Çocuk Hakları”, 
“Enerji Tasarrufu”

4. sınıflar ile “Dünya Çocuk Hakları” ve Fen 
Bölümü ile de ortak bir çalışma yürütülerek 

“Sağlıklı Yaşam” konulu etkinlikler gerçekleştirildi. 

İlkokul

1. Dönem Sonu Kitap Kurtları

İlkokul kütüphanesi olarak, 1. dönemin başından sonuna kadar 
okuma alışkanlıklarını kütüphanedeki kitaplardan alarak sürdürmüş 
olan öğrencilerimizi tüm okula duyurduk ve bu anlamlı başarılarını 
gerçekleştirdiğimiz törenle birlikte kutladık.

1. Dönem Sonu Kitap Fuarı

14-18 Ocak 2019 tarihleri arasındaki İlkokul Kitap 
Fuarımızda yerli-yabancı yayınlar, yayınevleri tarafından satışa 

sunuldu. Öğrencilerimiz, keyif alarak fuarı ziyaret ettiler ve 
istedikleri kitapları seçtiler.

İlkokul Kütüphanesi Etkinliklerimizden

Öğrencilerimizin kitap sevgisini, okuma ve araştırma becerilerini geliştirmeye yönelik, onların yaş seviyelerine uygun, konularıyla bağlantılı, kütüphane 
ortamında çeşitli etkinlikler planlanmaktadır.
Öğrencilerimiz, bir konuyu eğlenerek öğrenirken bir taraftan da kütüphanede kitaplarla bir araya gelebilme fırsatını yakalıyor ve böyle bir ortamda 

öğrenmenin tadına varıyorlar.
Bu doğrultuda planlanarak gerçekleştirilen etkinliklerde,
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  BİR YOL HİKAYESİ 
“Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece…” AŞIK VEYSEL

Yola çıkanlar, yoldan dönenler, yolları gözleyenler, hak bildiği yolda yalnız gidenler, yolda kalanlara el uzatanlar, insanlık için bir yola baş koyanlar ve 
yolu sevgiden geçenler ile 16 Ocak 2019 tarihinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüz tarafından düzenlenen “Geleneksel Şiir Dinletisi”nde buluştuk. 

Yolculuğun Yolculuğu 
kendimi yollara adadım,
şiirlerimi de…
bir şiirimde,
yollar, uzaklıklardır, demiştim;
yürüdüm dile gelmekle gelmemek arası bildiğim yerde…
demiştim, bir başka şiirimde…
giden ben değilim, yoldur…
dizesi de benimdir;
‘yollarsa her zaman biraz küskündür,
Yokuşlarda ve inişlerde..
dizesi de…
ve başka dizeler:
ben hep yollar düşledim,
derin yollarda yürürken…
yolların gül sesleri olduğunu
ben söyledim;
onların beni yazın tâ içine
çağırdıklarını söyledim
sevgilime…
o zamanlar uzaktaydı ve ben ona,
yüzüne yolların gülüşü
var, demiştim;
ben, tenime yürüdüm
diyen de bendim;
ve şairler de:
yunus yana yana yürüdüydü,
mevlâna döne döne,
bense kana kana yürüdüm
demiştim de…
unuttum hepsini şimdi,
unuttum…
artık sadece yolculuk var şiirlerde…
      Hilmi Yavuz 
Yolculuk, yer değiştirme kadim dünyanın en 

cazip konularından biridir. Nasıl olmasın ki, 
şehirler hava kararınca kapısının kapatıldığı büyük 
kalelerdir. Dışarısı tehlikelidir. Dışarıda tekinsizin 
karanlıkta beklediği kaos vardır. Her yolcu, bu 
karanlık ve belirsiz dünyaya meydan okuyan bir 
kahramandır. Yolculuk insanı hiç bilmediği ve 
hiçbir kitabın yazmadığı gerçeklerle tanıştırır. O 
yüzden de varılacak yerden daha önemlidir yolun 
kendisi. İnsanın hayat içindeki olgunlaşmasının 
bir metaforudur. Bu yüzden de kahraman kendi 
macerasını bulmak için yollara düşer. 
Yol değil, yolculuktur önemli olan. Nasıl yolculuk ettiğindir, nerede durduğun, nerede mola verdiğin, ne zaman yoluna devam ettiğin, hangi sapakları 

kullandığın, hangi dönemeçleri aldığın, ne zaman yavaşlayıp ne zaman hızlandığındır. Kiminle yolculuk ettiğin de önemlidir elbet, yoluna çıkanlarla ne 
yaptığındır, kimleri yoldan çıkardığındır, yolunu kesenlere biçtiğin kaderdir. / Murathan Mungan
İşte biz de okulumuzda geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz şiir dinletimizin bu yılki temasını”yolculuk” olarak seçtik ve insanın “yol” macerasını 

anlattık. Öğrencilerimiz çağdaş şiirimizin seçkin örneklerini her zaman olduğu gibi yüreklerini ortaya koyarak seslendirdiler. Onlar; müziğin, dansın, 
şarkıların ve şiirin büyülü dünyasında bizleri, gönül tellerimizi titreten bir yolculuğa çıkardılar. Bizler de günlük koşuşturmalara kısa bir süre de olsa ara 
vererek keyifle bu yolculuğun tadını çıkardık. 
Yola çıkanlar, yoldan dönenler, yolları gözleyenler, hak bildiği yolda yalnız gidenler, yolda kalanlara el uzatanlar, insanlık için bir yola baş koyanlar ve 

yolu sevgiden geçenler; başka bir dinletide buluşmak umuduyla yolunuz açık olsun…

Türkçe-Edebiyat
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Türkçe-Edebiyat

5. Sınıf Masal Kitabı Yazma Etkinliği

5. sınıf öğrencilerimiz, 
Türkçe dersinde kendi masal 
kitaplarını oluşturmak için grup 
çalışmaları yaptılar. Masal 
kitaplarını yazarken kendilerini 
“Büyük Tuzak” kitabındaki 
Küçük Cadı Şeroks’un yerine 
koydular ve “Sözcükler 
olmasaydı ne olurdu?” 
sorusundan yola çıkarak 
gruplar halinde kendi masal 
kitaplarını yarattılar. Daha 
sonra yazdıkları masallara 
renkli kapaklar tasarladılar ve 
kendi sınıflarına özel masal 
kitaplarını oluşturdular. 
Birbirinden yaratıcı ve renkli 
masal kitaplarının sunumlarını 
yine grup halinde yaptıktan 

sonra çalışmalarını öğretmenlerine ve arkadaşlarına sergilediler.

Öğretmenlerimiz ”5. Edebiyat Sempozyumu”ndaydı

Türkçe ve Türk 
Dili Edebiyatı 
öğretmenlerimiz Şişli 
Terakki Lisesinin 
bu sene beşincisini 
düzenlediği “Edebiyat 
Sempozyumu’na 
katıldı. Sempozyumun 
bu seneki teması 
“Metin Yorumlama ve 
Türlere Bağlı Yazma 
Çalışmaları”ydı. 

Öğretmenlerimiz Türkçe ve Edebiyat eğitimindeki uygulamaları ve 
yenilikleri irdelemek, bu alandaki ihtiyaçlar doğrultusunda yeni öğrenme 
etkinliklerini ve akademik gelişmeleri paylaşmak konularında bilgi 
paylaşımında bulundular. 

7. Sınıf Dergi Hazırlama Etkinliği

7. sınıf öğrencilerimizin, 
Türkçe dersinde “Ana 
Fikir” konusunu işlerken, 
işlenen konunun 
ürünü olarak bir dergi 
çıkarmaları planlandı.
Görsel Sanatlar 

Bölümü ile işbirliği içinde 
yaptığımız derslerde 
grup çalışmaları ile her 
grubun bir Türkçe dergisi 
oluşturması istendi. 
Gruplar birbirinden 
yaratıcı fikirlerle hem ana fikir konusunu özümsemiş oldu 
hem de bir edebiyat dergisi nasıl hazırlanır, bir dergide 
hangi bölümler olur, tasarımda dikkat edilmesi gereken 
noktalar nelerdir? konularında bilgi sahibi oldular.
Proje sonunda tüm sınıflar hazırladıkları dergileri sınıf 

ortamında diğer arkadaşlarına sundu.

Yeni Yıl Etkinliğimiz

TED İstanbul Koleji olarak 
gelenekselleşen yılbaşı 
etkinliklerimizi bu sene 
de gerçekleştirdik. 8. sınıf 
öğrencilerimiz Teknoloji 
Tasarım dersinde yılbaşı 
kartları hazırladılar ve 
Türkçe dersinde bu kartlara 
anaokulunda okuyan küçük 
arkadaşları için yeni yıl 
dileklerini yazdılar. Yeni 
bir yıla, yeni umutlarla 
başlamanın coşkusunu hep 
birlikte yaşadılar. 

KÜÇÜREK ÖYKÜLER
İyi uykular demek için oğlunun yanına gitti, gününün nasıl geçtiğini paylaştı onunla, içini döktü sessiz kelimelerle. Ardından elindeki çiçekleri oğlunun 

yatağına bıraktı ve ağır adımlarla oradan uzaklaştı. Sarper Tan Yıldız 12/D

Saçları ıslak, gözleri bulutlu uzaklardaki küçük bezelye tanelerine bakıyordu. Doğukan Tunç 12/D
Okudu, okudu, okudu… Hikâyesinin kahramanı olabilmek için okudu. Benan Çetin 12/D

Koştum, koştum. Nefesim tıkandığında durdum. Tam o an niye koştuğumu unuttum. Ege Liman 12/D

Bir çocuk bekliyordu yatağın altında uyuyan babasının gelmesini. Doğucan Taşören 12/D

Son Kibrit
Hava kararmaya başlamıştı. Cebinden kibrit kutusunu çıkardı. Son kalan kibriti yaktı. Artık önünü göremiyordu... İrem Özyiğit 12/A

Tonlar ve Kadınlar
Yerdeydi kadın. Yattığı yerde kırmızıya büründü sular. Her kadın zaten biraz kırmızıya boyardı yeryüzünü. 
Yerdeki kadınların yanından geçip giden insanlar ise hep “pembe” sandılar kırmızıyı. Sarya Erbil 12/A

Küçücük adımlarla yokuş aşağı inerken yerde üstüne bastığı taşlar pat küt sesler çıkarıyordu. Tepede ise öğlen saatinin acımasız güneşi toprak kirinden 
rengi belirsizleşen tişörtüne doldurduğu salkımların üzerinde parlarken, alnından boncuk boncuk terler akıtıyordu. 

Bir an gözlerini göğe dikti. Gökten iki tane kuş gümbürtüyle geçiyordu.
Evin avlusuna vardığında o masum heyecanı kayboldu. Şehirden aldıkları kazanın ikiye yarıldığını gördü. Yıkılmış duvarın arasından çıkarmaya çalıştı 

kazanı. İnce kollarının gücü ne kazanı kaldırmaya ne de yıkıntıları çekmeye yetiyordu. Babası da ortalıkta yoktu. Oysaki yoldayken hazırlamıştı kendini 
babasının azarına. Üzümleri toplamak için daha çok erkendi çünkü. 

Ağlamaya koyuldu. Canı ağzı şekerden acıyana kadar pekmez yemek istiyordu. Annesi ise defalarca dürtmesine rağmen yerde uzanmış yatıyordu.
Erkin Yılmaz 12/A
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Esintiler

Deniz
Sönebilirmiş hayatlar, 

düşünceler, zevkler; dalından 
çiçeği koparılan bir bitki 
gibi sensiz kalınca anladım. 
Bizim mahalle çocuklarının 
okul aralarında, sokakta maç 
yaptığını unutur, her öğle 
uykumdan büyük bir gürültüyle 
uyanır, camdan baktığımda 
mahallelinin çocukları 

kovaladığını görür, yatağıma geri döner, düşünürüm. 
Düşünürüm, neden sigaranın külü söndüğünde 
dertler alev alıyor, neden hava her karardığında 
kederler gün yüzüne çıkıyor? Düşünürüm, herkes 
denizi çok sever ama kimse bilmez altında neler 
olup bittiğini, manzarasına hayran olur ama kimse 
bilmez ki denizi hissetmeyi, öylesine bakıyorlar 
işte. Şimdi kalkıp baksam ön balkondan; sahil, bir 
elinde havalı durduğunu düşündüğü için sigara olan 
gençlerle doludur, denizi görürler ama anlamazlar. 
Balıkçılar da öyle, hiç sormazlar kendilerine denizi 
çünkü onlar denize değil, denizin içindekine 
düşmüşlerdir. 
Kafamı yavaşça kaldırıp saate baktığımda sanki bir 

yere yetişmem gerekmiş gibi hemen kalkıp kapıya 
koştum. Kapının deliğinden baktım, kimse yoktu, ön 
balkona geçip hasır koltuğuma rahat bir pozisyonda 
oturdum. İnşaatlar almış başını gidiyor, iki üç yıl 

içinde tüm bu yüksek, lüks binalar içinde bir bizim 
virane ev kalacak görünüyor. Ama diyorum kendi 
kendime, milyonlara sattıkları o evler verebilir mi 
bana bu evin verebildiklerini? Benim burada sadece 
gençliğim değil koskoca ömrüm geçti ömrüm. 
Hayata tek bağım bu ev benim, hayatımdan bana 
kalan tek bağ... Büyükbabası gençliğinde, kısa süre 
sonra hayata gözlerini yuman karısı için bu iki katlı 
köşkü almış, ardından oğluna vermiş. İşte biricik 
sevgilim bu evde doğmuş, büyümüş, evin her bir 
duvarı her bir tahtası anı dolmuş onun için. Ailesini 
terk etmekten korktuğu için, onunla evlenme kararı 
aldığımızda bu evden başka bir yerde yaşama fikrini 
aklımdan geçirmedim bile; çünkü onu anılarından 
koparmak değil, anılarıyla yaşatmak istiyordum ama 
sanırım başaramadım. 
Derin bir huzur vardı havada, bahçedeki ıhlamur 

kokusu sarmış etrafı, içime kadar işlemişti. 
Kendime bir çay alayım diye içeri, mutfağa 
geçtim. Her şey olduğu gibi duruyor, geldiğinde 
yabancılık çekme diye tek bir mumu bile hareket 
ettirmedim. Seni bekliyorum diye deli diyorlar 
bana. Öğle araları eve beni görmeye geldiğin saatte 
kapıya koşuyorum diye… Olsun, desinler, deli de 
olurum senin için. Bir gün o kapıyı açtığımda, sen 
yanıma koşacaksın, sana sarılıp saatlerce sana 
olan özlemimi anlatacağım, biliyorum ben. Geri 
döndüm koltuğuma, çayımı içerken keyfim gelsin 

diye eskilerden bir şarkı mırıldanmaya başladım. 
Balıkçılar büyük bir marifetmiş gibi balık tutuyor, 
inşaattakiler bağırış çağırış, üst kattaki dul kadının 
bakamadığı üç çocuğun çığlıkları kafamı doldurmuş, 
dünyayı sessize almak ve sadece seni dinlemek 
istiyorum. Şarkım bitti. Hep bir korku içindeydim, 
ya seni yeterince mutlu edemiyorsam diye, hep 
seni daha mutlu edeyim istedim. O güzeller güzeli 
yüzünden bir tek saniye bile tebessüm eksik olsun 
istemedim, gözünden bir tek damla yaş akmasını 
istemedim, elin elimden kayıp da gecelerim 
sensiz geçsin istemedim. Aradılar beni, hastanede 
olduğunu ve durumunu söylediler. Hayatın rengi, 
tadı, anlamı bir anda yok olmuştu sanki, gerçekten 
de yok olmuş. Ailenden ulaşabildiğim herkes 
gelmişti, seni bekliyorduk, sen eve girince nasıl 
“İyi ki doğdun!” diye bağıracağımızı, kimin nereden 
çıkacağının planını yapıyorduk. Ben kapının 
karşısında yerlere döktüğümüz gül yaprakları içinde 
elimde kocaman bir demet papatya ile seni bekliyor 
olacaktım. Nereden bilebilirdim toprağın üstüne 
koyacağımı o papatyaları? Sen Deniz’din, ben denizi 
seven sıradan biri değil balıkçıydım ama tek farkla: 
Denize değil sana düşmüştüm. 
Mehmet Kalaycıoğlu 11/B

Harap Şehir-Bir Distopya Kabusu
“Dur, koşma!”
Arkamdan geliyorlar. 

Onlar bağırdıkça daha da 
hızlanıyorum. 
Bir an önce terk etmem 

lazım burayı. 
Burada yapamam. 
Hem ne olmuş buraya? 

Her şey harap. Geçenlerde 
söylemişlerdi haberlerde de inanmamıştım. 
Demişti Cengiz “Her şey yıkılacak, geriye hiçbir 
şey kalmayacak.” diye. Ne akıllı bir çocuktu… 
Gelecek ondan sorulurdu… Çok okurdu, 
yazmayı da severdi…Hatta bir gün… Neyse… 
Okuldayken en büyük destekçim oydu. O da 
kayboldu gitti. Tıpkı tüm hayatım gibi. 
Sonunda bir sığınak buldum. Burada beni 

bulamazlar. Oh, geçip gittiler bile. Kimsenin 
aklına gelmez kuytu yerlere bakmak bu devirde. 
Sadece fareler orada yaşar sanırlar. Çok da 
yanılmış değiller. Buranın her yanı fare.Sanki 
onlar da nefret ediyor bizden. Biz… Ne zaman 
biz olduk ki… İnsanlar ne zaman ortak bir 
paydada “biz” diye birleştiler ki… Bilmiyorum… 
Seneler önce olmalı…Ben daha dünyada 
yokken…
Ayak sesleri gittikçe azalmaya başladı. Kafamı 

çıkarttım. Askerlerin kıpkırmızı üniformaları bu 
harabe şehrin içerisinde trafik lambası gibi 
parlıyor. Ellerindeki silahlarsa kıyafetlerine 
tezat oluşturacak şekilde kara. Sanki her şeyin 
sorumlusu olduklarını kabullenircesine karalar. 
Etrafa bakmaya başladım. Aman Allahım, 

ne olmuş buraya! Evim, memleketim dediğim 
yerden ev olmaya dair hiçbir şey kalmamış. Ben 
gidince olmuş olmalı her şey. Anlamıyorum. 
Çok da uzağa gitmediğimi sanarken kendi 
evimden bir hayli uzaklaşmışım. Sadece kendi 
evimden uzaklaşmış olsam keşke. Kendimden 
de uzaklaştım…Ne kendimi tanıyorum, ne de 
şu an içinde bulunduğum yeri. Hiçbir şey tanıdık 
gelmiyor. 
Dürbünümü çantamdan çıkartıp bir de onunla 

bakmaya çalışıyorum “evim” dediğim şehre. 
Şu köşede amcamın ayakkabı mağazası olmalı. 

En güzel ayakkabılar hep onun mağazasından 
çıkardı. Kadınlar katıldıkları günlerde statülerini 
beli etmek için reyonları dolaşıp en pahalısını 
veyahut bir tık altını seçerlerdi. Amcamın eve 
büyük paralarla geldiği olurdu bu özel günlerde. 
Biraz ileride Ayşe Abla’nın Cafe’si vardı. En 

güzel dedikodular orada yapılırdı. Fırından tazecik 
çıkarırdı hemen kekleri, turtaları.
Peki nerede en sevdiğimiz alışveriş merkezi? 

Hani en güzel filmler hep orada olurdu… Leyla, 
ben, Deniz hep oraya giderdik. Tuzlanmış patlamış 
mısırının kokusu burnuma geliyor gibi oluyor. 
Değilmiş.
Aklımdan geçen bir yer var. Adını anmaya 

korkuyorum. Sanki adını andığım vakit orada onu 
bulmam gerek. Bulamazsam üzülürüm. Üzülmem 
yalnızca, parçalanırım. Hoş, ne vakittir bir bütün 
olduğum söylenemez. 
Etrafta hiç kimse yok. Yalnızca elleri silahlı kızıl 

askerler. Onlar da alışmış olmalı şehirde kimse 
olmamasına, benim gelişim onlara hiç alışılmadık 
geldi. Şehrin etrafını kuşatmışlar duvarlarla, kendi 
evime pasaportla mı gireceğim? Saçma. Atladım 
en alçak gördüğüm duvardan, dikenler bacağımı 
biraz kanatmış olsa da sorun değil. Evime 
gelmeliydim. Görmeliydim onları…
Askerlerin ayak sesleri kulağıma iyice gelmeye 

başladı. Niye peşimdeler ki? Başka kimse yok 
mu burada? Annem, babam, amcam, Ayşe 
Abla, arkadaşlarım? Neredeler onlar? Ben niye 
göremiyorum? 
Askerler yine geçip gittiler. Beni yine 

farketmediler. Hoş, kimse farketmezdi beni. 
Görünmez gibiydim her zaman. Bu özelliğimin işe 
yarayacağını hiç düşünmemiştim. 
Evime doğru yürümeye çalıştım. Adres tabelaları 

nerede? Her şey kül rengi gri. Sanki biri şehir 
maketinin içerisine sigara külü boşaltmış gibi. Her 
şey öyle gri, öyle belirsiz. Yürürken eski olduğu 
belli olan bir gazete gözüme çarpıyor. Nasıl 
dayanmış bu gazete burada? Açtım gazeteyi. 

30 Şubat 2100.
“Mega kent kül oldu.”
“Hiroşima’dan sonraki en büyük patlama.”
“Hayatta kalan sivil yok.”
“Şehrin haritadan silindiği belirtiliyor.”
“Birleşmiş Devletler konuyla ilgili açıklama 

yapmayı reddetti.”
Aman Allah’ım. Nasıl olur? Ne demek bu? Hani 

sadece 100 kişi ölmüştü. Tüm şehir yok olmuş. 
Haberler bile yalancı olmuş bu devirde. 
Haberlerde okuduğumda umursamamıştım. 

Dargınlar bana başka bir ülkeye gittiğim 
için, giderken haber vermediğim için, ondan 
aramıyorlar demiştim. Ben niye aramadım hiç ki 
onları?
Gazetenin sayfalarını hışımla çevirmeye 

başladım. 
“Kızıl ordu haritadan silinmiş toprakları koruyor.”
“Radyoaktif bölgeye giriş ve çıkışlar kapatıldı.”
“Dikkat. Gitmeyin. Ölüm!”
O an gerçekliğin farkına vardım. Vücudumda 

ağır bir yanma hissi duyuyordum. Sanki derimde 
binlerce yara aynı anda açılıyor ve hepsi 
kanıyordu. Nasıl hissetmemiştim daha önce? 
Dalgınlığımdan olsa gerek.
İşte evimdeydim- evimden geriye kalan küllerin 

üstündeydim.
Geç kalmıştım. 
Tüm sevdiklerimle evimle birlikte yok olmuştu.
Ben de yok oluyordum…
“Derya, yemek hazır kızım!”
Bir anda annemin sesiyle hızlıca gözlerimi açtım. 
Oh, demek sadece bir kabustu.
Geçmiş, gitmiş, bitmişti.
İçim rahatlamış bir şekilde salona gittim.
Masaya oturdum.
Tam yemeğimi yiyordum ki gözüm televizyon 

ekranına takılı kaldı. Altyazıları okumaya başladım.
“Mega kent kül oldu.”
“Hiroşima’dan sonraki en büyük patlama.”
“Hayatta kalan sivil yok.”
“Şehrin haritadan silindiği belirtiliyor.”
Dila Karcılıoğlu 12/D
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Esintiler

İstanbul’da yer alan vakıf okullarının bir araya gelerek çıkardıkları Vakıf Okulları Duvar Gazetesinde bu sene de            
“Bir Sokak Kedisinin Günlüğü” temalı yazılarımız ile TED İstanbul Koleji Türkçe Bölümü olarak yerimizi aldık. 

Sevgili Günlük,
Bu gün hayatımın en iyi 

günüydü! Sabah uyanınca 
çöplüğün oraya gittim ve 
kahvaltıda küçük tavuk 
parçaları yedim. Bazıları sırf 
kemikti ya da küflenmişti 
ama çok lezzetliydi. Sabahın 
geri kalanında arkadaşlarım 

ile vakit geçirdim. Arkadaşım Fıstık tıpkı benim 
gibi bir sokak kedisi. Yakışıklı, iri yarı, sarman bir 
kedi. Mahallenin kedi lideri gibi
Ben ve Minnoş hariç bütün kediler ondan 

korkuyor. Biz üçümüz en yakın arkadaşız. Minnoş 
ise güzeller güzeli, bembeyaz bir ev kedisi. Gün 
içerisinde dışarıya çıkmaya izni oluyor. Bazen 
bende onunki gibi bir hayat istiyorum ama çoğu 
zaman gayet mutluyum. Minnoş’un böyle zengin 
olduğuna bakma; çok eğlenceli ve cesur bir kedi. 
 Öğleye doğru biraz acıkmaya başladım ve 

kalabalık sokaklara gittim. Bu sokaklar uzun 

binalar, şık dükkânlarla çevrili ve her zaman 
sanki yüzlerce kişi yürüyormuş gibi hissediyorum. 
Mahalleden biraz uzak da olsa, hep gidiyorum 
çünkü normalde en azından bir kişi bana yemek 
veriyor. Orada çok tatlı bir kız vardı. Beline kadar 
gelen, uzun, düz, sapsarı saçları vardı. Dizlerine 
gelen, şık, pembe bir elbise ve kalın, gri bir tüy 
ceket giyiyordu. Yarım saat boyunca beni sevdi 
ve bol bol yemek verdi. Bundan hoşlanmadım 
diyemem. Çok tatlı biriydi. Baya şaşırmıştım 
çünkü normalde hiçbir kız gelip benim gibi pis ve 
yaşlı bir kediyi okşamıyordu. 
Sonra annesi onu çağırdı ve gitti. Annesi de 

dizlerine kadar siyah bir elbise ve kırmızı topuklu 
ayakkabılar giyiyordu. Akşamüstü yağmur 
yağmaya başladı. Ben de bir bankın altına geçip 
uyudum. Yağmurdan hiç hoşlanmıyorum çünkü 
bir evim olmadığı için ıslanıp üşüyorum.
 Uyandığımda akşam sekize doğruydu. Şansıma 

öğlen beni seven kız geri geldi! Mutluluktan 
havalara uçmuştu, çünkü çok üşüyordum. 

Minnoş evine dönmüş, Fıstık ise çöplüğün orada 
uyumuştu. Bana daha çok yemek verdi, beni bir 
battaniyeye sarıp yürümeye başladı. Battaniye 
çok yumuşak ve kalındı. Bana sımsıkı sarıldı 
ve bir binaya yaklaştı. Önce çok korktum; beni 
nereye götürüyordu? Sonra anladım ki beni evine 
getirmiş. Sıcak şöminenin yanına oturduk, beni 
nemli bir havlu ile temizledi ve kuruladı. Bundan 
çok hoşlanmıştım. Sonra da bana bir isim verdi! 
İsmimi beneklerim yüzünden “Benekli” koydu. 
Gece odasında, yatağında oturduk. Annesi 

ve babası geldi; bana, beni hiç bırakmama ile 
ilgili söz verdiler. Biliyorum ki çoğu sokak kedisi 
benim kadar şanslı değil. Bunun yüzünden çok 
mutluyum çünkü biliyorum ki Melis de (beni eve 
alan kız) ben de birbirimizi çok seviyoruz. 
Yarın görüşürüz! 
 Burcu Birler 7/E
                                                                                                    

Sevgili Günlük,
Benim adım Yumak. Ben bir sokak kedisiyim. Sokakta 

o kadar şey yaşıyorum ki artık günlük tutmaya karar 
verdim.
Sana biraz kendimden bahsedeyim. Benim annem 

bir sokak kedisiydi. O yüzden sokakta doğdum. 
Üç kardeşimle birlikte sokakta büyüdüm. Babamı 
hiç görmedim. Kardeşimle ve annemle ayda bir 
görüşüyorum. Artık bir yetişkinim. Ben çıkmaz bir 

sokağın köşesindeki kolide yaşıyorum. Bu koliyi buraya yeni taşınan bir 
aileden aldım. Eskiciden de eski bir yastık çaldım. Şimdilik rahatıma doyum 
olmuyor. Burası her yere yakın: kasaba, bakkala, markete, balıkçıya, 
lokantaya vb. Şimdi bugün yaptıklarıma geçeyim. Sabah, günde on iki saat 
içinde uyuduğum kolide uyandım. Çok acıkmıştım. Hemen yemek bulmak 
için sokaklarda dolaşmaya başladım.
Bizim mahallede çok insan yaşamaz. Sokaklar hep tenhadır. Bu benim 

bazen hoşuma gidiyor çünkü bana bağıracak insan sayısı az. Yemek bulmak 
için ilk önce kasap dükkânına gittim. Kasap, iyi bir adamdır. Bana arada 
sırada sakatatları verir. Eğer acıktıysanız kasap iyi bir seçimdir. Sadece 
onun kötü gününde ondan bir şey istemeyeceksiniz. Mesela geçen gün 
karısıyla kavga etmiş. Onun yanına gittiğimde çok sinirliydi ve beni çalı 
süpürgesi ile kovalamıştı. Ama bugün kasap, dükkânını açmamıştı. Acaba 
ne oldu diye merak ettim ama çok aç olduğumdan bakkalın yolunu tuttum.
 Bakkalda çalışan yaşlı bir adam var. Adam 50 yıldır burada çalışıyormuş. 

Bunu 150 yaşındaki bir kara kaplumbağasından öğrenmiştim. Bakkala 
vardığımda kapı kapalıydı. Kapının üzerinde bir kağıt vardı. Kağıdın üzerinde 
kapalı yazıyordu. Sonra düşünmeye başladım. Ne olmuştu bütün insanlara? 
Lokantaya gitsem kahvaltı vermedikleri için bir şey bulamazdım. Balıkçı dün 
balıklarını çaldığım için bana kızgındı. Market tadilattaydı. Şimdi nereden 
yemek bulacaktım? Bunları düşünürken sokağın köşesinde Ela’yı gördüm. 
Ben Ela’yı çok severim. Kendisi en yakın arkadaşlarımdan biridir. Çünkü 
benden korkup kaçmıyor. İnsanların bazen neden kedilerden korktuğunu 
anlamıyorum. 
Ben bir şey yapmasam bile “KEDİ” diye bağırıp benden kaçıyorlar. Küçük 

çocuklar da beni mıncıklamak istiyor ben de onlardan kaçıyorum. Ela 
onlar gibi değil. O benimle hep ilgilenir. O benimle sohbet eder. Birkaç 
ay önce beni sahiplenmek istemişti ama annesi kedileri sevmiyormuş. 
Yine de beni her gördüğünde kafamı okşar ve bana yemek verir. Onun 
yanına gittim. Çok sevinçliydi. Bana olanları anlattı. Annesini sonunda 
ikna etmiş ve beni sahiplenebilirmiş. Bunu duyunca ben de çok sevindim. 
Bir hayvan için sahiplenilmek o kadar mutluluk vericidir ki anlatamam. 
Sahiplenilip veterinere götürüldüğü gün onun için yeni bir sayfa açılır ve 
mutluluk verici bir hayat başlar. Bu haberi duyunca o kadar sevindim ki Ela 
ile geçireceğimiz günleri şimdiden hayal edebiliyordum. O her gün benim 
tüylerimi tarayacak, benim başımı okşayacaktı. O anda benden sevinçli bir 
kedi olamazdı dünyada. Sonra eve gittik. Evde bana masal okudu ve tatlı bir 
uykuya daldım.              
Eylül Bülbül 7/A
                                                                                                                                                     

BİR GÜN

Çıksam bahçeye,
Islanmış çimlerin üstüne.

Açsam kollarımı,
Rüzgâr da çıkarsa beni yukarı.

Bir şarkı söylüyordu kuşlar,
Onlara ulaştığımda.

Kuş olsam bir günlüğüne,
Onlara katılsam.

Büyüyor kanatlarım şimdi,
Kuşlardan uzaklaşmışım epeyce.

Kaplıyor kanatlarım 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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İngilizce

Global Issues Kulübü Paris International MUN’18 Konferansında

Global Issues Kulübü ENIMUN’18 Konferansında

Global Issues Kulübü TURKISH INTERNATIONAL MUN’18 Konferansında

Global Issues Kulübü’nün bu yılki etkinlikleri 
çerçevesinde 29 Kasım-2 Aralık 2018 
tarihlerinde 11 ve 12. sınıf öğrencilerimiz, 
danışman öğretmenleri Burcu Cinli eşliğinde Paris 
Amerikan Okulu tarafından düzenlenen THIMUN 
onaylı PAMUN konferansına katıldı. Öğrencilerimiz 
bu konferansta Finlandiya’yı beş delege ile temsil 
etti. 11. sınıf öğrencimiz Can Batu İzmiroğlu 
Basın-Yayın takımında yer almaya hak kazanarak 
bizleri gururlandırdı. Son derece öğretici ve 
küresel konulara yeni bir bakış açısı kazandıran 
bu deneyim sonrası öğrencilerimiz, farklı 
ülkeleri kültürel ve siyasi anlamda tanıma fırsatı 
bularak, pek çok farklı ülkenin ve 950’den fazla 
katılımcının olduğu uluslararası bir platformda 
güncel meseleler konusunda fikir alışverişinde 
bulunma imkânı elde etti.

Global Issues Kulübü’nün bu yılki etkinlikleri 
çerçevesinde 23-26 Kasım 2018 tarihlerinde bir 
grup öğrencimiz, danışman öğretmenleri Burcu Cinli, 
Richard Vile ve Maria Ali eşliğinde ENKA Okulları 
tarafından düzenlenen THIMUN onaylı ENIMUN 
konferansına katıldı. Öğrencilerimiz bu konferansta 
Afganistan, Moritanya ve Romanya’yı 10 delege ile 
temsil etti. Delegasyon Başkanımız Duru Yünek, 
Afganistan adına açılış konuşması gerçekleştirdi. 
Ayrıca 9. sınıf öğrencilerimizden Alp Aşık, 
Uluslararası Adalet Divanında yargıçlık görevi yaptı. 
11. sınıf öğrencimiz Ekin Özruh ise Güvenlik Kurulu 
Komite Başkanlığı yaparak bizleri gururlandırdı. Son 
derece öğretici ve küresel konulara yeni bir bakış 
açısı kazandıran bu deneyim sonrası öğrencilerimiz, 
farklı ülkeleri kültürel ve siyasi anlamda tanıma 
fırsatı bularak, pek çok farklı ülkenin ve 350’den 
fazla katılımcının olduğu uluslararası bir platformda 
güncel meseleler konusunda fikir alışverişinde 
bulunma imkanı elde etmiş oldu.

Global Issues Kulübü’nün bu yılki etkinlikleri çerçevesinde 6-9 Aralık 2018 
tarihlerinde 9. sınıf Kulüp öğrencilerimiz, danışman öğretmenleri Burcu 
Cinli eşliğinde THIMUN onaylı TIMUN konferansına katıldı. Öğrencilerimiz, 
bu konferansta Kamboçya’yı yedi delege ile temsil etti. Son derece öğretici 
ve küresel konulara yeni bir bakış açısı kazandıran bu deneyim sonrası 
öğrencilerimiz, farklı ülkeleri kültürel ve siyasi anlamda tanıma fırsatı bularak, 
pek çok farklı ülkenin ve 350’den fazla katılımcının olduğu uluslararası bir 
platformda güncel meseleler konusunda fikir alışverişinde bulunma imkânı 
elde etti.
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İngilizce

9. Sınıflar İngilizce Münazara Finali 10. Sınıflarımızın “Animal Farm“ 
Poster Çalışması

Hazırlık Sınıfı Öğrencilerimizin İngilizce Roman Çalışmaları

Lise Hazırlık Sınıfı Öğrencilerimiz 
İngilizce Derslerinde                      

Kendi Hikayelerini Yazdı

30 Kasım 2018 tarihinde yapılan İngilizce final 
münazarasında 9/C ve 9/E sınıflarımız yapay 
zekânın insanlık için bir tehdit unsuru oluşturma 
önermesini (AI is a Threat to Humanity) 
tartıştılar. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmayı 
tüm 9. sınıflarımız izlerken, yapay zekânın 
insanlık için bir tehdit olmadığını savunan 
9/E sınıfı oy çokluğu ile karşılaşmanın galibi 
olmuştur. Finalist olan her iki grubu da yürekten 
kutluyoruz.

2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının 
başında hazırlık sınıfı öğrencilerimizin İngilizce 
kullanımlarını arttırmayı ve çeşitli dil becerilerini 
geliştirmeyi hedefleyerek oluşturduğumuz 
sınıf bloglarımızı etkili bir şekilde kullanmaya 
devam ediyoruz. Öğrencilerimizden blogda 
yayınlamak ve bizlerle paylaşmalarını istediğimiz 
çalışmalardan biri de İngilizcesi iyi olan bir 
yetişkin ile röportaj yapması ve bu röportajı 
blogda yayınlamasıydı. Öğrencilerimiz bu röportajı 
yaparken hem İngilizce soru sorma hem de 
verilen cevaplara göre yeni sorular geliştirme 
becerilerini geliştirdiler. Öğrencilerimize özenli 
çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.

10. sınıf öğrencilerimiz kasım ayında, okumakta 
oldukları George Orwell’in “Animal Farm” isimli 
modern fabl romanındaki temaları işleyerek 
karakter analizi çalışmaları yaptılar. “Özgürlük, 
Eşitlik, Diktatörlük, Eski Sovyet Rejimi ve 
Başkaldırı” gibi temaları öğrenirken, hayal 
güçlerini de devreye sokarak, küçük gruplar 
halinde bu çalışmaları posterlerinde sergilediler. 

Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz, geçtiğimiz 
ay İngilizce derslerinde Sherlock Holmes: 
The Blue Diamond adlı romanı okurken 
ve incelerken çok keyif aldılar. Romanda 
anlatılan hikâyeyi aynı zamanda resimlemeleri 
istenilen öğrencilerimiz, resimleme yaparken 
hikayenin konusunun daha kalıcı olduğunu 
fark ettiklerini, bu çalışmanın yaratıcılıklarını 
geliştirdiğini ve hikayedeki bağlantıları da daha 
rahat kurabildiklerini belirttiler.

Lise hazırlık sınıfı öğrencilerimiz, İngilizce 
derslerinde performans görevi gereği hikaye 
yazma aşamalarını öğrendiler ve kendi 
hikayelerini yazdılar. Her öğrenci kendi 
hikâyesini, hazırladığı sunumla beraber 
sınıf arkadaşlarına ve öğretmenlerine 
sundu. Öğrencilerimize yazdıkları bu yaratıcı 
hikâyelerinden ve başarılı sunumlarından 
dolayı teşekkür ederiz.

Hazırlık Sınıflarımız ile Blog 
Çalışmalarımız Devam Ediyor!
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The Final Voyage
Shallow waters
Burning sunlight
Nothing else
To escape the eye

40 days, 40 nights
We followed the wind
In southern Pacific

Many miles from land

Rowing our oak boat
Us six men at sea
And travel for home
With rations for three

And I look to the east
And see nothing but blue
So what can us starving men do?
Güneş Keskin 10/E

İngilizce

10. Sınıf Öğrencilerimizin İngilizce Şiir Dinletisi
10. sınıf öğrencilerimiz, İngilizce 

Edebiyat dersi kapsamında Şiir 
Ünitesi’ni işledikten sonra kendi 
şiirlerini yazdı. Bir grup öğrencimiz, 
bu yıl ikincisini düzenlediğimiz 
etkinlikte, 8 Ocak 2019 tarihinde 
yazmış oldukları şiirleri, yine 
kendilerinin hazırladığı temalı slaytlar 
eşliğinde tüm 10. sınıf öğrencilerine 
sundu. Bu çalışmayla öğrencilerimiz, 
hem kendi ürünlerini sunma fırsatı 
yakalamış hem de özgüvenlerini 
pekiştiren bu sunumdan son derece 
keyif aldılar. Öğrencilerimizin 
şiirlerinden bazılarını aşağıda 
görebilirsiniz.

Imagine
You and I alone one tonight
Holding one another tight
Warmth against the cooling night
Waiting for the morning’s light

Feel the beauty that is you
Feel how good it could be too
Let go today, surrender to
The magic that is me and you

Following the raging stream,
Feeling cause my heart to scream.
I know our hearts will never team,
Except for here, within my dream.
Çağla Pars 10/A

Just Joking
You - I’m talking to you...
You tell me things I don’t like.
You call me things that I am not.

Sometimes you look too much
To find a joke
About me,
But I feel like
I drown deep.

Don’t take this
Or me
Serious - you won’t need.
‘I’m just joking’

..What you always need,
A joke
To be mean. 
Mina Taşpınar 10/C

Mightiness of Dark
Every time we talk
She barks like a dog
Excitement climbs up
When we roundup
All she wants is a walk

They question my love to my goddess
The queen of long, dark nights
She is the opposite of daylights
Beware of Nyx, the mightiness of dark

Actually, she is just a dog
She jumps all agog
She consumes like a beast
At every domestic feast
Yet, she is my lovely dog
Emir Kağan Çalışkan 10/B

Think I am Falling  
Do you know how to stay?
Or how to survive
I don t know how…
How to stay alive.

I need a star
Which will take me high.
I don t know how…
How to fly up in the sky.
 
In a very short time
I fell in love
My heart became a star
That made me fly
 
Now I am full
Flying like a dove
I don’t wanna leave, from the time I fell in love.
Işıl Gülfer Azkara 10/B
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İngilizce

8. sınıf öğrencilerimiz ilk defa akademik formattaki beş 
paragraflık kompozisyonlarını (opinion essay) yazdılar 
ve bunları sınıflarındaki panolarda diğer arkadaşları için 
sergilediler. Öğrencilerimiz kendilerine verilen konulardan 
istediklerini seçerek kendi duygu ve düşüncelerini belli bir 
formatta kağıtlara döktüler. Yazdıkları bu kompozisyonlar 
değerlendirme kriterlerine göre önce kendileri sonra da 
bir sınıf arkadaşı tarafından değerlendirildi. Son olarak 
öğretmenleri de bu kompozisyonları kontrol ederek 
geribildirimde bulundular. Tüm öğrencilerimizi yazdıkları güzel 
kompozisyonlar için kutluyoruz.

8. Sınıflarda Essay Yazımı Achieve3000 Sertifikaları Dağıtıldı

7. sınıf öğrencilerimiz ile doğanın korunması, plastik kullanımının azalması ve geri dönüştürülebilir materyallerin doğru kullanımı üzerine dersler yaptık. Fen 
Bilgisi derslerinde işledikleri bu konuları İngilizce derslerinde de tartışan öğrencilerimiz, geri dönüşümün önemine dikkat çekmek için sınıf arkadaşlarıyla 
farklı projeler yaparak sundular.

Ortaokul İngilizce Bölümü olarak tüm seviyelerde yeni yıl çalışmaları kapsamında öğrencilerimiz, yeni yıla ait dilek ve hedeflerini belirledikten sonra çeşitli 
poster çalışmaları yaptılar. Yapılan çalışmalar daha sonra panolarda sergilendi.

7. sınıf İngilizce Edebiyat dersinde 
öğrencilerimiz bir süredir okudukları 
“Fish in a Tree” romanındaki 
karakterlerden yola çıkarak “zorbalık” 
ve “disleksi” konularını tartışmışlar 
ve konu ile ilgili poster çalışması 
yapmışlardır. Ayrıca öğrencilerimizde 
bu konular ile ilgili farkındalık 
geliştirilmeye çalışılmıştır.

7. Sınıf Öğrencilerimiz İngilizce Derslerinde Geri Dönüşümün Önemini Tartıştılar

Yeni Yıl Panolarımız

FISH IN A TREE Poster Çalışması

Online okuma platformu 
Achieve3000’i aktif 
olarak kullanan 7. sınıf 
öğrencilerimiz sertifika 
ile ödüllendirildiler. 
Ekim ayından bu yana 
her hafta iki makale 
okuyan öğrencilerimiz, bir 
metni doğru anlama ve 
yorumlama becerilerini 
geliştirme fırsatı 
yakalamaktadır. Her 
öğrencinin bireysel okuma 
düzeyindeki farklılıkları 
göz önünde bulunduran 
sistem; farklı okuma 
seviyelerinde yazılmış 
binlerce makale ile 
öğrenciye özel gelişimi de 
desteklemektedir. Sertifika 
alan öğrencilerimizi 
kutluyor, bol okumalı 
günler diliyoruz. 
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WELCOME TO ISTANBUL!

İngilizce Takviye Sınıfı Öğrencilerimizin Kütüphane Ziyareti

4. Sınıf Öğrencilerimizle İngilizce Dersinde Sanat Konusu İle İlgili İstasyon Çalışması Yaptık

5. sınıf öğrencilerimiz İngilizce 
derslerinde “In Istanbul” ünitelerine 
paralel olarak öğrendikleri kelimeler 
ve cümle yapılarını kullanarak, 
istasyon çalışması yaptılar ve 
İstanbul’a gelmek isteyen turistler 
için açıklayıcı bir tanıtım hazırladılar. 
Araştırma becerilerini kullanarak, 

İstanbul hakkında az bilinen 
dikkat çekici bilgileri topladılar ve 
geleneksel yiyeceklerimiz üzerinden 
yola çıkarak nerede ne yemek 
gerektiğini anlattılar. Tarihi yerleri ve 
müzeleri giriş ücretlerine kadar tüm 
detaylarıyla belirttiler. Türk insanının 

yapısını, gelenek ve göreneklerini göz önünde bulundurarak bir turistin İstanbul’da ne yapıp 
ne yapmaması gerektiği üzerine uyarı ve tavsiyelerde bulundular. Hediyelik eşya anlamında nerelerden neler alabileceklerini görsellerle paylaştılar. Bu 
sayede hem kendi kültürlerini daha yakından tanıdılar hem de bir başkasına eğlenceli bir yolla ve yaratıcılıklarını kullanarak kendi kültürlerini tanıttılar. 

İngilizce takviye sınıfında olan 5. sınıf öğrencilerimiz, İngilizce öğretmenleri eşliğinde kütüphaneyi ziyaret ederek, seviyelerine ve ilgi alanlarına yönelik 
İngilizce kitapları keyifle seçtiler. Öğrencilerimize keyifli okumalar dileriz. 

4. sınıf öğrencilerimiz “What is the purpose 
of Art?” büyük sorusunun cevabını İngilizce 
derslerinde istasyon çalışması yaparak bulmaya 
çalıştılar. Oluşturulan dört farklı istasyonda 
gruplar halinde belli bir zaman diliminde verilen 
görevleri yerine getirdiler. Öğrencilerimiz,         
1. istasyonda, Pablo Picasso ve kübizim ile ilgili 
bir video izlediler; 2. istasyonda, Kübizm ile ilgili 
bir kitap okuyarak çalışma kağıdı tamamladılar. 
3. istasyonda, büyük soru ünitesi kapsamında 
öğrenilen kelimelerle ilgili bir çalışma yaptılar.  
4. istasyonda ise ünlü sanatçıların tablolarını ve 
isimlerini eşleştirdiler. Bu etkinliğimiz sırasında 
öğrencilerimiz, grup halinde çalışmanın ve kendi 
öğrenme süreçlerinin kontrolünü sağladılar.

İngilizce
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İngilizce

2. Sınıf Öğrencilerimizin ‘Hayvanlar’ Konulu Çalışmaları
2. sınıf öğrencilerimiz “Hayvanlar” 

konusunda daha detaylı bilgi edinmek için 
çeşitli aktiviteler yaptılar. Bunlardan biri de 
kütüphaneyi kullanarak soyu tükenmekte 
olan farklı hayvanlarla ilgili araştırma 
yapmak oldu. Öğrendikleri bu hayvanlarla 
ilgili kütüphanede farklı kitapları araştırarak 
önce bir araştırma formu doldurdular. 
Daha sonra bu formda buldukları bilgileri 
kullanarak kendi posterlerini hazırladılar. 
Öğrencilerimiz yaptıkları bu çalışmayla 
hayvanları korumanın önemi ve onları 
korumak için neler yapılacağı ile ilgili 
farkındalıklarını artırdılar.  

1. Sınıf İngilizce Derslerinde Jolly Phonics

4. Sınıflar Book Character Day Etkinliğimiz

1. sınıf 
öğrencilerimizle 
okuma ve yazma 
çalışmalarımız 
Jolly Phonics ses 
bilgisi programıyla 
büyük bir hızla 
devam etmektedir. 
Öğrencilerimiz, 
öğrendikleri sesleri 
ve yeni sesleri 
birleştirerek 
okumayı ve yazmayı 
pekiştiriyorlar. Bu 
çalışmaların yanı 
sıra öğrencilerimiz, 
cümle yazma 
becerilerini, okurken 
otomatik olarak 
anlamlandırdıkları 
kelimeleri (sight 
words) ve yeni 
sesleri öğrenmeye 
devam ediyorlar. 

İngilizce derslerimizde 4. sınıf öğrencilerimizi kitap okumaya teşvik etmek ve kitap karakterlerini daha yakından 
tanımalarını sağlamak amacıyla 20 Şubat 2018 tarihinde Book Character Day (Kitap Karakteri) etkinliğini 
gerçekleştireceğiz. Öğrencilerimiz, kendi seçtikleri bir İngilizce kitabı okuyup kitaptaki favori karakterlerini inceliyorlar. 
Kostüm ve çeşitli aksesuarlarla seçtikleri karakterlere bürünecekleri etkinliğimiz için öğrencilerimiz çok heyecanlılar. 
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Almanca Fransızca İspanyolca Öğrencilerimiz Yeni Yıla “Hoşgeldin” dedi…
Ortaokul Almanca, Fransızca 

ve İspanyolca derslerinde, 
yeni yıl temasıyla yaptığımız 
çalışmalar ve aktiviteler ile 
renkli çalışmalar yaptık. 
Öğrencilerimiz, kendi ülkemiz 
ve farklı ülkelerde yeni yıl 
nasıl kutlanıldığına dair 
örneklerle farklı kültürler 
hakkında bilgi edindiler 
ve farklı yılbaşı şarkıları 
dinlediler. Sevdiklerine yeni 
yıla ait dileklerini yeni yıl 
kartları hazırlayarak yazdılar, 
yeni yıldan beklentilerini ve 
hedeflerini de farklı etkinlikler 
şeklinde gerçekleştirip sergilediler.

 EIN FROHES NEUES JAHR!     BONNE ANNEE!         ¡FELIZ AÑO NUEVO!

İkinci Yabancı Diller

İlkokul İspanyolca, Fransızca ve Almanca Derslerimiz Çok Eğlenceli
İlkokul 3. sınıf öğrencilerimiz 

İspanyolca, Fransızca ve 
Almanca derslerinde sınıf eşyaları 
konusunu işlerken çok eğlendiler. 
“Çantanda ne var?” sorusuna 
yanıt vererek tahtada asılı olan 
çanta ve okul eşyaları resimleriyle 
konuşma becerilerini geliştirdiler. 
Yapılan öğrenci çalışmaları 
panoda sergilendi.
Öğrencilerimiz bu derslerde 

sadece öğrenmekle kalmayıp, 
istedikleri konuyu seçerek hedef 
dilde ailelerine de öğretmenlik 
yaptılar. Kendilerinin öğretmen 
rolüne büründükleri bu dersleri 
videoya çektiler ve bizlerle 
paylaştılar. Küçük öğretmenlerimizi 
tebrik ediyoruz.
İlkokul öğrencilerimiz de 

İspanyolca, Almanca ve Fransızca 
derslerinde yeni yıla merhaba 
dediler. Yılbaşı şarkıları dinleyip, 
basit kalıplarla sevdiklerine kart 
hazırlayarak yeni yıllarını kutladılar.
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Almanca

Lise Almanca Derslerimizden
Almanca hazırlık sınıfı öğrencilerimiz, birinci dönemi bitirirken Almanca dilini kullanma becerilerini oldukça ilerlettiler. Günlük aktiviteler, okul hayatı, 

hobiler, yeme içme alışkanlıkları gibi konularda artık kendileri ve başkaları hakkında detaylı bilgi verebiliyorlar. Bu konu kapsamında, en sevdikleri ünlü 
hakkında istenen kriterler doğrultusunda bilgiler toplayıp performans ödevlerini gerçekleştirdiler ve koridorumuzda sergilediler.

Almanca 9. sınıf öğrencilerimiz ise yeme içme konusunu işlerken, grup çalışması yaparak bir restoran içerisinde geçebilecek detaylı bir diyaloğu 
kendilerine özgün bir şekilde hazırlayıp çalıştılar. Ardından sınıf arkadaşlarının önünde canlandırdılar. Guten Appettit!

10. sınıf öğrencilerimiz, Almanca dersinde hayran veya taraftar olma konusunda bir grup çalışması yaptılar. Hayran oldukları sinema-dizi oyuncularına, 
müzik gruplarına veya taraftarı oldukları spor takımlarına yönelik kapalı grup Instagram sayfası açıp, bu sayfada hayran veya taraftar oldukları kişiler ve 
takımlar hakkında düşüncelerini ve duygularını dile getirdiler. Seçmiş oldukları kişi veya takımlar hakkında olumlu veya olumsuz eleştirilerde bulunarak, 
hazırladıkları sayfayı sınıf içerisinde de arkadaşlarına sundular.

Öğrencimiz Öğretmen 
Oldu!

Almanca Derslerinde Video Çekimi Projelerimiz

Öğretmenler gününde rolleri 
değiştik. 6. sınıf öğrencimiz        
Ezel Dila Özdemir, 5. sınıf 
öğrencilerimize öğretmenlik 
yaptı. Elinde renkli balonlarla 
sınıfa giren öğrencimiz,        
5. sınıflarımıza Almanca 
dilinde renkleri öğretti ve 
konuyla ilgili bir şarkı söyletti. 

5 ve 7. sınıf öğrencilerimiz, kısa videolar çekerek küçük proje ödevlerini zevkle yaptılar. 
5. sınıflar, hayali bir karaktere bürünüp kendilerini öğrendikleri kalıplarla tanıttılar. Kim olduklarını ve nelerden hoşlanıp hoşlanmadıklarını anlattıkları 

çekimleri arkadaşlarıyla paylaştılar.
7. sınıf öğrencileri ise grup çalışması içerisinde geçmişte yaşanan hayali komik bir olayın skecini yazıp kısa film şeklinde canlandırdılar.
Hedef dili yaratıcılıklarını kullanabilecekleri ortamlara taşımak öğrencilerin her zaman yabancı dili kullanma motivasyonunu arttıracaktır. Yapılan bu 

zevkli çalışmalar devam edecektir.
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İspanyolca

Dia de Muertos 

İspanyolca DELE Dil Sınavı Sertifikaları 8. Sınıf İspanyolca Derslerimizde “Uzak Dünya”

Her yıl 1-2 Kasım’da İspanyolca konuşulan ülkelerden biri olan Meksika’da kutlanan Dia de Muertos ile ilgili ortaokul ve lise öğrencilerimizle İspanyolca 
dilini ve kültürünü birleştiren çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. 
Öğrencilerimize Dia de Muertos’da neler yapıldığını ve bu günün nasıl kutlandığını anlattık. Sınıfta temsili bir “altar” (Dia de Muertos’da artık hayatta 

olmayan sevdikleri için kurdukları masa) kurularak, öğrencilerimiz objeleri ve sembolize ettiklerini sundular. 
7. sınıf öğrencilerimizden Elif Yanardağ’ın konsept “Dia de Muertos” kekleri ile maske ve yüz boyamaları da günümüze ayrıca renk kattı.

2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılında İspanyolca DELE Escolar A2/B1 
dil sınavlarına katılan öğrencilerimiz uluslararası platformdaki başarılarının 
göstergesi olan sertifikalarını teslim aldılar. Öğrencilerimizi tebrik ederiz.

8. sınıflarımızda İspanyolca 
derslerimizde okuduğumuz okuma 
kitabımız vasıtasıyla önemli bir 
toplumsal sorununa da değinmiş 
olduk. “Un Mundo Lejano” (Uzak 
Dünya) kitabı eşliğinde okuma 
anlama stratejilerinin yanı sıra, 
kelime çalışmaları ve karakter 
analizleri yaptık. Kitaptaki “Irkçılık/
Ayrımcılık” konusunu tartışarak 
konuyla ilgili benzerlikleri olan 
“Cobardes (Korkaklar)” adlı İspanyol 
filmini de eş zamanlı olarak izledik 
ve filmin ana karakteriyle kitabın 
ana karakteri arasındaki benzerlik ve 
farklılıklarıyla ilgili çalışmalar yaptık. 

Fransızca

Fransızca Derslerinde Moda Bizim İşimiz…

Fransızca derslerinde 
9. sınıf öğrencilerimizle, 
moda hakkında konuşup, 
daha sonra kendi moda 
dergilerini oluşturmalarını 
istedik. Tabii ki ortaya 
çok renkli, çok eğlenceli, 
günümüz modasına yön 
verecek görüntüler ve 
tarzlar çıktı. Öğrencilerimiz 
‘Şıklık mı? Rahatlık mı?’, 
‘Dolaplarında mutlaka 
olması gereken kıyafetler 
hangileri?’, ‘Tembel 
uyanılan bir sabah hangi 
kıyafetler tercih edilir?’ 
sorularının cevabını 
kendi moda dergilerinde 
açıkladılar. Siz de modayı 
takip etmek isterseniz 
tükenmeden alınız
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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

Matematik ve Genel Kültür Yarışması

Her sene geleneksel olarak Matematik Bölümü ve Sosyal Bilimler Bölümü tarafından düzenlenen, 
Matematik ve Genel Kültür Yarışmamız bu yıl 25 Aralık 2018 tarihinde okulumuzda düzenlendi. 
Yarışmada 17 Matematik ve 30 Genel Kültür sorusu soruldu. 12/A sınıfından Baran Demir, 11/C 
sınıfından Sude Kınık, 10/D sınıfından Ekin Akpınar ve 9/E sınıfından Mert Yıldız’dan oluşan      
Zodyak Grubu, 350 puan alarak yarışmada BİRİNCİ olmuştur. Öğrencilerimizi kutlar, başarılarının 
devamını dileriz.

7. Sınıflar BTEC Mathematical Applications Dersi Toplum Hizmeti Kulübü
Pearson BTEC, 

İngiltere merkezli 
olan, her yıl dünya 
çapında bir milyonun 
üzerinde katılımcısı 
ile faaliyet gösteren,                  
16 farklı meslek 
grubuna yönelik 2000 
farklı kursu bulunan 
mesleki yeterlilik 
sertifikası programıdır.
Okulumuzda da, 

2017-2018 Eğitim ve 
Öğretim yılında, BTEC 
Mathematical Applications programına katılarak, dersi başarıyla bitiren       
10 öğrencimiz sertifikalarını aldı. 
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.

“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.”

Puzzle Kulübü
Matematik Bölümü, Puzzle Kulübü öğrencilerimiz, birinci 

dönemin son kulüp dersinde bitirdikleri iki adet Atatürk 
görselini yapıştırarak çerçevelenmeye hazır hale getirdiler. 
6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşan bu ekip uyumlu 
birliktelikleri, işbirlikçi tutumları ile birçok görseli keyifle 
tamamlamışlardır. 

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. 
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11. Sınıflar Klinometre Etkinliğimiz

11. Sınıf AP Calculus Dersi “Amiral Battı” Oyunu 

10. Sınıflar “Dream Job Salary” Etkinliğimiz 

Etrafımızdaki yüksek binaların ne kadar yüksek olduğunu ölçebilir misiniz? 
11. sınıf öğrencilerimizle, Matematik derslerimizde öğrenmiş olduğumuz Trigonometri bilgisini 

kullanarak, bir etkinlik planladık. Basit bir klinometre yaparak bahçemizdeki bayrak direğinin, 
basketbol potasının ve okulumuzun yüksekliğini ölçtük. 
Etkinliğimiz tamamlandığında, öğrencilerimiz, öğrendikleri bilgileri kullanarak gerekli hesaplamaları 

yaptılar ve raporlarını yazdılar.

AP Calculus dersi öğrencilerimiz, Türev 
Kurallarını tekrar edip pekiştirmek için, 
konumuzla ilgili bir “Amiral Battı” oyunu 
tasarladılar ve oynadılar. Öğrencilerimiz, 
partnerlerinin gemilerini batırmaya çalıştılar. 
Hem eğlendiler hem öğrendiler. 

10. sınıf öğrencilerimiz, Matematik 
dersinde bir iş başvurusu sürecinden 
geçtiler. Bu iş başvurusunun mülakat 
adımlarından biri olarak veri analizi 
yeteneklerini ispatlamak için önce bir deney 
yaptılar. Deneyde, bir bardak su, damlalık, 
cetvel ve kağıt peçete kullandılar. Damla 
sayısı ile damlama sonucunda peçete 
üzerinde oluşan şeklin çapı arasındaki ilişkiyi 
analiz etmek için veri topladılar. Verileri tablo 
ve grafik ile gösterdiler. Veriler toplandıktan 
sonra bu ilişkinin bir fonksiyon belirtip 
belirtmediğine karar verdiler. 

Matematik
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6. Sınıflar Strateji Oyunlarımız

5. Sınıflar “Tarsia” Etkinliğimiz 5. Sınıflar “Dondurma” Etkinliğimiz

6. sınıf öğrencilerimizle birlikte, Matematik dersimizde “Eğitimde Farklılaştırılmış Yöntemler”i referans alarak “Strateji Oyunları” oynadık. Bu oyunlar 
sayesinde öğrencilerimiz hem keyif aldılar hem de kendi strateji ve yöntemlerini belirleyerek oynadıkları oyunlara çözümler ürettiler. Böylece analitik 
düşünmenin önemini günlük hayatta ve Matematik dersinde hissetmiş oldular. İlişkinin bir fonksiyon belirtip belirtmediğine karar verdiler. 

5. sınıf öğrencilerimiz, Matematik dersinde alışılmışın 
dışında bir metodla “Üslü Sayılar ve Parantezli İşlemler” 
konusunu öğrendiler. Öğrencilerin aktif olduğu bu projede, 
önce kendilerine verilen kağıtları yönergeye uygun 
olarak, yapboz parçaları şeklinde kestiler. Sonra doğru 
yerler karşılıklı gelecek şekilde soru çözümlerini yapıp, 
yapbozlarını tamamladılar. Çalışmanın sonunda ürünlerini, 
renkli kartonlara yapıştırdılar.

Matematik dersinde “Kesirler” konusunu işleyen 5. sınıf öğrencilerimiz, kesirlerde 
genişletme kazanımını pekiştirmek için birbirine denk dondurma külahları ve topları 
oluşturdular. Grup çalışması olarak yaptıkları bu etkinlikte zaman yönetimini, görev 
paylaşımını, ortaya ürün çıkarmayı ve Matematikte işlem basamaklarını görsel 
materyallerle desteklemeyi öğrendiler. 
Dondurmaların renklerini boyarken herkesin en sevdiği dondurmayı yapması da 

etkinliğin en keyifli yanı oldu.

Matematik
Ortaokul Hazır Bulunuşluk Sınavlarımız (HBS)

Ortaokul öğrencilerimize, Matematik derslerinde her konunun başında Hazır Bulunuşluk Sınavları uygulanmaktadır. Bu sınavlardaki amaç, yeni konu 
öncesi tamamlanması gereken geçmiş yıllara eksik ait kazanım ve beceriler varsa tespit etmek ve yeni konu öncesinde tamamlama çalışmalarını 
yapabilmektir. Sınavların hazırlanmasında Ölçme ve Değerlendirme Bölümü ile ortak olarak çalışılmaktadır. Sadece alan bilgisini kullanmaya yönelik değil, 
sonuç çıkarma, kalanı yorumlama, tahmin etme, sonucu yorumlayabilme ve karşılaştırma gibi diğer beceri alanlarını da içeren sorular hazırlanmasına özen 
gösterilmektedir. 
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Matematik

Matematik Derslerinde de Okuyoruz...

Niçin kitap okuruz? İlgili olduğumuz bir konuda daha çok şey öğrenmek, hiç 
bilmediğimiz bir alanda fikir sahibi olmak, bildiklerimizin pekişmesi ve daha derin 
düşünebilmek veya bir konu dikkatimizi çektiği için. Ancak “Matematik” temalı 
bir kitabı okumak bir anda tercih sebebi olmayabilir. “Ben zaten Matematik’te 
zorlanıyorum” önyargısı sık karşılaştığımız bir serzeniştir. Oysa ki “Matematik” 
sadece ders ortamında soru çözerek, türlü işlemleri hesaplamaktan ibaret 
değildir. Matematik bildiğiniz için okuyabildiğiniz gibi, okuyarak da Matematik 
öğrenebilirsiniz. 
Matematik bir düşünme biçimidir, olayları bir akış içerisinde kurgulamak ve varolan 

“problemlere” bir çözüm yolu üretmektir. Matematik şüphe etmektir, sorgulamaktır. 
Matematik bir düzendir. Her şeyden önemlisi Matematik bir oyundur. Oyunun 
kurallarını bilirseniz, siz de iyi bir oyuncu olabilirsiniz. Matematiği anlamak için 
ise özünde yatan felsefeyi hissetmeniz gerekir. “Sıfır” ve “Sonsuz” kavramlarının 
kişileştirildiği, çarpıcı örnekler ile okuyucuya aktarıldığı, modern matematiğin mimarı 
David Hilbert’in ünlü Büyük Otel paradoksundan Profesör Ivar Ekeland tarafından 

kaleme alınan, Matematik öğretmenimiz Feyza Demir’in dilimize kazandırdığı, etkinlikler ile kitaba yön verdiği ve Doğan Egmont tarafından yayınlanan 
“Sayılar Diyarındaki Kedi” isimli kitabı tüm büyük ve küçük kedilere Matematik Bölümü olarak tavsiye ediyoruz. 
“Bay ve Bayan Hilbert’in Sonsuzluk Oteli’nde yaşayan kedisi 

çok şaşkın! Çünkü tek bir boşa oda olmadığı halde –tüm 
odalar Tek Sayılar ve Çift Sayılar ile dolu– konuklar otele 
gelmeye devam ediyorlar.
Günlerden bir gün Sıfır çıkageliyor. Bay Hilbert, Sıfır’ın bir 

Sayı olmadığında ısrar etse de toplu bir oda değiştirme ile 
ona da otelde bir oda bulunuyor. Sonra Harfler ortaya çıkıyor 
ve otelden hiçbir Sayı ayrılmadığı halde Harfler de otelde 
kalıyor. Gelen kaç kişi olursa olsun her konuğa bu otelde 
bir oda bulunuyor. Ama Kesirler geldiğinde otelde gerçek bir 
kaos yaşanıyor. Bay ve Bayan Hilbert otellerinde onları da 
ağırlamak için zekice bir çözüm bulabilecekler mi?
Kaos Teorisi hakkındaki eserleri ile Jurrasic Park filmine 

de danışmanlık yapan Profesör Ekeland, Sayılar Diyarındaki 
Kedi’deki mizahi dili ile sonsuzluk karmaşasını eğlenceli bir 
şekilde çözerken, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi 
matematik işlemlerinin de mantığını açıklıyor.”
Öğretmenimizin hazırladığı sorularla Hürriyet gazetesinde 

18.12.2018 tarihinde yayınlanan, yazar ile yapılan röportajı 
da okumanızı tavsiye ederiz. 
http://www.hurriyet.com.tr/kitap-sanat/sonsuz-ne-kadar-surer-41055892
#çocuklariçinfelsefe, #düşünceeğitimi, #matematik, #sonsuzluk, #doğalsayılar, #kesir, #sıfır, #doganegmont 

5. Sınıf Öğrencilerimizin “Birim Kesirler” Etkinliği Toplum Hizmeti Kulübü “İyilik Peşinde Koş”
Yeni yıl ve mevsimin kış olmasından dolayı biz de güne uyum 

sağladık ve 5. sınıf öğrencilerimizle Yılbaşı Ağacı ve 
Kardan Adam çalışması yaptık. Amacımız, Matematik dersinde 
birim kesirleri görselle desteklemekti; oluşturdukları şekillerle 
hem birim kesirleri incelediler hem de birim kesirler arasında 
karşılaştırma yaptılar. Yaratıcılıklarını da gösterdikleri bu 
çalışmada, birim kesirlerde payda büyüdükçe kesrin değerinin 
küçüldüğü yargısına ulaştılar.

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 topllayarak engelli öğrencilere burs sağlanmasına destek oldular.
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Matematik

Toplum Hizmeti Kulübü Kermesimiz 
Matematik Bölümü, Toplum Hizmeti Kulübümüz olarak, Tekirdağ 

Çorlu İbni Sina Özel Eğitim Okulunun ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere kermes düzenledik. Kulüp öğretmenlerimiz Tuğçe 
Kandemir’e, Buket Kapçak’a, tüm kulüp öğrencilerimize ve emeği 
geçen herkese teşekkür ediyoruz. 

5. sınıflarımız, Matematik çalışmalarının 
bir parçası olarak okudukları 
“İşlem Tamam” adlı kitabı tamamladılar. 
Sınıf ortamında, arkadaşlarına 
hazırladıkları çalışmayı sundular. 
Hazırladıkları afiş ve posterleri paylaştılar.

AP Calculus öğrencilerimiz, öğrendikleri 
maximum ve minimum problemleri konusunu 
pekiştirmek ve uygulamasını yapmak için, 
hacmi en büyük olan üstü açık kutularını 
tasarladılar.

5. Sınıflar “İşlem Tamam” 
Kitabı Çalışmamız 

AP Calculus Dersi Maximum ve Minimum Problemleri
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1 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşen 2. ICC İstanbul 
Destination Imagination Anlık Görev Şenliği’nde 
öğrencilerimiz; Maya Kaptanoğlu (7/B), Çağla Su Güreş 
(7/B) ve Zeynep Erzan (8/B), okulumuz Tiyatro öğretmeni 
Doğan Dileroğlu ve Fen Bilimleri öğretmeni Yelda 
Karagüzel rehberliğinde çektikleri Yeşilçam repliklerinden 
oluşan kısa filmleri (https://youtu.be/HNAOOBXdNhA) ve 
şenlik sırasında  verilen anlık görevlerdeki başarılarıyla 
öne çıkarak, “En İyi Takım Çalışması” ödülüne layık 
görülmüşlerdir. 
Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutlar, başarılarının 

devamını dileriz.
ICC İstanbul Destination Imagination Anlık Görev Şenliği Nedir?
Öğrencilerin yeteneklerini ve hayallerini göz önüne alarak, onlara yeni beceriler edindirmeyi amaçlayan 

“Destination Imagination” eğitim programı tüm dünyada 30’u aşkın ülkede yüzlerce turnuva düzenlemektedir. Türkiye Turnuvalarında ana sınıfından 
üniversite seviyesine kadar olan takımlar, teknik, güzel sanatlar, mühendislik, doğaçlama, bilimsel, sosyal sorumluluk ve anlık görevlere hazırlanıp 
sunumlarını yapmaktadırlar. Dünya çapında 38000’den fazla gönüllü tarafından yürütülen bu programda öğrenciler STEAM ve 21. yüzyıl becerileri ile 
Küresel Liderliğe adım atmaktadırlar.
Anlık görev şenliğinde takımlar, verilen olağandışı bir problemi sınırlı sürede ve en yaratıcı biçimde çözmeye çalışırlar. 

Fen Bilimleri

“En İyi Takım Çalışması Ödülü”nü Aldık

TÜM SINIF DÜZEYLERİNDE YAPARAK, YAŞAYARAK FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ

Mikroskobik Canlı ları Gözlemliyoruz

5. Sınıf Öğrencilerimizin Dünya, Güneş ve Ay Ünitesi UbD Çalışmaları

5. sınıf öğrencilerimiz, 
Fen Bilimleri dersi “Canlılar 
Dünyası” ünitesini çeşitli 
deneylerle pekiştirmeye devam 
ediyorlar. Öğrencilerimiz, 
laboratuvarda farklı 
preparatlardaki mikroskobik 
canlıları ışık mikroskoplarında 
incelediler. 
Mikroskobun yapısı ve 

çalışma prensibi hakkında da 
bilgi sahibi olan öğrencilerimiz 
yapılan tüm bu etkinliklerle 
konu, somut ve kalıcı bilgiler 
edinirken, merak ettikleri 
soruları sorarak zihinlerinde 
konuyu kendi edindikleri 
deneyimlerle pekiştirmiş 
oldular.

5. sınıflar “Dünya, Güneş ve Ay” ünitesinde görevlerini hazırladılar. Öğrencilerimiz, gruplarıyla farklı performans görevlerini gerçekleştirip ortaya 
çıkardıkları birbirinden yaratıcı ürünleri arkadaşlarına sundular. Bu şekilde büyük resme odaklanıp geriye dönük düşündüler ve üst düzey düşünme 
becerilerini geliştirerek farklı sorunlara çözümler ürettiler.
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6. Sın ı f  Öğrenci ler imiz Vücudumuzdaki Sistemler i  Model led i ler

7. Sınıflar 
“Tohumumun Çimlenmesi Hangi Faktörlere Bağlıdır?”

8. Sınıf Öğrencilerimiz Sıvı Basıncını İncelediler

6. sınıf öğrencilerimiz ‘Vücudumuzdaki Sistemler’ ünitesinde sindirim sistemimize ait yapı ve organları önlük ya da tişört üzerine modellediler. Daha 
sonra hazırladıkları ürünleri giyerek sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini, kendi üzerlerinde adım adım anlattılar. Eğlenirken 
öğrenen öğrencilerimiz, Fen Bilimleri dersinde modellerin öğrenmeye olan katkısı üzerine de tartıştılar.

7. sınıf öğrencilerimiz, Fen Bilimleri dersi kapsamında “Tohumumun 
Çimlenmesi Hangi Faktörlere Bağlıdır?” etkinliği için kontrollü deney 
düzenekleri hazırladılar. Deney düzeneklerine oda sıcaklığında nemli 
pamuk, nohut ya da fasulye tohumu eklediler. İkili olarak hazırlanan 
deney düzeneklerinden birincisinde tüm faktörleri sağlayıp, diğerini ise 
nem, sıcaklık ya da hava faktörlerinden bir tanesi eksik olarak iki hafta 
boyunca gözlemlediler. Gözlemlerinin sonucunda tohumun çimlenmesi 
için su, hava ve uygun sıcaklığın gerekli olduğu çıkarımında bulundular.

8. sınıf öğrencilerimiz, sıvı basıncının nelere bağlı olduğunu keşfetmek 
için kontrollü deneyler tasarladılar. Yaptıkları deneylerin önce hipotezini 
belirleyip, sonra deneylerde sabit tutulan, bağımlı ve bağımsız 

değişkenleri tespit edip, 
deneyleri gerçekleştirdiler. 
Deney sonuçlarını 
arkadaşlarıyla tartışarak 
belirlediler. Öğrencilerimiz, 
sıvı basıncının bağlı olduğu 
değişkenleri incelerken, 
bilimsel düşünme 
becerilerini de geliştirdiler.

Fen Bilimleri

9. Sınıf Öğrencilerimiz Biyoloji Dersinde               
Enzim Özelliklerini İncelediler

9. Sınıf Öğrencilerimiz Biyoloji Performans Görevlerini 
Gerçekleştirdiler

9. sınıf öğrencilerimiz, karaciğer ve hidrojen peroksit kullanarak enzim 
denaturasyonu ve enzim-yüzey alanı ilişkisini gözlemlediler, ayrıca 
deterjan içindeki enzimlerin, süt protein ve yağlar üzerindeki etkisini 
incelediler. Günlük hayatta vücudumuzda oluşan hidrojen peroksitin 
karaciğer tarafından nasıl su ve oksijene dönüştürüldüğü, enzimin 
yapısına sıcaklığın nasıl etki ettiği ve bulaşık deterjanının protein ve yağ 
kalıntılarını temizlemede nasıl etki ettiği üzerine düşünme fırsatı buldular. 

9. sınıf öğrencilerimiz, Biyoloji dersi performansında verilen örneklerdeki 
besin içeriklerini ayırt ettiler. Besin içeriklerini ayırt ederken protein 
için sodyum hidroksit ve bakır sülfat çözeltilerini, nişasta için ise lugol 
çözeltisini kullandılar. Renk değişimlerine göre buldukları sonuçları 
değerlendirip, yorumladılar. Performansın sonunda besin içeriklerini 
bilmenin önemini kavrayarak, hayatta ne gibi bir önem teşkil edeceğine 
dair görüş bildiren soruları yanıtladılar.
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Fen Bilimleri

9. Sınıf Öğrencilerimiz pH İndikatörü Üretme 
Deneylerini Gerçekleştirdiler

10. Sınıf Öğrencilerimiz Fizik Dersinde 
Elektrik Devrelerini İncelediler

11. Sınıf Öğrencilerimizin “Gazlar” Deneyi

Öğrencilerimiz, Biyoloji dersi laboratuvar çalışmasında sırayla iki pH 
değeri tespiti deneyi yaptılar. İlk deneyde turnusol kağıdı kullanarak 
hangi maddelerin bazik hangilerinin asidik olduğunu tespit ettiler. 
Vardıkları sonuçları karşılaştırarak günlük hayatta kullandığımız bu 
malzemeler ile ilgili çıkarımlar yaptılar. İkinci deneyde ise kırmızı lahana 
suyunu ayıraç olarak kullanarak yine günlük hayatta kullandığımız 
malzemelerin pH’larını renklerine göre ayırt ettiler ve en asidik olandan 
en bazik olana doğru sıraladılar. Bu deneyler sırasında turnusol kağıdının 
yanı sıra pH ölçüm kağıtları da kullanarak daha kesin sonuçlar elde 
ettiler.

10. sınıf öğrencilerimiz Fizik dersinde, elektrik devreleri kurarak, 
potansiyel fark, akım ve direnç ilişkilerini incelediler.

11. sınıf öğrencilerimiz “Gazlar” ünitesinde yaptıkları deneyde, tepkime 
sonrası oluşan hidrojen gazını su üzerine topladılar.

10. Sınıf Öğrencilerimiz Kimya Dersinde Karışımları 
Ayırma Yöntemlerini Öğrendiler

11. Sınıf AP Biyoloji Dersinde Organ Diseksiyonu 
Deneyleri

11. Sınıf Öğrencilerimiz Fizik Dersinde İtme-Momentum 
Kavramını Eğlenceli Bir Deneyle İncelediler

11. sınıf AP Biyoloji öğrencilerimiz, beyin ve göz diseksiyonu deneylerini 
gerçekleştirdi. Deney sırasında daha önce teorik olarak gördükleri 
beynin ve gözün anatomik yapısını incelediler. Yapılar incelenirken 
organların fonksiyonlarının nasıl gerçekleştiği, organlara ait yapıların 
nasıl farklılaştığı ve görevleri üzerinde duruldu. Öğrencilerimiz, gözden 
çıkarttıkları merceğin yapısını ve harflerin üzerine koyarak görüntüleri 
nasıl değiştirdiğini gözlemlediler.

11. sınıf AP Fizik dersi öğrencilerimiz, İtme-Momentum ilişiklisini 
yumurta fırlatma deneyi ile 
incelediler. Yumurtaları farklı 
özellikteki yüzeye fırlatan 
öğrenciler,  yumurtanın 
momentum değişiminin itmeye 
eşit olduğunu, yumurtanın 
durma süresinin de maruz 
kaldığı kuvvetle ters orantılı 
olduğu ve kırılıp kırılmamasının 
da bu etkene bağlı olduğu 
sonucunu deneyerek çıkardılar.

10. sınıf öğrencilerimiz, Kimya derslerinde “Karışımlar” ünitesinde, 
endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini 
uygulayarak öğrendiler.
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TED Üniversitesinde “Bilimin Doğası” 
Eğitimine Katıldık

Vücutta Bir Yolculuk

3-4 Kasım 2018                  
tarihlerinde                    
TED Üniversitesinde, 
TED Okulları Fen Bilimleri 
öğretmenleri için düzenlenen    
“Bilimin Doğası” eğitimine 
Fen Bilimleri Zümre 
Başkanımız Yelda Karagüzel 
katıldı. Eğitimde bilimin 
doğasının boyutları, 
bu boyutları öğrenciye 
hissettirici, kavratıcı sınıf 
etkinlikleri üzerinde duruldu. 
Öğrendiğimiz çalışmaları 
öğrencilerimizle paylaşarak, 
uygulayarak bilimin 
doğasında yeni ve keyifli 
yolculuklara çıkıyoruz.

Her zamanki gibi kirlenmiş, içimdeki oksijen TL ve besinlerin 
hepsini hücre mağazalarında harcamıştım. Temizlenmek için 
akciğer hamamına gitmem gerekiyordu. Bu yeni bir şey değildi, 
her saniye aynı şeyi tekrarlıyorum nasıl olsa. Kirli olduğum 
zamanlar, evimin (kalp) sağ tarafında bulunurum. Sağ alt 

odamdan dışarı açıldım. Yeni bir macera başlamıştı…
Evimden dışarı her çıktığımda içime çocuksu bir heyecan dolar, kendimi 

yolculuğun akışına bırakırım. Bu işlemi ilk yaptığımda yaşadığım mutluluk, 
heyecan ve korku kaplar beni. Akciğere açılan atardamar yolunda dans 
edercesine akmaya başladım. Çok geçmeden, akciğer hamamına varmıştım. 
Alveollerin yardımıyla bir güzel yıkandım. Tekrar temiz olmanın verdiği 
mutlulukla, evime geri dönmek üzere “Akciğer toplardamarı” yolunda ilerlemeye 
başladım. Sol üst odamdan evimin içine aktım. 
Artık temizlenmiştim. Şimdi sıra büyük yolculuktaydı. Besinlerimi ve 

oksijenTL’lerimi hücre mağazalarında harcayacaktım. Evimin sol alt odasından 
çıkıp ana yol olan “Aort atardamarı” yoluna süzüldüm. Oradan şimşek gibi 
vücudun her yanına fırladım. Vücutta binlerce hücre mağazası vardır ve besin 
karşılığında size bir şeyler satar. Vücutta besin, para yerine geçer. Bende 
besin boldu, bu nedenle önüme geleni satın aldım. İnanın bana, ben şahsen, 
kan olarak alışveriş yapmaya bayılırım. En sonunda besinlerim bitmişti ve yine 
kirlenmiştim. Alt ve üst toplardamarları sayesinde sağ üst odamdan evime 
girdim. Daha soluklanamadan sağ alt odamdan çıkmam gerekti, temizlenmek 
için tekrar bir macera başlıyordu. İlginç, değil mi?
Bundan daha da ilginç olan ne biliyor musunuz? Bunları yazarken, aynı olayları 

100’den fazla kez tekrarladım…
Su Çırak 6/B 

11. Sınıf Öğrencilerimiz, Kimya Dersinde 
Magnezyum Yaktılar

11. sınıf öğrencilerimiz, kimyasal tepkime türlerini incelerken, 
magnezyumu yakarak oluşan değişimleri incelediler. Magnezyum parlak 
ışık vererek yanarak magnezyum oksit tuzuna dönüşür ve oluşan tuz 
bazik bir tuz olup mide ilacı yapımında kullanılır.

12. Sınıf Öğrencilerimiz Fizik Dersinde 
Su Dalgalarını İncelediler

12. Sınıf Öğrencilerimiz, Kimya Dersinde Suyun 
Elektrolizini Gerçekleştirdiler

12. sınıf öğrencilerimiz Fizik dersinde, su dalgalarında girişim ve kırınım 
olaylarına etki eden faktörleri, dalga leğeni üzerinde kendileri deneyerek 
incelediler.

12. sınıf öğrencilerimiz, Kimya dersinde suyun elektrolizini 
gerçekleştirerek, hidrojen ve oksijen oluşumunu gözlemlediler.

Fen Bilimleri
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5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kutlamaları kapsamında, Lise ecoTED İstanbul Takımı gönüllü öğrencilerimiz, Anaokulu hazırlık grubu öğrencilerimizle 
buluşarak, “Her Atık Çöp Değildir” isimli etkinliklerini gerçekleştirdiler.
Etkinlikte lise öğrencilerimiz küçük kardeşlerine, her atığın çöp olmadığını, atıkların neden ayrıştırılması gerektiğini ve geri dönüşümün önemini 

anlattılar. Getirdikleri atıkların hangi kutulara ait olduğunu uygulamalı olarak gösterdiler.
Minik öğrencilerimiz geri dönüşüm sembolünü büyük bir 

keyifle boyadılar ve “Çöpler Çöp Kutusuna, Atıklar Atık 
Kutusuna” sloganını hep birlikte tekrarladılar, 
ecoTED İstanbul logolu etiketlerini alarak onlar da birer 
ecoTED İstanbul gönüllüsü olduklarını ifade ettiler.
Özellikle sıvı yağ, pil, kağıt ve plastik kapak gibi atıklarınızı 

öğrencilerimizle birlikte okula göndererek, uygun kutulara 
atılmalarını sağlayabilir, ecoTED İstanbul takımımıza sizler de 
destek olabilirsiniz.

Fen Bilimleri

ecoTED İstanbul ’dan Haber ler
Ortaokul ecoTED İstanbul Çal ışmalar ımız

ECOART’19 “Tüketme, Üret!” Sergimizi 
Gerçekleştirdik

ecoTED İstanbul’dan 
Tüketmeyen, Üreten, Çevreci Hediye Önerileri

ecoTED İstanbul L ise Takımımız Anaokul lu Kardeşler i  i le Buluştu

Kulüp saatlerimizde öğrencilerimiz tüketim alışkanlıklarımız hakkında araştırmalar yaptılar. Bu araştırmalar sonucunda hazırladıkları bilinçlendirici 
sunumu, 26 Kasım 2018 tarihinde Konferans Salonumuzda 7. sınıflardan Derin Acar ve Nehir Atılmaz tüm ortaokul öğrencileriyle paylaştı. 
Kulüp öğrencilerimiz 12-18 Aralık Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası ile ilgili olarak arkadaşlarını bilinçlendirmek için pano hazırladılar. Son 

dönemlerde hama çalışmalarına başlayan ecoTED İstanbul grubumuz, hem yaratıcılıklarını geliştiriyorlar, hem de ürettikleri ürünleri geri dönüşüm 
kutuları almak için kullanmayı hedefliyorlar.

Öğrencilerimizin Sanat ve Tasarım Kulübünde, Birikolaj 
Atölyemizde depolanan kampüs budama atıkları, eski 
çanta ve kumaşları kullanarak ürettikleri kapı süsleri 
ve çantaları sergiledikleri, “Tüketme, Üret” sergimizi 
gerçekleştirdik.
Öğrencilerimizin ürettiği çanta ve kapı süslerinin satışı 

devam etmektedir. Satıştan elde edilecek gelir LÖSEV’e 
bağışlanacaktır.

Yeni yılın gelmesiyle birlikte, 
sevdiklerimize kendimizi hatırlatacak, 
sımsıcak birer hediye verme 
ihtiyacı hissederiz. Bu hediyelerin 
sevdiklerimizde güzel duygular 
yaratabilmesi için, pahalı ve satın 
alınmış ürünler olmasına gerek yok. Bu 
noktadan yola çıkarak, 
ecoTED İstanbul ekibi olarak, üreten 
ve çevreci fikirlerden oluşan panomuzu 
hazırladık. Bize paylaşımıyla ilham veren 
Buğday Derneği’ne teşekkür ederiz.
 İşte ellerinizle yapacağınız, içine ruh 

katacağınız, hem sizin hem de sevdiklerinizin içini ısıtacak, tüketmeyen, türeten, üreten 
çevre dostu hediye fikirleri:
• Onun için bir şarkı besteleyin, şiir yazın. 
• Bir ay boyunca her hafta kendi elinizle yaptığınız ekmeği hediye edin. 
• Konser, tiyatro bileti alın.
• Gitar, yabancı dil, bahçecilik, yemek yapımı gibi yetenekli olduğunuz bir konuda ders 

verin.
• Birlikte çekilmiş fotoğraflarınızdan bir albüm veya takvim yapın ve her fotoğrafın altına, 

size hatırlattığı duyguları yazın.
• Gitmek istediği bir atölyeye, kampa kaydını yaptırın.
• Sempati duyduğu bir sivil toplum kuruluşuna, onun adına bağış yapın.
• Ekolojik pazarlardaki sağlıklı gıdalarla güzel bir sepet yapın.
• Her ailenin kendine özel yemekleri vardır. Bu yemek tariflerini toplayın ve tahta bir 

kutu içerisinde sunun.
• Alışverişte kullanmaları için bez çanta dikin veya dekore edin.
• Güzel anılarla doldurduğunuz, sağlıklı ve huzurlu bir yıl dileriz.
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Sosyal Bilimler

“Coğrafya Ol impiyat ı”na Kat ı ld ık

Her yıl Türk Coğrafya Kurumu 
tarafından düzenlenen 
Uluslararası Coğrafya 
Olimpiyatı’nın on altıncısı için 
seçilen 10 ve 11. sınıflardan 
7 öğrencimiz, 13 Ocak 2019 
tarihinde, olimpiyatın ilk 
basamağı olan Türkçe Coğrafya 
Bilim Sınavına katılmışlardır. 
Bu basamağı geçen 
öğrencimiz, Şubat ayında 
yapılacak olan ikinci basamak 
İngilizce Multimedya ve Arazi 
Çalışması sınavlarına girmeye 
hak kazanmıştır. 

Fark ındayız, Paylaş ıyoruz, Destekl iyoruz!

Zeyt in in Serüveni - Gökçeada

Lise Sürdürülebilir Yaşam ve Permakültür Kulübü öğrencilerimiz ile yurt öğrencilerimizden gönüllü olanlar, 3 Kasım 2018 tarihinde Temel İhtiyaç 
Derneğinin Destek Marketinde çalışmalar yaptılar. TİDER, gıda bankacılığına geniş bir bakış açısı getirerek yoksulluğa ve israfa karşı bütünsel bir 
modelle mücadele veren ve somut çözümler üreten bir sivil toplum kuruluşudur. Öğrencilerimiz TİDER’e gıda, kitap, kıyafet gibi yardımlarıyla destek 
olurken, market içinde çalışarak, marketin düzenlenmesine de katkı sağladılar.
Daha sonra öğrencilerimiz, TİDER’den aldıkları gıda ve oyuncak varillerini okula getirdiler. Gıda maddesi ve oyuncak toplama kampanyası düzenleyerek 

ihtiyaç sahiplerine destek oldular.

Permakültür 
Kulübü 
öğrencilerimizin 
öncülüğünde       
on dokuz öğrenci 
ile 24-25-26 
Kasım 2018 
tarihlerinde 
gerçekleştirilen 
Gökçeada gezimiz, 
gönüllü lise 
öğrencilerimiz için 
farklı bir deneyime 
sahne oldu. 
Adanın iç kesimlerinde yer alan baraj gölü kıyısında zeytin 

toplama ile başlayan serüven, Zeytinyağı Müzesinde geçmişten 
günümüze zeytin işleme yöntemleri, zeytinyağından sabun elde 

etme süreçleri ile devam etti. Günün ilerleyen saatlerinde adanın eşsiz güzelliklerini adanın yüksek 
bir yerinden selamlarken ender güzellikteki koyları ve yeşil-mavi uyumu havanın da güzelliğiyle 
bütünleşerek öğrencilerimize hiç unutamayacakları bir günü hazırladı.
Ertesi günün sabahında Gökçeada’nın güneşli yüzü bizi Çanakkale şehitlerini anmamız için            

57. Alayın bulunduğu Kabatepe’ye uğurladı. Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezinde yaklaşık bir 
buçuk saat süren özel gösterimde öğrencilerimiz, Çanakkale Zaferini farklı bir bakış açısıyla yeniden 
öğrenme ve anlama imkanı buldular.
Gün batımı artık bize İstanbul’a dönme vakti geldiğini hatırlattı… Altı saat süren dönüş 

yolculuğundan sonra öğrencilerimiz bir dahaki gezme, görme, yaşama ve deneyimleme serüveni için 
yeni planlamalarına başlamışlardı bile… 
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Sosyal Bilimler

"Fe lsefe Ol impiyat ı "na Kat ı ld ık

Çocuklar İç in Felsefe-“Benim Müzem” Etk in l iğ i

Kimse Üşümesin
Her sene Türkiye Felsefe 

Kurumu tarafından Türkiye 
çapında düzenlenen 
felsefenin varlık, ahlak, 
bilgi, siyaset, sanat gibi 
alanlarından alıntıların 
verildiği ve bu alıntılardan 
birinin seçilmesi 
sonucunda dört saat 

boyunca öğrencilerin kendi düşünce yazılarını 
oluşturmalarının beklendiği 23. Felsefe 
Olimpiyatı’nda okulumuzu 12. sınıf öğrencimiz 
Dila Karcılıoğlu başarıyla temsil etmiştir.

Tüm ortaokulda devam eden “Çocuklar İçin 
Felsefe” çalışmalarımıza etkili bir örnek olarak 
5. sınıflarımız için “Benim Müzem” temalı 
derslerimizi gerçekleştirdik. Aynı adlı kitaptan 
yola çıkarak öğrencilerin kendilerini tanıma, 
kendi hayatlarının da bir tarihi olduğunu fark 
etmelerini sağlama, hayatı anlamlandırmak 
için neler yapılabilir? müzelerin amacı nedir? 
gibi sorulara cevap arama kazanımlarının 
hedeflendiği bu derslerde, öğrencilerimiz 
kendi müzelerini oluşturup, okul koridorunda 
heyecanla sergilediler ve böylece birbirleri 
hakkında da daha fazla fikir sahibi oldular.

8. sınıf öğrencilerimiz, Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi ve Felsefe Derslerinin 
disiplinler arası işbirliği konularından 
olan "yardımlaşma" kavramını  
içselleştirmek için bir kampanya 
yapmaya karar verdiler. Öğrencilerimiz, 
hazırladıkları kampanya ile atkı, 
bere ve eldiven toplayıp ihtiyacı olan 
öğrencilere ulaştırmayı hedeflediler. 
"Kimse Üşümesin" sloganıyla yola çıkıp 
şimdiden birçok atkı, bere ve eldiven 
topladılar.

Ortaokul Sürdürülebil ir Yaşam ve Permakültür Kulübü Çalışmaları Devam Ediyor…
Kulüp çalışmalarımız ile öğrencilerimize sürdürülebilir yaşam kavramının ve permakültür felsefesinin kazandırılması hedeflenmektedir. Kulüp etkinlikleri 

sayesinde öğrencilerin çevrelerine, doğaya karşı görev ve sorumluluklarını farkında, tüm bu unsurlara duyarlı bireyler haline gelmeleri pekiştirilmektedir. 
Yeni yıl kermesinde kulüp öğrencilerimiz TİDER’e (Temel İhtiyaç Derneği’nin Destek Marketi) destek amaçlı yapmış oldukları teraryumların satışını 
gerçekleştirerek kendi ürünleriyle bir sosyal sorumluluk gerçekleştirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadılar.
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Beden Eğitimi ve Spor

Geleneksel  Çocuk Oyunlar ı  İ lçe Şampiyonluğu 

TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Ortaokulu Geleneksel Beden Eğitimi ve Spor Bilgi Yarışması

4. Sınıflar Spor Bilgi Yarışması

13 Şubat 2019 tarihinde, Beden Eğitimi ve Spor ders 
saatlerinde, 5, 6 ve 7. sınıflar kendi sınıf seviyeleri arasında 
TED İstanbul Koleji Ortaokulu Geleneksel Beden Eğitimi ve 
Spor Bilgi yarışmasına katıldılar. Sınıflardan seçilen dört kişilik 
temsilciler birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Her biri ikişer puandan 
oluşan kırk soruluk yarışmada; basketbol, futbol, voleybol, judo, 
jimnastik, dans, okçuluk, tenis, masa tenisi, atletizm branşları ve 
olimpiyatlarla ilgili konular bulunmaktaydı. Yarışmada, 64 puanla 
5/A sınıfı 5. sınıfların şampiyonu, 74 puanla 6/B sınıfı 6. sınıfların 
şampiyonu, 74 puanla 7/B sınıfı 7. sınıfların şampiyonu oldular. 
Spor bilgi yarışmasına katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ederiz. 

12 Şubat 2019 tarihinde de 4. sınıflarımız ile bilgi yarışmamızı gerçekleştirdik. Sınıflardan dört kişilik temsilciler birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Her 
biri ikişer puandan oluşan elli soruluk yarışmada basketbol, futbol, voleybol, judo, jimnastik, dans, okçuluk, tenis, masa tenisi, atletizm branşları ve 
olimpiyatlarla ilgili sorulardan hazırlanan yarışmada, 100 üzerinden 86 puanla 4/C sınıfı BİRİNCİ olarak yarışmayı tamamlayarak şampiyon oldu. Spor 
bilgi yarışmasına katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ederiz. 

1 . Sınıflar  Aile Çocuk Yogası
Beden Eğitimi ve Spor 

Bölümümüzün organize etmiş 
olduğu, 1. sınıf öğrencilerimizin 
velileri ile birlikte gerçekleştirdiği 
“Aile Çocuk Yogası” etkinliğimizde 
çocuk yogasındaki duruşlar, 
oyunlar, hikayeler ve nefes 
egzersizleri yaparak keyifli zaman 
geçirdik.

Beykoz Gençlik ve Spor 
İlçe Müdürlüğü tarafından   
7 Şubat 2019 tarihinde, 
R. Şahin Köktürk Spor 
Kompleksinde  Geleneksel 
Çocuk Oyunları Mendil 
Kapmaca İlçe Finali 
müsabakası düzenlendi.
Ortaokul Küçük Kız ve 

Ortaokul Küçük Erkek 
Takımlarımız yaptıkları tüm 
müsabakaları kazanarak      

İlçe Şampiyonu oldu. Öğrencilerimiz, bu başarıyla İstanbul Şampiyonası 
müsabakalarına gitmeye hak kazandılar.
Ortaokul Küçük Kız Takımımızda bulunan öğrencilerimiz: Ada Çinar, Mina Olgar, 

Elif Salbaz, Ayşe Defne Turan, Doğa Çinar, Neba Türkcan, Ada Duru Asliyüksek, 
Nida Sayber, Lal Kılıç, Merve Sayber, Melis Aloğlu, Ayşe Vardar.
Ortaokul Küçük Erkek Takımımızda bulunan öğrencilerimiz: Tolga Çangır, Alper 

Güder, Ertuğrul Galip Öztürk, Mert Yer, Rüzgar Efe Saylan, Barış Gözaydın, Ali 
Aksoylu, Doğukan Küçük, Eren Tirelioğlu, Tora Deren Kalfa, Demir Karan Coşkun.
Yarışmada şampiyon olan tüm sporcularımızı ve öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz. 
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Beden Eğitimi ve Spor

        Beden Eğitimi ve Spor-Matematik Parkurlu Bilgi Yarışması

        Beden Eğitimi ve Spor-Fen Bilimleri Parkurlu Bilgi Yarışması

        Beden Eğitimi ve Spor-Fen Bilimleri Parkurlu Bilgi Yarışması

        Anaokulu Parkurlu Matematik Yarışması

Parkurlu Bilgi  Yarışmalarımız

7. sınıflarımız ile Beden Eğitimi 
ve Spor-Matematik Parkurlu 
Bilgi Yarışmasını 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 Spor Parkur puanı ve 24 Matematik puanı olmak üzere, toplam 74 puan ile BİRİNCİ 
7/D sınıfı 40 Spor Parkur puanı ve 33 Matematik puanı olmak üzere, toplam 73 puan ile İKİNCİ
7/B sınıfı 30 Spor Parkur puanı ve 36 Matematik puanı olmak üzere, toplam 66 puan ile ÜÇÜNCÜ  
7/E sınıfı 20 Spor Parkur puanı ve 27 Matematik puanı olmak üzere, toplam 47 puan ile DÖRDÜNCÜ  
7/C sınıfı 10 Spor Parkur puanı ve 27 Matematik puanı olmak üzere, toplam 37 puan ile BEŞİNCİ olmuştur. 
3. sınıflarımızdan;
3/C sınıfı 30 Spor Parkur puanı ve 56 Matematik puanı olmak üzere, toplam 86 puan ile BİRİNCİ 
3/B sınıfı 20 Spor Parkur puanı ve 44 Matematik puanı olmak üzere, toplam 64 puan ile İKİNCİ
3/A sınıfı 10 Spor Parkur puanı ve 44 Matematik puanı olmak üzere, toplam 54 puan ile ÜÇÜNCÜ olmuştur.  

6. sınıflar arası parkurlu, eğlenceli bilgi yarışmasında öğrencilerimize, Fen Bilimleri derslerinde öğrendikleri 
konulardan çoktan seçmeli sorular soruldu ve öğrencilerin parkurları mümkün olduğunca hızlı tamamlamaları 
beklendi.
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.  

5. sınıf öğrencilerimize Bilişim Teknolojileri derslerinde öğrendikleri konulardan çoktan seçmeli sorular soruldu ve 
öğrencilerin parkurları mümkün olduğunca hızlı tamamlamaları beklendi.
5. sınıflarımızdan,
5/B sınıfı 30 Parkur puanı ve 60 Bilişim Teknolojileri puanı olmak üzere, toplam 90 puan ile BİRİNCİ 
5/A sınıfı 40 Parkur puanı ve 48 Bilişim Teknolojileri puanı olmak üzere, toplam 88 puan ile İKİNCİ
5/C sınıfı 30 Parkur puanı ve 48 Bilişim Teknolojileri puanı olmak üzere, toplam 78 puan ile ÜÇÜNCÜ olmuştur. 
Beden Eğitimi ve Spor dersimizde Parkurlu Yarışmalara katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ederiz.

“Parkurlu Matematik Yarışması Etkinliği”mizi anaokulu hazırlık grubu öğrencilerimize yönelik olarak da planladık. Murat Vargı Etkinlik Salonunda 
yapılan oyunlar sırasında öğrencilerimiz, önce spor parkurunun ilk bölümünü hızlı bir şekilde tamamlayıp sonra da Matematik öğretmenlerinin hazırladığı 
sorulara yanıt verdiler. Yarışmanın sonunda da parkurun kalan bölümünü hızlı bir şekilde tamamladılar. Bedensel aktiviteye ve matematik bilgisine 
dayalı etkinliğimizden hazırlık sınıfı öğrencilerimiz çok keyif aldılar.

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 diğer derslerimizle birlikte eğlenceli parkurlu bilgi yarışmaları gerçekleştirdik.
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9 Ocak 2019 tarihinde Aslı Çakır Alptekin 
Salonunda Kulüpler Arası U16 Atletizm 
yarışmaları yapıldı. Öğrencimiz Melissa 
Çevikel yüksek atlama branşında İstanbul 
Şampiyonu olmuştur. Öğrencimizi tebrik 
eder, başarılarının devamını dileriz.

Küçük Erkek Basketbol Takımımız ile             
14 Ocak 2019 tarihinde TED Rönesans 
Kolejinin düzenlediği 2. Spor Şenliği’ne 
katıldık. Çekişmeli ve dostane bir şekilde 
geçen müsabakalara katılan öğrencilerimizi 
kutlar başarıların devamını dileriz. 

İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen, Okullar Arası Voleybol 
Müsabakalarında Lise Genç (A) Kız Voleybol 
takımımız İstanbul ikincisi olmuştur. Voleybol Genç 
Kız Takımımız İstanbul’da aldığı bu sonuçla Türkiye 
şampiyonası Yarı Final müsabakalarına doğrudan 
katılma hakkı kazanmıştır. Yarı Final müsabakaları 
4-7 Mart 2019 tarihleri arasında, Çorum, Erzurum, 
Kahramanmaraş, Konya illerinden birinde mücadele 
edecektir. Tüm öğrencilerimizi kutlar başarıların 
devamını dileriz. 

Atletizm Yüksek Atlama Branşında 
İstanbul Şampiyonluğu

Küçük Erkek Basketbol Takımımız Voleybol A Genç Kız Takımı Başarımız 

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor Bölümümüz her salı ve 
perşembe öğle teneffüs saatlerinde “İp Atlama 
Şenliği” gerçekleştirmektedir. Öğrencilerimizin ip 
atlama ve kuvvet eğitiminin fiziksel uygunluk ve 
yaşam kaliteleri üzerine etkisini öğrenmelerini ve 
eğlenmelerini amaçlamak üzere devam ettirmekteyiz. 
İp atlama etkinliği kapsamında öğrencilerimize bir 
müsabaka organize ederek; onların otuz saniyede 
kaç tane ip atladıklarını ölçtüğümüz bir çalışma 
gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz, otuz saniye içerisinde 
atlayabildikleri kadar ip atlamaya çalıştılar, daha 
önce atladıklarından daha çok ip atlayarak kendi 
rekorlarını kırmaya çalıştılar ve oldukça eğlendiler.

İstanbul Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen, 
Okul Sporları Tenis Yıldızlar 
Müsabakalarına Ortaokul 
Yıldızlar Erkek (A) ve Kız 
(A) Tenis Takımlarımız 
katıldılar. Erkek (A) ve 
Kız (A) Takımlarımız ilk iki 
maçlarında galibiyet almıştır. 
Öğrencilerimizi tebrik eder 
başarılarının devamını dileriz.
Tenis Ortaokul Takımımız:
Ayşe Melis Heper, Nehir 

Dizdar, Nehir Mısırlıoğlu, 
Aşkın Nur Elönü, Mustafa 
Berk Çelik, Kerim Koray 
Öztürkler, Can Emre 
Karaoğlu, Ender Arda 
Erdoğan.

İp Atlama Etkinliğimiz

Tenis Takımı Öğrencilerimizin Başarıları

Ortaokul Yıldızlar Tenis Başarımız 

İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Okul Sporları Tenis 
Gençler Müsabakalarında; Genç Kız (A) Tenis Takımımız İstanbul İKİNCİSİ oldu. 
Lise Genç (A) Erkek Tenis Takımımız da grubundan bir üst tura çıkmıştır.
 Tenis Genç Takımımızlarımız, İstanbul‘da aldıkları bu sonuçla Türkiye Şampiyonası 

Yarı Final müsabakalarına doğrudan katılma hakkı kazandılar. Yarı Final müsabakaları           
6-10 Mart 2019 tarihleri arasında, Kocaeli, İzmir, Mersin, Trabzon illerinden birinde 
mücadele edecektir. Bu başarıda emeği geçen öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutlar 
başarılarının devamını dileriz.
Genç Kız (A) Tenis Takımımız:
Azra Deniz Çömlek, Işıl Gülfer Azkara, Ayşegül Mert, Aslı Özcan, Nilda İkizoğlu,      

Ferhunde Zeynep Atmaca
Lise Genç (A) Erkek Tenis Takımımız:
Berke Çelikay, Veli Yapar, Ogeday Akdemir, Suat Teoman Tuncer, Ali İhsan Kozan,            

Emircan Gezer.
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Ortaokul Okul Aile Birliğimizin 
düzenlediği Basketbol Etkinliği 
kapsamında Milli Basketbolcular 
Mirsad Türkcan ve Harun 
Erdenay’ın katılımı ile TED 
İstanbul Koleji Basketbol 
Takımlarımız, 
12 Şubat 2018 tarihinde    
Vargı Etkinlik Salonunda gösteri 
maçı gerçekleştirildi. Ortaokul 
öğrencilerinin seyrettiği maç 
sonrasında lise spor takımları 
ile sporcu olmanın gereklilikleri 
ve sağlıklı yaşam üzerine 
de bir söyleşi gerçekleştiren 
konuklarımıza ve Ortaokul Okul 
Aile Birliğine teşekkür ediyoruz.

Efsane Basketbolcularla Efsane Gösteri Maçı

Beden Eğitimi ve Spor

4. Sınıflar Arası Masa Tenisi Turnuvası 09 Kasım 2018-                  
28 Aralık 2018 tarihleri arasında 28 erkek, 8 kız olmak üzere toplam 
36 öğrencinin katılımı ile turnuva boyunca toplamda 38 eleme 
müsabakası yapıldı. Cuma günleri ilkokulumuzda öğle saatlerinde 
yapılan turnuva müsabakalarına ilgi çok yüksek oldu Turnuvaya katılan 
36 öğrencimize sınıf arkadaşları maçları takip ederek destek verdiler. 
Yapılan müsabakalar çok çekişmeli olduğu kadar fair play ruhunu tam 
anlamıyla yansıtmıştır. Öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını 
diliyoruz.

Çekişmeli müsabakalar sonucunda dereceye giren öğrencilerimiz: 
Erkekler                              Kızlar
1. Mert Özer  4/D         1. Tara Tuzcu    4/B  
2. Batu Kurultay  4/C         2. İdil Tunaoğlu 4/C               
3. Atamert Kozan 4/B         3. Birhan Evren 4/D

4. Sınıflar Arası Masa Tenisi Turnuvası 
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Bilişim Teknolojileri

İlkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerimiz kodlama derslerinde kimi zaman bilgisayar başında uygulamalarını 
yaparken, kimi zaman da grup çalışması yapılacak şekilde düzenlenen laboratuvarımızda farklı 
kodlama etkinliklerini gerçekleştirdiler. Hayal güçlerini, bilişsel becerilerini ve kodlama yeteneklerini 

bilgisayarsız kodlama kitlerini kullanarak, oyun oynar gibi eğlenerek geliştirdiler. 

Robotu kontrol eden programın algoritmasını kod blokları ile kontrol kartı üzerinde oluşturdular. 
Oluşturdukları algoritmaya göre hareket eden robotun istenilen hedefe ulaşmasını sağladılar. 
Öğrenciler yazdıkları kodlara anında geri bildirim alarak doğrularını veya hatalarını gördüler. 

Doğru algoritmayı oluşturana kadar denediler. 

4. sınıf öğrencilerimiz ise 
Kodlama etkinlikleri ile çeşitli 
geometrik çizim çalışmalarını 
gerçekleştirdiler. 
Öğrenciler “Açı blokları” 

sayesinde robotu istediği 
açıda çevirmeyi öğrendiler. 
Daha sonra bir kalemi 
robotun üstüne koyup farklı 
geometrik şekilleri çizmeye 
çalıştılar. 

3. Sınıf öğrencilerimiz Microsoft Word programında, belgelerinde bulunan “Beş Duyu Organımız ve Görevleri” içeriğini uygun kriterlere 
göre biçimlendirip düzenlediler. Belgelerine konuyla ilgili resimler ekleyip içeriklerinin görsel olarak daha etkili olmasını sağladılar. Ardından 
Microsoft PowerPoint programında “Maddenin Halleri” konulu bir sunum hazırlamaya başladılar. Öğrencilerimiz her hafta öğrendikleri 
farklı özellikler ile sunumlarını zenginleştirmeye devam edecek.  Bu çalışmalar tamamlandığında istenilen bir konu hakkında düzenli bir 

döküman ve sunum hazırlayabilme becerisine sahip olacaklar. 

İlkokul Öğrencilerimizin Bilişim Teknolojileri Çalışmaları
Kodlama Etkinliklerimiz

Doküman ve Sunum Oluşturma
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Bilişim Teknolojileri

4. sınıf öğrencilerimiz, STEM çalışmaları kapsamında bir elektronik devreyi oluşturan temel parçalar hakkında bilgi edindiler ve elektronik devrenin 
nasıl çalıştığını anladılar. Basit elektronik devreler oluşturdular, bu devreleri birbirlerine bağlayarak müzik sesi çıkarttılar, helikopter çalışması yaparak 
pervane döndürdüler ve ampul yaktılar. Bu çalışmaları yaparken kablo, pil, anahtar gibi basit elekrik devre elamanları hakkında bilgi edindiler. 
Ses, ışık ve dokunma gibi algılayıcıların bulunduğu setle çocuklarımız, ses veya dokunmaya duyarlı devreler tasarladılar. Bu çalışmalar sonucunda 
öğrencilerimiz bir elektronik devreye elektriğin girmesi, işlenmesi ve sonunda bu enerjinin başka bir biçimde (ses, ışık, hareket vb.) çıkmasını somut 
olarak gözlemleme fırsatını buldular. 

4. sınıf öğrencilerimiz, 
STEM çalışmaları 
kapsamında bozuk 
klavyelerin tuşlarını söküp 
iç taraftaki çapaklarını 
temizlediler. 
Temizledikleri tuşları 

değişik tasarımlar 
yapmakta kullanacaklar. 
Bu tasarımları yaparken 

tasarlayacakları alanı 
hesaplayarak ne kadar 
tuşa ihtiyaçları olduğunu 
bulduktan sonra tasarım 
ayağına geçecekler. 
Tuşları sökerken kuvvetin 

etkileri konusunu da 
bizzat gözlemlemiş 
oldular.

İlkokul Öğrencilerimizin Bilişim Teknolojileri Çalışmaları

STEM Etkinliklerimiz

Maker&Robotik Kulübümüzde, 
öğrencilerimiz, hareket 
edebilen çeşitli robotlar 
tasarlayabilmektedir. Bu 
tür etkinlikler öğrencilerin 
Fen, Teknoloji, Matematik, 
Mühendislik alanlarındaki 
becerilerini eğlenceli bir şekilde 
geliştirmelerini sağlamaktadır.
Öğrencilerimiz dönem boyunca 

Lego WeDo 2.0 Temel Set ve 
Basit Makineler setini kullanarak 
çeşitli modeller tasarladılar. 
Farklı haftalarda Dans Eden 

Kuşlar, Aç Timsah, Kükreyen 
Aslan ve Kaleci gibi modelleri 
oluşturduktan sonra; gerekli 
kodlama işlemlerini yaparak 
modellerine hareket sağladılar.
Ayrıca "topaç" çalışması ile, 

geleneksel çocuk oyunlarından 
topaç çevirmeyi teknoloji 
kullanarak günümüze uyarladılar.

Maker&Robotik 
Kulübü Etkinliklerimiz
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Bilişim Teknolojileri

Lego Mindstorm EV3 setleri ile, problem çözme ve tasarım yeteneklerini kullanarak “Domino Taşı Dizici”, “Renk Ayrıştırıcı”, “Çizgi Çizen” robotlarını 
tasarlayıp programladılar.

Scratch ve Microsoft Kodu Game Lab Programlarında, senaryolarını kendilerinin oluşturduğu oyunları tasarlayarak gerekli programlama işlemlerini 
yapmaya çalıştılar. Çalışmaları tamamlandığında kendilerine ait oyun tasarımlarını arkadaşlarının kullanımına sunacaklar. 

Ortaokul Öğrencilerimizin Bilişim Teknolojileri Çalışmaları
Maker & Robotik kulübü öğrencilerimiz STEMS FEST hazırlıklarına devam ediyor. 

Lego Mindstorm EV3 setleri ile robotik, makey makey, kodlama, oyun tasarımı ve kendin yap konularında 
birbirinden güzel çalışmalar ortaya çıkarıyorlar.
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Geliştirdikleri oyunları klavyeden oynamak yerine, kendin yap düşüncesinden yola çıkarak yaptıkları joystick, direksiyon ve oyun kumandasının makey 
makey kartları ile bağlantısını kurarak oyunlarına eğlence kattılar.

Ortaokul Öğrencilerimizin Bilişim Teknolojileri Çalışmaları

Lise Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz ile programlamanın temeli sayılan algoritma ve akış şeması konuları, gerçek hayat örnekleriyle flowgorithm 
programında uygulamalı olarak işlendi. Bu örneklerle öğrencilere; verileri ayrıştırmaları, neden-sonuç ilişkisi kurmaları ve sorun oluşturan ögeleri göz 
önüne alarak, sonuca doğru yoldan ulaşmaları kazandırılmıştır.
Öğrenciler, programlama konusundaki bilgi ve beceri düzeylerine uygun olarak Python programlama diliyle program geliştirme sürecine adım attılar. 

Sahip olduğu avantajları sayesinde Python programlama dilinin kullanımı dünyada hızla artmaktadır. Özellikle yazılım sektöründe öne çıkan Google, 
Facebook, Youtube ve Instagram gibi birçok platformda kullanılmaktadır.

Bilgisayar Bilimi Dersinde Python Programlama Dilini Öğreniyoruz

Öğrencimiz Kerim Koray Öztürkler'in QR ve Barkod Tarama Uygulaması
Ben 8/A sınıfından Kerim Koray Öztürkler. 4-5 yıl önce uygulama ve oyun geliştirme merakım başladı. En son bir QR ve Barkod 

tarama uygulaması geliştirdim. Bir gün QR kod taraması yapmam gerekti. Bununla ilgili bir uygulama indirdim. Uygulamayı 
incelediğimde çok yavaş ve kullanımı zor olduğunu farkettim. Ben de bir QR code tarayıcısı yapabileceğimi düşündüm ve başardım. 
Bu uygulamamı Play Store’dan indirebilirsiniz. 
Uygulamam, QR ve Barkod tarama işlemini gerçekleştiriyor. Taradıktan sonra, kodun sonucunu gösteriyor. Bu sonuç bir URL ise; 

uygulama sizin için URL’yi açıyor, bu sonuç bir ürün kodu ise, uygulama sizin için o ürünü otomatik olarak Google’da arıyor. Ayrıca 
uygulama aynı zamanda geçmiş aramaları “History” bölümünde saklıyor, eski kodlarınızı kaybetmiyorsunuz. Uygulamada kendi QR 
kodunuzu oluşturabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Günlük yaşamınızda aktif bir şekilde kullanıp hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz.
Örneğin; bir markette bulduğunuz ürünün fiyatı 7 TL. Aynı ürünün başka marketlerdeki fiyatını öğrenmek istediğinizde uygulamamı 

açıyorsunuz. Ardından ürünün üzerindeki barkodu taratarak, uygulamamın “araştır” seçeneğine gelebiliyorsunuz. Bu noktada uygulama, Google’da 
ürün için arama yapıyor ve sonuçları size gösteriyor. Aynı ürünün 4 TL’ye başka marketlerde satıldığını görebiliyorsunuz. Böylece uygulamam sayesinde 
karlı bir alışveriş yapmış oluyorsunuz. 
Uygulamamın konseptini sevdiyseniz, ücretsiz indirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaştıkça da bana destek olabilirsiniz. http://bit.ly/2GljsVD 
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Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Okulumuzda bu yıl hayata geçirdiğimiz bir sosyal sorumluluk projesi olan Best Buddies programı uluslararası bir sivil toplum girişimidir. Zihinsel ve 
gelişim engelli bireylerle, gönüllüleri arkadaş yapan bir programdır. Kelime anlamıyla en yakın arkadaş anlamına gelen bu sivil girişim, hayatlarında yeni 
bir arkadaşa yer vermeye olanak sağlayacaktır. Programın amacı, toplumdaki Zihinsel ve Gelişim Engelli bireyleri oldukları gibi kabul etme ve kabul 
görme yolunda adım atılmasına aracı olmaktır.
Best Buddies Eşleştirme töreninde 9 ve 10. sınıflardan gönüllülerimiz, arkadaşlıklarının ilk adımını attılar, Beykoz Özel Eğitim Meslek Okulundan 

buddyleriyle tanıştılar. Gönül bağı ile arkadaşlık kuran gönüllü ve buddylerimizin heyecanları, mutlulukları yüzlerinden okunuyordu. Yeni filizlenen 
arkadaşlıklarının büyüdüğünü, serpildiğini görmeyi sabırsızlıkla bekliyor olacağız.

20 meslek odasında 48 konuğun katılımıyla İşletme-Ekonomi, Psikoloji, Mimarlık, Uzay 
Mühendisliği, Tıp, Sinema-TV, Uluslararası Ticaret, Girişimcilik, Dijital Oyun Tasarımı, Hukuk, 
Makine Mühendisliği, Reklamcılık, Gastronomi, Endüstri Mühendisliği, Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler, Görsel İletişim Tasarımı, Bilgisayar mühendisliği, Moleküler Biyoloji 
ve Genetik, Diş Hekimliği, İnşaat Mühendisliği bölümlerinin tanıtımını lise öğrencilerimize 
gerçekleştirdik. Her meslek odasında üniversiteden akademisyen-alanda çalışan meslek uzmanı-
üniversite öğrencisi eşliğinde yapılan sunumlarla öğrencilerimiz, ilgi duydukları meslekleri 
daha yakından tanıma imkanı buldular, merak ettikleri tüm sorulara yanıt bulmaya çalıştılar. 
Öğrencilerimizin kariyer hedefleri için doğru bilgiler edindikleri bu etkinliğimize katkılarından 
dolayı başta gelen tüm konuklarımıza, etkinliğin gerçekleşmesinde çok yoğun emek harcayan 
10. sınıf öğrencilerimize, öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ederiz.

11 Ocak 2018 tarihinde Lise binamızda 
13 üniversitenin katılımıyla “Yurt İçi 
Üniversite Fuarı”mızı gerçekleştirdik. 
Etkinliğe Acıbadem, Okan, Maltepe, Kadir 
Has, Mef, Yıldız Teknik, Bilgi, Bahçeşehir, 
Sabancı, Özyeğin, Yeditepe, Kültür, Bilim 
üniversiteleri katıldı. 10, 11 ve 12. sınıf 
öğrencilerimiz, fuar alanında yer alan 
üniversiteleri ziyaretlerinde, okullarla ilgili 
bilgi alarak merak ettikleri soruları konunun 
uzmanlarına sorma imkanı buldular. Etkinliğin 
gerçekleştirilmesinde katkısı olan tüm 
katılımcı üniversitelere teşekkür ederiz.

Bir Sosyal Sorumluluk Projesi “BEST BUDDIES” 

12. Meslekler Günü Etkinliğimizi Gerçekleştirdik Yurt İçi Üniversite Fuarı
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Müzik

Müzik Bölümü öğretmenlerinin ortaokul ve lise öğrencileri ile birlikte hazırladığı Kış Konseri 10 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz, 
müzik alanındaki performanslarını keman, saksafon, gitar, acapella, koro, pop orkestrası, nefesli çalgılar gruplarında yer alarak sergilediler. 
Öğrencilerimizin müzik alanında gösterdikleri başarılı sahne performanslarından dolayı tebrik ediyoruz. 

Lise öğrencilerimizden Çağla Pars, Doğa Üzen, Melda Arapkirli ve Selen Dolu’nun 
birlikte açtıkları Lise Farkındayız Kulübü, farkında olduklarını, gerçekleştirdikleri 
çalışmalarla bizlere göstermeye devam ediyor. Düzenledikleri kampanya ile topladıkları 
ikinci el kitapları ve Lise Öğrenci Birliğinin desteği ile edindikleri yeni kitapları Beykoz 
Atatürk İlkokuluna kendileri götürdüler. Öğrencilerle birlikte, kitapları yeni kurulan 
kütüphanenin raflarına yerleştirdiler. Birlikte keyifli bir kitap yolculuğuna çıktılar. Ayrıca 
anaokulu öğrencilerine de belirli aralıklarla okul sonrasında giderek kitap okumaya 
devam ediyorlar. Ayrıca Üniversite Hazırlık Birimimizle yaptıkları işbirliği sonucunda da 
Batman’a üniversite hazırlık kaynak kitaplarının gönderilmesine de destek verdiler. 
Bir diğer çalışmaları da sokak hayvanları içindi. Yine düzenledikleri kampanya ile 
topladıkları kuru mama, tasma, makarna ve mama kabı gibi malzemeleri, hayvan 
barınağına teslim ederek biraz da sevimli dostlarımızla oyun oynamanın tadını 
çıkardılar. Öğrencilerimizin toplum hizmeti alanındaki çalışmaları ikinci dönemde de 
devam edecek. 

Kış Konseri

Farkındayız Kulübü Çalışmaları

Toplum Hizmeti
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TİUF

Gençlerin yakın ve uzak çevre konularına 
duyarlılığını arttırmak, derinlemesine ve çok yönlü 
araştırma yaparak, bilimsel gerçeklere dayalı 
bilgi paylaşımlarını sağlamak amacı ile her yıl 
geleneksel olarak düzenlenen X. TED İstanbul 
Ulusal Forumunu, 8-11 Şubat 2019 tarihleri 
arasında okulumuzda gerçekleştirdik. Türkiye’nin 
çeşitli illerinden katılan 23 okul ve toplamda 
355 öğrenci ve öğretmen ile gerçekleştirdiğimiz 
forumda, öğrenciler dört gün süreyle 11 farklı 
komitede dış ilişkiler, eğitim, kadın hakları, sağlık, 
ekonomi, güvenlik, sanat, tarım ve kalkınma, 
medya, kültür ve tarih, teknoloji ve kalkınma 
konu başlıkları altında sorunları ortaya koydular, 
çözümler aradılar ve çözümlerini rapor haline 
getirdiler. Bunu yaparken de ortak düşünebilmek, 
üretken olmak, öz güveni geliştirmek, yeni 
dostluklar kurmak gibi pek çok kazanım elde 
ettiler.
X. TİUF’a katılan tüm öğrencilerimizi ortaya 

koydukları çözüm önerileri için tebrik ediyor,      
XI. TİUF öğrenci komitesine başarılar diliyoruz.

X. TİUF
TED İSTANBUL ULUSAL FORUMU
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Görsel Sanatlar

8. sınıflarla Görsel Sanatlar dersimizde 
hem müzik dinledik hem de tuvallerimizi 
şenlendirdik. Rengârenk enstrümanlar, 
havada uçan notalar ve en sevdiğimiz 
şarkılar öğrencilerimize ilham oldu! 

8. Sınıf Müzik Konulu Tuval Çalışmalarımız
Resim ve Müzik Bir Arada...

1. sınıf öğrencilerimize yönelik Sihirli Eller Kulübümüzde, küçük el kaslarını geliştirmeye yönelik kes-yapıştır; üç boyut algımızı geliştirmeye yönelik atık 
malzemeler ile parti çocukları ve minik penguenler yaparak 2019’a Merhaba dedik! 

 1. Sınıf Öğrencilerimizle Kulüp Çalışmalarımız



www.tedistanbul.k12.tr

https://www.facebook.com/TEDIstanbulKoleji

https://www.instagram.com/tedistanbul/

https://www.youtube.com/user/TEDIstanbul1

https://twitter.com/TEDISTANBULKLJ

https://www.linkedin.com/in/ted-istanbul-koleji-6450b2139/
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