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Murat Zorluer Tülay Yazgan

MEV Koleji 
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MEV Koleji 
Özel Güzelbahçe 
Anadolu ve Fen 
Lisesi Müdürü

Saygıdeğer Okurlarımız,

Yıl boyunca okulumuzda öğrenci, öğretmen ve 
veli katılımıyla gerçekleşen birçok etkinliğe imza 
atıyoruz. Tüm bu etkinlikler, öğrencilerimizin 
21. yüzyıl becerileri ile donatılmasına hizmet 
eden onların sorumluluk alabilen, sosyal birey-
ler olmalarına, iletişim yönlerinin güçlenmesine 
hizmet ediyor. 

MEV ailesi olarak, yaptığımız etkinliklerde 
yaşadığı dünyaya ve ülkeye saygısı olan; yurdu-
nu, ulusunu ve ailesini seven; insanlara, hayvan-
lara ve doğaya sevgi duyan; insanı kadın erkek 
diye ayırmayan, kalbi merhametle dolu, vicdanı 
hür ve özgür düşünebilen bireyler yetiştirmeyi 
önceliyoruz. 

Bilim, edebiyat ve sanat dünyasının çok de-
ğerli isimlerini konuk ediyor, öğrencilerimizin dış 
dünya ile bağlantılarını kuvvetlendiriyor, farklı 
insanları, farklı bakış açılarını ve değerleri de 
tanımalarını istiyoruz. İngilizce ve Almanca ola-
rak düzenlenen birçok etkinlik ve yarışmayla da 
yabancı dil alanında kendilerini geliştirip farklı 
kültürleri de tanımalarına olanak sağlıyoruz. 

Rehberlik Servisimizin düzenlediği seminer-
lerle velilerimizle bağlarımızı güçlendiriyor, on-
lara öğrencilerimizin başarısında anne babanın 
yerinin ne kadar değerli ve önemli olduğunu 
anımsatıyoruz. 

Planladığımız ve hayata geçirdiğimiz her et-
kinlik ve projede  Başöğretmenimiz Mustafa 
Kemal Atatürk’ün aydınlattığı yolda “ahlâklı, 
karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı, atılgan, baş-
ladığı işleri başarabilecek kabiliyette, dürüst, 
düşünceli, iradeli, hayatta rastlayacağı engelle-
ri aşmaya muktedir gençler” yetiştirmeyi amaç 
edindiğimizi bilen Vakfımızın değerli yöneticileri 
ve  velilerimizin desteğiyle Mustafa Kemal’in ışı-
ğında hep bir adım önde olmaya devam edeceğiz. 
Bir sonraki MEVSİM’de görüşmek dileğiyle…

Saygıdeğer MEVSİM Okurları, 

“Okul, hayatın kendisidir.”görüşüyle işe koyu-
lan Milli Eğitim Vakfı, eğitim ve öğretim progra-
mının her anında kendi kültürünü özümseyerek 
evrensel değerlerle bütünleştirebilen, yaşama 
farklı yönlerden bakmayı bilen, bilgi üreten, ülke 
ve dünya gerçeklerine duyarlı yaklaşan, birbirinin 
haklarına değer veren, dostluk, kardeşlik duygu-
larıyla evrensel barışı her şeyin üstünde tutan, te-
meli insana saygı olan bir anlayışı öğrencilerine 
yaşatmakta ve aşılamaktadır.

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okulları yöne-
tici ve öğretmenleri olarak bizler de bu noktadan 
hareketle öğrencilerimizin bu değerleri özümse-
meleri  için yıl içinde birçok önemli etkinliğe ev 
sahipliği yapıyoruz. 

Uyguladığımız il içi ve il dışı geziler, bilimsel 
etkinlikler ve proje yarışmaları, tiyatrolar, sosyal 
sorumluluk projeleri, öğrencilerimizin edebiyat-
la, müzikle ve sanatla iç içe oldukları konserler, 
resitaller, öykü günleri, yazar ve bilim adamları 
söyleşileri ve daha birçok etkinlik, onların yaşa-
dıkları kültürü daha iyi tanıyarak evrensel değer-
lerle buluşmalarına olanak sağlıyor. 

İdareci ve öğretmenlerimizin çabası, Milli Eği-
tim Vakfımızın değerli yöneticilerimizin desteği 
ile gün geçtikçe yükselen çıtamızın bize yüklediği 
sorumluluğun ayrımındayız. Bizler, Atamızdan 
emanet aldığımız ülkemizin aydınlık yarınları-
nın garantisi gençlerimizi değişen, ve dönüşen 
dünya düzeni içinde kendini tanıyan ve değerleri 
ile var olan bireyler olarak yetiştirme gayretimize 
verdikleri destek ve bizlere duydukları güven için 
velilerimize müteşekkiriz.   

Cumhuriyetin yılmaz bekçileri olarak gördü-
ğümüz gençlerimize inanıyor, güveniyor ve on-
larla övünüyoruz. Bir sonraki MEVSİM’de bu-
luşmak dileğiyle…
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Cumhuriyetimiz 95 Yaşında
Cumhuriyet Bayramı’nın 95. 

kuruluş yıl dönümünü okul 
bahçemizde öğrencisi, öğret-
meni ve velisi yani MEV Ailesi 
olarak kutlarken içimiz coşku, 
gurur ve sevinç doluydu. 

Bu anlamlı törenin sunumu-
nu Türkçe Öğretmenimiz Esra 

Onur Yiğit yaparken, günün anlam ve önemini belir-
ten konuşmayı Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü tarafından düzenlenen “İşte Budur Cumhuri-
yet” konulu kompozisyon yarışmasında ikinci olan 
lise öğrencilerimiz Dilara Yeğin gerçekleştirdi. “Sözü-
müz Var Ata’m” konulu şiir yarışmasında birinci olan 
öğrencimiz Doğa Karakulak’ın şiirini ise Asya Yılmaz 
seslendirdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okulu-
muzda açılan şiir, kompozisyon ve resim yarışmasın-
da dereceye giren 51 öğrencimize başarı belgelerini 
ve hediye çeklerini Okul Koordinatör Müdürümüz 
Murat Zorluer ile Anadolu Fen Lisesi Müdürümüz 
Tülay Yazgan verdi.

Törende 2. sınıf öğrencilerimizden oluşan ritim 
grubumuzun gösterisi büyük alkış aldı. 

İlkokul ve Ortaokul öğrencilerimizden oluşan 
koro birbirinden güzel şarkılar ve marşlarla kulakla-
rımızın pasını sildi. Törende finali Karşıyaka Belediye-
si Bandosu yaptı. 

Törenin son marşı olarak İzmir Marşı’nı çalan 
bandoya, koromuz ile tüm öğrenci ve öğretmenleri-
miz eşlik ettiler. 

CU
MHURİYETİMİZ 95 YAŞINDA

BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN
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Cumhuriyet Bayramı kutlamalarımızın ilk 
etkinliği “MEV Bisiklet Şenliği” İnciraltı Kent 
Ormanı’nda gerçekleşti. İnciraltı’nda buluşan 5. 
sınıf öğrencilerimiz bisikletleriyle renkli Cum-

huriyet meşaleleri gibi öğretmenlerinin liderlik ettiği 
parkurda bir buçuk saat boyunca bisiklet sürdüler. 

Parkuru tamamlayan öğrencileri başlangıç noktasın-
da bir sürpriz bekliyordu. Okul Koordinatör Müdürümüz 
Murat Zorluer’in de baştan sona keyifle izlediği etkinlikte 
5-D sınıfından Nazire Nur Pala günün şanslı ismiydi. 

Çekilen kura sonucunda Accell Bisikletten sporcu 
bisikleti kazanan ve bisikletini Ünsal Çalışkan’dan alan 
öğrencimiz çok mutlu oldu. Parkuru tamamlayan tüm 
öğrencilerimize meyve, tatlı ve süt ve sudan oluşan besin 
kiti verildi.

Kutlamalar İnciraltı’ndan Başladı

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamın-
da Sosyal Bilgiler Zümremizin Sihirli Tarih ekibi 
ile ortaokul 7. sınıf öğrencilerimize yönelik “29 
Ekim Atölyesi” düzenlendi. 

Konferans salonumuzda ve sınıflarda her şubemiz için 
ayrı ayrı düzenlenen çalışmada Cumhuriyetin yönetim 
şekli olmaktan öte bir yaşam felsefesi olduğu vurgulandı. 
Atatürk devrimlerinin hayatımızdaki önemi ve kazandır-
dıkları üzerinde duruldu. Öğrenciler hazırladıkları uygula-
malar ile çalışmanın bir parçası oldu. 

Tarihin Sihirli Elleri Değdi

Türkçe Zümresi tarafından Cumhuriyet Bay-
ramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 
“Atatürk’ü Anmak ve Anlamak” konulu şiir din-
letisi düzenlendi. İzmir Millî Kütüphane Başka-

nı, İzmir Millî Kütüphane Derneği Başkanlığı, İzmir Kent 
Kültürü ve Gelişimi Platformu Başkanlığı, Türkiye Avukat-
lar Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görev-
leri sürdüren Avukat Ulvi Puğ konuğumuz oldu. 7 ve 8. 
sınıf öğrencilerimizin katıldığı dinletide Puğ’un etkileyici 
yorumu ile seslendirdiği şiirler öğrencilerimizin zihinle-
rinde ve yüreklerinde mükemmel bir tat bıraktı. “Atatürk 
her şeyden önce iyi bir insandı.” diyen Ulvi Puğ, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Savaşırken barışı düşünen, milleti, insan-
ları ve elbette tüm insanlık için barışı ve insanlık onurunu 
gözeten bir yaşam çok ama çok değerlidir. Atatürk haya-
tının her anında bu özlemle yaşamış bir insandır. Tam bir 
insandırda onun için bu kadar kıymetlidir ve biriciktir. 
Değerini bilelim. Sizler de iyi insan olma gayretiyle yaşa-
yın. Gayeniz bu olsun. Çünkü iyi insanların elinden kötü 
işler çıkmaz.”  dedi.

Ulvi Puğ’un Anlatımından Atatürk’ü Dinledik

Puğ’a dinleti sonunda öğrenciler adına çiçeği Oratokul Öğ-
renci Meclisi Başkanı Aykan Kaya verdi. 7. sınıflar Müdür 
Yardımcısı Murat Aktepe ve Türkçe Zümre Başkanı Gülfer 
Tataroğlu Ulvi Puğ’a teşekkür etti.

CU
MHURİYETİMİZ 95 YAŞINDA

BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

CU
MHURİYETİMİZ 95 YAŞINDA

BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

CU
MHURİYETİMİZ 95 YAŞINDA

BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN
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Güzelbahçe Kaymakamlığı Atatürk’ü Anma Törenini 
düzenleme görevini alan okulumuz, Güzelbahçelileri 
Atatürk sevdasında buluşturdu.

Atatürk Kültür Merkezi Tuncel Kurtiz Salonu’nda 
düzenlenen tören öncesinde okulumuzca hazırlanan 
“Işığının Yolunda” adlı Atatürk resimlerinin, üç boyutlu 
eserlerin ve Anıtkabir’in temsili maketinin yer aldığı sergi 
açıldı.  

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenimiz Ayşe Bıçakçı’nın 
sunduğu törende  “Atatürk ile Sonsuza Dek” konulu şiir ve 
kompozisyon yarışması ile “Atatürk ve Çocuk” konulu 
resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere başarı 
belgeleri ve hediye çekleri verildi. 

Törende şiir dalında birinci olan Tuana Dinçel “Doğdu 
Bir Çift Mavi Göz”; kompozisyon dalında birinci olan Zey-
nep Kalyoncu “Biz Her Kasımda Yeniden Doğarız” adlı 
eserlerini seslendirdiler. Öğrencilerin duygu yüklü eserle-
ri büyük alkış aldı.

İlkokul öğrencilerimizin Atatürk ile ilgili duygu ve 

Güzelbahçe Atatürk Sevdasında Buluştu
düşüncelerini anlattıkları “Atatürk Kimdir?” temalı video 
gösteriminde Ata’mıza çocuk kalbinin naifliğiyle dokun-
duk. Drama Öğretmenimiz Aysel Güzel’in hazırladığı  “Tek 
Sevdasın Atam” adlı Atatürk’ün doğumundan ölümüne 
kadar geçen sürecin dramatize edildiği gösteride ise izle-
yenler akan gözyaşlarını tutamadılar. Bu özelg ünde 
öğrencilerimiz Müzik Öğretmeni Oktay Öztürk eşliğinde 
birbirinden güzel parçaları yorumladı, izleyenleri duygu-
landırdı.

Törende kompozisyon dalında birinciliği Anadolu 
Lisemizden Zeynep Kalyoncu, ikinciliği Bilgince Kolejin-
den Berke Çınarlı, üçüncülüğü Fen Lisemizden Irmak Talu 
aldı. Şiir dalında birinciliği Bilgince Ortaokulundan Tuana 
Dinçel, ikinciliği Ali Bayırlar Ortaokulundan Deniz Yurda-
kul, üçüncülüğü Ortaokulumuzdan Alara Urunga kazan-
dı. Resim  dalında dereceli eserlerin tamamı İlkokulumuz-
dan çıktı. Birinciliğe Beril Naz Akkaş, ikinciliğe Hayat 
Mercan Kızılkan, üçüncülüğe Elif Coşkun’un eserleri değer 
bulundu. 
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Ata’mıza Sevgimizi ve 
Bağlılığımızı Haykırdık

Ata’mıza duyduğumuz sevgi ve saygıyı eş zamanlı 
gerçekleşen iki törenle ifade ettik. Okul bah-
çemizde düzenlenen törende O’nun 
mirasçısı olacak gençleri yetiştiren oku-
lumuz, 10 Kasım günü hüznün eşlik 
ettiği gurur duygusunun doruğa çıktığı 
bir günü yaşadı. Tören Atatürk büstüne 
saygı çelenginin sunulmasının ardından 
Sınıf Öğretmenimiz Ayşe Gümüş’ün günün anlam ve 
önemini belirten konuşmasıyla devam etti.  

“Söz Veriyoruz Atam” adlı sunumda 1. Sınıf öğren-
cilerimiz Atatürk sevgisiyle yoğrulacakları bu 

çatı altında ilk gösterilerini büyük heyecan-
la ve coşkuyla sundular ve izleyenlerden 
büyük alkış aldılar.

Sunumda ortaokul öğrencilerimiz de 
Atatürk ilkelerini canlandırdılar. 

Tören, gençlerin Ata’ya cevabı ve törene 
katılan öğrencilerin Atatürk büstüne çiçek sunumla-
rıyla son buldu.  
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MEV Kolejinde Her Sınıf Bir Atatürk

Atatürk’e “Veda” Edilmez, 
Olsa Olsa Her Gün Yeniden 
“Merhaba” Denir

 Türkçe Zümremiz tarafından 10 Kasım Atatürk’ü 
Anma etkinlikleri kapsamında planlanan tiyatro sanatçısı 
Utku Erişik’in yazıp oynadığı “Veda Değil, Merhaba” adlı 
tek kişilik oyun 7 ve 8. Sınıf öğrencileri tarafından büyük 
bir beğeni ve ilgiyle izlendi.

Oyun, takvimler, 10 Kasım 1938’de  “öldüğünü” söyle-
se de bir ulusun yüreğinde ölümsüzlüğü yakalayan 
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü sanatla selamlıyor.
İzleyen herkese Mustafa Kemal Atatürk’e “veda” edeme-
yeceğimizi anlatan oyun, her yeni güne başladığımızda, 
ona her sabah yeniden “Merhaba!” diyebileceğimizi gös-
terdi.

Anadolu Lisesi Onur Kurulunun planladığı “Her Sınıf 
Bir Atatürk” konulu yarışma öğrencilerin tüm sınıfların 
gönüllü katılımıyla gerçekleşti. 

Onur Kurulu, Rehberlik, Sosyal Bilimler ve Görsel 
Sanatlar Zümresi işbirliği ile Atatürk’ün aramızdan ayrılı-
şının 80. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen yarışmaya 19 
şube katıldı. 

Öğrencilerimiz Ata’mızın doğumundan ölümsüzlüğe 
uğurlanışına kadar geçen süreçte yeni Türkiye Cumhuri-
yetini kalıcılaştıran devrimlerini konu olarak seçtiler.  

Sınıf kapılarında sergilenen tüm bu çalışmalar okulu-
muz koridorlarını Atatürk’ün toplumumuza yön veren 
devrimlerinin ve onun yaşam yolculuğunun yer aldığı 
güzel bir sergi alanına çevirdi.

İmgesel olarak özel bir anlamı olan “kapı” sembolü-
nün kullanıldığı bu yarışma Atatürk’ün varlığıyla Türk 
insanın hayatında monarşiden demokrasiye; yobazlıktan 
çağdaşlığa; dogmadan bilime yani aydınlığa açılan bütün 
güzel kapıları hatırlattı.12. sınıflarda 12-E şubesi (Yüzde 

77 ve 61 oyla), 11.sınıflarda 11-E şubesi (Yüzde 49 ve 33 
oyla), 10. sınıflarda 10-A şubesi (Yüzde 68 ve 81 oyla), 9. 
sınıflarda 9-A şubesi (Yüzde 40 ve 32 oyla) birinci oldu.

Sosyal Bilgiler Zümremiz tarafından 10 Kasım 
Atatürk’ü Anma Haftası etkinlikleri kapsamında Sihirli 
Tarih ekibi ile 6. sınıflarımızın katıldığı bir atölye çalış-
ması gerçekleştirildi. Etkinlikte her sınıf için bir ders 
saati ayrıldı. Atatürk’ün kişisel özellikleri ve çok yönlü 
devlet adamı olduğuna ilişkin örneklerin paylaşıldığı 
etkinlikte Atatürk ilke ve devrimlerinin önemi bir kez 
daha vurgulandı. 

Çok Yönlü Bir Lider 
Atatürk 

Oyuncu Utku Erişik, değerli isimlerin aramızdan ayrıl-
masını veda olarak düşünmememizi, onları fikirleriyle 
yaşatmaya devam etmemiz gerekliliğini anımsattı. Sanat-
çı aynı zamanda millî değerlerimize sahip çıkmanın ne 
denli önemli olduğunun altını çizdi. 
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Beden Eğitimi Zümresi tarafından 12 Kasım Pazar günü Balçova Manastır Yaylasında “Ata’ya Saygı Yürüyüşü” düzenlendi. 
Ortaokul ve lise öğrencilerimizin katıldığı yürüyüş bitiminde öğrencilerimiz Türk bayrağı açtı. 

Ata’ya Saygı Doğa Yürüyüşü

İstiklâl Marşı’mızın kabulünün 98. 
yıl dönümü okulumuzda düzenle-
nen törenle kutlandı.  Günün anlam 
ve önemini belirten konuşmayı orta-
okul Sosyal Bilgiler Zümre Başkanı 
Mine Aygül Kaya yaptı. 

İstiklâl Marşı’mızın yazılma süre-
cini özetleyen öğretmenimiz, “Bu 
yüce destanı yazan ustayı hem de 
kahramanlıkları ile ilham olan başta 
Yüce Önderimiz M. Kemal Atatürk 
olmak üzere sayısız kahramanı rah-
metle anıyorum. Hepimizin müca-
deleci ruhla Atatürk ilkelerine bağlı, 
aydınlık yarınlara yürümesini diliyo-
rum.” dedi.

Edebiyat Öğretmeni Özlem 
Temiz’in sunduğu programda “İstiklâl 
Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy” adlı 
belgesel izlendi. Türk Dili ve Edebi-
yatı Zümresi tarafından Anadolu ve 

98 yıldır aynı 
coşkuyla 
söylüyoruz
Fen Lisesi öğrencilerine yönelik açı-
lan “İstiklâl Şairi Mehmet Akif Ersoy” 
temalı şiir yarışmasında dereceye 
giren öğrencilerimize Anadolu ve 
Fen Lisesi Okul Müdürümüz Tülay 
Yazgan başarı belgelerini ve hediye 
çeklerini verdi.

Anadolu Lisesi şiir dalı birincisi 
Sergen Gencer ve Fen Lisesi şiir dalı 
birincisi Umut Berkay Polat eserleri-
ni seslendirdiler. Türk ulusunun 

bağımsızlığa bağlılığını en güzel 
şekilde anlatan İstiklâl Marşı’mızı 5. 
sınıf öğrencilerimiz izleyici koltukları 
arasından coşkulu bir şekilde seslen-
dirdi. Her kıta bir öğrenci tarafından 
okundu. Öğrenciler sahnede bir ara-
ya gelerek İstiklâl Marşı’mızın son 
kıtasını seslendirdiler. Öğrencilere 
günün anısına Okul Koordinatör 
Müdürümüz Murat Zorluer tarafın-
dan başarı belgeleri verildi. 

Şiir dalında açılan yarışmalarda 
Fen Lisesinden F11-A sınıfından 
Umut Berkay Polat birinci, F9-A sını-
fından Rüzgâr Erdem ikinci, F10-A 
sınıfından Ilgın Karadeniz üçüncü 
oldu. Anadolu Lisesinde ise 10-A 
sınıfından Sergen Gencer birinci, 
10-A sınıfından Öykü Naz Bayır ikin-
ci, 11E sınıfından Alper Can Mivcan 
üçüncü oldu.
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Öğretmenler Günü nedeniyle 
Millî Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu 
kararı ile öğretmen ve eğitim perso-
nelimize Kaya İzmir Thermal Otel’de 
brunch düzenlendi. 

Kurumumuzda 5, 10, 15, 20 ve 25. 
yılını dolduran öğretmen ve çalışan-
lara plaketlerini Koordinatör Müdü-
rümüz Murat Zorluer ile Anadolu ve 
Fen Lisesi Müdürümüz Tülay Yazgan 
birlikte verdi. 

Tüm kurum öğretmen ve çalışan-
ların bir araya getiren buluşmada 
MEV Yönetim Kurulu Başkanı A. Rem-
zi Sezgin’in öğretmenler günü mesa-
jı paylaşıldı.

Büyük MEV ailesinin bir parçası 
olmaktan mutluluk duyduğunu 
belirten okul müdürleri “Öğretmen-
ler Günü’nü mesai arkadaşlarımla 
birlikte kutlamaktan dolayı çok mut-
luyuz. Öğrencilerimizi Atatürk ilke ve 
devrimlerinden ödün vermeden 
yetiştirmek için çabaladığımız bu 
kutsal çatı altında işini ciddiyetle 
yapan, yeni Atatürkler yetiştirme 
gayretiyle çalışan tüm çalışma arka-
daşlarımın günü kutlu olsun.” dedi-
ler. 

27. Yılda 19 Öğretmen 12 Personele Plaket
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“Çanakkale, Türkiye Cumhuriyeti’nin ön sözüdür.” 
sözünden hareketle Cumhuriyete uzanan yolda bu ülkeyi 
yoktan var eden tüm varlığımızı borçlu olduğumuz 
Ata’mızı, dönmeyi düşünmeyen dedelerimizi, cephedeki 
erkeklerine destek olmak için var gücüyle çalışan ninele-
rimizi anmak, onlara minnet borcumuzu hatırlamak ve 
hatırlatmak için okulumuzda 13-14-15 Mart 2019 tarihle-
rinde bir dizi etkinlik düzenlendi. 

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri üç gün boyunca 

Cumhuriyete 
Uzanan Yolda 
Kahramanlarıyla 
Çanakkale

Çanakkale, Türkiye Cumhuriyeti’nin Ön Sözüdür

şubeler halinde Çanakkale Savaşı’ndan gerçek objelerin 
yer aldığı okulda kurulan “Çanakkale Müzesi ve Fotoğraf-
ları Sergisi”ni gezdi. 

Öğrencilerimiz, Ata’mızı tarih sahnesine çıkaran ve 
Kurtuluş Savaşı’mızın müjdecisi Çanakkale Savaşı’nı müze 
yetkililerinden bilgi alarak öğretmenleri eşliğinde gezdi-
ler. Öncesinde 1 ve 2. sınıflarımıza “Ben Atatürk”; 3 ve 4. 
sınıflarımıza “Ben Seyit Onbaşı” ; 5 ve 6. sınıflarımıza “O 
Komutan Benim”  9. sınıflarımıza “Çanakkale Destanı” adlı 
kitaplar hediye edildi. 

15 Mart 2019 Cuma günü ise lise ve ortaokul öğrenci-
lerini üç seans halinde Müze Yetkilisi Murat Taşkın tarafın-
dan “Cumhuriyete Uzanan Yolda Kahramanlarıyla Çanak-
kale”  adlı duygu yüklü bir sunum yapıldı. 

Çanakkale’nin tarihimizdeki yeri kahramanlarıyla daha 
da bir anlam kazandı. Kadınların, çocukların cephede 
savaşan erler kadar onurlu ve dik duruşları anlatıldı. 

O dönemde yaşayan ve o mücadelenin içinde olan 
herkesin birer kahraman olduğu vurgusu yapıldı. 

Mustafa Kemal’in askeri dehasının da ortaya çıktığı ve 
Kurtuluş Savaşı’mızın muzaffer komutanı Ata’mız tekrar 
minnetle ve şükranla anıldı. 

Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü müze yetkilileri Murat Taşkın ve Zeynep Pınar Cem’e teşekkür belgesi takdim etti.
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Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümünü ve şehitleri-
mizi,  18 Mart 2019 Pazartesi günü 6. , 9. ve 11. sınıf 
öğrencilerinin katıldığı törenle andık.

Törende ilk konuşmayı Fen Lisesi 9-A sınıfı öğrencisi 
İrem Karabudak, “Görkemli Gurur Tablosu: Çanakkale” 
adlı kompozisyonunu okuyarak yaptı. Karabudak ‘ın kom-
pozisyonu “Şehidime Söyleyeceklerim Var” konulu kom-
pozisyon yarışmasında kendisine okulda birincilik, ilçede 
üçüncülük ödülünü getirmişti.

Anadolu Lisesi birincisi 12-D sınıfı öğrencisi Zeynep 
Kalyoncu “Benim Şehidim” adlı kompozisyonunu seslen-
dirdi. Öğrencilerimize hediye çeklerini ve başarı belgele-
rini Anadolu ve Fen Lisesi Müdürümüz Tülay Yazgan ile 
Okul Koordinatör Müdürümüz Murat Zorluer verdi.

 “Çanakkale’den Mektup Var” adlı drama da izleyenleri 
duygulandırdı. Dramaya müzikleriyle katkı veren öğren-
cilerimizin eserleri seslendirmeleri profesyonelleri arat-
madı. Günün anlamına uygun seçilen ezgiler ruhumuzun 
derinliklerine işledi. Törende görev alan lise öğrencileri 
Deniz Aktan, Duru İlayda Yağcı, Rayan Alswairekh, Mert 
Seyhan Eğinç, Buse Ergen, Baran Karakaya ve Yağmur 

Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıl Dönümünü Törenlerle Andık
Sözeri’ye başarı belgeleri verildi.

Çanakkale’den Dünyaya Bağımsızlık Çağrısı

Sosyal Bilgiler Zümremiz tarafından 8. sınıf öğrencile-
rine “Gelibolu’dan Mektuplar” konulu bir atölye çalışması 
düzenlendi. 

Sihirli Tarih Eğitim Organizasyonu Yetkilisi ve Tarih 
Öğretmeni Pınar Sözer Tonga’nın sunumuyla gerçekleşen 
etkinlikte her şubeye bir ders saati ayrıldı.

Öğrencilerimiz, atölye çalışmasında savaşın hiç düşün-
medikleri yönlerini de görme ve hissetme olanağı buldu-
lar. Öğrencilerimiz, Türk halkının vatan sevgisinin her 
türlü zorluğu yenebileceğine olan inancının Seyit Onba-
şının Fransız gemisi Ocean’ı tek bir top mermisiyle batır-
dığı günle yani 18 Mart’la simgeleştiğini kavradılar. 

İngiltere’nin sömürgesi olan Yeni Zelanda ve Avustu-
ralya gibi ülkelerin bağımsızlık ve vatan savunması kav-
ramlarının kutsallığını Çanakkale’de gördüklerini ve bu 
savaşın sadece Türkler değil, sömürgeciliğe karşı çıkan 
tüm dünya milletleri için ne denli önemli olduğunu anla-
dılar. 
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Kırmızı ve beyaz kıyafetleriyle okul öncesi öğrencile-
rimiz, 22 Nisan 2019 Pazartesi günü okul tören alanında 
gerçekleştirdikleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı Haftası açılış töreninde “Barışın adı 23 Nisan” 
dedirttiler.

Sunumunu Drama Öğretmeni Aysel Güzel’in yaptığı, 
ilkokul tören alanında gerçekleşen, okul öncesi öğrenci-
lerimizin görev aldığı, velilerimizin de katıldığı renkli ve 
coşkulu geçen tören, Okul Koordinatör Müdürü Murat 
Zorluer’in konuşmasıyla başladı. 

Zorluer “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı Şenliklerini bugünkü törenimizle başlatıyoruz. Sizler-
le beraber etkinlikler ve gösterilerle coşkulu bir şekilde 
kutlamak bizleri gururlandırıyor. Atatürk’ün çocukları 
olan sizlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mını kutluyorum.” dedi.

4 yaş grubumuzun ritim gösterisi ile başlayan etkin-
likte okul öncesi öğrencilerimizin oluşturduğu koro bir-
birinden güzel şarkılarla dostluk ve sevgi mesajları ver-
diler. Tören sonunda okul öncesi sınıflarımız gökyüzüne 
rengarenk balonları bıraktılar. 

Miniklerin Dilinde Barışın Adı : 23 Nisan

Okul Koordinatör Müdürümüz Murat Zorluer ve Müdür Başyardımcımız Tuna Boztaş, çocuklarımızın barış ve huzur içinde 
yaşayacakları güzel bir dünya dilekleriyle beyaz güvercinleri uçurdular.
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23 Nisan’ın Rengarenk 
Çiçekleri

Okulumuzda bir haftaya yayılan 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin en renkli gösteri-
sini 1. sınıf öğrencileri yıl sonu şölenleriyle yaptı. 

Her yıl düzenlenen “1. Sınıflar Geleneksel Yıl Sonu 
Şöleni”nde birbirinden renkli kıyafetleri ve koreografile-
riyle izleyenlerden tam not alan minikler, 23 Nisan coşku-
sunu doyasıya yaşadı. Velilerimiz de çocuklarımızın coş-
kusuna ve heyecanına ortak oldular. 

1. sınıf öğrencileri adına söz alan Levent Cengiz ve 

Büşra Ünal böylesine anlamlı günü tüm dünya çocukları-
na armağan eden Ata’mıza teşekkürlerini sundular. İngi-
lizce ve Türkçe şarkılar söylendi. 

Her sınıfın farklı kostümlerle ve koreografi ile rol aldığı 
şölen, müzik ritm gösterisi, halk oyunları, dans, jimnastik 
ve bale gösterileri ile devam etti. İlkokul jimnastik takımı, 
ortaokul step dans takımı gösterilerini sahneledi. Şölen, 
tüm sınıfların sahneye çıktığı final gösterisi ve ardından 
kesilen pasta ile sona erdi.
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Okulda Bayram Var

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkin-
likleri kapsamında 24 Nisan Çarşamba günü okul spor 
salonunda iki ayrı kutlama programı gerçekleştirildi. 
Törenlerin ilki 10.30’de okul öncesi, ilkokul öğrenci ve 
velilerinin katılımıyla gerçekleşti. İkinci tören ise 15.00’de 
ortaokul ile lise öğrenci ve velileri içindi.

İlkokul töreninin sunumunu 4. sınıf öğrencilerimiz-
den Çınar Mercan ve Özüm Yıldırımoğlu yaptı. 

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın ardından günün 

anlam ve önemini belirten konuşmasını öğrencimiz 
Mete Kurtbaş yaptı. 

İkinci töreni ortaokul öğrencilerimizden Almila 
Tosuncuk ve Kaan Çilinger sundu. Günün anlam ve öne-
mini belirten konuşmasını Defne Altıntaş yaptı. Şiir dalı 
birincisi Defne Bayman şiirini seslendirdi.

Törenler, 4.sınıflar blok flüt ve metalofon gösterisi 
başladı. Etkinlikler zincirinde sırasıyla okul korosundan 
şarkılar, 2 ve 3. sınıflar jimnastik kulübü gösterisi, 2. sınıf-
lar halk oyunları gösterisi, 2 ve 3. sınıflar dans kulübü 
gösterisi, ilkokul jimnastik takımı ve ortaokul step dans 
takımı gösterileri sahne aldı.

Törenlerde “Benim Renklerimle 23 Nisan” ve “Haya-
limdeki 23 Nisan” konulu resim yarışmaları ile “23 Nisan 
ve Atatürk” konulu şiir yarışmasında dereceye giren 
öğrencilerimize başarı belgelerini ve hediye çeklerini 
Anadolu Fen Lisesi Müdürümüz Tülay Yazgan ile Okul 
Koordinatör Müdürümüz Murat Zorluer birlikte verdi. T

örenlerimizin sonunda öğrencilerimiz ve öğretmen-
lerimiz ellerinde bayraklar İzmir Marşı’nı hep bir ağızdan 
coşkuyla söylediler.
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Ata’mızın Çocuk 
Sevgisini Anlattılar

2. sınıf öğrencilerimiz Ata’mıza duydukları derin sev-
giyi 19 Nisan 2019 Cuma günü Güzelbahçe Atatürk 
Kültür Merkezi’nde sahneledikleri “Atatürk ve Çocuk” 
adlı gösteriyle kanıtladılar. 

Gösteride Sınıf Öğretmenlerimiz Özlem Bilici, Senem 
Çınar, Başak Otaklı, Behram Işıkdoğan, Pınar Çakır ve 
Sevil Oktar ile Drama Öğretmenimiz Aysel Güzel, Müzik 
Öğretmenlerimiz Seher Öztürk, Tenay Tülay Çiğdem 
Halk Oyunları Öğretmenimiz Tezcan Kumlutaş görev 
aldı. Öğrencilerimiz gösteride Mustafa Kemal’i Atatürk 
yapan, onu sadece Kurtuluş Savaşı’mızın lideri değil, 
toplumumuzun lideri olarak kabul etmemizi ve O’na 
duyulan sevginin altında yatan “İnsan Atatürk”ü drama-

larla, şarkılarla, danslarla anlattılar. Etkinliği izleyen anne 
babalarına da duygusal anlar yaşattılar. 

5. sınıf öğrencilerimiz “Kuklalar 23 Nisan’ı Anlatıyor” 
konulu bir etkinliğe katıldılar. Sosyal Bilgiler Zümresi ve 
Sihirli Tarih Grubundan Tarih Öğretmeni ve Yaratıcı 
Drama Eğitmeni Pınar Sözer Tonga’nın rehberliğindeki 
etkinlikte öğrencilerimize Karagöz ve Hacivat da eşlik 
etti. Öğrencilerimiz Karagöz ve Hacivat çizimlerini 
renklendirerek sınıflarına kurulan perdede gölge oyunun 
ölümüz kahramanlarını konuşturdular.  

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
etkinlikleri kapsamında çim sahamıza şişme oyun 
parkurları kuruldu. Bu parkurlarda 24-25-26 Nisan 
Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü ortaokul 5-6. 
sınıflarımız ile okul öncesi ve tüm ilkokul öğrencilerimiz 
öğretmenleri nezaretinde gönüllerince eğlendiler. 

Şişme Oyun Parkurlarında 
Gönüllerince Eğlendiler

Karagöz ve Hacivat 23 Nisan Kutlamalarında
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve 
Gençlik ve Spor Bayramı töreni lise 
tören alanımızda gerçekleştirdi. 
Törenin sunumunu Fen Lisesi Öğren-
cilerimiz Enis Özgün ve Sude Demet 
Çabuk yaptı. Günün anlam ve öne-
mine ilişkin konuşmayı, Güzelbahçe 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün açtı-
ğı “Samsun’da 100 Yıldır Yanan 
Meşale” konulu kompozisyon yarış-
masında birinci olan Anadolu Lisesi 
öğrencimiz Dilara Dereci kendisine 
ödül getiren kompozisyonunu oku-
yarak yaptı.

“Samsun’da 100 Yıldır Yanan 
Meşale” konulu kompozisyon, “19 
Mayıs 1919 ve 100.Yıl” konulu şiir ve 
“Kurtuluş Savaşı’nın 100. Yılı” konulu 
resim yarışmasında okul ve ilçe 
derecesi alan lise ve ortaokul öğren-
cilerimize başarı belgeleri ve hediye 
çekleri okul müdürleri tarafından 
verildi.

Bahçeyi dolduran tüm öğrenci-
lerimiz Fen Lisesi öğrencimiz Ayça 
Çakmakoğlu’nun eşliğinde Gençli-
ğin Ata’ya Cevabını okudu. MEV 
Gençlik Korosu birbirinden güzel 
maşların yanı sıra güftesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Öğretmenimiz Ayşe 
Bıçakçı’ya, bestesi Müzik Öğretme-
nimiz Oktay Öztürk’e ait olan “19 
Mayıs 100. Yıl Marşı”nı coşkuyla ses-
lendirdiler. Sonrasında sahne alan 

“Dostluk Günü”nde 100. Yıl Coşkusunu Yaşadılar

MEV Ritim Grubunun gösterisi 
büyük beğeni aldı. 

Öğrencilerimiz kırmızı beyaz 
balonları öğretmenleriyle birlikte 
100. yıl anısına gökyüzüne 
bıraktılar.7.si düzenlenen “Dostluk 

Günü”nde ortaokul ve lise dans gös-
terileri, “Ben Bilmezsem Kim Bilir?” 
yarışması yapıldı. Öğrenciler 12-D 
sinema stantları ile çim sahada kuru-
lan şişme oyun parkurlarında gönül-
lerince eğlendiler. 

Etkinliğin son bölümünde öğrencilerimiz “Eskazaband” müzik grubunun seslen-
dirdiği birbirinden güzel parçalarla dans etti. 
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Milli Mücadelenin 100. Yılını Bir Ay Boyunca Kutladık
İlkokul Öğrencilerimiz 19 
Mayıs’ı Kutladı

İlkokul öğrencilerimiz 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve 
Spor Bayramını 17 Mayıs 2019 
Cuma günü düzenlenen bir 
törenle kutladı. Törenin 4-E sınıfı 
öğrencimiz Defne Salan sundu. 
Törende günün anlam ve önemini 
belirten konuşmayı 4-D sınıfı 
öğrencimiz Naz Yenikaya yaptı. 
4-F sınıfı öğrencisi Efe Boncukçu 
“Bandırma Vapuru” adlı şiiri 
seslendirdi. Törende “Bugünün 
Çocukları Yarının Büyükleri” 
konulu resim yarışmasında 
dereceye giren öğrencilere başarı 
belgeleri ve hediye çekleri verildi. 

Millî Mücadelenin 100. Yılında 
Ata’mızın İzindeyiz

Millî Mücadelemizin 100. yılı 
okulumuzda bir ay sürecek 
etkinlikler kutlandı. Bir aya yayılan 
etkinliklerimizin ilkini tiyatro 
sanatçısı Utku Erişik’in yazıp 
oynadığı “Hoş Gelişler Ola” adlı 
tek kişilik oyundu. Oyun lise ve 
ortaokul sınıflarımız tarafından 
büyük bir beğeniyle ve ilgiyle 
izlendi.

Bandırma Vapuru Maketi  
Atatürk Köşemizde

Millî Mücadelemizin 100. 
yılında Sosyal Bilimler ve Görsel 
Sanatlar Zümremizin işbirliği ile 
okulumuz gelin gibi süslendi. 
Öğrencilerimiz 19 Mayıs ve 100. 
yıl konulu mesajları küçük notlar 
halinde Atatürk köşemizde 
sergilendi. Görsel Sanatlar 
Zümresi tarafından hazırlanan 
Bandırma Vapuru maketi de 
Atatürk köşemizde yerini aldı. 15 
Mayıs İzmir’in işgali ile başlayıp 9 
Eylül 1922’de yine İzmir’de sona 
eren Kurtuluş Savaşı’mızın tarihsel 
süreci hazırlanan özel çalışmalarla 
sergilendi. 

Utku Erişik Ata’mıza kurtuluş mücadelesinde eşlik eden kahramanlarımıza yer 
verdiği oyununda Ata’mızın Samsun’a geçiş sürecinden, kongreleri ve cephe geri-
sinde en az cephedeki askerlerimiz kadar kahramanlık destanı yazan kadınları-
mızdan ve çocuklarımızdan söz etti.
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Millî Mücadelenin 100. yılı nedeniyle Beden Eğitimi 
Zümresi tarafından Efes – Mimas Kültür rotaları yürüyüş 
ve kamp etkinliği düzenlendi.  

Doğa Sporları Kulübümüz ve gönüllü öğrencileri-
mizden oluşan 70 kişilik ekip, Azmak üzerinden Efes 
Mimas Kültür Rotalarını takip ederek Altınköy 1. kamp 
noktasına vardılar. 

Altınköy’de çadırlarını kurarak kamp yapan öğrenci-
ler, ertesi gün Urla Demircili’ye geçtiler.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarım Kültür ve Kalkın-

Millî Mücadelenin 100. yılında Efes – Mimas  Kamp ve Yürüyüşü
dırma Daire Başkanlığının lojistik desteğini alarak önce-
den belirlenen rotaları takip öğrencilerimiz, insanoğlu 
için en güzel öğrenme ortamı olan doğayla iç içe anlam-
lı bir etkinliğin parçası oldular.

Demircili sahiline farklı rotalardan ulaşan Off Road 
35, Urla Off Road, Göztepe Windsurf, Çekmergen Gele-
neksel Okçuluk Derneğinden gelen sporcularla birlikte 
Atatürk posteri ve Türk Bayrağı açarak 19 Mayıs’ın 100. 
yılında Atatürk’ün gençlere emanet ettiği Cumhuriyet 
mirasının “miras yedileri” olmayacaklarına söz verdiler.

 Millî Mücadelenin 100. Yılı ve 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamın-
da Onur Kurulu ile Beden Eğitimi Zümresi tarafından 
mart ayının son haftasında  “MEV Spor Şenliği”  düzen-
lendi. Şenlikte kızlar ve erkekler futbol, voleybol ve stre-
etball turnuvaları gerçekleştirildi. Voleybol turnuvasının 
finali “Özvoley” ve “Fivers” takımları arasında oynandı. 
“Özvoley” takımı 2-1’lik skorla gülen taraf oldu. Street-

ball turnuvasının final maçında “Özbasket”i 16-12 ye-
nen “Enginar” takımı kupanın sahibi oldu.

Kız futbol müsabakasının final maçında “MEVcelo-
na” “Lokmata”yı 3-2 mağlup etti. Erkek futbol final ma-
çında ise “Ezel” ve “Toronto Raptors” takımları kıyasıya 
mücadele etti. Normal süresi berabere biten maçın skoru 
penaltı atışlarıyla belli oldu. 5-3’lük skorla “Ezel” takımı 
kupaya uzandı.  

MEV Spor Şenliği’nde Takımlar 100. Yıl Kupasına Uzandı
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günün anısına çiçek sundular. 
Törende şiir, kompozisyon, resim 

ve afiş yarışmalarında derece alan 
öğrencilere belgeleri ve hediye çek-
leri verildi. Ödüllü şiir ve kompozis-
yonlar okundu. 

Ortaokul step ve lise dans gru-
bumuzun gösterisinin ardından  
MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkoku-
lu öğrencilerinden oluşan koro, 
Müzik Öğretmenimiz Tenay Tülay 
Çiğdem yönetiminde birbirinden 
güzel şarkılar seslendirdi.

Millî Eğitim Vakfının 38. kuruluş 
yıl dönümü 19 Şubat Salı günü oku-
lumuzda düzenlenen törenle kut-
landı.

Törene MEV Denetim Kurulu 
Başkanı Aydın Özyar, Güzelbahçe 
Kaymakamı Hüseyin Kulözü, Güzel-
bahçe İlçe Milli Eğitim Müdürü Arzu 
Günaydın, Güzelbahçe Belediye Kül-
tür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Koor-
dinatörü İlkay Kıyak ve MEV Bağışçı-
sı Mevlüde Kandemir katıldı. 

Törende “Benim Okulum Benim 
Değerlerim” konulu resim yarışması 
ile “Milli Eğitim Vakfı Birlik ve Daya-
nışmanın Sembolüdür” ile “MEV 
Paylaşmadır” konulu şiir ve kompo-
zisyon yarışmalarında dereceye 
giren elli yedi öğrenciye başarı bel-
geleri ve hediye çekleri verildi. Töre-
nin sunumunu Türkçe Öğretmenle-
rimiz Esra Onur Yiğit ve Melis Çerçi 
yaptı.

Millî Eğitim Vakfının kuruluşun-
dan bu yana eğitim alanında yaptığı 
önemli hizmetlerin anlatıldığı tanı-
tım filminin izlendiği törenin açış 
konuşmasını Koordinatör Müdürü-
müz Murat Zorluer yaptı. Zorluer, 
“Vakıfçılık bir gönül işidir. Bağışçıla-
rımız, o yüce insanlarımız, gönüllü-
ler listesinin başında yer alıyorlar. 
Kendilerine şükranlarımı sunuyo-
rum. Millî Eğitim Vakfında şimdiye 
kadar görev yapmış tüm yönetim ve 
denetim kurulu üyelerimize de 
teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunu-
yorum. Yakın zamanda kaybettiği-
miz MEV Yönetim Kurulu Başkanı-
mız Sayın İhsan Özçukurlu başta 
olmak üzere hayatını kaybeden 
yönetim ve denetim kurulu büyük-
lerim ile bağışçılarımızı rahmetle 
anıyorum.” dedi.

Vakfın, toplumu ilgilendiren pek 
çok olayda önemli rol üstlendiğin-
den söz eden MEV Denetim Kurulu 
Başkanı Aydın Özyar velilere seslen-
di. 

Şimdiye kadar eğitim alanında 
pek çok hizmetler yapan Millî Eğitim 

38 Yıldır Sönmeyen MEV Meşalesi 
Millî Eğitim Vakfı, Eğitime Hizmette 38 Yaşında

Vakfının açtığı özel okullarda binler-
ce öğrenciyi mezun ettiğini belirtti. 
“Bu çatı altında yetişen çocukların 
ülkesini seven ve Ata’sının yolundan 
ayrılmayan gençler olacağına, seçil-
miş işini seven ve önemseyen öğret-
menlerden eğitim aldığına dair kuş-
kunuz olmasın. Okul için verdiğiniz 
her kuruşun doğru yerlere harcandı-
ğına emin olun.” dedi.

İlkokul öğrencilerimiz MEV Dene-
tim Kurulu Başkanı Aydın Özyar ile 
MEV Bağışçısı Mevlüde Kandemir’e 
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Millî Eğitim Vakfının 38. kuruluş yıl dönümü etkinlik-
leri çerçevesinde 18 ve 20 Şubat 2019 tarihlerinde 
Beden Eğitimi Zümremiz tarafından “MEV 38. Yıl Yüzme 
ve Voleybol Dostluk Turnuvası” düzenlendi. 

Ortaokul yüzme takımı öğrencilerimiz Işıkkent Kole-
jini; ortaokul voleybol takımımız da Bahçeşehir Koleji ve 
TAKEV Okullarını ağırladı.

Voleybol turnuvasında ortaokul voleybol takımımız 

birinci, Bahçeşehir Koleji ikinci, TAKEV üçüncü oldu. 
Katılımcı 40 öğrencinin yer aldığı yüzme turnuvasın-

da öğrenciler, 50 m karışık, kelebek, sırtüstü, serbest ve 
100 m karışık sitilde yarıştı. 

Katılımcı öğrencilerle birlikte yemek yiyen ve öğle 
arasında çim sahada futbol oynayan öğrencilerimiz iyi 
bir misafirperverlik örneği verdiler. Turnuvanın sonunda 
katılımcı okullara kupaları, teşekkür belgeleri verildi.

MEV’in 38. Yılında  Yüzme ve Voleybol Dostluk Turnuvası  
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Okul Aile Birliğimiz tarafından 4 
ve 8. sınıflarımız için 12 ve 13 Hazi-
ran 2019 tarihinde Kaya Thermal 
Otel ve Aqua Marine’de balo düzen-
lendi. Her sınıf için sertifika töreni 
düzenlenen gecede kep ve cübbe-
lerini giyen öğrencilerimiz, sınıf 
öğretmenlerinin elinden anı belge-
lerini aldılar. 

4 ve 8. Sınıflarımız Anı Belgelerini Aldılar

Her Veda Yeni Bir Başlangıç

Öğrencilerimizin coşkuyla kep 
attıkları gecede konuşan Okul Koor-
dinatör Müdürü Murat Zorluer, 
“Çocuklarınızı çocuklarımız gibi sev-
dik ve koruduk. Onları Atatürk ilke 
ve devrimlerinden ayrılmadan yetiş-
tirme gayretinde olduk. Çocukları-
mızın üzerinde emeği bulunan tüm 
öğretmenlerimize ve siz değerli 

anne babalara teşekkür ediyorum. 
Çocuklarımıza tüm eğitim öğretim 
hayatları boyunca başarılar ve mut-
luluklar diliyorum.” dedi

Öğrencilerimiz, velileri ile sınıf ve 
branş öğretmenlerinin de katıldığı 
gecede gönüllerince eğlendi. Mezu-
niyet pastasını öğretmenleri ve okul 
müdürleri ile birlikte kestiler.
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Anadolu Lisesi 26. dönem, Fen 
Lisesi 22. dönem mezunlarımız okul 
bahçesinde düzenlenen törenle 
uğurlandı. 12. sınıftan uğurladığı-
mız 112 öğrencimiz 30 Mayıs 2019 
tarihinde okul bahçesinde düzenle-
nen özel bir törenle kep attı.

Törende MEV Yönetim Kurulu 
Başkanı A. Remzi Sezgin, MEV Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı Talat 
Bulut, MEV Yönetim Kurulu Üyesi 
İbrahim Çoksak, MEV Denetim Kuru-
lu Başkanı Aydın Özyar, MEV Borno-
va Öğretmenevi Müdürü Selahattin 
Haşlaker, MEV Koleji Özel Güzelbah-
çe Okulları Koordinatör Müdürü 
Murat Zorluer ve MEV Koleji Özel 
Güzelbahçe Anadolu ve Fen Lisesi 
Müdürü Tülay Yazgan da mezunları-
mızı yalnız bırakmadı.

Barkovizyondan Geçen Yıllar

Tören öncesinde, mezun öğren-
ciler ile okul etkinliklerinden karele-
rin yansıtıldığı barkovizyon sunumu 
yapıldı. 12. sınıf öğrencilerimiz 10. 
Yıl Nutku eşliğinde topluca merdi-
venlere yerleştikten sonra saygı 
duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayan 

Mezunlarımıza Muhteşem Uğurlama

törende Anadolu Lisesi mezunları 
adına konuşmayı Ladin Akçınar Fen 
Lisesi mezunları adına Ekin Karya 
Köse yaptı. 

İki mezun da yaptıkları konuş-
mada yetişmelerinde büyük emek-
leri olan ailelerine, öğretmenlerine 
ve okul idarecilerine teşekkür etti-
ler.

Mutlu Bir Yaşam Yolculuğunuz 
Olsun

Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü 
Tülay Yazgan, öncelikle verdikleri 
destek için Milli Eğitim Vakfının 

değerli yöneticilerine, çocuklarını 
yetiştirirken verdikleri temel değer-
ler ve emekleri için anne babalara, 
öğrencilerimize yol göstericilik ve 
ilgi için de öğretmenlerimize teşek-
kür etti.

Mezunlara seslenen Yazgan, 
“Umarım MEV Kolejindeki yıllarınız, 
seçkin öğretmen ve personelin yar-
dımıyla, size kendi kalbinizi ve zihni-
nizi takip etme cesaretini vermiştir. 
Emanetinize sahip çıktığınız, iyi 
insan olabilme yolunda doğru karar-
ları alabildiğiniz, mutlu bir yaşam 
yolculuğu diliyorum. ” dedi.  
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Geleceğe Güvenle Yelken Açtılar
Mezuniyet töreninde konuşan 

MEV Yönetim Kurulu Başkanı A. 
Remzi Sezgin, Millî Eğitim Vakfının 
mezunlarına seslendi.  

Sezgin “Ülkemizin seçkin eğitim 
kurumları arasında önemli bir yere 
sahip olan MEV Koleji Özel Güzel-
bahçe Anadolu ve MEV Koleji Özel 
Güzelbahçe Fen Lisesini tamamla-
yan sizlerle daima gurur duyacağız. 
Bundan sonraki eğitim hayatınızda, 
istediğiniz, beklediğiniz, tüm başarı-
ların ve güzel günlerin sizinle olma-
sını gönülden diliyor, hepinizin göz-
lerinden öpüyorum. Yolunuz sağlık, 
umut ve başarıyla dolu olsun.” dedi.

Konuşmaların ardından okulu ilk 
beş dereceyle bitiren öğrencilerin 
isimleri açıklandı. 

Fen Lisesinden Burcu Sarıtaş 
birinci, Onur Cansever ikinci, Ata-
berk Kıykım üçüncü, Ecem Lara Çivi-
döken dördüncü, Ekin Karya Köse 
beşinci oldu. Anadolu Lisesinden ise 
Nazlı Pilavcı birinci, Ceyda Arabacıo-
ğulları ikinci, Elif Eren üçüncü, Ada 
Şenel dördüncü, Naz Temelgünzeki 
beşinci oldu.

Okul birincileri isimlerini anı 
kütüğüne aileleri, okul müdürleri ve 
MEV yetkilileri ile birlikte çaktılar. 

Anlamlı gecede lise öğretmenle-

rimiz de öğrencilerimizle birlikte 
okul merdivenlerinde sıralandı. 
Mutluluk ve güzel bir gelecek dilek-

leriyle kep atan mezunlarımız birlik-
te söyledikleri veda şarkılarıyla 
geceyi sonlandırdılar.  
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Yirmi bir okuldan otuz dokuz öğrencinin katıldığı “Dilim-
den Kalemime Öykü Yarışması”nda ilk beş dereceye giren 
eserler şöyle sıralandı: Edebiyat dünyamızın önemli isim-
lerinde Yunus Bekir Yurdakul, Asuman Portakal, Hüsnan 
Şeker, Hanzade Servi’den oluşan seçici kurulun eserleri ti-
tizlikle değerlendirdiği yarışma sonucunda Bornova Rota 
Kolejinden Yasemin Nur Uyanık “Euphoria” adlı öyküsüy-

le birinci, Ekin Kolejinden Deniz Hazar “Bayan Köksal’ın 
Güncesi” adlı eseriyle ikinci, Özel İstek Okullarından Ela 
Yağcıoğlu üçüncü, Güzelbahçe Bahçeşehir Kolejinden Yağ-
mur Özvardar “Zaman ve Saat Kulesi Benim Elimde” adlı 
öyküsüyle Seçici Kurul Özel Ödülü, Bornova Fen Bilimleri 
Kolejinden Eliz İda Bakırlı “Hayatımdaki Değişim Anı” adlı 
öyküsüyle Seçici Kurul Özendirme Ödülünün sahibi oldu.

Ortaokul Türkçe Zümresi tarafından Altın Kitaplar’ın 
ana sponsorluğunda Tudem Yayınları ile İlkur Sanat’ın 
desteğiyle “2. Dilimden Kalemime Öykü Yarışması”nda 
dereceye giren öğrenciler  genç kalemler ödüllerini aldı. 
9 Mart 2019 tarihinde geçekleştirilen yarışmada derece-
ye giren öğrenciler için 14 Mart 2019 tarihinde okulu-
muz konferans salonunda ödül töreni düzenlendi.

Törene yarışmanın sponsor firma yetkilileri ile yarış-
manın seçici kurul üyesi Yunus Bekir Yurdakul da katıldı. 
Törende ilk beşte yer alan öğrenciler ve öğretmenleri ile 
7 ve 8. sınıf öğrencileri izleyiciler arasında yerini aldı.

Türkçe Öğretmeni İkbal Arslaner’in sunduğu tören-
de ilk konuşmayı Yunus Bekir Yurdakul yaptı. Öğrencile-
rin eserlerinin çok kıymetli olduğunu ve seçici kurul 
olarak dereceye giren öğrencileri belirlerken zorlandık-
larını belirtti.  “Onların bir cümle ile çıktıkları öykü yolcu-
luğuna konukluk etmekten, hayal dünyalarının zengin-
liğini görmekten büyük keyif aldık. 

MEV Koleji bu etkinlik için çok emek verdi. Ancak 
genç yazarların keşfedilme sürecinde okulunuzun 

Genç Kalemler 
Ödüllerini Aldı

büyük bir katkısı oldu. Bu etkinliğin içinde yer almaktan 
büyük mutluluk duydum.” dedi.

Öykü yarışmasının çıkış cümlesi İzmir’in simgesi Saat 
Kulesi’ydi. Ödül töreni öncesi 7. sınıf öğrencilerinin 
görev aldığı fonda birbirinden güzel İzmir şarkılarının 
yer aldığı “İzmir Şiirleri Dinletisi” derecelerin açıklanması 
öncesinde izleyenlere tatlı bir imbat esintisi sundu.

Dereceye giren öğrencilere teşekkür belgeleri ve 
yarışma şartnamesinde duyurulan altın ödülleri ve 
öğretmenlerine de kitap çeki hediye edildi. Sponsor fir-
ma temsilcilerine de teşekkür plaketleri sunuldu.
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2018-2019 MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 
4. SINIF ÖĞRENCİLERİ

Aşıkların Dilinden Türk Halk Kültürü Etkinliği
Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi tarafından “Âşıkların 

Dilinden” konulu Türk halk kültürü ve edebiyatı etkinliği 
düzenlendi.

Fen Lisesi 10-B sınıfı öğrencimiz Başak Çetinkaptan’ın 
sunduğu etkinlikte âşıklık geleneğini yaşatan İzmir 
Âşıklar Derneği Başkanı Âşık Celal Bulut, Başkan Yardım-
cısı Âşık Nuri Ağdemir, Dernek Üyesi Âşık Serdar Çeliker’i 
9 ve 10. sınıf öğrencilerimiz beğeniyle izledi.

Âşıklık geleneğinden atışma, mahlas alma, lebdeğ-
mez, nazire söyleme gibi örnekler sunan âşıklar, sazla-
rıyla öğrencilerimizin gönüllerinde güzel bir iz bıraktı. 

7. Sınıflar Arasında Münazara
Ortaokul Türkçe Zümresi tarafından 7. sınıflar arasın-

da “Siz mi zamanı yönetiyorsunuz, zaman mı sizi yöneti-
yor?” konulu münazara düzenlendi. Münazarada iki 
grup yarıştı. Rüzgâr Avcı, Özgür Abacıoğlu, Defne Aydın, 
ve Hesna Su Altın’dan oluşan “Vakit Nakittir” grubu 
zamanın insanı yönettiğini, Kuzey Erdoğan, Ece Ekşisi, 
Ada Gültekin ve Çınar Kızılkan’dan oluşan “Geleceğe 
Dönüş ” grubu da insanının zamanı yönettiği tezini 
savundu. Kazanan grup “Geleceğe Dönüş” grubu oldu. 

4. sınıflar zümremiz öğrencilerimizin okullarıyla ilgili hislerini yazıya dökmelerine 
olanak sağlayan, çocukların gözünden de MEV’in varlık nedenini ve başarısı-

nın sırrını anlayabileceğiniz çok özel bir kitabın kahramanları oldular.
Yüreklerinden süzülen sevgi dolu, duru ifadelerle bezenmiş 
“MEV’e Mektuplar” yıllar sonra okuması da dinlemesi de 

MEV Koleji eğitimcilerine keyif ve gurur verecek. 
Kitap, öğrencilerimizden öğretmenlerine ve 

MEV’e en güzel armağan, öğretmenler-
den de öğrencilere verilecek en 

tatlı anı olarak evlerde 
kütüphanelerdeki 

yerini aldı. 

MEV’e Mektuplar Kitap Oldu
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Öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak 
amacıyla 1. sınıflar zümresi tarafından düzenlenen “81 İl, 
81 Kitap Projesi” kapsamında yıl içinde kitaplarını okuyan 
öğrencilerimiz için özel bir tören düzenlendi. 

Belgelerini alan öğrencilerimiz okul müdürleri ve sınıf 
öğretmenleri ile birlikte anı fotoğrafı çektirdiler. 

Rumeli’nin Sesleri Anadolu Topraklarında Yankılandı

Türkçe Zümresi tarafından “Rumeli’nin Sesleri Ana-
dolu Topraklarında” adlı bir etkinlik düzenlendi. 

Rumeli ezgileri ve danslarının yanı sıra o yöreye özgü 
hikayelerin canlandırıldığı etkinlikte büyük alkış alan 7. 
sınıf öğrencilerimiz görev aldı. İzleyenlere Balkan esinti-
leri ve tadı sunan etkinlikte görev alan tüm öğrencileri-
mize gösteri sonunda başarı belgeleri verildi.

Etkinlikte 7. sınıf öğrencilerimiz Mustafa Ege Pınar, 
Melis Çilengiroğlu, Duru Deniz Ersoy, Melis Özgün, Kay-

ra Göçmen, Kuzey Erdoğan , Sarper Yenipınar, Sarp 
Çiftçi, Arhan Sert , Derin Alkılıç, Nil Sağlık, Ceylin Çınar, 
Ceylin Lara Günaydın, Ceren Yağımlı, Defne Melli, Alara 
Aydınhan, Deniz Ceylin Gülmez, Ada Sabuncu, Nadide-
su Güven, Duru Kabapalamut, Duru Tuana Tugaltay, Ege 
Aşkıner, Ozan Güneş, Gülce Karakoç, Duru Yoldaş, Seher 
Berikan, Arda Bölükbaşı, Şerefcan Yümlü, Ekinsu Bingöl, 
Çınar Kızılkan, Hesna Duru Tüzel ve Duru Altuğlu başa-
rıyla görev aldılar.

Rota Kolejinin bu yıl 5. sini düzenlediği “Gençlik 
Çalıştayı”na Sosyal Bilimler Zümresi rehberliğinde katılan 
ekonomi, kültür- eğitim, insan hakları, çevre ve enerji baş-
lıklı komitelerde yer alan öğrencilerimiz, ülkemizdeki ve 
dünyadaki sorunlara diğer okul öğrencileriyle birlikte 
çözüm önerilerini ortaya koydular. 

V. Rota Gençlik Çalıştayı 81 İl 81 Kitap Projesi
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Anadolu ve Fen Lisesi Felsefe 
Kulübü öğrencilerimizin Felsefe 
Öğretmenleri Engin Yılmaz rehberli-
ğinde düzenledikleri “Yarımada Fel-
sefe Sempozyumu”nda gençler, 
Egeli filozofları konuştu.

Soru Soran Nesiller Yetiştirmek

Sempozyumun açılış konuşma-
sını Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü-
müz Tülay Yazgan yaptı. 

Soru soran, sorgulayan nesiller 
yetiştirmenin eğitimcilerin en büyük 
sorumluluğu olduğunu hatırlattı.

Mitoloji ve Edebiyat Sunumu

Sempozyumun onur konuğu 
Dokuz Eylül Üniversitesi Karşılaştır-
malı Edebiyat Bölümü Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Nevzat Kaya  öğrencileri-
mize şu önerilerde bulundu:  

“Mitoloji ve Edebiyat” başlıklı bir 
konuşmasında gençlere “Sanatla 
felsefeyle ilgilenin. Sadece, fizik, 
kimya biyoloji ilgilenen insanlar 
olmayın. Her şeye bir mucize olarak 
bakın. Böyle bakarsanız en küçük 

Felsefe Kulübümüzden Yarımada Felsefe Sempozyumu

Anadolu Lisesi öğrencilerimiz ”İyonya Tarihi, Felsefesi ve Yu-
nan Halkları”, Çiğli Fen Lisesi ”Demokritos ve Maddecilik”, 
İzmir Atatürk Lisesi öğrencileri “Değişimin Ötesindeki Diya-
lektik”, Fatih Sultan Mehmet Çok Programlı Lisesi öğrencile-
ri “Demokritos ve Maddecilik” Işılay Saygın Güzel Sanatlar 

Lisesi “Kinizm ve Diyojen” Rota Koleji “Herakleitos ve Diya-
lektik”, Karataş Anadolu Lisesi öğrencileri “İyonya filozofları 
ve Matematik” 60. Yıl Anadolu Lisesi öğrencileri “Felsefe ve 
Mitoloji” Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi “Heraklei-
tos ve Diyalektik” başlıklarında sunumlarını yaptılar.

mikroba bile böylesine büyük bir 
evrende var olabildiği için saygı ve 
sevgi duymayı öğreneceksiniz. 14 
milyar yıllık bir evrende küçücük bir 
mikrop bile olsa bir kere gelmiş 
evrene ve bir daha asla aynısı gel-
meyecek. Bunu teoriden alın eğiti-
me aktarıp, felsefe, ahlak dersine 
dinler tarihine aktarın. Bütün bunla-
rı hatırlamaya ihtiyacımız var.”  

Kaya’ya teşekkür plaketi ve çiçe-
ğini Okul Müdürü Tülay Yazgan ve 

Felsefe Öğretmeni Engin Yılmaz tak-
dim etti.

Katılımcı okulların öğrencileri 
sırasıyla felsefe tarihi ve ilk çağ Egeli 
filozofları ele aldıkları konuşmalarını 
yaptılar. 

Öğrencilerimiz ilk çağ filozofları 
kostümleriyle tiyatral etkinlikleriyle 
sunumlara renk kattılar. 

Kahoot Bilgi Yarışmasının da 
yapıldığı etkinlik günün anısına 
çekilen toplu fotoğrafla son buldu.
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Gençlerin Dilinden En İyi Anlayan Öğretmen

Anadolu ve Fen Lisesi Okul Öğrenci Meclisi öğrenci-
leri, Öğretmenler Günü kapsamında düzenledikleri 
“Gençlerin Dilinden En İyi Anlayan Öğretmen” konulu 
yarışmada öğretmenlerine keyifli iki saat yaşattı.

Yarışma sıralarında öğrenci görmeye alışmış gözleri-
miz bu kez en az öğrenciler kadar heyecanlı öğretmen-
lerimizi gördü. Beş grubun katıldığı yarışmada öğret-
menlerimize “Gençlerin Dili”, “Emojiler” ve “Genel Kültür” 
kategorisinde sorular yöneltildi. Öğretmenler, gençlerin 
sosyal medya, bilgisayar oyunları, uygulamaları, yeni 

filmler, DJ ve youtube kanalları ile ilgili sorulara yanıt 
verdiler. Emojilerin dilini çözen gruplar atasözlerini bul-
dular.

Öğrencilerin sınavlarda sorulan zor sorulara gönder-
me yaptığı genel kültür soruları zorluğunun yanı sıra 
çeldiriciliği ile öğretmenlerimizi terletti. 

Yarışmada Rehberlik Öğretmeni Nesli Ertezkoşan, 
Fizik Öğretmeni Okan Zorlu, Resim Öğretmeni Özge 
Borazan’dan oluşan “Fsikoart” grubu birinci oldu. Öğret-
menlerimize madalyalarını okul müdürleri sundu.

3. MEV Münazara Yarışması
Yarışmada “Beyin ölümü gerçekleşmiş hastaların 

organ bağışı zorunlu hale getirilmelidir. Beyin ölümü 
gerçekleşmiş hastaların organ bağışı zorunlu hale geti-
rilmemelidir.” konusu münazara edildi. 

Anadolu Lisesi 12-C sınıfı öğrencileri Emir Artkıy ve 
Zeynep Karadağ tarafından planlanan yarışmaya dört 
grup katıldı. Fen Lisesi öğrencileri İrem Karabudak ve 
Sude Demet Çabuk’tan oluşan “Beyin ölümü gerçekleş-
miş hastaların organ bağışı zorunlu hale getirilmelidir.” 
tezini savunan “Sorgu” adlı hükümet kapanış grubunun 
savunması jüri tarafından birinci seçildi.Öğrencilere 
katılım belgesi verildi.

Buca 85.yıl Anadolu Lisesinin düzenlediği Buca 85. 
Yıl Anadolu Lisesi Model Birleşmiş Milletler Ege Konfe-
ransı Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi 
Sosyal Bilimler Binasında gerçekleşti. Çalışmanın bu yıl-
ki başlığı olan “Küresel Terör ve Terörizm” konusunda 
görüş ve çözüm önerilerini ortaya koydular.

Sosyal Bilgiler Zümremiz rehberliğinde öğrencileri-
miz, takım çalışması, düşüncelerini özgürce ifade ede-
bilme, dünya ve ülke sorunlarına duyarlılık ve bu sorun-
lara çözüm üretme gibi konularda becerilerini geliştirdi-
ler. Konferansta F10-A sınıfı öğrencimiz Sude Demet 
Çabuk en iyi delege seçilerek genel kurulda konuşma 
yaptı. 

Model Birleşmiş Milletler  Ege Konferansı
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 “Dünya Pi Günü” Anadolu ve Fen Lisesi Matematik 
Zümresi rehberliğinde farklı etkinliklerle kutlandı. Beden 
Eğitimi Zümresinin desteğiyle 9. sınıf öğrencileri arasın-
da okulumuz spor salonunda “Pi Günü Oryantiring” 
yarışması gerçekleştirildi. 

Yarışmada Fen Lisesinden Ali Arda Soydan, Rüzgâr 
Erdem, İskender Gül, Emre Gülbahar, Bora Genç ve Can 
Men’den oluşan takım; Anadolu Lisesinde ise Kerem 
Yüce Rüzgâr Koçaş, Ataberk Şener, Yarkın Kayalar, Dam-
la Tezel’den oluşan takım birinci oldu. 

Görsel Sanatlar Zümresi tarafından lise öğrencileri 
arasında “Pi Tişört Tasarım Yarışması” düzenlendi. Yarış-
mada Anadolu Lisesinde Dilara Adlan birinci, Duygu 
Atay ikinci, Bora Josef Yazıcı üçüncü olurken; Fen Lise-
sinde Yasemin Kutan birinci, Furkan Efe ikinci, Asmin 
Örnek’in tişört tasarımı üçüncü oldu. 

Cahit Arf’ı Andık

Lise Matematik Zümremiz tarafından dünyaca ünlü 
Matematik profesörümüz Cahit Arf, ölümünün 21. yıl 
dönümünde “Cahit Arf’ın Hayatı ve Çalışmaları” konulu 
bir sunum gerçekleştirildi. 

Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencimiz Yağmur İnce’nin 
görev aldığı 10. sınıf öğrencilerimizin dinleyici olarak 
katıldığı sunumda Cahit Arf’ın hayatı, matematik sevgisi 
ve değerli bilim adamlarının büyük usta Ord. Prof. Dr. 
Cahit Arf ile ilgili görüşlerine yer verildi. 

Matematik Hayatın Kendisidir

Lise Matematik Zümresi tarafından düzenlenen 
“Matematik ve Yaşam -Atatürk’ün Geometriye Katkıları” 
konulu sunumu F9-A sınıf öğrencisi İrem Karabudak 
sundu. 9. sınıflarımızın izlediği sunumda Ata’mızın 
öğrenciyken matematik dersine duyduğu ilgiden, yaz-
dığı geometri kitabından söz edildi. 

Boyut, uzay, yüzey, düzey, çap, yarı çap, yay, çember, 
teğet, açı, üçgen, dörtgen, oran, orantı, eşit, toplam, artı, 
eksi gibi kavramları Ata’mızın Türkçe’ye kazandırdığı 
anlatıldı. Biyoloji, tıp, ekonomi, coğrafya, görsel sanatlar, 
müzik, bilgisayar ve bilgisayar teknolojileri, sosyal med-
ya ve nöro marketing gibi bir çok alanda Matematik 
biliminin kendini gösterdiğine değinildi. 

MEV Aile Olimpiyatları

Beden Eğitimi Zümremizin düzenlediği “Aile Olimpi-
yatları” etkinliği, velileri, öğrencileri ve öğretmenleri 
keyifli bir pazar sabahında okul bahçesinde buluşturdu. 
Okulumuzu çim sahasına kurulan yarışma parkurlarında 
eğlenceli yarışlarda öğrencilerimiz anne babalarıyla 
takım oldular ve diğer takımlarla yarıştılar. 

Akıl Oyunlarına Daldılar

Birbirinden ilginç, mantık yürütmeyi, farklı düşüne-

Matematik Hayatın Kendisidir

bilmeyi ve elbette matematik bilgisini gerektiren soru-
larla dolu “Akıl Oyunları” kitabının yazarı Matematik 
Öğretmeni Tayfun Yalçıntaş, 5 ve 6. sınıf öğrencilerimiz 
ile sınıflarında bir araya geldi.
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Rastgele MEV” etkinliğinde babalar ve çocuklardan oluşan 
takımlar en büyük balığı tutmak için uğraştılar. Beden 
Eğitimi Zümremizin düzenlediği etkinlik Seferihisar 
Sığacık açıklarında gerçekleşti. En büyük balığı tutan 6-C 
sınıfından Ozan Coşkun ödül olarak olta takımı kazandı.

3. sınıf öğrencilerimiz, Buca Kaynaklar’da düzenlenen 
“Doğada Bir Gün” etkinliğine katıldılar. Etkinlik doğa 
sevgisini güçlendirmek, çevre bilinci kazandırmak 
amacıyla beden Eğitimi Zümremiz tarafından düzenlendi. 
Öğrencilerimiz, oyun parkurlarında hedefe isabet, halka 
atma ve daha birçok oyunu gruplar halinde oynayarak 
güzel bir gün geçirdiler.

Anne Çocuk ve Baba Çocuk Kampı

Beden Eğitimi Zümremiz tarafından düzenlenen 
“Anne Çocuk ve Baba Çocuk Kampı” etkinliğinde öğren-
cilerimiz, anne babaları ve öğretmenleriyle keyifli zaman 
geçirdiler. 5. sınıflarımızdan istekli öğrencilerimiz ile 
annelerinin katıldığı “Anne Çocuk Kampı”, Gülmüldür 
Denizatı’nda; 6. sınıflarımızdan istekli öğrenciler ile 
babalarının katıldığı “Baba Çocuk Kampı” Bornova 
Homeros Vadisi’nde gerçekleşti. Eğlenceli oyunlar ve 
aktivitelerle zamanın nasıl geçtiğini anlamayan velileri-
miz ve çocuklarımız kamptan mutlu ayrıldı.

Rastgele MEV Doğada Bir Gün
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Beden Eğitimi Zümresi tarafından düzenlenen “MEV 
Dans Yarışması”nda öğrencilerimiz sergiledikleri 
mükemmel performansla alkışı hak etti. Güzelbahçe 
Kültür Merkezi Tuncel Kurtiz Salonunu dolduran anne 
babalar görsel bir şölene tanıklık etti.

Jüri Not Verirken Zorlandı

3, 4, 5 ve 6. sınıf öğrencilerimizden oluşan dans 
takımları sahnede jüri üyelerinden tam not almak için 
ter döktü. Etkinliğe jüri üyesi olarak katılan Selin Red 
Emir Somer ve Zafer Tunç gruplar arasından birincileri 
seçerken oldukça zorlandılar.

Öğrencilerimiz, birbirinden renkli ve yaratıcı kos-
tümlerle, mükemmel koreografilerle izleyenlere güzel 
bir akşam yaşattılar. Etkinliğin sunumunu İngilizce 
Öğretmeni Zeynep Özlem yaptı. 

Yarışma sonuçları açıklandığında öğrencilerimizin 
heyecanı görülmeye değerdi. Yarışmaya katılan tüm 
öğrencilerimize günün anısına madalyalarını okul 
müdürleri verdi. Müdürlerimiz öğrencilerimizin baş 
döndüren performansını değerlendiren jüri üyelerine 
de plaketlerini sundu.

MEV Dans Yarışması Baş Döndürdü

3.sınıflar kategorisinde 3-A sınıfı birinci oldu. Bu kategoride en iyi konsept ödülü 3-E sınıfına, en iyi kostüm ödülü 3-B sını-
fına, en iyi koreografi ödülü 3-C sınıfına ve en sempatik grup ödülü de 3-D sınıfına verildi. 4.sınıflar kategorisinde 4-E sınıfı 
birinci oldu. Bu kategoride en iyi konsept ödülü 4-B sınıfına, en iyi enerjik ödülü 4-C sınıfına verildi. 5.sınıflar kategorisinde 
5-A sınıfı birinci oldu. Bu kategoride en sempatik grup ödülü 5-B sınıfına, en karizmatik grup ödülü 5-C sınıfına verildi.
6.sınıflar kategorisinde “Strangers” grubu birinci, “Shadow” grubu en enerjik grup ödülünü aldı.
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 Yedi Bölge Dört Mevsim Diyar Diyar Anadolu
3. sınıf öğrencilerimiz, Güzelbahçe Kültür Merkezi 

Tuncel Kurtiz Salonunda düzenlenen “Yedi Bölge Dört 
Mevsim – Diyar Diyar Anadolu” adlı halk oyunları göste-
riyle büyük beğeni aldılar. Sunumunu Drama Öğretme-
nimiz Aysel Güzel’in yaptığı gösteride türküler eşliğinde 
öğrencilerimiz, Halk Oyunları Öğretmeni Tezcan Kumlu-
taş rehberliğinde hazırlandıkları Trakya, Kafkas, Muğla, 
Artvin, İzmir ve Üsküp yörelerinin oyunlarını başarıyla 
sahnelediler.

Semazen gösterisinin de yer aldığı profesyonel halk 
oyunları ekibinin de renk kattığı gecenin sonunda 
görev alan tüm öğrenciler sahneye çıktı. Gösterinin fina-
linde Okul Koordinatör Müdürümüz Murat Zorluer, 
öğrencileri ve gecede emeği olan tüm öğretmenlerimiz 
ile Halk Oyunları Öğretmenimiz Tezcan Kumlutaş’ı teb-
rik etti.

United World Games 2019

Beden Eğitimi Öğretmenimiz Elif Özçeri Yüce reh-
berliğinde ortaokul yüzme takımımız Uluslararası 
Birleşik Dünya Oyunları Festivalinde okulumuzu 
temsil etti. 

15. yılını kutlayan Avusturya’nın Klagenfurt ken-
tinde gerçekleştirilen festival, Avrupa’nın en büyük 
gençlik ve spor etkinlikleri arasında yer alıyor. 

Festivalin açılış töreni Euro 2008 Arena Stadyu-
munda muhteşem gösterilerle tüm ülkelerden katı-
lan sporcuların geçiş töreni ile başladı. 

Öğrencilerimiz de, dünyanın farklı köşelerinden 
gelen yaşıtlarıyla kaynaştı. İl, ilçe ve ulusal düzeyde 
müsabaka deneyimleri olan öğrencilerimiz ilk kez 
uluslararası müsabaka deneyimi edindiler.

2. sınıflar “Sörf Kampı” etkinliği Çeşme Alaçatı’da 
Active Sörf Okulunda gerçekleştirildi. Beden Eğitimi 
Zümremizin düzenlediği etkinlikte öğrencilerimiz, sörf 
eğitmenlerinden ders aldılar. Çadırlarını öğretmenleriy-
le kuran öğrencilerimiz, akşam yaktıkları kamp ateşinin 
etrafında arkadaşları ve öğretmenleriyle sohbet ettiler. 

Alaçatı’da Sörf Kampı
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Türk müzik dünyasının güçlü ve kalıcı seslerinden 
Funda Arar, 26 Şubat 2019 tarihinde okulumuzun konu-
ğu oldu.

Müzik Kulübü öğrencilerimiz, Müzik Zümre Başkanı 
Banu Altay Ergür, Müzik Öğretmenleri Oktay Öztürk, 
Seher Öztürk, Tenay Tülay Çiğdem ile birlikte aralık ayın-
dan bu yana bu özel buluşma için hazırlık yaptı.

İlkokul, ortaokul öğrencilerimizden oluşan yüz 
öğrencinin görev yaptığı koro ve yedi lise öğrencimizin 

Funda Arar, 
Şarkılarını
Öğrencilerimizden 
Dinledi

görev yaptığı orkestra, birbirinden güzel Funda Arar 
şarkılarıyla büyük beğeni topladı.

Öğrencilerimiz, konserde sanatçının “Karartma Gün-
leri”, “Yak Gel” , “Aşksız Kal”, “Benim İçin Üzülme”, “Aysel”, 
“Ömrüme Yetiş”, “Anestezik Aşk”, “Senden Öğrendim”, 
“Belki Bir Gün”, “Alagül”, “Yok Yok” gibi şarkılarını seslen-
dirdiler.

Funda Arar Öğretmenlik Günlerine Döndü 

Kariyerinde müzik öğretmenliği de olan Arar, zaman-
da yolculuk yaptığı konserde öğrencilerimize seslendi. 
“Bugün bana ömrüm boyunca unutamayacağım bir anı 
armağan ettiniz.” dedi. 

Solo performans gösteren öğrencilerimizi tebrik 
eden onların söylediği şarkılara sahnede eşlik eden Arar, 
konserin son şarkısı “Yok yok” adlı parçayı koronun ara-
sına girerek seslendirdi. Salonu dolduran velilerimizi de 
kırmayan sanatçı, “Yak Gel” adlı şarkısını söyledi.

Okul Koordinatör Müdürümüz Murat Zorluer, “Sanat-
çı kimliğini hakkıyla taşıyan Funda Arar’a öğrencilerimi-
zi kırmayıp bugün bizlerle birlikte olduğu için çok teşek-
kür ediyorum.” dedi. 

Öğrencilerimiz, Funda Arar’a günün anısına sanatçı-
nın kara kalem portresini hediye ettiler.
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“Müzikolaj”  Müziğe ve Dansa Doyurdu

Okulumuz Müzik Zümresi ve Beden Eğitimi 
Zümresi işbirliği ile düzenlenen “Müzikolaj” veli-
lerimizi müziğe ve dansa doyurdu. İlkokul, ortao-
kul öğrencilerimizden oluşan koroya eşlik eden 
lise müzik grubumuzun performansı büyük alkış 
aldı. Koro ve solo performanslara danslarıyla 
eşlik eden öğrencilerimiz geceye renk kattı.

Sunumunu 9-A sınıfı öğrencimiz Elif Özlem ile 
10-C sınıfı öğrencimiz Sude Nur Şenel’in yaptığı 
gösteride koromuz “Merhaba” şarkısı ile izleyen-
lere hoş geldiniz dedi. 

Müzikalde öğrencilerimiz Kocan 
Kadar Konuş, Pandalar, Mamma Mia – 
Dancing Qeen ve Organize İşler, Leon, 
Ghosstbusters, Gora ve Unutursam Fısıl-
da film müzikleri ile Fame ve Yedi Kocalı 
Hürmüz Müzikallerinden parçaları başa-
rıyla seslendirdiler. 

Ritim gösterilerinin de yer aldığı 
etkinliğin finalinde koro ve dans göste-
rilerinde görev alan tüm öğrencilerimiz 
Genç Türk Marşı’nı söylediler. 
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Yıl içinde düzenlenen “İlkokul ve Ortaokul Enstrüman Resitalleri”nde öğrencilerimiz piyano, bateri, ke-
man, gitar, saz, flüt gibi enstrümanları kendilerine ayrılan süre içinde başarıyla icra ettiler. Anne baba-
larına güzel dakikalar yaşatan öğrenciler alkışı hak ettiler.

Müzik Resitallerinde Yeteneklerini Sergilediler 

Yeni Yıl Konserinde Profesyonelleri Aratmadılar
Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerimiz, düzenledikleri 

yeni yıl konseriyle arkadaşlarına ve öğretmenlerine 
mükemmel bir müzik ziyafeti sundu. Yetenekli öğrenci-
lerimiz, Müzik Öğretmenleri Oktay Öztürk rehberliğinde 
birbirinden güzel parçaları çalıp seslendirirken perfor-
manslarıyla profesyonelleri aratmadılar.

Öğretmenlerin ve öğrencilerin izleyici koltuklarını 
doldukları konserde öğrencilerimiz arkadaşlarına ve 
öğretmenlerine güzel bir yeni yıl armağanı verdiler. 
Konser sonrasında düzenlenen sınıf içi partilerde öğren-
cilerimiz kendileri için hazırlanan pastaları keserek yeni 
yıl için iyi temennilerini ilettiler.
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 Öğrencilerimiz yıl boyunca üret-
tikleri eserleri, “Atatürk’ün Genç 
Sanatçıları Görsel Sanatlar Sergisi” 
adını verdikleri sergi ile velilerinin 
ve öğretmenlerinin beğenisine sun-
dular. İlkokul, ortaokul ve lise öğren-
cilerinin bireysel ve grup çalışmala-
rından oluşan sergide pastel, kolaj, 

karışık teknik, akrilik boya, kara 
kalem, karikatür, ebru, pop art, sulu 
boya, kolaj ahşap yakma ve üç 
boyutlu tasarımlardan oluşan 180 
eser yer aldı. Bu eserlerden 50 tanesi 
teknoloji ve tasarım eserleriydi.

Sergimizin açılış sunumunu Ana-
dolu Lisesi 9. sınıf öğrencimiz Desti-
na Duran, 8-C sınıfı öğrencimiz Dilay 
Kaplan ve 4. sınıf öğrencimiz Şiir 
Şahin yaptı. 

Öğretmenlerimizden Yasemin 
Mutlu Özenç Salvador Dali, Anıl 
Akkuş Can Gogh, Nihal Bilgin 
Vermeer’in İnci Küpeli Kız tablosu-
nu, Özge Borazan Monet’in Japon 
kızı tablosunu canlandırdı. Sunum 
sırasında Müzik Öğretmenlerimiz 
Oktay Öztürk ve Seher Öztürk müzik 
dinletisi sundular. 

Sergi açılışı sonrasında okul bah-
çesinde açılan masalar üzerinde 
öğrencilerimiz ebru sanatı, seramik, 
torna seramik çalışmaları yaptılar. 
Öğrencilerimiz Drama Öğretmeni-
miz Aysel Güzel rehberliğinde pan-
domim ve dans gösterisi sundular.  

Art Quiz Show’un Kazananı Dali Grubu

Okulumuz Görsel Sanatlar Züm-
resi tarafından 7. sınıflar öğrencileri-
nin katılımıyla “Art Quiz Show” bilgi 
yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada 

“Picasso”, “Dali”, Van Gogh”, “Da Vin-
ci” adlı gruplar yarıştı. Dört ayrı 
grupta 12 öğrenci yarıştı. 20 soru-
nun yöneltildiği her sorunun 10 

puan değerinde olduğu yarışmada 
Ezel Gürkan, Defne Aydın ve Kuzey 
Erdoğan’dan oluşan “Dali” grubu 
birinciliği kazandı.

Atatürk’ün Genç  Sanatçıları Görsel Sanatlar Sergisi
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Çevreci gençlerimiz 
iş başında
Sahil Şeridinde Temizlik

Anadolu ve Fen Lisesi Çevre Tanıtım ve Gezi Kulübü 
öğrencilerimiz, Güzelbahçe sahilinde kıyı temizliği yaptı-
lar. Güzelbahçe Maltepe önlerinden başlayarak 1. Limana 
kadar uzanan sahil şeridinde kıyı temizliği yaptılar. Top-
lum hizmeti çalışmasında gönüllü olarak görev yapan 
öğrencilerimiz, etkinlik sonrasında Güzelbahçe Hayvan 
Barınağını da ziyaret ederek aldıkları konserve mamaları, 
kilim ve battaniyeleri yetkililere teslim ettiler. Yakın çevre-
lerine, arkadaşlarına aktarmak üzere hayvan sahiplenme 
konusunda bilgi aldılar.

Orman Haftasını Kutladılar

3. sınıf öğrencilerimiz Orman Haftası etkinlikleri kap-
samında arkadaşlarına şarkılarla, şiirlerle ormanların 
değerini ve önemini anlattılar. Her öğrencinin ağaç sevgi-
sini dile getirdiği küçük gösteride bu dünyada nefes 
almamızı sağlayan karbon yutaklarımız olan ormanları-
mızı korumamız gerektiği dile getirildi.

MEV Korusu Oluşturdular

Rehberlik Servisimiz ile Sosyal Bilgiler Zümremiz, okul 
aile birliğimizin de desteğini alarak öğrencilerimizde çev-
re bilinci ve sosyal sorumluluk projelerinin önemine iliş-
kin farkındalık geliştirmek amacıyla MEV Korusu oluştur-
du. Lise ve ortaokul öğrencilerimizin de dahil olduğu Ege 
Orman Vakfı ile işbirliği içinde gerçekleştirilen proje kap-
samında Sosyal Bilimler Zümresinin önderliğinde, 5, 6, 7 
ve 8. sınıf öğrencilerimiz adına bir fidan bağışında bulu-
nuldu.

Okul Aile Birliğimiz de yine 4 ve 8. sınıfı tamamlayan 
öğrencilerin adına bir fidan bağışında bulundu. Anadolu 
ve Fen Lisesi Psikoloji Kulübü seçen öğrenciler de, “Bir 
fidan, bin orman” sloganından hareketle fidan satışı yapa-
rak sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olarak görev 
aldılar. Ege Orman Vakfına bağışlanan 917 fidanla 
Bornova’da MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okulları Korusu 
oluşturuldu. Bunun yanı sına Okul Aile Birliği’nin ayrıca 
bağışladığı 500 tane fidan ile Kınık’ta da bir MEV Korusu 
oluşturuldu.

Çevre Günü Etkinlikleri

İlkokul öğrencilerimiz dans gösterilerinin de yer aldığı 
“Çevre Günü” etkinliği düzenledi. Görsel Sanatlar Zümresi 
tarafından açılan “Yaşanılabilir Temiz Çevre” konulu resim 
yarışmasında dereceye giren Yağız Koşar, Zeynep Gökgöz 
ve Lara Yavuz ile “Bir Balık Olsam” konulu resim yarışma-
sında il üçüncüsü olan Ada Kabakçıoğlu’na başarı belge-
lerini Okul Koordinatör Müdürümüz Murat Zorluer verdi.
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Okulları bina olmaktan kurtaran, ona hayat veren 
içinde anılar biriktiren öğrencilerdir. 28 yıllık geçmişi 
olan okulumuzda anı biriktiren bir zamanların öğrenci-
leri şimdinin farklı mesleklere sahip mezunları 22 Hazi-
ran Cumartesi günü okulumuz bahçesinde düzenlenen 
“Kumru Günü”nde bir araya geldiler.

Okul müdürleri, lise müdür yardımcıları ve öğret-
menlerimizin de katıldığı mezunlar buluşmamızda anı-
lar saçıldı ortaya. Kimi dersliklerini görmek istedi. Bina 
içinde dersliklerini dolaştılar. Okulun yenilenen değişen 
spor tesislerini yüzme havuzunu gezdiler. Bahçede 
ağaçların altında kurulan masalarda oturarak sohbet 
etmeyi tercih edenlerin yanı sıra kimi de çocuğuyla çim 
sahada futbol oynadı. Birlikte kumrular yendi. Mezunlar 
için hazırlanan pasta kesildi. Okul müdürlerimiz mezun-
ları yıllar sonra tekrar görmekten ve güzel bir günü 
paylaşmaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi-
ler.

Mezunlar “Kumru 
Günü”nde Bir Araya Geldi
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Bilim ve Teknoloji Haftasında Renkli Etkinlikler
8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haf-

tası Fen Bilimleri Zümremizin düzen-
lediği çeşitli etkinliklerle kutladı. 
Buluşlarıyla hayatımıza yön veren 
değerli bilim insanlarının posterle-
rinden oluşan bir sergi düzenlendi. 
Belgeseller izlendi. 

Öğrencilerimiz laboratuvarda 
ürettikleri sabunları da satışa sun-
dular. Elde ettikleri geliri de yıl için-
de pek çok yardım faaliyetinde 
bulunan Sosyal Yardımlaşma ve 
Engelliler Kulübümüze kanserli has-
taların tedavisinde kullanılacak mal-
zemeler alınmak üzere verdiler.

Arduino ile C Programlama

Fen Lisesi 10. sınıf öğrencilerimiz 
bilgisayar bilimi derslerinde gördük-
leri “Arduino ile C Programlama” eği-
timlerini pekiştirmek için kendi seç-
tikleri arduino projelerini gerçekleş-
tirdiler. Öğrencilerimiz, farklı alan-
larda nem, nabız, mesafe, ses, ısı 
gibi sensörleri kullanarak hayatı 
kolaylaştıran proje fikirlerinin temel-
lerini attılar. 

Harvard Üniversitesi ile Video 
Konferans 

Fen Lisesi 10-A ve 10-B şubesi 
öğrencilerimiz Harvard Üniversitesi 
Max Planck Enstitüsünde görevli Dr. 
Çiğdem Özsoy Keskinbora ve Dr. 
Kahraman Keskinbora tarafından 
verilen video konferansa katıldılar.

Fizik laboratuvarımızda düzenle-
nen “X Işınlarını Odaklamak Neden 
Bu Kadar Zordur?” adlı konferansta 
öğrencilerimiz mercekler ve bu 
alanda yapılan çalışmalar hakkında 
bilgi aldılar.

DNA Günü Kutlandı 

Fen Bilimleri Zümresi tarafından 
hazırlanan “DNA Günü Etkinlikleri” 
kapsamında; DNA izolasyon deneyi 
izlendi. Fen Lisesi 11 B sınıfı öğrenci-
lerimizden Yasemin Kutan’ın hazırla-
dığı dev DNA maketi ve canlılar 
dünyasına ait ilginç bilgileri içeren 
bayraklarla süslenen kurabiyeler 
oldukça ilgi gördü.
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Okulumuz Bilim Kurulu tarafın-
dan MEV Yönetim Kurulu Başkanı 
Merhum İhsan Özçukurlu anısına 
ortaokul ve lise öğrencilerine yöne-
lik İzmir genelinde “Fen Bilimleri 
Araştırma Projeleri Yarışması” düzen-
lendi. 

Yüzlerce başvuru arasından seçi-
len 42 proje, 11 Mayıs 2019 tarihin-
de gerçekleşen final sunumuna 
katılmaya hak kazandı. 

İzmir özel ve devlet liseleri ile 
ortaokullarının katıldığı yarışmada 
lise öğrencileri fizik, kimya, biyoloji; 
ortaokul öğrencileri de fen bilimleri 
alanında yarıştı.

İhsan Özçukurlu Anısına

Yarışma, yurdunun, milletinin 
aydınlık yarınlara yükselmesi için 
hayatını Türk milli eğitimine adamış, 
Milli Eğitim Vakfı Merkez Yönetim 
Kurulu Başkanlığı yapmış değerli 
eğitimci merhum İhsan Özçukurlu 
anısına düzenlendi.

Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Der-
ya Aksakal, Ortaokul Müdür Yardım-
cısı Yunus Otaklı, Biyoloji Öğretmeni 
Sibel Hıdır, Fen ve Teknoloji Zümre 
Başkanı Elif Kardağlı’dan oluşan 
Bilim Kurulunun koordinatörlüğün-
de gerçekleşen yarışmada katılımcı 
okullardan gelen öğrenci ve öğret-
menlere rehberlik yapmak üzere 87 
öğrencimiz görev yaptı.

Yarışmaya seçilen projelerin 
değerlendirilmesinde Fizik alanında 

MEV Koleji Fen Bilimleri Araştırma Projeleri Yarışması
Prof. Dr. M. Murat Saç, Araş. Gör. 
Caner Taşköprü; Kimya alanında 
Prof. Dr. Ahmet Yemenicioğlu, Doç. 
Dr. Süleyman İnan; Biyoloji alanında 
Prof. Dr. Şule Kalkan, Doç Dr. Yusuf 
Hıdır; Fen Bilimleri alanında Prof. Dr. 
Gürkan Semiz ve Doç. Dr. M. Tolga 
Tolon jüri üyesi olarak katkı verdi. 
Projeleri fuayede tek tek gezen jüri 
üyelerine, yarışmacı öğrenciler ayrı-
ca sunum odalarında sözlü sunum-
larını yaptılar.

Güzelbahçe Kaymakamı Hüseyin 
Kulözü’nün de katılımıyla bilim dos-
tu öğrencileri ve okulumuzu onur-
landırdığı ödül töreninde; jüri üyele-
rinin değerlendirmeleri, Türk Dili ve 
Edebiyatı Öğretmenimiz Ayşe 
Bıçakçı’nın sunumuyla sonuçları 
heyecanla bekleyen öğrencilere ile-
tildi.

İleride Büyük Buluşların Mimarı 
Olacaksınız

Törenin açılış konuşmasını yapan 
Anadolu ve Fen Lisesi Müdürümüz 
Tülay Yazgan, Millî Eğitim Vakfının 
desteğiyle bu yıl ilki düzenlenen 
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okulla-
rı Fen Bilimleri Araştırma Projeleri 
Yarışmasını gerçekleştirmekten 
dolayı duyduğu mutluluğu dile 
getirdi. 

Yazgan, “Çalışmalarını sergileyen 
çocuklarımız ileride ülke yararına 
olacak büyük buluşların mimarı ola-
bilirler. Eminim ki proje çalışmaları-

nızın her biri ileride başarılı çalışma-
larınıza atılacak büyük imzaların ilk 
basamağıdır.” dedi. 

Jüri üyelerine, bilim kurulu üye-
lerine, proje çalışmalarında emeği 
geçen tüm katılımcı öğretmenlere 
ve öğrencilere teşekkür etti. 

Bilimin Yol Göstericiliğinde 
Öğrenciler Yetiştiriyoruz

Törende konuşan Okul Koordi-
natör Müdürü Murat Zorluer ise 
şunları söyledi: 

“Öğrencilerini bilimin yol göste-
riciliğinde yetiştirmek için uğraş 
veren bir okul olarak yakın zamanda 
yitirdiğimiz değerli eğitim büyüğü-
müz MEV Yönetim Kurulu Başkanı-
mız İhsan Özçukurlu anısına düzen-
lediğimiz bu yarışmada birbirinden 
yetenekli gençlerle ve öğretmenleri 
ile tanışmaktan çok mutlu olduk. 
Vakfımıza, bilim kurulumuza, jüri 
üyesi olarak görev yapan değerli 
bilim insanlarına ve bu etkinlikte 
emeği olan tüm öğrenci ve öğret-
menlere, katılımlarıyla bizi onurlan-
dıran Güzelbahçe Kaymakamımız 
Hüseyin Kulözü’ne teşekkür ediyo-
rum.” dedi.

Dereceler açıklanmadan önce 
lise müzik kulübü öğrencilerimiz 
Müzik Öğretmeni Oktay Öztürk eşli-
ğinde mini bir dinleti sundu. 

Okul müdürlerimiz jüri üyelerine 
plaketlerini ve teşekkür çiçeklerini 
sundular. 
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Okulumuz Bilim Kurulu tarafından İzmir genelindeki 
ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik “Fen Bilimleri Araş-
tırma Projeleri Yarışması”nda bilim dostu çok sayıda 
öğrenci ödül aldı.

Fizik dalında, “Denge Kaybı Sonucu Yaşanabilecek 
Sağlık Sorunlarına Hızlı Müdahale Sağlayacak Kemer 
Tasarımı – ANGELBELT” adlı projeleriyle Özel Rota Bor-
nova Kolejinden Tolga Doğan ve Yağmur Özgür birinci; 
“Taşınabilir Fresnel Yansıma Tabanlı Fiber Optik Sensör” 
projesiyle İzmir Özel Çakabey Lisesinden İlayda Töreli ve 
Faruk Emre Ayık ikinci; “Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı İle 
Kâğıt Tabanlı Devre Üretimi” konulu projeleriyle İzmir 
Atatürk Lisesinden Yağmur Kütük ve Fatma Melek Çetin-
dede üçüncü oldu.

Kimya dalında, “Huntit / Kitosan Takviyeli Güç Tutu-
şur/Alev Geciktirici- Antibakteriyel Polimerik Kaplama-

Ödül töreni sonunda ödül alan öğrenciler, öğretmenleri ve katılımcılar okul merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Proje Yarışmasında Bilim 
Dostu Öğrencilere Ödül Yağdı

ların Malzeme Karekterizasyonlarının (XRD, FTIR, SEM, 
EDS) Yapılması ve Uygulama Potansiyelinin Araştırılma-
sı” konulu projeleriyle Rota Kolejinde Selin Jale Kale ve 
Ekin Uysal birinci, “Altın Nanotanecik Temelli Kolorimet-
rik Basınç Sensörü Üretimi” konulu projeleriyle İzmir 
Özel Çakabey Lisesinden Sıla Aktaş ve Ece Demirer ikin-
ci, “Kozmetik Tekstil Uygulamaları İçin İpek Fibroin / 
Fulvik Asit İçerikli Fonksiyonel Malzeme Hazırlanması Ve 
Karakterizasyonu” konulu projeleriyle İzmir Fen Lisesin-
den Aleyna Kökten ve Elif Ceren Güngör üçüncü oldu.

Biyoloji dalında, “Mikroalgler Yardımıyla Hidrojen 
ve Biyokütle Üretimine Çevreci Bir Yaklaşım: Geri Dönüş-
türülebilir Malzemelerle Fotobiyoreaktör Tasarımı” 
konulu projeyle İzmir Fen Lisesinden Ilgın Kırte ve Elif 
Sude Keskin birinci, “Hücrede Hatalı Katlanan Proteinle-
rin Yıkımını İnhibe Eden Bileşiklerin Etkinliklerinin Meme 
Kanserinde Değerlendirilmesi” konulu projeyle İzmir 
Özel Çakabey Lisesinden Sena Dirik ve Aleyna Kasap 
ikinci, “Jelleştirilmiş İpek Serisin’i İle Sinir Hücreleri Ara-
sında Köprü Kurarak Felç Tedavisi” konulu projesiyle 
İzmir Fen Lisesinden Furkan Akif Duran üçüncü oldu.

Fen Bilimleri dalında “Nanoteknolojik Çay Ağacı 
Yağı Kremi” konulu projeleriyle İzmir Özel Çakabey 
Ortokulndan Ecem Uzunoğlu ve Öykü Genç birinci, 
“Zeytin Yaprağının Doku Yenileyici Etkisinin Araştırılma-
sı” konul projesiyle Karşıyaka Özel TAKEV Ortaokulun-
dan Elif Ceviz ikinci, “Engel Kaldıracı” konulu projeleriyle 
İzmir Özel Rota Ortaokulundan Efe Filiz ve Pelinsu Yıldı-
rım üçüncü oldu. 

Her alanda birinci olan projeler tam altın, ikinci olan 
projeler yarım altın ve üçüncü olan projeler ile proje 
danışman öğretmenleri çeyrek altın, başarı ve teşekkür 
belgeleri ile ödüllendirildi. Öğrencilere ve danışman 
öğretmenlerine ödüllerini Güzelbahçe Kaymakamı 
Hüseyin Kulözü, MEV Koleji Koordinatör Müdürü Murat 
Zorluer, Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Tülay Yazgan 
verdi.
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Newton’s Science Day 

Fen ve Teknoloji Öğretmeni 
Senem Çivleko Şahin rehberliğinde 
gerçekleştirilen “Newton’s Science 
Day” etkinliğine 4. sınıf öğrencileri-
miz katıldı. Etkinliğin teması kuvvet 
konusu “Dinamometre Ölçümü-
Mıknatısın Çekim Kuvveti – Halat 
Çekme ve Araba Yarışı” olmak üzere 
dört parkur halinde işlendi. 

Bilimin günlük hayattaki yansı-
malarını içselleştiren öğrencilerimi-
ze bilim günü hatırası olarak rozet 
dağıtıldı.

Amazing Body Day 

2. sınıf öğrencilerimiz “Amazing 
Body Day – Şaşırtıcı İnsan Vücudu” 
etkinliğine katıldılar. 

Fen ve Teknoloji Öğretmeni 
Senem Çivleko Şahin rehberliğinde 
öğrencilerimizin hem eğlendiği, 
eğlenirken de öğrendiklerini pekiş-
tirdikleri etkinlik şenlik havasında 
gerçekleşti.

Öğrencilerimiz “Bulmaca”, “Organ 
Yerleştirme”, “Doğru mu? – Yanlış 
mı?”, “Organ Yakalama” parkurların-
da yarıştılar. 

Bee-Bot Robotunu 
Programladılar 

Okul öncesi, 1 ve 2. sınıf öğrenci-
lerimiz, Bilgisayar dersi kodlama 
etkinlikleri kapsamında öğrencileri-
miz, kağıt üzerinde yaptıkları kodla-
ma çalışmalarının ardından Bee-
Bot’u programladılar. 

Bu sayede kodların bir robot 
üzerinde uygulanışını somut olarak 
gözlemlediler.

Geogebra Geometri Yazılımı

2. sınıf öğrencilerimiz, Matema-
tik kitaplarındaki geometrik şekil ve 
cisimler konusu ile ilgili etkinliği bil-
gisayar dersi ile birleştirerek uygula-
dılar. 

Bilgisayar Öğretmeni Gözde 
Özbüyük ve sınıf öğretmenlerinin 
desteğiyle Geogebra geometri yazı-
lımı üzerinde geometrik şekil ve 
cisimler oluşturdular. 

İlköğretim Öğrencilerimizin Teknoloji Buluşması

Geogebra

Bee Bot Robot

Newton’s Science Day

Amazing Body Day
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“Create Your 
Own Comics 
And Online 
Learning 
Games”

İlkokul Bilgisayar Kulübü öğren-
cilerimiz, “Create Your Own Comics 
And Online Learning Games” adlı 
e-Twinning projesine katıldılar. 

Yunanistan, Polonya, Hırvatistan 
ve Türkiye’den öğrenciler farklı 
konularda çizgi romanlar ve eğitsel 
oyunlar hazırlayıp birbirleriyle pay-

laştılar. Öğrencilerimize hazırlıklar 
aşamasında teknik açıdan Bilgisayar 
Öğretmeni Gözde Özbüyük, İngiliz-
ce içerik oluşturma açısından da 

İngilizce öğretmenlerimiz Sidre 
Kaptan ve Özlem Pişkin destek ver-
di. Öğrencilerin çizgi romanları okul 
girişinde sergilendi. 

İlkokul bilgisayar kulübü 
öğrencilerimiz, Bilgisayar 
Öğretmeni Gözde Özbüyük 
rehberliğinde Tinkercad sitesi 
üzerinden 3D anahtarlık tasarı-
mı yaptılar. 

Yaptıkları tasarımları 3D 
yazıcıda bastırdılar. Ardından 
Görsel Sanatlar Zümre Başkanı 
Yasemin Mutlu Özenç rehberli-
ğinde boyayarak rengarenk 
anahtarlıklara dönüştürdüler. 

Öğrencilerimiz, kulüp çalış-
masında tamamen kendileri-
nin hayal ettikleri tasarımlarını 
gerçeğe dönüştürdüler.

1. sınıf öğrencile-
rimiz “My Five Sen-
ses” etkinliğinde beş 

duyumuzla ilgili 
öğrendiklerini tekrarla-

dılar. Spor salonumuzda Fen ve Tek-
noloji Öğretmenimiz Senem Çivleko 
Şahin rehberliğinde düzenlenen bir-
birinden ilginç ve eğlenceli etkinlik-
lere katılmaktan çok mutlu oldular.

My Five Senses

Anahtar tasarladılar, 3D yazıcıda bastırdılar

5
DUYU

•  Görme •

•  İşitme ••  Koklama •

•  Tatma • •  Dokunma •
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İzmir çapında 3. sünü düzenledi-
ğimiz “Scratch Benim Oyunum” 
yarışmasının final programı 11 Hazi-
ran 2019 tarihinde okulumuzda ger-
çekleşti. 

Ortaokulumuzun ev sahipliğin-
de Bilgisayar Öğretmenimiz Müge 
Tufan koordinatörlüğünde Kuzey 
Köprüsü, MBC Bilgisayar, Okullar 
Yayınevi ve Yaşar Üniversitesi spon-
sorluğunda gerçekleştirildi. 

Öğrencilerimize algoritmik 
düşünmeyi öğretmek, programla-
mayı sevdirmek ve oyunları yapma-
nın, oynamak kadar zevkli olabile-
ceğini onlara fark ettirmek amacıyla 
düzenlenen yarışmaya 10 farklı 
okuldan 11 proje finale kalmaya hak 
kazandı. 

Oyun içeriklerini Sosyal Bilgiler, 
Fen Bilimleri ve Matematik dersle-
rinden birini seçerek hazırladılar. 

Öğrenciler Hayal Ettiklerini 
Hayata Geçirdiler

Öğrenciler, bu çalışmayla kendi 
hayal ürünleri olan oyunları ve kah-
ramanlarını hayata geçirmenin yanı-
sıra farklı deneyimler de kazandılar. 

Oyunu oynamaktan çok bir bilgi-
sayar oyununu kurgulamanın ve 

Scracth Eğitsel Oyun Tasarım Yarışması Sonuçlandı 

Yarışmada Özel Eraslan Okulundan Sinem Çekmeli ve Dirim Deniz Karatay’ın 
Fen Bilimleri içerikli oyunları “Hücreyi Tanıyalım” birinci, Özel Karşıyaka Takev 
Ortaokulundan Poyraz Genç ve Yakup Tuna Güven’in Fen Bilimleri içerikli oyun-
ları “Kılıcı Kurtarmak” ikinci, MEV Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokulundan Yu-
nus Ozan Uzun’un Matematik içerikli oyunu “Gary Forest” üçüncü oldu.

programlamanın sabır, zaman ve 
emek gerektirdiğini bizzat deneyim-
leyerek daha iyi anladılar. 

Öğrencilerin emeğini, Ege Üni-
versitesi Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü Bilgisayar Yazılımı Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vecdi 

Aytaç, Ege Üniversitesi Matematik 
Bölümü Bilgisayar Bilimleri Ana 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Aysun Aytaç, Ege Üniversitesi Bilgi-
sayar ve Öğretim Teknolojileri 
Öğretmenliği Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Tarık Kışla değerlendirdi.
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Bilim ve Teknoloji Haftası ile Dünya Su Günü 
etkinlikleri kapsamında Anadolu ve Fen Lisesi 10 
ve 11. sınıflarımıza yönelik olarak “İklim Meselesi 
Bizim Meselemiz mi?” konulu bir sunum gerçek-
leştirildi.

Fen Bilimleri Zümresi tarafından planlanan 
etkinliğin konuşmacısı ülkemizde enerji ve iklim 
konularında yaptığı etkin ve mücadeleci çalışma-
larla önemli katkılar sağlamış olan Proje Yönetici-
si, Enerji ve İklim Uzmanı, Aktivist sıfatlarını bir 
arada barındıran Önder Algedik’ti.

Öğrencileri yönelttiği sorularla iklim meselesi 
üzerine düşünmeye çağıran Algedik, bu dünyada 
nefes alan tüm canlıları etkileyecek günümüzün 
ve önümüzdeki yılların en önemli konusu enerji 
verimliliği ve iklim değişikliğine ilişkin önemli ve 
ürkütücü gerçeklerden söz etti. 

Algedik “Dünyanın vücut sıcaklığı ortalaması 
17,5’tir. Türkiye’nin on katı büyüklüğündeki yaz 
buzullarını kaybediyoruz. Bu da dünyadaki ısın-

Hangimiz Yapay Zeka? 
Fen Bilimleri Zümremiz tarafından gerçekleştirilen 

“Hangimiz Yapay Zeka?” adlı sunumda Hacettepe Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Dr. Serkan Karaismailoğlu’nu öğrencilerimizle 
buluşturdu. 

8 Kasım 2018 tarihinde konferans salonunda Anado-
lu ve Fen Lisemizin 11 ve 12. sınıflarımızın katılımıyla 
gerçekleşen konferansta Karaismailoğlu, bir sinir bilimci 
olarak gençlerin mükemmel bir beyne sahip olduğunu 
söyleyerek gençlere seslendi. “Şimdi ne yapıyorsanız 
yirmi yıl sonra onun ekmeğini yiyeceksiniz. Beyniniz 
farklı çalışıyor. Beynin ön kısmında yer alan prefrontal 
korteks yani muhakeme eden beynin bilinç kısmı siz 
gençlerde sonra gelişiyor. Duygularımızın olduğu yer 
limbik kısım erken gelişiyor. Bu durum da sizin yaş gru-
bunuzu yaratıcılık ve risk alma açısından öne çıkarıyor. 
Gençlik dönemi İnsan beynindeki ödül merkezinin en 
hızlı çalıştığı dönem gençlik dönemdir. Bu nedenle hızlı 
öğreniyorsunuz. Bir devzavantajınız var. Ödül merkezi 
zevk duygusunu ön plana çıkardığı için bağımlılık tehli-
kesiyle yüz yüzesiniz.” dedi. 

Yapay zekanın frontal korteksin yapabildiği her şeyi 
yaptığını ancak limbik sistemi yani duygularımızı kont-
rol eden sistemi simüle etme olasılığının şimdilik müm-
kün olmadığını belirtti.

Sunum sonunda Anadolu ve Fen Lisesi Müdürümüz 
Tülay Yazgan ile Biyoloji Öğretmenimiz Sibel Hıdır, 
Karaismailoğlu’na teşekkürplaketini sundular.

İklim Meselesi Bizim 
Meselemiz mi?

mayı arttırıyor. Türkiye’nin iki buçuk katı büyüklü-
ğündeki Grönland’daki buzullarda eriyor. Deniz-
ler yükseliyor. Dünyada kullanılan fosil türevi 
enerji yakıtları karbon salınımını arttırıyor. Dün-
yada iki önemli karbon yutağı var. Karasal yutak-
lar ormanlarımızdır. Sulak alanlardaki yutaklar da 
mercan resifleridir. Mercan resifleri de yutabilece-
ğinden çok karbon salınımı ile karşı karşıya oldu-
ğundan asitleşiyor, beyazlaşıyor ve iş göremez 
hale geliyor.” dedi. Algedik, IPPS Hükümetler arası 
Uluslararası İklim Değişikliği Raporundan alıntılar 
yaptı. Sunum sonunda Algedik öğrencilerin yeni-
lenebilir enerjinin kullanımı ile ilgili sorularını 
yanıtladı. Önder Algedik’e teşekkür plaketini 
Biyoloji Öğretmenimiz Selma Candemir ve Ana-
dolu Lisesi Müdür Yardımcısı Nabi İnanır verdi.



MEVSİM 47

Fen Lisesi 10. sınıf öğrencileri-
mizden oluşan First Lego League / 
FLL ekibimiz, Danışman Öğretmen-
leri Müge Tufan rehberliğinde uzay 
problemleri ve uzayda beslenme 
yöntemlerini araştırdılar. 

Araştırmaları sürecinde kendile-

Matematik 
Doğanın Dilini 
Anlamak İçin 
Bulduğumuz 
Bir Dildir

Anadolu ve Fen Lisesi Matematik 
Zümresi tarafından planlanan “Mate-
matik ve Yaşam” konulu sunumu Fen 
Lisesi 10 ve 11. sınıfları ile Anadolu 
Lisesi 9A-B 10C-D ve 11-D sınıf 
öğrencileri ilgiyle izlediler. 

14 Aralık 2019 tarihinde gerçek-
leşen sunuma Prof. Dr. Beno Kuryel-
konuk konuşmacı olarak katıldı. 

Sunum Kuryel’in “Matematik keşif 
midir yoksa icat mıdır? sorusuyla 

başladı. Kuryel, matematiği bize 
yabancılaştıran şeyin matematiğin 
her yerde olduğunu düşünmek 
olduğunu anlattı. 

Gözlemsel Somuttan  Zihinsel 
Somuta

“Matematik soyutlama sanatıdır. 
Gözlemsel somuttan, soyutlama 
adımlarıyla zihinsel somuta ulaş-
maktır. Müzisyenin bir eser bestele-

mesi de, Messi’nin attığı serbest 
vuruşu doksana göndermesi de bir 
soyutlamadır.” diyen Prof. Dr. Beno 
Kuryel, Matematik neden var? soru-
sunu ise “Matematik yaşamak ve var 
olmak, hayatı tasarlamak için vardır.” 
diye yanıtladı. 

Öğrencilerimiz, matematik felse-
fesinin sorgulandığı, tutku ile mate-
matiğin yapılması gerektiğine dikkat 
çekilen bir sunuma tanıklık ettiler.

Uzayda Tarım ve Beslenme Yöntemlerini Araştırdılar

rine danışmanlık eden Hale Şentürk 
Daşman’ı okulumuza davet ettiler.

Gıda Ambalaj ve Prosesleri İyileş-
tirme Danışmanı Daşman, 
Amerika’ya gittiğinde keşfetmiş 
olduğu Freeze Dried yöntemini 
daha da detaylandırmış. Ülkemizde 

prosesini kurgulayabilmek için  
Stanford Universitesi’nde, Human 
Biology I Sustainable Food and Child 
Gastronomy bölümünde ve NASA’da 
Uzayda Beslenme konusunda eği-
tim almış. Daşman bilgi ve dene-
yimlerini öğrencilerimize aktardı.
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Mutlu Bakmak İçin Sözde Değil Özde Arkadaş Seç 
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube 

Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “MutluLook 
(Mutlu Bakış)” adlı projesi kapsamında öğrencilerimize 
konferans verildi.

Bilgilendirme ve  Önleme Faaliyetleri Büro 
Amirliği’nde görevli terörle mücadele uzmanları Cankat 
Yalçın, Eda Çimen, Hakan Dalkıran 9. sınıf öğrencileri-
mizle bir araya geldi. Konferansta ‘Doğru bilgi’, ‘Gerçek 
arkadaş’, ‘Güçlü iletişim’, ‘Ön yargılardan arınma’, ‘Kendini 
tanıma’ ve ‘Yaşam hedefi belirleme’ konularında bilgiler 
aktardı. Öğrencilerin hayata mutlu bakabilmeleri, ken-
dilerini suç ve suçlulardan koruyabilmeleri için neler 
yapmaları gerektiği anlatıldı. Öğrencilerimize sözde 
değil özde arkadaşlıklar kurmalarının hayati önemi 
olduğunun altı çizildi. Öğrencilerimizin katıldığı grup 
oyunlarıyla farkındalık yaratıldı. 

 İzmir Valiliği, İzmir Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Mil-
li Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan “İnternette 
Güvenli Birey” protokolü uyarınca 8 Şubat 2019 tarihin-
de okulumuzda bir konferans düzenlendi. 

9 ve 10. sınıflarımız ile 5 ve 6. sınıflarımız için iki ayrı 
bölüm halinde düzenlenen konferansta Rehber Öğret-
men Abdullah Alyaprak ve Siber Suçlarla Mücadele Eki-
bi Memuru Özgür Can Aka öğrencilerimizle önemli bil-
giler paylaştı. Öncelikle bilgisayarda çalışırken doğru 
oturma pozisyonu, bilgisayar ile göz arasındaki mesafe-
nin ne kadar olması gerektiği anlatıldı. Bireye internet 
ortamında kasıtlı olarak uygulanan saldırgan davranış-
lar olarak tanımlanan siber zorbalığın neler olabileceği, 

İnternette Güvenli Birey 
Olabilmek Önemli

siber zorbalıkla karşılaşıldığında neler yapılması gerekti-
ği ile ilgili bilgi verildi. Öğrencilerimize gerçek hayatta 
olduğu gibi “internet ortamında da tanımadıklarınızı 
arkadaş edinmeyin” uyarısında bulunuldu.

Öğrenci motivasyon seminer-
leri kapsamında Bilgi Üniversite-
si Tercih Danışmanı Özge Alyu, 
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı 
(YKS) hakkında 12. sınıf öğrenci-
lerimize detaylı bilgi aktardı. 

Öğrenciler için büyük önem 
taşıyan sınav hakkında merak 
ettikleri bütün soruları içtenlikle 
yanıtladı.

Yüksek Öğretim 
Kurumları 
Sınavını Anlattılar
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Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi 
öğrencilerimize yönelik “Mesleki 
Gölge” etkinliği düzenlendi. 

Bu etkinlikle, öğrencilerimizin 
hedefledikleri mesleğin özelliklerini, 
çalışma ve mesai saatlerini, tatil 
koşullarını, mesleğin zor ve keyifli 
yanlarını meslek mensubu ile birlik-
te okul dışında yaşayarak öğrenme-
leri amaçlandı. Öğrenciler  seçtikleri 
mesleğin mensubuyla gün boyu 
birlikte olarak, o işe ilişkin bilgi edin-
di, fikir  sahibi oldular.

Öğrencilerimize Test ve Sınav Taktikleri
Anadolu Lisesi Rehberlik Öğret-

menimiz Özlem Kurt tarafından 12. 
sınıf öğrencilerimize “Sınava İki Ay 
Kala” konulu seminer düzenlendi. 

Özlem Kurt, “Son süreçte depar 
atanlar bitiş çizgisine önce ulaşa-
caklardır.” dedi. 

Son iki ay sürecinde konu analiz-
leri yapmanın, eksik konularıyla ilgi-
li farkındalık geliştirmenin ve konu-
lar tamamlandıktan sonra bol bol 
deneme çözmenin önemini hatırlat-
tı. Akıllı telefonlar ve sosyal medya 
kullanımını azaltarak kendilerine 
zaman yaratabileceklerini vurgula-
yan öğretmenimiz, sınavdan bir haf-
ta önce ve sınav günü stratejileri ile 
ilgili de taktikler verdi. 

Test ve Sınav Taktiklerini anlattı

Kurt, 11. sınıf öğrencilerimize 
yönelik “Test ve Sınav Taktikleri” 
konulu seminer verdi. Seminerde 

test tekniğine dayalı sınavlarda 
başarılı olmak için üç anahtar keli-
menin ”Bilgi, yorum ve hız” olduğu-
na değindi. “Tüm meselenin elimiz-
deki bilgiyi doğru yorumlayarak 
hangi soruda kullanacağımızı bil-

mek ve hızlı olmaktadır.” dedi. Öğret-
menimiz Özlem Kurt Öğrencilere 
yaz tatilini nasıl değerlendirmeleri 
ve seneye hazırlık aşamasında neler 
yapmaları gerektiği ile ilgili öneriler-
de de bulundu. 

10. Sınıflardan 9. Sınıflara Öneriler
Lise Onur Kurulu ve Rehberlik 

Servisi işbirliği ile “19 Buluşması” 
etkinliği gerçekleştirildi. Okul bahçe-
sinde bir araya gelen öğrencilerimiz, 
okulda yapılan akademik ve kulüp 
çalışmaları ile ilgili sohbet ettiler. 10. 
sınıf öğrencilerimiz lisede ilk yılları 

olan 9. sınıftaki arkadaşlarına mutla-
ka bir sosyal sorumluluk çalışmasına 
dahil olmalarını, kulüp çalışmaların-
da aktif olarak görev almalarını ve 
akademik olarak da öğretmenlerin, 
idarecilerin söylediklerine kulak ver-
melerini önerdiler.

12. Sınıf Mesleki Gölge 
Etkinliği 
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Üniversite ve Yurt Dışı Danışmanlık Fuarı

21.

Bu yıl 21. sini düzenlediğimiz “Üniversite ve Yurt Dışı 
Danışmanlık Fuarı”na özel ve devlet üniversitelerinin 
yanı sıra yurt dışı eğitim danışmanlığı firmalarından 
aralarında akademisyen, eğitim uzmanları, üniversite 
bölge koordinatörleri, tanıtım uzmanları katıldı. 

Öğrencilerin meslek ve üniversite seçimlerini bilinçli 
tercihler üzerine kurmaları amacıyla 3 Nisan 2019 tari-
hinde okulumuz spor salonunda düzenlenen etkinliğe 
lise öğrencilerimizin tamamı katıldı. 

Öğrenciler, katılımcılara ağırlıklı olarak çalışma ola-
nakları, yurt dışında üniversite tercihinde nelere dikkat 

edilmesi gerektiği ile ilgili sorular yönelttiler. 
AFS programı ile İzmir’de bulunan yabancı öğrenci-

lerle de sohbet etme olanağı buldular.
Üniversite stantlarındaki yetkililere de üniversitedeki 

ilgi duydukları bölümler, bu bölümlerde alınan dersler 
ve geçtiğimiz yıl kaç puanla öğrenci aldıklarına dair 
merak ettiklerini sordular. 

Etkinlik sonunda katılımcılara Okul Koordinatör 
Müdürümüz Murat Zorluer ile Anadolu ve Fen Lisesi 
Müdürümüz Tülay Yazgan tarafından teşekkür belgesi 
verildi.

Fuara Katılan Üniversiteler
İzmir Ekonomi Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üni-

versitesi, American Univercity of Bulgaria, İzmir 
Yaşar Üniversitesi, University at Albany, Ankara 
Atılım Üniversitesi, Ankara Hacettepe Üniversitesi, 
Girne Amerikan Üniversitesi, İstanbul Sabancı Üni-
versitesi, Alda Yurt dışı Eğitim Danışmanlığı, AFS 
Intercultural Programs, Aachen Uygulamalı Bilim-
ler Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, 
Academix Yurdışı Eğitim Danışmanlığı, Univerlist 
Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı, Kıbrıs Yakındoğu 
Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Vera Yurt 
Dışı Eğitim Danışmanlığı, Sunshine Academy Yurt 
Dışı Eğitim Danışmanlığı, İstanbul Bahçeşehir Üni-
versitesi, American Councils, İŞKUR, Endless Yurtdı-
şı Eğitim Danışmanlığı, İstanbul Okan Üniversitesi Bu yıl 21.sini düzenlediğimiz etkinlik sonunda katılımcılara 

belgelerini Okul Koordinatör Müdürümüz Murat Zorluer ile 
Anadolu ve Fen Lisesi Müdürümüz Tülay Yazgan verdi.
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Okulumuzda 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik 
“Mesleki Kurgular Günü” düzenlendi. Öğrencilerimiz, 
gün boyu seçmeyi düşündükleri mesleklerin mensupla-
rından işlerine ilişkin bilgi aldılar. Hava Trafik Kontrolör-
lüğü, Tıp, Diş Hekimliği, Biyomedikal Mühendisliği, 
Halkla İlişkiler, Tekstil Mühendisliği, İktisat ve Bankacılık, 
Makine Mühendisliği, Lojistik Yönetimi, Psikoloji, Gast-
ronomi, İngiliz Dili ve Edebiyatı alanlarında mesleki 
deneyimlerini paylaşan ilgililere merak ettikleri soruları 
yönelttiler.

Etkinliğimize Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Mesleki Kurgular Günü’nde Deneyim Paylaşımı

Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Galip Akhan, Tıp Fakültesi 4. 
sınıf öğrencileri Enis Çağatay Yılmaz, Abdullah Canberk 
Özbaykuş, İzmir Ekonomi Üniversitesi Biyomedikal 
Mühendisliği Öğretim Görevlisi Dr. Günnur Güler, İzmir 
Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özge Sağlam, 
İzmir Ekonomi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanat-
ları Bölümünden Şef Tolgahan Kamiloğlu, Psikolog Salih 
Özgün Bozbey, Diş Hekimi Nazime Çınar, Hava Trafik 
Kontrolörü Selcan Arslan, Ege Finans Derneği Üyesi – 
Mali Müşavir Çiğdem Taylan ve Halkla İlişkiler Uzmanı 
Elbin Ertunç Dinç konuşmacı olarak katıldı.

Kadınlar Neden Mühendis Olmalı? Semineri

 “Kadınlar Neden Mühendis Olmalı?” konulu seminer, 
Hasan Faydası Çok Eğitim Vakfının desteği ve 11. sınıf 
öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Liseli İnciler Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı-
nın da desteğiyle lisede okuyan kız öğrencilere yönelik 
“Neden Mühendis Olmalıyım?” başlıklı seminerler düzen-
leyen vakıf yetkilileri, “Kız öğrencilerimizi, mesleğin cinsi-
yeti olmadığı konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. 

Projenin özünde eğitimde cinsiyet ayrımcılığına karşı 
toplumumuzu bilinçlendirmek ve kızlarımızı özellikle 
mühendislik alanında yüreklendirmek yatmaktadır. ” 
dediler. Seminerde öğrencilerin seçecekleri üniversite ve 
bölümleri nasıl belirlemeleri gerektiği konusunda bilgi 
verildi. Bu alanı seçmek isteyen öğrencilerimiz mesleğin 
çalışma yaşamına dair fikir edindiler. Öte yandan toplum-
sal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık kazandılar.
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7. sınıf öğrencileri-
mize Uzm. Klinik Psiko-
log Özge Gündoğdu 
tarafından “Teknoloji ve 
Bilgisayar Bağımlılığı” 
konulu bir konferans 
verildi. 

Gündoğdu hayatı-
mıza yön veren tekno-
lojik gelişmelerden 
uzak kalmanın müm-
kün olmadığını ayrıca 
doğru da olmayacağını 
söyleyerek söze başladı.  
Psikolog Gündoğdu, 

“Önemli olan bilgisayar kullanımınızın sizin akademik 
ve sosyal yaşantınızı olumlu mu olumsuz yönde mi etki-
lediğidir. Bu konuda kendinizi doğru değerlendirmelisi-
niz.” dedi. 

Gündoğdu, öğrencilerin ilgisini çeken riskli oyunlar-
dan mümkün olduğunca uzak durulması gerektiğine 
bunun için uygun filtrelerin kullanılabileceğine değindi. 
İnterneti ateşe benzeterek, “Ateş ile yemek de pişirebilir-
siniz, bir ormanı da yok edebilirsiniz. Önemli olan kay-
nakları doğru kullanmayı öğrenmektir. Yoksa size sunu-
lan bu bilgi deposu sizin eğitim ve sosyal hayatınızın da 
sonu olabilir.” dedi. 

Lise Seçimi Meslek Seçimini de Etkiliyor
8. sınıf öğrencilerimize lise seçiminin bir öğrencinin 

meslek seçiminde dolayısıyla hayatını kurgulamasında 
ne denli önem taşıdığı Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü-
müz Tülay Yazgan tarafından anlatıldı.

Yazgan velilerin de izlediği seminerde orta öğretime 
geçiş yapacak LGS’ye girecek öğrencilerimize Anadolu 
ve Fen Lisesi sınıflarında okutulan ortak ve seçmeli ders-
ler hakkında bilgi verdi. İki lise müfredatındaki farklılık-
ları anlattı, okulumuzun farklı burs olanaklarından söz 
etti. Hedef belirlemede hayata yön veren üç önemli 
etken olan enerji, inanç ve yeterlilik kavramlarından söz 
etti. Okullarımızı diğer okullardan ayıran özelliğin her 
öğrenciyi farklı bir değer olarak kabul edip potansiyelini 
en üst seviyeye çıkarmayı hedefe koyan eğitim felsefesi-
ne değindi. 

Müdür Yardımcısı Nabi İnanır ise hazırladığı sunum-
da uygulanan kulüp çalışmaları, Kanada eğitim progra-
mı, okulda uygulanan etkinlikler ve üniversite kazanma 
başarıları hakkında bilgi verdi.

Teknoloji ve 
Bilgisayar Bağımlılığı 

Öfke Kontrolü Çalışması
İlkokul Rehberlik Öğretmenlerimiz Zeynep Yersel ve 

Müride Gelici tarafından 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerimize 
sınıflarında “Öfke ve Öfke Kontrolü” konulu bir çalışma 
gerçekleştirildi. 

Öğrencilerimize öfkenin ne denli güçlü bir duygu 
olduğu anlatıldı. Öfkenin hayatımız boyunca hissettiği-
miz bir çok duygu gibi normal bir duygu olduğu ancak 
ifade ediş biçiminin çok önemli olduğu vurgulandı. 

Bu duygu ile baş etmede hangi yöntemleri kullana-
bilecekleri örnek olaylar, etkinlikler ve şarkılarla anlatıl-
dı. Çalışmada öfke ve saldırganlığın farklı şeyler olduğu-
na dikkat çekildi.
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Ergenlikte Üreme Sağlığı Eğitimi

İş yeri Hekimimiz Ali Rıza Ardıç 
tarafından ergenlik döneminde sağ-
lıklı cinsel gelişimin ve toplumsal 
cinsiyet rollerine ilişkin farkındalığın 
kazandırılması amacıyla 7. sınıf 
öğrencilerimize bir seminer düzen-
lendi. 

7. sınıf öğrencilerimizi LGS süre-
cine hazırlamak, bu dönemde disip-
linli ve tempolu çalışma alışkanlığı 
kazanmalarına yardımcı olmak ama-
cıyla 7. sınıf öğrencilerimize Rehber-
lik Öğretmenleri Cansu Baran ve 
Müdür Yardımcısı Murat Aktepe 
tarafından “7. sınıf öğrencisi LGS’ye 
nasıl yatırım yapar?” başlıklı bir 

sunum yapıldı.
Her yaşta edinilmesi gereken 

hedef davranışlar ve bunların getir-
diği büyüme sorumluluklarına deği-
nildiği sunumda “Bir 7. sınıf öğrenci-
si LGS hedefleri için düşünmeye 
başlar. 7. sınıf öğrenmelerinde 
bütünlük sağlar. Akademik sorum-
luluklarının farkındadır ve bu farkın-

dalık çalışma alışkanlıklarını düzen-
lemeyi de beraberinde getirir. Sınav-
larda izlemesi gereken strateji üzeri-
ne düşünür. Ergenlik dönemi hedef-
leri ile ilgili kişisel gelişimini planlar.” 
denilerek bu aşamalarda öğretmen-
lerin ve okul yönetimimin öğrenci-
lere nasıl destek olduğu konusunda 
bilgi verildi.

LGS’ye Hazırlanırken Disiplinli ve Tempolu Çalışmak Şart

Seminerde sağlıkla büyüyen, 
kendinin ve cinsel gelişiminin far-
kında olan ergenlerin sağlıklı yetiş-
kinler olacağı vurgulandı. Yaşanan 
herhangi bir sorunda mutlaka pro-
fesyonel destek alınması gerektiği 
vurgulandı.

12. sınıf 
öğrencileri-
miz öğrenci 
motivasyon 
seminerleri 

kapsamında 
Yeditepe Üni-

versitesi Dekanı 
Prof. Dr. Ahmet Turan İnce ve 
İletişim Fakültesi Öğretim Görev-
lisi M. Ergül Özkutan’la buluştu. 
11. sınıf öğrencilerimize de Atı-
lım Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Füsun 
Terzioğlu tarafından bilgi verildi. 
Öğrencilerimiz, yetkililere üni-
versitedeki bölümler, öğrenci 
alım koşulları ve burslu eğitim 
alma olanakları ile ilgili sorular 
yönlendirdiler.

Üniversitelerle 
Yakın Temas
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Uzmanlarımız okulumuzda velilerimiz için düzenle-
nen eğitimlerde sağlıklı anne baba ve sağlıklı aile olma-
nın ip uçlarını paylaştılar.

Sağlıklı Anne Baba, Sağlıklı Ergenlik 

Okulumuz 7 ve 8. sınıflarından sorumlu Rehberlik 
Öğretmenimiz Cansu Baran tarafından ortaokul velileri-
mize “Sağlıklı Anne Baba, Sağlıklı Ergenlik” konulu semi-

Sağlıklı Anne Baba, Sağlıklı Aile Eğitimleri
ner verildi. Ergenlik döneminin sağlıklı bir şekilde geç-
mesinin sağlıklı anne baba tutumlarıyla birlikte değer-
lendirilmesi gerektiğinin altı çizildi. Baran, “Çocuğunu-
zun yaş ve dönem özelliklerini bilmek bu dönemi sağlık-
lı atlatmanın birinci koşuludur. Çocuğumuzun ona veri-
len özgürlüklerin gerektirdiği sorumluluklarını da alma-
sını beklememiz ebeveynler olarak en doğal hakkımız-
dır. Ancak, ergenlik dönemi bireyinin beyni inşaat saha-
sı gibidir. Her şey yeniden yapılandırılır. Bu nedenle 
doğru iletişim ve doğru beklentiler sağlıklı bir ergenlik 
için vazgeçilmez önemdedir.” dedi. 

Başarı Sensin 

Motivasyon ve Hizmet içi Eğitim Seminerleri kapsa-
mında İletişim Uzmanı Gözde Sapanlı okulumuzdaydı. 
Önce 11. sınıf öğrencilerimize sonrasında da öğretmen-
lerimize “Başarı Sensin” konulu bir konferans verdi. 
Sapanlı, sözcüklerin sihirli etkileri olduğunu, zihnimizin 
toprak, sözcüklerin ise bu toprağa ekilmiş tohumlar 
olduğunu belirterek hayatımızın her aşamasında karşı-
mıza çıkabilecek olası iletişim kazalarından sakınmak 
için uygulanması kolay ama etkisi büyük ipuçlarını 
öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle paylaştı. 

Sunumda iletişimlerimizin kalitesine dolayısıyla iş, 
okul ve aile hayatımızın da kalitesine olumlu etki yapa-
cak dört önemli maddede anlaşmaya varıldı. 

Bu kazanımları şöyle sıralayabiliriz: Sözcüklerimi 
özenle seçerim. Hiçbir şeyi kişisel algılamam. Varsayım-
da bulunmam. Elimden gelenin en iyisini yaparım.

Bağlan Ama Bağımlı Olma 

İlkokul Rehberlik Öğretmenimiz Müride Gelici tara-
fından velilerimize “Teknoloji Kolaylık mı, Bağımlılık mı?” 
konulu konferans verildi.

Teknolojinin sağladıkları olanaklara çok çabuk uyum 
sağladığımızı ve kolaylıklarından da azami yararlanma-
ya çalıştığımızı belirten Gelici, bu durumun son derece 
olağan olduğunu kaydetti. 

Rehberlik Öğretmenimiz Gelici yaşadığımız bu çağ-
da teknolojiye küsemeyeceğimizi ancak bazı tehlikele-
rin de farkında olarak hem kendimizi ve çocuklarımızı 
hem de yakın çevremizi korumamız gerektiğini vurgula-
dı. Gelici, “İletişim çağında yaşıyoruz ancak, çocukları-
mız, arkadaşlarımız ve ailemizle yüz yüze iletişim kur-
manın yerini hiçbir şey tutmaz. Bu tür iletişim çocukları-
mızın duygusal zekasını artırmanın en güzel ve en 
doğru yoludur. Bizler de anne baba olarak çocuklarımı-
za örnek olma sorumluluğumuzu hatırımızdan çıkarma-
dan teknolojiyi doğru kullanan bireyler olma konusun-
da çaba gösterelim.” dedi.

Teknolojinin olumsuz kullanımının insanoğlunu 
getireceği noktayı çok keskin bir şekilde ifade eden çizgi 
film izlendi. Gelici, sunum sonunda velilerimizden gelen 
soruları yanıtladı.

Cansu Baran

Gözde Sapanlı

Müride Gelici
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Siber Zorbalığın Mobingten Farkı Yok
Eğitim Uzmanı Metin Arpa tarafından öğrencilerimi-

ze ve öğretmenlerimize “Siber Zorbalık” konulu seminer 
verildi.  

Arpa, bilinçli ya da bilinçsiz olarak birbirlerini aşağı-
layıcı, hakaret edici içerikli mesajların yer aldığı yorum-
lar yapmanın siber zorbalığın en dikkat çekici örnekle-
rinden biri olduğunu belirtti. 

Metin Arpa, “İnsanın algısına göre değişen siber zor-
balık da tıpkı mobbingde olduğu gibi sınırları ve yaptı-
rımları ne yazık ki güç. Bu yüzden de gerek hukuki ola-
rak gerekse de sağlık açısından konunun çok dikkatlice 
ele alınması gerekiyor.” dedi.  Eğitim Uzmanı Arpa, siber 
zorbalığın bilgisayar ve cep telefonu gibi iletişim araçla-
rı kullanılarak gönderilen elektronik verilerle yapıldığını 
dile getirdi. Zorbalığın bireylerin tehdit edilmesi, küçük 
düşürülmesi, gruptan dışlanması, ayrımcılığa maruz 
kalması şeklinde kendini gösterdiğini belirterek alınma-
sı gereken önlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi verdi. 

Sınav Sürecinde Ebeveynlik 
Rehberlik Servisimiz sınav sürecinde 12. sınıf öğren-

cilerimizin ebeveynleriyle “Sınav Sürecinde Ebeveynlik” 
konulu paylaşım toplantısında bir araya geldi.

Toplantı Fen Lisesi Koordinatör Rehber Öğretmeni 
Nazan Eryürek ve Anadolu Lisesi Rehber Öğretmeni 
Özlem Kurt liderliğinde kapalı grup çalışması olarak 
gerçekleşti. Grupla psikolojik danışma sırasında iletişim, 
kabul, sıcaklık, saygı, güven ve anlayış konularına dikkat 
çekildi.

Velilerimizin duygusal ve davranışsal sıkıntılarını, 
yeterlilik ve sınırlılıklarını, ihtiyaç ve isteklerini fark etme-
lerine de olanak veren buluşmada ortak paydamız olan 
çocuklarımızın yararı için neler yapılabileceği üzerinde 
konuşuldu. 

Gerçekten Beni Duyuyor musun?

 “Gerçekten Beni Duyuyor musun?” başlıklı seminer-
de Rehberlik Öğretmenimiz Zeynep Yersel velilerimizle 
konferans salonumuzda buluştu. Seminerde “İletişim 
nedir? Çocuğumuzla nasıl ve hangi kanaldan iletişim 
kurmalıyız?” sorularına yanıt arandı. “Çocuğum beni 
dinlemiyor.” serzenişlerinin altında yatan gerçek sebep-
lerin neler olabileceği üzerinde duruldu. Aslında ileti-
şimdeki en önemli temel ihtiyacın ‘’anlaşılma ihtiyacı’’ 
olduğunu belirten Yersel, anne-babaların birbirlerini ve 
çocuklarını anlamalarının, ait olmaları ve ait hissetmele-
rinin çok önemli olduğunun altını çizdi. 
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Dünya Danışmanlık Merkezi 
Uzman Psikoloğu Salih Özgün Boz-
bey tarafından 8. ve 12. sınıf velileri-
mize ve öğrencilerimize üç ayrı 
seansta “Sınav Kaygısı” konulu semi-
ner verildi. 

Başarının hepimize göre değişen 
bir kavram olduğundan söz eden 
Bozbey, öğrencilerin başarısız oldu-
ğu konuların üstüne gitmenin kaygı 
yarattığını, aslında başarılı oldukları 
alanları geliştirmenin öğrencilerde 
öz güven geliştirdiği üzerinde dur-
du.

Sınav kaygısı ile baş etme süre-
cinde olumlu konuşmaların oldukça 
etkili olduğunu, öğrencinin kendi 
ile ilgili olumsuz ve yargılayıcı 
konuşmaların kaygıyı arttırdığını 
ifade etti. Olumlu bir durumun geri 
bildirimini çocuğa vermenin onların 

kaygı ile baş etmesinde çok faydalı 
olduğu altını çizdi. Sunum sonunda 
söz alan Koor. Psikolojik Danışman 
Nazan Eryürek de anne babalara 
çocuklarına güvenmeleri konusun-
da önerilerde bulundu. Hayat başa-
rısı ile akademik başarı arasında bir 
köprü olmadığını belirten Eryürek, 
akademik başarı ya da başarısızlığın 
çocukların kariyer hedeflerine ulaş-
malarında en son sırada etki ettiğini 
velilerimize hatırlattı.

Öğrencilere yaptığı sunumda da 
kaygının gerekli olduğu, dozunun 
çok önemli olduğu belirtildi. Öğren-
cilere kaygının bir canavar olmadığı, 
insanı başarıya motive eden önemli 
ve ilkel duygulardan biri olduğu 
üzerinde duruldu. Soru-cevap şek-
linde kaygıyı aşmanın yolları 8 ve 
12. sınıf öğrencilerimiz ile çalışıldı. 

Sınav Kaygısında Olumlu Konuşma Etkili

Kaygı Başarıyı Olumsuz Etkileyebilir

Psikolog Nuray Karataş, “Sınav 
Kaygısıyla Baş Etmede Veli Tutumla-
rı” konulu sunum için velilerimizle 
bir araya geldi.

8. sınıf velilerimiz ile görüşen 
Karataş, çocuklarımızın yaşadığı 
kaygı duygusunu tanımalarında, bu 
duyguyu oluşturan düşünceleri keş-
federek bu düşünceleri değiştirme-
lerinde nasıl destek olacağımızı fark 
etmek için önerilerde bulundu. 

Katılımcı velilerimizle samimi bir 
ortamda gerçekleşen paylaşım top-
lantısında çocuklarımız için en doğ-
ru tutumun ne olacağı üzerine soh-
bet edildi, deneyimler paylaşıldı.

Karatay, sınav kaygısının diğer 
duygularımız gibi bir duygu olsa da 
potansiyelimizi performansa dönüş-
türürken başarımızı yüzde 70 olum-
suz yönde etkileyebileceğine dikkat 
çekti. Eyvah Çocuğum Büyüyor

İlkokul Rehberlik Öğretmenimiz 
Ece Özkızılcık tarafından “Eyvah 
Çocuğumu Büyüyor” başlıklı bir 
seminer verildi. Doğumdan ergenli-
ğin sonuna kadar çocuklarımızla 
cinselliği nasıl, nerede konuşmalıyız 
başlıklarına yer verilen seminerde 
okulumuzda mahremiyet eğitimi 
konusunda hangi sınıf düzeyinden 
itibaren ne tür çalışmaların yapıldığı 
konusunda bilgi aktarıldı. Özkızılcık, 
yetişkin cinselliği hakkında bildikle-
rimiz ve yaşadıklarımız ile çocuk cin-
selliği hakkında bildiğimizi sandık-
larımıza dikkat çekti.
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Eğitimin tüm paydaşlarının bir araya gelerek birbirle-
rine ilham oldukları “3. Eğitimde Değişim Konferansı” 16 
Şubat 2019 tarihinde Işıkkent Eğitim Kampüsünde 
düzenlendi. Konferansa öğretmenlerimiz de sunumla-
rıyla katkılı olarak, katılımcılara ilham verdiler.

Okul Öncesi Zümre Başkanı Özgül Nayiş ve Okul 
Öncesi Öğretmenimiz Gülnaz Yeleser “Erken Çocukluk 
Eğitimindeki Masal ve Öykülerle Sistem Düşüncesi Yak-
laşımı Uygulamaları”, Görsel Sanatlar Öğretmenimiz 
Anıl Akkuş “Sınıfta Değil Her Yerde Sanat”, İngilizce 
Öğretmenlerimizden Şadiye Demir “Instant No-prep 
Games for Young Language Learners”, Hatice Sevgi Irk 
da “Using Story Driven Media in EFL Classrooms” adlı 

3. Eğitimde Değişim Konferansı’nda İlham Verdiler
sunumlarıyla konferansta yer aldılar. 

“Değişimin Bir Parçası Ol” sloganı ile gerçekleştirilen 
güncel gelişmeleri 2023 hedefleri doğrultusunda değer-
lendirerek Türkiye’nin önde gelen alan uzmanlarının 
bilgi ve tecrübelerini tüm eğitimcilerle paylaşmalarını 
sağlamayı amaçlayan konferansın öğleden önce bölü-
münde öğretmenlerimiz, farklı konu başlıklarında ger-
çekleştirilen mesleki ve kişisel gelişimi destekleyen 
nitelikte atölyelere ve panellere katıldılar.

Koordinatör Müdürümüz Murat Zorluer’in de danış-
ma kurulu üyesi olduğu konferansa Anadolu ve Fen 
Lisesi Müdürümüz Tülay Yazgan, Müdür Başyardımcımız 
Tuna Boztaş da katıldı. 

İlkokul Rehberlik Öğretmeni Zeynep Yersel tarafın-
dan velilerimize ve öğretmenlerimize “Dikkat Eksikliğini 
Nasıl Tanımlarız? Nasıl Baş Ederiz?” konulu seminer veril-
di. Dikkat eksiliği ile dikkat dağınıklığı ya da bir diğer 
adıyla odaklanma sorununun aynı kavramlar olup olma-
dığı ele alındı. 

“Dikkat dağınıklığının” öğrenilmiş bir davranış prob-
lemi olabilirken, “dikkat eksikliğinin” tıbbi bir tanı altında 
birleştirilmiş “dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu-
nun” alt bozukluklarından biri olabileceği vurgulandı. 

Yersel, “Hiperaktivite tıbbi tanı ise tıbbi bir tedavi 
gereklidir. Yapılması gereken uzman bir çocuk psikiyat-
ristinden doğru yardımı almak olmalıdır. Yalnızca ilaçlar 

ile bu durum değişmez. Nedeni ise öğrenilmiş davranış 
biçimleridir. Farmakolojik tedavinin yanında hiperaktivi-
tesi ya da dikkat eksiliği tanısı alan her birey için doğru 
davranış düzenleme yolları aranmalıdır. Tamamen kişiye 
özel bir ders çalışma modeli, kişiye özel psiko-sosyal 
uyum becerileri geliştirmeye yönelik davranış değiştir-
meye gidilmelidir.”dedi. 

Dikkat Eksikliğini Nasıl 
Tanımlarız? Nasıl Baş Ederiz?
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Yoğun bir katılımla 2 Mart 2019 
tarihinde gerçekleşen bursluluk 
sınavında 8. sınıf öğrencileri ter 
dökerken aynı saatlerde öğrenci 
velileri de konferans salonumuzda 
Anadolu ve Fen Lisesi Müdürümüz 
Tülay Yazgan ile Anadolu Lisesi 
Müdür Yardımcımız Nabi İnanır’ın 
verdiği “Lise Geçiş Köprüsünde Veli 
Olmak” konulu semineri ilgiyle izle-
diler.

Lise Seçerken Kendimize 
Soracağımız Sorular Var

Tülay Yazgan konuşmasında 
çocuklarının kendileri için en doğru 
mesleğe yönelmelerinde önemli bir 
etkisi olan lise seçim aşamasında 
velilerin de kendilerine sormaları 
gereken sorular olduğuna dikkat 
çekti. 

Okul müdürü kimliğinin ötesin-
de bir psikolog olarak anne babala-
ra yol gösterecek önemli bilgiler 
veren Yazgan, çocuklarımızın sade-
ce okulda derslerinde değil, elini 
attığı her işi hakkıyla yapabilmeleri 
için enerji, inanç ve yeterlilik üçgeni 
hakkında katılımcılarda farkındalık 
yarattı. 

“Çocuğunuzun uygun liseyi seç-
mesi için ilk ve yeter şart çocuğunu-
zun hayattan beklentilerini doğru 
belirleyebilmektir. Liseyi bitirir bitir-
mez iş sahibi olmak isteyip isteme-
diği, en kısa yoldan meslek sahibi 

Lise Geçiş Köprüsünde Veli Olurken Tercihlere Dikkat

olmak isteyip istemediği, üniversite 
sonrası için düşündüğü yaşantının 
ne olduğu, ilgi ve yeteneklerinin ne 
olduğu, dahası ilgileriyle yetenekle-
rinin ötüşüp örtüşmediğini sorgula-
mak gerekir.” dedi. 

Öğrencilerin Sağ ve Sol Beynini 
Çalıştıran Sınavlar

Geçen yıl gerçekleştirilen LGS’nin 
daha önceki yıllarda farklı isimlerle 
uygulanan sınavlardan soru tipi ola-
rak çok farklı olduğunu, öğrencilerin 
artık sağ ve sol beynin birlikte çalış-
masını gerektiren soru tipleriyle kar-
şılaşacağını dolayısıyla test odaklı 
çalışmanın yeterli olmayacağı vur-
gulandı. Sınavların tarihinin, adının, 

soru tiplerinin ve sayılarının değiş-
ken olabileceği, değişmeyecek şeyin 
çalışan, enerjisi ve inancı olan yet-
kinliğini geliştirenlerin her zaman 
başarıya ulaşacağı vurgusu yapıldı. 

Anadolu ve Fen Lisesi 9. sınıfla-
rında okutulan ortak ve seçmeli 
dersler hakkında da bilgi verildi. 
Anadolu ve Fen Lisesi müfredatın-
daki farklılıklara değinildi.

Her Öğrenci Farklı Bir Değer

Yazgan, MEV Kolejinde her 
öğrencinin farklı bir değer olarak 
kabul edildiğini, bu farklılıklara say-
gı göstererek onlarda var olan yeter-
liliklerin sevgiyle ve ilgiyle daha üst 
seviyelere ulaştırmak için çaba har-
candığını anlattı. 

Hedef Mustafa Kemal’in Çizdiği 
Yolda Yürüyen Öğrenciler 
Yetiştirmek

Müdür Yardımcısı Nabi İnanır da 
okulumuzda uygulanan bilimsel 
çalışmalar, Cambridge sistemi, 
Kanada eğitim programı ile sosyal 
etkinlikler ve kulüp faaliyetleri konu-
sunda bilgi verdi. 

İnanır konuşmasında okulumu-
zun, hayatı boyunca türlü zorluklar 
içinde yoğrularak “Atatürk” olan 
Mustafa Kemal’in çizdiği yoldan 
ayrılmayan öğrenciler yetiştirme 
hedefiyle yola çıktığının altını çizdi.
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Çocuklar en çok sevgiye ihtiyaç 
duyar. Çocuklar sevilmek ister. Anne 
babalar da onları pamuklara sarar 
sarmalar. Öpücüklere boğar. Bazen 
abartır bir dediğini iki etmez. Günü-
müzün çalışan anne babaları olarak 
onlara sevgimizi ifade etmenin bir 
yolu olarak tüm ihtiyaçlarını karşıla-
mayı hatta ihtiyaç hissini fark ettik-
leri anda olabileceğinin en mükem-
mel haliyle bu ihtiyacı karşılamayı 
görev olarak biliyoruz. 

Belirli sınırlar içinde kurallar 
gerek

Zamanının büyük bölümünü 
çalışarak geçirmek zorunda kalan 
anne babalar olarak çocuğumuzun 
tüm ihtiyaçlarını karşılamak iyi bir 
ebeveyn olduğumuzun göstergesi gibi 
algılanıyor. Oysa, sevgi kadar, hatta 
belki de sevgiden daha çok yaşamla-
rında yapıya ihtiyaç duyar çocuklar. 
Mutlu yetişkinler olabilmeleri için 
sınırları bilmeleri gerek. Size otoriter 
ve baskıcı bir anne baba olmaktan 
bahsetmiyorum. Belli sınırlar içinde, 
belli kurallar çerçevesinde çocuk ye-
tiştirmekten bahsediyorum. 

Kuralsız bir ortamda yetişen ço-
cuk eksik donanımlı bir yetişkine dö-
nüşecektir.

Ama tabii ki sevgisiz olmaz. Ku-
rallar, sevgi ile birleştiğinde mutlu 
ve kendinden emin çocuklar yetişti-
rebilirsiniz. Sorumluluk duygusuna 
sahip bir çocuk, karar alırken seçe-
nekleri düşünür ve kendi kararları-
nı verebilir, kendisine güvenir, hem 
kendisinin hem de diğer insanların 
sınırlarını bilir, başkalarının hakla-
rına saygı gösterir, işbirliğine yatkın-
dır, özeleştiri yapar, hatayı başkala-
rından önce kendinde arar, zamanı 
iyi kullanır ve işlerini ertelemez.

Kurallar, özellikle de kendi gibi 
hayatının dümenini eline almamış 

CANSU BARAN

Sorumluluk Sahibi Çocuk = 
Hayatının Dümeninde 
Bir Yetişkin

çocuğunuz için, hedefine doğru iler-
lerken kullanacağı bir navigasyon 
aracıdır. Yoldan sapmasını engeller, 
yoldan çıksa bile yeni bir yol bulma-
sına yardım eder.

Kurallar güvenliği sağlamaya 
yönelik olmalı

Nasıl mı? Eski ABD dışişleri ba-
kanı Colin Powell’ın yaptığı bir TEDx 
konuşmasından bahsetmek istiyo-
rum. Bu konuşmada Colin Powell, 
yaptığı okul ziyaretlerinde soru sor-
mak için parmak kaldıran çocukları 
yanına çağırdığını ve bir asker gibi 
hazırolda durduktan sonra soruları-
nı sordurttuğundan bahsediyor. Ki-
milerine göre bu çocuğa yapılan bir 
saygısızlık olarak görülse de askeri 
eğitim almış biri olarak Powell, kol-
ları vücudunun iki yanında, dik du-

“Böyle çünkü ben istiyorum”, “Böyle 
çünkü ben annenim” açıklamasın-
dan da daha ikna edicidir.

Kurallar için pozitif ifadeler

Gerekirse geri adım atıp özür di-
lemeyi ihmal etmeyin. Evet, kuralı 
koydunuz, ama kuralın yanlış oldu-
ğunu fark ettiniz. Özür dileyin. Böy-
lece ergen çocuğunuz onu sevdiğinizi, 
üstelik saydığınızı da anlayacaktır. 
İşte kendine güvenmesi için ona bir 
neden daha vermiş oldunuz.

Kurallar için pozitif ifadeler kul-
lanın. “Yemeğini salonda yeme”, 
“Geç kalma” gibi olumsuz ifade-
ler yerine “Yemeğini mutfakta ye”, 
“Vaktinde gel” gibi ne olmamasını 
değil, ne olmasını anlattığını ifadeler 
kullanırsanız daha yapıcı olduğunuz 
için çocuğunuz da daha iş birlikçi 
olur.

Dört ebeveyn tarzı

Kural koymanın çocuğunuzu 
sınırlayacağını düşünüyor olabilir-
siniz. Ama uzmanlar tam tersini 
söylüyor. 1960’larda psikolog Diana 
Baumrind’in 100 çocukla yaptığı 
araştırmada, aileleri disiplin anla-
yışı, bakım, ilişkiler ve beklentiler 
başlıklarında değerlendirerek, üç-
farklı ebeveyn tarzı olduğunu ortaya 
koydu. 

ran ve ileri doğru bakan bir çocuğun 
kendine güveninin yerine geldiğini 
ve aslında çocukların da bunu yap-
maktan keyif aldıklarını söylüyor. 

Ama soru sormadan önce duruşu 
tarif edilen çocuk bile güvenini top-
luyorsa, anne babanın oluşturduğu 
yapı ve kurallar çerçevesinde hare-
ket eden çocuğun güvenini artık siz 
düşünün. Tabii asker yetiştirmekten 
bahsetmiyorum. Kurallar güvenliği 
sağlamaya yönelik olmalı. 

Böylece çocuğunuz koyduğunuz 
kuralın nedenini daha net anlar. 

Rehber Öğretmen
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1983 yılında da Maccoby ve 
Martin, bu tutumlara dördüncü bir 
ebeveyn tarzı eklediler:

• Otoriter
• Demokratik (Otoritatif)
• İzin Verici
• İlgisiz
Bu gruplardan demokratik ebe-

veynler, otoriter ebeveynler gibi de 
kurallar koyar ve kurallarına uyul-
masını beklerler. Ancak otoriterler-
den farklı olarak,  bu kurallar net ve 
çocuklarının takip edebileceği şekil-
dedir. Ayrıca demokratik ebeveyn-
ler çocuklarına karşı duyarlıdır ve 
onların sorularını dinlerler. Çocuğu 
cezalandırmak değil, davranışının 
sorumluluğunu aldırmak esastır.  
Baumrind’in gruplamasında bu tarz 
ebeveynler, haklar konusunda titiz, 
ama zorlayıcı ve kısıtlayıcı olmayan 
kişilerdir. Disiplin yöntemleri çocuğu 
yıldırmaktan çok destekleyicidir ve 
çocuklarının topluma karşı duyarlı, 
haklarını savunabilen, kendine ye-
tebilen ve işbirliği yapabilen kişiler 
olarak yetişmelerini isterler. Araş-
tırma bu grup ailelerin çocuklarının 
daha mutlu ve başarılı olduğunu or-
taya koyuyor.

Sevgi her daim orada olmalı

Colin Powell’ın da söylediği gibi 
kurallar ve yapı çocukları gerçek 
dünyaya hazırlar. Hayatla yeni ta-
nışan biri için kendinden ne beklen-
diğini gösterir. Sosyalleşmesine yar-
dımcı olur.  

Daima “lütfen” ve “teşekkür ede-
rim” deme kuralı, küçük yaşlarda 
oyuncakları toplama kuralı, ergen-
likte eve belli bir saatte gelme kuralı 
gibi… Ama tabi çocuğunuza kural 
koymak despot olmak demek değil. 
Sevgi her daim orada olmalı.

Kurallar çocuklara ve tabii genç-
lere düzeni öğretir.

“Yemek yemeden önce ellerini 
yıka” dediğinizde belli bir düzenin 
de ipucunu vermiş olursunuz.

Kurallar aidiyet duygusu yaratır. 
Yetkin ve becerikli hissettirir. Sınırla-
rı bilen çocuk sizi zorlamaz, yani güç 
savaşlarına gerek kalmaz. Tabi onun 
sizi her test ettiğinde geri adım atma-

dan dimdik durabilirseniz. Kurallar 
güven duygusu yaratır. Her ne kadar 
kontrol edilmek istenmiyor gibi hare-
ket etseler de kuralsız bir ortam onlar 
için korkutucudur aslında. Yönlerini 
bulabilmek için kurallara ihtiyaçları 
olduğunu içten içe bilirler. Kural-
lar yavaş yavaş kendine güveni inşa 
eder. Koyduğunuz kurallarla yavaş 
yavaş hareket alanını genişletirsiniz, 
yavaş yavaş kendine güvenini kaza-
nır, bağımsız bir birey olma yolunda 
emin adımlarla ilerler.

Kurallar onu önemsediğinizi 
gösterir

Peki nereden başlamalıdır ya da 
en önemli ipuçları nelerdir?

Çocuğunuzu, ihtiyaçlarını, has-
sas noktalarını iyi tanıyın.

• Çocuğunuzun yaşamını düzen-
leyeceğini düşündüğünüz kurallar 
koyun. Bu kurallar az ama öz olsun.

• Ne olursa olsun tutarlı davra-
nın. Tutarsızlık kafa karıştırıcı olabi-
leceği gibi, itaatsizliği de getirecektir.

• Bu kuralların yaptırımlarını 
açık bir şekilde belirtin. Uyulmadığı 
durumlarda mutlaka bu yaptırımla-
rı uygulayın. Uyulduğu durumlarda 
ise farkında olduğunuzu ve takdir 
ettiğinizi mutlaka belli edin. Kötüyü 
söyleyip, iyiyi yok saymak olmaz!

• Rutinler oluşturmak, her yaştan 
insan için rahatlatıcıdır. Ne olacağını 
bildiğinde daha kolay ve rahat uyum 
sağlar. Rutin dışı bir şey için mutla-
ka haber verin, hatta onun da fikri-
ni alın. Böylece kendini aileye ait ve 
önemli hissedecektir.

• Sorun çıkan, çatışmaya sebep 
olan konular varsa, bunların tekrar 
edip etmediğine bakın. Tekrar edi-
yorsa, sorun büyümeden mutlaka 
kalıcı çözüm bulun.

• Tüm bu kurallar içerisinde, o 
ergenliğin de getirdiği duygusal iniş 
çıkışlar çocuğunuzda stres yaratabi-
lir. Spor, hobiler, sanatsal aktiviteler 
gibi onu rahatlatacak, stresini hafif-
letecek aktivitelere yönlendirin.

• Onu koşulsuz sevdiğinizi hisset-
tirin.

Çocuğunuz için yapı oluşturmak, 
çocuğunuza kurallar koymak onu 

önemsediğinizin bir göstergesidir. Bu 
da onun için “iyi bir başlangıç” de-
mektir.

Kaynakça: İzkoçluk blog, Çocuğunuza 
sınır koyma Robert Mackenzie ,Sorum-
luluk sahibi ve saygılı çocuklar yetiştir-
mek Caroline Winkler 

Sorumluluk 
Sahibi Çocuk 
= Hayatının 
Dümeninde 
Bir Yetişkin
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MÜRİDE GELİCİ
Psikolog/ Rehber Öğretmen

21. Yüzyılda çocuk olmak çok 
zor. Özellikle şehir ortamında yaşa-
yan çocuklar çocukluklarını yaşaya-
mıyorlar. Sürekli onları takip eden 
anne-baba, öğretmen ve bakıcı eşli-
ğinde yaşıyorlar. Doğal ortamlarda 
kendi kendilerine oyun kuramıyor, 
akranları ile doğal ortamlarda oyna-
yamıyorlar.

Çocuklar çok erken yaşlarda ku-
rumsal ortamlarla tanışıyor ve bir 
öğretmenin gözetiminde yapılandı-
rılmış oyunlar oynuyorlar, yapılan-
dırılmış bir günü yaşıyorlar. Tam za-
manlı okullarda bir bütün gün okula 
gitmeleri yetmiyor gibi bir de bunun 
üzerine okul çıkışı ve hafta sonu kurs 
kurs dolaşarak becerilerini en üst 
noktaya taşımaya çalışıyorlar. 

Doğal ortamlarda oynayama-
dıkları oyunları kurs etkinlikleri adı 
altında yapılandırılmış ortamlarda 
gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Anne 
babalar çocuklarının katıldığı tüm 
etkinliklerde hep en iyisi olması-
nı bekliyorlar. Bu beklenti de çocuk 
üzerinde ciddi  kaygılar yaratıyor. 

Tabi ki çocuklarımızın farklı 
alanlardaki yeteneklerini değerlen-
dirmek ve desteklemek te gerekiyor. 
Ben tüm çocuklarımıza hayatların-
da en az bir spor ve bir sanat dalının 
olmasını öneriyorum. Ama tabi ki 
çocuğumuzun isteği ve enerjisi buna 
yetiyorsa. 

Ancak son yıllarda bu durum bir 
spor bir sanat şeklinde olamıyor haf-
tanın her günü bir etkinlik şeklinde 
olarak çocuğun nefes alacağı zaman-
lar hiç kalmıyor.  

Oysa çocukların günlük hayatı-
nın içerisinde boş kalmaya , canları-
nın sıkılmasına ihtiyacı var. Çocuk-
lar boş boş geçirdikleri ve canlarının 
sıkıldığı ortamlarda neler yapabi-
leceğini keşfederek yaratıcılıklarını 
geliştiriyorlar. Bu doğrultuda büyük-
lerimizin bizlere söylediği sıkı can 
iyidir çıkmaz sözünü ben çocuklara 
sıkı can iyidir beyni geliştirir şeklinde 
değiştirerek söylüyorum. 

21. Yüzyılda Çocuk Olmak     
Çocuğun duygusal, bilişsel geli-

şiminin sağlıklı devam etmesi, için 
kendisinin kurguladığı, yönettiği 
oyunları oynaması gerekiyor. 

Çocuklarımızın özgürce koşup 
oynayabilecekleri, enerjilerini doğru 
bir şekilde kullanabileceği ve doğa ile 
iç içe olabilecekleri ortamlarda ol-
maları gelişimlerini olumlu etkiliyor. 
Sokakta doğal ortamda oyun oyna-
yan çocuğun farkındalığı artıyor. 
Davranış sorunları azalıyor. 

Çocuğun gelişiminde oyun oyna-
mak çok çok önemli bir etkinlik, ço-
cuk oyun oynarken sadece eğlenmez, 
öğrenir, problem çözme becerisi geli-
şir ve duygusal olarak olgunlaşır. 

Anne baba ya da bir yetişkinin ol-
madığı ortamda kendi becerilerinin 
farkına varan çocuk, problem çözme 
becerilerini keşfederek özgüvenini de 
arttırır. Dört duvar arasında doğal 
ve sosyal ortamdan uzak büyüyen 
ve her türlü sorunları ebeynleri ve 
öğretmenleri tarafından çözülen ço-
cuklar geleceğin büyümeyen yetiş-
kinleri olarak kalacaklardır.

Çocuklarımızın doğal ortamlar-
da oyun oynayarak kendi yaşlarını 
doya doya yaşayabilmeleri dileğiy-
le...
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NAZAN ERYÜREK
Koordinatör Rehber Öğretmen

 Araştırmalara göre, matematik 
Antik Yunanca’daki “matesis” söz-
cüğünden gelmektedir. Anlamı “ben 
bilirim”. 

“Ben Bilirim” diyebilmek kulağa 
ne kadar hoş gelse de; matematik ko-
nusunda bu özgüvene sahip olmak 
bazıları için zor olabiliyor ve pek çok 
danışmada bu durumun bir “Korku” 
ya dönüştüğünü görebiliyoruz.

Korku tohumları dikmek

Nereden gelir bu matematik kor-
kusu? Bir senaryo hayal edelim, baba 
okula başlayacak olan  çocuğu ile 
konuşur; “Okula yeni başlıyorsun... 
Ben de senin gibi okula giderken 
matematikten hep çekinir ve zorla-
nırdım. Dikkatli olmalısın matema-
tik zordur.” 

Baba kalbindeki duyguları ve 
beynindeki düşünceleri çocuğuna bir 
şarkı gibi mırıldanırken, çocuğunun 
matematikten korkması ile ilgili ilk 
tohumları attığının farkında değildir 
elbette.

 Biz Psikolojik Danışmanlar bu 
tür ilginç seneryolara şahit oluyoruz. 
Bir diğerinden de şöyle bahsetmek is-
terim size.  Bir çocuk düşünün bütün 
dersleri iyi sadece matematiğinin 
zayıf olduğu bir karneyi babasına 
gösteriyor ve baba yine aynı şarkıyı 
mırıldanıyor. “Matematik hayattır!!! 
Matematik zayıf olduktan sonra di-
ğer derslerin iyi olması hiçbir anlam 
ifade etmez.”

 Evet matematik hayattır ve ha-
yatın içindedir ancak sunum biçimi 
yanlıştır. Matematiğin günlük yaşa-
mın bir parçası olduğunun göster-
geleri vardır. Bunların başında okul 
öncesi çocuklarının legolarını büyük 
ya da küçüklüklerine göre ayırarak 
istedikleri uzunlukta terenler ya da 
istedikleri yükseklikte binalara yap-
mayı başarmaları gelir. 

Kutuda kaç kurabiye kaldığını 
kestirebilmeleri, bir kitabı taşımanın 
bir sandalyeyi taşımaktan daha ko-
lay olduğunu algılayabilmeleri zaten 

Matematik Korkusu
matematiği kavrayabildiklerini gös-
terir bize.  

Çocuk sayı saymayı öğrenmeden 
önce “ilk, son, büyük, daha büyük, 
az, çok” gibi kavramları içgüdüleri 
ile öğrenir.  Eğer bu tür olayları çocu-
ğunuza doğru bir şekilde aktarabilir-
seniz, matematiğe karşı olumsuz bir 
antipati geliştirmesini engellersiniz.

 Matematiği kavramakta zorla-
nan çocukların çoğuna baktığımız-
da sorunun matematik zekasına 
sahip olup olmamakta yatmadığını 
görüyoruz. Aslında sorun çocuğun 
başlangıçta matematikle ilgili bazı 
temel kavramları anlayamamış ol-
masından kaynaklanmaktadır. 

Sıralı öğrenmek önemlidir

Matematik öğrenmek tıpkı bir 
merdivene tırmanmaya benzer. 
Merdivene çıkarken her basamağı 
kullanmak bu işi basitleştirir. Ancak 
merdiveninin basamaklarını ikişer 
üçer çıkmaya çalışmak tökezlenmeye 
ve başladığın noktaya geri dönmeye 
neden olur. Matematiksel düşünme 
basamaklı geliştiğinden, sıralı öğren-
me önemlidir çünkü bir sonraki aşa-
ma öncekinin üstüne biner.

 Matematiği kavramakta zorlan-
manın bir diğer nedeni de matema-
tiğe karşı halk arasında geliştirilmiş 
bazı önyargılardır. Örneğin, “Erkek-
ler matematikte kadınlardan daha 
iyidir.”, “Parmaklarla hesap yapmak 
kötüdür.”, “Problem çözümünde tek 
bir doğru yol vardır.”, “Bazı insanlar-
da matematik kafası vardır. Bazıla-
rında yoktur.” vb. Bu tür önyargılar, 
gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun 
tüm dünyadaki eğitim basamakla-
rında yaşanmakta ve inanılmaya da 
devam edilmektedir. 
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Tarihte insanın ilk hesap maki-
nesinin elleri olduğunu kabul eder-
sek ve matematik biliminin ne denli 
yol aldığını görebilirsek parmaklarla 
hesap yapmış olmanın bir bilime ön-
cülük etmiş olduğunu görebiliriz. 

İnsanoğlu kendi zekasını tanıma-
dığı için matematiğin özel bir zeka 
gerektirdiğine inanıyor. Bu özel ze-
kaya sahip olduğuna inandırılmış 
bireyler matematikte üstün başarıla-
ra sahip olurken, bu konuda zekası 
uyarılmamış ve matematiği başara-
bileceğine inandırılmamış kişiler ise 
matematik ile ilgili endişeler yaşaya-
rak matematikten daha fazla uzak-
laşma eğilimine gidiyor.

Günlük hayatta kullandığımız 
matematik dili

 Yetişkinler olarak matematik dili 
olduğunu ve zaten bu dili günlük ha-
yatta kullandığımıza inanarak ve bu 
inancımızı çocuğumuza anlatarak 
işe başlayabiliriz.  

Örneğin çocuğunuza aranızda şu 
tür diyalogların çok fazla geçtiğini 
hatırlatın: “Hangisi daha Büyük?”, 
“Hangisinde daha Az varsa ben onu 
tercih ediyorum.”, “Her iki torbanın 
ağırlıda Eşit bence.”, “Çok fazla do-
mates var birazını Çıkaralım”, “Toz 
şekeri iki ayrı torbaya Bölelim.” vb.

 İşte bu günlük hayattaki mate-
matik dilidir. Bu dili kullanmanın 
sıklığının bir başka ailede artması 
ya da azalması anne babanın çocuk-
luk yaşantısında beyinlerinin bunun 
la ilgili ne kadar uyarıldığını ifade 
eder. 

Siz anne babaların matematik 
konusunda uyarılmışlık düzeyi daha 
azsa çocuğunuzun da uyarılmışlık 
düzeyi aile içinde az olacaktır. 

Kimi ebeveynler, çocuğu ile vakit 
geçirirken mantıksal oyunları daha 
sıklıkla tercih ederken kimi hikaye 
anlatmaktan kimi ise beraberce şarkı 
söylemekten hoşlanır. İşte bütün bu 
serbest zamanlarda zevk veren uğra-
şılar beyninin hangi yönünün daha 
fazla uyarıldığının bir işaretidir.

 Peki sizin matematikten öğrenci-
lik yaşantınızda sorun yaşıyor olma-
nız çocuğunuzun da sorun yaşaya-

cağının bir göstergesi midir? Tabi ki 
hayır. Okul öncesinde çocuğunuzun 
matematiksel zekasını harekete geçi-
rebilecek tutumlar sergileyemeseniz 
de bu her şeyin sonu demek değildir. 

Yukarıda belirttiğimiz ön yargı-
lara kapılmadan hareket edildiğin-
de çocukların matematik öğrenme 
konusunda sıkıntı çekmedikleri gö-
rülmüştür. Bu noktada okul yaşantı-
sında öğretmen devreye girmektedir. 
İlkokul döneminde her konuda uya-
rılmışlığı sağlamak açısından ise her 
dersin öğretimine eşit oranda önem 
vermek yeterlidir.

 Sabırlı davranmak

Son olarak önemli olan noktalar-
dan biri de çocuğun bu alandaki ge-
lişmişlik düzeyini tamamlamış olup 
olmadığıdır. 

Çocuklar, okul öncesi ve ilkokul 
döneminin büyük bir kısmını somut 
işlemler döneminde geçirirler. 

Soyut işlemler dönemi her çocu-
ğun gelişimine göre değişkenlik gös-
terse de 9-10 yaş gibi başlar ve er-
genlik döneminin ortalarına doğru 
tamamlanır. 

Somut akıl yürütmeden, soyut 
akıl yürütmeye geçiş heyecan verici 
ve hala araştırılan bir olaydır. Bili-
nen şudur ki; bu anlamda  gelişim 
kişiye göre değişmektedir. Bu sebeple 
ilkokul döneminde soyut akıl yürüt-
melerde daha yavaş olan bir çocuk, 
gelişimini tamamladıktan sonra bu 
anlamda harikalar yaratabilir. 

Belki de sabırlı davranmayı bile-
bilmek her şeyin çözümü olacaktır. 

Matematik 
Korkusu
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Öğrencilerimiz farklı sınıflar düzeyinde düzenlenen 
söyleşi ve imza günlerinde okudukları kitapların yazar-
larıyla tanışma ve sohbet etme olanağı buldular. 

Öğrencilerimiz edebiyat dünyamızın değerli isimleri 
Feyza Hepçilingirler, Mavisel Yener, Bekir Yurdakul, Genç 
Osman Yavaş, Nihal Yılmaz, Fehime Özdemir, Mehmet 
Atilla ve Habip Bektaş ile buluştu. 

Bekir Yurdakul öğrencilerin iyi şiirlerle buluşması için 
hazırladığını belirttiği şiir seçkisi “Kanatlı Sözler 
Bahçesi”nde adlı kitabını öğrencilere anlattı. 

Söyleşide öğrencilerle birlikte kanat çırpan Yurdakul, 
çocukların edebi eserlerin en değerlileri olan şiirle erken 
yaşta buluşmasını çok önemsediğini vurguladı.

Önce Kitaplarını Okudular Sonra Yazarlarıyla Tanıştılar

Öğretmen, gazeteci, yazar sıfatlarını bir arada taşı-
yan Top Yayıncılık Çocuk Yazını Birimi Genel Yayın Yönet-
meni Yunus Bekir Yurdakul, 5. sınıf öğrencilerimizle 
okulumuz kütüphanesinde 17 Aralık 2018 Pazartesi 
günü gerçekleşen söyleşide “Kanatlı Sözler Bahçesi” adı-
nı verdiği şiir seçkisi üzerinden etkili bir yazın dili olan 
şiir üzerine sohbet etti.

5 ve 7. Sınıf Öğrencilerimiz Hanzade Servi ile 
Söyleşti

Yazar Hanzade Servi ile 5. sınıf öğrencilerimiz, 
“Dedem Nerede?”, 7. Sınıf öğrencilerimiz de yazarın 
“Kumdan Salıncak” adlı kitabını kitabı üzerine söyleşti-
ler. Öğrencilerimizle buluşmaktan duyduğu mutluluğu 
dile getiren yazar, kitaplarında tıpkı hayatın kendisi gibi 
hüznü ve sevinci bir arada yansıtmayı sevdiğini belirtti. 
Yazdığı kitap ile ilgili öğrencilerin duygularını paylaşma-
larını isteyen yazar, karakterler ve olay örgüsü üzerine 
öğrencilerin yönelttiği soruları yanıtladı. 

Hanzade Servi gönlünde yazar olma isteği yatan, 
okumanın yanı sıra yazmayıda seven öğrencilerimize 
önerilerde bulundu. Yazmak için çok okumak gerekitği-
ne de dikkat çekti.

Yazar Habib Bektaş'tan Sevginin Gizli Tarifi 

5. sınıf öğrencilerimiz, keyifle okudukları “Sevginin 
Gizli Tarifi” kitabının yazarı Habib Bektaş ile okulumuz 
konferans salonunda buluştular. Kitabında okurlara 
“Bedensel ve zihinsel sorunu olmayan insanların tümü 
engelsiz mi?” sorusu üzerine düşünmeyi sağlayan 
Bektaş’ı öğrencilerimiz ilgiyle dinledi. Sadece engelli 
olmanın ne anlama geldiğini değil, kafamızın içindeki 
engelleri de kitabında sevgi yoğun bir dille anlatan Bek-
taş, söyleşi sonunda öğrencilerimiz için kitaplarını imza-
ladı. Öykülerini, öykülerindeki kahramanları nasıl seçti-
ğini, nasıl bir yazma süreci yaşadığını okulumuz öğren-
cileriyle paylaştı.

Hanzade Servi

Bekir Yurdakul

Habib Bektaş
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Yazarlarla Söyleşi Kitaplara İlgiyi Artırıyor
Feyza Hepçilingirler ile Ana Dilimiz Üzerine 

Ortaokul 5 ve 8. sınıf öğrencilerimiz edebiyat dünya-
mızın önemli isimlerinden Feyza Hepçilingirler ile buluş-
tu. Yazarın “Off Dilim” kitabını okuyan 5. sınıflarımız ile 
“Türkçe Off” kitabını okuyan 8. sınıf öğrencilerimiz 
yazarla ana dilimiz üzerine söyleştiler. Ana dilimizin yan-
lış kullanımının toplum üzerinde yarattığı olumsuz etki-
lerden söz eden yazar, dilimizi yabancı dillerin etkisin-
den korumanın önemine değindi. 

4. Sınıflarımızın Yazar Genç Osman Yavaş ile 
Buluşması

4. sınıf öğrencilerimiz okudukları “Amcam ve Ben” 
adlı kitabın yazarı Genç Osman Yavaş ile okulumuzda 
düzenlenen söyleşide tanıştılar. Mavi Sakal grubunun 
solisti olmasının da etkisiyle müzik ile edebiyatın har-
manlandığı söyleşide empati kurmanın nasıl bir şey 
olduğu, hayvan sevgisi, hayaller ve gerçekler üzerine 
konuşuldu. Yeğenlerine hikaye anlatmayı çok seven 
yazarın hikayelerindeki karakterleri zenginleştirerek 
ortaya çıkardığı “Amcam ve Ben” adlı serinin ilki “Havaa-
lanında Bir Zebra” kitabını okuyan öğrencilerimiz, yaza-
ra merak ettiklerini sordular. 

Yazar Nilay Yılmaz'la buluşma

4 ve 6. sınıf öğrencilerimiz Nilay Yılmaz ile konferans 
salonumuzda düzenlenen söyleşide bir araya geldi. 4. 
sınıf öğrencilerimiz yazarın “Meraklı”; 6. sınıf öğrencileri-
miz de “Yaratıcı Yaramazlık” adlı kitaplarını okumuşlardı. 
İki farklı seansta düzenlenen söyleşide yazara okudukla-
rı kitabın kurgusu ve kahramanları üzerine sorular 
yönelten öğrencilerimiz, söyleşi sonunda kitaplarını 
imzalattılar. 

Yazar Mehmet Atilla’dan Parktaki Gergedanlar

6. sınıf öğrencilerimiz yazar Mehmet Atilla’yı sınıfla-
rında konuk etti. Yalın anlatımın ve edebi eserde diya-
loglara ilginç betimleme ve ayrıntılara yer vermenin 
önemi üzerinde durdu. Yazmanın birinci koşulunun çok 
okumak olduğunun altını çizen yazar öğrencilerimiz 
için “Parktaki Gergedanlar” adlı kitabını imzaladı.

Miyase Sertbarut

Feyza Hepçilingirler

Mehmet Atilla

Genç Osman Yavaş

Nilay Yılmaz

Ünsüz Youtuberın Günlüğü

5. sınıf öğrencilerimiz yazar Miyase Sertbarut ile 
kitaplar ve yazma serüveni üzerine keyifli bir söyleşi 
gerçekleştirdiler. Yazarın “Ünsüz Youtuberın Günlüğü” 
kitabını okuyan ve çok beğendiklerini söyleyen öğrenci-
lerimiz, kitabın konusu, kahramanları, yazar olmaya ne 
zaman ve nasıl karar verdiği ile ilgili sorular yönelttiler. 
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Teşekkürler Fehime Öğretmenim

3. sınıf öğrencilerimiz okulumuzda sınıf öğretmeni 
olarak uzun yıllar görev alan yazar Fehime Özdemir ile 
buluştular. Öğrencilerimiz yazarın ‘Teşekkürler Öğret-
menim’ ve ‘Şiir Oku Bana Öğretmenim’ kitaplarını oku-
dular. Fehime Özdemir’i sınıflarında ağırlayarak kitapları 
üzerine söyleştiler. Şiirin hayatımızdaki yeri, şiir yazma-
nın zorlukları üzerine konuştular. Öğrencilerimiz yazdık-
ları şiirleri Özdemir’e hediye ettiler.

3. Sınıflarımız Yazar Nazlı Deniz Güler’i Ağırladı

3. sınıf öğrencilerimiz, okulumuz küçük konferans 
salonunda kitaplarını okudukları yazar Nazlı Deniz 
Güler’i ağırladı. Yıl içinde yazarın “B’nin Kelimeleri”, “E’nin 
Problemleri”, “D’nin Mektupları”, “Y’nin Tarifleri”, “L’nin 
Listeleri”, “R’nin Şarkıları” kitaplarını zevkle okuyan 
öğrencilerimiz yazarla yaptıkları keyifli söyleşinin ardın-
dan kitaplarını imzalattılar.

Nilay Yılmaz ile Atölye Çalışması

2. sınıf öğrencilerimiz Nilay Yılmaz ile atölye çalışma-
sında bir araya geldi. Taşların üzerine renkli kalemlerle 
diledikleri bir figürü çizen öğrencilerimiz o taşlar dile 
gelseydi neler anlatabileceğini hayal ettiler. Hikaye yaz-
manın ve masal anlatmanın hayal gücüyle olan bağlan-
tısını kavradılar. Taşları yan yana getirerek ve içinde 
mutlaka her taşın üzerindeki figürün geçtiği hikayeler 
anlattılar. Öğrencilerimiz yazara büyük keyif alarak oku-
dukları “Zeno ve Mondo Dalgalarla Dans Eden Kurbağa-
lar” kitabını da imzalattılar. 

Mavisel Yener, 2. Sınıflarımızla Buluştu

2. sınıf öğrencilerimiz yazın dünyasının değerli isim-
lerinden biri olan Mavisel Yener ile bir araya geldi. 
Öğrencilerimiz, yazarın “Dans Sevenler Ayağa Fırlasın”, 
“Şiir Sevenler Parmak Kaldırsın”, “Masal Sevenler Bulutla-
ra Baksın” adlı kitaplarını okudular. Yener, öğrencilerimi-
ze kitap yazmanın nasıl bir serüven olduğunu anlattı. 
Yazma isteği nasıl geldiğini ve nelerden ilham alarak 
kitaplarını yazdığını paylaştı.  

Fehime Özdemir

Nazlı Deniz Güler

İlkokul Öğrencilerimiz 
Okudukları Kitapların 
Yazarlarıyla Buluştular

Arkadaşlık Nedir? Kitabını Okudular

1.sınıf öğrencilerimiz Fransız Filozof ve Yazar Oscar 
Brenifier’nin beğeniyle okunan on sekiz kitaplık “Filozof 
Çocuk” serisinden “Arkadaşlık Nedir?” kitabını okudular.

Düşünme eylemini çocuklar için eğlenceli bir serü-
vene dönüştüren Oscar Brenifier’in yazdığı ve Arzu 
Suriçi’nin çevirisini yaptığı kitaplar serisinden “Arkadaş-
lık Nedir?”i okuyan 1. sınıf öğrencilerimiz kitabın çevir-
meni Arzu Suriçi ile günü bir araya geldiler. Küçüklerin 
zihinlerini kurcalayan büyük soruların yer aldığı çocuk-
ları düşünme sanatı ile tanıştırmak amacıyla kaleme 
alınan kitabı miniklerimiz çok sevdi.

Nilay 
Yılmaz

Mavisel Yener

Arkadaşlık Kitabı
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Anadolu ve Fen Lisesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Zümresinin 13. Öykü Gün-
leri etkinlikleri kapsamında hazırla-
dığı öykü seçkisinde ortaokul ve lise 
sınıflarındaki öğrencilerimizin yaz-
dığı birbirinden güzel öyküler oku-
yucuyla buluştu. Seçkiye 27 öğren-
cimiz öyküleriyle, 9 öğrencimiz de 
resimleriyle can verdi. Öykü Seçkisi-

ne öyküleriyle ve resimleriyle katkı 
sunan öğrencilerimiz şunlar oldu: 
Anadolu Lisemizden Bahar Yardım, 
Batuhan Arslan, Berfin Gönen, Duru 
İlayda Yağcı, Duygu Atay, Ece Cin, 
Ezgi Özyiğit, Karya Yıldırım, Melisa 
Özkul, Öykü Naz Bayır, Sıla Menteş, 
Sude Demirer, Zeynep Asya Özyurt, 
Zeynep Kalyoncu Fen Lisemizden 

Ahmet Hamdi İzgi Aksu, Başak 
Çetinkaptan, Emre Şimşek, İrem 
Karabudak, Meltem Rüya Emekçi, 
Umut Berkay Polat, Yasemin Kutan 
Ortaokulumuzdan Ada Sabuncu, 
Barış arda Deniz, Bersu Kaşıkçı, Duru 
Kuş, Eda Tiryaki, İrem Akuygur, Kar-
delen Olguner, Ozan Efe Altın, Öykü 
Naz Gümüş.

Yazmak, insanın kendisini tanıdı-
ğı, kendisiyle yüzleştiği bir eylemdir 
ve şifa verir.” diyen Elikbank, öğren-
cilerimizin ufkunu açan bir söyleşi-
nin konuğu oldu. 

9 Nisan 2019 tarihinde okulu-
muz konferans salonunda gerçekle-
şen söyleşinin adı “Hayat Tasarlama 
Sanatı” idi. Anadolu ve Fen Lisesi 9 
ve 10. sınıflarımızın izleyici koltukla-
rını doldurduğu etkinlik Türk Dili ve 
Edebiyatı Zümremiz tarafından bu 

13. Öykü Seçkisi Okuyucuyla Buluştu

Yazar Gülşah Elikbank ile Hayat Tasarlama Sanatı Söyleşisi
yıl 13. sü düzenlenen “Öykü Günleri” 
kapsamında gerçekleşti.

Türkiye’nin ilk fantastik üçleme-
sini yazan ve yine Türkiye’nin ilk 
edebiyat konseptli otelini İzmir’de 
açan Gülşah Elikbank, söyleşide 
kendi yaşam yolculuğundan söz 
ederek öğrencilerimize de ilham 
verdi. 

Elikbank, birçok kişi için okul 
sıralarında edebiyatla yoğrulmanın 
ufuk açıcı bir yönü olduğundan söz 

etti. Okulda bir öykü seçkisi üretme-
nin ve öğrencileri yazmaya yani 
kendilerini bulmaya yöneltmenin 
çok önemli bir çaba olduğuna deği-
nen yazar, bu çabada en önemli 
katkıyı veren Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenlerini kutladı.

Seçkide eserleri bulunan lise ve 
ortaokul öğrencilerine belgelerini 
verdi. Okul müdürlerimiz de yazara 
öykü günleri etkinliğine verdiği des-
tek nedeniyle teşekkür etti. 
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Cambridge University 
Press Öğretmen Eğitmeni 
Belgin Kapkın tarafından ilko-
kul ve ortaokul İngilizce, Fen 
ve Matematik öğretmenleri-
mize “Cambridge Kaynak Eği-
timi” konularında seminer 
verildi. Üç ayrı oturum şeklin-
de verilen seminerlerde İngi-
lizce öğretmenlerimiz bu eği-
tim öğretim yıl içinde başla-
dığımız Cambridge eğitim 
modelini anlattılar.

Önümüzdeki eğitim öğre-
tim yılında da belirli seviye-
lerde İngilizce olarak verile-
cek Matematik ve Fen dersleri 
ile ilgili de öğretmenlerimize 
kaynak eğitimi yapıldı.

Yabancı Dil Eğitiminde Ebeveynlerin Rolü 

İngilizce Zümremiz tarafından 
planlanan “Evde Yabancı Dil Edini-
mini Destekleyecek Aktiviteler” adlı 
seminerde İngilizce öğretmeni, 
öğretmen eğitmeni ve eğitim danış-
manı sıfatlarını bir arada barındıran 
Özge Karaoğlu Ergen velilerimizle 
buluştu. Katılımının yoğun olduğu 
ve oldukça verimli geçen seminerde 
anne babaların İngilizce öğrenimin-
de çocuklarına hangi yöntemleri 

kullanarak ve nasıl bir tutum gelişti-
rerek yardımcı olabileceklerine iliş-
kin çok önemli ipuçları verildi.

Seminerin sonunda Okul Koordi-
natör Müdürümüz Murat Zorluer ve 
İngilizce Zümre Başkanımız Özlem 
Gönen, Özge Karaoğlu Ergen’e 
teşekkür belgesi takdim ettiler. 
Cambridge University Press Bölge 
Satış Müdürü Sinan Acar’a katkıla-
rından dolayı teşekkür ettiler.

Cambridge 
Kaynak Eğitimi
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İngilizce Zümremiz tarafından 3, 
4, 5 ve 6. sınıf öğrencilerimizin katı-
lımıyla “Quiz Show” etkinliği düzen-
lendi. 

Etkinlikte öğrencilerimiz takım-
lar halinde İngilizce yeterliliklerini 
sergilediler. Bu etkinliklerle 21. YY 
dil becerilerinden iş birliği halinde 
takım çalışması yaparak iletişim 
becerilerini güçlendirdiler. 

Etkinliğe katılan tüm öğrencilere 
katılım belgeleri verildi.

Spelling Bee 
Yarışması

Eğlenceyle öğrenmeyi ve yarış-
ma duygularını harmanlayan böyle-
likle yabancı dil öğretimini kolaylaş-
tıran önemli etkinliklerden biri olan 
Spelling Bee yarışması 2 ve 3. sınıfla-
rımız düzeyinde İngilizce öğretmen-
lerimiz rehberliğinde başarıyla 
uygulandı.

Kelimeleri akıcı bir şekilde harf 
harf kodlamayı öğretmekle birlikte 
yazım yanlışlarını en aza indirmek, 
kelime bilgisini genişletirken aynı 
zamanda telaffuz hatalarını da azalt-
mak ve en önemlisi özgüven kazan-
dırmayı hedeflediğimiz Spelling Bee 
yarışmasında öğrencilerimiz, öğreti-

ci bir yarışma etkinliğin yanı sıra 
kullanılan materyaller nedeniyle çok 
eğlendikleri bir etkinliğin içinde 

bulurlar kendilerini. Etkinlik sonun-
da 2. sınıf öğrencilerimize Spelling 
Bee sertifikaları dağıtıldı. 

8. Sınıflarımızdan “Macbeth” 
8. sınıf öğrencilerimiz İngilizce 

Öğretmenleri Deniz Maro ve Mani-
anna Kartelli rehberliğinde “Mac-
beth” oyununu sahneye koydu. 

Her şubenin tüm öğrencilerinin 

görev aldığı oyun, öğrencilerimizin 
21. yüzyıl becerileri kapsamında 
aldıkları İngilizce eğitimlerini ileti-
şim ve yaratıcılık becerilerini kulla-
narak sahnelemelerine olanak sağ-
ladı. 

Başarısından Etkilendi

Cambridge Internatioanal Pri-
mary Teaching Program (IPTP) kap-
samında okulumuzda bulunan 
Cambridge University Press Eğitim 
Danışmanı Kathryn Joy da bir şube-
mizin oyununu izleme olanağı bul-
du. Öğrencilerin başarısından etki-
lendiğini belirten Joy, öğretmenleri 
ve öğrencileri emeklerinden dolayı 
kutladı.

Quiz Show 
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Etkinlikte görev alan öğrencilerimiz Rüzgar Avcı, Özgür Abacıoğlu, Defne Aydın, Sıla Denli, Hesna Su Altın, Ada Sabuncu, 
Deniz Ceylin Gülmez, Ece Ekşisu, Nehir Alemdağ, Sıla Yarım, Ada Karanfil, Kardelen Ulusoy, Ceyda Kılıçoğlu, Gül Sıla Top, 
Nazlı Ekin Külah’a başarı belgelerini 7. Sınıflar Müdür Yardımcısı Murat Aktepe verdi.

MEV Talks

7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz İngi-
lizce sunum becerilerini MEV Talks 
etkinliğinde ispat ettiler. İngilizce 
Öğretmenleri Esra Topaloğlu reh-

berliğinde hazırlandıkları etkinlikte 
Atatürk, İnsan Beyni, İklim Değişikli-
ği, Cinsiyet Eşitliği, Yoksulluk, Gele-
cekte Okul, Robotlar ve Yapay Zeka, 

Mutluluk konu başlıklarındaki hazır-
lıklarını kendilerine verilen beş daki-
kalık süre içinde sunum eşliğinde 
aktardılar.

6 ve 7. sınıf JMUN Kulübü öğren-
cilerimiz İngilizce Debate Show’da 
“Sosyal Medya İnsan Yaşamını Olum-
lu Etkiler / Olumsuz Etkiler” konusu-
nu tartıştılar. 

Öğrencilerimize, lise MUN takı-
mından Yarkın Menderes ve Ayda 
Gökçek Akçay başkanlık etti.

Ece Ekşisu, Özgür Abacıoğlu, 
Sarp Çiftçi, Rüzgâr avcı, Defne Aydın, 
Melisa Yemişçi, Hesna Su Altın, Elif 
Sude Felah,Deniz Ceylin Gülmez, 
Ezgi Haciyanlı, Zeynep Duru Adıvar, 
Elif Susup’un görev aldığı münaza-
ranın sunumunu Sarp Batu Uysal 
yaptı. Öğrencilerimiz, izleyicilerimi-
ze farklı ve izlemesi zevk veren bir 
tartışma ortamı sundular. 

İngilizce Zümre Başkanı Özlem 
Gönen ve İngilizce Öğretmeni Deniz 

Debate 
Show

Maro’nun jüri üyeliğini yaptığı 
münazarada, “Sticky Media” grubu 
daha yüksek puan olarak kazanan 
takım oldu. Münazarada öğrencile-
rimiz Ece Ekşisu, Özgür Abacıoğlu, 

Sarp Çiftçi, Rüzgâr avcı, Defne Aydın, 
Melisa Yemişçi, Hesna Su Altın, Elif 
Sude Felah, Deniz Ceylin Gülmez, 
Ezgi Haciyanlı, Zeynep Duru Adıvar, 
Elif Susup görev aldı.
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Goethe Institut 
Kütüphanesi’ne Ziyaret

Anadolu Lisesi 11-D ve 12-D sınıfı (Dil Sınıfı) öğrenci-
lerimiz, Alman Kültür Merkezi Kütüphanesi’ni ziyaret 
ettiler. 

Yetkililer tarafından kütüphanenin Almanca ve çeviri 
kaynaklardan oluşan kitap, dergi, film, müzik CD’leri, 
App’ler ve oyunlardan nasıl yararlanabilecekleri hakkın-
da bilgi verildi.

Öğrencilerimizin kütüphaneyi ve olanaklarını daha 
iyi tanımaları için Deutschland Koffer ve tabletlerle 
küçük bir yarışma da düzenlendi. Öğrencilerimizin ilgiy-
le katıldıkları etkinliklerle ziyaret hem eğlenceli hem de 
verimli geçti.

“Feuer” Hat Gewonnen İçin Dört Takım Yarıştı
Almanca Öğretmenlerimiz İlknur Saç ve Ajda Atamer 

tarafından planlanan Almanca Quiz Show’da “Wasser”, 
“Erde”, “Luft” ve ‘Feuer’ adıyla üçer öğrenciden oluşan 
dört takım yarıştı. 

 17 sorunun yöneltildiği yarışmada soruların tama-
mına doğru yanıt veren Selin Güntan, Başar Temiz ve 
Sude Bahçe’den oluşan “Feuer” grubu birinci oldu. Hem 
Almanca hem de genel kültür bilgilerini yarıştıran 
öğrencilerimiz, iş birliği ve takım çalışması yaparak ileti-
şim becerilerini güçlendirdiler. Öğrencilerimize Okul 
Müdürleri Tülay Yazgan tarafından katılım ve başarı bel-
geleri dağıtıldı.

Eine Frage Eine Antwort

7. sınıf öğrencilerimizin katıldığı “Eine Frage Eine 
Antwort” Bilgi Yarışmasına Universum, Existenz, Hori-
zont ve Planet adlarıyla yarışan dört grup katıldı. 

Almanca Öğretmenleri Şermin Telman ile Nazlı 

Saraç’ın düzenlediği yarışmada gruplara genel kültür ve 
Almanca dil bilgisi soruları olmak üzere toplamda 18 
soru yöneltildi. Yarışmayı Arda Balcı, Lal Bicik, Can Ada 
Aslanoğlu’ndan oluşan “Horizont” grubu kazandı
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Cloud Theatre Sanatçılarını İzlediler

Cloud Theatre sanatçıları tarafından sahnelenen “Ali-
ce in Wonderland” müzikalini okul öncesi ve ilkokul 
öğrencilerimiz; “Macbeth” adlı oyunu da ortaokul öğren-
cilerimiz izledi. 

İngilizce öğretmenlerimiz oyunlar hakkında öğrenci-
lerini bilgilendirdiler. Karakterleri tanıtarak ve öğrencile-
ri bilinçli bir izleyici konumuna getirdiler. Oyun sonra-
sında da öğrencilerimiz oyunculara sorular sorarak 
öğrendikleri bilgileri pekiştirme fırsatı buldular. 

Okulumuza Cambridge’den Plaket

Okulumuzda bu yıl uygulanmaya başlayan Cambrid-
ge Assessment Internatinal Programının başarıyla yürü-
tülmesinden dolayı Cambridge Türkiye Bölge Temsilcisi 
Sinan Acar tarafından Okul Koordinatör Müdürümüz 
Murat Zorluer’e İngilizce Zümre Başkanı Özlem Gönen 
ve İngilizce öğretmenlerimizin de katıldığı küçük bir 
törenle okulumuz adına plaket takdimi yapıldı.

Minti Tag Almanca Bilgilerini Yarıştırdı

Okulumuzda ikinci yabancı dil olan Almanca eğiti-
minde kullanılan “Minti City” adlı online programın kul-
lanıcı şampiyonları olan öğrencilere madalyalarının 
verildiği DAS Akademie yetkilileri tarafından gerçekleş-
tirilen “Minti Tag” etkinliğinde 4, 5 ve 6. sınıf öğrencileri-
miz, Almanca dil bilgilerini eğlenceli bir program üze-
rinden yarıştırdı. İnteraktif etkinlikte öğrencilerimiz bil-
gilerini tazelediler. 

Story Telling

3 ve 4. sınıf öğrencilerimiz İngilizce dersi “Story Tel-
ling” etkinliği kapsamında okudukları ” The Angry Bird” 
ve “Ponti” kitaplarının yazarı olan David Simpson ile bir 
araya geldiler. Öğrencilerimiz David Simpson ile kitap 
hakkında etkileşimli paylaşımlarda bulundular. Etkinlik 
sonunda yazar öğrencilerimizin kitaplarını imzaladı. 
Öğrencilerimiz yaşayarak öğrenmenin keyfini çıkardılar.

Hansel and Gretel

Fun in English etkinliği kapsamında planlanan 2. 
sınıf öğrencilerimiz “Hansel and Gretel” adlı oyunu başa-
rıyla sahnelediler. Her şube ayrı ayrı sahne deneyimi 
yaşadı. Öğrendikleri İngilizceyi sahnede anne ve baları-
na sunmanın mutluluğunu yaşayan öğrencilerimize 
oyun sonunda başarı belgeleri verildi. 

Hansel ile Gretel

Story Telling

Hansel ile Gretel

Cambridge Plaket

Cloud Theatre
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6 ve 7. sınıflar İngilizce Drama 
Kulübü öğrencilerimiz, ünlü “Romeo 
& Juliet” adlı oyununu başarıyla sah-
nelediler ve büyük alkış aldılar. 

Oyun sonunda öğrencilerimize 
ve öğretmenlerine teşekkür eden 
Okul Koordinatör Müdürümüz 
Murat Zorluer, oyunda görev alan 

Romeo and Juliet
öğrencilerini tek tek tebrik ederek 
başarı belgelerini verdi. 

İngilizce Öğretmenleri Zeynep 
Özlem ve Eda Çimen Özmert’in reh-
berliğinde çalışan kulüp öğrencileri-
miz Ceylin Civelek, Ceren Arabacı-
oğlulları, Almira Kara, Maya Aras, 
Nehir Özmen Elizabeth Ece Arthurs, 

Zümra Yeğin, Yiğit Çöllü, Naz Sarı, 
Ceylin Sayan, Yağız İlhan, Pelin Uğur-
lu, Asya Baydar, Bersu Kaşıkçı, Ada 
Sabuncu, Ayça Ceylin Dilegeçen ve 
Sıla Yarım’ın performansı sınıf arka-
daşları, öğretmenleri ile anne ve 
babaları tarafından beğeniyle izlen-
di.

İngilizce Zümresi tarafından her 
yıl büyük bir keyifle düzenlenen 
“English Day” etkinliği okulumuz 
spor salonunda gerçekleştirildi. 

Öğrenciler English Day çalışma-
sında İngilizce öğretmenleri rehber-
liğinde cümle oluşturma, bulmaca 

İngilizceyi Yaşayarak Öğreniyorlar
ve harita tamamlama, online İngiliz-
ce oyunları gibi etkinlikleri gerçek-
leştirdiler. 21. yüzyıl dil becerilerin-
den olan iletişim, yaratıcılık ve takım 
çalışması yapabilme gibi becerileri 
ni İngilizceyi yaşayarak öğrenmenin 
tadına vardılar. 

I         English

2 ve 3. sınıflarımızdan oluşan Fun 
in English kulübümüzde öğrencile-
rimiz yıl boyunca çeşitli aktivitelerle 
hem eğlendi hem öğrendi. “The 
Doctor” adlı oyunda görev alan Uras 
Meral, Ela Erdinç, Beril Naz Akkaş ve 
Ali Osman Efe Kapar adlı öğrencile-
rimiz tüm 2. sınıfları gezerek oyunla-
rını sahnelediler.

2. Sınıflardan The Doctor
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MEV Goes Green – MEV Natürlich

İngilizce Zümresi tarafından 5. 
sınıflarımıza yönelik olarak planla-
nan “MEV Goes Green – MEV Natür-
lich” etkinliği 28-29 Mayıs 2019 
tarihlerinde okulumuz konferans 

salonunda gerçekleştirildi. 
5. sınıflar İngilizce ve Almanca 

öğretmenleri rehberliğinde gerçek-
leşen etkinlikte her şube ayrı ayrı 
sahne aldı. Gösterilerinde çevre kir-

liliğine dikkat çeken öğrenciler, İngi-
lizce ve Almanca şarkılar seslendir-
diler. Velilerimizin zevkle izlediği 
törende öğrencilerimize belgelerini 
verildi. 

Fun in English

Fun in English etkinliği kapsamında 1. sınıf öğrenci-
lerimiz şubeler halinde başarıyla sahne aldılar. okulu-
muzun konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte her 
şube ayrı ayrı sahne deneyimi yaşadı. Minikler, öğren-
dikleri İngilizceyi sahnede anne ve balarına sunmanın 
mutluluğunu yaşadılar. 
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6. INGED Drama Festivali’ni Gerçekleştirdik
İngilizce Zümremizin bu yıl 6.sını 

düzenlediği “INGED Drama Festivali” 
okulumuz ev sahipliğinde Bornova 
Sevinç Koleji, Turuncu Koleji, Aydın 
Değişim Koleji, FMV Ayazağa Işık 
Koleji, Kuşadası Bahçeşehir Koleji, 
Manavgat Maya Koleji, Marmaris 
Çağdaş Bilim Koleji, Ortaca Final 
Kolejinin katılımıyla 25 Mayıs 
Cumartesi günü gerçekleşti.

Festivalin sunumunu 7. sınıf 
öğrencilerimiz Ece Ekşisu ve 6. sınıf 
öğrencimiz Efe Yılmaz yaptı. Okul 
Koordinatör Müdürü Murat Zorluer, 
festivalin açış konuşmasında 6 yıl 
önce ilkini düzenledikleri INGED 
Drama Festivaline ev sahipliği yap-
maktan gurur duyduklarını belirtti. 

Festivalde Bornova Sevinç Koleji 
“Corpse Bride”, Turuncu Koleji “The 
Sheriff İncident”, Aydın Değişim 
Koleji “Grease”, FMV Ayazağa Işık 
Koleji “Oh Dear! Kids are Gone”, 
Kuşadası Bahçeşehir Koleji “Once 
Upon a Time in Fairlady”, Manavgat 
Maya Koleji “Harry Potter&The 
Philosopher’s Stone”, Marmaris Çağ-
daş Bilim Koleji “Wizard of Oz”, MEV 
Koleji “Romeo &Juliet”, Ortaca Final 

Koleji “Cinderella” adlı oyunlarını 
başarıyla sahnelediler.

Festivalde pek çok kategoride 
öğrencileri değerlendirmek üzere 
Cambridge Eğitim Danışmanı Anıl 
Bayır, Jane Yazıcı ve INGED Derneği 
Temsilcisi Esen Metin seçici kurul 
olarak yer aldı. 

Oyunlar sonrasında sahne alan 
okulumuz müzik grubumuz ve dans 
grubumuz sonuçları sabırsızlıkla 

bekleyen gurupların heyecanını 
yatıştırdı.

Öğrencilerin sahnede yetenekle-
rini sergiledikleri günün sonunda 
farklı dallarda dereceye giren okul-
lara ve bireysel başarı gösteren 
öğrencilere belgeleri verildi. 

Katılımcı okulların öğretmenleri-
ne ve seçici kurula günün anısına 
teşekkür belgesi ve şilt armağan 
edildi.
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Ödüllü Öğrenci ve Okullar 

The Best Leading Actress Award
First Place: Helin Şencan – Marmaris 
Çağdaş Bilim Koleji
Second Place: Elif Arman – Kuşadası 
Bahçeşehir Koleji
Third Place: Hira Şura Arslan – Aydın 
Değişim Koleji
The Best Leading Actor Award
First Place: Yağız İlhan – MEV Koleji 
Özel Güzelbahçe Ortaokulu
Second Place: Ömer Doruk Durur – 
Kuşadası Bahçeşehir Koleji
Third Place: Çınar Narin – Sevinç Koleji
The Best Supporting Actress Award
First Place: Mina Sevinçli – FMV 
Ayazağa Işık Koleji
Second Place: Adal Öztürk – Marmaris 
Çağdaş Bilim Koleji
Third Place: Selen Bozkurt – Manavgat 
Maya Koleji
The Best Supporting Actor Award
First Place: Poyraz Aksakal -Marmaris 
Çağdaş Bilim Koleji
Second Place: Can Feridun Karakaya – 
FMV Ayazağa Işık Koleji
Third Place: Tan Kurgen – Sevinç Koleji
The Best Shining Star (Actress) Award
First Place: Doğa Tekin – Turuncu Koleji
Second Place: Nazlı Gür Çavdı – 
Kuşadası Bahçeşehir Koleji

INGED Drama Festivali’nde The Best Story Dramatization Ödülü

Third Place: Betül Gençler – Ortaca Final 
Koleji
The Best Shining Star (Actor) Award
First Place: Yiğit Çöllü – MEV Koleji Özel 
Güzelbahçe Ortaokulu
Second Place: M. Ada Akçal – Turuncu 
Koleji
Third Place: Ali Kağan Aktan – Aydın 
Değişim Koleji
The Best Contributing Actress Award
First Place: Ada Sabuncu -MEV Koleji 
Özel Güzelbahçe Ortaokulu
Second Place: Yaren Turan – Ortaca Final 
Koleji
Third Place: Defne Türk – Sevinç Koleji
The Best Contributing Actor Award
First Place: Umut Çetin – Kuşadası 
Bahçeşehir Koleji
Second Place: Ömer Ozan Yıldız – Aydın 
Değişim Koleji
Third Place: Ali Evran Yıldırım – 
Manavgat Maya Koleji
The Best Costume Award 
Corpse Bride – Sevinç Koleji
The Best Pronunciation Award
First Place: Pelin Uğurlu – MEV Koleji 
Özel Güzelbahçe Ortaokulu
Second Place: Ceren Karakoç – Turuncu 
Koleji
Third Place: Duru Gültekin – Ortaca 
Final Koleji

The Best Story Teller
Asya Awan – Kuşadası Bahçeşehir Koleji
The Best Story Dramatization
Romeo & Juliet – MEV Koleji Özel 
Güzelbahçe Ortaokulu
The Best Story
Oh Dear! Kids are Gone – FMV Ayazağa 
Işık Koleji
The Best Play Award
First Place: The Sherrif Incident – 
Turuncu Koleji
Second Place: Romeo & Juliet – MEV 
Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokulu
Third Place: Oh Dear! Kids are Gone – 
FMV Ayazağa Işık Koleji
The Best Musical Award
The Wizard of Oz – Marmaris Çağdaş 
Bilim Koleji
The Best Singer Award
Helin Şencan – Marmaris Çağdaş Bilim 
Koleji
The Most Enthusiastic Group Award
Turuncu Koleji – Locals
Jury Special Award
Harry Potter&The Philosopher’s Stone – 
Manavgat Maya Koleji
The Best Coaching Teachers
Kuşadası Bahçeşehir Koleji

MEV Koleji bu yıl altıncısı düzenlenen “INGED Drama 
Festivali”ne ikinci kez ev sahipliği yaptı. Festivalde öğrenci-
lerimiz “Romeo &Juliet” oyunuyla katıldı. 

Okulumuz oyunda seçici kurulun yaptığı değerlendirmeye 
göre The Best Story Dramatization ödülünü almaya hak 
kazandı.
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Ortaokul 5. sınıf Türkçe Tiyatro 
Kulübü öğrencileri, Dünya Tiyatrolar 
Günü etkinlikleri kapsamında “Oz 
Büyücüsü” adlı oyunu başarıyla sah-
nelediler. Oyunda öğrencilerimiz 
Hilmi Efe Çevik, Sinem Alçın, Yağ-
mur Erdemir, Lidya Akgül, Kayra Su 
Güler, Uygar Kıyak, Nazirenur Pala, 
Bade Hepkafadar, Ogeday Ege Aysel, 
Vatan Bidav, Azra Tekin, Eda Tiryaki, 
Duru Çakanşimşek, Doruk Ada 
Çetin, Rüzgar Efe Yalçın, Yağmur 

Dünya Tiyatrolar Günü’nde  “Oz Büyücüsü”  Sahnelendi

Koordinatör Müdürümüz Murat Zorluer öğretmenlerine ve arkadaşlarına keyifli dakikalar yaşatan öğrencilerini tebrik etti 
ve onlara başarı belgelerini verdi.

Turgut Özakman’dan
Deliler Bayramı

7. sınıf Türkçe Tiyatro Kulübü 
öğrencilerimiz, 15 Nisan 2019 tari-
hinde “Deliler Bayramı” adlı oyunu 
başarıyla sahneledi. Turgut 
Özakman’ın yazdığı oyunu Drama 
Öğretmenimiz Aysel Güzel  yönetti. 

Oyunda öğrencilerimiz Berk Tan-
rıver, Yağız Behrem, Mine Arda, 
Burak Tuna Tutar, Doğa Erkanat, 
Göktuğ Tüyen, Emirhan Büyükhan, 
Yunuscan Özkan, Süleyman Sarper 
Yenipınar, Alara Aydınhan, Duru 
Tuana Tugaltay, Gülce Karakoç, Duru 
Yoldaş, Duru Altuğlu ve Seher Beri-
kan sahne aldı. İzleyenler öğrencile-
rimizi ayakta alkışladılar.

Çelik, Ekin Duru Özsoy ve Zümra 
Erçelik rol aldı. 

Frank Baum’un yazdığı Vedat 
Güzel’in oyunlaştırıp Drama Öğret-
menimiz Aysel Güzel’in yönettiği 
oyunda öğrencilerin sahne perfor-
mansı büyük beğeni topladı. İzleyi-
ciler oyun sonunda başarılı Tiyatro 
Kulübü öğrencilerini ayakta alkışla-
dılar. Öğrenciler, Türk tiyatrosunu 
kuran ve geliştiren tüm sanatçıları 
minnetle andılar.

Okul Koordinatör Müdürümüz Murat Zorluer ise öğretmenlerine ve arkadaşları-
na keyifli dakikalar yaşatan öğrencilerini tek tek tebrik etti ve onlara başarı bel-
gelerini verdi.
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Anadolu Lisesi Türkçe Tiyatro 
Kulübümüz 10 Haziran 2019 tarihin-
de okulumuz konferans salonunda 
“Ortaya Karışık” adlı tiyatro oyununu 
sahneledi. 

Oyun Drama Öğretmeni Aysel 
Güzel ve Türk Dili Edebiyatı Öğret-
meni Ayşe Bıçakçı rehberliğinde 
hazırlandı. Oyunda öğrencilerimiz  
Ceylin Ercan, Baran Karakaya, Öykü 
Naz Bayır, Melisa Özkul, Şahsenem 
Kulu, Bilge Önce ve Ceki Nahmiyas 
rol aldı.

Beğeniyle izlenen oyun sonunda 
öğrencilerini ve emek veren öğret-
menleri tebrik eden Anadolu ve Fen 
Lisesi Müdürümüz Tülay Yazgan 
öğrencilere başarı belgelerini sun-
du.

Ekolojik Sahne Kulübü’nden Tembeller Ülkesi

2 ve 3. sınıflar Ekolojik Sahne 
Kulübü öğrencilerinin görev aldığı 
“Tembeller Ülkesi” adlı oyun 4 Nisan 
2019 tarihinde sahnelendi. Yönet-
menliğini Drama Öğretmeni Aysel 
Güzel’in dekor tasarımını Görsel 

Sanatlar Zümre Başkanı Yasemin 
Mutlu Özenç’in üstlendiği oyunda 
kulüp öğrencileri Ada Karabulut, Ela 
Nur Soygeniş, Melisa Kara, Asya Koç, 
Elvin Aksarı, Tanem Eren, Bade Kaya-
cık, Sema Naz Erten, Doruk Muham-

med Alpaslan Atalay, Hasan Nihat 
Akpınar, Melis Çelikten ve Uras Efe 
Akın görev aldı. 

Oyunda görev alan öğrencileri-
mize belgelerini Koordinatör Müdü-
rümüz Murat Zorluer verdi.

Ortaya Karışık
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Madde Bağımlılığı Tehlikesine Dikkat Çektiler
Madde bağımlılığının tehlikesi-

ne, genç beyinleri ve genç vücutları 
yok edişine dikkat çekmek amacıyla 
Lise Psikoloji Kulübü ve Lise Türkçe 
Tiyatro Kulübü öğrencilerimiz “Mad-
de Bağımlılığı” konulu sunum ve 
dramada görev aldı.

 Arkadaş Seçimine Dikkat

11 Nisan 2019 tarihindeki sunum  
Anadolu ve Fen Lisesi 9. sınıf öğren-
cilerimiz tarafından ilgiyle izlendi.

Madde bağımlılığına dikkat çeken oyunda kulüp öğrencileri 
Ceylin Ercan, Cem Bonfil, Alphan Berke Umut Akpulat, Yar-
kın Kayalar, Mustafa Yağız Özer, Yağmur Sözeri, Irmak Talu, 
Öykü Naz Bayır, Melisa Özkül, Şahsenem Kulu ve Müge Si-

nem Eren ile Psikoloji Kulübü öğrencileri Melike Anna Özen, 
Efe Arslan, Melis Biricik, Betül Karakaya ve İlayda Kıvançlı’ 
görev aldı. Sunum ve sonrasında sahnelenen drama izleyici-
leri hem etkiledi hem de düşündürdü.

Dramada yanlış arkadaş seçimi, 
ilgisiz anne baba ve daha birçok 
olumsuzluğun etkisiyle kendilerini 

çevreye ispat derdinde tertemiz 
gençlerimizi etkisi altına alan mad-
denin gençlerimizin geleceğini nasıl 
kararttığına dikkat çekildi. 

Olanaklarınızın Farkında Olun

Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü 
Tülay Yazgan sözsüz dramayla duy-
gularını anlatan öğrencilerimizi kut-
ladı. Öğrencilerimize başarı belgele-
rini veren Yazgan “Sizler ülkemizin 
geleceğisiniz. Olanaklarınızın farkın-
da olun. Gençlerin sadece kendileri-
ni ilgilendirdiğini düşündükleri 
madde bağımlılığının yarattığı 
yıkım, zannettiklerinin aksine, aile-
lerini ve toplumu, en geniş ölçekte 
de ülkemizi etkiliyor. Lütfen kendi-
nizin ve çevrenizin farkında olun.” 
dedi. 

Yazgan etkinlikte emeği olan 
Koordinatör Psikolojik Danışman 
Nazan Eryürek ile Psikolojik Danış-
man Özlem Kurt ve Drama Öğret-
meni Aysel Güzel’e de böylesine 
önemli bir konuda öğrencilerimize 
rehberlik yaptıkları için teşekkür 
etti.

HAYIR

YAPMA !
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Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniver-
sitesinin 16.sını düzenlediği “Eğitim-
de İyi Örnekler Konferansı” 13 Nisan 
2019 Cumartesi günü Sabancı Üni-
versitesi Tuzla Yerleşkesi’ nde “Merak 
Edenler” teması başlığı altında ger-
çekleştirildi.

Konferansta 57 sözlü sunum, 18 
poster sunum, 33 atölye ve yan 
etkinlikler ve 28 özel oturum yer 
aldı. 

Altı Sunum Arasında Yer Aldık

Türkiye’nin birçok şehrinden 
sunumların gönderildiği konferansa 
İzmir’den altı sunumun başvurusu 
kabul edildi. Altı sunumdan biri de 
Okul Öncesi Zümresi öğretmenleri-
mizin hazırladığı “Erken Çocukluk 
Döneminde Duygudan Davranışa“ 
adlı sözlü sunumu oldu.

Konferansa Okul Öncesi Zümre 
Başkanı Özgül Nayiş ve Okul Öncesi 
Öğretmenleri Gülnaz Yeleser, Nur 
Kavcar, Melis Yücel Özbek ve Usta 
Öğretici Sevda Sun katıldı.

Örnek Materyaller Dağıtıldı

Öğretmenlerimizin hazırlığı tüm 
okul öncesi grubu olarak 42 katılım-
cıya sunuldu. Sunumda 4-5 yaş gru-
bunda uygulanan çalışmalar öğret-

Erken Çocukluk Döneminde Duygudan Davranışa

menlerimiz tarafından örneklerle 
anlatıldı. Sözlü anlatım sonunda 
öğretmenlerinde bu çalışmaları 
uygulayabilmeleri için örnek mater-
yaller dağıtıldı. 

Sunum katılımcılar tarafından 
beğeniyle ve takdirle izlenildi. 

Soru yanıt bölümünde katılımcı-
lar bu uygulamaları kendi sınıfların-

da da gerçekleştirebilmek için 
öğretmenlerimizle özel görüşmeler 
yaptılar. Öğretmenlerimiz bu çalış-
mayla, öğrencilerimizin duygularını 
fark etme ve yönetebilme becerisini 
kazanmaları, duygularına göre dav-
ranışlarını kontrol edebilmede çeşit-
li sistem düşüncesi araçlarıyla farklı 
bakış açıları edinmelerini hedefledi.
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Okul Öncesi Zümremiz 23 Nisan 
etkinlikleri kapsamında düzenlediği 
“Birlikte Oynuyoruz” etkinliğinde 
anne babalara üç saatliğine de olsa 
çocuk olma hakkı tanıdı. Katıldıkları 
etkinliklerle anne babalar da bir 
zamanlar 23 Nisan’ın şen çocukları 
olduklarını hatırladılar.

Öğrencilerimiz hafta içi sınıfta 
öğretmenleri eşliğinde yaptıkları 
tüm eğitsel etkinlikleri ve oyunları 
bu kez anne babalarının katılımla-
rıyla gerçekleştirdiler. 

Sınıf öğretmenleri eşliğinde yok-
lama grafiği çalışması yaptılar. Sat-
ranç dersine, kodlama etkinliğine, 
İngilizce dersine, Fen ve Teknoloji 
dersinde organları bulma yarışması-
na katıldılar. Bahçe etkinliklerinde 
drama ve mimik çalışması yaptılar. 
Öğrenciler için hazırlanan çizimlerin 
boyanmasında çocuklarına yardım 
ettiler. 

Çim sahada düzenlenen parkur-
lu yarışmalarda çocuklarıyla birlikte 
heyecanla yarıştılar ve neşeyle şarkı-
lar söylediler. 

Anne 
Babalara 
Çocuk Olma 
Hakkı

Velilerimizin de en az öğrencilerimiz kadar eğlendiği gün, parkur yarışmaları so-
nucunda öğrencilerimize madalya ve belge takdimiyle sona erdi.
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Okul öncesi öğrencilerimiz okul-
ların açılmasından bu yana geçen 
100 gün içinde sınıf ortamında bir-
likte yaparak ve yaşayarak öğren-
menin tadına vardılar. 

100. güne gelene kadar her gün 
takvim çalışması yaptılar. Bu şekilde 
kaçıncı günde olduklarını günlük 
takip ettiler. 

100. gün etkinlikleri kapsamın-
da, “100. Gün Gözlük Tasarımı”, “100 
Grafik Çalışması”, “Sek Sek Oyunları” 
ve “10’ar 10’ar 100’e Kadar Sayma 
Çalışmaları” yaparak güzel bir hafta 
geçirdiler. 

Okulumuzun yemekhanesinde 
minik elleriyle 100. gün kurabiyeleri 
yaptılar ve öğretmenleri ile birlikte 
afiyetle yediler. 

Anne babalarımız da 100. gün 
etkinliklerine evde çocuklarıyla bir-
likte hazırladıkları 100. gün gözlük-
leri, taçlar, t-shirtler, takılar ve farklı 
bir çok malzemeyle destek verdiler. 

Dalya diyen miniklerimiz, zevkle 
katıldıkları etkinliklerin yoğun ola-
rak uygulandığı bir haftayı geride 
bıraktılar.

Miniklerimizin Okulda 100. Günü

Okul öncesi 5 ve 6 yaş öğrencile-
rimiz, Yazar Özge Bahar Sunar ile 
sınıflarında yazarın “Kirpi ve Sergi” 
adlı kitabını konu alan küçük bir 
atölye çalışması yaptılar. Öğrencile-
rimiz, kitabın kahramanı kirpinin 
başarı hikayesinden yola çıkarak 
engeller üzerine yazarla sohbet etti-

ler. Çevremizde işitme, görme ve 
hareket engeli olan insanlar olabile-
ceğini ve onlarla nasıl iletişim kura-
bilecekleri üzerine konuştular. İşit-
me engelli kişilerin kullandığı işaret 
dili ile “Engeller vazgeçmek için 
değildir. Engeller yeni yollar bulmak 
içindir.” cümlesini söylediler.

Kirpi ve Sergi Kitabıyla Atölye Çalışması

13. İzmir Uluslararası Kukla Gün-
leri kapsamında okul öncesi öğren-
cilerimiz, Narlıdere Atatürk Kültür 
Merkezi’nde Makedon sanatçılardan 
“Ezop Masalları” adlı kukla oyununu 
izlediler ve büyük keyif aldılar.

Ezop Masalları’nı İzledik
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Ne Kadar Soğuk Değil mi?

Okul öncesi 5 yaş ve 4 yaş grubu-
muza Mad Science eğiticileri ve 
okulumuz öğretmenleri rehberliğin-
de “Ne kadar soğuk değil mi?” adlı 
atölye çalışması gerçekleştirildi.

Etkileşimli eğitici programlarıyla, 
öğrencilerimizin hayal gücünü ateş-
leyerek bilimin yaşadığımız dünyayı 
nasıl etkilediğinin öğretilmesinin 
amaçlandığı bu eğlence dolu prog-
ramda öğrencilerimiz, çevremizdeki 
hava olayları ile havanın günlük 
yaşamımıza olan etkilerini eğlene-
rek keşfettiler.

Bitkiler ve Geri Dönüşüm

Okul Öncesi öğrencilerimiz “Bit-
kiler ve Geri Dönüşüm” temasını bir-
birinden farklı etkinliklerle tamam-
ladı. Minikler önce okul bahçesinde 
bitikleri, ağaçları, toprağı büyüteçle 
gözlemlediler. 

Bir bitkinin büyümesi için nelere 
ihtiyacı olduğunu, nasıl büyüdüğü-
nü, toprağın neyi geri dönüştürdü-
ğünü neyi dönüştüremediğini ince-
lediler. 

Sınıf içi etkinliklerinde fasulye 
çimlendirme deneyi yaptılar. Fasul-
ye tanesini her gün gözlemleyerek 
değişiklikleri hazırladıkları gözlem 
tablosuna çizdiler. Teraryum çalış-
ması yaparak bir bitkiyi nasıl dikebi-
liriz konusunda bilgi sahibi oldular. 
Sorumluluk çalışması kapsamında 
bitkilerinin bakımını üstlendiler.

Tema kapsamında işledikleri 
diğer önemli konu ise geri dönü-
şümdü. Sınıflarımızda oluşturduğu-
muz geri dönüşüm kutularını da 
aktif olarak kullandılar. Geri dönü-
şüm kutusunda biriken atık renkli 
kağıtlarını kullanarak tohum kartları 
oluşturdular.

Mad Science Ekibiyle 
Solucanların Dünyası 

Toprak ve topraktaki canlıları 
gözlemleyen “Soso’nun Kompost 
Kitabı”nı öğretmenlerinin sesinden 
dinleyen okul öncesi öğrencilerimiz, 
kitapta geçen kompost etkinliğini 

Minik Öğrencilerimiz Bilim Dünyasıyla Tanıştı

gerçekleştirdiler. Toprakta yaşayan 
ve toprağa çok faydalı olan solucan-
larla ilgili zihin haritasını tamamladı-
lar. Öğrendiklerini pekiştirmek ama-
cıyla öğrencilerimiz, Mad Science 

ekibi ile “Solucanları Dünyası” konu-
lu bir atölye çalışması gerçekleştir-
diler. Solucanlarla ilgili bilgi edindik-
ten sonra onların özelliklerini yap-
tıkları deneylerle  kavradılar.

Solucanlar

Geri Dönüşüm

Mad Science
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Okul öncesi öğrencilerimiz okulumuz spor salonun-
da gerçekleşen “Yıl Sonu Şöleni”nde kendilerini izleyen 
anne babalarına, büyük anne ve büyük babalarına duy-
gu dolu anlar yaşattılar. 

Drama Öğretmenimiz Aysel Güzel’in sunduğu ve 
sınıf öğretmenlerimiz ve branş öğretmenlerimizin reh-
berliğinde hazırlanan miniklerin gösteri performansı 
büyük alkış aldı. 

Okul Koordinatör Müdürü Murat Zorluer, “Bundan 

Okul Öncesi Şubelerimize Yıl Sonu Şenliği
dokuz ay önce başladıkları eğitim yolculukları süresince 
öğrencilerimize rehberlik eden tüm öğretmenlerimize 
ve ailelerine teşekkür ediyorum. Onları Atatürk ilkeleri 
ve devrimlerinden ödün vermeden yetiştirmeye devam 
edeceğiz.” dedi. 

Birbirinden güzel kostümleriyle her birlikte şarkılar 
söyleyen, halk oyunları, bale, jimnastik ve dans gösteri-
lerini sunan minikler, okul bahçesinde kendileri için 
hazırlanan pastayı öğretmenleriyle birlikte kestiler.
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Gerçekleştirdikleri birçok sosyal sorumluluk proje-
siyle Milli Eğitim Vakfının yardımlaşma ve dayanışma 
ruhunu yayan Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Engel-
lilere Destek Kulübümüz bu yıl ilk etkinliklerini Kulüp 
Öğretmenleri İlknur Saç ve Nefise Karhan rehberliğinde 
İzmir il sınırları dışına taşarak gerçekleştirdiler.

Öğrencilerimiz, İzmir’den Ankara’ya kurdukları gönül 
köprüsüyle yüreklerindeki iyiliği ve güzelliği sanatla 
birleştirdiler. 26 Ekim 2019 tarihinde Ankara SERÇEV 
Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim 
gören serebral palsili yaşıtlarıyla bir araya gelen kulüp 
öğrencilerimiz, güne ev sahibi okulumuzun annelerinin 
hazırladığı kahvaltı ile başladılar. 

İzmir’den Ankara’ya Gönül Köprüsü

Tüm kulüp öğrencilerimizin katkılarıyla hazırlanan el 
yapımı rozetleri serabral palsili arkadaşlarına hediye 
ettiler.

Geleneksel Yazmacılık sanatını uyguladılar

Tahta kalıplar kullanarak MEV amblemli çantaların 
üzerine birlikte Atatürk baskısı yaptılar. Yaptıkları çanta-
ları hatıra olarak Ankara Serçev Engelsiz Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine bırakan öğrencileri-
miz etkinlik sonrasında Ankara’nın kalbi Anıtkabir’i ve 
İlk Meclis’i ziyaret ettiler. MEV Koleji öğrencileri adına 
Atatürk’e ve O’nun emaneti Cumhuriyet’e bağlılıklarını 
göstererek şükranlarını sundular.

Anadolu ve Fen Lisesi Yeşilay, Kızılay ve Kan Bağı-
şı Kulübü öğrencilerimiz, öğretmenleri Tuncay Özvu-
ral rehberliğinde 9 Nisan 2019 Salı günü İzmir Dr. 
Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinde yatan hastaları ziyaret etti-
ler. 

Öğrenciler, yapacakları etkinliği duyurarak arka-
daşlarından topladıkları bağışlarla tedavi gören has-
talar için vücuttaki oksijeni ölçmeye yarayan 28 adet 
Pulse Oksimetre satın aldılar. Aldıkları cihazları Has-
tane Başhekimi Dr. Enver Yalnız’a teslim ettiler. 

Göğüs hastalıkları ünitesindeki hastaları tek tek 
gezen öğrencilerimiz sohbet ettiler. 

Zararlı alışkanlıkların insan vücuduna verdiği 
zarara tanık oldular. Hastalara geçmiş olsun dilekle-
riyle karanfil dağıttılar.

28 Oksimetre Cihazı Bağışladılar
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Güzelbahçe Kaymakamlığının 
Mardin Misak-ı Millî İlkokulu ve 
Ortaokulunda öğretim gören öğren-
ciler yararına ilçe çapında başlattığı 
yardım kampanyası Okul Aile Birliği-
miz ve Anadolu – Fen Lisesi Sosyal 
Yardımlaşma ve Engellilere Destek 
Kulübünün de desteğiyle genişledi.

Montlar, ayakkabılar ve giyim 
malzemelerinden oluşan yardımla-
rımız ve ilçeden gelen tüm yardım-
lar, 26 Aralık 2018 tarihinde ihtiyaç 
sahiplerine gönderildi. 

Güzelbahçe’den 
Mardin’e Yardım

Anadolu Lisesi Onur Kurulu 
öğrencilerimiz, 16 Ocak 2019 Çar-
şamba günü Onur Kurulu Başkanı, 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğret-
meni Tuncay Özvural rehberliğinde 
Narlıdere Yaşlı Bakım Evi ve Rehabi-
litasyon Merkezi sakinlerini ziyaret 
ettiler.

Bir gün herkesin yaşlanacağı 
gerçeğinden hareketle öğrencileri-
mizin empati geliştirmeleri ve 
yaşanmışlıklara saygının pekişmesi 
amacıyla düzenlenen ziyaret öğren-
cilerimizin gönüllü katkılarıyla çok 
anlamlı bir etkinliğe dönüştü.

Etkinliğe okul orkestrasının yete-
nekli öğrencileri de Müzik Öğret-
menleri Oktay Öztürk rehberliğinde 
katılarak huzur evi sakinleri için çalıp 
söylediler. 

Öğrencilerimiz, müzik eşliğinde 
yaşlılarımızla dans ettiler. Hem ken-
dilerini hem de büyüklerini mutlu 
ettiler.

Bir huzur evi sakininin yazdığı 
şiirleri de seslendiren öğrencilerimiz 
pasta keserek herkese ikram ettiler.

Yaşlılarımızı 
Unutmadık, Birlikte 
Çalıp Söyledik
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Anadolu ve Fen Lisesi Sosyal Yar-
dımlaşma ve Engellilerle Dayanışma 
Kulübü öğrencilerimiz, Danışman 
Öğretmenleri Nefise Karhan Özen, 
İlknur Saç rehberliğinde okulda ker-
mes düzenlediler. 

Kulüp öğrencilerimiz günün 
anlamına yaraşır bir faaliyette bulu-
narak çorbada tuzu bulunanların 
arasına adını yazdırdı. 

Öğrenciler, tamamen kendi üre-
timleri hediyelik eşyaları satışa sun-
dukları bir kermes hazırladılar. MEV 
öğrencileri de bu özel kermese 
duyarsız kalmadı, arkadaşlarının 
hazırladığı tüm bu el emeği göz 
nuru hediyelik eşyaları satın aldı.

Kas Güçlendirme Cihazı 
Bağışladılar

Sosyal Yardımlaşma ve Engelli-
lerle Dayanışma Kulübü üyeleri elde 
ettikleri gelirle Behçet Uz Hastanesi 
Onkoloji Servisine kas güçlendirme 
rehabilitasyon cihazı bağışladılar. 

Öğrencilerimiz cihazı yetkililere 
teslim etmeye gittiklerinde serviste 
tedavi gören minikleri aldıkları yeni 
yıl hediyeleriyle mutlu etmeyi de 
ihmal etmediler.

Evdeki 
Raftan 
Kütüphane 
Rafına

Ortaokul Türkçe Zümresi tarafın-
dan başlatılan “Evdeki Raftan Kütüp-
hane Rafına Kitap Bağış 
Kampanyası”na öğrenciler yoğun 
ilgi gösterdi. 

Kampanya için öğrenciler, evle-
rinde bulunan okudukları kitapları 
yaşıtlarının da yararlanması için 
Konak Mimar Sinan Ortaokulu 
kütüphanesine bağışladılar. 

Öğrencilerden gelen kitaplar tasnif edildi. Özel olarak paketlendikten sonra zümre 
öğretmenlerimiz tarafından Mimar Sinan Ortaokuluna teslim edildi.

Onkoloji Tedavisi Gören Miniklere Kas Güçlendirme Cihazı 
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Anne babasının kötü kaderini paylaşmak zorunda 
kalan minicik bebekler ve çocuklar için Anadolu ve Fen 
Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öğren-
cileri öğretmenleri rehberliğinde anlamlı bir kampanya 
başlattılar. Toplanan tüm oyuncak, bebek maması, 
bebek bezi ve kıyafetlerden oluşan yardım malzemele-
rini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere Foça Açık Ceza-
evi ve İnfaz Kurumu yetkilerine teslim ettiler. 

Anadolu Lisesi Kızılay Kulübü öğrencileri, kan bağışı-
nın önemini vurgulamak ve Türk Kızılayı’nın yaptığı hiz-
metler konusunda arkadaşlarını bilinçlendirmek ama-
cıyla Danışman Öğretmenleri Tuncay Özvural, İlknur Saç 
ve Nefise Karhan rehberliğinde önemli bir etkinliğe 
imza attılar.

Urla Kızılay Derneği Şubesi işbirliği ile 7 Kasım 2018 
tarihinde gerçekleşen etkinliğe Kızılay Urla Şube Başka-
nı Nurgül Saltık da katıldı. 

Kızılay’ın Yaptığı Çalışmaları Tanıttılar

Etkinlikte okulumuz ikinci katında Urla’da yaşayan 
mağdur kadın ve annelerin yapmış oldukları el ürünleri 
satışa sunuldu. Satıştan elde edilen gelir Kızılay’a bağış-
landı. Aynı etkinlik kapsamında okul bahçesine Kızılay 
afet çadırı kuruldu. 

Türk Kızılay Ege Bölge Afet Yönetim Merkezinden 
gelen yetkililerden öğrencilerimiz, ülkemizde yaşana-
cak olası bir afet durumunda Kızılay’ın hangi olanaklarla 
insanların yanında olduğunu öğrendi.

Çocuklarımıza Bir Hayat Borçluyuz Yozgat ve Artvin’e Yardım Eli

Okul Aile Birliğimiz tarafından başlatılan yardım 
kampanyası veli ve öğrencilerimizin desteğiyle çığ gibi 
büyüdü. 

İhtiyaç bildiren Yozgat Sorgun’daki Külhüyük Şehit 
Sait Özbek Ortaokulu ve Artvin’deki Borçka 15 Temmuz 
Ortaokulu için toplanan hikaye kitapları, ders kitapları, 
kırtasiye malzemeleri ve sınıf içinde kullanılacak ders 
araç gereçleri Okul Aile Birliğimizin tarafından özel ola-
rak ayrıştırılarak bildirilen ihtiyaçlara göre özel koliler 
hazırlandı.
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Nesin Matematik Köyü ve 
Şirince Gezisi

7. sınıf öğrencilerimiz, Matematik ve Sosyal Bilgiler 
Zümrelerimizin işbirliği ile düzenlenen “Nesin Matema-
tik Köyü ve Şirince Gezisi”ne katıldı. Gezide öğrencileri-
miz Ali Nesin ile tanıştı. Nesin’den ders dinleyen öğren-
cilerimiz, etkinliği Şirince Köyü’nün doğal güzellikleri ve 
tarihi dokusu ile ilgili bilgiler eşliğinde yaptıkları gezi ile 
noktaladılar.

UNESCO Listesindeki 
Efes ve Bergama’ya 

“Merhaba” 
Öğrencilerimizin tarihi ve kültürel miras bilin-

ci kazanmalarına destek olmak yıl içinde sosyal 
bilgiler dersinde öğrendiklerini tazelemek ama-
cıyla 5. sınıflarımız için Efes; 6. sınıflarımız için 
Bergama Gezisi düzenlendi. 

Öğrencilerimiz İzmir’in biri kentin kuzeyinde 
diğeri kentin güneyinde yer alan UNESCO Dünya 
Kültürel Miras Listesi’ndeki iki kentine yaptıkları 
geziden bilgi yüklü olarak döndüler.

Bergama gezimizde Akropol’e çıkan, Zeus 
Altarı’na ilişkin bilgi alan  öğrenciler, antik döne-
min en önemli sağlık yerleşkesi olarak tanınan 
Asklepion ören yerlerini rehber eşliğinde gezerek 
tarihi bilgilerini pekiştirdiler.

Efes gezisinde ise öğrencilerimiz, tarih boyun-
ca dört kez yıkılıp tekrar kurulan bir kent olan 
Efes Antik Kenti’ni, Celcius Kitaplığını, görkemli 
Roma tiyatrosu hakkında rehberlerden bilgi aldı-
lar. 

6. Sınıflar Ankara Gezisi

6. sınıf öğrencilerimizden oluşan 29 kişilik grup 
Türkiye’nin kalbi Anıtkabir’i ziyaret etti. Ata’nın huzuru-
na çıkan öğrencilerimiz önce saygı duruşunda bulundu. 
Ata’larına duydukları derin saygı ve sevgiyi ifade ettiler. 

İlk Meclis-Kurtuluş Savaşı Müzesi, Feza Gürsey Bilim 
Merkezi, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, Ankara 
Kalesi, Şehit Cuma Dağ (MTA) Müzesi ve Enerji Müzesi 
öğrencilerimizin ziyaret ettiği yerler arasındaydı.
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9. sınıf öğrencilerimiz Sosyal Bilimler Zümresi tarafından planlanan “Ken-
tini Keşfet” konulu gezi kapsamında İzmir’de belirlenen mekanları ziyaret 
ederek rehberlerden bilgi aldılar.

Sırasıyla Bayraklı Smyrna, Kadifekale, Agora, Atatürk Müzesi, Tarih Sanat 
Müzesi rotalarını izlediler. Öğrencilerimizin yaşadıkları kentin tarihi ve kültü-
rel birikimlerini yakından tanımaları amacıyla düzenlenen gezide gençler, 
geçmişi 8 bin 500 yıl öncesine dayanan birçok medeniyete ev sahipliği yap-
mış bu bereketli toprakların mirasçıları olarak önemli bir sorumluluk üstlen-
diklerini fark ettiler.  

Yıldızlar ve 
Gezegenler Macerası

Fen ve Teknoloji Zümresi tarafın-
dan planlanan “Yıldızlar ve Geze-
genler Macerası” temalı etkinliğe 
istekli 6 ve 7. sınıf öğrencilerimiz 
katıldı.

Gaziemir NASA Uzay Kampında-
ki etkinlikte öğrencilerimiz gözlem 
evinde gök cisimlerini tanıdılar. Pla-

netaryumda ise gök cisimleri ile ilgi-
li detaylı bilgiler edindiler. Kendi 
sıcak hava balonlarını tasarlayıp 
uçurdular. Yer çekimsiz ortamda 
duvara tırmanıp, ay yürüyüşü yaptı-
lar. Uçuş görevinde her biri çeşitli 
görevler üstlendiler ve simülasyon 
da kimi uçuş direktörü kimi mekik 

komutanı kimi uçuş mühendisi ola-
rak uzaya mekik gönderdiler, takım 
çalışmasını en iyi şekilde gerçekleş-
tirerek uzay görevlerini tamamladı-
lar. İki günlük kamp süresince eğle-
nerek öğrenen öğrencilerimiz 
kamptan başarı sertifikalarını alarak 
ayrıldılar. 

8 bin 500 yıllık kentimizi keşfetmek için yola çıktılar

11 ve 12. sınıf öğrencilerimiz “An-
kara Üniversiteleri Tanıma Gezisi”ne 
katıldı. Gezinin önemli durakları ara-
sında ODTÜ, Atılım, Başkent, Bilkent, 
Hacettepe, Bilkent, TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversiteleri yer alıyordu. 

Öğrencilerimiz, üniversitelerin ilgi 
alanlarına giren bölümlerini ziyaret 
ederek öğretim görevlilerinden bilgi al-
dılar. Gezi kapsamında öğrencilerimiz, 
Anıtkabir’i ziyaret ederek Atamıza sev-
gilerini ve minnetlerini ifade ettiler. 

11 ve 12. Sınıflarımıza 
Ankara Üniversitelerini 
Tanıma Gezisi
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Matematik Zümresinin düzenle-
diği Uzay Kampı gezisine 10. sınıf 
öğrencilerimiz katıldı. 

Öğrencilerimiz, eğitim merkezin-
de bulunan ve astronotların eğiti-
minde kulanılmak üzere tasarlanmış 
simülatörler hakkında bilgiler aldı. 
Gezide Newton’un Üçüncü Hareket 
Yasası’nın anlamını, Ay ve Yer arasın-
daki çekim kuvvetleri farkını, astro-
notların düşük yer çekiminde nasıl 
çalıştıklarını, uzayda egzersiz yap-
manın önemini ve zorluğunu da 
kavradılar. 

10. Sınıflarımız Eskişehir’de
“Eskişehir Kültür Gezisi”ne 10. 

sınıf öğrencilerimiz katıldı. 
Öğrencilerimiz ülkemizin önemli 

kültür turizmi kentlerinden biri 
Eskişehir’i yakından tanıdılar.

Kültür mekanları açısından 
oldukça zengin kentte Porsuk 
Çayı’nda tekne turuna katılan öğren-
cilerimiz sırasıyla Kentpark, Balmu-
mu Müzesi, Cam Sanatları Müzesi, 
Kurşunlu Külliyesi, Tarihi Odun Paza-
rı Evleri, Şelale Parkı, Sazova Bilim ve 
Kültür Parkı, Türk Dünyası Kültür 
Merkezi, Hayvanat Bahçesi, Su Dün-
yası Merkezi’ni gezdiler.

Zeytinin Yağa Dönüş 
Yolculuğuna Tanıklık 
Ettiler

10. sınıf öğrencilerimiz, Urla’daki 
Köstem Zeytinyağı Müzesi’ni gezdi-
ler. Fen Bilimleri Zümresinin düzen-
lediği gezide mucizevi meyve zeytin 
ve onun meyve suyu zeytinyağıyla 
ilgili çok şey öğrendiler. Dünyadaki 
26 zeytinyağı müzesinden biri olan 
ve 5 bin metrekarelik bir alan üzeri-
ne kurulan müze,  M.Ö. 6. yüzyıla ait 
Klozemenai’deki dünyaca ünlü zey-
tinyağı işliğinin bire bir aynısı şeklin-
de tasarlanmış. Müzede öğrencileri-
miz zeytinin yılın hangi zamanında 
ve hangi yöntemlerle toplanarak 
soframıza yağ olarak ulaştığını 
öğrendiler.

10. Sınıflarımız 
Uzay Kampı’nda
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Fen Lisesi 11. sınıf öğrencilerimiz 
kimya dersleri etkinlikleri kapsamın-
da Worldchem Kimya Fabrikasını 
ziyaret ettiler. 

Öğrencilerimiz, endüstriyel 
temizlik maddelerinin üretimini , 
evlerde ya da şirketlerde nasıl kulla-
nılması gerektiğini yerinde incele-
me fırsatı buldu.

Kimyasal bir ürün olan temizlik 
maddelerini kullanırken nelere dik-
kat edilmesi gerektiğini şirket yetki-
lilerinden öğrendiler.

İzmir Gazeteciler 
Cemiyeti Basın 
Müzesi’ne Ziyaret

Anadolu Lisesi Kültür Edebiyat 
ve Kütüphanecilik Kulübü öğrenci-
leri, İzmir ve Türk basın tarihinin 
dönüm noktaları ve öyküsünün yer 
aldığı İzmir Gazeteciler Cemiyeti 
Basın Müzesine “Dil, İletişim, Basın 
ve Medya” temalı bir gezi düzenledi-
ler. Öğrencilerimiz, İzmir ve Türk 
basın tarihinde küçük bir yolculuk 
yaptılar.

Fen Bilimleri Zümresi tarafından 
düzenlenen Aliağa Petkim Rafinerisi 
gezisine Fen Lisesi 10. sınıf öğrenci-
lerimiz katıldı. 

Öğrencilerimiz, günlük hayatta 
kullanılan polimer ve kimyasalların 
nasıl ve nerede işlenip üretildiği ile 
ilgili yetkililerden bilgi alındı. 
Sunumda PVC’den kauçuk ve pet 
şişeye kadar hayatımızın içinde olan 
polimer ve petro kimya bazlı ürün-
lerin üretim süreci, bu ürünlerin 
ekonomiye katkıları anlatıldı.

Fen Lisesi 10. Sınıf 
Öğrencileri 
PETKİM’de

Worldchem Kimya 
Fabrikasında 
Üretimi İzlediler
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10. sınıf öğrencilerimiz, Sosyal Bilimler Zümresinin 
planladığı Urla yakın çevre gezisi kapsamında Zeytina-
lanı Orman Araştırma Enstitüsü, Karantina Adası Tahaf-
fuzhane ve 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği 
Arkeolojik Gemi Yapım Atölyesini ziyaret ettiler.

Öğrencilerimiz, Orman Mühendisi Dr. Mustafa Batur, 
Orman Mühendisi Entomoloji- Böcek Bilim Uzmanı Dr. 
Fazlı Selek, Biyolog Dr. Handan Öner, Ziraat Mühendisi 
Gülçin Altun ve Çevre Mühendisi aynı zamanda okulu-
muz velisi Arzu Yücel tarafından yapılan bilgilendirme-
leri heyecanla takip ettiler. Bu gezi ile öğrencilerimizin 
çevre duyarlılıkları arttırıldı, yakın çevremizdeki tarihi ve 
kültür değerlerinin farkına varmaları sağlandı. 

Anadolu ve Fen Lisesi 10. sınıf öğrencile-
rinden oluşan 25 kişilik grup Pamukkale ve 
civarındaki önemli tarihi ve turistik mekanları 
gezdi. Gezinin ilk durağı Aydın Arkeoloji 
Müzesi’ydi. Geziyi profesyonel turist rehberi 
eşliğinde gerçekleştiren grubumuz Afrodisias 
Ören Yeri ve Müzesi, Hierapolis Ören Yeri, 
Pamukkale Travertenleri ve Aydın Tales Mate-
matik Müzesi’ni gezdiler.

Urla Yakın Çevre Gezisi

Pamukkale’ye Kültür Gezisi
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Anadolu Lisesi 11-D-E-F şubesi 
öğrencilerimiz, Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi dersindeki Yahudilik/Musevi-
lik ve Hristiyanlık üniteleri çerçeve-
sinde “İzmir’deki İlahi Dinlerin 
Mabetleri” adlı bir geziye katıldılar. 

Öğrencilerimiz gezi kapsamında 
Güzelbahçe’deki Tahtacı Kültür Mer-
kezi ve Cemevi’ni, Karataş’taki Beth 
İsrael Sinagogu’nu, Alsancak’taki 
Saint Polycarp Kilisesi’ni ve 
Çankaya’da yer alan Hisar Cami’sini 
ziyaret ettiler.

Anadolu’nun batıya açılan pen-
ceresi olan kentimizin çok sesliğinin 
ve çok kültürlülüğünün temelinde 

Sınıfta öğrendiklerini 
yerinde gördüler

Tarih ve Coğrafya dersleri kapsa-
mında 9. sınıf öğrencilerimizin ülke-
mizin doğal varlıklarını tarihi değer-
lerini yerinde görmelerini sağlamak 
ve ülke sevgilerini pekiştirmek ama-
cıyla Kapadokyayı ziyaret etti. Kapa-
dokya  gezisine okulumuzdan 79 
öğrencimiz katıldı. 

Gezi kapsamında birinci gün 
Ihlara Vadisi, Derinkuyu Yer Altı Şeh-
ri, Avanos Çömlek Atölyesi, Çavuşin 
ve Asmalı Konak ziyaretleri gerçek-
leşti. İkinci gün Üç Güzeller Peri 
Bacaları, Uçhisar Kalesi ve Onyx 
Atölye gezisi yapıldı. Doğal ve tarihi 
güzellikler içeren yerlerin ardından 
Göreme Açık Hava Müzesi’ni gezen 
öğrencilerimiz öğleden sonra Zelve 
Açık Hava Müzesi ve Develi’yi geze-
rek Güvercinlik’te fotoğraf molası 

verdiler. Gezinin son günü ise Sul-
tanhanı Kervansarayı’nı gezen 9. 
sınıf öğrencilerimiz ülkemizin en 

çok ilgi gören, turist çeken tarihi ve 
turistik değerlerini yerinde keyifle 
gezerek öğrendiler.

İlahi Dinlerin Mabetlerini Gezdiler

farklı etnik ve dini kökene sahip kişi-
lere gösterdiği hoşgörü yatıyor.

Gezi insanlarının mutlu ve huzur-
lu ve birbirlerinin inançlarına saygı 
göstererek yaşadığı bu kentin genç-
lerinin farklı kültürlere ve topluluk-
lara ait mabetleri de tanıması ama-
cıyla düzenlendi. 

Gezide öğrencilerimiz, insanların 
bu dünyada birbirlerine sevgi ve 
saygılarını yitirmeden barış ve güzel-
lik içinde yaşamasının bütün ilahi 
dinlerin ortak isteği olduğunu ve 
farklılıkların insanlık açısından olum-
suz bir durum olmadığını, aksine 
zenginlik olduğunu kavradılar.

9. sınıf öğrencilerimizden oluşan 
109 kişilik grup Şirince Matematik 
Köyü’nü ziyaret ettiler.

Matematik Zümremizin düzenle-
diği gezide öğrencilerimize İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Matematik Bölü-
mü Başkanı ve Matematik Köyü 
Kurucusu Prof. Dr. Ali Nesin tarafın-
dan permütasyon konulu sunum 
yapıldı. 

Sunum sonunda Nesin, öğrenci-
lerimizin hem köye hem de mate-
matik bilimine ilişkin sorularını 
yanıtladı.

9. Sınıflarımız 
Şirince Matematik 

Köyü’ndeydi



MEVSİM 95

Coğrafya dersi konularına uygun 
olarak Anadolu Lisesi eşit ağırlık ala-
nında eğitim gören 11. ve 12. sınıf 
öğrencilerinin katıldığı yakın çevre 
incelemeleri eğitim gezisi düzen-
lendi. 

Öğrencilerimiz, Gediz Deltası 
İzmir Kuş Cenneti (Sasalı), Atatürk 

Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi 
tarafından 11 D sınıfı öğrencilerimi-
zin katılımıyla Ege Üniversitesi Kitap 
ve Kağıt Sanatları Müzesine “Kağı-
dın ve Kitabın Tarihî Seyri” konulu, 
aynı bölgede konumlanan Ege Üni-
versitesi Etnografya Müzesine de 
“Geçmişten Bugüne Kültürel Biriki-
mimiz” konulu geziler düzenlendi. 

Öğrencilerimiz önce kâğıdın tari-
hine ve nasıl elde edildiğine tanık 

Gediz Deltası Kuş Cenneti Hepimizin Gözbebeği 
Organize Sanayi Bölgesinde yer alan 
FB Tekstil Fabrikası ve polyester tek-
ne yapım yeri Mercan Tekne’yi ziya-
ret etti.

İzmir Kuş Cenneti hakkında 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge 
Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü 
İzmir Kuş Cenneti Sorumlu Mühen-

disi Murat Aslanapa tarafından 
sunum yapıldı.

Bu sunumda öğrencilere biyolo-
jik çeşitliliğin önemi, sulak alanların 
önemi, Gediz Deltası (İzmir Kuş Cen-
neti) biyoçeşitliliği, Kuş Cennetinin 
kentimiz için önemi ve buradaki 
kuşlar hakkında bilgi verildi.

Okul Öncesi sınıflarımız “O Benim 
Kahramanım” temasıyla Atatürk 
Müzesi’ni ziyaret ettiler. Minikler 
gezi öncesinde ithal kahramanların 
çokluğuna inat “kahraman” sıfatının 
kime ve kimlere verileceği konusun-
da öğretmenleriyle sohbet ettiler. 

En sevdikleri Atatürk fotoğrafla-
rını sınıflarına getirerek sergilediler. 
Neden o fotoğrafı seçtiklerini anlat-
tılar. Atatürk’ün hayatı, kim olduğu 
ve Türk milleti için ne ifade ettiğini 
öğretmenlerinin ağzından bir kez 
daha dinlediler. 

Bornova’da Tarih ve Kültür Turu
oldular. Dünyaca ünlü yazarların, 
şairlerin el yazması eserleri ile yine 
uluslararası çapta tanınan ressamla-
rın ve heykeltıraşların -hatta mimar-
ların- kâğıt mamulü eserlerini ince-
lediler. 

Gezinin ikinci durağı Ege Üniver-
sitesi Etnografya Müzesi’nde Balkan 
Türklerinin yaşamı, gelenek göre-
nekleri ve giyim kuşam ritüellerini 
öğrendiler.

O Benim Kahramanım
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Köy Havası İyi Geldi
Okul öncesi 4 yaş öğrencilerimiz Macera Atölyesi 

rehberliğinde “Orada Bir Köy Var Uzakta” adlı gezi düzen-
lediler. Buca Karacaağaç Köyü’ne giden öğrencilerimiz 
köy hayatını tanıdı. 

Kız öğrencilerimiz yemenilerini bağladılar, erkek 
öğrencilerimiz yeleklerini giydiler. Bir köy evinin avlu-
sunda oturup köy sakinleriyle sohbet ettiler. Çeşit çeşit 
hayvanları ve ürünlerini görme şansı buldular. 

Köyün keçilerini sevdiler. Süt nasıl sağılır gördüler. 
Sabah sağılmış sütlerden yoğurt mayaladılar. Gözleme 
açıp afiyetle yediler. Doğal hayatın tadına bakan öğren-
cilerimiz köye ait her şeyi çok sevdiler.

Şaşkın Miço ile Denizcilik Macerası
4. sınıf öğrencilerimiz sınıf öğretmenleri ve Macera 

Atölyesi yetkilileri rehberliğinde Urla Denizcilik Tarihi ve 
Arkeoloji Araştırma Merkezini ziyaret ettiler. 

Şaşkın Miço ile denizcilik tarihiyle yolculuğa çıkan 
öğrencilerimiz, çok eski zamanlarda yaşamış denizcile-
rin gemi yapım atölyesinde bilgi alarak güzel bir gün 
geçirdiler. 

Öğrencilerimiz, rehberlerden denizcilik tarihindeki 
ünlü kişiler, kullandıkları gemiler, gemi yapım teknikleri, 
denizcilik terimleri ve deniz yaşamları hakkında detaylı 
bilgi aldılar.

3. sınıf öğrencilerimizin tamamının sınıf öğretmenle-
ri rehberliğinde katıldığı Atatürk Müzesi ziyaretinde 
öğrencilerimiz Kurtuluş Savaşı mücadelesini yürüten, 
vatan sevgisini her şeyin üstünde tutan başta Mustafa 
Kemal olmak üzere Atatürk’ün silah arkadaşlarını tanıdı-
lar. Ata’mızın İzmir’e geldiğinde dinlendiği ve çalışmala-
rını yürüttüğü mekanı meraklı gözlerle incelediler.  

3. Sınıflarımız Atatürk Müzesi’nde 

1. sınıf öğrencilerimiz Ata’mızın İzmirlilere emaret 
ettiği Zübeyde Hanım’ın anıt mezarını ve onun İzmir’de 
son günlerini geçirdiği Latife Hanım Köşkü’nü sınıf 
öğretmenleri eşliğinde gezdi.

Öğrenciler, Atatürk’ün hayatında annesi ve eşi olarak 
çok önemli yere sahip iki kadının balmumu heykellerini 
gördüler. Onların kişilik özellikleri ve Atatürk’ün haya-
tındaki yeri konusunda bilgi aldılar. Ata’mızın annesi 
Zübeyde Hanım için dua ettiler.

Ata’nın Emaneti İki Değerli Kadını 
Yakından Tanıdılar
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1. sınıf öğrencilerimiz, Macera 
Atölyesi rehberleri eşliğinde Ege 
Üniversitesi Botanik Müzesi’ni gez-
di. Orman Haftası etkinlikleri kapsa-
mında gerçekleştirilen gezide top-
raklarımızın birbirinden farklı bitki 
çeşitliliğine ev sahipliği yaptığını 
öğrendiler. Onları en çok etkileyen 
Sakız ve Sığla (Günlük) ağacı oldu. 
Çok sevdikleri sakızın Sakız ağacının 
öz suyundan yapıldığını öğrendiler. 
Yapraklarına dokunup ellerini kokla-
dıklarında sakızın kokusunu ellerin-
de hissetmeleri çok hoşlarına gitti. 

Zeytinin Efendileri
“Üretimden Tüketime” teması 

kapsamında 3. sınıf öğrencilerimiz 
zeytin ve zeytin yağını yerinde ince-
ledi. Macera Atölyesi rehberleri eşli-
ğinde 2 bin 600 yıllık Urla Klazome-
nai Zeytin İşliği’ne gezi düzenledi. 
Öğrencilerimiz, zeytinyağı üretimi-
nin basamaklarını ve yağın taşıma-
cılığının tarihsel gelişimini öğrendi. 

Gezinin sonunda kendi zeytin 
yağını üreten öğrenciler zeytinin 
sadece yemeklerde kullanılmadığı-
nı,  sabun yapımında, tıpta ve güzel-
lik malzemelerinde de kullanıldığını 
öğrendi. 

1. sınıf öğrencilerimiz, Macera 
Atölyesi yetkilileri rehberliğinde 
“Gelenekten Geleceğe” konulu bir 
geziye katıldılar. 

Ege Üniversitesi Etnografya 
Müzesinde kültürel ögelerimizin 
tanıtıldığı, gezide öğrencilerimiz, 
eskiden nasıl evlerde yaşadığımız, 
nasıl beslendiğimiz, hangi ev eşya-
larını kullandığımız ve nasıl giyindi-
ğimiz ile ilgili sorulara yanıt buldu-
lar.Öğrencilerimizin geçmişteki 
yaşamı tanımalarına yönelik oyunla-
rın da oynandığı gezide atölye çalış-
malarına katılan minikler böylece-
gelenekten geleceğe köprüler kur-
dular.

1. Sınıflarımız Gelenekten 
Geleceğe Uzandı

Doğaya Saygı, Kendine 
Saygıyle Eşdeğer
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3. sınıf öğrencilerimiz Seyirtepe Doğal Parkı’nda çok eğlendikleri 
bir öğrenme sürecine dahil oldular. Macera Atölyesi yetkilileri rehber-
liğinde öğrencilerimiz, kroki etkinliği gerçekleştirdiler. 

Enerjilerini oryantiring sporunun eğlenceli dünyası ile pekiştirdik-
leri, bir soruyu çözüp diğer soruya ulaştıkları, grup bilinci ile hareket 
ederek yarıştıkları kendilerini eğlenceli bir yarışın içinde bulan öğren-
cilerimiz, kendilerine verilen ipuçlarını değerlendirerek çalışmalarını 
tamamladılar.

4. Sınıflarımız Etnografya ve Arkeoloji Müzesi’nde
4. sınıflarımız Ata’mızın “Türkiye 

Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür.” 
sözünü öğretmeleri rehberliğinde 
yaptıkları geziyle daha iyi kavradılar. 
İzmir Konak’taki Etnografya ve Arke-
oloji Müzesi’ne Türkçe dersindeki 
milli kültürümüz ve Fen Bilimleri 
dersindeki teknolojik gelişmeler 
temaları kapsamında düzenlenen 
gezimizde öğrencilerimize velimiz 
Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi 
Dilek Öztürk Kınay da değerli katkı-
larıyla eşlik etti. 

3. Sınıflarımız Seyirtepe’deydi






