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Sevgili kolejliler, öğretmenler, 
saygıdeğer konuklar. 
Müsaadenizle Ankara 

Kolejli bir ağabeyleri olarak, 
mezunlarımıza hitap etmek 
istiyorum.

Sevgili Çocuklar, 
Zannederim size söylemediler 

ama mezun olmanın başka bir 
şartı daha var. Diplomalarınızı 

alabilmeniz için Kolej çekebildiğinizi yüksek sesle ve canı gönülden 
konuklarımıza göstermeniz lazım. İşte bu bizim Kolejlilik ruhumuzdur. 

Sevgili Kolejliler,
Sizin yaşınızdayken neler düşünüp neler hayal ettim ve bugünkü aklımla 

sizin oturduğunuz yerde oturuyor olsam acaba geleceğimle ilgili farklı kararlar 
alır mıydım diye düşündüm. 
Bu nedenle konuşmama biraz kendi yaşantımdan bahsederek 

başlayacağım.
Çocuklar ben Koleji çok sevdim. Hayatımın en güzel dönemlerinden birini 

orada geçirdim. Okulda öyle çok başarılı bir öğrenci falan değildim. Hatta 
yakasına hiç kırmızı kurdele takılmadan ilkokulu, takdir alamadan liseyi 
bitiren bir çocuktum. Yani okulda hiç ödül almadım. En büyük ödül; basit 
bir yaşam, neşe, sevgi, dostluk, sağlık ve mutluluktur diye düşündüm ve 
yaşama hep teşekkür ettim durdum. 
O zamanlar mahalle hayatımız da şahaneydi. Çok güzel oyunlar oynardık. 

En önemlisi tabii futboldu. Ben, mahalle takımının kalecisiydim. Sonra 
basketbol, masa tenisi, bilardo, kitaplar… Hayat akıp gidiyordu. 
İlkokuldayken tuhaf ama müzik öğretmenim “Sende müzik kulağı 

yok!” deyip beni koroya almamıştı. Fakat ben ortaokulda kendi kendime 
gitar çalmaya, lisede söz yazıp, besteler yapmaya başladım. Üniversite 
yıllarımdaysa kurduğum grupla söz ve müziği bana ait şarkılarla iki kez 
Eurovizyon Şarkı Yarışması’nın Türkiye elemelerine katıldım. 
Tabii lisede bunca faaliyetin yanında yeteri kadar kitap okuyamayınca bu 

defa edebiyat öğretmenim beni ikmale bıraktı. Bugün ise yazıp bitirdiğim 
beş kitabım var. Şimdilik üçü yurtiçi, ikisiyse yurtdışında yayımlandı. Vakit 
buldukça yazmaya devam ediyorum. Epeydir çocukluk arkadaşlarım arasında 
lakabım Öykücü oldu. 
Bir de lisede İngilizceden ikmale kalmışlığım var. Şimdiyse kurduğum 

şirketler grubunun işi üretim ve ihracat olduğundan, hayatımı her gün 
İngilizce konuşup yazışarak kazanıyorum. 
Sözün kısası çocuklar; bazı tökezlemeler, hatta iki seksen yere serilmeler 

dahi sizin aslında başarılı olmanızı sağlayacak çok faydalı tecrübelerdir. Yeter 
ki hayalleriniz, hedefleriniz olsun ve hiçbir zaman yılmayın. 
Ben tam sizin yaşınızdayken, yani liseyi bitirdiğim yıl, bir hedef belirlemiştim 

kendime: “Serbest çalışmak…” Tamamı devlet memuru olan bir aileden 
çıkıp iş adamı olmak. Bunu hiç geciktirmeden gerçekleştirdim. Üniversiteyi 
bitirdiğim yıl ilk firmamı kurdum ve canla başla çalışmaya başladım.  
Şimdi geriye bakıp bu günkü aklımla farklı şeyler yapar mıydım diye 

düşününce “Hayır” diyorum. Çünkü o günkü yüreğim ve aklım bana ne 
yapmamı söylemişse onu yapmam gerekiyordu. Ve beni ben yapanlar da o 
yaptığım şeyler oldu. 
Dostum Düş Hekimi’nin çok sevdiğim anlamlı sözleridir şunlar: 
Aslında tek kullanımlık yaşam
Olması istenilen gibi değil
Olmasını istediğimiz gibi olmalıdır.
 
Bunun bedeli ağır olabilir
Ama hiçbir bedel
Başkasının yaşamını yaşamaktan 
Daha ağır değildir. 

Sevgili çocuklar, hayatın anlamı nedir diye filozoflar asırlardır düşünür 
dururlar. Aslında hayatı nasıl anlamlı kılmalı diye düşünmek, sanırım daha 
doğru olur. 
Peki, sen hayatını anlamlı kılacak ne yaptın abi diye soracak olursanız şunu 

söyleyebilirim: “Türkiye’nin bence en önemli ihtiyacı olan, çağdaş eğitime 
katkı sunmak üzere, mezun olduğum okulun güven duyulan mezunlarının 
arasına katılabilen, en genç mütevelli olarak, TED İstanbul Kolejinin 
kuruluşunda, çorbaya bir tutam tuz atabildim.”

Ve atılan bu tuzun farkına varıldı. İlkokuldayken yakasına hiç kırmızı kurdele 
takılmamış bu çocuk, 2000 yılında Çankaya Köşkü’nde Cumhurbaşkanı 
Demirel tarafından “Eğitim Özel Ödülü”nü almaya layık görüldü.

*      *     *

Sevgili Kolejliler,
Sizleri yetiştirmek için eli öpülesi öğretmenleriniz çok emekler verdi ve 

bugün bu sıcak bilgi yuvasından uçma zamanınız geldi. Yarın karşınıza 
aşılacak sarp kayalar çıktığında, onları da uçarcasına tırmanıp aşacak ve 
güzel yurdumuza birer meşale olacaksınız çocuklar. Çalışan, üreten, eser 
yaratan, yöneten ve bir zaman sonra yetiştiren, öğreten olacaksınız.
Yüreğimizin övüncesi, yurdumuzun güvencesi aslanlarımız! Biliyoruz 

ki bu sene çok çalıştınız, çok yoruldunuz ve şimdi okulunuzdan mezun 
oluyorsunuz. Bundan sonra çıkacağınız basamaklara da iyi hazırlandınız. 
Gücünüzü kendinize kanıtlamak ve gelecekteki başarılarınız için, bu 
yoğun çalışmalar elbette ki gerekliydi. Ama unutmayasınız ki başarı, 
anahtarlarından sadece birisidir; küçük mutlulukların kapılarını açan ve sonra 
onları sevdiklerinizle paylaşmanızı sağlayan.

Sevgili Çocuklar, 
Mutluluklar hep küçücük olurlar. Onlar varılacak bir hedef değil, her an 

yakalanması, an be an yaşanması ve sevdiklerinizle paylaşılması gereken 
güzellemelerdir. Onun da kapısını açan anahtar sevgidir; başarı, güven, 
sadakat daha sonra gelir. Her şey sevgiyle başlar çocuklar.
Bakın dinleyin, bu topraklarda yaşamış bir bilge insan nasıl anlatmış 

mutluluğu ve sevgiyi:
Mutluluk Pastası Tarifi: 
Malzeme: 4 fincan sevgi, 2 fincan sadakat, 1 fincan arkadaşlık, 1 fincan 

saygı, 2 kaşık ümit, 2 kaşık şefkat, 1 kaşık inanç ve 1 fıçı neşe. 
Yapılışı: Sevgi ile sadakati, inanç ve şefkatle, anlayışla karıştırın. Ümit ve 

arkadaşlığı katıp neşeyle fıçıda sallayın. Güneşte pişirip, her gün cömertçe, 
saygı ile yakınlarınıza servis yapın.  
Mutluluk ezgisinin ne güzel bir tarifidir bu… 

*      *     *

 Peki, yaşam nedir bilir misiniz çocuklar? 
Yıllardır göğsünüzün üstünde, gelecekteyse yüreğinizde taşıyacağınız Kolej 

ambleminde, solda tek başına duran bir yıldız parıldar. O yıldızın simgelediği 
kişi, TED’in kuruluş dönemi başkanı olan eğitimci ve yazar, Kuvayı Milliyeci, 
istiklal madalyasıyla onurlandırılmış Nafi Atuf Kansu’dur. Onun oğlu, şair ve 
yazar, bilge insan Ceyhun Atuf Kansu’dur ki, bir dinleyin hele nasıl seslenmiş 
yaşamla ilgili olarak çocuklara: 
“Balım kız, dalım oğul, bir ırmağın yaşantısı da bir insanın yaşantısına 

benzer: yağmur, dölünden dağ ananın bağrına düşer, ırmak dağ anadan 
doğar, ovalarda gençtir koşar, kocalır yaşar ve denize varır ölür.” 
Yüreğimizin övüncesi, geleceğimizin güvencesi çocuklarımız! İşte yaşamın 

özeti budur. Sizler yaşam ovanızda koşmaya başlamak için, henüz 
eğitiminize devam edeceksiniz. Sonra hayata atılacak ve gürül gürül akmaya, 
yaşam ovanızda koşmaya, üretmeye, eserler yaratmaya başlayacaksınız. 
Yaşamınızla ilgili kararları kendiniz alıp, sevgiyi ararken kendi yolunuzu bulup, 
yaşam yolculuğunuza coşku ile devam edeceksiniz.
 Karşınıza çıkan zorlukları ve engelleri, bu yuvada edindiğiniz özgür 

düşünebilme yeteneği ve akılla bilimi temel alan Atatürkçü düşünce 
yapınızla kolaylıkla aşacaksınız. Bütün yaşamınızda bu bilgiler, sizlere doğru 
yolu gösteren yıldız olacak ve bu yuvada geçen günleri gerçekten hasretle 
anacaksınız.
Yüreğimizin övüncesi çocuklarımız! Yaşam ovanızda, mutluluk güzellemesini 

dudağınıza ıslık yaptığınızda, doğduğunuz toprakların sizlere verdiklerine 
karşılık vermeyi sakın unutmayın.
Ve hiç aklınızdan çıkartmayın ki; Ata’nızın size verdiği birinci görev olan, 

Türk istiklalini ve laik Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak için muhtaç olduğunuz 
kudret, damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur.

*      *     *
Yolunuz açık olsun çocuklar, her şey çok güzel olacak.
Sevgilerimle…
Can Özoğuz

Mütevelli Heyeti Üyemiz Can Özoğuz’un TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Lisesi 
2019 Yılı Mezuniyet Töreni Konuşmasından
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Törenlerimizden

2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı mezunlarımız 26 Haziran 2019 tarihinde okulumuzda düzenlenen törenle diplomalarını aldılar.
Akademik kadromuzun ve mezunlarımızın geleneksel mezuniyet yürüyüşleri ile sahnedeki yerlerini almalarının ardından törenimiz Saygı Duruşu ve 

İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı. Okul Müdürümüz Füsun Ersoy’un açılış konuşmasının ardından ilk üç dereceye giren öğrencilerimiz açıklandı. 
Okul Birincisi Dila Karcılıoğlu, İkincisi Arda Aliz ve Üçüncüsü Beril Dinekli’nin Türk Eğitim Derneği ve TED İstanbul Koleji ödüllerini, TED İstanbul Koleji 
Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Nurgül Haseki takdim etti. İlk üç dereceye giren mezunlarımıza Okul Aile Birliği Başkanı Serap Eşsiz ve 
Yardımcısı Ebru Kaplan da hediyelerini verdiler.
İlk mezunlarımızla birlikte gelenek haline gelen Altın Öğrenci Ödülünün sahibi Yağız Ali Ercan ve Ece Şener’in ödüllerini Genel Müdürümüz Sayın Güven 

Beştaş ve Okul Müdürümüz Sayın Füsun Ersoy verdi. Öğretmenlerimiz adına konuşmayı yapan 12. sınıflar Müdür Yardımcısı Gülseren Yayla’nın ardından, 
TEDMED Mezunlar Derneği Başkanı İpek Eyüboğlu ve Okul Birincisi Dila Karcılıoğlu, mezunlarımız adına bu yıl Elif Kardelen konuşmalarını yaptılar. 
2018-2019 döneminin mezuniyet konuşmacısı olarak, Seçilmiş Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyesi Esat Can Özoğuz’du. Kendisinin 

mezunlarımıza ilham veren konuşmasının ardından, Genel Müdürümüz Sayın Güven Beştaş, kendisine katılım plaketini sundu.
Diplomaların dağıtımından sonra, ilk üç dereceye giren öğrencilerimizin mezunlar adına okul yaş kütüğüne plaket çakmaları, mezunlarımızdan Irmak 

Erpolat ile Erol Tan Atayurt, 11. sınıf öğrencilerimiz Yasmin Balta ve MuratYağcı’ya gururla taşıdıkları okul flamasını devir teslim etmelerinden sonra, 
Mezuniyet Andı, Yağız Ali Ercan eşliğinde tüm mezunlarımız tarafından coşkuyla ve gururla söylendi. 
Törenin sonunda Kolej Marşı’nın büyük bir coşku ve heyecanla söylenmesinin ardından geleneksel mezuniyet yemeğimiz ile törenimiz son buldu.

Başarıyı, aydınlığı yakalamak üzere artık izinlisiniz gençler. Sizler TED İstanbul Koleji ruhunu ve Atatürk İlke ve İnkılaplarını sonsuza dek yaşatacaksınız!

Lise Mezuniyet Törenimiz



 GAZETEDDY 2019  5

Törenlerimizden

8. sınıf öğrencilerimiz ortaokul yaşamlarını tamamladılar ve liseye devam etme hakkını elde ettiler. 26 Haziran 2019 tarihinde Konferans Salonunda 
düzenlenen programda Okul Müdürümüz Füsun Ersoy’un hoş geldiniz konuşmasının ardından 8. Sınıflar Müdür Yardımcısı Gülen Öztürk konuşmasını 
yaptı ve sahneye bir gün önce mezun olan Elif Kardelen Acar’ı davet etti. Mezunumuzun öğrencilere hitaben yaptığı konuşmanın ardından öğrencilerimize 
ortaokulu tamamlama sertifikaları 8. Sınıflar Müdür Yardımcısı Gülen Öztürk ve 8. Sınıflar PDR Uzmanı Yeşim Güden tarafından verildi. ve Sanat 
Sokağında düzenlediğimiz yemek ve dans etkinliği ile Liseye Merhaba dedik. Öğrencilerimize lise yaşamlarında başarılar diliyoruz. 

Liseye Merhaba

Atatürk Gençleriyiz: 100. Yılında Sözümüz Olsun, Seni Yaşatmak Andımız Olsun!
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı 100. Yılında, TED İstanbul Koleji Vargı Etkinlik Salonunda büyük bir coşkuyla kutladık. Spor 

ve gösteri gruplarındaki öğrencilerimizin okul bandosu eşliğinde yürüyüşü ile başlayan törenimiz, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinin 
ardından Bandırma Gemisinin Samsun’a varışı, öğrencilerimizin Amasya, Erzuum, Sivas kongrelerini yöresel danslarıyla canlandırması, barkovizyon 
perdelerine yansıyan Atatürk’ün büyük eseri Nutuk’tan alıntılar, öğrencilerimizin 19 Mayıs’ı anlatan söylemleri, Kurtuluş Savaşının başlamasını, 
kazanılan büyük zaferle Cumhuriyet’e giden yolun aydınlığını danslarıyla, gösterileriyle canlandırmaları hepimize duygu dolu anlar yaşattı. Hep birlikte 
seslendirdiğimiz İzmir Marşı, Gençlik Marşı ve 10. Yıl Marşı Atamıza ve Cumhuriyetimize olan inancımızı ve sevgimizi bir kez daha gözler önüne serdi. 
Tören programımızın sonunda Atatürk Gençleri öğrencilerimiz, birlikte ant içtiler:
Ey Atatürk!
Eğitimde, bilimde, sanatta, ilke ve inkılaplarını koruyup kollamada, hep en ileride olmak, tüm 
insanları kardeş bilip insan haklarına saygılı olmak, iyiden, doğrudan, güzelden yana olup
hep onları savunmak, aydınlığa, çağdaşlığa, bilimselliğe koşmak, ulusumuzun gelişmesine katkıda bulunmak, güçlükler karşısında yılmadan çalışmak, 

sonsuza dek seni her gün daha iyi tanımak, tanıtmak ve her gün seninle seni aşmak, seni aklımızda yaşatmak andımız olsun!
19 Mayıs kutlu olsun!

Atatürk’ü Anma Gençl ik ve Spor Bayramı
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Törenlerimizden

Mustafa Kemal Atatürk'ün  geleceğimiz olan çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına armağan ettiği, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,  “Çocuklar 
Geleceğimizdir” teması ile 23 Nisan 2019 tarihinde 10.00-12.00 saatleri arasında tüm öğrenci ve öğretmenlerimizle birlikte kutladık.
Bando eşliğinde geleneksel tören yürüyüşü ile Vargı Etkinlik Salonuna giren öğrencilerimiz, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından 

hazırladıkları dans gösterilerini sunarken, günün anlam ve önemini bir kez daha hepimize hissettiler.  TED İstanbul Koleji öğrencileri TED’li olmanın 
ayrıcalığını bu mutlu günümüzde tek yürek olarak  bize en güzel şekilde göstermiş oldular.
Öğrencilerimizle hepimiz gurur duyuyoruz, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Kutladık

Tarihin dilinden düşmez bu destan, 
Nehirler gazidir, dağlar kahraman, 
Her taşı bir yakut olan bu vatan, 
Can verme sırrına erenlerindir!
                  ORHAN ŞAİK GÖKYAY

Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde, “Ben size ölmeyi emrediyorum!” 
diyen yüce Önder Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, vatan için can veren 
tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve gönül borcuyla andık. 

Çanakkale toprağının 
Üstü cennet altı mezar…
Kavga bitmiş mezarlarda 
Kaynaş olmuş yiten canlar.. 
Bir garip savaştı Çanakkale Savaşı, 
Kızıştıkça kızgınlığı dindiren
Ara verdikçe ateşe, düşmanı kardeşe 
Döndüren bir savaş…
Kıyasıya bir savaştı,
Ama saygı üreten bir savaş,
Yaklaştıkça birbirine 
Karşılıklı siperler, 
Gönüller de yakınlaştı.
Düştükçe vuruşanlar toprağa
Dostlar gibi kaynaştı.
Üstü cennet altı mezar,
Çanakkale toprağının.
Kavga bitirmiş mezarlarda, 
Kaynaş olmuş yiten canlar.
“Huzur içinde uyusun” 
Vuruştukları topraklarda 
Kavgadan kinden uzakta 
Yan yana dostça yatanlar…

18 Mart töreninde öğrencilerimiz, Çanakkale Boğazı’nda yıllar sonra, 
kahraman Türk askerinin yaşadığı bir büyük acıyı daha anlattılar.           
81 Türk askerinin Dumlupınar Denizaltısında şehit olmasını, bu    
kahraman şehitlerimizin yürek burkan, hazin hikâyesini ve bu gerçek 

hikâyeden çıkan, dinlerken de hepimizi hüzne boğan “Ah Bir Ataş Ver” 
türküsünün içindeki sevdanın öyküsünü dramatize ettiler. Şiirlerle, halkın 
yüreğinden kopan hüzünlü türkülerle şehitlerimizi andık ve bu kutlu 
günde çok büyük fedakârlıklarla kazanılan zaferimizi bir kez daha kıvançla 
kutladık. 

18 Mart Çanakkale Zafer i  ve Şehit ler i  Anma Günü
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Küçük grup 
öğrencilerimiz 
öğretmenleri ile 
Çavuşbaşı İtfaiye 
Müdürlüğüne geziye 
gittiler. Gezide 
öğrencilerimiz itfaiyenin 
görevleri hakkında 
bilgil edindiler. Küçük 
itfaiyeciler oldular ve 
hazırlanan maket üzerinde yangın söndürmenin nasıl olduğunu deneyimlediler. Çok eğlenceli ve öğretici 
gezimizin ardından hep birlikte okulumuza geri döndük.

Anaokulu

Hazırl ık Grubu Beyin Farkındalığı Haftası

Anaokulu hazırlık sınıfı öğrencilerimizle 12 Mart 2019 tarihinde “Beyin Farkındalığı Haftası” ile ilgili çalışmalar yaptık. Bu haftayı Türkiye’ de organize 
eden Gebze Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Prof. Dr. Işıl Aksan Kurnaz ve Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği 
Bölümü’nden Doç. Dr. Esin Öztürk, asistanları ile okulumuza gelerek; beynimiz nasıl öğrenir, beynimizdeki hücreler, beynimiz çevremizi nasıl algılar, 
beynin içi nasıl görüntülenir, beynimizi nasıl korumalıyız konularında bizi bilgilendirdiler. Beynimiz hakkında çok ilginç şeyler öğrendik. 

Küçük Grup İtfaiye Gezimiz

Küçük Grup Celebrat ion of Learning Etk in l iğ i

Celebrat ion of Learning 
etk in l iğ inde küçük
grup öğrenci ler imiz,  a i le ler ine 
öğrendik ler i  İngi l i zce ve Türkçe 
şark ı lar ı  söy ledi ler .  Öğrenci ler 
s ın ı f  iç performanslar ın ın ardından 
haz ı r lanan masalarda ai le ler ine 
bi reysel  sunumlar ın ı  yapt ı lar .
İ lk  sunumlar ın ı  yapan minik ler imiz 
çok heyecanl ıyd ı lar .
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Orta grup öğrencilerimizle Akvaryum'a gittik. Büyük bir merakla ve heyecanla geziye katılan öğrencilerimiz; gezide farklı balık türleriyle tanışma fırsatı 
yakaladılar. Aynı zamanda kurbağalar, su kaplumbağaları, penguenler, timsahlar ve daha birçok farklı hayvan türlerini de  gördüler. 

Orta Grup Akvaryum Gezisi

Orta grup öğrencilerimiz Rahmi Koç Müzesini gezerek, sergilenen çeşitli ulaşım araçlarını incelediler. Gezi boyunca, yolcu vapuru, uçak, otobüs, tren, 
balıkçı gemisi, antika arabalar ve daha birçok farklı ulaşım aracını gördüler. Bazı araçların içini de gezdiler. Keyif aldıkları bir gezi deneyimi yaşayarak 
müzeden ayrıldılar.

Rahmi Koç Müzesi  Gezimiz

Anaokulu

Yazar Etk in l iğ imiz
Çocuk kitapları yazarı Tülün Kozikoğlu 

“Dondurma Yok mu Peli” kitabını 
öğrencilerimize okudu. İlgiyle hikâyeyi 
dinleyen öğrencilerimiz, kitaptaki 
kahramanlar ile ilgili sorular sorup, 
Tülin Hanım’ la sohbet ettiler. Daha 
sonra Peli’nin dondurmasını hep 
birlikte tasarladılar. Yazarımız kitabını 
öğrencilerimiz için imzaladı.
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Anaokulu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı velilerimizin de katılımıyla öğrencilerimizle birlikte coşkuyla kutladık. Öğrencilerimiz öğretmenlerimizin 
rehberliğinde çeşitli oyunlar oynadılar, sanat aktiviteleri yaptılar, çok eğlendiler. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği

Hazırl ık Grubu Sadberk Hanım Müzesi Gezimiz
Hazırlık grubu öğrencilerimiz Sadberk Hanım Müzesini gezerek, sergilenen çeşitli yaşam gereçlerini inceleme fırsatı buldular. Geçmişten günümüze 

kadar gelen eserleri veya eşyaları incelemek, onlar hakkında konuşmak ve tahminlerde bulunmak öğrencilerimizin çok ilgisini çekti. 

Küçük grup öğrencilerimiz öğretmenleri ile 
Beykoz Misbahçem Çiftliği’ne ziyarete gittiler. 
Gezide öğrencilerimiz çiftlikte yetişen meyve 
ağaçları arasında dolaştılar. Dalından tazecik 
çilekler topladılar. Çiftlikte temiz havada 
yürümek, dalından çilek toplamak, meyve 
ağaçlarını gözlemlemek çok keyifli bir deneyim 
oldu miniklerimiz için. Gezimizin ardından 
topladığımız çileklerle birlikte okulumuza geri 
döndük.

Küçük Grup Misbahçem Gezimiz



10  GAZETEDDY 2019

Anaokulu

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

İlkokula Merhaba

24 Mayıs 2019 tarihinde tüm dünya çocuklarıyla beraber “Okul Dışarıda Günü- Outdoor Classroom Day” etkinliğine katılarak, günümüzün çoğunu 
bahçe etkinlikleri ile geçirdik. Bugünü okulumuzun bahçesinde resim yaparak, hikâyeler dinleyerek, kumda incelemeler yaparak, eğlenceli yarışmalara 
katılıp, oyunlar oynayarak geçiren öğrencilerimiz, farklı bir günün mutluluğunu yaşadılar.

Okul Dışar ıda Günü

Tüm öğrencilerimiz yıl boyunca yaptıkları aktivitelerden seçtikleri çalışmaları Portfolyo Gününde aileleriyle paylaştılar. Keyifli geçen sunumlarda küçük 
ve orta gruplarımız İngilizce, hazırlık gruplarımız İngilizce ve Türkçe çalışma örnekleriyle öğrendiklerini anne ve babalarına anlattılar. 

Portfolyo Sunumumuz
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XX.'si düzenlenen Eyüboğlu Eğitim Kurumları Bilim Şenliği ve Proje Yarışması'nda TED İstanbul Koleji Vakfı Özel İlkokulu Bahçecilik ve Bilimsel Projeler 
Kulübü 4. sınıf öğrencilerimiz "Mozart Dinlemenin Hatırlamaya Etkisi" başlıklı proje ile birinci ve "Çevre Dostu Soğutma" başlıklı proje ile ikinci oldular. 
Öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

İlkokul

Heyecanla Beklediğ imiz Sunum Şenl iğ imiz i  Gerçekleşt i rd ik 

Kulüp Öğrencilerimizin Büyük Başarısı…

“Dünya vatandaşı olarak canlı ve cansız varlıklarla paylaştığımız gezegenimizi korumada sorumluluklarımız vardır.” düşüncesinden yola çıkan 2, 3 ve 4. 
sınıf öğrencilerimiz, “Bu Gezegen Hepimizin!” diyerek haftalardır hazırlandıkları, disiplinler arası bağlantılı sunumlarını ve çalışmalarını, büyük bir heyecan 

ve mutlulukla aileleri ile paylaştılar.
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İlkokul

Kalp At ış ım

Su Fi l t res i  Yapımı Yeniden Kul lanal ım
"Ger i  Dönüşüm Kağıt Ürete l im"

2. sınıf öğrencileri kirli suları temizlemek amacıyla 
kendi su filtrelerini yaptılar. Pamuk, aktif karbon, 
kum ve farklı boyuttaki taşların su filtresinde ne 
işe yaradığını öğrenen öğrenciler, bu malzemeleri 
kullanarak su filtresi tasarladılar. Daha sonra 
öğrenciler su filtrelerini test ettiler.

3. sınıf öğrencileri kağıtların geri dönüşümü ile ilgili 
çalışmalar yürüttüler. Gereksiz kullanılan kağıtların israfa 
sebep olduğunu öğrenen öğrenciler, kağıt kullanımını 
azaltmaları gerektiğini fark ettiler. Kağıdın nasıl geri 
dönüştürüldüğünü videolarla keşfeden eden öğrenciler, 
kendi atık kağıtlarından geri dönüşümle kağıt ürettiler.

Depreme Dayanıklı Ev

2. sınıf öğrencileri “Depreme 
Dayanıklı Ev” etkinliğiyle depreme 
dayanıklı yapılar oluşturdular. 
Öğrenciler marshmallow ve 
kürdanları kullanarak en uzun 
ve sarsılmalara en dayanıklı evi 
inşa etmeye çalıştılar. Öğrenciler 
kriterlere uygun ev yapabilmek 
için farklı stratejiler geliştirdiler. Etkinliğin sonunda evlerin boyları ölçülüp, 
sarsılmalara karşı devrilip devrilmediği kontrol edildi. Öğrenciler daha 
sonra en uzun ve devrilmeyen evin neden dayanıklı olduğunun sebeplerini 
ifade ettiler.

İlkokulumuzda Fen Bilimleri Derslerimiz

Ses İstasyon Çalışması

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

1. sınıf öğrencilerimiz "Kalp Atışım" etkinliğiyle kalbin görevini, vücuttaki yerini ve atış sayısının hangi durumlarda arttığını öğrendiler. Kalbin nasıl 
attığını gözlemlemek isteyen öğrencilerimiz, 4D Anatomy uygulamasını kullandılar. Tablete yüklenen bu uygulamayla öğrenciler, 4D Anatomy kalp kartını 
uygulamaya okutup kalp atışını dinlediler. Daha sonra stetoskop kullanarak birbirlerinin kalp atışını duyan öğrenciler, koşma durumunda kalbin daha 
fazla attığını deneyerek keşfettiler.
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Maddenin Halleri

4. sınıf öğrencileri 
Maddenin Halleri konusuyla 
ilgili farklı deneyler yaptılar. 
“Gazlar Her Yerde”, 
“Patates ile Oksijenli 
Suyun Etkileşimi” ve “Filin 
Diş Macunu” deneyleriyle 
maddenin hallerini eğlenceli 
bir şekilde keşfettiler. 
Öğrenciler, deneyler 
esnasında ortaya çıkan 
değişikliklerin sebeplerinin 
neler olabileceğini tartıştılar. 

Küçük Balık Yoksa Büyük 
Balık da Yok Etkinliği 

4. sınıf öğrencileri Kütüphane-
Fen Bilimleri ortak çalışması 
kapsamında “Küçük Balık 
Yoksa Büyük Balık da Yok” 
etkinliğini yaptılar. Av yasaklarının 
neden olduğu ve bu yasaklara 
uymayanların, canlılara nasıl zarar 
verdiği ile ilgili bilgilerden oluşan 
makale ve haber yazılarını okuyan 
öğrenciler, balıkları korumak için 
üzerimize düşen sorumluluklarımızı 
ifade ettiler.üzerimize düşen 
sorumluluklarımızı ifade ettiler. 

İlkokul

Anasınıfı hazırlık sınıfı öğrencilerimiz her ay ilkokuldaki Fen Bilimleri Laboratuvarına gelerek eğlenceli ve öğretici deneylerle bilim dünyasını tanımaya 
başladılar.
“Teraryum Yapımı” etkinliğiyle sukulent bitkilerine yaşam alanı oluşturan öğrenciler, “Elektriklenme ve Basit Elektrik Devreleri” etkinlikleriyle 

elektriklenmeyi deneyerek keşfedip basit bir elektrik devresi oluşturdular.

İlkokulumuz En Küçük Misafirlerini Ağırlıyor

Canlıların Yaşam Alanları 
Teraryum

4. sınıf öğrencileri çevre konusuyla ilgili 
olarak bitkiler için teraryum oluşturdular. 
Öğrenciler, teraryum bitkileri ve bu 
bitkilerin bakımları hakkında bilgiye sahip 
oldular. 

Kulüp Öğrencilerimizin Güzel Başarısı…

TED İstanbul 
Koleji Vakfı Özel 
İlkokulu Bahçecilik 
ve Bilimsel Projeler 
Kulübü öğrencileri, 
uluslararası bir 
yarışma olan 
Science Cup 
(BEPPO 2019) 
Yarışmasında 
Türkiye çapında 
ikinci sırada 
yer aldılar. 
Öğrencilerimizi 
ve öğretmenimizi 
tebrik eder, 
başarılarının 
devamını dileriz.
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2. sınıf öğrencilerimizin aylık okuma 
kitaplarından olan “İyi ki Varsın Tilki Toni-
Arkadaşlık, Puding Gibidir” kitabının yazarı 
Hafize Çınar Güner ile çok keyifli bir söyleşi 
gerçekleştirildi. Kitabın kahramanı Tilki Toni 
öğrencilerimizle sohbet etti, öğrencilerimizin 
sorularını yanıtladı.  Öğrencilerimiz Tilki Toni 
ile sımsıcak, eğlenceli, sürprizlerle dolu bir 
atölye süreci gerçekleştirdiler.

4. sınıf öğrencilerimizle etkinlikler 
çerçevesinde belirlenen kitap serilerinin 
tanıtımı gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz 
gruplar halinde hazırladıkları sunumları 
ve materyallerini arkadaşlarına tanıttılar. 
Öğrencilerimiz yapılan tanıtımlardan yola 
çıkarak anket değerlendirmelerini yapıp en 
iyi seriyi belirlediler ve çok keyifli zaman 
geçirdiler.  

3. sınıf öğrencilerimizin aylık okuma 
kitaplarından olan Suzy Lee’nin “Dalga” 
kitabıyla ilgili yaratıcı drama atölyesini drama 
eğitmeni Kıvanç Erdoğan gerçekleştirdi. 
Öğrencilerimiz Dalga’nın konu edildiği yaratıcı 
drama atölyesi ile, çok duyulu, büyülü bir 
yolculuğa çıktılar ve çok keyif aldılar.

İlkokul

Kütüphaneler Haftas ı  Etk in l ik ler i

“Kütüphaneler Haftası” etkinlikleri çerçevesinde, okulumuza davet ettiğimiz birbirinden değerli yazarlarla yapılan atölye çalışmaları ve bunun yanı sıra 
hafta boyunca gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle, okuma sevgisini ve alışkanlığını arttırma çalışmalarına destek olunmaktadır. 

Yapılan etkinlikler çerçevesinde;

1. sınıf öğrencilerimizin aylık okuma kitaplarından 
olan “Nokta” kitabı ile ilgili atölye çalışmasını, 
drama eğitmeni “Ece Nur Ateş” gerçekleştirdi. 
Nokta kitabının yazarı Peter H. Reynolds, bu 
minicik nokta masalıyla hepimizin içinde var olan 
yaratıcı gücümüzü dışa vurmamızı sağlarken, 
gerçekleştirilen atölye çalışması ile bunu 
desteklemiş olduk.  
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Anaokulu hazırlık grubu ile “Uzay ve Gezegenler” etkinliği,

1. sınıflar ile, “Artık Okuyabiliyoruz”, “Sağlıklı Yaşam”, “Küçük Bir Su Damlası Olsam…”, “Kimi Uçar Kim Koşar Görsel Okuma” etkinlikleri,

2. sınıflar ile, “14 Şubat Kitap Değişim Günü”, “Sağlıklı Yaşam Tabağı”, Çevre- “Atık Kağıtlardan Hayvan Figürlü Kolaj”,                     
“Çevreci Sınıf Hikayem” etkinlikleri,

3. sınıflar ile, “14 Şubat Kitap Değişim Günü”, “Ölçü Dedektifiyim”, “Sağlıklı Yaşam Çemberi”, “Geri Dönüşüm Posteri”,                     
“Geri Dönüşüm Bilgi Kutusu” etkinlikleri,

4.sınıflar ile, “14 Şubat Kitap Değişim Günü”, “Geçmişten Günümüze Su Posteri”, “Kaynak Tüketiminin Canlılara Etkisi Bilgi Kutusu“, 
“Çevreci Sınıf Hikayem”, 
“Küçük Balık Yoksa Büyük 
Balık da Yok!”  etkinlikleri 
gerçekleştirildi. 

Anaokulu, 1, 2 ve 3. sınıflarımız 
İngilizce derslerinde kütüphaneyi 
ziyaret ettiler. 3. sınıflar, Life 
Cycles ve Amazing Places 
konularıyla ilgili etkinlikler 
gerçekleştirirken, 2. sınıflar 
ise konularıyla bağlantılı çeşitli 
dijital kitap okuma etkinlikleri 
gerçekleştirdiler. 

İlkokul

Kütüphaneler Haftas ı  Etk in l ik ler i

Kütüphane ortamında, öğrencilerimizin müfredat konularıyla bağlantılı çeşitli etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Yapılan bu etkinliklerde 
öğrencilerimiz, hayal gücü ve yaratıcılıklarını kullanarak sihirli bir yolculuğa çıkarken araştırma becerilerini ve farkında olmadan etkin konuşma-yazma 
becerilerini geliştiriyorlar. Yapılan etkinliklerde öğrencilerimiz yaş seviyelerine uygun kitaplarla bir araya gelebilme fırsatını da yakalarken, böyle bir 
ortamda öğrenmenin tadını çıkarıyorlar. 

Bu doğrultuda planlanarak gerçekleştirilen atölyelerde;
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İlkokul

MANGALA Turnuvamız… Ölçü Dedekt i f i

Saat Etk in l iğ im Pi Günü Etk in l iğ imiz

Analitik düşünme becerisini geliştirme, 
hafızayı güçlendirme, stratejik düşünme-
matematiksel hesaplama yeteneği kazandırma, 
doğru planlama yeteneği edinme, ön görme 
yeteneğini geliştirme, hızlı ve doğru karar 
verebilme yeteneği kazandırma, mücadele 
gücünün gelişmesini sağlama, dikkati ve 
konsantrasyonu artırma için çok etkili olan 
MANGALA, bir akıl oyunudur. Okulumuzda 
3 ve 4. sınıflar arası düzenlenen MANGALA 
Turnuvasında 3. sınıflardan Barış Can Akdoğan 
ve 4. sınıflardan Ela Sağat birinci olmuştur. 
Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının 
devamını dileriz.

3. sınıf öğrencilerimizle kütüphanede 
gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte öncelikle “Müge Her 
Şeyi Ölçüyor” kitabını okuduk. Kitapta dedektif gibi 
her şeyi ölçen Müge’den etkilenen öğrencilerimiz 
hazırladığımız etkinlik kağıdındaki görselleri 
kütüphanede buldular. Uzunluklarını ve genişliklerini 
önce tahmin ettiler, daha sonra mezuralarla ölçtüler. 
Kitapların kalınlıklarını ölçerek raflara nasıl koyarlarsa 
daha çok yer kazanacaklarını hesapladılar. Aktif 
olarak geçirdikleri bu derste tahminde bulunmak 
ve tahminleri ile gerçek uzunlukları karşılaştırmak 
öğrencilerimiz için oldukça eğlenceliydi.

3. sınıf öğrencilerimiz, verdiğimiz saat 
materyalleriyle birbirlerine saatleri sordular. Daha 
sonra 18 parçadan oluşan yap-bozumuz için 
önce saatin okunuşunu bulduk, analog saatte 
nasıl gösterildiğini hazırladık, en sonda ise dijital 
saat şeklindeki parçasını oluşturarak eğlenceli bir 
şekilde saatler konusunu öğrendik.

Öğrencilerimizle öncelikle Pİ sayısının ne 
olduğunu öğrendik.

•Neden     sembolü ile gösterildiğini 
ve sembolün ilk defa Euler tarafından 
kullanıldığını,

•Neden 14 Mart’ta kutlandığını,

•Einstein’ın doğduğu gün ve Stephen 
Hawking’in öldüğü gün olduğunu

•Pi sayısının büyüleyici müziğini,

•Pi sayısının içinde saklanan doğum 
tarihlerimizi, telefon numaralarımızı,            
TC numaralarımızı öğrendik. 

4. sınıflarımızla “Pi Ayraçları” boyadık 
ve pano hazırlıklarına başladık. Bilgisayar 
programından yararlanarak Pi ile başlayan 
kelimeler bularak kelime bulutları oluşturduk. 
Hem daha önce hiç bilmediğimiz bu sihirli 
sayı hakkında çok şey öğrendik hem de çok 
eğlendik.

İlkokulumuzda Matematik Derslerimiz

Birim Küpler

4. sınıf öğrencilerimizle birim küplerimizi 
kullanarak şekiller oluşturduk. Şekillerde 
görünmeyen parçaların da varlığını 
gözlemledikleri bu çalışma ileriki yıllarda 
karşılaşacakları bu tip sorularda bütünü 
göz önüne getirmelerinde oldukça yardımcı 
olacaktır. Daha sonraki aşama ise izometrik 
kağıtlara birim küpleri çizme etkinliğimizdi. 
Konunun pekişmesinde oldukça yardımcı 
oldu. İlk anda çizmekte zorlansalar da birkaç 
deneme sonunda başarmanın mutluluğunu 
yaşadılar.
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3. Sın ı f  Öğrenci ler imiz Balparmak 
Fabr ikas ın ı  Z iyaret Ett i ler

Enerj i  Müzesinde Keyif l i  B i r  Gün…

Balın üretim aşamalarını izlemek, “Kahvaltılı 
Sabahlar, Sağlıklı Yarınlar” konulu kısa bir 
bilgilendirme eğitimine katılarak kahvaltının 
beslenmedeki önemini belirtmek, bilinçli tüketici olmak 
amacıyla “Balparmak Fabrikası”na gezi düzenledik. 
Balparmak fabrikasının yetkili gıda mühendisleri, 
kahvaltı yapmanın beden sağlığına etkisi ve sağlıklı bir 
kahvaltının içinde bulunması gereken besinler ile ilgili 
bir sunum gerçekleştirdiler.  

4. sınıf öğrencilerimiz, 8 ve 12 Nisan 2019 tarihlerinde Santralistanbul Enerji Müzesine 
bir gezi gerçekleştirdiler. “çocukistanbulEnerji” başlığı altında gerçekleştirilen gezide, 
öğrencilerimiz Müze’nin tarihi, tükenen ve alternatif enerji kaynakları, enerji tasarrufu ve 
verimliliği ile elektriğin elde edilme yöntemleri gibi konularda çeşitli oyun ve aktivitelerle 
zenginleştirilmiş interaktif bir programa katıldılar.

İlkokul Gezilerimizden

1. Sın ı f  Öğrenci ler imiz Doğayı Keşfediyor… 

16 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Orman Kâşifleri Atölyesi gezisi ile çocuklarımız eğitmenleri eşliğinde; ağaçlar, meyveler, otlar, çiçekler, 
böcekler vb. gibi ekosistemimizi oluşturan tüm unsurları keşfederek tanıyacakları macera dolu bir yolculuğa çıktılar.
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 TED İstanbul Koleji 12. Kitap Günleri
 Nasıl Geçti?

“İnsan yazdığıyla değil, okuduğuyla vardır.” Jorge Luis Borges

Okuma kültürü edinmiş bireyler yetiştirmek, eğitim sistemimizin ulaşması gereken en 
temel amacı olmalıdır. Biz okumaya, edebiyata, kültüre, sanata eğitim/öğretim hayatının 
her alanında yer veren, bu bağları sağlam tutan, bu bağdan güçlenen ve yenilenen bir 
eğitim kurumuyuz. Biz matematik edebiyattır, sanat edebiyattır, bilim edebiyattan doğar; 
öğrenmek ve öğrenmeyi sürekli kılmak okumakla, anlamakla, çözmekle, yazmakla var olur 
diyoruz. Bilim ve edebiyat “birbirine ters ve bambaşka istikametlere doğru kuvvetle akan iki 
ayrı akıntı” değildir; biz bilimin faaliyetlerini, edebiyatın asli unsuru olan hikâye anlatmayı 
birbirine iliştiriyor, bu birlikte akıştan güç alıyoruz.
Okulumuzun gelenekselleşen etkinliği Kitap Günlerinde çok değerli edebiyatçıları/sanatçıları 

ağırlıyor, kitap stantlarında birbirinden değerli yayınevlerini, yayınları öğrencilerimizle 
buluşturuyor; kitaba, okumaya, edebiyata dair pek 
çok konuyu söyleşilerde ve düzenlediğimiz panellerde 
tartışıyor, değerli yazar ve şairlerin atölye çalışmalarında 
öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ortaya koymalarına fırsatlar 
yaratıyoruz. Böylesi bir etkinliğin 12.sini gerçekleştiriyor 
olmak, bir eğitim kurumu için başlı başına gurur.

12 yılda Kitap Günlerinde okulumuzda kimlerle tanıştık, kimleri ağırladık, kimler zihinlerimize kazındı, kimleri bir 
daha hiç unutmadık; işte bu isimlerden oluşan bir seçki vardı bu yıl karşımızda. Bu seçki öğrencilerimizin ve akademik 
kadromuzun cevaplandırdığı Kitap Günleri anketi sonucunda oluştu ve bu yıl 12.sini gerçekleştireceğimiz Kitap 
Günlerinde, okulumuzda tekrar görmeyi istediğimiz yazar ve şairleri ağırlayıp, onlarla bir kere daha buluşma kararı aldık.
Hazırlıklar görülmeye değerdi; öğrencilerimizin özenle hazırladığı yazar panoları, slogan yarışması için yazılan çeşitli 

sloganların sergileri, kitap konulu tasarımlar, Görsel Sanatlar Bölümü’nün Kitap Günleri için hazırladığı eşsiz dekorlar:

Bu yıl lise slogan yarışması birincimiz “Gelecek Belki 
de Sonraki Sayfada” diyerek Kutay Kazancı oldu. 
Ortaokul birincimiz Melisa Türkmen ise şöyle demiş: 
“Kitap, Cehaletin Silgisidir.” 
Ortaokul ve lise öğrencilerimizin katıldığı söyleşiler 

ve atölyeler, seçkin yayınevlerini bir arada gördükleri 
kitap fuarı, hafta boyunca yaşadıkları sürpriz etkinlikler 
ve güzellikler onları biraz daha “yaşam boyu öğrenme” 
hedefine taşıdı ve bizler gururla olanları izledik. 
Bir yazara sorulan şaşırtıcı bir soru, tanışılan ve 
bahsedilen yeni bir kitap, kucak açılan yepyeni bir faaliyet; hepsi onları olduğu kadar bizleri de 
geliştirdi. Edebiyatla dünyayı güzelleştirmeye biraz daha yaklaştık.
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TED İstanbul Koleji 12. Kitap Günleri konuklarımız:
Murathan Mungan, Ercan Kesal, Murat Gülsoy, Barış Müstecaplıoğlu, Emin Nedret İşli, Deniz Yüce Başarır, Hakan Bıçakcı, 
Bedia Ceylan Güzelce, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Doğu Yücel, Can Özoğuz, İpek Çalışlar, Baki Ayhan T., Aslı Der, Tolga Gümüşay, 
Bige Güven Kızılay, Yalçın Ergir, İrem Uşar, Ahmet Ünver, Hicabi Demirci, Dilek Yardımcı, Hamit Annak, Uğur Önver, Tarık Aksoy, 
Çiğdem Odabaşı, Betül Avunç.

12. Kitap Günleri’nin lise açılış konuğu TED İstanbul Koleji Vakfı Mütevelli 
Heyeti üyesi Sayın Can Özoğuz’du. Öykücü kimliğinin yanında işadamı, 
yazar, kültür elçisi olan Can Özoğuz, TED İstanbul Koleji Vakfı Seçilmiş 
Gerçek Kişi Mütevelli olarak TED meşalesinin İstanbul’da da yakılmasına 
öncülük edenler arasında yerini almış bir isim. Halen TED İstanbul Koleji 
Mütevelli Heyeti üyeliğine devam eden Özoğuz yazdığı öykülerle, hem 
kendi kuşağına geçmiş güzel günleri hatırlatmak hem yeni kuşaklara 
unutulmaya yüz tutan, bizi biz yapan değerlerimizi aktarmak istiyor. Milli 
Mücadele yıllarında ayağa kalkmış bir milletin isimleri pek de bilinmeyen 
kahramanlarını birbirine bağlı beş öyküde anlatan Özoğuz’un son kitabı 
Kuvayi Milliye Öyküleri, 12. Kitap Günleri’nin açılış programında yer alan 

söyleşi ile öğrencilerin dağarcığında yerini aldı.
“TED’li Yazarlar Okulumuzda” başlıklı söyleşide 

yazar Bige Güven Kızılay, Mehmet Zaman 
Saçlıoğlu ve Yalçın Ergir, Can Özoğuz’un 
moderatörlüğünde TED’li olmanın ne demek 
olduğunu, yaşamlarına ne gibi şeyler kattığını, 
edebiyata katkı ve hizmetlerini anlattılar. Bu 
keyif dolu söyleşi hepimizin ruhuna dokundu, 
bulunduğumuz yeri ve soluduğumuz havayı daha 
da sevdik.
Aslı Der, Büyük Tuzak adlı kitabıyla ortaokul 

okuma listemizde yıllardır yer alan değerli bir 
yazar. 5. sınıf öğrencilerimizin bu sene de Büyük 

Tuzak adlı kitapla ilgili çeşitli çalışmaları olmuş; bu çalışmalar sonunda anadil, dilimize sahip çıkma gibi konularda daha bilinçli olmaları sağlanmıştı. Tüm 
ortaokul öğrencilerinin okuduğu ve tanıdığı yazar Aslı Der, ortaokul açılış programımızın özel konuğuydu. 

“Edebiyat hayallerle besleniyor. Edebiyatın kaynağı 
hayaller.”
Hayal Sözleşmesi adlı kitabıyla genç nesil okurların 

dikkatini çeken öğretmen-yazar Dilek Yardımcı, ilk gün 
konuklarımız arasındaydı. İlgi çekici sohbetiyle tüm 
öğrencilerin hayranlığını kazandı.
Fantastik edebiyatın en büyük isimleri okulumuzdaydı: 

Hakan Bıçakcı, Barış Müstecaplıoğlu ve Doğu Yücel. 
Fantastik edebiyatın, yazı hayatında gittikçe yer kaplayan 
alanını ve son kitaplarını konuştuk.
5. sınıf öğrencilerimizin Lataşiba adlı kitabını okudukları 

yazar İrem Uşar’ı okulumuzda ağırladık. Söyleşi programından sonra imza saati gerçekleştiren İrem Uşar’ı, 
iletişim gücünü, öğrencilerimizin sorduğu sorulara verdiği yaratıcı cevapları hepimiz çok sevdik.

Kendisini ikinci 
kez okulumuzda 
ağırlamaktan 
memnuniyet 
duyduğumuz 
edebiyatçı, sinemacı, 
doktor, müthiş bir 
hikâye anlatıcısı 
Ercan Kesal’ı yine can 
kulağıyla dinledik, 
sohbetinden istifade 
ettik.
Spor spikeri ve yazar 

Uğur Önver, gençler 
için kaleme 
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aldığı kitaplarla adından söz ettiriyor. Sporcuların ilgimizi çekecek hayat öykülerini kendine 
has üslubuyla yazıya aktaran Uğur Önver, motivasyon konulu söyleşisiyle 12. Kitap Günleri’nin 
konuklarındandı. 

“Sahaflar Dünyasına Yolculuk” başlığıyla 3 senedir okulumuzda ağırladığımız değerli sahaf Emin 
Nedret İşli, bu sene de öğrencilerimize bir sunum eşliğinde son derece faydalı bilgiler sundu; 
bizleri eski ve kıymetli kitaplarla dolu bir yolculuğa çıkarttı. Bu etkinliğin gelenekselleşme yolunda 
gitmesinden hepimiz çok memnunuz.

“Etkileyici bir şey yazabilmek için diğer edebi 
yapıtlardan etkilenmeyi göze almak gerekir.”
Murat Gülsoy, eserleri Sait Faik Hikâye 

Armağanı, Yunus Nadi Roman Ödülü, 
Notre Dame de Sion Ödülü, Sedat Simavi 
Edebiyat Ödüllerine layık görülen yeni kuşak 
edebiyatçılarımızdan. İyi yazar olmanın iyi bir 
okur olmaktan geçtiğini vurgulayan Murat 
Gülsoy edebiyat ve akademi dolu hayatından 
ve çalışmalarından bazı kesitler sundu.

Bu yıl Kitap Günleri etkinliğimize 
kitapların bilmediğimiz dünyasını bizlere 
anlatabilecek bir editör konuğu 
da ekledik: Deniz Yüce Başarır. 
Çalışma hayatını, kitabın arka 
penceresini, edebiyat dünyasında 
neler olup bittiğini kendisinden 
dinledik.

 “Sevmenin öğretilmediği 
insanların trajedisi var bu 
kitapta.”
Soyka adlı son kitabını 

yayımlayan Bedia Ceylan 
Güzelce, iki öğrencimizin 
moderatörlüğünde interaktif 
bir söyleşiye imza attı. Yazıya 
nasıl başladığından son kitabına 
kadar Bedia Ceylan Güzelce’nin 
çalışmalarını ve hayatını masaya 
yatırdık.

 Mitolojik hikâyeleri çok seven 
öğrencilerimiz için Ahmet 
Ünver’in Ege Kıyılarından Eski 
Zaman Masalları kitabı var. 
Her sene okulumuza davet 
ettiğimiz Ahmet Ünver bu sene 
de bizleri yalnız bırakmadı. 
Yazdığı mitolojik hikâyeleri 
zenginleştirilmiş bir sunum 
eşliğinde bir de yüz yüze anlattı.

İpek Çalışlar, Mustafa Kemal 
Atatürk: Mücadelesi ve Özel 
Hayatı adlı kitabıyla 12. Kitap 
Günlerimize büyük bir değer kattı. Öğrencilerimizin moderatörlüğüyle ve soru-cevap şeklinde 
ilerleyen söyleşi oldukça faydalı ve ilgi çekiciydi.

 Bu Şarkılar Senin İçin kitabıyla hayatımıza giren Tarık Aksoy’u okulumuzda ağırlama imkânı 
bulduk. Kitabın yazım serüveninden, bundan sonraki yazın planlarına kadar yazara merak ettiğimiz 
her şeyi sorduk.

Tolga Gümüşay, Hazırlıksız adlı kitabıyla ortaokul okuma listemizde yer almıştı. Yatılı okul 
macerasını konu aldığı kitabından yola çıkarak öğrencilik yıllarını ve edebiyatla kurduğu bağı 
anlattı. 

“Yetenek bakım ister. Allah verdiği hiçbir yeteneğin sonuna kadar başında durmuyor. Çalışmak 
lazım.”
Murathan Mungan, edebiyatın hemen her dalında ürünler veren, yazarlığının ve şairliğinin 

doruğunda, Türk edebiyatının en değerli kalemlerinden. Kendisini okulumuzda ikinci kez 
ağırlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşadık. Yazma serüvenini, beslendiği kaynakları, edebiyata 
bakışını ve Murathan Mungan’ı Murathan Mungan yapan ögeleri paylaştı bizlerle; “Rodos Testileri” 
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Konuk yazarlarımız, keyifli söyleşilerle 
ruhumuzu, zihnimizi beslediler.

  Kitap Günleri’nin en güzel ve keyifli etkinliklerinden biri ilkokuldaki kardeşlerimizle 
kitap okumaktı.

Güne okuyarak başlamanın mutluluğunu yaşadık 
dört gün boyunca.

Kitap dostumuzdur derken 
samimiydik!

Yeni kitaplarımızı heyecanla seçerek farklı 
dünyalara yelken açtık.

Okulumuzun her köşesinde kitap okuyan birine rastlamanın 
mutluluğu hiçbir şeye değişilmez.

Karşılama komiteleri yazarlarımızı en güzel şekilde ağırlayarak konukseverliğimizi gösterdiler.

12. Kitap Günleri’nden Esintiler

adlı denemesini okuyarak düne, bugüne ve güne dair tespitlerini sundu.
 
Lise öğrencilerimiz Baki Ayhan T. ile Şiir Atölyesi ve Ömer Fuat Altay ile Sabahattin Ali Atölyesine katıldılar. 

Ortaokul öğrencilerimiz ise Senem Nane, Arzu Suriçi, Betül Avunç ve Hamit Annak ile Yaratıcı Okuma 
Atölyesi, Hicabi Demirci ile Karikatür Okuma Atölyesi, Arzu Suriçi ile Felsefe Atölyesi, Elvan Pektaş Deniz 
ile Yaratıcı Yazma Atölyesi ve Çiğdem Odabaşı ile Yaratıcı Drama Atölyesine katıldılar. Öğrencilerimiz sene 
içinde okudukları kitapları bir de bu etkinlikler aracılığıyla özümsediler. 

Kitap Günleri’mizin 12. yılını geride bırakırken; eğitime, birlikte öğrenmeye, paylaşmaya ve en önemlisi 
insana değer verdikleri için bizlere zaman ayırıp okulumuza gelen yazar, şair, akademisyen, sanatçı tüm 
konuklarımıza sonsuz şükranlarımızı bir kere daha sunuyoruz.
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Öğrencilerimizin Tolga Gümüşay Röportajı
Bu yıl 12.si düzenlenen “Geleneksel Kitap Günleri” kapsamında 8. sınıflarımızın okumuş olduğu “Hazırlıksız” adlı kitabın yazarı Tolga 

Gümüşay konuğumuz oldu. Öğrencilerimiz, değerli yazarımızla gerçekleştirdikleri röportajlarında okudukları kitaptan yola çıkarak merak 
ettikleri soruları sordular. 

1. İlk kitabınız olan “6 Yıl Tam Pansiyon”un bu kadar çok ilgi görmesini bekliyor muydunuz?
Hiçbir yazar kitabının bu kadar ilgi görmesini beklemez. Ben de kendi hayatımı anlatan bu kitabın 

bu kadar çok ilgi görmesini beklemiyordum. Aslında daha doğrusu kendi hayatımın bu kadar çok ilgi 
görmesini beklemiyordum ama elbette gördüğüm bu ilgiden de son derece memnun kaldım.

2. Hayatınızı en fazla bağdaştırdığınız kitabınız hangisi?
Hayatımla en çok bağdaştırdığım kitabım “Hazırlıksız”dır. İçinde biraz kurgu olsa da genel hatları 

ile benim öğrencilik yıllarımı yani kendi yaşamımı yansıtır. Kitapta ele aldığım olayların birçoğu 
gerçekleşmiş şeylerdir. Onları edebî bir anlatımla harmanlayarak içlerine bir miktar kurgu kattığım da 
doğrudur.

3. Farklı tür kitaplar yazmayı düşünüyor musunuz? Polisiye, gizem gibi.
Düşünmüyorum, ancak bazen hikâyelerin içine serpiştiriyorum. Daha çok insanı anlatan, eleştiren 

ve felsefi kitaplar yazmayı seviyorum.

4. Yazarlığı bir iş olarak mı yoksa bir yaşam biçimi olarak mı görüyorsunuz?
Yaşam biçimi olarak görüyorum, bana özgürlük tanıyor. Anlatmak istediğim her şeyi, kimseye 

hesap verme zorunluluğu olmadan anlatabildiğim bir alan yazarlık. Kendimi ifade ederken herhangi 
bir hesap yapmam gerekmiyor, aynı zamanda da kendi duygu ve düşüncelerime de dışardan 
bakmama olanak sağlıyor. Üstelik yazarlığın ekonomik açıdan geçinmemi pek sağladığı da 
söylenemez. Ekonomik açıdan geçinmemi sağlayan bir mesleğim var, reklamcıyım. Bu nedenle 
yazarlık benim için tam anlamı ile bir yaşam biçimi, bir var olma meselesi diyebiliriz.

5. Hiç kimsenin okumayacağını bilseniz bile yine de yazmaya devam eder misiniz?
Yazarım, yazmak benim için bir keşfetme sürecidir. Biriktirdiğiniz çok şey var, yazmak bunları 

boşaltmaya yarıyor. İlk kitabım yayımlandığı zaman da bu kadar çok ilgi göreceğini, bu kadar çok 
baskı yapacağını beklemiyordum. Yani aslında herhangi bir beklentim olmadan yazdım. Yazmaktaki amacım, çok okunmaktan ziyade kendi iç dünyamı 
yansıtma ve kağıda dökme fırsatı yakalamak. Bu nedenle kimsenin yazdıklarımı okuyacağını düşünmesem bile yine de dünyaya bakış açımı yazardım.

6. Sizce yazmak doğuştan gelen bir yetenek midir yoksa çalışarak da yazar olmak mümkün müdür?
İkisinin karışımı, yazmak insanda olan bir özellik. Çabayla geliştirilebilir ancak yaratıcılık herkeste çok güçlü değildir ve bir yazarın iyi olması için de en 

başta yaratıcılık önemlidir.

7. Nasıl ortamlarda yazmayı tercih ediyorsunuz, size ilham veren bir yer var mı?
Evet, var. 2008’de bir yer kiraladım, küçük bir oda gibiydi. Keşif yolculuğuna çıkabildiğim bir yerdi. Oraya günlerce kapanır, kendimi dış dünyadan 

tamamen soyutlayarak anlatacaklarım sona erene kadar yazardım. Burada tamamen iç dünyama dönme fırsatı bulur, yazacaklarım dışında hiçbir şey 
düşünmezdim. Şimdi de böyle bir yerim var. Kolay bir süreç olmuyordu elbette ama ben yazmanın en güzel yolunun kendimi soyutlamak ve sadece 
yazacaklarıma odaklanmak olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle kendime ait diyebileceğim, yalnız düşüncelerime odaklanabileceğim her yer benim için 
ilham vericidir.

8. Oğlunuzun da sizin gibi bir yazar olmasını ister miydiniz?
Oğlum, pek niyetli değil. Kendisi gibi, istediği gibi olmasını isterim. Hem yalnızlık hem emek hem de paranın az olma durumu var yani yazarlık tamamen 

gönül işi. Bu nedenle onun yapacağı herhangi bir seçime müdahale etmem.

9. Çocukken hayalinizdeki meslek yazarlık mıydı?
Hayır, değildi. 11-12 yaşlarındayken bir kompozisyon sınavında yazmanın büyüsünü keşfettim. İçindeki o ışığı görmek ve doğru cevabın olmadığı bir 

dünya keşfetmek beni heyecanlandırdı. Yine de yazar olmak aklıma gelmedi, yazarlığı büyük işi olarak gördüm.

10. Ülkemizdeki gençlerin kitap okuma alışkanlığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeteri 
kadar okuyor muyuz?

Özel okulları yeterli buluyorum. 
Bazen devlet okullarının altı 
yılda okuduğu kitaplar bir 
yılda okunabiliyor. Elbette 
herkesin okuma konusunda 
bilinçlendirilmesinin önemini 
yadsımam mümkün değil. 
Ülkemizde her geçen yıl çocuk 
kitapları alımı artıyor, eskiye 
oranla çocuk ve gençlik edebiyatı 
konusunda emek veren çok fazla 
yetenekli yazar var. Bu elbette 
büyük bir kazanç. Ancak tabii 
günümüzün teknolojisi çocukların 
aklını çeliyor. Onları bu konuda 
suçlamayı doğru bulmuyorum.
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Editör Olduk: Kitabın Mutfağı

Elinize alıp okuduğunuz kitabın, derginin, herhangi bir basılı yayının okuyucuya düzgün, hatasız ulaşmasını sağlayan 
kurum, editörlük kurumudur. Editörlük, zor zanaattır. Yazarın önüne geçmeden ve yazarı kendi ürününden soğutmadan 
metnin ne kadarına müdahale edilebileceği  ince bir çizgidir. 
Elma Yayınevi, çocuklara ve yetişkinlere yönelik çeşitli alanlarda kitaplar basan bir yayınevi. “Kitabın Mutfağı” adını 

verdikleri proje ile; yazılmış bir metin kitap halini almadan önce gelecekteki okuyucularının metin ile ilgili fikirlerini, 
düşüncelerini almak, genç okuyucuların bakış açısından ve önerilerinden faydalanmak, bir editörlük çalışmasını bu 
genç okuyucularla birlikte gerçekleştirebilmek için yola çıkmışlar. TED İstanbul Koleji Ortaokulu olarak 7 ve 8. sınıf 
öğrencilerimizden oluşturduğumuz editör kadromuzla bizler de bu yolculuğa dahil olduk. Okumayı seven, bir metnin 
derinliklerine inebilecek düzeyde Türkçe bilgisini ve becerisini geliştirmek isteyen, editörlük işi ile ilgili daha çok bilgiye 
sahip olmak isteyen ve böyle bir deneyimi hayatlarına katmak isteyen öğrenciler arasından seçtiğimiz bu ekiple yazar 
Serhan Kansu’nun Kartal Kız adlı hikayesini masaya yatırdık. 
Kütüphane öğretmeni, Türkçe öğretmeni ve PDR uzmanının da içinde yer aldığı editöryal kadro; metni dil bilgisi, içerik, 

pedagojik okuma açısından değerlendirdi. 
Metni değerlendirme sürecimizde editöryal kadronun her bir üyesinin bir 

değerlendirme yazısı yazmasına karar verdik. Okuduğumuz bu metinde 
yazarın amacı ne, anlatmak istediği nedir? İşlenen konuda bir kopukluk var 
mı? Karakterler, olaylar, mekan yeterince betimleniyor mu, anlatılan mantıklı 
mı, açık mı, bulanık mı? Metinde yer alan konu ve olaylar geniş bir zeminde 
bağlamına oturtulmuş mu? Yazarın anlattığı hikayede temas etmediği, 
gözünden kaçırdığı kısımlar var mı? Hikaye iyi yazılmış mı, anlaşılması kolay 
ve akıcı mı? Dil bilgisi açısından hatalar; anlatım bozuklukları ya da kip 
uyuşmazlıkları var mı? Pedagojik olarak hangi yaş grubuna hitap eden bir 
metin, sınırları iyi çizilmiş mi? Anlaşılmasını güçleştirecek şeyler var mı, neler? 
Bu sorulardan yola çıkarak yaptığımız üç 

aylık metin inceleme ve değerlendirme 
çalışması sonrasında önümüzde kabarık bir dosya oluşmuştu. Sırada yayınevi ve 
yazarımızla yapacağımız toplantı vardı.
Elma Yayınevi ve yazar Serhan Kansu ile okulumuzda gerçekleştirdiğimiz 

toplantıda; yaptıkları çalışmaları sunarak görüş ve önerilerini dile getiren editör 
öğrencilerimiz, metnin sahibiyle buluşmanın da mutluluğunu yaşadı. 
Editör kadrosunda yer alan öğrencilerimizi kitap yayımlandığında bir sürpriz 

bekliyor. Kitabın sonunda bu projeden bahseden bir sayfa ve o sayfada kendi 
isimlerini bulacaklar. Bu eşsiz deneyimi yıllar geçse de unutmayacaklar.

Türkçe-Edebiyat
 

Bir Veda Daha
Kitap insanoğlunun kimliğidir. Geçmişimizi aydınlatarak günümüze ve yarınlarımıza bizi hazırlayan kitaplar, 

kültürümüzü tanımamızı ve hayata dair tecrübeler kazanmamızı sağlar. Okumayı sevenler için kendini iyi hissetmek 
adına yapılabilecek en güzel ve en verimli yöntemlerden biridir kitap okumak. Bu iyi hissiyatın ardında; yeni bir şeyler 
öğrenme, yazarın hayal gücüne hayranlık duyma, herkesin okuduğu bir kitabı okuma, hiç kimsenin okumadığı bir kitabı 
okuma, kitapta kendini bulma gibi nedenler vardır. Kitap okurken bin türlü dünyayı, hayal eder, öğrenir, anlatılan yerleri 
ve insanları görmek isteriz.
İşte, okulumuzun on iki senedir sürdürdüğü Kitap Günleri etkinliği de bizim sosyal ve kültürel anlamda 

zenginleştiğimiz, pek çok yazar-şair konuk ederek onların tecrübelerinden yararlandığımız ve tatile çıkmadan önce farklı 
kitaplar alıp okumaya fırsat bulduğumuz bir haftadır. 
Birçok insan kitap okumayı hep istediğini ancak vakitsizlikten okuyamadığını belirtir. Bizim okulumuzda ise öğrenciler hatta tüm okul 

üyeleri bu haftanın gelişiyle sabahları okuma saatlerinde ve gün içerisindeki atölyelerde kitap okumaya zaman bulur, düzenlenen 
söyleşilerde okudukları kitaplar üzerine tartışırlar. Dört gün boyunca okulumuzu ziyaret eden birbirinden önemli pek çok yazar-şair 
konuğumuz olur. Bizler bu değerli konuklara kitaplarını imzalatma imkânına sahip oluruz. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından 
düzenlenen Kitap Günleri’nin 12’ncisinin de hepimiz için unutulmaz ve besleyici bir etkinlik olduğu kanaatindeyim. Kitap dolu 
geçen bu dört gün boyunca, bizler bülten ekibi olarak okulumuzdaki her etkinliği sizler için takip ettik, her sabah okuma saatlerinde 
bültenimizin elinizde olması için zamanla yarıştık, zaman zaman panikledik, zaman zaman elimiz ayağımıza dolandı, bizler her günün 
sonunda yorgun ama mutlu olarak evlerimize döndük. Yeni sistemlerle teknolojiyi okulumuzun bu etkinliğinde buluşturmak için QR 
Kod sistemine geçip; az kâğıtla çok okuyucuya ulaşmaya çalıştık. Umarız sizler de sonuçlardan memnun kalmışsınızdır. Okuluma veda 
ederken dört yıldır aralıksız, gönüllü olarak görev aldığım bültene ve kitap günlerine de veda etmenin burukluğunu yaşıyorum.
Diliyorum ki yaşam boyu öğrenmek, kültürel altyapımızı geliştirmek ve okulumuzu kitap cennetine çevirmek için bize sunulan bu 

mükemmel fırsatı bizden sonraki kardeşlerimiz de aynı heyecanla en iyi şekilde değerlendirirler.
Ceren İnce 12-C / Bülten Ekibi Adına
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“12. Kitap Günleri”nin Ardından 
12. senesinde yine ses getiren, doludizgin geçen ve birbirinden değerli sanatçıları bizlerle buluşturan bir Kitap Günleri’ni 

daha tamamladık. 
Kitap Günleri’nde, kitaplarını okuduğumuz pek çok yazarla, şairle, akademisyenle tanışma fırsatı buluyor, onlara kitaplarına 

ve edebiyata dair sorular sorabiliyoruz. Konuklarımızın sohbetleri bizlere bambaşka ufuklar açıyor, düşünce dünyamızı 
zenginleştiriyor. 
Her yıl daha iyisini yapabilmek için kendisiyle yarışan Okul Kütüphanesi ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün yanında 

bizler, etkinliğin verimli geçmesi için çokça çaba harcıyoruz. Mesela, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerimizin seçmiş olduğu 
öğrencilerden oluşan “bülten ekibi”, her etkinlik günü için ayrı bir gazete çıkarıyor. Bu ekip, bir hafta boyunca her sabah 
bir odada toplanıyor, görev dağılımı yapıyor, gün içinde çeşitli etkinliklere katılıyor ve öğretmenlerimizin kontrolü altında 
sizlere o günün nasıl geçtiğini en iyi şekilde özetlemek için çaba sarf ediyor. Bir başka örnek, panolarımız. Etkinlik için 
hazırladığımız yaratıcı panolar, TED İstanbul Koleji öğrencilerinin etkinliğe verdiği önemi ve gösterdiği özeni en çarpıcı şekilde yansıtıyor. Tüm 
konukların takdirini kazanan bu panolar, bilgilendirici olduğu kadar estetik de olduğu için koridorlarda görsel bir şölen oluşturuyor. 
Katıldığınız söyleşilerde ya da atölyelerde dikkat ettiniz mi bilmiyorum ancak benim dikkat ettiğim ve her yazar tarafından altı çizilen çok önemli 

bir konu var: Okumak. Israrla okuyun diyorlar bizlere. Hikaye okuyun, roman okuyun, eleştiri okuyun yahut masal okuyun fakat okuyun. Teoride 
her ne kadar kitap okumanın önemini ve değerini bilsek de kimi zaman elimizin altında duran kitapları açıp okumuyoruz ne yazık ki. Yahut bazen, 
popüler kültürün etkisi altında bize hitap etmeyen kitapları alıyoruz okuyor gibi gözükmek için. 
Ne yazık ki bu kuşağın “hazırcılık” diye bir sorunu var. Biz hazırcılar, hep bilginin önümüze sunulmasını istiyoruz. Yorulmamız, emek harcamamız 

gerektiğini bilsek de tembellik kıskacından çıkamıyoruz. Hâlbuki bir tadına varabilsek okumanın, ne denli zevkli bir uğraş olduğunu görüp asla 
vazgeçmeyeceğiz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, savaşın en kritik zamanlarında bile, yanından kitap eksik etmemiştir, o dönemin zor 
şartlarında bile çok sayıda kitabı okumuştur. Şüphesiz ki bu da onun dehasını, yaratıcılığını besleyen en önemli hususlardandır.
Bizler, istediğimiz kitaba istediğimiz anda ulaşma ve hatta o kitabın yazarıyla iletişim halinde olma lüksüne sahibiz ama sahip olduklarımızın 

gerçek anlamda farkında mıyız ve imkânlarımızı hakkıyla değerlendirebiliyor muyuz? 
Okulumuz bizler için koca bir haftayı; sanatla, edebiyatla ve kendimizi geliştirmekle geçirebilelim diye Kitap Günleri etkinliği düzenliyor. Bu fırsatı 

iyi değerlendirmek, bize sunulan imkânlardan yararlanmak, kitap stantlarının önünden şöyle bir bakıp geçmek yerine bir kitap alıp okumak ve 
üstüne düşünmek de bizlerin görevi. Kitap Günleri gibi her okulun ve öğrencinin sahip olamayacağı bir etkinliğimiz var, lütfen bu etkinliğe sahip 
çıkalım, sunulan fırsatları hakkıyla değerlendirelim. Konuk yazarlarımızı dikkatle dinleyelim, onlarla konuşalım, sorular soralım, anlattıklarını merak 
edelim, söylediklerine ilgi duyalım. 
13. Kitap Günlerinde buluşmak umuduyla…
Berin Uslu 9-E

Türkçe-Edebiyat

 

TED İstanbul Koleji, Uluslararası Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumunda

10-11 Mayıs 2019 tarihlerinde TED Ankara Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen IX. Uluslararası Liseli Genç 
Eleştirmenler Sempozyumuna 9. sınıf öğrencilerimizden İrem Akoy, Özgür Özkul, Zeynep Su Yılmaz, Elif Zelef, Fırat Selçuk, Mert Kaan 
Yıldız; 10. sınıf öğrencilerimizden Çağla Pars ve Kayla Haynes; 11. sınıf öğrencilerimizden Onur Sezen ve 12. sınıf öğrencilerimizden İge 
Su Sarı, Ömer Hazar Kökten, Kaan Karaca ve Mustafa Eren Soyhan öğretmenleri Nazan Kazancı ve Ahu Ertuğrul rehberliğinde katıldılar. 
Öğrencilerimiz sempozyuma, şiir alanında Birhan Keskin’in “Kim Bağışlayacak Beni” adlı şiir kitabıyla, öykü alanında Ferit Edgü’nün “Bir 
Gemide” adlı öykü kitabıyla, roman alanında Tahsin Yücel’in “Kumru ile Kumru” adlı romanıyla, edebiyattan sinemaya uyarlama alanında 
Truman Capote’nin “Tiffany’de Bir Kahvaltı” adlı sinema uyarlaması, yaratıcı drama alanında George Orwell’ın “1984” adlı romanıyla, 
hikaye anlatıcılığı alanında Murtahan Mungan’ın “Kaf Dağı’nın Önü” adlı kitabıyla katıldılar. 
İki gün boyunca öğrencilerimiz farklı okullardan gelen arkadaşları ile daha önce okudukları 
kitapları tartıştılar, birlikte düşündüler, yorumladılar ve hazırladıkları makaleleri yayınladılar. 
Sempozyum sonunda öğrencilerimiz, yapıtlara dair farklı bakış açıları geliştirme konusunda 
büyük kazanımlar elde ettiler. Sempozyuma katılan öğrenciler bir yandan eleştirel yaklaşımla 
okumanın, birlikte düşünmenin, daha önce fark etmediklerini görmenin, edebiyatın yaşama 
kattığı farkındalığı bilinçli hale getirmede bir adım daha yol almanın tadına varırken aynı 
zamanda eğlenmenin, yeni dostluklar edinmenin de keyfini yaşadılar. Bize ev sahipliği 
yapan TED Ankara Koleji edebiyat öğretmenlerine ve katılımı gerçekleştiren öğrencilerimize 
teşekkür ederiz.
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Türkçe-Edebiyat

 
Lise Tiyatro Kulübümüz İftiharla Sundu ‘’Bir Yaz Gecesi Rüyası’’

TED İstanbul Koleji Lise Tiyatro Kulübü 
Öğrencileri, 8 Mayıs 2019 tarihinde 
Drama Öğretmeni Doğan Adnan 
Dileroğlu yönetmenliğinde Türk Dili ve 
Edebiyatı Öğretmenlerimiz Nazan Kazancı 
ve Ahu Ertuğrul’un da desteğiyle William 
Shakespeare’in en sevilen klasiklerinden 
olan "Bir Yaz Gecesi Rüyası" adlı oyunla 
sahne aldı. 
Perilerle, büyüleyici aşıklarla ve bir oyun 

sahnelemeye çalışan amatör aktörlerle 
dolu büyüleyici bir ormanda geçen, 
hayallerle gerçeklerin birbirine karıştığı 
oyunumuzda öğrencilerimizin başarılı ve 
etkileyici performansları seyircilerden 
tam not aldı. 
Her yıl öğrencilerine tiyatroyla 

kendilerini ifade ederek sosyalleşme 
ve yeteneklerini geliştirme fırsatı sunan 
TED İstanbul Koleji Lise Tiyatro Kulübü 
gelecek senelerde de birbirinden 
güzel oyunları siz tiyatroseverlerle 
buluşturmaya devam edecek.

 
Ortaokul Tiyatro Kulübümüz İftiharla Sundu "Midas’ın Kördüğümü"

TED İstanbul Koleji Ortaokul Tiyatro 
Kulübü Öğrencilerimiz, 25 Nisan 
2019 tarihinde Drama Öğretmeni 
Doğan Adnan Dileroğlu yönetiminde 
Güngör Dilmen’in yazdığı “Midas’ın 
Kördüğümü” adlı oyunla sahne aldı. Her 
yıl birbirinden güzel oyunları sahneye 
koyan kulübümüz, bu yıl da geleneğini 
bozmadı. Tarihî ve mitolojik olaylara 
trajikomik bir yaklaşımda bulunan 
oyunda öğrencilerimiz, birbirinden 
başarılı performanslar sergilediler. Gerek 
oyuncular gerek sahne arkası ekibi 
ve yönetmenimiz, izleyicilerin büyük 
beğenisini kazandı. Kulüp öğretmeni 
Burçin Törüsel’in de desteğiyle sekiz 
aylık yoğun bir çalışmanın sonunda 
aldıkları alkışlar, öğrencilerimizin tüm 
yorgunluğunu sildi. 
Gelecek yıl yeni bir oyunla görüşmek 

dileğiyle.
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Esintiler

Okumanın İnsan Beynine ve Topluma Etkisi
Toplumda kitap okumanın 

sadece sanat anlayışını 
geliştirdiği hakkında yanlış 
bir algı vardır. Kitap okumak 
sadece zaman geçirdiğimiz 
bir hobi değildir. İnsan 
organizmasını hayvanlardan 
ayıran en önemli özellik 
zekadır. İnsan beyni üç 

bölümden oluşur. Beyin sapı, orta beyin ve 
neokorteks. Nörolojik olarak da insan tipleri bu 
üç bölüme ayrılır.
Beyin sapı sürüngenlerle aynıdır. Beyin sapı 

bizim aslında ilkel benliğimizdir, “saldır” ve 
“kaç” komutları buradan verilir. Beyin sapı 
insanları, güçlünün karşısında ezilirler, olası 
durumlarda onlar güçlüyse, ezerler. Onlarla 
iletişime geçmek zordur çünkü insana özgü 
iletişim, anlama özelliğini kullanmak yerine 
başkalarına agresif bir şekilde yaklaşırlar. Beyin 
sapı insanları çoğunlukta olan bir toplum, 
kadını ezer. İnsanların bu şekilde olmasının 
en büyük sebebi kitap okumamalarıdır. Kadını 
ezen toplum, toplumu doğuran insanı ezmek 
demektir. Bunu da beyin sapı insanı yapar. İlkel 
beyin insanları bencildir, “ben” merkezcidirler 
ve her şey için başkalarını suçlarlar.
Orta beyinde duygularımız bulunur. Eğer orta 

beynimiz sağlıklı çalışmıyorsa ya sosyopati ya 
da şizofreni hastalığına yakalanırız. Orta beyin 
toplumları manipülasyonlara çok açıktır ve 
genellikle din ile kandırılırlar. Dinin konuşulması 
değil, yaşanması gerekir. Eğer bir orta beyin 
insanıysanız biriyle yüz yüze konuşurken onun 
saçına, gözüne yani görseline odaklanırsınız. 
Aslında odaklanmanız gereken onun 
söyledikleridir. Orta beynimiz, maymunlarınkine 
benzer. Ancak onların korteksi insan zihni 
gibi bir yapıya sahip olmadığı için kategoriler 
halinde onu işleyemezler. Orta beyin insanları 
olayları olduğu halden çok daha farklı algılarlar. 
Onlar için anlam başkadır. Orta beynin sağlıklı 
olması çok önemlidir. Kadınların orta beyin 
hastalıklarına yakalanma riski %1’dir. Ancak 
erkeklerin bu hastalıklara yakalanma oranı 
değişiklik gösterir ve oransal olarak kat kat 
fazladır. Günümüzde yöneticilerin çoğunlukla 
erkek olması bu yüzden tehlikelidir. Alınan 

kararlar orta beyinle alınınca çok tehlikeli 
sonuçlar ortaya çıkar, ancak bu herkes için 
geçerli değildir. Eğer bir toplum beyin sapı 
insanlarından oluşuyorsa kendi içlerinde 
problem çözerken problem olurlar. 
İnsanların düşüncesinin oluştuğu yerdir 

korteks. Korteks zekamızın geliştiği yerdir. 
İnsan organizmasının insan olmasının sebebi 
zekadır. Onu geliştirmek her insanın zorunlu 
ihtiyacı ve görevidir. Bu da kitaplarla sağlanır. 
Hayatta, bilgi toplamak çok önemlidir. Bilgi 
insanoğlunu güçlendirir. Bir insanın zekası 
nörotransmitterların etkileşimini gösterir. Ne 
kadar bilgi toplayıp kitap okursak o kadar 
nörotransmitter hızlı bir şekilde etkileşime 
girer. Kitap okumak insanın zihnini geliştirir ve 
bir insan olarak en büyük görevimiz budur ki 
gelişelim. Bir insan gelişirse o toplum gelişir, o 
toplum gelişirse insanlık gelişir.
Korteks insanıysanız eğer korteksiniz geliştiyse 

analitik olursunuz ve yaşanan problemlere 
çözüm bulmakta usta olursunuz. Alıngan 
olmazsınız çünkü her hali anlarsınız ve sizin için 
yaşamın anlamı çok daha farklıdır. Zihnimizin 
gelişmesinin, korteksimizin gelişmesinin tek 
sırrı kitap okumak ve belgesel izlemektir. 
Hedonizmin doruklarında yaşar günümüz 
insanları. 5 duyu organımız vardır. Duyma, 
görme, tatma, dokunma, koklama. Öyle bir 
dönemdeyiz ki bu duyu organlarımıza zevk 
aldırmak için yaşıyoruz. Güzel şeyler yemek, 
güzel şeyler görmek, duymak istiyoruz. 
Dokunmayı seviyoruz, sıcak bir keyif banyosu 
yapıyoruz. Ancak insan organizması bu duyu 
organlarına hizmet etmekten asıl bizi insan 
yapan zihnimizin nelerden keyif aldığını bilmez 
bile. 
Gerçek insan yaşamı herkesin, her bireyin 

hedonik yaşantısı yerine, zihninin neden keyif 
aldığını öğrenince, keşfedince başlayacaktır. 
Bir insanın kitap okumayı sevmemesinin tek 
sebebi, kendi zihnini tanımamasıdır.
Kendi zihnimizi tanıdığımızda, nasıl 

kitaplardan hoşlandığımızı anlarız. Ancak 
Türkiye’de bu mümkün değildir. Türkiye’nin 
nüfusu 82 milyon 3 bin 882 kişidir. Bu 82 
milyon kişinin %71’i televizyon izlemektedir. 
%71 oranının %’75’i evlilik programı ve 

magazin programları izlemektedir. Okuma 
oranı ise %1’dir. Okuma oranının bu kadar 
düşük olduğu bir toplumda ekonominin, sosyal 
yaşantının ve insanın normalden farklı olması 
olağandır. Okumak insanın inancını da etkiler.
Günümüzde inancımız, doğduğumuz yere 

göre şekillenir. Asıl inanç zihnimizdedir. 
Kalpte olduğu söylenilen yanlış bir algı vardır. 
Okudukça, bilgi topladıkça inancımıza yaklaşırız 
ya da uzaklaşırız. Türkiye’nin okuma oranı 
%1 olduğu için, din anlayışının bu şekilde 
yanlış anlaşılması oldukça normaldir. Allaha 
yaklaşmak demek onu anlamaya çalışarak 
yapılacak şeydir. Onun ilimlerini bilmektir. 
Biyoloji, kimya, fizik, matematik bilmeyen 
biriyle, bilen birinin Kuran’ı okuyunca 
anladıkları şey arasında dağlar kadar fark 
vardır.
Tüm bu bilgiler kitaplardan toplanmıştır. 

Okumanın hayatımızdaki her şeye etkisi vardır. 
Okumayan insanlar onlara sunulmuş, reklam 
ekonomisine bağlı olan hayatı yaşarlar. Ancak 
okuyan insanlar insan yaşamının bundan ibaret 
olmadığını bilirler.
5 kıza 3 tane gelinlik seçeneği sunulduğunda 

5’i de aynı seçeneğe yönelirler. İnsanların güzel 
ve çirkin algısı aynıdır. Bunun sebebi güzel 
olarak sunulan şeylerin insanlara baskılanmaya 
çalışılmasıdır. Korteksi gelişmemiş, onu 
zenginleştirmemiş bir insan toplumun güzel 
dediğine güzel, çirkin dediğine çirken der. 
Ancak okuyan insan güzeli ve çirkini kendisi 
belirler.
Kitap okumak beynimizi bu şekilde etkiler. 

Beynimizin etkilenmesi ve gelişmesi sonucunda 
toplum gelişir. Okumak ve bilgi toplamak insan 
organizmasının en önemli görevidir. Çünkü bizi 
insan yapan zekamızı geliştirmezsek sadece 
insan bedeninde yaşıyor oluruz. Bu dönemde 
bir bütünün parçası olduğumuzu anlayıp 
hedonik yaşamı bırakıp eudaimonik yaşama 
geçmeliyiz ve kendi yaşamımızda cenneti 
oluşturmalıyız ki yaşama katkıda bulunan 
insanlar haline gelelim. Bunun olmasını 
sağlayacak tek şey de okumaktır, çok okumak.
Yasmin Balta 11-D

Birey Değişirse Dünya Değişir

Evet, ben değişirsem 
dünya değişir. Çünkü benim 
fikirlerim var, haklarım var, 
sorumluluklarım var ve hepsi 
dünya için çok önemli. Hayal 
edin siz bir ressamsınız 
ve bir tuvale balerin 
çizeceksiniz. Kafanızda 
balerinin ayaklarını, 

elbisesini, saçını tasarladınız, karşısına geçip 
incelediniz. Zaman değişti, mekân değişti, 
fikirleriniz değişti. Hayal gücünüz, bakış açınız 
değişti. Artık yeni bir siz ve yepyeni fikirleriniz 
var. Bu değişim sizi korkutmasın. Önemli 
olan kaygılanmadan gelişmek ve hayallerinize 
ulaşmaktır. İşte dünya da tuval gibidir. Tuvaliniz 
değişirse dünyanız da değişir. Atatürk, geleceği 
biz gençlere ve fikirlerimize emanet etmiştir. 
Yeter ki bizler sabır ve cesaretle değişime adapte 
olalım. İnsan dünyanın bir parçasıdır ve değişim 

bu nedenle bireyle başlar, topluma yayılır. 
Değişim sürecinde kendimizi de eleştirmekten 
korkmamalıyız, eksik yönlerimizi tespit edip 
değişime kendimizden başlamalıyız. 
Dünya, 4,5 milyar yaşında ve biz insanlar 

yeryüzünün birer parçasıyız. Başlangıçtan bugüne 
ne kadar çok şeyin değişime uğradığını hepimiz 
görmekteyiz. Peki, hiçbir şey yokken bu değişim 
ve gelişim nasıl başladı? Zekâ, hayal gücü 
ve düşünceyle. Dünyayı değiştirmek aşılmaz, 
başa çıkılamaz bir görev gibi görünür. Dünyayı 
değiştirmek için önce kendimizi değiştirmeliyiz. 
Alışkanlıklarımızı, zihniyetimizi ve eylemlerimizi 
değiştirmeliyiz; kendi dünyamızı değiştirmekle 
başlamalıyız işe. Kendimizi değiştirmek kolay 
olmayabilir. Bunun için değişimi gerektiren 
konuları doğru tespit etmeliyiz. 
Değişim ve yenilenme üzerine belki de yüzlerce 

anlamlı söz vardır. Albert Einstein der ki: 
“Farklı bir sonuç bekliyorsanız farklı bir şeyler 

yapmalısınız. Eğer her gün aynı şeyi yapıp farklı 
sonuçlar bekliyorsanız bu sizin deli olduğunuzun 
bir kanıtıdır.” Tolstoy ise “Herkes dünyayı 
değiştirmek ister ama kimse kendini değiştirmeyi 
düşünmez.” der. Anlatılmak istenen ise hep 
aynıdır. Kısaca görmek istediğin dünya için 
kendini değiştir. 
Hareket olmadan değişim olmaz. Harekete 

geç! Anı yakala ve kaçırma, kararlı ol, insanların 
iyi yanlarını gör ve onlara yardım et. Kendini 
yetiştirmeye ve geliştirmeye devam et. Her şeyi 
bir insanla başlatmak mümkündür. Bu insan siz 
olun. Şimdi hep beraber değişime var mıyız?

Tuana Erdoğar 5-C



 GAZETEDDY 2019  27

Esintiler

Faruk Nafiz Çamlıbel’in ‘’Sanat’’ Şiiri Üzerine Bir İnceleme
Beş Heceliler’in öncü 

isimlerinden olan Faruk 
Nafiz Çamlıbel, "Sanat" 
adlı şiirinde Anadolu’ya ve 
milli kültüre yönelmiş, Batı 
medeniyetini de ele alarak 
okura iki farklı kültürün 
özelliklerini sunmuştur.
Sanat şiiri dil ve anlatım 

özellikleri bakımından Beş Hececiler’in özelliklerini 
yansıtır. Şiir 6 dörtlüğe sahip olup 24 dizeden 
oluşur. Milli Edebiyat Dönemi’ndeki diğer şiirler 
gibi "Sanat" şiiri de hece ölçüsü ile yazılmıştır. 
Şairin bu şiirde sıkça zengin uyak ve redif 
kullandığı ve şiirini "abab" çapraz uyak düzenine 
uygun yazdığı görülür. Ayrıca Milli Edebiyat 
akımının ilkelerinden biri olan dilde sadeleşme 
anlayışıyla şair, şiirde yalın ve sade bir Türkçe 
kullanır. Bununla birlikte, şiirin Halk Edebiyatına 
dair izler taşıdığı da açıkça görülür.

Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek, 
Bizim diyarımızda bin bir baharı saklar! 
Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek
İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar-[1]
Şiir altı dörtlükten oluşmaktadır. Şair, şiirin ilk 

bölümünde Anadolu insanını savunan, millyetçi 
aydın tipi ile milletine yabancılaşmış aydın tipini 
karşılaştırır ve bunu da "sen" ve "ben" sözcükleri 
ile okuyucuya yansıtır. Sanatın sadece Avrupa’da 
var olmadığını, Anadolu’nun da kendi içinde 
bir sanatsal ve kültürel zenginlik barındırdığını 
ifade eder. Bunun yanı sıra, şiirde karşıt imge ve 
simgelerden yararlanılır. Örneğin; bahar, bahçe, 
çiçek, bizim diyarımız, dağda gezen ayaklar birer 
simgedir. Şair senin gezdiğin bahçe diyerek Batı 
medeniyetini anlatmak ister. Bizim diyarımız ise 
Anadolu demektir. Bin bin bahar Anadolu’nun 
güzelliğini, dağda gezen ayaklar da Anadolu 
insanının gerçek yaşantısını gözler önüne serer. 
Batı özentisi aydınların ne kadar çok çabalasa 
da Anadolu insanını kendine özgü kültürel 
güzelliklerden vazgeçiremeyeceği dile getirilir. 

Sen kubbesinde ince bir mozaik arar da
Gezersin kırk asırlık bir mabedin içini,
Bizi sarsar bir sülüs yazı görsek duvarda,
Bize heyecan verir bir parça yeşil çini… [2]

İkinci bölümde, Anadolu’nun değerleriyle 
Batı değerleri karşılaştırılır. Her iki medeniyetin 
kendine has özellikleri olduğu gibi, kendilerinin 
oluşturduğu farklı sanat eserleri de vardır. Şiirin 
bu kesitindeki sülüs yazı ve yeşil çini Anadolu’nun 
sanat eserleridir. Mozaik ise Batı kültürünün 
sanat eseridir ve mabetlerin içerisinde bulunurlar. 
Kültürüne yabancılaşmış aydın tipler ise Batıdaki 
mozaiklerle ilgilenmektedir. Bu durum da kendi 
yaşadığı toplumun değerlerinden uzaklaşmanın 
bir belirtisi olarak şiirde görülür.

Sen raksına dalarken için titrer derinden 
Çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin, 
Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden 
Toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin. [3]
Üçüncü bölümde şair, Anadolu ve Batı 

kültüründeki gösteri sanatlarını birbirleriyle 
karşılaştırır. Şiirde bahsi geçen beyaz kelebek, 
bale sanatını simgeler. Batı kültürünün bale 
sanatına karşılık Anadolu’nun zeybek oyunu 
örnek verilir. Zeybeğin diz vuruşu burada sembolik 
bir anlam taşır. Zeybek oyunu cesareti ve yiğitliği 
çağrıştırır. Bu nedenle, zeybek şiirde Anadolu 
kültürüne özgü güçlü bir motif olarak kullanılır.

Fırtınayı andıran orkestra sesleri 
Bir ürperiş getirir senin sinirlerine, 
Istırap çekenlerin acıklı nefesleri 
Bizde geçer en hazin bir mûsikî yerine! [4]
Dördüncü bölümde şair, Batı müziği ile Anadolu 

müziğinin arasındaki farka dikkatleri çeker. 
Batıda zenginliği temsil eden orkestralar ile 
yıllarca acı çekmiş, yoksullukla mücadele etmiş 
insanları temsil eden türküler mukayese edilir. 
Kendi milli değerlerinden uzaklaşmış aydınlar 
orkestra gibi Batı sanat eserleriyle ilgilenmekten 
daha hoşnut olurlar. Bu sebepten ötürü, kendi 
memleketlerindeki insanların ıstıraplarından 
haberleri bile yoktur.

Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun
Yabancı bir şehirde bir kadın heykelini,
Biz duyarız en büyük zevkini rûhumuzun
Görünce bir köylünün kıvrılmayan belini... [5]
Beşinci bölümde, özüne yabancılaşmış 

aydınların Batı değerlerine duyduğu hayranlık 
dile getirilir. Bu tip aydınların özellikle yabancı 

şehirlerdeki kadın heykellerine hayranlık duyduğu 
belirtilir. Milli değerlerine bağlı olan aydınlar 
ise köyündeki tarlada, bahçede çalışan ve evin 
geçimini sağlayan kadınlara saygı duyar. Aslında 
bu dizelerde Batı’da ve Anadolu’da kadına bakış 
açısı sezdirilmiştir.

Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken 
Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz. 
Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken 
Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yolumuz! [6]
Şiirin son bölümünde, milli sanatımızın 

kaynağı olan Anadolu, yazılmamış bir destana 
benzetilmiştir. Bu benzetme ile Anadolu’nun 
güzelliklerinden kültürel zenginliklerinden hiç 
bahsedilmediği, Anadolu’nun hep ihmal edildiği 
bir kez daha vurgulanmıştır. Şair, kendi milli 
ve manevi değer yargılarından uzaklaşmış 
Batı hayranı aydınlarla birlikte aynı yolda 
olamayacağını vurgular. Kısaca Anadolu’nun 
keşfedilmemiş daha birçok güzelliği dururken 
bazı aydınların bu güzelliklerle ilgilenmemesinin 
ve hatta farkında bile olmamasının doğru bir 
yaklaşım olmadığı ifade edilir.

Sonuç olarak, Faruk Nafiz Çamlıbel’in Milli 
Edebiyat Dönemi içerisindeki millileşme 
hareketlerini, ‘’Sanat’’ adlı şiirinde karşıt imge 
ve simgelerle çarpıcı bir şekilde okura yansıttığı 
görülür. Şair, ‘’sen’’ ve ‘’ben’’ diyerek, birbirinden 
çok uzak iki kültürün farklarını ortaya koymuştur. 
Bunu yaparken gözlemlerinden faydalanan Faruk 
Nafiz, Anadolu ve Batı’nın değerlerini açık ama 
etkileyici bir dille ortaya koymuştur. Milli Edebiyat 
Dönemi’nin adeta bildirisi niteliğindeki ‘’Sanat’’ 
şiirini kaleme alan Çamlıbel, sahip olduğumuz 
ama tüm zenginliklerini göz ardı ettiğimiz 
Anadolu’ya ve sanatına dikkat çekmiştir. 

[1], [2], [3], [4], [5], [6] Faruk Nafiz Çamlıbel, 
Sanat, 
http://www.eba.gov.tr/ekitap?&search-edebiyat

Berfin Tasasız 11-C                                                                                                    

   
  Büyük Aydınlığın 
   Küçük Işığıyım
İnsanlar doğar, büyür 

ve gelişir kısaca birey 
olur. Birey, toplumun 
temel taşıdır. Bu yüzden 
toplumun zenginliği 
de bireylere ve onların 
gelişimine bağlıdır. Bu 

gelişimin olumlu olması için bireyin kendini 
farklı şekillerde zenginleştirmesi gerekir. 
Zenginleşen birey, toplumda olumlu değişim 
sağlar. Olumlu değişim dünyaya mutluluk ve 
huzur getirir. Her insan birey olarak dünyadaki 
etkisinin farkında olmalıdır. 
Değişim hemen gerçekleşmez. Toplumların 

değişimi yüzyıllar alır. Çünkü tek tek bütün 
insanların değişmesi gerekir. Bunun için 
neler yapabiliriz? Örneğin kitap okuyarak, 
sanatsal etkinliklerde bulunarak bu değişimi 
başlatabiliriz. Okuduğumuz her kitabın içindeki 
serüvenden ya da izlediğimiz tiyatro veya 
sinema filminden edindiklerimizle önce kendi 

hayatımıza sonra topluma değer katabiliriz. 
Hatta birçok insanın bu etkinliklere katılımını 
sağlayabiliriz. Burada anlatmak istediğim bir 
hikâye var. Bir çocuk bir gün öğretmenine: “Bir 
kitap okudum ama zihnimde kitaptan hiçbir 
şey kalmadı.” demiş. Öğretmeni de ona bir 
meyve uzatmış ve yemesini istemiş. Çocuğa 
meyveyi yedikten sonra “Şimdi büyüdün 
mü?” diye sormuş. Çocuk da tabii ki “Hayır!” 
demiş. Öğretmeni “Büyümedin ama o yediğin 
meyve vücuduna dağıldı; et oldu, kemik oldu, 
sinir oldu ve her hücrene katkı sağladı. İşte 
kitap da böyledir. Katkıları saymakla bitmez; 
kimisi kelime olarak kimisi bilgi olarak kimisi 
de hayatımızdaki sevgi, şefkat ve özgüven 
olarak geri döner. Her ne kadar biz bunun 
farkında olamasak da.” demiş. Böylece kitapla 
insandaki değişimi anlatmıştır. 
Ben dünyayı çiçek bahçesi gibi görmek 

istiyorsam bahçemin içindeki tüm çiçeklerimin 
güzel olması için elimden geleni yapmalıyım. 
Tek bir çiçekle başlayıp tüm çiçeklerime ayrı 
ayrı özen göstermeliyim. Hepsinin bakımını 

yapıp ayrı ayrı ilgilenmeliyim. Yoksa tüm 
bahçemin istediğim gibi olmasını sağlayamam. 
Çocuklar değişime yetişkinlerden daha açıktır. 
Küçük yaşta edinilen alışkanlıklar bu yüzden 
göründüğünden daha önemlidir. Kardeşimle 
ben spor yapmayı çok seviyoruz ve küçük 
yaştan beri bunu sürdürüyoruz. Biz spor 
yapmaya başlayınca yakın arkadaşlarımızın 
hepsi de spor yapmaya başladı. Birlikte 
daha mutlu ve daha keyifli zaman geçirmeye 
başladık. Aileleri de sporla ilgilenen çocukları 
olduğu için daha mutlu oldular. Yani değişim 
bizimle başlayıp çevremizle devam etti. 
Yaydığımız pozitif enerji önce arkadaşlarımızı 
sonra de onların ailelerini içine aldı.
Dünya dönmeye devam ettikçe değişmeye 

devam edecektir. Kendi toplumumuzun da 
gelişmesi için korkmamalı, değişime açık ve 
gönüllü olmalıyız. Unutmayın, en büyük koşular 
küçük bir adımla başlar. Her birimiz bu büyük 
koşunun küçük adımlarıyız.
Doğa Çinar 6-A
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Aslan Kral ve Maymunlar Tembel Arı

Aşağıdaki Fabllar Kitap Günleri’nde, Anaokulumuzdaki  Minik Öğrencilerimize Okunmak Üzere Yazılmıştır.

Günlerden bir gün aslan,
Yine maymunlara sataşıyormuş:
“Siz asla olamazsınız bir aslan,
Olamazsınız bir kral”

Bunları duyan tüm maymunlar,
Öfkelerinden kudurmuş.
Saldırmış aslana bir tanesi.
Hemen yenilip geri koşmuş.

Aslan konuşmuş yine:
“Yenemezsiniz beni tek kişiyle.
Beni yenmek istiyorsanız,
Geleceksiniz bir birlikle”

Maymunlar, aslanı dikkate almış,
Gitmişler aslana hep birlikte:
“Sen bizi küçümsedin ey aslan,
Artık sıra bizde!”

Birlik olan maymunlar,
Aslanı ormandan atmışlar.
Bundan sonra anlamışlar,
Birlikten güç doğar.
Ediz Yalçın 9-C

Aylardan temmuzmuş
Havanın hali pek hoşmuş.
Köpekler oynarken,
Kediler uyur dururmuş.
Bir çınar ağacının dalında,
Tatlı bir gölgenin altında
Koca bir eşek arısı
Söylenip dururmuş
"Güzel yaşıyorum bu hayatta"

Çalışkan arılar çiçekleri gezerken
Eşek arısına çalışmak daha erken,
Sonraki ağaçta bir arı kovanı
Taşırmış içinde bir sürü balı.
Kış için çalışırmış onlarcası,
Hissetmemek için soğuk açlığı.

Eşek arısı hiç üşümemiş
Önündeki kışı hiç düşünmemiş.
"Çalış arı kardeş, kalırsın soğukta."
Uyarısına rağmen arıların,
Kafası hala huzurda.

Gelmiş ocak ayı
Hava olmuş zemheri,
Aç kalmış eşek arısı
Çalışmamış yazdan beri.

Evi yurdu yokmuş.
Yalvarmış arılara,
"Biz sana demedik mi?
Soğukta yatamazsın karlara."
Batu Çakırer 9-C

11. Sınıf Öğrencilerimizin Sohbet (Söyleşi) Yazma Grup Çalışmaları

İçimizdeki Sosyal Medya 
Gittikçe gelişen teknolojinin de etkisiyle sosyal medyanın 

hayatımızdaki rolü daha önemli bir hale geldi. Her yediğimizi, 
içtiğimizi; gezdiğimiz, gördüğümüz her yeri başkalarına 
göstermek ve diğerlerinden beğeni almak, yaşamımızın 
olmazsa olmazı oldu. 
Hayatını başkalarına göstererek yaşama anlayışı ve 

popülarite ihtiyacı, gerçekten insanın benliğine zarar veriyor 
mu? Varsayalım hiçbir zararı yok. Yine de her şeyimizi 
herkesin önüne sermek, özelimizi ortalığa açmak uygun 
bir hareket mi? Artık o dereceye geldik ki fotoğraflarımızı 
sadece paylaşmak için çektirmeyi, masamızdakilerle hava 
atmayı, insanlardan saygı beklemek için mekan mekan 
gezmeyi, aciz bir insanın işiyken kendimize görev bildik. Kendi 
benliğimizi görmezden gelip popüler olan neyse ona uymaya 
ya da çoğunluk ile hareket etmeye mahkum ettik kendimizi. 
Oysa biz değil miydik farklılıklardan güzellikler doğar diyen? 
Düşünüyorum da, ne zaman başkalarına bizi şekillendirmesi 
için yol açsak biz biz olmaktan çıktık, hani eskilerin deyişiyle 
“aynı tornadan çıkma”  bir topluma dönüştük.
Şimdi size sesleniyorum. Kendinizi kanıtlamak, başkalarına 

kendi benliğiniz dışında biri gibi görünmek ve böylelikle saygı 
veya sevgi görmeye çalışmaktan vazgeçin! Bırakın kendi 
karakteriniz, Twitter’daki 140 karakterde anlattığınızdan daha 
fazla şey anlatsın. 
     Mehmet Kalaycıoğlu-Cem Bayramoğlu-Efekan Uslu 11-B

Dilin Yabancılarla İmtihanı 
Günümüzde teknoloji geliştikçe, dilimize olan hâkimiyetimiz ve saygımız gittikçe 

azaldı diye düşünüyorum. Sosyal medyanın da etkisiyle dilimize giren yabancı 
kelimeler, dilimize ne yazık ki oldukça zarar veriyor. Dilimizin bize sunduğu imkânları 
yok ediyor, görmezden geliyoruz. Birtakım dış etkenler de etkili olsa, dilimize karşı 
bu tutumun tek sorumlusu bizleriz ve sonunda yine etkilenecek de biziz. Ancak 
farkında olmadığımız şey, dilimizin sınırlarını gittikçe daralttığımız ve o sınırların bir gün 
kendiliğinden yok olup Türkçenin başka dillerin himayesine gireceği…
Peki, kaçınız bu etkileri okurken çok “embarresed” oldu? Şakası bile ne kadar 

rahatsız edici, değil mi? Gözlerimiz, bir metinde İngilizce sözcük gördüğü zaman her 
ne kadar duraksasa da dilimiz öyle değil. İngilizce kelimeler adeta dil havuzumuzda 
yüzüyor, orayı kirletiyor.  Buradaki maksadım İngilizceyi kötülemek veya hicvetmek 
değil, sadece her dilin kendi zenginlikleriyle güzel olacağı noktasını belirgin kılmak. 
Bu, yabancı sözcükler mevzusu öyle bir boyut aldı ki yabancı sözcükler anlık 

tepkilerimizi dahi yönlendiriyor. Örneğin, kahkahalar atarak gülmektense “LOL” 
demeyi tercih ediyoruz, ettiriliyoruz. Sosyal çevreye uyma eğilimimiz ve dil 
konusundaki umursamazlığımız bizi bu tercihe yönlendiriyor ve “Ağaç yaşken eğilir.” 
atasözünün de gösterdiği gibi bu durumdan en çok çocuklar etkileniyor. Çocuklar, 
teknolojinin dili esir ettiği bir çağda büyüyor ve onlar da dili kurtarmaktansa olağan 
akışa ayak uydurmaya çalışıyor.
Bugün dilimizi kendi ellerimizle bir adrese gönderiyoruz. Türkçemizin içine sıkıştırılmış 

her bir yabancı sözcük o adrese ulaşırken kullanılacak olan erzakı bitiriyor, hızla 
tüketiyor. Lakin o erzak bir gün öyle hızlı bitecek ki dil, yolun ortasında ihtiyacı olan 
enerjiyi temin edemeden kaybolup gidecek çok uzaklara… Ne dersiniz, sizce dil     
pes mi etti yoksa uyanamayacağını bildiği uykuya mı yattı? “No comment”
   Hüseyin Can-Ezgi Beytaş-Safa Keşir-Teoman Tuncer 11-B
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SİS
İki şehri var gecenin, biri gözümde
tütüyor, birinin dumanı üstünde yağmur 
gibi çöken siste, bana bu uykusuz
şehri niye bıraktın, göze alamadığım
bir şehrin yerine bütün şehirlerdesin, 
gece değil istediğin hayli karanlık
bakışlı bir şehrin gözleriyle çarpışmak 
hevesindesin! Gözlerini anlıyorum henüz
bağışlayabileceği gözleriyle çarpışmadı kimsenin; 
gözlerimizi uzaklıklar değil ki yalnız
göze alamadığımız yakınlıklar da acıtır, 
ve gözleri ancak gözler bağışlayabilir, 
öyle acıyor ki gözlerim kim bağışlayacak, 
sis değil, uykusuzluk değil, iki uzak
şehir gibi ayrılıktan kavuşmuyor gözlerim: 
Biri hepimizle göz göze gibi hala uykusuz, 
biri sis içinde kirpiklerine kadar açık, 
bu sessizliği kim bıraktıysa, göremiyorum
konuşkan gözlerinde tek sözcük bile, 
gözlerimiz birbirine değmiyor gecenin iki şehrinde
Kimsenin kimseye gözü değmiyorsa şiir niye?
Haydar Ergülen

SİSLİ RUH
Şiiri ve şairleri bir birikim olarak gören, onlara sırt çevirmeyen ve onları 

eleştirmeyen, aksine her türlü şiiri ve şairi kucaklayan 1980 sonrası 
dönemin şairleri içinde imgeli anlatımıyla ve sıra dışı tarzıyla dikkat çeken 
Haydar Ergülen, “Sis” te lirik bir anlatımla şehirli insanı anlatmaktadır. 
Haydar Ergülen’in “…’İnsanın insana gözü değmiyorsa, şiir niye?’ diye biter 
‘Sis’ başlıklı şiirim. Hem öyle, hem de ‘İnsanın insana ruhu değmiyorsa’ 
diye de sürebilir. Bazen içimize dönmek için, dışımızda hayli kalmamız, hayli 
yolculuk etmemiz, hayli düşünmemiz, eylememiz gerekebilir. Şimdi şiirin 
içine dönmesi, eve dönmesi için…iyiliğin defterine yazmak için çalışması, 
yorulması gerekiyor.” şeklinde tanımladığı “Sis” şiiri ve şiir anlayışı, 
okuyuculara şiirin sadece okunmak için değil, hissedilmek için var olduğunu 
ortaya koyuyor.
1980 sonrası şiir anlayışında sıklıkla görülen “şiiri düzyazıya yaklaştırma” 

anlayışı bu şiirde de okuyucunun karşısına çıkmaktadır. Anjambmanların 
kullanıldığı, anlamın birden fazla dizeye yayıldığı şiir serbest nazım ile 
oluşturulmuştur. Serbest ölçünün hüküm sürdüğü şiirde müzikalite 
“istediğin/şehrin”, “uykusuzluk/ayrılık”, “gözlerinde/birbirine” şeklindeki iç 
uyaklarla, aliterasyonlarla, asonanslarla ve kelime tekrarları ile sağlanmıştır. 
Sade bir dille yazılmış olmasına rağmen şiir birçok imgeyi içerisinde 
barındırmaktadır. Özellikle “birinin dumanı üstünde yağmur gibi çöken sis”, 
“iki uzak şehir gibi ayrılıktan kavuşmuyor gözlerim” şeklindeki teşbihler 
(benzetmeler), “karanlık-aydınlık” gibi tezatlar, “bana bu uykusuz şehri niye 
bıraktın” ifadesindeki gibi teşhisler ve birçok söz sanatı ile şiir dili yoğun 
bir anlatım kazanmıştır. Şiirde geçen “karanlık bakışlı bir şehrin gözleri” ve 
“konuşkan gözler” benzeri birçok alışılmamış bağdaştırma kullanılmış ve şiir 
dili çok katmanlı bir yapı kazanmıştır. Kullanılan dil özellikleri sayesinde şiir 
çağrışımlara açık hale gelmiştir. 
Geçmişinden beslenen 1980 sonrası şiir anlayışına da uyacak şekilde, 

Haydar Ergülen “Sis” şiirinin açılışını, tıpkı Tevfik Fikret’in aynı adı taşıyan 
‘Sis’ şiirindeki gibi, sisli şehrin kendisinde uyandırdığı çağrışımlar ile 
yapmıştır. “Sis” sözcüğünün sadece üç kez geçtiği şiirde -ki Sis kelimesi 
de üç harflidir- Haydar Ergülen’in birçok şiirinde kullandığı “göz” imgesi 
önemli yer tutmaktadır. Şiir kişisi sevgiliye seslenmektedir. Şiir öznesi 

için iki şehri vardır gecenin, biri özlemini çektiği -ki bu modern dünyada 
geçmiş yaşantıya duyulan özlem olabilir- , diğeri ise şimdi içerisinde 
bulunduğu, şairi düşünmeye ve sorgulamaya iten modern şehir hayatıdır. 
Bu şehir uyumaz, hep ayaktadır. Ancak uykuya da bir o kadar hasrettir, 
şehir uykusuzdur. Sevgili cesurdur, şairin göze alamadığı bir şehir yerine 
her şehirdedir ve sevgili “karanlık bakışlı şehrin gözleriyle çarpışmak” 
istemektedir. İmge bağlamında düşünüldüğünde modern yaşamın ve sürekli 
uykusuz kalan bu karanlık düzenin sevgiliye cazip gelmesinden söz edilebilir. 
Sevgili şiir öznesine göre toydur, belki de cesareti buradan gelir. Henüz 
kimsenin bağışlayabileceği gözleriyle tanışmamıştır. Şair gözler üzerinden 
oluşturduğu dizelerine birkaç hayat tecrübesi ile devam eder, adeta hayat 
dersi verir insanlara, toylara, toy cesurlara, belki de genç aşıklara. “…
gözlerimizi uzaklıklar değil ki yalnız/ göze alamadığımız yakınlıklar da acıtır,/ 
ve gözleri ancak gözler bağışlayabilir” dizeleri ile aşkın insanın canını nasıl 
yakabileceği, tek dermanın yine aşk olduğu anlatılmaktadır. Burada yalnızca 
aşktan değil, yaşanmışlıklar ve tecrübelerden de bahsedilir. 
Şiir öznesi acı çekmektedir bu dünya içinde. “…sis değil, uykusuzluk 

değil, iki uzak/ şehir gibi ayrılıktan kavuşmuyor gözlerim” dizelerinin devamı 
şiir öznesinin acısının yansımasıdır, farklı gözler ve onların hayata duruşu 
paylaşılır burada. Şiir yoğun imgeli anlatımı ile lirik bir söyleyiş yakalamış ve 
okuyuculara derin anlamlar içeren bir metin bırakmıştır. 
Şiirin anlamının daha belirgin hale geldiği ve şairin daha genel bir kitleye 

hitaba geçtiği “Biri hepimizle göz göze gibi hala uykusuz…” ile başlayan son 
kısım, şairin hayatı sorgulamasının kelimelere yansımasıdır. Bu kısma kadar 
şiirdeki anlam on beş dize boyunca aynı eksende dönmektedir. Büyük harf 
ile başlayan bu kısım yeni bir çağrışımın habercisidir. Şairin son dizede, 
metnin tamamından ayrı tuttuğu son kısımda, sorduğu “Kimsenin kimseye 
gözü değmiyorsa şiir niye?” sorusunun gelişi üstteki dizelerde gözün farklı 
duruşları ile bellidir. “…bu sessizliği kim bıraktıysa, göremiyorum / konuşkan 
gözlerinde tek bir sözcük bile, / gözlerimiz birbirine değmiyor gecenin iki 
şehrinde” dizelerinde şiir kişisi ve sevgilisi için yolun sonu gelmiştir, artık 
duygular yetersiz kalmış, “konuşkan gözler” sessizliğe bürünmüştür. Şair 
de bu sessizlikte aşkını, duygusunun bulamamaktadır; arayış içerisindedir. 
Artık gecenin iki şehri arasında derin bir uçurum vardır, sevgili ve şiir kişisi 
ayrı yola düşmüştür. Şiiri “…ruh siyaseti, vicdan siyaseti, başka bir ruhun, 
başka bir vicdanın ve başka bir siyasetin mümkün olduğunu gösteren, 
göstermesi gereken şey” olarak tanımlayan Haydar Ergülen için de bu şiirin 
son dizesinde şiirin anlamı sorgulanır: “Kimsenin kimseye gözü değmiyorsa 
şiir niye?”. Duyguların olmadığı, gözlerin birbirine değmediği, insanların 
birbirlerin ruhlarına dokunmadığı bir yerde şiir anlamsızdır. Şiir duygudur, 
ruhtur. Şiirin sevgili ile başlayıp genel olarak modern şehirli insan kimliğine 
sorduğu bu soru ile şiirin varoluşu sorgulanmaktadır, şiir evrensel bir iletiye 
açık hale gelmektedir. Şiirin adı “Sis”tir ve Sis şiir kişisindeki sorgulamayı 
başlatır; çünkü sis insanın gördüğü ama dokunamadığı bir şeydir. Sis, 
melankoliye son derece müsaittir ancak şiir gözleri ve görmeyi esas alarak 
kendi yolunu çizmiştir. Şiir, şehirli insana görmeyi anımsatır. 
“Şiir gökyüzüne çizilmiş resimdir” der Goethe şiir için. Şiir ruhun gıdasıdır, 

“şiir insanı terbiye eder, insan insanı ve böylece hayat hepimizi” der ,“Sis” 
şairi Haydar Ergülen de şiir üzerine. 
Yoğun anlatımı ve karmaşık şekil özellikleri ile temelde bir aşk şiiri olan 

“Sis”, biz okuyuculara şiir üzerine sormamız gereken pek çok soru olduğunu 
da gösterir. Şiir sadece okunmak için yazılmaz; şiir duygudur, ruh işidir. 
Duyguların kelimelere yansımasıdır. Etrafımızdaki sisli ruhların, karanlık 
bakışlı bir şehrin gözleriyle çarpışmak isteyenlerin evidir şiir. Kalabalık şehir 
hayatından, modern insanın ağırlığından, duygusuz ruhlardan, karanlıktan, 
sisten, uykusuzluktan kaçanların sığınağıdır şiir. Ve şiir gözler gözlere 
değdiği, insanlar birbirine ulaşabildiği sürece varlığını sürdürecektir, tıpkı 
şairin de son dizesinde söylediği gibi: 
“Kimsenin kimseye gözü değmiyorsa şiir niye?”
Dila Karcılıoğlu 12-D 

Zekâyı Kullanmak 
Zekâyı kullanmak ifadesini sıkça duyuyoruz. Zekâ nedir? Zekâ; insanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç 

çıkarma yeteneklerinin tamamıdır. Zekâyı yalnızca notlarla değerlendirmek doğru değildir. Zekâ ders çalışmayla oluşacak bir yetenek değildir. Notlar 
çalışmakla yükselebilir fakat zekâ; problemleri çözmek, yaratıcılığımızı kullanmaktır. İnsanların birbirine karşı kullandığı “Sen hiç zeki değilsin, notların 
çok düşük.” ifadelerinin yanlışlığına dikkat çekmek istiyorum. Notlar, zekânın tek göstergesi değildir.
Eğitim sürecinde zekâsını, bilgisini doğru şekilde kullanan kişiler üniversiteye gidiyorlar. Seçim aşamasında sadece ders notları söz konusu değil. 

Artık çoğu ülkede üniversiteye girişte ders notlarının dışında ölçümler yapılıyor. Öyle de olmalı zaten. Mesela yapmayı sevdiğin, zekânı doğru 
kullanabildiğin bir yeteneğin varsa o alanda bir belge alacak şekilde profesyonelleşerek o belgeyi üniversiteye sunabilirsin. Bu doğrultuda çalışmalar yürütebileceğin 
bir üniversiteye kabul edildiğinde yalnızca notlarla değil, zekânla başarmış olursun. 
Zekânın kıymetini anlamak için ne kadar örnek versek az. Sosyal ilişkilerde bile etkisini gösterir. Örneğin arkadaşların kavga ediyor, sürekli geçimsizlik yaşıyor. Belki 

de bu geçimsizlik sürecinde sen de varsın. Eğer olayın çıkış sebebini bulursan, neden-sonuç ilişkisi kurarsan çözüm bulabileceğini bilirsin. Çözümlerini yaratıcılığınla 
çeşitlendirirsin. Buna da zekâmızı kullanmak deriz.
Kısaca zekâ kavramını daha doğru değerlendirmek gerekiyor. Zekânın kullanılacağı alanların neler olduğu, nasıl kullanıldığı, nasıl değerlendirilebileceği konusunda 

düşünmek gerekiyor. Bilinenin aksine yalnızca okul notlarıyla sınırlı olmadığını bilelim, kendimize güvenelim ve geliştirelim. Önce zekâyı kullanmayı bilelim ki 
notlarımızı istediğimiz seviyeye taşıyalım. Her şeyden önce kendi yaratıcı yönümüzü çözelim.
Çağla Su Güreş 7-B
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Aynalı Kız

Yapay Zekânın Gelecekte İstihdama Etkisi 

Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur 
saman içinde, pireler berber iken develer tellal iken 
bir düşler şatosunda genç bir kız yaşarmış.
Kız, küçük yaşta anasını babasını kaybetmiş sonra 

düşmüş yollara. Bir tas çorba, bir de sıcak yuva kafi 
imiş ona. Az gitmiş uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş; 
sonra yorgun düşüp kalakalmış bir dere kenarında. 
Düşler şatosunun bekçisi etrafı dolanırken görmüş 
kızcağızı. Onu dürtse de uyandırmaya çalışsa da 

nafile. Elden ne gelir, sırtlamış kızı götürmüş kralın şatosuna. Bir umut, 
belki kral da acır kızın haline diye. Kralın karşısında baygın duran kız, 
olan bitenden habersizmiş. Kral, “Hayırdır bekçi, kimdir bu kız?” diyerek 
kaşlarını çatmış. Bekçi: “Aman efendim ötedeki köyde buldum onu, yazık 
perişan olmuş kız, gözlerini bile açacak hali yok. Sizin izninizle bizzat 
ilgilenmek isterim.” demiş. Kral başını sallayarak onaylamış ve ona bir 
oda tahsis ettirmiş. Aradan günler geçmiş fakat kızın durumunda bir 
gelişme olmamış. Civarda çağrılmadık tabip kalmamış. Son çare şatonun 

büyücüsüne danışılmış, tüm umutlar ona kalmış. O da işe yaramaz ise 
kralın tahammülü kalmayacakmış. Neyse ki büyücü yapmış yapacağını, 
sallamış değneğini iki ileri bir geri iyileştirmiş kızı. Kız ayaklanmış birkaç 
vakitte. 
Şatoda görülmesi gereken temizlik işlerini yapıyormuş. Herkese 

minnettarmış. Ne de olsa onlar sayesinde ayaktaymış. Bir gün kralın 
yatağını düzeltirken sesler gelmiş dışardan. Kız pencereden bakmış, bir 
de ne görsün? Ateş püskürten iki ejderha kralın başucuna kadar gelmiş. 
Tam ateş püskürtecekken kız annesinden kalma eski el aynasını çıkarmış 
cebinden, atlamış ejderhaların arasına, püskürttükleri ateşi gerisin geri 
yansıtmış onlara, kurtarmış kralı. Kral da bunun altında kalmamış. Bu 
sadık ve dürüst hizmetçisini, hem altınla hem de sarayın baş temizlik 
görevlisi yaparak ödüllendirmiş. 
O günden sonra herkes kızı benimsemiş ve adı “Aynalı Kız” olmuş. 

Gökten üç elma düşmüş. Biri Aynalı Kız’ın, biri anlatanın, biri de 
dinleyenlerin başına.
Ege Karademir 9-B

ÖZET 
20. yüzyılın en büyük tartışma konularından olan 

yapay zekâ, iş modeli değişikliği yaratmak için diğer 
sosyoekonomik faktörlerle birlikte iş gücü kaynaklarında 
büyük bozulmalara neden olmaktadır. Yeni meslek 
kategorilerinin kısmen ya da tamamen başka meslek 
gruplarının yerini alacağı öngörülmektedir. Hem eski 
hem de yeni mesleklerde gerekli olan becerilerin çoğu 
sektörde yer değiştirirken kadın ve erkek dengesi de 
büyük oranda etkilenecektir. Bu bağlamda, yapay 

zekânın çok yakın bir gelecekte istihdam üzerindeki etkisi ve bu etkilerin 
insanlara yönelik barındırdığı tehlikeler bir hayli fazladır. 
1. GİRİŞ
Tüm dünyada ilerleyen teknolojiye bağlı olarak sektörlerdeki işçi ve eleman 

ihtiyaç miktarları da azalış göstermektedir. Yapay zekânın yaşantımızdaki 
birçok faaliyeti pratik bir hale getirmesi nedeniyle, bir yandan yapay zekâ 
geliştirme çalışmaları sürdürülürken diğer taraftan da yapay zekânın 
gelişmesine yönelik işsizlik tehlikesiyle yüz yüze kalan insanların protesto 
eylemleri ve isyanları devam etmektedir.
Yapay zekâ düşünebilen, çevresi ile etkileşime girebilen, istatistiki 

algoritmalar ve insan beyni örnek alınarak geliştirilen sinir ağları ile 
verilerden mantıksal çıkarımlar yaparak kendi başına karar verebilen, zekâ 
olarak tanımlanabilecek davranışlar sergileyen çeşitli makine ve bilgisayar 
programlarıdır[1]. Ayrıca insanın düşünme yöntemlerini analiz ederek 
geliştirilmekte ve endüstrinin önemli bir parçası haline gelmektedir. Bunun 
yanı sıra, büyük miktarda veri işleyerek ve verilerdeki kalıpları tanımlayarak 
belirli görevleri yerine getirmek üzere eğitilebilmektedir[2]. Tüm bu olumlu 
katkılarının yanında dünya genelinde işsizliğe yol açması ve ekonomik kriz 
yaşanmasına neden olması gibi bir takım olumsuz sonuçları vardır. Buna 
ilişkin, otomasyon teknolojilerini ve verimlilik açısından son derece faydalı 
olacak yapay zekânın, ücrete dayalı bir ekonomik sistemin varlığına nasıl 
bir etki yapacağının tahmin dahi edilemediği akademisyenler tarafından 
vurgulanmaktadır[3]. Mevcut iş gücü içinse yapay zekâ gelişiminin 
sonuçlarının iyimser olmayacağı ve bu teknolojik gelişim içerisinde işin 
ekonomik boyutunun ihmal edilmemesi söz konusudur.
2. YÖNTEM 
2015’ten bu yana yapay zekâ ve robotik alanındaki bilimsel ve sektörel 

gelişmelerde bir patlama yaşanmıştır. Bu patlama günümüzde Endüstri 4.0 
adı verilen bir otomasyon dalgasına sebep olmuştur. Milenyumun ilk 10 
yılında makine üzerindeki çalışmalar duraksasa da 2010’lu yıllarda bilimsel 
eşikler aşılmıştır. Özellikle teknolojinin gelişim hızı ile toplumun ona ayak 
uydurma süreci 200 yıl öncesine göre hızlı gelişmeye devam etmektedir [4].
Bugün gündemde olan dijitalleşme ya da dijital dönüşümün sadece 

tarım ve sanayii değil birçok modern iş kolunu etkileyeceği açıktır. 
Örneğin, yapay zekâ alanındaki hızlı gelişmeler; gazetecilik, ekonomistlik, 
avukatlık, muhasebecilik, sigortacılık, reklamcılık vb. birçok alanda işlerin 
makineler tarafından yapılabilmesini mümkün kılmaktadır. Algoritmalar, 
çok hızlı ve doğru bir biçimde haber yazabilmekte, piyasa hareketlerini 
izleyerek raporlar hazırlayabilmekte ve hukuksal tavsiyeler verebilmekte 
insana ihtiyaç duymadan daha verimli bir şekilde yerine getirebilmektedir.. 
Buna bağlı olarak 2020 yılında makineler, internet üzerinde insanlardan 
daha fazla içerik üretecekleri görülmektedir. Bu durum, kısa vadede kol 
gücüne dayanmayan sektörlerde yapay zekânın işlerin büyük bir kısmını 
yapabileceğini göstermektedir [4].

ABD’de son 10 yılda serbest çalışan sayısı genelin üçte birine ulaşmış olup 
Dünya Ekonomik Forumu kapsamında yapılan araştırmaya göre, serbest 
çalışan sayısı gelecek 10 yılda iş gücünün yarısını aşacağı öngörülmektedir. 
Öte yandan dijitalleşmenin, aynı işi yapabilecek insan sayısında bir artışa 
sebep olduğu ve bunun da iş ücretlerini baskılayacağı ve işe erişimde kadın 
istihdamı arttıracağı da yapılan birçok çalışma ile gösterilmektedir. ‘’İkinci 
Makine Çağı’’ adlı kitabın yazarları MIT araştırmacıları Erik Brynjolfsson ve 
Andrew McAfee, otomasyonun hali hazırda var olan işe erişim ve ücretlerdeki 
eşitsizlikleri arttıracağı sonucuna ulaşmaktadırlar. Başka bir Amerikalı 
akademisyen olan NYU’dan Profesör Scott Galloway, ’yeni işler’in öncekilere 
göre daha az kazandıracağı öngörüsünde bulunuyor [4]. 
Farklı olarak, iş sektöründe yapay zekânın istihdama olan etkisi güncel 

haberler tarafından en çarpıcı şekilde anlaşılmaktadır. Japon sigorta şirketi 
Fukoku Mutual, çalışanlarının yüzde 30'unu işten çıkararak yerine yapay zekâ 
sistemini devreye sokacağını bildirmektedir. Japon gazetesi The Mainichi'de 
yayımlanan habere göre şirket, işletme verimliliğini artırmak amacıyla 
devreye girecek yapay zekâ sisteminin ardından çalışanlarından 34 kişiyi 
işten çıkarmayı hâlihazırda planladığını açıklamaktadır [5].
3. BULGULAR
Yapay zekânın geliştirilmesi bakımından önde yer alan ülkeler Amerika, 

Çin ve Singapur’dur [6]. ABD’nin yapay zekâ çalışmaları ile saptadığı 
sosyoekonomik veriler, önümüzdeki 20-30 yıllık süreç içinde çocuklarını 
yeni işler icat etmeye ve yeni mesleklere hazırlıklı bir şekilde yetiştirmiş 
olan toplumlar istihdam sorununu bir nebze çözebilirken, eğitim ve öğretim 
sistemlerini yeni ekonomiye göre reformize edemeyen toplumların büyük bir 
işsizlik sorunuyla karşı karşıya kalacağını göstermektedir. ABD’nin izlemiş 
olduğu teknolojik politikalara bağlı olarak diğer gelişmiş ülkelerin yaptığı 
veriler de bu bulguyu desteklemektedir. 
4. SONUÇ
Dünyadaki yapay zekâ çalışmaları dikkate alındığında, yapay zekânın 

istihdama yönelik bazı olumsuz buyruklar taşıdığı anlaşılmaktadır. Ancak 
özellikle istihdam alanında kısa vadede sonuçları yıkıcı bir teknolojik dönüm 
noktasında olunduğu ortadadır. Bir yandan geleceğin yeni meslekleri 
yayılırken diğer yandan teknolojiyi makroekonomik dengelerle oynanmadan 
çalışma hayatını kolaylaştırmak ve refah seviyesini arttırmak için kullanmanın 
yollarının bulunması gerekmektedir. 
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Küresel Isınmayla Mücadelede Teknolojinin Yeri
Özet
Bu makalede küresel ısınma ve insanlık için teşkil ettiği 

tehlikeler açıklanmış; küresel ısınma, hava kirlenmesi 
çerçevesinde incelenerek, kirlenmeye neden olan 
etkenlerle bu etkenlere karşılık bireylerin ve devletlerin 
aldığı teknolojik önlemlerden bahsedilmiştir. Bu 
sayede teknolojinin küresel ısınmadaki olumlu yönü 
gözlemlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Küresel Isınma, İklim Değişikliği, Fosil Yakıtlar, Hava Kirlenmesi,  

Alternatif Enerji
Giriş
Küresel ısınma olgusu, yıllardır bilim adamlarının dikkat çekmeye 

çalıştığı bir konu olup nihayet günümüzde gündeme oturmayı başarmıştır. 
Gerek uzun vadeli çözümlere yönelik imzalanan uluslararası anlaşmalar, 
(bkz: 2015 Paris İklim Anlaşması) gerek kamuoyunun bu konuya tepki 
çekmeye başlaması (bkz: İklim İçin Okul Grevleri-School Strikes For Climate) 
ile küresel ısınmanın ciddiyeti yavaş yavaş küresel çapta anlaşılmaya 
başlanmıştır. Uluslararası anlaşmalar, sera gazı emisyonunu 2020-2025 
arasında neredeyse sıfıra indirmeyi amaçlamakta, bunun başarılması için 
de ekonomik anlamda gelişmiş ülkelere sorumluluklar yüklemektedir. 
İklim değişikliği, dünya tarihi boyunca çeşitli doğal ve beşeri sebeplerden 

dolayı meydana gelmiştir. Özellikle insan öncesi dönemde dağ ve kıta 
oluşumu, yanardağ patlamaları, güneşin manyetik alanının değişimi gibi 
doğal faktörler iklim değişikliğinde etkili olmuştur. Bununla birlikte insan 
sonrası dönemde de yeryüzü periyodik olarak ısınma ve soğuma evreleri 
geçirmiştir. Ekstrem değişiklikler sonucunda bazı bitki ve hayvan türlerinin 
tarih sahnesinden silindiği arkeolojik bulgularla kanıtlanmıştır. Özellikle 
Sanayi Devrimi sonrasında iklim üzerinde insan etkisi artmıştır. 19. yy’ın 
ortalarından itibaren yapılan gözlemler ve tutulan kayıtlar, ortalama 
küresel sıcaklığın son 150 yılda 0.5-0.8C° arttığını ortaya koymaktadır.1  
Buna, Sanayi Devrimi ile birlikte hızlı sanayileşmenin atmosferdeki sera 
gazı oranını sürekli olarak arttırması neden olmuştur. Bu doğal olmayan 
artış, atmosferdeki gaz dengesinin giderek bozularak sera etkisinin 
oluşması ve atmosferin ısınmasıyla sonuçlanmaktadır. Özellikle son 25 
yılda Antarktika kıtasının hissedilir oranda ısınması, Sibirya’nın Ortaçağ’a 
göre daha sıcak olması, deniz seviyelerindeki yükselmeler ve iklimsel 
aşırılıklar sera etkisinin bir sonucudur. Atmosferi oluşturan azot, oksijen, 
argon, karbondioksit, metan ve su buharı gibi gazların bileşimindeki 
değişikliklerle, havada biriken karbondioksit ve diğer gazların salınımı sera 
etkisi yaratarak yeryüzünün hızlı bir şekilde ısınmasına yol açmaktadır.2 
IPCC (2007) raporuna göre 20. yüzyılın ortasından beri küresel sıcaklık 

ortalamalarında gözlenen artışın nedeni; %90’dan fazla oranda sera gazı 
emisyonlarındaki artıştan yani insan kaynaklıdır. Gerek insanın, gerek 
diğer canlı türlerinin yok olma tehlikesi, günümüzde sosyal ve ekonomik 
anlamda ciddi önem teşkil etmektedir. Doğal dengenin bozulması 
bizzat insan türünü de tehlikeye atmaktadır. Dolayısıyla, iklim değişikliği 
evrensel ve hakkında hemen önlem alınması gereken bir konudur. Bu 
konuda çalışmak sadece gelişmiş ülkelerin değil, her devletin ve bireyin 
sorumluluğu olmalıdır. Nitekim bu konuda bazı teknoloji, otomobil ve 
enerji şirketlerinin bazı uygulamaları bulunmaktadır. Buna ek olarak 
devletler de alternatif enerji konusundaki teknolojileri destekleyici 
önlemler almaktadır. Danimarka, Avusturalya gibi kıyısı olan ülkeler 
dalga enerjisi konusunda teknolojik atılımlara imza atarken Almanya 
da güneş enerjisinden alınan verimi maksimize etmeye çalışmakta, 
Grönland ve İzlanda gibi jeotermal potansiyeline sahip olan ülkeler de 
bünyelerinde bulunan zengin kömür yataklarından ziyade jeotermal enerji 
üzerine teknolojileri desteklemektedir. Bütün bu atılımlar incelendiğinde 
teknolojinin özellikle alternatif ve temiz enerji konusundaki rolü öne 
çıkmakta, teknoloji kullanımının sera gazı üreten enerji kaynaklarının 
kullanımını azaltacağı çıkarımı ortaya çıkmaktadır. Eğer devletler ve 
şirketler bu konuya yoğunlaşırsa teknolojik gelişmeler sayesinde karbon 
içerikli fosil yakıta bağımlılık, dolayısıyla hava kirliliği azalacak; küresel 
ısınmanın önüne geçilebilecektir. 
Kirleticiler ve Alınabilecek Teknolojik Önlemler
Sera etkisine yaptıkları katkı, havadaki yoğunluklarıyla ölçülür. Oran 

yüksekse zararlı etkileri uzun bir zaman periyodu içerisinde kronik olarak 
ortaya çıkacaktır. Hava kirleticilerinin çoğu havaya küçük miktarlarda 
katılır. Bunlar arasında en tehlikelileri de akaryakıt ve kömürdür. Kömürün 
yanması sonunda değişik büyüklükte parçacıklar meydana gelir. Büyük 
parçacıklar, toz meydana getirir ve bu tozlar fabrikaların yöresinde yere 
çöker. Küçük parçacıklar ise duman meydana getirir.3 Mesele parçacık 
büyüklüğü olarak ele alındığında büyük parçacıklar nispeten daha az 

tehlikelidir. Yere çöktükleri için yakıtın yakılma yönteminin düzenlenmesi, 
kalitesinin yüksek olması ve bacalarda filtreleme kullanılması gibi 
bazı önlemlerin alınmasıyla havadaki parçacık oranı önemli ölçüde 
azaltılabilmektedir. Buna karşılık nisbeten küçük olan parçacıklar, uzun 

zaman havada kalarak hayvanlara ve özellikle insanlara zarar verirler.3 
Kömür ve türevleri yakıldığında ortaya büyük oranda karbondioksit ve 

karbon monoksit ortaya çıkar. Bilindiği üzere fosil yakıtların ana maddesi 
olan karbon, en tehlikeli sera gazı olmasa bile küresel ısınmaya en çok 
katkı sağlayan gazlardandır. Atmosferdeki karbon oranının doğalın üstüne 
çıkması, güneş ışınlarının atmosferde tutulmasına ve yansıyamamasına, 
dolayısıyla atmosferin ısınmasına sebep olacaktır. 
Fosil yakıtlar kükürt dioksit kirlenmesine de neden olabilmektedir. 

Havaya karışan kükürt dioksitin büyük kısmını, yerleşim bölgelerindeki 
fosil yakıtlar oluşturur. Özellikle endüstri alanlarında bu durum 
belirgindir.3 Bu bilgiler ışığında, fosil yakıtların domestik kullanımının 
azaltılması ve alternatif, temiz enerji kaynaklarıyla yerinin değiştirilmesi 
haklı bir çaba olacaktır. Evlerde ısıtma ve ışıklandırma için güneş enerjili 
çatıların kullanılması, fosil yakıtın hem ısınma hem de elektrik enerjisi için 
kullanımını azaltacaktır. Aynı önlem, küçük ölçekli işletmeler ve fabrikalar 
için de alınabilir.
Kurşun ulaşım araçlarının egzoz gazlarından çıkan önemli bir kirleticidir. 

Havaya katıldığı gibi canlıların yapısına da katılan kurşun, tehlikeli 
düzeylere çıkabilmektedir. Ağır trafiği olan yollar yöresinde bulunan 
bitkilerde 500 ppm gibi yüksek oranda, insan ve hayvana yedirilemeyecek 
oranda kurşun birikebilmektedir… Garajlarda çalışan insanların kanında 
60-100 mg/cm3 gibi önemli oranda kurşun vardır. Bunun yanında şehirde 
yaşayan insanlarda tehlikeli düzeyde kurşun birikimine rastlanmıştır.3 
Egzoz gazlarından salınan zararlı bileşiklerin önüne geçebilmek için 
otomobil firmaları elektrikle çalışan otomobiller öne sürmüş, bisiklet 
kullanımı ve yürüme hükümetler tarafından teşvik edilmiş. Su, güneş 
enerjisi ve bor gibi alternatif kaynaklarla da otomobiller çalıştırılmaya 
çalışılmakta, bu konuda çalışmalar sürmektedir. 
Gelişmekte olan ülkelerde yaklaşık 2,5 milyar insan geçimini halen tarım 

sektöründen sağlamaktadır ve tarımsal faaliyetler sonucunda meydana 
gelen karbondioksit, metan ve azot protoksit gibi sera gazları iklim 
değişikliğinin nedenleri arasında sayılmaktadır. Enerji tüketimi, bitkisel 
ve hayvansal üretim, gübreleme, ilaç kullanımı vb. tarımsal faaliyetler 
bilinçsizce yapıldığında ve gübreleme ve ilaçlama gibi faaliyetlerde 
aşırıya kaçıldığında tarım da küresel ısınmanın nedenlerinden biri haline 
gelebilmektedir. Hayvancılık sektörü antropojenik metan emisyonların 
%25-40’ını oluşturmaktadır. Hayvansal üretim CO2 emisyonunun %9’u, 
CH4 emisyonunun %35-40’ı ve N2O emisyonunun %65’ini oluşturan 
payı ile küresel ısınmaya etki yapmaktadır.4
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Tarımsal üretimde metan gazı ve karbon emisyonunu azaltmaya yönelik 
önlemlere bakıldığında hepsinin teknolojik gelişmelerle yapılabileceği 
görülmektedir. Naqvi ve Sejian’ın raporuna göre rekombinant ve bağışıklık 
teknolojileri geliştirmek, rasyonda amonyak ve melas yönünde yapılan 
değişikliklerle metan üretimini azaltmak, daha az sera gazı salınımını 
sağlayan kaba yem ve mera yem bitkisi üretmek, genetik seleksiyonda 
düşük metan üreten hayvanlar geliştirmek gibi önlemler bu alanda 
yapılacak teknolojik gelişmelerle alakalıdır.5 
Kyoto Protokolü’nde Temel İlke Olarak Belirlenen Teknolojik Önlemler
Küresel iklimin değişmesinde alınması gereken önlemlere ilişkin 

kapsamlı ve etkili çözüm yolları çizen ve uygulanacak yeni politikaları 
yasallaştırma sorumluluğunu anlaşma devletlerine bırakan Kyoto İklim 
Protokolü tüm ülkelerin sera gazı yayınlarını azaltmak için alınması 
gereken, enerji kullanımında verimliliği arttıracak bazı önlemler şu şekilde 
örnek gösterilebilir:
1) Üreticiler, minimum verimlilik standartlarını izlemeli ve uygulamalıdır. 

Örneğin, enerjiyle ilgili olarak, karbon yayılımındaki payı %21 olan 
otomobillerde az benzin harcayacak motor geliştirilmesi bir önlem 
olabilir. Ekonomik benzin kullanımını teşvik eden birçok ülke, verimlilik 
standartlarını belirlemişlerdir. Ayrıca bazı ülkeler tüketicileri daha verimli 
arabalar almaya özendirici önlemler almaktadırlar.
2) Enerji harcamasındaki payı %29 olan elektrikli aletler ve binalarda 

bazı verimlilik ve tasarruf önlemleri alınmadığı takdirde, sera gazı yayılım 
miktarının 2050 yılında 3 katına çıkacağı tahmin edilmektedir. Binalarda 
ısı izolasyonu, buzdolabı havalandırma ve mutfak aletlerinde verimlilik 
standartlarının uygulanması, eski bina tesisatlarının yenilenmesi gibi 
huşularda vergi indirimi uygulanarak yayılım miktarı önemli ölçüde 
azaltılabilir.
IPCC-Çalışma grupları tarafından belirtilene göre sanayileşmiş ülkeler 

gerekli önlemleri aldıkları takdirde, endüstri kaynaklı karbon yayılımı kısa 
dönemde %25 oranında düşecektir.3
Özel Şirket ve Yatırımcıların Aldığı Önlemler
Şirket ve kurumların tamamına bakıldığında özellikle iklim konusunda 

duyar kazanmış ülkelerde kullan-at ekonomisinin yerini kullan-geri 
dönüştür ekonomisinin aldığı görülmektedir.
Örneğin Merkezi Atlanta’da olan ve 26 ülkede şubesi bulunan Interface 

şirketi, müşterilerine halı satarken eskimiş halıları da değerlendirerek çöp 
boşaltım alanlarına gidecek hiçbir şey bırakmamaktadır. Buradaki kilit 
nokta, ekonominin madde üretimi miktarını aşama aşama azaltarak, enerji 
üretimini ve kirlilik oranını düşürmektir. Bazı şirketler üretimi maksimuma 
çıkarıp artık maddeleri minimuma indirmek hatta bazı durumlarda 
sıfırlamak amacıyla “eko-yeterlilik” adı verilen bir kavramı uygulamaya 
koymuşlardır.3
 Doğmakta olan ekonominin ilk işaretleri şirketler ve hükümetlerce 

alınan kararlarda gözlemlenebilir. 1990’lı yıllardan beri petrol 
şirketlerinin rüzgar ve güneş enerjisi kaynaklarına büyük yatırımlar yaptığı 
bilinmektedir. Sürdürülebilirliğe ilerleyen şirketler artmaya başlamıştır. 
Örneğin, İngiliz Kolombiyası’nın en büyük kereste şirketi olan MacMillan 
Bloedel, toptan ağaç kesiminden vazgeçip belirli ağaçları kesmeye 
başlamıştır.3
1998’in sonlarında kendini “tutkulu bir çevreci” olarak tanımlayan 

Bill Ford da yüzyılın başlarında büyük büyük babası tarafından halka 
tanıtılan içten yanmalı motorların ortadan kalkacağını öne sürmüştür.3              
Bu konuda şöyle demiştir: “Çevre bilinci gittikçe artmaktadır. Akıllı 
şirketler de bu artışın ön safhalarında yer alacaktır. Bunu yapmayanlar ise 
silinip gidecektir.”
Hızla büyüyen Trigen Enerji Şirketi’nin yöneticisi Thomas Casten de iklim 

değişimi tehlikesini, yirmi birinci yüzyılın en büyük iş olanaklarından biri 
olarak tanımlamıştır. Şirketi tarafından üretilen küçük ama olağanüstü 
etkili enerji cihazları, eski ve daha az etkili cihazlardan üç kat fazla enerji 
üretebilmektedir. Casten’a göre önemli olan karbon emisyonu oranlarını 
düşürmenin kaça mal olacağı değil, bu işten sağlanacak büyük karı 
insanlığın elde edeceğidir.3
Günümüzde özellikle uzay teknolojileri konusunda yaptığı çalışmalarla 

ve Tesla isimli elektrikli otomobil şirketiyle gündemde olan Elon Musk’ın 
çevreci projelerine bakıldığında da teknolojinin küresel ısınmayla savaşta 
ne kadar etkili kullanılabileceği açığa çıkmaktadır. Elon Musk’ın 2013 
yılında tanıttığı üst düzey ulaşım aracı Hyperloop, yazıların basınçlı 
hava sayesinde, borularla iletilmesine dayanan bir posta yoludur. 
Geliştirilmeye devam edilen bu posta yolunun en önemli özelliklerinden 
birisi de çevre dostu olmasıdır. Musk’ın hayata geçirdiği projelerden 
biri Solar City isimli güneş enerjisi işletmesidir. Solar City sayesinde 
300 binden fazla konuta güneş enerjisi sistemi kurulmuştur. Solar 
City çatılarının tüketiciler için en cezbedici noktası ise elektrik giderleri 

düşünüldüğünde normal bir çatıdan çok daha uygun bir fiyata mal 
olması ve daha dayanıklı olmasıdır. Musk’ın tanınmasını sağlayan şirket 
olan Tesla ise elektrikli otomobil üretimi yapmakta, böylece akaryakıt 
kullanımını tamamen sıfırlamaktadır. Tesla şirketi, elektrikli ve hibrit 
otomobillerin öncüsü rolündedir. Şirketin yeni projesi Tesla Semi adı 
verilen elektrikli kamyon da, 2019 yılı içerisinde piyasaya sürülecektir. 
Elon Musk’ın bu projelerdeki hedefi taşıt kullanımında fosil yakıta olan 
bağımlılığı kaldırmaktır. Elon Musk’ın elektrikli otomobilleri için enerji 
depolama problemi yaşadığı bilinmektedir. Bunu da başka bir projesi 
olan Powerwall ile çözmeyi planlamaktadır. Solar City çatılarından elde 
edilen enerjiyi batarya paneli Powerwall’a yükleyerek araçlarının şarjını 
da sağlayabilecektir. Elektrikli otomobilleri için enerji depolama problemi 
yaşayan Musk’ın şu anki planları, çatılardaki enerjiyi Tesla’nın batarya 
paneli Powerwall’a depolamak yönündedir. Konutlara enerji sağlayan 
Musk, aynı enerjiyi elektrikli araçlarının şarjını sağlamak için kullanmak 
niyetindedir. Powerwall, akıllı telefon ile kontrol edilebilen kompakt bir 
lityum iyon pildir. Musk, bu pilin kullanımıyla hem domestik elektrik ve 
ısınma faaliyetlerine hem de taşıt enerjisine çevreci bir çözüm getirmeyi 
planlamaktadır.
Carbon Engineering adlı Kanada start-up’ı karbondioksidi doğrudan 

atmosferden alıp onu yakıta dönüştüren bir teknoloji geliştirmiştir. 
Şirkete göre, “Karbondioksidi havadan direk almak ağaç ve bitkilerin 
yapacağından çok daha fazla karbondioksiti doğadan yok edecektir.” 
Şirket çoktan British Columbia’da bir deneme tesisi kurmuş 
bulunmaktadır, her gün havadan bir ton karbondioksidi temizlemektedir.
Küresel boyutta bakıldığında güneş enerjili, hidrolik enerjili araçlar 

üretmeye çalışan bireyler ve kurumlar da bulunmaktadır. Üniversiteler 
arası güneş enerjili araba yarışları düzenlenerek bu araçların verimini 
maksimize etmek üzerine çalışmalar sürmektedir. 
Verilen örneklerden de anlaşılacağı üzere teknoloji, 90’lı yıllardan bu 

yana iklim değişikliğiyle ve çevre kirliliğiyle savaşmak için şirketler ve 
bireyler tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. İnovatif yaklaşımlar bu 
teknoloji çeşitliliğini ve alternatif enerji kaynaklarının verimini de arttırarak 
fosil yakıt kullanımını azaltma potansiyeline sahiptir. Aralarında Amazon 
şirketinden Jeff Bezos, Ali Baba Grup’tan Jack Ma ve Richard Branson’ın 
bulunduğu Breakthrough Energy Coalition (BEC), çevre konusundaki 
teknolojilere önümüzdeki 20 yıl içerisinde 1 milyar dolardan daha fazla 
harcayacağına yemin etmiştir. Bu da dünyanın geleceği için olumlu bir 
portre çizmektedir.
Hükümetlerin ve Uluslararası Kurumların Aldığı Önlemler
Dünya genelinde hükümetlerin de hava kirliliği, küresel ısınma ve karbon 

emisyonu konularında önlemler aldığı bilinmektedir. Gerek imzalanan 
anlaşmalar, gerek de hava kirliliğinin insan sağlığına olan tehditleri bu 
hükümetleri bazı kısıtlamalar getirmeye itmektedir. 
Örneğin Hindistan hükümeti, 2030 yılına gelinene kadar araba ve 

kamyon satışını tamamen elektrikli taşıta çevirmeyi planlamaktadır. 
İlk iki-üç yıl devlet alıcılara maddi destek verecek, sonrasındaysa 
bu bir zorunluluk haline getirilecektir. Ölçümlere göre 2030 yılına 
kadar bu değişime imza atılması durumunda karbon emisyonu %37 
oranında düşecektir. Bu, hükümetin aldığı önlemlerden sadece birisidir. 
Sürdürülebilir yaşamın desteklenmesi için çalışmalar yapılmakta, yeni 
inşa edilen yollarda asfalt yerine geri dönüştürülebilir biyo-polimer madde 
de kullanılmaktadır.  Ayrıca Hindistan’ın, çevreci enerji kullanımında 
dev ülkelerden olan İsveç ve Danimarka’dan daha çok rüzgar enerjisi 
ürettiği de bilinmektedir. Hindistan’da kullanılan rüzgar enerjilerinin 
potansiyeli 7.9 gigawattla (GW) 7.5 gigawattlık İsveç’i ve 5.5 gigawattlık 
Danimarka’yı geride bırakmıştır. İsveç devleti de enerjisinin %100’ünü 
yenilenebilir enerji kaynaklarından temin etmeyi planlamakta, bu 
doğrultuda rüzgar ve güneş enerjisine ciddi yatırımlar yapmaktadır. 
Devlet, 2018’in sonuna kadar 3,618 rüzgar enerjisi tribünü kurmuş 
ve kapasitesini 6.7 gigawatt’tan 7.5’e çıkarmıştır. Bu gidişle İsveç’in 
2019 yılı sonunda, 2030 yılı için planladığı yenilenebilir enerji hedefine 
ulaşılması tahmin edilmektedir.  Hindistan ve İsveç aynı zamanda 
“nakitsiz teknoloji”nin de öncü ülkeleridir. Kağıt para basımının önüne 
geçmek için ekonomilerini dijital ödeme yöntemlerine yöneltmişlerdir. 
Danimarka hükümeti de 2050’ye kadar fosil yakıt bağımlılığını tamamen 
sonlandırmayı planlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda güneş ve rüzgar 
enerjisini desteklemekte, biyoyakıtı da ulaşım araçları için akaryakıta 
dönüştürme teknolojisi üzerinde çalışmaktadır. Yenilenebilir enerji üzerine 
yapılan çalışmalara teşvikler vermektedir.
Dünya Araştırma Enstitüsü (WRI) de Küresel Orman İzleme (GFW) 

aygıtını geliştirmiş, bu sayede drone ve kitle kaynak kullanımı 
teknolojisinden yararlanarak orman sağlığını ve kaçak ağaç kesimini 
izleyebilecektir. Böylece havanın temizlenmesinde Dünya’nın akciğeri 
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Esintiler

işlevi gören ormanlar teknoloji vasıtasıyla korunmuş olacaktır. 
Çin Ulusal Enerji İdaresi, kirliliğin önlenmesi ve ülkenin enerji 

kapasitesinin artırılması amacıyla 2020'ye kadar yenilenebilir enerjiye 
361 milyar dolar tutarında yatırım yapacağını açıklamıştır. Çin, 13. Beş 
Yıllık Kalkınma Planı kapsamında ülkenin kömür kullanımını azaltarak, 
rüzgar, hidro, solar ve nükleer enerjiyi kapsayan mevcut yenilenebilir 
enerji kapasitesini artırmayı planlamaktadır. 
Görüldüğü üzere gerek Avrupa’da gerekse Asya’da devletler ve 

uluslararası kuruluşlar küresel ısınmanın çözümlenmesinde alternatif 
enerji teknolojilerine ve yine teknolojik projelere destek vermektedir.  
Sonuç
Küresel ısınmanın doğuracağı sonuçlar karşısında dünyayı bekleyen 

felaketlerin önüne geçilebilmesi için çok acil bazı önlemler alınması 
gerekmektedir. Bulgular göstermiştir ki küresel ısınmayla birlikte kuraklık, 
seller, buzulların erimesiyle su seviyelerinin yükselmesi, okyanusların 
asitlenmesi ve türlerin soyunun tükenmesi gibi olaylar artmaktadır. 
Birleşmiş Milletlerin iklim uzmanları, küresel ısınma için önlemler 
alınmazsa, çok ağır ve geri dönülemez sonuçların ortaya çıkabileceği 
konusunda insanları uyarmaktadır. Hava kirliliğinin insan ve diğer 
canlı türleri üzerindeki etkilerinin belirginleşmesi, ülkeleri bu konuda 
önlemler almaya yöneltmiştir. 1970’lerden itibaren, atmosfere yayılan 
sera gazlarının kısıtlanması yaygınlaştırılması için uluslararası girişimler 
başlatılmıştır. Küresel ısınmanın ortaya çıkışında hava kirliliğinin ve 
ormanların tahribatının büyük bir rolü vardır. Dünya’nın akciğerleri sayılan 
ormanlar yok edildikleri takdirde havaya sanayi, ulaşım, ısınma, elektrik 
üretimi, tarım faaliyetleri sırasında açığa çıkan sera gazlarını atmosferden 
temizleyememektedirler. Bu çalışmanın sonuçları göstermiştir ki gerek 
ormanların tahribatının denetlenmesi, gerek hava kirletici maddeler yerine 
temiz ve güvenli enerji kaynaklarının kullanılabilmesi için teknolojiye 
ihtiyaç vardır. Bu konuda hem Çin, Hindistan, İsveç, Danimarka gibi 
devletler hem de özel şirket ve girişimciler bazı atılımlar gerçekleştirmekte 
ve küresel ısınmayla yüksek teknoloji vasıtasıyla savaşmaktadırlar. 
Teknolojik buluşlar ve yürütülen projeler alternatif enerji kaynaklarından 
alınan verimi arttıracak, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltacaktır. Bu sayede 
sera gazı emisyonunun ve dolayısıyla küresel ısınmanın önüne geçilmiş 
olacaktır. 1990’lı yıllardan beri teknolojik girişimlerin artmış olduğu 
gözlemlendiğinde ve devletlerin 2020, 2030, 2050 yıllarına yönelik 
enerji stratejileri de göz önünde bulundurulduğunda iklim değişikliği 
konusundaki teknolojilerin artması beklenmektedir. Bu da çevreye sayısız 
katkı sağlayacaktır. 
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Asırlık Destan
On dokuz mayıs
bin dokuz yüz on dokuz

Çatlak bordasıyla,
Samsun’a bir gemi yanaştı
ağır ama, telaşlı.

Saldırıyordu dört bir yanımıza düşman
Ulus bitkin, çaresiz, esaret yaman.

Mustafa Kemal emretti:
Aydınlık günler yakın
Bitecek bu zulüm
“Ya istiklal, ya ölüm!”

Kapılmadı karamsarlığa mavi gözlü adam
Böyle kurtarıldı cennet vatan
            
Öğrensin tüm cihan
Kim güçlü kim kahraman.
On dokuz mayıs
bin dokuz yüz on dokuz
ağır ama, telaşlı

Çatlak bordasıyla,
Samsun’a bir gemi yanaştı.        

 Öğrencimiz Çağla Bayraktar Şiir Yarışmasında İlçe Birincisi 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “100. Yılında 19 Mayıs” Konulu Şiir Yarışmasında 9. sınıf öğrencimiz Çağla Bayraktar ilçe birincisi 

olmuştur.

Çağla 
Bayraktar 

9-B
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Global Issues Kulübü öğrencilerimiz, 9 ve 10. sınıf öğrencilerinden oluşan 10 kişilik bir 
delegasyonla danışman öğretmenleri Richard Vile, Maria Ali ve Burcu Cinli eşliğinde ACI Model 
Government Europe konferansına katıldı. Bu yıl 5.si Yale Üniversitesi Model Government 
Europe ortaklığı ile düzenlenen konferansın teması “Inspire, Innovate, Collaborate” olarak 
belirlendi. Bu temaya uygun olarak çalışmalarını başarıyla gerçekleştiren öğrencilerimiz 
ödüllerini aldı. ACI Model Government Europe konferansında okulumuzu en iyi şekilde temsil 
eden öğrencilerimizi kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz.
Öğrencilerimizin aldığı ödüller:
Nefise Akçakır (French Cabinet Minister of Finance) – Best Delegate
Alp Aşık (Spanish Miinister of Justice) – Best Delegate
İda Su Özdemir (Czech Cabinet Minister of Health) – Honourable Mention
Helin Ekinci (Polish Cabinet Minister of Finance) – Honourable Mention

İngilizce

Global Issues Kulübü Öğrencilerimiz "ACI Model Government Europe" Konferansında

Global Issues Kulübü Öğrencilerimiz  Robert Koleji MUN Konferansında

Hazırlık Sınıfı Öğrencilerimiz 9. Sınıf Olmaya Hazırlar

    İngilizce Öğretmenlerimiz XI. TED ELT Konferansına Katıldı

Global Issues Kulübü öğrencilerimiz 9 ve 10. sınıf 
öğrencilerinden oluşan 10 kişilik bir delegasyonla ve 
danışman öğretmenleri Burcu Cinli eşliğinde 2-6 Nisan 
2019 tarihlerinde Robert Kolej Model United Nations 
konferansına katıldı. THIMUN onaylı konferansın bu yılki 
teması “Political Innovation: Strengthening Diplomacy in 

an Evolving 
World.” olarak 
belirlendi. 
Bu temaya 
uygun olarak 
çalışmalarını 
başarıyla 
gerçekleştiren 
kulübümüz 
öğrencilerini 
ve ayrıca En İyi Delege ünvanını alan öğrencimiz Nefise 
Akçakır’ı kutluyoruz.

Bir eğitim-öğretim yılının 
daha sonuna gelirken Hazırlık 
sınıflarında eğitim görmekte olan 
öğrencilerimizle yıl sonu için 
İngilizce münazara, skeç, bilgi 
yarışması yaptık.
Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz, 

ayrıca okudukları                 
“Anne Frank” adlı kitapla ilgili 
olarak hazırladıkları “Book 
Talk” sunumlarını birbirleriyle 
paylaştılar.

27-28 Nisan 2019 tarihlerinde Türkiye’nin 
her yerinden gelen İngilizce öğretmenleri ile 
her sene yapılan TED ELT konferansına katıldık 
ve sınıflarımızda yaratıcılığı nasıl kullandığımızı 
paylaştık. Konferansta sunum yapan anaokulu 

öğretmenlerimiz Jackie Donohoe, Hatice Güneş ve Demet Sayıcı’yı, ortaokul ve lise öğretmenlerimiz 
Burcu Cinli, Maria Ali ve Elif Özdamar’ı başarılı sunumlarından dolayı kutluyoruz.
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İngilizce

Cambridge Sınavlarını Gerçekleştirdik

"GALILEO" Adlı Tiyatro Oyununu İzledik

26 Şubat 2019 tarihinde dünya turnesinde olan ARTSPOT tiyatro grubu okulumuzu ziyaret ederek “GALILEO” adlı İngilizce oyunu sahnelediler. 
İngilizce derslerinde oyun ile ilgili kitapçıktan çeşitli aktiviteler yapan ve oyunun konusu ve karakterleri ile ilgili bilgi edinen 6, 7 ve lise hazırlık sınıfı 
öğrencilerimiz, konferans salonunda sergilenen bu oyununu izlerken büyük keyif aldılar.

JMUN Kulübü Öğrencilerimiz İTÜ Okullarında Gerçekleşen JMUN Konferansına Katıldılar
Ortaokul JMUN Kulübü’nden 9 öğrencimiz, 27-28 Nisan 2019 tarihlerinde İTÜ Okullarında gerçekleşen JMUN Konferansına katıldılar ve Peru’yu 

temsil ettiler. Bu yıl ikinci kez JMUN Konferansına katılan öğrencilerimiz, büyük bir heyecanla Mayıs sonunda Antalya’da gerçekleşecek konferans için 
çalışmalarına şimdiden başladılar. Öğrencilerimizin isimlerini ve görevli oldukları komiteleri aşağıda görebilirsiniz.

GA4- GENCE GENCELİ-AMBASSADOR (elçi)
GA5- SELİM BİRLER-ENVIRONMENTAL
GA6 : MELİSSA ÇEVİKEL-LEGAL
SA1 : SİMAY ÖZGENTÜRK-EDUCATION
SA2 : ALEN YILDIZ-GENDER AFFAIRS
SA3: TUNA ÇEVİK-HEALTH
SA4: MEHMETHAN TARAKÇIOĞLU-SPECIAL COMMITTEE ON PEACE
UNICEF: BURCU BİRLER-UNICEF
SC: TEOMAN BAĞOĞLU-SECURITY COUNCIL

Yabancı dil eğitiminin uluslararası standartlarda yapılmasına her zaman önem veren okulumuzda 4 Mayıs 2019 tarihinde Cambridge İngilizce 
Sınavlarını gerçekleştirdik. Yabancı dil becerilerini objektif olarak ölçen Cambridge STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET, PET ve FCE sınavlarına ilkokul, 
ortaokul ve lise hazırlık sınıflarından öğrencilerimiz katıldılar. Öğrencilerimiz 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının Eylül ayında okulumuzun konferans 
salonunda gerçekleşecek törenle sertifikalarını alacaklardır. Öğrencilerimizin bu uluslararası sınavlardaki başarılarını duymayı biz de heyecanla 
bekliyoruz.
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OUT LOUD PUBLIC SPEAKING COMPETITION 
19 Şubat 

2019 
tarihinde 
konferans 
salonumuzda 
7. sınıflar 
arası OUT 
LOUD Toplum 
Önünde 
Konuşma 
yarışmamızı 

gerçekleştirdik. Yarışmaya katılan öğrencilerimiz, 
kendi seçtikleri farklı konularla ilgili sunumlarını 
yaparken bizleri de gururlandırdılar. Başta dereceye 
giren ve ödül almaya hak kazanan öğrencilerimiz 
olmak üzere tüm öğrencilerimizi İngilizce diline 
hâkimiyetleri, toplum önünde konuşma becerileri 
ve özgüvenlerinden dolayı tebrik eder, başarılarının 
devamını dileriz.

İngilizce

World Scholar’s Cup Başarısı 
29-30 Mart 2019 tarihlerinde İngilizce öğretmenimiz Elif Özdamar rehberliğinde, 8 ortaokul öğrencimiz ile katıldığımız 

World Scholar’s Cup yarışmasından çeşitli kategorilerden madalyalar ile döndük ve bir üst tura katılmaya hak kazandık. 
World Scholar’s Cup disiplinler arası konuları içeren, tartışma tabanlı, takım odaklı, ileriye dönük ve öğrencileri akademik 

çalışmalara teşvik eden bir genel kültür yarışmasıdır. Dört farklı yarışmada Tarih, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Resim-
Müzik, Edebiyat ve her yıl farklı bir konusu olan özel bir alanda İngilizce olarak yarışılır. 
Yarışmaya katılan öğrencilerimiz başarı göstererek madalya kazanmaya hak kazanmışlardır. Konferans salonumuzda 

yaptığımız törende hem World Scholar’s Cup yarışmasını diğer öğrencilerimize tanıttık hem de öğrencilerimize madalyalarını 
takdim ettik. Öğrencilerimizin isimlerini ve kazandıkları madalyaları aşağıda görebilirsiniz. Temmuz ayında Hollanda’da 
Global Round’a katılacak 6 öğrencimize şimdiden başarılar diliyoruz. 

INDIVIDUAL MEDALS 
Debate Champions-Silver Medal (3)
Teoman Bağoğlu
Burcu Birler
Defne Kırlak
Debate Champions Gold Medal (3)
Gamze Yüncüoğlu
Melissa Çevikel
Selim Birler
Writing Champions Silver Medal (3)
Teoman Bağoğlu
Gence Genceli
Defne Kırlak
Writing Champions Gold Medal (4)
Selim Birler
Burcu Birler
Melissa Çevikel
Gamze Yüncüoğlu
Challenge Champions Silver Medal (4)
Gence Genceli for Science
Defne Kırlak for Special Area 
Defne Kırlak for Literature
Teoman Bağoğlu for Special Area
Challenge Champions Gold Medal (3)
Gamze Yüncüoğlu for Science
Teoman Bağoğlu for Art
Teoman Bağoğlu for History
School Top Scorer Champion Gold Medal (1)
Gamze Yüncüoğlu
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İngilizce

İlkokul İngilizce Drama Kulübü Öğrencilerimizin Gösterisi

3. sınıf öğrencilerimiz, anaokulu hazırlık grubundaki 
kardeşleriyle “Reading Buddy” etkinliğini gerçekleştirdiler. 
Her hafta farklı bir 3. sınıf ve anaokulu hazırlık grubu 
öğrencileri kütüphanede eşleşerek beraber seçtikleri 
İngilizce kitapları okudular. Zaman zaman hikâyeleri 
hareketlerle anlatan 3. sınıf öğrencilerimiz ve onları büyük 
bir hayranlıkla izleyen anaokulu öğrencilerimiz bu etkinlik 
sırasında çok eğlendiler.

4. Sınıf Öğrencilerimiz Kitap Karakterleri Etkinliğini Gerçekleştirdi

Okuma Arkadaşım-Reading Buddy

15 Nisan 2019 tarihinde İlkokul İngilizce Drama Kulübü öğrencilerimiz sene boyunca kulüp saatlerinde hazırlandıkları “Matilda” isimli İngilizce oyunu 
arkadaşlarına ve ailelerine sundular.  Sahnede sergiledikleri performansları ve İngilizce seviyeleri ile büyük beğeni ve alkış topladılar. 

4. sınıf öğrencilerimizle onları kitap okumaya teşvik etmek ve kitap karakterlerini daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla “Book Character Day” 
etkinliği gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz, kendi seçtikleri bir kitabı okuyup ve kitaptaki favori karakterlerini incelediler. Favori karakterlerinin kılığına da 
giren öğrencilerimiz, arkadaşlarına ve öğretmenlerine seçtikleri karakterler ile ilgili İngilizce sunumlar yaptılar.  Öğrencilerimizi başarılı sunumlarından 
dolayı tebrik ederiz.
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İkinci Yabancı Diller

Okullar Arası İspanyolca, Almanca, Fransızca “Pecha Kucha” Sunum Etkinliği 

27 Nisan 2019 tarihinde konferans 
salonumuzda gerçekleştirdiğimiz Okullar 
Arası 2. Yabancı Dilde Mini Pecha Kucha 
etkinliğimize Irmak Okulları, Üsküdar 
Amerikan Lisesi, Hisar Okulları, TED 
Kocaeli Koleji, TED Ankara Koleji, TED 
Atakent Koleji, TED Rönesans Koleji, 
SEV Amerikan Koleji, FMV Özel Erenköy 
Işık Lisesi, Anabilim Lisesi ve Bilfen Fen 
Lisesinden öğrenciler İspanyolca, Fransızca 
ve Almanca sunumları ile katıldı. Çok 
başarılı geçen bu etkinlikte okulumuz 
öğrencileri de örnek sunumlar yaptı. 
Sahnede büyük bir özgüvenle sunum yapan 
ve yarışma sonucunda ödül kazanmayı hak 
eden öğrencileri bir kez daha gönülden 
kutluyoruz. Emeği geçen tüm 2. Yabancı Dil 
öğretmenlerine ve organizasyonda gönüllü 
olarak görev alan tüm TED İstanbul Koleji 
öğrencilerine de teşekkür ediyoruz.

Pecha Kucha Nedir?
İlk olarak Tokyo’da tasarımcılar ve her 

disiplinden yaratıcı insanlar için bir buluşma bahanesi olarak başlayan PECHA KUCHA 
etkinliği, tüm dünyada farklı ülkelerde farklı konferanslarda da uzun zamandır uygulanan 
bir sunum etkinliğidir. Etkinlikte sunum yapan her konuşmacının yaratıcı üretimini ya da 
ilham verici hikâyesini her biri 20 saniye süren 20 slayt ile anlatmasıdır. Slaytların ve 
konuşma akışının birbiriyle paralelliği çok önemlidir. Hazır formatları bulunmaktadır ve 
slaytlar 20 saniyede bir kendiliğinden değişmektedir.

Biz bu etkinliği lise öğrencileri arasında ve 2. Yabancı dilde yaptığımız için, 20 yerine 10 slaytta anlatmalarını tercih ettik ve bu yüzden de etkinliğimize 
MİNİ PECHA KUCHA adını verdik.
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İspanyolca

  Solea İspanyolca Festivaline Katıldık

Ortaokul İspanyolca Derslerimizden…

Lise öğrencilerimizden Maya Gücüm, Caner Murzoğlu ve Dila Karcıoğlu, İspanyolca öğretmenimiz Seda Ciğer ile birlikte 5. Solea İspanyolca Festivaline 
katıldılar. Çeşitli istasyonlarda aktivitelere katılan, Güney Amerika lezzetlerini tadan ve İspanyol dans gösterilerini izleyen öğrencilerimiz, İspanyolca ile 
dolu bir gün geçirmiş oldular. Öğrencilerimiz çok eğlendikleri bu festivalde gerçekleştirilen yarışmada da ikincilik ödülünü aldılar. Öğrencilerimizi tebrik 
eder, başarılarının devamını dileriz.

6. sınıf öğrencilerimiz “Okulum” ünitesi kapsamında okulun bölümlerini, 
dersleri, saatleri, ders programını ve derslerin içerikleri hakkında bilgi vermeyi 
öğrendiler. İnteraktif bir saatle bu konuyu pekiştiren öğrencilerimiz daha sonra 
hayali ders programlarını yaratarak yazıya döktüler ve sınıfta sundular. Gerek 
sunumlarında gerek de yazdıkları metinlerde gerçek ve hayali ders programları 
arasındaki benzerlik ve farklılıkları ifade ettiler. Çalışmanın sonunda kullandıkları 
cümle yapılarıyla ilgili gerekli grameri kendileri keşfedip pekiştirdiler.
7. sınıf öğrencilerimiz ‘Şehir’ ünitesi kapsamında halka açık yerleri öğrendiler 

ve kendi semtlerini veya şehirlerini tanıttılar. Bununla kalmayıp hayali şehirlerini 
anlatan öğrenciler birbirinden güzel projeler tasarladılar. Maket şehirler 
veya sunumlar hazırlayan öğrenciler sınıfta bunları anlatarak öğrendiklerini 
pekiştirdiler. Aynı ünite kapsamında öğrencilerimiz ünlü Hollandalı ressam 
Piet Mondrian’ın en bilinen “Kırmızı, Sarı, Mavili Kompozisyon” çalışmasını 

incelediler 
ve bu eserin 
günlük hayatta 
kullanılan eşyalara etkisini ve hatta kütüphane, 
ofis gibi bina yüzlerinin bu eserden ilham alınarak 
yapıldığını gördüler. Ardından öğrencilerimiz önce 
ressamla ilgili bilgiler edinip daha sonra kendileri bu 
eserden ilham alarak bir eşya tasarladılar. Kalemlik, 
telefon kabı, tişört, süs eşyası ortaya çıkan yaratıcı 
çalışmalardandı

3. Sınıf Öğrencilerimizin İspanyolca Dersi
3. sınıf İspanyolca öğrencilerimiz 

öğrendikleri konuların tekrarı 
kapsamında “kendini tanıtma” sunumları 
yaptılar. Powerpoint, kitapçık veya video 
aracılığıyla kendini tanıtan öğrencilerimiz 
hem öğrendiklerini pekiştirdiler, hem de 
ilk defa öğrendikleri dilde sunum yapma 
becerilerini geliştirmiş oldular.
Öğrencilerimiz ayrıca öğrendikleri 

“yiyecekler”, “hayvanlar” ve “kıyafetler” 
konusunda renkli çalışmalar 
gerçekleştirdiler.
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  Baharda Fransızca Derslerimizde Öğrendiklerimizi Ürünlere Dönüştürüyoruz…

Fransızca Delf Sınavı

3. Sınıf Öğrencilerimiz Fransızca Dilini Eğlenerek Öğreniyorlar

6. sınıf öğrencileri ile Fransızca derslerimizi bahçeye taşıdık ve çalışmalarımızı açık havada eğlenerek gerçekleştirdik. ‘Şehrim ve Semtim’ konusu 
kapsamında öğrencilerimiz hayali şehirlerini tasarladılar. Şehirde bulunan yapılar, binalar ve sosyal alanları hayallerindeki şekliyle bir proje haline 
dönüştürdüler. Yaptıkları ürünlerin sunumlarını başarıyla gerçekleştirdiler. Oynadıkları ‘haritadan yön buluyorum’ oyunu ile tasarladıkları harita üzerinden 
yol sormayı ve yol tarif etmeyi öğrendiler.
7. sınıf öğrencilerimiz ile ‘Sağlıklı olmak için neler yapmalıyız?’ sorusundan yola çıkarak bir reklam afişi tasarladık. Buldukları sloganlar ile sağlıklı 

yaşam için neler yapılması gerektiğini sunumları ile açıkladılar. Yapılan çalışmada gruplar ve grup liderleri reklamın içeriği, şekli, teması ve sloganlar için 
çalışmalarını yapıp ürünlerini ortaya koydular. 

Her yıl Fransız Enstitüsü tarafından okulumuzda 
uygulanan Uluslararası DELF Fransızca Dil 
sınavına bu yıl 
A1, A2, B1 ve 
B2 seviyelerinde 
katılan 34 
öğrencimiz sınavın 
yazılı bölümünü 
tamamladılar. 
Başarılar dileriz!

3. sınıf öğrencilerimiz Fransızca derslerinde iletişim kurmanın en doğal yolu olan oyunlar ve grup çalışmalarıyla eğlenceli vakit geçirirken öğrendikleri 
temaları da pekiştirme şansı buldular. Aynı zamanda konuşma becerilerini geliştirecek sunumlar yaparak kısa cümlelerle kendilerini sınıf arkadaşlarına 
tanıttılar. 

Fransızca
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Almanca

  5. Sınıf Öğrencilerimiz Almanca Derslerinden Çok Keyif Alıyorlar

3. Sınıf Almanca Derslerinde Öğrencilerimiz Ailelerini Arkadaşlarına Tanıttılar

5. sınıf öğrencilerimiz ile “Evim/ Odam” konusunu işlerken, güzel havadan faydalanıp, dersimizi okul 
bahçesinde yaptık. Öğrencilerimiz, keyifli bir ortamda oynadıkları Memory-Kartları ile yeni kelimeleri 
pekiştirdiler ve bu kelimeleri kullanarak diğer bir ders saatimizde kendilerine gösterilen oda maketini 
anlattılar.

3. sınıf öğrencilerimiz ile Almanca dersimizde 
“Ailem” konusunu işledik. Konu bitiminde, 
öğrencilerden, ödev olarak, kendi ailelerini tanıtan 
birer poster ya da slayt hazırlamaları istendi. 
Öğrencilerimiz, sınıf içinde yaptıkları sunumlar ile 
ailelerini, arkadaşlarına tanıttılar.

     3. Sınıf Öğrencilerimiz Almanca Derslerini Çok Seviyorlar
3. sınıfta Almanca 

dilini seçen 
öğrencilerimiz, 
Freiburg Albert Ludwig 
Üniversitesinden gelen 
stajyer öğretmenimiz 
Jonas Meir ile keyifli 
vakit geçirdiler. 
Dersimizi ziyaret 
edip gözlem yapan 
Jonas Meir, Almanca 
öğretmenimizin 
rehberliğinde, öğrenilen 
meyve ve sebze 
isimlerinin hareketli 
ve eğlenceli bir oyunla 
pekiştirilmesini sağladı. 



42  GAZETEDDY 2019

Matematik

14 Mart Pİ Günü Etkinliklerimiz
İlkokulumuzda Pi Günü...

Ortaokulumuzda Pi Günü...

3 ve 4. sınıflarımızla birlikte, Pi sayısının neden “π” sembolü ile gösterildiğini, 
sembolün ilk defa Euler tarafından kullanıldığını ve Pi gününün 14 Martta 
kutlandığını, Einstein’ın doğduğu gün ve Stephen Hawking’in öldüğü gün 
olduğunu, Pi sayısının büyüleyici müziğini ve içinde saklanan doğum 

tarihlerimizi, telefon numaralarımızı, 
TC numaralarımızı öğrendik. 
3. sınıflarımızla “Pi Daireleri”mizi, 

4. sınıflarımızla “Pi Ayraçları”mızı 
boyadık ve panolarımızı hazırladık. 
Pi ile başlayan kelimeler bularak 
kelime bulutları oluşturduk. Hiç 
bilmediğimiz bu sihirli sayı hakkında 
çok şey öğrendik ve eğlendik.

Ortaokulumuzda Pi sayısı ve Pi Günü hakkında araştırma yaparak, Pi Günü olan 
14 Mart ile ilgili ilginç bilgiler paylaştık. 5. sınıflarımız Pi tabaklarını boyarken,               
6. sınıflarımız Pi sayısını hesapladılar. 7. sınıflarımız ise Pi çerçevesi ve chain 
tasarlama, Pi sayısının en fazla basamağını söyleme yarışması, kapı süsleme, 
Pi t-shirt tasarlama, Pi kurabiyesi, pastası ve kekleri yaptılar. Etkinliklerimizi                 
Pi Panolarımızda sergiledik. 

Hazırlık ve 9. sınıflarımızla birlikte, Pi sayısının tarihi ve Pi Gününün nasıl kutlanmaya başlandığı ile ilgili araştırmalar 
yaptık. Çeşitli yuvarlak materyaller kullanarak, çemberin çevre uzunluğunun, çap uzunluğuna oranının sabit bir sayı 
olduğunu ispatlanmıştır. Google Expeditions uygulaması kullanılarak öğrencilerimiz, dünyanın en büyük piramidinde 
saklı Pi sayısını keşfettiler. Koridorlarımızda etkinlik masası kurarak teneffüslerde ve öğle arasında öğrencilerimizle 
çalışmalar yaptık, yaptığımız çalışmaları panolarımızda sergiledik.

Lisemizde Pi Günü...
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Okul Dışarda Günü

6. sınıf öğrencilerimizle “Dünya Okul Dışarda Günü” etkinliği yaptık. “Çemberin Çevresi” konusuna ait etkinlik kağıtlarımızı çözdük. Kitabımızdan pekiştirme 
soruları ile devam ettik. “Yağ satarım, bal satarım” geleneksel çocuk oyununu hatırlayarak dersimizi eğlenceli bir şekilde tamamladık. 

Matematik

Toplum Hizmeti Kulübümüzün
Omurilik Felçlileri Derneği’ne 

Yardım Kampanyası

TED Ankara Koleji 
Matematik Günleri 

Anaokulumuzda Parkurlu Matematik Yarışmamız 

Matematik Bölümü Toplum Hizmeti 
Kulübümüz, Türkiye Omurilik Felçlileri 
Derneği’nin düzenlediği “Mavi Kapak 
Toplama Kampanyası”na destek 
olmuştur. Kulüp olarak topladığımız 
kapaklar derneğe ulaştırılacaktır. Emeği 
geçen ve katkısı bulunan herkese 
teşekkür ederiz. 

23 Mart 2019 tarihinde TED Ankara 
Koleji Vakfı Özel Lisesi’nde düzenlenen 
9. Matematik Günlerine 11. sınıf 
öğrencilerimizden Onur Sezen, 
Nursafar Gulmuradov, Ezgi Beytaş ve 
Sude Kınık, Matematik Öğretmenimiz 
Nilüfer Avcı ile birlikte katılmışlardır. 
Okulumuzu, Matematik Günlerinde 
başarıyla temsil eden öğrencilerimizi 
tebrik ederiz. 

K12 bütünlüğü 
içerisinde, 
Anaokulumuz ve 
Beden Eğitimi 
Bölümümüz 
ile birlikte 
planladığımız ve 
yaptığımız Parkurlu 
Matematik 
Yarışmamızda 
miniklerimiz 
yarıştılar. Hem 
matematik 
sorularını çözdüler 
hem de eğlendiler. 
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4. Sınıflarımızın Ortaokul Matematik Oryantasyonu

5. Sınıflar Matematik Strateji Oyunları 5. Sınıf Öğrencilerimizin Grafik Çalışmaları

4. sınıfların ortaokul oryantasyonu kapsamında yapılan bahçe etkinliklerimizde, Matematik Bölümü olarak Strateji ve Akıl Oyunlarımız ile oynadık. 
Matematik bulmacamızı çözdük. 4. sınıf öğrencilerimiz ile tanıştık. Hem eğlendik hem de düşünme becerilerimizi geliştirdik.

5. sınıflarımız, çeşitli strateji oyunları oynayarak düşünme 
becerilerini geliştirdiler. Strateji oyunları takım olmayı, 
paylaşmayı ve rekabeti öğretir. Matematik bir düşünme 
becerisidir. Öğrencilerimize düşünmeleri için fırsat 
verilmelidir. 

5. sınıf öğrencilerimiz, UbD eğitimi paralelinde 
sınıflarında kendi yazdıkları araştırma sorusundan yola 
çıkarak anketlerini arkadaşlarına uyguladılar. Toplanan 
verileri önce çetele sonra sıklık tablolarında düzenleyerek 
konuya ait sütun grafiği çizimi yaptılar. Bu çalışma 
sayesinde bir araştırma sorusunun nasıl oluşturulduğu, 
hangi gruba sorulduğu konusunu kavrama fırsatı bulan 
öğrencilerimiz, bir grafiğin çizim özelliklerini pekiştirdiler. 

Matematik
4. Sınıf Öğrencilerimize Ortaokul Matematik Dersimizi Tanıttık

4. sınıf öğrencilerimiz, ortaokul tanıtım derslerinde Matematik Öğretmenimiz Betül Köse, öğrencilerimize pano sunumunu yaptıktan sonra ortaokuldaki 
matematik derslerimizi tanıttı ve ortaokul öğrencilerimizin derslerde  yapmış oldukları etkinlikleri paylaştı. Bu derslerimiz de "Sayıların Gizemi" 
öğrencilerimize anlatıldı, ‘Kar Topu’ etkinliği ile onların düşüncelerine yer verildi. Milyonlu Sayıların günlük hayattaki kullanımlarını inceledik ve "1 Dakikada 
İnternette Neler Oluyor? araştırmasının sayısal verilerini öğrencilerimizle paylaştık. 
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Matematik

7. Sınıflar Altın Oran Etkinliğimiz 

5. Sınıflar Açı Ölçer Etkinliğimiz

5. Sınıf Öğrencilerimizin
 Tangram Etkinliği 7. sınıf öğrencilerimizle matematik dersinde “Oran-Orantı” konusunu işlerken                  

“Altın Oran Etkinliği”ni yaptık. Altın oranın ne olduğunu öğrendikten sonra, vücudumuzda altın 
oranı veren örnekleri incelediler. Kendi ölçümlerini yaparak, ideal bir insan ölçülerine ne kadar 
sahip olduklarını aşamaları tamamlayarak, kendilerine verilen tabloları doldurarak ve yorum 
yaparak buldular. 

5. sınıf öğrencilerimiz, matematik dersinde “Açılar” konusunu işledik. Konuyu öğrenirken, kendilerine verilen açı 
ölçülerini, açı ölçer yardımıyla çizdiler ve çizdikleri bu açılarla çeşitli nesneler oluşturdular. Hem yaratıcılıklarını kullandılar 
hem de günlük yaşamdaki açılar konusuna değinerek konuyu pekiştirdiler. 

5. sınıf öğrencilerimiz, geometrik şekilleri tanıyarak 
Tangram Oyunu oynadılar ve bu geometrik şekillerle 
çeşitli nesneler oluşturdular.
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Matematik

5. Sınıf Öğrencilerimizin Veri Analizi Etkinliği 

5. Sınıf Öğrencilerimizin UbD Etkinliği

5. sınıf öğrencilerimizle birlikte, çevre, toprak ve su kirliliğine dikkat çekmek, nesli tükenen hayvanlara farkındalığı arttırmak için matematik 
dersimizde “Veri Analizi” ünitesini ‘İnsan ve Çevre’ konusu ile ilgili olarak yaptık. Gruplarımız, araştırma sorularına uygun olarak yaptıkları birbirinden 
eğlenceli ve yaratıcı poster çalışmalarını sınıf arkadaşları ile paylaştılar.

5. sınıf öğrencilerimiz, UbD eğitimi paralelinde sınıflarında kendi yazdıkları araştırma sorusundan yola çıkarak anketlerini arkadaşlarına uyguladılar. 
Toplanan verileri önce çetele sonra sıklık tablolarında düzenleyerek konuya ait sütun grafiği çizimi yaptılar. Bu çalışma sayesinde bir araştırma 
sorusunun nasıl oluşturulduğu, hangi gruba sorulduğu konusunu kavrama fırsatı bulan öğrenciler, bir grafiğin çizim özelliklerini pekiştirdiler. 
Konunun sunumunu 24 Mayıs 2019 tarihinde yapılan UbD sunumlarında gerçekleştirdik.
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Matematik

5. Sınıf Öğrencilerimizin Yüzde Etkinliği "Dünya Kadınlar Günü"
5. sınıf öğrencilerimizle günün anlam ve önemine dikkat çekmek, sosyal farkındalığı uyandırmak için, matematik dersimizde yaptığımız yüzde 

etkinliğinin temasını “Dünya Kadınlar Günü” olarak belirledik. Öğrencilerimiz hem oluşturdukları şekillerle bu güne dikkat çektiler hem de yüzdeler 
kazanımını pekiştirmiş oldular. 

AP Calculus öğrencilerimiz, integral 
alma kuralları ile ilgili Tarsia çalışması 
yaptılar. İntegral sorularını çözerek, 
cevapları eşleştirdiler ve bir üçgen 
elde ettiler.

İntegral uygulamaları etkinliğimiz 
yapılırken, kesitleri bilinen katıların hacminin 
hesaplanması için, her öğrenciye farklı bir 
fonksiyon verilerek, istedikleri bir aralıkta 
istedikleri kesiti (yarım daire, eşkenar üçgen, 
ikizkenar üçgen vs) kullanarak üç boyutlu 
cisimler oluşturmaları istenmiştir. Oluşturdukları 
somut şekillerin hacmini integral kullanarak 
hesapladılar. 

Lise Öğrencilerimizle Türev Uygulamalarımız

AP Calculus Dersi Tarsia 
Çalışması 

Lise Öğrencilerimizin İntegral Uygulamaları 

Öğrencilerimiz, türev uygulamaları konusunu işlerken yaptıkları etkinlikte, suyu kaba dolduran kişinin doldurma işlemini sabit hızla yapıp yapmadığını 
kanıtlamaya çalıştılar. Önce konu ile videoyu izlediler ve gerekli dataları topladılar. Bu dataları, TI-84 aracılığı ile grafiğe döküp değerlendirdiler. 
11-A sınıfından öğrencimiz Hakan Altay Karataş, bu hesaplama için kendi kodlamasını yaptı. Kendisini bu başarılı kodlaması için tebrik ediyoruz. 



48  GAZETEDDY 2019

Ortaokul ecoTED İstanbul Kulübü öğrencilerimiz Science Cup Projesi kapsamında hazırladıkları 
projeleri için 19 Mart 2019 tarihinde İSKİ Ömerli İçme suyu Arıtma Tesislerine bir gezi düzenlediler. 
Öğrencilerimiz musluklardan akan suların modern içme suyu arıtma tesislerinde geçirdiği aşamaları 
ve içme suyu arıtımının teknik detaylarını İSKİ yetkililerinden dinleyerek, su arıtımını yerinde 
incelediler. 

Fen Bilimleri

ecoTED İstanbul ’dan Haber ler
Caretakers of the Environment Internat ional  2019 Türk iye Konferansına Hazır ız

İklim İçin Ayaktayız

Ortaokul ecoTED İstanbul Kulübü Öğrenci ler imiz İçme Suyu Ar ı tma Tesis ler inde

Caretakers of the Environment International (CEI) 
Uluslararası Çevre Konferansının 33.sü, bu yıl                                                                            
30 Haziran-6 Temmuz 2019 tarihleri arasında 
Türkiye’de ilk kez okulumuz ev sahipliğinde 
gerçekleştirilecek. Aynı zamanda CEI Uluslararası 
Danışma Kurulu üyesi olan, Fen Bilimleri Bölüm 
Başkanımız Nurten Mersinlioğlu başkanlığında 
gerçekleşecek olan CEI Konferansı, dili İngilizce olan, 
lise öğrencilerinin güncel çevre konuları hakkında bir 
sorun belirleyerek bir proje hazırladıkları ve sundukları, 
konferans teması ile ilgili atölye çalışmalarına ve 
gezilere katıldıkları uluslararası bir konferanstır.
Her yıl farklı bir ülkede ve farklı bir temayla 

gerçekleştirilen konferansın bu yılki konusu “Büyük Şehirde Sürdürülebilir Yaşam” olacak ve 
14 farklı ülkeden toplam 232 delege bu yıl, sürdürülebilir yaşamla ilgili projelerini sunacak ve 
çevre sorunlarına çözüm önerilerinde bulunacaklar.
Okulumuzdan ecoTED İstanbul takımından 28 öğrenci, öğretmenleri Nurten Mersinlioğlu, 

Lale Pişkin, Didem Demirci, Burcu Cinli, Begüm Eren, Jennifer Şener, Şükriye Sarı Alpdoğan 
ve Şule Çağlın danışmanlığında organizasyon komitesinde yer alacak.
Konferans’ın konaklama yeri Doğa Tatil Köyü-Şile olup; 1 ve 3 Temmuz tarihlerindeki 

konferans açılış töreni, atölye çalışmaları ve proje sunumları TED İstanbul Kolejinde 
gerçekleştirilecek.
Bu eğitim öğretim yılı başından beri konferans organizasyonunda heyecanla hazırlanan 

organizasyon ekibine, verimli ve başarılı bir konferans dileriz.
Ayrıntılı bilgi için;
Konferans’ın uluslararası web sitesi: https://www.caretakers4all.org/
Konferansın Türkiye Web Sitesi: https://caretakersturkey.wixsite.com/cei2019turkey

İklim değişikliğine karşı mücadele başlatan 16 yaşındaki İsveçli Greta Thunberg önderliğinde tüm dünyada cuma günleri gerçekleştirilen 'İklim İçin 
Okul' etkinliklerine 29 Mart 2019 Cuma tarihinde 10.30-10.45 saatleri arasında tüm TED okullarıyla birlikte ecoTED İstanbul İlkokul, Ortaokul, Lise 
Ekipleri ve Öğrenci Birlikleri olarak destek verdik.
 Lise ön bahçede gerçekleştirdiğimiz etkinlikte öğrencilerimiz, kendi el yazıları ile hazırladıkları dövizlerle, dünyamız 1,5°C derece daha ısınırsa 

insanlığın geri dönüşü mümkün olmayan bir yıkımla yüz yüze kalacağını hatırlattı.
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İ lkokul 4. Sın ı f  Öğrenci ler imize Ortaokul Fen Bi l imler i  Ders ler imiz i  Tanıtt ık
20 Mayıs 2019 tarihinde 

5. sınıf öğrencilerimizden 
Ladin Acarbay, 
Zeynep İnce, 7. sınıf 
öğrencilerimizden Elif 
Yanardağ, Derin Acar, Nehir 
Atılmaz, Can Şanda, ilkokul              
4. sınıf öğrencilerimize 
ortaokuldaki Fen 
çalışmalarımızı tanıtmak 
amacıyla “Bitki Avı" etkinliği 
ve “PlantNet Uygulaması” 
çalışmaları yaptırdılar. 
Bitki avı etkinliğinde 
görevli öğrencilerimiz, okul 
bahçemizdeki Telli Palmiye, 
Karayemiş, Manolya, 
Akdeniz Defnesi bitkilerini 

önce 4. sınıf öğrencilerimize tanıtıp, sonra bu ağaçlarla ilgili onlara keyifli bir oyun oynattılar. Ardından merak ettikleri bir bitkinin yaprağının ya da 
çiçeğinin resmini çekerek PlantNet uygulamasında onun hakkında nasıl bilgi sahibi olabileceklerini öğrettiler. Keyifli ve verimli geçen bu çalışma 
sonrası ilkokul 4. sınıf öğrencilerimiz ortaokulda gelecek sene yapacakları çalışmalar için çok heyecanlıydılar.

Fen Bilimleri

Ben Minik Bir Su Damlasıyım

Su Damlasının YolculuğuDrop ve Onun Harika Macerası

Ben minik bir su damlasıyım. İnsanlar beni tek başıma değersiz görür ama çok değerliyimdir. Şimdi size bu seneki maceramı 
anlatacağım. İlk olarak ayırt edilmeyecek şekilde denizin içinde bir su damlası olarak yaşıyordum. Sonra bir gün hava aniden 
ısındı. Ben de yukarı doğru süzülmeye başladım. Bunu buharlaşma denirmiş. Buharlaşma yolculuğumun sonuna gelince kendimi 
birden bulutlarda buldum. Orada bir su damlasıyla tanıştım. Benden daha büyüktü. O bana bizim o sırada bulutlarda yoğuşmakta 
olduğumuzu söyledi. Ben birazcık küçülmüştüm. Birkaç gün sonra çok garip bir şey fark ettim. Şu an benim içinde olduğum bulut 
daha da büyümeye başlamıştı. Diğer bulutların yanına gittik. Artık kocaman bir buluttaydık ve yeni arkadaşlarımız vardı. Sonra yer 
değiştirdik. Yavaş yavaş ormanın üstüne geldik. Bir iki gün orada kaldık. Sonra ben çok garip bir şeyler olacakmış gibi uyandım. Göz 
açıp kapayıncaya kadar sıvı hale gelmiştim. Birden ormana yağmur olarak yağmaya başladık. Orada bir akarsu vardı. Bazıları toprağa 

düştü ve toprak onları emdi. Ama ben oradaki akarsuyun içine düştüm. İki hafta boyunca orada kaldık. Sonra akarsu ile birlikte minik bir havuza 
aktık. Daha sonra buharlaşarak yine bulutlara çıktık. Fakat artık daha da yüksekteydik. Orası çok soğuktu. Donmuştum ve artık katı haldeydim. Eski 
bulutumdaki arkadaşım da buradaydı. Bana şanslı olduğumuzu çünkü bundan daha soğuk bir katman daha olduğunu söyledi. Eğer o zaman biz orada 
olsaydık dolu olarak yağacaktık. Bir hafta boyunca orada kaldık, derken çok yumuşak ama biraz katı bir halde ormanın gerisindeki dağlara yağdık. 
Belli bir hacmimiz varmış. Bir ay boyunca da orada kaldık. Sonra buharlaşarak bulutlara çıktık. Yine iki hafta orada kaldık. Sonra da denize yağmur 
olarak sıvı bir şekilde yağdık. Devamını zaten biliyorsunuz. Bir sonraki maceramda görüşürüz.
Beliz Demir 5-D

Merhaba ben bir su damlasıyım. Milyonlarca yıl 
boyunca sıvı halden buharlaşıp gaz hale, sonra 
yağmur olarak yağıp yine sıvı hale dönüşüyorum. Bazı 
günler hava çok soğuk oluyor. Bu yüzden donuyorum. 
Bir gün yine yağmur olarak yağarken bir ızgaranın 
içine girdim. Binlerce borunun içinden geçtikten 
sonra bir musluktan dışarı çıktım. Ellerini yıkayan bir 
çocuğun elinde kaldım. Havluya silindim ve yeniden 

buharlaştım. Bir başka gün de bir balığın etrafında dondum. İnsanlar o 
balığı tutunca ben de onunla gitmek zorunda kaldım. Balığı pişirirken 
eridim ve su olarak yere düştüm. Daha anlatacak çok maceram var 
ama onları anlatmak 5 milyon sene sürer. Sanırım Dünya döndükçe 
ben de bunu yapmaya devam edeceğim. Umarım, sizin de benimle 
tanışma imkanınız olur.
Deniz Togan Eğrican 5-A

Benim adım Drop ve ben bir su damlasıyım. Az önce 
şeffaf bir sürahinin içinde diğer damlalarla beraber 
duruyordum. Şu an ise küp şeklinde kalıplara kondum 
ve metal bir kutuya doğru yol alıyorum. İçerisi çok 
soğuk ve gerçekten dondum. Artık bir sıvı değil, bir 
katıyım ve kendimi gerçekten sıkıştırılmış hissediyorum. 
Az sonra yine aynı sürahide sıvı halde duruyorum, galiba 
beni erittiler. 

Bir süre sonra farklı sıcaklıkta bir yere döktüler beni, sanırım yanıyorum. 
Arkadaşlarım bunun kaynama olduğunu ve şu an 100 derecede 
olduğumuzu söylüyor. Bazı arkadaşlarım havaya karışıp gittiler buna ne 
denir bilmiyorum. Buldum! “buharlaşma” belki de buna uygun bir isim 
olabilir. 
Hayır olamaz! Ben de yukarı gidiyorum! Yaşasın, kendimi hiç olmadığım 

kadar özgür hissediyorum!
Can Buğday 5-A

Öğrencilerimizden
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Fen Bilimleri

Fen Bi̇li̇mleri̇ Bölümü
Ders Etki̇nli̇kleri̇mizden

KİMYASAL HIZ DENEYİ 11. SINIF

ASİT, BAZ, TUZ DENEYİ 10. SINIF KİMYA

MOLEKÜLLER ARASI BAĞLAR DENEYİ
 9. SINIF KİMYA

KİMYASAL DENGE-MAVİ ŞİŞE DENEYİ      
11. SINIF KİMYA

KALDIRMA KUVVETİ DENEYİ
10. SINIF FİZİK

C VİTAMİNİ TESTİ
9. SINIF BİYOLOJİ

KAN GRUPLARI BELİRLEME 
DENEYİ-10. SINIF BİYOLOJİ

SU DALGALARINDA 
YANSIMA-10. SINIF FİZİK

KENDİ GÜCÜNÜ HESAPLAMA 
DENEYİ-9. SINIF FİZİK
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Fen Bilimleri

Fen Bi̇li̇mleri̇ Bölümü Ders Etki̇nli̇kleri̇mizden

ASİT YAĞMURLARI PANO HAZIRLIĞIMIZ 
8. SINIF

ÇÖZÜNME HIZINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER 
7. SINIF

KARIŞIM HAZIRLIYORUZ
7. SINIF

BASİT MAKİNELER
8. SINIF

KALDIRMA KUVVETİ DENEYİ
10. SINIF FİZİK

KARIŞIMLARIN AYRILMASI 
7. SINIF

BEYAZ IŞIĞIN RENKLERİNE 
AYRILMASI-7. SINIF

SAF MADDE, ELEMENT, 
BİLEŞİK ETKİNLİĞİ-7. SINIF

SÜRTÜNME KUVVETİNİN 
İNCELENMESİ-5. SINIF

DÜNYA GÜNEŞ VE AYIN 
HAREKETLERİ-5. SINIF

HAVANIN SÜRTÜNME 
KUVVETİ-5. SINIF
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Sosyal Bilimler

Ortaokul Sosyal Bi l imler Günü Çok Renkl i  Geçt i
Her sene gerçekleştirdiğimiz 

Ortaokul Sosyal Bilimler 
Günü’nün bu seneki teması 
“Çocuk Hakları” oldu.                          
Tüm 5. sınıf öğrencilerimizin 
ve Milli Eğitim 
Bakanlığının “Hami Okul 
Projesi” kapsamında 
Beykoz Konakları Vakfı 
Ortaokulundan gelen on 
beş, 5. sınıf öğrencisinin de 
katılımıyla üç farklı etkinlik 
yapan öğrencilerimiz hem 
eğlendiler, hem öğrendiler 
hem de yeni arkadaşlar 
edindiler. T-Shirt boyarken, 
pankartlara sloganlarını 

yazarken ve haklarıyla ilgili teşekkür ve öneri ifadelerini yazdıkları kartpostallarını hazırlarken birlikte öğrenmenin ve üretmenin keyfini yaşadılar.           
8. sınıftan bir grup abla ve ağabeylerinin onlara rehberlik etmesi de okul kültürü ve aidiyeti için güzel bir katkı sağlamış oldu.

Ektik, Biçtik Şimdi Hasat Vakti!
28 Nisan 2019 tarihinde 

permakültür çalışmalarımız 
kapsamında permakültür 
grubu öğrencilerimizle; Özel 
Saint-Joseph Fransız Lisesinin 
Kadıköy Belediyesi ile işbirliği 
içinde oluşturduğu Kadıköy–
Fenerbahçe Parkı içinde yer 
alan ‘Topluluk Bahçesi’nin 
kış hazırlıkları için yapılan 
çalışmalarına katıldık. TED 
İstanbul Koleji Vakfı Özel 
Lisesi, Saint-Joseph Fransız 
Lisesi, Üsküdar Amerikan 
Lisesi öğrencilerinin katıldığı bu 
çalışmada, bahçede yer alan 

yükseltilmiş tarım yataklarında permakültür etkinlikleri gerçekleştirdik. Yükseltilmiş yataklarda yetişen pırasa, taze soğan, nane gibi sebzelerin hasadı 
yapıldı. Toprak temizlenerek ve malçlama yapılarak yeni ekilecek ürünler için hazırlandı. Öğrencilerimiz topladıkları sebzeleri evlerine götürdüler ve 
aileleri için yemekler hazırladılar. 
Halka açık bir etkinlik olan Fenerbahçe Topluluk Bahçesi’nde yapılan çalışmaların amaçları arasında; doğal bitki yetiştirme yöntemlerini öğrenmek 

ve öğretmek, kendi doğal gıdamızı üretmek, topluluk olmayı tecrübe etmek, yardımlaşmak ve paylaşmaktır. Bununla birlikte eğitimler vererek ve 
aktiviteler düzenleyerek ilgisi olan herkesin doğal yaşam, sürdürülebilirlik ve bahçecilik konusunda bilgi ve becerilerini arttırmaktır. 
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Sosyal Bilimler

Sosyal Bi l imler Günü’nün Ardından…
Öğrencilerimiz bu seneki Sosyal Bilimler 

Günü’nde geçen yıl başladıkları “Medeniyetler 
Kalbi” projesi için yaptıkları tüm çalışmaları 
arkadaşlarına sunmanın heyecanını yaşadılar. 
Birçok tarihi döneme ev sahipliği yapmış 
Şanlıurfa bölgesinin kültürü ve yeniden tarih 
yazdıran Göbeklitepe, projenin çerçevesini 
oluşturmaktaydı. Sunumda Urfa’ya yapılan gezi 
sırasında gözlemlenenler, bölgeyle ilgili araştırma 
sonuçları, yerli halkla yapılan röportaj, hazırlanan 
broşür, proje için tasarlanan web sayfası ve 
Göbeklitepe’nin öneminden ilham alan bir beste 
dinleyenlerle paylaşıldı. Ayrıca, Urfa müzesinde 

sergilenen tarihi eserlerin bazılarının replikaları tüm sene görsel 
sanatlar derslerinde bu proje için hazırlandı ve Sosyal Bilimler 
Günü’nde okulumuzun giriş katında sergilenmeye başlandı.
Öğrencilerimizin her aşamasından zevk aldıkları bu çok disiplinli 

çalışma, öğrenmenin kalıcı olması adına güzel bir örnek oldu. 

GEZ-GÖR-YAŞA-ÖĞREN Dedik ve Kapodokya’ya Gittik!
Coğrafya ve tarihin birleştiği, kültürel zenginliklerle dolu Kapadokya gezimizi 3-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında 24 öğrencimizle gerçekleştirdik.
 Öğrencilerimiz, gezi sırasında bölgenin çok özel coğrafi ve tarihi özelliklerini yakından inceleyerek gözlem yapma ve yerinde öğrenme fırsatı buldular.
Tuz Gölü’nün kıyısında yürüyüş yapan öğrencilerimiz daha sonra Göreme, Ürgüp, Avanos, Zelve, Ihlara Vadisi, Güvercinlik Vadisi gezileri yapıp, seramik, 

çömlek yapımı ve Onix taşı işleme atölyelerine katıldılar. Ayrıca peribacalarını, kaya mezarlarını, yeryüzünün ilk kiliselerini ve bölgeye hayat veren 
volkanik dağları yerinde görerek unutulmayacak anılara sahip oldular.                         
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8. sınıflar arasında düzenlediğimiz Basketbol Turnuvası keyifli 
mücadelelere sahne oldu. Müsabakalar sonucunda 8-A sınıfı kazandı.

Gençlik 
Hizmetleri ve 
Spor Genel 
Müdürlüğü 
Okul Sporları 
tarafından 
düzenlenen, 
Türkiye 
şampiyonası 
Tenis Final 
müsabakaları 
2-6 

Nisan 2019 tarihlerinde düzenlendi. Tenis Kız takımımız  
grubundan bir üst tura çıkmayı başararak Türkiye 
dördüncüsü oldu. Tenis Genç Kız Takımımızın bu 
başarısında emeği geçen öğretmenlerimizi ve öğrencilerimiz 
Azra Deniz Çömlek, Işıl Gülfer Azkara, Ferhunde Zeynep 
Atmaca, Nilda İkizoğlu, Ayşegül Mert, Aslı Özcan’ı kutlar, 
başarılarının devamını dileriz.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği, Mayıs ayının 
ikinci haftası başlayan Genç Erkek B Basketbol takımımız İl 
Şampiyonluğu müsabakalarında okulumuzu başarıyla temsil 
etti.

Beden Eğitimi ve Spor

Tenis Kız Takımımız ın 
Türk iye Başar ıs ı

Genç B İ l  Şampiyonası
(Okul lararas ı  Müsabaka)

Lise Genç(A) Kız Voleybol Takımımız Türkiye Dördüncüsü

Küçük Kız Voleybol İl 
Müsabakası

Spor Kulübü Takımımız

8. Sınıflar Basketbol Turnuvası

Tokat ilinde 
gerçekleşen Okullar 
Arası Voleybol Genç(A) 
Kızlar Türkiye Birinciliği 
Müsabakalarında         
TED İstanbul Koleji Vakfı 
Özel Lisesi takımımız 
Türkiye dördüncüsü oldu. 
Öğrencilerimizi ve emeği 
geçen öğretmenlerimizi 
kutlar, başarılarının 
devamını dileriz.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Nisan 
ayı içerisinde düzenlemiş olduğu Küçük 
Kız Voleybol İl müsabakasında Küçük Kız 
Voleybol takımımız okulumuzu başarıyla 
temsil etmiştir. 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 
Nisan ayı içerisinde düzenlemiş olduğu 
Küçük Kız Voleybol İl müsabakasında 
Küçük Kız Voleybol takımımız 
okulumuzu başarıyla temsil etmiştir. 

Atletizmde Öğrencimiz İstanbul İkincisi

TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Ortaokulu 
Futbol Okul Takımı 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
tarafından, 27 Mart 2019 
tarihinde Okullar Arası 
Yıldız Kızlar Puanlı Atletizm 
yarışmaları düzenlendi. 
Öğrencimiz Melissa ÇevikeL 
60 m koşu yarışmasında 
İstanbul İkincisi oldu. 
Kendisini tebrik eder, 
başarılarının devamını dileriz.

TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Ortaokulu Küçük Erkek Futbol takımımız 
hem ilde hem de ilçeye göstermiş olduğu performansla okulumuzu 
başarıyla temsil etmiştir. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen Küçük Erkek Futbol İstanbul Şampiyonasında oynadığı ilk 
4 maçı kazanan Küçük Erkek Futbol takımımız, final maçını kaybederek 
turnuvaya veda etmiştir. Aynı takımımız Beykoz İlçesinde düzenlenen 
futbol turnuvasında da oynadığı ilk 4 maçı kazanmış, final maçında 
penaltı atışları sonucu kaybetmiştir. Her 2 turnuvada da oynadığı futbolla 
ve göstermiş olduğu centilmenlikle herkesin beğenisini toplamıştır. 
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Okulumuz Okçuluk Takımları Nisan ayında Genç, Yıldız, Küçük ve Minik kategorilerinde İstanbul Okullar Arası şampiyonaya hem kızlarda hem de 
erkeklerde toplamda 27 sporcumuz  ile katıldı. Bu şampiyonada, öğrencilerimiz okulumuzu başarılı bir şekilde temsil etti.

Dünya Dans Günü Okullar Arası
Dans Festivali

Ortaokul Yıldız Kız Step-Aerobik Dans Takımı 
Türkiye Üçüncülüğü

30 Nisan 2019 tarihinde Ortaokul Street Jazz Dans Takımımız Dünya Dans 
Günü kapsamında düzenlenen okullararası dans şenliğinde performanslarını 
sergilediler. İzleyiciler tarafından tam not alıp okulumuzu başarıyla temsil ettiler. 
Emeği geçen öğretmenimizi ve öğrencilerimizi kutlarız.

Manisa ilinde 
gerçekleşen 
Okullar Arası 
Step-Aerobik 
Türkiye Birinciliği 
müsabakasında 
TED İstanbul 
Koleji Vakfı 
Ortaokulu 
Takımımız 44 
okul içerisinden 
3. olarak kupa 
ve madalyalarını 
almanın 
gururunu yaşadı. 
Öğrencilerimizi 
ve öğretmenimizi 
kutlar başarılarının 
devamını dileriz.

Beden Eğitimi ve Spor

       Okçuluk İstanbul Şampiyonası

3. İst inye Park Dans Fest iva l i

5 Mayıs 2019 tarihinde Tan Sağtürk ve İstinyepark A.V.M. İşbirliğinde gerçekleştirilen 3. İstinyepark Dans 
Festivali’ne İlkokul ve Ortaokul Dans takımlarımızla katıldık. Festivalde 25 okul 700 dansçı performanslarını 
sergilediler. Alanlarında Türkiye’nin önde gelen isimleri, performansları değerlendirerek 2 öğrenciye Tan 
Sağtürk Akademi Dans okullarında tam burslu eğitim vermek üzere seçmişlerdir. Bu öğrencilerden birisi 
Ortaokul öğrencimiz Nehir Berköz olmuştur. Öğrencimizi ve öğretmenimizi tebrik ediyor başarılarının devamını 
diliyoruz.
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Tenis Kulübü sporcularımızdan Lara Memiş, Serra Buyurgan, Ahmet Pars Gürlek TTF’nun düzenlemiş olduğu 8-9-10 yaş hafta sonu turnuvasına 
katıldı.
Lara Memiş 10 Yaş Yeşil Top turnuvasında, Ahmet Pars Gürlek Ve Serra Buyurgan 9 Yaş Turuncu Top turnuvası oynamıştır. Tenisçilerimizin ilk 

turnuvalarına katılmalarına rağmen güzel bir müsabaka gerçekleştirmişlerdir.

Tenis Turnuvası 

Beden Eğitimi ve Spor

TED İstanbul Koleji Spor Kulübü U-13 Futbol Takımımız

TED İstanbul Koleji Spor Kulübü U-11 Futbol Takımımız

TED İstanbul Koleji Spor Kulübü Futbol Takımlarımız TED İstanbul Koleji Spor Kulübü Basketbol Takımlarımız

 İlkokulumuzda Mini Olimpiyat Oyunlarımız Tamamlandı!

Futbol U-11 ve Futbol U-13 Kulüp Takımlarımız, Türkiye Futbol 
Federasyonunun düzenlediği U-11 ve U-13 futbol müsabakalarında 
tamamı okul öğrencilerimizden oluşan futbol takımımız okulumuzu 
başarı ile temsil etmektedir. Oynadığı 8 maçta 6 galibiyet 2 mağlubiyet 
alan Futbol U-13 takımımız, şampiyonluk yarışında ikinci sırada 
bulunmaktadır.

TED İstanbul Koleji Spor Kulübü U-14 takımız bu yıl ilk kez katıldığı 
TBF müsabakalarında mücadelesini tamamlamıştır. Bu yıl ki 
müsabakalarda tecrübelerini arttıran takımımız önümüzdeki yıllar için 
umut verdi.

TED İstanbul Koleji Vakfı Özel İlköğretim Okulumuzda 3 ve 4. 
sınıflarımızın katıldığı uzun atlama, 40 m engelli koşu, 20 m koşu ve 
fırlatma topu atma branşlarında yapılan Mini Olimpiyat oyunlarımız 
yapıldı. 
Spor kültürü oluşturmak boş zamanlarını faydalı olacak şekilde 

değerlendirmek, özgüvenlerini arttırmak, arkadaşları ile iletişimini 
olumlu yönde arttırmak, fiziksel etkinlikte bulunan çocukların, böyle 
bir etkinliğe düzenli bir biçimde katılmanın gerektirdiği yararları 
kendiliğinden fark etmelerini sağlamak amacıyla yapılmıştır. 
Öğrencilerimiz etkinlik sırasında mutlu, paylaşımcı, saygılı ve heyecan 

içindeydiler.  
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İstanbul İl Voleybol Temsilciliğinin düzenlemiş olduğu Altyapı İstanbul Gelişim liginde mücadele eden TED İstanbul Koleji Spor Kulübü Küçük Kız 
Voleybol Takımımız, başarılı bir performans sergileyerek Gelişim Ligi Grup maçlarını kazanmış ve Gelişim Ligi Final Grubuna kalmaya hak kazanmıştır.

İstanbul İl Voleybol Temsilciliğinin düzenlemiş olduğu Altyapı İstanbul Gelişim Liginde mücadele eden TED İstanbul Koleji Spor Kulübü Midi Kız Voleybol 
Takımımız, Gelişim Ligi Grup müsabakalarında başarılı bir performans sergilemiştir ve gelecek için umut vermiştir.
 İstanbul İl Voleybol Temsilciliğinin düzenlemiş olduğu Altyapı İstanbul Şenlik Mini Voleybol liginde mücadele eden TED İstanbul Koleji Spor Kulübü  
Minik Kız Voleybol Takımımız, her ayın son haftası düzenlenen turnuva da başarılı bir performans göstermiştir.

TED İstanbul Koleji Spor Kulübü Voleybol Takımlarımız

Beden Eğitimi ve Spor

8 Mart 2019 tarihinde 
İstanbul ilinde gerçekleşen 
Okullar Arası Artistik 
Jimnastik İstanbul Birinciliği 
müsabakasında İlkokul 
Artistik Jimnastik Kız 
Takımımız büyük bir azim 
ile çalışarak, 30 takım 
arasından ilk dörde girmeyi 
başarmış, okulumuza 
kupa ve  madalya alarak 
dönmenin gururunu 
yaşamışlardır.

Okullar Arası Artistik Jimnastik Müsabakası

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü olarak organize ettiğimiz 1. sınıf öğrencilerinin velileri ile birlikte gerçekleştirdiği “Aile Çocuk Yogası” etkinliğinde 
çocuk yogasındaki duruşlar, oyunlar, hikayeler ve nefes egzersizleri yapılarak keyifli zaman geçirilerek paylaşımlarımızı arttırdık.

1. Sınıflar Aile Çocuk Yogası
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Beden Eğitimi ve Spor Bölümü olarak her Salı ve Perşembe 
öğle teneffüs saatlerinde gerçekleştirdiğimiz “İp Atlama Şenliği” 
faaliyetini, çocuklara 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  30 saniyede kaç tane ip atladıklarını 
ölçtüğümüz bir çalışma gerçekleştirdik. Öğrenciler 30 saniye 
içerisinde atlayabildikleri kadar ip atlamaya çalıştılar, daha 
önce atladıklarından daha çok ip atlayarak kendi rekorlarını 
kırmaya çalıştılar ve oldukça eğlendiler.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 
TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Lisesi Sınıflar Arası Futbol Turnuvalarını 
gerçekleştirdik. Öğlen teneffüslerinde öğrencilerimizin yaptığı müsabakalar 
çok çekişmeli geçti. Oynanan müsabakalarda bol gol ve heyecan göze 
çarptı. Oynanan maçları takip eden ve oynayan arkadaşlarını destekleyen 
çok sayıda öğrenci vardır. Aynı zamanda TED İstanbul Koleji Vakfı Özel 
İlkokulunda da 4. Sınıflar Arası Turnuvamızı gerçekleştirdik. Oynanan 
müsabakalar büyük heyecana ve çekişmeye sahne oldu. 

İp Atlama Etkinliğimiz

İlkokul ve Lise Sınıflar Arası Turnuvalar 

Beden Eğitimi ve Spor

TED İstanbul Koleji Vakfı Özel İlkokulunda 4. Sınıflar Arası Futbol turnuvamız sona erdi. Büyük heyecana 
ve çekişmeye sahne olan müsabakalarda oynayan öğrencilerimizi arkadaşları büyük bir heyecanla takip etti. 
Her maçın sonunda kaybeden sınıf kazananı tebrik etti. Son maçtan sonra ödül törenimiz gerçekleşti. İlkokul 
müdürümüz Sayın Belma Asam’ın katıldığı törende, dereceye giren sınıflara ve öğrencilerimize kupalarını 
okul müdürümüz tarafından verildi. Oynadığı 3 maçı da kazanan 4-A sınıfının şampiyon olduğu turnuva da, 
4-B ikinci, 4-C üçüncü, 4-D’de dördüncü oldu. 4-B sınıfından Alp Özkul en centilmen oyuncu ödülünü, 
4-A sınıfından Emir Soyuer attığı 11 golle gol kralı  ödülünü, 4-B sınıfından Ata Mert Kozan en iyi kaleci 
ödülünü ve 4-A sınıfından Kemal Ayvacı turnuvanın en iyi oyuncu ödülünü aldılar. Turnuvaya katılan tüm 
öğrencilerimizi tebrik ederiz.

İlkokul ve Lise Sınıflar Arası Turnuvalar 

12 Nisan 2019 tarihinde saat 14.00’da teorik, 13 Nisan 2019 tarihinde de uygulamalı olarak okulumuz Beden Eğitimi ve Spor Bölümü tarafından 
konferans salonunda Judo Kuşak Sınavı yapıldı. 70 öğrencinin katıldığı bu sınav, Judo Federasyonunu temsil eden bir yetkili ve judo öğretmenimiz, 
Gökçe Morto tarafından teorik ve uygulamalı olarak yapılmıştır. Judo Kuşak Sınavı yazılı sınavın %30’u, uygulama sınavının %70’i alınarak hesaplanır. 
70 puan ve üzeri alan öğrenciler bir üst kuşağa geçme hakkını kazanır. Sınavdan geçemeyen öğrenciler için, Judo Federasyonunun belirlediği bir sonraki 
Kuşak Sınavı ayı olan Ekim ayında, kurtarma sınavı yapılacaktır. Var oldukları kuşak derecesinden bir üst kuşağa geçmek için çalışan judocularımızın 
heyecanlı gününden görüntüler…

Judo Kuşak Sınavı

"Judo"da Kuşaklar Olgunlaşmanın ve Mükemmelleşmenin Sembolüdür!
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“TED İstanbul Koleji STEMS Fest Etkinliği”
“Hayatına Bilim ve Matematik ile Anlam, Teknoloji ile Yenilik ve Spor ile Sağlık Kat”

1 Mart  2019 tarihinde Ortaokulumuzda, 25 Nisan 2019 tarihinde ise İlkokulumuzda TED İstanbul 
Koleji STEMS Fest etkinliği gerçekleştirildi. 
Fen Bilimleri, Matematik, Bilişim ve Eğitim Teknolojileri, Beden Eğitimi ve Spor Bölümleri tarafından 

düzenlenen etkinlikte öğrencilerimiz; “Hayatına Bilim ve Matematik ile anlam, Teknoloji ile yenilik 
ve Spor ile sağlık kat” sloganı ile gerçekleştirilen eğlenceli, bilgilendirici, interaktif ve ilham verici 
etkinliklerle dolu bir gün geçirdiler.

STEM yaklaşımı, merak duygusundan yola çıkarak çözümler bulmaya odaklı, yaratıcılığı kullanan 
ve  takım çalışmasını destekleyen dünyaca bilinen bir yaklaşımdır. Bilişim Teknolojilerini, Matematiği 
ve Fen Bilimlerini öğrenilecek dersler olarak değil, edindiği bilgileri hayatında uygulamasına olanak 
sağlayacak projeler olarak görebilmeyi amaçlayan bir sistem olup S, Science’ı, T; Technology’i,         
E; Engineering’i, M; Mathematics’i simgelemektedir.
 
Okulumuzda gerçekleşen etkinliğimizde ise dünyada ilk kez  STEM yaklaşımına Spor da eklenerek 

festival STEMS FEST olarak düzenlendi. 
Etkinliğin hazırlığında ve gerçekleşmesinde 58 ortaokul, 61 lise öğrencimiz görev aldı. 

Açılış törenlerinde öğrencilere STEM yaklaşımı hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra, etkinlikte görev alan öğrencilerin bu etkinliğe nasıl 
hazırlandıklarını gösteren bir film izlendi. Öğrencilerimiz daha sonra ortaokul ve lise öğrencilerinin canlandırdığı Einstein, Pisagor, Bill Gates, Elon 
Musk ve Naim Süleymanoğlu ile tanışarak; Bilim, Matematik, Teknoloji, Mühendislik ve Spor alanlarında öncü olmuş kişilerden kendi hayatlarına dair 
anekdotları dinleyip, onların hayatlarından ilham aldılar. 

İlkokul öğrencilerimiz açılış töreni ardından sınıflarında EcoTED İstanbul Lise takımı öğrencileri ile tanıştılar. Öğrencilerimiz, ağabey ve ablalarının 
anlattıklarını büyük bir dikkatle dinlediler ve kağıt tüketimine neden dikkat etmemiz gerektiği ile ilgili kendi bilgi ve deneyimlerini paylaştılar. EcoTED 
etkinliğinin bitiminde ilkokul öğrencilerimiz kendi sınıflarındaki kağıt atık kutularını dekore ettiler.

“STEM Yaklaşımı"

AÇILIŞ TÖRENLERİ

SINIFLARDA EcoTED ETKİNLİĞİ
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Fen Bilimleri Bölümü’nün EcoTED İstanbul çalışmaları kapsamında her yıl düzenlediği 
çevre temalı kamu spotu yarışmasının bu yılki teması “Tüketim” idi. Bu yıl yine 
birbirinden çarpıcı kamu spotları birbiriyle yarıştı. 
Sınıflarda yapılan oylama sonucunda; 6-A sınıfından Poyraz Tanındı’nın hazırladığı 

kamu spotu BİRİNCİ, 6-A Ali Aksoylu, 6-B sınıfından Mert Aydın Yılmaz, Emek Bilginer 
ve  6-C sınıfından Ata Gelirli’nin hazırladığı kamu spotu İKİNCİ, 7-A Sınıfından Fatma 
Irmak Tuncel, Renk Su Mesci ve 7-E sınıfından Defne Koçyiğit’in hazırladığı kamu spotu 
ÜÇÜNCÜ oldu.
Kendilerini kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.
Birinci olan kamu spotunu yandaki kare kodu telefonunuzda okutarak izleyebilirsiniz.

İlkokul öğrencilerimiz Bilim Fuarında göz ve kulağın işleyişinden, bir damla suyun içinde yaşam bulan 
mikroskobik canlılara, şaşırtıcı kimyasal olaylara, jelibon dalgalarından, ışığın ve basıncın etkilerine kadar 
birçok keyifli deney ve etkinlikte hem eğlendiler hem de öğrendiler. 

Ortaokul öğrencilerimiz Bilim Fuarında Fizik, Kimya ve Biyoloji alanlarında şaşırtıcı, ilgi ve merak uyandıran deney ve 
etkinlikler yaptılar. Bilim Fuarı organizasyonunda görev alan Ortaokul ve Lise öğrencileri; öğretmenleri danışmanlığında 
hazırladıkları 13 farklı etkinlikle, Ortaokul Fen Bilimleri öğretim programında yer alan, Canlılar Dünyası, Hücre ve Bölünmeler, 
Madde ve Değişim, Işığın Yayılması, Saf Madde ve Karışımlar, Kuvvet ve Hareket üniteleri hakkında bilgiler sundular. Görevli 
öğrenciler her etkinlikten sonra gerçekleştirdikleri etkinliği, ilgili bilimsel kavramlara dayandırarak açıkladılar.

KAMU SPOTU YARIŞMASI

Tüm İlkokul ve Ortaokul öğrencileri STEMS Fest programında yer alan zamanlarda dört farklı etkinlik alanını 
dönüşümlü olarak ziyaret edip, birbirinden eğlenceli ve öğretici çalışmalar gerçekleştirdiler.  

BİLİM FUARI

BİLİM FUARI
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İlkokul öğrencilerimiz Matematik istasyon çalışmalarında; perspektif, 2D ve 3D görünümler arasında bağlantı 
kurma, benzerlik, oran-orantı, yer ve yön bulma kavramları, alan tahminleri ve sayı algısı konuları rubik küp, akıl 
oyunları, Google CardBoard, amiral battı oyunu, akıl oyunları gibi birçok etkinlikle pekiştirildi. 

MATEMATİK İSTASYON ÇALIŞMALARI

Ortaokul öğrencilerimiz Matematik İstasyon Çalışmalarında Matematik bilgilerinin yanısıra mühendislik ve tasarım becerilerini de kullandılar. Pi sayısının 
sabit bir sayı olduğunu ispatladılar, zihinsel ve mantıksal becerilerini geliştirmek için akıl oyunları ile oynadılar. Amiral Battı ile koordinat sistemi konusunu 
pekiştirdiler. Kendi uçaklarını tasarlayarak yarıştırdılar. Farklı uçma sürelerinin sebeplerini tartıştılar. Rubik küp ile perspektif konusu üzerinde duruldu. 
Matematik terimleri bulmacasını çözdüler. Altın oranı oyun hamurları ile insan yüzünde tasarladılar, origami ile yaptıkları kurbağaları yarıştırdılar, kübizm 
ile sanat sokağı ve string art çalışmaları yaptılar. Kısacası hem öğrendiler hem de çok eğlendiler. 
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İlkokul öğrencilerimiz Parkurlu Bilgi Yarışmalarında hem bedenlerini hem de zihinlerini çalıştırarak, bir yandan 
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü tarafından hazırlanan parkurları tamamlarken, bir yandan da Matematik, Fen ve 
Bilişim Teknolojileri bölümleri tarafından seviyelere göre hazırlanan soruları çözerek birbirleriyle kıyasıya yarıştılar.

Ortaokul öğrencilerimiz de Parkurlu Bilgi Yarışmalarında Vargı Etkinlik salonunda onlar için hazırlanan zorlu ama bir o kadar da eğlenceli parkurlarda 
yarıştılar. Spor parkurlarının yanısıra öğrencilerimiz Matematik, Fen Bilgisi ve Bilişim Teknolojileri alanlarındaki soruları en hızlı şekilde cevaplayarak 
istasyonları tamamladılar. Etkinliğin sonunda dereceye giren sınıflara sertifikaları verildi.

PARKURLU BİLGİ YARIŞMASI

TEKNOLOJİ ve MÜHENDİSLİK FUARI
Teknoloji ve Mühendislik fuarında Ortaokul ve Lise Maker&Robotik kulübü öğrencileri, Bilişim Teknolojileri ve 

Yazılım derslerinde öğrendiklerini yeni teknolojiler ile birleştirerek yaptıkları çalışmaları ilkokul öğrencilerimizle 
paylaştı. Minik öğrencilerimiz gelecek yıllarda Bilişim Teknolojileri alanında neler yapabilecekleri konusunda fikir 
sahibi oldular ve yapılan çalışmaları uygulayarak eğlenceli vakit geçirdiler. 

Teknoloji ve 
Mühendislik 
Fuarı Filmini 

izleyebilirsiniz.
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Ortaokulumuzda gerçekleşen STEMS FEST etkinliğinde Teknoloji ve Mühendislik Fuarında öğrencilerimiz 
Robotik, Maker, Oyun Tasarımı ve Kodlama, Stop Motion ve Green Screen Tekniği ve STEM konularında 
hazırladıkları çalışmaları arkadaşlarına sundular. Katılımcı öğrencilerimiz hem eğlendiler, hem de 
Bilişim Teknolojileri alanında öğrendikleri bilgilerle neler yapabileceklerini deneyimlediler. Kodlama 
Ringi etkinliğinde ise Blok Programlama konusunda bilgilerini test ettiler.

Dönüşümlü etkinliklerden sonra öğrencilerimiz sınıflarında, Matematik ve Bilişim ve Eğitim 
Teknolojileri bölümleri tarafından DIY (Do It Yourself-Kendin Yap) etkinliklerini yine lise 
öğrencilerinin asistanlığında gerçekleştirdiler. 
1. sınıflar önce “Jelly Towers” adlı oyunu sınıfça oynayarak hep birlikte bir kule inşa ederken 

nelere dikkat etmeleri gerektiğinin farkına vardılar. Öğrenciler birbirlerine yönlendirmeler 
yaparak birlikte karar verebilmeyi de deneyimlemiş oldular. Daha sonra onlara dağıtılan kürdan 
ve oyun hamurları ile gruplar halinde, kendi sağlam ve dengeli kulelerini yapmaya çalıştılar. 

DIY (Do It Yourself-Kendin Yap) ETKİNLİĞİ 
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2. sınıflar, 12 farklı beş kareli şekilleri kullanarak, çizimi yapılan figürlerin içini doldurdukları Pentomino Puzzle’larını yaptılar. 
Olasılıkları doğru analiz ederek, tercih yapabilme becerilerini geliştirdirler.

3 ve 4. sınıflar kendilerine yapılandırılmamış olarak verilen STEM Eğitim Setleri’ni kullanarak mühendislik, işbirliği ve takım çalışması becerilerini 
geliştirdiler. 3. sınıflar Dişli Sanat, Rollback, Da Vinci Çekiç setleri ile çalışıp ürünlerini oluşturdular. 
4. sınıflar ise Da Vinci Mancınık, Hidrolik Asansör, Hidrolik Vinç ve Hidrolik Kamyon setleri ile çalışıp ürünlerini oluşturdular. Çalışmaları sonunda ürünlerini 

test edip, eksik yada hatalı yönlerini buldular ve ürünlerinin en doğru şekilde çalışmasını sağladılar. 

DIY (Do It Yourself – Kendin Yap) ETKİNLİĞİ 
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Stems Fest

Günün bitiminde sınıf öğretmenleri ile sınıflarında günün değerlendirmesini yapan öğrencilerimiz, düşündüklerini, en beğendikleri, en çok ilham aldıkları 
ve etkilendikleri etkinlikleri birbirleri ile paylaşarak birer sınıf posteri hazırladılar. Hazırlanan posterler daha sonra sınıf panolarında sergilendi. 

SINIFLARDA STEMS FEST ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

“Hayatına Bilim ve Matematik ile Anlam, Teknoloji ile Yenilik ve Spor ile Sağlık Kat”
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Bilişim Teknolojileri

2. sınıf öğrencilerimiz, kodlama derslerinde “Code.org” platformunda yer alan “Course2” 
etkinliğindeki çalışmalarını yaptıktan sonra gene aynı platformdaki “Saat Kodu” bölümündeki 
kodlama faaliyetleri üzerinde çalıştılar.

3 . s ı n ı f 
ö ğ r e n c i l e r i m i z , 
bilgisayar başında 
yapacakları kodlama 
u y g u l a m a l a r ı n a 
geçmeden önce 
kodlama becerilerini 
hatırlamak amacıyla 
b i l g i s a y a r s ı z 
kodlama kitleriyle 
çalıştılar. 

2. sınıf öğrencilerimiz blok programlama dili olan Scratch programında çalışmaya başladılar. Öğrencilerimiz Scratch programını kullanarak, istenilen bir 
görevi yerine getiren programı tamamen kendi başına tasarlayabiliyor ve kodlayabiliyorlar.

1. Sınıf öğrencilerimiz, kodlama 
dersinde gelecek yıl üzerinde 
çalışacakları TWIN Bilim Seti ile 
tanıştılar. Öğrencilerle ilk olarak günlük 
hayatta karşılaştıkları «Sensör» örnekleri 
üzerine konuşuldu. Küçük bir hikayeden 
yola çıkıp, öğrencilere çeşitli sorular 
yönlendirerek onların günlük hayatta 
karşılaşabilecekleri; sensörlü musluk, 
sıvı sabunluk, kağıt havlu cihazı, el 
kurutma cihazı, otomatik açılan kapılar, 
otomatik yanan apartman lambaları, 
sokak lambaları, yüzü tanıma teknolojisi, 
arabalardaki park uyarı sistemi gibi 
içerisinde sensör kullanılan örnekleri 
bulmaları ve onların nasıl çalıştığı 
hakkında düşünmeleri sağlandı. Daha 
sonra TWIN Bilim Seti ile yapılan, Işık 
Algılayıcı ile Yanıp Sönen Lamba, Buton 
sistemi ile Kapı Zili, Hareket Algılayıcı 
ile Çalışan Fan, örnekleri gösterilerek 
öğrencilerin incelemeleri sağlandı. TWIN 
Bilim seti ile yapılan iki örnek çalışmanın 
videosunu izleyen öğrencilerin gelecek 
yıl yapacakları çalışmalar için şimdiden 
çok heyecanladıkları görüldü.

İlkokul Öğrencilerimizin Bilişim Teknolojileri Çalışmaları

Kodlama Etkinliklerimiz

1. Sınıf Öğrencilerimiz TWIN Bilim Seti İle Tanıştılar
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Bilişim Teknolojileri

4. sınıf öğrencilerimiz, 3B boyutlu ortamda, 
3B karakterler kullanarak oyun tasarlamayı 
ve programlamayı öğrendiler. Oyunları 
kolay hale getiren Microsoft tarafından 
geliştirilmiş görsel bir programlama dili olan 
"Kodu Game Labda" ile kendi oyunlarını 
oluşturdular.

3 ve 4. sınıf öğrencilerimiz, Microsoft PowerPoint Program’ında “Sunum 
Şenliği” için Portfolyolarını hazırladılar.

4. sınıf öğrencilerimiz, atık bilgisayar parçalarını kullanarak yaptıkları «Langırt» çalışmasını tamamladılar.

İlkokul Öğrencilerimizin Bilişim Teknolojileri Çalışmaları

Doküman ve Sunum Oluşturma

Stem Etkinliklerimiz
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Bilişim Teknolojileri

5. sınıf öğrencilerimiz tasarım, problem çözme ve kodlama yeteneklerini kullanarak Scratch 
programında çeşitli etkinlikleri hazırladıktan sonra “Zamanlı Balon Oyunu“ ve “Labirent Oyunu“ 
uygulamaları ile etkileşimli animasyon oyun geliştirdiler. Sonrasında öğrenciler gruplara bölünerek 
“Temiz Çevre” temalı bir animasyon oyun ya da animasyon drama hayal edip hikayeleştirdiler. Hikaye yazma sürecinde ortak çalışmalarını Google Drive 
platformunda eş zamanlı yaptılar. Oyun hikayesi ya da drama senaryosu hazırlandıktan sonra grup öğrencileri scratch programını kullanarak projenin 
hem tasarım hem kodlama aşamalarını tamamladılar.

WEB 2.0 Uygulamaları
3. sınıf öğrencilerimiz, 23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkındaki 
düşüncelerini Web 2.0 araçlarından 
olan Padlet uygulamasını kullanarak 
dijital panolarda paylaştılar.

4. sınıf öğrencilerimiz, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkındaki 
düşüncelerini Web 2.0 araçlarından 
olan WordArt uygulamasını kullanarak 
Kelime Bulutları oluşturdular.

Ortaokul Öğrencilerimizin Bilişim Teknolojileri Çalışmaları

5. Sınıf SCRATCH Etkinliklerimiz
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Bilişim Teknolojileri

6. sınıf öğrencilerimizle nesneleri 3 boyutlu inceledik ve bunları dijital ortamda nasıl çizeceğimiz üzerine Tinkercad programında çalışmalar yaptık. Bu 
çalışmalarda yapılan ortak örnekler sonunda öğrencilerimiz, kendi istedikleri ve hayal ettikleri tasarımları çizime döktüler.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Derslerimizde Yaptıklarımız

6. Sınıf TINKERCAD Etkinliklerimiz
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Bilişim Teknolojileri

7. sınıf öğrencilerimiz  çeşitli formülleri kullanarak bir elektronik tablo sistematiği üzerinden; organize, biçimlendirme, hesaplama ve raporlama gibi 
işlevleri gerçekleştiren örnekler üzerinde çalıştılar.

BTEC Information Technology dersi alan 8. sınıf öğrencilerimiz, yıl boyunca Bilişim Teknolojileri sektörü için gerekli olan beceri ve nitelikleri kazandıran, 
öğrendiklerini yeni durumlara pratik ve yaratıcı bir şekilde uygulamalarını sağlayan çalışmalar yaptılar. Bilişim Teknolojileri Endüstrisinde İletişim 
(Communicating in the IT Industry) ve Web Sitesi Geliştirme (Website Development) adlarında iki ana ünite kapsamındaki etkinlikler sayesinde hem 
çağın gelişen teknolojisine ayak uydurabilmek, hem de iş hayatında başarılı olabilmek için gerekli becerilere sahip oldular. 

Ortaokul Öğrencilerimizin Bilişim Teknolojileri Çalışmaları

BTEC INFORMATION Technology Dersi Etkinlikleri 

7. Sınıf Excel Etkinliklerimiz
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Bilişim Teknolojileri

10. sınıf öğrencilerimiz, Adobe Photoshop programında görselleri düzenleme, yazı biçimlendirme, katmanları düzenleme gibi bir çok özelliğin 
uygulamasını örnekler üzerinde yaptılar. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftasında ise 19 Mayıs konulu afiş çalışmaları yaptılar. Bu 
çalışmalar arasından seçilen beş afiş, 19 Mayıs günü etkinlik alanında öğrencilerimiz tarafından sergilendi. 

Hazırlık Sınıfı öğrencilerimiz, python programlama dilinde yazılan kod ile iki boyutlu çizim yapmayı sağlayan Turtle kütüphesinesini; farklı örnekler ile 
deneyimlediler. Bu örneklerle öğrencilere neden-sonuç ilişkisi kurmaları ve sorun oluşturan ögeleri göz önüne alarak sonuca doğru yoldan ulaşmaları 
hedefleri kazandırılmıştır.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Derslerimizde Yaptıklarımız

Bilgisayar Bilimi Dersinde Python Programlama Dilini Öğreniyoruz

10. Sınıf Öğrencilerimizle Çalışmalarımız
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Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Okulumuzda bu yıl hayata geçirdiğimiz bir sosyal sorumluluk projesi olan Best Buddies programının ikinci ortak etkinliğinde öğrencilerimiz partner 
okulumuz olan Beykoz Özel Eğitim Meslek Okulu’nda okuyan buddyleriyle basketbol maçına gittiler. 14 Nisan 2019 tarihinde Basketbol Süper Ligi 
maçlarından Darüşşafaka-Banvit maçına giden öğrencilerimiz, çok çekişmeli bir maç izlediler. Birlikte tezahürat yapıp, birlikte heyecanlandılar. Beraber 
zaman geçirmekten keyif alan öğrencilerimiz, bir sonraki etkinliği sabırsızlıkla beklediklerini söylediler. 

Okulumuzda bu yıl hayata geçirdiğimiz bir sosyal sorumluluk projesi olan Best Buddies programının ilk ortak etkinliğinde öğrencilerimiz partner 
okulumuz olan Beykoz Özel Eğitim Meslek Okulunda okuyan buddyleriyle okul bahçesinde fidan dikimini gerçekleştirdiler. Arkadaşlıklarını, dostluklarını 
simgeleyen bu etkinlikten çok keyif aldıkları, beraber zaman geçirmekten dolayı çok mutlu oldukları yüzlerinden okunuyordu. Bir sonraki etkinliği 
sabırsızlıkla bekleyen buddyleri bizler de keyifle takip ediyor olacağız. 

BEST BUDDIES Projesi Basketbol Maçı

BEST BUDDIES Projesi Fidan Dikimi
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Görsel Sanatlar

6. sınıf öğrencilerimiz tuval üzerine akrilik boya tekniğiyle çalışmalar yaptı. Öğrencilerimiz, Türkçe dersinde okudukları Son Kara Kedi kitabını tuallerine 
aktardılar. Öğrencilerimizin yapmış olduğu tuval ve boyutlu çalışmaları Geleneksel Kitap Günleri’nde sergiledik. 

6. Sınıf Öğrencilerimizin Tuval Çalışmaları
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