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Kapak Tasarımı  

Erhan TATLIDĠLLĠ 

Sevgili Okurlarımız, 

Dergimizin ikinci sayısında sizlere 

―merhaba‖ demekten büyük bir mutluluk 

duyuyoruz. 

Öncelikle Ģunu belirtmeliyiz ki coĢkulu bir 

heyecanla yayımladığımız ilk sayımız, 

ekibimizin ilk tecrübesiydi; ilk sayımızda 

hatamız olduysa hoĢgörünüze sığınıyor, 

bize bu yolda cesaret ve güç veren okul 

yönetimine teĢekkürlerimizi iletiyoruz.  

Her sayıda farklı bir konuyu seçerek 

dergimizde ağırlıklı olarak bu konuyu 

iĢliyoruz.  

Sizlerle iletiĢimimizi güçlendiren 

dergimizin her bir sayısını merakla 

beklediğinizi umuyoruz. Bizlere destek 

verip katkıda bulunan herkese teĢekkür 

ediyor, bir sonraki sayımızda görüĢene 

kadar sevgiyle kalmanızı diliyoruz.  

Saygılarımızla… 

Sedef Ertürk  
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AZERBAYCAN YAHġĠ MEMLEKET 

 
Azerbaycan, Güney Kafkasya’da Avrupa ile Asya arasında, Hazar Denizi’nin 

batısında yer almaktadır. Ülkenin Rusya, Gürcistan, Ermenistan, İran ve 

Türkiye ile Hazar Denizi vasıtasıyla Kazakistan, Rusya, İran ve 

Türkmenistan’la sınırları bulunmaktadır. Devletin resmi adı Azerbaycan 

Cumhuriyeti’dir. 

Ortak geçmiş buna bağlı olarak benzer kültür değerleri…Azerbaycan’dan gelen 

iki kızımız Pervin Rasulzade ve Nuray Rasulzade orada bıraktıklarını, 

burada yaşadıklarını içtenlikle paylaştılar. 

Pervin Rasulzade-Nuray Rasulzade 

Biz yaklaĢık bir yıl önce Azerbaycan‘dan 

gelerek Türkiye‘ye yerleĢtik. AlıĢtığımız 

yerlerden ayrılmak bize önce oldukça zor 

geldi. Ġstanbul‘a geleceğimizi öğrenince çok 

mutlu olduk. Tabii ki  ileride neler 

yaĢayacağımızı bilmiyorduk. Haberi alınca biz 

direkt yeni okulumuz ile ilgili araĢtırmalar 

yaptık ve bu sene TEOG‘a gireceğimizi 

öğrendik. Daha Bakü‘deyken  çalıĢmalara 

baĢladık. Online testler çözdük, derslerle ilgili 

videolar izledik. Her ne kadar geleceğimiz için 

mutlu olsak da  ailemizden, arkadaĢlarımızdan 

uzak kalacağımız için üzüldük. Neyse 

Ġstanbul‘a geldiğimizde yeni sınıfımız ile 

TEOG kurslarına baĢladık. Sınıfa alıĢmamız 

biraz zaman alsa da arkadaĢlarımızın 

desteğiyle alıĢtık. Mükemmel arkadaĢlar 

edindik: Sıla, Ece, Irmak... Hepsi bizim için 

çok değerliler. 

Sizlere biraz da Azerbaycan‘dan bahsetmek 

isteriz. Azerbaycan, Güney Kafkasya‘da 

Avrupa ile Asya arasında, Hazar Denizi‘nin 

batısında yer almaktadır. Ülkenin Rusya, 

Gürcistan, Ermenistan, Ġran ve Türkiye ile 

Hazar Denizi vasıtasıyla Kazakistan, Rusya, 

Ġran ve Türkmenistan‘la sınırları 

bulunmaktadır.  
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Devletin resmi adı Azerbaycan 

Cumhuriyeti‘dir. Ülkenin baĢkenti Bakü 

Ģehridir. 2000 bilgilerine göre Ģehrin nüfusu 

2,5 milyondur.  

Azerbaycan Cumhuriyeti, cumhurbaĢkanlığı 

sistemi ile yönetilen bir cumhuriyettir. Yasama 

organı, 125 milletvekilinden oluĢan Millî 

Meclis‘tir. En yüksek kurum Prezident 

(CumhurbaĢkanı) ve CumhurbaĢkanı 

tarafından tayin edilmiĢ olan Bakanlar 

Kurulu‘dur. 

Azerbaycan mutfak bakımından çok zengin 

ülkelerden biridir. En sevilen yemekleri; 

Dolma, pilav, kebap, piti, hengel (―X‖ ile 

yazılıyor), düĢbere, kutab (gözleme), dovğac 

(çorba) ve eriĢte; tatlı olarak Ģekerbura, goğal, 

baklava, badamburadır.  

Azerbaycan‘ın en güzel yerleri ise Kız Kulesi, 

ġirvanĢahlar Sarayı, Kobustan Milli Parkı, 

Yanardağ, Ġçeri ġeher, ġeki Hanlar Sarayı, 

Mümine Hatun Türbesi, H.Z.Tağıyev Tarih 

Müzesi, Alev Kuleleri, Küçük Venedik ‗tir.  

Azerbaycan‘da  tar, kemençe, ud, balaban, 

bağlama, zurna, kaval, nağara, garmon(küçük  

akerdeon),tütek (flüt) gibi müzik aletleri 

kullanılmaktadır. 

Burada yani Ġstanbul‘da da çok mutlu olduk. 

Çok iyi bir eğitim alıyoruz ve çok iyi 

dostlarımız oldu. Örneğin Sıla! Onu gerçekten 

çok seviyoruz ve bu tatilde onu Bakü‘deki 

evimizde ağırlamak istiyoruz. Ġstanbul‘u zaten 

seviyorduk, görüp burada yaĢamaya 

baĢladıktan sonra daha çok sevdik.   
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Finnish Education in a Nutshell 

Anu Paivikki Paalanen 

Finnish educational system is world 

famous success story. The whole system is 

based on strong and high quality early 

chilhood education, it's called daycare. The 

general principles in the core curriculum 

emphasise the child's individuality and the 

significance of active learning and the 

importance of acting as a group member. 

Early childhood education is based on the 

child's own knowledge, skills and 

experiences. Its focus is on play and a 

positive outlook on life. Another central 

consideration is to promote the child's own 

initiative and to emphasise its significance 

as the foundation for all activities. The 

provision of early childhood education and 

care is based on a national early childhood 

education and care strategy. Local 

authorities are responsible for the 

provision, quality and supervision of early 

childhood education and care services.  

Daycare is provided by trained personnel. 

The qualification  of a kindergarten teacher 

is a university or university of applied 

sciences degree. Each of the daycare centre 

personnel must have at least an upper 

secondary-level qualification in social 

welfare and health care.   

The day care is chargeable. The charge is 

based on families‘ incomes. More the 

family earns more the charge will be. But 

at maximum the charge is about 300€ a 

month for one child. Families are getting 

discount if they have got more than one 

child in the day care.   Early childhood 

education lays emphasis on the preparation 

for the school.  

After daycare Finnish children begin their 

school at age of six years (preschool). The 

school system is called comprehensive 

school (primary school from the 1.st to the 

6.th grades and middle school from the 7.th 

to the  9.th grade) In Finland education is 

free of charge at all levels from the 

preschool to higher education. In 

primaryschool  and basic education the 

textbooks, daily meal and transportation 

for students living further away from the 

school are free of the charge for the 

parents. In a secondary level and at higher 

education the students themselves or their 

parents purchase their own books. At 

secondary level the students have the right 

to a free meal and in higher education 

meals are subsidised by the state.   
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One of the basic principles of Finnish 

education is that all people must have 

equal access to high-quality education and 

training. The same opportunities to 

education should be available to all 

citizens irrespective of their ethnic origin, 

age, wealth or where they live.  

The length of school days varies between 

grades. In primary school, days are shorter 

than in a middle school. First grades 

weekly hour is 20 hours and fifth grades 25 

hours. In the middle school (gr 7-9th) the 

weekly hour is 30 hours.  Individual 

classes usually take 45  or 90 minutes.   

In comprehensive school, children study 

many compulsory subjects. 1st, 2nd and 

3rd grades the main focus is in Finnish, 

math, science and arts and skills. From 3th 

grade pupils choose their foreign language 

to study. Generally it is English, German 

or Russian. From the 5th gr pupils begin to 

study swedish. It is Finland‘s second 

official language. In the final grades of 

primary school and in a middle school, 

pupils choose optional subjects. What 

pupils study  and how many hours is said 

by the law.  The education of the 

comprehensive school is going from 

subject based education to integrated 

education.  

After comprehensive school about 95% of 

the Finnish teenagers continue their studies 

in a high school, in a career college, in a 

university of applied sciences or in a 

apprenticeship training. 



 
 

DIE VERWANDLUNG – FRANZ KAFKA 

Fulya Doğu 

 

Biographische Daten:  

Franz Kafka wurde am 03.07.1883 in Prag geboren und am 03.06.1924 in Wien gestorben. 

Kafka und der Expressionismus: 

Kafkas Novelle fӓngt den sozialen Zustand vor dem ersten Weltkrieg ein, die 

Unterdrückung der Söhne durch eine patriarchale, den Nachkommenden alle 

Lebenschancen verweigernde traditionalistische Gesellschaftsordnung und  

wir können sagen, dass man darin beliebte Themen des Expressionismus wie 

moderne Technik in Industrie und Verkehr, den 1. Weltkrieg, 

Industrialisierung und Arbeitsteilung finden kann. d.h: In dem Buch  ,,D e 

Verwandlung    sehen w r Merkmale des ,,klass schen Express on smus  .  

Kafka stellt die Verwandlung als  ,, phys sch, objekt ve Tatsӓchl chke t    dar 

(Sokel,S.64) und in vielen Erzӓhlungen Kafkas spielt das Thema des Vater-

Sohn-Konflikts eine Rolle, der eng mit der literarischen Epoche des 

Expressionismus verknüpft ist. 

Die Verwandlung: 

,, Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Trӓumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem 

ungeheueren Ungeziefer verwandelt.    Mit diesem Satz beginnt die berühmteste Erzӓhlung Franz Kafkas: Die 

Verwandlung. 

Darbietungsform der Novelle: 

Die Geschichte besteht aus drei Kapitelen, wobei wir in jedem einen Höhepunkt der Geschichte gefunden 

haben.In dem ersten Kapitel zeigt sich Gregor in seiner verwandelten Gestalt. Die Geschichte fӓngt mit dem 

ersten Höhepunkt an. Dieses Kapitel zeigt uns Gregors Verӓnderungsversuche in einem Rückblick, Gregors 

Arbeits-und Familienverhӓltnisse vor der Verwandlung. In dem zweiten Kapitel nimmt Gregor seine tierische 

Existenz an. d.h er akzeptiert sie. Hier sehen wir auch eine Entwicklung der Schwester Grete und des Vaters. In 

diesem Punkt merkt man auch, dass das Verhӓltnis Gretes zu Gregor distanziert ist. Der zweite Höhepunkt der 

Geschichte gipfelt in der Verwandlung Gregors durch seinen Vater.In dem dritten Kapitel geht jedes 

Familienmitglied einer Arbeit nach. Der Vater nimmt eine Stelle als Bankbediensteter an, damit gewinnt er 

seine Autoritӓt wieder. Gregors Schwester  arbeitet als Verkӓuferin und die Mutter nimmt neue Aufgaben an. In 

dieser Situation können wir sagen, dass die Familie sich positiv verӓndert, aber es verschlechtert sich Gregors 

Zustand. Damit sehen wir Gregors Isolation und sein Tod als dritten Höhepunkt. 

Personen: Gregor Samsa, Vater Samsa, Grete Samsa, Mutter Samsa 

Gregor Samsa steht in Zentrum , die andere wichtigen Hauptpersonen sind: der Vater, die Mutter, die Schwester 

und das hinzugekommene Dienstmӓdchen. Wir können für  Gregor sagen, dass er sich nicht nur ӓuβerlich, 

sondern auch  innerlich verwandelte.  

Vor der Verwandlung hatte Gregor große Verantwortung gegenüber seiner Familie und minimale 

Kommunikation mit seiner Familie. Er hatte auch keine soziale Beziehung, damit verzichtete er auf sein 

Privatleben; aber  nach der Verwandlung hängt Gregor  von seiner Familie ab, weil er seinen Körper nicht 

mehr untr Kontrolle hat, deswegen sucht er  Kontakt zur  Familie, aber  wegen der tierischen Gestalt ist 

Kommunikation nicht  mölich. Er hat auch Besitzansprüche gegenüber seiner Schwester, wegen des Bildes aus 

dem Zimmer und in dieser Situation benutzt er auch seine Schreckgestalt. Vater Samsa ist sicherlich die 

dominierende Figur der Familie. Nach dem Zusammenbruch seines Geschӓfts muss er nicht mehr arbeiten, 

deswegen ist er dick und bequem geworden und Vater Samsa verfügt über Gregors Geld; aber wir können 
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sagen, dass Gregors Verwandlung  auch eine Verwandlung des Vaters 

mitbringt. Er fӓngt wieder zu arbeiten an und trӓgt auch zu Hause die Uniform. 

Damit möchte er zeigen, wie stolz er auf seinen neuen Beruf ist. Das ist ein 

Symbol für sein wiedergewonnenes Selbstwertgefühl. 

Gregor liebt seine Schwester Grete mehr als alle anderen Familienmitglieder. 

Sie ist zweite zentrale Figur in der Erzӓhlung und Grete ist doch die Einzige, 

die regelmӓβigen Kontakt zu Gregor hat. Nach der Verwandlung behandelt sie 

Gregor wie ein Haustier und sie fühlt sich nach dem Tode ihres Bruders von 

einer schweren Last befreit. Zuletzt können wir sagen, dass sie am Anfang sehr 

kindlich gewesen ist, aber nach Gregors Verwandlung entwickelt sie sich sehr 

schnell zu einer Frau. 

Zu Beginn der Erzӓhlung wirkt auch  die Mutter ӓhnlich wie Gregors Vater 

hinfӓllig, aber sie verӓndert sich mehrfach. Sie versucht, ihren Sohn zu schützen 

und ihm zu helfen, jedoch ihr Mann und ihre Tochter versuchten sie zu bremsen 

und aufzuhalten. Die Mutter Samsa hat nach Gregors Tod ihre Rolle als 

fürsorgliche Mutter und gehorsame Ehefrau zurüchgewonnen. 

Analyse: Das Motiv der Verwandlung: 

Diese Erzӓhlung hat viele mӓrchenhafte Strukturen  z.B. das Verwandlungsmotiv, die hӓufige Verwendung der 

Zahl  ,,dre     und der glückl che Schluss für d e Fam l e. 

 

Es gibt keine Begründung für die Verwandlung. Gregor Samsa ist unglücklich mit seiner Existenz und sein 

Unglück spiegelt sich in der unglücklichen Figur eines Kӓfers wieder. Wir können sagen, dass das die Reaktion 

seiner Umwelt ist. 

In Kafkas Erzӓhlung fӓllt die besondere Bedeutung der  im Mӓrchen so beliebten Zahl drei auf. Die Erzӓhlung 

besteht aus 3 gleich langen Kapitel. Es gibt 3 wichtige Personen (Vater, Mutter, Kind) auch 3 Türen. 

Metaphern und Symbole: 

Kӓfer als Tiermotiv:  In diesem Punkt können wir sagen, dass der Sohn einer kleinbürgerlichen Familie 

verweigert, was von ihm erwartet wird. Das ist der Kern dieses Geschehens.  

»Wie wӓre es, wenn ich noch ein wenig weiterschliefe «  fragte 

er sich.»Ach Gott« dachte er, »Was für einen anstrengenden 

Beruf  habe ich gewӓhlt! Tag aus, tagein auf der Reise, […] ein 

immer wechselnder, nie andauernder, nie herzlich werdender 

menschlicher Verkehr. Der Teufel soll das alles holen!« (S:6) 

Das ist Protest und Ausweg aus einer Notsituation, aber kein 

bewusster, sondern ein unbewusster Ausweg durch eine vom 

Körper vollzogene Verwandlung.  

Als anderes wichtiges Symbol können wir das Fenster in 

Gregors Zimmer nennen. Das ist die Verbindung zur 

Auβenwelt. 
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In der Erzӓhlung tauchen sexuell aufgeladene Motive auf (Sexualitӓt), z.B. die Frau im Pelz, das Aufblühen der 

Schwester am Schluss der Erzӓhlung. 

Gregors Zimmer liegt zwischen Elternschlafzimmer und Wohnzimmer.  

Das Durchgangszimmer ist für die Familie eine Kreuzung, aber wir können es auch als ein Gefӓngnis nennen, 

weil er zunächst keine Privatsphäre erlaubt und er später diesen Ort nicht mehr verlassen kann.  

Wӓhrend die Familie am Schlusss Sonne und Licht genieβen kann, riecht Gregors Zimmer nach einem 

wiederlichen Insekt und  nach Tod. 

In dieser Erzӓhlung spielt auch ein Apfel eine wichtige Rolle. Der Apfel steht in der Bibel für den Sündenfall 

und für die Geschichte von Adam und Eva. Hier ist er eine tödliche Apfelwurf des Vaters. Allmӓhlich verliert er 

auch völlig seinen Appetit(Nahrung).  

Mit dem körperlichen Verӓnderungen verӓndern sich auch seine Sinne, aber neu ist sein Sinn für Musik 

Hier gibt es die paradoxe Frage » War er ein Tier, da ihn Musik so ergriff? « (S:53) 

Die Musik! Die Musik lӓsst das Ungeziefer alles Körperliche vergessen. 

Bett und Kanapee sind auch zwei wichtige Symbole. Das Kanapee ist zum zentralen Zufluchtsort und es wird 

für Gregor unentbehrlich und das Bett ist ein Leitmotiv als Ort des Todes. Nach dem Tod Gregors sehen wir den 

Neubeginn der Familie.  

Diese Situation wird durch das der Symbol der  Sonne (am Ende der Erzӓhlung) genannt. 

 

Rezeption der Erzӓhlung:  

Wir wissen, dass sie zu Lebzeiten Kafkas wenig bekannt gewesen ist. Er wollte seine Werke vernichten, aber 

sein Freund Max Brod ignorierte Kafkas Wunsch und gab ab 1950 Kafkas Gesammelte Werke heraus.  

Seine berühmteste Erzӓhlung  ,,D e Verwandlung    wurde verfilmt,  in viele  Sprachen übersetzt und als Vorlage 

für das Theater benutzt. 

  

 

 

 

 
 
 

 
 
 

DÖNÜġÜM – FRANZ KAFKA 

Güçlü güçsüz, iĢe yarayan yaramayan gibi ikilikler ekseninde anlaĢılmaya çalıĢıldığında Kafka‘nın Samsa 

karakteriyle sistem dıĢı bir figür çizdiği söylenebilir. Otoritelerce ezilen, ekonomik anlamda üretimi 

ölçüsünde değerli ve insani kılınan bir varlığa karĢı sergilenen duruĢ akıllara sıkça ―ötekinin ortaya 

atılmıĢlığını‖ getirmektedir. Bu noktadan bakıldığında Kafka‘yı anlamaya çalıĢmanın onun kendi yaĢam 

hikâyesinden de hareket ederek mümkün olabileceği düĢüncesine varılabilir. Ancak yine de yazarın 

dilindeki yer yer ironik tutum, okuyucuya birçok kez zeminin kayganlığını hatırlatmakta ve anlamın 

arandığı yeri bulmanın zorluğunu göstermektedir. 
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HER ŞEY ŞİİRDİR 
 
             
 
 
             BAHAR VE BĠZ 

 

Yılda bir kere çıldırır ağaçlar sevincinden 

Rabbim ne güzel çıldırır 

Yılda bir kere uzatır avuçlarını yaprak 

Sevincinden titreyerek 

Yılda bir kere kendini verir toprak 

Yılda bir kere yarılır bahçeler hazdan 

Rabbim ne güzel yarılır 

Biz de bir kere sevinebilseydik 

Çiçek açmıĢ ağaçlar gibi çıldırasıya 

Kim bilir belki bir gün sulh olunca 

Biz de deliler gibi seviniriz 

Ağaçları ve baharı taklit ederiz 

Renkli bez parçalarıyla donatırız Ģehri 

Renkli ampuller asarız pencerelerden 

Kim bilir belki bir gün sulh olunca 

Biz de çatır çatır çatlarız bin bir yerimizden 

Ağaçlar gibi 

  

 

            Bedri Rahmi EYÜBOĞLU 

 

 

1911 yılında Görele'de doğdu. Ailesinin beĢ 

çocuğundan ikincisidir. Trabzon Lisesinde 

okurken1927'de bu okula resim öğretmeni atanan 

Zeki Kocamemi'nin öğrencisi oldu. Onun 

derslerinin etkisi ve okul müdürünün 

özendirmesiyle 1929'da Ġstanbul Güzel Sanatlar 

Akademisine  girdi. 

 

Bedri Rahmi 1928'de daha lise öğrencisiyken Ģiir 

yazmaya baĢlamıĢtır. 1941'den baĢlayarak çeĢitli 

Ģiir kitapları yayımlanmıĢtır. Halk edebiyatının 

masal, Ģiir, deyiĢ gibi her türüne karĢı duyduğu 

hayranlık, Ģiirlerine de yansımıĢtır.  Bu 

nitelikleriyle Ģiirleri, resimleriyle büyük bir 

benzerlik gösterir. Sanatçı,  21 Eylül 1975'te 

Ġstanbul'da ölmüĢtür.               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÖYLE SEVDA ĠÇĠNDE TÜRKÜMÜZÜ  

 

Söyle sevda içinde türkümüzü  

Aç bembeyaz bir yelken  

Neden herkes güzel olmaz  

YaĢamak bu kadar güzelken 

Ġnsan, dallarla, budaklarla bir  

Aynı maviliklerden geçmiĢtir.  

Ġnsan nasıl ölebilir 

YaĢamak bu kadar güzelken 

 

                Fazıl Hüsnü DAĞLARCA 

 

1914‘te Ġstanbul‘da doğan sanatçı Kuleli Askeri 

Lisesi ve Harp Okulu‘nu bitirmiĢ ve orduya 

katılmıĢtır. YüzbaĢı rütbesinde iken kendi isteğiyle 

ordudan ayrılmıĢtır. 1960—1964 arasında ―Türkçe‖ 

isimli bir aylık dergi çıkaran sanatçı, uzun yıllar 

Ģiirler yazmıĢtır. 2008 yılında 95 yaĢındayken 

kronik böbrek yetmezliğinden Ġstanbul‘da yaĢamını 

yitirmiĢtir. 
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YAġARKEN 

 

 

Ağaçların daha bu bahçelerde 

Bütün yemiĢleri dalda sarkıyor;  
Umutların mola verdiği yerde 

Geceler bir nehir gibi akıyor. 

 

Baksan bir uzaklık var hangi yana, 

Hangi eĢyaya dönsen boĢ bir ayna; 

Varmak istediğim uzak limana 

Gemiler beni almadan kalkıyor. 

 

Gelmedi gün daha, çalmadı saat, 

Daha uçurmuyor beni bu kanat; 

Sabırsızlanma, ey kapımdaki at! 

GüneĢ daha gözlerimi yakıyor. 

 

 

 Ahmet Muhip DRANAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahmet Muhip Dıranas, 

Türkçeyi kullanma ustalığı 

ve titizliği ile kendini belli 

etmektedir. O, özellikle 

ruhunda barındırdığı doğa 

sevgisini Ģiirlerini 

yansıtmıĢtır. Onun Ģiirinde 

Empresyonizmin diğer bir adıyla izlenimci akımın 

etkisi son derece usta bir Ģekilde görülmektedir. 

Doğaya olan sevgisini ve doğa ile olan bağını 

Ahmet Muhip Dıranas konu ayrımı yapmadan tüm 

Ģiir yaĢamında kullanmıĢtır. Resim sanatıyla da 

ilgilenen Dıranas, bunu Ģiirine yansıtmıĢtır. 

Doğanın kendisinde bıraktığı izleri, Empresyonist 

bir tavır ile kaleme alan Ahmet Muhip Dıranas, 

adeta kalemi ile resimler yapmıĢtır. Sahip oluğu bu 

estetik tavır biçimsel olarak da Ģiirlerini yansıtan, 

Ahmet Muhip, uyak ve ölçüye bağlı kalmanın yanı 

sıra ses tekrarlarıyla da biçimsel geleneklere 

uymuĢtur. 

 

 

 

 

 

BÖYLE BĠR SEVMEK 

 

 

ne kadınlar sevdim zaten yoktular 

yağmur giyerlerdi sonbaharla bir 

azıcık okĢasam sanki çocuktular 

bıraksam korkudan gözleri sislenir 

ne kadınlar sevdim zaten yoktular 

böyle bir sevmek görülmemiĢtir 

 

hayır sanmayın ki beni unuttular 

hâlâ ara sıra mektupları gelir 

gerçek değildiler birer umuttular 

eski bir Ģarkı belki bir Ģiir 

ne kadınlar sevdim zaten yoktular 

böyle bir sevmek görülmemiĢtir 

 

yalnızlıklarımda elimden tuttular 

uzak fısıltıları içimi ürpertir 

sanki gökyüzünde bir buluttular 

nereye kayboldular Ģimdi kim bilir 

ne kadınlar sevdim zaten yoktular 

böyle bir sevmek görülmemiĢtir 

 

 

                                          Attila ĠLHAN 

 

Yayımlanan ilk Ģiiri ―Balıkçı 

Türküsü‖, Ekim 1941 sayılı 

Yeni Edebiyat dergisinde 

çıkmıĢtır. Beterlioğlu takma 

adıyla Gün ve Yücel 

dergilerinde destansı 

özellikler taĢıyan ilk 

denemelerini yayımlamıĢtır. 1946 CHP ġiir 

YarıĢmasında ―Cebbaroğlu Mehemmed‖ adlı 

destan Ģiiriyle ikincilik ödülü kazanmıĢ ve büyük 

bir üne kavuĢmuĢtur. 1948 senesinde ilk Ģiir kitabı 

―Duvar‖ı kendi imkânlarıyla yayımlamıĢtır. 

 

1948 yılında yayımlanan ―Duvar‖da, toplumsal 

duyarlılıkla yazılmıĢ Ģiirler vardır. Özgürlük, 

yurtseverlik, özveri, barıĢ, insanlık temalarını ele 

alan bu Ģiirler, Ġkinci Dünya SavaĢının gerilimini, 

sıkıntılarını ve çöküntülerini anlatmıĢtır. 

―Gavurdağlarından Rivayet‖ bölümünde, 

öyküĢiirlere yer vermiĢtir. Destan türünün söyleyiĢ 

özelliklerinden yararlanan bu yapı içinde, tam ve 

yarım kafiye ile elde edilen ses zenginliği ve güçlü 

imgelerle manzumeden Ģiire çıkılabilmiĢtir. 
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At Yildiz College the classroom is our 

playground. Why are we thinking this 

way? The teaching style of English has 

changed drastically over the past 10 years. 

Teachers are no longer just teaching but 

actively involving the students in the class. 

We really do believe that students should 

play and have fun while learning English.  

We are creating a calm, creative 

atmosphere for students to be themselves 

and to speak English. We do not believe in 

mistakes and never frown upon any. 

Students should be able to make mistakes 

while learning. We are focusing on four 

skills, which include speaking, writing, 

listening and reading. If the students can 

master these skills they can improve and 

become more fluent in English.  

Learning English is unfortunately is not all 

that easy. As Turkey is a non-English 

speaking country; students are most likely 

never exposed to the language when they 

leave the school. So that is why we 

encourage students to do projects, watch 

English films and to read.  

 

Why is English so important for us? There 

are four reasons why this language is 

getting our attention: 

 

1. English may not be the most spoken 

language in the world, but it is the official 

language in a large number of countries. It 

is estimated that the number of people in 

the world that use English to communicate 

on a regular basis is two billion! 

2. English is the dominant business 

language and it has become almost a 

necessity for people to speak English if 

they are to enter a global workforce, 



14 
Özel Yıldız Koleji  

research from all over the world shows 

that cross-border business communication 

is most often conducted in English. Its 

importance in the global market place 

therefore cannot be understated, learning 

English really can change your life. 

 

3. Many of the world‘s top films, 

books and music are published and 

produced in English. Therefore by learning 

English you will have access to a great 

wealth of entertainment and will be able to 

have a greater cultural understanding. 

 

4. Most of the content produced on the 

internet (50%) is in English. So knowing 

English will allow you access to an 

incredible amount of information which 

may not be otherwise available! 

Although learning English can be 

challenging and time consuming, we can 

see that it is also very valuable to learn and 

can create many opportunities! 
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ÜNLÜ SANATÇILARIN ġAġIRTICI 

ÖZELLĠKLERĠ 

Kitaplarını severek okuduğumuz, dünyaya baĢarılarını kanıtlamıĢ, yazdıklarıyla kendilerinden 

sonraki kuĢaklara öncülük etmiĢ birçok yazarın insanı hayrete düĢürebilecek birtakım 

özellikleri olduğunu biliyor muydunuz? Bu özellikler sizi ĢaĢırtacak. 

Alp Eren Erdoğan 

Weiland, Herder ve Goethe ile birlikte, Weimar döneminin en önemli 

dört Ģairinden biri olan Schiller, yazarken masasında mutlaka ama 

mutlaka çürük bir elma bulundururdu. Soranlara, ara ara bu elmayı 

koklamanın onu baĢka diyarlara götürdüğünü, kendisini doğada gibi 

hissettirdiğini söylerdi. Doğa tasvirli Ģiirlerin Ģairi olarak bilinen 

Schiller’in tüm bu eserlerini, üzerinde sinekler uçuĢan çürük bir elmayı 

koklayarak yazması gerçekten ilginç. Ama daha da ilginci var: Ünlü Ģair 

yazmak için elmanın kâfi gelmediği zamanlarda banyoya kapanır ve 

suyun içinde ilham gelmesini beklerdi. Suyun rahatlatıcı bir özelliği 

olduğunu biliyorduk da ilham verici olduğunu bilmiyorduk doğrusu. 

 

 

Bazı insanlar sürekli bir beğenilme, onaylanma telaĢı içindedir. 

Beğenilmediğini düĢünüp hep bir eksiklik duygusuyla yaĢar. ĠĢte 

Cahit Sıtkı Tarancı da -tıpkı Ahmet HaĢim ve ReĢat Nuri gibi- 

çirkin olduğunu düĢünerek içine kapanmıĢ yazarlarımızdandı. 

ġiirlerinin yalnızlık, karamsarlık ve ölüm kokması bundandı. Oysa 

çirkin bir adam değildi Tarancı. Her daim bakımlı ve Ģıktı. Ah be 

Tarancı! ―YaĢ otuz beĢ yolun yarısı eder, Dante gibi ortasındayız 

ömrün‖ diye yazan biri ne kadar çirkin olabilir ya da çirkin olsa ne 

yazar! 

 

 

Beğenilme takıntısı yalnızca bazı yerli yazarlarımıza özgü bir hissiyat 

değildi. ―Sefiller‖ ve ―Notre Dame‘ın Kamburu‖ gibi baĢyapıtların 

efsane yazarı Victor Hugo’nun da böyle bir takıntısı vardı. 

YaĢlanma etkilerini yavaĢlatmak, vücudunu diri tutmak için her 

sabah buzlu suyla yıkanır, sesi güzel çıksın diye çiğ yumurta 

içerdi. Kötü görünmekten korkan yazar; her zaman Ģık giyinir, 

her gün ama her gün berbere gidip saçını düzelttirir, dakikalarca 

aynada kendini izlerdi. Tüm bunları yaptığından mıdır bilinmez 

ama Hugo 83 yaĢına kadar yaĢadı. 
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YaĢadığı dönemde oldukça bilinmesine ve sevilmesine karĢın sonraki 

nesillerin çok tanımadığı bir yazardır Hüseyin Rahmi Gürpınar. 

YaĢamının son 31 yılını Heybeliada‘nın tepesinde manzaraya nazır 

bir köĢkte geçiren Gürpınar, temizlik hastasıydı. Mikrop kaparım 

korkusuyla eldivenleri olmadan sokağa çıkmaz, dört mevsim 

eldivenle dolaĢırdı. Yazarın ilginç yönü sadece bununla da sınırlı 

değildi. Örgü örmeyi çok seven Gürpınar, Avrupa‘dan model bile 

getirtirdi. Kendi ördüğü takkeleri giyer, yazmaktan sıkıldığı zaman 

mutfağa inip erik reçeli ve dondurma yapardı. 

 

 

 Ġstedik, gerçekten çok istedik. Neyi mi? Elbette Ulysses‘i okuyup 

bitirebilmeyi… Takıntılı bir adam olduğu Ulysses‘ten belliydi zaten 

James Joyce‘un. Bir adam 800 küsur sayfa boyunca tek bir günü 

anlatır mı? Evet, takıntılı bir adamdı James Joyce; mutlaka yatağında, 

yüzüstü, büyük mavi kalemiyle, beyaz giysiler içinde yazardı. Yazmak 

bir ritüeldi sanki onun için. Bunların biri eksik olsa olmazdı. Ġçinde hiç 

kelime tekrarı ve isim tamlaması olmayan 500 kelimelik tek bir cümle 

yazmayı baĢarabilmiĢ; bu, nevi Ģahsına münhasır yazara Ģapka çıkarıyor: 

―Sen çekmiĢsin, bize çektirme‖ diyoruz. 

 

 

 

BaĢucunda bir mum olmadan asla yazamayan yazar. Ġlginç bir 

diğer huyu ise yazarken baĢına yün bir atkı takıp ayaklarını suya 

sokmasıymıĢ. Kendine bir günlük yazma kotası belirleyen yazar 

asla bu kotayı doldurmadan masanın baĢından kalkmazmıĢ. 

Kahve tiryakiliği herkes tarafından bilinen Balzac'ın günde 40 

fincan kahve tükettiği söyleniyor. Öyle ki Balzac ne yazık ki 

kahve zehirlenmesi sebebiyle yaĢamını yitirmiĢ.  
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TEKNOLOJĠNĠN ĠNSAN VE TOPLUM YAġAMINDAKĠ 

ÖNEMĠ 

 

       Muhakkak ki her Ģeyin olumlu bir tarafı olduğu gibi olumsuz bir tarafı da mevcuttur ancak 

bakıyorum sanki bizler olumlulukları meydana çıkarmamız gerekirken sanki olumsuzluklar için 

savaĢıyoruz. Ya da belki kendimizi kaptırıveriyoruz. Peki, kendimizi sorgulamamız gerekmiyor mu? Bir 

Ģeyleri sorgulamak gerekmiyor mu? 

 

Ġrem Ġmre

GeçmiĢten günümüze toplumların var 

oluĢlarını, ilerleyiĢini, bugünkü toplum 

yapısına nasıl ulaĢtığımızı incelediğimizde çok 

açık görmekteyiz ki teknolojik geliĢmeler 

toplum yapısını Ģekillendirmekte çok büyük rol 

oynamakta, dolayısıyla insan yaĢamında etkili 

bir konuma sahip olmaktadır. Bırakalım 

geçmiĢi, sadece günümüz toplum yaĢantısını 

gözlemlemeye kalktığımızda teknolojinin 

hayatımızda ne gibi bir yeri olduğunu fark 

etmek ve etkisinin olduğunu söylemek 

kaçınılmazdır. Ben teknolojinin insan 

hayatındaki olumsuz etkilerine değinmek 

istiyorum daha çok. Her zaman Ģunu söyleriz: 

Bir toplumun ilerlemesi için, toplumsal geliĢim 

için, çağa ayak uydurmak için teknolojinin 

geliĢimi gereklidir. Ben hep Ģu soruyu 

soruyorum: Bu kadar geliĢimi sağlayan, 

ilerlemeyi getiren teknoloji bu kadar güzel gibi 

görünürken nasıl olur da insan yaĢamında 

olumsuz sonuçlar meydana getirebilir? 

Sanıyorum burada iĢin içine insanın kendisi 

girmekte. Bizler ya ölçümüzü ayarlamayı 

bilmiyoruz ya da elimizdeki bir malzemeyi 

doğru kullanmayı bilmiyoruz. Kendimiz 

bilmediğimiz gibi çocuklarımızı da 

etrafımızdaki bireyleri de doğru 

yönlendiremiyoruz. 

Muhakkak ki her Ģeyin olumlu bir tarafı 

olduğu gibi olumsuz bir tarafı da mevcuttur 

ancak bakıyorum sanki bizler olumlulukları 

meydana çıkarmamız gerekirken sanki 

olumsuzluklar için savaĢıyoruz. Ya da belki 

kendimizi kaptırıveriyoruz. Peki, kendimizi 

sorgulamamız gerekmiyor mu? Bir Ģeyleri 

sorgulamak gerekmiyor mu? Ben düĢündüğüm 

zaman,  gözlemlediğim zaman aklıma öyle çok 

soru geliyor ki bunları paylaĢmak istiyorum. 

Neden artık insanlar birbirlerine hiç mektup 

yazmıyorlar? Neden insanlar duygularını 

kâğıda dökemiyorlar? Neden çocuklarımız 

internette bir Ģeyler öğrenmek araĢtırmak 

yerine oyun oynamayı veya ―chat‖ denilen 

anlamsız aktiviteleri tercih ediyor? Neden cep 

telefonlarımızı yanımızdan bir dakika bile 

ayıramıyoruz? Neden konuĢmamız gereken 

Ģeyleri insanlarla yüz yüze görüĢebilmek 

varken sadece bir mesaj yazmakla 

yetinebiliyoruz? Öyle çok soru var ki… 

Uzmanlarla konuĢulduğunda teknolojik 

geliĢmelerin en büyük amacının insan hayatını 

kolaylaĢtırmak olduğunu söylüyorlar. Peki, 

farkında mıyız acaba bu kolaylaĢtırma hareketi 

insanları nereye götürüyor? Neleri değiĢtirip 

neleri kaybettiriyor? Bana öyle geliyor ki 

insanlar yalnızlığa terk ediliyor. Ġnsanlar hazıra 

alıĢarak emek sarf etmekten uzaklaĢıyor. 
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Ġnsanlar iletiĢimden kaçıyor, kabuğuna 

çekiliyor. En kötüsü insanlar tembelleĢiyor. 

Artık düğmesine bastığınızda odayı kendisi 

süpüren elektrik süpürgeleri var,  insanın 

hareket etmesine eğilip kalkmasına gerek 

kalmıyor. KomĢuluk iliĢkileri neredeyse öldü, 

çünkü insanlar bir akĢam komĢusuna gidip 

muhabbet etmek yerine önemli dizisini 

izlemeyi tercih ediyor. Hatta bir evde her 

odada ayrı televizyon koyuluyor ve herkes 

kendi izlemek istediği programı izliyor. Aile 

içinde iletiĢim bu kadar azalırken ortaya 

bencil, yalnız, sağlıksız bir toplum çıkıyor. 

AraĢtırmaya hevesli öğrenciler yok denecek 

kadar az. Artık yeni geliĢen beyinler kolay 

yoldan, çaba sarf etmeden bir Ģeylere sahip 

olmak zihniyetinde. Cep telefonları elden hiç 

düĢmüyor. Her evde bir bilgisayar var ama 

faydalı Ģeylerden çok, oyun oynamalara ve 

sohbetlere yarıyor. Çünkü artık insanlar 

özgüvenlerini yitiriyor, artık yüz yüze iletiĢim 

kurulamıyor. Bahanelerin arkasına 

saklanılıyor, kaçıĢlar aranıyor. Tüm bu kaçıĢın, 

bahanelerin altında sevgi arayıĢı yatıyor. 

Ġnsanlar sevgisiz. ilgiye muhtaç. Ġnsanlar 

kendilerini bile sevemez durumdayken 

birbirlerini nasıl sevebilirler? Peki, toplum 

böyle nereye gidecek? Diyoruz ya her Ģeyin 

baĢında eğitim geliyor ama esaslı bir eğitim. 

Ailede baĢlayan, okulla devam eden, hayat 

boyu süregelen eğitim... Ġnsanlarımız ölçüsünü 

ayarlayabilecek, kendisine hükmedebilecek, 

elindekini doğru kullanabilecek bilince 

ulaĢmadan sanıyorum bu ülkede yapılan 

geliĢme adına her güzel Ģey güzellikten çok 

zarar getirecek. Nitekim öyle olmakta. 

Artık biraz silkelenelim, uyanalım! Kurtulalım 

Ģu tembellikten, yalnızlıktan. Ġnsanlarla yüz 

yüze iletiĢim kurmaktan kaçmayalım. Cep 

telefonlarımıza, haberleĢme dıĢında  

baĢvurmayalım, duygularımızı kâğıtlara 

dökebilelim, çok çok okuyalım, sorgulayalım, 

öğrenelim, araĢtıralım, çaba sarf etmenin 

tadına varalım; hazır elde edilen hiçbir Ģeyin 

değeri olmayacağının bilincine varalım. 

Teknolojiyi doğru yerde doğru amaçla doğru 

bir Ģekilde kullanabilmeyi öğrenerek, zararını 

değil faydasını topluma yansıtalım. 

Unutmayalım ki öğrenme her yaĢtadır.  

 Sevgili Oğlum, Nasılsın? 

Ben ve annen çok iyiyiz. 

Lütfen bilgisayarını kapatıp aşağı gel. 

Yemek yiyoruz... 
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TELEFONUN TARĠHÇESĠ 
Türkiye'de ilk telefon 1908 senesinde kullanılmaya baĢlandı. Kadıköy ve Beyoğlu santralları 1911 senesinde 

hizmete açıldı. Ġlk otomatik telefon santralı 1926 senesinde Ankara'da kuruldu. Ardından diğer il merkezlerinde 

de telefon santralları kurulmaya baĢlandı. Kısa bir süre sonra kurulan santrallar aracılığıyla bütün iller arası 

telefon haberleĢmesi baĢlamıĢ oldu. 

Ali Tarık Özsoy 

Alexander Graham Bell telefonun mucidi olarak ün kazanmayı baĢardı 

ama aslında o,ticari olarak kullanıĢlı ilk telefonu icat etmiĢ olan kiĢidir: 

Bell'den önce, Johann Philipp Reis, Antonio Meucci ve baĢkaları iĢlevsel 

telefonları yapmıĢlardır.  

 

ÇalıĢır bir telefonun halka ilk tanıtımı 1860'ta Johann Philipp Reis 

(Almanya) tarafından yapıldı. Reis'in buluĢu kesintili akım kullandığı, 

alıcı ya sinyalleri istikrarsız gönderdiği için deneysel aĢamanın ötesine 

geçemedi. 1871'de Antonio Meucci 1849'da telefonu icat etmiĢ olduğunu 

ve Aralık 1860- Aralık 1861 tarihleri arasında tanıtımını yaptığını öne sürerek fikrinin korunmasına dair uyarı 

baĢvurusu yaptıysa da tam bir patent baĢvurusu yapmadı.  

 

Ġnsanoğlu yüzyıllar boyunca uzaktaki akrabaları, arkadaĢları ya da 

tanıdıkları ile haberleĢmenin kolay yolunu aradılar. Dağlarda birbirlerine 

duman yoluyla haber gönderenlerden, ıslık ile mesajlaĢmaya kadar 

haberleĢmenin en hızlı yolunu bulmaya çalıĢtılar. Günümüzde cep 

telefonları ve bilgisayar ile gönderdiğimiz elektronik mesajlarla saniyelerle 

ölçülen haberleĢmenin geçmiĢi, 1793 yılında Fransız Claude Chappe'ın 

"uzaktan yazan" anlamına gelen telgrafı keĢfi ile baĢladı. Sonraki 40 yıl 

içinde elektrikli telgraf geliĢtirildi ve 1876 yılında Alexsander Graham Bell 

sağırlarla ilgili bir çalıĢması sırasından telefonu keĢfetti. 

 

Bell'in telefonu bulması ArĢimed'in hamamdan fırlayarak suyun kaldırma kuvvetini bulmasına benzer bir 

Ģekilde, yani rastlantı sonucu ortaya çıkmıĢtır. Pantolonuna yanlıĢlıkla dökülen pilin asidi nedeniyle asistanına 

yardım amacıyla seslenmiĢti. Telefon ağızlığından söylediği "Bay Watson buraya gelin. Sizi görmek istiyorum." 

cümlesi binanın diğer tarafındaki asistanına ulaĢmıĢ, asistanı koĢarak Bell'in yanına gelmiĢtir.  

 

Bell, seslerin havadaki titreĢimlerle nasıl oluĢtuğunu merak ediyordu. Bu sırada elektrik akımının konuĢma 

sırasında oluĢan titreĢimleri andıracak biçimde değiĢtirilebildiğini keĢfetti.  
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Ġlk telefonların, günümüzde evimizde kullandığımız telefonlardan bile oldukça farklı olduğunu unutmamak 

gerekir. Ġlk telefon görüĢmelerinde telefonla numara çevirmek yerine, ahizeyi kaldırdığınızda bir santral memuru 

ile karĢılaĢır ve istediğiniz numarayı memura belirterek telefonun bağlanmasını beklerdiniz.  

 

Telefon makineleri de günümüzdeki gibi küçük değillerdi. Eski telefonlar borazanı andıran ağızlıklar, Ģamdan 

biçimli makineler ya da duvara asılı modelleriyle günümüzdeki telefonlardan tamamen farklıydılar. Zaman 

içinde otomatik santrale geçilmesi ile birlikte telefon modelleri de giderek küçülerek cebimize giren boyutlara 

kadar ulaĢmıĢtır.  

 

Neden "ALO" deriz? 

 

"Alo" sözcüğü telefonu keĢfeden Alexsander Graham Bell'in 

sevgilisi olan Allessandra Lolita Oswaldo'un isminin baĢ 

harflerinin kısaltmasıdır. 

Graham Bell telefonu icat ettikten sonra ilk hattı sevgilisinin 

evine çekmiĢti. Atölyesinde telefon çalınca arayanın 

Allessandra Lolita Oswaldo'dan baĢkası olmayacağını 

bildiğinden, telefonu açar açmaz "Allessandra Lolita 

Oswaldo" diyordu. Bell, zamanla sevgilisine, adını kısaltarak 

hitap etmeye baĢladı. Artık telefonu "Ale Lolos" diye açar 

olmuĢtu. Uzun çalıĢmalar Graham Bell'i daha hızlı 

konuĢmaya itiyordu ve sevgilisinin adını daha da kısalttı. Artık iki heceli bir ad kullanıyordu. Bu kısa ad "Alo" 

idi. Allessandra Lolita Oswaldo, geliĢtirip tüm Ģehre yaymaya çalıĢtığı telefondan baĢka bir Ģey düĢünmeyen 

sevgilisinin bitmek tükenmek bilmeyen deneylerinden rahatsız olmaya baĢlayınca Graham Bell'i terk etti. Bell, 

sevgilisinin bir gün onu arayacağı umuduyla telefonu her açıĢında "Alo" demeye devam etti. Bir zaman sonra 

Bell'i arayanlar da ona "Alo" demeye baĢladılar. Bugün dünyada herkesin kullandığı "Alo" sözcüğü iĢte o 

günlere dayanmaktadır.  

TÜRKĠYE'DE ĠLK TELEFON 

 

Türkiye'de ilk telefon 1908 senesinde uygulanmaya baĢlandı. Kadıköy ve Beyoğlu santralları 1911 senesinde 

hizmete açıldı. Ġlk otomatik telefon santralı 1926 senesinde Ankara'da kuruldu. Ardından diğer il merkezlerinde 

de telefon santralları kurulmaya baĢlandı. Kısa bir süre sonra kurulan santrallar aracılığıyla bütün iller arası 

telefon haberleĢmesi baĢlamıĢ oldu. PTT'nin 1970'lerden sonra yaptığı çalıĢmalarla telefon, Türkiye'de geç 

olmakla beraber, süratle yayılmaya baĢladı.  
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Müge KALAY 

The relationship between me as a teacher and my students involved in the eTwinning projects have 

become better, students are more enthusiastic and willing to do the work, to study new things and get 

information direct from their partners. They become more open in communication with me, which has 

broken down the traditional roles of teacher and pupil. eTwinning lessons are more enjoyable and 

relaxed than other lessons, with two-way communication and discussion as a group. 

Working with eTwinning means to work with much larger classes than usual because you deal with 

your own students but also with all the students who are involved in a project from other countries and 

this is really exciting. Working with eTwinning means to learn how to share and work on project-

based learning, which is so stimulating and motivating for student. 

I think that this alternative way of learning finds a strictly practical applicability in the students, who 

are more motivated to learn. In the project, we developed social and cross-cultural skills. Instead of 

being the passive recipients of information like with the traditional learning format, students were 

encouraged to be more proactive in the activity and to participate in the discussions and debates. 

―I have learned to change my teaching style using less books and more creativity and collaborative 

work using ITC and web 2.0 tools.‖ 

Daniel KORKMAZ  

eTwinning is a fun, involving way to learn 

and further develop your skills and 

knowledge of the English language; as well 

as to collaborate with other students of your 

age group, that may come from a different 

country. 

 

Ece Dilara ÖZDEMĠR 

It developed my teamwork, translation, and 

computer skills, as well as stimulating my imagination. It increased my English vocabulary; as well as 

my general knowledge and understanding of the English language. It motivated and encouraged me to 

learn languages.‖ 

 

EKĠNSU ÜLGEN 

This project helped me to take my first steps in my way to reach a fluency in speaking English. It gave 

me also my first serious opportunity to meet people from other countries, who are at the same age and 

who share similar views Thanks to eTwinning I think I became more self-confident, because I realised, 

that learning foreign languages is really useful. Such confidence made me even more eager to develop 

my language skills, so that I try to set myself different goals. 
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Temi HĠSARLI 

Getting involved with eTwinning means 

responsibility towards your present and 

future life as you get you a new vision of 

the world. There are no disadvantages and 

you will remember the time spent in those 

projects for the rest of your life. 

 

Ozan BOYUKTAġ 

This year I took part in an eTwinning 

project. I liked the project very much 

because I learned a lot about the computer and the best was playing with the computer. My 

involvement in eTwinning has given me a lot of experiences that are helpful till today. For example it 

helps me in school and making new friendships. It also taught me how to communicate and 

collaborate with other people.‖ 

 

Ferzin GÜHERTAġ 

Take part in eTwinning projects, because it develops your personality and skills that will help you in 

your future life. I found out how to make multimedia presentations of different types in a proper way. I 

also learnt the culture and customs of other European countries and I have become more open to 

meeting people from different parts of Europe. 

 

Helin Su ÖZCAN  

It is great chance to learn about another culture by getting to know students from other countries.The 

fact that we cannot meet doesn‘t matter because we write each other through the TwinSpace Forum 

and we have each others‘ pictures. We learn English in a creative way.  

 

These are the links for our projects and events, 

https://youtu.be/7n_efFxwy3I 

https://youtu.be/yKUs3CQIiKw 

https://youtu.be/ag35ezHkOzM 

https://youtu.be/Os5dJ9mrNj8 

https://youtu.be/EF3xkjDAuTY 

https://padlet.com/muge_kalay/t1o6cscgdwdg 

https://padlet.com/muge_kalay/64mxg5ywdyh6 

https://youtu.be/EF3xkjDAuTYttps://youtu.be/EF3xkjDAuTYttps://youtu.be/EF3DAuTY 

https://youtu.be/ZvLSwbsZxUA 

 

https://youtu.be/9v6r7TnMyDE 

https://www.joomag.com/magazine/our-languages-our-treasure/0139226001474823745 

https://youtu.be/7n_efFxwy3I
https://youtu.be/yKUs3CQIiKw
https://youtu.be/ag35ezHkOzM
https://youtu.be/Os5dJ9mrNj8
https://youtu.be/EF3xkjDAuTY
https://padlet.com/muge_kalay/t1o6cscgdwdg
https://padlet.com/muge_kalay/64mxg5ywdyh6
https://youtu.be/EF3xkjDAuTY
https://youtu.be/EF3xkjDAuTY
https://youtu.be/EF3xkjDAuTY
https://youtu.be/EF3xkjDAuTY
https://youtu.be/EF3xkjDAuTY
https://youtu.be/EF3xkjDAuTY
https://youtu.be/ZvLSwbsZxUA
https://youtu.be/9v6r7TnMyDE
https://www.joomag.com/magazine/our-languages-our-treasure/0139226001474823745
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Why should you enter 

these exams?   
 

 The test uses realistic everyday 

situations to bring learning to 

life.  

 There’s no pass or fail! – every 

child gets a Cambridge English 

certificate which celebrates 

their achievements. 

 It is a world wide approved 

certificate. Prove yourself to the 

world! 

 

A Qualification from                

Cambridge 

University 

      With a Cambridge English certificate you will be able to 

prove your English language skills to the world. Cambridge 

English exams are designed to assess how learners use English to 

communicate in real-life situations. Private Yıldız Schools, as a 

mindful school, has chosen as one of the exam centres in Istanbul. 

Besides, students get sample exams and study on vocabulary lists 

with their English teacher in our school. Nearly every student got 

high marks and gained confidence with these sample exams.  

 

     Cambridge Exams for Children 

      Cambridge Young Learners English Tests are aimed at 

children between 7-12 years who learn English as a foreign language in elementary or language schools. The 

exams are designed to be fair to all test takers, whatever their age, gender, nationality, first language or ethnic 

background.  

      Cambridge English Young Learners exams tests four language skills – ‗reading, writing, listening and 

speaking‘. All the exams are aligned with the Common European Framework of Reference for 

Languages (CEFR) – the international standard for describing language ability. 

     There are three young learners English tests; Starters, Movers and Flyers. Starters can help the students take 

their first step towards understanding basic English content, enjoying book, television and films in Egnlish and 

make friends globally.  

      Movers is the second of three Cambridge English: Young Learners (YLE) tests for children. The tests are 

written around familiar topics and focus on the skills needed to communicate effectively in English through 

listening, speaking, reading and writing. Movers can help you to understand basic instructions or take part in 

simple conversations, to understand basic notices, instructions or informations, to complete basic forms and 

write notes, including times, dates and places.  

     Flyers is the third of three Cambridge English YLE  tests for children. This test introduce children 

to everyday written and spoken English and are an excellent way for them to gain confidence and 

improve their English. This exam can help you to understand simple written English, to communicate 

in familiar situations, to understand and use basic phrases and expressions and to interact with English 

speakers who talk slowly and clearly. 

 Our teachers preparing our students for our exams are giving them communication skills they can use 

for everyday life, work and study. Go to this web-site for extra and fun materials to get more prepared 

for the exam! 

http://www.cambridgeenglish.org/exams/young-learners-english/ 

 

 

http://www.cambridgeenglish.org/exams/cefr/index.aspx
http://www.cambridgeenglish.org/exams/cefr/index.aspx
http://www.cambridgeenglish.org/exams/young-learners-english/
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TÜRKĠYE NÜFUSUNUN GELECEĞĠ 
 

 

Ġnsanların iĢ kazalarında ölmediği, mini etek giydi diye dövülmediği bir toplum yaratmak ancak 

iyi eğitim görmüĢ insanların çabalarıyla mümkün olacaktır. 

 

Burcu YAYLACI 

 

 

 

Türkiye geliĢmekte olan bir ülkedir. 

GeliĢmekte olan ülkelerde temel amaç, 

nüfusun niteliğini iyileĢtirmek olmalıdır. 

Çünkü geliĢmiĢ ülkelerle ancak ve sadece 

eğitimle rekabet edilebilir. Global dünyada 

söz hakkı edinmek sadece askeriyenin 

güçlendirilmesiyle değil insanların 

kendilerini geliĢtirmesiyle olur, insan yaĢadığı 

topluma böyle de katkı sağlayabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

Nüfus Nedir? Neden Nüfus Sayımı Yapılır? 

  

Nüfus bir bölgede yaĢayan insan sayısıdır. Nüfus sayımının yapılmasının nedeni nüfus artıĢ hızı ve 

nüfus yapısını belirlemesiyle gelecek hakkında plan yapmaktır. Nüfus yapısıyla kastedilen; kadın-

erkek nüfusu, bağımlı nüfus, kır-kent nüfusu, çalıĢan nüfusun sektörel dağılımı, iĢsizlik oranı, eğitim 

durumu, askerlik çağındaki bireylerdir. 

 

Türkiye Cumhuriyeti‘nde 28 Ekim 1927 tarihinde yapılan ölçümde nüfusun 13.648.270 olduğu 

açıklanmıĢtır. Bu sayımda kadın nüfusu, erkek nüfusundan fazla çıkmıĢtır. Aynı Ģekilde 1935 

sayımında da kadın nüfusu erkek nüfusundan fazladır. Bu durum, yeni kurulan Türkiye 

Cumhuriyeti‘nin KurtuluĢ SavaĢı gibi dillere destan bir mücadeleden çıkmasının sonucudur. Erkekler 

ve kadınların birlikte göğüs göğüse verdiği bu savaĢta yaĢamını yitirenlere bakıldığında erkek 

nüfusunun çoğunlukta olduğu görülmektedir. Ancak 1935 sayımından sonraki bütün sayımlarda hep 

kadın nüfusu erkek nüfusundan az olacaktır.  

 

Ġlk sayımda yaĢlı nüfusu (+65) 628.041 çıkmıĢtır. Bu oran nüfusun % 3,9‘unu oluĢturmaktaktadır. 

YaĢlı oranının bu kadar az olmasındaki etkenlerin baĢında tabii ki sağlık koĢullarının yetersiz olması 

gelmektedir. Zaman ilerledikçe teknolojinin geliĢmesi ve sağlık koĢullarındaki iyileĢmeler ortalama 

yaĢam süresinin daha uzun olmasını sağlamıĢtır. Bu da hem Türkiye‘de hem dünyada yaĢlı nüfus 

oranının artmasına neden olmuĢtur. Günümüzde Türkiye‘de yaĢlı nüfus oranı %8,3‘tür. Ve yaĢlı 

nüfusta kadın nüfusu erkek nüfusundan fazladır. Genç nüfus ve orta yaĢlı nüfus (15-64) incelendiğinde 

toplam nüfusa içinde oranı hep %50‘nin üzerinde olmuĢtur. (1990 sayımı da dahil) sonrasında %60‘ın 

üzerine çıkmıĢtır.  

 

Çocuk nüfusu, cumhuriyet döneminde %41,2 artmıĢtır. Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en düĢük 

nüfus oranı 2016 yılında saptanmıĢtır. 2016 yılında çocuk nüfusu toplam nüfusun %23,7‘sini 

oluĢturmaktadır.  
 

 



25 
Özel Yıldız Koleji  

Peki Oranlar, ArtıĢ AzalıĢlar ya da Nüfus Politikaları Neden Bu Kadar Önemlidir?  
 

Çekirdek ailemizde bile eve giren para borçlara yetmiyorsa yani gelir gideri karĢılamıyorsa kısıntılar 

yaparız. Yapacağımız çocuk sayısını bile aile gelirimize göre belirleriz. Aynı durum ülkeler için de 

geçerlidir. Eğer bir ülkenin kalkınma hızı yüksek ve kiĢi baĢına düĢen geliri fazla ise o ülke nüfusunu 

artırmak ister. Çünkü nüfusun yaĢlanması ülkelerin geleceğini tehdit eder.  Dünya nüfusu 

yaĢlanmaktadır ve bu daha önce görülmemiĢ bir olgudur. GeliĢmiĢ ülkeler nüfus yaĢlanmasının 

olumsuz etkilerini azaltmak için emeklilik yaĢını yukarı çekme, emeklileri piyasaya yeniden entegre 

etme ve sosyal hizmet reformları gibi çözüm önerilerine odaklanmıĢlardır. GeliĢmemiĢ ülkelerde hızlı 

nüfus artıĢı, iĢsizliği de beraberinde getirdiği için olumsuz bir durum yaratır. Bu nedenle ülkeler 

geliĢmiĢlik seviyelerine göre nüfus artıĢ hızını yükseltme ya da azaltma yoluna giderler.  

Önceleri nüfusun fazlalığı güç unsuru olarak algılanırken günümüzde nüfus miktarından ziyade 

nüfusun nitelikleri üzerinde durulmaktadır. Yani eğitim ve sağlık yatırımlarının yükseltilmesi 

planlanır. Çünkü 21. yüzyılda yaĢanan acımasız küresel rekabetle ancak  nitelikli nüfus sayesinde baĢa 

çıkılabilir. Görüyoruz ki geliĢmiĢ ülkeler, nitelikli nüfus potansiyelini çok iyi kullanarak önemli 

ilerlemeler kaydetmiĢlerdir.  

 

2013-2075  

 

Nüfus projeksiyonlarının geleceğe yönelik politika üretmede büyük rolü vardır. Nüfusun eğilimlerine 

bakarak geleceğe yönelik nüfus yapısı hakkında çıkarımlar yapılır ve buna yönelik politikalar 

uygulanır. TÜĠK‘in tahminlerine göre Türkiye nüfusu 2023 yılında 84.247.088 kiĢi olacaktır. Nüfus 

2050 yılına kadar yavaĢ bir artıĢ göstererek en yüksek değerini 93. 475.575 kiĢi ile bu yılda alacaktır. 

2050 yılından itibaren düĢmeye baĢlayan nüfusun 2075 yılında 89.172.088 kiĢi olması 

beklenmektedir.  Yani 2075 yılında nüfusun azalacağı tahmin edilmektedir. YaĢlı nüfusun toplam 

nüfusa oranı %27,7 olacaktır.  

BirleĢmiĢ Milletler‘in 2012 yılı nüfus sayımlarına göre  dünya nüfusu yaklaĢık 7 milyar 52 milyon 

kiĢidir. Türkiye 2012 yılında dünya nüfusunun yaklaĢık yüzde 1,1‘ini oluĢturmaktadır ve  nüfus 

bakımından dünyanın en büyük 18. ülkesidir.  

 

2050 yılında dünya nüfusu 9 milyar 306 milyon kiĢi olurken, temel nüfus projeksiyon senaryosuna 

göre Türkiye 20. sıraya gerileyecektir. 2075 yılına gelindiğinde ise dünya nüfusu 9 milyar 905 milyon 

kiĢiye yükselecek, Türkiye‘nin sıralamadaki yeri ise 24 olarak değiĢecektir.  

 

Türkiye geliĢmekte olan bir ülkedir. GeliĢmekte olan ülkelerde temel amaç, nüfusun niteliğini 

iyileĢtirmek olmalıdır. Çünkü geliĢmiĢ ülkelerle ancak  eğitimle rekabet edilebilir. Global dünyada söz 

hakkı edinmek sadece askeriyenin güçlendirilmesiyle değil insanların kendilerini geliĢtirmesiyle olur, 

insan yaĢadığı topluma böyle katkı sağlayabilir. Ġnsanların iĢ kazalarında ölmediği, mini etek giydi 

diye dövülmediği bir toplum yaratmak ancak iyi eğitim görmüĢ insanların çabalarıyla mümkün 

olacaktır.   
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The Twenties were a time of experimentation with different hair fashions, 

ranging from the classy back brushed style to arrangements involving curls 

and locks. It is also a time that experimented a lot with short chic hairstyles. 

Most hairstyles of that era, from severely short crops, to long side ponytails, 

have a touch of wave. 

In the 1930s, the major trends for hairstyles were all about 

waves.Women began wearing their hair in more feminine styles with 

parts sweeping to the side or down the middle.1930s marched on, 

women started  opting for longer hair. 

In this post, we look at the general shapes of a 1940s hairstyle for 

women and the essential elements that make a 1940s hairstyle, like 

rolls and waves. 

Following on from the hardship of World War II and rationing, the 

fifties was a time of relative prosperity.   

New hair care products, including one-step colours, were designed 

to allow women to do their own hair easily at home – and women 

did everything that was possible to change their hair. 

WOMEN HAIR STYLE  
Songs are written about it,musicals are made  for  it.It is the most versatile part of  our body.You can 

cut it, dye it , whatever  you do it grows again and again .  

Behresultan Oral, Sıla Kaplan, Pervin-Nuray Rasulzade 
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Fashion in the 1960s saw a lot of diversity and featured many 

trends and styles influenced by the working classes, music, 

independent cinema and social movements. 

New styles were being created throughout the decade. 

There was a lot of experimentation and hair was 

sometimes a direct expression of the times. 

 1970s hairstyles varied from long, soft and feminine to 

short, edgy and androgynous. 

If the 1970s hairstyles were influenced by the hippies, 

then 1980s hairstyles decided to leave this past decade 

collection and produced many hairstyles which were 

very funk and odd in some stylish way. You can say that 

the 1980s era is considered the perfect example of how 

fashion and hairstyles can get bigger!. 

In the '90s, people fancied themselves guinea pigs for 

the hairstyles.We saw on Nickelodeon, MTV, or 

courtesy of Dualstar. Whether it was styling our hair 

with kitschy accessories or adventures in crimping, we 

tried it all and have the embarrassing 
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SU GĠBĠ AZĠZ OLMAK 

Sıla KAPLAN 

Sudan ucuz değildir, su gibi azizdir su 

Tatsız tuzsuz değildir; Ģerbettir, lezizdir su  

Damarda akan sudur, gözleri gördüren su 

Çiçekte bala dönüp peteği ördüren su 

 

Sadece iki harfle ifade ettiğimiz ―su…‖ Ġki 

harfle söyleyebiliriz adını ama ne kadar değerli 

ve ne  kadar  duygu yüklüdür . Öyle ki Ģairler, 

yazarlar nice eserler yazmıĢ; düĢünürler birçok 

söz söylemiĢtir su üstüne. 

Su, dünyada ne denli önemliyse bizim 

kültürümüzde, geleneklerimizde de o kadar 

kutsal ve kıymetlidir: Birine su verdiğimiz 

zaman ―Su gibi aziz ol.‖ derler. Kimi zaman 

değer bildirirken kimi zaman cömertliği ifade 

eder; Mevlana‘nın dediği gibi: ―Cömertlikte ve 

yardım etmekte su gibi ol.‖  Biri uzun yola 

çıktığında, yolculuğu suyun akıĢı gibi çabuk ve 

güzel geçsin diye ―Su gibi git, su gibi dön‖ 

deriz. Sevdiklerimizin arkasından su dökeriz, 

kısa zamanda sağlıkla yanımızda olmaları için. 

Canımız sıkıldığında sahilde otururuz suyun 

karĢısına, derdimizin çaresini onda buluruz. En 

dar zamanlarımızda sudan medet umarız. 

Su temizdir, su berraktır, su narindir.  Bu 

nedenle tatlı mı tatlı bebeklere ―Su gibi.‖ deriz. 

Yağmur yağdığında sesi kulaklarımızı 

Ģenlendirir, kokusu bizi büyüler adeta. 

Ġnsanları birçok yönüyle etkileyen, 

yaĢamımızın içinde maddi, manevi bu denli 

yoğun olan suyun en çarpıcı özelliği  bütün 

dünya üzerindeki yaĢamın kaynağı olmasıdır.  

 

 

 

 

Peki, bu kadar değerli olan suyu yeterince 

koruyor muyuz? Hayır! Üzerine daha sayısız 

anlam yüklediğimiz; yaĢam kaynağımız olan 

suyu kirletiyor, boĢa harcıyor, onu yok 

ediyoruz. Suyu yok etmek dünyayı yok etmek, 

kendimizi susuzlukta boğmak demektir.  

Günümüzde suya gösterilen özen ve koruma 

yeterli değildir. DüĢünelim, bir kumbaraya her 

gün on kuruĢ atarsak damlaya damlaya göl olur 

fakat musluğumuzu her gün müsrifçe akıtırsak 

millî servetimiz damlaya damlaya yok olur. 

Susuz hayat çölde yaĢamaya benzer. Susuz ne 

ağaç ne toprak vardır.  

Kendine, yaĢamına değer veren her insan suya 

değer verir. Suyu harcarken duyarlı davranır.  

Bilir ki boĢa harcadığı her damla su, kendi 

yaĢam kaynağını kurutmak demektir. Bilir ki, 

yediği ekmek, aldığı hava suyun mucizeleridir. 

Ve yine bilir ki sağlıklı, yaĢanabilir bir 

gelecek; suyun, su kaynaklarının korunmasına 

bağlıdır. ġu dizelerdir ki suyun önemini bir kez 

daha vurgular: 

Sudur hayatımızın sürmesini sağlayan 

Suyun eksikliğini, anlar yüreği yanan  

Su gibi aziz olmak, en güzel ifadedir  

Hiç bir canlı görülmez, susuzluğa dayanan 
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Signs of bullying 

• Fear of going to school  

• Poor or deteriorating 

schoolwork, 

• Depression  

• Loss of confidence  

• Shortage of money  

•  Broken glasses, missing 

schoolbooks  

DON’T BULLY AT SCHOOL 

11
TH

 GRADERS PROJECT 

Müge KALAY 

 

Bullying is defined by the Department of Education and Skills guidelines as unwanted negative 

behaviour, verbal, psychological or physical, conducted by an individual or group against 

another person (or persons) and which is repeated over time. 

What Causes School Bullying? 

The personality of a bully develops in childhood and is caused 

by hereditary factors, peer relations and in response to social 

situations in school and community.  

The child who bullies does so to gain attention and secure 

friends. It gives him/her a false sense of power. Negative 

company sometimes compels strong kids to exert power over 

the weak. The victim‘s fear and submission reinforce the 

bullies‘ sense of domination. 

 

What is bullying in school? 

Bullying in school occurs when one student or a group of 

students intentionally hurt another student. This abuse 

may be physical, psychological, or emotional. The last 

type is one of the most common forms of bullying in 

schools, and one of the least recognized by parents. 

Reasons for bullying vary almost as much as its types.  

Effects of bullying 

Many children who are being bullied are afraid to speak 

out. They are scared of reprisals if they tell someone. 

Reports have shown that as young people grow older, they 

are less likely to tell someone. 
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Victims are usually afraid of 

asking for help, so we must 

ask them if something is 

wrong without pushing 

them. If we try to force out 

an answer they might be 

even more reluctant to admit 

they‘re bullied, because of 

the thought that asking for 

help is a weakness. Quite the 

contrary, admitting the need 

to get help is something that 

requires maturity.  

We shouldn‘t forget that nearly everything is not black and white in this world. A bully might not be a 

completely bad person; they might be bullying someone because they‘re being bullied themselves. We 

shouldn‘t only try connecting to the victim, we should also try to understand why the bully is 

harassing others, because the bully could also be a victim of bullying or something even worse.  

 

You shouldn't bully to someone.One day you may be in the same position ...You should emphaty with 

the other people. 

Remember always that you not only have the right to be an individual, you have an obligation to be 

one. 

- Eleanor Roosevelt 

You can have no dominion greater or less than that over yourself. 

- Leonardo da Vinci 

One of the lessons that I grew up with was to always stay true to yourself and never let what 

somebody else says distract you from your goals. And so when I hear about negative and false attacks, 

I really don't invest any energy in them, because I know who I am. 

- Michelle Obama  

If you don't see yourself as a winner, then you cannot perform as a winner. 

- Zig Zigla 
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Okuldan Haberler 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÖSEV KUMBARA 

PROJESĠ 

Okulumuzda yeni bir sosyal 

sorumluluk projesi yürütülüyor:  

Kumbara Projesi. Matematik 

öğretmenlerimizin  baĢlattığı bu 

çalıĢma ile okulun ortak kullanım 

alanlarına koyulan kumbaralarda 

toplanan para LÖSEV‘e 

bağıĢlanacak.  

Projenin ilk ayağı olarak beĢinci 

sınıflar yerli malı ve tutum haftası 

nedeniyle matematik odasında 

ölçümleyerek paketledikleri 

kuruyemiĢleri ve meyveleri 

kantinde satıp, kumbara projesine 

destek oldular. 14 Mart Dünya PĠ 

gününde ise bu kez lise 

öğrencilerimiz tarafından 

hazırlanmıĢ ve PĠ sembolü ile 

süslenmiĢ yiyecekler geliri 

Kumbara Projesine aktarılmak 

üzere kantinde satıĢa çıktı.  

TEK HAYAT 

Okulumuz Türk Dili ve Edebiyatı 

Öğretmeni Bilge OĢ‘un yazdığı ‗Tek 

Hayat‘ adlı tiyatro oyunu, BeĢiktaĢ 

Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

tarafından 19 Mayıs Kültür, Sanat ve 

Bilim ġenliği haftasında 

sergilenecek beĢ oyundan biri olarak 

seçildi. Oyun aynı festival 

kapsamında okulumuz öğrencileri 

tarafından sahnelenecek.  
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Okulumuzun KuruluĢ 

Yıldönümünü Kutladık! 

18 Nisan`da okulumuzun kuruluĢunun 

53. yıldönümünü kutlamak için 

emektar idareci ve öğretmenlerimizin 

de katılımı ile konferans salonumuzda 

bir tören gerçekleĢtirdik. Kurucu 

temsilcimiz, genel müdürümüz ve 

emektar öğretmenlerimiz bizlerle 

anılarını paylaĢarak törenimize renk 

kattılar. 

KMUN 

KabataĢ Lisesinin düzenlemiĢ 

olduğu KMUN (Model United 

Nations) da öğrencilerimiz görevli 

oldukları ülkelerin sorunlarına 

çözüm ürettiler. 

Ġngilizce Kitap Okuma Kampanyası 

Ġngilizce bölümümüz okulumuzda kitap okuma 

kampanyası baĢlattı.  

Öğrencilerimiz Oxford University Press 

Yayınevi‘nden Ġngilizce kitapları indirimli satın 

aldılar. Kitaplarını her hafta dönüĢümlü olarak 

okuyacaklar. Hedefimiz yıl sonuna kadar her 

öğrencinin en az 15 kitap okumasını sağlamak! 
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   Kapadokya Gezisi 

Öğrenci ve velilerimizin 

katılımıyla Kapadokya 

bölgesini gezdik. Eğitim ve 

eğlencenin bir arada olduğu 

gezide öğrencilerimiz güzel 

havanın da tadını çıkardılar. 

Çanakkale Zaferi 

Törenimiz 

18 Mart Çanakkale Zaferi‘nin yıl 

dönümünde Ģehitlerimizi anmak 

için okulumuzda anlamlı bir 

tören düzenledik. Film gösterimi, 

konuĢmalar, Ģiirler ve okul 

koromuzun seslendirdiği 

Ģarkılardan oluĢan program 

ilgiyle izlendi. 

Atletizmde 

BaĢarılarımız Sürüyor 

Yıldız Parkı‘nda düzenlenen 

Atatürk Kros KoĢusunda 9. sınıf 

öğrencilerimizden Temi Hisarlı 

1200 metrelik parkuru 

birincilikle tamamlayarak 

madalya aldı. Tebrikler Temi! 
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Defne Birbir 2-A 

Defne Ersoy Ana Sınıfı 

Efe Nazenin 5-A 

AyĢe Naz CoĢkun 4-A 
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UlaĢ Kahraman  7-A 

Akasya Aydoğan 6-A 

Elif Öykü Özalp 3-A 

Defne Uzdemir 1-A 

Sezin Zeytinoğlu 8-A 
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Minik Kız Takım 
Küçük Kız Takım 

Genç Erkek Takım 
Küçük Erkek Takım 

Yıldız Erkek Takım 

‘‘Ben sporcunun, zeki, çevik ve 

ahlaklısını severim.’’ 

Özel Yıldız Koleji 

Nispetiye Cad. No: 16 1.Levent 34330 Ġstanbul 

+90 212 264 09 34  |  +90 212 264 09 54 

+90 212 283 43 41  |  +90 212 283 43 42  

genmud@yildizkoleji.k12.tr 


