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Cumhuriyet benim! Demokrasi de benim! Eşitlik, hak, hukuk ve adalet de! Şu 
bastığın topraklar da benim, baktığın gök, sabah aydınlatan güneş, akşam çıkan 
ay da benim. Şu al bayrağın altına sığınan küçük çocuk da benim, göğsünü siper 
edip cephelerde ölen Mehmetçik de! Ancak ben hiçbir şeyim, ya da her şeyim. 
Her şeyimle bu vatanım, vatana aidim. Çünkü cumhuriyet çocuğu olmak bunu 
gerektirir. Alnın açık, başın dik ve gururla yürütür seni kimliğin. Cumhuriyet benim, 
cumhuriyet sensin!

Şimdilerde Cumhuriyet sadece bayramlarda anılan, sıradanlaştırılmış, olağan 
bir kavram. Ancak cumhuriyeti anlatmak birkaç kelime veya bayram tebriği ile 
mümkün olan bir şey değil. Cumhuriyet denilen şey, önce yaşanmalı, hissedilmeli. 

Bir çocuğa 29 Ekim’de bayrak sallatmadan önce önemini anlatmalı, damarlarından akan kanın ne acıları, 
ne kederleri ve ne zaferleri barındırdığı hissettirilmeli. Cumhuriyet o kadar kolay bir şey değil. Bir millet, 
bir vatandır cumhuriyet. Söylemesi dile kolay, akla hayale sığmaz bir şeydir. Uğruna canını dişine takmak, 
imkânsızı başarmaktır. Tekrar ayağa kalkmaktır, bir umut savaşı, umut zaferidir cumhuriyet.

Cumhuriyet Atatürk’tür. Atatürk’ündür, bizimdir, sizindir. Onun açtığı yolda başını eğmeden, gururla 
yürümektir Cumhuriyet. Onun uğrunda ve anısına ölene kadar korumaktır bu vatanı. Atatürk’ün farkında 
olmaktır Cumhuriyet. Atatürk gibi farklı olmaktır. Kalıplara sığmamak, büyük düşünmektir. Yüce önderimizin 
altını çizdiği değerlerin altını bir daha çizmektir. Doğumundan ölümüne hayatını bu ülkeye adamış büyük 
önderdir Cumhuriyet. Dile kolay! Şimdilerde istendiği kadar boyansın bu gözler, önemli değil, gerçekler çok 
açık. Cumhuriyet kırmızı beyazdır! Cumhuriyet kandır. Türk milletinin kanı üzerinde parlayan hilaldir. Vatanı 
ayağa kaldıran Mustafa Kemal’dir. Atatürk Cumhuriyet’tir.

Cumhuriyet eğitimdir. Körü körüne sana anlatılana inanmak değil, kendi doğrularını benimsemek, merak 
etmek, öğrenmektir. Bağnazlık, gözü kapalılık değildir Cumhuriyet. Öğrenilmek ister. Merak ister. Gönül ister. 
Fark edilmek, bir fark yaratmak, kişide bir şeyler uyandırmak ister. Bu nedenle her yıl kutlanır, hatırlatılır, 
uğruna şiirler, metinler, hikâyeler yazılır. Cumhuriyet bağırmak ister. Öğrenmek Cumhuriyet’tir. Eğitim 
Cumhuriyet’tir.

Cumhuriyet çocuktur. Küçük bir çocuğun gizli kahkahasındadır Cumhuriyet. Gözleri kısık, uyku mahmuru 
bir çocuk da, gözleri parlayan meraklı çocuk da Cumhuriyet’tir. Cumhuriyet çocuğudur. Büyüyünce büyük 
adam olmak isteyen çocuktur. Ülkesine bir fayda sağlamak isteyen çocuktur. Minik yüreğinde umut taşıyan 
yavrudur. Çocuk, Cumhuriyet’tir.

Cumhuriyet yetişkindir. Her sabah erken kalkıp işe giden anne babadır. Doğmuş veya doğacak çocuğunu 
Cumhuriyet çocuğu olarak yetiştirendir. Vatan için uğraşıp didinen, bu uğura değer verendir. Yetişkin, 
Cumhuriyet’tir.

Cumhuriyet gençtir. Bu gençliktir. Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyet’ini emanet ettiği bu gençlerdir. Emanetin 
farkında olan, bu emanet için her şeyini feda etmeye hazır olan bu gençliktir Cumhuriyet. Yeni nesildir, 
eski neslin hatalarını düzeltecek; daha iyiye, daha yeniye, daha rahata ve daha mutluya doğru götürecek 
olan. Benim de aralarında olduğum gençlerdir, her şeyin farkında olan. Sorgulayan, araştıran ve merak 
eden. Cumhuriyet’in hakkını veren, vermesi de gereken. Cumhuriyet görmektir, bakış açısını değiştirmektir. 
Gençliktir bunu yapan, gençlerdir. Aynı kan akar onların damarında da, ama daha bir hızlıdır. Daha bir 
özgürdür. Gençlerdir gösteren, yeniyi ve eskiyi kıyaslayan ve yeniyi ön plana çıkartan. Genç, gençlik 
Cumhuriyet’tir.

Cumhuriyet benim! Cumhuriyet sensin. Hepimiz Cumhuriyet’iz, Cumhuriyet’iniz. Hepimiz Atatürk’ün evlatları, 
bu vatanın bir parçasıyız. Umuduz, huzuruz, dökülen kan, kazanılan savaş ve alınan zaferiz. Yeniliğiz, 
yenilikler getiren, bu yenilikler ile yaşayanız. Cumhuriyet’i sahipleniriz. Cumhuriyet’i sahiplenmeliyiz. Biz 
Cumhuriyet’iz. Bizim Cumhuriyet’imiz. Benim Cumhuriyet’im!
                  
Manolya Kılıç 11-A
                    

Benim Cumhuriyetim, Cumhuriyet Benim
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Törenlerimizden

Cumhuriyet Bayramı Töreni, 29 Ekim 2019 tarihinde okulumuzda yapıldı. Törenin bu yılki teması 
“Benim Cumhuriyetim, Cumhuriyet Benim” olarak belirlenmişti. Okul bahçesinde toplanan ortaokul 
ve lise öğrencilerine, ellerinde bayraklarla ve marşlar söyleyerek gelen ilkokul öğrencilerimiz 
katıldı. Yapılan saygı duruşu ve çelenk koymanın ardından öğrencilerimiz, cumhuriyete sahip 
çıkma sözünü hep birlikte söyledikleri “Cumhuriyet Benim, Benim Cumhuriyetim” sloganıyla 
tekrarladılar. Daha sonra Konferans Salonu’nda yapılan törende öğrencilerimiz, 96. yılında 
cumhuriyete, Atatürk’e ve onun ilke ve devrimlerine bağlılıklarını dile getirdiler. Milli Mücadele 
ve Devrimler sunumlarının ardından lise ve ortaokul öğrencilerimiz, drama ve şiirlerden oluşan 
“Ben Cumhuriyetim” sunumu ile izleyicileri büyülediler. Lise öğrencilerinin yaptığı vals gösterisi 
izleyenlere bayram coşkusu yaşattı. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri Nazan Kazancı ve Selda 
Reşid tarafından hazırlanan sunumda cumhuriyetin gerçek kahramanlarının, Kara Fatmaların, 
Kalecikli Salihlerin hikayelerine yer verildi. Solo ve koro performanslarla müzik dinletisinin ardından 
hep bir ağızdan coşkuyla söylenen “Onuncu Yıl Marşı” ile tören sona erdi. Törende emeği geçen 
tüm öğrencilerimize, Görsel Sanatlar, Müzik, Bilişim Teknolojileri, Beden Eğitimi, Türk Dili ve 
Edebiyatı bölümlerine, destek veren herkese teşekkür ederiz. 

BENİM CUMHURİYETİM, CUMHURİYET BENİM
“Geçmişi anladıkça aslında kendimi daha iyi anladım. En önemlisi de anladım ki “CUMHURİYET” benim vazgeçilmezim. 

BENİM CUMHURİYETİM, CUMHURİYET BENİM!”



 GAZETEDDY 2019  5

Törenlerimizden

Kurduğu Cumhuriyet ile yarattığı modern Türkiye’yi tüm dünyaya 
gösteren, olağanüstü şartlarda ortaya çıkmış sıra dışı bir lider, 
“Mustafa Kemal Atatürk”’ün hayata gözlerini kapamasının 
üzerinden tam 81 yıl geçti.
 “Ata'm! Sen Hep Bizimle Ol, Biz Atatürk Olalım!” bu seneki anma 
törenimizin teması oldu.
Özgürlüğümüz, bağımsızlığımız, geçmişimiz ama en çok 

bugünümüz olan Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluğundan 
başlayarak tüm yaşamı boyunca gerçekleştirdiği mücadelesini 
çok iyi anlamak ve anlatabilmek için O'nun yaşamından kesitlerin, 
şiirlerin, şarkıların, röportajın, anıların yer aldığı, birçok görselle 
desteklenmiş, duygusu ve mesajı yüksek, katılımın yüksek olduğu, 
Ata’mıza layık olmaya çalıştığımız bir tören gerçekleştirdik.
Ölümünün 81. yılında bizler TED İstanbul Koleji Öğrencileri olarak 

Ata'mızın gösterdiği yolda ilerliyor, kişiliğinden ve mücadelesinden 
ilham alıyoruz. 
“Ata'm! Sen Hep Bizimle Ol, Biz Atatürk Olalım!”

10 Kasım’ın Ardından
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Anaokulu

Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü velilerimizin de katılımıyla öğrencilerimizle birlikte kutladık. Cumhuriyet törenimizde öğrencilerimiz Cumhuriyet 
şarkılarını coşkuyla söylediler. Ortaokul-Lise Bando Takımının eşliğinde okul bahçesinde bayraklarıyla yürüyüşlerini tamamladılar. Ayrıca hazırlık grubu 
öğrencilerimiz, İlkokulumuzun töreninde 9. sınıftaki abla ve ağabeyleriyle dans ettiler.

Cumhuriyet Bayramı Töreni

Bilim Kulübü çalışmaları için öğrencilerimizle her hafta İlkokulumuzun Fen Laboratuvarına gidiyoruz. Laboratuvardaki deney materyallerinin neler 
olduğunu öğrenip, farklı malzemelerle deneyler yapıyoruz. Hem öğreniyor hem de çok eğleniyoruz.

Bilim Kulübü
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Hazırlık grubu öğrencilerimizle Atatürk Arboretumuna gittik. Burada bulunan farklı ağaç türlerini gözlemledik. Gördüğümüz şeyleri not defterimize çizdik. 
Yapraklarla oyunlar oynadık ve çok eğlendik. 

Akıl Oyunları Kulübü saatlerimizde, öğrencilerimizin düşünme becerilerini geliştiren, farklı düşünme metotlarını içeren çeşitli oyunlar oynuyoruz. Oyunlarla 
ilgili hikâyeler dinliyoruz. Hem eğlenip hem öğreniyoruz.

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

Anaokulu

Kelebek Çiftliği Gezimiz

Akıl Oyunları Kulübü

Arboretum Gezimiz
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Orta grup öğrencilerimizle Beykoz Mis Bahçem Çiftliğine gittik. Çiftlik gezimiz sırasında birçok farklı meyve ve sebze gördük. Daha sonra birlikte elma 
bahçesine gidip hem elma topladık hem de yedik. Bu güzel gezinin keyfini çıkardık.

Anaokulu

Çiftlik Gezisi

Tüm okulumuzun temizlik malzemelerinin temin edildiği Diversey firmasından gelen yetkililer, sağlıklı yaşam için el hijyeninin önemini vurgulayarak; 
öğrencilerimize aşama aşama nasıl doğru el yıkayacaklarını gösterdiler. Sık sık ellerini yıkamaları gerektiğini bir kez daha hatırlayan öğrencilerimiz, 
sunumlar izleyip, el yıkama dansını da hareketleriyle öğrendiler. 

Doğru El Yıkamayı Öğrendik
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Anaokulu

At TED Istanbul College Kindergarten, we place great importance 
on our English language program. We understand that learning two 
language supports cognitive and social-emotional development. Long-
term life skills developed from learning a second language include 
self-confidence, creative thinking, problem solving, tolerance of others 
and a multicultural perspective. 

The Senior 
Kindergarten 
students, 
ages 5-6, 

start the first stages of reading and writing in both languages. We use an 
international renowned program called Jolly Phonics to teach the English 
letter sounds. The program uses a multi-sensory method of teaching 
reading and writing, which makes learning fun and motivating for children. 
Phonics encourages children to develop their listening and speaking 
skills as preparation for learning to read and spell. Children explore and 
experiment with sounds to become familiar with rhyme, rhythm and 
alliteration. They begin to understand how words are constructed and 
represented by letters. 

You can find out more details by visiting the 
Jolly Phonics website www.jollylearning.co.uk Phonics lessons involve children in 

hands-on activities.

We teach sounds through multi-
sensory activities such as reading, 

singing, dancing, and playing games.

Computer software and Jolly 
Phonics books are used to develop 

letter formation 

Our phonics lessons help develop 
children’s l istening and speaking skil ls. 

We teach sounds through multi-
sensory activities such as reading, 

singing, dancing, and playing games.

Computer software and Jolly Phonics 
books are used to develop letter 

formation 

Children learn by interacting with 
each other and with the teacher.
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'Atatürk'ün Çocuklarıyız' demekten asla vazgeçmeyen öğrencilerimiz, Ata'mızın ölümünün 81. yılında büstüne çiçekler koyarak ona olan saygı, sevgi ve 
minnetlerini ifade ettiler.

1. sınıf öğrencilerimiz güncel konulardan olan iklim değişikliği ile ilgili poster çalışması yaptılar. Konu ile ilgili olan “Mavi Gezegen” şarkısını öğrendiler.

İlkokul

İklim Değişikliği Farkındalık Çalışmaları

Saygı, Sevgi ve Minnetle…
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1. sınıf öğrencilerimiz, “Parmak İzi Avına Çıkalım” deneyiyle kendi parmak izlerini oluşturup, büyüteçle incelediler. Parmak boyasını kullanarak kendi 
parmak izlerini oluşturan öğrencilerimiz, herkesin parmak izinin farklı olduğunu keşfederek arkadaşları ve kendileri arasında farklı yönlerin olabileceğini 
fark ettiler.

İlkokul

Parmak İzi Avına Çıkalım

Hangi Sıv ı  Daha Fazla Balon Şiş i r i r?

Dünya’n ın Katmanlar ı 
Model i

2. sınıf öğrencilerimiz “Hangi Sıvı Daha Fazla Balon Şişirir?” deneyinde portakal 
suyu, limon suyu, elma suyu, sirke ve kolayı kullandılar. Her bir maddeden eşit 
hacimde alıp bir şişeye koydular. Daha sonra balonların içerisine karbonat ekleyip 
balonları şişenin ucuna geçirdiler. Öğrencilerimiz, deneyin sonunda ortaya çıkan gaz 
miktarını birbirleriyle karşılaştırdılar.

3. sınıf öğrencilerimiz oyun 
hamurlarıyla “Dünya’nın 
Katmanları Modeli”ni oluşturdular. 
Kırmızı, sarı, kahverengi, mavi 
ve yeşil renk oyun hamurlarını 
kullanarak Dünya’nın görünmeyen 
ve görünen katmanlarını 
modellediler. Daha sonra elma 
dilimi şeklinde Dünya modellerini 
kesip keyifli zaman geçirdiler.

Sütten Ebru Yapımı
1. sınıf öğrencilerimiz Fen 

Bilimleri laboratuvarının 
gizemli dünyasını tanıdılar. 
"Sütten Ebru Yapımı" 
etkinliğiyle renklerin 
dansını izleyip, desen 
oluşturmaya çalıştılar. 
Renklerin kaçmasını, 
kirlerin kaçmasına benzetip 
temizliğin hayatımızdaki 
önemine vurgu yaptık.

İlkokulumuzda Fen Bilimleri Derslerimiz
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4. sınıf öğrencilerimiz, devre elemanlarını 
kullanarak "Elektrik Devresi" kurdular. 
Öğrencilerimiz devrede birden fazla pil ve ampul 
olduğunda, pillerin ve ampullerin nasıl bağlanması 
gerektiğini deneyerek keşfettiler.

Bilimsel Projeler ve EcoTED Kulübü öğrencilerimiz, içeceklerin içerisindeki şeker miktarına 
dikkat çekmek amacıyla “İçmeden Önce Düşün” etkinliğini yaptılar. Oluşturdukları modeli 
panoya asarak arkadaşlarına konu hakkında bilgi verdiler.

Öğrencilerimiz etkinlik kağıdının sol tarafında bulunan tek ve 
çift sayıların toplamlarını buldular. Toplama işlemlerinin yanında 
bulunan boyalı şekillerden yola çıkarak, sağ tarafta bulunan 
cevap kısmında aynı şekli oluşturacak şekilde boyadılar. Boyama 
işlemlerini tamamladıktan sonra kendi desenlerini oluşturdular.

Doğal sayıları okuma, yazma ve basamak değerlerine ayırma 
etkinliğinde öğrencilerimiz, flipbook kartlarını kendi isteklerine göre 
şekillerle tasarladılar, matematiksel ifadelerle birleştirdiler.

Elektr ik Devre ler i  Kuruyoruz İçmeden Önce Düşün

Sayı lar la Desenin i  Oluştur Fl ip Book Etk in l iğ i

İlkokulumuzda Fen Bilimleri Derslerimiz

İlkokulumuzda Matematik Derslerimiz

İlkokul
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İlkokul

İ lkokul Kütüphane Etk in l ik ler imiz
Kütüphane ortamında, öğrencilerimizin konularıyla bağlantılı çeşitli etkinlikler 

gerçekleştiriyoruz. Yapılan bu etkinliklerle öğrencilerimizin kitap sevgisi, okuma ve 
araştırma becerileri gelişirken, öğrencilerimiz farkında olmadan etkin konuşma-yazma 
becerilerini de geliştiriyorlar. Aynı zamanda yaş seviyelerine uygun planlanan bu 
etkinliklerle, öğrencilerimiz kütüphanede kitaplarla bir araya gelebilme fırsatını yakalıyor 
ve böyle bir ortamda öğrenmenin de tadına varıyorlar.

Bu doğrultuda planlanarak gerçekleştirilen atölyelerde,

Anaokulu hazırlık grubu ile “Kütüphanemi Tanıyorum” etkinliği

1. sınıflar ile, “Kütüphanedeki Davranışlarım”, “Kütüphanemi Tanıyorum” etkinliği

2. sınıflar ile, “Kütüphanedeki Davranışlarım”, “Hoşgörü Ağacı” etkinliği

3. sınıflar ile, “Kütüphanemi Tanıyorum” etkinliği

4. sınıflar ile, “Kütüphanemi Tanıyorum”, “Kültürel Miras Öğeleri” etkinliği gerçekleştirildi. 

1, 2 ve 3. sınıflarımız İngilizce derslerinde kütüphaneyi ziyaret ederek konularıyla bağlantılı 
çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiler. 

Kütüphanemizden Görüntüler. . .
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İlkokul

Dünya Çocuk Kitapları Haftası
2. sınıf öğrencilerimizi çocuk yazarı Ezgi Berk ile kütüphane ortamında buluşturduk. Yazarımız “Balkabağıgiller” kitabı ile ilgili gerçekleştirdiği 

atölye çalışmasında; yaşam ağacı üzerinde dururken, dünyadaki bitki çeşitliliği, bitki türleri üzerine çocuklara soru sorarak ve onlara kitapta 
yer alan bitkilerden birkaçının maketini göstererek interaktif bir ortam oluşturdu. Bu ortamın büyülü dünyasında öğrencilerimize yazarımız, 
Balkabağıgiller ailesinin tatile gidişinin bitkiler üzerindeki etkisi hakkında da sorular yönelterek bitkilerin neler hissedebileceği ile ilgili 
öğrencilerimizin empati kurmalarını da sağladı. Etkinliğin sonunda öğrencilerimiz grup halinde, ortak çalışmanın tadına vararak kendilerine 
dağıtılan bitki kartlarıyla empati kurup bitkinin ağzından Balkabağıgiller ailesine mektup yazdılar ve sonrasında mektupları arkadaşlarına 
sunarak çok büyük keyif aldılar. 

3. sınıf öğrencilerimiz ile Suzy Lee’nin “Dalga” kitabıyla ilgili yaratıcı drama atölyesini drama eğitmeni “Kıvanç Erdoğan” gerçekleştirdi. 
Öğrencilerimiz Dalga’nın konu edildiği yaratıcı drama atölyesi ile farkında olmadan, duyularını harekete geçirip, kitabın seslendirilmesini ve 
canlandırmalarını yaparak çok duyulu, büyülü bir yolculuğa çıktılar ve çok keyif aldılar.

4. sınıf öğrencilerimizi “Laf Ebesi” kitabının yazarı Eda Albayrak ile kütüphane 
ortamında buluşturduk. Eda Albayrak’ın yazdığı Laf Ebesi-Sözün Ustaları “Uluslararası 
alanda dünyanın en iyi çocuk ve gençlik kitaplarının yer aldığı The White Ravens 2019” 
kataloğuna seçildi. Yazarın oluşturduğu dinamik ortamda, öğrencilerle yazar “Laf Ebesi” 
oyununu oynayarak onların hem keyifli zaman geçirmelerini hem de Türkçe kelime 
bilgilerini geliştirmelerini sağladı.
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İlkokul

1. Sınıf Öğrencilerimiz Balparmak 
Fabrikası’nı Ziyaret Ettiler

Öğrenci Kulüpler i  Tanıt ım Günümüz

Koç Müzesinde Keyifli Bir 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.  

Eğitim ve Öğretim yılı başında Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Günümüz büyük bir heyecanla 
gerçekleştirildi.

1. sınıf öğrencilerimiz, yıl boyunca belirlenen periyotlarda dönüşümlü olarak yer alacakları 
Resim, Heykel, Sihirli Eller, İngilizce Oyun (Games Club) ve Müzik Kulüplerinin tanıtım 
masalarını dolaşıp her kulübün yapacağı çalışmalar hakkında fikir sahibi oldular.

2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerimiz, öğrenci kulüplerinin tanıtıldığı masaları dolaşarak 
görevli öğretmenlere kulüple ilgili merak ettikleri soruları sordular, kulüplerin yapacakları 
çalışmalardan örnekler izlediler.

3. sınıf öğrencilerimiz Rahmi Koç 
Müzesinde Keşif Küresi ve Renkli 
Matematik Atölyesi etkinliklerine katıldılar. 
Öğrencilerimiz Keşif Küresi’nde Evrenin 
oluşum süreci ve 65 milyon yıl önceki 
Dünya'mızın durumu ile ilgili sanal 
ortamda birebir yaşayarak, öğrenerek, 
eğitici ve eğlenceli bir deneyim kazandılar. 
Renkli Matematik Atölyesi’nde ise 
matematiksel düşünmeyi öğretmek 
amacıyla yer verilen yap-bozlar, göz 
yanılsaması, ses, olasılık, örüntü, hız-
hareket, köprü kurma, ayna, fonksiyon-
grafik, sabun köpüğü gibi deneyler ile 
keyifli vakit geçirdiler.
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Ahmet Hamdi Tanpınar, Türk edebiyatının mihenk taşlarından biridir. Tanpınar için şehir, medeniyet demektir ve Beş Şehir’de İstanbul, Bursa, 
Ankara, Erzurum ve Konya’dan söz etmektedir. 
1946 yılında yayınlanmış eser, deneme türünde kaleme alınmıştır çünkü deneme bir yandan, anıdan geziye birçok edebi türden yararlanır, diğer 

yandan kültür tarihi, siyasi tarih, sanat tarihi, felsefe ve coğrafya gibi alanların bilgisine başvurur. Tanpınar, kendi iç sıkıntısını ve toplumun Batı 
medeniyeti ile Doğu medeniyeti arasında kalmaktan doğan huzursuzluğunu şehir denemelerinde ilan etmeye çalışır.

Tanpınar, şehir ve insan ilişkisini mekânlar üzerinden kurmuştur. Bu yönüyle 
modernleşme karşısında mekân değişimi İstanbul ve Ankara’nın karşılaştırması şeklinde 
ele alınır. İnsanın değişimi ise Bursa ve Erzurum’daki insan üzerinden karşılaştırılır. 
İstanbul ve Bursa bir şehir güzellemesi tarzında anlatılırken; Ankara ve Erzurum ise 
mevcut durumun tasviridir. Bir taşra kenti olan Erzurum’un yorgun ve perişan hali 
karşısında yine bir taşra kenti Ankara’nın modern ve başkent olma çabasına yer verilir. 
Konya ise eski medeniyetin temsilcisidir.
Beş Şehir için söylenebileceklerin en iyisini yine kendisi söyler: “Beş Şehir'in asıl 

konusu hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü ile yeniye karşı beslenen 
iştiyaktır.”
Öğrencilerimizle Tanpınar'ın Beş Şehir'i yazmasından yaklaşık 73 yıl sonra 'Tanpınar'ın 

izinden' gidip, anlattığı şehirleri gezdik. Öğrencilerimiz; şehirlere dair izlenimlerini, 
şehirlerin değişimlerini, medeniyetimizdeki zenginlikleri yazılı olarak ve görsel 
malzemelerle (fotoğraf, video vs.) anlattılar.
On ve yirmi yedi kişiden oluşan gruplarla, ilk ara tatile denk gelen 16-18 Kasım 

tarihlerinde, bahsi geçen dört şehre düzenlediğimiz gezi hem akademik hem sosyal 
anlamda verimli geçti.

Bu projede yer alan ve geziye katılan öğrencilerimiz öncelikle Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Beş Şehir” adlı eserini okudular ve gidecekleri şehirlerin 
tarihi, sosyal, siyasal, kültürel özelliklerini araştırdılar. Gittikleri şehirlerde de gruplarımıza profesyonel rehberler eşlik etti ve gezilen tarihi yerler 
hakkında öğrencilerimizi bilgilendirdi. Şimdilik gezip gördüğümüz şehirlere ve orada yaşadığımız güzel anlara dair fotoğraflarımızı sizlerle paylaşıyoruz. 
Proje kapsamında gezeceğimiz yerlerden biri de İstanbul. İstanbul’u da yine Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri, İstanbul şehrinden sorumlu bir grup 
öğrenci ve profeyonel bir rehberle gezecekler. Beş Şehir Projesi için düzenlenen gezilerimizle ilgili ayrıntıları ve proje sunumlarımızı, çalışmalarımızı 
tamamladıktan sonra 15 Ocak’ta sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyacağız.

BEŞ ŞEHİR’E YOLCULUK
“Beş Şehir’den Hareketle Geçmişten Günümüze Medeniyetimiz” 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Projesi 

Türkçe-Edebiyat
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Türkçe-Edebiyat

7. sınıf öğrencilerimizden seçilen bir grup, Türkçe öğretmenleri ile yaptıkları çalışmalar sonucunda bir duvar gazetesi hazırlama 
çalışmalarına başladılar. Ece Kızılay, Ada Çınar, Doğa Çınar, Ezel Dila Özdemir, Su Çırak, Talya Yücelen, Deniz Meriç ve Zeynep Nisa 
Yılmaz’dan oluşan grup, belirledikleri birbirinden farklı, faydalı ve eğlenceli konular ile gazetelerinin okul duvarındaki yerini alması için 
çalışıyorlar. Gazetede öğretmen röportajlarından kitap tanıtımlarına, öğrenci yazılarından günlük haberlere kadar birçok farklı başlık yer 
alacak. Yazılarının duvar gazetesinde yer almasını isteyen öğrencilerimiz de yukarıda adı geçen, gazeteden sorumlu öğrencilere veya Türkçe 
öğretmenlerine başvurularını yapabilirler.

8. sınıf öğrencilerimizle düzenlediğimiz münazara sunumlarında 
sosyal medyanın faydaları ve zararları üzerine tartıştık. Sınıf oylaması 
ile seçilen grup liderleri, kendi oluşturdukları takımlar ile bu heyecanlı 
yarışta yerlerini aldılar. Yine sınıf oylaması ile seçilen jüri üyeleri de 
sınıf arkadaşlarını değerlendirerek görevlerini yerine getirdiler. Bu 
çalışmada öğrencilerimiz, bir yandan takım olmanın gereklerini yerine 
getirirken bir yandan da görüşlerini savunurken nelere dikkat etmeleri 
gerektiğini ve karşıt fikirlere saygı duymayı öğrendiler. 

5. sınıf öğrencilerimiz kendi masal dünyalarını 
yaratmak için UbD planları kapsamında bir grup 
çalışması gerçekleştirdiler. Sınıf sayılarına göre 
gruplara ayrılan öğrenciler, önce kendi masallarını 
yazdılar sonra da yazdıkları masalları canlandırdılar. 
Böylece kendilerini hem yazarak hem de 
drama yolu ile ifade etmeyi öğrendiler ve sınıf 
arkadaşlarının beğenisini topladılar. 

Türkçe Duvar Gazetesi

Türkçe Dersi Sınıf İçi Etkinliklerimiz

8. Sınıflarda Münazara Çalışmaları

5. Sınıflarda Masal Yazma ve Drama
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Türkçe-Edebiyat

Türkiye Cumhuriyeti 96’ıncı yaşını kutluyor. Bu kutlu günde tarihte iz bırakan ‘CUMHURİYET KADINLARI’nı hatırlayalım istedik. Sanatta, 
sporda, siyasette hep öncü oldular. Kimi bilimde çığır açtı, kimi söylediği şarkıyla gönlümüzde taht kurdu. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
öğretmenlerinin rehberliğinde öğrencilerimiz ülkemizi ileriye taşıyan Cumhuriyet’in sembolü kadınlarımızı tanıtan bir pano hazırladılar.

Öğrencilerimiz Edebiyat öğretmenlerinin rehberliğinde bilim, sanat insanlarımızın cumhuriyet mesajlarına yer veren panolar hazırladı.

Cumhur iyet ’ in 96’ ınc ı  Y ı l ında Anıt Kadın lar ımız
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Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı onca devrim, yazdığı onca kitap ve kazandığı onca savaş arasında eserlerinin en 
büyüğüdür cumhuriyet. Çünkü cumhuriyet ile yönetilen ülkeler laiktir ve egemenlik milletindir. Halk kendi kendini yönetir 
çünkü seçme hakları vardır. Atatürk, elinde kendini padişah edebilecek kadar büyük güce sahip olmasına rağmen ileri 
gitmeyi laik bir devlet olmayı seçerek Cumhuriyeti kurdu. Bu yüzden Türk halkı olarak ona sonsuz minnet duymalıyız. 
Cumhuriyet'in kurulabilmesi için aşılması gereken yol hiç kolay olmadı. Öncellikle yapılması gereken düşmandan 
kurtulmaktı. Yapılan savaşlara sadece askerler değil bütün Türk halkı katıldı. Düşmana ilk kurşunu sıkarak 
Kahramanmaraş’taki kurtuluş hareketini başlatan Sütçü İmam, henüz dokuz yaşındayken cepheye gelen ve on iki yaşında 
“Onbaşı” rütbesini kazanan Nezahat Onbaşı, Kara Fatma, Yörük Ali ve daha niceleri. Eğer bütün halk arkalarına bakmadan, 

canları pahasına ülkemizi korumaya gitmeselerdi bugün asla burada olamazdık. 
Zorlu mücadelelerle “Kurtuluş Savaşı” kazanıldıktan sonra sıra mahvolmuş, her şeyini kaybetmiş ve savaştan yeni çıkmış bir toplumdan bir 

devlet kurmaya gelmişti. Atatürk imkânsızı başardı ve yoktan devlet kurdu. İlk olarak 1922 yılında saltanat kaldırıldı ardından milli egemenlik 
anlayışına uymadığı için 1924 yılında halifelik kaldırıldı. Bu iki olay arasında 29 Ekim 1923 tarihinde ise Cumhuriyet ilan edildi ve Atatürk ilk 
cumhurbaşkanımız seçildi. Cumhuriyetin ilanı ile devrimler yapılmaya başlandı. Harf devrimi, kıyafet devrimi, tekke ve zaviyelerin kapatılması 
gibi bir sürü devrim ardı ardına ilan edilmiş ve laiklik yolunda ilerlemeye devam edilmiştir. 
“Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, onu yüceltecek ve sürdürecek sizlersiniz.” Ata'mızın dediği gibi 

Cumhuriyeti her daim korumak bizim görevimizdir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlık için canını veren, arkasına bakmadan cepheye 
savaşmaya giden, kurtuluş için her şeyini feda eden bütün kahraman insanlarımızı ve onların yaptığı bu fedakârlıkları anlayıp, uğrunda 
çalıştığımız sürece hepimizindir. 
Dilara Fak 11/B

Türkçe-Edebiyat

Öğrenc i l e r imizden  ESİNTİLER
 1923’ten 2019’a Cumhuriyet

Günümüzde Cumhuriyetin ilanını görmüş olan kişi sayısı parmakla gösterilecek kadar azdır. Bugünün gençleri ve 
çocuklarının hepsi zaten cumhuriyet rejiminde doğmuştur. Çoğumuz için cumhuriyet denince akla demokrasi, halkın 
egemenliği, bağımsızlık, eşitlik ve çağdaşlık kavramları gelir. Aslında bir özeleştiri yapıp bunların anlamlarını yüzeysel 
tanımlarıyla bildiğimizi söyleyebiliriz. Cumhuriyetin değerini bilmemiz için sadece derslerde işlemek değil, tüm bu 
çağrışımların ne anlama geldiğini kendimiz araştırıp görmemiz gerekir. 
Öncelikle biz gençler cumhuriyeti ve beraberinde getirdiği kavramları sadece ezberleyip tekrarlamamalıyız, üzerine kafa 

yorup sorgulamalıyız. Örneğin, cumhuriyet ve demokrasinin benzerlikleri ve farklılıkları üzerine düşünmek, rejimin daha 
iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Demokrasi de cumhuriyet de halkın egemenliği demektir. Ancak demokrasi çoğunluğun 

yönetimi demekken cumhuriyet, bireylerin haklarını öne çıkaran bir rejimdir. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti deriz ama onun yerine Türkiye 
demokrasisi dediğimiz zaman aynı anlamı elde edemeyiz. 
İkinci olarak cumhuriyeti, bağımsızlık ve özgürlük olarak da tanımlayabiliriz. Özgürlüğü hissetmek; eğitim almak, meslek sahibi olmak, 

fikirlerimizi yüksek sesle söyleyebilmek, sokaklara yalnız başımıza çıkabilmek ve isteğimiz dışında zorla seçim yapmak zorunda kalmamaktır. 
Her gencin eğitim alma özgürlüğüne sahip olup ailesinden, çevresinden bağımsız, kendi ayakları üzerinde durabilme imkânına sahip 
olmasıdır. Ülkemizde çocukların ve gençlerin eğitim hakları ellerinden alınamaz. 
Eşitliğin bize kattığı değerler ise kadın-erkek, engelli-engelsiz, çocuk-yetişkin, zengin-fakir farkı gözetmeden haklara saygı gösterilmesidir. 

Örneğin, seçimlerde oy vermeye giden insanları gözlemlediğimizde cumhuriyette bu ayrımın olmadığını görürüz. Tekerlekli sandalyedeki yaşlı 
amcalar, kadınlar, gençler oy verirler. Farklı fikirler sandıkta bir araya getirilir. Bunun sonuncunda da herkesin fikri eşit olarak seslendirilmiş 
olur.
Cumhuriyet rejimi, çağdaşlığı da simgeler. Çağdaşlık ise yeniliğe açık olmaktır. Günümüzde bizler için bilim ve teknolojinin modern yaşama 

sağladıklarıdır. Bugün internet, hayatımızın içindeyse bunun temeli çağdaşlık ve dolayısıyla cumhuriyet rejimidir. Yaptığımız sunumlar, 
oynadığımız oyunlar, izlediğimiz filmler yeni ve çağdaş fikirlerin, tüm dünyadaki gelişimlerin sonucudur. 
Tüm bu kavramların ortak özelliği, insanın temel ihtiyaçlarına hitap etmesi ve cumhuriyeti anlayıp hissettirmesidir. Cumhuriyetin, 

demokrasinin, halkın egemenliğinin, bağımsızlığın, eşitliğin ve çağdaşlığın ülkemizdeki mimarı Atatürk’tür. O olmasaydı, belki bu değerler 
2019 yılında olsak bile kazanılamayacaktı. En önemlisi cumhuriyete inanmasaydı, bugün ben lisede okuyan bir genç kız olarak bu fikirlerimi 
aktaramayacaktım. 
Duru Dereli Hazırlık/A

Cumhuriyetin Tarafındakiler 

Cumhuriyet

“Efendiler! Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz.” dedi Mustafa Kemal. 1923 yılının ekim ayıydı. Bu milletin kaderini değiştiren 
cümlelerden biriydi bu cümle. Takvimler 29 Ekim 1923’ü gösterdi. Türk milletinin karakterine en uygun idare biçimi 
olan cumhuriyet ilan edildi. Savaştan çıkmış milletimizin yaralarına merhem gibi geldi cumhuriyet. Halkın sesi vardı artık 
yönetimde. Egemenlik halkındı artık. Kanlı ve zorlu geçen o günlerden sonra geleceğe dair umudumuzdu cumhuriyet. 
Sımsıkı sarıldık ona. Denizde boğulurken bize uzanan el gibi ona tutunduk.
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal’in bu millete verdiği en güzel hediyelerden biriydi cumhuriyet. O gitti ama geriye aydın, 
laik fikirleriyle kurduğu cumhuriyet kaldı. “Cumhuriyeti biz kurduk onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.” sözünü hem 
aklımıza hem kalbimize kazıdık. Elifler doğdu bu diyarlarda, Aliler, Alpler yetişti, Zehralar büyüdü. Saçları sarıydı bazılarının, 

bazılarınınki siyah. Yeşil bakıyordu kiminin gözleri, kimininki mavi... Farklarımız çoktu fakat bizi birleştiren ortak yönümüz hepsinden 
güçlüydü: Cumhuriyet çocuklarıydık biz, cumhuriyet bizimdi. Kuşlar kadar hürdük üstelik, gökyüzü kadar aydınlık. Cumhuriyetle güçlüydük 
biz. Çünkü o teslim olmamak, boyun eğmemek, el etek öpmemekti. Başka türlüsü yakışır mıydı bize? Ne mümkün! 
Aradan geçti 96 yıl, bir asıra yakın yolumuz... Arkamızdaki gücümüz, yine cumhuriyet. Kalbimiz onunla atıyor hâlâ, aklımız ona yatıyor. İçimiz 
cumhuriyetle aydınlık, fikrimiz onunla hür. Gözümüz aydınlık yarınlarda. Cumhuriyet çocuklarıyız biz. Atatürk’ün torunlarıyız, yorulmak nedir 
bilmeyiz. Barıştan, özgürlükten, en çok da halkın sesinden yanayız. Takvimler kaçı gösterirse göstersin, biz hep cumhuriyetin tarafındayız. 
Hatice Ekin Akpınar 11/A
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Mustafa Kemal Atatürk, her yılın 29 Ekim gününü Cumhuriyet bayramı olarak Türk milletine armağan eder ve “Egemenlik 
kayıtsız şartsız milletindir” der. Cumhuriyet, hepimizin yönetimde söz sahibi olmamızı sağlar. Tabii hepimizin bildiği bu klişe 
tanım cumhuriyeti anlamamız için yeterli değildir. Cumhuriyet dökülen onca kanın, edilen onca mücadelenin ve yaşanan 
onca zorlukların ardından azmin bir mükafatıdır. Özgürlüğün, adaletin, eşitliğin sembolüdür. 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta sevgi ile büyük bir heyecanla ve coşkuyla kutlanır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 

demek halkın egemenliği demektir. Hiç bir zümrenin değil, halkın hakkının korunmasıdır. Cumhuriyettir bizi biz kılan. 
Cumhuriyet bayramı sevgidir, coşkudur, aşktır. Özgürlüğün aşkıdır. Milletin üstünlüğü, demokrasinin üstünlüğüdür, halkın 
üstünlüğüdür. Cumhuriyet bizim varlığımız, hürriyetin kaynağıdır. Cumhuriyet ülkemizin varoluşudur. 

Biz de cumhuriyetin çocukları olarak cumhuriyete muhtacız, cumhuriyet de varlığını sürdürebilmek için bize muhtaçtır.
İrem Moral 11/B

Cumhuriyet, ulusun egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla 
kullandığı devlet biçimidir. Fakat Türk milleti için Cumhuriyet bundan çok daha fazlasıdır. Türk milleti Atatürk sayesinde, 
Türk askerlerinin kanlarını dökmesi, kendilerini vatan uğruna feda etmesi sonucu zorla kazanıldı. Atatürk gibi bir önder 
milletimizin başına gelmeseydi belki hala cumhuriyet sahibi bir ülke olamazdık. Çünkü Atatürk, Türk milleti için gerekiyorsa 
canını feda etmek gerektiğini öğretti bize. Cumhuriyete sahip bir ülke olmanın gerekliliğini gösterdi. Türk askeri olsun, Türk 
halkı olsun herkes de elinden geleni yaptı, gerekiyorsa vatan uğruna canını feda etti, Cumhuriyeti için savaştı, kanlar döktü. 
Hepsi bugüne gelebilmemiz için ve ilerdeki Türk gençliğine ve çocuklarına hür ve bağımsız bir devlet sunabilmek içindi. 
Bizim de büyükbabalarımız, onların babaları bizim bu ülkenin sokaklarında özgürce dolaşmamız için savaştılar, ellerinden 

geleni yaptılar. Biz, yani günümüz gençleri ve çocukları çok şanslıyız ki Atatürk gibi büyük bir önderin yaptığı gelişmelerin içine doğduk. 
Vatan sevgisi ile büyümüş ailelerimiz var ve bizi de bu sevgiyle büyüttüler. Ailelerimiz, öğretmenlerimiz bize
 Atatürk‘ün yaptıklarını öğrettiler, anlattılar ve bizler de her zaman Atatürk’ü örnek aldık. Ona her yaptığı gelişme için en önemlisi 

cumhuriyeti kurduğu için minnettarız. 
Atatürk’ün her zaman güvendiği Türk gençliği ve çocukları olarak Cumhuriyetimizi korumalı ve yaşatmalıyız. Bu bizim cumhuriyetimiz ve 

cumhuriyet de biziz. Biz Türk gençleriyiz.
Ece Başaran 11/B

Türkçe-Edebiyat

Öğrenc i l e r imizden  ESİNTİLER
 Cumhuriyet Biziz

 Benim Cumhuriyetim, Cumhuriyet Benim

Küçük kız, önünde akıp giden yolun kendisini hayallerine yaklaştırdığını düşünerek arabanın arka koltuğunda oturuyordu. Bundan sonra her 
şeyin çok güzel olacağını düşünüyordu. Oysa bilmiyordu, o yolun sonu çıkmaz bir sokaktı. Ezgi Beytaş

Odanın kuytu köşesinde dinliyordu geçen muhabbeti. Masalar şenlenmiş, herkes toplanmış. Görüşürüz denmiş ama kalkma zamanı 
gelmemiş. Selin Büyüközden

Zeytin ağaçları kan renginde akan ırmağa doğru eğilmişti. Görüyordum. Ama burası çok sıcaktı. Ali İhsan Kozan

“Bey, oğlan üşüyor mudur? İstanbul soğuktur şimdi.” Kocası cevap verdi: “Hayır, o okuyor.” Hakan Altay Karataş

Sesler yükseliyordu. Haykırışlar, bombalar, silahlar... Küçük adımlarıyla kapıya doğru yürüdü. Dışarı çıktı ve koşmaya başladı. Gözlerinde 
yaşlar… Uzaklaştıkça silahlar durdu, haykırışlar yerini rüzgârın hafif esintisine bıraktı. Sığla Deniz Özaydın

Bütün ülkede siren çalıyordu. Ama bir dakika, bugün 10 Kasım değildi ki. Uzakta güneş kadar parlak, gökdelen kadar uzun, mantarı 
andıran bir şey… Batu Delimollaoğlu

Her sabah o odanın kapısı açıldığında görürdüm renk renk balonları. Hep oynamak isterdim. Ama babamın kapıyı açması ile kapaması bir 
olurdu. O sabaha kadar... Oda aralığından kaçıveren bir balonu alıp sokağa çıkmıştım. Tüm hayallerimi bu kırmızı balonun içine sığdırıp gün 
boyu oynamıştım, akşam olup köşe başında babamın kızgın bakışları ile karşılaşana kadar. Ağzından sadece şu sözcükler döküldü: “Bugün 
kaç lira getirdin?” Selin Ozangüç

Babam niye parmaklıkların arkasında anne? Çünkü tıp oynarken kuralı çiğnedi kızım. Sessiz kalamadı. Aylin Nazlı Kalkan

Her sabah olduğu gibi erkenden uyandı ve kahvaltısını yaptı. Aynı sevinçle her gün okulun yolunu tutuyordu. “Ahmet! 14-15 anahtarı getir 
oğlum hemen!” Düşlerinden uzaklaşıp işinin başına döndü. Ahmet Sinan

TOPRAK
Hava karanlıktı, akşam soğuğu bastırmaktaydı. Saat on ikiyi geçmişti. Bugün bebeği üç yaşına girmişti. Her akşam yaptığı gibi bugün de 

geldi yanına. Baş kısmını okşadı. Gözünden bir damla yaş… Eline baktı, tırnaklarının içi toprak olmuştu. Yankı Yanık

Her gün yaptığı gibi bugün de ekmek parası kazanmak için yerin katlarca altına inmişti. Fakat bugün ailesi aç kaldı. O da yerin altında 
cehennem sıcağında mahpus kalmıştı. Mithat Alp Erdoğan

Küçürek Öyküler
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Türkçe-Edebiyat

Lise Kütüphanemizden...

Hazırlık ve 9. Sınıf Öğrencilerimiz İçin Bilgi Okuryazarlığı Dersleri

Bilgi okuryazarlığı, bilgiye ne zaman ve neden ihtiyaç duyulduğunun, bilginin nereden bulunabileceğinin, nasıl 
değerlendirilebileceğinin ve etik bir biçimde nasıl kullanılabileceğinin bilinmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu 
bağlamda bilgi okuryazarı bireylerden; mevcut bilgi gereksinimini tanımlayabilmesi, bu gereksinimi karşılamak üzere 
erişebileceği mevcut kaynakların farkında olabilmesi, bu kaynakları doğru stratejilerle arayabilmesi, bulduğu bilgileri 
zihinsel süzgeçten geçirip doğru kaynakları etkin bir değerlendirme ile seçebilmesi, edindiği bilgileri etik çerçevede 
yönetebilmesi ve paylaşabilmesi gibi beceriler beklenmektedir.
Eleştirel düşünme, analitik beceriler ve  bilgi okuryazarlığı gibi bilgi, beceri ve yeterliliklerin öğrencilere kazandırılması 
sürecinde okul kütüphaneleri etkin bir rol oynar ve öğrenmeyi destekler.
TED İstanbul Koleji Ortaokul-Lise Kütüphanesi olarak Hazırlık ve 9. sınıf öğrencilerimizin bilgi okuryazarlığı becerilerini 
geliştirmek adına Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile iş birliği içinde okul kütüphanemizde Bilgi Okuryazarlığı Programı 
uyguluyoruz.

• Bilgi Kaynakları ve Kütüphanelerin Genel Özellikleri 
• Konu Seçimi ve Bilgi Arama Teknikleri
• TED İstanbul Koleji Kütüphanelerinin Kullanımı
• Veri Tabanları ve Veri Tabanlarının Kullanımı
• İnternette Bilgi Arama ve İnternet Kaynaklarının Doğru Kullanımı
• Bilgi Kaynaklarının Kullanımıyla İlgili Yasal ve Etik Konular 
genel konu başlıkları altında hazırladığımız dersler ve uygulama çalışmaları ile öğrencilerimiz hem bilgi arama ve bulma 
tekniklerine hakim oluyorlar hem de basılı bilgi dışındaki bilgi kaynaklarını nasıl kullanmaları gerektiğini öğreniyorlar. 
Haftada 1 ders saati olmak üzere kütüphanede yaptığımız bu dersler diğer tüm disiplinleri de içine alarak öğrenciye 
‘bilgiyi transfer etme’ yolunu açıyor. 
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Çok yoğun bir öğrenme sürecinde olan Hazırlık sınıfı 
öğrencilerimiz, İngilizce derslerinde farklı etkinliklerle dil 
becerilerini geliştirmeye devam ediyorlar.
Öğrencilerimiz, İngilizce derslerinde oluşturdukları sınıf 

blogları ile öğrenme ortamlarını
zenginleştirme fırsatı buluyor. Her hafta İngilizce 

öğretmenlerinin blogda yayınladığı konuyla ilgili düşüncelerini 
yazmakta ve paylaşmakta olan öğrencilerimiz, sınıf dışında da 

İngilizce dilinde iletişim 
becerilerini ilerletiyor.
Öğrenciye özel 

kişisel öğrenme profili 
sağlayan Achieve3000 
okuma programı 
ile öğrencilerimizin İngilizce okuryazarlık gelişimini 
takip ediyoruz. Öğrencilerimizin ekim ayı başında 
tamamladıkları LevelSet seviye belirleme testi ile her bir 
öğrencinin bireysel okuma düzeyini belirleyen platform, 
yıl boyunca tüm içeriği, öğrenciye uygun seviyelerde 
gösterecek ve performanslarına göre bu seviyeleri 
otomatik olarak güncelleyecektir. 

Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz her hafta belirlenen konu hakkında sınıf içinde arkadaşlarına sunumlar yapıyor. Bu sunumlar, okuma, yazma, 
dinleme, konuşma ve araştırma becerilerinin tümünü içererek, sözel ve görsel etkileşimin önemini gösterir.
Eğlenceyi, oyunları ve yarışmaları da mümkün olduğunca içine katmaya çalıştığımız İngilizce derslerinde, öğrencilerimiz ünite boyunca 

öğrendikleri konuları Kahoot ve benzeri oyunlar oynayarak pekiştirmeye devam ediyor.
Öğrencilerimize şimdiye kadar yaptıkları özenli çalışmaları için teşekkür eder, başarılarının artarak devamını dileriz.

İngilizce

Lise Hazırlık Sınıflarımızda İngilizce

  Lise İngilizce Tiyatro Kulübümüz

Lise İngilizce Tiyatro Kulübü öğrencilerimiz, Kulüp Öğretmenimiz Nedim Özer’in “The Greatest Showman” filminden tiyatroya uyarladığı 
oyun için çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu filmin seçilmesinin asıl nedeninin filmin içerdiği mesajda gizli olduğunu ve bunun da farklı 
yaşamlara saygı olarak benimseyen öğrencilerimiz, ellerinden gelenin en iyisini yapmak için çabalıyorlar. Rollerin paylaşılmasıyla başlayan 
süreç, ezberlerin yapılmasıyla devam ediyor. Öğrencilerimiz daha şimdiden Mart ayında sahneye koyacakları bu oyun için çok heyecanlılar. 
Lise İngilizce Tiyatro Kulübü öğrencilerimize başarılar diliyoruz.
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An Evening with Charles Dickens and Mark Twain
AP English Literature&Composition dersi alan öğrencilerimizden bazıları AP öğretmenleri Burcu 

Cinli ve Josh Brown ile birlikte 29 Eylül 2019 tarihinde profesyonel İngiliz tiyatro oyuncularının 
ITI’da sergilediği “An Evening with Charles Dickens and Mark Twain” adlı tiyatro performansını 
izledi. Bu performans sayesinde öğrencilerimiz bu iki ünlü yazar hakkında da bilgi edindiler.

İngilizce

  Geleneksel 9. Sınıflar Arası İngilizce Münazara Haftası

Geleneksel 9. Sınıflar Arası İngilizce Münazaraları 7-11 Ekim 2019 tarihleri arasında 
konferans salonumuzda gerçekleşti. 

Öğrencilerimiz, İngilizce dersinde öncellikle münazara yapmanın inceliklerini ve kurallarını öğrendiler. 
Daha sonra belirlenen konu hakkında ön araştırmalarını ve hazırlıklarını yapan münazara takımları, 
hafta boyunca konu hakkındaki zıt düşüncelerini karşılıklı olarak savundular 10. sınıf öğrencilerimizden 
Alp Aşık’ın moderatörlüğünde ve yine 10. sınıf öğrencilerimizden İda Su Öztürk, Duru Yünek ve 
İngilizce öğretmenlerinin jüri üyeliğini yaptığı münazaralar sonucunda, 9/D ve 9/E sınıflarımız finale 
yükseldiler. 9/D ve 9/E öğrencilerinin kıyasıya mücadele ettiği 27 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşen 
final münazaranın kazananı 9/E öğrencileri oldu. Büyük bir özgüven ve cesaret örneği göstererek 
münazaralara katılan tüm öğrencilerimizi kutluyoruz.
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5. sınıf öğrencilerimiz, İngilizce dersinde sıra dışı meslekler konusunda bilgi sahibi oldular. Konu ile ilgili araştırma yapan ve çeşitli örnekleri okuyan 
öğrencilerimiz, arkadaşlarına başarılı sunumlar yaptılar. Sunumları dikkatle izleyen öğrenciler, notlar alarak arkadaşlarına sorular yönelttiler.

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılının İlk JMUN Konferansına Katıldık
Ortaokul JMUN Kulübü öğrencilerimiz “Protecting Freedom in the Global Age” temalı 

JMUN Konferansı’na katıldılar. Öğrencilerimiz, bulundukları komitelerde dünyamızda 
yaşanan sorunlara çözüm önerileri üretmeye çalıştılar. Öğrencilerimizin bulundukları 
komiteler aşağıdaki gibidir. JMUN Kulübü öğrencilerimizi konferanstaki başarılarından 
dolayı kutluyor, danışman öğretmenleri Chris Sweeey ve Amber Erkan’a da tüm 
çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz.

GA1 (Disarmament): Simay Özgentürk 
GA2 (Economics): Teoman Bağoğlu
GA3 (Environmental): Cem Eralp
GA4 (Humanatarian): Alper Parla
GA5 (Political): Mina Sayber
GA6 (Legal): Dila Selçuk
SA1 (Drugs and Crime): Burcu Birler
SA2 (Education): Selim Birler
SA3 (Health): Melissa Çevikel

İngilizce

Robert Koleji Ulusal Forumu'na Katıldık MyON Dijital Kütüphane
12. sınıf 

öğrencimiz 
Sude Kınık’ın 
Komite Başkanı 
olarak ve Global 
Issues Kulübü 
öğrencilerimizin de
5 kişilik bir 
delegasyon ile 
katıldığı Robert 
Koleji Ulusal 
Forumu’nda, 
hem Avrupa 
Birliği Gençlik 
Parlamentosu’nu 
temsil ederek 
güncel konuları 
tartıştılar hem 
de uluslararası 
katılımcılarla kültürel 
paylaşımlarda 
bulundukları 
etkinliklere katıldılar. 

MyON Reader Dijital Kütüphanesi, sunmuş olduğu 6000’in 
üzerinde okuma kitabıyla öğrencilerimizin okuma seviyeleri 
ve tercihlerine göre belirledikleri, kitap seçimlerini çevrimiçi/
çevrimdışı okumalarına imkan sağlayan zengin kitap içerikleriyle 
İngilizce öğrenim sürecinde okuma becerilerinin gelişimine 
destek olmak üzere oluşturulmuş bir dijital okuma platformudur. 
Öğrencilerimizin ilgi alanlarını bütünleştiren, kişiselleştirilmiş 
bir dijital okuma programı olma özelliğiyle, her yaşa, ilgi alanı 
ve okuma seviyesine hitap ederek, öğrencilerimizin sıkılmadan 
okuyup kaliteli zaman geçirmelerini sağlar ve onları daha fazla 
okumaya teşvik eder. 5 ve 6. sınıf seviyelerinde öğrencilerimize 
düzenli olarak bu platformdan okuma ödevleri verip, yaratıcı 
düşünme ve yorumlama becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz.

Sıra Dışı Meslekler
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5. Sınıf Öğrencilerimiz İngilizce Derslerinde Ağaçlandırma Çözümlerini Sundular

World Scholar’s Cup Takımından Alex Dang Okulumuzu Ziyaret Etti

Ülkemizde ve dünyada gün geçtikçe azalan 
yeşil alanları tartışan 5. sınıf öğrencilerimiz, 
ağaçlandırma çözümleri ile ilgili başarılı İngilizce 
sunumlar gerçekleştirdiler. Öğrencilerimizin çevreye 
karşı bu kadar duyarlı olmaları bizleri çok sevindirdi.

World Scholar’s takımımdan Alex Dang, 
okulumuzu ziyaret ederek, bu yılki kulüp 
üyelerimizle tanıştı ve yarışma hakkında detaylı 
bilgi verdi. Öğrencilerimiz şimdiden İzmir’de 
katılacakları yarışma için hazırlıklarına başladılar.

İngilizce

21-25 Temmuz 2019 tarihleri arasında 6 öğrencimiz ile World Scholar’s Cup Global Round için The Hague şehrindeydik. 52 ülkeden 2500 öğrencinin 
katıldığı bu uluslararası yarışmadan çok güzel başarılarla döndük.
 
World Scholar’s Cup Global Round 2019 
Burcu Birler: 
Debate Champion Silver
Writing 10th place Gold + Trophy
Writing Team 46th Place Gold
School Top Scholar Gold
Gamze Yüncüoğlu: 
Writing Champion Silver
Social Sciences Challenge Gold
Gence Genceli:
Writing Team 46th Place Gold
Da Vinci Award 62nd Place Silver
Melissa Çevikel: 
Writing Champion Gold
Literature Challenge Silver
Writing Team 46th Place Gold
Selim Birler: 
Writing Champion Silver
Science Challenge Silver
Teoman Bağoğlu: 
Literature Challenge Silver
History Challenge Silver
Social Sciences Challenge Gold
Science Challenge Gold

Okulumuzu yurtdışında da en iyi şekilde temsil eden bu öğrencilerimizi yürekten kutluyor, onları 
yarışmalara hazırlayan ve kendilerine her zaman destek veren İngilizce öğretmenimiz Elif Özdamar’a 
da teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Nice başarılara!

World Scholar’s Cup Global Round’a Katılan Öğrencilerimizin Büyük Başarısı
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4000 Yılında Bizi Neler Bekliyor?
5. sınıf öğrencilerimiz, İngilizce dersinde 4000 yılında yaşamın nasıl olacağına dair tahminlerde bulundular. Öğrencilerimizden bazılarının uzak gelecek 

ile ilgili tahminlerini yazdıkları paragraflarını sizlerle de paylaşmak istedik.

Humans in the year 4000
In the year 4000, I think people will die because of 

global warming. But what if they were alive? Firstly, if 
they were alive, everything would be futuristic. There 
would be flying phones and people would be addicted 
to these flying phones. Secondly, they would live on 
the Moon or Mars so their houses would be huge and 
floating. Maybe they would move to another planet.
Aylin 5/B

In the year 4000, humans are going to be 
very different. Firstly, they will look like another 
organism. Secondly, nobody is going to die 
because we’re going to find a solution for that 
problem. The world will explode because of us so 

we are going to have to find a new place in the galaxy to live. Then 
you can understand that the world and humans are going to change. 

İdil 5/B
In the year 4000, humans will probably be extinct because of the following reasons:
Firstly, humans are cutting down trees, so if we cut down trees, we don’t have any oxygen. If we don’t have any 

oxygen, we die. Except if we become robots. Secondly, the sun will explode in 7.6 billion years. So if cutting down 
trees doesn’t kill us until then, the sun will. Thirdly, if the sun or cutting down trees doesn’t kill us either, then the 
robots will take over humans and put tracking chips on people and control us. 

Zübeyde 5/B

In the year 4000, humans are going to be different. Firstly, they will be half robot and half humans. Secondly, they 
will have antennas instead of ears. They will communicate with them. In conclusion, humans will be very different. 
Ipek 5/B

İngilizce

6. Sınıf Öğrencilerimizle Paragraf Yazımı Çalışmalarımız
6. sınıf öğrencilerimiz, 

İngilizce dersinde 
Classification (sınıflandırma) 
paragrafı yazma 
tekniklerini öğrendikten 
sonra grup arkadaşları 
ile ilk paragraflarının 
birinci ve ikinci taslağını 
yazdılar. Daha sonra 
birbirlerinin paragraflarını 
da değerlendiren 
öğrencilerimize özverili 
çalışmalarından dolayı 
teşekkür ediyoruz.
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İngilizce

Cambridge İngilizce Sınavları Sertifika Törenimizi Gerçekleştirdik
4 Mayıs 2019 tarihinde Cambridge İngilizce 

Sınavlarına giren İlkokul, Ortaokul ve Lise 
Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz, 30 Eylül 2019 
tarihinde okulumuzun konferans salonunda 
düzenlediğimiz törende sertifikalarını aldılar. 
Sınavlarda başarı gösteren tüm öğrencilerimizi 
kutluyor, TED İstanbul Koleji İngilizce 
öğretmenlerine de öğrencilerimizin sınavlardaki 
başarılarına katkılarından dolayı çok teşekkür 
ediyoruz.

3. Sınıf Öğrencilerimizle İngilizce Dersimizde Avrupa Diller Gününü Kutladık

3. sınıf öğrencilerimizle 
İngilizce dersinde her yıl 26 
Eylül 2019 tarihinde kutlanan 
“Avrupa Diller Günü”nü keyifli 
bir poster çalışması ile biz 
de kutladık. Tatillerde bolca 
seyahat etmekten hoşlanan 
öğrencilerimizle, gittikleri 
farklı Avrupa şehirlerinden 
ve bu şehirlerde kullanılan 
dillerden bahsettik. Bir 
grup çalışması ile bu 
dillerden bildiğimiz cümleleri 
kullandığımız renkli bir poster 
çalışması ortaya çıkardık. 

Hayalimizdeki Okyanus

2. sınıf öğrencilerimiz, öğrendikleri 
deniz hayvanlarını kullanarak, hayal 
güçlerinde kendi okyanuslarını 
yarattılar. Kendilerini de bu okyanusa 
yerleştirdiler, öğrendikleri yapı ve 
kelimeleri kullanarak "Etraflarında neler 
var?" cümlelere döktüler. Hem hayal 
güçlerini kullanarak renkli dünyalarını 
kâğıda yansıttılar hem de öğrendikleri 
bilgileri bir proje ile hayata geçirdiler. 
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4. sınıf öğrencilerimiz İngilizce derslerinde “Festivals Around The World” projesi kapsamında tabletlerini kullanarak konu hakkında araştırma yaptılar, 
videolar izlediler ve bu topladıkları bilgileri bir kitapçıkta topladılar. Keyifli ve araştırma ile dolu bir öğrenme ortamında bulunan öğrencilerimiz, farklı 
festivallerle ilgili öğrendiklerini arkadaşlarıyla da paylaştılar.

MINDFUL KIDS
İlkokul Mindful Kids Klübümüz, İngilizce öğretmenimiz D. Louise Hibbs’in eşliğinde son hız devam ediyor. Sene başından bu yana öğrencilerimiz nefes 

teknikleri, meditasyon ve yoga ile odaklanmayı, duygularını kontrol edebilmeyi ve huzurlu olmayı keyifli aktivitelerle öğreniyorlar.

4. Sınıf Öğrencilerimiz Festivalleri Araştırdılar

1. Sınıf İngilizce Derslerinde Jolly Phonics

1. sınıf öğrencilerimizle okuma ve yazma çalışmalarımız Jolly 
Phonics Uluslararası Ses Bilgisi Programıyla devam ediyor. 
Öğrencilerimiz, öğrendikleri sesleri ve yeni sesleri birleştirerek 
okumayı ve yazmayı pekiştiriyorlar. Okurken otomatik olarak 
anlamlandırdıkları sight words olarak adlandırılan kelimeleri de 
öğrendikten sonra At the Zoo adlı okuma kitaplarında özellikle 
bu kelimelere odaklanan öğrencilerimiz, İngilizce okuyabilmenin 
keyfini çıkarmaya başladılar bile.

İngilizce
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Almanca

28 Temmuz-10 Ağustos 2019 tarihleri arasında Lise 
Almanca öğrencilerimizden Kayla Haynes, Özgür Özkul ve 
Halil Tekin Bütün YFU bursuyla Türkiye’deki farklı okullardan 
seçilen 27 öğrenciyle birlikte Almanya Kreativcamp’a 
katılmışlardır.
Bautzen ve Görlitz şehirlerinde 2 ayrı kampta 15’er 

Türk ve 15’er Alman öğrenciyle birlikte kültür gezilerinin 
yanı sıra seçtikleri alanlarda atölye çalışmalarına katılan 
öğrencilerimiz unutulmayacak deneyimler yaşamışlardır. 
Kayla Görlitz’de fotoğrafçılık alanında, Halil ve Özgür ise 
Bautzen kampında grafiti alanında eğitimler almış ve 
kendilerini bu alanlarda geliştirme fırsatı bulmuşlardır.
Öğrencilerimiz daha sonra konferans salonunda 

deneyimlerini arkadaşlarıyla paylaşmışlardır. 
Öğrencilerimizi okulumuzu en iyi şekilde 
temsil ettikleri için bir kez daha kutluyoruz.

     Öğrencilerimiz Almanca FIT Sınavları Sertifikalarını Aldılar

Goethe Enstitüsü tarafından 
uygulanan Almanca FIT 
sınavlarına giren ortaokul ve lise 
öğrencilerimize sertifikalarını takdim 
ettik. FIT sınavlarında başarılı 
olan öğrencilerimizi kutluyor, 
başarılarının devamını diliyoruz. 

Hazırlık Sınıfı Öğrencilerimiz Almanca Dersinde…

Sene başından itibaren ikinci dil olarak Almanca’yı 
öğrenen öğrencilerimiz derslerimizde edindikleri bilgileri, 
kendi yaratıcıklarını kullanarak projeler vasıtasıyla 
geliştirmeye devam ediyor.
Bir sınıf projesi olarak yürütülen ‘Okulumuz’ projesinde öğrenciler kendi gruplarını oluşturup, okulun bölümlerini aralarında 

paylaştırdılar ve resimlerini çektiler.
Sınıf içinde kendilerine ait olan yerler hakkında bilgileri derleyip yazdılar. Ardından hep birlikte bir poster oluşturdular ve herkes 

resimlendirdiği ve yazıya döktüğü bölümleri arkadaşlarına sundu.
Öğrencilerimize bu güzel çalışma için teşekkür ediyor, çok keyifli geçen Almanca derslerimizin devamını diliyoruz.
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Almanca

İlkokulumuzda Almanca’yı seçen 
öğrencilerimizle hem Almanca dilinde 
kullanılan basit yapıları hem de bu dilin 
kullanıldığı ülkelerin kültürünü farklı 
etkinliklerle öğreniyoruz. Öğrencilerimize 
keyifli bir öğrenme serüveni diliyoruz.

    İlkokulumuzda Almanca Derslerimiz
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İspanyolca

Avrupa Diller Günü

İspanyolca Derslerimizde Değişik Bir Deneyim

Día de los Muertos

Her yıl Eylül ayında bir çok ülkede 
kutlanan Avrupa Diller Günü’nü biz 
de İspanyolca derslerimizde çeşitli 
etkinliklerle kutladık. Öğrencilerimiz, 
Avrupa’da konuşulan dillerden 
hangilerini sevdiklerini ve nedenini 
İspanyolca yazarak arkadaşlarına 
anlattılar.

Bu yıl eğitimini okulumuzda sürdüren ve 11. sınıfta okuyan  Meksikalı değişim öğrencimiz Daniela Herrada Winder, ortaokul öğrencilerimizin İspanyolca 
derslerine bir öğretmen eşliğinde girerek, İspanyolca dersi verdi. Farklı bir ülkeden ve kültürden gelen bir öğrencinin, okul formasıyla öğretmen olarak 
ders işlemesi öğrencilerimizin çok hoşuna gitti. Daniela da öğretmenlik yapmanın çok zevkli olduğunu ifade etti. Yıl boyunca zaman zaman Daniela ile 
İspanyolca derslerimizi devam ettirmeyi planlıyoruz.

İlkokul ve ortaokul İspanyolca derslerimizde her yıl Kasım ayının 
başında başta Meksika olmak üzere bazı ülkelerde kutlanılan “Día 
de los muertos” ile ilgili öğrencilerimize bilgi verildi ve sınıf içinde 
farklı eğlenceli aktiviteler yapıldı. Öğrencilerimiz, İspanyolca dilin 
konuşulduğu ülkelerde kutlanan bu ve buna benzer özel günleri 
öğrenirken, farklı kültürleri yakından da tanıma fırsatı buluyorlar.
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3. sınıf 
öğrencilerimizden 
yabancı dil olarak 
Fransızca seçen 
öğrencilerimiz 
büyük bir heyecanla 
Fransızca derslerine 
başladılar. Farklı 
etkinliklerle der-
sleri canlandıran 
öğretmenlerimiz, 
Fransızca dersinde 
öğrencilerinden 
kitaplarındaki 
karakterleri kuklaya 
dönüştürmelerini  
ve kuklalarını 
öğrendikleri kalıpları kullanarak Fransızca konuşturdular.
Başka bir dersimizde de öğrencilerimiz, aile bireylerini Fransızca olarak tanıtmayı 
öğrendiler. Öğrencilerimiz sonrasında kendi aile bireylerini arkadaşlarına Fransızca dilinde 
tanıttılar.

Fransızca

Fransızca DELF Sınavı Sertifikalarımızı Aldık

Fransızca DELF Sınavı Sertifikalarımızı Aldık

Ortaokul ve lise öğrencilerimizden Fransızca DELF sınavına girip, bu sınavda başarı gösterenler, Fransızca öğretmenleri İrem Tecer ve
Melike Işıldar’ın elinden sertifikalarını aldılar. Öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutluyoruz. Öğrencilerimizin sınava hazırlanmalarında kendilerine 
yardımcı olan öğretmenlerimize de sonsuz teşekkür ederiz.

8. sınıf öğrencilerimizle Fransızca dersinde 26
Eylül 2019 tarihinde geleneksel "Avrupa Diller 
Günü"nü kutladık. Avrupa'da konuşulan dillerinin 
hangileri olduğunu, aralarındaki benzerlikleri 
ve farklılıkları konuştuk ve konuştuğumuz bu 
konuları 
postere 
döktük. 
Avrupa 
Diller 
Günü
Kutlu 
Olsun!

3. Sınıf Öğrencilerimizle Fransızca Derslerimize Başladık!
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Fransızca
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6. Sınıf Öğrencilerimiz ile Fransa’yı Yakından Tanıdık
6. Sınıflar ile Fransızca dersinde gerçekleştirmiş 

olduğumuz projede öğrencilerimiz Fransa'ya ait 
bir yemek, bir sporcu ve ünlü bir yapıyı sundular. 
Öğrendikleri dilin kültürünü tanırken, o ülkeye 
ait önemli eserleri de birbirlerinden öğrenmiş 
oldular.

4. Sınıf Öğrencilerimiz Oyun Oynayarak Fransızca Öğreniyor

4. Sınıf öğrencilerimiz, Fransızca derslerine bu yıl büyük bir keyifle başladılar. Okulda kullandıkları eşyaların Fransızca karşılıklarını öğrenen 
öğrencilerimiz, oynadıkları eğlenceli oyun sayesinde öğrendiklerini pekiştirme fırsatı buldular. 

Fransızca
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Matematik

Türkiye Okullar Arası Zeka Şampiyonası
Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın destekleriyle öğrencilerin düşünme, karar verme ve problem çözme 

becerilerini geliştirmek, yardımlaşma ve takım çalışması alışkanlıklarını kazandırmak amacıyla, “Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası”nın 
il finalleri sınavına, Matematik Bölümü tarafından yapılan okul seçmelerindeki sınavda, en yüksek puanları alarak il finalleri sınavına katılmaya hak 
kazanan, 8. sınıf öğrencilerimiz Eylül Bülbül, Ela Güneş ve Alper Parla’dan oluşan 3 kişilik takımımız, 19 Ekim 2019 tarihinde görevli öğretmenleri Elif 
Gençata ve Bilgi İşlem Müdürümüz Levent Sarıoğlu ile katıldılar. Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. 

11. Sınıflar Klinometre Etkinliğimiz 
11. Sınıflarımız ile birlikte, Matematik dersinde öğrendiğimiz Trigonometri konusunun, günlük hayattaki kullanımlarını araştırdık. Kendi yaptığımız 

klinometreler ile yüksek binaların boylarını onlara uzaktan bakarak hesaplayabileceğimizi öğrendik. 
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Matematik
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Matematik
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Matematik
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20-27 Eylül 2019 tarihleri arasında dünyanın dört bir 
yanında “Sıfır Gelecek” adı altında gerçekleşen iklim 
grevlerine TED İstanbul Koleji öğrencileri de aynı kararlılıkla 
destek verdi.
TED İstanbul Koleji öğrencileri, iklim değişikliğine karşı 

mücadele için Greta Thunberg’in öncülüğü ile başlayan 
okul boykotlarına, 20 Eylül 2019 tarihinde, Öğrenci 
Birliği Başkanı’nın konuşmasının ardından birlikte şarkılar 
söyleyerek destek verdiler. Kendi hazırladıkları pankart 
ve dövizlerle ‘Ya Sıfır Karbon Ya Sıfır Gelecek” diyerek 
iklim acil durumu ile ilgili farkındalık yaratmayı amaçlayan 
öğrenciler, herkesi yaşanılır bir dünya için sıfır karbonlu 
geleceğe yönelik sorumluluklarını yerine getirmeye davet 
ettiler. 
2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Öğrenci Birliği 

Başkanımızın İklim Değişikliği ile ilgili konuşması;

Fen Bilimleri

EcoTED İstanbul ’dan Haber ler

TED İstanbul Koleji Öğrencileri İklim İçin Ayaktaydı

-YA SIFIR KARBON YA SIFIR GELECEK-

Bugün burada kendi geleceğimize sahip çıkmak için toplandık.
Bugün burada kendimizi kendimize hatırlatmak, birbirimize ayna tutmak ve büyüklerimize bizim geleceğimize artık daha 

fazla zarar vermemeleri gerektiğini söylemek için toplandık.
2000’li yılların beğenilen filmlerinden Matrix’i seyretmiş olanlar az sonra söyleyeceklerimi anımsayacaklardır. Filmdeki 

bir sahnede şu soru sorulur: İnsanoğlu memeli sınıfında mıdır? Bu gezegendeki her memeli içgüdüsel olarak kendilerini 
çevreleyen ortamla doğal bir denge oluşturur, ama bizler bunu yapıyor muyuz? Biz insanoğlu, belirli bir alana yerleşip 
çoğalıyoruz, sonunda bütün doğal kaynaklar yok olana kadar buna devam ediyoruz. Hayatta kalmak için yapabileceğimiz 
tek şey olaraksa başka bir alana yayılmak kalıyor. Bu gezegende aynı yöntemi kullanan bir başka organizma daha var. Ne 

olduğunu biliyor musunuz? Virüs... Bizler bu gezegenin virüsleriyiz ve böyle giderse onunla beraber yok olup gideceğiz.
Şu anda Amazon Ormanları endüstriyel hayvancılık için yakılıyor. Hem fotosentez engelleniyor hem de hayvanların karbon salınımı 

artıyor. Büyük şirketler insanlığın geleceğini değil ceplerinin büyüklüğünü düşünüyorlar. Okyanuslarda Türkiye’nin 5 katı büyüklüğünde 
plastik atık birikti. Yılda 1 trilyon plastik poşet kullanılıp çöpe atılıyor. Bu konuşmayı yaptığım sürede 2 milyon poşet çöpe atıldı bile. 
Yediğimiz balıkların içinde plastik var. Buna bir son vermeliyiz. Şimdiden harekete geçmezsek her şey için çok geç olacak. 
Bizler 15 yaşındaki Greta’nın bu iklim ve çevre krizi karşısında başlattığı eylemin doğal destekçileri olmalıyız. Bizler bir tek ağaç dalı 

bile kesilmesin diye bir köşkü yerinden alıp başka yere taşıtan önderin evlatları ve TED ailesi olarak “Ya Sıfır Karbon Ya Sıfır Gelecek” 
demeliyiz. Çünkü Huber Reeves’in dediği gibi “Doğayla savaş halindeyiz, kazanırsak kaybedeceğiz.”
Onur Sezen 12-A
2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Öğrenci Birliği Başkanı

 EcoTED İstanbul Lise ve Ortaokul takımlarımız, 
tek kullanımlık plastiklerin kullanımını azaltmaya 
yönelik bir kampanya başlattı. Özellikle su 
sebillerinde kullanılan plastik bardaklara dikkat 
çeken öğrencilerimiz, plastik bardak yerine matara 
kullanımını teşvik etmek amacıyla okulda matara 
satışı gerçekleştirdiler. Dikkat çekici bir video 
hazırlayan öğrencilerimiz, hazırladıkları kamu spotunu 
arkadaşlarıyla paylaştılar.

“Tek Kullanımlık Plastiğe Hayır” Kampanyamız
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Anaokulu, Ortaokul ve Lisemizde düzenlediğimiz yardım kampanyasında 
toplanan mama, eldiven, yiyecek ve temizlik malzemelerini, EcoTED 
İstanbul Ortaokul ve Lise temsilcilerimizle, 5 Kasım 2019 tarihinde 
Yedikule Hayvan Barınağına teslim ettik. 
2001 yılında kurulan Yedikule Hayvan Barınağında üç bine yakın köpek 

bulunuyor. Sizler de dünyayı biraz daha güzelleştirebilmek için bağış, 
mama yardımı, gönüllü çalışma yapabilir, bir hayvanı tedavi ettirebilir 
veya bir hayvanı sahiplenebilirsiniz.
EcoTED İstanbul ekibi olarak kampanyamıza verdiğiniz destek için 

teşekkür ederiz. 
Öğrencilerimizin Hayvan Barınağı Ziyareti İzlenimleri 
Bu gezi, orada kötü şartlar altında hayvanların hala nasıl kuyruk 

sallayabildikleri hakkında düşünmemi sağladı. Mercan Semerci 5/C
Barınağa gittiğimizden beri köpeklere daha fazla ilgi duymaya başladım. 

Oradaki bazı hayvanların durumunu gördüğümde kendimi kötü hissettim 
ve artık onlara daha fazla yardım etmeye çalışıyorum. 
Birhan Evren 5/D
Hayvan barınağı yardım kampanyası yardıma ihtiyacı olan hayvanları 

hatırlamamı sağladı. Mutlu oldum. İnsanların hayvanlarını sokağa 
bırakması beni üzdü. Yaptığımız yardımların hayvanlara ulaştığını görmek 
beni mutlu etti. Ceren Yonca Çekiç 6/A
TED İstanbul Koleji olarak barınağa bağış yapmak beni çok mutlu etti. 

Barınaktaki hasta, tedavi altında olan köpekleri gördüğümde üzüldüm ama oraya bağış yaptığımız için bir kez daha çok mutlu oldum. 
Elif Yanardağ 8/A

Fen Bilimleri

Yedikule Hayvan Bar ınağı  Z iyaret imiz

EcoTED İstanbul ekiplerimiz, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü çalışmaları kapsamında, ekim ayı boyunca tüm okullarımızda Yedikule 
Hayvan Barınağı’na teslim etmek üzere yardım kampanyası düzenlediler. 7 Ekim 2019 tarihinde Ortaokul EcoTED İstanbul takımı, bu 
kampanya çerçevesinde tüm ortaokul öğrencileriyle kampanyanın ayrıntılarını kendi hazırladıkları etkileyici video ve pankartlarla paylaştılar. 
Hazırladıkları pano ile dikkat çekerek, kampanyaya katılımı artırmaya çalıştılar. 

EcoTED İstanbul ’dan Haber ler
EcoTED İstanbul Ekip ler imiz Hayvan Bar ınağına Yardım Kampanyası Gerçekleşt i rd i ler 
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7. sınıf öğrencilerimiz hücrenin temel yapı ve organellerini artırılmış gerçeklik uygulaması ile inceleme fırsatı yakaladılar. Kendi boyadıkları 
organellerin 3 boyutlu olarak ekrana gelmesinden çok etkilenen öğrencilerimiz konuyu bu çalışma ile tekrar etmiş oldular.

5. Sınıf Öğrencilerimiz Fen Bilimleri Dersinde Sunumlar Yaptılar

6. Sınıf Öğrencilerimiz Sindirim Sistemi Tişörtleri Tasarladılar

5. sınıf öğrencilerimiz 
Fen Bilimleri dersi 
“Canlıları Tanıyalım” 
ünitesinde kendilerine 
verilen “Mikroskobik 
Canlılar, Mantarlar, 
Bitkiler, Balıklar, 
Kurbağalar, Kuşlar, 
Memeliler vb.” konularda 
sunumlar hazırladılar. 
Hazırladıkları sunumları 
tüm sınıf arkadaşlarıyla 
paylaştılar. 

6. sınıf öğrencilerimiz sindirim sistemi yapı ve organları ile ilgili model oluşturdular. Öğrendikleri bilgileri görselleştirip tişört üzerine 
sindirim sisteminde görevli organları çizdiler. Çizimlerini renklendirip isimlendirerek öğrendikleri bilgileri somutlaştırdılar.

Fen Bilimleri

Fen Bi̇li̇mleri̇ Bölümü
Ders Etki̇nli̇kleri̇mizden

7. Sınıflarımızın Artırılmış Gerçeklik Uygulaması ile Hücre İncelemesi Etkinliği
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7. Sınıflarda Hücrenin Yapısı Etkinliği
7. sınıflarda hücrenin 

temel yapılarının görevlerini 
ve organellerin yapılarını, 
işlevlerini, bitki ve hayvan 
hücresi arasındaki farkları 
pekiştirmek amacıyla bir 
etkinlik gerçekleştirdik. 
Öğrencilerimize sırayla bir 
zarftan çektirdiğimiz hücre 
kısımlarının önce görevlerini 
açıklamalarını, sonra da hangi 
hücre tipinde bulunuyorsa, ilgili 
kısma yerleştirmelerini istedik. 
Öğrencilerimiz keyifle konuyu 
pekiştirme fırsatı yakaladılar.

Fen Bilimleri

8. Sınıf Öğrencilerimiz DNA Modeli Yaptılar

8. Sınıf Mevsimlerin Oluşumu Şeması

8. sınıf öğrencilerimiz DNA’nın yapısını, nükleotitleri oluşturan temel birimleri DNA modeli yaparak pekiştirdiler. Etkinliğin sonunda 
kullandıkları malzeme sayılarını not ederek, buradan yola çıkarak DNA ile ilgili yeni çıkarımlarda bulundular.

8. sınıf öğrencilerimiz Fen Bilimleri dersindeki ilk ünitemiz olan Mevsimler ve İklim’de Dünya’nın eksen eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna 
etkisini daha iyi gözlemlemek için model çalışması yaptılar. 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül ve 21 Aralık 2019 tarihlerinde Dünya’nın iki 
yarım küresinde mevsimleri ve gece gündüz sürelerini de modellerinde belirttiler.
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Benim Karıncam Etkinliği
8. sınıflarda öğrencilerimiz 

“Kalıtım” konusunu işlerken 
yazı-tura atarak, kendi 
karıncalarının özelliklerini 
belirlediler. Sonuçta 
oluşturdukları karınca çizimlerini 
birbirlerine gösterdiler. 
Eğlenerek öğrenmenin keyfine 
vardılar.

Fen Bilimleri

9. Sınıflar Sıvıların Özkütlelerini Hesapladılar
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10. Sınıf Öğrencilerimiz Kimyasal Tepkime Türlerini İncelediler

10. sınıf öğrencilerimiz "Kimyasal Tepkime Türlerini" deneyerek öğrendiler. 

Fen Bilimleri

11. Sınıf Öğrencilerimiz Gazların Yayılma Hızlarını Karşılaştırdılar

11. Sınıf AP Kimya Öğrencileri Çözünme ve Çökelme Konusunda Birçok Deney Gerçekleştirdiler

11. sınıf öğrencileri farklı gazların yayılma hızlarını kıyaslandıkları deneyler gerçekleştirdiler.

11. sınıf AP Kimya dersi öğrencileri, çözünme ve çökelme konusuna ait yaptıkları deneyde bir çok reaksiyonun oluşumuna tanık oldular.
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11. Sınıf Öğrencileri Organ Diseksiyon Deneyleri 
11. sınıf öğrencilerimiz, beynin, gözün ve akciğerin yapısını organ diseksiyon deneyleri gerçekleştirerek incelediler.

Fen Bilimleri

12. Sınıf Öğrencilerimiz Yayların Yay Sabitlerini Deneysel Yolla Buldular

12. Sınıf Öğrencilerimiz Çeşitli Deneyler Yaparak Metallerin Aktifliğini İncelediler

12. sınıf öğrencilerimiz, yayların paralel ve seri bağlı oldukları durumlardaki eşdeğer yay sabitlerini deneysel yolla bularak teorik 
sonuçlarla karşılaştırdılar. 
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Sosyal Bilimler Bölümü 
olarak, Tarih öğretmenimiz 
İpek Pekmezci ve 
İstanbul Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümü Öğretim 
Görevlisi Oğuz Tanındı’nın 
danışmanlığında 10. 
sınıflarımıza bir yarışma 
düzenliyoruz. Tarih 
bilinci geliştirmek, 
Arkeoloji Biliminin amacı 
ve gerekliliği üzerine 
farkındalık yaratmak 
için tasarladığımız 
bu yarışmada 

öğrencilerimizden danışmanlar tarafından eçilen 3 farklı tarihi buluntu objesinin ne olduklarına yönelik tahmin yürütmeleri ve tahminlerini 
yazarak kutuya atmaları istendi. Doğru cevaplayanlar arasından kura ile seçilecek bir öğrencimize küçük bir hediyemiz olacaktır.

5. sınıf Sosyal Bilgiler derslerinde eski çağ medeniyetlerinin yaşamı öğrencilerimizin ellerinde 
yeniden şekil buldu. Öğrencilerimiz, resimlerde gördükleri eski çağ ögelerini (Zigurat, Babilin 
Asma Bahçeleri, Çivi Yazısı Tabletler vb.)  oyun hamurlarıyla şekillendirmeye çalıştılar. Ortaya 
çıkardıkları renkli nesnelerden bir sergi hazırlamaya başladılar bile…

26 Ekim 2019 tarihinde 
Atatürk’ü Anma Haftası 
etkinlikleri çerçevesinde 
Tarih öğretmenimiz 
Ozan Şafak ve Felsefe 
öğretmenimiz Baldan 
Dolun’un danışmanlığında 
11. sınıf öğrencilerimiz 
Şevval Tunar ve Ekin 
Akpınar Atatürk ile ilgili bir 
röportaj gerçekleştirmek 
üzere gazeteci, yazar; 
Basın Konseyi eski 
başkanı, Hürriyet 
gazetesinin eski başyazarı 
ve TBMM 25. Dönem 
Cumhuriyet Halk Partisi 
İstanbul Milletvekili Oktay 
Ekşi İle buluştular.
Yazdıkları ve yaptığı konuşmalar ile birçok mecrada Atatürk’ü anlatan bu 

deneyimli gazeteci, öğrencilerimizin hazırladığı sorulara verdiği cevaplarla 
Atatürk’ün kişilik özellikleri ve liderliği üzerine doğru, samimi ve faydalı bilgiler verdi.
Öğrencilerimizin gerçekleştirdiği bu röportajın bir kısmı 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreninde tüm izleyenlerle paylaşıldı.

Sosyal Bilimler

“Sizce Nedir?” Arkeoloji Yarışması…

Oktay Ekşi İle Atatürk’ü Konuşuyoruz…

Sosyal Bilgiler Derslerinde Yaşayarak, Yaparak, Eğlenerek Öğreniyoruz…
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Sosyal Bilimler
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Sosyal Bilimler

Permakültür Bahçemiz Ürün Vermeye Hazır lan ıyor…
11. Sınıf Proje Hazırlama 

Coğrafya dersinde Lise Permakültür 
çalışmalarımız devam etmekte. 
Öğrencilerimiz okulumuz 
permakültür bahçesindeki alanlarını 
belirleyip, toprağı havalandırıp, 
mevsimine uygun sebzelerin 
tohumlama işlemini yapıp, ekimi 
gerçekleştirdiler. Şimdi ürünleri 
hasat için bekleme zamanı…
Öğrencilerimizin her aşamasından 
zevk aldıkları bu çok disiplinli 
çalışma, öğrenmenin kalıcı olması 
adına güzel bir örnek oldu. 

Ortaokul Permakültür Kulübü Neler Yapıyor?
Ortaokul öğrencilerimizden oluşan Sürdürülebilir Yaşam ve Permakültür Kulübü, insanın doğal yaşamı bozmadan onun bir parçası olarak daha 

çok üretken olabilmesinin ve yaşamın ancak sürdürülebilirlik bilinci ile sağlıklı devam edebileceğinin fark ettirilmesi amaçlanan bir kulüptür. Bu 
amaca yönelik yapılan çalışmalardan bazıları şöyleydi, öğrencilerimiz okul açıldığından beri kendi bahçelerini daha bilinçli keşfe çıktılar, permakültür 
bahçesini tanıdılar, liseli abla ve ağabeylerinin toprakla olan çalışmalarını gözlemlediler, kendileri de sebze, meyve tohumları, ağaç fideleri diktiler. 
Cam Bahçelerini (terrarium) tasarladılar. Eğlenerek, fark ederek, doğayla barış içinde, üreterek öğrenmeye devam ediyorlar. 
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Sosyal Bilimler

Zeyt in in Serüveni/Gökçeada
 25-26-27 Ekim 2019 tarihlerinde 
gerçekleştirilen Gökçeada gezisi, gönüllü 
lise öğrencilerimiz için bu yıl da farklı bir 
deneyime sahne oldu. 
Adanın iç kesimlerine yaptığımız 

yürüyüşün ardından olgunlaşmış zeytinleri 
toplama ile başlayan serüven, zeytinyağı 
üretim alanında ve zeytinyağı müzesinde 
geçmişten günümüze zeytin işleme 
yöntemleri hakkında elde ettiğimiz bilgiler 
ile devam etti. Günün ilerleyen saatlerinde 
adanın eşsiz güzelliklerini adanın yüksek 
bir yerinden selamlarken, ender güzellikteki 
koyları ve yeşil-mavi uyumu havanın da 
güzelliğiyle bütünleşerek öğrencilerimize hiç 
unutamayacakları bir günü hazırladı.
Ertesi günün sabahında zeytin ağaçlarının 

arasından geçerek yaklaşık iki saat yaptığımız 
yürüyüşle adanın eşsiz havası eşliğinde 
limana doğru yola çıktık. Gün batımının 
yaklaşması artık bize İstanbul’a dönme vakti 
geldiğini hatırlattı… Altı saat süren dönüş 
yolculuğundan sonra öğrencilerimiz bir daha 
ki gezme, görme, yaşama ve deneyimleme 
serüveni için yeni planlamalarına 
başlamışlardı bile… 
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Müzik
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TED İstanbul Koleji 1. Şeflik Çalıştayı: 27-28-29 Eylül 2019 tarihleri arasında bu yıl ilki düzenlenen ve Türkiye genelinde 18 TED Okullarının 
Müzik Öğretmenlerinden oluşan toplam 44 katılımcı ile gerçekleştirdiğimiz TED İstanbul 
Koleji 1. Şeflik Çalıştayı, Şef Burak 
Onur Erdem tarafından gerçekleştirildi. 
Üç gün boyunca, belirlenen konu 
başlıkları altında yapılan çalışmalar 
sonucunda katılımcılara sertifikaları 
takdim edildi. Önümüzdeki yıllarda 
uluslararası boyuta taşımayı 
düşündüğümüz şeflik çalıştayımıza 
katılım oranının yüksek olması, 
ülkemizde yeni yeni gelişmeye 
başlayan koro kültürünün artmasına 
katkı sağlaması açısından önemlidir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Müzik Bölümü olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarına, Lise Festival Koromuz ve Okul Bandomuz ile 
destek verdik. İlkokulda ise tüm seviyelerde öğretilen Atatürk şarkıları hep birlikte canlı ve coşkulu bir şekilde seslendirildi. Tüm etkinliklerimiz izleyenler 
tarafından büyük ilgi ile karşılandı.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Etkinlikleri: 10 Kasım Atatürk’ü Anma Etkinlikleri kapsamında Ortaokul Festival Koromuz ve Müzik Öğretmenlerimizden 
oluşan Öğretmenler Korosu yer aldı. Solo eserlerin de olduğu anma etkinliğimizde, koromuzun ve solo söyleyen öğrencilerimizin gösterdikleri 
performanslar izleyiciler tarafından takdirle karşılandı. 

Müzik

Müzik Bölümümüzden Haberler
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Psikolojik Danışma ve Rehberlik

7 Kasım 2019 tarihinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümümüzün önderliğinde 13. 
Meslekler Günü etkinliğimizi gerçekleştirdik. 20 Meslek odasında 48 konuğun katılımıyla 
Psikoloji, Tıp, Ekonomi, Dijital Medya ve Pazarlama, Hukuk, Yazılım Mühendisliği, Mimarlık, 
Endüstri Mühendisliği, Uluslararası İlişkiler, Pilotaj, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği, Spor Yöneticiliği, Tiyatro, Kimya Mühendisliği, Reklamcılık, Veterinerlik, Lojistik 
Yönetimi, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Halkla İlişkiler bölümlerinin tanıtımını lise öğrencilerimize 
gerçekleştirdik. Her meslek odasında üniversiteden akademisyen-alanda çalışan meslek uzmanı-
üniversite öğrencisi eşliğinde yapılan sunumlarla öğrencilerimiz, ilgi duydukları meslekleri 
daha yakından tanıma imkanı buldular, merak ettikleri tüm sorulara yanıt bulmaya çalıştılar. 
Öğrencilerimizin kariyer hedefleri için doğru bilgiler edindikleri bu etkinliğimize katkılarından dolayı 
başta gelen tüm konuklarımıza, etkinliğin gerçekleşmesinde çok yoğun emek harcayan 10. sınıf 
öğrencilerimize, öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ederiz.

13. MESLEKLER GÜNÜ7 Kasım 2019 

ENDÜSTRİ 
MÜHENDİSLİĞİ

HUKUK
OYUNCULUK

YAZILIM
MÜHENDİSLİĞİ

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

Ayrıca 1. sınıf öğrencilerimiz, bilgisayar başında yapacakları kodlama uygulamalarına geçmeden önce kodlama becerilerini hatırlamak amacıyla 
bilgisayarsız kodlama kitleriyle çalıştılar. 

Kodlama dersimizin ilk dersi.. 
Karşımızda bu derse ait hiçbir fikri 
olmayan mini mini birinci sınıflar. Nasıl 
başlanır bu derse? Tabii ki dans ederek 
dedik ve öğrencilerimizle ilk dersimizde 
«Robot Dansı» yaptık. 
Dansımıza başlamadan evvel yandaki 

görsel aracılığı ile öğrencilerimizin; fikir, 
düşünce, robot, kumanda, komut verme 
gibi kavramlar üzerinde konuşmalarını 
sağladık. Öğrencilerimizin görüşleri 
bizleri o kadar şaşırttı ki, karşımızda 
planladığımız kodlama etkinliklerini 

yapmaya çok hazır bir grup olduğunu anlamış olduk. 
Komut kavramı hakkında konuştuktan sonra, bir Robotun sesli komutlar vererek, bir müzik 

eşliğinde bizi dans ettirebileceğini söyledik ve dansımızı yaptık. 

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

Parça parça başlarsın ve ortaya muhteşem bir ürün çıkarırsın sonunda. 

Bilişim Teknolojileri
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Bilişim Teknolojileri

2. sınıf öğrencilerimizle 
derslerimize kullandıkları 
teknolojiyi daha yakından 
tanıyarak başladık. İlk 
olarak bilgisayarların 
tarihçesini eğlenceli bir 
şekilde anlatan çizgi film 
aracılığı ile bilgisayarların 
geçmişten günümüze 
kadar olan gelişim sürecini 
gözlemlediler. 
Öğrencilerimiz bilgisayarı 

oluşturan temel 
donanımların isimlerini ve görevlerini öğrendiler. Günlük hayatta sıkça kullanılan; yazıcı, tarayıcı, hoparlör, kulaklık ve mikrofon gibi bilgisayarın çevre 
birimlerini tanıyarak ne için kullanıldıklarını kavradılar. 

Kodlama derslerimizde sadece Bilişim Teknolojileri alanına ait kazanımlar üzerinde çalışmıyoruz. Farklı disiplinlere hitap edecek 
etkinlikler de yapıyoruz. 

 «MyStorybook» uygulaması ile öğrencilerimiz okuma yazma becerilerini geliştirerek, kendi dijital hikaye kitaplarını oluşturdular.
Hikayelerine uygun karakterler, arka planlar, çizimler ve yazılar ekleyerek kendi hikayelerini keyifle tasarladılar. Öğrencilerimiz hikayelerini oluştururken 

klavye ve fare kullanımı becerilerini de geliştirmiş oldu. 
Öğrencilerimiz aynı zamanda diğer derslerde öğrendikleri konular ile ilgili çalışmalar da yaptılar.

2. sınıf öğrencilerimiz MatataLab Kodlama Seti ile, Robotu kontrol eden programın algoritmasını kod blokları ile kontrol kartı üzerinde oluşturdular. 
Oluşturdukları algoritmaya göre hareket eden robotun istenilen hedefe ulaşmasını sağladılar. Öğrenciler yazdıkları kodlara anında geri bildirim alarak 
doğrularını veya hatalarını gördüler. Doğru algoritmayı oluşturana kadar denediler. Komut, Algoritma, Döngü kavramı gibi programlama kavramlarını 
etkinliklerle öğrendiler. 

Türkçe dersinde öğrendikleri; kurallara uygun cümle kurma, yazım kurallarına dikkat etme konularına dikkat ederek kendilerini tanıtan yazılar yazdılar. 

İlkokul 1 ve 2. Sınıflarımızda Kodlama Derslerimiz 

İngilizce dersinde öğrendikleri «My Feelings» konusu ile ilgili Dijital Hikaye çalışmalarını gerçekleştirdiler.   
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4. sınıf öğrencilerimiz, Padlet çalışmasından sonra online klavye çalışması 
yaptılar.  Klavye çalışmasından sonra Kelime İşlem programı olan Microsoft Word 
Programı’nda İstanbul, İzmir ve Ankara illerinin Hava Durumlarıyla ilgili yazı yazdılar 

ve yazılarını biçimlendirerek belgelerini düzenlediler.  
Son olarak kendilerine verilen yönerge doğrultusunda 
«Atatürk» şiirini biçimlendirdiler.

İlkokul 3 ve 4. Sınıflarımızda Bilişim Teknolojileri Derslerimiz 

3 ve 4. sınıf öğrencilerimiz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
hakkındaki düşüncelerini padlet uygulamasını kullanarak dijital 
panolarda paylaştılar.

3 ve 4. sınıf öğrencilerimiz TEDMood platformuna giriş yaparak kendilerine verilen ödevleri online 
platformdan nasıl görüntüleyebileceklerini öğrendiler. 3 ve 4. sınıf öğrencilerimiz e-postalarını aktif 
halde kullanmaya başladılar. Yeni bir ileti oluşturdular, okudular, sildiler, yanıtladılar ve e-postalarına 
dosya eklediler. 4. sınıf öğrencilerimiz ek olarak Cc ve Bcc kısımları hakkında bilgi edindiler.

3. sınıf öğrencilerimiz e-posta işlemlerinden sonra Online Klavye programında çalıştılar. 
https://sense-lang.org/typing/tutor/keyboardingTR.php 
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5 ve 6. sınıf öğrencilerimiz öğrenmiş oldukları, doküman düzenleme ve sunum hazırlama tekniklerinin detaylarını öğrenmeye 
başladılar. Var olan bilgilerinin üzerine yenilerini ekleyerek araştırmalarını daha düzenli bir rapor haline getirebilecekler. Aynı 
zamanda  sunum programında öğrenecekleri görsel teknikler profesyonel tarzda etkili sunumlar yapacaklardır.

Öğrencilerimiz, Microsoft Kodu Game Lab Programında 3 boyutlu oyun tasarlamayı deneyimliyor. Kendi oyunlarının 
senaryolarını oluşturmaya başladılar. Öncelikle oyunun görüntü tasarımını, ardından gerekli programlama işlemlerini yapıyorlar. 
3 boyutlu oyun çalışmaları tamamlandığında kendilerine ait oyun tasarımlarını arkadaşlarının kullanımına sunacaklar. 

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Derslerimizde Yaptıklarımız

5 ve 6. Sınıflarımızın Çalışmaları

7. Sınıf Kodu Game Lab Etkinliklerimiz

10. Sınıf öğrencilerimiz Türk Dili ve Edebiyatı dersi kapsamında Franz Kafka’nın en popüler eseri olan "Dönüşüm" kitabını 
okudular. Öğrencilerimiz kitabın ana fikrine uygun bir tasarım oluşturmak için çevrimiçi platformları kullanarak kitap kapağı 
görseli tasarladılar.

10. Sınıf Kitap Kapağı Tasarımı

Selen Sude İpekten
 10/F

Ada Bilicen 
10/D

Nehir Naz Doğan 
10/F

Zeynep Özalp
10/F
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Bilişim Teknolojileri

Hazırlık Sınıfları Algoritma ve Akış Şeması Etkinlikleri

Ortaokul ve Lise öğrencilerimizle Bilişim Teknolojileri dersinde yaptığımız çalışmaların başında dijital vatandaşlık konusu gelmektedir. Günümüzde tüm 
öğrencilerin dijital yerli olması, sosyal medyanın hayatın bir parçası olması bir çok konuda bilinç kazanmaları gerekliliğini doğurmaktadır. Derslerimizde 
dijital vatandaşlık başlığı altında aşağıda açıklanan alt başlıklar anlatıldı.

Digital Okuryazarlık: Öğrencilerimiz dijital teknolojileri kullanarak doğru bilgiye erişme yollarını öğrendiler. Aramak istenilen bilgi türüne göre, internette 
arama tekniklerini kullanıyor ve elde edilen bilgiyi farklı kaynaklardan araştırarak doğruluğunu tespit edebiliyorlar.
Dijital Güvenlik: Zararlı yazılımlardan bahsedilerek öğrencilerin elektronik cihaz ve hesaplarını bu zararlı yazılımlardan nasıl korumaları gerektiği 

konusunda bilgi edindiler. Öğrencilerimiz ile internette güvenli davranışlar üzerine konuştuk, dijital hesaplarda karşılaşabilecekleri güvenlik açıklarından 
bahsettik ve alınması gereken önlemlere örnekler vererek farkındalık sağladık. Özellikle sosyal medya paylaşımlarına dikkat çekerek paylaşım kuralları, 
gönderi gizliliği ve arkadaş listelerinin düzenlenmesi üzerine konuştuk. Öğrencilerimiz kendi karşılaştıkları veya bir filmden gördükleri dijital güvenlik 
açıkları üzerine senaryoları anlattılar ve sınıfça yanlış ve doğru davranışlar üzerine tartışma yaptık.
Dijital Sağlık: Oyun ve internet bağımlılığının günümüz hastalıklarının başında geldiğine dikkat çekerek öğrencilerimizin dijital dünyada geçirdikleri 

zamanı sorgulamalarını istedik. Ruhsal ve bedensel sağlığımız için gerçek iletişim türü olan yüzyüze iletişimin önemini vurgulayarak unutmamamız 
gerektiği, gün içinde dijital dünyada geçirdiğimiz zamanı sınırlandırmamız gerektiği, bilgisayar başında otururken oturma pozisyonu, ekrana bakış 
açısı gibi ayrıntılara dikkat edilmesi gerektiği, cep telefonlarını kullanırken boynumuzu eğerek bakmanın sonuçlarının neler olabileceği, dijital cihazları 
kullanırken karşılaşabileceğimiz fiziksel hastalıklar konusunda bilgiler edindik.
Siber Zorbalık: Çocukların ve gençlerin dijital dünyada karşılaşabileceğİ baskı, sözlü şiddet, hakaret, tehdit gibi zorbalıklar üzerine konuştuk. Dünyada 

ve ülkemizde siber zorbalık örnekleri verdik ve öğrencilerimiz bu durumlar hakkında fikirlerini aldık. Doğru ve yanlış davranışlar değerlendirilerek siber 
zorbalık karşısında, tehditlere ve zorbalığa boyun eğmenin daha kötü sonuçlar doğuracağna dikkat çekerek öğrencilerimiz farkındalık kazanmasına 
çalıştık. Böyle bir durumda hemen ailelerine veya öğretmenlerine bilgi vermeleri gerektinin önemi tüm öğrencilerimiz tarafından benimsendi.
Etik Değerler: Etik değerler konusu başlığında telif hakkından bahsettik. Bir başkasının hazırlamış olduğu dijital eseri (yazı, makale, görsel tasarım, 

video v.b.) izinsiz kullanmanın bir suç olduğunu vurgulayarak; ödev hazırlarken, internetten yapılan araştırmalar sonucunda edinilen bilgileri kopyalayıp 
yapıştırmanın etik değerlere aykırı bir davranış olduğu tüm öğrencilerimiz tarafından benimsendi. Alıntı yapma kurallarını öğrenen öğrencilerimiz derste 
hazırladıkları çalışmalarda internetten aldıkları bilgi ve görsellerin kaynaklarını ekleyerek çalışmalarını yapıyorlar.
Bilişim Suçu: Dijital ortamda hukuka aykırı davranmak bilişim suçuna girmektedir. Öğrencilerimizle bilişim suçu içeriği hakkında konuşuldu. Zararlı 

yazılım oluşturmak ve dağıtmak, başkasının bilgisini internette yaymak, bir hesabı hacklemek, başkasına ait hesapları ele geçirerek onun adına yazılar 
yazmak gibi durumların örnekleri üzerine konuşuldu ve  doğru davranışlar üzerinde duruldu.

Dijital Vatandaşlık

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Derslerimizde Yaptıklarımız

qr Kod Dijital 
Yurttaşlık Kuralları

qr Kod 
Siber Tuzaklar

Hazırlık Sınıfı öğrencilerimiz,  programlama öğreniminin temelini oluşturan algoritma ve akış şeması kavramlarını, Flowgorithm programını kullanarak 
uygulamalı olarak deneyimlediler.
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Bilişim Teknolojileri

Maker Klübü Etkinliklerimiz

Robotik Kulübü Etkinliklerimiz

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Derslerimizde Yaptıklarımız

Maker Robotik Kulübü öğrencilerimiz, kolay ulaşılabilen çeşitli malzemeleri ve temel elektronik 
materyalleri kullanarak, yenilikçi yönlerini ve elektronik bilgilerini geliştirecek basit elektronik cihazlar 
tasarlamaktadır.
Hazırlanan çalışmaların öğrencilerimize; çalışma sırasında oluşabilecek sorunları fark etme ve tartışarak 

sorunlara çözümler üretebilme, başarılı olabilmek için yapılan hatalardan ders alarak yılmadan ve sabırla 
çalışmaya devam etme gibi birçok becerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Lise Robotik Kulübü öğrencilerimiz, okulumuza ait fikir ve proje paylaşımlarının yapılabileceği çevrimiçi bir platform oluşturulması için çalışmalara 
başladılar. Okuldaki tüm öğrencilerin kullanımına sunulacak platformun planlanmasıyla beraber, sitenin görsel nesnelerinin tasarımını, metinlerinin 
belirlenmesini, platformun menülerinin belirlenmesini ve genel kullanım ihtiyaçlarını öğrenciler hazırladılar.

Platformun yayına başlamasından sonra kulüp öğrencileri ilk projelerin paylaşımı için hazırlık yaptılar. İlk proje paylaşımları kapsamında mobil 
uygulama, 3B mekanik tasarım ve elektronik cihaz geliştirilmesi çalışmaları yer almaktadır.
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Ortaokul Küçük Erkek Futbol Takımımızın Başarısı

Dans Takımımızın Çalışmaları

İp Atlama Yarışması

İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
Okullar Arası Küçük Erkek Futbol 
Turnuvasına Ortaokul Küçük Erkek 
Futbol Takımı olarak katıldık. Küçük 
Erkek Futbol Takımımız ilk maçında 
bir üst tura çıkmıştır. Bundan sonraki 
müsabakalarda takımımıza başarılar 
dileriz.

Dans Takımı antrenmanlarımız,  haftanın 5 günü son hız devam etmektedir. Okulumuzun Step-Aerobik Dans Takımları 2019-2020 Okul Sporları 
Step-Aerobik müsabakalarına  üç katagoride katılmayı planlıyor. Küçük, Yıldız  Ve Genç Takımı olarak müsabakalara katılacaktır. Şubat ayı içerisinde 
İstanbul İl Müsabakalarına katılıp derece alarak 20-22 Mart 2020 tarihinde Manisa ilinde yapılacak olan Step-Aerobik Türkiye Şampiyonası’na  
gitmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar, Ortaokul 5 ve 6. sınıflar, Ortaokul 7 ve  8 . sınıflar ve Lise Haz, 9, 10 ve 11. sınıflar 
Street jazz ve hip hop gösteri gruplarımız okul içi ve okul dışı gösterilerine son hız çalışmaya devam etmektedir.

Kasım ayı içerisinde yapılan İlkokul İp Atlama Yarışması başarılı bir 
şekilde gerçekleşti. 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerimizden derece alan tüm 
yarışmacılara ödüllerini İlkokul Müdürümüz Belma Asam ve ilgili Müdür 
Yardımcısı verdi. Ödül törenimiz eğlenceli bir şekilde geçti.

Beden Eğitimi ve Spor

Lise Genç Kız (A) Voleybol Takımımızın Başarısı
12 Aralık 2019 tarihinde İstanbul 

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü Okul Sporları tarafından 
düzenlenen Genç Kızlar İlçeler Arası 
Bölge müsabakalarında takımımız, 
1. Bölge Final müsabakasına 
çıktı. Maç süresince yenilmeyen 
takımımız, maçı 3-0 kazanarak                       
1. Bölge Şampiyonu olarak bir 
üst tura çıkmaya hak kazandı. 
Takımımıza bundan sonraki 
müsabakalarda başarılar dileriz.
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11. sınıf öğrencilerimizden Can 
Taner Erim, 04 Aralık 2019 tarihinde 
Sultanbeyli Kapalı Spor Salonunda 
yapılan Lise Gençler A Takımı 
kategorisinde  İstanbul İKİNCİSİ 
olmuştur. Aynı turnuvada 9. sınıf 
öğrencimiz Efe Eryılmaz müsabakayı 
BEŞİNCİ olarak tamamlamıştır. 
Okulumuzun Gençler Judo Takımında 
da yer alan ve okulumuzu başarı ile 
temsil eden öğrencilerimizi tebrik 
eder, başarılarının devamını dileriz.

Öğrencimiz Sude Ulueren 12 Yaş Hafta Sonu 
Turnuvası’nda Şampiyon Oldu

Tenis Çalışmalarımız

Okçuluk Çalışmalarımız 

5. sınıf öğrencilerimizden 
Sude Ulueren,              
28 Kasım-01 Aralık 2019 
tarihlerinde GD Tenis 
Akademi Spor Kulübünde 
düzenlenen 12 Yaş 
Hafta Sonu Turnuvasında 
ŞAMPİYON olmuştur.
Okulumuzun Küçükler 
Tenis Takımında da yer 
alan ve okulumuzu başarı 
ile temsil eden öğrencimizi 
tebrik eder, başarılarının 
devamını dileriz.

Okulumuzun kulüp 
bünyesi içerisinde yer 
alan Tenis branşımız 
çalışmalarına devam 
etmektedir. Kış okulu 
grubumuzda hafta içi ve 
hafta sonu çalışmalarında 
13 sporcumuz, performans 
grubu olarak ise lisanslı 9 
sporcumuz bulunmaktadır. 
Kış Okulu Sporcularımız 
haftada iki antrenman, 
Performans Sporcularımız 
ise haftada en az dört 
antrenman yapmaktadır. 
Toplam 22 Tenis 
sporcumuz çalışmalarını 
sürdürmektedir. 
Performans sporcularımız 

yaş kategorilerine göre yıl içerisinde TTF’nin düzenlemiş olduğu 
turnuvalara katılacaklardır.

Okçuluk Takımı 
antrenmanlarımızda sporcularımız 
tekniklerini geliştirmek adına 
10 metre atışlarıyla başladıkları 
antrenman programları, 15 
metre atışları olarak devam 
ediyor. Antrenmanda okul 
müsabakalarına hazırlanan 
öğrencilerimiz, arkadaşlarıyla da 
aralarında eğlenceli yarışmalar 
yapıyorlar. Türkiye Okçuluk 
Federasyonunun açıkladığı 2020 
faaliyet programına göre öğrencilerimiz, Okullar Arası ve Spor Kulübü 

yarışmalarına katılıp okulumuzu müsabakalarda temsil edeceklerdir.

Beden Eğitimi ve Spor

    Öğrencilerimizin
 Judo Başarısı 

Öğrencilerimizden Ayşegül Mert ITF Dünya Gençler Tenis Turnuvası’nda Şampiyon Oldu
9. sınıf öğrencilerimizden Ayşegül Mert                

07-12 Ekim 2019 tarihlerinde İslamabad’da 
düzenlenen ITF Dünya Gençler Tenis  Turnuvası’nda 
teklerde  ve  aynı turnuvada Rus partneri ile birlikte 
çıktığı müsabakada çiftlerde ŞAMPİYON olmuştur.
Öğrencimiz, 14-19 Ekim 2019 tarihinde 

İslamabad’da düzenlenen ITF J5 Turnuvası'nda 
teklerde bir  kez daha ŞAMPİYON olarak bizleri 
gururlandırmıştır. 
TED İstanbul Koleji Özel Lisesi Tenis Takımında da 

yer alan okulumuzu ve ülkemizi  başarı ile temsil eden 
öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
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TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Lisesi Genç Erkek Futbol 
takımımız, İlçe Birinciliği müsabakalarında göstermiş olduğu 
performansla okulumuzu başarıyla temsil etmiştir. Gençlik 
ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Erkek 
Futbol İlçe Şampiyonasında oynadığı maçlar sonucu grubu 
ÜÇÜNCÜ olarak tamamlamıştır. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen Genç Erkek Futsal müsabakalarında 
okulumuzu temsil eden Futsal Takımımız, grubunu ÜÇÜNCÜ 
tamamlayarak turnuvaya veda etmiştir. Her iki takımımızında 
maçlarda göstermiş olduğu performans ve centilmenlikten 
dolayı tebrik ediyoruz.

TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Lisesi Futbol/
Futsal Takımlarımız

Beden Eğitimi ve Spor

Futbol U-14 Kulüp Takımımız 
Futbol U-14 Kulüp Takımımız, Türkiye Futbol Federasyonunun 

düzenlediği U-14 Futbol müsabakalarında tamamı okul 
öğrencilerimizden oluşan Futbol Takımımız kulübümüzü başarı ile 
temsil etmektedir. Futbol U-14 Takımımız oynadığı 11 maçta 5 
galibiyet 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak, şampiyonluk yarışında 
sekiz takım arasında DÖRDÜNCÜ sırada bulunmaktadır.

Basketbol Takımlarımızdan Haberler

Genç Erkek A Basketbol Takımımız

Beden Eğitimi ve Spor Dersi Basketbol Branşı

Basketbol Okul Takımları

Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Okul Sporları tarafından 
düzenlenen Genç Erkekler İlçe müsabakalarında takımımız oynadığı 
tüm maçları alarak İlçe Şampiyonu olmuştur. Basketbol Genç 
A Takımımız ŞAMPİYON olarak bitirdiği bu turnuvadan sonra il 
müsabakalarına katılmaya hak kazanmıştır.

Beden Eğitimi ve Spor dersleri basketbolun temel fundamental 
çalışmaları ile eğlenceli halde devam ediyor. Bu sürede 
öğrencilerimize top sektirme, pas, yön değiştirme ve turnike atış 
becerilerini kazandırdık. 

Ortaokul Basketbol Takımımız, Haftada dört gün antrenman 
yaparak çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalarımızda teknik 
çalışmalar ön planda tutulurken basit olarak taktik çalışmalar 
yapılmaktadır.
Genç B basketbol Takımımız, Haftada üç gün antrenman yaparak 

çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda taktik çalışmalar ağırlık 
kazanarak oynanacak maçlara hazırlanıyor.
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Anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerimiz Çocuk Yogası derslerinde, doğru nefes almayı, hayal güçlerini kullanmayı, temel yoga duruşlarını öğrenmeyi ve 
bedenlerinin esnekliklerini korumayı sağlıyorlar.
Çocuk masal kitaplarını hareket becerilerine aktararak hayal gücünü geliştirmeye yönelik çalışmalar yaparak; esneklik, kuvvet becerileri gelişirken, 

masalların içerisinden çıkan kuşlar, ağaçlar, kediler ve tavşanlar ile eğlenceli bir ders gerçekleştiriyorlar.

Anaokulu ve 1. Sınıflar Çocuk Yogası Derslerimiz

Beden Eğitimi ve Spor

Yıldız ve Minik 
Takımlarımız: Takımlarımız 
sezona yaptığı 
antrenmanlar ve hazırlık 
maçlarıyla devam ediyor. 
Oynadıkları maçlardan da 
galip ayrılan takımımız, 
katılacakları turnuvalara 
hazırlanmaya devam 
ediyor.

TED  İstanbul Koleji Spor Kulübü Basketbol Kulüp Takımları



www.tedistanbul.k12.tr

https://www.facebook.com/TEDIstanbulKoleji

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

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

https://twitter.com/TEDISTANBULKLJ

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