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Bugünler hepimiz için zor, sıkıntılı ve stresli. Can 
kayıpları veriyor, her geçen gün katlanarak artan sayıları 
dehşetle takip ediyoruz. Önlemler alıyoruz ve dışarıya 
olabildiğince çıkmamaya çalışıyoruz. Çıkmıyoruz değil 
mi? Çok güzel.

İnsanoğlunun dünyaya verdiği zararları yazmaya 
kalkarsak sayfalar yetmez. Ama bu COVID-19 salgını 

sebebiyle insanlar fark etmeden dünya için bir şeyler yapıyorlar. Dışarıya 
çıkmayan kişiler sayesinde çevre kirliliği azalıyor. Turizmin katlettiği 
bölgeler nefes alıyor. İnsanlar karantinaya girerken dünya da tekrar hayata 
dönüyor. Leylekler uçuyor. Venedik’teki kanalda tekrar balıklar yüzüyor. 
İstanbul’da hava kirliliği %30 oranında azalıyor. Unutmayın hava kirliliğinden 
kaynaklanan ölümler de en az virüs kaynaklı ölümler kadar fazla. Tabii ki bu 
pandemilerin iyi bir şey olduğu anlamına gelmiyor. İnsanların karantinada 
olması hem onların sağlığı hem de dünyanın kendine gelmesi için çok 
önemli. Belki de tabiat ana intikam alıyor bizden. Bu zamana kadar bize 
vermeye çalıştığı tüm mesajları görmezden geldik. Eşi benzeri görülmemiş 
virüslerin türemesiyle bize hafızalardan silinmeyecek anılar bırakıyor.
 
Gelin, şimdi karantinaya girelim. Sonra yürürüz karlı kayın ormanında, hem 
sadece geceleri değil gündüzleri de yürürüz. Eğer böyle giderse ne orman 
kalacak ne de o ormanda yürüyecek insanlar.

Şevval Tunar 11/A

İNSANLAR KARANTİNADA. DÜNYA HAYATTA
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Farkındalık Günü

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 
farkındalık oluşturmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak 
amacıyla ilan edilmiştir ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli 
derneklerin ve kuruluşların farkındalık mesajları ile hatırlanmıştır. 

“Otizm eksiklik değil, farklılıktır”
Bizler de TED İstanbul Koleji öğretmenleri ve öğrencileri olarak büyük 

bir kampanyaya dönen “Light it up blue!-Maviye Işık yak” 
etkinliğinde mavi giyerek farkındalıklarını belli eden tüm yönetici, 
öğretmen ve öğrencilerimize teşekkkür ederiz.

https://www.youtube.com/watch?v=3mV33ltazZo

MAVİYE IŞIK YAK! LIGHT IT UP BLUE! 
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Farkındalık Günü

Ayrıca 9. sınıf İngilizce derslerinde “The Curious Incident of the Dog in the Nighttime” adlı ana karakteri otizmli bir genç olan romanı 
okumaya devam ettiler. Bu roman sayesinde otizmli bir bireyin özelliklerini daha da fazla anlayabilen öğrencilerimiz, İngilizce öğretmenleri 
Maria Ali’nin teşviğiyle Otizm Farkındalık Günü’nde mavi giyerek evlerinde çektikleri fotoğraflarla bir video oluşturdular.
https://www.instagram.com/p/B-dN1wsDRoq/

MAVİYE IŞIK YAK! LIGHT IT UP BLUE! 
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ANAOKULUNDAN İLKOKULA ETKİNLİĞİ

11 Ocak 2020 tarihinde okulumuzda anaokulu hazırlık sınıfları öğrencilerine yönelik olarak, “Anaokulundan İlkokula” başlıklı etkinliğimizi 
gerçekleştirdik. Etkinliğimizde anaokulu hazırlık grubu öğrencileri için, Türkçe, Sosyal Bilimler, Bilişim Teknolojileri, Fen Bilimleri, Matematik, 
Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi ve Spor ile Müzik Bölümleri istasyon çalışmaları yaptılar. Teması “Kendimi Tanıyorum” olan etkinliğimize 
ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz de destek verdiler. Anaokulu ve ilkokul sınıf öğretmenlerinin de katıldığı istasyon çalışmalarında bazen 
çalışmayı onlar anlattı, bazen de yaptıkları panolarda deneyimlerini anaokulu velileriyle paylaştılar. 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ & MATEMATİK & FEN BİLİMLERİ ETKİNLİKLERİ
Anaokulundan İlkokula etkinliğinde; Bilişim, Fen Bilimleri ve Matematik Bölümlerinin birlikte gerçekleştirdiği sınıf içi etkinlikte “Duyu 

Organlarımız ve Sayılar Konulu Algoritma Çalışması” minik öğrencilerimizle birlikte yapıldı. Anaokulu hazırlık sınıfı öğrencilerimiz bu algoritma 
çalışmasını yaparken; ilkokulda Kodlama derslerinde öğreneceği algoritma çalışmasını ilk kez deneyimlediler, Fen konularında öğrendiği duyu 
organlarını, Matematik konularında öğrendiği yer ve yön kavramlarını tekrar ettiler. Etkinlikte Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Bölüm Başkanımız 
Yeliz Yıldırım Tülükaş, Matematik Bölüm Başkanımız Tuğba Özcan, Fen Bilimleri Bölüm Başkanımız Nurten Mersinlioğlu, Matematik 
Öğretmenimiz Nilgün Özgün Ergin, Fen Bilgisi Öğretmenimiz Ayşe Gül Özcan ve Bilişim Teknolojileri Öğretmenimiz Esra Oral görev almıştır. 
Öğrencilerimiz sınıf içi etkinliklerini gerçekleştirirken velilerimiz de koridorda onlar için hazırlanan stantlarda; İlkokulda Kodlama, Bilişim 

Teknolojileri, Matematik ve Fen derslerinde neler yapıldığını ilkokul öğrencilerimizden dinlediler. 

Matematik panosunda 4/C sınıfı öğrencilerimizden Hira Havutçu ve Zeynep Ayda Eriş görev alarak, velilerimize ilkokulda yaptıkları konu ve etkinlikleri 
tanıtmışlardır. 
Fen Bilimleri panosunda 4/A sınıfından Ela Tülükaş ve 4/B sınıfından Elif Su Durak görev alarak, velilerimize ilkokulda yaptıkları konu ve etkinlikleri tanıtmışlardır. 
Kodlama standında 2/C sınıfından Ege Güler ve 2/D sınıfından Nil Tülükaş görev alarak, velilerimize ilkokulda yaptıkları konu ve etkinlikleri tanıtmışlardır. 
Bilişim Teknolojileri standında 4/B sınıfından Eren Demir Eroğlu ve Mehmet Kaan Atılmaz görev alarak, velilerimize ilkokulda yaptıkları konu ve etkinlikleri 

tanıtmışlardır. 

ANAOKULUNDAN İLKOKULA ETKİNLİĞİMİZ
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ANAOKULUNDAN İLKOKULA ETKİNLİĞİ

TÜRKÇE-SOSYAL BİLİMLER ETKİNLİKLERİ
Anaokulundan ilkokula etkinliği kapsamında, Türkçe ve Sosyal Bilimler bölümlerinin birlikte gerçekleştirdiği sınıf içi etkinlikte, anaokulu 

öğrencilerimiz ile masal inceleme çalışması yaptık. Minik öğrencilerimiz bu etkinlikte ilkokul boyunca hem Türkçe hem de Çocuklar İçin 
Felsefe derslerinin ortak kazanımları olan okuma, anlama, sorgulama, soru sorma, farklı düşünebilme çalışmalarına hazırlık yapmış, keyifli 
bir masal dinleyerek bu masalı yorumlamış, masal ile ilgili kendilerine sorulan sorulara son derece yaratıcı yanıtlar vermişlerdir. Sınıf içi 
etkinlikte Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanımız Nalan Ekmekçioğlu, Türkçe Öğretmenimiz Çiçek Kadirioğlu, Sosyal Bilimler Bölüm 
Başkanımız İmge Tuncel ve Felsefe Öğretmenimiz Baldan Dolun yer almıştır. Öğretmenlerimizin yanı sıra 8. sınıf öğrencilerimiz Fatma 
Irmak Tuncel ve Defne Koçyiğit, minik öğrencilere “Yüz Yüz” adlı masalı okumuş ve onlara her birimizin bir diğerinden farklı olduğunu ve bu 
farklılıkların bizi güzelleştirdiğini bu masal yoluyla anlatmış, onlara sorular sorarak eğlenceli bir sohbet gerçekleştirmişlerdir. 

GÖRSEL SANATLAR-BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR-MÜZİK ETKİNLİKLERİ
Görsel Sanatlar istasyonunda, “Ben Kimim?” konulu bez bebek boyama çalışması yapıldı. Görsel Sanatlar atölyesine gelen öğrencilerimize 

“Ben Kimim?” sorusu soran bez bebekler verilerek boyanması istendi. Bu çalışmalarda kendilerine İngilizce yönergeler de verilerek 
etkinliklerini gerçekleştirdiler. Öğretmenlerimiz Begüm Bıçkıcı ve Ulaş Öztürk öğrencilerimize rehberlik yaptı. 
Müzik istasyonunda öğrenciler, "Kendimi Tanıyorum" beden perküsyonu çalışması yaptı.
Anaokulundan ilkokula etkinliği kapsamında Beden Eğitimi ve Spor Bölümü olarak çocukların gelişimine uygun etkinlikler hazırlayarak; 

öğrencilerimizin koordinasyon becerilerini geliştirmeye yönelik Eğlenceli Parkur aktiviteleri yaptılar. Derslerimizdeki programın yapısı, 
çocukların hareket kabiliyetini arttırarak yapılan faaliyetlerde yeterlilik göstermelerine yardımcı oldu.

Bölümlerimiz bu etkinlikleri yaparken velilerimiz de konferans salonumuzda K-12 programı ile anaokulundan lise son sınıfa kadar aynı 
okulda okumanın kazanımları hakkında Ortaokul Lise Müdürü Füsun Ersoy ile sohbet ettiler ve çalışma yaşamı içinde olan mezunlarımızla 
birlikte düzenlenen panele katıldılar. Etkinlik sonrası İlkokul, Ortaokul ve Lise Okul Aile Birlikleri ve Ortaokul Lise Öğrenci Birliklerinin 
hazırladığı masalardan da alışveriş yapıldı. 
Bizler K-12 okulu olarak anaokulundan liseye kadar öğrenci, öğretmen, mezun, veli bir arada ve bütün olarak etkinliğimizi gerçekleştirdik. 
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Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz 
“Benim Dünyam ve 
Ötesi” temasının sonunda 
gezegenlerin doğum gününü 
kutladı. Kutlamaya evde 
aileleriyle birlikte yaptıkları 
uzay şapkalarıyla katılan 
öğrencilerimiz, arkadaşlarına 
önceden seçtikleri gezegenin 
özelliklerini anlattılar. 
Öğretmenlerinin hazırladığı 
yarışmalı oyunları oynadılar. 
Hazırlanan panoları 
inceleyerek, uzayla ilgili öğrendiklerini paylaştılar.

Anaokulu

Anaokulu öğrencilerimiz okulun ilk gününden itibaren, 
okula geldikleri her günü saydılar. Çünkü 100. Gün 
geldiğinde onları büyük bir eğlence bekliyordu. 100. 
Gün'ün haftasında keyifli matematik etkinlikleri yaptılar. 
100. Gün Partisi'nin gelmesini heyecanla beklediler. 
Öğrencilerimiz evde kendilerinin seçtiği 100 tane nesneyi 
aileleriyle beraber saydılar ve bu nesneleri okula getirerek 
arkadaşlarıyla paylaştılar.
Parti günü geldiğinde 100 yaşındaki nine/dede 

kıyafetleriyle 100. Gün Partisin’e katıldılar. Partide 
öğrencilerimiz sayılarla ilgili oyunlar oynayıp, dans ettiler. 
Ardından 100. Gün kurabiyelerini yediler ve gün sonunda 
100. Gün sertifikalarını aldılar. Okulumuzda öğrencilerimizin 
bugün ile ilgili yaptıkları çalışmaları da panolarda sergilendi.

Anaokulumuzda 100. Gün Partisi

Gezegenlerin Doğum Günü



 GAZETEDDY 2020  9

Öğrencilerimiz, Mad Sciens 
grubunun kendileri için hazırladığı 
eğlenceli fen etkinliklerini izlediler. 
Hava-sıvı-gaz deneylerine 
öğrencilerimiz de destek verince, 
hep birlikte hem eğlenip hem 
öğrendiler.

Planetaryum çadırı 
anaokulumuzu ziyaret 
etti. Planetaryum, 360 
derecelik bir görüntü 
sistemi ile öğrencilerimize 
uzay, gezegenler, galaksiler 
hakkında çizgi filmler 
ve belgeseller ile eğitici 
bilgiler verdi. Çocuklarımız 
eğlenerek öğrendiklerini 
pekiştirdiler.

Anaokulu

Mad Scince

Küçük grup 
öğrencilerimiz, 
Jungle Kids 
Kitabevi’ne 
ziyarete gittiler. 
Önce kitapevini 
gezip, kitapları 
inceleyen 
öğrencilerimiz, 
"Tırtıl Tontini ve 
Neşeli Aydede" 
adlı kitabı 
yazarından 
dinlediler. 
Daha sonra da 
kitaplarını yazar 
Şeyma Ayık’a 
imzalattılar. 

Öğrencilerimizin Jungle Kids Ziyareti

PLANETARYUM 
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Evlerimizde olduğumuz bu dönemde anaokulu öğrencilerimiz öğretmenleriyle Online olarak ve TEDMood üzerinden çalışmaya devam ediyor. Birbirimizi 
ve okulumuzu çok özledik. 
Bu arada da bize, evde yaptıkları çalışmalardan çok keyifli fotoğraflar gönderiyorlar.

Anaokulu

Anaokulumuz Online Eğitimde
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4. sınıf öğrencilerimizle disiplinler arası bir çalışma olarak başladığımız "Aydınlatma Teknolojileri" konusunda fütürist çalışmalar yaptık. 
Gelecekte kullanılabilecek özgün aydınlatma araçlarını tasarladık, özelliklerini yazdık ve ürünlerimizi arkadaşlarımıza tanıttık.

Öğrencilerimiz, Örgü Kulübü’nde hem eğleniyor hem de el becerilerini geliştirecek çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyorlar.

İlkokul

2. Sın ı f  Öğrenci ler imiz Modern Sanat lar Müzesi ’nde
“Robotlar sanat yapar mı?” diyen 2. sınıf öğrencilerimiz, İstanbul Modern Sanatlar Müzesi’nde Art Maker Lab Atölyesi’ne katılarak keyifli 

ve öğretici bir gezi gerçekleştirdiler.

4. Sın ı f  Öğrenci ler imiz in Fütür ist Çal ışmalar ı

Örgü Kulübü’nde Eğlencel i  Anlar…
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İlkokul

Öğrencilerimizle “Karışmayan Sıvılar” deneyiyle her sıvının birbirine karışamayacağını keşfettik. Bal, bulaşık deterjanı, su, yağ ve kolonyayı sırasıyla 
kullanıp bu sıvıların birbirine karışmadığını gözlemledik. Deney sonucunda, az yoğun maddelerin yüzeye doğru yaklaştığını, daha yoğun maddelerin ise 
kabın alt tarafında kaldığını fark ettik.

1. sınıf öğrencilerimizle “Mumları nasıl söndürebiliriz?” sorusundan yola çıkarak mumun yanması için gerekli olan maddelerden bahsettik. Mumu 
yakarken aslında havayı yaktığımızı ve mumun havayla temasını kesersek söneceğini düşündük. Daha sonra bu düşüncelerimizi deneyerek ispatladık.

1. sınıf öğrencilerimizle “Yağmur Oluşturuyorum” etkinliğiyle 
yeryüzündeki su döngüsünü ele aldık. Yeryüzündeki suların 
ısının etkisiyle buharlaştığını, daha sonra ısı değişimiyle 
yağmura dönüştüğünü öğrenip yağmur modeli oluşturduk.

2. sınıf öğrencilerimizle çevremizde birçok 
alanda kullanılan plastik ve bu plastiklerin 
çevreye olan etkisi üzerine çalışmalar 
yaptık. Doğal maddeleri kullanarak plastik 
üretilip üretilemeyeceğini düşündük. 
Daha sonra doğaya kolayca karışabilen 
biyoplastiklerin olduğunu öğrendik. Mısır 
nişastası, sirke ve gliserin kullanarak kendi 
biyoplastiğimizi yaptık.

1 .  Sın ı f  Öğrenci ler imiz in Kar ışmayan Sıv ı lar Deneyi

Üf lemeden Mum Söndürüyoruz

Yağmur Oluşturuyorum Biyoplast ik Üret iyoruz

İlkokulumuzda Fen Bilimleri Derslerimiz
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İlkokul

Öğrendiğimiz konular 
ile ilgili olarak parkurlu 
“Fenvivor” yarışmasını 
yaptık. Dört farklı 
parkurda öğrendiğimiz 
bilgileri kullanarak 
ilerledik. Puzzle yapımı, 
kelime bulmaca, top 
taşıma ve bardak 
ilerletme parkurlarında 
hem eğlendik hem 
öğrendik.

3. sınıf öğrencilerimizle, her canlının yaşayabileceği uygun bir ortamın olduğunu öğrendik. Canlıların özelliklerine göre yaşadıkları uygun 
ortamları tahmin ettik. Daha sonra canlıların yaşam alanlarını eşleştirip, poster çalışması yaptık.

Maddenin Halleri konusunu eğlenceli deneylerle keşfettik. İlk deneyde limonun içine 
karbonat koyunca köpüklerin ve gazın oluştuğunu fark ettik. İkinci deneyde kolanın içine 
mentos şeker atınca oluşan köpük dalgası karşısında çok şaşırdık. Midemizde de böyle 
bir görüntünün 
olmaması için 
bu yiyecekleri 
tüketmememiz 
gerektiğinden 
bahsettik. 
Üçüncü 
deneyde 
ise maden 
suyunun 
içerisine 
kuru üzüm 
ekledik. Açığa 
çıkan gazların 
etkisiyle kuru 
üzümlerin 
dansını 
seyrettik.

2. Sın ı f  Öğrenci ler imiz in Fenvivor Yar ışması

Canl ı lar ın Yaşam Alanlar ı

3. Sın ı f  Öğrenci ler imiz le "Maddenin Hal ler i  Deneyler i "n i  Gerçekleşt i rd ik

İlkokulumuzda Fen Bilimleri Derslerimiz
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İlkokul

4. sınıf öğrencilerimizle birlikte, 
uygun olmayan aydınlatmanın 
ışık kirliliğine sebep olduğunu, 
ışık kirliliğinin de canlıları 
olumsuz etkilediğini öğrendik. 
Işık kirliliğine çözüm üretmek için 
sokak lambalarının sadece yolu 
aydınlatması gerektiğini düşündük. 
Elektrik devresi elemanlarını 
kullanarak ışık kirliliğini azaltan sokak 
lambası tasarladık.

İlkokul öğrencilerimiz, 12 Mart Dünya Çiçek Ekme gününde okul bahçesinde bulunan alana kendi getirdikleri hercai menekşe ve çuha 
çiçeklerini ektiler. Etkinlik sırasında toprakla iç içe olan öğrencilerimiz, çiçeklerin köklerine zarar vermeden onları yeni yaşam alanlarıyla 
buluşturdular.

İlkokul EcoTED çalışmaları kapsamında kağıt bardak tüketimini azaltmak ve bu konuda farkındalık yaratmak için görsel tasarım yarışması 
düzenlendik. Yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilerimize Okul Müdürümüz Belma Asam tarafından ödülleri verildi. Öğrencilerimizi 
tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Çözüm Ürete l im-Iş ık Kir l i l iğ i

Dünya Çiçek Ekme Günü Kut lu Olsun!

Kağıt Bardak Tüket imine “DUR!” Diyoruz 

İlkokulumuzda Fen Bilimleri Derslerimiz

2. Sınıf Ödül Alan Eserler 3. Sınıf Ödül Alan Eserler 4. Sınıf Ödül Alan Eserler
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3. sınıf öğrencilerimiz, 14 Mart Pi Günü etkinlikleri kapsamında π sayısının önemini, hangi alanlarda, nasıl kullanıldığını anlatan 
videolardan ve anlatımlardan çıkarımda bulunarak, kendi yaratıcılıklarını kullanıp, boyama çalışmalarıyla kendilerine özel kitap ayraçlarını 
oluşturdular.

4. sınıf öğrencilerimiz, çembersel şekillerin çevresini iplerle hesaplayıp, şeklin iki en uzak nokta uzaklığını (çapı) bulup, çevre uzunlunu çap 
uzunluğuna matematiksel olarak bölünce 3,14159… şeklinde devam eden ve bu sayıya yakın olan sayıları buldular. Böylece bu sayının Pi 
sayısı olduğunu kendileri deneyerek bulmuş oldular. Daha sonra yaratıcılıklarını kullanarak kendi π sayılı tabaklarını tasarladılar.

Dünya Pi Günü Kut lu Olsun!

Pi Sayı l ı  Tabaklar Yapt ık…

İlkokulumuzda Matematik Derslerimiz
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Kitap Kurtlarımızı Seçtik
İlkokulumuzda en çok kitap okuyan öğrencilerimiz, okudukları kitapların sayfa sayısına göre Kitap Kurdu seçilmekte ve bu başarıları da 

tüm okula duyurulmaktadır. Kitap okuma zevkini, kitap okuma alışkanlığını pekiştirdiğine inandığımız etkinliğimizle Eylül, Ekim ve Kasım 
ayı yıl sonunda Kitap Kurdu birincilerimizi seçiyoruz. Seçilen öğrencilerimize kütüphanemizde düzenlediğimiz törenlerle, tasarladığımız               
TED İstanbul Koleji logolu rozetlerini ve kitapları hediye ediyoruz. İlkokul Kütüphanesi olarak, öğrencilerimizin kişisel gelişimlerinin kitap 
okumakla şekilleneceğine inanıyor ve bu amaç doğrultusunda hayatları boyunca devam ettirecekleri, kitap okuma alışkanlığını elde 
etmelerine destek olmaya çalışıyoruz.

Okuma Çemberi
Okulumuzda her pazartesi öğle saatlerinde öğrencilerimiz “Okuma Çemberi"ne 

katılarak sevdikleri kitapları kütüphaneden alıyor ve kitap okuyorlar. İstedikleri 
kitapları alıp öğlen saatlerinde yararlı bir etkinlikle, kitaplarla zaman geçiriyorlar. 
Kitaplarla maceradan maceraya 
koşarken amacımız; öğrencilerimizin 
kitapların kapısından içeri girmelerini 
sağlamaktır. 
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Öğrencilerimizle birlikte ilk kez tecrübe ettiğimiz ve Hangouts Meet üzerinden yaptığımız online derslerimizi Jamboard, Kahoot, PDF 
Annotator gibi güncel uygulamalarla ve öğretmenlerimiz tarafından özenle hazırlanan içeriklerle gerçekleştiriyoruz. Derslerimizle paralel bir 
şekilde TEDMood sistemimize çalışma kağıtlarımızı, ders içeriklerine uygun videolarımızı ve interaktif etkinliklerimizi yüklüyoruz.

Doğayı Koruyalım! Online okuma platformumuzda “Doğa ve Hayvan Dostu” adlı kitabı okuyan öğrencilerimiz, “Doğa ve hayvanları nasıl koruruz?” 
konusu ile ilgili yazılar yazıp resimler yaptılar.

Günün Aktivitesi, 1. sınıf öğrencilerimiz, TEDMood üzerinden günlük olarak paylaştığımız aktivite önerilerini büyük bir keyifle aileleri ile birlikte yapıyorlar.

2 ve 3. Sınıf Öğrencilerimizin Aktiviterinden, Öğrencilerimiz, TEDMood’da günlük olarak paylaştığımız aktivite önerilerini büyük bir keyifle aileleri ile 
birlikte yapmakta, online kaynaklar üzerinden verdiğimiz çalışmaları özenle ve dikkatle tamamlamaktadırlar.

İ lkokulumuzda Uzaktan Öğret im Süreci…
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3. sınıf öğrencilerimiz Fen Bilimleri dersinde Kuvvet ve Hareket ünitesiyle ilgili olarak 
basit malzemelerle kendi paraşütlerini yaptılar. Öğrencilerimiz, hazırladıkları paraşütü 
yüksek bir yerden bırakarak keyifli anlar yaşadılar. Paraşütün havada neden süzülerek 
indiğini, paraşüte hangi kuvvetlerin etki ettiğini deneyerek öğrendiler.

3. Sınıf öğrencilerimizle ilk hafta online dersimize "Bölme" işlemi ile ilgili 
çalışmalar yaparak başladık. Her hafta sonu konumuz ile ilgili yaratıcı 
düşündüren, bilişsel ve sayısal becerilerimizi ön plana çıkaran ödevlerimizi 
çözüyor ve sorularımızı birbirimizle bu platformdan paylaşıyoruz. Matematik 
öğretmenimiz Nilgün Özgün ile birlikte ödevlerimizin kontrolünü yaparak, 
çözümlerimizi paylaşıyoruz. Kullandığımız Google Hangouts Meet programı ve 
PDF Annotator uygulaması sayesinde, sorularımızda önemli noktaları vurguladık 
ve öğrencilerimiz ile sınıf ortamındaymışcasına şekil ve görselliği de kullanarak 
onlara aktarabildik.  En kısa sürede okulumuza kavuşabilmek dileğiyle. 

4. Sınıf öğrencilerimizle ilk hafta online dersimizi "Kesirler" 
konusu ile ilgili çalışmalar yaparak başladık. Tüm okul 
yaşamları boyunca kullanacakları bir konu olan Kesirler 
üzerinde önemle durduk. Günlük yaşam problemleri ile 
konumuzu pekiştirdik. Becerilerimizi geliştirmeye yönelik 
hazırlanan hafta sonu ödevlerimizi çözmeye ve sorularımızı 

birbirimizle bu 
platformdan paylaşmaya 
devam edeceğiz

3. sınıf öğrencilerimiz Fen Bilimleri dersinde sağlıklı 
beslenmeye dikkat çekmek amacıyla bağışıklık sistemimizi 
güçlendirici sağlıklı tarifler yaptılar. Düzenli beslenmenin 
önemine değinen öğrenciler, farklı malzemeleri kullanarak 
yaptıkları besinleri 
afiyetle yediler. 

OKULUMU ÖZLEDİM

Büyüklerimizden hep şu sözü duyardım; “Bir şeyin değerini onu kaybedince daha iyi anlarsın.” Bu sözü çok iyi anlayamazdım. “Neden kaybettiğim bir 
şeyi ararken değerini anlayayım ki?” diye düşünürdüm hep. 

Geçen sabah uyandığımda okulumu çok özlediğimi anneme söyledim ve “Okullar açılsın yeter ki ben saat beşte bile uyanmaya razıyım.” dedim. Sonra 
annem benimle uzun uzun konuştu. O an gerçekten bu sözün ne demek olduğunu çok iyi anladım. 

Okul zamanı erken kalkmayı sevmezdim. Ama şimdi okula gidemiyoruz ve bu beni çok üzüyor. Erken kalkmak zorunda olsam bile okula gitmenin 
değerini şimdi çok iyi anlıyorum. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özlüyorum. Ama online dersler sayesinde arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi 
görebiliyorum. Bazen arkadaşlarımla farklı uygulamalardan mesajlaşarak konuşuyoruz. Okulda görüştüğümüz gibi olmasa da bu bana çok iyi geliyor. Hep 
okullar açıldığında yapacaklarımızı planlıyoruz. Hepimiz hayal kurup, bu günlerin geçeceğini umuyoruz. Hatta birbirimize artık hiç küsmeyeceğimize söz 
veriyoruz

Okula gidemediğim bu günlerde rüyalarım bile değişti. Önceden rüyamda okula geç kaldığımı görüp korkardım. Geçen akşam ise şöyle bir rüya gördüm: 
Öğlen saat ikiye kadar uyuya kaldığımı ve tüm online dersleri kaçırdığımı... 

Dışarı çıkmayı, sahilde piknik yapmayı, arkadaşlarımla okul bahçesinde koşturmayı, kulüp saatimizi, öğretmenlerimi, hatta sabahları trafikte arabada 
uyumayı bile çok özledim. Okullar açıldığında tüm bu anları yaşarken artık daha mutlu olacağıma eminim.

Ela Tülükaş 4/A

İ lkokulumuzda Uzaktan Öğret im Süreci…
4. Sın ı f lar ımızdan Mesaj Var!

Onl ine Fen Bi l imler i  Ders imiz-Paraşüt Yapıyoruz

3. Sın ı f  Öğrenci ler imiz le Onl ine Matemat ik Ders ler imiz 4. Sın ı f  Öğrenci ler imiz le 
Onl ine Matemat ik Ders ler imiz

Onl ine Fen Bi l imler i  Ders imiz
Sağl ık l ı  Tar i f im
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Öğrenc i l e r imizden  ESİNTİLER
Ayşe’nin Hikayesi

23 Nisan Hayali

Merhaba, ben Ayşe. Sene 1920. Atatürk ve kahraman askerler hala savaşıyor. Bütün Ankara telaş içerisinde.
Ama ben ve ailem değil… Çünkü Atatürk ve kahraman askerlerin Kurtuluş Savaşı’nı bir gün kazanacaklarını, bu ülkeyi 

bağımsız bir ülke yapacaklarına inanıyoruz. Normal şartlarda dokuz yaşında bir çocuk olarak anneannemin yaptığı bez 
bebekle oynamak varken, ben ve ailem ordumuzun ihtiyacı olan kıyafetleri dikiyoruz. Hatta ineklerimizden bir tanesini 
askerlerimize süt vermesi için yolladık. 

Ankara; İstanbul ve İzmir’e göre savaşa daha uzaktı. Anadolu’nun ortasında bir kasabaydık. Bütün bölgelere uzak ve 
bütün şehirlere göre daha güvenliydik. O yüzden çok korkmuyordum. Hatta, panayırlara daha yakındık. Her şey bittiğinde, 
savaş sona erdiğinde babamla panayıra gitmeyi iple çekiyorum. Bir gün dedemle şehirdeki pazara giderken; bir coşku ve 

kalabalıkla karşılaştık. Ve bugün 23 Nisan’dı, bize göre normal bir gündü.
Dedeme ne olduğunu sorduğumda Meclis’in açıldığını söyledi. Dedeme Meclis’in ne olduğunu sordum. Çünkü Meclis’in ne demek 

olduğunu bilmiyordum. Okula gitme hakkım yoktu. Birgün okula gitmeyi çok istiyordum. Büyüyünce doktor olmak istiyordum. Bu olayların 
bitmesini, savaşta olan babama kavuşmayı istiyordum.

Dedem bana Meclis’in ne demek olduğunu anlattı. Türk milletinin verdiği yetkiyle yasaları, kanunları yapacağını söyledi. Dedem, Amasya 
Genelgesi'nde ilan edilen “Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır”ı bana anlattı. Bunu duyunca çok etkilendim. 
Hayatımda bu kadar azimli ve güzel bir hikaye duymamıştım. Eve geldiğimde bu hikayeyi abime, anneme ve anneanneme anlattım. Onlar 
da hikayeyi çok beğendiler ve Meclis’in açılmasına çok mutlu oldular. Keşke babama da anlatabilseydim. Babam bir asker ve ülkeyi 
korumak için gitti. Kurtuluş Savaşı’nın bitmesini, ülkemizin düşmanlardan kurtulmasını istiyorum ve onu görmeye can atıyorum.

Meclis’in açılması ile umutlarımız yeşerdi. Bundan sonra 23 Nisan bizler için sıradan bir gün olmayacak. Milletin artık söz sahibi olduğu 
gün olarak hatırlanacak.

Selin Nur Ekşioğlu 4/C

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ata'mızın armağanıdır bu bayram. Şimdi isterseniz sizinle beraber 
23 Nisan ormanına ışınlanalım. (Zorlu bir yolculuk olacağına eminim). 

23 Nisan ormanına vardığımızda bizi ormanın kralı Dudugudu karşıladı ve bize şöyle dedi:
- Merhaba ben Dudugudu, ben bu ormanın kralıyım. Burada karşına bir sürü engel çıkabilir. Ama, eninde sonunda 

eğlenceye kavuşursun
Deyip, ortadan kayboldu. Ne yapacağımı anlamamıştım. Ama, yürümeye devam ediyordum. O sırada karşıma üç köprü 

çıktı: 1. köprü yeşil, 2. köprü kırmızı, 3. köprü ise sarı bir köprüydü.
O sırada karşımda bir dev belirdi. Ve bana "en sevdiğin renkten git" dedi ve oradan ayrıldı. Ben de sarı köprüden gittim. 

Ama, daha 10 adım gitmeden karşıma başka bir dev daha çıktı ve bana bir soru sordu: 
"Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı size kim armağan etti?"
Aklınızda hangi ismin canlandığını biliyorum (ama ben söyleyeceğim). Bir iki üç... "Tabii ki de Mustafa Kemal Atatürk!" deyince bir anda 

gıcırdayan bir kapı açıldı. 
Bu kapı, 23 Nisan dünyasına açılıyordu. 23 Nisan dünyasına girince Türk bayrağı üzerinde uçan, ele ele verip dans eden ve oyun oynayan 

çocuklar vardı.
Uyandığımda bunların hepsinin bir rüya olduğunu anladım. Ama bugün 23 Nisan'dı. Zaten hangi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı olursa olsun bütün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları aynı güzellikte olur.
Derin Sontur 4/B

Hiçbir savaş sonrasında çocuklar mutlu değildir, çünkü ailelerini 
kaybederler. Kimsesiz kalırlar. Kurtuluş Savaşı sona erdiğinde Mustafa 
Kemal Atatürk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri bu durumdaki 
çocukları mutlu etmek için bir çocuk şenliği yapmışlardı. Bu şenlik, 
bandolar ve marşlarla donatılmış balonlu bir bayram... Çocuk şarkıları 
söylenen, şiirler okunan, öyküler anlatılan, her sene yeniden kutlanan 
bir bayram. Bu kutlama özgür düşünceli çocukların geleceği içindi. 
Atatürk, çocukların eğitimine, birlikte oynamalarına ve bayramları 

kutlamalarına önem verdi. 
Çocuklar Dünya’nın geleceğidir.
Başarılı geleceğe ulaşmak için birlikte çalışmalıyız. Çocuklar, bizim geleceğimizdir. 

Onun için bizler çok önemliyiz. Çocuklar, mutlu olduğu zaman daha başarılıdır. Mutlu 
olmak için ailemizin bizi sevmesi gerekir bizim de onları.

Bu dünyayı gelecek kuşağa verecek kişiler büyüklerdir. Onlar bize bu Dünya’nın 
sonunu getirerek örnek olmasın. İyi biri olsun. İnsanlar, taklitçidir, çevresindekilerin 
yaptığını yapar. Büyükler, çocuklarınızla ilgilenin, oyun onayın, ağaç dikin, doğaya iyi 
davranın, bolca çalışın (abartmadan), çocuklarınızın size işlerinizde yardım etmesini 
sağlayın. Çocuklarınız da gelecekte iyi birileri olsun. 

Yaşasın Çocuklar, Yaşasın Çocuk Bayramı!

Kaya Yerlikaya 4/A

Bayramım Benim

23 Nisan benim bayramımdır
Çünkü ben çocuğum.
Atatürk’e borçluyum
Bu bayram da çok mutluyum.
Dünyada benzeri yoktur
Atatürk’e borçluyuz. 
Her zaman ülkemizi koruyacağız
Ülkemizde çok mutluyuz.

Nefes Zeki 2/A

Yaşasın Çocuklar!
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Öğrenc i l e r imizden  ESİNTİLER
Virüsün Gölgesinde 23 Nisan

Anadolu’nun küçük bir şehrinde Ali ile Zeynep adında iki kardeş yaşıyordu. Soğuk bir kış günü yaşadıkları ülkeye ve tüm 
dünyaya bir hastalık yayıldı. Hastalığın adı Koronaydı. Korona hastalığı herkesi üzüyordu. Neden mi? Çünkü bulaştığı kişileri 
hasta ediyor ya da öldürüyordu.

  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşıyordu. Yaşadıkları şehir 23 Nisan'ı sabırsızlıkla bekliyordu. Ama o 
sene şehirlerindeki kimse bayraklarını asmamıştı. Herkes Koronayı düşünüyordu. Oysa bu seneki 23 Nisan'nın önemi çok 
büyüktü. Çünkü bu sene 23 Nisan Çocuk Bayramının 100. yılıydı. Şehirlerde hiç olmadığı kadar sessizlik vardı. Bu sessizlik 
kimsenin hoşuna gitmiyordu. Herkes Korona’dan korkuyordu, bu yüzden kimse evinden çıkmıyordu. Sokaklar, caddeler 
hatta tüm şehir sessizliğe bürünmüştü. Ali ile Zeynep bu duruma çok üzülüyordu. Bir bilim insanı tanıyorlardı. Annelerinden 

telefonunu istediler. Ali ile Zeynep olabildiklerince hızlı bir şekilde tanıdıkları bilim insanını aradılar. Bu bilim insanı çok fazla hikâye kitabı 
okuyordu. Gününü hayallerle geçiriyordu. Bunun sayesinde hayal gücü çok gelişmişti. Ama Zeynep ile Ali’nin istediği şeye sadece hayal 
gücü yetmiyordu. Zeynep ve Ali bilim insanından Korana’yı öldürecek bir ilaç yapmasını istiyordu. Bilim insanı bugüne kadar sadece hayal 
gücünü kullanarak buluşlar yapmıştı. Oysaki Zeynep’le Ali’nin istediği buluş için sadece hayal yeterli değildi. Bu bilim insanı bu buluşu kendi 
başına yapamazdı. Zeynep ve Ali bu buluşu yapmasına yardım edecek birini düşündüler. Ali bir anda 'buldum!' diye cevap verdi. Zeynep ise 
merakla 'kim?' diye sordu. Ali 'sen diye' cevap verdi. Zeynep çok gerçekçi düşünen bir insandı. Zeynep bilim insanıyla çalışmayı kabul etti. 
Zeynep’le bilim insanı beraber bir ilaç ürettiler. Buldukları ilacı hastalarda test ettiler. Hastalar kısa sürede iyileşti. Bilim insanı ve Zeynep'in 
bulduğu ilaç hastalığı yenmişti. Bu haber ülkelerinde ve tüm dünyada büyük sevinç yarattı. İlacı, ilk ülkeleri için üretttiler daha sonra 
formülünü tüm dünya ile paylaştılar. Kısa sürede Korona hastalığı tüm dünyadan yok oldu.

  Okullar, marketler, kurslar açıldı, yarışmalar, konserler, gösteriler devam etti ve en önemlisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı hep beraber kutladılar. 23 Nisan çokuyla kutlandı ve heryere bayraklar asıldı. Bu yıl hiç kimsenin unutamayacağı bir bayram 
yaşandı. Zeynep ve Ali ise bu yılın kahramanları oldular.

Defne Su Ülker 4/B
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En sevdiğimiz, çok düşündüğümüz, hakkında en çok konuştuğumuz, derdimiz, dermanımız, en 
bildiğimiz, canımızı en yakan, mirasımız, en büyük zenginliğimiz “memleketimiz”.
Geleneksel şiir dinletimizin bu yılki temasını memleketimize adadık. 4 Mart 2020 tarihinde 

sunduğumuz  “Bir Başkadır Benim Memleketim” başlıklı dinletimizde öğrencilerimiz; şairlerin 
dilinden memlekete uzanan yollara düşüp, birbirinden güzel dizelere can verdiler. Emeği geçen 
tüm öğrencilerimizi kutluyoruz. 

Ortaokul öğrencilerimizin 
katılımıyla gerçekleştirdiğimiz, 
“Masalların Masalı” 
oyunumuzu K-12 bütünlüğü 
çerçevesinde ilkokul ve 
anaokulu öğrencilerimizle 
de buluşturduk. Onlarla 
masalların ışığında bir 
yolculuğa çıktık. Tozlu sayfaları 
masal kahramanlarıyla 
yeniden açtık. Masal kızın 
anlatımıyla, kahramanlarımız 
küçük dostlarına masalları ve 
sevgiyi yaşattı...
Keloğlan’ın öğütlerinden, 

cesur Peter Pan’a, burnu 
uzayan Pinokyo’dan Usta Gepetto’ya, tüm zorbalıklara direnen güzeller 
güzeli Külkedisi’ne bir kere daha hep birlikte yolculuk yaptık. 
Masalları geçmişten günümüze, kitaplardan, derslerden hayata 

taşıdık. Okulumuzun konferans salonunda gerçekleşen bu masal 
oyunumuzda yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. 

"BİR BAŞKADIR BENİM MEMLEKETİM"
TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Lisesi Geleneksel Şiir Dinletisi

Duyuyor musunuz
Anadolu'nun yarınlara dönük olduğunu
Burada
Eski çağlardan yeni çağlara yaşamanın 
Sevmek olduğunu.      
    Fazıl Hüsnü Dağlarca  

Türkçe-Edebiyat

“BİR BAŞKADIR 
BENİM MEMLEKETİM”

 TED İSTANBUL KOLEJİ 
GELENEKSEL ŞİİR DİNLETİSİ 

Masalların Masalı

7. sınıf öğrencilerimizden Ezel Dila Özdemir, Ada Çınar, Doğa 
Çınar, Talya Yücelen, Su Çırak, Ece Kızılay, Zeynep Nisa Yılmaz 
ve Deniz Meriç’in hazırlamış olduğu “7 GÜN” gazetesi tüm 
öğrencilerimiz için panoda yerini aldı. 2019-2020 Eğitim ve 
Öğretim yılında hazırlanmaya başlayan gazetemizde; dünyadan 
haberler, alanında uzman kişilerle röportajlar, ilginç bilgiler, spor 
haberleri, öğrenci yazıları gibi birçok bölüm yer alıyor. 

7 GÜN Gazetesi
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10. sınıflarımızın stratejik okuma yöntemiyle inceleyip analizini yaptıkları Berci Kristin Çöp Masalları'nın yazarı Latife Tekin okulumuzdaydı. 
Latife Tekin, bir gecekondu semtinin kuruluş öyküsünü sözlü edebiyat ürünleri ile harmanlayarak yazdığı eseri ‘’Berci Kristin Çöp Masalları’’ 

hakkında öğrencilerimizin sorularını yanıtladı. Eser ile ilgili merak ettikleri tüm ayrıntıları sorma imkanı bulan öğrencilerimiz eserdeki olaylar 
ve kahramanlarla ilgili yazdıkları manileri yazarımız için hazırladıkları panoda sergilediler ve yazarımızla da paylaştılar.
Keyifli bir söyleşinin ardından öğrencilerimizin kitaplarını imzalayan yazarımız Latife Tekin’e bizlerle birlikte geçirdiği bu güzel gün için bir kez 

daha çok teşekkür ediyoruz.

Latife Tekin'den BİR ÇÖP MASALI

LATİFE TEKİN İLE SÖYLEŞİMİZDEN HAFIZALARDA KALANLAR...
 •Berci Kristin Çöp Masalları’nda birçok karakter var. Bu karakterler o kadar canlı ki kurmaca değil de sanki hepimizin tanıdığı kişiler 

gibi. Bu kadar gerçek olmalarını nasıl sağladınız? Bu karakterleri hayatınızda yer alan insanlardan esinlenerek mi oluşturdunuz? 
Berci Kristin Çöp Masalları’nda yer alan karakterlere benzer insanlarla 

tanıştım tabii ki ama gecekondularla ilgili yazmaya karar verdiğim zaman 
İstanbul’daki gecekonduları kuran insanları bulup konuştum. O hikayeleri 
derledim topladım. Fabrikaları gördüm. O dönemi birebir yaşamış olan 
insanların anlattığı hikayelerden birçok şey toparladım, birçok şeyi not 
aldım. Güllü Baba diye birisi yok aslında. Karakterleri oluştururken 
dinlediğim hikayelerden yola çıkarak kendim kurguladım. 
 •Berci Kristin Çöp Masalları hem içerik hem de anlatım türü olarak 

farklı bir eser. Okurun bu farklılıkları nasıl karşılayacağıyla ilgili bir 
kaygınız oldu mu?
Oldu tabii ki. Her zaman olur. En son yakın zamanda çocuk romanım 

çıktı. İlk kez çocuklar için yazdım doğrudan. Çok heyecanlıydım her 
zaman. Okur nasıl karşılayacak ve okurdan nasıl bir tepki gelecek her zaman tabii ki merak ediyorum yani o konuda hiç heyecanım 
geçmedi ve değişmedi. Ama yazmadan önce göç yazacaksam, gecekonduları yazacaksam o konuya o kadar çok yoğunlaşıyorum ki 
yazılmış ne varsa okuyorum. Sadece edebiyat değil yani Berci Kristin’i yazarken kentleşmeyle ilgili kitaplar da okudum. "Berci Kristin Çöp 
Masalları" aynı zamanda mimarlık bölümlerinde de yardımcı ders kitabı olarak okutuluyor. Yani sadece edebiyatçılarla konuşmuyorum. 
Arada gidip mimarlarla da konuştuğum oluyor. Farklı disiplinlerden de okumalar yapıyorum. Çok hazırlanıyorum ve öyle olunca belki de o 
çabanın kendisi birazcık cesaret kazandırıyor bana. Ama zaten bence edebiyatçılar cesur 
olmak zorundalar yani herkesin farklı biçimlerde yazması gerekiyor, onun için kitabın ilgi 
uyandırabilmesi için diğer metinlerden farklı şeyler içermesi gerekiyor ki okur buna ilgi 
göstersin. Farklılık yaratmak için cesaret ve farklılaşma arzusu gerekiyor
 •Yazmış olduğunuz kitaplar tiyatroya çevrildiği zaman nasıl hissediyorsunuz? 
Ben Sevgili Arsız Ölüm’e izin vermek istemedim ve bir yıl kadar çok direndim. Nezaket ve 

Emre beni ikna edebilmek için epeyce uğraşmak zorunda kaldılar çünkü oyunda Sevgili 
Arsız Ölüm’deki çocuk karakter olan Dirmit’in gözüyle aktarılan bir kurgu var. Adı da bu 
yüzden kitabın adı ile farklı olarak "Sevgili Arsız Ölüm Dirmit." Diğer kahramanlara haksızlık 
olacak ve biraz indirgenmiş olacak diye düşündüğüm için oyunu izlemeden hatta izlememe 
kararıyla uzun süre izlemeyi reddettim çünkü Nezaket Kadir Has Üniversitesinde yüksek lisans 
yapıyordu ve bitirme ödevi olarak da çalışmıştı. Nezaket’’in öğretmeni oyun ile ilgili benimle 
bağlantıya geçmişti. Uzun süre izlemeyi reddettim yani o Kadir Has Sahnesinde oynuyordu 
sonra beni ikna edebilmek için eve geldiler ve oyunu sadece bana oynadılar. İlk kez o zaman 
gerçekten çok duygulandım çünkü çok zor, benim evimde ve başka hiçbir izleyici yok. Evin içinde küçük bir düzenleme yaparak Nezaket 
bana oyunu oynadı. Tabii ki onun cesareti, oynama isteği, tutkusu beni etkiledi ama yine izin vermedim çünkü "Sevgili Arsız Ölüm" dille 
oluşturulmuş bir kitap yani çok sayıda insanın çok sevdiği bir kitap. Daha sonra onun oyunu daha da geliştirmesi ve benim de fikirlerime yer 
vermesi ile oyunun oynanmasına izin verdim ve sonuçtan çok memnunum.
 •Berci Kristin Çöp Masalları’nda birçok karakter var ve ana kahraman üzerine kurgulanmış bir romadan ziyade mekanın ana kahraman 

olarak ön plana çıktığını görüyoruz. Ana kahramanın "Çiçektepe" olmasının ve derin karakter tahlillerine yer vermemenizin sebebi nedir?
Büyük bir yığılma oldu. Yani bir gecede gerçekten insanlar böyle bir mahalleye gecekondular kuruyorlar. Berci Kristin Çöp Masalları’nda asıl 

kahraman gecekondu semtinin kendisi. Çünkü o hikayeyi taşıyabilecek roman kahramanları yok. Onun için bazı bölümlerde birisi bir sözüyle 
parlıyor böyle bir isim yapıyor sonra geçiyor. Yani o kadar rüzgarlı ve o kadar hızlı değişen, dönüşen bir süreç ki bir kişinin duygularının da 
derinlemesine öneminin de olmadığı bir hikaye. Bir de benim kahramanlarım zaten birey değil. Bir roman kahramanından çok topluca çoğul 
davranan insanlar. Onun için de işte böyle birtakım özellikleriyle parlayan karakterler oluyor ama hayat o kadar hızlı akıyor ki onu da alıp 
götürüyor. 
 •Kitaplarınızı yazarken ilham aldığınız başka eserler ya da yazarlar var mıydı? 
Evet, mesela Berci Kristin’i yazmadan önce çok fazla araştırma yaptım. Gecekondular ile ilgili daha önce yazılmış bir şey var mı? Kim 

göçle gelen insanların hikayelerini anlattı? Bir kere kendi yazmak istediğim konuda yazılmış 
olan bütün metinleri okuyordum. Okumam gerekiyor ki aynı şeyleri yazmayayım, aynı şeyleri 
tekrarlamayayım. Sevgili Arsız Ölüm ile başladım yazmaya. İlk kitabımı yazarken de çok 
sezgisel bir karar vermiştim. Evin içinde kullanılan Türkçe ile yazacağım demiştim. Evde 
konuşulan dille hani sadece dil değil jestler, hikayeler, masallar ev içinde bir şey dışarıya 
doğru açılan bir anlatım. O yüzden dilin kendisine bakıyordum yani evin içinde konuşulan 
dile bakıyordum ve o dille yazmış edebiyatçılarımız var. Tabii ki onların kitaplarını tekrardan 
gözden geçirdim. Yaşar Kemal var. Orhan Kemal var. Fakir Baykurt var. Aşağı yukarı aynı dili 
kullanmışlar. Evet; okuyarak, ilham alarak, etkilenerek yazıyorum kitaplarımı. 
Ceyda Öner 10/C - Nisan Öztürk 10/C - Kamil Can Öğütlüler 10/B 
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Dünyayı etkisi altına alan corona virüsüne yönelik ülkemizde alınan önlemler çerçevesinde eğitim ve öğretime ara verildi. Milli Eğitim 
Bakanı öğrencilerin EBA sistemi üzerinden online eğitim alacaklarını bildirdi. Biz de TED İstanbul Koleji olarak uzaktan eğitime başladık ve 
öğrencilerimiz bu süreçte derslerine uzaktan eğitim sistemi ile devam ediyorlar. 
TED İstanbul Koleji olarak tüm branşlarda olduğu gibi Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı dersleri için de uzaktan eğitime yönelik çok hızlı 

bir plan ve program yaparak derslerimize başladık. Tüm sınıf düzeylerinde öğretmenlerimiz öğrencilerimizle “hangout” gibi programları 
kullanarak online dersler yapmakta, yanı sıra TEDMood sistemine yükledikleri görsel-işitsel malzemelerle öğrencilerin konu tekrarı yapmasını 
sağlamakta, yine bu sisteme düzenli olarak yüklenen ödevlerle öğrencilerin işlenen konuyla ilgili kazanımlarını ölçmekte, öğrencilerimize her 
ödevle ilgili geri bildirim vermektedir. 
Online derslerimizde öğrencilerimizin dersi takibi çok önemli olduğundan müdür yardımcılarımız ve öğretmenlerimiz tarafından her derste 

yoklama alınmaktadır. Öğretmenlerimiz öğrencinin dersi dikkatle takip etmesini sağlamak amacıyla sıklıkla soru-cevap tekniğine yer 
vermekte, derslerimizde konu işlenirken öğrencinin sıkılmadan takip edebilmesi için mümkün olduğu kadar canlı, renkli, ilgi çekici görseller, 
metinler, teknikler kullanılmaktadır. Hem Türkçe hem Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde okumaları için öğrencilerimize kitap önerisinde 
bulunan öğretmenlerimizin en büyük ve en önemli beklentisi bu zaman diliminde öğrencilerimizin çokça kitap okumalarıdır. Öğrencilerimizin 
zorunlu okuma listelerinde yer alan kitaplarla ilgili çalışmaları, proje ve performans görevleriyle ilgili hazırlıkları da öğretmenlerimiz tarafından 
takip edilmekte, öğrencilerimiz her fırsatta kitap okumaya yönlendirilmektedir. 
Okuma etkinliklerinin yanı sıra yazma çalışmaları da derslerimizin en önemli parçasıdır. Öğrencilerimize verilen ödevlerin önemli bölümü 

de her düzeyde verilen yazılı anlatım çalışmalarıdır. Öğrencilerimiz tarafından mail yoluyla ya da TEDMood’a yüklenerek ders öğretmenine 
gönderilen yazılar, öğretmenlerimizce değerlendirilerek öğrencilerimize geri bildirim verilmektedir. Bu yazılardan bazıları Gazetedy’nin son 
sayısında yer alacaktır. 
Bölüm olarak derslerimizi en etkin şekilde sürdürmeye çalışırken, bazı etkinliklerimizi de online olarak gerçekleştirdik ve bundan sonra da 

planladığımız etkinlikleri öğrencilerimizin etkin katılımıyla sürdüreceğiz. Bu etkinliklerden en önemlisi tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimizin 
katılımıyla gerçekleştirdiğimiz 13. Kitap Günleri oldu. On değerli yazarın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Kitap Günleri, her düzeyden 
öğrencimizin etkin katılımıyla, yoğun ilgisi ve edebiyatçılara yönelik nitelikli sorularıyla çok başarılı bir online etkinlik oldu. Bundan sonra da 
öğrencilerimizle farklı etkinliklerde buluşmaya devam edeceğiz. Masal etkinliğimiz de bunlardan biri. Lise ve ortaokul öğrencilerimiz anaokulu 
öğrencilerine uykudan önce masal okuyacaklar. 
Türk Dili ve Edebiyatı bölümü olarak, K12 bütünlüğü çerçevesinde, anaokulundan liseye tüm öğrencilerimizin bu süreci en verimli şekilde 

geçirebilmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya, öğrencilerimizin planladığımız kazanımları en üst seviyede edinebilmesi için 
çalışmaya devam edeceğiz. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle… 
Necmiye Alıcıer
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni 

Masal 
Çocuklar 

İçin Masal 
Büyükler İçin
Ne zaman 
bir masal 

anlatılsa iç 
dünyamızın 

bütün 
kapıları 
aralanır. 
Masallar 
hepimize, 

hep iyi gelir.

Online Eğitimde “Türkçe ve Türk Dili Ve Edebiyatı Dersleri”
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Zorunlu olarak evde kaldığımız bu günlerde edebiyattan güç aldık; biliyoruz ki edebiyatın iyileştirici bir yanı var. Uzaktan öğretim gibi 
uzaktan edebiyat da dedik ve 13. Kitap Günleri konuklarımızı bu kez okulumuzda değil de evlerimizde ağırladık. 

Kitap Günlerinin gelenekselleşen slogan yarışmasının birincilerini açıklamaktan da geri kalmadık. Ortaokul düzeyinde slogan yarışması 
birincimiz 5/B sınıfından Ayşe İdil Gökkaya ve lise düzeyinde slogan yarışması birincimiz HZ-B sınıfından Duru Melek Göktan oldu.
Kendimize, içimize döndüğümüz bu günleri nasıl geçirdiğimiz önemli dedik ve ilk söyleşimize psikoloji ve edebiyatı harmanlayarak yazın 

dünyasında önemli bir yer edinen, Psikoterapist-Yazar Tuğçe Isıyel ile başladık. Uzaktan Söyleşiler dizisinin ilkinde, belirsizliğin hâkim olduğu 
şu günlerde belirsizliğe bir de başka açılardan baktık; corona günlerinde psikolojiden edebiyata uzanan bir söyleşi gerçekleştirdik. 
9. sınıf öğrencilerimizin Masal adlı kitabını okudukları hikâye anlatıcısı, eğitmen, yazar Nazlı Çevik Azazi ile evlere kapanmak değil yuvaya 

dönmek diye ifade ettiğimiz bugünleri umutla, inziva halinden beslenerek geçirmenin önemini konuştuk. Yazarın kendisinden güzel bir masal 
dinledik. Masallar şifa verir, Nazlı Çevik Azazi ile şifa bulduk o gece. 

Yazar Tolga Gümüşay, Hazırlıksız adlı kitabını okuyan 8. sınıf öğrencilerimizle buluştu. Yazın hayatından, fotoğraftan, öykülerden, 
çocukluğundan, ilk gençliğinden yola çıkıp bugünlere kadar geldik. 
Fantastik edebiyat denince aklımıza ilk gelen, Güneş Hırsızları adlı kitabını okuduğumuz değerli yazar Doğu Yücel ile edebiyat, müzik, 

sinema, corona, gelecek günler, hayaletler, kahramanlar üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 
Çocuk kitapları yazarı Sima Özkan ile atık malzemeler nasıl değerlendirilir, evdeki çöpler nasıl geri dönüşüme gider, ileri dönüşüm nedir, 

solucanlar neden değerlidir sorularına bir çırpıda cevaplar bulduğumuz bir buluşma gerçekleştirdik. 
6. sınıf öğrencilerimizin severek okuduğu, John Boyne’un kaleme aldığı Yanlışlıkla Dünyanın Öbür Ucuna Uçan Çocuk kitabının yaratıcı 

okuma ve yazma atölyesini eve taşıdık. Yaratıcı drama eğitmeni Arzu Suriçi ile kitabımızın kahramanı Barnaby’i ve farklılıkları konuştuk. 
Farklılıkların dünyayı güzelleştirdiğine bir kez daha inandık. 
Yaratıcı drama ve yoga eğitmeni Senem Nane ile insanın, dünyanın, kelimelerin, masalların güzelliğini anlatan bir yoga atölyesi 

gerçekleştirdik. Senem Nane yogayı ve masalı birleştirerek zihinlerimizde güzel kapılar açtı.
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13. Kitap Günlerinin sekizinci akşam konuğu yazar Irmak Zileli ile kendini arama gayesiyle edebiyatın içinden geçtiğimiz yolları konuştuk. 
Kitaplardan filmlere, eleştiriden felsefeye, iyi edebiyattan Zileli’nin eserlerine uzanan bir söyleşi oldu.
5. sınıf öğrencilerimizle Ege Kıyılarından Eski Zaman Masalları kitabının yazarı Ahmet Ünver’i buluşturduk. Mitolojiden, sahip çıkamadığımız 

tarihi değerlerden bahsettik. Yazarın anlamlı mesajlarıyla şekillenen söyleşi, öğrencilerimizin güzel sorularıyla devam etti.

13. Kitap Günlerinin son gecesini ise şiire ayırdık. Şiire çıkmayan bir yolculuğu, şiire 
açılmayan bir kapıyı, şiirden geçmeyen bir yolu düşünemedik. Değerli şairimiz Haydar 
Ergülen’in sohbeti ve dizeleriyle akan gecede öğrencilerimizin performansları da 
görülmeye değerdi. 
13. Kitap Günleri 
konuklarımıza 
teşekkürlerimizi 
sunarız. Edebiyatın 
iyileştirici gücüne 
inanan, bizimle olan 
herkese sevgiler.

14. Kitap Günlerinde 
görüşmek dileğiyle!
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Yorucu bir iş gününün ardından eve geldiğinizi düşünün. Eve geliyor, rahat kıyafetler giyiyor, odanızın en sevdiğiniz 
köşesine kıvrılıp, kahvenizi alıyor, pencerenin karşısına geçip kar yağışını izliyorsunuz… Ne güzel bir tablo öyle değil mi? 
Özellikle virüs ve savaş ile ilgili haberlerden sıkıldığımız, bize kıymetini bilemediğimiz o eski günleri aratan bu günlerde, 
gerçekten çok güzel bir tablo. Ama bir şey eksik; müzik… Zira müzik olmadan, arka planda insanın ruhunu okşayan bir 
melodi çalmadan, insanı günün bütün yorucu havasından ve stresinden arındıran nağmeler olmadan rahatlamak pek de 
mümkün görünmüyor, öyle değil mi? Bir kemanın telinden çıkan bir nağme, bir piyanistin parmaklarından yavaş, yumuşak 
bir edayla dökülen notalar, bir çellonun telleri üzerinde ihtiyatla gezen bir yaydan çıkan yumuşak bir melodi… Size de 
rahatlatıcı gelmiyor mu? Arka planda böyle rahatlatıcı bir müzik varken, kar yağışına, kahveye bile ihtiyacınız yok. Müzik 

onların yerini yeterince dolduruyor zaten. Müziğin o insanı içine çeken havası, sizi duygu ve düşünce deryasına daldıran melodisi, ruhunuzu 
dinlendiren o nağmeleri… Ruhunuza böylesine iyi gelen bir parça bulduktan sonra tek yapmanız gereken gözlerinizi kapatmak. Sonrasını 
müzik hallediyor zaten. Sizi alıp uzak diyarlara götürüyor, bütün endişe ve sorunlarınızı aklınızdan uçuruyor… Müziğin böylesine büyüleyici bir 
etkisi varken, insanın kulağına böylesine rahatlatıcı ve ruhuna böylesine iyi gelirken, insan nasıl olur da müzik sevmez?

Hamide Gülşen Ayboğa 11/E

Karantina günlerinde evde kalmaktan sıkılmayan var mı? Biliyorum bu sorunun cevabı belli ama bu durumu sorgulamanız 
için söze böyle başladım. İzleyecek güzel filmler, diziler azalırken zamanın yavaş yavaş bizi boğduğunu düşünüyorum ama 
bu duruma neden hep negatif bir biçimde bakıyoruz? Önümüzde evde geçireceğimiz daha uzun bir süre var ve bu süreyi 
neden kendi lehimize çevirmiyoruz? Nasıl yani dediğinizi duyar gibiyim. Şöyle söyleyeyim, kitap okuyarak. Evde bir elinizde 
kahveniz diğer elinizde Shakespeare’in kaleme aldığı Kral Lear… Sizce de keyifli olmaz mı? Bence olur. Bu şekilde bir 
yandan genel kültürünüzü arttırırken bir yandan da gününüzü şenlendirebilirsiniz. Bu arada yalnızca kitap okumak mı 
gününüzü güzelleştirir? Hayır. Spor yapmak, günlük yazmak, dostlarınızla telefon üzerinden görüşmek, interneti keşfe 
çıkmak, 3D müzeleri gezmek… İnterneti keşfe çıkma konusunu biraz açmak istiyorum. Bana soracak olursanız interneti 

keşfe çıkmak dünya turu atmak gibi bir şey. Yurt dışında nasıl geziyorsak, yeni insanlarla tanışıyorsak internette de bilgimiz, görgümüz hatta 
dünya görüşümüz en az gezdiğimiz yerler, okuduğumuz kitaplarla olduğu kadar bu keşifle de gelişir. Çünkü internet sınırı olmayan yeni nesil 
dünyadır. Bu dünyayı ne kadar verimli kullanacağınız ise tamamı ile  size kalmıştır. 

Efe Birol Öngör 11/B

Türkçe-Edebiyat

Öğrenc i l e r imizden  ESİNTİLER
 Karantina Günleri

Müzik Dinlemenin Büyüleyici Yanı

Benim bazı sorularım var ama kime soracağımı bilmiyorum. Devlet büyüklerine mi? Anneme babama mı? Annem sürekli 
“Biz ne yaşıyoruz?” diye söylenip dururken ona bir soru da ben sormasam galiba iyi olacak. Evet, tüm dünya hep birlikte 
bir kazanın içine düştük, kimisi kazana tırmanıyor yukarı çıkıyor, kimisi çıkamıyor yenik düşünüyor hep kazanda kalacak 
galiba, kimisi çıkmak istiyor ama henüz zamanı gelmediği için çıkamıyor. En büyük sorularımdan biri de şu: Bu kazana biz 
niye düştük? Niye düştüğümüzü bilmiyorum ama ne ara düştüğümüzü biliyorum.

Kazanın adı “coronavirus”. Aralık ayında Çin’de başlamış bu salgın benim haberim yokken, üç ay geçmiş üstünden ve 
bütün dünya coronavirus olduk hep birlikte. Çünkü biz ülkeler arası yolculuk yapan, iş yapan, tatil yapan bir canlı türüyüz. 
Herkes birbiriyle iletişim halindeyken, virüs tabii ki durmayacak bir güzel yayılacaktı ki öyle de oldu. Teknoloji dünyası 

bu kadar ilerlemişken yapay zekayla neredeyse bir de insan yaratacaklarken, Mars’ta koloni kurmayı tasarlayan, hatta gidecekleri bile 
şimdiden seçen bilim insanları neden bu hastalığın çaresini bulamıyorlar? Aşının bile hayata geçmesi bir seneyi bulacak diye açıklamalar 
yapıyorlar. Her yerde insanlar ölüyor. Ülkeler sınırlarını kapattı, uçuşlar durdu, okullar tatil edildi. Olimpiyatlar ertelendi sadece ve sadece 
evde kalın diyorlar. Biz de kazanın içindeki evimizde kalıyoruz zaten. 

Bazen ben de ailemle birlikte oturup dinlemeye çalışıyorum haber programlarını. Çabuk sıkılıyorum, çünkü korkuyorum. Kendim için, 
ailem için, sevdiklerim için korkuyorum. Mesela Louis Armstrong’un “What a Wonderful World” şarkısının anlattığı dünyayı biz gençler 
neden göremiyoruz? Şarkıdaki gibi gökkuşağını düşlemek istiyorum. Mavi gökyüzüne bakıp hayaller kurmak istiyorum. Mesela bir daha 
yüzebilecek miyim? Alışveriş yapabilecek miyim? Kitapevine gidip, istediğim gibi rafları karıştırıp, istediğim kitaba dokunabilecek miyim? 
Mesela yaşamımızdan birden bire yok olan şeyleri biz bir daha geri alabilecek miyiz?
Okul açıkken çalışmadığım kadar ders çalışıyorum, bütün günümü geçirdiğim okulu kaybedince galiba kendimi ortada kalmış gibi 
hissettim. Bundan da korkuyorum ya bu iş birilerinin hoşuna gider de biz hep evde ödev yapmak zorunda kalırsak, öğretmenlerimle 
aramdaki tek bağ TEDMood olursa diye…

Sosyal mesafesizliği özledim. Okulumu özledim, uzaktan eğitim nereye kadar mesela? İşte bir sorum daha oluştu. Kolonya kokusunun 
olmadığı ortamları özledim. Günde sadece bir kez krem sürmeyi özledim. Babam eve geldiğinde “hoş geldin” diyerek eskiden olduğu gibi 
ona sarılmayı özledim. Hatta okuldaki just dance günlerinin şikâyet ettiğim yüksek sesini bile özlemiş olabilirim. 
Hayatımıza yeni giren kavramlar, kelimeler, kuruluşlar, eşyalar, kokular var: Kolonya, eldiven, dezenfektan, maske, karantina, coronavirus, 
covid 19, pandemi, Bilim Kurulu, Dünya Sağlık Örgütü… Bir de her gece Sağlık Bakanı’nın açıklamalarını beklemek var. Bu arada 
Fahrettin Koca adını ömrüm boyunca herhalde unutmam. 

Benim yaşadıklarım, sorularım, beklediklerim, hayatıma giren yeni kelimelerim, herkesin gerçeği oldu. Biz bu gerçekle de yaşamayı bir 
şekilde ama mutlaka öğreneceğiz. İnsanlık ve doğa mutlaka uzlaşacak ve hep birlikte diyemesem de birlikte bu kazandan çıkacağız. O 
güne kadar sağlıkla kalmamızı, sağlıkla kalmanızı diliyorum. 

Dilara Pişkin 11/C

Ortada Bir Kazan, Aklımda Pek Çok Soru
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Hangisi daha kötüdür acaba: Bilgisizlik mi bilgi karmaşası mı? 21. yüzyılda özellikle teknolojinin gelişmesi ve bilginin 
yayılmasının artmasıyla beraber yediden yetmişe hepimiz bilgiye ulaşır hale geldik. Eskiden şehir merkezlerinde bile tek bilgi 
kaynağı kütüphane iken şimdi tüm bilgiler bir tık uzağımızda. İnsanı şaşırtmıyor değil açıkçası. Bir tıkla ulaşamayacağımız 
bilgi, evren yok neredeyse. Peki 21. yüzyıl teknolojisinin bize sağladığı bu imkân her zaman yararlı mıdır? Hiç kötü sonuçlar 
doğuramaz mı yani bu durum?

Bilgiye ulaşımın son derece kolay olduğu bu dönemde maalesef bu durumun kötüye kullanıldığına rastlanılabiliyor. 
Yaşanan gelişmelerle birlikte bilgi kaynaklarının artması ve dolayısıyla farklı, doğruluğundan emin olunmayan bilgilerin 
türemesi maalesef 21. yüzyılın kâbusu oldu. Bilgiye ulaşımın bu denli kolay olduğu dönemde doğru bilgiye ulaşım bir o 

kadar da güç hale geldi. Bununla beraber her ne kadar bilgiye ulaşımı olsa da güvenilir kaynak taramasının öneminin bilincinde olmayan 
insanlar, güvenilir bilgiden mahrum kaldı ve dolayısıyla çeşitli olumsuz sonuçlar ortaya çıktı.

Kaynakların fazlalığının yarattığı bilgi karmaşasının doğru bilgiye giden yolu saptırması çeşitli olumsuz sebeplere yol açtı. Bu yanlış bilgiler 
insanları yanlış yönlendirmekle beraber çeşitli durumlar karşısında yanlış anlaşılmalara sebep oldu. Örneğin son zamanların gündeminden 
düşmeyen Korona virüs salgını ile internet üzerinde sayısız bilgi ortaya çıktı. Ancak tıpkı her ağızdan çıkan sesin gürültü kirliliğini oluşturduğu 
gibi fazla bilgi de bilgi kirliliğine sebep oldu. Virüs ve virüsün akıbeti hakkında vazifesi olmayan kişilerin yorum yapması özellikle doğru 
kaynak taraması yapamayan insanları bu virüs hakkında bilinçlendirmek yerine tam tersi yanlış yönlendirdi. Bu gibi bilgi kirliliğinin her 
anlamda bir an önce önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Örneğin vazifesi olmayan kişilerin yorum yapmasının yasaklanması gibi 
çeşitli tedbirler alınabilir. Aksi takdirde bu tür yanlış anlaşılmalar bizleri içinden çıkılmayacak bir duruma getirebilir.

Berke Özcan 11/A

Herkes bunu konuşuyor: Covid-19 ya da Korona virüsü. Herkes evlerde (umarım) ve herkes akşam yatmadan televizyon 
başında, ne uğruna? Ölen kişi sayısını ve hastalanan yeni insanları öğrenmek için. İyi, güzel de… Kimse de kendini nasıl 
koruyacağı hakkında net bir şey bilmiyor. Sorsan herkes elini yıkıyor, herkes evini temizliyor ama kaç kişi virüs nedir, canlı 
mıdır cansız mıdır, nasıl vücudumuza girer, biz neden elimizi yıkıyoruz sorularını cevaplayabilir? Çok az. İşte günümüzün 
sorunu bu: Öğrenmemek, yanlış öğrenmek, eksik öğrenmek. 

Sansür işi maalesef herkesin evlerde olduğu bu günlerde işe yaramıyor buradan devletimize iletmek isterim. Neden 
yaramıyor? Çünkü insanların işi yok gücü yok; Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp… Takılıyorlar. Bir duyan bin 
duyuruyor. O halde ne yapmak lazım? Güvenilir kaynaklar sunmak lazım, adımları bilgeliğimizi gösterircesine atmak lazım, 

halkın güvenini toplamak lazım. Ancak, bu güven, yapılan iki-üç konuşmayla, gönüllü izolasyon fikirleriyle sağlanamaz. Ne ile sağlanır? 
Bilim Kurulu kuruldu ne güzel, işte onu dinlemekle sağlanır, o kurulun taleplerine uyarak sağlanır, sadece bilime inanarak ve fatalizmden 
kaçınarak sağlanır. Bilime inanarak bu yolda ilerlediğimizi gösterirsek toplumun güvenini büyük ölçüde sağlarız. Şimdi neden söylenenlerin 
güven sağlaması gerektiğinden bahsettim? Çünkü bir toplumda, söylenenlere güven varsa o toplumda kulaktan kulağa yayılan yanlış bilgiler 
olmaz. Her şey açık ve şeffaf olur. Bu da beraberinde doğru bilgi kaynaklarını ve doğru öğrenmeyi getirir. 

Burada yanlış öğrenilen şeylerin doğrusunu kimseye öğretmeyeceğim okuyanlara da birtakım önerilerim var. Evde duran teyzem, amcam, 
kardeşim, dostum, lütfen OKU! Ama Whatsapp’ına düşen, gökten patlıcan yağacak mesajlarını değil internetteki makaleleri oku. Lise birde 
(dokuzuncu sınıfta) biyoloji dersinde öğrenmen gereken virüs konusunu tekrar et. Öğren ama lütfen yağacak patlıcanları, kapı kolunu silmen 
gereken çamaşır suyunun markasını değil virüsü öğren, pandemi nedir onu öğren, salgın nedir onu öğren, viral hastalık nasıl bulaşır onu 
öğren. Sonra, git elini yıka ama öyle eksantrik sabunlara gerek yok beyaz sabunla ilkokul bir de hayat bilgisi dersinde öğrendiğin el yıkama 
tekniğiyle yıka. OKU ve ÖĞREN. Yıllardır kaçındın biliyorum ama okumak-öğrenmek kötü bir şey değil aksine seni hayatta tutacak iki şey. 
Hep mecazi söylenirdi böyle sözler ama şimdi gerçek. Dostum, artık okumak ve doğru öğrenmek seni bu virüse karşı doğru hazırlayacak 
tek şey, yani hayatta tutacak tek şey. Üstelik bol bol zamanın da var, biliyorum yağacak patlıcanları okumak, arkadaşınla bilgisayar oyunu 
oynamak, büyüklerine evden çıkma diye saygısızlık yapmak çok daha kolay ve belki de sana göre eğlenceli ama seni bu krizde koruyacak 
olan sadece okumak ve öğrenmek. 

Zeynep Şuğle 11/A

Bir haber daha… Televizyondaki tek şey gerçekten bu mu? Cahil olup da “Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.” 
da diyemiyor insan. Nereye gidilirse gidilsin -ki uzmanlar dışarı çıkmayın diyor- yüzümüze hep bu gerçek vuruluyor; 
konuşmalarımız bu kelimeden ibaret. Şahsen ben bir virüsün hayatımı benim ettiğimden daha fazla kontrol etmesini sinir 
bozucu buluyorum. Ne dışarıya çıkabiliyor ne de arkadaşlarımı görebiliyorum. Tek yaptığımız aktivite Instagram’da kim kime 
yorum atmış, neden onun fotoğrafını beğenmiş de benimkini beğenmemiş ona bakmak. Ben bu evde kalma sürecinin 
ilk haftasının sonuna kadar virüsün benim hayatımı kontrol etmediğini, benim onun kontrol etmesine izin verdiğimi fark 
etmedim. Her sabah 10’da kalktım, derslerimi yaptım ve dizi izledim. Peki, ya izlemeseydim? Ya 10’da kalkmak yerine 
7’de kalkıp sabah yoga yapsaydım? İşte tam bunu fark ettiğimde kapadım bilgisayarı, sen de kapa. Ben kapadım ve uzun 

zamandır yapmak istediğim gibi Korece çalıştım, gitar çalmaya başladım – iki gün sonra gitarı bırakmış olsam da- … Sen ne yapıyorsun 
peki? Kitap okudun mu hiç? Git oku. Yapacak daha iyi bir iş yok, fırsatını değerlendir. Bunları yapmak için enerji bulmak zaten en zor kısmı. 
Ondan sonra istersen yeni bir dil, yeni bir enstrüman, yeni bir spor dalı öğreniliyor. Enerji bulmak içinse dünyayı çevreleyen bu korkutucu 
gerçekten uzaklaşıp hayal dünyasına dalmak yeterli. Gözünü kapa ve ne yapmak istediğine odaklan. Dışarı çıkamadığını bahane etmeyi 
bırak ve dışarıyı içeriye taşı. 

Kayla Haynes 11/E

Türkçe-Edebiyat

Öğrenc i l e r imizden  ESİNTİLER
Korkutucu Gerçek

Halkımıza

Bilgi Karmaşası
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2020 yılının Mart ayıydı. Tüm dünyayı Coronavirüs salgını kavuruyor, her gün binlerce can alıyordu.
İstanbul’da da durum çok farklı değildi. İnsanlar korku ve endişe içindeydi. Salgının yayılmasını önlemek için vatandaşlara “evde kal” 

çağrısı yapılıyor ve sokaklar, sahiller, parklar hızla boşalıyordu. İstanbul’un sokak hayvanları şaşkınlık içindeydi. Kediler ve köpekler her 
gün daha da boşalan sokaklar ve bahçelerde neler olduğunu anlayamadan dolaşıyor ancak uzun süren kış mevsimi dolayısıyla da yiyecek 
bulmakta zorlanıyorlardı. Her gün onlara yemek getiren yaşlı teyzeler, amcalar, okula giderken mama bırakan öğrenci ablalar, okul dönüşü 
onları okşayıp sohbet eden o küçük çocuklar nereye kaybolmuştu? Neler oluyordu bu şehirde?
Günler geçiyor, sokak hayvanlarının açlıkları artık dayanılmaz hale geliyordu. Artık bunun sebebini anlamışlardı, insanlar salgın bir hastalık 

dolayısıyla sokağa çıkamıyordu. Yani aslında, insanların bazen onlara yaptığı zorbalıklar ve çektirdikleri acılar dayanılır gibi değildi ama yine 
de onlar aynı dünyayı, aynı şehri ve aynı mahalleyi paylaşan canlılardı. Hayat beraberken yine de daha güzeldi. Buna artık bir çözüm lazımdı.

Mahallenin uyanık kedilerinden Cengiz günlerdir kafa yoruyordu. Nasıl yapmalıydı? Kedilerle zaman zaman bir araya geliyor ve hep beraber çareler 
düşünüyorlardı. Bir gün Cengiz, azılı düşmanları köpeklerle işbirliği yapmayı önerdi. Diğer kediler önce çok tepki gösterdi, “olur mu canım, köpeklerle dost mu 
olacağız bunca yıldan sonra?” diyerek bu öneriyi düşünmediler bile. Oysa Cengiz ve bir kaç kedi daha birlikten kuvvet doğacağını düşünüyorlardı. Diğer kedileri 
de uzun uzun dil döküp ikna ettikten sonra, köpekleri ziyaret etmeye karar verdiler. 
Köpeklerin lideri Sultan, hem çok akıllı, hem de iyi yürekli ve yardımsever dişi bir sokak köpeğiydi. Uzaktan bir mahalle dolusu kedinin geldiğini gören 

köpekler, koşarak Sultan’a haber verdiler. Sultan bu kadar aç kedinin hiç bir şekilde kendilerine zarar veremeyeceğini biliyordu. “Bırakın gelsinler, bakalım 
dertleri neymiş?” diyerek sakince kedileri misafir etti. Kediler hemen söze girdiler, artık kaybedecek zaman yoktu. 
   - İnsanlar eve kapandığından beri biz çok açız, sizde durum ne?
   - Eh, biz de açız tabii. Çöplerden de bir şey çıkmıyor. 
   - Bu böyle sürmez. Bir çare bulmamız lazım.
   - Bakın, biz bugün bir şey gördük. Belediye, salgın dolayısıyla zor durumda olan ailelere yardımcı olmak için bir kampanya başlattı. Bağış kampanyası.
   - Tamam da o insanlar için...
   - Biliyoruz öyle olduğunu. Biraz kafanı çalıştır kardeşimmm..
   - Nasıl yani? Ne öneriyorsunuz? 
   - Size biraz delice gelebilir ama... 
Kediler birbirlerine baktılar, bu köpekler açlıktan delirmişti herhalde... Ama şu anda her şeyi denemeye hazırdılar.

   - Sizi dinliyoruz.
   - Bizi unuttu galiba belediye? Bize de bir kampanya gerekiyor. Hep beraber belediye başkanıyla konuşmaya gitmeye ne dersiniz?
 Yok artık!!! Kediler gülmelerini tutamadılar:
   - Randevu alalım oldu olacak! 
 Köpekler çok ciddiydi oysa ki. Kedileri de ikna etmeye kararlıydılar:
   - Bakın arkadaşlar. Daha iyi bir fikriniz var mı? Yoksa, bizi dinleyin.
 Kediler sustu. Sultan son sözü söyledi:
   - Evet arkadaşlar, yarın sabah hep beraber belediye binasının önüne gidiyoruz. Birlikte olursak, güçlü oluruz. Var mısınız, yok musunuz?
Denemekten ne çıkardı? Kaybedecek bir şey yoktu. Kediler de ikna olmuştu.
Ertesi gün oldu. Kediler ve köpekler sabah erkenden buluşarak belediye binasına doğru yürümeye başladılar. Yolda kendilerine diğer semtlerden gelenler 

de katılıyor, giderek kalabalıklaşıyorlardı. Üstlerinde ise bir kuş ordusu uçuyordu. Adeta onları korurcasına. Sayısı giderek artan bir konvoy halinde yürüdüler, 
yürüdüler ve nihayet Belediye’ye geldiler. Binanın tam önünde durdular. Karşılarında yüzlerce kedi ve köpek gören belediye görevlileri şaşkınlık içindeydiler.         
Biraz korku, biraz endişe ve biraz da merakla olacakları beklemeye koyuldular. 
Şimdi tek bir işleri daha kalmıştı. Belediye Başkanı’nın dikkatini çekmek. Bunun için hepsi bir ağızdan miyavlamaya, havlamaya ve kuşlar da çığlık atmaya 
başladılar. Etrafı, kulakları sağır edercesine bir uğultu kapladı. Dayanılmazdı gerçekten. O sırada bir toplantıda olan Belediye Başkanı da yerinden zıpladı:
   - Neler oluyor dışarda? 
   - Hayvanlar başkanım..
Bunu duyan başkan, pencereye koştu. Şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi. Bu kadar sokak hayvanı nasıl gelebilmişti buraya ve en önemlisi neden 

gelmişlerdi?
   - Ben çıkıp dertleri neymiş bir anlayayım...
Hızla merdivenlerden inip binanın önüne çıktı.. Onu gören tüm hayvanlar bir anda sustu. Evet, başkan emindi artık. Bunca hayvan kendisiyle konuşmaya 

gelmişti. Gülse mi, ağlasa mı bilemedi. Onlara doğru yürüdü. Zavallı hayvanlar günlerce aç kalmaktan zaten bir deri bir kemik kalmıştı. Son kalan nefesleriyle 
buraya yürümüş olmalıydılar. Gözleri o kadar masum bakıyordu ki. Hemen konuya girmeliydi:
   - Evet, neler oluyor sevgili dostlar? Neden geldiniz buraya?
Önce kediler söz aldı:

   - İnsanlar evde ama biz hala sokaklardayız başkanım. Ama dışarı çıkamadıkları için bizi her gün besleyen insanlar artık yok ortada. 
Köpekler aldı sözü:

   - Sokaklarda yemek kalmadı, çöpleri de hemen toplayıp götürüyorsunuz zaten, eşeleyemiyoruz. Kısacası açız başkanım, çok açız.
Kuşlar yukardan destek veriyordu dostlarına.
Başkan durumu anlamıştı:

   - Sevgili dostlar, siz de bu şehrin ayrılmaz bir parçasısınız. Sizsiz İstanbul olur mu hiç? Çok haklısınız. Kusura bakmayın sizi ihmal ettiğimiz için. Ama merak 
etmeyin hemen bir çaresini bulacağız.
Başkan hemen orada ekibini etrafına topladı. Kısa bir fikir alışverişinin ardından, gülümseyerek kalabalığa doğru döndü:

   -Beni ziyarete gelerek çok iyi yaptınız dostlarım. Evet, birlikte başaracağız. Siz başlattınız, biz devam edeceğiz. Bu salgın esnasında bile her gün çöpleri 
toplayan abileriniz bir öneride bulundu. Her çöp aldıklarında mahallelere günlük ihtiyacınız kadar kuru mama bırakacaklar. Buraya kadar çok güzel. Ama bir 
sorun var.
Uyanık kedi Cengiz anlamıştı sorunu:

   - Bu mamaları almak için insanların desteğine ihtiyaç var. Eminim ki, büyük bir kaynak gerekiyor bunun için, öyle değil mi Başkanım?
   - Aynen öyle. Ama şehrimizin hayvan dostları sizi hala çok seviyorlar. O yüzden yine onların yardımını rica edeceğiz. Bir kampanya da sizin için başlatacağız. 

Bugünden itibaren başlayarak, ilgili duyuruları her kanaldan yapacağız. Merak etmeyin, merhametli insanlarımıza güveniyorum ben. Çok kısa süre içinde 
gerekli kaynağı bulacağımızdan eminim. Sizden tek ricam, biraz daha sabır.
Tüm hayvanlar bir ağızdan yine bağırmaya başladılar. Ama bu sefer memnuniyet mırıltıları ve sevinçli havlamalar geliyordu.
Kampanya gerçekten de büyük bir hızla başladı. Başkan sözünü tutmuştu. Sokak hayvanları her gün çöpçüleri sorguya çekiyordu. Ne zaman gelecekti 

mama? Para toplanabilmiş miydi? 
Henüz bir hafta bile dolmadan, bir sabah çöpçüler elleri kolları dolu geldiler. Hepsine yetecek kadar mama gelmişti işte!! O kadar aç, o kadar açtılar ki... 

Herşeyi silip süpürdüler. Ama ertesi gün ve daha ertesi gün de mama geliyordu.. Çok ama çok mutluydular artık. 
İyilik ve merhamet bir kez daha binlerce hayat kurtarmıştı. Ve birlikten bir kez daha kuvvet doğmuştu.

 Sinan Kırmaz 9/D
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İnsanlar değişir. Bazen mecburen, bazen de kendi istekleri ile… Kimi zaman görüşleri kimi zaman da görünüşleri değişir. 
20 Nisan 2006, o yılın en yağmurlu ve fırtınalı günüymüş. Sabaha doğru erken saatlerde açmışım gözlerimi bu dünyaya. 

Ağlama seslerim yankılanmış hastane koridorlarında. Bir hafta boyunca ismimin ne olacağına karar verememiş annem 
ve babam. Daha sonra doğduğum gün yağmur yağdığı için adımı Yağmur koymuşlar. Üç yaşıma gelene kadar zorluklarla 
büyütmüşler beni. Bugün bile konusu açılınca söylerler. Çok yaramazmışım, uyumazmışım, benimle baş edemezlermiş… 
Hep böyle anılarla dolu bebeklik dönemim. 

Sonra bir gün kardeşim geldi dünyaya. Bir kardeşim olmasını çok istiyordum. Onu görünce dünyanın en mutlu insanı 
olmuştum. Sürekli onunla ilgilenir, onu severdim. Yavaş yavaş büyüyorduk. Ben anaokuluna, o kreşe başladığı günlerde 
yeni bir apartmana taşındık. İçim hem buruktu hem de yeni bir yerde yaşama duygusu beni heyecanlandırıyordu. Yeni 

evimizin yer aldığı sitede bugün bile en yakın arkadaşım olan Naz ile tanıştım. Günler geçiyor, ben büyüyordum, hayat değişiyordu. 
Hayatımın dönüm noktası 2019 yazında gerçekleşti. Babamın işi nedeniyle İstanbul’a taşınma kararı aldık. Çok korkuyordum, hiç 

arkadaşım olmayacağı kaygısı taşıyordum. Oysa işler hiç de beklediğim gibi gitmedi. Burada çok iyi arkadaşlar edindim. Kaygılarımın yerini 
umut ve sevgi aldı.

Yıllar geçtikçe ve ben büyüdükçe anlıyorum ki hayatta hiçbir şey kalıcı ve tekdüze değil. Fakat bir şeylerin değişmesi, değişen şeylerin 
yerini yenilerinin alması da kötü veya korkutucu değil. Birçok şey değişti yaşamımda ve bunlara bağlı olarak ben de değiştim. Her şeyin 
sonunda ise değişmeyen tek şey şu: hayatımı, ailemi ve dostlarımı seviyorum ve umarım bu, hiç değişmez.

Yağmur Öksüm 8/D

Hayatın karmaşası içinde bazen toplumun bize aşıladığı alışkanlıklar arasında kaybolabiliriz. İpleri bir kez elinden bıraktın 
mı bu sefer prangalar yakalıyor seni. Hapsolmak için somut zindanlara gerek yok aslında. Bilinç altını topluma kiraya verdin 
mi sen de esir sayılıyorsun. Kendi doğrularını ve prensiplerini bir kenara bırakıp dış dünyaya kulak verdiğinde başkalarının 
düşüncelerini benimsemeye başlıyorsun. Bana göre insanların en çok istemeden de olsa bir parçası oldukları konu para pul 
ve statü. Bu konu üzerine kurulmuş olan hiyerarşi fiziksel güç bazlı değil. Ne kadar paran varsa o kadar güçlüsündür ve bu 
da senin statünü belirler. Paran kadar gerçeksindir yani. Bence günümüzde en rekabetli olan alan statü savaşıdır. Bu statü 
sıralamasında her bir basamağı çıktığında kendi parçandan ödün vermek gerekir ama işte burada işler değişir. Bu sefer bir 
yerlere gelmek için para yetmez. Bu sefer verdiğin ödünler eşya veya maddi bir şey değildir. Her bir basamağı çıktığında 

bu sefer kendini kendinden bir parça verirken bulursun. İyiliğinden, yardımseverliğinden, hoşgöründen, saygı çerçevenden, insanlığından… 
Ancak son zamanlarda yaşadığımız durumlar gerçekten neyin önemli olduğunu bize göstermekte. Ne kadar paramızın olduğunun ne kadar 
pahalı kıyafetler giydiğimizin ve ne kadar mala sahip olduğumuzun aslında hiçbir önemi olmadığını ancak bu şekilde görüyoruz. Gözümüzün 
açılması için evrenin müdahalesine ihtiyacımız vardır belki de.

Melisa Çelik 11/E

Kimin aklına gelirdi ki çook uzaklarda bir adamın içeceği bir kase çorba, bütün dünyanın sağlığını tehdit edecek, düzenini 
sarsacak. Değil aklıma gelmesi, biri böyle bir varsayımdan söz etse bile onun hayal gücünün ne kadar geniş olduğunu 
düşünür, güler geçerdim. Eminim sizlerin de aklına böyle bir ihtimal gelmezdi. Bu durum olsa olsa distopik romanlarda, 
filmlerde karşımıza çıkardı. Covid19 ya da daha çok konuşulan adıyla ‘korona virüs’ hakkında birçok farklı görüş var ve 
bence karışıklığın en büyük sebebi bu. Herkesin bir fikri, bir önerisi var şu günlerde. Her kanalda farklı şey söyleniyor 
bu virüs hakkında, her telden farklı ses çıkıyor; kim kimi dinleyebilir ki böylesine büyük bir karmaşada. Kesin olarak 
bilinen, gözle bile görülemeyen ortak bir düşmanı var artık dünyanın. Minnacık, ufacık tefecik bir virüs nasıl karıştırıyor 
bütün dünyayı akıl alır gibi değil, sadece bazı ülkeler değil tüm dünya aynı konuyu konuşuyor; herkesin tek bir gündemi 

var artık. Bu bir ülkenin, bir ırkın, bir bölgenin problemi değil tüm dünyanın sorunu. Kimse kazanmıyor hiç kimse. Tarihte ilk kez kimse 
kazanmıyor. Hayat durdu resmen; eğitim durdu, ekonomi durdu her şey durdu. Bütün düzen değişti. Eğitim, öğrencilik çok farklı bir hal 
aldı. Kendimden örnek verirsem saat şu anda tam olarak 03.28 ve ben daha yeni ödevimi yapmaya başladım, okullar kapatılınca ne gün 
kavramım kaldı ne saat.. Nasıl toparlarım onu da bilmiyorum. Peki ya ekonomi? O da eğitim kadar iç karartıcı. İşyerleri batıyor, kimse 
evine ekmek götüremiyor; gıda, ilaç, kolonya üreticileri hariç, tabi ama onlar da öyle durumdalar ki kazanmalarına bile sevinemiyorlar. 
Ama bence insanlık böyle bir sarsıntıyı sonuna kadar hak etti. Deli gibi gezenler, evi sadece uyumak için kullananlar, bir kere bile evde 
yemek yemeyenler şimdi evden çıkamıyorlar, evde yaşamayı öğreniyorlar. Bir de dedelerimiz, anneannelerimiz var, hala gezmek istiyorlar, 
yasak konuyor, kaçıyorlar biz gençler onlar için evden çıkmadan, kimseyle görüşmeden, temiz hava almadan evde otururken onlar inadına 
sokaklarda dolaşarak risk alıyorlar.

Son olarak bu işin siyasi boyutu da var. Tabi ki ben bunun bir laboratuvar virüsü olduğuna inanmak istemiyorum sonuçta şu anda 
kimse kazanmıyor. Ama bazen düşünüyorum sesli düşünüyorum öyle bir virüs ki bu, sadece kronik hastalara ve yaşlılara zarar veriyor ve 
bu kesim her zaman ekonomide ‘zarar’ olarak görülen kesimdir, GDP ye bile dahil edilmezler. Bazen aklıma takılıyor; İngiltere başbakanı 
Boris Johnson gibi bağışıklığı güçsüz olan elenir, kalan sağlar bizimdir, diye düşünenler çok mudur diye. Ama kimsenin bu kadar acımasız 
olabileceğini düşünmek istemiyorum… Kafa karışıklığına neden olabilecek çok şey var. Sonuçta Trump'ın kızı bile yakalanmış bu belaya. 
Çok soru işareti var. Tek çare aşı… Aşı hemen çıksa da tüm dünya derin bir nefes alıp kolonya ve dezenfektan sürmekten kuruyan ellerimizi 
kutu kutu kremlerle yumuşatsak. Umarım bu krizden en az hasarla çıkarız.

 Ellerinizi sık sık yıkamayı unutmayın. Ha! bir de sakın yüzünüze sürmeyin. Sağlıcakla kalın…
Doğa Üzen 11/C
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Bir kase çorba nasıl tüm düzeni değiştirebilir?

Para, Pul, Statü

Dün ve Bugün
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Gökyüzünü simsiyah bulutlar kaplamıştı o gün. Başımı kaldırıp gökyüzüne baktım, güneş kendini göstermiyordu. O gün de 
böyle kapalıydı hava. Unut bunları, devam et. Ağır adımlarla şirketin kapısından içeri girdim. Kalbim güm güm atıyordu. Düşünme 
Sesim, düşünme. Danışmadaki genç sarışın kadına doğru ilerledim. Masasında papatyalar duruyordu. Annem çok severdi 
papatyaları. Düşünme Sesim. Yüzümdeki gergin ifadenin yerine minik bir tebessüm yerleştirip söze girdim. “İyi günler. Ben 
iş görüşmesi için gelmiştim. Hakan Bey ile görüşecektim.” Sesim titriyordu. Derin nefes al Sesim, sakin ol. Genç kadın son 
derece nazik bir şekilde cevapladı sorumu: “İsminizi rica edebilir miyim?” “Sesim Genç.” “Sesim Hanım, Hakan Bey odasında 
sizi bekliyor, 4. katta koridorun en sonundaki oda.” “Teşekkürler.” Asansöre doğru ilerledim. Son 2 yıldır geldiğim 13. iş 
görüşmesiydi bu. Asansör düğmesine bastım. Şirketin kapısından döndüklerim, görüşmenin tam ortasında çıkmak istediklerim 

de dahil, 13.’ydü bu. Asansör geldi, 4. kat düğmesine bastım. Hadi yine nefes alamazsam ya da donup kalırsam karşılarında. Derin nefes al 
Sesim. Kat 2. Boğazım kurumaya başladı. Su almış mıydım acaba yanıma? Kat 3. Söze nasıl başlasam? Bu işe de giremezsem ne olacak? Kat 
4. Asansörden indim. Dar bir koridor çıktı önüme. Tam karşıda, en sonda da o oda. Avuçlarım terliyordu. Yavaş adımlarla yürüdüm. Belki dışarda 
yağmur başlamıştır. 2 yıl önce o gün de yağmur yağıyordu. Annem yağmuru hiç sevmezdi. Hakan Bey’in odasına ulaştım. Kalbim güm güm. Sakin 
ol Sesim. 

Kapıyı çaldım. İçeriden bir ses geldi: “Girebilirsiniz.” Girdim. Karşımda 50-55 yaşlarında heybetli bir adam. Gülümseyerek bana bakıyor ama 
bu gülümseme gerginliğimi almadı. Boğazım kuruyordu. Su var mıydı çantamda? “Buyurun, oturun lütfen. Gelmenizi dört gözle bekledim Sesim 
Hanım. Başvuru formundaki yanıtlarınız son derece ilginçti.” Tıpkı danışmadaki genç kadına yaptığım gibi gülümsemeye çalıştım. “Teşekkürler. 
Ben de bu görüşmeyi dört gözle bekliyordum.” Tam o anda telefon çaldı, Hakan Bey’in telefonu. “Kusura bakmayın lütfen. Bunu açmam 
gerekiyor.” dedi. Başımla onayladım. Odanın içine göz gezdiriyordum. Avuçlarım hala terliyordu. Oda çok basık. Sakin ol Sesim. Bir anda gözüm 
köşedeki masanın üzerinde duran fanusa takıldı. İçinde turuncu renkli bir balık vardı. Evet, aynı onun gibiydi. 8. yaş günümde annemin bana 
aldığı balık gibi. Gözlerim doldu. Hayır Sesim, ağlamayacaksın. Hakan Bey hala konuşuyordu. Balığı izledim. Kulağımda bir ses, annemin sesi: 
“Bak, balığın aslında hep seninle. Çünkü sen onu sevdin bir kere, yani kalbine aldın. Bu demektir ki hiç ayrılmayacaksınız. Sen üzülürsen balığın 
da üzülür. Kalbindekileri üzmek ister misin?” Turuncu balığım öldüğü gün söylemişti annem bana bunu. Turuncu balık yüzüyor hala fanusta. 
Kalbimdekileri üzmek istemem anne, istemem. Yutkundum. Hakan Bey telefonu kapattı. “ Kusura bakmayın. Biraz uzun sürdü.” “Hiç önemli değil 
Hakan Bey.” Derin bir nefes aldım. Ve mülakat başlamıştı. Dakikalar geçtikçe kalp atışım yavaşladı. Boğazım kurumuyordu, sesim de titremiyordu 
artık. Sorular birbirini izledi. Cevapladım teker teker. Gözlerimi kaçırarak değil üstelik. İlk kez bu kadar çok güvendim kendime. Görüşmenin 
ortasında çıkmak istemedim örneğin. Turuncu balık hala yüzüyordu.

Hatice Ekin Akpınar 11/A

Genç adam bulutları parçalanmış gökyüzüne gözlerini dikip usulca gülümsedi, ciğerlerini yakıp geçen havayı 
umursamamaya çalışarak kabanına daha da gömüldü. Uzandığı rahatsız tahta bankta biraz daha kıpırdanıp rahat bir 
pozisyona büründü, bir elini havaya kaldırarak gökyüzü avuçları altında iken eklemlerinde kendini belli etmeye başlayan 
kırmızı, mor yaralara baktı. Neden bu kadar yalnızdı? Bilmiyordu. Hayatı boyunca köşe bucak kaçtığı şey nasıl dönüp 
dolaşıp onu bulabilmişti? Sorularının cevabı koca bir boşluktu, siyah koca bir boşluk. 

‘Dış görünüş’ diye geçirdi içinden, her zaman dışlanmasının tek sebebi bu olabilirdi. Tavşanı andıran ön dişleri, fazlaca 
ince olan beli ve yaşadığı toplumda tuhaf karşılanan gökyüzü mavisine bürünmüş koca irisleri. İnsanlar sevmemişti ona 
‘tuhaf’ diye nitelendirdikleri kavram adı altında hakaretler yağdırarak buna inanmak zorunda bırakmıştı. Unutmak istedi, 

kendi kurduğu küçük hayal dünyasına küçük bir ziyaret gerçekleştirerek yok olmak yaptı da göz kapaklarını usulca indirerek o küçük 
krallığına uğurladı kendisini.

Omuzundaki baskı artıp onu sarsma derecesine geldiğinde yüzünü ekşiterek göz kapaklarını araladı, karşısında duran ve onu uyandırmaya 
cüret eden bedeni rahatsız edici bir biçimde süzdü. Karşısında dikilen ortalama boylarda ki genç kızın koyu kahve irisleri ve karamel rengi 
ince saç tutamları onu şirin kılarken atkısı içinde kaybolmuş soğuğun pembeleştirdiği pofuduk yanakları onun zarifliğine tuz biber oluyordu 
adeta. Alec karşısındaki bedeni süzmeyi bıraktığında kız başı ile bankı işaret etti ve izin istermişçesine karşısındaki gök mavisi irislere bakıp 
kirpiklerini masumca kırpıştırdı.

Alec aldığı komut ile başını sallayıp uzun bacaklarını tahta banktan indirip yere bıraktı, karamel saçlı kız teşekkür edermişçesine bir 
gülümseme sunup bankın onun içinde boşalmış yerine oturdu. Kemikli elleri bir çeviklik ile kumaş çantasına gidip fosforlu bir kalem 
çıkarttıktan sonra kalemin kapağını açıp ardından çıkarttığı tahta kapaklı deftere birkaç harf yazdı, Alec, onu meraktan irileşmiş gözleri 
ile izlerken kız elleri arasındaki tahta kapaklı defteri kendisine merak ile bakan genç adama çevirdi. “Merhaba! Ben Carmen, aynı okulda 
okuyoruz. Birkaç kere karşılaştık yani ben seni görmüştüm en azından.” Yazıyordu. Alec, havaya asılı kalmış kaşı ve karışmaya başlayan 
aklı ile kiraz rengi dudaklarını oynattı “Neden konuşmuyorsun, Carmen?” Carmen’in tebessümü yüzünde buruklaştı ardından kendine 
döndürdüğü defterin ince sayfasına kendisine sorulan sorunun cevabını yazdı.

‘Dilsizim… Senin için bir sorun teşkil eder mi?” Alec pişmanlık duygusu ile art arda yutkundu, kafasını hızla iki yana salladı ve “Hayır 
tabiki, sorun değil! Lütfen böyle söyleme.” diyerek karşısındaki bedenin kuşkularını dindirmeyi denedi. Carmen insanın içini sıcacık yapan 
gülümsemesini karşısındaki beyaz tenli bedene armağan edip ince kâğıda bir şeyler daha karalamak adına başını önüne eğdi, tam o sırada 
gökyüzündeki parçalanmış bulutlardan firari bir biçimde kaçan kar tanesi karamel tutamların üstüne usulca kondu ve fark edilmeyi bekledi.

Alec karamel tutamların üstünde duran mükemmel kar tanesini fark edip öne doğru eğilip kar tanesini alma girişiminde bulunduğunda 
Carmen elindeki defteri karamel tutamlarındaki kar tanesini usulca kovan genç adamın gözleri ile kilitledi kendi gözlerini. Alec gözlerini koyu 
kahve irislerden çektiği gibi odaklandığı ince kağıt parçasında el yazısı ile yazılmış yazıyı okumaya çalıştı. ‘Arkadaş olmak ister miydin Alec?’ 
Hayatında duyduğu onca kelime ve cümle arasında sadece bu kelime kafası içinde dönüp durdu, sevilme hissini özlemiş miydi? Kesinlikle. 
Gamzelerini göstererek gülümseyen beden kafasını aşağı ve yukarıya salladı “Kesinlikle! Kesinlikle isterim!” Carmen sesiz kıkırtısı ile Alec 
ise gür kahkahası ile katıldı arkadaşına. Alec mutluydu çünkü Carmen onu eleştirmek yerine arkadaş olmak istemişti. Carmen mutluydu 
çünkü genç adamın gülüşü çok güzeldi. O bilinmeyen ocak sabahında iki arkadaşın gülümseyen yüzleri kalbi buz kesmiş bir adamı bile 
mutlu edebilecek bir aura yayarken bu iki arkadaş aynı güneş ve ay gibi farklılıklarını bir nimet olarak görüp ona sadık kalmaya yemin etmiş 
ve gülümsemeleri ile sonsuzluğa mühürlemişlerdi.

Melek Dila Özdoğanoğlu 6/C
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Gümüş Kar Tanesi

Turuncu Balık
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Son Hasat

Zamana meydan okuyorum ben. Bir nevi ölümsüzüm. 2000 yıllık ömrümde ne insanlar, ne katliamlar, ne icatlar, ne 
savaşlar gördüm. Her şartta yaşamaya çalıştım. Gövdem çöktü hatta kurudu ama ben köklerimden çıkan sürgünlerle 
yeniden doğdum. Suyu severim ama onsuz da yaşadım. Anavatanımdan kilometrelerce uzakta doğdum ama yerimi hiç 
yadırgamadım. Ne yangınlar gördüm, hiçbiri öldürmedi ama hepsi birer iz bıraktı. Arkadaşlarımın ölümünü gördüm ama 
içime attım. Beni dikip, birlikte büyüyeceğimizi söyleyen o küçücük çocuğun gözlerimin önünde göçmesine, beni terk 
etmesine şahit oldum. Vatanımda dondurucu soğuklar oldu, kimse üstümü örtmedi. Ne yazlar geçirdim, varlığımı unutup 
kimse su bile vermedi ama ben hep direndim. Derler ya meyve veren ağaç taşlanır. Savaş çıktı, bir zamanlar varlığıyla huzur 
bulduğum ailenin evi çöktü. Dibimde bombalar patladı. Hep yanımda birilerini aradım, yalnız kaldım ama şu anda 4500 

ağaçtan oluşan bir bahçenin en yaşlı üyesiyim ve sonunda beni seven bir çocuk buldum. Şu an odasında kitap okuyor, belki uyku tutmadığı 
için sessizce ablasıyla sohbet edip kıkırdıyor ya da harika rüyalar görüyordur. Biliyor musun birkaç saat sonra hasat başlayacak, bu onun 
katıldığı ilk hasat olacak ama belki benim verdiğim son meyveler. Çünkü yaşlanıyorum artık. O savaşlar, bitmek bilmeyen acılar, kuraklıklar, 
sert kış rüzgârları beni yaşlandırdı. Tabi hayatın hakkını yememek gerek. Yanı başımda uçurtma uçuran çocuklar, ilk buluşma yerleri benim 
gölgemde olan gençler de gördüm. Düşünüyorum da acısıyla tatlısıyla ne kadar güzel günler geçirmişim. Şu an ise vaktimin yavaş yavaş 
dolduğunu küçük dostuma anlatmaya çekiniyorum. Neyse hasat zamanını atlatalım, her şeyi bir bir anlatacağım. “Ben bir zeytin ağacıyım.” 
diyeceğim ona. “Dalları ve kökleri yüzyıllardır bereketli topraklardan beslenen, bir ülkenin tarihine tanıklık etmiş, yaşlı ama güçlü bir zeytin 
ağacıyım. Veda vakti geldiğinde yerimi yeni zeytin fidanlarına bırakacağım.”

Ezel Dila Özdemir 7/A

Yeni Hayat

Papatya

Gözümün önünde çok sevdiğim sahibim benim yerimi doldurmuş, beni kapının önündeki kutuya koymuştu bile. 
Ayracımdan sarkan iplikler, yumuşak dokumun sertleşmesi onu yanıltmış olabilirdi ama hâlâ yazılabilecek sayfalarım vardı.

 Kırtasiyede beni yerimden alıp kasaya götürdüklerinde yeni bir yolculuğa adım atacağımı tahmin etmiştim. Bu eve 
geldiğimi ise ambalajımın görünen yüzünden bakınca fark ettim. Kim için getirildiğimi bir çocuğun çığlığı ve babasına 
sarılışından anladım. Çocuk ambalajımı açarken heyecandan neredeyse ambalaj diye benim kapağımı çıkaracaktı. Kapağımı 
açarken önce sayfalarımı koklayıp kokuyu içine çekti, daha sonra özenle okşadı. O an kendimi çok değerli hissettim. Yeni 
sahibim beni sevmiş ve yanından ayırmaz olmuştu. O günden sonra onunla okula, tatile, pastaneye hatta hastaneye bile 
gittim. Her gece yatmadan önce benimle konuşur, nasıl olduğumu sorardı. Benim cevap vermemi beklemeden kendi sesini 

benim sesime benzetmeye çalışıp yanıt verirdi. Yine böyle mutlu başlayan bir günün kötü biteceğini düşünmemiştim. Akşamüstü sahibim 
geldiğinde hüzünle beni eline aldı. Bana uzun uzun baktıktan sonra sayfalarımı çevirdi. Çok sürmeden sayfalarımda bir ıslaklık hissettim. 
Bu gözyaşıydı. Kendimi sanki bir derenin içinde boğuluyorcasına çırpınırken buldum. Sahibim bana yeniden içini döksün diye bekledim, 
bekledim, bekledim. En çaresiz haliyle beni alıp odasından çıktı. Antrede adım adım yürüyüşü yeni bir hayatın başlangıcıydı. Sahibimin yeni 
hayatında olmayacağımı çok geçmeden kavradım. Dün akşam dışarıdan söylenen pizza kutusuna beni yerleştirdi. Kapıyı açtı ve kutuyu 
çöpün yanına koydu. Aradan biraz zaman geçtikten sonra kapıda bir gölge belirdiğini, kutunun ışık alan tarafından gördüm. Zil çaldı, kapı 
açıldı. Baba oğlunun üzülmesine dayanamamış, ona yeni sayfaları olan, eskimemiş, henüz hiç kullanılmamış bir günlük almıştı. Oğluna yeni 
sayfalar açmanın zamanı geldiğini anlatıp içeri girdi. Yaklaşık yarım saat sonra kapıcı çöpleri almaya geldi. Kutuyla beraber beni de kaldırdı 
ve o tehlikeli büyük çöp arabalarına attı.

 Sahibimin beni neden sayfalarım bitmeden attığını hiçbir zaman öğrenemedim ama tahmin yürüttüğüm çok oldu. Bana verdiği 
sırlarda bir kızdan bahsetmişti. O kızı çok sevdiğini, açılamadığını, açılmak istediğini anlatmıştı. Bence o kıza açıldı ama kız maalesef başka 
birine aşıktı. Bunu ona söyleyince sahibim çok üzüldü. Kahrından yazdıklarını atarsa hissettiklerinin de yok olacağını düşündü. Bu nedenle 
beni attı. 

 Sahibim gerçekten o kızı unuttu mu, benim teorim doğru mu yoksa olanların hiç de o konuyla ilgisi yok mu bilemem. Tek bildiğim 
onun gibi benim de yeni bir hayata başladığım. Kötü veya iyi, yok oluş ya da varoluş... 

Duru Dereli Haz/A 

Bir papatya görürsün
Kaldırım taşlarının arasında
İşte o zaman anlarsın
Yaşamak güzel şey  aslında.

Yaşamak için umut gerek
Hiç vazgeçmemek
Umudunu yitirmeden
O uzun yolda yürümek gerek.

Bazen o yolda düşersin
Elinden tutanın olmaz.
İşte o zaman 
Papatyayı hatırla.

Ona da kimse yardım etmedi
Fakat o yeniden ayağa kalkmayı bildi.
Yaşama sevincini hiç kaybetmedi
Bu yüzden o çok değerli.

Eğer bir gün yaşamak için
Hiçbir sebebin kalmazsa
O papatyayı hatırla
Kaldırım taşları arasında.
                                                                      
Ezel Dila Özdemir 7/A
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Türkçe-Edebiyat

Öğrenc i l e r imizden  ESİNTİLER
Sanayi Devrimi’nin Yeni Dünya Düzeni Üzerindeki Etkisi (MAKALE)

Giriş ve Amaç: 18. yüzyılda İngiltere de ortaya çıkan Sanayi Devrimi ile tarıma ve zanaatlara dayalı bir ekonomiden 
sanayinin ve makine üretiminin egemen olduğu bir ekonomiye geçiş süreci başlamıştır. Sanayi Devrimin getirdiği yeni 
teknolojik değişimler yeni temel maddeler, yakıt ve mekanik güç kulanımında kömür, buhar makinesi, içten yanmalı motor 
gibi yeni enerji kaynakları, makineleşme, insanların yaşam tarzı, devlet ideolojisi, işci sınıfı hareketleri, yeni dünya düzenlerinin 
ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Bu makale de ise Sanayi Devrimi'nin ortaya nasıl ortaya çıktığı ve bunun yeni dünya düzeni 
üzerindeki büyük etkileri anlatılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sanayi Devrimi, Makineleşme, İdeoloji, İşçi sınıfı, Devlet politikası
Sanayi Devrimi: Sanayi Devrimi 18. yüzyılda İngiltere’de başlamış, buradan öbür ülkelere yayılmıştır. Daha önce bazı Fransız 

yazarlarca kullanılmış olmakla birlikte “Sanayi Devrimi” terimi Arnold Toynbee’nin 1760-1840 arasında İngiltere’de yaşanan ekonomik 
dönüşümü bu sözcüklere anlatmasından sonra günlük dile girmiştir. Bu devrim 1. Sanayi Devrimi olarak Kabul görmüş ve bundan sonraki 
atılımların başlangıç konusu olmuştur. 2020 yılında 4.0 Endüstri devrimindeyizdir. Sanayi Devrimi hem teknolojik, hem de sosyoekonmik 
ve kültürel boyutlar taşıyordu. Başlıca teknolojik gelişmeler şunlardır: 1)Yeni Temel maddeler. 2)Yakıt ve Meknaik güç kullanımında kömür, 
buhar makinesi, elektrik, petrol, içten yanmalı motor gibi yeni enerji kaynakları devreye girdi. 3)İplik eğirme makinesi ve su ya da buhar 
gücüyle çalışan dokuma tezgahı gibi insan gücü gereksinimi düşürerek büyük ütetim artışları sağlayan yeni makineler icat edildi. 4)Ulaşım ve 
iletişim araçlarında buhar lokomotifi, buharlı gemi, otomobil, uçak, telgraf ve radyoyu kapsayan önemli gelişmeler görüldü. 6)Sanayiye geçiş 
ile birlikte seri üretim yapıldığından doğal kaynaklara duyulan ihtiyaç artı. Bu hızlı teknolojik değişimler İnsan ve toplum üzerindeki etkileri de 
çok fazla oldu. Bunların en önde bulunanları: 1)Tarımdaki ilerlemeler daha büyük tarım dışı bölümün beslenmesini sağlandı. 2)Ekonomik 
değişilikler servet dağılımını artırılken kişiler arasındaki gelir farkı büyük oranda artı, Burjuva sınıfı yeni zengin kesimi oluşturdu. 3)Sanayinin 
en büyük ekonomik gelir haline gelmesi devlet politikaları bu düzen için değiştirilmeye başlandı. 4)İşçi sınıfı hareketleri gelişti işcilere ve buna 
karşı yeni ideolojiler gelişti. 5)Büyük kentler yeni ekonomik güç yerleri haline geldi. 6)Küreseleşme ve Globeleşmenin artması ile farklı devlet 
ve toplumlar arasındaki ilişkiler artı.

1.1 Toplum
 Sanayi Devriminin gerçekleşmesi ile dünyadaki toplum hiç olmadığı kadar değişkiliğe uğramıştır. Her ne kadar zengin kişi sayısı artsa 

da fakir halk ile zengin halka arasındaki fark oldukça açılmıştır. Dünya da ilk defa işçi sınıfı diye bir toplum ortaya çıktmıştır. Sanayinin hızlı 
yükselişi ile bu sınıf da hızlı bir yükselişe geçmiş ve toplumun büyük bir kısmı işci sınıfından oluşmaya başlamıştır. Ancak ülkelerin çoğunda 
işci sınıfı pek çok siyasal ve sosyal haklardan mahrumdular. Zor şartlar altında düşük ücretlerle çalışıyorlardı. Bunun en büyük nedeni 
Makineleşen sanayi de insanların da makine hızına yetişmesi gerekiyordu "Kısaca bir insan makine kadar hızlı, mola vermeden, birim başına 
aynı maliyete çalışmalıydılar." Sanayi Devrimi ile Toplum hiç olmadığı kadar birbirinden uzaklaşmıştı, bir taraf hiç olmadığı kadar zengin iken 
diğer taraf hiç yoksul olmadığı kadar yoksuldu. Ayrıca kırsal alandan şehirlere göç eden halk ile şehirlerde çarpık kentleşme artmış, gelir 
azlığından suç oranları oldukça artmıştır.

1.2 Devlet
Sanayi Devriminin gerçekleşmesi ile devletlerde de büyük değişimler olmuştur.
Sanayi Devrimi ile ekonomik güç tanımı tarım alanlarının büyüklüğünden, ülkedeki sanayi sayısı, ihracat oranı, kapasite miktarının 

büyüklüğüyle ölçülmeye başlanmıştır. Artık devletler kendine yetmek için değil dış devletlere madde satmak için yarışmaya başlanmıştır. Bu 
nedenle devletler kendilerini güçlendirmek için ve hala dünya da söz hakkı sahibi olabilmek için sanayi ve sanayi şirketlerini destekleyen 
politikalar sergileme eğilimine girmişlerdir. 20. yüzyılın başlarına kadar işçi sınıfının birlik olup güçlenememesi, devletlerin ellerini 
kolaylaştırmıştır. 20. yüzyılda işçi ideolojilerinin güçlenmesi ile devlet-toplum, devlet-devlet, toplum-toplum çatışmaları başlamış ve tam        
1. yüzyıl sürecek politik çatışma başlamıştır. Bununla birlikte Devlet ve toplumlar birbirinden hiç olmadığı kadar uzaklaşmış ve gruplaşmalar 
başlamıştır.

1.3 İdeoloji
Sanayi Devrimi ile dünyadaki ideoloji kavramının da büyük bir değişikliğe uğradığı görülmüştür. Sanayi Devrimi ile birlikte işçi haklarını 

savunan, herkesin eşit olduğu Sosyalizm ve Sanayi sermayesini savunan Kapitalizim ön plana çıkmıştır. Sosyalizm Karl Marx’ın fikir babası 
olduğu ideoloji Kapitalizme karşı çıkarken üretim araçlarının halkın kontrolünde olduğu, ortaklaşa kullanıldığı bir sistemdir. Kapitalizm ise 
üretim araçlarının özel mülkiyetine ve bunların kâr amacıyla işletilmesine dayanan bir ekonomik sistemdir. Özelikle bu iki ideolojinin çarpışması 
20 ve 21. yüzyılarda bütün dünyaya etki etmiştir. 20. yüzyılda Sosyalizme karşı tepki olarak çıkan faşizm ise dünyanın en kanlı savaşı olan    
2. Dünya Savaşına neden olmuştur. Sosyalizm ve Kapitalizm ideolojilerinin çatışması sadece devlet yönetim biçimlerini etkilememiştir. NATO, 
NAFTA, AB gibi birçok kuruluş bu iki ideolojilerin çatışması sonra ortaya çıkmıştır. Günümüz de devam eden diktatör ve baskı rejimleri de 
sosyalizm ideolojisinden ortaya çıkmıştır.

1.4 Yeni Süper Güçler
Sanayi Devrimi ile dünyadaki süper güçler de el değiştirmiştir. Sanayi devrimi her ne kadar İngiltere’de başlasa bile genç ve yüksek 

nüfuslu karşı kıtadan Amerika kısa sürede gücü ele geçirmiştir. Sanayi Devrimi öncesi dünyanın en güçlü iki devleti olan İngiltere ve Fransa 
Amerikalılar’a bağlı hale gelmiştir. Bunun en önemli nedeni toprak büyüklüğünün önemini kaybetmesi ve sanayileşmenin hız kazanmasıdır. 
Her ne kadar 20. yüzyılda Sovyetler Birliği için bir kapışma olmuş ise de Sovyetler Birliği kapalı ekonomisi yüzünden hiçbir zaman ABD ile 
mücadele edememiştir. Günümüz de ise ABD’nin yanına hızlı ve fazla nüfusu ile yetişen Çin Halk Cumhuriyeti dünyanın süper güçlerinden biri 
haline gelmiştir.  

Sonuç: Sanayi Devrimi’nin 18. yüzyılda ortaya çıkması ile dünya diğer yüzyıllara oranla hiç olmadığı kadar değişmiştir. Bu değişim sadece 
teknoloji ile kalmamış hayatın her alanında büyük değişiklikler yaşanmıştır. Yeni bir dünya düzeni oluşmuştur. Bu da hayatın ve hayatımızın 
her alanında apaçık bir şekilde gözlemlenebilmektedir.

Kaynakça:
• Anabritanica, 16 cilt., “Sanayi Devrimi” maddesi. 
• Ural Akbulut "Sanayi Devrimleri Dünyanın gidişatını değiştirdi" (Haziran 2011) (Erişim 11.03.2020)
• Sanayi Devrimi, sebepleri ve sonuçları. (2019, Mart 5). Wikitarih: Tarihi öğrenmek için özgün bilgi kaynağınız. Erişim Mart 13, 2020, 
   site https://www.wikitarih.com/sanayi-devrimi-nedenleri-sonuclari/
• Sanayi Devrimi. (2005, Şubat 27). Vikipedi: Özgür Ansiklopedi. Erişim Mart 13, 2020, Site https://tr.wikipedia.org/wiki/Sanayi_Devrimi
Ali Emir Elmasulu 11/B
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Türkçe-Edebiyat

Öğrenc i l e r imizden  ESİNTİLER
Yapay Zekâ ve Tıp (MAKALE)

Özet:
Tıp bilimi insanın olduğu her yerde ve her dönemde vazgeçilemez bir bilim dalı ve bir meslektir. Bu disiplin, bilimsel 

araştırmalarla ve yayınlarla gelişir. Bu makalede yapay zekanın tıp alanında ki gelişmeleri sayesinde insan sağlığına faydaları 
incelenmiştir.

Anahtar kelimeler: Bilim, Tıp, Yapay Zeka, Araştırma
Giriş:
Yapay zekâ, insan tarafından yapıldığında zekâ olarak adlandırılan davranışların (akıllı davranışların) makina tarafından da 

yapılması demektir. Amacı, makinaları daha akıllı hale getirmek, zekânın ne olduğunu anlamak ve makinaları daha faydalı 
hale getirmektir. Bu şekilde yapay zekâ çoğunlukla insanın düşünme yeteneğini, beynin çalışma modelini veya doğanın biyolojik evrimini 
modellemeye çalışan yöntemlerden oluşur. Yapay zekâ tıp da dâhil girdiği her alanı değiştirmektedir. Sağlık alanında hastalık tanısı, tedavi 
sonuçlarını iyileştirmek ve maliyetleri düşürmek için kullanılan yapay zekâ teknolojileri, insanlara göre daha iyi ve daha hızlı olması için 
geliştiriliyor. Sağlık sektörüne yönelik yapay zekâ pazarı 2021 yılı itibariyle 6,5 milyar doları aşacak. Sağlık sektöründeki karar vericilerin yüzde 
39’unun makine öğrenimi ve kestirimsel analiz sistemlerine yatırım yapmayı planladığı düşünülürse, bu rakam ilerleyen yıllarda daha da 
artacak. Peki, yapay zeka, makine öğrenimi ve algoritmalar hastanelerde nasıl değişimler yaratacak, sağlığımıza nasıl katkıda bulunacak?

1. Hastalıkların Teşhisi
Hastalıkların doğru bir şekilde tespit edilmesi, yıllarca tıp eğitimi almayı gerektirir. Bu eğitimin ardından bile teşhis koymak zorlu ve zaman 

alıcı bir iştir. Tıbbın birçok alanında, uzman talebinin arzı aşmış durumda olması doktorları strese sokuyor ve hastalıkların teşhisi daha da 
gecikiyor. Makine öğrenimi algoritmaları hastalıkların otomatik teşhisi konusunda son dönemde büyük ilerleme kaydetmiş, teşhis sürecini 
daha ucuz, kolay ve erişilebilir hale getirmiş durumda.

1.1 Makinelerde teşhis koymayı nasıl öğreniyor?
Makine öğrenimi algoritmaları, belirli kalıpları görmeyi doktorlarla aynı şekilde öğreniyor. Tek fark, algoritmaların öğrenebilmek için çok 

sayıda somut örneğe ihtiyaç duyması ve bunların titiz bir şekilde dijital ortama aktarılması gerekliliği. Ne yazık ki makineler henüz ders 
kitaplarını açıp okuyamıyor. Makine öğrenimi doktorların incelediği teşhis bilgilerinin dijital ortama aktarıldığı aşağıdaki benzer alanlarda faydalı 
oluyor:

1) Bilgisayarlı tomografi taramalarını analiz ederek akciğer kanseri ve felç teşhisi
2) Elektrokardiyogramlarını analiz ederek ani kalp krizi riskinin belirlenmesi
3) Deri görüntülerini analiz ederek lezyonların sınıflandırılması
4) Göz görüntülerini analiz ederek diyabetik retinopati göstergelerinin belirlenmesi
Bu alanlarda bol miktarda veri bulunması sayesinde, algoritmalar teşhis konusunda en az uzman doktorlar kadar başarılı olabiliyor. Tek fark 

algoritmaların çok kısa sürede teşhisi ve bunu dünyanın herhangi bir yerinden masrafsız şekilde yapılabilmesi. Kısa süre içerisinde dünyanın 
her yerindeki insanların radyoloji teşhisinde aynı kaliteli hizmeti çok düşük bir ücret karşılığında alabilmesi hedefleniyor.

Yapay zekanın en yoğun ilgi gördüğü alanlardan biri radyoloji. Dünyada her yıl iki milyardan fazla göğüs röntgeni çekiliyor. Yapılan 
araştırmalara göre, yapay zekâ algoritmaları bu röntgenlerin değerlendirilmesi ve hastalıkların teşhisinde insanlardan daha başarılı oluyor. 
Bu algoritmalardan, röntgen filmlerinin yanı sıra BT, MR, ekokardiyogram ve mamografi gibi her türlü tıbbi görüntüleme sisteminde de 
yararlanılıyor ve insanlara kıyasla 150 kata varan hızlarda sonuç elde ediliyor.

Radyolojide yapay zekânın faydalarından bazılarının şunlar olması bekleniyor:
1) Meme, akciğer veya prostat kanserini tespit etmek
2) Santral sinir sistemi tümörlerinin teşhisine yardımcı olmak
3) İyi huylu lezyonları kötü huylu olanlardan ayırt etmek
4) MR görüntülerindeki beyin dokularının hacim ve oylumunu hesaplamak ve fonksiyonel MR görüntülerini analiz etmek
2. Yapay Zekâ Destekli Ameliyatlar
Yapay zeka sistemleri, ameliyat öncesinde hastanın verilerini analiz ederek cerrahlara operasyon sırasında yol gösterebiliyor. Sistemler, 

geçmişteki ameliyatlara dair verileri bir araya getirerek yeni ve daha etkin cerrahi teknikler de geliştirebilir. Gerçekleştirilen araştırmalara göre, 
yapay zeka destekli operasyonlarda komplikasyonlar beş kat azalıyor ve hastanede yatma süresi yüzde 21 oranında kısalıyor. Yapay zekanın 
insan hayatlarını kurtaracağı bir yer de acil servisler olacak. Zamana karşı bir yarışın yaşandığı acil servislerde, örneğin trafik kazası geçiren 
bir insana doğru teşhis konabilmesi ve etkin bir tedavi uygulanabilmesi için onlarca görüntünün, hastanın tıbbi geçmişinin ve daha birçok 
unsurun incelenmesi gerekiyor. Yapay zeka ve derin öğrenme algoritmaları bu verileri insanlardan çok daha hızlı şekilde derleyerek ve analiz 
ederek doktorlara yol gösterebilir.

3. İlaç Geliştirme
İlaç geliştirmek çok pahalı bir süreçtir. İlaç geliştirme sırasındaki analitik süreçlerin çoğunluğu, makine öğrenimi tarafından çok daha etkin 

bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu durum, yıllarca sürebilen çalışmaları kısaltacak, milyonlarca dolarlık yatırımı azaltacaktır.
Yapay zekâ ilaç geliştirme sürecinin dört temel aşamasında da başarıyla kullanılıyor:
1) Müdahale edilecek hedeflerin belirlenmesi
2) Olası ilaç adaylarının belirlenmesi
3) Klinik deneylerin hızlandırılması
4) Hastalığın teşhisine yönelik biyo-işaretlerin bulunması
SONUÇ
Sonuç olarak yapay zekânın gelişmesi tıp biliminin gelişmesine paralel bir şekilde yardımcı olur. Tıp ne kadar gelişirse insan sağlığı ve ömrü 

o kadar artacaktır. Bu nedenle yapay zekânın tıp alanında olumlu etkileri olduğu kanısına varabiliriz.
Kaynakçalar:
1) https://tr.newworldai.com/tipta-yapay-zeka-uygulamalari/
2) http://yzgrafik.ege.edu.tr/~ugur/18_19_Fall/AI/index18.html
3) https://geturkiyeblog.com/yeni-yapay-zeka-algoritmasi-kritik-bulgularin-tespitini-destekliyor/
4) Nabiyev VV. Yapay Zeka. Ankara: Seçkin Yayınları, 2003.
Birol Efe Öngör 11/B
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28 Şubat-1 Mart 2020 
tarihlerinde 19 okul, 
280 katılımcı ile ikincisi 
gerçekleşen TEDIMUN 
konferansımız büyük 
bir başarıyla sonlandı. 
Konferansın ana 
konuşmacıları UNDP’den 
Handan Bezci (GEF Global 
ABS Project Associate), 
Stanislav Kim (Specialist 
on Recovery, Early Warning 
Systems and Preparedness) 

ve Nataly Olofinskaya (Climate Change Adaptation Specialist), kendi uzmanlık alanları ve UNDP’nin yaptığı çalışmalar ile ilgili bizleri 
bilgilendirdi. Konferans esnasında komite çalışmalarında özveri ve iş birliği içerisinde çalışan öğrencilerimize, hafta sonunu bizlerle birlikte 
geçiren öğretmenlerimize ve en çok da konferansın gerçekleşmesi için bir senedir emek veren TEDIMUN yönetici takımı öğrencilerimize 
teşekkür ediyoruz. Gelecek yıl görüşmek dileğiyle...

İngilizce

2. TEDIMUN Konferansımızı Başarıyla Gerçekleştirdik

9. Sınıf Öğrencilerimiz İngilizce Edebiyat Dersinde, Kendi Grafik Romanlarını Oluşturdular
9. sınıf öğrencilerimiz, İngilizce edebiyat dersinde ‘PERSEPOLIS’ adlı çizgi romanı okuyup, analiz ettikten sonra, kendi hayatları ile 

ilgili kısa çizgi romanlarını oluşturdular. Öğrencilerimiz, hem bu kitabı okumakta, hem de kendi çizgi romanlarını oluşturmaktan büyük 
keyif aldılar.
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Global Issues Kulübü 
öğrencilerimiz, Kulüp öğretmenleri 
Burcu Cinli ve Josh Brown’ın 
eşliğinde 5-8 Mart tarihlerinde  
SEV Amerikan Lisesi’nde 
gerçekleşen SACMUN konferansına 
katıldılar. Bu konferansta 
öğrencilerimiz Fransa delegasyonu 
olarak okulumuzu başarıyla 
temsil ettiler. Ayrıca, kulüp 
öğrencilerimizden Helin Ekinci, 
GA2 Komite Başkan Yardımcılığı 
görevini başarıyla yerine getirdi. 
Tüm öğrencilerimizi kutluyoruz. 

Hazırlık sınıfı 
öğrencilerimiz 
öğle tatillerini 
Yabancı 
Diller Bölümü 
ofisinin önünde 
oluşturduğumuz 
hoş ortamda, 
scrabble 
ve taboo 
gibi oyunlar 
oynayarak 
hem İngilizce 
kelime bilgilerini 
pekiştiriyor hem 
de güzel vakit 
geçiriyorlar. 

Hazırlık Sınıfı Öğrencilerimiz İngilizce Makaleler Okuyor
Hazırlık sınıflarımızda Achieve 3000 dijital okuma programından en çok makale okuyan öğrencilerimiz sertifikalarını aldılar. Öğrencilerimizin 

İngilizce okuma becerilerindeki ilerlemeyi büyük bir heyecanla takip ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

İngilizce

 GLOBAL ISSUES KULÜBÜ Öğrencilerimiz SACMUN’da

Hazırlık Sınıfı Öğrencilerimiz Öğle Tatillerini İngilizce Oyun Oynayarak Geçiriyorlar!
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“ODDYSSEY” Adlı İngilizce Tiyatro Etkinliğimiz
5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimiz Yabancı Diller Bölümümüzün organize ettiği etkinlikte, ARTSPOT Educational Theatre’ın dünya turnesi 

kapsamında sergilediği ODDYSSEY adlı tiyatro oyununu izlediler. Profesyonel tiyatro oyuncularıyla İngilizce sohbet etme imkanı da bulan 
öğrencilerimiz bu etkinlikten büyük keyif aldılar.

İngilizce

OUR BEST BLOGGERS
Hazırlık sınıflarında sene başında oluşturduğumuz sınıf bloglarını en etkin kullanan öğrencilerimiz “Best Blogger” sertifikalarını aldılar. 
Öğrencilerimizin başarılarının devamını dileriz.
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The Blackthorn Key by Melissa Çevikel 8/A

“The Blackthorn Key” is a children's book by Kevin Sands. Comprised of 307 pages, the book was first published 
in 2015. Kevin Sands is a teacher, writer, business consultant and a professional poker player. ‘’The Blackthorn 
Key’’ is the first novel of the award-winning series. The novel overall is a nice book for children; aged 10 to 12. 
Unfortunately, I was too old to read it which resulted in me not enjoying the book as much as I wish I could have. 
I really enjoyed Tom and Christopher’s friendship which lasted throughout the whole book, despite its ups and 
downs. This book taught me how friendships and friends are things we rely on in the hardest of times. Even though 
this is a children's book I think adults could learn a lot from this work of outstanding artistry. Although this author 
isn’t outstanding in the industry and has little experience, I think he did a great job writing this authentic novel. 
In my opinion, this text is a great example of how experience isn’t the key to self-expression and how people can 
do anything that they put their minds on even, if it’s extremely out of their field and comfort zone. This book was 
quite entertaining to read thanks to all the riddles and puzzles which the reader was supposed to solve alongside 
Christopher and his friends.  
 
Some more info regarding the book:
Book’s theme: Friendship and determination
Setting: 17th Century London
Characters: Christopher Rowe, Tom, Master Benedict Blackthorn 
Genre: Historical fiction

SUMMARY OF THE BOOK
Christopher is a fourteen-year-old boy living in 17th century London. He works in Master Benedict Blackthorn’s 

(who’s an apothecary master) workshop in which he produces potions and its ingredients. He’s an orphan whose 
best friend is the baker's son named Tom. All of a sudden, a mysterious cult attempts to murder all of London’s 
apothecaries and Christopher gets worried due to his world turning upside down with unexpected effects. He and 
his friends are in danger and he decides to protect them at all costs. Christopher solves riddles and cracks codes 
in order to stay and keep him and his friends safe and find out the truth about the mayne not-so-mysterious cult 
named Archangel. After his master’s death, Christopher pleads guilty. Everyone thinks he killed him because of the 
years of being mistreated and wanting revenge. Christopher does his best to solve the mystery and succeeds in    
the end.

İngilizce

8. sınıf öğrencilerimiz, kendilerinin seçtiği romanları okuduktan sonra, bu romanları tanıtmak için yazı yazdılar.            
İki öğrencimizin farklı kitaplarla ilgili yazdıklarını sizlerle burada paylaşmak istedik. 

8. Sınıf Öğrencilerimizden Paylaşımlar
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İngilizce

The author, Benjamin Obadiah Iqbal Zephaniah was born in 1958 and raised in Birmingham, England. He’s the son of a 
Barbadian postman and a Jamaican nurse. He still lives in England and writes books about young adults even though he 
was dyslexic as a child and left school at the age of 13; unable to read or write. Today, he is a poet, novelist, playwright and 
performance artist. He has also acted in films and presented TV programs and is not afraid to write about the real world where 
there are bullies, guns, racism and war.  
When I looked at the cover, I decided to read this book. I like reading about someone’s life, personal life achievements, 

emotional and physical troubles. These themes inspire me. “Wonder” by RJ.Palacio, "Fish in tree" by Linda Mullaly Hunt, 
"Petey" by Ben Mikaelsen, "Out of my mind" by Shraon M. Drapher  are my favorite ones.  
"face" is about a white teenage boy called Martin Turner. He lives on the east side of London and this area has racially mixed 

immigrants from all over the world. There are white, black, Muslim and Chinese gangs living in this district. Racism is highly 
provoked in this region. There is everything from racist graffiti paintings, drugs and dealers as well as Chinese and African 
shops selling Jamaican breads and Somalian foods.
Martin is good-looking and has a pretty girlfriend named Natalie. He is in the "Gang of Three" with his friends Matthew and 

Mark and they have a reputation for playing tricks at school. While Martin doesn’t make an effort with his studies, he is a good 
gymnast though he lacks the discipline to take it further. 
One night Martin, Matthew and Mark meet Pete Mosley, a member of a tough gang. He is joyriding in a stolen car with 

an older guy called Apache who seems to be on drugs. He wants the three boys to go with them, but they are a bit scared. 
Matthew leaves on his own but Martin and Mark agree to let Pete and Apache take them home. Apache takes them on a wild 
ride which turns into a police chase. They finally cross a red light and crash into another car. Mark and Apache get out of the 
car but then the car explodes with Martin inside. He is rescued by police and taken to hospital. Pete Mosely dies, and Apache 
is later sent to prison. 
Martin’s life is is completely changed when his face is badly scarred in the accident. He has to cope with people staring 

and making stupid remarks at school about his facial disfigurement. He reacts by becoming more serious and paying more 
attention to his lessons. Martin becomes captain of the gymnastics team and trains the team for A competition. The team 
doesn’t win but the experience gives Martin back his confidence and self-respect. 
I think face is an amazing book with an inspiring message. If you enjoy books about the rough deals that life can throw at 

young people, it’s definitely worth your time to read it. It has many lessons we can all learn from. Learning to deal with other 
people’s prejudices is mostly emphasized on the book’s pages. Martin’s life shows us the true meaning of strength, courage, 
discrimination and friendship. Some parts are scary full of sadness, while others bring you tears of joy. Overall, it’s an amazing 
book with an impressive poem to seal the ending.
"Don’t treat people based on how they look, treat them based on the person that they are!"
Emre Demir 8/E

face
Author: Benjamin Zephaniah

Country: United Kingdom

Language: English

Genre: Children’s Literature

Type: Fiction

Publisher: Bloomsbury Publishing

Pages: 207
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20-22 Aralık 2019 tarihlerinde İzmir SEV Okullarında İngilizce 
öğretmenimiz Elif Özdamar rehberliğinde, 6 öğrencimizle birlikte 
2 takım halinde katıldığımız World Scholar’s Cup yarışmasından 
çeşitli kategorilerden madalyalarla döndük ve bir üst tura katılmaya 
hak kazandık. 
World Scholar’s Cup disiplinler arası konuları içeren, tartışma 

tabanlı, takım odaklı, ileriye dönük ve öğrencileri akademik 
çalışmalara teşvik eden bir genel kültür yarışmasıdır. Öğrencilerimiz 
dört farklı yarışmada Tarih, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Resim-
Müzik, Edebiyat ve her yıl farklı bir konusu olan özel alanda 
İngilizce olarak yarıştı. 
Yarışmaya katılan öğrencilerimizin hepsi başarı göstererek 

madalya almaya hak kazandı. Tüm öğrencilerimizi ve onlara 
danışmanlık yapan İngilizce öğretmenimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Münazara:
Poyraz Tanındı Gümüş Madalya
Ezel Dila Özdemir Altın Madalya
Ayşe İrem Pekmezci Altın Madalya
Lilya Altun Altın Madalya
Pelin Nur Özdemir Altın Madalya
Kompozisyon:
Can Sarp Bilgen Gümüş Madalya
Ezel Dila Özdemir Altın Madalya
Ayşe İrem Pekmezci Altın Madalya
Lilya Altun Altın Madalya
Pelin Nur Özdemir Beşincilik Ödülü Altın Madalya

Konu Ödülleri:
Poyraz Tanındı Tarih Kategorisinde Gümüş Madalya
Lilya Altun Sanat Kategorisinde Altın Madalya
Can Sarp Bilgen Genel Kültür Kategorisinde Altın Madalya
Can Sarp Bilgen Sosyal Bilimler Kategorisinde Altın Madalya

Başarılı Öğrenci Kategorisi:
Ezel Dila Özdemir Gümüş Madalya
Ayşe İrem Pekmezi Gümüş Madalya
Okul Birincisi Ayşe İrem Pekmezci Altın Madalya

Genel Kültür Kupası Kategorisinde Can Sarp Bilgen, Ezel Dila Özdemir, Ayşe İrem Pekmezci Gümüş Madalya
Münazara Kategorisinde:
19. sırada Poyraz Tanındı, Lilya Altun, Pelin Nur Özdemir Altın Madalya
24. sırada Can Sarp Bilgen, Ezel Dila Özdemir, Ayşe İrem Pekmezci Altın Madalya
Kompozisyon:
10. sırada Poyraz Tanındı, Lilya Altun, Pelin Nur Özdemir Altın Madalya
3. sırada Can Sarp Bilgen, Ezel Dila Özdemir, Ayşe İrem Pekmezci Altın Madalya ve Üçüncülük Kupası

Scholar’s Bowl Can Sarp Bilgen, Ezel Dila Özdemir, Ayşe İrem Pekmezci Silver Medal
Debate:
19th place Poyraz Tanındı, Lilya Altun, Pelin Nur Özdemir Gold Medal
24th place Can Sarp Bilgen, Ezel Dila Özdemir, Ayşe İrem Pekmezci Gold Medal
Writing:
10th place Poyraz Tanındı, Lilya Altun, Pelin Nur Özdemir Gold Medal
3rd place Can Sarp Bilgen, Ezel Dila Özdemir, Ayşe İrem Pekmezci Gold Medal and Trophy

İngilizce

WORLD SCHOLAR’S CUP Başarımız

Bireysel Ödüller

Takım Ödülleri

Team Awards

Debate:
Poyraz Tanındı Gümüş Medal
Ezel Dila Özdemir Gold Medal
Ayşe İrem Pekmezci Gold Medal
Lilya Altun Gold Medal
Pelin Nur Özdemir Gold Medal
Writing:
Can Sarp Bilgen Silver Medal
Ezel Dila Özdemir Gold Medal
Ayşe İrem Pekmezci Gold Medal
Lilya Altun Gold Medal
Pelin Nur Özdemir 5th Place Gold Medal

Subject Awards:
Poyraz Tanındı History Category Silver Medal
Lilya Altun Art Category Gold Medal
Can Sarp Bilgen Special Area Gold Medal
Can Sarp Bilgen Social Sciences Gold Medal

Successful Scholars Category:
Ezel Dila Özdemir Silver Medal
Ayşe İrem Pekmezi Silver Medal

School Top Scholar Ayşe İrem Pekmezci Gold Medal

Individual Awards
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6. sınıf öğrencilerimiz, İngilizce derslerinde işledikleri Compass Reading Log adlı kitaplarında bulunan farklı konularla ilgili sunumlarını, 
5. sınıf ve 6. sınıf arkadaşlarına konferans salonunda yaptılar. Öğrencilerimizi başarılı sunumları ve özgüvenlerinden dolayı kutluyor, 
başarılarının devamını diliyoruz. 

5. Sınıf İngilizce Takviye Sınıfı
5. sınıf İngilizce takviye derslerinde öğrencilerimiz, Robotik Teknolojinin kullanıldığı alanlarla ilgili çeşitli kaynaklardan bilgiler edindiler ve bu teknolojinin 

son dönemde en çok tıp alanında kullanıldığı bilgisine ulaştılar. Bu bilgiler ışığında öğrencilerimiz, farklı hastalıkların tedavisi sürecinde kullanılabilecek 
çeşitli özellikleri olan robotlarını tasarladılar ve robotlarına ait özellikleri bir poster yardımı ile arkadaşlarına sunmanın keyfini yaşadılar. Öğrencilerimizi 
İngilizce derslerinde gösterdikleri çabadan ve gelişmeden dolayı kutluyoruz. 

6. Sınıf Öğrencilerimizin Sunum Etkinliği

İngilizce

Dijital kitap okuma platformundan en fazla kitap 
okuyan 3. sınıf öğrencilerimize sertifikalarını verdik. 
Öğrencilerimizi bir kez daha tebrik ediyor, kitap dolu 
günler diliyoruz.

 3. Sınıf Öğrencilerimiz RAZKIDS Sertifikalarını Aldı
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İngilizce

FLIP BOX BOOK REPORT PROJECTS
3. sınıf öğrencilerimiz, İngilizce derslerinde özenle hazırladıkları “Flip Box Book Report” projelerini 4. sınıflarımıza sundular. Başarılı 

sunumlarından ve yaratıcı fikirlerinden dolayı öğrencilerimizi tekrar kutluyoruz. 

2. Sınıf Öğrencilerimiz Kendi Kutu Oyunlarını Yarattılar 
2. sınıf öğrencilerimiz İngilizce dersinde “matematiğe nerelerde ihtiyaç duyarız?” sorusundan yola çıkarak, yaratıcı sorular ile kendi kutu 

oyunlarını grupça çalışarak hazırladılar ve sonrasında kendi yarattıkları oyunları oynadılar.

 4. Sınıf Öğrencilerimiz İngilizce Derslerinde  
4. sınıf öğrencilerimiz İngilizce derslerinde kitaplarındaki “Enerji Kaynakları ve Gelecek İçin Yenilenebilir Enerji Türleri” konusu hakkında 

araştırmalar ve projeler yaptılar. Öğrencilerimiz, tabletlerini kullanarak güvenli web sitelerinden aldıkları bilgileri okudular ve kendi 
cümleleriyle anladıklarını projelerine yansıttılar.
Yine bir İngilizce dersinde ise bu sefer öğrencilerimiz kendilerini bir tur firması çalışanı olarak hayal ettiler ve kendi seçtikleri yerlere seyahat 

planları oluşturup, broşür hazırladılar.
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4. sınıf öğrencilerimiz bu yıl da 
okudukları İngilizce kitaplarındaki, 
sevdikleri karakterleri canlandırarak, 
3. sınıf arkadaşlarına kitap 
karakteriyle ilgili sunum yaptılar. 
Tasarladıkları kıyafetlerle hepimizi 
büyüleyen ve başarıyla sunumlarını 
gerçekleştiren öğrencilerimizi tebrik 
ediyoruz.
Öğrencilerimiz, bu güzel 

sunumlarının ardından kendi 
koridorlarında ünlü çocuk kitabı yazarı 
Roald Dahl’ın kitabından uyarlanan 
‘Matilda’ filmini seyrettiler ve bu filmi 
izlemekten de çok büyük keyif aldılar.

İngilizce

   BOOK CHARACTER DAY



 GAZETEDDY 2020  43

TED Okulları Yabancı Diller Bölümü çalışmaları 
kapsamında, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılında 
okutulacak İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca 
ders kitaplarının incelenmesi ve seçilmesi amacıyla 
yapılan Kitap Komisyonu Toplantısı 20-23 Şubat 2020 
tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi. Türk Eğitim 
Derneği Yabancı Diller Müdürlüğü koordinasyonunda 
gerçekleştirilen komisyon toplantısına okulumuzdan 
Yabancı Diller Bölümü yönetici ve öğretmenleri katıldı. 
Öğretmenlerimiz, farklı yayınevlerinin kitaplarını 
incelediler, diğer TED Okullarından gelen öğretmenlerle 
fikir paylaşımında bulundular ve 2020-2021 Eğitim 
ve Öğretim yılı için TED Okulları kitap havuzunu 
oluşturdular.

İngilizce

  TED Okulları Yabancı Dil Kitap Komisyon Toplantısına Katıldık

3 ve 4. sınıf öğrencilerimiz Book Day ve Book Character Day kapsamında, sunumlarını dinleyen arkadaşları tarafından oylandılar. Oylama 
sonucunda kazanan öğrencilerimize sertifikalarını İlkokul Müdürümüz Belma Asam takdim etti.

Öğretmenler 
olarak bizler yaşam 
boyu öğrenme 
ilkesini benimsiyor 
ve mümkün 
olduğunca 
kendimizi 
geliştirmeye 
çalışıyoruz. 
İngilizce 

öğretmenlerimizden 
Aslıhan Bağkan, 
Şubat ayı içinde 
Madrid’de UES ve 
Richmond Yayınevi 

tarafından gerçekleştirilen eğitimlere katıldı.
Fransızca öğretmenimiz Melike Işıldar ve Zeyneb 

Yıldız, yine Şubat ayı içinde ELI IBER Konferansı’nda dil 
eğitiminde yenilikler ile ilgili bilgi edindiler.
Mart ayında Ortaokul İngilizce Zümre Başkanımız 

Müzeyyen Yazıcıoğlu ve Yabancı Diller Bölüm Başkanımız 
Burcu Yünek, Eğitim Teknolojileri Zirvesi’ne katılarak çok 
değerli konuşmacıları dinleme şansına sahip oldular.

 Öğrencilerimiz BOOK DAY ve BOOK CHARACTER DAY Sertifikalarını Aldılar

 Yabancı Diller Bölümü Öğretmenlerimiz Farklı Konferans ve Eğitimlere Katıldılar
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3. sınıf öğrencilerimizle Almanca dersimizde “Kıyafetlerim” konusu çerçevesinde büyük bir sınıf posteri hazırladık. Ardından öğrencilerimiz, gruplar 
halinde keyifli çalışmalarla konu ile ilgili öğrendikleri basit kalıpları pekiştirme fırsatı buldular.

Almanca

Hazırlık Sınıfı Almanca Dersimizde Frankenstein’ı Okuduk

5. Sınıf Öğrencilerimizle Bahçemizde 
Almanca Oyunlar Oynadık

6. Sınıf Öğrencilerimizin 
Almanca Dersinde Eğlenceli Skeçleri

Hazırlık sınıfı Almanca öğrencilerimiz, hepimizin bildiği Victor Frankenstein’ın hikayesini okudu. Doktor Victor Frankenstein ve yarattığı canavarın 
arasında geçen trajik hikâyeyi okudular ve çeşitli okuma-anlama çalışmaları yaptılar. Sonrasında ise öğrencilerimiz küçük bir projeyle en sevdikleri 
sahneleri kendileri yazarak, canlandırmasını yaptılar. 

Havalar ısınınca, 5. sınıf öğrencilerimizle Almanca dersimizi 
dışarıda yaptık. Öğrencilerimiz güzel havada hem oynadılar hem 
de öğrendiklerini oyunlarla pekiştirdiler.

6. sınıf 
öğrencilerimiz, 
Almanca 
derslerimizde 
okuduğumuz 
kitabımızın bazı 
bölümlerini derste kısa skeçler 
şeklinde arkadaşlarına sundular.

İlkokulumuzda Almanca Dersimiz
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İspanyolca

9. Sınıf İspanyolca Dersinde Konumuz: SAĞLIKLI YAŞAM

Ortaokulda İspanyolca Derslerimiz

İspanyolca derslerinde 
işlenen sağlıklı yaşam 
konusu kapsamında 9. sınıf 
öğrencilerimiz, çeşitli sağlık 
problemlerine çözümler 
buldukları bir etkinlik 
gerçekleştirerek, sağlıklı bir 
yaşam için neler yapılması ve 
neler yapılmaması gerektiğini 
anlatan bir afiş oluşturdular. 

5. sınıf öğrencilerimiz, İspanyolca dersinde arkadaşlarının hobileri hakkında bilgi edinmek için onlarla röportaj yaptılar. Röportaja kendilerini tanıtarak 
başlayan öğrencilerimiz, etkinlik süresince oldukça eğlendiler. Kamera da mikrofon da onların elindeydi. 
Ayrıca yine 5. sınıf öğrencilerimiz arasında İspanyolca tekerleme yarışması düzenledik. Telaffuz pratiğini amaçlayan bu etkinlikte öğrencilerimiz oldukça 

başarılıydı. Tekerlemeler başlangıçta, öğrencilerin gözlerini korkutmuş olsa da bir iki denemeden sonra hepsinin üstesinden geldiler.  Etkinlik boyunca 
komik anlar yaşandı ve çok güldüler.  
 6. sınıf öğrencilerimiz, İspanyolca dersinde Haiku yazdılar. Bu sayede, öğrendikleri fiil ve kelimeleri tekrar ettiler. Tek başlarına yazanlar olduğu 

gibi, grup halinde yazmayı tercih edenler de oldu. Her bir şiir için iki dakikaları vardı. Hayli yaratıcı, etkiyici, esprili ürünleri -Haiku geleneksel biçim ve 
kurallarını dikkate almadan- İspanyolca bilgilerini kullanarak ve büyük hevesle ortaya çıkardılar. 
Öğrencilerimizin İspanyolca yazdığı Haiku örneği:

“Su mavi ve ben yüzmekteyim.” 

İlkokulumuzda İspanyolca
4. sınıf İspanyolca öğrencilerimiz “Hayvanlar” ünitesi kapsamında; hayvan isimleri ve türleri, hangi ülkelerde ve hangi doğal 

ortamda yaşadıkları, 
ne yedikleri, ne yapıp 
ne yapamadıkları, 
renkleri, boyutları 
hakkında bilgi 
vermeyi öğrendiler. 
Konumuzun son 
etkinliği olarak da 
hayvanlar konulu 
mini-kitaplarını (Mi 
libro de animales) 
oluşturdular.
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Fransızca

9. Sınıf Öğrencilerimizin Fransızca Sunumları

3. Sınıf Fransızca Derslerimiz

Hazırlık Sınıfı Öğrencilerimiz Fransızca Dersinde

9. sınıf öğrencilerimiz, ünitelerindeki konu kapsamında seçtikleri ülkelerin ünlü tarihi yapıtlarını sınıf içerisinde sundular. Anlattıkları 
yapılarla ilgili farklı, çok bilinmeyen bilgileri de paylaşan öğrencilerimiz, birbirleriyle bilgi paylaşımında bulunurken görsel, eğlenceli ve kültür 
dolu bir ders gerçekleştirdiler.

3. sınıflar Fransızca grubu öğrencilerimizle renkler konusunu işledikten 
sonra ana ve ara renkleri öğrenip ‘Işığın Rengi’ adlı proje çalışmamızı sınıfta 
gerçekleştirdik. 
Öğrendiğimiz 
renkleri Newton 
diski üzerine 
tek tek boyayıp 
topacı çevirdik ve 
gökkuşağı renkleri 
karışıp beyaz rengi 
elde etmemizi 
sağladı. Disk 
beyaza dönüşürken 
sınıfta yaptığımız 
bu çalışma ile 
konumuzu bilimsel 
bir deney yaparak 
tekrar etmiş olduk.
Doğum günü 

teması ile birlikte 
ayları, mevsimleri 
ve doğum 

günü şarkısını öğrendik. Yaşımızı ve doğum günümüzü söylemeyi diyaloglar 
oluşturarak tekrar ettik. 

Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz “Rutin Günüm” başlığı altında bir günlerini nasıl geçirdiklerini, hangi aktiviteleri yaptıklarını ve neler yapmayı 
sevdiklerini hazırladıkları projelerle sundular. Ayrıca spor yapıp yapmadıklarını yapıyorlarsa haftada kaç kez yaptıklarını anlattılar. Ortaya 
renkli kareler çıktı.



 GAZETEDDY 2020  47

Ortaokulda Fransızca Derslerimiz  

5. sınıf Fransızca 
öğrencilerimiz kendilerini 
tanıtabildikleri gibi 3. şahıs 
kullanarak en sevdikleri 
ünlüleri ve starları tarif 
edebilmeyi öğrenerek 
çalışmalarını ürün haline 

getirip sunumlarını yaptılar. Derslerimizde öğrencilerle birlikte teknolojiyi etkin olarak 
kullanmak adına yapmış olduğumuz 
‘Puppet Palls’ uygulamasını kullanarak Ipad üzerinden ikili gruplar halinde oluşturdukları 
dijital ürünlerini sınıfta hazırladılar. Kendi oluşturdukları Avatarları konuşturarak, 
oluşturdukları diyalogları ses kaydı yaparak sınıfta sundular. Vücudun bölümleri ve dış 
görünüş tarifi konusu kapsamında kendi canavarlarını veya uzaylılarını oluşturup onlara 
isim verdiler ve tanıttılar.
7. sınıf öğrencilerimiz, kendi restoranlarını tasarladılar ve bu restoran için birer menü 

oluşturdular. Menüleri Fransız yiyecek ve içeceklerinden seçtiler böylelikle hem Fransız 
yemek kültürünü tanımış oldular hem de derste öğrendikleri kazanımları eğlenerek bir 
ürüne dönüştürdüler.

Fransızca
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TED İstanbul Koleji Yabancı Diller Bölümü Uzaktan Eğitim Günleri
Hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin okulunu çok özlediği, bir an önce okula ve normal yaşamlarımıza dönmek istediğimiz bu günlerde, 

öğrencilerimizin eğitimlerine evden de olsa devam edebilmeleri için, öğretmenlerimiz çok çalıştılar ve her öğrenciye destek olmak için 
ellerinden geleni yaptılar. 
Hepimiz alışık olmadığımız, ilk defa deneyimlediğimiz bir serüvenin içinde buluverdik birden bire kendimizi. Bu pek de hoş olmayan 

serüvenin bir an önce sona ermesini diliyor, sağlıklı bir şekilde okulumuza kavuşacağımız günleri dört gözle bekliyoruz.
Sizlerle Gazeteddy vasıtasıyla bu yaşadığımız günlerden, yaptığımız online derslerden ve öğrenci çalışmalarından bazı fotoğrafları paylaşmak 

istedik. Uzaktan da olsa hep yakınınızdayız. Evde kalın, sağlıkla kalın.

Yabancı Diller 

Causes of Boredom at Home
9. Sınıf Öğrencimiz Koray Öztürkler’in Evde Sıkılmanın Nedenleri ile ilgili yazdığı kompozisyon

We all like to believe that the source of boredom is school or work. But, most of us don’t realize that we can be bored at home as well. Especially in times 
like this, where going outside is basically a safety hazard. Knowing the causes of boredom can help alleviate it and bring new excitement to your life. There are 
many causes of boredom at home. Monotony in the mind, depression, and lack of autonomy all contribute to boredom.
Boredom is similar to mental fatigue and is caused by repetition and lack of interest in the details of our tasks. Any experience that is predictable and 

repetitive becomes boring. Basically, tasks that are too monotonous can cause in its victim an absence of desire. It is important to switch things up once in 
a while. Try a new hobby, or redecorate your home to give it some pizzazz. Consider playing videogames which have been proven to also help with hand-eye 
coordination.
Depression is also a major cause of boredom. Depression causes feelings of hopelessness and sadness. This may lower the sufferers’ will to try new things. 

Depressed people also frequently try to evade opportunities for stimulation. They stick to themselves more and live their life with the tasks they already have. 
They also blame themselves for their boredom, lowering their self confidence in the process. If you’re depressed, consider contacting your therapist or doctor 
to get treatment right away. Sometimes, depression and boredom may seem indifferentiable.
Another culprit is lack of autonomy. People feel bored a lot when they feel trapped. That is, they are stuck or constrained so that their will cannot be 

executed. For example, adolescence is a peak period for boredom, largely because children and teenagers are not given a lot of control over what they want to 
do. It is very important to know your boundaries, and to know what you can and can’t do. Because if you don’t keep this in mind while setting a new goal, you 
will end up feeling very sad and hopeless when you find out your goal isn’t achievable at your current state.
In conclusion, boredom is something no one likes to experience. Knowing the causes of boredom like monotony in the mind, depression, and lack of 

autonomy can really help you live life to the fullest. And remember, stay at home if you want to live to see 2021.

Yabancı Diller Uzaktan Eğitim ve Öğrenci Çalışmaları 
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Yabancı Diller 

Yabancı Diller Uzaktan Eğitim ve Öğrenci Çalışmaları 
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Hafıza Oyunu

Alışveriş Etkinliğimiz 

5. sınıf öğrencilerimizle, “Kesirler, ondalık gösterim ve yüzdeleri 
birbirine dönüştürme” konusunda öğrendiğimiz bilgileri kullanarak 
“Hafıza Oyunu” oynadık. Oyunumuz 12 karttan oluşuyordu. Bu 
kartlardan 4 tanesi ondalık kesir, 4 tanesi kesir ve 4 tanesi yüzdelik 
gösterim şeklindeydi. Öğrencilerimiz ikişer kişilik gruplar oluşturdular. 
12 eş büyüklükteki kartların hepsi ters çevrildi. Oyuncular sırasıyla 2 
kartı seçtiler ve birbirinin eşini bulmaya çalıştılar. 7 denk parçayı ilk 
bulan öğrenci oyunu kazandı.

Günlük hayatta çok sık karşılaştığımız bir kavram olan “Yüzdeler” konusunun, 
en güzel alışveriş yaparken öğrenileceğini düşünerek 5. sınıf öğrencilerimizle 
birlikte alışveriş etkinliği yaptık. Hazırlanmış olan kıyafet görselleri, altlarında 
fiyatları ve indirim yüzdeleri yazılı olarak masaların üzerine konuldu ve 
öğrencilerden bu ürünlerden 4 tane almaları istendi. Ürünleri alan öğrencilerimiz, 
kendilerine verilen etkinlik kağıdına ürünün fiyatını ve indirimden sonraki fiyatını 
hesaplayarak yazdılar daha sonra aldıkları ürünleri hediye kutularına yapıştırarak 
arkadaşlarına sundular. 
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Matematik Dersinde de Okuyoruz 

6. Sınıflar Matematik Dersi Kitap Okuma 

Matematik Bölümümüzün Kitap Sunumları

5. sınıf öğrencilerimizle birlikte, Toprak Işık'ın yazdığı "İşlem Tamam 2" kitabını okuduk. “İşlem Tamam” kitap serisi, öğrencilere, dört işlem, 
kesirler, problem çözme, denklemler, Geometri gibi temel Matematik konularını sürükleyici bir hikayeyle anlatıyor. Kitabı okurken hikayede 
geçen Matematik konularını fark etmelerini, içindeki örnekleri derslerde birlikte çözülen sorularla karşılaştırmalarını, okuduklarından 
öğrendikleri yeni bilgileri, kendi düşünceleri ile aktarmalarını istiyoruz. Kelimelerle düşünüp, kelimelerin anlamlarından sorunun ne 
anlattığını ve ne istediğini daha iyi çıkarıyoruz. Sorguluyor ve sonuca ulaşıyoruz. 

2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında, 5. sınıfta "İşlem Tamam 2"yi okuyan, bu yılki 6. sınıf öğrencilerimizle, “İşlem Tamam” serisinin 
devamı olan “İşlem Tamam 3” kitabını okuduk. Öğrencilerimiz, kitabı okurken hikayede geçen Matematik konularını fark ederek, kitaptaki 
örnekleri derslerde birlikte çözülen sorularla karşılaştırıyor ve okuduklarından öğrendikleri yeni bilgileri kendi düşüncelerini de katarak, bize 
ve sınıf arkadaşlarına aktardılar. 

1. Dönem, 5 ve 6. sınıflarımız 
ile birlikte İşlem Tamam 2 ve 
İşlem Tamam 3 kitaplarımızı 
okuduk. 
2. Dönem ise öğrencilerimiz 

sunum ve  poster 
çalışmalarını tamamlayarak, 
arkadaşlarıyla birlikte sınıfta 
paylaşımlarda bulundular. 
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Denk Kesirler 

Her sene geleneksel olarak Matematik 
Bölümü ve Sosyal Bilimler Bölümü tarafından 
düzenlenen, Matematik ve Genel Kültür 
Yarışmamız bu yıl 24 Aralık 2019 tarihinde 
okulumuzda düzenlendi. Yarışmada 17 adet 
Matematik ve 20 adet Genel Kültür sorusu 
soruldu. 
6/D sınıfından Mert Kayra Yüksel, 7/C 

sınıfından Mert Aydın, 8/B sınıfından Alp 
Erzik ve 8/C sınıfından Gökhan Özcan’dan 
oluşan SüperNova Grubu yarışmada 1. oldu, 
öğrencilerimizi kutluyoruz. 

5. sınıf öğrencilerimizle “Denk Kesirler” konusunda, bir kesir genişletildiğinde veya sadeleştirildiğinde kesrin değerinin değişmediğini, 
sayının değerinin büyüyüp küçülmediğini, sadece eş parça sayısının artıp azaldığını fark edecekleri keyifli bir etkinlik yaptık. Ezberden uzak, 
öğrencilerin görsel öğrenme becerilerini geliştirecek ve kesirler konusunun temelini oluşturan bu tür etkinlikler öğrenmenin kalıcı olmasına 
da destek vermektedir.

Matematik ve Genel Kültür Yarışması 
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Toplum Hizmeti Kulübü Kermesi 

Matematik dersimizde 
öğrendiğimiz birim kesirleri, 
görsellerle daha eğlenceli bir 
hale getirdik. Öğrencilerimiz, 
oluşturdukları şekillerle hem 
birim kesirleri incelediler hem 
de birim kesirler arasındaki 
karşılaştırmaları yaptılar. 
5. sınıf öğrencilerimiz, 
yaratıcılıklarını da kullandıkları 
bu çalışmada, birim kesirlerde 
payda büyüdükçe kesrin 
değerinin küçüldüğünü 
öğrenmiş oldular. 

Matematik Bölümü, Toplum Hizmeti Kulübü olarak, 9 Ocak 2020 tarihinde kermes 
düzenledik.
Kağıthane Nurtepe’deki Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’na bağlı “İlk Adım Kadın 

Kooperatifi” nin oyun odasına bağışlanmak üzere oyuncak ve kitap aldık. Kooperatifin 
misyonu, Nurtepe Mahallesi düzeyinde çalışmalar yaparak, kadın ve çocukların yaşama, 
gelişme, korunma haklarından yararlanmaları için gelir elde etmesini sağlamak ve güçlen-
mesini desteklemektir. Kadınların her düzeyde karar alımına katılmalarını sağlamak 
amacı ile ortak bir alan yaratmayı amaçladık. Nurtepe Muhtarlık binasında bulunan 
oyun odası, mahalledeki 0-6 yaş arası çocuklara kreş hizmeti sunmaktadır. Kermeste 
görevli Matematik öğretmelerimiz Tuğçe Kandemir ve Müge Öztürk’e, görevli kulüp 
öğrencilerimize teşekkür ederiz. 

5. Sınıflarımızda Birim Kesirler

ODTÜ BILTEMM desteğiyle bu yıl 
7.si gerçekleştirilen Matematik 
Öğretmenleri Paylaşım Zirvesi, 8 Şubat 
2020 tarihinde ODTÜ’de düzenlendi.           
26 ilden 450 tane Matematik öğretmeni ve öğretmen adayının katıldığı zirveye 
okulumuz öğretmenlerinden Yavuz Çiçen, “Trigonometri ile Görüş Açımız Netleşiyor” adlı 
sunumuyla katıldı. Öğretmenimiz bu sunumda, Trigonometrinin günlük hayatta “Görüş 
Açısı” kavramı ile kullanımına, okulumuzda uygulanan bir performans çalışmasının 
matematiksel modelleme ile ilişkilendirilmesine ve “Görüş Açısı” ile ilgili farklı etkinlik 
önerilerine yer verdi. 

Matematik Öğretmenleri Paylaşım Zirvesi
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VII. TED Uygulamaları Konferansı 

11. sınıf öğrencilerimizle 
öğrendiğimiz Trigonometri 
konusunu “En İyi Görüş 
Açısı Etkinliği” ile pekiştirdik. 
Sınıf içinde oturduğumuz 
sıralardan tahtayı görme 
açılarını, Kosinüs Teoremi 
ile hesaplamayı öğrendik. 
Sınıf içinde olası en iyi görme 
açısına sahip konumun 
nerede olabileceğini araştırdık. 
Tahtaya olan uzaklık ile 
görme açısı arasındaki 
ilişkiyi matematiksel olarak 

modelledik. Trigonometrinin günlük hayattaki kullanım alanlarına örnekler vererek yaptığımız çalışmaları raporladık ve çıkan sonuçları 
yorumladık.

21-22 Aralık 2019 tarihlerinde 
TED İstanbul Koleji ev sahipliği ile 
yapılan VII. TED’in Uygulamaları 
Konferansı’nda Ortaokul Matematik 
Zümresi olarak, etkinlik sunumumuzu 
paylaştık. Marmara Bölgesinden 8 tane 
TED okulunun katıldığı konferansta 
paylaşımlarda bulunduk. 

Görüş Açısı (Viewing Angle) 
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5. sınıf öğrencilerimizle ilk defa yaşadığımız bu deneyimle çok öğretici 
ve keyifli zamanlar geçirdik. Bilgisayar ortamında bile olsa onları görmek 
bizleri mutlu etti. Bilgisayar çağını yaşıyorken aslında ne bizleri ne de 
öğrencilerimizi online eğitim çok fazla zorlamadı. Sadece insani duygularla 
birbirimizi görememek, dokunamamak ve seslerimizi duyamamak bizleri 
olumsuz etkiliyor. En kısa sürede bizleri etkileyen bu zor günleri atlatıp 
okulumuzda birbirimize kavuşacağımız günlere kavuşmak dileğiyle. 

6. sınıf 
öğrencilerimizle 
birlikte online 
derslerimizde 
tüm sınıflarda 
Matematik 
konularımızı 
işledik. Aynı 
sınıf ortamında 
ders yapar gibi 
öğrencilerimiz 
sorularını 
sorarak, 
söz hakkı 

alarak verimli dersler işlediler. Öğretmenlerinin TEDMood’a yüklediği videolu anlatımları da izleyerek, derslerine off line olarak da tekrar 
etme imkanı buldular. Google Classrom’dan sınıflarına katılarak, verilen çalışmaları takip etmeyi ve ödevlerini bu kaynakla göndermeyi 
öğrendiler. Khanacademy’ye katılarak öğretmenlerinin kendilerine atadığı tüm etkinlik ve videolara ulaştılar. Bu da onların hem tekrar hem 
de pekiştirme yapmalarına faydalı oldu. Hafta içi ödevlerini ek kaynaklarından çözdüler. Hafta sonu için çok sevdikleri bir uygulama olan 
Socrative ile o hafta öğrendikleri konulardan oluşan 10 soruluk çalışmaları yapmaya başladılar. Socrative çalışması, öğrencilerimize her 
soru bitiminde cevapları ile ilgili bilgi vermekte ve onlar da hatalarını görebilmektedirler. 

7. sınıf öğrencilerimizle birlikte, online Matematik 
derslerimizde “Açılar“ konusunu işledik. Öğrencilerimizle 
Google Hangouts Meet programı ile canlı bağlantı 
kurduk. Öğrencilerimiz heyecanlı ve ilgili katılımlarıyla 
dersleri verimli bir şekilde işlediler. Çalışma sonrasında 
öğrencilerin pekiştirmelerine yardımcı olmak için 
öğretmenleri tarafımızdan kısa videolar gönderildi. 
Ödevlerimiz, TEDMood ve Google Classrom’a yüklendi, 

öğrencilerimiz de ödev teslimlerini Google Classroom’dan yükleyerek yaptılar. Öğrencilerin konuyu ne düzeyde öğrendikleri ile ilgili ölçme 
değerlendirme çalışmalarımız da dijital ölçme araçlarımız olan Socrative ve Kahoot uygulamaları ile ölçüldü.

AP Calculus derslerimizi Google 
Hangouts Meet ile düzenli olarak 
yapıyoruz. Öğrencilerimize, derste 
yapılacak konuların listesini Google 
Classroom aracılığıyla her sabah 
iletiliyoruz ve derse katılım linkini 
yine Google 
Classroom’da 
paylaşıyoruz. 
Öğrencilerimiz, 
derslere aktif 
olarak katılıyorlar. 

College Board tarafından önerilen ödevlere 
derslerde yer veriliyor ve Google Form 
aracılığıyla quizlerimiz devam ediyor.

Online Matematik Derslerimiz 
5. Sınıf Öğrencilerimizle Online Matematik Derslerimiz 

6. Sınıf Öğrencilerimizle Online Matematik Derslerimiz 

7. Sınıf Öğrencilerimizle Online Matematik Derslerimiz 

10. Sınıflarımızla Online Matematik Dersi Çalışmalarımız AP Öğrencilerimizle Online AP Calculus Derslerimiz
10. sınıflarımızın online 

Matematik derslerinde,  
Google Hangouts Meet 
programı kullanarak "Quadratic 
Equations" konumuza 
başladık ve hafta boyunca 
öğrencilerimizin de aktif 
katılımıyla verimli bir süreç 
izledik. 
Buna paralel olarak 

Khan Academy üzerinden 
öğrencilerimize "Functions" 

konu tekrarını amaçlandıran günlük etkinlikler ve haftayı bitirecek bir adet 
Quiz atayarak  günlük raporlar ile öğrencilerimizi takip ettik. 
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Fen Bilimleri

Dersler, deneyler, performanslar, sınavlar, ödev kontrolleri ve etkinliklerle dolu 
rutinimizde ikinci dönemin hızında ilerlerken birdenbire bir gün ortaya çıkan ve hızla 
yayılan yeni COVID-19 virüs salgınını duyduk. Ülkemizdeki ilk vakanın duyurulmasıyla 
birlikte alınan önlemler kapsamında Nisan tatilimizin öne alındığı haberini aldık.
Nisan tatili haftasında her zaman olduğu gibi öğrencilerimize TEDMood üzerinden, 

film, belgesel, tekrar çalışması gibi önerilerde bulunduk. Bir sonraki hafta ise, 
planladığımız ve her zaman yaptığımız gibi konu tekrarları ve yeni konulara geçiş 
hazırlıklarımızı bu kez TEDMood üzerinden yaptık. Bu iki haftalık süre içinde Bilişim ve 
Eğitim Teknolojileri Bölümünün yönlendirmeleriyle, öğrencilerimize uzakta olduklarını 
hissettirmeyecek şekilde, sınıf ortamını online ortamda yaratabileceğimiz en pratik, 
en güvenli platform araştırmalarımız ve akademik içeriği öğrencilerimize online ortamda canlı olarak aktarabileceğimiz ders materyali 
hazırlıklarımız devam etti. Hem öğrencilerimiz hem de bizler birbirimizi ve sınıflarımızı çok özlemiştik.
Online canlı derslerimizin başlayacağı 30 Mart 2020 tarihinde hepimiz sanki ilk kez öğrencilerimizin karşısına çıkıyor gibi heyecanlıydık. 

Ya teknik bir sorun çıkarsa? Ya internet kopuverirse? Ya hazırladığımız materyaller dersin anlaşılmasına yardımcı olmazsa? Ya aniden kapı 
açılıp evdeki kedi dersi sabote ederse? Böyle küçük aksilikler olmadı değil… 
Dersler başladığında sanki dünya durmuştu, dünyadaki bütün problemler 

bitmişti, sadece biz ve öğrencilerimiz vardık. Dersler okulda olduğu gibi 
akmaya başladı. 
Online olarak canlı işlediğimiz 

Fen Bilimleri derslerimizde 
sadece öğretmenin aktif 
olmadığı, öğrencinin aktif ve 
takipçi olmasını gerektiren 
dersler gerçekleştirmeye özen 
gösterdik.
Derste işleyeceğimiz konunun 

temelini verdikten sonra, 
öğrencilerimiz bilgisayarları, 
tabletleri başında 
yönlendirdiğimiz interaktif 
çalışmaları ya da yardımcı 
kaynaklarındaki soruları 
cevaplıyorlar. Derslerde 
bizlere aynen sınıf ortamında 
olduğu gibi anlamadıkları, 
takıldıkları kısımları soruyorlar. Öğrencilerimiz, kendilerine gönderilen online 

ders kurallarına uyuyor, mikrofonları kapalı bir şekilde derslerimize katılıyorlar, 
sorularını programın sohbet kısmına yazıyorlar, bizler söz verdiğimizde mikrofonlarını 
açıp, paylaşımda bulunuyorlar. Öğrencilerimizin bu düzene çabucak alışmaları bizi 
oldukça memnun ediyor ve hedeflediğimiz performansa ulaşmamızı sağlıyor. 
Bu online derslere ek olarak öğrencilerimizi TEDMood üzerinden, Fen Bilimleri 

derslerinde haftalık olarak yapmalarını önerdiğimiz çalışmalarla yönlendirmeye 
devam ediyoruz. Her hafta sonu verilen ödevlerle öğrencilerimizin dersi takip ederek, 
çalışma alışkanlıklarının canlı kalmasını sağlıyoruz. Ödev takibimiz sonucunda ödev 
eksiği olan öğrencilerimizin velileri ile temasa geçerek, öğrencilerimizin koordineli bir 
şekilde çalışma alışkanlıklarının geliştirilmesini amaçlıyoruz.
Öğrencilerimizden, velilerimizden gelen olumlu geri bildirimler bizleri çok mutlu 

ediyor. Bizler her ne kadar laboratuvarlarımızı, öğrencilerimizle sınıf ortamında 
geçirdiğimiz samimi dersleri, onların masum yaramazlıklarını, gözlerinin içindeki 
ışıltıyı özlesek de akademik anlamda sınıf ortamını sanal ortamda da yaratabilmiş 
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

İkinci dönem için planladığımız etkinlikleri, yine sanal ortamda yapmaya 
devam edeceğiz.
Sevgili öğrencilerimiz;
Hep birlikte diyoruz ki; kendimizi ve sevdiklerimizi koruyacak önlemlere 

harfiyen uyalım, sağlıkla sınıflarımıza, okulumuza geri dönelim. 
Fen Bilimleri Bölümü Öğretmenleri

Online Fen Bilimleri Derslerimiz 
COVID-19 Sızan Eğitim Hayatına Adaptasyonumuz
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Fen Bilimleri

Yaşadığımız Corona virüsü salgını yüzünden eğitimimizi evden yapmak durumundayız. Öğretmenlerimiz ve aynı zamanda biz öğrenciler 
güzel, azimli bir şekilde görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Ben bugün sizlerle uzaktan Fen Bilimleri dersimizin nasıl geçtiğini, bu 
dersle ile ilgili düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. 
Ben Nehir Atılmaz, 8E sınıfındayım.
Tatilden sonraki ilk hafta öğretmenlerimiz sadece TEDMood üzerinden biz öğrencilere çeşitli çalışmalar veriyorlardı. TEDMood’dan günlük 

çalışma verilmesi biraz zordu, evet yine konu anlatımları konuluyordu, konuyu anlayıp ödev yapalım diye ama bir öğretmenin anlatması tabii 
çok daha farklı, hele Fen Bilimleri gibi bir derste. Fen dersini çok seviyorum ama ilk başta çok korkmuştum, çünkü “Fen Bilimleri dersinde 
bir konuyu anlamazsam yanarım.” gibi düşünceler de geçti aklımdan. 
İlk uzaktan eğitim haftamız böyle geçti ama bir çoğumuzun isteği de görüntülü konuşma şeklinde, yani canlı bir şekilde ders yapılmasıydı.
Sonra da gerçekten isteğimiz yerine geldi. Bence sadece öğrenciler değil, bu durumdan aynı zamanda öğretmenlerimiz de mutlu oldu. 
Pazartesi günü öğretmenimiz sorularımıza canlı bir şekilde cevap verdi ve yeni konuyu anlattı, çok güzel geçti. Şu anda canlı Fen 

derslerimiz güzel geçiyor. Öğretmenimiz bu durumu çok güzel bir şekilde yönetiyor. 
Umarım çok kişi zarar görmeden bu olaylar hızlı bir şekilde biter. Biz öğrenciler okulumuza ve sınıflarımıza kavuşuruz, işçiler de işlerine 

kavuşurlar. 
İyi ve sağlıklı günler dilerim. 
Nehir Atılmaz 8/E 

Ülkemizin ve tüm dünyanın içinde bulunduğu virüs salgını nedeniyle bizlerde TED İstanbul Koleji olarak öğretmenlerimizin desteğiyle 
eğitimimize uzaktan devam ediyoruz.
Fen dersinin sınıftaki gibi keyifli, faydalı geçtiğini düşünüyorum. Uzaktan yaptığımız Fen Bilimleri derslerinde ne kadar ayrı yerlerde olsak 

da yeni konuları çok rahat sunum üzerinden işleyebiliyor, sorularımızı sorabiliyor, konuyu iyi bir şekilde öğreniyor ve aktiviteler yapma imkanı 
buluyoruz. Eminim herkes benim gibi en yakın zamanda okula dönmek istiyor, yüz yüze ders yapmak istiyor, hepimiz bunu çok istiyoruz 
ama Fen Bilimleri derslerinde aynı sınıftaki gibi dersimizi yapabiliyoruz. Kısacası uzaktan derslerimiz ne kadar uzaktan olsa da aslında sınıfta 
yaptığımız gibi keyifli, kaliteli ve canlı geçiyor.
Elif Yanardağ 8/A

Online Fen Bilimleri derslerinde kendimi çok rahat ve mutlu hissediyorum. Bunun en büyük sebebi de öğretmenimiz. Öğretmenimiz birçok 
kez tekrar ederek öğrenmemiz için uğraşıyor ve gerçekten çok güzel anlatıyor. Öğretmenimi çok seviyorum ve özledim. 
Defne Halimoğlu 7/C
                                                                 

AP Biyoloji Dersleri Online Olarak Devam Ediyor
Bir insanın hayata bakış açısı nasıl değişir? AP Biyoloji sayesinde bu sorum yanıtlanmış oldu. Evet, kelimenin tam anlamıyla bana yeni 

bir görüş açısı kazandıran, vizyon sahibi olmamı sağlayan bir ders yerine geçti benim için. Her dersin sonunda ne kadar "artık daha fazla 
şaşıramam", "şimdi duyduklarımdan daha ilginç bir şey duyamam" desem de önümüzdeki dersler beni yanıltmayı başarıyor ve bu yanılma 
duygusu beni daha da heyecanlandırıyor. 
Derslerimizin içeriğinden bahsedecek olursam şunlara değinebilirim: Öncelikle AP Biyoloji konuları diğer AP derslerine kıyasla daha 

kapsamlı ve konu niceliği bakımından fazla bir ders. Yani konuları yetiştirmek için gerçekten büyük bir özveriyle çalışmak, dersleri dinlemek 
ve verilen ödevleri mutlaka tamamlamak gerekiyor. Sorumluluk sahibi olmaktan bahsetmemin lüzumu yok zaten. Eğer öğrenci böyle bir 
karaktere sahip değilse işi zor olacaktır. Bu derse katılım gösteren ve başarı elde eden öğrencilerin en belirgin özelliği de kişiliğini bu yönde 
oluşturmuş, bu özelliğini de sadece okul yaşantısında değil kendi hayatında da yansıtmış öğrenciler olmalarıdır zaten. Değinmek istediğim 
ikinci önemli madde de bunun tamamlayıcısı niteliğindedir: Ödev yapma alışkanlığına sahip olmak. Ödevlerin hepimizi sıktığını biliyorum; 
yapmak istemediğimizi, bazen kaytarmak için pek çok yola başvurduğumuzu... Bence bu sefer bu yollara sapmamayı tercih etmeliyiz. 
Bunun nedeni, verilen ödevlerin gerçekten bize eksiklerimizi gösterdiği ve bizi günün sonunda girecek olduğumuz sınava iyi bir şekilde 
hazırladığı gerçeğidir. Bu dersin iki öğretmeni var bana göre: Birincisi bize doğruyu gösteren ders öğretmenimiz, ikincisi ise bize yanlışı 
öğreten ödevlerimizdir. Bu şekilde bir düşünceyle yola koyulduğumuzda başarı resmen kaçınılmaz oluyor.
Tüm bunları deneyimlediğim ve benden yaşça küçük öğrencilere düşüncelerimi aktarabildiğim bir yere gelmişim fark etmeden. Yine bir 

yılın sonuna yaklaştık ansızın. Her yılımız, tüm yaşanmışlıklarımız hızla terk ediyor bizleri. Bir bakmışız koskoca bir dönemin sonundayız. 
Ne olursa olsun en önemlisi arkamıza baktığımızda gurur duyacağımız, bir sonraki adımımızda bize yardımcı olacak, dolu dolu geçirdiğimiz 
günler bırakmış olmamızdır. Yepyeni bilgiler öğrendiğimiz, vaktimizi verimle geçirdiğimiz anlar. Bunu yapabilmek için önümüzde pek çok 
fırsat vardır elbette. Benim için de AP Biyoloji almak o fırsatlardan biriydi.
Bade Güreş 11/A

Öğrencilerimizin Kaleminden Online Fen Bilimleri Derslerimiz 
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Ortaokul düzeyinde 
gerçekleştirdiğimiz 
“Çocuklar İçin Felsefe” 
çalışmalarımızdan etkili 
bir örnek 5. sınıflarımızla 
gerçekleştirdiğimiz “Benim 
Müzem” temalı derslerimiz 
oldu. Aynı adlı kitaptan yola 
çıkarak öğrencilerin kendilerini 
tanıma, kendi hayatlarının 
da bir tarihi olduğunu fark 
etmelerini sağlamanın yanı 
sıra “Hayatı anlamlandırmak 
için neler yapılabilir?”, 
“Müzelerin amacı nedir?” 
gibi sorulara cevap arama 
kazanımlarının hedeflendiği 

bu derslerde öğrencilerimiz kendi müzelerini oluşturup, okul 
koridorunda heyecanla sergilediler ve böylece birbirleri hakkında da daha fazla fikir sahibi oldular.

Toplumsal sorumluluk 
amacıyla kullanılmak için 
satılan bilet karşılığında 
bilet alan tüm 
öğrencilerimiz, Charlie 
Chaplin’in “Modern 
Zamanlar” isimli filmi 
kulüp saatinde izlediler. 
Böylece öğrencilerimiz 

"Konuşursam beni 
sadece İngilizce bilenler 
anlayacak ama sessiz bir 
filmi herkes anlayabilir ve 
dünya Amerika'dan ibaret 
değil" diyerek sessiz 
film kültüründe önemli 
bir iz bırakan Charlie 
Chaplin’le tanışmış 
oldular.

29 Şubat 
2020 tarihinde 
okulumuz 6. sınıf 
öğrencilerinden 
üç öğrencimizle 
İstanbul okulları 
arasında düzenlenen 
“Sosyal Bilgiler 
Yarışması”na katıldık. 
Teması “Teknolojik 
Gelişmelerin  
Çevreye Olan Etkisi” 
olan bu etkinlikte 
öğrencilerimiz, 
yaptıkları araştırmalar 
sonucu hazırladıkları 
sunumlarını 
gerçekleştirdiler. 
Teknolojinin 
olumsuz etkilerine 
odaklandıkları 
çalışmalarında 
çevrelerinde 
olan birçok şeyi 
fark ederek, 
arkadaşlarının da 

konuyla ilgili bilinçlenmelerine katkı sağlamış oldular. 

Sosyal Bilimler

Çocuklar İçin Felsefe “Benim Müzem” Etkinliğimiz

Lise Sinemada Tarih ve Felsefe Kulübümüz                
“Charlie Chaplin” Anısına Özel Bir Film Gösterimi 

Gerçekleştirdi

“Teknolojik Gelişmelerin Çevreye Olan Etkisi”
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Değişen koşullar ve şartlar öğrencilerimizle buluşmamıza engel olamazdı! Biz 
de tüm diğer bölümler gibi üstümüze düşeni yapmaya çalıştık, çalışıyoruz. Hem 
öğretmenlerimizin hem de öğrencilerimizin bu yeni düzene çok çabuk ayak 
uydurduklarını görmek sevindirici oldu.
Ortaokulda Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi ve Çocuklar İçin Felsefe; Lisede Tarih, Coğrafya, Felsefe Grubu ve Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde tüm seviyelerden derslerimiz uzaktan eğitim için 
içeriklerini yeniden düzenledi.
Öğretmenlerimizin bazıları videolarını çekip öğrencilerine seslendiler, sunumlarının 

üzerine kendi sesleriyle derslerini anlattılar, konularıyla ilgili yazılı, görsel 
malzemelerini zenginleştirdiler ve TEDMood üzerinden öğrencilerine ulaştırdılar. 
Canlı dersler başladığında herkes çok heyecanlıydı özlemler giderildikten sonra sanki 
sınıfta gibi interaktif dersler başladı. Belirlenen online ders kurallarına uyulduğu 
sürece derslerin oldukça verimli geçtiği gözlemlendi. Öğretmenler, öğrencilerimizi 
daha kolay nasıl anlar diye kendilerine pratik teknikler geliştirdiler. Sunum 
paylaşımları üzerine yazdılar, sanki sınıfta tahtaya yazar gibi kağıtlara yazdılar, evde 
buldukları kendi çocuklarının tahtalarını kullandılar. Böylece bir öğretmen tahtasız 
yapamıyormuş onu anlamış olduk:) Amacımız öğrencilerimizle temas halinde olmayı 
en uygun yolları kullanarak sürdürebilmek, ancak bu amaçla teknoloji zorunlu 
olarak çokça 
hayatımıza bu 
sürede girmiş 
olsa da biz 
öğrencilerimizle 
cıvıl cıvıl 
sınıflarımızda 
sağlıkla 
olabilmeyi 
dört gözle 
bekliyoruz. 

Sosyal Bilimler

Online Sosyal Bilimler Derslerimiz 
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Fen BilimleriSteam Fest

“TED İstanbul Koleji STEAM Fest Etkinliği”
“Bilim, Matematiği, Teknolojiyi ve Sanatı Seviyoruz, Birlikte Öğreniyor, Birlikte Keşfediyoruz”

13 Şubat 2020 tarihinde İlkokulumuzda TED İstanbul Koleji STEAM Fest etkinliği gerçekleştirildi. 
Bilişim Teknolojileri, Matematik, Fen Bilimleri ve Görsel Sanatlar Bölümleri tarafından düzenlenen 

etkinlikte öğrencilerimiz; “Bilim, Matematiği, Teknolojiyi ve Sanatı Seviyoruz, Birlikte Öğreniyor, 
Birlikte Keşfediyoruz” sloganından yola çıkarak eğlenceli, bilgilendirici, interaktif ve ilham verici 
etkinliklerle dolu bir gün geçirdiler.

STEAM yaklaşımı, merak duygusundan yola çıkarak çözümler bulmaya odaklı, yaratıcılık ile 
sanat becerisini kullanan ve takım çalışmasını destekleyen dünyaca bilinen bir yaklaşımdır. 
Bilişim Teknolojilerini, Matematiği, Görsel Sanatları ve Fen Bilimlerini öğrenilecek dersler 
olarak değil, edindiği bilgileri hayatında uygulamasına olanak sağlayacak projeler olarak 
görebilmeyi amaçlayan bir sistem olup S; Science’ı, T; Technology’i, E; Engineering’i, A; Art’ı, 
M; Mathematics’i simgelemektedir.

“İlkokul STEAM Fest” günü, ecoTED İstanbul etkinlikleri, Bilim Fuarı, Teknoloji ve 
Mühendislik Fuarı, Sanat Aktiviteleri, Matematik İstasyon Çalışmaları ortaokul ve lise 
öğrencilerinin desteği ile gerçekleştirildi. 

“STEAM"

STEAM FEST SANAT AKTİVİTELERİ
STEAM Fest; bu yıl bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına SANAT (ART)’ı da 

ekleyerek Sanat Aktivitelerini gerçekleştirdi.Eğitim sisteminin temel amaçlarından biri olan, 
farklı disiplinlerde sahip oldukları bilgilerini ilişkilendirmeleri ve bunları kullanabilmelerini 
sağlamak amacıyla düzenlediğimiz STEAM Fest etkinliğinde öğrencilerimiz, merak ve sanat 
arasındaki etkileşimi sağlayacak atölye uygulamalarına katıldı.
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Steam Fest

FEN BİLİMLERİ EcoTED İstanbul Takımımızın Etkinliği

STEAM Fest kapsamında Lise 
EcoTED İstanbul takımımız, 
tüm ilkokul sınıflarında "Doğa 
Sevgisi" temalı bir etkinlik 
gerçekleştirdiler. Bu etkinlikte 
öğrenciler, öncelikle doğada 
kapladığımız alan, aldığımız 
nefes, orman, ağaçlar ve 
tohuma odaklanan sohbet 
sonrasında, "tohum yeşertme 
çanta süsü" yaptılar. 
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Steam Fest

Mıknatısların sihirli özelliklerinden, mikroskobik canlılara, doğal bulaşık makinası 
deterjanı yapımından, teleskobun işleyişine, kimyasal reaksiyonların şaşırtıcı 
özelliklerine, kameranın yapısından basit elektrik devrelerine kadar birçok keyifli 
deney ve etkinlikte liseli ve ortaokullu ağabey ve ablalarından ilham alan ilkokul 
öğrencilerimiz, hem eğlendiler hem de öğrendiler.

FEN BİLİMLERİ BİLİM FUARI
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Steam Fest

İlkokul öğrencilerimiz için Matematik bölümü olarak 18 tane etkinlik yapıldı. Matematik istasyon 
çalışmalarında; ilkokul öğrencilerimiz lise ve ortaokuldaki ağabey ve ablaları ile birlikte sorguladılar, keşfettiler 
ve öğrendiler. Marshmallow ve spagettiden  kuleler yaptılar, şişe fırlatarak olasılık öğrendiler, sayıları tombala 
ile yuvarladılar, korsan hazinesi avına çıkarak negatif ve pozitif kavramlarını öğrendiler, matematik oyunları 
oynadılar, kağıttan kuleler yaptılar, kendi piramitlerini oluşturdular. 

İlkokul öğrencilerimiz, Matematik etkinliklerinden hacim bulmaca, boşluklar bloklar, süslemeler, kübizm ile sanat sokağı, kare üzerine geometrik 
şekiller, Pi sayısının ispatı, kurbağalar yarışıyor, hafıza kartları ile kesir oyunu gibi etkinlikler yaptılar. Etkinliklerde bildikleri konuları pekiştirdiler, yeni 
öğrenecekleri konular hakkında fikir sahibi oldular ve keşfetmenin keyfini yaşadılar. 

MATEMATİK İSTASYON ÇALIŞMALARI

Bloklar ve Boşluklar

Çarkıfelek Zamanı

Kağıttan Kuleler 

Yuvarlama Tombalası

Hacim Bulmaca

Kesir Oyunu Kurbağalar Yarışıyor

Süslemedeki Gizem
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Steam Fest

MATEMATİK İSTASYON ÇALIŞMALARI
Marshmallow ve Spagetti Kuleleri

Korsan Hazinesi

Piramit Yapımı Şişe Fırlatarak Olasılık

Pi'nin İspatı

Matematik Oyunları

String Art
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TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK FUARI

MBOT PROJELERİ

Ortaokul Maker&Robotik Klübü öğrencilerimiz mBot robot kitiyle 
“Mbotlar Eğlenceli Parkurda Yarışıyor” ve “Kimin Mbotu Daha 
Hızlı” projelerini geliştirdiler. İlkokul öğrencilerimiz, mBot projelerini 
deneyimlerken büyük keyif aldılar. Mbot, blok programlamayla 
kodlanan ve üzerine donanımlar eklenerek farklı özellikler 
kazandırılan bir robot kitidir. 

ELEKTRONİK TABANLI PROJELER

STEMİST BOX ATÖLYESİ YEŞİL PERDE

Öğrencilerimiz, temel elektronik bilgilerine hayal güçlerini katarak “İçecek Makinesi” 
projesini tasarladılar. Ayrıca mobil uygulama ile kontrol edilen arduino arabaları, 
ilkokul öğrencilerinin çizgi takip yarışması yapmaları için geliştirdiler.

Öğrenciler, kendilerine yapılandırılmamış 
olarak verilen STEM Eğitim Setleri’ni kullanarak 
mühendislik, işbirliği ve takım çalışması 
becerilerini geliştirdiler. Çalışmaları sonunda 
ürünlerini test edip, eksik yada hatalı yönlerini 
buldular ve ürünlerinin en doğru şekilde 
çalışmasını sağladılar.

Film sektöründe, kliplerde, reklamlarda hatta 
haber programlarında sıkça gördüğümüz Green 
Screen teknolojisi, yeşil veya mavi arka plan ile 
iki farklı videoyu birbirine iç içe geçirmek için 
kullanılır. Özellikle mavi ve yeşil, ten renklerine 
en uzak renkler olmasından dolayı tercih 
edilmektedir. İlkokul öğrencilerinin seçtikleri 
arkaplanlar ile verdikleri pozlar birleştiğinde 
ortaya ilgi çekici fotoğraflar çıkmıştır. 
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Steam Fest

TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK FUARI

MAKEY MAKEY PROJELERİ

Halka Oyunu

Öğrencilerimiz, Makey Setlerini kullanarak Scratch programında eğlenceli projeler 
geliştirdiler.  Projelerini geliştirirken, Makey Setlerini USB bağlantısı ile bilgisayarlarına 
bağladılar ve çıkan elektrik sinyalleri sayesinde istedikleri nesneleri dokunmatik yüzeylere 
çevirdiler. Geliştirdikleri bu oyunlar için farklı materyalleri kullanarak eğlenceli oyun 
konsolları tasarladılar. Scratch oyunlarını tasarladıkları bu konsolları kullanarak kontrol 
ettiler. 

KODLAMA RİNGİ

GÖRÜNTÜ İŞLEME YÖNTEMİ İLE SCRATCH OYUNU

Öğrencilerimiz, yarışma tadında olan bu ringde karşılıklı olarak sorulan soruların kodlamalarını en doğru ve hızlı biçimde tamamlamaya 
çalıştılar. 

Öğrencimiz Demir 
Danışman’ın Görüntü 
İşleme Yöntemi ile 
geliştirmiş olduğu 
Scratch projesinde, 
bilgisayarın kamerasını 
kullanarak oyunu 
oynayan kişilerin 
oyundaki topu kontrol 
etmesini sağlayarak 
oluşturduğu voleybol 
oyunu öğrencilerimiz 
ve öğretmenlerimiz 
tarafından çok ilgi gördü.

Funny Piyano Araba Yarışı Oyunu

Dance Dance 
Revolution
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Steam Fest

TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK FUARI

LEGO MİNDSTORM İLE ÖĞRENCİ PROJELERİ

Ortaokul Maker&Robotik kulübü ve Lise Robotik Kulübü öğrencilerimiz, Lego Mindstorm setlerinde bulunan ufak lego parçalarını ve 
sistemi hareket ettirecek motorları, hayal güçleri kullanarak bir araya getirdiler ve farklı görevleri olan robotlar tasarladılar. Steam Fest 
gününde sergilenen projeler arasında; öğrencilerin telefon kontrolüyle birbiri ile yarıştırdıkları iki adet Sumo Robot, verilen cismi kutuya 
bırakan bir WeDo robot projesi ve bir tane de mancınık mantığını kullanarak tasarladıkları, top fırlatarak küpleri deviren robot projesi yer 
almıştır. Sumo robotların yarıştıkları pistin (robot dohyonun) özel ölçüleri ve standartları vardır. Öğrencilerimizin görsel sanatlar atölyemizde, 
en ince ayrıntısına dikkat ederek titizlikle çalışmaları sonucunda ortaya çıkmıştır.

HALOCODE ATÖLYESİ TWİN KODLAMA ATÖLYESİ TWİN BİLİM ATÖLYESİ

MİCRO:BİT ATÖLYESİ STOP MOTION ATÖLYESİ

HaloCode, dahili Wi-Fi'yı ve çok yönlü 
elektronik modüller içeren ve kodlama 
eğitimi için özel tasarlanmış olan 
mikroişlemcili karttır. Öğrencimiz, bu 
microişlemcili kart ile yapmış olduğu 
projeleri ilkokul öğrencilerimize anlatarak, 
HaloCode ile tanıştırdı.

İlkokul öğrencilerimiz, hayal gücünü 
geliştiren, eğlenceli&öğretici robotik ve 
kodlama seti olan Twin ile tanıştılar. 
Lise Robotik Kulüp öğrencimizde Twin 
ile yapmış olduğu projeleri ilkokul 
öğrencilerimizle paylaştı.

Twin Bilim Seti, kodlama becerilerini 
geliştiren ve  günlük hayatta kullanılan 
teknolojilerin temellerini çocuklara sunan 
STEM eğitim setidir.  Lise robotik kulübü 
öğrencilerimiz, eğlenceli bir oyun konsolu 
oluşturarak, ilkokul öğrencilerimize atölye 
gerçeleştirdi.

Micro: bit programlamayı ve 
elektroniği çocuklara kolayca 
öğretmek için tasarlanmış  mikro 
kontrolcü kartıdır. Öğrencilerimiz 
micro:bit kartıyla taş-kağıt-makas 
oyunu geliştirdi.

İlkokul öğrencilerimiz, ortaokul 
ve lise kulüp öğrencilerimizin 
hazırladıkları arka planları ve 
minik karakteri hayal güçleriyle 
hikayeleştirdiler. 

İlkokul öğrencilerimizde 
bilgisayar ile taş-kağıt-makas 
oyununun keyfini yaşadılar.

Hikayelerini stop motion 
tekniğini kullanarak 
video haline getirdiler. 
İlkokul öğrencilerimizin 
en çok eğlendiği 
atölyelerimizden biri 
oldu.
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Görsel Sanatlar

SANAT ATÖLYELERİ
TED İstanbul Koleji Görsel Sanatlar atölyelerinde öğrenciler hep birlikte sanatı keşfediyor, çeşitli sanat teknikleri ile yaratıcı çalışmalar 

gerçekleştiriyor. Sanat dersleri, motor becerilerin gelişiminden problem çözme becerisine kadar pek çok yetenek kazandırıyor. Yaş 
gruplarına özel tasarlanan içerikler ile resimden heykele, heykelden fotoğrafçılığa, fotoğrafçılıktan seramiğe uzanan farklı sanat 
deneyimleri kazanıyor, yaratıcılıklarını hedef alan farklı teknik ve malzemeler kullandırılarak kendilerini fark etmeleri sağlanıyor.

İLKOKUL RESİM ATÖLYESİ

RESİM ATÖLYESİ

RESİM ATÖLYESİ

TEKNOLOJİ TASARIM  ATÖLYELERİTEKNOLOJİ TASARIM  ATÖLYELERİ

SERAMİK ATÖLYESİ

İLKOKUL SERAMİK ATÖLYESİ

RESİM ATÖLYESİİLKOKUL RESİM ATÖLYESİ
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Görsel Sanatlar

TED İstanbul Koleji Görsel Sanatlar öğretmenlerimizin hazırladıkları “YAP BAKALIM” adlı videolarda, öğrencilerimizle evde kaldıkları bu 
süreçte hem eğitici hem de eğlenceli videolar paylaşmaya devam edeceğiz.
Öğretmenlerimizin yapmış olduğu çalışmalardan örnek;
https://youtu.be/1OvwIk4L3ZM

Görsel Sanatlar Online Çalışmalarımız
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 Tenis Küçük Erkekler Takımımız İstanbul İkincisi

Okçuluk Takımımızın Çalışmalarından

Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü Okul Sporları 
tarafından düzenlenen, 
İstanbul Şampiyonası Tenis 
Küçük Erkekler İl Birinciliği 
müsabakaları 13-17 
Ocak 2020 tarihlerinde 
düzenlendi. Tenis Küçük 
Erkek takımımız grubunda 
bir üst tura çıkmayı 
başarmış ve İstanbul İkicisi 
olmuştur. Tenis Küçük 
Erkekler takımımızın bu 
başarısında emeği geçen 

öğretmenlerimizi ve öğrencilerimiz Demir Yaşar Konuk, Ali Kerem Heper, Doruk 
İnce, Deniz Mısırlıoğlu’nu kutlar başarılarının devamını dileriz.

Beden Eğitimi ve Spor

 Tenis Genç Kız Takımımız İstanbul Şampiyonu 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları 

tarafından düzenlenen, İstanbul Şampiyonası 
Tenis Genç Kız İl Birinciliği müsabakaları 06-
10 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlenmiştir. 
Tenis Genç Kız Takımımız grubunda bir üst 
tura çıkmayı başarmış ve İstanbul Şampiyonu 
olmuştur. Tenis Genç Kız takımımızın bu 
başarısında emeği geçen öğretmenlerimizi 
ve öğrencilerimiz Işıl Gülfer Azkara, Maya 
Özagar, Nilda İkizoğlu, Ayşegül Mert, Aslı  
Özcan, Eda Numanoğlu’nu kutlar başarılarının 
devamını dileriz.

 Ortaokul ve Lise Öğrencilerimiz Just Dance Etkinliğinde!

Beden Eğitimi 
ve Spor Bölümü 
olarak, sene 
başından beri, 
ortaokul ve lise 
öğrencilerimize 
yönelik 
düzenlediğimiz 
Just Dance 
etkinliğimiz 
her salı günü 
devam etti. 
Öğrencilerimiz 
daha enerji dolu, 
daha mutlu ve 
daha çok hareket 
halindeler.  



 GAZETEDDY 2020  71

Beden Eğitimi ve Spor

Basketbol Okul Takımlarımızdan Haberler

Basketbol Branş Dersimizden Haberler

Genç Erkek A Basketbol
Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Okul Sporları tarafından düzenlenen Genç Erkekler İlçe 

müsabakalarında takımımız oynadığı tüm müsabakaları kazanarak Beykoz İlçe Şampiyonu 
olmuştur. İlçe şampiyonluğundan sonra İstanbul Şampiyonası elemelerine katılan takımımız burada 
da oynadığı beş karşılaşmadan dört galibiyet alarak İstanbul Şampiyonasında son dört takım 
arasına kalmayı başarmıştır. İkinci dönem itibariyle son dört takımın katılacağı yarı final ve final 
müsabakalarına katılacak takımımız, Türkiye Şampiyonası gruplarına kalmaya hak kazanmıştır. İkinci 
dönem itibariyle başlayan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Okul Sporları tarafından Uşak’ta 
düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası Grup müsabakalarında takımımız oynadığı tüm 
müsabakaları kazanarak grup Şampiyonu olmuştur. Bu şampiyonlukla birlikte takımımız Türkiye 
Şampiyonası Yarı Finallerine katılmaya hak kazanmıştır. 

Yıldız Erkek Basketbol
Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Okul Sporları tarafından düzenlenen Yıldız Erkekler İlçe 

müsabakalarında takımımız oynadığı tüm müsabakaları kazanarak Beykoz İlçe Şampiyonu olmuştur. Bu 
sonuçla İstanbul Şampiyonası elemelerine katılan takımımız, oynadığı maçlardan galibiyetle ayrılarak 
İstanbul’da son on iki takım arasında yer almaya hak kazanmıştır. İkinci dönem itibariyle başlayan 
İstanbul Şampiyonası müsabakalarında da başarılı maçlar oynayan takımımız, 17-20 Şubat 2020 
tarihleri arasında Kütahya’da düzenlenen Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Okul Sporları Yıldız Erkekler 
Türkiye Şampiyonası Grup müsabakalarında takımımız oynadığı üç maçın ikisini kazanarak grup ikincisi 
olmuştur. Oynadığı bu müsabakalarda takımımız göstermiş olduğu performans ve centilmenlikle 
okulumuzu en iyi şekilde temsil etmiş ve herkesten alkış almıştır.

Genç B Erkek Basketbol
Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Okul Sporları tarafından düzenlenen Genç Erkekler B kategorisi 

İlçe müsabakalarında takımımız, oynadığı tüm müsabakaları kazanarak Beykoz İlçe Şampiyonu 
olmuştur. 
Küçük Erkek Basketbol 
Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Okul Sporları tarafından düzenlenen Küçük Erkekler İlçe 

müsabakalarında takımımız, çok keyifli mücadeleler sergilemiştir. Turnuva sonucunda Beykoz İlçe 
dördüncüsü olarak sezonu kapatmıştır.

Beden Eğitimi ve Spor Dersi Basketbol Branşı
Beden Eğitimi derslerimizi basketbolun temel beceri çalışmaları ve basketbol tekniğini geliştirici 

çalışmalarla sürdürdük. Bu sürede öğrencilerimizle gelişmiş yön değiştirme çalışmaları, top sektirme, atış 
becerileri ve müsabaka içi strateji çalışmaları yaptık. Yaptığımız bu çalışmaların uygulanma aşamaları ve 
öğrencilerimizin gelişimleri bizleri mutlu ediyor.

Basketbol Okul Takımları Antrenmanları
Ortaokul Basketbol Takımları: Ortaokul 1. kademe ve 2. kademe basketbol takımlarımız, haftada dört 

gün antrenman yaparak çalışmalarını sürdürdüler. Çalışmalarımızda teknik çalışmalar ön planda tutulurken 
basit olarak taktik çalışmalarına yer verdik.

Genç Basketbol Takımları: Genç Erkek A ve Genç Erkek B Basketbol takımlarımız haftada üç gün antrenman yaparak çalışmalarını 
sürdürdüler. 
Basketbol Kulüp Takımları
Yıldız Takım: Türkiye Basketbol Federasyonu’nun düzenlediği resmi lige katılan Yıldız Basketbol takımımız, sezona yaptığı antrenmanlar 

ve hazırlık maçlarıyla devam etti. Bu sezon beş resmi müsabakaya çıkan takımımız göstermiş olduğu performans ve centilmenlikle 
okulumuzu en iyi şekilde temsil etti. 
Küçük Takım: Bu yıl Gelişim liginde mücadele eden Küçük Basketbol takımımız, sezona yaptığı antrenmanlar ve hazırlık maçlarıyla 

devam etti. Dört resmi müsabakaya çıkan takımımız, oynadığı bu maçlarda çok güzel performanslar sergileyerek izleyenlere ve bize keyifli 
anlar yaşatmışlardır. 
Minik Takım: Bu yıl Gelişim liginde mücadele eden Minik Basketbol takımımız, sezona çok güzel bir başlangıç yaptı oynadığı üç resmi 

müsabakadan da galip ayrıldı. Takım elemanlarımız gelecekte iyi birer basketbol oyuncusu olacağını gösterdiler.  
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TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Ortaokulu Sınıflar Arası Futbol Turnuvası yapıldı. Maçlarımız, öğlen teneffüslerinde büyük bir çekişmeyle 
geçti. Oynanan müsabakalarda bol gol ve heyecan vardı. Oynanan maçları takip eden ve oynayan arkadaşlarını destekleyen çok sayıda 
öğrencimiz vardı. 
5. sınıflar arası turnuva 25 Şubat 2020 tarihinde final maçıyla son buldu. Turnuvada 5/C sınıfı üç maçının tamamını kazanarak 

ŞAMPİYON olurken, 5/A sınıfı İKİNCİ, 5/D sınıfı ÜÇÜNCÜ ve 5/B sınıfı DÖRDÜNCÜ olarak tamamlamıştır. Katılan tüm sınıflar centilmence 
mücadele etmişlerdir.
6. sınıflar arası turnuva tüm hızıyla devam etti. Final müsabakasına, oynadıkları iki maçta bir galibiyet bir beraberlik alan 6/B ve 6/C 

sınıfları çıkmayı hak etmişlerdir. Bol gollü ve çekişmeli geçen müsabakaları, şubelerin öğrencileri ve üst sınıflardan öğrenciler büyük bir 
heyecanla takip ettiler. 

TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Ortaokulu Sınıflar Arası Turnuvalar 

Beden Eğitimi ve Spor

Ortaokul Futbol Okul Takımları  Genç Kız (A) Voleybol Türkiye Şampiyonası Müsabakaları
Ortaokulu Küçük Erkek ve Yıldız Erkek Futbol takımlarımız  ilçe

turnuvasında okulumuzu başarıyla temsil etmişlerdir. Her iki     
futbol takımımız maçlarda göstermiş olduğu centilmenlik örneği
ve mücadeleyle herkesin takdirini kazanmış ve okulumuzu
başarıyla temsil etmişlerdir.

Okul Sporları tarafından Aralık-Ocak ayı içerisinde İstanbul ilinde 
düzenlenmiş olan Genç Kız (A) Voleybol İl müsabakalarında 
takımımız, tüm müsabakalar sonucunda İstanbul ÜÇÜNCÜSÜ 
olmuş ve Türkiye Şampiyonası Grup müsabakalarına katılmaya hak 
kazanmıştır. 13-16 Şubat 2020 tarihleri arasında Edirne ilinde 
Türkiye Şampiyonası Grup müsabakalarına katılan takımımız, yaptığı 
müsabakaların tamamını 3-0 kazanarak Türkiye genelinde son kırk 
sekiz takım arasına kalmış ve yarı final müsabakalarına katılmaya 
hak kazanmıştır. 26-29 Şubat 2020 tarihlerinde Kahramanmaraş 
ilinde düzenlenen Türkiye Şampiyonası Yarı Final müsabakalarında 
da tüm maçlarını kazanan takımımız, Türkiye genelinde sonsekiz 
takım arasına kalarak namağlup şekilde Türkiye Şampiyonası 
Finallerine gitmeye hak kazanmıştır. Takımımız, maçlarda göstermiş 
olduğu mücadele ve centilmenlik örneği ile izleyen herkesin takdirini 
kazanmıştır. Takımımızı tebrik ediyor ve Türkiye Şampiyonası final 
müsabakalarında başarılar diliyoruz.
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Beden Eğitimi ve Spor

Küçük Kız Voleybol İlçe Müsabakası

Yıldız Kız Voleybol İlçe Müsabakası

Küçük Kız Voleybol Özel 
Voleybol Turnuvası 

Yıldız Kız Voleybol Takımımız Özel Turnuva Şampiyonu
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Aralık ayı 

içerisinde düzenlenmiş olan Küçük Kız Voleybol Takımımız İlçe 
müsabakalarına katılmıştır. Takımımızı, katılımlarından dolayı 
tebrik ederiz.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Aralık ayı 
içerisinde düzenlenmiş ve Yıldız Kız Voleybol takımımız İlçe 
müsabakalarına katılmıştır. Takımımız, tüm müsabakalar 
sonucunda Beykoz ilçe ikincisi olmuştur. Takımımızı 
başarılarından dolayı tebrik ederiz.

TED Rönesans Koleji’nin 13 Ocak 2020 
tarihinde düzenlemiş olduğu Geleneksel Spor 
Şenliği Turnuvası’nda takımımız 20 sporcu ile 
katılım sağlamıştır. Oynadığı yedi müsabakadan 
beşini kazanarak bir üst tura çıkan takımımız, 
müsabakalar sonunda dördüncü olmuştur. 
Başarılı bir turnuva geçiren takımımızı 
kutluyoruz. 

TED Rönesans Koleji’nin 13-16 Ocak 2020 tarihleri arasında 
düzenlemiş olduğu Geleneksel Spor Şöleni Turnuvasında takımımız 
16 sporcu ile katılım sağlamıştır. 13 Ocak 2020 tarihindeki 
eleme maçlarını kazanan takımımız, 16 Ocak 2020 tarihinde               
TED Rönesans Koleji (A) takımı ile yarı final müsabakasından 
galibiyetle ayrıldı ve aynı gün final maçında TED Rönesans Koleji 
(B) takımı ile karşı karşıya geldi. Final müsabakasında da üstün bir 
oyun oynayan takımımız, turnuva ŞAMPİYONU olarak Spor Şöleni’ni 
tamamladı. Başarılı bir turnuva geçiren ve şampiyon olan takımımızı 
kutluyoruz. 
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Beden Eğitimi ve Spor

Tan Sağtürk ile Canlı Söyleşi

Beden Eğitimi ve Spor Online Çalışmalarımız

Evde kaldığımız bu günlerde biraz da olsa farklı konulardan 
bahsedelim dedik.
 13 Nisan 2020 tarihinde Beden Eğitimi ve Spor 

öğretmenimiz Mustafa Kılıç moderatörlüğünde keyifli ve 
aydınlatıcı bir söyleşi gerçekleştirildi. Kültür, Sanat ve Sporla 
derlenmiş bu söyleşimiz bale ve dans sanatçısı, koreograf, 
sanat yönetmeni ve eğitim koordinatörü Tan Sağtürk ile TED 
İstanbul Koleji Instagram hesabımızda canlı olarak dans dolu 
bir sohbet olarak gerçekleşti. Tan Sağtürk ile "Ülkemizde ve 
Dünyada Dansa Dair Her Şey" hakkında konuştuk. Online 
olarak öğrencilerimizden gelen soruları konuğumuz bütün 
içtenliğiyle cevapladı. 
Katılımından dolayı Tan Sağtürk'e çok teşekkür ederiz. Güzel 

günlerde buluşmak dileğiyle, sağlıkla kalın...

Okul takım antrenmanlarımızı Futbol, Basketbol, Dans, Okçuluk, Voleybol ve Jimnastik branşlarında online olarak belirlenen saatler 
diliminde takım sporcularımızla birlikte yapıyoruz.
Her sabah güne hazırlanmak için öğretmenlerimiz tarafından sabah sporu yaptırılmaktadır.
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TİUF

XI. TİUF TED İSTANBUL ULUSAL FORUMU
Gençlerin yakın ve uzak çevre konularına 

duyarlılığını arttırmak, derinlemesine ve çok 
yönlü araştırma yaparak, bilimsel gerçeklere 
dayalı bilgi paylaşımlarını sağlamak amacı 
ile her yıl geleneksel olarak düzenlenen TED 
İstanbul Ulusal Forumunun on birincisini, 
TED İstanbul Koleji TİUF öğrenci komitesinin 
organizasyonu ile 7-10 Şubat 2020 tarihleri 
arasında okulumuzda gerçekleştirdik. 
Türkiye’nin çeşitli illerinden katılan 19 okul 
ve toplamda 285 öğrenci ve öğretmen 
ile gerçekleştirdiğimiz forumda, öğrenciler 
dört gün süreyle 10 farklı komitede eğitim, 
sosyal haklar, bölgesel kalkınma, sağlık, 
teknoloji, ekonomi, yasal haklar, toplumsal 
eşitlik, çevre ve sanat konu başlıkları altında 
sorunları ortaya koydular, çözümler aradılar ve 

çözümlerini rapor haline getirdiler. Bunu yaparken de ortak düşünebilmek, üretken olmak, öz güveni geliştirmek, yeni dostluklar kurmak 
gibi pek çok kazanım elde ettiler.
XI.TİUF’a katılan tüm öğrencilerimizi ortaya koydukları çözüm önerileri ve gerçekleştirdikleri başarılı organizasyon için tebrik ediyoruz.
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da, 3 Aralık 2019 tarihinde 8. 
sınıflar, Lise Hazırlık Sınıfları ve 12. sınıf öğrencilerimize 
yönelik olarak “Mezunlarla Söyleşi” etkinliğimizi 
gerçekleştirdik. Mezunlarımızdan Cana Çağlı Saka, 
Deniz Barut, Ozan Önen, Ezgi Önen, Ekin Çankaya 
ve Zelal Özbek’in katıldığı söyleşi programında, 
mezunlarımız üniversite ve iş hayatındaki tecrübelerinin 
yanı sıra, TED İstanbul Kolejinde yaşadıkları birbirinden 
unutulmaz anıları da öğrencilerimizle paylaştılar. Bu 
güzel söyleşi için mezunlarımıza teşekkür ederiz

Bu yıl Yurt İçi Üniversite 
Fuarı’nı 9 Ocak 2020 
tarihinde lisemizde 
gerçekleştirdik. TED, Koç, 
Kadir Has, Acıbadem, 
Maltepe, Yeditepe, Kültür, 
Özyeğin, Bilgi, MEF, 
Sabancı Üniversiteleri 
ile Sunny Çift Dil 
Programlarının katıldığı 
fuarımızda öğrencilerimiz, 
hem üniversiteleri yakından 
tanıma imkanı buldular hem de merak ettikleri sorulara cevap buldular. 
Öğrencilerimiz için çok yararlı bulduğumuz fuara katılım sağlayan 
üniversitelere destekleri için teşekkür ediyoruz.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Mezunlarla Söyleşi

Yurt İçi Üniversite Fuarı
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Müzik Bölümü öğretmenleri ve öğrencilerinin birlikte hazırladığı Kış Konseri 9 Ocak 2020 tarihinde okulumuzda gerçekleşti. 
Ortaokul ve lise öğrencilerimiz müzik alanındaki performanslarını keman, saksafon, gitar, solo, pop orkestrası, koro, nefesli ve 
vurmalı çalgılar gruplarında yer alarak sergilediler. Öğrencilerimizin müzik alanında gösterdikleri başarılı sahne performanslarından 
dolayı tebrik ediyoruz. 

Müzik

Kış Konseri
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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/

 Acarlar Mahallesi 9. Cadde No:7 Beykoz İstanbul 34800
Tel: 0 216 485 03 33 pbx  

TED İSTANBUL KOLEJİ
“Öğrenenlerin Okulu”


