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Nobel’e ilk adımını atan öğrencimiz,
Nobel ödüllü Türk bilim insanı

Prof. Dr.
Aziz Sancar’la
buluştu

Our student takes the “First Step to the
Nobel Prize” and meets Turkish scientist and
Nobel Prize winner Prof. Dr. Aziz Sancar

Sign of the City Awards
En İyi Eğitim Binası Birincilik Ödülü,

Burçak Eyüboğlu İlkokulu ve
Ortaokulunun oldu
Burçak Eyüboğlu Primary and Middle School
wins the Sign of the City Awards Best
Educational Building Award
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Prof. Dr. İlber Ortaylı:
“Tarihçinin, edebiyatla arasının
çok iyi olması gerekir”

Prof. Dr. İlber Ortaylı:
“There should be a strong connection
between history and literature”

Söyleşi: Eyüboğlu Koleji ’92 mezunu

Op. Dr. Tuğrul Demirel

“Biz Eyüboğlu’nda çok öz güvenli
yetiştik. Bu paha biçilmez bir şey”
Interview with Eyüboğlu High School
‘92 graduate Surgeon Tuğrul Demirel:
“Eyüboğlu encouraged us to grow up
with great self-belief; a priceless
commodity”

Ayşegül Erbil

Genel Müdür / General Manager
Eyüboğlu Eğitim Kurumları
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Değerli Okuyucumuz,

Dear Readers,

Son yıllarda teknolojinin çok hızlı ilerlemesine bağlı
olarak eğitim dünyasının gündeminde ilk sırada
yer alan konuyu; bizlerin yetiştirdiği öğrencileri
bundan 20-25 yıl sonra nelerin beklediği, mesleklerin
nasıl değişeceği, bu değişime uyum sağlamak için
eğitimin ne yönde evrilmesi gerektiği gibi başlıklar
oluşturuyor.

The education world has been focusing on the future
that awaits students over the next 20-25 years, how
jobs will change in the future and how education
should evolve to adapt to these changes taking into
account the rapid technology advancements that are
constantly occurring.

Bilim adamları ve eğitimciler sürekli olarak artık
bilgiye çok kolay ulaşılabilir olduğunu, dolayısıyla
içerik bilgisinin değersizleştiğini, hızla değişen
dünyamızda artık önemli olanın bilgili veya zeki
olmaktan çok, değişime ayak uydurabilecek
yetkinliklere ve becerilere sahip olmak olduğunu
vurguluyorlar. Öğrencilerde geliştirilmesi gereken
yetkinlikler ise; keşfetme, problemleri yaratıcı
bir şekilde çözme, eleştirel düşünme, iletişim ve
birlikte çalışma becerileri, inisiyatif alma, sosyal
ve kültürlerarası yetkinlik, bilişim ve iletişim
teknolojileri okuryazarlığı, üretkenlik, liderlik olarak
ifade ediliyor. Bunların yanı sıra öğrencilerin ana
dillerini çok iyi bilmeleri, İngilizceye ana dilleri
kadar hakim olmaları, mutlaka ikinci bir yabancı
dil bilmeleri, sosyal ve kültürel faaliyetlerde
bulunmaları, özellikle iletişim, liderlik, proje
yönetimi gibi yetkinlikleri geliştiren kulüplerde aktif
çalışmaları, eğitim hayatları boyunca mümkünse bir
yurt dışı deneyimi kazanmaları, doğru kariyer seçimi
konusunda iyi yönlendirilmeleri gerektiği belirtiliyor.
İnanıyoruz ki bu sayımızı okuduğunuzda akademik
çalışmalarımızdan sosyal sorumluluk projelerimize,
öğrencilerimizin katıldıkları yarışmalardan
kulüp çalışmalarına, etkinlikler ve gezilerden
başarılarımıza değin yukarıda belirtilen yetkinliklerin
öğrencilerimizdeki çarpıcı yansımalarını bir kez daha
göreceksiniz.
Eyüboğlu Eğitim Kurumları olarak eğitim felsefemiz
doğrultusunda, her zaman olduğu gibi yenilikleri
yakından takip etmeye, eğitim programlarımızı
geliştirerek öğrencilerimizi toplumun önde gelen
bireyleri olarak hayata hazırlamaya devam edeceğiz.

Scientists and educators have been emphasizing
constantly that as knowledge has become easily
accessible, content has become less valuable
and being knowledgeable and intelligent is less
important than having the capacity and skills to keep
up with the world of rapid change. It is expressed
that exploring, creative problem-solving, critical
thinking, communication and collaboration skills,
taking initiative, social and intercultural competence,
information and communications technology
literacy, productivity and leadership are the skills
that need to be developed in students. In addition,
students not only need to speak their mother tongue
very well, but also need to be fluent in English, and
speak a second foreign language too, they need to
be engaged in social and cultural activities, play an
active role in clubs which will help them improve their
communication, leadership and project management
skills, have international experience while at school
and be provided with proper guidance and support in
order to make the right career choice.
We believe that you will be impressed to see the
above-mentioned skills being translated into life by
our students in different contexts ranging from our
academic studies to social responsibility projects,
from competitions to student club activities, from
events and field trips and all our other achievements
when you read this issue.
As Eyüboğlu Educational Institutions, we will
continue to follow innovations and improve our
curriculum to ensure that our students become
foremost members of both their national and
international communities in line with our philosophy
of education.
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“Yürüdüğünüz yolda
kendi patikalarınızı
oluşturun!”

“Find your own
path in life!”

Prof. Dr. Umran İnan: “Matematik, fizik ve kimya derslerinin yanı sıra lisan, felsefe, tarih ve sosyal bilimlere mutlaka odaklanın.”
Prof. Dr. Umran İnan: “Give as much importance to language, philosophy and social sciences as mathematics, physics and chemistry lessons.”

Prof. İnan
öğrencilere
kariyer
planlamasına
yönelik olarak
önerilerini dile
getirirken
üniversite
eğitimini, bireyin
gerçekten
istediğini yapması
ve kendini
gerçekleştirmesi
gereken bir süreç
olarak tanımladı.

Eyüboğlu Eğitim Kurumlarının geleneksel
“İlk Ders Açış Konuşması”nı Koç
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan
gerçekleştirdi. Rektör İnan konuşmasında,
Eyüboğlu Koleji ve Eyüboğlu Fen Lisesi
öğrencilerine “İçinizdeki heves ve
heyecanın peşinden gidin.” dedi.

Koç University Rector Prof. Dr. Umran
İnan delivered the traditional ‘First
Lesson’ Opening Speech of Eyüboğlu
Educational Institutions. He advised
Eyüboğlu High School and Eyüboğlu
Science High School students to “follow
their passion and interests.”

Eyüboğlu Eğitim Kurumları 2015-2016 eğitimöğretim yılı “İlk Ders Açış Konuşması”nda,
Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan,
500 liseli öğrenci ile bir araya geldi. Prof. Dr.
Umran İnan konuşmasında öğrencilere kendi
öğrencilik yıllarından ve kariyer yaşamından örnekler
vererek, 21. yüzyılda başarılı olmanın ayrıntılarına
değindi.

Koç University Rector Prof. Dr. Umran İnan
delivered a powerful message in front of 500 high
school students in the Eyüboğlu Educational
Institutions’ 2015-2016 ‘First Lesson’ Opening
Speech. Prof. Dr. Umran İnan talked about his
academic life and career and shared his insights on
how to be successful in the 21st century.

“Lise ve üniversite eğitimi gelecek adına
çok önemli”
Eyüboğlu Eğitim Kurumları Çamlıca Kampüsünde
gerçekleştirilen geleneksel “İlk Ders Açış

“High school and university education play a
significant role in your future”
Prof. Dr. Umran İnan reminded students that high
school and university education are very important
for the younger generation and are instrumental
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Konuşması”nda Kolej ve Fen Lisesi öğrencileri ile
bir araya gelen Prof. Dr. Umran İnan konuşmasının
başlangıcında, lise ve üniversite eğitiminin ülkenin
ve kendilerinin hizmetine hazırlanması adına genç
nesiller için çok önemli bir süreç olduğunu söyledi.
Prof. İnan konuşmasında öğrencilik yıllarına
değinerek unutamadığı öğretmenlerinden söz etti,
Ankara Koleji ve ODTÜ’de aldığı eğitimin

in contributing to their own development and to
the country’s progress. Prof. İnan recalled his own
challenges when he was a student and reflected
on his past teachers. Prof. İnan mentioned that the
education he received at Ankara College and ODTÜ
helped him immensely in gaining skills, experiences
and extraordinary values.

Prof. İnan made
recommendations
for career
planning by
stating that
“university
education is the
process during
which individuals
must follow what
they really want
to do and realize
their potential”.

Prof. Dr. Umran İnan: “Bizim gibi toplumların bir tek kaynağı var: İnsanlarımız. Bu kaynağın esası da insanların kendi içlerinde
olan ve doğuştan gelen heves ve heyecanlarıdır.”
Prof. Dr. Umran İnan: “Societies like ours have a single resource; that is, humans. The innate passion and interests form the
basis of this resource.”

kendisinde önemli beceriler, tecrübeler ve olağan üstü
değerler yarattığını belirtti.
“Yürüdüğünüz yolda kendi patikalarınızı
oluşturun”
Prof. İnan öğrencilere kariyer planlamasına
yönelik olarak önerilerini dile getirirken üniversite
eğitimini, bireyin gerçekten istediğini yapması ve
kendini gerçekleştirmesi gereken bir süreç olarak
tanımladı. “Bu bir klişe gibi görünse de son derece
önemli bir konudur. Bizim gibi toplumların bir tek
kaynağı var: İnsanlarımız. Bu kaynağın esası da
insanların kendi içlerinde olan ve doğuştan gelen
heves ve heyecanlarıdır. Her insan, içindeki heves
ve heyecanı sonuna kadar yaşamalı. Bu durum kimi
zaman bencilce bulunsa bile yürüdüğünüz yolda
kendi patikalarınızı oluşturun.” sözleriyle Prof.
İnan konunun önemine değindi. Prof. Dr. Umran
İnan öğrencilere yönelik dil becerileri, iletişim ve
akademik hayat önerilerini ise şöyle sıraladı:

“Find your own path in life!”
Prof. İnan made recommendations for career
planning by stating that “university education is the
process during which individuals must follow what
they really want to do and realize their potential”.
“Societies like ours have a single resource; that is,
humans. The innate passion and interests form the
basis of this resource. Every individual must follow
their passion and interests to the fullest. Although
people may think you are being selfish, you should
find your own path in life!”, Prof. İnan continued.
Prof. İnan spoke about the importance of having a
good command of English, improving one’s speaking
and writing skills, and acquiring communication
and time management skills. He also advised that
language, philosophy and social sciences are as
significant as mathematics, physics and chemistry.
“Get a double major in two disciplines that are very
different from each other, such as engineering and
psychology.” Prof. İnan said. “The place where
you live between the ages of 18 and 22 years is very
Eğitim: Eyüboğlu
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Rektör
Umran İnan
“Başarı neyle
ölçülür?”
sorusuna
“İnsanın içindeki
heves ve
heyecanı dolu
dolu yaşamış
olmasıyla
ölçülür.”
yanıtını vererek
konuşmasını
tamamladı.

Eyüboğlu’ndan Haberler

• İngilizceyi iyi öğrenin ve doğru kullanın.
• İletişim ve zaman planlamasında yetkinlik kazanın.
• Konuşma ve yazma becerilerinizi geliştirin. 		
Yazdığınız her sözü tekrar tekrar okuyun,
üzerinde düşünün.
• Matematik, fizik ve kimya derslerinin yanı sıra lisan,
felsefe, tarih ve sosyal bilimlere mutlaka odaklanın.
• Mühendislik-psikoloji gibi birbirine dik alanlarda
çift ana dal yapın.
• 18-22 yaş arası geçişi nerede yaşadığınız
çok önemli. Bu yaşlarda tanıdığınız kişiler ilerleyen
dönemde birlikte çalışacağınız kişileri de kapsıyor.
Lisans eğitimini yurt dışında yapanlar bu fırsatı
kaçırabiliyor.

important. The people whom you get to know during
this period will be the people whom you will work
with in the future. Those who get their bachelor’s
degree abroad may miss that chance.”
For generations to meet on common ground:
“Less exchange of information, more dialogue”
Prof. İnan suggested that less exchange of
information and more dialogue between generations
would promote society’s development in the 21st
century. Prof. İnan said that while the importance of
knowledge transfer will decrease within the next
20 years, the transfer of experience will become
more significant.

Prof. İnan
answered
questions from
students. When
asked about
the measure of
success, Prof.
İnan said that
“It is measured
by the extent to
which a person
has followed
their passion and
interests.”

Prof. Dr. Umran İnan: “Mühendislik-psikoloji gibi birbirine dik alanlarda çift ana dal yapın.”
Prof. Dr. Umran İnan: “Get a double major in two disciplines that are very different from each other, such as engineering and psychology.”

“Nesiller arası randevu için: Daha az bilgi
paylaşımı, daha fazla diyalog”
Rektör İnan 21. yüzyılda nesiller arası buluşmada
toplumu sıçratacak olanın daha az bilgi paylaşımına
karşılık daha fazla diyalog olduğunu belirtti.
20 yıl içinde bilgi aktarımının öneminin giderek
azalacağını ifade eden Prof. İnan buna karşılık
tecrübe aktarımının olağanüstü bir önem kazanacağını
söyledi. Günümüzde yaşanan bilgi bombardımanının
insanın yaratıcılığı açısından engelleyici bir unsur
olduğunu da belirten Prof. İnan gençler için,
beklenmeyen şeyler keşfedecekleri ortamların
yaratılması gerektiğini belirtti ve “İnsan en güzel
şeyleri; serbest düşünce, iletişim ve etkileşim
ortamında üretebilir.” dedi.
Konuşmasının son bölümünde öğrencilerin sorularını
da yanıtlayan Rektör Umran İnan “Başarı neyle
ölçülür?” sorusuna “İnsanın içindeki heves ve
heyecanı dolu dolu yaşamış olmasıyla ölçülür.”
yanıtını vererek konuşmasını tamamladı.

Prof. İnan said that information bombardment
reduces human creativity. He also believed in
the importance of establishing an environment
which encourages young people to explore
unexpected things. “People can produce the best
in an environment where they can think freely,
communicate and interact,” he said.
As part of his talk, Prof. İnan answered questions
from students. When asked about the measure of
success, Prof. İnan said that “It is measured by the
extent to which a person has followed their passion
and interests.”
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Sign of the
City Awards
En İyi Eğitim Binası
Birincilik Ödülü,
Burçak Eyüboğlu
İlkokulu ve
Ortaokulunun oldu

Burçak Eyüboğlu
Primary and Middle
School Won the Best
Educational Building
Award at the Sign
of the City Awards

Gayrimenkul sektörünün en iyilerini belirlemek
amacıyla düzenlenen Sign of the City Awards’ta
“En İyi Eğitim Binası Birincilik Ödülü”nü
Burçak Eyüboğlu İlkokulu ve Ortaokulu kazandı.

Burçak Eyüboğlu Primary and Middle School,
opened in the 2015-2016 academic year, won the Best
Educational Building award at the Sign of the City
Awards, an award organized to recognize the best
buildings.

Sign of the City Awards: Burçak Eyüboğlu Batı Ataşehir Kampüsü; 10.000 metrekare okul alanı, 3.400 metrekare bahçe alanı, modern derslikleri, laboratuvarları,
kütüphanesi, sanat atölyeleri, yüzme havuzu, spor salonu, jimnastik salonu, konferans salonu, kapalı oyun ve öğrenme alanları ile çağdaş bir kampüs niteliği
taşıyor.
Sign of the City Awards: Burçak Eyüboğlu Batı Ataşehir campus is a contemporary campus with modern classrooms, science and computer laboratories, library,
art and music studios, swimming pool, sports hall, gymnasium, conference hall, indoor playground and learning areas in a school of 10,000m2 with a green area
of 3,400m2.

Eğitim: Eyüboğlu
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Yarışmaya 140
başvuru yapıldı
ve projeler
3 aşamalı
değerlendirme
sisteminden
geçerek büyük
ödüle ulaştı.
Batı Ataşehir’de
açılan Burçak
Eyüboğlu İlkokulu
ve Ortaokulu;
çağdaş, çevreci
ve sürdürülebilir
mimarisiyle
ödülü almaya
hak kazandı.
140 projects
applied for the
competition and
were required
to pass a threestage appraisal
system in order to
reach the grand
prize.
Burçak Eyüboğlu
Primary and
Middle School,
which belongs
to the institution
and was opened
in Batı Ataşehir
this year, won
the award with
its contemporary,
environmentallyfriendly and
sustainable
architecture.

Eyüboğlu’ndan Haberler

2015-2016 eğitim-öğretim yılında Batı Ataşehir’de
hizmete açılan Burçak Eyüboğlu İlkokulu ve
Ortaokulu; gayrimenkul sektörünün en iyiye teşvik
edilmesi, kaliteli, çevreci ve sürdürülebilir vizyona
sahip projelerin yaratılmasına katkı sağlamak
amacıyla düzenlenen Sign of the City Awards
Yarışmasında “En İyi Hizmet Yapıları” kategorisinde
“En İyi Eğitim Binası Birincilik Ödülü”nü kazandı.
Batı Ataşehir’de hizmete giren ve AVT Mimarlık
Kurucusu Yüksek Mimar Ayhan Yıldız tarafından
projelendirilen Burçak Eyüboğlu İlkokulu ve
Ortaokulu; çağdaş, çevreci ve sürdürülebilir
mimarisiyle ödülü almaya hak kazandı. Projelerin
3 aşamalı olarak değerlendirildiği yarışmada 140
proje başvurusu yer aldı ve projeler kapsamlı bir
değerlendirme sürecinden geçerek büyük ödüle ulaştı.
Projelerin 21 kategoride yarıştığı Sign of the City
Awards’ta “En İyi Eğitim Binası Ödülü” eğitimde
45 yıldır hizmet veren Eyüboğlu Eğitim Kurumlarının
oldu.
İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakasında 1 kolej,
1 fen lisesi, 3 ilkokul, 3 ortaokul ve 7 anaokulu
olmak üzere 7 farklı noktadaki 15 okuluyla
binlerce öğrenciye eğitim veren Eyüboğlu Eğitim
Kurumlarının Batı Ataşehir’de açılan yeni kampüsü,
Eyüboğlu Eğitim Kurumları Kurucusu Dr. Rüstem
Eyüboğlu’nun eşi Burçak Eyüboğlu’nun adını taşıyor.
Eyüboğlu’nda öğrenciler dünya standartlarında
eğitim alıyor
Dr. Rüstem Eyüboğlu, kurumun kazandığı ödülden
büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek 45 yıla çok
sayıda ilki ve başarıyı sığdıran kurumun “Eğitim:
Eyüboğlu” sloganıyla, sorgulayan, düşünen, yaratıcı,
çevreye duyarlı, ezbercilikten uzak, araştırma odaklı
bir eğitimle; öğrencilerini 21. yüzyıl yetkinlikleriyle
donatarak yetiştirmeye devam edeceğini ifade etti.
Batı Ataşehir’de 2015-2016 eğitim-öğretim yılında
hizmete açılan Burçak Eyüboğlu Anaokulu, İlkokulu
ve Ortaokulu 10.000 metrekare okul alanı, 3.400
metrekare bahçe alanı, modern derslikleri, fen
ve bilgisayar laboratuvarları, kütüphanesi, resim
ve müzik atölyeleri, yüzme havuzu, spor salonu,
jimnastik salonu, konferans salonu, kapalı oyun ve
öğrenme alanları ile tıpkı diğer Eyüboğlu okullarında
olduğu gibi öğrencilerin dünya standartlarında eğitim
aldığı çağdaş bir kampüs niteliği taşıyor.

Burçak Eyüboğlu Primary and Middle School, opened
in Batı Ataşehir in the 2015-2016 academic year, won
the Best Educational Building award in the category
of Best Facility in the awards, designed to encourage
the real estate sector to do their best to contribute to
the creation of high-quality, environmentally friendly
and sustainable projects.
Burçak Eyüboğlu Primary and Middle School, which
serves the Batı Ataşehir area and was designed by
the founder of AVT Architecture, certified architect
Ayhan Yıldız, won the award with its contemporary,
environmentally friendly and sustainable architecture.
140 projects applied to the competition and were
required to pass a three-stage appraisal system in
order to reach the grand prize. Eyüboğlu Educational
Institutions, which has been providing service in
education for 45 years, won the Best Educational
Building award at the Sign of the City Awards, which
comprised of 21 categories.
The new campus of Eyüboğlu Educational Institutions,
which altogether raise thousands of children in its
fifteen schools, including a high school, a science high
school, three primary schools, three middle schools
and seven kindergartens in seven different districts
on both the Asian and European sides of Istanbul,
bears the name of Eyüboğlu Educational Institutions’
founder Dr. Rüstem Eyüboğlu’s late wife, Burçak
Eyüboğlu.
Students receive a world-class education at Eyüboğlu
Dr. Rüstem Eyüboğlu stated that he really appreciates
the recognition and expressed that the institution,
which has achieved many things and broken a lot
of new ground over the last 45 years, will continue
to raise inquirers and thinkers with environmental
awareness who are equipped with the necessary skills
to cope with the rigors of life in the 21st century
through an education that is based on research rather
than rote-learning under the motto “Education:
Eyüboğlu”.
Burçak Eyüboğlu Kindergarten, Primary School
and Middle School were opened in the 2015-2016
academic year at the contemporary Batı Ataşehir
campus in a school area of 10,000m2 with a green
area of 3,400m2. The schools boast modern
classrooms, science and computer laboratories,
library, art and music studios, swimming pool, sports
hall, gymnasium, conference hall, indoor playground
and learning areas will offer students a world-class
education, just like at the other Eyüboğlu schools.

News from Eyüboğlu

Nobel’e
ilk adımını atan
öğrencimiz,
Nobel ödüllü
Türk bilim insanı
Prof. Dr.
Aziz Sancar’la
buluştu
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Nobel Laureate Turkish
Scientist Prof. Aziz Sancar
Meets with Our Student
Taking His First Step toward
the Nobel Prize

Nobel Kimya Ödülü’nün sahibi Türk bilim
insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, geçtiğimiz
ekim ayında Fizikte Nobel Ödülüne
İlk Adım Yarışması’nda (First Step to
Nobel Prize in Physics) Onur Ödülü alan
Eyüboğlu Koleji öğrencisi Onat Yapıcı ile
Stockholm’deki Nobel Müzesi’nde buluştu.
Nobel Kimya Ödülü’nün sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar,
Stockholm’deki Nobel Müzesi’nde Eyüboğlu Koleji
IB1 sınıfı öğrencisi Onat Yapıcı ile bir araya geldi.
Ünlü bilim insanı ile genç öğrenciyi bir araya getiren
ise, Onat Yapıcı’nın kısa süre önce Polonya Bilimler
Akademisi’nin düzenlediği 23. Fizikte Nobel Ödülüne
İlk Adım Yarışması’nda aldığı Onur Ödülü oldu.
Onat Yapıcı ve Eyüboğlu Koleji IB2 sınıfı öğrencisi
Baran Berdan Çimen çağın vebası olarak adlandırılan
kanser hastalığına yönelik geliştirdikleri projeyle
“Onur Ödülü” almaya hak kazanmışlardı.
Buluşmada Prof. Dr. Aziz Sancar’a büyük bir
heyecanla projesinden söz eden Onat Yapıcı, Nobel
Kimya Ödülü sahibi Aziz Sancar’ın kendisine ve
tüm genç öğrencilere yönelik tavsiyelerini büyük bir
ilgiyle dinledi.
“Türkiye’nin ikinci bilim Nobel Ödülü’nü almanı
diliyorum”
Prof. Dr. Aziz Sancar ilk olarak Fizikte Nobel
Ödülüne İlk Adım Yarışması’nda (First Step to
Nobel Prize in Physics) Onur Ödülü alan Eyüboğlu
Koleji öğrencisi Onat Yapıcı’yı gönülden kutladığını
söyleyerek “İnşallah Türkiye’nin ikinci bilim Nobel
Ödülü’nü alırsın.” sözleriyle başarı dileklerini ifade
etti. Onat Yapıcı ise bu buluşmanın kendisi için çok
büyük önem taşıdığını ve Prof. Dr. Aziz Sancar’ı
kendisine örnek aldığını, Nobel Ödülü alabilmek için
onun yolunda ilerleyeceğini söyledi.
“Mutlaka üzerinde çalışmaya değer bir konu
belirleyin”
Aziz Sancar her şeyden önce öğrencilerin, çok ama
çok çalışmaları gerektiğini belirtti. Sancar ayrıca
öğrencilere, önemli bir konu belirleyip bunun
üzerinde çalışmaları tavsiyesinde bulundu. Prof.
Sancar kendisinin DNA üzerine çalışmaya karar

Nobel Kimya Ödülü’nün sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, Eyüboğlu Koleji IB1 sınıfı öğrencisi
Onat Yapıcı ile Stockholm’deki Nobel Müzesi’nde bir araya geldi.
Prof. Aziz Sancar, Nobel Laureate in Chemistry, meets with Eyüboğlu High School IB1 student
Onat Yapıcı at the Nobel Museum in Stockholm.

The Turkish Scientist and Nobel Prize in Chemistry winner, Prof.
Aziz Sancar, met with Eyüboğlu High School student Onat Yapıcı,
who received the Honorary Award in ‘The First Step to Nobel
Prize in Physics’ Competition last October, at the Nobel Museum
in Stockholm.
Eğitim: Eyüboğlu
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verdiği dönemde, DNA onarımının yeni keşfedildiğini ve bu keşfin
kendi hocası tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, öğrencilerin
mutlaka üzerinde çalışmaya değer bir konu belirlemeleri
gerektiğinin altını çizdi. Bilim alanındaki son teknikleri öğrenmenin,
soru çözmede yardımcı olduğunu ifade eden Prof. Sancar ayrıca
literatür okumanın da bilimsel çalışmalarda önemli bir yer tuttuğunu
belirtti.

Prof. Aziz Sancar, who has been awarded the Nobel Prize in
Chemistry, met with Eyüboğlu High School IB1 student Onat
Yapıcı at the Nobel Museum in Stockholm. The occasion for the
meeting between the distinguished scientist and the young student
was the Honorary Award which has been bestowed on Onat Yapıcı
at the 23rd ‘First Step to Nobel Prize in Physics’ International
Competition, held by the Polish Academy of Sciences. Onat Yapıcı,
along with Eyüboğlu High School
IB2 student Baran Berdan Çimen,
Buluşmada Prof. Dr. Aziz Sancar’a
received the Honorary Award for the
project that they had developed for
büyük bir heyecanla projesinden söz
the treatment of cancer, the plague of
eden Onat Yapıcı, Nobel Kimya Ödülü
our age. Onat Yapıcı told Prof. Sancar
sahibi Aziz Sancar’ın kendisine ve tüm about his project with great enthusiasm
and listened attentively to the advice
genç öğrencilere yönelik tavsiyelerini
the Nobel Laureate had to offer to him
and all young students.
büyük bir ilgiyle dinledi.

“Odamda saatlerce oturur ve
düşünürüm benim yöntemim bu.”
Ünlü bilim adamı, genç öğrenci Onat
Yapıcı ile gerçekleştirdiği görüşmede
öğrencilere eğitim ya da araştırma için
yurt dışına çıkmalarını tavsiyesi etse
de sonrasında kesinlikle ülkelerine
dönmeleri çağrısında bulundu. Kendisi
için bunun artık geç olduğunu belirten
Prof. Dr. Aziz Sancar’ın öğrencilere bir
diğer önerisi ise günün belli bir bölümünü hiçbir şey yapmaksızın
düşünmeye ayırmaları yönünde oldu. “Gereği kadar öğrenin, aşırıya
kaçmak da yaratıcılığı öldürüyor. Okumanın yanı sıra düşünmek
için de kendinize zaman ayırın. Ben odamda saatlerce oturur ve
düşünürüm. Herkesin farklı bir tarzı olabilir, benim yöntemim bu.”
dedi.

Prof. Dr. Aziz Sancar ve Eyüboğlu Koleji öğrencisi Onat Yapıcı Nobel Müzesini
birlikte gezerek, yetkililerden bilgi aldı.
Prof. Aziz Sancar and Eyüboğlu High School Student Onat Yapıcı get a tour of
the Nobel Museum.

“I hope you become the second Turkish scientist to be awarded
the Nobel Prize in Science.”
Prof. Sancar expressed his heartfelt congratulations to Eyüboğlu
High School student Onat Yapıcı for receiving the Honorary Award
in the First Step to Nobel Prize in Physics Competition,

Onat Yapıcı bu buluşmanın kendisi için çok büyük önem taşıdığını ve Prof.
Dr. Aziz Sancar’ı kendisine örnek aldığını, Nobel Ödülü alabilmek için onun
yolunda ilerleyeceğini söyledi.
Onat Yapıcı telling Prof. Sancar how important the meeting is to him.

wishing him success by stating: “I hope you become the second
Turkish scientist to be awarded the Nobel Prize.” Onat Yapıcı
indicated that this meeting was of great importance for him,
that Prof. Sancar is his role model and that he will follow in his
footsteps to receive the Nobel Prize.

Ünlü bilim adamı, genç öğrenci Onat Yapıcı ile
gerçekleştirdiği görüşmede öğrencilere eğitim
ya da araştırma için yurt dışına çıkmalarını
tavsiye etse de sonrasında kesinlikle ülkelerine
dönmeleri çağrısında bulundu.

“You must identify a topic which is worth researching”
Prof. Sancar stated that the first rule of success for students is
working hard. Sancar advised students to find an important topic
to research. Prof. Sancar pointed out that DNA repair had been
newly explored by his mentor when he decided to study DNA,
and emphasized the importance of identifying a topic worth
researching. Prof. Sancar explained that learning the latest
techniques in science is helpful in problem-solving and underlined
the importance of reading scientific literature in scientific research.
“I sit and think in my room for hours. That is my method”
During the meeting with the young Onat, the distinguished scientist
advised students to go abroad for education or research, but

News from Eyüboğlu

“Dünya’ya yeniden gelsem öğretmen olmak isterdim”
Prof. Dr. Aziz Sancar bu önemli buluşmada ilkokul 1. sınıf
öğretmeninin adını anmadan da geçmedi. İlk öğretmeninin “Cemal
Öğretmen” olduğunu söyleyen Prof. Dr. Aziz Sancar “Dünya’ya
yeniden gelsem öğretmen olmak isterdim.” sözleriyle öğretmenlik
mesleğinin kendisi için ne denli önemli olduğunu vurguladı.
Öğretmenlerin dünya genelinde yeterince takdir göremediğini
ifade eden Prof. Dr. Aziz Sancar “Ülkemizde de, dünyada da
öğretmenlerimize daha çok
kıymet vermeliyiz.” dedi.
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encouraged them to return to their country afterwards.
Prof. Sancar added that it was too late for him to return to his
homeland. He advised students to allocate a portion of the day
exclusively to thinking, stating “Learn only as much as is required
because excessive learning kills your creativity. Make time for
thinking as well as reading. I sit and think in my room for hours.
Everybody has their own method, and this is mine.”

“If I could do it all again, I would want to
be a teacher”
Onat Yapıcı told Prof. Sancar about
Prof. Sancar made a point of mentioning his
Türkiye’yi özledikçe Yunus
his project with great enthusiasm and first grade homeroom teacher, ‘Mr. Cemal’,
and emphasized how important teaching is
Emre’yi tekrar tekrar okuduğunu,
listened attentively to the advice the
by saying “If I could do it all again, I would
bunun yanı sıra Türk ve Osmanlı
tarihine ilgi duyduğunu belirten
Nobel Laureate had to offer to him and want to be a teacher”. Prof. Sancar said
that teachers are not sufficiently appreciated
Prof. Dr. Aziz Sancar spora olan
all young students.
in the world generally, and stated that “We
ilgisinin de daha çok futbol ve
should value our teachers more, both in
voleybola yönelik olduğunu
Turkey and in the world as a whole.”
belirtti. Aziz Sancar buluşmanın sonunda Onat Yapıcı’ya, sınıf
arkadaşlarına da iletmesini isteyerek Nobel Müzesindeki mağazadan
Prof. Sancar stated that he regularly reads the works of Yunus Emre
aldığı çikolataları hediye etti.
whenever he misses Turkey, and mentioned his interest in Turkish
and Ottoman history. In regard sports, he revealed that he in
particularly likes football and volleyball. At the end of the meeting,
Prof. Sancar gave Onat Yapıcı a gift of chocolates from the Nobel
Museum shop and asked him to share them with his classmates.

During the meeting with the young Onat, the
distinguished scientist advised students
to go abroad for education or research, but
encouraged them to return to their country
afterwards.
Prof. Dr. Aziz Sancar buluşmanın anısına kaleme aldığı kısa yazıda “İnşallah
Türkiye’nin ikinci bilim Nobel Ödülü’nü alırsın.” sözleriyle öğrencimiz
Onat Yapıcı’ya başarı dileklerini ifade etti.
“I hope you become the second Turkish scientist to be
awarded the Nobel Prize.”

Eğitim: Eyüboğlu
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TEDxEyüboğlu
Etkinliği
“Bir Adım Öteye”

TEDxEyüboğlu Event
‘Above And Beyond’

Eyüboğlu Eğitim Kurumlarının yaşam boyu öğrenme
felsefesi, Eyüboğlu öğretmenlerini bu yıl da TEDx
Etkinliği’nde bir araya getirdi.

The TEDx event, held by Eyüboğlu Educational
Institutions in line with its philosophy of supporting
life-long learning, brought Eyüboğlu teachers together.

Eyüboğlu Çamlıca Kampüsünde 19 Aralık 2015, Cumartesi günü
gerçekleştirilen ve tüm gün süren TEDx Etkinliği’nde, Eyüboğlu
Eğitim Kurumlarında görev yapan 10 öğretmen, kendilerine ayrılan
18 dakikalık süre içinde meslektaşlarıyla bilgi ve deneyimlerini
paylaştı. Geçtiğimiz yıl “Bireysellikten İş Birliğine Doğru”
mottosuyla ilki düzenlenen etkinliğin bu yılki teması “Bir Adım
Öteye” oldu. Öğretmenlerin birer öğrenen olarak kendilerini
değerlendirmelerine fırsat yaratacak ve düşünmelerini teşvik edecek
fikirleri yaymak amacıyla gerçekleştirilen TEDxEyüboğlu Etkinliği,
okulda görev yapan öğretmenler tarafından ilgiyle izlendi.
Etkinliğe katılan Eyüboğlu öğretmenleri, okul toplumunda var olan
bilgi ve uzmanlık zenginliğini paylaşmak ve bunun sonucunda
eğitime ilişkin bilgiler üzerine tekrar düşünme fırsatı bulmak
açısından; TEDx Etkinliği’nin son derece etkileyici ve yaratıcı bir
deneyim olduğunu ifade ettiler.

Ten teachers from Eyüboğlu Educational Institutions shared their
knowledge and experiences within an 18-minute allocated talk
time in an all-day event on Saturday 19 December 2015 Saturday.
Last year’s theme was ‘From Isolation to Collaboration’, while
this year’s theme was ‘Above and Beyond’. Eyüboğlu teachers
were greatly taken with the TEDxEyüboğlu event, organized
to spread ideas that would provide opportunity for teachers to
re-evaluate themselves as individual learners and promote their
thinking. Eyüboğlu teachers who attended the event, expressed
their ideas that the TEDxEyüboğlu event was a highly impressive
and creative experience for them, as it made the rich base
of knowledge and expertise which is available in the school
community accessible and, in doing so, gave them the opportunity
to review their knowledge about education.

Etkinliğin açış konuşması Eyüboğlu Eğitim Kurumları Drama
Koordinatörü Filiz Uygun tarafından gerçekleştirildi. Filiz Uygun
konuşmasında deneyimlerini paylaşarak izleyenleri “bir adım öteye”
taşıyacak tüm konuşmacılara teşekkür ettiğini belirtti ve öğrencileri
21. yüzyılın yetkinlikleri ile donatan eğitimcilerin TEDxEyüboğlu
Etkinliği’nde bir araya gelmesinin son derece önemli olduğunu ifade
etti.

Eyüboğlu Educational Institutions Drama Coordinator Filiz
Uygun delivered the event’s opening speech. Filiz Uygun thanked
in advance all the speakers who would share their experiences
to take the audience “above and beyond” and stated that
TEDxEyüboğlu is a very important event as it brings educators,
who equip students with the skills needed to succeed in the 21st
century global arena, together.

News from Eyüboğlu

Soma faciasından Darüşşafaka’ya uzanan hayatlar
Etkinliğin ilk konuşması Eyüboğlu Koleji 10. Sınıflar Müdür
Yardımcısı Alper Etyemez tarafından gerçekleştirildi. Aslen
Manisalı olduğunu belirterek sözlerine başlayan Alper Etyemez,
2014 yılında 301 madencinin feci şekilde hayatını kaybettiği Soma
faciasında babasız kalan çocuklar için hayata geçirdiği sosyal
sorumluluk projesini izleyenlerle paylaştı. O dönemde Darüşşafaka
Eğitim Kurumlarında görev yaptığını belirten Alper Etyemez,
faciada babalarını yitiren çocukların Darüşşafaka’ya sınavsız olarak
alınmaları konusunda girişimde bulundu. Darüşşafaka tarihinde
neredeyse ilk kez gerçekleşecek olan bu talep, vakıf yönetiminin
konuya olumlu yaklaşması sonucunda kabul edildi ve Alper
Etyemez bu anlamlı çalışma için defalarca bölgeye giderek kapsamlı
araştırmalar yaptı. Okul yönetiminin yanı sıra bölgedeki aileleri
ikna etmek de kolay olmamıştı. Alper Etyemez yaklaşık 4 aylık bir
sürecin sonunda 5 öğrencinin ailesini çocuklarının Darüşşafaka’da
eğitim almaları konusunda ikna etti. Soma faciasında babalarını
kaybeden 5 Somalı öğrencinin bugün eğitim hayatlarına
Darüşşafaka’da devam ettiğini belirten Alper Etyemez “Artık
hepsinin bir hedefi var. Biliyoruz ki bu girişimle sadece çocukların
değil, ailelerinin de hayatını değiştirdik ve ‘bir adım öteye’ taşıdık.”
sözleriyle yaşadığı mutluluğu izleyenlerle paylaştı.
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From the Soma mine disaster to Darüşşafaka
Eyüboğlu High School Grade 10 Assistant Principal Alper Etyemez
presented the opening talk. He started by sharing that he comes
from Manisa and described the social responsibility project that
he carried out for children who had lost their fathers in the Soma
mine disaster which killed 301 miners in 2014. Alper Etyemez, who
stated that he was working at Darüşşafaka Educational Institutions
at the time, communicated to the senior management that he would
like to undertake a project to realise admission of these children
to Darüşşafaka without examinations. The foundation’s senior
management accepted his request and agreed that Darüşşafaka
Educational Institutions would admit students without examination
for only the third time in its history. Alper Etyemez visited the region
several times to research this meaningful cause but it was not easy
to persuade the families. Alper Etyemez worked hard for almost
four months and managed to persuade the families of five students
to send their children to Darüşşafaka for education. Alper Etyemez
indicated that the five students who came from Soma and lost their
fathers in the mine disaster there are now students at Darüşşafaka
and expressed his happiness by saying: “Each one of them has a
goal now. We are aware that we have changed the lives of not only
children but also their families and we have moved them ‘above and
beyond’.”
Creating a learning environment filled with positive energy
Eyüboğlu Çamlıca Primary School Homeroom Teacher Merve
Sarısoy was the second speaker at the TEDx event. She addressed
the topic of communication between herself and her students,
saying, “I try to convey the message that although I may have
different responsibilities and a different perspective than theirs,
our lives are similar” and added “This message helps me create a
learning environment filled with positive energy”. Merve Sarısoy
stated that in order to promote effective learning, she tells her
students to try again and again, to work hard and not to give up.
Homeroom Teacher Merve Sarısoy referred to the quotation by
Galileo Galilei “You cannot teach a man anything, you can only
help him to find it within himself” and concluded her speech by
saying “I wish to have an everlasting impact on my students and
become a teacher who is able to move them ‘above and beyond’ by
implementing what this quotation implies”.

Enerjisi yüksek bir öğrenme ortamı yaratmak için
Eyüboğlu Çamlıca İlkokulu Sınıf Öğretmeni Merve Sarısoy TEDx
etkinliğinin ikinci konuşmacısıydı. Konuşmasında öğrencileriyle
kurduğu iletişime değinen Merve Sarısoy “Onlara, bakış açım ve
sorumluluklarım farklı olsa da yaşantım sizden farklı değil mesajını
vermeye çalışıyorum” dedi ve ekledi: “Bu mesaj enerjisi son derece
yüksek bir öğrenme ortamı yaratıyor.” Merve Sarısoy etkin bir
öğrenme için öğrencilerine sürekli olarak pes etmemelerini, tekrar
yapmalarını ve çok çalışmalarını söylediğini belirtti. Sınıf öğretmeni
Merve Sarısoy konuşmasında ayrıca Galileo Galilei’nin “Hiç
kimseye bir şey öğretemezsiniz, yapabileceğiniz tek şey içlerindeki
öğrenme isteğini keşfetmelerine yardım etmektir.” sözlerine atıfta
bulunarak “Bu anlayışla öğrencilerimde bir iz bırakmayı ve onları
‘bir adım öteye’ taşıyabilmiş bir öğretmen olmayı diliyorum”
diyerek konuşmasını tamamladı.
“Kalbi büyük, egosu küçük insanlar yetiştirmeye önce
kendimizden başlamalıyız”
Tedx Eyüboğlu etkinliğinde renkli ve ilgi çekici yaşam
deneyimini paylaşan isimlerden biri de Eyüboğlu Koleji İngilizce
Öğretmeni Buket Ertür Güven oldu. Buket Ertür Güven “New
York’tan Ümraniye’ye” isimli sunumunda, Amerika Birleşik
Devletleri’nde dünyanın farklı ülkelerinden öğrencilerle bir araya
gelerek başladığı ve bugün Eyüboğlu’nda devam eden İngilizce
öğretmenliği yolculuğunu, sıcak ve esprili bir dille izleyenlerle
paylaştı. Konuşmasının başlangıcında “Tecrübelerin paylaşıldığında
anlam bulduğuna inanıyorum. Kalbi büyük, egosu küçük insanlar
yetiştirmek istiyorsak önce kendimizden başlamalıyız.” dedi
ve Amerika’da İngilizce öğretmenliği eğitimi sırasında çocuk
bakıcılığından, garsonluğa farklı işlerde çalışmanın kendisine

“A teacher should cultivate a big heart and a small ego first and
then raise students with big hearts and small egos”
Eyüboğlu High School English Teacher Buket Ertür Güven was
one of the teachers who shared her diverse and interesting life
experiences at the TedxEyüboğlu event. Buket Ertür Güven told
the story of her journey as an English teacher, which started in
the United States of America, where she came across students
from many different countries of the world and led her to work at
Eyüboğlu today in her fun and engaging presentation, ‘From New
York to Ümraniye’. She started her talk by saying “I believe that
experiences become meaningful when they are shared. A teacher
should cultivate a big heart and a small ego first and then raise
Eğitim: Eyüboğlu
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ne tür yaşam deneyimleri kazandırdığından söz etti. İngilizce
öğretmenliğine ilk olarak New Jersey’de başladığını belirten
Buket Ertür Güven, bu eşsiz deneyimin kendi üzerindeki izlerini
“Dünyanın, haritada dahi bulamayacağım ülkelerinden öğrencilerim
oldu. İnsanın, hayatta verdiği mücadele kadar yaşama hakkına sahip
olduğunu söyleyebilirim.” sözleriyle ifade etti.
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students with big hearts and small egos” and described what she
gained from her experiences working at different jobs from being an
au pair to a waitress when she was in America to studying to teach
English. Buket Ertür Güven, who said that she started teaching
English in New Jersey, shared what this unique experience meant to
her by saying “I had students from all over the world; some of them
came from countries, the locations of which I did not know. I can say
that a person has as much of a right to live as the effort that he or
she puts into it”.
Break Free from Digital Addiction with a Digital Detox
Eyüboğlu Educational Institutions Information Technologies
teacher, Sinem Tunç, pointed out that digital addiction has become
one of the problems of our age in her presentation ‘Digital Detox’.
Sinem Tunç indicated that the pleasure that one takes in getting
‘likes’ turns into anticipation and the anticipation becomes a habit
over time and suggested a ‘digital detox’ as one of the most effective
ways of breaking the addiction. Sinem Tunç, who pointed out that
the purpose of a ‘digital detox’ is to increase self-awareness and
spend more time with nature, said that cell phones are not allowed
at many events or seminars abroad to promote a ‘digital detox’.
Sinem Tunç shared simple ways of beating digital addiction with
the audience and indicated that digital addiction can be managed
significantly through small behavioral changes such as using a
conventional alarm clock instead of a cell phone’s alarm clock,
turning off your cell phone at regular intervals during the day, not
checking your cell phone while you are driving and reducing one’s
number of social media accounts.

Dijital detoks yaparak dijital bağımlılıktan kurtulun
Eyüboğlu Eğitim Kurumları Bilgisayar Öğretmeni Sinem
Tunç’un gerçekleştirdiği “Dijital Detoks” sunumu, çağımızın
sorunlarından biri haline gelen dijital bağımlılığa dikkat çekti.
Beğenilerden duyulan hazzın beklentiye ve beklentinin de bir süre
sonra alışkanlığa dönüştüğünü belirten Sinem Tunç bu sorunla baş
etmenin en etkili yollarından birinin “Dijital Detoks” olduğunu
söyledi. “Dijital Detoks”un insanın özüne dönmesini, tabiatla daha
çok vakit geçirmesini sağlamak olduğunu ifade eden Sinem Tunç,
yurt dışında artık pek çok davette ya da seminerde cep telefonlarının
girişte bırakılarak “Dijital Detoks” uygulandığını söyledi. Sinem
Tunç, dijital bağımlılıkla baş edebilmek için kişinin rahatlıkla
uygulayabileceği çözüm önerilerini de konuşmasında izleyicilerle
paylaştı. Tunç; telefon alarmı yerine çalar saat kullanmak, gün
içerisinde belirli zaman dilimlerinde telefonu kapatmak, araba
kullanırken cep telefonunu kontrol etmekten vaz geçmek, sosyal
ağ kullanımlarını azaltmak gibi davranış değişiklikleri ile dijital
bağımlılığın büyük ölçüde kontrol altına alınabileceğini ifade etti.
“Öğrencilerimizin kendilerini keşfetmelerine olanak
tanıdığımızda, onları bir adım öteye taşımış olacağız.”
“Hatalı sistemler, eğitimciler, aileler, müfredatlar olabilir mi?”
Eyüboğlu Eğitim Kurumları Resim Öğretmeni Zeynep Yiğit
kendi hayat öyküsünden yola çıkarak gerçekleştirdiği 18 dakikalık
sunumda, TEDx izleyicileriyle bu sorunun yanıtını paylaştı.
Öğrencilik yıllarında sınavlar nedeniyle eğitimin gerekliliğine
olan inancını kaybettiğini söyleyen Zeynep Yiğit “O yıllarda bu
boşluğu, ne yazık ki televizyon ve bilgisayar kapladı. Liseye devam
ettiğim dönemde tablo giderek kötüleşmişti.” dedi. Lise eğitimini
eşit ağırlıklı alanda tamamladığını belirten Zeynep Yiğit, son sınıfa
geldiğinde üniversite sınavına yönelik motivasyondan yoksun
olduğunu belirtti. Çocukluktan bu yana gelen resme yatkınlığının
bir atölyede keşfedilmesi sayesinde, Marmara Üniversitesi Resim
Bölümünü kazanmayı başardığını, bu başarıda büyük payı olan
atölye hocasını ise her zaman büyük bir sevgiyle andığını söyledi.
Zeynep Yiğit konuşmasını “Hatalı sistemler, eğitimciler, aileler,
müfredatlar olabilir. Ancak bizler öğrencilerimizi sınavlara
hazırlamak yerine kendilerini keşfetmelerine olanak tanıdığımızda
onları ‘bir adım öteye’ taşımış olacağız.” sözleriyle tamamladı.

“We can carry our students above and beyond if we let them be
engage in self-exploration”
“Does the fault lie with the system, educators, families or
curriculum?” Eyüboğlu Educational Institutions Art teacher Zeynep
Yiğit discussed this question in her 18-minute talk based on her
personal lifestory. Zeynep Yiğit, who indicated that she had lost her
belief in education when she was a student because of exams, said
“Unfortunately I used television and computer to fill the emptiness.
It got even worse when I was in high school.” Zeynep Yiğit shared
that she had specialized in both arts and sciences at high school
and was not motivated to work for the university entrance exam in
her final year of high school. Her talent in art, in which she had
been interested since she was a child, was noticed in a workshop
and she earned a place in the Marmara University Art Department.
She mentioned that she has always been grateful for her workshop
teacher’s significant contribution to her success. Zeynep Yiğit
concluded her speech by saying “The fault may lie with the system,
educators, families or curriculum, but we can carry our students
‘above and beyond’ if we let them be engage in self-exploration.”
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“Action plans cannot be implemented when a natural disaster
occurs in our country”
Eyüboğlu Educational Institutions Physics Teacher Berksan Gümüş,
who sees himself as a volunteer first for education and second for
search and rescue, addressed the topic of the search and rescue
operations of the Van earthquake. Berksan Gümüş described what
might happen to Istanbul and its inhabitants in the case of an
earthquake and pointed out the unpleasant experiences that he had
experienced during search and rescue operations by saying “Even
though you have a well-designed action plan for possible natural
disasters, unfortunately they cannot be implemented when a natural
disaster actually occurs and things will go wrong.” Berksan Gümüş
concluded that all the search and rescue operations in which he
had been involved were important to him as they underlined the
importance of team spirit.

“Eylem planınız olsa da, ülkemizdeki âfetlerde süreç planlandığı
gibi olmuyor”
Kendisini önce eğitim sonra da arama kurtarma gönüllüsü olarak
tanımlayan Eyüboğlu Eğitim Kurumları Fizik Öğretmeni Berksan
Gümüş’ün TEDx konuşması, Van depremindeki arama kurtarma
çalışmalarına yönelikti. Konuşmasında olası bir İstanbul depreminde
şehri ve yaşayanları nelerin beklediğini anlatan Berksan Gümüş,
“Âfet senaryolarına yönelik ne denli güçlü bir eylem planınız olursa
olsun, ülkemizde bir âfet durumunda ne yazık ki süreç planlandığı
gibi olmuyor ve büyük ölçüde aksıyor.” sözleriyle arama-kurtarma
çalışmalarında karşılaştığı olumsuz deneyimleri gözler önüne serdi.
Berksan Gümüş bugüne dek içerisinde yer aldığı tüm aramakurtarma çalışmalarının ekip ruhunun önemini ortaya koyması
açısından kendisi adına büyük önem taşıdığını ifade etti.

How do decisions affect our future?
Eyüboğlu Educational Institutions Geography Teacher Metin
Kılıçaslan addressed two important events that occurred in the
history of the Turkish Republic and emphasized how decisions affect
the future of an individual, society and an entire country. The first
historical event that he mentioned was TBMM’s (Grand National
Assembly of Turkey) decision to impose property tax on foreign
people who lived in Turkey in 1942. He described the effects of this
tax enforcement on the past and today. Metin Kılıçaslan, who said
that the decree, signed by the Prime Minister Şükrü Saraçoğlu,
led to disastrous events and the most painful experiences of our
history, indicating that society was encouraged to burn and destroy
the houses and workplaces of minorities. Metin Kılıçaslan also
described the pronatalist population policy in effect in our country
between the years 1940-1960. Metin Kılıçaslan indicated that the
pronatalist policy enforced without consideration for human rights
resulted in many problems including increased rates of childhood
illnesses, loss of thousands of women, hundreds of doctors put on
trial and millions of unemployed.

Kararlar geleceğimizi nasıl etkiliyor?
Eyüboğlu Eğitim Kurumları Coğrafya Öğretmeni Metin Kılıçaslan,
TEDx konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki iki önemli
olaydan yola çıkarak; alınan kararların bireyi, toplumu, ülkenin
geleceğini nasıl etkilediğini gözler önüne serdi. Metin Kılıçaslan’ın
konuşmasında yer verdiği ilk tarihi olay, 1942 yılında TBMM
kararıyla, Türkiye’de yaşayan yabancılardan Varlık Vergisi alınması
yönündeki uygulamanın etkileri ve günümüze kadar uzanan izlerine
yönelik oldu. Dönemin Başbakanı Şükrü Saraçoğlu’nun imzasını
taşıyan kararnamenin Türkiye’de felakete yol açan olaylardan biri
olduğunu söyleyen Metin Kılıçaslan, o tarihte halkın galeyana
gelerek azınlıklara ait ev ve iş yerlerini yakıp, yağmalamasını
ülkemiz tarihinin en acı deneyimlerinden biri olarak paylaştı.
Kılıçaslan’ın dikkat çektiği bir diğer olay ise ülkemizde 1940-1960
yılları arasında uygulanan pronatalist nüfus politikası uygulaması
oldu. Metin Kılıçaslan, dönem hükümetinin insan haklarını adeta
hiçe sayarak hayata geçirdiği hızlı nüfus arttırma politikasının çocuk
hastalıklarında artıştan, binlerce kadının hayatını kaybetmesine;
yüzlerce doktorun yargılanmasından, milyonlarca kişinin işsiz
kalmasına pek çok sorunu da beraberinde getirdiğinin altını çizdi.
Sevgi neydi?
“Öğretmenim ve aslında gelecek bilimciyim.” Eyüboğlu Eğitim
Kurumları Beden Eğitimi Öğretmeni Tansel Şengül TEDx
konuşmasına bu sözlerle başladı. Tansel Şengül konuşmasında,
Adıyaman’da başlayan ve Manisa’da devam eden ilk çocukluk
yıllarının anılarıyla izleyenleri buluşturdu ve öğretmenlerin,
öğrencilerin üzerinde nasıl izler bırakabileceğinin örneklerini
kendi hatıralarını dile getirerek paylaştı. İlkokulu hiçbir özelliği
fark edilmemiş vasat bir öğrenci olarak bitirdiğini söyleyen Tansel
Şengül’ün eğitim hayatı, ortaokulda spora yönelik ilgisini fark eden
öğretmeni sayesinde değişmişti. Tansel Şengül spor etkinliklerinde
yer almak istemesine karşın kendine güvensizliği nedeniyle

What is love?
Eyüboğlu Educational Institutions Physical Education teacher
Tansel Şengül started her TEDx talk by saying “I am a teacher and
a futurist”. Tansel Şengül shared examples of her early childhood,
which she had spent in Adıyaman and then Manisa and shared her
memories to describe how teachers can make an impression on
students. Tansel Şengül said that she was a mediocre student who
was not considered talented in any field and stated that it was her
teacher who had noticed her talent for sport and changed the course
of her academic life in middle school. She indicated that although
she wanted to take part in sports activities, she kept a low profile
due to her insecurities and added that after her teacher noticed
Eğitim: Eyüboğlu
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her talents and encouraged her to take action, not only her middle
school years but also her future were shaped and so she will never
forget her teacher. Tansel Şengül shared the following valuable
formula at the end of her speech:
LOVE comprises
Patience, Sincerity, Respect
Effort
Loyalty
Trust
Communication

geri planda kalmayı tercih eden bir öğrenciyken, öğretmeninin
bu durumu fark etmesi ve yüreklendirmesiyle aslında sadece o
yılların değil, geleceğinin de şekillendiğini ve bu yüzden onu hiç
unutmadığını söyledi. Tansel Şengül konuşmasının sonunda ise tüm
izleyenlerle çok değerli bir formülü paylaştı:
SEVGİ
Sabır, Samimiyet, Saygı
Emek
Vefa
Güven
İletişim
“Hayat, kendini bulmak ve ideallerinin yolculuğunu
yapmaktır.”
Eyüboğlu Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Başak Bektaş’ın
sunumunda, bireyi hayatta bir adım öteye taşıyan unsurlar yer
aldı. Başak Bektaş’a göre insanın kendi çocukluğunu kendisinde
görebilmesi kişiyi hayatın içerisinde “bir adım öteye” taşıyan son
derece mutluluk verici durumlardan birisi… Sınıf öğretmeni olarak
öğrencilerinde kendisini bulduğunu ifade eden Başak Bektaş,
insanın gerçek kimliğini oluşturmasında birçok faktör olsa da bunlar
arasında en önemlisinin aile ve bireye etki eden kişiler olduğunu
söyledi. “İdeal benliğime ilk tuğlayı koyan sınıf öğretmenimdi.”
diyen Başak Bektaş için aslında yaşadıkları, yaşatacaklarının
da göstergesiydi. Konuşmasında Steve Jobs’un “İleriye bakarak
yaşamdaki noktaları birleştiremezsiniz.” sözüne gönderme
yapan Başak Bektaş, olumsuzluklar yaşasa da kişinin noktaların
birleşeceğine olan inancını kaybetmeden hayata devam etmesi
gerektiğine inandığını belirtti. Başak Bektaş konuşmasının sonunda
hayatı anlamlı kılan şeyin; kişinin yaptığı işi sevmesi, kendini bulup
yanına alarak ideallerinin yolculuğunu yapması olduğunu söyledi.

“Life is a journey of self-exploration and achieving one’s goals”
Eyüboğlu Educational Institutions Homeroom teacher Başak Bektaş
described the factors that carry a person above and beyond. Başak
Bektaş said that noticing the traces of one’s childhood in their
adult self carries a person above and beyond and is an exhilarating
experience. Başak Bektaş indicated that she associates herself with
her students as a homeroom teacher, stated that family and people
who affect an individual are the most important factors that shape
a person’s actual identity. Her past experiences were indicators
of her future experiences for Başak Bektaş, who said “It was my
homeroom teacher who laid the foundations of my ideal self.” Başak
Bektaş who referred to a quotation by Steve Jobs “You can’t connect
the dots looking forward” stated that a person should always move
on without losing faith that the dots will be connected. Başak Bektaş
said that loving your job and setting out on the journey to achieve
your goals once you know yourself make life meaningful.

“Those who keep on dreaming achieve success against all odds”
Eyüboğlu Educational Institutions Music Teacher Ömer Tokatlı in
the last talk of the TEDxEyüboğlu event shared information about
his education in Fine Arts and how it helped him to go ‘above and
beyond’. Ömer Tokatlı said that he never gave up on his dream to
be a good educator although he studied under difficult conditions,
stating “The sound that I heard when I first touched the key of a
piano one year after I started school amazed me.” Ömer Tokatlı
indicated that he had promised himself “I will help those who come
after me” when he was admitted to university and that he would
never break his promise and thinks that there are two types of people
in life: Those who are discouraged by the harsh reality of life and
those who keep on dreaming… He believes that those who keep on
dreaming achieve success against all odds.

19

News from Eyüboğlu

“Yoluna hayalleriyle devam edenler zoru başarıyor”
TEDxEyüboğlu etkinliğinin son konuşmasını gerçekleştiren
Eyüboğlu Eğitim Kurumları Müzik Öğretmeni Ömer Tokatlı 18
dakikalık sunumunda, aldığı Güzel Sanatlar eğitimini ve onun
bugünkü yansımalarıyla hayatını nasıl “bir adım öteye” taşıdığını
anlattı. Zorluklar ve yokluklar içerisindeki eğitimi sırasında tüm
koşullara rağmen iyi bir eğitimci olma gayreti ve inancından hiçbir
zaman vazgeçmediğini söyleyen Ömer Tokatlı “Okula başladıktan
1 yıl sonra gelen piyanonun tuşuna ilk kez dokunduğumda çıkan
sesten adeta büyülenmiştim.” dedi. Üniversiteyi kazandığında
kendisine verdiği “Benden sonra gelenlere yardım edeceğim.”
sözünü hiçbir zaman unutmadığını belirten Ömer Tokatlı’ya göre
insanlar aslında ikiye ayrılıyor: Gerçeklerle ya da hayallerle yola
devam edenler… Ve o yoluna hayalleriyle devam edenlerin zoru
başardığına inanıyor.

TED Konferansları Hakkında:
TED kendini fikir yaymaya adamış kar amacı
gütmeyen bir oluşumdur. Otuz yıl önce
Kaliforniya’da dört günlük bir konferanslar
serisi olarak başlayan TED; zaman içinde birden
çok girişimcisi ve destekleyeniyle birlikte
dünyayı değiştiren fikirleri yaymaya devam
ederek büyümüştür. Her yıl düzenlenen iki TED
Konferansı; dünyanın önde gelen düşünürlerine
on sekiz dakika boyunca değişik konulardan
bahsetme olanağı sunar ve bu konuşmalar daha
sonra TED.com’da yayınlanır. Daha önceki
TED konuşmacıları arasında Bill Gates, Jane
Goodall, Elizabeth Gilbert, Sir Richard Branson,
Nandan Nilekani, Philippe Starck, Ngozi
Okonjo-Iweala, Isabel Allende ve eski Büyük
Krallık Başbakan’ı Gordon Brown da vardır.

About TED events:
TED is a nonprofit organization devoted to
Ideas Worth Spreading. Started as a four-day
conference in California almost 30 years ago,
TED has grown to support those world-changing
ideas with multiple initiatives. The two annual
TED Conferences invite the world’s leading
thinkers and doers to speak for 18 minutes on
a diverse mix of topics. Many of these talks are
then made available, free, at TED.com. TED
speakers have included Bill Gates, Jane Goodall,
Elizabeth Gilbert, Sir Richard Branson, Nandan
Nilekani, Philippe Starck, Ngozi Okonjo-Iweala,
Isabel Allende and former UK Prime Minister
Gordon Brown.
TED has established the annual TED Prize,
where exceptional individuals with a wish to
change the world get help translating their
wishes into action; TEDx, which supports
individuals or groups in hosting local, selforganized TED-style events around the world;
and the TED Fellows program, helping worldchanging innovators from around the globe to
amplify the impact of their remarkable projects
and activities.

TED dünyayı değiştiren, yenilikçi kişilerin
projelerinin ve aktivitelerinin gücünü artırarak
onlara yardım eden yıllık etkinlikler düzenler:
Dünyayı değiştirmek isteyen sıra dışı kişilere
fikirlerini eyleme dökme konusunda yardım
eden TED Prize, TED tarafından yerel kişilerin
veya grupların desteklendiği, bağımsız olarak
organize edilen TED benzeri TEDx etkinlikleri
ve TED Fellows programı.
Eğitim: Eyüboğlu
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Dünya gençleri Eyüboğlu
TOK Konferansı’nda

Young people from
all over the world
met at Eyüboğlu
TOK Conference

16-19 yaş arasındaki 200 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen konferansta öğrenciler küresel konu ve sorunları ele aldı.
200 students aged between 16 and 19 years addressed global subjects and issues in the conference.

“A Journey to
Truth” mottosuyla
düzenlenen
konferansa farklı
ülkelerden ve
Türkiye’den,
Uluslararası
Bakalorya (IB)
Diploma Programı
öğrencileri katıldı.
International
Baccalaureate
Diploma
Programme
students from all
over the world,
as well as from
Turkey, attended
the conference
held under the
motto “A Journey
to Truth”.

Eyüboğlu Eğitim Kurumları Çamlıca
Kampüsü’nde düzenlenen XIV.
Uluslararası TOK Konferansı
(Theory of Knowledge-Bilgi Kuramı)
farklı ülkelerden 200 öğrenciyi buluşturdu.

The 14th International TOK (Theory of
Knowledge) Conference took place at
Eyüboğlu Educational Institutions Çamlıca
Campus and brought 200 students from all
over the world together.

Eyüboğlu XIV. Uluslararası TOK Konferansı
(Theory of Knowledge-Bilgi Kuramı) bu yıl da farklı
ülkelerden genç öğrencileri bir araya getirdi. Çamlıca
Kampüsünde düzenlenen konferans üç gün sürdü.
“A Journey to Truth” mottosuyla düzenlenen
konferansa farklı ülkelerden ve Türkiye’den,
Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programı
öğrencileri katıldı. 16-19 yaş arasındaki 200
öğrencinin katılımıyla gerçekleşen konferansta
öğrenciler küresel konu ve sorunları ele aldı, farklı
içerik ve başlıklarda sunumlar gerçekleştirdi.
Konferansın açış konuşması Uluslararası Bakalorya
Diploma Programı Bilgi Kuramı dersinin deneyimli
isimlerinden biri olan Michael Dunn tarafından
gerçekleştirildi.

Eyüboğlu 14th International TOK (Theory of
Knowledge) Conference brought young students from
all over the world together, just as it has done in
previous years. The conference took place at Çamlıca
Campus over three days. International Baccalaureate
Diploma Programme students from all over the world,
including Turkey, attended the conference held under
the theme ‘A Journey to Truth’. 200 students aged
between 16 and 19 years addressed global subjects
and issues and delivered presentations about different
topics. Michael Dunn, one of the International
Baccalaureate Diploma Programme Theory of
Knowledge course experts, delivered the opening
speech.

Tarihin önyargıları
Konferans kapsamındaki ilgi çeken sunumlardan
biri Ürdünlü öğrenciler tarafından gerçekleştirildi.
Öğrenciler okullarda öğretilen tarihi bilgilerin
geçerliliğini “Tarihin Önyargıları” başlıklı sunumda
masaya yatırdı. Tarihi olayların zaman içerisinde nasıl
yorumlandığını ve neden farklılaştığını sorgulayan
öğrenciler, tarih bilgilerinin gerçeğin kendisi mi
yoksa bir bakış açısı mı olduğunu, geçmişi anlamanın
geleceği anlamada ne şekilde rol oynadığını ele aldı.
Bilgisayar korsanları ve internet
Günümüz dünyasında hayatımızın vazgeçilmez bir

Bias in History
Jordanian students delivered one of the most
interesting presentations in the conference. Students
inquired into the validity of historical information
provided at schools in their ‘Bias in History’
presentation. The students, who pointed out how
historical interpretations change over time, discussed
whether historical information is a reflection of truth
or a reflection of perspective and addressed the role of
understanding the past in predicting the future.
Hackers and the Internet
Eyüboğlu students focused on the internet which
has become an indispensable part of our lives today.
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Konferansın
açış konuşması
Uluslararası
Bakalorya
Diploma
Programı Bilgi
Kuramı dersinin
deneyimli
isimlerinden biri
olan Michael
Dunn tarafından
gerçekleştirildi.

Üç gün süren konferansta öğrenciler İstanbul
Boğazı turu, Polonezköy gezisi ve kültür turu ile
İstanbul’un tarihi ve turistik zenginliklerini de
yaşadılar.
Students enjoyed the historical and touristic
endowments of Istanbul with a Bosporus tour,
a trip to Polonezköy and a cultural tour during
the three-day conference.

parçası haline gelen internet kullanımı Eyüboğlu
öğrencilerinin sunumunda ele alındı. Yaygın internet
kullanımının zayıf noktalarını ele alan öğrenciler,
“bilgisayar korsanı” olarak adlandırılan kişilerin
bu zayıf noktaları tespit ederek, eriştikleri bilgileri
sistemleri manipüle etmek için kullanmalarına dikkat
çektiler. Manipülasyonların kimi zaman ideolojik bir
amaç uğruna yapıldığını belirten öğrenciler, “İyi bir
amaç uğruna yapılan etik olmayan davranış iyi midir
yoksa kötü olarak mı adlandırılmalıdır?” sorusunun
yanıtını aradılar.
Kişisel inançlar, doğrular ve sansür
Konferanstaki bir diğer sunumda ise sansür ve
ifade özgürlüğü konusu ele alındı. Kişisel inanç
ve doğruların dayanak gösterilerek uygulandığı
sansürün sanat, etik ve tarih alanları üzerindeki etkisi
değerlendirildi. Öğrenciler tarih ve sanattan örneklerle
sansürün olumsuz yanlarını gözler önüne serdi.

Michael Dunn,
one of the
International
Baccalaureate
Diploma
Programme
Theory of
Knowledge
course experts,
delivered the
opening speech.

Students, who gave information about internet
bugs, pointed out that hackers exploit such bugs to
manipulate systems. The students, who indicated that
some hackers manipulate for ideological purposes,
discussed the question: “Is an unethical act based on
good intentions a good or evil deed?”
Personal Beliefs, Principles and Censorship
Censorship and freedom of speech were addressed
in another presentation. The effects of censorship,
as justified by personal belief and principles, were
evaluated in the fields of art, ethics and history.
Students pointed out negative aspects of censorship by
giving examples of history and art.
Students had the chance to enjoy the historical and
touristic endowments of Istanbul with a Bosporus
tour, a trip to Polonezköy and a cultural tour during
the three-day conference.

Üç gün süren konferansta öğrenciler kültürel
sunumların yanı sıra İstanbul Boğazı turu, Polonezköy
gezisi ve kültür turu ile İstanbul’un tarihi ve turistik
zenginliklerini de yaşama fırsatı buldular.
Eğitim: Eyüboğlu
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TOK ve Türkiye hakkında ne dediler? / What did they say about TOK and Turkey?
Eleonora Drago (18 yaşında, UWC Maastricht-İtalya)
Türkiye’ye ilk kez geldim ve çok sevdim. İstanbul çok güzel bir şehir. Tanıştığım tüm insanlar kibar ve
sıcakkanlıydı. TOK Konferansı çok başarılıydı, workshoplarda çok keyif aldım. Bilgi Kuramı dersini
seviyorum. Bu dersin içeriği hayatın diğer alanları ile bağ kurmamı kolaylaştırıyor. Dünyanın günümüzdeki en
büyük sorununun eğitimsizlik olduğunu düşünüyorum. Üniversiteyi İngiltere’de okumak ve kimyager olmak
istiyorum.
Eleonora Drago (UWC Maastricht-Italy, 18)
This is the first time I have been to Turkey and I loved it. Istanbul is a very beautiful city. All the people I met
were kind and friendly. The TOK Conference was very successful and I enjoyed the workshops a lot. I love
TOK. The content of this course helps me to establish connection between theoretical knowledge and actual
life experiences. I believe that the biggest problem today is lack of education. I want to get my BA degree in
England and I want to be a chemist.
Yvonne Menja (17 yaşında, UWC Maastricht-ABD)
Ülkenize ilk kez geldim. İstanbul olağanüstü manzarasıyla beni çok etkiledi. Burada yeni arkadaşlıklar
edindiğim için çok mutlu oldum. İki aydan bu yana TOK dersi alıyorum. Bu dersin, düşüncelerimi
geliştirdiğini, yaratıcılığımı artırdığını ve daha fazla sorgulamama olanak sağladığını düşünüyorum.
Avustralya’da Melbourne Üniversitesinde tıp okumak ve Nöroloji doktoru olmak istiyorum.

Yvonne Menja (UWC Maastricht-USA, 17)
This is the first time I have been to your country. Istanbul has impressed me a lot with its magnificent view. I am
very happy that I have made new friends here. I think this course helps me to improve my ideas, my creativity
and gives me the opportunity to inquire more. I want to study medicine at Melbourne University in Australia
and I want to become a neurologist.
Arkum Özkaya (17 yaşında, TED Ankara Koleji)
TOK’e ilk kez katıldım. Burada farklı ülkelerden yaşıtlarımla bir araya gelmek benim için çok önemliydi.
Konferans “etik” ve “kültür” kavramlarına yaklaşım açısından son derece etkileyiciydi. Sunumlarda hayattan
örneklerle buluşmak bakış açımızı genişletti. TOK dersini çok seviyorum ve diğer derslerden oldukça farklı
olduğunu düşünüyorum. Bu derste öğrendiklerim hayatı sorgulamama, kişiliğime ve isteklerime göre
yön vermeme yardımcı oluyor. Dünyadaki temel sorunlardan birinin, birbirimizi farklı olarak görmek ve
her şeyi bir standart altında ele almaya çalışmak olduğunu düşünüyorum. Düşünmek, sorgulamak ve anlaşmak
yerine sadece başkalarını sorgulamanın hata olduğuna inanıyorum.
Arkum Özkaya (TED Ankara College, 17)
This is the first time I have attended TOK. Coming together with my peers from all over the world has been an
important experience for me. The conference was highly impressive in terms of its approach to the concepts of
ethics and culture. Establishing connections between presentations and real life examples has broadened our
view. I love TOK a lot and I think it is very different from other courses. My learning in this course helps me to
inquire into life and shapes my personality and desires. I think one of the main problems today is that we focus
on our differences and we try to standardize everything. I believe that it is a mistake to judge others instead of
thinking, inquiring and trying to find ways to compromise.

Can Arıhan (17 yaşında, TED Ankara Koleji)
TOK Konferansı oldukça başarılıydı. TOK dersini hayatı sorgulama ve anlama fırsatı sunduğu için seviyorum.
İnsanın temel sorununun anlam arayışı olduğunu düşünüyorum. Bunun özünde de mutlu olma isteği yer alıyor.
Kimse olduğu yerde mutlu olamıyor ve mutluluğu bulabilmek için çalışıyor.

Can Arıhan (TED Ankara College, 17)
TOK Conference was very successful. I love TOK because it gives me the opportunity to inquire and understand
life. I think man’s search for meaning is his biggest struggle in life and it is rooted in his desire to be happy.
Nobody is happy as they are, so they are trying to find happiness.
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“Çocuğa ceza vermek, “When you punish
söz konusu olayı
a child, you actually
meşrulaştırmaktır”
legitimize the event that
led to the punishment
in the first place.”

Dr. Özgür Bolat,
içsel motivasyonu
yüksek olan
insanların hem
mutlu hem de
başarılı olma
olasılığının çok
daha yüksek
olduğunu belirtti.

Dr. Özgür Bolat, “Değerliyim ve hayatımın sorumluluğunu alabilirim.” duygusu ile yetişen çocukların, yaşamda mutlu ve
başarılı bireyler olarak yer aldıklarını ifade etti.

Dr. Özgür Bolat,
indicated
that people
with intrinsic
motivation have a
greater chance of
being happy and
successful in life.

Dr. Özgür Bolat expressed that children who feel that “I am valuable and I can take responsibility for my life” become happy and
successful individuals in life.

Eyüboğlu Eğitim Kurumları Çamlıca Kampüsü’nde
düzenlenen ve Dr. Özgür Bolat’ın konuşmacı olduğu
XV. Eyüboğlu Veli Sempozyumu’nda “Başarılı ve
Mutlu Bir İnsan Nasıl Yetiştirilir?” konusu ele alındı.
Dr. Özgür Bolat konuşmasında anne-babalara,
çocuklarına ceza ve ödül vermek yerine neler
yapmaları gerektiğini anlattı.

The topic of ‘How to Raise Our Children to Be
Happy and Successful in Life?’ was addressed in the
15th Eyüboğlu Parent Symposium that was held at
Eyüboğlu Educational Institutions Çamlıca Campus,
where Dr. Özgür Bolat attended as the guest speaker.
Dr. Özgür Bolat gave parents advice about what to do
instead of punishing or rewarding children.

Eyüboğlu Çamlıca Kampüsünde düzenlenen XV. Eyüboğlu Veli
Sempozyumu’nda, Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı, Akademisyen,
Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolat “Mutlu ve Başarılı Bir İnsan Nasıl
Yetiştirilir?” sorusunun yanıtlarını paylaştı. Sempozyum kapsamında
Eyüboğlu öğretmenleri tarafından gerçekleştirilen 18 farklı sunumda
ise; “Matematik Başarısını Artırmak için Yapılmaması Gerekenler”,
“Sınırların Üzerinde Gezinen Ergenler”, “Çocukların Dilini
Anlamak”, “X, Y, Z Kuşağı ve Kariyer Seçimi” gibi konulara yer
verildi.

Hürriyet newspaper columnist, academician and pedagogue,
Dr. Özgür Bolat, addressed the topic of ‘How to Raise Our Children
to Be Happy and Successful in Life?’ at the 15th Eyüboğlu Parent
Symposium, held at Eyüboğlu Educational Institutions Çamlıca
Campus. Eyüboğlu Educational Institutions teachers presented
under 18 different titles during the symposium; titles included ‘What
Can We Do To Make Our Children More Successful in Math?’,
‘Adolescents Living on the Edge’, ‘Understanding What Children
Mean’ and ‘Career Choices for Generations X, Y and Z’.

“Türk toplumunun sevgisizlik sorunu var”
Yaklaşık 500 velinin izlediği sempozyumda Dr. Özgür Bolat
konuşmasına, “Başarılı insanlar her zaman mutlu değil, mutlu
insanlar her zaman başarılı değil.” sözleriyle başladı ve sonrasında
bir insanı hem mutlu hem de başarılı yapan faktörlerin neler
olduğunu anlattı. İnsanları mutlu eden şeyler arasında sosyalleşme,

“Turkish society suffers from a lack of love”
Dr. Özgür Bolat started his speech by saying “All successful people
are not happy, and all happy people are not successful” before
listing the factors for happiness and success in the symposium
attended by approximately 500 parents. Dr. Özgür Bolat, who said
that socialization, children, watching TV, resting, exercise and eating
Eğitim: Eyüboğlu
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çocuklar, TV izleme, dinlenme, egzersiz, yemek yeme gibi
unsurların yer aldığını söyleyen Dr. Özgür Bolat, içsel motivasyonu
yüksek olan insanların hem mutlu hem de başarılı olma olasılığının
çok daha yüksek olduğunu belirtti. Türk toplumunun sevgisizlik
sorunu olduğunu söyleyen Özgür Bolat ülkemizde çocukların
yüksek onay, başarı, statü, para, mevki gibi dış kaynaklı
motivasyonlara yönelik yetiştirildiğinin altını çizdi ve dışsal
motivasyon arttıkça yaşamsal doyumun azaldığını belirtti.
Yaşamdaki ve toplumdaki kabulünü iç kaynakları ile sağlayanların
çok daha mutlu olduğunu söyleyen Özgür Bolat, kişinin iç
kaynaklarını oluşturan öğeleri ise kimliği, değerleri, prensipleri ve
ilişkileri olarak sıraladı.
“Övgü, anne-çocuk arasında samimiyetsiz bir iletişim ve
bağımlılık yaratıyor”
Dr. Özgür Bolat konuşmasında Türk ailelerinin çocuk yetiştirirken
sıkça başvurduğu ceza, övgü, ödül mekanizmalarının sakıncalarına
değindi ve ailelerin neler yapması gerektiğini anlattı. Çocuğa, hatalı
davranışının sonucu olarak ceza vermenin yarar sağlamadığını
belirten Özgür Bolat, “Çoğu ailede kural yok, kural olsa dahi değeri
yok, anne-baba pek çok konuda hem fikir değil ya da kurallar çocuk
açısından anlaşılabilir değil.” sözleriyle ceza sisteminin neden işe
yaramadığını ifade etti. Çocuğa ceza vermenin, söz konusu olayı
meşrulaştırdığını belirten Dr. Özgür Bolat ceza, ödül ve övgü
konusundaki görüş, uyarı ve önerilerini şöyle sıraladı:
• Ceza yerine kurallar koymak ve davranışın bedelinin ödenmesi, 		
çocuğun iç kontrol odaklı yetişmesine olanak sağlar.
• Bedel, söz konusu davranışın doğal sonucudur.
• Öz güvenin temelinde iç kontrol vardır. Bu, çocuk için “Hayatta 		
olup bitenler benim davranışlarıma bağlı” duygusunu yaratır.
• Ödül çocuk için dış motivasyon aracıdır. Ödülle deneyim 		
sağlayabilirsiniz ancak davranışı devam ettiremezsiniz.
• Övgü, anne-çocuk arasında samimiyetsiz bir iletişim ve bağımlılık
yaratır. Bu bağımlılık ihtiyacını daha sonra sürekli karşılamanız 		
gerekir.
• Övgü, çocuktan “Hayatımın kontrolü bende” duygusunu alır.
• Çocuğunuzun öz değerlendirme yapmasına fırsat verin. 		
Yaptıklarına tanıklık edin.
• Çocuğunuza özerklik tanıyın. Geribildirimde bulunun.
İlgi soruları yöneltin.
• Çocuğunuza gerçek bir sevgi ile yaklaşın.
Anne-babaların çocuklarıyla kuracakları sağlıklı iletişimin kodlarını
bu şekilde sıralayan Dr. Özgür Bolat, bu yaklaşımla yetişen bir
çocuğun “Değerliyim ve hayatımın sorumluluğunu alabilirim.”
duygusu ile yaşamda mutlu ve başarılı bir birey olarak yer alacağını
ifade etti.

Eyüboğlu’ndan Haberler

Ödül çocuk için dış motivasyon aracıdır.
Ödülle deneyim sağlayabilirsiniz ancak
davranışı devam ettiremezsiniz.
Reward is a tool for extrinsic motivation,
which may lead to desired action but not the
sustainability of desired behavior.
well are among the factors for happiness, indicated that people
with intrinsic motivation have a greater chance to be happy and
successful in life. Özgür Bolat expressed that Turkish society suffers
from a lack of love and emphasized that children are encouraged to
depend on extrinsic motivation factors to be happy, such as need for
approval of others, success, status, money, and title, and stated that
the higher the need for extrinsic motivation, the lower satisfaction
with life will be.
Özgür Bolat specified that those who find approval in life and in
society within their inner resources are much happier; he listed
the elements of inner resource as identity, values, principles and
relationships.
“Praise leads to dependency and insincere communication
between mother and child”
Dr. Özgür Bolat warned parents against using the mechanisms of
punishment, praise and reward which are frequently used by Turkish
families to raise children. Özgür Bolat expressed that punishment
does not work with children, explaining the reason why by saying,
“Most families do not set rules. Even if they set rules, such rules are
not effective because parents are not usually on the same page or the
rules are not understood by children.” Dr. Özgür Bolat elaborated
that punishment actually means legitimisation of the event that led
to punishment in the first place and listed the following opinions,
warnings and recommendations with regard to punishment, praise
and reward:
• You should set rules instead of punishing and make sure that the
child accepts the consequences of their misbehavior.
This improves a child’s self-control skills.
• Consequence is a natural outcome of an action.
• Self-esteem is based on self-control. The child is able to think, 		
“My experiences in life depend on my behavior.”
• Reward is a tool for extrinsic motivation, which may lead to 		
desired action but not the sustainability of desired behavior.
• Praise leads to dependency and insincere communication between
mother and child. The mother has to meet the constant need for 		
dependency later in life.
• Children who are praised cannot feel that “I have control over
my life.”
• Let your children make self-evaluations and see what they do.
• Let your children behave autonomously. Give feedback.
Ask questions to show that you are interested in what they are 		
doing.
• Show your children that you truly love them.
Dr. Özgür Bolat, who shared the secrets to healthy communication
between parents and children, said that children who are raised by
parents who pay attention to and follow the principles listed above
will become happy and successful in life, as they will feel that
“I am valuable and I can take responsibility for my life.”

Dr. Özgür Bolat: “Övgü, anne-çocuk arasında samimiyetsiz bir iletişim ve
bağımlılık yaratır. Bu bağımlılık ihtiyacını daha sonra sürekli karşılamanız
gerekir.”
Dr. Özgür Bolat: “Praise leads to dependence and insincere communication
between mother and child. The mother has to meet the constant need for
dependency later in life.”
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“Tarihçinin,
edebiyatla
arasının
çok iyi olması
gerekir”

“A historian must read a
lot of literature”

Eyüboğlu students spent three days browsing through books
and talking to authors during the 25th Literature and Book
Days. Prof. Dr. İlber Ortaylı who delivered the opening speech of
Literature and Book Days recommended students to recognise the
importance of literature and read a lot of books.

XXV. Edebiyat ve Kitap Günleri’nde
Eyüboğlu öğrencileri kitaplar ve
yazarlarla dolu üç gün geçirdi. Edebiyat
ve Kitap Günlerinin açılış konuşmasını
gerçekleştiren Prof. Dr. İlber Ortaylı
öğrencilerden edebiyata önem vermelerini
ve çok kitap okumalarını istedi.
Eyüboğlu Eğitim Kurumları, Edebiyat ve Kitap
Günlerinin 25. yılında yine birbirinden değerli
yazarları ağırladı. Çeyrek asırlık geçmişiyle okulun
en önemli etkinliklerinden biri olan ve “Okuyan
İnsan, Yaşayan İnsan” mottosuyla gerçekleştirilen
XXV. Edebiyat ve Kitap Günlerinin bu yılki teması
“Edebiyat ve Tarih” oldu. Anaokulundan 12. sınıfa
kadar tüm Eyüboğlu öğrencileri 3 gün boyunca
edebiyatın büyülü dünyasına yolculuk yaptı ve
birbirinden değerli yazarlarla söyleşiler gerçekleştirdi.

“Tarih, edebiyatın çok sıkı metotlara dayanarak
yapılanıdır”
Edebiyat ve Kitap Günlerinin bu yılki açılış konuğu
ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu. İlber
Ortaylı konuşmasının başlangıcında “Kitaplarımı
okuduğunuzu hissettim ve memnun oldum. Gençlerin
bu kitapları okuması, emeklerimin, girişimimin
pek boş olmadığını gösterdi.” dedi ve Eyüboğlu
Koleji öğrencileriyle bir arada olmaktan mutluluk
duyduğunu belirtti. Ortaylı, “Edebiyat ve Tarih”
başlıklı konuşmasında her iki disiplin arasındaki
ilişkiye dikkat çekti. “Tarih dediğimiz şey aslında bir
edebiyattır. Edebiyatın çok sıkı metotlara dayanarak
yapılanıdır.” diyen İlber Ortaylı tarihi, bilimler üstü
olarak tanımladı ve iyi bir tarihçinin nümismatik
bilmesi, kitabeleri çok iyi değerlendirebilmesi,
filolojik bakımdan güçlü bir yeteneğinin olması
gerektiğini ifade etti.

Eyüboğlu Educational Institutions hosted severl
prominent authors in the 25th Literature and Book
Days just as in previous years. The 25th Literature
and Book Days, which were celebrated under the
banner of “The Person Who Reads is A Person Who
Lives” is one of the most important activities of
the school with its quarter-century history, focused
on ‘Literature and History’. All Eyüboğlu students
from Kindergarten to Grade 12 took a journey
into the enchanting world of literature and had the
opportunity to meet professional authors.
“History is a form of literature, in which very strict
methods are used”
Prof. Dr. İlber Ortaylı was the guest speaker who
delivered the opening speech of the Literature and
Book Days this year. İlber Ortaylı started his speech
by saying “I get the impression that you read my
books and that makes me happy. When I see young
people who read my books, I feel that my efforts
are not in vain” and said that he was happy to be
spending time with Eyüboğlu High School students.
Mr. Ortaylı pointed out the relationship between
two disciplines in his speech entitled “Literature
and History”. İlber Ortaylı, who stated “History
is actually a form of literature, in which very strict
methods are used” defined history as trans-science
and said that a good historian must be knowledgeable
about numismatics, able to interpret inscriptions well
and have strong philological skills.
“The language and style that Turkish historians use
today are not acceptable”
İlber Ortaylı, who indicated that style and content are
very important elements in history, stated “If you ask
five different historians to use the same material and
the same subject, they will come up with five different
Eğitim: Eyüboğlu
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“Günümüz Türk tarihçilerinin dil ve üslupları tasvip edilemez”
Tarihte üslup ve içeriğin son derece önemli olduğunu söyleyen
İlber Ortaylı “Aynı malzemeyi, aynı konuyu 5 ayrı tarihçiye
verseniz beşi de size beş ayrı senfoni çıkarır. Bu, tarihçinin
edebiyatçı tarafıdır. İsimler aynıdır, olaylar aynı olmak zorundadır
ama bunların bağlantısı ve değerlendirmesi çok farklı olabilir.
Tarihçi orada tıpkı bir romancı gibi hareket eder, tek farkı yalan
söylememesidir.” dedi. Dilin tarihçiler için çok önemli olduğunu
söyleyen Prof. Dr. İlber Ortaylı günümüzde Türkiye tarihçilerinin
tasvip edilemeyecek dil ve üslup sorunları olduğunu ancak Mehmet
Fuad Köprülü ve Halil İnalcık’ın bu anlamda ayrı bir önem ve
değer taşıdığını ifade etti. İlber Ortaylı “Türkçeleri çok sarihtir,
çok tatlıdır, akıcıdır ve imzasız belli olur. Bir üslupları vardır
çünkü… Edebiyatta da öyledir. Hüseyin Rahmi’yi, Yakup Kadri’yi
üslubundan tanırsınız. Roman konusunu ve başlığını görmeseniz
de, önünüze bir sayfa bile koysalar anlarsınız.” sözleriyle dil ve
üslup konusunun önemine ilişkin görüşlerini dile getirdi.

symphonies at the end. That is the literary side of the historian. The
names are the same, the events have to be the same but they can
be connected and interpreted in different ways. The historian acts
like a novelist at that point; the only difference is that a historian
does not lie.” Prof. Dr. İlber Ortaylı who said that language is very
important for historians indicated that Turkish historians make
unacceptable mistakes in using language and style today but added
that Mehmet Fuad Köprülü and Halil İnalcık, very prominent and
valuable historians, are not among them. İlber Ortaylı expressed
his opinion on language and style by saying “They have an explicit,
pleasing and fluent way of expressing their thoughts in Turkish.
When you read it, you can understand who wrote it because they
have a style. It is the same as in literature. When you read a novel by
Hüseyin Rahmi or Yakup Kadri, you can identify its author because
of the distinguished style. Even if you don’t read the plot and title of
the novel, you can identify its author by reading a single page if the
novel was written by one of these writers.”

“Bugünkü kuşağın 300 kelimesi, edebiyatı anlamak için
yeterli değildir”
Tarihçinin pek çok bilimin yanı sıra edebiyatla arasının çok iyi
olması gerektiğini söyleyen İlber Ortaylı, tarihin okulda
öğrenilemeyeceğini belirterek “Tarih tekdüze, abartma, şişirme bir
şey değildir. Türkiye’de tarihi okumazlar, mukayese etmezler, arşiv
edinmezler, edebiyatı hiç okumazlar. Bunun yerine hayalle yazma
merakı vardır. Bu nedenle edebiyata önem vermenizi, okumanızı
isterim.” dedi. Edebiyatı anlamak için lisan bilmek gerektiğini de
belirten İlber Ortaylı, öğrencilere Türkçeyi çok iyi öğrenmeleri
tavsiyesinde bulundu ve “Bugünkü kuşağın 300 kelimesi edebiyatı
anlamak için yeterli değildir.” dedi.

“This generation’s vocabulary, comprised of 300 words, is not
sufficient to understand literature”
İlber Ortaylı, who indicated that a historian must read a lot of
literature as well as science, stated that history cannot be learned
at school and added “History is not uniform, exaggerated or
fake. They don’t read history in Turkey, they don’t compare it,
they don’t archive it and they don’t read literature at all. They use
their imagination to write. Therefore I hope that you recognise the
importance of and read literature.” İlber Ortaylı, who said that
one needs to have a good command of language to understand
literature, recommended students learn Turkish very well and added
“This generation’s vocabulary, comprised of 300 words, is not
sufficient to understand literature”.

“70-80 milyon insanı kimse suya batıramaz, deniz taşar”
Konuşmasının son bölümünde öğrencilerin sorularını yanıtlayan
İlber Ortaylı Türkiye’nin geleceğine ilişkin görüşlerini soran
öğrenciyi şu sözlerle yanıtladı: “Türkiye 70-80 milyonluk bir ülke.
Anormal bir büyümesi var. Bir ülke nüfusunun dörtte biri aynı
şehirde yaşıyorsa bu anormaldir, bu hastalıktır, bu problemlerin
kaynağıdır. Bunlar çok çetin, yorucu problemlerdir. Etnik
bir sorun olduğunun farkındasınız. Çok ciddi günler ve anlar
yaşıyoruz. Böyle şeyleri duymaya her an hazırlıklı olun. Ama
paniğe kapılmayın. Siz paniğe kapıldıkça bu durumlar tekrarlar.
Zaten bu olaylar paniğe kapılmanız için tekrarlanıyor. Nerenin
sahibi olduğunuzu bileceksiniz ancak bu sayede şer kuvvetlerini
kovabilirsiniz. Bu çok açıktır. Bu ülke bir yere gitmez. Çünkü
70-80 milyon insanı kimse suya batıramaz, deniz taşar. Ayakta
kalmak çok mühimdir. Ama nesillerin hayatının berbat olmaması
için, sağlıklı ve rahat yaşayabilmemiz için, annelerinizin,
babalarınızın yüzünü güldürmek ve ilerde sizin evlatlarınızın
yüzünün de gülmesi için sağlam duracaksınız ve hiçbir şeyden
korkmayacaksınız. Bir yere giderim de kurtulurum diye
düşünemezsiniz. Hiçbir yere gidemezsiniz. Önce kendi ülkenize
bakacaksınız.”

“No one can throw 70-80 million people into the sea; it would
overflow”
İlber Ortaylı who answered students’ questions at the end of his
speech gave the following response to the student who asked his
opinions on Turkey’s future: “Turkey has a population of 70-80
million today. It grows abnormally. If a quarter of a country’s total
population lives in the same city, it is an abnormal and ill situation
and it causes problems. These are very challenging and difficult
issues. You are aware that there is an ethnic problem. We are living
through harsh times. Be prepared to hear such news. But don’t
panic. These situations repeat themselves if you panic. Such events
are repeated for you to panic. You have to know the land that you
claim so that you can drive the enemies out. This country cannot be
destroyed because no one can throw 70-80 million people into the
sea; it would overflow. It is very important to survive. But you need
to be strong and fear nothing so that the lives of generations are not
wasted. You can live healthily and happily, your mothers and fathers
were happy and your children will be happy in the future. You should
not consider going abroad to escape. You cannot go anywhere. You
have to look after your own country first.”
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İlber Ortaylı’dan öğrencilere tavsiyeler:

Recommendations from İlber Ortaylı to students:

• Yabancı dil öğrenin. Bir değil, iki dil öğrenin. İngilizce de
olabilir, Arapça da… Fransızca da olabilir, Latince de… Felsefe
açısından Almanca da olabilir. Dil öğrenmeden zaten kendi
dilinizi de anlamazsınız.
• Tarihi ve ona paralel olarak Türk ve yabancı edebiyatı okuyun.
1. Dünya Savaşı’nın tarihini okuyacaksınız, bunun yanında
mutlaka Şevket Süreyya Aydemir’in “Suyu Arayan Adam”
kitabını, hâtıratını okun, 1. Dünya Savaşı ile ilgili romanları
okuyun. Bu, olayların imajınızda canlanması açısından son derece
önemlidir ve başka türlü olmaz. Napoleon’u okumak yetmez.
Napolyon’un Rusya seferi için Harp ve Sulh’u okumanız gerekir.
Mesela feminizm üzerine Gustave Flaubert’in Madame Bovary
kitabını, Tolstoy’un Anna Karenina’sını ayrıca Emile Zola’yı
okuduğunuzda bu sizin üç katmanda (Avrupa, Rusya, Fransa) üç
çevrede kadının konumunu anlamanızı sağlayacaktır. Aynı dönem
içerisinde Türk kadınının rolünü anlamak için Çalıkuşu’nu, Aşk-ı
Memnu’yu, Gülnihal’i okuyun. Bu size o dönemde Türkiye’deki
kadının yerini anlatacaktır.
• Ayrıca Türk şiirini okumak ve bilmek zorundasınız. Bunun
şakası yok. Şiir okumamak çok büyük bir noksanlıktır. Bazı
hallerde insanlar şiirle daha çok şey öğrenirler. Şiir bilmeyen
milletlerin dili gider. Şiir bilmeyen insanlar ise sıkıcıdırlar.
Diliniz, insanlara kendinizi ifade edebilmeniz ve muhtevalı bir
konuşmayla ikna edebilmeniz; saygın bir insan olabilmeniz için
önemlidir.
• Gündemi, takip edin. Türkçe ve yabancı gazeteleri okuyun.
• Farklı ülkeleri gezin. Gittiğiniz ülkeyi tanıyın, öğrenin. O ülke
insanları ile ülkeleri hakkında konuşun.
• Televizyonda yabancı kanalları takip edin. Mesela BBC’deki
tartışmaları izleyin.

• Learn a foreign language. Learn not only one, but two
languages. It does not have to be English. It can be Arabic,
French or Latin. You can learn German to understand philosophy
better. You cannot understand your own language unless you learn
another one.
• Read history and Turkish and foreign literature in parallel to the
history that you read. If you read the history of World War I, read
the memoirs ‘Suyu Arayan Adam’ by Şevket Süreyya Aydemir and
read novels about the World War I so that you can visualize the
events. Otherwise you cannot imagine them. Reading Napoleon
is not enough. You need to read ‘War and Peace’ to understand
Napoleon’s Russian campaign. You should read ‘Madame Bovary’
by Gustave Flaubert, ‘Anna Karenina’ by Tolstoy and books
of Emile Zola to understand feminism and the status of women
in three different settings (Europe, Russia and France). Read
‘Çalıkuşu’, ‘Aşk-ı Memnu’ and ‘Gülnihal’ to understand the role
of Turkish women in the same period. These books will help you to
understand the status of women in Turkey in these periods.
• You have to read and become familiar with Turkish poetry. It is
a must. It is a big flaw not to read poetry. People learn more by
reading poetry in some cases. The language of societies that do
not read poetry is endangered. People who do not read poetry are
boring. The way you use language is important for you to be able
to express yourself, speak meaningfully to persuade others and to
become a respectful person.
• Follow the news. Read Turkish and foreign newspapers.
• Travel to different countries. Learn more about the country that
you visit. Talk with the native people about their country.
• Watch foreign channels. For example, watch discussions on
BBC.

“Bir Kitap da Arkadaşıma”
3 gün süren Edebiyat ve Kitap Günlerinde öğrenciler “Masal
Kahramanları Aramızda”, “İngilizce Masallar”, “Edebiyattan
Beyazperdeye”, “Bizden, İçimizden…”, “Bir Şiiri Çözümlemek”,
“Ben Bir Kitap Okudum” gibi çok sayıda farklı etkinliğe katıldı.
Edebiyat ve Kitap Günleri’nde öğrenciler bu yıl da birçok
yazarla bir araya geldi. Konuk yazarlarla tanışma, söyleşi yapma,
kitaplarını imzalatma fırsatı bulan öğrenciler yayınevlerinin
standlarını gezerek çok sayıda kitap aldı.

‘And One Book for My Friend’
Students attended several different events such as Fairy Tale
Characters are Among Us’, ‘English Fairy Tales’, ‘From Literature
to the Silver Screen’, ‘Like Us, One of Us…’, ‘Analysis of a Poem’
and ‘I Read a Book’ during the Literature and Book Days which
lasted for three days. Students, who had the opportunity to meet, talk
with and get their books signed by many professional authors, just
as in previous years, visited the book stands of publishing houses
and bought a great number of books.

Etkinliğe yazarlar Aslı Der, Mina Tansel, Tolga Gümüşay, Tülin
Kozikoğlu, Ceren Kurt, Evren Yiğit, Aydoğan Yavaşlı, Ferrin İlbay
Yalnız, Gönül Simpson, Ahmet Önel, İlkay Marangoz, Koray Avcı
Çakman, Erdem Seçmen, Ayla Çınaroğlu, Betül Avunç, Selen
Somer, Defne Ongun Müminoğlu ve Mesut Tığlı katıldı.
Edebiyat ve Kitap Günlerinde, Okul Aile Birliği ve Öğrenci
Birliği’nin düzenlediği “Bir Kitap da Arkadaşıma” kampanyası da
büyük ilgi gördü. Öğrenciler kardeş okulun öğrencilerine hediye
etmek üzere aldıkları yüzlerce kitabı Eyüboğlu Okul Aile Birliğine
teslim etti.

Authors Aslı Der, Mina Tansel, Tolga Gümüşay, Tülin Kozikoğlu,
Ceren Kurt, Evren Yiğit, Aydoğan Yavaşlı, Ferrin İlbay Yalnız,
Gönül Simpson, Ahmet Önel, İlkay Marangoz, Koray Avcı Çakman,
Erdem Seçmen, Ayla Çınaroğlu, Betül Avunç, Selen Somer, Defne
Ongun Müminoğlu and Mesut Tığlı took part in the event. The
‘And One Book for My Friend’ campaign that was organized by
the Parent-Teacher Association and Student Council received great
interest. Students delivered 850 books to Eyüboğlu Parent-Teacher
Association representatives, to be presented as gifts to students of a
sister school.

Mehmet Âkif Ersoy Sokağı’nın açılışı yapıldı
Edebiyat ve Kitap Günleri’nde her yıl ayrıca, Çamlıca
Kampüsündeki Merkez Kütüphanede kitap raflarını birbirinden
ayıran koridorlara önemli edebiyatçılardan birinin adı veriliyor.
Attila İlhan, Sabahattin Eyüboğlu, Can Yücel, Sabahattin Ali,
Rıfat Ilgaz, Haldun Taner, Tolstoy, William Shakespeare, Yaşar
Kemal gibi tanınmış yazar ve şairlerin adlarını taşıyan sokak
tabelalarına bu yıl eklenen isim, İstiklâl Marşı’nın yazarı, ünlü şair
Mehmet Akif Ersoy oldu. Eyüboğlu Merkez Kütüphane’deki sokak
açılışı konuklar, öğrenciler ve öğretmenlerin katıldığı bir törenle
gerçekleştirildi.

‘Mehmet Âkif Ersoy Street’ Opening
Each year, one of the aisles of the Central Library at Çamlıca
Campus is named after a prominent author during Literature
and Book Days. The name of the renowned author of the Turkish
national anthem, Mehmet Akif Ersoy, was given to one of the
symbolic street signs this year. The new sign will stand alongside
others which bear the names of renowned authors and poets, such as
Attila İlhan, Sabahattin Eyüboğlu, Can Yücel, Sabahattin Ali, Rıfat
Ilgaz, Haldun Taner, Tolstoy, William Shakespeare and Yaşar Kemal.
The aisle in the Central Library was named after Mehmet Akif Ersoy
during a ceremony attended by guests, students and teachers.

Eğitim: Eyüboğlu
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Mezunlar College Day’de
öğrencilerle buluştu

Eyüboğlu Koleji ve Eyüboğlu Fen Lisesinden mezun olan ve
eğitimlerini yurt dışındaki seçkin üniversitelerde sürdüren
Eyüboğlu mezunları, üniversite ve ülke seçerken nelere dikkat
edilmesi gerektiğini paylaştılar.

Açılış
konuşmasını
Eyüboğlu ‘97
mezunu Doç.
Dr. Serdar
Çelik’in yaptığı
seminerde,
öğrencilerin
ülke, üniversite
ve program
tercihlerini
etkileyen
faktörler ve yurt
dışında eğitim
ve günlük yaşam
deneyimleri
paylaşıldı.

Eyüboğlu Eğitim Kurumlarından mezun olan ve
dünyanın çeşitli ülkelerindeki seçkin üniversitelerde
eğitim hayatına devam eden öğrenciler, geleneksel
“College Day” etkinliğinde, Eyüboğlu Koleji
öğrencileri ve velileri ile deneyimlerini paylaştı.
ABD, İngiltere, Kanada, İtalya, Macaristan ve
Hollanda’daki üniversitelerde eğitimlerini sürdüren 14
Eyüboğlu mezunu, Çamlıca Kampüsünde düzenlenen
etkinlikte, yurt dışında öğrenci olmanın avantaj ve
dezavantajlarını anlattı. Açılış konuşmasını Eyüboğlu
‘97 mezunu Doç. Dr. Serdar Çelik’in yaptığı
seminerde, öğrencilerin ülke, üniversite ve program
tercihlerini etkileyen faktörler ve yurt dışında eğitim
ve günlük yaşam deneyimleri paylaşıldı.
Mezun olduğu okulda öğrencilerle buluşmanın
kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Doç. Dr.
Serdar Çelik üniversite tercihi döneminde Makine
Mühendisliği okuma yönündeki kararının son
derece net olduğunu belirtti ve kendi eğitim sürecini
şu sözlerle paylaştı: “Üniversite için sadece dört
tercih yaptım. Dördü de Makine Mühendisliğiydi.
Yıldız Teknik Üniversitesinde Lisans eğitimimi
tamamladıktan sonra Yüksek Lisans eğitimimi
İstanbul Teknik Üniversitesinde sürdürdüm.

Alumni came
together with
students on
College Day

Students who graduated from Eyüboğlu
High School and Eyüboğlu Science
High School and went on to study at
distinguished universities abroad described
the points that students must consider
when choosing their university and country
of study.
Students who graduated from Eyüboğlu Educational
Institutions and went on to study at distinguished
universities around the world shared their experiences
with Eyüboğlu High School students and parents
during the traditional ‘College Day’ event.
Fourteen Eyüboğlu graduates who have been
studying at universities in USA, England, Canada,
Italy, Hungary and Holland described the advantages
and disadvantages of being an overseas student in
the event which took place at the Çamlıca Campus.
Graduates shared their academic and daily life
experiences as overseas students and the factors that
affected their decisions as to country, university or
program of study in the seminar where Eyüboğlu ’97
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Bu süre içerisinde Arçelik A.Ş.’de Ar-Ge mühendisi
olarak çalıştım. Daha sonra doktora öğrenimim için
Southern Illinois University Carbondale’e (SIUC)
gittim. O dönemde farklı burs olanakları vardı. Bir
seçenek de devlet bursu ile gitmekti ancak onun
sonrasında geri dönüş ve mecburi hizmet koşulları
olduğu için ben doğrudan SIUC’nin asistanlık
bursundan yararlandım. Sonrasında ise doktoramı
tamamlayıp halen çalışmakta olduğum Southern
Illinois University Edwardsville’de (SIUE) Öğretim
Üyesi olarak göreve başladım.”
Doç. Dr. Serdar Çelik mühendislik alanındaki lisans
eğitiminin Türkiye’de az sayıda ödev ve projeye
dayalı olduğunu, Amerika’da ise her ders için düzenli
ödevler verildiğini, proje çalışmalarının ise çok daha
yoğun olduğunu belirtti. Serdar Çelik Türkiye’de
mezun olan bir mühendislik öğrencisinin eşdeğer
bir Amerikan okulundan mezun olan mühendislik
öğrencisine göre daha güçlü teorik bilgiye sahip
olduğunu ancak Amerikan üniversitelerinden mezun
öğrencilerin ise proje ve uygulama alanında daha
avantajlı olduklarını belirtti.
Yurt dışında okumak isteyenler üniversite ve ülke
seçimi yaparken nelere dikkat etmeli?
• Her ülkenin başvuru takvimi farklı. 12. sınıfa
başlar başlamaz siz de son başvuru tarihine
bırakmadan başvurularınızı tamamlayın.
• Yurt dışı başvuruları için gereken dil (TOEFL/
IELTS) veya SAT sınavlarını 11. sınıfın sonunda
tamamlayın. Çoğu öğrenci bu sınavları son sınıfa
bırakıyor. Dersler, okul sınavları, başvurular derken
yurt dışı üniversite sınavlarına hazırlanacak vakit
kalmıyor. Hem okul başarısı hem sınav başarısı
düşüyor.

graduate Assoc. Prof. Dr. Serdar Çelik delivered the
opening speech.
Assoc. Prof. Dr. Serdar Çelik, who expressed
his happiness in being together with the current
students of the school from which he graduated,
stated that he was absolutely sure that he wanted
to study Mechanical Engineering and described his
own academic process by saying that: “I applied
for only four universities. They were all for the
Mechanical Engineering Department. After I attained
by bachelor’s degree at Yıldız Technical University,
I went on to study at Istanbul Technical University
to attain my Master’s Degree. I also worked as the
Research and Development Manager at Arçelik A.Ş.
Then I studied for my doctorate at Southern Illinois
University Carbondale’e (SIUC). There were different
scholarship opportunities back then. One of them
was to receive a state scholarship but it required me
to return here and provide compulsory service for a
certain period of time, so I applied directly for a SIUC
graduate assistant scholarship. When I completed
my doctorate study, I started to work as an Assistant
Professor at Southern Illinois University Edwardsville
(SIUE), where I still work.”
Assoc. Prof. Dr. Serdar Çelik indicated that
undergraduate study in the field of engineering does
not require students to work on a lot of tasks and
projects in Turkey, whereas, in America, students are
regularly assigned tasks for each course and have
a project-based course schedule. Serdar Çelik said
that a student who graduates from an engineering
department in Turkey is more knowledgeable in
terms of theory than a student who graduates from
an engineering department in USA while students

Graduates shared
their academic
and daily life
experiences
as overseas
students and
the factors
that affected
their decisions
as to country,
university or
program of study
in the seminar
where Eyüboğlu
’97 graduate
Assoc. Prof. Dr.
Serdar Çelik
delivered the
opening speech.
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who complete undergraduate programs at American
universities have greater advantages in terms of
project implementation and practical knowledge.
What points should those who want to study abroad
consider while choosing the university and country
of study?
• Each country has a different academic calendar.
Apply before the deadline and as soon as you start
studying in Grade 12.
• Make sure that you take all the language (TOEFL/
IELTS) or SAT exams required for application to
study abroad at the end of Grade 11. Most students
decide to take these exams in the final year of high
school but do not have time to prepare for the
examinations of overseas universities as they are
too busy with courses, school examinations and
applications. Consequently, their achievement levels,
both at school and in examinations, are reduced.
• School marks play a big role in admission to
overseas universities: Grades from the final two years
are most important for Canada and the UK, while US
universities put importance on the grades received in
all four years of high school.

İngilizce dışında
bir dil öğrenmek
istiyorsanız
ABD, Kanada,
Birleşik Krallık
veya Avustralya
dışındaki ülkeleri
tercih edin.

• Yurt dışı başvuruları açısından okul notları çok
önemli. Kanada ve İngiltere için 11. ve 12. sınıf
notları çok daha büyük önem taşıyor. Amerika’daki
üniversiteler için 9-10-11-12. sınıf notlarının hepsi
önemli.
• Amerika’daki bazı üniversiteler TOEFL/IELTS
sınavlarının yanı sıra SAT/ACT sınavı da isteyebilir.
Avrupa’daki bazı üniversiteler ise kendi giriş sınavı
ile öğrenci kabul ediyor. Başarılı olmak için
bu sınavlara vaktinde hazırlanmak gerekiyor.
• Tıp, hukuk, mimarlık gibi programlar genelde
sınavla öğrenci alan programlar. Çoğu mimarlık
programları ise ayrıca öğrenciden “portfolyo”
da istiyor. Kabul şartlarını önceden araştırarak
hazırlıklarınızı buna göre tamamlayın.
• Lisede uluslararası geçerliliği olan ve üniversite
seviyesinde dersler aldığınız IB diplomasına
sahipseniz şanslısınız, çünkü seçtiğiniz bölüme
göre bazı derslerden muaf olacaksınız ve üniversite
derslerine uyum sağlamakta sorun yaşamayacaksınız.
IB diploması ile Amerika veya Kanada’da üniversite
eğitimini 3 yılda tamamlamak mümkün olabiliyor.
• İklim sizin için önemli ise, seçtiğiniz ülkenin
iklimine dikkat edin. Eğer soğuk iklim sevmiyorsanız
Kanada veya Amerika’nın kuzey eyaletlerini tercih
etmeyin.
• Sık sık Türkiye’ye gelmek istiyorsanız kıta aşırı
ülkeleri seçmeyin, tercihinizi Avrupa’dan yana
kullanın.

• Some American universities may require you to take
the SAT/ACT as well as TOEFL/IELTS exams. Some
European universities hold their own examinations to
test students for admission. Students must prepare for
such exams in time in order to do well.
• Programs such as medicine, law and architecture
require students to take exams that are specific to
these fields. Most of the architecture programs ask
for a ‘portfolio’ from students. Make sure that you
become knowledgeable about the conditions of
acceptance beforehand and prepare accordingly.
• You are lucky if you have an IB diploma which is
internationally-recognized and requires you to take
university-level courses, because you will be exempt
from some courses depending on your department and
you will not have any difficulty in adapting to courses
at university. You can finish your undergraduate study
in 3 years in America or Canada if you have an IB
diploma.
• If the climate is an important factor for you, take
the climatic conditions of the country that you plan
to choose into consideration; if you don’t like cold
weather, stay away from Canada and the northern
states of America.
• If you plan to visit Turkey frequently, do not choose
a country across the continent; select a university in
Europe.
What are the main advantages of studying abroad?
• If you want to learn a language other than English,
cross USA, Canada, United Kingdom or Australia
off the list. Although the language of instruction
will be English, it is easier to learn a second foreign
language by using it in daily life. You will have the
opportunity to advance your second foreign language
when you take undergraduate courses in English in
countries such as Holland, Italy, Spain, Germany and
Japan.

31

News from Eyüboğlu

Yurt dışında üniversite eğitimi almanın başlıca
avantajları neler?
• İngilizce dışında bir dil öğrenmek istiyorsanız
ABD, Kanada, Birleşik Krallık veya Avustralya
dışındaki ülkeleri tercih edin. Her ne kadar
üniversitede eğitim dili İngilizce de olsa, günlük
yaşamda 2. yabancı dili geliştirmek kolay oluyor.
Hollanda, İtalya, İspanya, Almanya, Japonya gibi
ülkelerde İngilizce üniversite eğitimi alırken ülkenin
dilini de geliştirmek mümkün oluyor.
• Farklı ülkelerden, farklı kültürlerle bir arada
yaşayarak gerçek bir dünya vatandaşı olmayı
öğreniyorsunuz. İlk yıl hem çevreye hem okula daha
çabuk uyum sağlamak için, ev tutmak yerine yurtta
kalmayı tercih edin. Yurtta kalmak sosyalleşmeyi
kolaylaştırıyor.
• Yurtdışında yaşam, yetişkin yaşama hızlı bir geçiş
sağlıyor. Okul, ödev ve sınav sorumluluklarının yanı
sıra, temizlik yapmak, yemek pişirmek, çamaşır
yıkamak gibi günlük yaşam uğraşlarına da vakit
ayırmak ve belirli bir bütçe ile yaşamayı öğrenmek
zorunda kalmak insanı daha hızlı olgunlaştırıyor.

• You learn to fully become a world citizen when
you spend time with people who come from
different countries and who have different cultural
backgrounds. Stay in a dormitory instead of renting a
house in your freshman year so that it will be easier
for you to adapt to both the environment and the
school.
• Studying abroad facilitates the transition to adult
life. It helps you become more mature as you will have
to make time to do chores such as cleaning, cooking
and laundry as well as school, assignments and exams
and you will learn to live on a budget.
• Last but not least, the mandatory internship
requirements of universities will give you the chance
to learn more about a life of work firsthand and
help you to make up your mind about your future
career before it is too late. If you decide that such
career is not for you, you are allowed to change your
department or school in the majority of the countries.

• Üniversitelerin zorunlu stajlarını yaparak iş hayatını
yakından deneyimleme ve seçtiğiniz alanın size
uygunluğunu çok geç kalmadan fark etme olanağı var.
Bu durumda, bölüm değiştirme veya okul değiştirme
çoğu ülkede kolay.

If you want to
learn a language
other than
English, cross
USA, Canada,
United Kingdom
or Australia off
the list.
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“Biz Eyüboğlu’nda
çok öz güvenli yetiştik.
Bu paha biçilmez
bir şey”
Röportaj: Zeynep Kandeğer

Eyüboğlu’ndan Haberler

“We grew up to be selfconfident individuals
thanks to Eyüboğlu.
This is priceless”
Interview: Zeynep Kandeğer

Bu sayımızın mezun konuğu, Eyüboğlu Koleji
’92 mezunu Op. Dr. Tuğrul Demirel oldu. Obezite
cerrahisi alanında son derece başarılı bir cerrah
olan Op. Dr. Tuğrul Demirel “Hayatımda çok derin
ve anlamlı izler bıraktı” dediği Eyüboğlu yıllarını
Newsletter okuyucularıyla paylaştı:

Eyüboğlu High School ’92 graduate Surgeon Tuğrul
Demirel is this issue’s guest graduate. Tuğrul Demirel,
an expert in obesity surgery, shared his experiences
at Eyüboğlu, which, he says, have left very deep and
meaningful marks on his life, with Newsletter readers:

Yıllar öncesine geri gidelim sizinle, Eyüboğlu’na başladığınız o
ilk günlere… Neler canlanıyor hafızanızda, gözlerinizin önünde?
Karar verme noktasında ailem açısından değerlendirerek
baktığınızda Eyüboğlu o dönemlerde yeni bir okuldu ve Rüstem
Hoca da öğretmendi her şeyden önce. Ailem, ondan çok güzel bir
elektrik almıştı. O zamanlar biz Erenköy’de oturuyorduk, okul
ise Kadıköy’deydi. Evimize yakınlığı ve ekonomik açıdan uygun
olması nedeniyle ailem Eyüboğlu’nda okumama karar verdi.
O zamanlar Kadıköy’deydi okul. Ortaokul Hazırlık sınıfından
lise son sınıfa kadar 7 yıl okudum Eyüboğlu’nda. Ben Eyüboğlu
Kolejinde çok büyük bir mutlulukla 7 yıl geçirdim. İlk mezunları
olmamızın acaba dezavantajı olur mu diye aileler de, biz çocuklar
da kendi aramızda konuşurduk ama Eyüboğlu o dezavantajı
hiç hissettirmedi ve yaşatmadı bizlere. Öğretmen seçimleri çok

Let’s go back to the time when you began to study at Eyüboğlu…
What do you remember?
If I look at the decision that my parents made from their point of
view, I could say that Eyüboğlu was a new school back then and
Rüstem Eyüboğlu was a teacher. My parents liked him immediately.
We used to live in Erenköy and the school was located in Kadıköy.
My parents decided that I should study at Eyüboğlu as it was in
close proximity to our house and it was affordable. The school
was located in Kadıköy. I studied at Eyüboğu for 7 years from
High School Prep and through the high school. I spent seven
very happy years at Eyüboğlu High School. The parents and we,
their children, used to discuss among ourselves if being the first
graduates would be a disadvantage, but Eyüboğlu never allowed
us to be disadvantaged. They recruited the right teachers. We had
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isabetliydi. Bizde olumlu anlamda çok iz bırakan, bize çok çok
emek veren hem Türk hem yabancı muhteşem öğretmenlerimiz
vardı. Hepsini çok büyük bir keyifle hatırlıyor, büyük bir saygıyla
anıyorum. Bu duygularımda yalnız olmadığımı düşünüyorum.

great teachers, both Turkish and foreign, who left a positive mark
on us and who made a great effort. I have joyful memories of those
times and I feel respect for all of them. I know that I am not the only
person who feels this way.

“Eyüboğlu’ndaki eğitim yaklaşımının uzun
vadede bende çok büyük kazanımları oldu”

“Eyüboğlu’s educational approach has enabled
me to gain lasting outcomes”

Sizde derin, olumlu izler bırakan öğretmenlerinizi analım mı?
Bugün hayatta değil belki ama Mrs. Karatay muhteşem bir kadındı.
İngilizce öğretmenlerimiz Lerzan Tuna, Semra Çekin vardı. Nurdan
Büyükbalcı Hocamı anmak isterim. Ahmet Ersöz Hocamız efsane
bir isimdi; disipliniyle, bize tatlı sert yaklaşımıyla, pazartesi ve cuma
günleri saç ve etek kontrolüyle muhteşem, dört dörtlük bir insandı.
Eyüboğlu ilk açıldığı zamanlarda özel okullar çok fazla sayıda
değildi. Yabancı ekol okullar daha çok dikkat çekiyordu. Özel Türk
okullarına genel bakış açısı ve algı daha rahat oldukları yönündeydi.
Eyüboğlu asla öyle bir okul değildi, öncelikle bunu belirtmem
gerekiyor. Eyüboğlu, disiplinli bir maarif okulu gibiydi. Öğrenciler
buraya özel eğitime geliyorlar, para veriyorlar gibi bir yaklaşımı biz
Eyüboğlu Kolejinin hiçbir kademesinde, hiçbir zaman hissetmedik.
Olumlu anlamda bir disiplin içinde eğitim aldık hep. Sözünü
ettiğim yıllardaki özel okul, kolej algısı velinin para verip çocuğunu
rahatlıkla okuttuğu bir okul yönündeydi daha çok. Eyüboğlu’nda
ise bunun tam tersi söz konusuydu. Biz okula girdiğimiz andan
itibaren hatta okulun servisine bindiğimiz andan itibaren, o disiplini
hissederdik. Bunu nasıl yapardı bilmiyorum ama böyleydi ve bu
eğitim yaklaşımının uzun vadede bende çok büyük kazanımları
olduğunu belirtmeliyim. Okul birinciliklerim, takdirlerim olmadı.
133 kişi arasında okulu 103’üncü bitirdim ama ilk girişte İstanbul
Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım. Ciddi anlamda bir eğitim
aldık biz, böyle eğitim veren bir okul, Eyüboğlu. Kimya derslerimizi
hatırlıyorum ve bunu söyleyince de Cemal Hoca’yı anmadan
geçmek mümkün değil, İngilizcede Gülden Hoca’yı, Murat Akın
Hoca’yı… Aklıma gelmeyen hocalarım varsa beni affetsinler.

Could you please tell us about the teachers who had a deep, positive
effect on you?
She may not be with us today but Mrs. Karatay was a great woman.
Our English teachers were Lerzan Tuna and Semra Çekin. I recall
Nurdan Büyükbalcı. Ahmet Ersöz was a legendary teacher. He was a
great person who was both sweet and disciplined and used to check
our hair and the girls’ skirts to see if they were in proper order. There
were not many private schools when Eyüboğlu was opened. Schools
of foreign origin were more popular. People thought that private
Turkish schools were not disciplined enough. First of all, I should say
that Eyüboğlu was not one of them. Eyüboğlu was a very disciplined
school. We did not feel that students who studied at Eyüboğlu High
School were there for private education in exchange for money. We
received an education within the positive boundaries of discipline.
Back then, people thought that parents sent their children to a private
school so that they receive education without discipline. It was the
opposite in Eyüboğlu; we used to feel the discipline as soon as we
entered the school, or even when we got on the school bus. I don’t
know how they achieved this, but they did, and I must say that this
educational approach has enabled me to gain lasting outcomes. I
have never came first or won a certificate of high achievement at
school. I came 103rd out of 133 students but I got into the Istanbul
University Medical Faculty on my first try. We received a high-quality
education; Eyüboğlu was a school which offered such an education. I
remember our Chemistry lessons and I should definitely mention Mr.
Cemal, Ms. Gülden and Murat Akın… I hope that my teachers whose
names I cannot remember now forgive me.

İnanılmaz sosyaldik, ben müzik kolunda çok aktiftim. Bu noktada
da Ünsel Onur Hocamın adının altını kalın çizgilerle çizerek
bu röportajda anmak istiyorum, onun ellerinden öpüyorum.
Ünsel Hoca, Türkçe Öğretmenimizdi. Atatürkçülük Kolu’nu
kurmuştu bizim okulumuzda. Okulu bitirene kadar Atatürkçülük
Kolu’nun Başkanlığını yaptım. Ayrıca orkestrada da görevliydim,
alto saksafon çalıyordum, konserlere çıkıyorduk. Eyüboğlu,
Cumhuriyet’in bütün ilkelerini hem kurumsal hem de bireysel
olarak gerçekten iliklerine kadar özümsemiş ve bunu bize çok iyi
nakşeden bir eğitim kurumuydu. Onun için Rüstem Hocamıza
Allah daha uzun ömür versin. Benim iki görevim vardı. Her
pazartesi ve cuma günü okulun açılış ve kapanış törenlerinde
marşları biz çalıyorduk. Ayrıca her resmi bayramda Ümraniye
Belediyesi’nin resmi orkestrası olarak belediyenin geçit törenlerinde
görev yapıyorduk. Bunun yanı sıra törenlerde Atatürkçülük Kolu
Başkanı olarak da mutlaka bir konuşma yapmam gerekiyordu.
Ünsel Hoca bunu özellikle istiyordu. Aslında küçüklükten itibaren
rahat biriydim, iletişimim güçlüydü ama yine de 12 yaşında bir
çocuk olarak çıkıp bütün erkânın önünde ve ciddi bir konu üzerinde
konuşma yapmak beni heyecanlandırıyordu tabii… İşte Ünsel
Hoca bu konuşmalara beni çok güzel hazırlardı, birlikte özel olarak
çalışırdık. Atatürkçülük, Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı
ve Cumhuriyet’in kuruluşu ve felsefesi ile ilgili çok uzun sohbetler
yapardık onunla. Ünsal Hoca; konuşma, diksiyon, kompozisyon
hazırlama, metin yazma konusunda bana çok şey katmıştır. Çakmak
çakmak gözleri, beyaz saçları ile cevher gibi bir öğretmendi.

We were incredibly social kids; I was very active in the music club.
I should emphasize the role of Ünsel Onur in this regard. I extend
my best regards to him. He was our Turkish teacher. He founded
the Kemalist Club in our school. I presided over this club until
I graduated. I took part in the orchestra playing alto saxophone
in concerts. Eyüboğlu was an educational institution which had
internalized all the principles of the Republic deeply, both as a
company and as a school community, and which ensured that we
followed the same principles individually. God bless my teacher,
Rüstem. I had two duties. We used to play the anthems during the
opening and closing ceremonies which took place at school on
Mondays and Fridays. We also played in municipal parades as the
official orchestra of Ümraniye Municipality on each national day.
I was responsible for delivering a speech on national days as the
President of the Kemalist Club. Mr. Ünsel asked specifically that I
would do it. In fact, I have always been an extrovert person with good
communication skills, but, as a 12-year-old-kid who was supposed
to deliver a speech on a serious topic in front of all these important
people, I would still get nervous. That is where Mr. Ünsel came in;
he helped me prepare very well for these speeches. We would work
together. We used to talk about Kemalism, Mustafa Kemal Atatürk,
the War of Independence and the establishment and philosophy of the
Republic. Mr. Ünsel taught me a lot about speaking, diction, writing
essays and texts. He was a very valuable teacher with sparkling eyes
and white hair.

“Tıbbı kazandım diye üzülmüştüm. Ama şu anda
mesleğimi çok seviyorum”
Okul yıllığında sizin için arkadaşlarınızın kaleme aldığı yazılarda
üniversite hedefinizden neredeyse hiç söz edilmiyor, güçlü sosyal
ilişkileriniz ve çok sevilen biri olduğunuz dikkat çekiyor.

“I was initially unhappy to learn that I had been
placed in the medical faculty, but now I love my
job very much”
Your aspirations for university are not mentioned in letters written
by your friends in the yearbook, but it is obvious that you had
strong social relationships and were very popular.
Eğitim: Eyüboğlu
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Üniversite elbette hepimizin hedefiydi. Ekonomik nedenlerden
ötürü, yurt dışında okuma gibi bir durum söz konusu değildi.
Üniversiteye hazırlık aşamasında biz, Eyüboğlu’nda çok iyi bir
eğitim aldık; geometri, fen, matematik, fizik, kimya açısından.
Kurslarda sadece test tekniğini öğrendik, onun dışında hiçbir
katkısı olmadı diyebilirim. Meselâ benim kimyadaki başarımın
altında yatan temel neden, Cemal Hoca’dır. Aslında ben Tıbbı
hiç düşünmüyordum. Hatta Lise 1’e kadar fen bilimleri de
istemiyordum. O dönemde dershaneler ücretsiz sınav yapıyor,
hangi alana yönelmeniz gerektiğini belirliyorlardı. Ben o döneme
dek hep Uluslararası İlişkiler okumayı, Mülkiye’ye girmeyi, ilerde
Dışişleri Bakanlığında görev yapmayı; bunları hedefliyordum. Sonra
az önce söz ettiğim o dershane sınavına girince TS puanlarım 65,
Fen puanım 90 geldi. Bu sonuçla birlikte fen bölümüne yöneldim.
Lise son sınıfta, üniversite tercihlerinden önce yapılan sınavlarda
da durum değişmedi. Bunun üzerine ailem Tıp yazmam konusunda
tavsiyede ve istekte bulundu. Tıp, 9’uncu ve 10’uncu tercihlerimdi.
İlk tercihim Boğaziçi Elektronik’ti ve sınav sonrasında Tıbbı
kazandım diye üzülmüştüm. Ama şu anda mesleğimi çok seviyorum.
Sonrasında mesleğin zor bir branşını da seçtim aslında: Genel
Cerrahi. Hatta şu anda Genel Cerrahinin ötesinde çok spesifik bir
alanda, Diyabet Cerrahisi üzerine çalışıyorum. Hem kilolu hastaların
ameliyatlarını yapıyorum hem de zayıf ama diyabetini kontrol
edemeyen hastalara diyabet cerrahisi uyguluyorum.
Okul anılarınızda arkadaşlarınızdan kimler var?
Ari Dümeciyan benim en yakın, en iyi arkadaşımdı. Şimdi
Amerika’da bir denetim şirketinde çalışıyor. Uzun yıllardır
görüşemiyoruz. Onun kuzeni Arek, Can Timur, Esin Dinçsoy, Özlem
Doğanay, Eylem Gülce Özen, Gamze Hacaloğlu; biz bu isimlerle
grift bir ekiptik. Orta sonda ya da Lise 1’de bu ekibe Ankara’dan
gelen Ebru Toprak da dahil oldu. Çok güzel sesi vardı Ebru’nun,
gitar çalıyordu, birlikte müzik yapıyorduk. Tufan, Aysun, Esra, Hızır
İslamoğlu; efsane 3C sınıfının isimleriydi. Çok keyifliydi, ben hep
çok güzel şeyler hatırlıyorum Eyüboğlu’ndan…
O dönemden arkadaşlarınızla görüşüyor musunuz?
Halka halka görüşüyoruz. Doktor olduğum için o dönemden
arkadaşlarımla planlı olmayan biçimlerde de bir araya
gelebiliyorum. Çok büyük bir keyif, çok büyük bir mutluluk, çok
büyük bir nostalji bizim için.

“İngilizce konusunda Eyüboğlu’nun hakkını
mutlaka teslim etmemiz gerekiyor”
Eyüboğlu’nun en güçlü olduğu yanlardan biri de İngilizce
eğitimi. Siz okulun ilk mezunlarındansınız. Kolejde aldığınız
İngilizce eğitim uzun vadede size fayda sağladı?
Müthiş… O konuda Eyüboğlu’nun hakkını mutlaka teslim etmemiz
gerekiyor. Biz Hazırlık sınıfında İngilizceyi çok yoğun okuduk.

Eyüboğlu’ndan Haberler

We all definitely aspired to study at university. I would not be able
to study abroad for economic reasons. We received a high-calibre
education at Eyüboğlu in geometry, science, mathematics, physics
and chemistry as we prepared for the university entrance exam.
Private courses only taught us multiple-choice exam technique, but
I can say that they did not have any other use. For example, Mr.
Cemal is the main reason why I have been successful in chemistry.
Actually, I had not considered studying medicine at all. I did not
want to study science until I advanced to the first year of High
School. Back then, cram schools used to hold free examinations
to determine the most suitable department for each student. I had
aimed to study international relations in the Civil Service and work
for the Ministry of Foreign Affairs. After I took the aforementioned
examination, I decided to study science as my social studies score
was 65 while my science score was 90. It did not change after the
examinations held before students make their university choices
in the last year of high school, so my family advised me to choose
medicine. Medicine was my ninth and tenth choice. My first choice
was the Electronics Department at Boğaziçi University and I was
initially unhappy to learn that I had been placed in the medical
faculty, but now I love my job very much. Then I chose one of the
most difficult branches of medicine: General Surgery. I now work in
a very specific area of General Surgery, which is Diabetes Surgery.
I do operations on both overweight patients and those who are thin
but cannot control their diabetes.
When you talk about your school memories, which of your friends
come to mind?
Ari Dümeciyan was my closest and best friend. Now he works for an
auditing company in America. We haven’t seen each other for ages
now. His cousin Arek, Can Timur, Esin Dinçsoy, Özlem Doğanay,
Eylem Gülce Özen, Gamze Hacaloğlu and I were all very close
friends. Ebru Toprak came from Ankara and joined our group in
the Middle School or the first year of High School. She had a lovely
voice; she used to play guitar and we would perform together. Tufan,
Aysun, Esra, Hızır İslamoğlu were from the legendary 3C class. It
was so much fun. All my memories of Eyüboğlu are joyful ones.
Do you still see your friends from Eyüboğlu?
We see each other in different groups. I may see some of them
unexpectedly as I am a doctor. It is a great pleasure for us to see
each other and it elicits feelings of nostalgia in us.

“We have to acknowledge Eyüboğlu’s success
in teaching English”
English education is one of Eyüboğlu’s strengths. You are one of
the first graduates of the school. Was the English education that
you received at Eyüboğlu High School beneficial for you in the
long run?
Absolutely… We have to acknowledge Eyüboğlu’s success in
teaching English. We studied an English immersion program in prep
class. It was the same for the following years. We read thick English
books which constituted the building blocks of English literature.
Let me extend my gratitude to my mother who is a secondary school
graduate and who does not speak a second language. She played
a prominent role in my school life; It was very important for my
mother that I improved my language skills. We used to be assigned
‘conversation’ homework in prep class. We had to memorize them. I
used to memorize these conversations and my mother used to check
the conversations I was saying against the ones written in the book.
She did not know a single word in English. One day, when we were
doing this, my mother, in glasses and a cooking apron, suddenly said
“No, you made a mistake”. My brother interrupted and said “Come
on, how would you know?” When I repeated what I had said, my
brother checked and my mother was right; I had made a mistake.
My mother was so attentive when it came to us; she has always
monitored us. I am so grateful to her.
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Sonraki yıllarda da öyleydi. Kalın kalın, İngiliz literatürünün yapı
taşları sayılabilecek kitapları okuduk. Bu arada hiç dil bilmeyen
ortaokul mezunu bir kadının, annemin hakkını teslim etmek
istiyorum izninizle. Çok önemli bir rolü var eğitim hayatımda…
Annem, benim özellikle dil konusunda gelişmeme inanılmaz
meraklıydı. Hazırlık sınıfında bize “conversation” ödevleri
verirlerdi, onları ezberlememiz gerekirdi. Ben ezberlerdim, annem
de takip ederdi kitaptan, oysa hiç İngilizce bilmiyordu. Bir gün yine
benzer bir çalışma yapıyorduk; annemin gözünde gözlüğü, üzerinde
mutfak önlüğü; ben İngilizce metni ezbere söylerken birden annem
“Burası olmadı.” dedi. Abim karıştı söze hemen “Hadi canım, sen
nereden bileceksin.” diye… Sonra söylediklerimi tekrarladım ve bu
kez abim kontrol etti kitaptan, annem haklıydı yanlış yapmıştım.
Annem böylesine çok ilgiliydi bizimle, hiç peşimizi bırakmazdı.
Ona da müteşekkirim.

“Her zaman yeni bir başlangıç fırsatı vardır ve
karar verdiğiniz an, doğru andır. Yeter ki
o kararı alabilelim”
Son olarak şu anda Eyüboğlu’na okuyan genç arkadaşlara neler
tavsiye edersiniz?
Şu anda 40 yaşındayım ve belli bir yaşanmışlığın üzerine bu
soruyu yanıtlamak çok daha anlamlı olacak, o açıdan çok önemli
bir soru bu…Şunu görüyoruz ki hayat bir denge. Biz buna tıpta
“Homeostasis” diyoruz. Siyah ve beyaz belli bir tonajda hep bir
arada bulunmak durumunda. Kötü yanlar da var, iyi yanlar da var;
zorluklar da var, mutluluklar da var. Bu, bana şunu gösterdi: Ânı
ıskalamamam gerektiğini… Çünkü o an paha biçilmez. Bundan
önceki bir saatimize geri dönemeyiz, onu yaşadık ve onu tükettik.
Görev bilincimiz olmalı, her yaşta bir sorumluluğumuz var ve o
ânı bu bilinçle yaşamalıyız. Bu; öğrenciyken ödevimizi yapmak,
dersimizi dinlemek, belki haytalık etmek ya da etmemek ama
aynı zamanda oyun oynamak, aynı zamanda eğlenmek, aynı
zamanda arkadaş edinmek, sosyalleşmek anlamına geliyor. Ben
Eyüboğlu’na en çok şu açıdan teşekkür ediyorum: Evet, biz çok
iyi bir eğitim aldık ancak bundan önemlisi biz çok öz güvenli
yetiştik. Bu paha biçilmez bir şey. Siz çok iyi öğretmenler tutup,
çok iyi kimya öğrenebilirsiniz, testlerde çok hızlı matematik ya
da geometri soruları çözebilirsiniz. Ama siz, hayattaki sorunları
çözmekte çok yetersiz kalabilirsiniz. Bir takım testlerde çok iyi
dereceler alabilirsiniz, çok zeki de olabilirsiniz ama sosyal zekanız
gelişmeyebilir. Türkiye’de bu yönde eğitim veren kurumların çok
az olduğunu ne yazık ki biz görebiliyoruz. Şu an yaşadığım sonuç
açısından söylemeliyim ki, Eyüboğlu bu anlamda bize çok şey
kattı. Ben hayatımdan, geldiğim noktadan çok memnunum. Mutlu
bir aile hayatım var ve bunda Eyüboğlu’nun çok önemli bir rolü
olduğuna inanıyorum. Genç arkadaşlarım derslerine çalışsınlar
ama arkadaşlarıyla beraber geçirdikleri ânı da ıskalamasınlar,
eğlenmeye dalıp dersleri boşlamadan tabii. Eğitim sadece tahtada
yazan ya da aktarılan bilginin kendisi değil; dersi aktaran hocanın
verdiği duygu da bir eğitimdir. Onun için, dersleri can kulağıyla
dinlesinler. Hocalarımız bize sadece kitabi bilgiyi aktarmıyor;
kendi deneyimlerini, kendi bilgi birikimlerini, kendi duygularını
da aktarıyorlar. Eğer öğretmeni dinlemezseniz, derse kendinizi
vermezseniz; o zaman pek çok şeyi kaçırmış oluyorsunuz.
O bilgiyi kitaptan ya da bir başka arkadaşınızın ders notundan da
telafi edebilirsiniz. Sadece bedenen değil, varlığınızla, ontolojik
olarak, öz benliğinizle o derste olmanız gerekiyor. Bu sayede
sevmediğiniz dersten dahi keyif alabilirsiniz. Teneffüs zili çaldığında
da dersi bırakıp teneffüsteki eğlenceye odaklanacaksınız belki…
Her şeyi zamanında yapacaksınız. Bu durum insanda öz disiplin
ve farkındalık yaratıyor. Görev ve sorumluluklardan kaçmanın
sonu yok. Bugün ödevden kaçarsınız, yarın iş hayatındaki
sorumluluklarınızdan… Ancak hiçbir şey için geç değildir,
her zaman yeni bir başlangıç fırsatı vardır ve karar verdiğiniz an,
doğru andır. Yeter ki o kararı alabilelim.

35

“There are always opportunities for fresh starts,
and the moment you decide is the right moment.
The important thing is to make that decision”
Last but not least, what is your advice to Eyüboğlu’s young
learners?
Now that I am 40 years old, I can answer that question in a
meaningful way, based on my experiences. It is a very important
question… We understand that life is a matter of balance. We call
it ‘homeostasis’ in medicine. Black and white have to coexist in
certain amounts. There are bad things, good things, challenges
and happiness. I have learned that we should seize the moment…
because the moment is priceless. We cannot go back in time; we
have lived and spent it. We should have a sense of responsibility.
We all have responsibilities at every age and we should be aware
of our responsibilities and able to seize the moment. For example,
students should do their homework, be attentive in class but without
being too naughty, they should play games, have fun, make friends
and socialize. Yes, we received a high-quality education but most
importantly, we grew up to be self-confident individuals. This is
priceless. You can hire very good teachers and learn chemistry very
well or you can be very fast at answering multiple-choice questions
in mathematics or geometry, but you may still not succeed in solving
problems in real life. You can get very good results in tests, you can
be very smart but your social intelligence may not develop. We can
see that unfortunately there are only a few institutions which offer
education in that regard. I know from my experiences that Eyüboğlu
has taught us a lot in this sense. I am very happy with my life and
the point where I am at. I have a happy family life and I believe
that Eyüboğlu played an important role in that. I advise my young
friends to work hard but also to enjoy the moments that they spend
with their friends. They should not ignore their lessons to spend
time with their friends. Education is not only about the information
that is written on the board or taught in class. The feelings that a
teacher elicits in a student are also a part of education. Therefore,
I advise them to listen to their teachers very carefully. Our teachers
transfer not only information but also their experiences, knowledge
and emotions. If you do not listen to the teacher and do not focus on
the lesson, then you miss a lot. You can make up for the information
that you miss by taking course notes from a friend or reading the
book, but you need to be present in class not only physically but
also mindfully, with your entire being. When you do this, you can
enjoy even the lessons that you don’t like. But when the break time
bells ring, you will focus on the fun leaving the lesson behind… You
will do everything at the right time. This makes you a person with
self-discipline and awareness. You cannot escape your duties and
responsibilities forever. If you don’t do your homework today, you
may not fulfill your responsibilities at work in the future. However, it
is never too late. There are always opportunities for fresh starts, and
the moment you decide is the right moment. The important thing is
to make that decision.

Eğitim: Eyüboğlu
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1000 öğretmen
19. Sonbahar
Öğretmenler
Sempozyumu’nda
bir araya geldi

Bu yıl 19’uncusu düzenlenen Sonbahar Öğretmenler
Sempozyumu’na Eyüboğlu Eğitim Kurumları
ev sahipliği yaptı. 24 Ekim 2015, Cumartesi günü
gerçekleşen sempozyuma Türkiye genelinden
52 okul katıldı. Gün boyu 300 sunumun yapıldığı
sempozyumda yaklaşık 300 konuşmacı ve 1.000
katılımcı öğretmen vardı.

Eyüboğlu’ndan Haberler

1000 teachers came
together for the 19th
Autumn Teachers’
Conference
Eyüboğlu Educational Institutions hosted the
19th Autumn Teachers’ Conference this year. The
conference, which took place on Saturday 24 October
2015, was attended by 52 schools from all over Turkey.
Approximately 300 speakers and 1,000 participant
teachers attended the conference and 300 presentations
were delivered.

“Okulunuza İnovasyonu Nasıl
Getirirsiniz?”, “Mühendislik
Uygulamalarının Fen
Dersinde Kullanımı”,
“Nesnelerin İnterneti”,
“21. Yüzyıl Becerilerine
Göre Aktivite Tasarlama”
gibi dikkat çeken çok sayıda
sunumda yüzlerce öğretmen
bir araya geldi.
Interesting presentations
including ‘How Can You
Bring Innovation to Your
School?’, ‘Using Engineering
Applications in Science Class’,
‘The Internet of Things’,
and ‘Designing Activities for
21st Century Skills’ brought
hundreds of teachers together.

Öğretmenlerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları amacıyla
gerçekleştirilen Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu bu yıl 19.
kez düzenlendi. Her yıl farklı bir okulun ev sahipliğini üstlendiği
sempozyum, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 24 Ekim 2015,
Cumartesi günü Eyüboğlu Eğitim Kurumlarında büyük bir katılımla
gerçekleşti.

The 19th Autumn Teachers’ Conference was held this year to ensure
that teachers exchanged their knowledge and experiences. The
conference, which is hosted by a different school each year, took
place at Eyüboğlu Educational Institutions on Saturday, October 24,
2015 and drew a high number of participants.

Approximately 300 speakers delivered
Sempozyuma Türkiye genelindeki
talks in the conference attended by
Sempozyumda gün boyunca ardışık
52 okuldan, 300’e yakın konuşmacı
participant teachers from 52
6 zaman diliminde her branşta paralel 1,000
ve 1000 izleyici öğretmen katıldı.
schools located in different parts of
sunumlar yapıldı.
Sempozyumda gün boyunca ardışık
Turkey. Parallel presentations were
6 zaman diliminde her branşta paralel
delivered in all subject areas in different
sunumlar yapıldı. “Okulunuza İnovasyonu Nasıl Getirirsiniz?”,
venues and in six consecutive sessions. Interesting presentations
“Mühendislik Uygulamalarının Fen Dersinde Kullanımı”, “Dijital
included ‘How Can You Bring Innovation to Your School?’, ‘Using
Vatandaşlık”, “Nesnelerin İnterneti”, “21. Yüzyıl Becerilerine Göre
Engineering Applications in Science Class’, ‘Digital Citizenship’,
Aktivite Tasarlama”, “Matematiğin Müzikle Buluşması” gibi dikkat
‘The Integration of Maths and Music’, ‘Designing Activities for 21st
çeken çok sayıda sunumda gün boyunca yüzlerce öğretmen bir araya Century Skills’, ‘Integration of Mathematics into Music’, which
geldi. Sempozyuma katılan öğretmenler
brought hundreds of teachers together
“Güçlü bir eğitim buluşmasında bir araya Parallel presentations were delivered
during the day. Teachers who attended
gelerek, bilgi ve deneyim paylaşımında
the conference expressed their thoughts
bulunmak bizler için son derece önemli in all subject areas in different venues by saying: “It was a great opportunity
bir fırsattı.” sözleriyle düşüncelerini ifade in six consecutive sessions.
for us to come together in a powerful
etti.
and educational setting to exchange our
knowledge and experiences with one another”.
Eyüboğlu Çamlıca Kampüsünde yer alan tüm binaların kullanıldığı
sempozyuma Oxford, TÜBİTAK, Pandora, Günışığı, Redhouse,
The conference, which took place in all of the buildings of Eyüboğlu
Kelime, Çağlayan yayınevleri ile Khan Academy, Lead Turkey,
Çamlıca Campus, allowed several publishing companies which
Akıl Atölyesi, Yenilikçi Öğrenme Merkezi gibi eğitim firmaları da
included Oxford, TÜBİTAK, Pandora, Günışığı, Redhouse, Kelime,
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standlarıyla katılarak eğitim materyallerini gün boyu öğretmenlerin
hizmetine sundu. Doruknet’in internet erişimi sponsorluğunu
üstlendiği sempozyumda Artı Bilgisayar ve Terra Bilgi İşlem
firmaları da standlarında katılımcılarla bilişim teknolojileri
alanındaki yenilikleri paylaştı.

Çağlayan and educational firms such as Khan Academy, Lead
Turkey, Akıl Atölyesi and Yenilikçi Öğrenme Merkezi, the opportunity
to have stands and introduce their educational materials to teachers.
While Doruknet undertook internet access sponsorship of the event,
the firms Artı Bilgisayar and Terra Bilgi İşlem shared the innovations
in information technologies with participants at their stands.

Sempozyuma katılan öğretmenler “Güçlü bir
eğitim buluşmasında bir araya gelerek, bilgi
ve deneyim paylaşımında bulunmak bizler
için son derece önemli bir fırsattı.” sözleriyle
düşüncelerini ifade etti.

Teachers who attended the conference
expressed their thoughts by saying: “It was a
great opportunity for us to come together in a
powerful and educational setting to exchange our
knowledge and experiences with one another”.

Sempozyuma katılan okullar:

The following schools attended the conference:

Açı İlköğretim Okulu
Adapazarı Özel Enka Okulları
ALKEV Okulları
Arel Eğitim Kurumları
Avrupa Koleji
Başkent Ü. Kolej Ayşe Abla İlkokulu
Büyük Kolej
Enka Okulları
Eyüboğlu Eğitim Kurumları
FMV Işık Okulları
Hisar Okulları
Irmak Okulları
İDV Özel Bilkent İlköğretim Okulu ve Lisesi
İDV Ankara Özel Bilkent Lab. Lisesi ve İlkokulu
İDV Özel Erzurum Bilkent Laboratuvar Lisesi
İELEV Eğitim Kurumları
İstek Özel Acıbadem
İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları
İzmir Özel Çakabey İlköğretim Okulu
Kültür 2000 Koleji
Kültür Koleji
MEF Okulları
ODTÜ Geliştirme Vakfı Ankara Okulu
ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Denizli İlkokulu
Özel Alev İlköğretim Okulu
Özel Alman Lisesi
Özel Ankara Maya İlköğretim Okulu
Özel Bahçeşehir Koleji
Özel Çakır İlköğretim Okulu Bursa
Özel Çevre Koleji
Özel Darüşşafaka Ortaokulu ve Lisesi
Özel İzmir Amerikan Koleji
Özel İzmir SEV İlköğretim Okulu
Özel PEV Koleji
Özel SEV Lisesi
Özel Sezin Okulu
Özel TAKEV Okulları
Özel Tarsus Amerikan Koleji ve SEV İÖO
Özel Taş İlköğretim Okulu
Özel Üsküdar Amerikan Lisesi
Özel Üsküdar SEV İlköğretim Okulu
Robert Kolej
Saint Benoit Fransız Okulları
Sainte Pulcherie Fransız Lisesi
TED Ankara Koleji Vakfı Okulları
TED Bodrum Koleji
TED İstanbul Koleji
TED Rönesans Koleji
Terakki Vakfı Okulları
TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi
Ulus Özel Musevi Okulları
VKV Koç Özel İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi

Açı Elementary School
Adapazarı Private Enka Schools
ALKEV Schools
Arel Educational Institutions
Avrupa College
Başkent Ü. Private Schools Ayşe Abla Primary School
Büyük College
Enka Schools
Eyüboğlu Educational Institutions
FMV Işık Schools
Hisar Schools
Irmak Schools
İDV Private Bilkent Elementary School and High School
İDV Ankara Private Bilkent Lab. High School and Primary
School
İDV Private Erzurum Bilkent Laboratory High School
İELEV Educational Institutions
İstek Private Acıbadem
İTÜ Development Foundation Schools
İzmir Private Çakabey Elementary School
Kültür 2000 College
Kültür College
MEF Schools
ODTÜ Development Foundation Ankara School
ODTÜ Development Foundation Private Denizli Primary School
Private Alev Elementary School
Private German High School
Private Ankara Maya Elementary School
Private Bahçeşehir College
Private Çakır Elementary School Bursa
Private Çevre College
Private Darüşşafaka Middle School and High School
Private İzmir American College
Private İzmir SEV Elementary School
Private PEV College
Private SEV High School
Private Sezin School
Private TAKEV Schools
Private Tarsus American College and SEV İÖO
Private Taş Elementary School
Private Üsküdar American High School
Private Üsküdar SEV Elementary School
Robert College
Saint Benoit French Schools
Sainte Pulcherie French High School
TED Ankara College Foundation Schools
TED Bodrum College
TED İstanbul College
TED Rönesans College
Terakki Foundation Schools
TEV İnanç Türkeş Private High School
Ulus Private Jewish Schools
VKV Koç Private Primary School, Middle School and High School
Eğitim: Eyüboğlu
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Öğretmenler
Temel Eğitim
Sempozyumu’nda
buluştu
Türkiye Özel Okullar Derneği’nin
düzenlediği Temel Eğitim Sempozyumu
yüzlerce eğitimciyi bir araya getirdi.
Sempozyumun sonuç bildirgesinde
eğitimcilerin güçlü, başarılı, mutlu bireyler
yetiştirmek için; öğrencilerin kaygılarını
yatıştırıp, stresi azaltarak, öğrenme
motivasyonunu ve farkındalığı arttırmaları
gerektiği ifade edildi.
Sempozyumda,
son zamanlarda
ülkemizde ve
dünyada yaşanan
üzücü olayların
eğitimcilere
sorumluluklarını
bir kez daha
hatırlattığına
vurgu yapılırken;
hoşgörü sahibi,
empati yapabilen,
etik değerleri
gelişmiş, iyi
ilişkiler kurabilen,
doğru kararlar
alabilen,
duygularını
kontrol edebilen,
sosyal ve
duygusal
becerileri
gelişmiş bireyler
yetiştirmenin
ne denli önemli
olduğunun altı
çizildi.

Teachers met for
the Foundations
of Education
Symposium
The Foundations of Education Symposium
organized by the Turkish Private Schools
Association brought hundreds of educators
together. It was stated in the concluding
declaration of the symposium that
educators must help students to reduce
anxiety and stress and promote their
motivation and awareness so that they
can become strong, successful and happy
individuals.

Sempozyumda öz yönetim, öz farkındalık, toplumsal farkındalık, olumlu karar verebilme ve kişiler arası becerilerin temel eğitimdeki
yeri ve önemi ele alındı.
The role and importance of self-management, self-awareness, social awareness, and positive decision-making and interpersonal
skills in the foundations of education were addressed during the symposium.

Türkiye Özel Okullar Derneği Okul Öncesi Eğitimi
ve İlkokul Komisyonu işbirliği ile düzenlenen
“Sosyal ve Duygusal Öğrenme” başlıklı VI.
Temel Eğitim Sempozyumu’nda alanlarında uzman
40 akademisyen, Eyüboğlu Eğitim Kurumlarının ev
sahipliğinde bir araya geldi. Sempozyuma özel okul
öncesi eğitim kurumları ve ilkokullarının kurucuları,
yönetici ve öğretmenlerden oluşan yaklaşık 620 kişi
katıldı. Sempozyumun açış konuşması İstanbul İl
Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız tarafından
gerçekleştirildi.
Sempozyumda yer alan 2 konferans, 9 panel ve 23
çalıştayda “Sosyal ve Duygusal Öğrenme” teması
çerçevesinde öz yönetim, öz farkındalık, toplumsal

Forty experts came together at the 6th Foundations
of Education Symposium, which was organized
in collaboration with the Turkish Private Schools
Association Early Childhood Education and Primary
School Commission under the theme of ‘Social
and Emotional Learning’ and hosted by Eyüboğlu
Educational Institutions. The symposium was
attended by approximately 620 people including
founders, administrators and teachers of private
early childhood educational institutions and primary
schools. Istanbul Provincial Director of National
Education, Dr. Muammer Yıldız, delivered the
opening speech of the symposium.
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Sempozyumda öğrencilerin ve öğretmenlerin öğrenme, dayanıklılık ve başarılarını teşvik eden düşünce yapısının nasıl
geliştirilebileceğine yönelik yaklaşımlar ve uygulamalar paylaşıldı.
Approaches and practices, which help students and teachers to develop the frame of mind that promote learning, perseverance
and success, were shared in the symposium.

farkındalık, olumlu karar verebilme ve kişiler arası
becerilerin temel eğitimdeki yeri ve önemi ele alındı.
İki gün süren sempozyumda “Okullarda yaşanan
anlaşmazlıklar ve bunların etkili yönetimi”, “Okul
sistemi içinde sosyal beceri eğitimi”, “İyimser tutum
geliştirmek”, “Bilinçli farkındalık”, “Farklılıklara
saygı”, “Sosyal duygusal öğrenme becerilerini
destekleyen bir sınıf ortamı yaratmak”, “Nefes
teknikleri ve yoga” gibi çok sayıda farklı konuda
sunum gerçekleştirildi.
Sempozyumda, son zamanlarda ülkemizde ve
dünyada yaşanan üzücü olayların eğitimcilere
sorumluluklarını bir kez daha hatırlattığına vurgu
yapılırken; hoşgörü sahibi, empati yapabilen, etik
değerleri gelişmiş, iyi ilişkiler kurabilen, doğru
kararlar alabilen, duygularını kontrol edebilen,
sosyal ve duygusal becerileri gelişmiş bireyler
yetiştirmenin ne denli önemli olduğunun altı çizildi.
Sempozyumda ayrıca öğrencilerin ve öğretmenlerin
öğrenme, dayanıklılık ve başarılarını teşvik eden
düşünce yapısının nasıl geliştirilebileceğine yönelik
yaklaşımlar ve uygulamalar paylaşıldı.
Çocuklarda bilinçli farkındalık yaratacak
öğretmen ve ebeveynlere ihtiyaç var
Sempozyumun sonuç bildirgesinde çocukların
büyüme sürecinde; ailelerinin, çevrenin, okulun,
devletin, geleneklerin ve kültürün empoze ettiği
normlar ışığında algılarının, kişiler arası beceri,
duygu, isteklerini ifade etme biçimlerinin ve topluma
bakış açılarının şekillendiği belirtilerek çocukların
kendilerini rahat ve demokratik bir şekilde ifade
edebilmeleri, gerekli becerileri edinebilmeleri için

The role and importance of self-management, selfawareness, social awareness, and positive decisionmaking and interpersonal skills in the foundations of
education were addressed in 2 conferences, 9 panels
and 23 workshops held in the symposium under the
theme of ‘Social and Emotional Learning’. Experts
made presentations on different subjects including
‘Effective Management of Conflicts at School’,
‘Social Skills Education Within the School System’,
‘Developing An Optimistic Attitude’, ‘Informed
Awareness’, ‘Respect of Difference’, ‘Creating a
Classroom Environment Which Supports Social and
Emotional Learning Skills’, ‘Breathing Techniques
and Yoga’ in the two-day symposium.

It was
emphasized in
the symposium
that the upsetting
events which had
occurred in our
country and in
the world recently
were a wake-up
call for educators
in terms of the
importance
of their
responsibilities to
raise individuals
who are tolerant,
able to empathize,
who can build
effective
relationships,
make the right
decisions, control
their feelings
and have ethical
values, social and
emotional skills.

It was emphasized in the symposium that the upsetting
events which had occurred in our country and in the
world recently were a wake-up call for educators in
terms of the importance of their responsibilities to
raise individuals who are tolerant, able to empathize,
who can build effective relationships, make the right
decisions, control their feelings and have ethical
values, social and emotional skills. In addition,
approaches and practices which help students and
teachers to develop the frame of mind that promote
learning, perseverance and success, were shared in
the symposium.
There is a need for teachers and parents who are
able to support children’s development of mindful
awareness.
It was emphasized in the concluding declaration
of the symposium that children’s perceptions,
interpersonal skills, ways of expressing their emotions
Eğitim: Eyüboğlu
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Özel Okullar
Derneği Akademik
Danışmanı
Dr. Jale Onur
tarafından
paylaşılan sonuç
bildirgesinde
ayrıca
eğitimcilerin
güçlü, başarılı,
mutlu bireyler
yetiştirmek için;
öğrencilerin
kaygılarını
yatıştırıp, stresi
azaltarak,
öğrenme
motivasyonunu
ve farkındalığı
arttırmaları
gerektiği ifade
edildi.
Furthermore,
it was stated
in the conclusive
declaration,
which was
shared by the
Private Schools
Association
Academic
Counsellor,
Dr. Jale Onur, that
educators must
help students to
reduce anxiety
and stress and
promote their
motivation and
awareness so
that they can
become strong,
successful
and happy
individuals.
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kendilerine doğru rol model olabilecek, bilinçli
farkındalık yaratabilecek öğretmen ve ebeveynlere
ihtiyaç duydukları vurgulandı.
Özel Okullar Derneği Akademik Danışmanı
Dr. Jale Onur tarafından paylaşılan sonuç
bildirgesinde ayrıca eğitimcilerin güçlü, başarılı,
mutlu bireyler yetiştirmek için; öğrencilerin
kaygılarını yatıştırıp, stresi azaltarak, öğrenme
motivasyonunu ve farkındalığı arttırmaları gerektiği
ifade edildi. Dr. Jale Onur bunun için müzik ve
sanattan yararlanılarak duyuşsal destek sağlanmasının
olumlu tutum ve davranışların gelişmesine yardımcı
olacağını, aşırı koruyuculuktan uzak sosyal desteğin
ve çok kültürlü eğitimin, çocukların sosyal ve
duygusal yeterliklerini olumlu yönde etkileyeceğini
ifade etti.
Sempozyumun kapanışında daha uyumlu, başarılı,
üretken ve mutlu bireylerin yetişebilmesi için
çocukların gelişim sürecinde ilk evre olan motor
becerilerden sonra sosyal duygusal gelişimin büyük
önem taşıdığı ve bilişsel beceri edinme sürecinin
ancak bundan sonra geldiği görüşüne yer verildi.
Sağlıklı sosyal ve duygusal becerilerin, akademik
başarının ve insani bütünsel gelişimin ön koşulu
olduğu bilinciyle; öğrencilerin öz yönetim,
öz farkındalık, toplumsal farkındalık, olumlu karar
verebilme ve kişiler arası becerileri edinebilmelerine
fırsat verecek eğitim ortam ve deneyimlerinin
sağlanması gerektiği belirtildi.

and desires and social perspectives are shaped in the
light of norms imposed by their families, environment,
school, state, traditions and culture and therefore
children need teachers and parents who will act as the
positive role model and support them in developing
mindful awareness so that they can express
themselves in comfortable and democratic ways and
acquire necessary skills.
Furthermore, it was stated in the concluding
declaration, which was shared by the Private
Schools Association Academic Counsellor, Dr. Jale
Onur, that educators must help students to reduce
anxiety and stress and promote their motivation and
awareness so that they can become strong, successful
and happy individuals. Dr. Jale Onur indicated that
providing emotional support through music and
art help children to develop positive attitudes and
behaviors and children acquire the necessary social
and emotional skills if they are provided with social
support and multicultural education that is not
overprotective.
It was concluded in the symposium that the social and
emotional development which follows the first stage
of motor skill development is necessary for children
to grow up to be harmonious, successful, productive
and happy individuals and it was noted that social
and emotional development precede cognitive skill
development. It was indicated that students should
be provided with the educational environment and
experiences that give them the opportunity to develop
self-management, self-awareness, social awareness,
and positive decision-making and interpersonal skills
as we know that good social and emotional skills
are prerequisites for academic success and coherent
human development.
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Cumhuriyet Bayramımız
kutlu olsun

Celebrating
Republic Day

Türkiye Cumhuriyeti’nin 92. kuruluş yıldönümü tüm Eyüboğlu okullarında
her yıl olduğu gibi heyecan ve coşku dolu törenlerle kutlandı. Törenlerde dramalar,
şiirler ve şarkılar eşliğinde öğrenci, öğretmen ve veliler Cumhuriyet coşkusunu
doyasıya yaşadı. İzleyicilerin ve öğrencilerin ellerinde Türk bayrakları ile eşlik
ettiği törenlerde Atatürk ilke ve devrimlerine, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez
bütünlüğüne vurgu yapıldı. Törenler kapsamında Çamlıca Kampüsünde Eyüboğlu
Hall’de açılan “Cumhuriyet” sergisinde öğrencilerin “Cumhuriyet” temalı
birbirinden güzel resimleri konukların ve okul toplumunun beğenisine sunulu.

The 92nd year of the Republic was celebrated with the
usual enthusiasm in all Eyüboğlu schools. Students
staged dramas, recited poems and sang songs to
celebrate Republic Day with teachers and parents.
The indivisible integrity of the Turkish Republic and
Atatürk’s reforms and principles were emphasized
in the ceremony as the audience and students waved
Turkish flags. Guests and the school community
happily perused the beautiful paintings that students
had drawn under the theme of ‘Republic’ in the
Republic exhibition that was held at Eyüboğlu Hall on
the Çamlıca Campus.
Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Atatürk ilke ve devrimlerine, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne vurgu yapıldı.
Indivisible integrity of Turkish Republic and Atatürk’s reforms and principles were emphasized in the Republic Day celebrations.

Eğitim: Eyüboğlu
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Seni özlüyoruz
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün
77. yılında, Eyüboğlu Eğitim Kurumlarında özlem ve
sevgiyle anıldı.
Çamlıca, Kemerburgaz ve Burçak Eyüboğlu Batı Ataşehir
Kampüsleri ile tüm Eyüboğlu Anaokullarındaki öğrenci ve
öğretmenler, düzenlenen törenlerde Atatürk sevgisini dile getirdiler.
10 Kasım günü saat 09.05’de tüm okullarda yankılanan siren
sesiyle saygı duruşunda bulunan öğrenci, öğretmen ve veliler;
törenlerde duygu dolu anlar yaşadılar. Öğrencilerin sahnelediği
performanslarda Atatürk’ün Türkiye’ye ve Türk insanına verdiği
önem ve değer dile getirildi.

Eyüboğlu’ndan Haberler

Commemorating
Atatürk

The great leader Mustafa Kemal Atatürk was
commemorated at Eyüboğlu Educational Institutions
on the 77th anniversary of his death with respectful
tributes to his principles and values.
Students and teachers expressed their love for Atatürk in ceremonies
held at the Çamlıca, Kemerburgaz and Burçak Eyüboğlu Batı
Ataşehir Campuses and in all Eyüboğlu Kindergartens. Students,
teachers and parents observed a minute’s silence to honor Atatürk’s
memory when sirens wailed at 09.05 on November 10 and were
visibly moved during the ceremonies. Students staged performances
to express how much Atatürk loved and the cherished Turkey and
Turkish people.

Eyüboğlu öğrenci, öğretmen ve velileri Atatürk’ü özlemle, sevgiyle, saygıyla andı.
Eyüboğlu students, teachers and parents commemorated Atatürk with respectful tributes to his principles and values.
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Öğrenci Birliği
seçimlerinde
centilmence yarıştılar

2015-2016 eğitim-öğretim yılı Öğrenci Birliği seçimleri 2 Ekim
2015, Cuma günü gerçekleştirildi. Seçimlerde Kemerburgaz,
Çamlıca ve Burçak Eyüboğlu Batı Ataşehir Kampüslerindeki
öğrencilerimiz elektronik oylama ile sınıf seviye temsilcilerini
ve Öğrenci Birliği Başkanını seçti. 10-18 yaşları arasındaki
47 Eyüboğlu öğrencisi, Öğrenci Birliği Sınıf Temsilciliği ve
Başkanlık için yarıştı.
Kolej öğrencileri Cemre Işıklı ve Gamze Yılmazel arasında
gerçekleşen başkanlık yarışında, Cemre Işıklı (12 MI) oyların
yüzde 51’ini alarak Başkan oldu. Eyüboğlu Fen Lisesi Öğrenci
Birliği Başkanlığına ise Alp Balçay (12 AF) seçildi. Seçim sonuçları
aynı gün saat 18.00’dan sonra sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Students Ran a Fair
Presidential Race for
Student Council

Student Council elections for the 2015-2016 academic year were
held on Friday 2 October 2015 Friday. Students at Kemerburgaz,
Çamlıca and Burçak Eyüboğlu Batı Ataşehir campuses voted
electronically to select Grade-level representatives and President of
the Student Council. 47 Eyüboğlu students aged between 10 and 18
years ran for Student Council representation and presidency.
High School students Cemre Işıklı and Gamze Yılmazel ran for
presidency and Cemre Işıklı (12 MI) became the president by
securing 51% of the votes. Alp Balçay (12 AF) has been elected the
Science High School Student Council President. Election results
were announced on the same day after 18.00 pm via social media.

10-18 yaşları arasındaki 47 Eyüboğlu öğrencisi,
Öğrenci Birliği Sınıf Temsilciliği ve Başkanlık
için yarıştı.
47 Eyüboğlu students aged between 10 and
18 years ran for Student Council representation
and presidency.
Oylama sonuçlarına göre sınıf seviye temsilcileri
aşağıdaki gibi belirlendi:
• Eyüboğlu Çamlıca Ortaokulu 5. sınıf seviye temsilcisi:
Ece Akar (5-B)
• Eyüboğlu Kemerburgaz Ortaokulu 5. sınıf seviye temsilcisi:
Defne Doğru (5-B)
• Eyüboğlu Çamlıca Ortaokulu 6. sınıf seviye temsilcisi:
Ekin Deniz Kaya (6-B)
• Eyüboğlu Kemerburgaz Ortaokulu 6. sınıf seviye temsilcisi:
Delfin Filiz (6-B)
• Eyüboğlu Çamlıca Ortaokulu 7. sınıf seviye temsilcisi:
Tulgar Dinç (7-D)
• Eyüboğlu Kemerburgaz Ortaokulu 7. sınıf seviye temsilcisi:
Melis Kardaş (7-A)
• Eyüboğlu Çamlıca Ortaokulu 8. sınıf seviye temsilcisi:
Yiğit Taşyumruk (8-D)
• Eyüboğlu Kemerburgaz Ortaokulu 8. sınıf seviye temsilcisi:
Barış Çepni (8-A)
• Eyüboğlu Koleji Hazırlık sınıfları seviye temsilcisi:
Eda Özkol (LH-B)
• Eyüboğlu Koleji 9. sınıflar seviye temsilcisi:
Mehmet Ali Makbuloğlu (9-B)
• Eyüboğlu Fen Lisesi 9. sınıf seviye temsilcisi: 		
Mustafa Kenangil (9-AF)
• Eyüboğlu Koleji 10. sınıflar seviye temsilcisi: 		
Ceren Başaran(10-A)
• Eyüboğlu Fen Lisesi 10. sınıf seviye temsilcisi: 		
Yağız Gürtuğ (10-AF)
• Eyüboğlu Koleji 11. sınıflar Öğrenci Birliği
Başkan Yardımcısı: Yaren Özhuy (11MI)
• Eyüboğlu Fen Lisesi 11. sınıf Öğrenci Birliği 			
Başkan Yardımcısı:Ulaş Kahramanoğlu (11-AF)
• Eyüboğlu Koleji Öğrenci Birliği Başkanı Cemre Işıklı (12MI)
• Eyüboğlu Fen Lisesi Öğrenci Birliği Başkanı: 		
Alp Balçay (12-AF)

The complete list of winning candidates is as follows:
• Eyüboğlu Çamlıca Middle School Grade 5 representative:
Ece Akar (5-B)
• Eyüboğlu Kemerburgaz Middle School Grade 5
representative: Defne Doğru (5-B)
• Eyüboğlu Çamlıca Middle School Grade 6 representative:
Ekin Deniz Kaya (6-B)
• Eyüboğlu Kemerburgaz Middle School Grade 5 		
representative: Delfin Filiz (6-B)
• Eyüboğlu Çamlıca Middle School Grade 7 representative:
Tulgar Dinç (7-D)
• Eyüboğlu Kemerburgaz Middle School Grade 7 		
representative: Melis Kardaş (7-A)
• Eyüboğlu Çamlıca Middle School Grade 8 representative:
Yiğit Taşyumruk (8-D)
• Eyüboğlu Kemerburgaz Middle School Grade 8 		
representative: Barış Çepni (8-A)
• Eyüboğlu High School Prep Class representative:
Eda Özkol (LH-B)
• Eyüboğlu High School Grade 9 representative:
Mehmet Ali Makbuloğlu (9-B)
• Eyüboğlu Science High School Grade 9 representative:
Mustafa Kenangil (9-AF)
• Eyüboğlu High School Grade 10 representative:
Ceren Başaran(10-A)
• Eyüboğlu Science High School Grade 10 representative:
Yağız Gürtuğ (10-AF)
• Eyüboğlu High School Grade 11 Vice President of
Student Council: Yaren Özhuy (11MI)
• Eyüboğlu Science High School Grade 11 Vice President of
Student Council:Ulaş Kahramanoğlu (11-AF)
• Eyüboğlu High School Student Council President
Cemre Işıklı (12MI)
• Eyüboğlu Science High Student Council Vice President:
Alp Balçay (12-AF)
Eğitim: Eyüboğlu

44

Eyüboğlu’ndan Haberler

Çeyrek asırdır süren
Eyüboğlu Dostluk
Satranç Turnuvası

Eyüboğlu Friendly
Chess Tournament
held annually for a
quarter-century

Bu yıl 25’incisi gerçekleştirilen Eyüboğlu Dostluk
Satranç Turnuvası’nda 230 okuldan 701 öğrenci
“Birinci” olmak için üç gün boyunca centilmence
mücadele etti.

701 students from 230 schools competed for first place
place over three days at the Eyüboğlu Friendly Chess
Tournament, held for the twenty-fifth time this year,
with a commitment to fair play.

Eyüboğlu Eğitim Kurumları’nın geleneksel etkinliklerinden
Eyüboğlu Dostluk Satranç Turnuvası’nın bu yıl yirmi beşincisi
düzenlendi. 701 öğrenci turnuvada birinci olabilmek için üç gün
boyunca yarıştı. “Hamle sırası sende!” sloganıyla düzenlenen
turnuvada satranç tutkunu gençleri, aileleri ve öğretmenleri de yalnız
bırakmadı.

Eyüboğlu Friendly Chess Tournament, a traditional Eyüboğlu
Educational Institutions event, was held for the twenty-fifth time
this year. 701 students competed for first place in the three-day
tournament. Students passionate about chess were supported by
their families and teachers in the tournament held under the slogan,
“It’s your turn to move!”

Türkiye’deki en eski ve en büyük turnuvalardan biri
Türkiye’deki en eski ve en büyük turnuvalardan biri olma özelliğini
taşıyan Eyüboğlu Dostluk Satranç Turnuvası’na bu yıl rekor bir
başvuruyla 230 okul katıldı. Yarışma; Minikler, Ümitler, Küçükler,
Yıldızlar ve Gençler olmak üzere 5 kategoride gerçekleştirildi.
Turnuvada “Minikler” kategorisinde 146 öğrenci, “Ümitler”
kategorisinde 189 öğrenci “Küçükler” kategorisinde 152 öğrenci,
“Yıldızlar” kategorisinde 120 öğrenci, “Gençler” kategorisinde ise
94 öğrenci mücadele etti.

One of the oldest and largest tournaments in Turkey
Eyüboğlu Friendly Chess Tournament, one of the oldest and largest
tournaments in Turkey, saw a record number of schools this year
with 230 schools. The competition took place in five different
categories including Kids, Little, Older Kids, Junior and Youth. 146
students competed in the Kids category, 189 students in the Little
category, 152 students in the Older Kids category, 120 students in
the Junior category and 94 students in the Youth category.

Turnuvanın açılışında Türkiye Satranç Federasyonu A Milli Takım
oyuncuları, iki büyük usta Mustafa Yılmaz ve Emre Can, turnuvaya
katılan öğrencilerle özel gösteri maçı gerçekleştirdiler.
Turnuvada, “Minikler” kategorisinde Özel Tekden İlkokulundan
Hüseyin Seyfi Girgin, “Ümitler” kategorisinde Esenler Engin Can
Güre İlkokulundan Emre Akdaş, “Küçükler” kategorisinde Florya
Bahçeşehir Kolejinden Işık Can, “Yıldızlar” kategorisinde Yakacık
Balkanlar Kolejinden Çağatay Aydoğdu, “Gençler” kategorisinde ise
Alman Lisesinden Çağıl Irmak Arda “Birinci” oldu.

Turkish Chess Federation Senior National Team players and
chessmasters, Mustafa Yılmaz and Emre Can, played chess in a
special session for students who attended the tournament.
Hüseyin Seyfi Girgin from Private Tekden Primary School won the
Kids category, Emre Akdaş from Esenler Engin Can Güre Primary
School won the Little category, Işık Can from Florya Bahçeşehir
College won the Older Kids category, Çağatay Aydoğdu from
Yakacık Balkanlar College won the Junior category and Çağıl Irmak
Arda from German High School won the Youth category.
In the schools ranking: Çapa Primary School came first in the

45

News from Eyüboğlu

Okul derecelerinde ise “Minikler” kategorisinde Çapa İlkokulu,
“Ümitler” kategorisinde Esenler Engin Can Güre İlkokulu,
“Küçükler” kategorisinde Fen Bilimleri Okulları, “Yıldızlar”
kategorisinde Fen Bilimleri Okulları, “Gençler” kategorisinde
Çapa Fen Lisesi “Birinci” oldu.
Turnuvanın son günü Eyüboğlu Çamlıca Kampüsünde düzenlenen
ödül töreninde, ilk üç dereceye giren okullara plaket ve oyuncularına
madalya verildi.

Kids category, Esenler Engin Can Güre Primary School won the
Little category, Fen Bilimleri Schools won the Older Kids category,
Fen Bilimleri Schools came first in the Junior category and Çapa
Science High School won the Youth category.
Schools and players who ranked in the top three places received
their plaques and medals in the award ceremony held at the
Eyüboğlu Çamlıca Campus on the last day of the tournament.

Individual Rankings:
First Place in Kids Category: Hüseyin Seyfi Girgin /
Private Tekden Primary School
First Place in Little Category: Emre Akdaş /
Esenler Engin Can Güre Primary School
First Place in Older Kids Category: Işık Can /
Florya Bahçeşehir College
First Place in Junior Category: Çağatay Aydoğdu /
Yakacık Balkanlar College
First Place in Youth Category: Çağıl Irmak Arda /
German High School

Bireysel Dereceler:
Minikler Birincisi: Hüseyin Seyfi Girgin / Özel Tekden İlkokulu
Ümitler Birincisi: Emre Akdaş / Esenler Engin Can Güre İlkokulu
Küçükler Birincisi: Işık Can / Florya Bahçeşehir Koleji
Yıldızlar Birincisi: Çağatay Aydoğdu / Yakacık Balkanlar Koleji
Gençler Birincisi: Çağıl Irmak Arda / Alman Lisesi
Minikler İkincisi: Ahmet Hakan Yeğin / Çapa İlkokulu
Ümitler İkincisi: Yağız Çınar Akın / Yakacık Balkanlar Koleji
Küçükler İkincisi: Doğasu Arda/ VKV Koç Özel İlkokulu
Yıldızlar İkincisi: Umut Şahintaş / Özel Florya Final Okulları
Gençler İkincisi: Ali Kaan Özçelik / İstanbul Lisesi
Minikler Üçüncüsü: Egemen Altay Güder / Halkalı Doğa İlkokulu
Ümitler Üçüncüsü: Uras Emre Delipınar / Fen Bilimleri Okulları
Küçükler Üçüncüsü: Emir Akay / Fen Bilimleri Okulları
Yıldızlar Üçüncüsü: Ömer Ata Gezici / Çevre Koleji
Gençler Üçüncüsü: Bora Özcan / VKV Koç Özel Lisesi
Okul Dereceleri:
Minikler Takım Birincisi: Çapa İlkokulu
Ümitler Takım Birincisi: Esenler Engin Can Güre İlkokulu
Küçükler Takım Birincisi: Fen Bilimleri Okulları
Yıldızlar Takım Birincisi: Fen Bilimleri Okulları
Gençler Takım Birincisi: Çapa Fen Lisesi
Minikler Takım İkincisi: Özel Tekden İlkokulu
Ümitler Takım İkincisi: Yakacık Balkanlar Koleji
Küçükler Takım İkincisi: Özel Acıbadem Bilim Doğa Okulu
Yıldızlar Takım İkincisi: Yakacık Balkanlar Koleji
Gençler Takım İkincisi: İstanbul Lisesi
Minikler Takım Üçüncüsü: Özel Marmara İlkokulu
Ümitler Takım Üçüncüsü: İTÜ Dr. Natuk Birkan İlkokulu
Küçükler Takım İkincisi: VKV Koç Özel İlkokulu
Yıldızlar Takım Üçüncüsü: İSTEK Bilge Kağan Ortaokulu
Gençler Takım Üçüncüsü: VKV Koç Özel Lisesi

Second Place in Kids Category: Ahmet Hakan Yeğin /
Çapa Primary School
Second Place in Little Category: Yağız Çınar Akın /
Yakacık Balkanlar College
Second Place in Older Kids Category: Doğasu Arda /
VKV Koç Private Primary School
Second Place in Junior Category: Umut Şahintaş /
Private Florya Final Schools
Second Place in Youth Category: Ali Kaan Özçelik /
İstanbul High School
Third Place in Kids Category: Egemen Altay Güder /
Halkalı Doğa Primary School
Third Place in Little Category: Uras Emre Delipınar /
Fen Bilimleri Schools
Third Place in Older Kids Category: Emir Akay /
Fen Bilimleri Schools
Third Place in Junior Category: Ömer Ata Gezici / Çevre College
Third Place in Youth Category: Bora Özcan / VKV Koç Private
High School
School Rankings:
First Place in Kids Category: Çapa Primary School
First Place in Little Category: Esenler Engin Can Güre
Primary School
First Place in Older Kids Category: Fen Bilimleri Schools
First Place in Junior Category: Fen Bilimleri Schools
First Place in Youth Category: Çapa Science High School
Second Place in Kids Category: Private Tekden Primary School
Second Place in Little Category: Yakacık Balkanlar College
Second Place in Older Kids Category: Private Acıbadem
Bilim Doğa School
Second Place in Junior Category: Yakacık Balkanlar College
Second Place in Youth Category: İstanbul High School
Third Place in Kids Category: Private Marmara Primary School
Third Place in Little Category: İTÜ Dr. Natuk Birkan
Primary School
Third Place in Older Kids Category: VKV Koç Private
Primary School
Third Place in Junior Category: İSTEK Bilge Kağan
Middle School
Third Place in Youth Category: VKV Koç Private High School
Eğitim: Eyüboğlu
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Oryantasyon
partisi

Eyüboğlu Anaokulları öğrencileri
eğitim yılının başlangıcında okula
uyum süreçlerini kolaylaştırıcı
aktivitelere katılarak arkadaş edinmenin
mutluluğunu yaşadılar. Tanışma
aktiviteleri, okul bahçesindeki su
etkinlikleri, sınıf içi sanat çalışmaları ve
müzikli oyunlar ile yeni arkadaşlarıyla
kaynaşan öğrenciler; “Oryantasyon
Partisi” ile okula başlamanın sevincini
kutladılar.

Sağlıklı yaşıyoruz, Living and
sağlıklı büyüyoruz growing healthily
Eyüboğlu Anaokulları 3 yaş grubu
öğrencileri “Nasıl Büyüyorum?”
ünitesi kapsamında, sağlıklı büyümek
için nelere ihtiyaç duyduklarını
sorguladı. Diş ve göz sağlığı için
kişinin neler yapması gerektiğini
araştıran öğrenciler, göz ve diş sağlığı
merkezlerini ziyaret ettiler, konuyla
ilgili uzman doktorlarla sohbet ettiler.

Eyüboğlu Hazırlık sınıfı öğrencileri
1 Eylül 2015 tarihinde yeni okullarına
“Merhaba” dediler. Öğrenciler
katıldıkları oryantasyon programında
Türkçe ve İngilizce etkinliklerle
hem eğlendiler, hem de öğretmenleri
ve arkadaşları ile birlikte olmanın,
tanışmanın ve öğrenmenin keyfini
çıkardılar.

Eyüboğlu Kindergarten students
were happy to have made friends
during the orientation period which
facilitated their adaptation to school
at the beginning of the school year.
Students, who played with their new
friends through ice breaker activities,
classroom art and music activities
and water play, celebrated the joy of
starting school with an Orientation
Party.

Eyüboğlu Kindergartens 3-year-old
students inquired into what they need to
do to grow up healthy in the unit ‘How
I Grow’. Students explored how to
have healthy teeth and eyes by visiting
optical and dental health centers and
talked to specialists.

Biz bir aileyiz

Eyüboğlu Anaokulları 4 yaş
öğrencilerinin velileri “Aile Günü”
etkinliğinde çocuklarıyla birlikte mutlu
bir gün geçirdi. Okullarda düzenlenen
etkinlik kapsamında anne-babalar
minik öğrencilerle sanat ve mutfak
etkinlikleri yaptı, İngilizce şarkılar
söylediler.

Okula
“merhaba”…

Orientation
celebration

We are family
Parents of Eyüboğlu Kindergartens
4-year-old students had a fun day
with their children on Family Day.
The event, which was held at school,
brought parents and young learners
together to create pictures, sing English
songs and cook together.

Welcome to
school!

Eyüboğlu Reception Class students said
“Hello” to their new school on
1 September 2015. Students had a great
time in Turkish and English activities
during the orientation program and
were happy to learn, as they met and
shared time with their teachers and
classmates.

Eğlenceli
matematik

Eyüboğlu İlkokulları Hazırlık sınıfı
öğrencileri matematik oyunları ve
mutfak etkinlikleri ile matematiğin
eğlenceli dünyasını keşfettiler. Renkli
çubukların, kalemlerin, halkaların ve
meyvelerin eşlik ettiği ders deneyimi
öğrencilerde keyifli izler bıraktı.

Math is fun

Eyüboğlu Reception class students
explored the fun world of mathematics
by playing games and taking part in
cooking activities. Students enjoyed
the classroom activities which involved
colourful rods, pencils, rings and fruits.
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Geri dönüşüm

I recycle

Eyüboğlu İlkokulları Hazırlık sınıfı
öğrencileri “Geri Dönüşüm” ünitesinde,
atık ürünlerden çalgılar yaptı.
Öğrenciler daha sonra hazırladıkları
çalgılarla, öğrendikleri ritimleri
seslendirdiler.

Eyüboğlu Reception Class students
made musical instruments from
recyclable materials. Students used
these instruments to play the rhythms
that they had learned.

Kitap kurtları

Bookworms

Eyüboğlu İlkokulları Hazırlık sınıfı
öğrencileri yazar Gönül Simpson ve
David Simpson ile Türkçe ve İngilizce
içerikli yaratıcı okuma çalışması
yaptılar. Öğrenciler yaratıcı okuma
etkinliğinde hem kitapların eğlenceli
dünyasını keşfettiler hem de hayal
güçlerini geliştirdiler.

Eyüboğlu Reception class students were
engaged in creative reading activities,
both in Turkish and English, with the
authors Gönül and David Simpson.
The creative reading activity gave
students the opportunity to explore the
fun world of books and improve their
imagination.

Minik
bilim adamları

Young scientists

Eyüboğlu İlkokulları Hazırlık sınıfı
öğrencileri fen etkinlikleri kapsamında
laboratuvarda yaptıkları eğlenceli
deneyler ile minik bilim adamları olma
yolunda adım attılar. Öğrencilerin
laboratuvar ve sınıf ortamındaki
deneyleri büyük bir merak ve heyecanla
gerçekleştirdiler.

Eyüboğlu Reception class students took
their first step towards becoming young
scientists with fun experiments that
they did as part of science laboratory
activities. Students were excited to do
the experiments, which stimulated their
curiosity in the laboratory and the
classroom.

Oyuncaklar
dünyasına
yolculuk

Eyüboğlu Hazırlık sınıfı öğrencileri
“Geçmişten Günümüze Oyunlar”
ünitesi kapsamında İstanbul Oyuncak
Müzesi’ni ziyaret ettiler. Öğrenciler
müzedeki oyuncakları yakından
inceleyerek, geçmişten günümüze oyun
ve oyuncakların değişimini yerinde
gözlemleme fırsatı buldular.

Zero. Geleceğe
Geri Sayım

Zero. Countdown
to the Future

Eyüboğlu Hazırlık sınıfı öğrencileri
Sakıp Sabancı Müzesi’nde ziyarete
açılan “Zero. Geleceğe Geri Sayım”
sergisini ziyaret etti. Öğrenciler sergide
en beğendikleri eserin benzerini, görsel
sanatlar dersinde hazırlayıp kendi
eserlerini oluşturdular. Tüm çalışmalar
daha sonra okul toplumuna sergilendi.

Eyüboğlu Reception class students
visited the ‘Zero. Count Down to
the Future’ exhibition at the Sakıp
Sabancı Museum. Students created a
similar piece to their favorite from the
exhibition in their visual arts lesson
which were then exhibited to the school
community.

The world of toys

Eyüboğlu Reception class students
visited Istanbul Toy Museum for their
unit, ‘Games Throughout History’.
Students examined the toys carefully
and took the opportunity to personally
observe the changes which have
occurred in toys and games over time.

Eğitim: Eyüboğlu
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Yaşasın oyun!
Eyüboğlu Hazırlık sınıfı öğrencileri
“Geçmişten Günümüze Oyunlar”
ünitesi kapsamında okula davet ettikleri
aile büyükleri ile eski oyunların içeriği
ve geçirdikleri değişim hakkında
sohbet ettiler. Öğrenciler daha sonra
aile büyükleri ile birlikte eski oyunları
oynayarak eğlenmenin ve öğrenmenin
keyfine vardılar.

Eyüboğlu’ndan Haberler

Uzayda bir gün

One day in space

Eyüboğlu İlkokulları Hazırlık sınıfı
öğrencileri Tiyatro3023 tarafından
sergilenen ve uzaya giden bir kedinin
davetsiz misafiri olan bir köpek ve
onların uzaylılarla yaşadığı maceraları
konu alan “Uzayda Bir Gün” adlı
tiyatro oyununu izlediler.

Eyüboğlu Reception class students
watched the play ‘One Day in Space’
that was staged by Tiyatro3023 and
tells the story of a cat which has an
uninvited guest, a dog, and their
adventures with aliens.

We love
playing games!
Eyüboğlu Reception class students
invited parents to school to share their
recollections of the games they used to
play in their childhood and the changes
that have occurred in games over time
in connection with the unit ‘Games
Throughout History’. Students enjoyed
learning about and playing these old
games with their parents.

Hayatımdaki
insanlar

The people in my
life

Eyüboğlu İlkokulları 1. sınıf öğrencileri
“Hayatımdaki İnsanlar” ünitesinde,
koro ve orkestra çalışmalarına ilişkin
videolar izledi. Görüntülerde, orkestra
üyeleri arasındaki iletişimi dikkatle
inceleyen öğrenciler daha sonra
“Arkadaşım Sırdaşım” isimli şarkıyı
öğrendiler, şarkıyı bireysel ve grup
olarak seslendirdiler. Ayrıca şarkıya
eşlik edecek bir orkestra da oluşturan
öğrenciler orkestra ile solist arasındaki
iletişim ve uyumun olumlu-olumsuz
yönlerini gerçekleştirdikleri bu
etkinlikle deneyimlediler.

Eyüboğlu Primary Schools Grade 1
students watched videos about choir
and orchestra rehearsals in the unit
‘The People in My Life’. Students,
who observed the communication
between members of the orchestra
carefully, learned to sing the song
‘My Friend, My Confidant’ and
performed it individually and as a
group. The students, who established
an orchestra to perform the song,
found the opportunity to learn about
the positive and negative aspects of the
communication and harmony between
orchestra and the soloist through direct
experience.

Arkadaşlığın sırrı The secret to a
lasting friendship
Eyüboğlu İlkokulları 1. sınıf
öğrencileri velileriyle “arkadaşlık”
üzerine söyleşiler gerçekleştirdi.
En yakın arkadaşları ile derslere
katılan Eyüboğlu velileri, öğrencilere
arkadaşlığın önemini anlattılar,
arkadaşlık kurmanın ve uzun yıllar
bu arkadaşlığı sürdürmenin sırlarını
paylaştılar.

Eyüboğlu Primary Schools Grade
1 students discussed the topic of
‘friendship’ with their parents. Some
parents brought their best friends to
class to explain the importance of
friendship and share the secrets of
making lifelong friends with students.
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Okul
çalışanlarımız

Eyüboğlu İlkokulları 1. sınıf
öğrencileri, okul çalışanlarına
meslekleri ile ilgili merak ettikleri
soruları sordular ve onların okuldaki
görevlerini ve sorumluluklarını
öğrendiler. Öğrenciler okul çalışanları
ile yaptıkları kısa röportajlarla
onların kendilerine nasıl yardımcı
olabileceklerini fark ettiler.

Our school staff
Eyüboğlu Primary Schools Grade
1 students asked the school staff
about the things they wondered about
and learned about their duties and
responsibilities. Students conducted
short interviews with members of the
school staff and, in turn, made them
more aware of how school staff assist
them.

Duygu makinası
Eyüboğlu İlkokulları 2. sınıf öğrencileri
“Sanatçı Olmak İstiyorum” ünitesi
kapsamındaki çalışmalarında “Sanat
Nedir? Sanatçı Kime Denir?”
sorularına yanıt aradı. “Duygu
Makinası” isimli kitabı ve Beethoven’ı
dinleyerek daha yakından tanıdık.
Yaptığımız konservatuar gezisinde ise
sanatçı yetiştiren okulların nasıl bir
ortama sahip olduğunu görme şansını
elde ettik.

The emotion
machine

As Eyüboğlu Primary Schools Grade
2 students, we addressed the questions
‘What is Art?’ and ‘Who is an artist?’
in the unit ‘Expression Through the
Arts’. We read the book “The Emotion
Machine” and listened to Beethoven
to learn more about him. We visited
conservatories to see the school
environment in which artists are raised.

Pera Müzesi’nde A day at the
bir gün…
Pera Museum…
Eyüboğlu İlkokulları 2. sınıf öğrencileri
“Sanatçı Olmak İstiyorum” ünitesi
kapsamında Pera Müzesi’ni ziyaret etti.
“Kahve Molası” isimli sergiyi ilgiyle
inceleyen öğrenciler, müzedeki atölye
çalışması kapsamında seramik fincanlar
yaptılar ve fincanları ailelerine hediye
ettiler.

Eyüboğlu Primary Schools Grade
2 students visited the Pera Museum
during their ‘Expression Through the
Arts’ unit. Students, who attentively
examined the ‘Coffee Break’ made
ceramic cups at the museum workshop
activity and presented them to their
families as gifts.

Sanatçı olmak
istiyorum

Eyüboğlu İlkokulları 2. sınıf öğrencileri
“Sanatçı Olmak İstiyorum” ünitesinde
sanatla ilgilenen velilerini okula davet
etti. Öğrenciler velilerin seramik, resim,
müzik gibi farklı sanat dallarındaki
sunumlarını ilgiyle ve heyecanla izledi.

Expression
through the Arts
Eyüboğlu Primary Schools Grade
2 students invited parents who are
involved in the arts to the school as
part of their ‘Expression through the
Arts’ unit. Students enthusiastically
listened to parent presentations about
different branches of art, including
ceramic, drawing and music.
Eğitim: Eyüboğlu
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Bende bir
ben var

Eyüboğlu İlkokulları 4. sınıf öğrencileri
“Bende Bir Ben Var” ünitesinde insan
sağlığının ve mutluluğunun fiziksel ve
duygusal denge üzerindeki etkisine dair
veli söyleşileri gerçekleştirdiler. Ünite
sonuç değerlendirmesinde seçtikleri
vücut sistemine ilişkin bilgileri
raporlayan öğrenciler, 2. sınıftaki
arkadaşlarına sunum yaparak bilgilerini
paylaştılar.

Eyüboğlu’ndan Haberler

İz bırakanlar

Notable people

Eyüboğlu İlkokulları 3. sınıf
öğrencileri, gençler ve çocuklar için
şarkılar üreten müzisyenleri araştırdı.
Konuyla ilgili besteciler hakkında
sınıfta bir pano oluşturan öğrenciler
ayrıca bestekâr ve müzik eğitimcisi
Muammer Sun’un hayatını, Türk
eğitim müziğine katkılarını, kurduğu
koroları, kitaplarını ve eserlerini
anlatan bir sunum izlediler. Öğrenciler
ayrıca Muammer Sun’un bestelediği
şarkıları 2. Sınıfta okuyan arkadaşlarına
sundular.

Eyüboğlu Primary Schools Grade 3
students investigated musicians who
write songs for teenagers and children.
Students, who had created a board
about the relevant composers, watched
a presentation about the composer
and music educator Muammer Sun’s
life, his contributions to Turkish
music education, the choirs that
he had established, his books and
works. Students also performed songs
composed by Muammer Sun for Grade
2 students.

Getting to know
my body

Eyüboğlu Primary Schools Grade 4
students discussed the effects of human
health and happiness on physical and
emotional balance with their parents
in the ‘Me, Myself and I’ unit. Students
created presentations with information
about a body system of their choice
as part of their summative assessment
task, then shared their knowledge with
Grade 2 students.

Cam Ocağı
gezisi

Eyüboğlu İlkokulları 4. sınıf
öğrencileri ”Maddeyi Tanıyalım” ünite
çalışmasında Beykoz Cam Ocağı’nı
ziyaret etti. Cam Ocağı’ndaki atölye
çalışmasında cam maddelerin yapımını
gözlemleyen öğrenciler kendi cam
eserlerini ürettiler.

Deney yapalım,
maddeyi
tanıyalım

Experimenting
with the states of
matter

Eyüboğlu İlkokulları 4. sınıf
öğrencileri “Maddeyi Tanıyalım” ünite
çalışmasında aynı özelliklerdeki üç
cam bardağı sıvı (su), katı (bulgur) ve
gaz (boş bardak) ile doldurdu. Kurşun
kalemle bardaklara hafifçe vurarak
seslerinin nasıl değiştiğini inceleyen
öğrenciler, duydukları ses farklılıklarını
incelik ve kalınlık açısından tartışıp,
bir ton yüksek ses elde etmek için
bardağın içindeki sıvıyı arttırıp,
azalttılar. Çalışmanın finalinde do-re-mi
notalarını elde eden öğrenciler,
“Yağmur Yağıyor” şarkısını hep
birlikte söyleyerek deney çalışmasını
tamamladılar.

Eyüboğlu Primary Schools Grade 4
students filled three glasses with liquid
(water), solid matter (bulgur wheat)
and gas (an empty glass) during
the unit ‘States of Matter’. Students
lightly tapped the glasses with a pencil
and examined how sound changed,
discussed the differences in sound
in terms of pitch and added to or
subtracted from the amount of water
in the glass to produce a higher pitch.
Students played the musical notes
do, re, mi by tapping the glasses and
performed the song ‘It is Raining’ as a
group at the end of the experiment.

Beykoz
Glass Atelier trip

Eyüboğlu Primary Schools Grade
4 students visited the Beykoz Glass
Atelier as part of the ‘We are Learning
about Matter’ unit. Students observed
how glass materials are manufactured
in the workshop activity at the Glass
Atelier and made their own glass
creations.
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Ses nedir?

Eyüboğlu Ortaokulları 5. sınıf
öğrencileri “Ses nedir?” sorusundan
yola çıkarak sesin oluşumu hakkında
araştırma yaptılar. Öğrenciler
araştırmaları doğrultusunda müzikte
çok önemli bir detay olan ses yalıtımı
ile ilgili bir maket hazırlayarak
maketlerini okul toplumu ile paylaştılar.

Producing sound

Eyüboğlu Middle Schools Grade
5 students addressed the question
‘What is sound?’ and investigated
how sound is produced. Students
used their findings to create a model
which illustrated sound insulation,
an important aspect of music, and
shared their models with the school
community.

Suçlu kim?

Eyüboğlu Ortaokulları 6. sınıf
öğrencileri konuşma becerilerini
geliştirmek amacıyla, Türkçe dersi
kapsamında düzenlenen “Savaşları
çıkaranlar mı suçludur, savaşlara
sessiz kalanlar mı?” konulu münazara
etkinliğine katıldı. Özellikle 20. yüz
yılın başından günümüze yaşanan
savaşları araştıran öğrenciler bilgilerini
paylaştılar ve fikirlerini karşı gruba
kabul ettirmek için konuşma
becerilerini etkin biçimde kullandılar.

Hayatın içinden

Eyüboğlu Ortaokulları 7. sınıf
öğrencileri “Hayatın İçinden / Engelli
Müzisyenler” ünitesinde engellilerin
yaşadıkları sorunları mercek altına
aldı. Engelli olan ve müzikle uğraşan
dünyaca ünlü sanatçılar hakkında
araştırmalar yapan öğrenciler,
çalışmanın finalinde kendi şarkı
sözlerini yazarak, beste yaptılar.

Who is to blame?

Eyüboğlu Middle Schools Grade 6
students attended a debating activity
held in Turkish lesson to improve
students’ speaking skills and to
address the question ‘Who is to
blame? Those who start a war or those
who do nothing to stop it?’ Students
investigated the wars that have been
waged during the 20th century and
shared their knowledge and used their
speaking skills to effectively persuade
the opposing side.

Life as it is

Eyüboğlu Middle Schools Grade 7
students examined the problems of
people with disabilities in the unit ‘Life
As It Is/ Musicians with Disabilities’.
Students, who investigated the world’s
famous musical artists with disabilities,
wrote their own lyrics and composed
music for it as a unit culmination task.

Film içinde Bilim Science in the
Kulübü
Movies Club
Temel fen kurallarının tekrarını ve
günlük hayatla bağlantı kurmayı
sağlayan Film içinde Bilim Kulübünde
öğrenciler, fen derslerinde gördükleri
kavram ve kuralların film sahnelerinde
gerçeğe ne kadar yakın olduğunu
tartışıyorlar. 8. sınıf öğrencileri Film
içinde Bilim Kulübünde “Jurassic
World” filmini izleyerek fen dersinde
işledikleri adaptasyon konusunu,
genetik mühendisliğinin bir uygulaması
olan klonlama perspektifiyle incelediler.
Öğrenciler Labirent (The Maze
Runner) ve Karınca Adam (Ant Man)
filmlerinde ise mutasyon kavramını ele
aldılar.

Students discuss how realistic the
movie scenes are according to concepts
and rules of their science course in
the Science in the Movies Club which
gives students the opportunity to repeat
basic science rules and appreciate
its relevance in their lives. Grade 8
students watched the movie ‘Jurassic
World’ in Science in the Movies Club
and analyzed the topic ‘adaptation’,
which they had covered in science
course, in terms of cloning, a practice
used in genetic engineering. Students
focused on the concept of mutation in
the movies ‘The Maze Runner’ and ‘Ant
Man’.
Eğitim: Eyüboğlu
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İstanbul Arkeoloji Müzesi

Eyboğlu Koleji 9. sınıf öğrencileri tarih dersi kapsamındaki “Uygarlığın Doğuşu
ve İlk Çağ Uygarlıkları” ünitesinde; müze kültür ve bilincini geliştirmek, çeşitli
medeniyetlere ait birinci elden buluntu, bilgi ve belgeleri tanımak, bilgilerini görsel
malzemelerle daha kalıcı ve etkili kılmak amacıyla İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne
düzenlenen kültür gezisine katıldı. Öğrenciler Arkeoloji Müzesi’nde Mısır,
Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklarına dair elde ettikleri bilgi ve görsel verileri
değerlendirerek bir rapor hazırladılar.

Istanbul Archeology Museum

Eyüboğlu High School Grade 9 students had a cultural tour of Istanbul Archeology
Museum in order to develop their understanding and appreciation of museums,
directly view findings, information and documents pertaining different civilizations,
and to learn more effectively using visual stimuli as part of the ‘Dawn of
Civilizations and Stone Age Civilization’. Students wrote a report about Egypt,
Mesopotamia and Anatolian civilizations using the information and visual data
that they had collected during their visit to the Archeology Museum.

Uygarlığın doğuşu
Eyüboğlu Koleji 9. sınıf öğrencileri tarih dersi kapsamındaki “Uygarlığın Doğuşu
ve İlk Çağ Uygarlıkları” ünitesinde yaparak yaşayarak öğrenmek, geçmiş
uygarlıklarla empati kurarak o dönem ihtiyaçlarını farketmek, tarih bilimi ile
yaşamın nasıl iç içe geçtiğini kavramak amacıyla Görsel Sanatlar Bölümü ile
bir çalışma gerçekleştirdi. 20 gönüllü öğrencinin katıldığı çalışmada öğrenciler
yaratıcılıklarını da kullanarak tarih öncesi devirler ve İlk Çağ’da insanların
kullandıkları seramik ürünlerin röprodüksiyonunu hazırladılar. Öğrencilerin
eserleri daha sonra sergilenerek okul toplumu ile paylaşıldı.

The dawn of civilization

Eyüboğlu High School Grade 9 students worked with the Visual Arts Department
in order to learn through firsthand experience about the needs of past civilizations
and how the science of history and life closely relate to one other. Twenty students
volunteered to use their creativity to reproduce ceramic items that were used by
people in pre-historic times and the Stone Age. Student products were exhibited
before the whole school community.

Türkiye Münazara Şampiyonası

Eyüboğlu Koleji 10. sınıf öğrencilerinin yer aldığı münazara takımı, Galatasaray
Üniversitesi mezun münazırlarının kurduğu ve münazara organizasyonları
düzenleyen danışmanlık grubu Argüman Fabrikası’nın liseler arasında ikincisini
düzenlediği Türkiye Münazara Şampiyonası’na katıldı. Kolej öğrencileri Beyza
Yıldırım, Arda İçen, Pelinsu Kaya, Ayşe Kelce, Gökçenaz Uzun; sosyal, siyasal,
hukuki ve ekonomik bağlamda hayli zorlayıcı konularla ilgili tartışmaların
yürütüldüğü karşılaşmalarda hükümet ya da muhalefet temsilcileri olarak güçlü
argümanlarla fikirlerini savundular. Yarışmalarda beş okulla karşılaşan öğrenciler
başarılı bir performans sergileyerek ikinci tura geçmeye hak kazandılar.

The Turkish Debating Championship

The Turkish Debating Championship, organized for the second time by the
Argüman Fabrikası (Argument Factory) for high school students, a consultancy
group established by Galatasaray University graduates to organise discussion
events, was attended by a team made up of Eyüboğlu High School Grade 10
students. High School students Beyza Yıldırım, Arda İçen, Pelinsu Kaya, Ayşe
Kelce and Gökçenaz Uzun defended their opinions, putting forward strong
arguments as representatives of government or opposing party in discussions
which addressed highly challenging topics in social, political, legal and economic
contexts. The students, who competed with five other schools, advanced to the
second round by way of their successful performance.
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İş Sanat’ta Haldun Taner
radyo tiyatrosu

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önde gelen kalemlerinden
Haldun Taner, doğumunun 100. yılında en sevilen hikâyelerinden
oluşan yepyeni bir dinletiyle İş-Sanat’ta anıldı. Türk Edebiyatı
dersinde Haldun Taner’in “Yalıda Sabah” adlı eserini okuyan
Eyüboğlu Koleji IB2 öğrencileri de İş Sanat’taki bu özel dinletiye
katıldı. Atilla Birkiye’nin düzenlediği, Mehmet Birkiye’nin
sahnelediği “İnsan Sadece Bir Araç” isimli dinletide usta tiyatrocular
Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek;
Haldun Taner’in “Bayanlar 00”, “Konçinalar”, “İznikli Leylek”
ve “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü” adlı hikâyelerini eski bir radyo
kayıt stüdyosu dekoru, atmosferi ve mizanseninde piyano eşliğinde
seslendirdiler.

Haldun Taner radio drama at
İş Sanat
Haldun Taner, one of the most prominent writers of the Republican
Period of Turkish literature, was commemorated on his 100th
birthday anniversary with a new performance comprising his most
popular stories. Eyüboğlu High School IB2 students, who had read
“Yalıda Sabah” by Haldun Taner in Turkish Literature lessons,
attended the special performance which took place at İş Sanat.
The experienced and talented actors Tilbe Saran, Metin Belgin,
Bülent Emin Yarar and Hakan Gerçek brought the ‘Bayanlar 00’,
Konçinalar’, ‘İznikli Leylek’ and ‘Sancho’nun Sabah Yürüyüşü’
stories by Haldun Taner to life in an old radio recording studio in
a piano-accompanied performance entitled ‘Man is Only a Tool’
organised by Atilla Birkiye and staged by Mehmet Birkiye.

Eğitimde
teknoloji
kullanımı

Eyüboğlu Fen Bilimleri Bölümü
öğretmenleri Talin Tüzüntürk ve
Mustafa Şen, 6 Kasım 2015 tarihinde
ENKA Okullarında düzenlenen LTEN
(Learning Technology Exchange
Newtrok) toplantısına katıldı.
Öğretmenlerin eğitimde teknoloji
kullanımı konusundaki bilgilerini
paylaşmayı amaçlayan toplantıda;
STEM, Eğitimde Maker Hareketi,
K12’de iTunesU kullanımı gibi konular
farklı oturumlarda tartışıldı.

Using technology
in education

Eyüboğlu Science Department
teachers, Talin Tüzüntürk and Mustafa
Şen, attended the LTEN (Learning
Technology Exchange Network)
meeting held at ENKA Schools on
6 November 2015. A wide range
of topics, including STEM, Maker
Movement in Education and Using
iTunesU in K12, were discussed in
different sessions of the meeting which
was organized to provide a platform
for teachers to share their experiences
about using technology in education.
Eğitim: Eyüboğlu
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Nehir’in
Adımları
19 aylıkken yakalandığı kanserle mücadelesinde
umuda tutunan Nehir’in ardından ailesi tarafından
kurulan “Nehir’in Çocukça Yaşam Gönüllüleri” ve
“Kanserli Çocuklara Umut Vakfı”nın iş birliğiyle
düzenlenen “Nehir’in Adımları” koşusu, 13 Eylül
Pazar günü İTÜ Ayazağa Kampüsünde gerçekleştirildi.
Eyüboğlu Koleji IB1 öğrencilerinin de katıldıkları
koşuda öğrenciler Nehir’in anısına 3.5 km koştu.
Koşunun tüm geliri Kanserli Çocuklara Umut Vakfına
bağışlanarak, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’nin Pediatrik Hermatoloji
ve Onkoloji servisinde bulunan oyun odasının tefrişi
sağlandı.

In Nehir’s Footsteps

The ‘In Nehir’s Footsteps’ run took place at İTÜ Ayazağa Campus on Sunday 13 September, organized by the Hope Foundation for Children
with Cancer in collaboration with Nehir’s Volunteers for Children’s Lives, a group established by the family of Nehir who courageously
fought against cancer contracted at 19 months old. Eyüboğlu High School IB1 students ran 3.5 km to commemorate Nehir. All proceeds
from the run were donated to the Hope Foundation for Children with Cancer and used to furnish the play room at the Pediatric Hematology
and Oncology service of Marmara University’s Pendik Training and Research Hospital.

Umut Işığı

Travmatik olaylara maruz kalmış çocuklara psikolojik destek sağlamak ve onları
topluma kazandırmak amacıyla kurulan Project Lift sivil toplum kuruluşu, çeşitli
etkinliklerle ihtiyacı olan çocuklara yardım elini uzatıyor. Eyüboğlu Koleji IB1
öğrencileri Yaren Özhuy Project Lift’in “Umut Işığı” projesi kapsamında sınıf
arkadaşları Duygu Manioğlu, Nilsu Solmaz ve Sena Turhan’la birlikte Diyarbakır
Korudağ İlkokulu ana sınıfının ihtiyaçlarını karşılamak üzere okulda yardım
kampanyası gerçekleştirdi. Öğrenciler kampanyanın finalinde Korudağ İlkokulu
ana sınıfının tüm ihtiyaçlarını karşılamayı başardılar.

Silver Lining

Project Lift, a non-governmental organization established to provide psychological support to children who experience traumatic events
and to ensure that they can adapt to social life, helps students in need through a range of activities. Eyüboğlu High School IB1 student Yaren
Özhuy carried out an aid campaign at school to meet the needs of Diyarbakır Korudağ Primary School in collaboration with her classmates
Duygu Manioğlu, Nilsu Solmaz and Sena Turhan within the scope of Project Lift’s ‘Silver Lining’ project. The students were able to meet all
the needs of Korudağ Primary School’s kindergarten by the end of the campaign.

IB öğrencileri CAS Kampı’nda

Eyüboğlu Koleji Uluslararası Bakalorya Programı (IB-International Baccalaureate) öğrencileri, programın gerekliliklerinden biri olan CAS
(Creativity, Action, Service/Yaratıcılık, Eylem, Toplum Hizmeti ) çalışmalarını tanıtmak amacıyla Şile’de düzenlenen CAS Kampı’na
katıldı. Macera Akademisinin düzenlediği ve iki gün süren oryantasyon programında öğrenciler, çeşitli takım çalışmaları gerçekleştirerek,
oyunlarla ortak çalışma becerilerini geliştirdiler.

IB students at
CAS Camp

Eyüboğlu High School International Baccalaureate
students attended the CAS Camp in Şile, organized in
order to introduce the CAS tasks (Creativity, Action,
Service) which are one of the requirements of the
program. Students engaged in various team activities
and developed their teamwork skills through games
in the two-day orientation program organized by the
Adventure Academy.
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Fizikte Nobel
Ödülüne
İlk Adım:

The First Step to
Nobel Prize
in Physics:

Eyüboğlu Koleji öğrencisi Baran Berdan
Çimen, okul arkadaşıyla birlikte kanser
tedavisine yönelik bir proje hazırladı ve
bu çalışmayla Polonya Bilimler Akademisi
Fizik Enstitüsüne davet edildi.

Eyüboğlu High School student Baran
Berdan Çimen developed a project about
cancer treatment with a classmate and has
been invited to the Institute of Physics at
the Polish Academy of Sciences.

Kanser tedavisi
projesiyle
Uluslararası Bilim
Akademisi’nden
davet aldı

An Invitation to the
International Science
Academy with a project
on Cancer Treatment

Eyüboğlu Koleji
öğrencisi Baran
Berdan Çimen,
bilim insanlarıyla
ortak çalışmalar
yapmak üzere
Kasım ayında
Polonya Bilimler
Akademisi Fizik
Enstitüsüne davet
edildi.

23. Fizikte Nobel Ödülüne İlk Adım Yarışması’nda
(First Step to Nobel Prize in Physics) Eyüboğlu Koleji
IB2 FA sınıfı öğrencisi Baran Berdan Çimen ve IB1
FB sınıfı öğrencisi Onat Yapıcı, çağın vebası olarak
adlandırılan kanser hastalığına yönelik geliştirdikleri
projeyle “Onur Ödülü” almaya hak kazandı.

Eyüboğlu High School IB2 FA student Baran Berdan
Çimen and IB1 FB student Onat Yapıcı received
an Honorary Award with the project that they had
developed about the treatment of cancer, one of the
most common fatal diseases today, in the 23rd First
Step to Nobel Prize in Physics Competition.

Eyüboğlu Koleji öğrencileri bu çalışmada, orijinal
ve ilginç sonuçları, ilginç çözüm ve ayrıntılı detay
verme içeriğiyle Onur Ödülü’nü almaya hak
kazandı. IB öğrencileri Baran Berdan Çimen ve Onat
Yapıcı projelerini Eyüboğlu Koleji Fen Bilimleri
Bölümü öğretmenleri Betül Karagöz ve Berksan
Gümüş danışmanlığında hazırladılar. Öğrenciler
Fizikte Nobel Ödülü’ne İlk Adım Yarışması Onur

Eyüboğlu High School Students addressed original
and interesting questions in their projects which
contained interesting solutions and details, leading
them to receive an Honorary Award. IB students
Baran Berdan Çimen and Onat Yapıcı prepared their
projects under the supervision of Eyüboğlu High
School Science Department teachers Betül Karagöz
and Berksan Gümüş. Students won the Honorary

Eyüboğlu High
School student
Baran Berdan
Çimen, a member
of the project
team, was invited
to carry out
collaborative
projects with
a scientist at
the Institute of
Physics at the
Polish Academy
of Sciences in
November.
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Ödülü’nü, kanser hastalığının tedavisine yönelik
olarak hazırladıkları “AC ve Darbeli DC Manyetik
Alan Uygulanan Kanser Hücrelerinde Ferrofluid
Emiliminin Karşılaştırılması” isimli projeleriyle
kazandılar.

Award in the First Step to Nobel Prize in Physics
Competition with their project entitled ‘A Comparison
of the Effects of Impulse AC and DC and Ferrofluid
Interaction on Cancerous Tissue’ which addressed the
topic of cancer treatment.

Proje, sağlıklı hücreleri koruyup yalnızca kanserli
hücreleri yok etmeyi hedefliyor
Projede öğrenciler, çağın vebası olarak tanımlanan

The project is intended to kill only the cancerous
cells without doing any harm to healthy cells
The students aimed to kill only the cancerous

kanser hastalığının tedavisinde, sağlıklı hücreleri
koruyarak yalnızca kanserli hücreleri yok etmeye
yönelik bir çalışma gerçekleştirdiler. Öğrenciler
çalışma kapsamında düşük frekanslı ve farklı
manyetik alan kullanarak tümörlü bölgedeki kanserli
hücrelerin ferrofluid (manyetik sıvı) emilimini
incelediler. Düşük frekanslı darbeli DC manyetik
alan yardımıyla gerçekleşen ferrofluid emiliminin,
AC manyetik alana göre çok daha etkili olduğunu
gözlemleyen öğrenciler, kemoterapi ve radyoterapi
uygulamalarına alternatif olarak darbeli DC
manyetik alan uygulamasının, kanser tedavisinde
kullanılabileceği görüşünü ortaya koydular.

cells without any harm to healthy cells during the
treatment of cancer, one of today’. The students,
who examined the absorption of ferrofluid (magnetic
liquid) by cancer cells in the region with tumor by
using low frequencies and different magnetic fields
and observed that ferrofluid absorption facilitated
by low-frequency impact DC magnetic field is much
more effective than AC magnetic field, claimed that
DC magnetic field can be used to treat cancer as an
alternative to chemotherapy and radiotherapy.

Kanser
hastalığının
tedavisine fizik
ve biyolojiden
yararlanarak
çözüm bulmaya
çalışan Eyüboğlu
Koleji öğrencileri
Baran Berdan
Çimen ve Onat
Yapıcı’nın en
büyük hedefleri
bilim insanı
olmak.

Polonya Bilimler Akademisinde bilimsel
çalışmalara katıldı
Bu sonuçla birlikte proje ekibinde yer alan Eyüboğlu
Koleji öğrencisi Baran Berdan Çimen, bilim
insanlarıyla ortak çalışmalar yapmak üzere Kasım
ayında Polonya Bilimler Akademisi Fizik Enstitüsüne
davet edildi. 8-29 Kasım 2015 tarihleri arasında
Polonya Bilimler Akademisindeki çalışmalara katılan
Baran Berdan Çimen burada bilim insanlarıyla
ve farklı ülkelerden gelen yaşıtlarıyla bilimsel
araştırmalara katıldı.
Kanser hastalığının tedavisine fizik ve biyolojiden
yararlanarak çözüm bulmaya çalışan Eyüboğlu
Koleji öğrencileri Baran Berdan Çimen ve Onat
Yapıcı’nın en büyük hedefleri bilim insanı olmak.
Proje sürecinde çok çalıştıklarını ve incelemenin
oldukça uzun bir zaman aldığını ifade eden Baran
Berdan Çimen ve Onat Yapıcı bundan sonra da
bilimsel çalışmalara büyük bir inanç ve istekle devam
edeceklerini belirttiler.

He took part in scientific studies in the Polish
Academy of Sciences
Eyüboğlu High School student Baran Berdan Çimen,
a member of the project team, was invited to carry out
collaborative projects with a scientist at the Institute
of Physics at the Polish Academy of Sciences in
November. Baran Berdan Çimen took part in scientific
studies at the Institute of Physics at the Polish
Academy of Sciences on 8 and 9 November 2015 and
conducted scientific research with scientists and peers
from different countries.
Eyüboğlu High School students Baran Berdan Çimen
and Onat Yapıcı who tried to find a solution to cancer
by drawing on insights from the disciplines of physics
and biology ultimately aim to become scientists.
Baran Berdan Çimen and Onat Yapıcı stated that they
had worked very hard on the project and the analysis
process took a lot of time, but that they will continue
to study science with great enthusiasm and firm belief.

57

Science at Eyüboğlu

Fizikte Nobel Ödülüne İlk Adım Yarışması
Hakkında:

Fizikte Nobel Ödülüne İlk Adım Yarışması, fizik
alanındaki araştırma projelerini içeren uluslararası
bir yarışma özelliğini taşıyor. Yarışmaya dünyanın
pek çok farklı ülkesinden çok sayıda öğrenci
katılıyor. Yarışmanın Değerlendirme Komitesinde
tüm ülkelerden 25 deneyimli fizikçi yer alıyor.
Yarışmanın amacı; dünya gençlerinin fiziğe
olan ilgisini arttırmak, iyi üniversitelerde burslu
eğitim hakkı kazanabilmelerini sağlamak, okulları
öğrencilerin araştırmaya yönelik çalışmalar
yapmaları yönünde bilinçlendirmek, desteklemek
ve genç fizikçilerin birbirleriyle fikir paylaşımında
bulunmalarını sağlayacak bir ortam yaratmak
olarak sıralanıyor.

About The First Step to Nobel Prize in Physics:
The First Step to Nobel Prize in Physics is an
international competition involving research
projects in physics. A great number of students
attend the competition from different countries of
the world. 25 experienced physicists from various
countries sit on the Evaluation Committee of the
competition. The goals of the competition are to
promote an interest in physics among the youth
of the world, to help them earn scholarships at
distinguished universities, to stimulate and support
schools for greater activity in work with pupils
interested in research and to create an environment
in which young physicists can exchange ideas.

Eyüboğlu High
School students
Baran Berdan
Çimen and Onat
Yapıcı who tried
to find a solution
to cancer by
drawing on
insights from
the disciplines
of physics and
biology ultimately
aim to become
scientists.
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Eyüboğlu öğrencileri
Eyüboğlu students
TÜBİTAK Araştırma
are prepared for
Projeleri Yarışmasına hazır success in the
TÜBİTAK Research
Projects Competition
Eyüboğlu Science High School and Eyüboğlu
High School students have high aspirations
for the TÜBİTAK Middle School Students
Research Project Competitions once again
with their science projects. Students will
attend the competition with their projects in
the fields of biology, chemistry and physics.

Eyüboğlu Fen Lisesi ve Eyüboğlu
Koleji öğrencileri bu yıl da TÜBİTAK
Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma
Projeleri Yarışması için hazırladıkları
fen projeleriyle iddialılar… Öğrenciler
yarışmaya biyoloji, kimya ve fizik
alanlarında yaptıkları proje çalışmaları ile
katılacak.
Eyüboğlu Fen Lisesi öğrencileri TÜBİTAK
Proje Yarışması’na Biyoloji alanında iki proje ile
hazırlanıyor.

Eyüboğlu
öğrencileri önceki
yıllarda TÜBİTAK
Araştırma
Projeleri
Yarışması’nda
fizik
kategorisinde
Türkiye
Birincisi, biyoloji
kategorisinde
Türkiye Üçüncüsü
olmuştu.

11 AF sınıfı öğrencilerinden Aybüke Nur Gündüz,
Gökçe Sevimli ve Fatma Rukiye Ünlüer’in;
öğretmenleri Sibel Üğüden, Hülya Yönkes ve İclal
Yavuzçetin danışmanlığında hazırladıkları proje,
kırmızı renkli meyvelerin antioksidan değerlerinin
karşılaştırılmasına yönelik… Öğrenciler proje
hazırlıkları kapsamında İstanbul Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji
laboratuvarlarında deneyler gerçekleştiriyor.
Öğrenciler proje çalışmalarında çok sayıda
laboratuvar deneyi gerçekleştiriyor
Biyoloji alanındaki ikinci projede ise 11 AF sınıfı
öğrencileri Gökçe Sevimli ve 10 AF sınıfından Eren
Kamaşak danışman öğretmenleri Sibel Üğüden,
Hülya Yönkes ve İclal Yavuzçetin’le birlikte patojen
Salmonella ve E.coli bakterilerinin gıdalar üzerinde
biyofilm oluşturma özelliğini engellemede uçucu
yağların etkisini araştırıyor. Öğrenciler projeleri
kapsamında GDA Mikrobiyoloji Laboratuvarında
deneyler gerçekleştiriyor.
Eyüboğlu Fen Lisesi öğrencileri TÜBİTAK Proje
Yarışması için kimya alanında bir proje üzerinde
çalışıyor. Projeyi, 11 AF sınıfından Tutku Aslanbay ile
IB1-F sınıfından Bora Öner, danışman öğretmenleri

Eyüboğlu Science High School students are preparing
for the TÜBİTAK Project Competition with two
projects in biology. 11 AF students Aybüke Nur
Gündüz, Gökçe Sevimli and Fatma Rukiye Ünlüer
designed a project under the supervision of their
teachers Sibel Üğüden, Hülya Yönkes and İclal
Yavuzçetin to compare the antioxidant values of red
fruit. Students have been doing experiments for their
project at the Istanbul University Faculty of Arts and
Sciences Molecular Biology Laboratory in order to
prepare.
Students have been doing many experiments in the
laboratory for their project
11 AF student Gökçe Sevimli and 10 AF student Eren
Kamaşak have been researching the role of volatile
oils in preventing the bacteria pathogens Salmonella
and E.coli from generating biofilm on food under
the supervision of their teachers Sibel Üğüden,
Hülya Yönkes and İclal Yavuzçetin. Students have
been doing experiments for their project in the GDA
Microbiology Laboratory.
Eyüboğlu Science High School students are preparing
for the TÜBİTAK Project Competition with a project
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Sinem Kestioğlu ve İclal Yavuzçetin ile birlikte
hazırlıyor. Bu projede, deri ve pil üretim sanayiinde
kullanılan atık sulardaki ağır metallerin özellikle Pb+2
ve Cr+3 iyonlarının aktif karbona alternatif olabilecek
adsorbanlarla artımı kıyaslanıyor. Öğrenciler proje
deneylerini İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Kimya Laboratuvarlarında gerçekleştiriyor.
Fen Lisesi öğrencilerinin diğer TÜBİTAK projeleri
ise fizik alanına yönelik… Eyüboğlu Fen Lisesi 12 AF
sınıfı öğrencilerinden Alp Balçay ve 10 AF sınıfından
Yağız Gürtuğ’un hazırladığı “Dünya’nın manyetik
alanının Faraday yasası kullanılarak bulunması”
isimli projenin taslak çalışması oluşturuldu ve deney
düzeneği hazırlandı. 12 AF sınıfı öğrencilerinden
Ömer Özkalan’ın hazırladığı ikinci fizik projesi ise
Wheatstone köprüsü üzerindeki değişken kondansatör
yardımıyla bir ivme sensörünün oluşturulmasını
araştırıyor. Her iki fizik projesinin danışman
öğretmenliğini Eyüboğlu Fen Bilimleri Bölümü Fizik
Öğretmeni Barış Kaptan gerçekleştiriyor.
Eyüboğlu öğrencilerinin TÜBİTAK Birincilikleri
Eyüboğlu öğrencileri önceki yıllarda TÜBİTAK
Araştırma Projeleri Yarışması’nda fizik kategorisinde
Türkiye Birincisi, biyoloji kategorisinde Türkiye
Üçüncüsü olmuştu. Türkiye’de alanındaki en
büyük ve kapsamlı proje yarışması olan TÜBİTAK
Araştırma Projeleri Yarışması’nın İstanbul Asya
Bölgesi Finallerinde Eyüboğlu öğrencileri geçtiğimiz
yıllarda ayrıca fizik, kimya, biyoloji projeleri
ile “Birinci” oldu. Aynı yarışmada Eyüboğlu
öğrencilerinin matematik projesi “Üçüncü”lük
ödülü aldı. Eyüboğlu, TÜBİTAK Araştırma Projeleri
Yarışması’nda fen alanında tüm Birincilikleri
kazanarak son derece önemli bir başarıya imza attı.

in chemistry. 11 AF student Tutku Aslanbay and
IB1-F student Bora Öner designed their project under
the supervision of their teachers Sinem Kestioğlu
and İclal Yavuzçetin. Students are comparing the
increment of heavy metals in waste water, especially
the ions Pb+2 and Cr+3 with absorbents that could
become an alternative to activated carbon. Students
have been doing experiments for their projects in the
Chemistry Laboratory of Istanbul University Faculty
of Arts and Sciences.
Science High School students prepared their other
TÜBİTAK projects in physics… Eyüboğlu Science
High School 12 AF student Alp Balçay and 10 AF
student Yağız Gürtuğ wrote a draft of the project
“Drawing on Faraday’s Law to Find the Magnetic
Field of Earth” and prepared the testing apparatus.
12 AF student Ömer Özkalan has been researching
the construction of an acceleration sensor by use of
a variable capacitor on Wheatstone bridge in his
second project in physics. Barış Kaptan, a Physics
Teacher in the Eyüboğlu Science Department,
officiates as the supervising teacher.
Eyüboğlu students took first place in TÜBİTAK
Project Competition
In previous years, Eyüboğlu students have taken First
and Third Place in physics in the TÜBİTAK Research
Projects Competition in Turkey. In addition, Eyüboğlu
students came first in physics, chemistry and biology
in previous years in the Istanbul Asian Side Finals.
Eyüboğlu students took third place with their math
project in the same competition. Eyüboğlu has
achieved great things by winning all the science fields
in TÜBİTAK Research Projects Competition.

In previous
years, Eyüboğlu
students have
taken First and
Third Place
in physics in
the TÜBİTAK
Research
Projects
Competition
in Turkey.
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Öğrenciler biyolojik
çeşitliliği araştıracak
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Students will
investigate biodiversity
The Eco-Schools Programme is implemented to raise environmental
awareness and provide education about environmental management
and sustainable development to preschool, primary school and
middle school students. Students learn more about environmental
topics and play an active role in raising the environmental
awareness of their families, local governments and nongovernmental organizations (NGO). The programme supports the
implementation of an environmental management system based on
ISO 14001/EMAS.
Eyüboğlu Educational Institutions students and teachers have
taken part in many activities to protect the environment, including
waste, recycling, energy and noise pollution programmes within the
framework of the Eco-Schools Programme. Eyüboğlu Educational
Institutions feels proud to hold the Green Flag, the symbol of
environmentally-friendly schools who carry out successful and
sustainable activities to protect the environment within the
Eco-Schools Programme.
Students to work on biodiversity
Eyüboğlu students and teachers will work on ‘biodiversity’ as their
Eco-Schools theme for the next two years.

Eko-Okullar Programı; okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki
öğrencilerde çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma
eğitimi vermek amacıyla uygulanan bir programdır. Program
çalışmaları kapsamında okullardaki öğrenciler hem çevresel
konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil
toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede
etkin rol alırlar. Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine
kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.
Eyüboğlu Eğitim Kurumları öğrenci ve öğretmenleri Eko-Okullar
Programı çerçevesinde bugüne dek çöp-atık, geri dönüşüm,
enerji, gürültü kirliliği gibi konulara ilişkin çok sayıda çalışma
gerçekleştirdi. Eyüboğlu Eğitim Kurumları, gerçekleştirdiği başarılı
ve sürdürülebilir çevre çalışmaları nedeniyle uzun yıllardır Eko
Okullar Programının çevreci okul sembolü olan Yeşil Bayrak
ödülünü gururla taşıyor.
Öğrenciler önümüzdeki iki yıl süresince “Biyolojik Çeşitlilik”
üzerinde çalışacak
Eyüboğlu öğrencileri ve öğretmenlerinin önümüzdeki iki yıl
süresince üzerinde çalışacakları yeni Eko Okullar konusu “Biyolojik
Çeşitlilik” olarak belirlendi.
Bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin ve çeşitlerinin sayıca
zenginliğini ifade eden biyolojik çeşitlilik kavramını, öğrenciler
bu çalışmalarda daha yakından tanıyacak. Eyüboğlu’nda iki yıl
boyunca sürdürülecek çalışmalarla öğrenciler, ülkemizin biyolojik
çeşitliliği konusunda farkındalıklarını arttıracak ve biyolojik
çeşitliliğin korunması adına yürütülen kampanyalarda aktif rol
alacak. Çalışmalar her branş tarafından müfredat programına paralel
olarak hayata geçirilecek etkinlik ve aktivitelerle içselleştirilecek.

Students will learn more about the concept of biodiversity, which
refers to the variety and variability of plant and animal species on
earth. Students will increase their awareness about the biodiversity
in our country and play an active role in campaigns that will be
carried out to protect biodiversity over the next two years. Activities
will take place in parallel with the curriculum for each subject so
that students will learn more effectively.
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Öğrencilerimiz
Eyüboğlu students
Uluslararası
at ESO Astronomy
Astronomi Kampı Camp
ESO’da
Öğrenciler
kamp süresince
İtalya, İspanya,
Fransa’dan gelen
astronomların
derslerine
katıldılar ve
onlarla birlikte
gözlem yaptılar.
Students took
courses from,
and observed
with, astronomers
from Italy, Spain
and France at the
camp.

Avrupa’nın en önemli bilim gruplarından
biri olan Avrupa Güney Gözlemevinin
(ESO, European Southern Observatory)
düzenlediği Astronomi Kampı, 26 Aralık
2015-1 Ocak 2016 tarihleri arasında
gerçekleştirildi.

The Astronomy Camp, organized by one
of the most important science groups
in Europe, ESO (European Southern
Observatory) took place between 26
December 2015 and 1 January 2016.

Eyüboğlu Koleji IB öğrencileri Oğuz Kutlay ve Onur
Kerem Özmen, İtalya’nın Milano şehrine bağlı Aosta
Vadisi’nde yer alan ESO Gözlemevindeki bu önemli
kampın katılımcıları arasındaydı.

Eyüboğlu High School IB students Oğuz Kutlay and
Onur Kerem Özmen participated in this important
camp that took place at the ESO Observatory in the
Aosta Valley of the Italian Milano region.
Students from all over the world applied to participate
in the camp organized to raise astronomy’s popularity
among young people. Students made a video to
describe the celestial body that interests them most
as part of the application process. The ESO team
assessed more than 120 videos before inviting 56 high
school students from 28 different countries. Eyüboğlu
students Oğuz Kutlay and Onur Kerem Özmen were
invited to take part in the camp.
Studying under and observing alongside
astronomers
Students took courses from, and observed with,
astronomers from Italy, Spain and France at the
camp financed by important organizations, including
Eğitim: Eyüboğlu
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Gençlere Astronomi bilimini sevdirmek için
düzenlenen kampa dünyanın dört bir yanından
başvurular oldu. Öğrenciler başvurularını, en çok
ilgilerini çeken gökcismini anlattıkları bir video
içeriğiyle gerçekleştirdi. 120’den fazla videoyu
değerlendiren ESO ekibi sonunda 28 farklı ülkeden
56 lise öğrencisini kampa davet etti. Eyüboğlu
öğrencileri Oğuz Kutlay ve Onur Kerem Özmen de
hazırladıkları video ile kampa katılmaya hak kazandı.

Üçüncüsü
gerçekleştirilen
ESO Astronomi
Kampı’nın bu yılki
konusu Güneş
Sistemi dışındaki
gezegenlerdi.
The Astronomy
Camp was held
for the third time
this year and
its theme was
‘planets outside
the Solar System’.

Astronomlarla ders ve gözlem yaptılar
The Institute of Astronomy at the University of
Leuven (Belçika), The Instrument Centre for Danish
Astrophysics, at Aarhus University (Danimarka)
The German Astronomical Society (Almanya),
The National Institute of Astrophysics (İtalya)
The Netherlands Research School for Astronomy
(Hollanda) ThePolish Astronomical Society
(Polonya), The Polish Children’s Fund (Polonya),
Ciência Viva (Portekiz), The Centre for the Promotion
of Science (Sırbistan), The Spanish Astronomical
Society (İspanya), The Swedish Astronomical Society
(İsveç), The University of Geneva (İsviçre), The
Royal Astronomical Society (İngiltere), The European
Southern Observatory (Amerika Birleşik Devletleri)
gibi önemli kuruluşların desteğiyle gelen öğrenciler;
kamp süresince İtalya, İspanya, Fransa’dan gelen
astronomların derslerine katıldılar ve onlarla birlikte
gözlem yaptılar.
Güneş Sistemi dışındaki gezegenler
Üçüncüsü gerçekleştirilen ESO Astronomi Kampı’nın
bu yılki konusu Güneş Sistemi dışındaki gezegenlerdi.
Öğrenciler kamp süresince, önce Güneş Sistemi’nde
bulunan gezegenler, ardından başka yıldızların
yörüngesinde dolanan gezegenler hakkında bilgi
aldılar, derslerin devamında yaptıkları aktivitelerle
bilgilerini pekiştirdiler. Yıldız gözlemlerinin
analiziyle, gezegenleri keşfetme yollarını öğrenen
öğrenciler gece teleskoplarla yaptıkları gözlem
verilerini incelediler ve gezegenlerin fiziksel yapıları
hakkında bilgiye ulaştılar. Kampta ayrıca gezegenler
dışında asteroidlerin uzaklıklarının hesaplanması,
Dünya dışı yaşam konusunda yeni gelişen bilim
dalları, yıldız sistemleri modellemeleri gibi çalışmalar
da yapıldı. Eyüboğlu Koleji eğitim programında yer
alan 10. sınıf Astronomi dersi ve Astronomi Kulübü
uygulamaları kapsamında teleskop kullanımında
deneyimli olan Oğuz Kutlay ve Onur Kerem Özmen,
kampta gerçekleştirilen gece gözlemlerindeki yıldız
tanıma ve teleskop kullanımı konusunda da başarılı
bir performans sergilediler.
Kampta trekking, kayak, kar yürüyüşü
Öğrenciler tüm uygulamaları grup çalışması şeklinde
gerçekleştirdiler. Her grup öğrendiklerini özetleyecek
şekilde bir sunum hazırladı ve diğer gruplarla paylaştı.
Eyüboğlu Koleji öğrencisi Oğuz Kutlay’ın de içinde
yer aldığı grup, hazırladıkları yetenek gösterisiyle
ödül kazandı.
Kamp süresince gerçekleştirilen trekking, kayak,
kar yürüyüşü, planetaryum gösterisi, geleneksel
İtalyan yemekleri ve yılbaşı partisi gibi aktiviteler;
ESO Astronomi Kampını katılımcı öğrencileri için
benzersiz bir deneyime dönüştürdü.

The Institute of Astronomy at the University of
Leuven (Belgium), The Instrument Centre for Danish
Astrophysics at Aarhus University (Denmark)
The German Astronomical Society (Germany),
The National Institute of Astrophysics (Italy)
The Netherlands Research School for Astronomy
(Holland) The Polish Astronomical Society (Poland),
The Polish Children’s Fund (Poland), Ciência Viva
(Portugal), The Centre for the Promotion of Science
(Serbia), The Spanish Astronomical Society (Spain),
The Swedish Astronomical Society (Sweden), The
University of Geneva (Switzerland), The Royal
Astronomical Society (England), The European
Southern Observatory (United States of America).
Planets beyond the Solar System
The Astronomy Camp was held for the third time this
year and its theme was ‘planets outside the Solar
System’. Students first acquired knowledge about the
planets in the Solar System first and then the planets
that orbit around other stars. The activities that
followed these courses helped students to reinforce
their knowledge. Students learned how to explore
planets by analyzing star observations, examined the
data that they obtained from night observations and
discovered new data about the physical structure of
planets. They also performed tasks which included
calculating the distance of asteroids, learning about
new scientific areas that focus on life outside the
earth and modelling star systems. Oğuz Kutlay and
Onur Kerem Özmen were able to identify stars and
use the telescope skillfully in night observations at the
camp as they had gained experience through Grade
10 Astronomy class and Astronomy club activities as
included in the Eyübuğlu High School curriculum.
Trekking, skiing and snow trekking at camp
Students performed all these activities as groups;
each group delivered a presentation to summarize
what they had learned. The group to which Eyübuğlu
High School student Oğuz Kutlay belonged received
an award for their talented performance.
Activities such as trekking, skiing, snow trekking, a
planetarium show, traditional Italian cuisine and a
New Year party turned the ESO Astronomy Camp into
a unique experience for the students.
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FIRST Robotics
Competition

FIRST Robotics
Competition

Fikret Yüksel Vakfı aracılığıyla Türkiye’de ilk kez
düzenlenen FRC (FIRST Robotics Competition)
organizasyonu, 4-5 Aralık 2015 tarihlerinde Ülker
Arena Spor Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bilim ve
teknoloji adına büyük bir önem taşıyan uluslararası
robot yarışmasına Eyüboğlu Koleji öğrencileri de
katıldı.
Mühendislik prensiplerini kullanarak robot tasarladılar
Eyüboğlu Koleji öğrencileri Oğulcan Kaya, Okan Kocabalkanlı,
Mehmet Ali Makbuloglu, Berfin Öcalan ve Alp Oylukan; Matematik
Öğretmeni Sinan Yatağanbaba mentorluğunda yarışmaya katıldı.
Öğrenciler yarışma öncesinde 6 haftalık bir zaman boyunca
yarışma temasına yönelik hazırlıklar ve çalışmalar yaptı. Yarışmaya
hazırlık sürecinde büyük bir özveri ile çalışan Eyüboğlu Takımı,
mühendislik prensiplerini kullanarak robot tasarladı, inşa etti ve
robotu programladı.
Yarışma festival havasında gerçekleşti
Tüm bu hazırlıklar ve yarışma öğrencilerin stratejik problem çözme,
organizasyon ve takım çalışması yeteneklerini geliştirmesi açısından
son derece önemliydi. Öğrenciler FRC deneyimi ile bir mühendisin
yaşadığı tecrübeleri, henüz bir öğrenci iken yaşama şansını yakaladı.
Bir festival havasında gerçekleşen yarışmada benzer hedeflere
sahip farklı takım üyeleri bir araya geldi. Bu buluşma aynı zamanda
yardımlaşma ve paylaşım gerektiren müsabakalarda birbirleri ile
mücadele eden yarışmacıları birleştirirken, yeni arkadaşlıklar ve
güçlü dostlukların kurulmasına da yol açtı.

Öğrenciler yarışma öncesinde 6 haftalık bir
zaman boyunca yarışma temasına yönelik
hazırlıklar ve çalışmalar yaptı.

The FRC (FIRST Robotics Competition), organized
for the first time by the Fikret Yüksel Foundation
in Turkey, took place on 4 and 5 December 2015
at the Ülker Arena Sports Center. Eyüboğlu High
School students participated in the international
robot competition, prominent in terms of science and
technology.

Students designed robots by drawing on engineering principles
Eyüboğlu High School students Oğulcan Kaya, Okan Kocabalkanlı,
Mehmet Ali Makbuloğlu, Berfin Öcalan and Alp Oylukan
participated in the competition and were mentored by Maths
Teacher Sinan Yatağanbaba. Students prepared and ran tests in line
with the theme of the competition for the six weeks leading up to the
competition. The Eyüboğlu Team worked hard to prepare for the
competition and drew on engineering principles to design, construct
and program their robot.
A festival-like atmosphere prevailed in the competition
The students’ hard work before and during the competition promoted
development of their strategic problem-solving, organization and
team work skills. Students had the opportunity to experience life as
an engineer at a young age through their FRC experience. Different
team members with similar goals came together in the competition
where a festival-like atmosphere prevailed. The setting brought
rivals together in competitions requiring cooperation and sharing
and paved the way for new and lasting friendships.

Students prepared and ran tests in line with
the theme of the competition for the six weeks
leading up to the competition.
FRC Hakkında

FRC (First Robotics Competition), FIRST (Foundation For
Inspiration and Recognition of Science and Technology)
bünyesinde doğmuş, gençler için oluşturulmuş uluslararası bir
robot yarışmasıdır. Kâr amacı gütmeyen bir vakıf olan FIRST,
gençlerin bilim ve teknolojiye ilgisini arttırmayı amaçlayan
programlar sunuyor.

About FRC

FRC (First Robotics Competition) is an international robot
competition established under FIRST (Foundation For Inspiration
and Recognition of Science and Technology) and intended
for young people. FIRST, which is a non-profit organization,
introduces programs to raise popularity of science and technology
among young people.
Eğitim: Eyüboğlu
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ISTA Festivali
Eyüboğlu’nda

ISTA Festival at
Eyüboğlu
Eyüboğlu Educational Institutions hosted
ISTA (International Schools Theater
Association) between December 10 and 13,
2015.

The theme of the festival was ‘Grand Bazaar’
The ISTA Festival, which offered a wide range of
entertaining activities, saw a group of 80 students and
teachers come from Munich, Bucharest, Prague and
London. Students and teachers attended workshops
given by experienced educators from different
countries of the world and staged a performance to
address the theme of ‘Grand Bazaar’. The trip to
the Grand Bazaar helped the people from different
cultures better understand Turkish culture in terms
of its modern and traditional structure. This festival
enabled us to represent our country successfully.

Festival
kapsamında
gerçekleştirilen
Kapalıçarşı gezisi,
Türk kültürünün
modern ve
geleneksel
yapısını
sergilemesi
açısından
konukların büyük
keyif aldığı renkli
bir etkinlik oldu.
The trip to the
Grand Bazaar
helped the people
from different
cultures better
understand
Turkish culture
in terms of its
modern and
traditional
structure. This
festival enabled
us to represent
our country
successfully.

Eyüboğlu Eğitim Kurumları 10-13 Aralık,
2015 tarihleri arasında ISTA (Uluslararası
Okullar Tiyatro Birliği) Festivali’ne
ev sahipliği yaptı.

Festivalin teması “Kapalıçarşı” oldu
Renkli anların yaşandığı ISTA Festivali’ne Münih,
Bükreş, Prag ve Londra’dan 80 kişilik öğrenci ve
öğretmen grubu katıldı. Temanın “Kapalıçarşı” olarak
belirlendiği festivalde öğrenciler ve öğretmenler
üç gün boyunca dünyanın farklı ülkelerinden gelen
ve alanında uzman olan eğitimcilerle workshoplara
katıldı ve kapanış için “Kapalıçarşı” temasının ele
alındığı bir performans hazırladı. Festival kapsamında
gerçekleştirilen Kapalıçarşı gezisi, Türk kültürünün
modern ve geleneksel yapısını sergilemesi açısından
konukların büyük keyif aldığı renkli bir etkinlik oldu.
Festival için yurt dışından gelen konuk öğrenciler
festival boyunca Eyüboğlu öğrencileri tarafından
misafir edildi. Eyüboğlu öğrencilerinin İngilizce
dil becerisine katkı sağlayan bu ev sahipliği aynı
zamanda öğrencilerin farklı kültürleri tanımalarına,
yeni arkadaşlıklar kurmalarına da olanak sağladı.
ISTA Festivali ayrıca öğrencilerin drama becerilerini
geliştirmeleri ve sergilemeleri açısından da önemli bir
etkinlikti.

Students from abroad were hosted by Eyüboğlu
students during the festival, so students not only
improved their English, but also got to know other
cultures and made a lot of friends from different
countries. The festival was beneficial to students in
terms of their language and drama skills.
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UCLES
başarılarıyla
bir kez daha
gururlandık

Eyüboğlu students
achieve UCLES
grades to be proud
of yet again

Cambridge Üniversitesi UCLES (University
of Cambridge Local Examinations Syndicate)
Sınavlarında Eyüboğlu Eğitim Kurumları öğrencileri
bir kez daha büyük başarı elde etti. Tüm seviyelerde
UCLES Sınavlarına giren Eyüboğlu öğrencileri,
her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye ortalamasının
üzerinde başarı elde etti.
Öğrenci ve öğretmenlere başarı plaketi
Eyüboğlu Çamlıca, Kemerburgaz, Burçak Eyüboğlu
İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri sınavlar sonrasında
düzenlenen törenlerle, tüm dünyada geçerliliği
olan başarı sertifikalarını aldılar. Bu sertifikalar
öğrencilerin üniversite girişlerinde, iş başvurularında
ve dil düzeyinin belirlenmesinde büyük önem taşıyor.
Sertifika törenine katılan Cambridge Üniversitesi
Türkiye Yetkili Sınav Merkezi British Side Direktörü,
sınavlardaki yüksek katılım ve başarılarından dolayı
Eyüboğlu Eğitim Kurumlarına plaket verdi.

Tüm seviyelerde
UCLES
Sınavlarına
giren Eyüboğlu
öğrencileri,
her yıl olduğu gibi
bu yıl da Türkiye
ortalamasının
üzerinde başarı
elde etti.

Eyüboğlu Educational Institutions students once
again achieved great things in the UCLES (University
of Cambridge Local Examinations Syndicate)
examinations. Eyüboğlu students gained scores above
the average for Turkish students in all levels of the
UCLES examinations once again this year.
Achievement awards to students and teachers
Eyüboğlu Çamlıca, Kemerburgaz, Burçak Eyüboğlu
Primary and Middle Schools students received
their certificates for their success in a ceremony
held after the examinations. This certificate,
which is recognised worldwide, plays a great role
in a student’s admission to universities, business
organizations and in language tests. The Director
of British Side Examination Center, authorized by
Cambridge University in Turkey, awarded a plaque to
Eyüboğlu Educational Institutions for their high level
of participation and success in the examinations.

Eyüboğlu
students gained
scores above
the average for
Turkish students
in all levels
of the UCLES
examinations
once again this
year.
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Geleceğin umut veren
liderleri MUN
Konferansı’nda

Promising leaders
of the future at the
MUN Conference

Model Birleşmiş Milletler; diplomasi, uluslararası ilişkiler
ve Birleşmiş Milletler konusunda öğrencilerin kendilerini
geliştirdikleri, eğitici ve akademik çalışmaların yapıldığı,
Birleşmiş Milletler’in bir simülasyon çalışmasıdır. Eyüboğlu MUN
Kulübü öğrencilerinin her yıl düzenli olarak katıldıkları Model
Birleşmiş Milletler Konferansının sonuncusu, 17-23 Kasım 2015
tarihleri arasında Danimarka’da düzenlendi.

The MUN is a simulation of the United
Nations in which students can learn about
diplomacy, international relations and
the United Nations through educational
and academic tasks. Eyüboğlu MUN Club
students participated in the latest MUN
Conference in Denmark from 17 to 23
November, 2015.

Genel Kurul’da
tüm delegelerin
katılımıyla
tartışmaya açılan
ortak önergenin
başkanlığını
Eyüboğlu Koleji
öğrencisi Çağatay
Sarı yaptı.
Eyüboğlu student
Çağatay Sarı
presided over
the merged
resolution that
was discussed by
all the delegates.

Evrensel değerlere saygılı, geleceğin umut veren
liderleri
EGMUN Konferansı’na danışman öğretmenleri
Ayşe Tanakol ve Buket Ertür Güven’le birlikte
katılan Eyüboğlu Koleji öğrencileri Emre Göksu,
Beyza Yıldırım, İdil Gökçe, Çağatay Sarı, Buğrahan
Artikoğlu ve Ayşe Kelce konferanstaki başarılı
performanslarıyla; insan hakları, adalet, çevre gibi
konularda evrensel değerlere saygılı, geleceğin umut
veren liderleri olduklarını bir kez daha kanıtladılar.

Promising leaders of future respecting universal
values
Eyüboğlu High School students Emre Göksu,
Beyza Yıldırım, İdil Gökçe, Çağatay Sarı, Buğrahan
Artikoğlu and Ayşe Kelce, who attended the EGMUN
conference with their advisors Ayşe Tanakol and
Buket Ertür Güven, proved to be promising leaders
of the future as they upheld universal values in the
fields of human rights, justice and sensitivity to the
environment.

Eyüboğlu öğrencileri bu kez Kolombiya adına söz
aldı
Eyüboğlu öğrencileri konferans kapsamında
hazırladıkları önergeleri diğer delegelerin
önergeleriyle birleştirerek, ortak önergelerin başkanı
olmayı başardılar. Öğrenci gruplarının her konferansta
farklı bir ülkeyi temsil ettiği MUN Konferansında
Eyüboğlu öğrencileri bu kez Kolombiya adına söz
aldı.

Eyüboğlu students represented Colombia
Eyüboğlu students managed to become the
main submitters of the merged resolutions of the
conference. Eyüboğlu students represented Colombia
in the MUN Conference, in which teams represent a
different country each year.

Eyüboğlu öğrencileri eğitim, insansız uçakların
hükümet ve sivil toplum örgütlerince ülke dışındaki
bölgelerde kullanılması, Güney Amerika’da narkotik
ürünlerin üretimi, sponsorluğu ve organize suçlar,
salgın hastalık gibi ani küresel krizleri çözebilmek
için ekonomik çerçevenin oluşması ve günümüzde ya
da gelecekte iklim değişiklikleriyle karşılaşabilecek
ülkelerdeki insan haklarının korunması gibi global
konularda önerge hazırladılar. Genel Kurul’da
tüm delegelerin katılımıyla tartışmaya açılan ortak
önergenin başkanlığını Eyüboğlu Koleji öğrencisi
Çağatay Sarı yaptı.

Eyüboğlu students wrote resolutions on the issues of
education, the use of drones in foreign territories by
NGOs and governments, the production of narcotics
sponsoring organized crime in South America,
establishing the economic framework to face a sudden
global crisis such as pandemics and ensuring human
rights in countries severely affected by future or
current changes in climate. Eyüboğlu student
Çağatay Sarı presided over the merged resolution
that was discussed by all the delegates.
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Colorado Boulder
Üniversitesi
Yaz Okulu

Colorado Boulder
University Summer
School

Eyüboğlu Koleji 10-A sınıfı öğrencisi Efe Özkan yaz
döneminde Amerika Birleşik Devletleri’nin Colorado
eyaletindeki Colorado Boulder Üniversitesi Yaz Okulu
Programı’na katıldı. Kampa katılan tek Türk öğrenci
olan Efe Özkan Colorado Boulder Üniversitesi Yaz
Okulu deneyimini Newsletter okuyucularıyla paylaştı:

Eyüboğlu High School Grade 10-A student Efe Özkan
attended the Summer School Program offered by
Colorado Boulder University in Colorado, USA.
Efe Özkan shared his experiences there with
Newsletter readers as the only Turkish camp attendee:

Yurt dışında Yaz Kampı’na katılmayı düşünenlere, Colorado
Boulder Üniversitesi Summer Discovery programını şiddetle tavsiye
ederek yazıma başlamak istiyorum. Sizlere orada olmanın ne kadar
muazzam bir şey olduğunu anlatacağım.

First of all, I would like to say that I strongly recommend Colorado
Boulder University Summer Discovery program to those who would
like to attend a summer camp abroad. I will tell you how amazing
it was to have this experience.

Colorado Boulder Üniversitesi yaklaşık 2000 m rakımda, bir dağın
üstünde yer alıyor. Üniversitenin etrafında da adeta öğrenciler için
ufak bir kasaba inşa edilmiş. Boulder’ın çok yakınında Amerika’nın
en hızlı gelişen, çevre dostu şehri Denver bulunuyor. Colorado
genel olarak oldukça yeşil bir eyalet. İnsanlar ulaşımlarını daha
çok bisikletle sağlıyor, kentte yaşayanların çevre bilinci son derece
yüksek.

Colorado Boulder University is located at the top of a mountain,
approximately 2000m high. The university is surrounded by a small
town which is very handy for students. Denver, a quickly developing
and eco-friendly American city, is located close to Boulder.
Colorado is generally a very green state. Its inhabitants usually
cycle and are highly environmentally-conscious.

“Hintli oda arkadaşım”
Kamp için Denver’a ulaştığımızda havaalanında Summer Discovery
yetkilileri tarafından karşılandık ve hemen otobüsle kampüse
doğru yola koyulduk. Kampüse vardığımızda ilk olarak bizlere
kamptaki program hakkında bilgi veren kitapçıklar dağıtıldı,
derslerimizin nerelerde yapılacağı ve kampüsün genel işleyişi
hakkında bilgi verildi. Daha sonra kalacağımız yurda gittim
ve odamı bulup yerleştim. Hintli bir oda arkadaşım vardı. Hiç
tanımadığım, farklı ülkeden birisiyle oda arkadaşı olmak son derece
keyifliydi. İlk günün akşam yemeğinde yeni insanlarla tanıştım ve
hemen kaynaştım. Bu programın en sevdiğim yanı buydu. Ayrıca
yemek yediğimiz alanın devasa bir bina olduğunu ve tüm dünya
mutfaklarından yemekler bulunduğunu da belirtmek isterim.
“Derslerin ana hedefi seçtiğimiz konular hakkında pratik
bilgiler öğrenmemizdi”
Kampta hafta içi her gün bir seçmeli, bir de zorunlu aktivite yaptık.
Kamp programı çok sayıda aktiviteyi içeriyordu. İlk günden

“My Indian roommate”
The representatives of Summer Discovery picked us up at the
airport in Denver and we got on a bus to go to the campus. When
we arrived at the campus, they gave us brochures which contained
information about the program. They informed us where we would
take the courses and about the campus’ general operations. Then,
I went to my dormitory, found my room and unpacked my suitcase.
I had an Indian roommate. It was fun to share a room with a
person about whom I knew nothing and who comes from a different
country. I met others at the camp at dinner and we became friends
immediately; that was what I liked most about the program. I should
add that the facility where we ate was a huge building that offered
food from cuisines all around the world.
“The main purpose of the courses was to teach practical
information about our chosen topics”
We had one optional and one mandatory activity at camp. The camp
program offered a wide range of activities. My friends and I spent
our free time on the following days playing basketball and doing
Eğitim: Eyüboğlu
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sonraki zamanlarda ben ve arkadaşlarım boş zamanlarımızın büyük
bölümünü, Kampüsün yeni yapılmış olan spor kompleksinde
basketbol ve dağcılık gibi sporlarla geçirdik.
Summer Discovery’de dersler rahat ve keyifliydi. Hafta içi
her gün 09.30-11.30 ve 13.00-15.00 saatleri arasında derslere
katılıyor, akşam saatlerini aktiviteyle ya da istediğimiz şekilde
değerlendirebiliyorduk. Derslerimizin ana hedefi, seçtiğimiz
konular hakkında pratik bilgiler öğrenmemizdi. 3 haftanın sonunda
bu bilgilerle ortaya bir ürün çıkarmamız ve bir fuar düzenleyerek
ürünümüzü diğer öğrencilerle paylaşmamız isteniyordu.
“Kodlama ve Elektronik Mühendisliğine Giriş bölümünü tercih
ettim”
Ben, “Technology and Physical Computing” bölümünü seçtim.
Bu bölümü Kodlama ve Elektronik Mühendisliğine giriş olarak
düşünebilirsiniz. Yaptığımız çalışmada arkadaşlarımızla birlikte
bir karnaval oyunu hazırladık ve oyunu ürünümüz olarak fuarda
sunduk. Kulağa çok basit gelebilir ancak çok zor bir süreç olduğunu
belirtmek isterim. Kamp programında hafta sonlarında ders yok ve
genel olarak daha rahat geçtiğini söyleyebilirim. Cumartesi günleri
sabah 11.30’dan akşam 20.00’a kadar zorunlu aktiviteler bulunuyor.
Pazar günleri ise bütün günü kapsayacak etkinlikler seçmeli şekilde
veriliyor. Bölgenin hava koşullarına değinmekte de fayda var.
Colorado’da, özellikle de Boulder’da hava çok değişim gösteriyor.
Sabah ortada bir tek bulut yokken öğle saatlerinde sağanak
yağmur yağabiliyor. Kampa katılmayı düşünenlerin değişken hava
koşullarıyla karşılaşmaya hazır olmasını öneririm.
“Kampa katıldığınızda insanlarla konuşmaktan asla
çekinmeyin”
Şimdi de Summer Discovery programındaki en önemli noktaya
değinmek istiyorum: Sosyal ilişkiler. Kampa katıldığınızda
insanlarla konuşmaktan asla çekinmeyin çünkü herkes iletişime son
derece açık. Kampta kimsenin bir başkasını din, ırk ya da görünüş
gibi faktörlerden dolayı reddettiğine rastlamadım ya da kendi adıma
böyle bir şey yaşamadım. Kampta dünyanın farklı ülkelerinden
insanlar tanıdım: Hindistan, Çin, Fransa, İspanya, Amerika, İtalya,
Suudi Arabistan, Sudan, Avustralya ve Litvanya’yı bu ülkeler
arasında sayabilirim. Farlı ülkelerden insanlar tanıyınca, dünyanın
ne kadar büyük ve bilinmez olduğunu, insanların ne kadar farklı
biçimde konuştuğunu, öğrendiğini ve yaşadığını görüyorsunuz.
Kampa katılan tek Türk öğrenci olmam diğer katılımcılar için de
benzer şekilde ilgi çekiciydi.
Kampa gitmeden önce ve hatta giderken tereddütlerim vardı.
Ancak tüm bunların aksine olağanüstü güzellikte bir kamp yaşadım.
Aslında Colorado Boulder Üniversitesi Yaz Okulu Programı
hakkında sayfalarca yazı yazabilirim ancak yazdıklarım yine de
kampın ne kadar muhteşem olduğunu anlatmaya yetmeyecektir.
Tıpkı o sözde olduğu gibi: Anlatılmaz, yaşanır.
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sports like rock climbing in the newly-constructed sports complex.
The courses were engaging and took place in a comfortable setting.
We attended classes from 09.30 to 11.30 and from 13.00 to 15.00
every day and we had the chance to spend the evenings doing
activities of our own choice. The main purpose of the courses was
to teach practical information about our chosen topics. We were
expected to create a product by drawing on the information that we
had acquired and share our product with other students in a fair that
we organized.
“An Introduction to Coding and Electrical Engineering”
I selected the Technology and Physical Computing department.
You can think of it as the entry level to Coding and Electrical
Engineering. I designed a carnival game in collaboration with my
friends and we presented it at the fair. It may sound simple but it was
a very difficult process. There weren’t any courses at the weekends
and it was generally less intense. Mandatory activities take place
from 11.30 to 20.00 on Saturdays. On Sundays, the activities that
take up the entire day are offered as optional. I should tell you about
the weather conditions in the region. The weather is unpredictable
in Colorado, especially in Boulder. While it is all sunny in the
morning, it can rain heavily in the afternoon. I recommend to those
who consider attending the camp to be ready for unexpected and
instant changes in the weather.
“Don’t be shy about talking to people in the camp”
I think the most important aspect of Summer Discovery program is
social relationships. Please don’t be shy about talking to people at
the camp because everyone is open to communicating. No one at
the camp refused to talk to anyone else for reasons such as religion,
race or appearance and I didn’t experience anything like that. I met
people from all around the world, including India, China, France,
Spain, America, Italy, Saudi Arabia, Sudan, Australia and Lithuania,
to name just a few. Meeting people from such diverse backgrounds
and cultures gives you a sense of how vast and unknown the world
is and you become aware of the differences in the way we speak, we
learn and live. It was similarly interesting for other students that
I was the only Turkish student in the camp.
I had reservations before I went and even on my way to the camp,
but my experiences at the camp were the exact opposite of what
I thought and really amazing. I could write a thousand pages about
Colorado Boulder University Summer School Program but even that
would not be enough to describe how amazing the camp was.
As it is said, it cannot be described, only experienced.

69

English at Eyüboğlu

Camp Rising Sun Camp Rising Sun
Amerika Liderler Leadership Camp
Kampı
in America
Camp Rising Sun; kişisel gelişimin,
liderlik özelliklerinin, hizmet etiğinin ve
uluslararası anlayışın teşvik edilmesi için
tasarlanmış Amerika’da tam burslu bir yaz
programıdır. Program, 1930 yılından bu
yana Amerika’dan ve yirmi beşin üzerinde
ülkeden, sıra dışı ve istekli genç kız ve
erkeklerden oluşan çok sayıda öğrenciyi
bir araya getiriyor. Karakterleri ve liderlik
potansiyelleri sayesinde seçilen tüm kamp
üyeleri, CRS’e tam bursla katılıyor.

Camp Rising Sun is a full-scholarship
summer program designed to promote
personal growth, leadership skills, a service
ethic and intercultural understanding in
the US. Since 1930, the program brings
together a diverse group of extraordinary,
motivated young men and women from
the Unites States and more than twentyfive countries. Selected for their skills and
leadership potential, all campers attend
CRS on a full-scholarship basis.
Sınırlı sayıda
öğrencinin katılım
hakkı kazandığı
Camp Rising
Sun’da Eyüboğlu
Koleji öğrencileri
Sarp Öğüt ve
Meri Valimaki de
yer aldı.

CRS’e katılan öğrencilerin aşağıdaki özelliklere
sahip olması gerekiyor:
• Liderlik Potansiyeli: Geçmişte akranları arasında
inisiyatif almış olması; başkalarıyla iletişimde kendine
güven, şeffaflık ve adalet; başkaları liderlik ederken
ortaklaşa çalışma ve işbirliği
• Karakter: Dürüstlük, şefkat, doğruluk, insaniyet
duyarlılığı ve insan çeşitliliğinin takdir edilmesi
• Bireysellik: Çok çeşitli kişisel beceriler ve ilgi
alanları, yaratıcılık, aykırı düşünme
• Zeka: Akademik başarı kapasitesi ve eleştirel
düşünebilme becerisi, dünyaya karşı merak duymak.
• Deneyimden Ders Çıkarmak: Hatalardan ders
çıkarma becerisi ve isteği, gelişmek ve büyümek için
geri bildirimin kullanılması, yeni deneyimlerden iç
görü kazanımı
• Kültürel Temsil: Yerel veya bölgesel kültürünü
temsil edebilme yetisi. Adaylar kamp için hangi
bölgeden veya ülkeden seçilmişlerse, orada en az
5 yıl süreyle yaşamış olmaları gerekiyor.
Camp Rising Sun’a katılacak öğrenciler dünya
çapındaki mezun komiteleri tarafından seçiliyor.
Sınırlı sayıda öğrencinin katılım hakkı kazandığı

Students who are a good fit with CRS tend to
demonstrate:
• Leadership Potential: A history of taking initiative
among one’s peers; self-confidence, openness and
fairness in dealing with others; cooperation and
collaboration when others lead.
• Character: Honesty, compassion, integrity, a
concern for humanity and an appreciation of the
value of human diversity.
• Individuality: A wide range of personal abilities
and interests; creativity, divergent thinking.
• Intellect: A capacity for academic achievement
and the ability to think critically; curiosity about the
world.
• Learning from Experience: The ability and
willingness to learn from mistakes; using feedback
to improve and grow; gaining insight from new
experiences.
• Cultural Representation: The ability to represent
one’s local or regional culture. Candidates should
have lived at least 5 years in the region or country
from which they are chosen.

Eyüboğlu High
School students
Sarp Öğüt and
Meri Valimaki
were one of a
limited number
of applicants
chosen to attend
Camp Rising Sun.

Eğitim: Eyüboğlu
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Camp Rising Sun’da Eyüboğlu Koleji öğrencileri Sarp Öğüt ve
Meri Valimaki de yer aldı. Sarp Öğüt ve Meri Valimaki, 2015
yazında katıldıkları Camp Rising Sun izlenimlerini Newsletter
okurları için kaleme aldılar:
Okulumuzun Yurt dışı Eğitim Danışmanı Şehrazat Sarıdereli’nin
Camp Rising Sun’la ilgili mailini ilk gördüğümde biraz şaşırmış,
heyecanlanmış ancak bütünüyle kampa katılma isteğiyle dolmuştum.
Başvuru aşaması zorlu bir süreçti. Yedi sorudan oluşan formu
doldurduğumda sorulara verdiğim yanıtların oldukça tatmin
edici olduğunu düşünüyordum. Ancak katılım için tüm dünyadan
sadece 60 kişinin seçileceği bir kampa başvurmanın da
heyecanı içerisindeydim. Haber kısa süre sonra geldi. Başvurum
değerlendirilmiş ve mülakata çağrılmıştım. Mülakatta başvuru
formunda yer alan soruların yanı sıra Türkiye’deki Suriyeli
göçmenler gibi güncel konulardan oluşan birçok soru soruldu.
Mülakat bittiğinde seçileceğimden neredeyse emindim.
Ve sonunda heyecanla beklediğim o iyi haber geldi: Camp Rising
Sun’a kabul edilmiştim. Dünyanın her yerinden sadece 60 kişinin,
rüya gibi bir kampüste bir ay geçireceği kampa seçilmiştim.

“Yolculuk en başından itibaren heyecan doluydu”
Pek çok kez ailemden ayrı zaman geçirmiş olduğum için bu
yolculuğa çıkmak o kadar da zor olmadı ancak ailem için aynı şeyi
söyleyemeyeceğim. Yolculuk daha en başından itibaren heyecan
doluydu. Uçağımız “şüpheli bir madde” yüzünden Kopenhag’a
acil iniş yaptı. Neyseki şüpheli maddenin bir kamera olduğu
anlaşıldı. Dört saatlik bir gecikmeyle New York’a iner inmez,
kampa katılmadan önce evlerinde iki gün kalacağım aileyi aradım.
İki gün sonra tüm kamp katılımcılarıyla tanışacağımız buluşma
noktasında hep bir aradaydık. Kendimi oradakilere tek tek tanıttıktan
sonra grup fotoğrafı çekildi ve kampa doğru otobüsle yola çıktık.
Otobüste bir süre en iyi arkadaşım olacak insanların bulunduğunu
henüz bilmiyordum Yanımdaki Finli çocuğun kardeşim olacağını
bilmiyordum. Arka koltuğumda oturan 1.94’lük devin kardeşim
olacağını bilmiyordum. Asla susmayan Güney Afrikalı geveze
çocuğun kardeşim olacağını bilmiyordum. Orada bulunan ve
birbiriyle hiç tanışmamış olan gençlerin bir ay sonra kardeş
olacaklarını bilmiyordum.
Kampa vardıktan hemen sonra, kamptaki hayatımızın ilke
toplantısını yaptık. Kampta alışmamız gereken işaretleri öğrendik.
Bize bu ilk toplantıda söyledikleri o cümleyi hiç unutmuyorum:
“Burası sizin kampınız.” Gerçekten de öyle miydi? Büyük ölçüde
evet, çünkü tüm işleri yapan ve her şeyle uğraşması gereken
bizlerdik. İlk günümüz birbirimizi yakınlaştırıcı oyunlarla ve kamp
yetkililerinin bize verdiği yatakları çadırlarımıza taşıyarak geçti.
Takım halinde ve dayanışma içinde yapılan günlük temizlik
Kampta bize rehberlik etmek üzere ikinci yıl kampçıları vardı.
Bize kamptaki hayatı anlattılar, çevre temizliğini ve kampta 7/24
nasıl aktif olacağımızı öğrettiler. İlk haftanın “sachemları” onlardı.
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Campers are selected by alumni committees around the world.
Eyüboğlu High School students Sarp Öğüt and Meri Valimaki
were chosen to attend Camp Rising Sun, which only accepts a
limited number of applicants. Sarp Öğüt and Meri Valimaki wrote
their impressions of Camp Rising Sun where they attended in the
summer of 2015 for Newsletter readers:
When I first saw the e-mail of our school’s College Counselor
for International Higher Education Şehrazat Sarıdereli, I was
surprised and thrilled but most importantly, I was fully enthusiastic
and motivated to attend the camp. The application process was
challenging. When I filled out the form that comprised seven
questions, I thought my answers were highly fulfilling. However;
I was still nervous as I knew only 60 students would be accepted
around the world. I was invited for interview soon after my
application. They asked me several questions including the ones
that I had answered in the application form and about current issues
such as the Syrian refugees in Turkey. I was almost sure that I was
going to be accepted after the interview.
I finally got the news that I was waiting for hearing impatiently:
I was accepted. I was chosen for a camp where only 60 students
would spend a month in an amazing campus.
“The journey was full of adventures”
It was not difficult to go on this journey as I had been away from
my family several times but it was not the case for my family.
The journey was full of adventures from the first moment on. The
plane landed in Copenhagen because of a “suspicious material”.
Fortunately, the suspicious material turned out to be a camera.
As soon as I arrived at New York after a four-hour delay, I called the
family who would host me for two days before the camp. Two days
later, all the campers came together. After I introduced myself to all
the campers individually, they took our picture as a group and we
got on the buses to go the camp. I did not know back then that
I was travelling with people, who would soon be my best friends
for a while. I did not know that we would be like brothers with the
Finnish boy who was sitting by me. I did not know that the 6’4 giant
at the back seat of mine would be like my big brother. I did not
know that the talkative boy from South Africa would be like my little
brother. I did not know that these young people who were travelling
on the bus and who had not met before would be like brothers and
sisters in a month.
We had our first meeting soon after we arrived at the camp.
We learned the signs that we would use frequently in the camp.
I will always remember what they told us in our first meeting: “This
is your camp”. Was it? Mostly it was because it was us who did all
the chores and had to take care of everything. We played icebreakers
and carried our beds the camp representatives who gave us to our
tents.
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“Sachem” kamptaki bir görevin lideri ya da koordinatörüne verilen
isimdi. Kampta Main Building Sachemları, Willy Sachemları, Tent
Hill Sachemları, Dining Hall Sachemları, Kitchen Sachemları ve
Günün Sachemı bulunuyordu. Esasında onlar günün Sachemları
dışındaki Takım Çalışması Sachemlarıydı. “Takım çalışması” derken
kampta bir takım halinde ve dayanışma içinde yaptığımız günlük
temizlik işlerinden bahsediyorum. Kampta sadece takım çalışmaları
değil eğitim ve projeler de önemli bir yer tutuyordu. Eğitimler,
dostumuz olan diğer kampçılar ya da danışmanlar tarafından
veriliyordu. İskandinav mitolojisinden oy teorisine kadar pek çok
farklı konuda eğitim alıyorduk. Projelerde ise kendimiz ve gelecek
nesiller için kampüsü geliştirerek zamanımızı değerlendiriyorduk.
Boş zamanlarımızda kampüsteki farklı alanları yeniden inşa edip
onları yeniliyorduk. Örneğin bizim dönemimizdeki projeler arasında
saunayı, Peace Garden’ı ve futbol sahasını yenilemek ve Kızlar
Dönemi’nde biten tuğladan ocağımızı inşa etmek yer alıyordu.
85 yıldan bu yana değişmeyen Camp Rising Sun gelenekleri
Tüm bu günlük işlerle uğraşıp birbirimizi gün geçtikçe daha iyi
tanırken, bir yandan da kampın 85 yıldan bu yana değişmemiş
gelenekleri içinde çalışmalarımızı sürdürüyorduk Bunlara
verilebilecek en iyi örnek, kamp ateşi etrafında toplanıp önceden
belirlenmiş olan hikâyeleri birbirimizle paylaştığımız konseylerdi.
Konseylerden sonra hep beraber şarkılar söyleyip kalan sayılı
günlerimiz için üzülüyorduk. Dinlenme günlerimizin sabahlarında
coşku ve enerji dolu uyanıp, ânı yaşıyor bolca eğleniyorduk.
Camp Rising Sun bize son derece önemli bir liderlik deneyimi
kazandırdı. Onlarca kültürün kültürü bir potada eridiği ve bizleri
sayısız yönden geliştiren bir kamptı. Kamp, kendimize daha çok
güvenmemizi sağladı ve bir topluluğun nasıl uyum içinde bir
arada olabileceğini öğretti. Son ama belki de en önemlisi, bizlere
hâla görüşmeye devam ettiğimiz dünyanın her yerinden 60 kardeş
kazandırdı.
“Bu bizim kampımızdı ve her zaman öyle olacak.”
Açıkçası, kampa ilişkin yüzlerce sayfa yazabilirim ancak bu bile
o deneyimi anlatmaya yeterli olmayacaktır. Aslına bakarsanız
Kamp, kendisinden ne alabilirseniz odur. Daha çok verirseniz,
oradaki insanlardan ve ortamdan o kadar çok faydalanabilirsiniz.
Ben Camp Rising Sun’daki dört haftanın sonunda, hayatımda bir
kez yaşayabileceğim inanılmaz bir deneyim elde ettim. İkinci yıl
katılmak için tekrar başvuracak mıyım? Evet. Çünkü Camp Rising
Sun katılmak için karşılaştığınız zorluklardan fazlasını geri veriyor.
Kamp, insanın duygu, düşünce ve kişiliğini olmasını istediği gibi
değiştiren bir ortam. Her şeyin sonunda, bize ilk gün söyledikleri
o basit düşünceyi öğrenebildim ben: Bu bizim kampımızdı ve
her zaman öyle olacak.
Sarp Öğüt
Eyüboğlu Koleji-10E

Daily cleaning done as a group and in solidarity
The second-year campers were in the camp to guide us. They
told us about the life in camp and taught us how to clean the
environment and be active for 7/24. They were the ‘sachems’ in the
first week. “Sachem” was the title of the person who was assigned
as the leader or coordinator of a task. Main Building Sachems,
Willy Sachems, Tent Hill Sachems, Dining Hall Sachems, Kitchen
Sachems and Sachems of the Day were assigned in the camp. They
were actually Team Work Sachems who were different from Sachems
of the Day. What I mean by ‘team work’ is the daily cleaning chores
that we did as a group and in solidarity in the camp. Not only the
team works but also courses and projects played an important role
in the camp. Other campers with whom we were friends or the
consultants gave the courses on a wide range of topics from Norse
mythology to the voting theory. We used to spend our time improving
the campus for ourselves and future generations in the projects.
We used to reconstruct different areas in the camp in our free time.

For example, the projects included renovation of the sauna, Peace
Garden and the soccer field and building a brick stove which was
finished in Girls’ Session this year.
Camp Rising Sun traditions have not changed for 85 years
While we were handling all the daily work and getting to know
each other better every day, there were some camp traditions that
have not changed for 85 years. For example, we used to tell stories
around the camp fire. We used to sing songs together in the councils
and feel sorry knowing that we were there only for a limited period
of time. We used to wake up full of enthusiasm and energy on the rest
days, seize the moment and had as much fun as we could. We gained
leadership experience in Camp Rising Sun where young students
from different cultural backgrounds came together and which
improved us in many aspects. We are more self-confident now and
we know how a community can live in harmony. Last but not least,
we have 60 brothers and sisters around the world and with whom we
still keep in touch.
“This has been and always will be our camp.”
To be honest, I could write a thousand pages about the camp but
event that would not be enough to describe my experience. The
camp is actually what you get from it. The more you give, the more
you can get from the people and the atmosphere in the camp.
I had an amazing and once-in-a-lifetime experience in Camp Rising
Sun for four weeks. Will I apply to attend in the second year? Yes,
I will apply because your gains from Camp Rising Sun outweigh
the challenges that you face in the application process. The camp
shapes your emotions, thoughts and personality the way you would
like them to be. I internalized that simple idea that they had told us
on the first day of the camp: This has been and always will be our
camp.
Sarp Öğüt
Eyüboğlu High School-10E
Eğitim: Eyüboğlu
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İnanılmaz Bir Tecrübe: Camp Rising Sun
Camp Rising Sun hakkında ikinci dönemin başlarında bilgi edindim.
Öğretmenlerim, uluslararası bir Liderlik Kampı olduğunu söylediler.
Bu bilgi kampın ilgimi çekmesi için yeterliydi. Camp Rising
Sun hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için internetten biraz
araştırma yaptım. Araştırmalarım sonucunda kesinlikle başvurmam
gerektiği sonucuna vardım. Camp Rising Sun, belirli ülkelerden
bir kız ve bir erkek katılımcı seçiyor ve yaklaşık 40 farklı ülkeden
öğrenci kabul ediyor. Öğretmenlerimin yönlendirmesi sonucunda
2015 sezonu için Türkiye adına seçilecek “bir kız“ öğrencinin ben
olabileceğimi düşündüm ve başvuru formunu doldurdum. Forma
genel bilgilerimi, transkriptimi, referans mektuplarımı ve benden
istedikleri konu üzerindeki makalelerimi yazdım.

An Incredible Experience: Camp Rising Sun
I learned about Camp Rising at the beginning of the second term.
My teachers told me that it is an international Leaders’ Camp. It
caught my attention immediately. I made some online research
to have further information about Camp Rising Sun. After the
information that I found out, I was absolutely sure that I would
apply. Camp Rising Sun accepts a girl and a boy as participants
from approximately 40 countries. After my teachers informed me
about it, I thought I could be the “girl” who would be chosen
for the camp from Turkey for the season 2015 and I filled out the
application form. I wrote my personal information and the articles
that I was requested to write and submitted them together with my
transcript and reference letters.

Aradan iki ay geçti ve ilk aşamayı geçtiğime dair bir mail aldım.
Sıradaki aşama bir görüşmeye katılmaktı. Camp Rising Sun
seçimleri için bir görüşme günü planlanmıştı ve formu doldurarak
ilk aşamayı geçen öğrencilerle teker teker görüşme yapılıyordu.
Görüşmem bittikten sonra sonuçlar için 1 ay beklemem gerektiği
söylendi.

Two months later, I received an e-mail that said I passed the first
stage successfully. I would attend an interview at the second stage.
They had scheduled a day to interview all the students and they
interviewed us individually. I was told that I had to wait for 1 month
before the results were announced.

Bir ay sonra kamp için seçildiğimi bildiren bir mail aldım. Bu
andan itibaren unutulmaz bir deneyim yaşayacağımı biliyordum.
Kampa katılmam için birkaç aşı olmam gerekiyordu, ardından
sağlık formlarını doldurdum ve uçak biletlerimi aldım. Kısa bir
süre sonra Amerika’da beni ağırlayacak aile ile e-mail üzerinden
tanıştım. Uluslararası katılımcılar, Amerikan aileleri tarafından kamp
başlamadan önce birkaç gün ağırlanacaktı.
29 Temmuz kampın ilk günüydü. Toplam 60 katılımcıydık
ve hepimiz farklı bir ülkeden gelmiştik. İlk gün 4 hafta boyu
kalacağımız çadırlara yerleştik ve bütün elektronik cihazlarımızı
teslim ettik. Kamp başladıktan yaklaşık bir buçuk hafta sonra
hepimiz birbirimizle kaynaşmıştık. Kısa sürede çok yakınlaştık
ve çok şey paylaştık. Kamp boyunca projeler, dersler, geziler ve
gece programı dediğimiz aktivitelere katıldık. Kamp sırasında
yemek ve temizlik gibi konularda görev dağılımları yaptık ve kamp
süresince kendi yemeğimizi pişirdik, kamp alanını temizledik.

One month later, I was informed that I was chosen for the camp. I
knew, from that moment on, that I was going to have an incredible
experience. I was vaccinated against some diseases and then I filled
out health forms and bought my plane tickets. I met the family who
would soon host me in USA via e-mail. The participants who came
from different countries would be hosted by American families
couple of days before the camp started.
We went to the camp on July 29. We were 60 participants who came
from different countries. On the first day, we settled in our tents
where we would stay for the next 4 weeks and we handed over all
of our electronic devices. We became close friends approximately
one and a half week after the camp started. We became really good
friends and shared a lot within a short period of time. We attended
many activities including projects, courses, trips and night program
throughout the camp. We distributed the tasks of cooking and
cleaning as we cooked our meals and cleaned the camp area. We
also cut wood to make a fire. We discussed global issues such as
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Ayrıca yaktığımız ateşlerde kullandığımız odunları kendimiz kestik.
Akşam programlarında ise açlık ve savaş gibi dünya sorunlarını
konuştuk, insan haklarını tartıştık ve birçok ülkeden farklı insanların
düşüncelerini öğrendik. Bunların yanında, kendi geleceklerimiz
konusunda çalışmalar da yaptık.
Kampın benim için en önemli ve etkili yanı insanlarıydı. Kampta
birçok farklı ülkeden muhteşem kız arkadaşlar edindim. Hepsiyle
çok iyi anlaştım ve şimdi neredeyse bütün ülkelerden arkadaşım var.
Kamp bittiği halde iletişimimizi kesmedik ve hâlâ konuşuyoruz.
Dört hafta boyunca elektronik cihaz kullanmamak ve ailemle
iletişime geçmemek açıkçası beni çok zorlamadı ama kampa katılan
kızlar arasında bu şartları zorlayıcı bulanlar, hatta kamptan ayrılanlar
oldu.
Evet, kamp bitmiş olabilir ama artık farklı bir bakış açısı, inanılmaz
bir tecrübe ve 60 farklı arkadaşa sahibim. Camp Rising Sun
kesinlikle unutulmaz bir deneyimdi benim için.
Meri Valimaki
Eyüboğlu Koleji-10C

hunger, war, human rights in the night programs which gave us the
opportunity to have an idea about what other people with different
cultural backgrounds think. Moreover; we performed tasks about
our future.
For me, the most important and impressive aspect of the camp was
to make great friends from a wide range of countries. I was on good
terms with all of them and now I have friends almost all around the
world. We still keep in touch although the camp is over.
We did not use electronic devices and get in touch with our families
for four weeks but it was not difficult for me although there were
girls who found it challenging and left the camp.
Yes, the camp might be over but now I have a different perspective,
an incredible experience and 60 friends. Camp Rising Sun has been
an unforgettable experience for me.
Meri Valimaki
Eyüboğlu High School-10C

Eğitim: Eyüboğlu
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Kaliforniya Sanat
California College of the
Üniversitesi Yaz Okulu Arts Summer School

Eyüboğlu Koleji 10 MI sınıfı öğrencisi Mert Erenel yaz
döneminde Amerika Birleşik Devletleri’nin California
eyaletindeki California College of the Arts’ın
düzenlediği Yaz Okulu Programı’na katıldı. Mert
Erenel film eğitimi aldığı California College of the Arts
Summer School deneyimini Newsletter okuyucularıyla
paylaştı:

Eyüboğlu High School 10 MI student Mert Erenel
attended the Summer School Program that is
organized by California College of the Arts in the
state of California, United States of America. Mert
Erenel shared his experiences in the Film Program of
California College of the Arts Summer School with
Newsletter readers:

California College of the Arts Yaz Programında geçirdiğim süreç
içerisinde oldukça zorlayıcı bir deneyim yaşadım. Yaz Okulunda
“Film” üzerine dersler aldım. Derslerde bir yandan kendi
yeteneklerimi geliştirirken diğer yandan, birçok risk ve teknik
üzerine deney ve gözlem yaptım. Üniversitenin en çok beğendiğim
yanı küçük olmasıydı. Bu durum benim diğer katılımcılarla daha
interaktif bir ortamda yer almama olanak tanıdı. Okul küçük
olmasına karşın bir diğer yanıyla da tam bir üniversite kampüsü
nitelikleri taşıyordu. Yaz Okulu Programında bir ayda altı projeyi
bitirmemiz gerekiyordu. Bu durum aslında deneyimi olmayan
biri için çok zorlayıcıydı. Ancak, ilerleyen zamanlarda kamera
akışı, sanatsal stil, kurgu gibi konuları öğrenince çalışmak daha da
kolaylaştı. Programın sona erdiğinde çalışmak istediğim meslek
konusunda çok daha özgüvenliydim.

I had a challenging experience in California College of the Arts
Summer Program. I took courses on “Film” in the summer school.
I found the opportunity to improve my skills and to observe and do
experiments on many techniques and risks. What I liked the most
about the university was that it was small. It gave me the opportunity
to have more interaction with other participants. Although it was a
small school, it had everything that a qualified university campus
must have. We had to finish six projects in a month in the Summer
School Program. It was actually very challenging for someone with
no experience. However; it got easier as I learned camera flow,
artistic style and fiction. I have become more self-confident in the
profession that I want to choose after the education that I received in
the program.
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Washington
Washington University
Üniversitesi Yaz Okulu Summer School

Eyüboğlu Koleji IB2 MB sınıfı öğrencisi Ozanay
Bozkaya Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington
eyaletindeki Washington Üniversitesi Yaz Okulu
Programı’na katıldı. Ozanay Bozkaya, Washington
Üniversitesi Yaz Okulu deneyimini Newsletter
okuyucularıyla paylaştı:

Eyüboğlu High School IB2 MB student Ozanay
Bozkaya attended Washington University Summer
School Program in Washington State, USA. Ozanay
Bozkaya shared his experiences at the Washington
University Summer School Program with Newsletter
readers:

2015 yılının Temmuz ve Ağustos ayları arasında katıldığım
Washington University in St. Louis’deki Yaz Kampı, kendimi
geliştirmem açısından bana pek çok olanak tanıdı. Kampa katılmam
konusunda beni ikna eden Yurt dışı Eğitim Danışmanımız Şehrazat
Sarıdereli’ye teşekkür ediyorum. Orada olduğum ilk hafta açıkçası
biraz ürkütücüydü. Kimseyi tanımıyordum. Kampta 4 kişilik
odalarda kalıyorduk. Bu durum yeni insanlarla tanışmakiçin çok iyi
bir fırsattı. Oda düzeni sayesinde hızlıca kaynaştığım üç arkadaşımın
ikisi Çinli, biri ise ABD’nin Connecticut eyaletindendi. Connecticut
eyaletinden olan arkadaşım Graham ile birçok ortak yönümüz
vardı. İkimiz de okulumuzda Model Birleşmiş Milletler Kulübünün
çalışmalarına katılmıştık. Benzer bilgisayar oyunlarını seviyorduk
ve böylece çok iyi vakit geçirdik. Her sabah 07.30’da uyanıp
kahvaltıdan sonra ilk ders olan Küresel Liderlik Seminerine katıldık.
Arkadaşlarımızla hep bir arada yenilen öğle yemeklerinin sonrasında
Makroekonomi’ye Giriş dersleri vardı. Bu dersin benim için
genel olarak daha kolay olduğunu belirtmeliyim. IB çalışmalarım
sayesinde dersinb içeriği hakkında epeyce bilgim vardı. Yaz Kampı
farklı ülkelerden yaşıtlarımla yeni arkadaşlıklar kurmak açısından
güzel bir fırsattı. Aldığım derslerin de son derece keyifli olduğunu
söyleyebilirim. Dersler sayesinde finans/ekonomi ve liderliğin
psikolojik metotları üzerine yeni bilgiler edindim. Bunların yanı
sıra üniversitenin geniş kütüphanesinden yararlanmak da son derece
faydalıydı. Kütüphanede ekonomik teori ve lider profilleri hakkında
araştırmalar yaptım. Bu araştırmalar yazmam gereken bitirme
tezlerine çok büyük katkıda bulundu ve iki dersimi de en yüksek
notla bitirmemi sağladı. Sonuç olarak Washington Üniversitesi
Yaz Okulu benim için, kendimi yeni bilgilerle donattığım ve yeni
arkadaşlar edindiğim çok güzel bir tecrübeydi.

The Summer Camp that I attended in Washington University
from July to August in 2015 gave me a lot of opportunities to
improve myself. I would like to thank our College Counselor for
International Higher Education Şehrazat Sarıdereli for encouraging
me to attend the camp. To be honest, the first week in the camp was
intimidating. I knew no one. We were in a room for four students.
It was a good opportunity to make friends. Two of my roommates
came from China while one of them came from the American state
of Connecticut. We immediately became friends as we stayed in the
same room. We had a lot of mutual interests with Graham who came
from Connecticut. We both worked in Model United Nations club at
school. We liked similar computer games and therefore we had great
time together. We used to wake up at 07.30 in the morning, have a
breakfast and attend the Global Leadership Seminar which was the
first course. Then we used to attend Introduction to Macroeconomics
class after the lunch that we had all together. I must admit that
this course was generally easier for me because I was quite
knowledgeable about the topic due to my IB studies. Summer Camp
was a good opportunity for me in terms of making friends from
different countries. I can say that the courses that I took were pretty
engaging. I acquired new knowledge about finance/economy and
psychological methods of leadership. The large library of the
university helped me a lot with my studies. I researched theory of
economics and leader profiles in the library. I was able to write my
extended essays and pass both of my courses getting high scores.
Last but not least, Washington University Summer School has been
a great experience and opportunity for me to equip myself with new
skills and make new friends.
Eğitim: Eyüboğlu
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Stanford Üniversitesi
Yaz Okulu

Stanford University
Summer School

Eyüboğlu Koleji IB2 FA sınıfı öğrencisi Baran Berdan
Çimen Amerika Birleşik Devletleri’nin California
eyaletinde bulunan Stanford Üniversitesi Yaz Okulu
Programı’na katıldı. Baran Berdan Çimen, Stanford
Üniversitesi Yaz Okulu deneyimini Newsletter
okuyucularıyla paylaştı:

Eyüboğlu High School IB2 FA student Baran Berdan
Çimen attended the Stanford University Summer
School Program in the state of California, USA.
Baran Berdan Çimen shared his Summer School
Program experience at Stanford University with
Newsletter readers.

Üniversite eğitimimi yurt dışında almak istediğim için 11. sınıfı
bitirdiğim yaz döneminde Amerika’da San Fransisco şehri
yakınlarında bulunan Stanford Üniversitesinde 4 haftalık bir yaz
programına katıldım. 13 Temmuz-8 Ağustos 2015 tarihleri arasında
düzenlenen “Stanford Yaz Ensitütüsü” belli bir konuda ileri seviyede
ders almak isteyen lise öğrencilerine yönelik, az sayıda kişinin
alındığı yoğun bir program. “Stanford Yaz Ensitütüsü” programıyla
üniversitede kalarak, yemekhanede yemek yiyerek ve üniversite
dersliklerine girererek oradaki yaşamı deneyimleme fırsatı buldum.
Kuantum Mekaniği ve Sayılar Teoremi derslerini alan toplam 40
öğrenciydik. Her gün 09.00-12.00 saatleri arasındaki derslerden
sonra, önce yemeğe gidip ardından kaldığımız yurtlara dönüyor,
çalışmalarımıza kendi gruplarımızda devam ediyorduk.
Çalışmalarımızda MIT, Stanford ve Harvard’da okuyan Lisans veya
Lisansüstü öğrenciler gözetmen olarak bulunuyor ve takıldığımız
problemlerde bize yardımcı oluyorlardı.

As I want to study abroad, I attended 4-week summer program of
Stanford University that is near the city of San Francisco, America
after I finished 11th grade. “Stanford Summer Institutes” which took
place from July 13 to August 8, 2015 for high school students, who
wanted to take advanced courses in specific subjects, is an intense
program where a limited number of students are accepted. I had
the opportunity to experience how it felt like to live like a university
student by staying at the sorority houses, eating at the dining halls
and attending lectures at the university.
We were 40 students who took Quantum Mechanics and Number
Theory courses. The lectures would start at 9 AM and end at 12 PM,
after which we would have lunch and head back to dorm for mini
lectures or problem solving sessions. Undergraduate or graduate
students from various colleges including MIT, Stanford and Harvard
used to accompany us and offer help when we could not manage to
complete the problem sets.

Ders içeriği hakkında fazla detaya girmeyeceğim. Bir dönem
boyunca okutulan Kuantum Mekaniği ve bu ders için gereken
matematik altyapısı yaklaşık bir aylık sürede öğretildi. Ders
dışındaki aktivitelere gelince, günün sonunda trivia yarışmalarına
katılarak, “ultimate frisbee” oynayarak, meditasyon yaparak ya
da dinlenerek vakit geçiriyorduk. Hafta sonu ise kampüs dışında
yapılan gezilere katılıp San Fransisco’da bulunan bilim müzelerine
ya da civardaki plajlara gittik. Üçüncü haftanın sonunda tüm
öğrenciler için bir dans partisi düzenlendi. Ayrıca yurtlar arası
değişik yarışmalar yapıldı (pasta yeme yarışması, yumurta taşıma
yarışması gibi).

I am not going to give further details about the course but it was a
semester worth of quantum theory and necessary algebra/calculus
condensed to a month-long period. Apart from academics, we
also had activities at the end of each day, such as trivia contests,
“Ultimate Frisbee”, meditation, and outdoor napping. We attended
weekend tours off campus visiting science museums in San
Francisco and beaches. A dance party was organized at the end of
the third week for all the students. Traditional competitions took
place between dorms (such as pie eating and egg-and-spoon race).

Burslu katıldığım bu programda pek çok zeki öğrenci/profesör ile
tanıştım. Başvurmak isteyen öğrenciler https://summerinstitutes.
stanford.edu/ sitesine girebilirler. Burs için ise ayrıca başvurmak
gerekiyor.

I met very intelligent students/professors in this program where
I attended with scholarship. Students who would like to apply can
visit the website https://summerinstitutes.stanford.edu/. Scholarship
requires a separate application.
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English Speaking
Union

English Speaking
Union

Eyüboğlu Koleji İngilizce Münazara Takımı, 16-17
Ocak 2016 tarihlerinde İTÜ Ekrem Elginkan Lisesinin
ev sahipliğinde düzenlenen ESU (English Speaking
Union) Liseler Arası İngilizce Münazara Turnuvası’nın
ilk turunda başarıyla yarıştı. Öğrenciler iki gün
süren yarışmada altı maçta dört galibiyet elde ederek
turnuvayı tamamladı. Öğrencilerin bu başarısı, onları
yarı finaller için güçlü bir konuma yerleştirdi.

The Eyüboğlu High School English Debate Team
competed in the first round of the English Speaking
Union (ESU) Debate League on 16-17 January 2016 at
İTÜ Ekrem Elgınkan High School and ended the two
days of competition with four wins from six matches,
putting them in a strong position to take places in the
semi-finals.

Avrupa’nın deneyimli münazırları ile bir arada
Eyüboğlu Koleji İngilizce Münazara Takımında bulunan
öğrencilerden Berk Seyhan, Ayşe Kelce, Damla Özbay ve Aslı
Bilgili ayrıca Ocak ayında MEF Üniversitesi ev sahipliğinde
gerçekleştirilen ESU Münazara Akademisinde yer aldı ve
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen deneyimli münazırlardan,
münazara tekniklerini öğrenme ve münazara becerilerini geliştirme
olanağı buldu.

Together with experienced debaters from all over Europe
Additionally, four students in the Eyüboğlu High School English
Debate Team, Berk Seyhan, Ayşe Kelce, Damla Özbay and Aslı
Bilgili, attended the ESU Debate Academy at MEF University in
January. They had the opportunity to learn debating techniques and
skills from experienced debaters from all over Europe.

Münazara Akademisinin kapanış töreninde Eyüboğlu Koleji
öğrencisi Aslı Bilgili, akademiye katılan 100’ün üzerindeki öğrenci
arasından “En İyi Üçüncü Konuşmacı” seçildi.
Eyüboğlu Koleji İngilizce Münazara Takımı kısa bir süre önce de
ESU Türkiye’nin (English Speaking Union) düzenlediği bir atölye
çalışmasına katıldı. ESU Türkiye Milli Takımı antrenörü tarafından
düzenlenen atölye çalışmasında öğrenciler Türkiye Okullar Arası
Münazara Yarışması’na hazırlanma ve münazara tekniklerini
geliştirme fırsatı buldu. ESU (English Speaking Union), öğrencilerin
İngilizce hitabet becerisini geliştirmek için tüm dünyada çalışmalar
gerçekleştiriyor.

At the Debate Academy closing ceremony, Eyüboğlu High School
student Asli Bilgili was chosen as ‘Third Best Speaker’ from more
than one hundred students who attended the academy.
The Eyüboğlu High School English Debate Team took part in a
half-day workshop organized by ESU (English Speaking Union)
Turkey. In the workshop, run by an ESU Turkey national coach,
our students had the opportunity to develop their debating skills
in preparation for the National Schools Debate Competition. ESU
(English Speaking Union) promotes the development of English
public speaking throughout the world.

Eğitim: Eyüboğlu
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Benim en iyi
arkadaşım

Eyüboğlu İlkokulları 1. sınıf
öğrencileri “Hayatımdaki İnsanlar”
ünitesi İngilizce dersi çalışmalarında
sınıfta çorap kuklası hazırladılar.
Kukla yapmaktan büyük mutluluk
duyan öğrenciler, bu çalışmada
yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini
kullandılar. Ayrıca “iyi arkadaş olma”
üzerine bir senaryo hazırlamak üzere
arkadaşlarıyla eşleşen öğrenciler,
çalışmanın finalinde kuklalarını
keyifle canlandırdılar ve arkadaşlarının
gösterilerini ilgiyle izlediler.

My best friend
Eyüboğlu Primary Schools Grade 1
students made sock puppets during
their “The People in My Life” unit in
an English lesson. The students, who
thoroughly enjoyed making the puppets,
used their creativity and imagination.
Students paired up with classmates
to write a scenario about ‘being best
friends’ and performed a puppet
show which their classmates watched
enthusiastically.

İngilizce
Happy to
okuma-yazmanın read and write in
mutluluğu
English
Eyüboğlu İlkokulları 1. sınıf öğrencileri
okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu
İngilizce derslerinde de doyasıya
yaşadı. Öğrenciler sınıfta kimi zaman
bireysel, kimi zaman eşleşerek, kimi
zaman da grup çalışması ile farklı
kitaplar okudular. Leek Hotpot,
Queen’s Maid, Toads in the Road;
öğrencilerin okuduğu kitaplardan
bazılarıydı. Aileleri ve arkadaşları
hakkındaki cümlelerden oluşan kısa
metinler, öğrencilerin derse istekle
katıldıkları keyifli çalışmalar arasında
yer aldı.

Eyüboğlu Primary Schools Grade 1
students enjoyed learning to read and
write in English during English lessons.
Students read a wide range of books
individually, in pairs or as a group.
‘Leek Hotpot’, ‘Queen’s Maid’ and
‘Toads in the Road’ were some of the
books that students read. Students were
happy to write short texts about their
families and friends and it became one
of the activities they loved the most.

Jale Kuşhan Balmumu
Heykel Müzesi

Jale Kuşhan Wax Museum

Eyüboğlu İlkokulları 3. sınıf öğrencileri “İz Bırakanlar” ünitesi
İngilizce dersi kapsamında Sapphire Jale Kuşhan Balmumu
Heykel Müzesi’ni ziyaret etti. Öğrenciler tarihte iz bırakan kişilerin
balmumu heykellerini heyecanla gözlemlediler ve heykellerle
ilgili İngilizce olarak anlatılan bilgileri not aldılar. Öğrenciler bu
bilgilerden yararlanarak sınıf içi ünite çalışmalarını tamamladılar.

Eyüboğlu Primary Schools Grade 3 students visited the Sapphire
Jale Kuşhan Wax Museum as part of the ‘Notable People’ unit.
Students were enthusiastic to see the wax sculptures of notable
people and took note of the information given about the sculptures
in English. Students used the information that they had acquired to
complete their unit-related tasks back in the classroom.
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İz bırakan heykeller

Eyüboğlu İlkokulları 3. sınıf öğrencileri “İz Bırakanlar” ünitesi
İngilizce dersinde dünyanın farklı meslek gruplarından, tarihe
iz bırakan kişilerle ilgili araştırma ve biyografi yazma çalışması
yaptılar. Öğrenciler hazırladıkları biyografileri “İz Bırakanlar
Canlı Müze” aktivitesinde arkadaşlarına ve velilerine “Bas-konuş”
tekniğiyle hem İngilizce hem de Türkçe olarak sundular. Öğrenciler
büyük bir heyecanla haftalar boyu hazırlandıkları sunumda
seçtikleri tarihi karakterin kostümü ile izleyenlerin karşısına çıktılar.
Sunumları izleyenler arasında 2. sınıf öğrencileri de vardı. Onlar da
bir yıl sonra benzerini hazırlayacakları çalışmayı ilgiyle izlediler.

Notable sculptures
Eyüboğlu Primary Schools Grade 3 students did research and
wrote the biography of notable people with different jobs from
around the world in the ‘Notable People’ unit. Students presented
the biographies to their friends and parents in English and Turkish
in the ’Notable People Open-Air Museum’ activity by using the
‘Press to Talk’ technique. Students wore costumes to play the notable
people of their choice for which they had prepared enthusiastically
for weeks. Grade 2 students, who were among the audience,
watched on avidly as it will be their turn to take on this role next
year.

Yale Model Government
Europe

Eyüboğlu Koleji öğrencileri Emre Göksu, Selim Alpay, Bora Kader
ve Atilla Oruç, 26-19 Kasım 2015 tarihleri arasında Budapeşte’de
düzenlenen Yale Model Government Europe Konferansı’nda temsil
ettiler. Eyüboğlu öğrencileri Mart 2015’teki Türkiye Finallerinde
“En İyi Delege” seçilmiş ve ülkemizi Yale Üniversitesinin
desteklediği Budapeşte Dünya Finallerinde temsil etmeye
hak kazanmışlardı. Öğrenciler Yale Model Government Europe
Konferansı’nda 30’dan fazla ülkenin delegeleri ile birlikte hükümet
münazaraları simülasyonlarına katıldılar.

Yale Model Government
Europe

Eyüboğlu High School students Emre Göksu, Selim Alpay, Bora Kader and Atilla Oruç represented our country in the Yale Model
Government Europe Conference held in Budapest from 19 to 25 November 2015. Eyüboğlu students were chosen as ‘The Best Delegates’
in the Turkish finals which took place in March 2015 and become entitled to representing our country in the World Finals organized by Yale
University in Budapest. Students attended simulations of government debates together with other delegates from more than 30 different
countries in the Yale Model Government Europe Conference.
Eğitim: Eyüboğlu
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Beden dili ve öğretim

The importance of body
language in teaching a
foreign language
A foreign language teacher must speak the target language in class
instead of the student’s mother tongue so that learning starts earlier
and students speak the target language to communicate with the
teacher, but this can be challenging for foreign language teachers.
Additionally, the teacher must ensure that the lesson is engaging for
students so that they do not get discouraged about learning the new
language. Students internalize the new language more easily in a
fun and dynamic class atmosphere.
We use colorful materials, flashcards, music and videos in the
classroom but one of the most powerful instruments we have
is actually our own body. Body language can be as important
as verbal language. Appropriate use of body language makes
instruction more meaningful and interesting.

Öğrencilere yabancı dil öğretmenin zorluklarından biri, sınıfta
hedef dili kullanmak ve çocukları yeni bir dile alıştırmak amacıyla
ana dillerinden olabildiğince uzak durmaktır. Böylece öğrenme
daha erken başlar ve öğrenciler öğretmenle iletişim kurmak için,
öğrendikleri kelimeleri kullanmaya daha fazla çaba gösterirler.
Buna ek olarak, eğer öğretmen öğrenciler için yeni dili “ilgi çekici”
hale getirmezse, onların ilgilerini kaybetmeleri çok kolaydır. Eğer
sınıf atmosferi eğlenceli ve dinamik ise, bir öğrenci için yeni bir dile
uyum sağlamak daha kolay olacaktır.
Renkli materyaller, sınıf çevresinde flashkartlar, derslerde müzik ve
video kullanmanın yanı sıra sahip olduğumuz en güçlü araçlardan
biri aslında bizim kendi vücudumuzdur. Beden dili, konuşulan dil
kadar önemli olabilir. Doğru ifade ile her şey daha anlamlı, duyması
bile daha güzel hale gelir.
Her dilin farklı sesleri vardır. Çocuklar ana diline bağlı olarak, bazı
seslere daha zor ya da daha kolay uyum sağlayabilirler. Çocuklara
bu sesleri söylemek için bir melodi bulmak, tekrarı eğlenceli
yapan yollardan biridir. Örneğin, alkışlarla seslere eşlik etmek,
ayak sesleri ile kelimelerin doğru telaffuzunun farkına varmak
vb. Mimik kullanmak da öğrencilerin anlamasını sağlamada
öğretmenlere yardımcı olur. Kelimeleri vurgulamak için ellerimizi
kullandığımızda, aslında konuştuğumuz dil işitme engeli olan
insanların kullandığı işaret dilidir. Onlar için konuşulan dili
böylesine anlaşılır yapan başlıca şey görsel faktörlerdir.
Modern Diller Bölümünde amacımız, öğrencilerimizin kolaylıkla
unutmayacağı yeni sözcükler ve kavramlar öğretmektir. Bu nedenle
etkileşim, drama ve şarkılar yoluyla öğretime özel bir önem
veriyoruz. Kelime bilgisini öğretmemiz gerekiyor ancak buna
mimik, seslerin tekrarı ve hatta yeni melodiler yaratarak ya da
çocukların akıllarında tutacağı küçük koreografilerle eşlik ediyoruz.
Böylece onların kelimeleri kolaylıkla hatırlamalarına yardımcı
oluyoruz.
Beden dili yoluyla, çocuklar derste daha fazla odaklanıyor, sözleri
bir işaret ya da sesle ilişkilendirerek kelimeleri kolayca hatırlıyorlar.
Ve daha da önemlisi 2. yabancı dil onlar için her gün daha iyi
öğrendikleri ve kullanabildikleri bir dil haline geliyor.

Every language has different sounds. Some sounds will have a
harder or easier adaptation depending on the mother tongue of
the children. Finding a melody to ‘sing’ these sounds to children is
one way to make the repetition fun. For example, accompanying
the sounds with claps, marking the correct pronunciation of the
words with footsteps or using visual expressions will also help us to
support learning. When we use our hands to emphasize the words, in
fact what we are speaking is sign language, as used by people with a
hearing impairment. Visual factors play the greatest role in the sign
language.
As the teachers of the Modern Language Department, our aim is to
ensure that our students learn new words and concepts permanently.
Therefore, we use interaction, drama and songs heavily in our
instruction. We have to teach vocabulary, but we also have to use
visual expressions, sound repetitions, new melodies and even simple
choreography to support their learning. This helps them remember
the words easily.
When we use body language, students become more attentive and
are able to recall words more easily as they associate them with a
sign or a sound, and, thus, learn better and can improve their oral
proficiency in their second foreign language.
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Çocuklarda sosyal
becerilerin gelişimi

Improving children’s
social skills

Children’s social skills have been the focus of studies, particularly
since the 1970s. A great amount of research has been carried
out accordingly on different topics, which include a definition of
children’s social skills, evaluating the lack of certain social skills
and determining the appropriate approaches to intervention (Akkök,
1996).
Social skills have three aspects:
Interpersonal behaviors: Accepting authority, speaking skills,
cooperation and behaviors that are related to playing games
Self-management: Ability to express one’s emotions, moral
behaviors and developing a positive attitude towards yourself
Task-related behaviors: Taking warnings into consideration,
fulfilling one’s responsibilities, following the directives and working
independently
The ability to behave in harmony with a social environment
Social skills include important elements of behavior such as
facilitating and maintaining positive interactions with others.
Social skills, which are also defined as the ability to behave in
harmony with a social environment, play a very important role in
the establishment of fulfilling interpersonal relationships and the
achievement of social objectives (Çubukçu ve Gültekin, 2006).

Çocukluk döneminde sosyal beceriler, özellikle 1970’li yıllardan
sonra üzerinde oldukça çalışılan bir alan olmuştur. Bu ilgi, bir
taraftan çocukların sosyal becerilerinin tanımlanması ve sosyal
beceri noksanlıklarının değerlendirilmesi, bir taraftan da uygun
müdahale yaklaşımlarının sergilenmesi amacıyla yapılan pek çok
araştırma ile desteklenmiştir (Akkök, 1996).
Sosyal beceriler üç alt boyuttan oluşmaktadır:
Kişilerarası davranışlar: Otoriteyi kabul etme, konuşma becerileri,
iş birliği ve oyun davranışları
Kendiyle ilişkili davranışlar: Duygularını ifade etme, ahlaki
davranış, kendine karşı olumlu tutum geliştirme gibi davranışlar
Görevle ilişkili davranışlar: Uyarılara dikkat etme,
sorumluluklarını yerine getirme, yönergeleri izleme, bağımsız olarak
çalışma gibi davranışlar
Sosyal ortama uygun davranma becerisi
Sosyal beceriler, kişilerin başkaları ile olumlu etkileşimleri başlatma
ve sürdürme için önemli olan davranış elemanları olarak tanımlanır.
İçinde bulunulan sosyal ortama uygun davranma becerisi olarak
da tanımlanan sosyal beceriler, doyum verici kişilerarası ilişkilerin
kurulmasında ve sosyal amaçların gerçekleştirilmesinde çok önemli
rol oynar (Çubukçu ve Gültekin, 2006).
Her kültürde sosyalleşmenin ilk ve en önemli temel noktası büyüyen
çocuğa, istenilen davranışları kazandırmak ve bu davranışları
biçimlendirmektir. Anne-babalar çocuklarının akademik, kişisel
ve sosyal yaşamlarında başarılı olmalarını isterler. Çocuklarının
akranlarıyla ve yetişkinlerle olumlu ilişkiler kurabilmelerini, akran
gruplarına, aile, okul ve diğer sosyal gruplara katılabilmelerini,
ileriki yaşlarda kendilerini riskli davranışlardan koruyacak

In every culture, the first and foremost point of socialization is to
ensure that a child develops desired behaviors and to shape such
behaviors as s/he grows. Parents want their children to be successful
individuals academically, personally and socially. They want their
children to have the ability to establish positive relationships with
their peers and adults, to become a member of peer groups, a family,
a school community and other social groups, to make the right
decisions to avoid risks and to have the strength and motivation to
overcome difficulties (Özaydın, 2006: 1-3).
As children grow, they develop in physical, psycho-motor, cognitive
and language-related aspects and interaction between the areas
of development is also a defining factor for the social behavior of
children. When the child is three years old, s/he is more socialized
and interacts with a higher number of people, which is an important
stage of social development. They start to communicate with people
other than their family members. Activities and instruction intended
to improve children’s social skills have increased in early childhood
education in recent times.
The facilitation and maintenance of positive social relationships
with others
Children socialize by observing or modelling. An individual, who
has developed socially, that is, who has been socialized, behaves
in line with the norms and expectations of the community of which
s/he is a member. S/he can balance his/her own need and desires
with the desires and expectations of such community. S/he is able
to help, share and cooperate with the people around him/her and
is able to express his/her emotions in harmony with the culture
in which s/he lives. Social skills include behaviors which allow
facilitation and maintenance of positive social relationships with
others such as communication, problem-solving, decision-making,
self-management and peer relationships (Kapıkıran, İvrendi and
Adak, 2006: 21).
Educators play the primary role in supporting the development of
children in the school environment with the social, emotional and
academic aspects. One of the main objectives of the Guidance and
Psychological Counselling Department, as people who interact with
Eğitim: Eyüboğlu
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kararlar alabilmelerini ve güçlüklerle başa çıkma yeteneğine ve
motivasyonuna sahip olmalarını isterler (Özaydın, 2006: 1-3).
Çocukların yaşları büyüdükçe, bedensel, psiko-motor, bilişsel ve
dil gelişimlerinde belirgin ilerlemeler görülür ve gelişim alanlarının
birbirleri ile etkileşimleri de çocukların sosyal davranışları için
belirleyici olur. Üç yaşla birlikte, çocuğun sosyal gelişiminin
önemli aşamalarından biri olan çevreye açılma davranışında
ve etkileşimde bulunduğu kişilerin sayısında artış görülür. Aile
bireyleri dışındakilerle iletişim, belirgin olarak bu dönemde başlar.
Son yıllarda okul öncesi eğitimi alanında da sosyal beceri eğitimi
çalışmalarına sıklıkla rastlandığı ve özellikle çocukların sosyal
becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların ağırlık kazandığı
görülmektedir.
Başkalarıyla olumlu sosyal ilişkileri başlatabilme ve
sürdürebilme
Çocuklar gözleyerek ya da model alarak sosyalleşirler. Sosyal
yönden gelişmiş yani sosyalleşmiş bir birey, içinde yaşadığı
toplumun normlarına ve beklentilerine uygun davranışlar gösterir,
kendi gereksinim ve istekleri ile toplumun istek ve beklentileri
arasında denge sağlayabilir. Yine, birlikte yaşadığı insanlarla
yardımlaşmayı, paylaşmayı, iş birliği yapmayı başarır ve duygularını
yaşadığı kültüre uygun bir biçimde ifade edebilir. Sosyal beceriler;
iletişim, problem çözme, karar verme, kendini yönetme ve akran
ilişkileri gibi diğerleriyle olumlu sosyal ilişkileri başlatmaya ve
sürdürmeye izin veren becerileri kapsamaktadır (Kapıkıran, İvrendi
ve Adak, 2006: 21).
Eğitimciler, okul ortamında çocukların farklı alanlardaki (sosyal,
duygusal, akademik) gelişimlerini desteklemek için birincil role
sahiptir. Çocuklarla etkileşimleri yoğun kişiler olarak onların
akademik becerileri kadar kişisel ve sosyal becerilerini de
geliştirmek, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Biriminin temel
amaçlarındandır.
Eyüboğlu Anaokullarında gerçekleştirilen sosyal beceri
çalışmaları
Eyüboğlu Eğitim Kurumları, çocukların bilişsel ve akademik
gelişimlerine önem verdiği ölçüde sosyal gelişimlerini de son
derece önemser. Bu doğrultuda sosyal beceri alanında okulda
çocuklar ile çalışmalar gerçekleştirilir. Eyüboğlu Anaokullarında
çocukların duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacı
ile “Sosyal Beceri” çalışmaları sürdürülmektedir. Bu çalışmalar
her anaokulunun kendi psikolojik danışmanı tarafından yürütülür.
1 ay süren bu çalışma 8 oturumu kapsar. Her oturum çocuklar ile
interaktif bir süreç içerisinde gerçekleştirilir.
Eyüboğlu Anaokullarında yapılan bu çalışmaların içeriğinde
çocuğun kendini ifade etme, kendi ile ilgili farkındalık kazanma,
grup içinde yer alabilme ve devam ettirebilme, duygularını paylaşma
ve doğru tanımlamaya yönelik etkinlikler yer alır. Bu etkinliklerde
öğretici materyaller, kuklalar, drama kostümleri gibi farklı
materyaller kullanılır. Çalışmalar sırasında öğrenci ihtiyaçlarına
büyük önem verilir. Tüm bu çalışmalar, öğrenciler hakkında detaylı
bilgi edinme ve gelecek çalışmalar ile ilgili fikir sahibi olma fırsatı
yaratır.
Sosyal beceri çalışmalarındaki amaç öğrencilerin belirli becerilere
sahip olmalarını sağlamak, onların toplumdaki varlıklarını
artırmaktır. Okul öncesi grupları ile uygulanan sosyal beceri
eğitimi, okul ortamında uygulanan diğer eğitici ve öğretici içerikli
uygulamalarla birlikte öğrencilere büyük bir farkındalık sağlar.
Eyüboğlu Anaokullarındaki tüm bu çalışmalarda öğrencilerin
olumlu katılımları ve öğrenilen davranışların yaşantılarla birlikte
pekiştiği görülmektedir.
Kaynakça: Akkök, Füsun (1996). İlköğretimde Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi, MEB
Gültekin M., Çubukcu Z., (2008). İlköğretimde Sosyal Beceriye İlişkin Görüşler, Sosyal
Bilimler Dergisi
Kapıkıran N., İvrendi A., ve Adak A. (2006). Okul Öncesi Çocuklarında Sosyal Beceri:
Durum Saptaması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

children frequently, is to improve children’s personal and social
skills as well as their academic skills.
Social skill development activities at Eyüboğlu Kindergartens
The social skill development of children is as important as their
cognitive and academic development for Eyüboğlu Educational
Institutions. Activities and tasks that promote social skill
development are done with children. Social skills activities
are carried out in order to support the emotional and social
development of children in the Eyüboğlu Kindergartens. These
works are carried out by each kindergarten’s own psychological
counsellor. These activities are carried out in eight sessions over
a month period. Each session is realized interactively with the
children.
These sessions include activities that support children’s development
of self-expression, self-awareness, being an effective and lasting
group member and the expression and accurate identification of
emotions. Educational materials, puppets and drama costumes are
used in such activities. Students’ needs are catered for in sessions
which give educators the opportunity to learn about students in
detail and to plan accordingly for their futures.
The purpose of social skills sessions is to ensure that students gain
certain skills so that they take active part in society. The social
skills education provided to preschool children, in partnership
with the other educational practices at school, raises children’s
awareness. It has been observed in sessions carried out at Eyüboğlu
Kindergartens that students respond more positively and develop
desired behavior as they practice social skills in life.
Bibliography: Akkök, Füsun (1996). İlköğretimde Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi, MEB
Gültekin M., Çubukcu Z., (2008). İlköğretimde Sosyal Beceriye İlişkin Görüşler, Sosyal
Bilimler Dergisi
Kapıkıran N., İvrendi A., ve Adak A. (2006). Okul Öncesi Çocuklarında Sosyal Beceri:
Durum Saptaması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
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“Hayır” diyebilmek…

Say ‘No’

Günümüzde değişen toplum anlayışı ile birlikte,
çocukluk döneminin tanımı da önemli değişikliklere
uğradı. Aileler, büyük ölçüde kendi çocukluk
deneyimlerinden daha farklı deneyimleri çocuklarına
kazandırmayı hedeflerken, bir yandan da kendi annebaba modellerinin etkilerini üzerlerinde taşıyor.

Today, the definition of childhood has gone under
significant change as the structure of society itself has
changed. While families try to ensure that children
have experiences that are largely different from their
own, they are influenced their own parents as their
primary role models.

Aslında değer kavramı insana özeldir. Doğruluk, dürüstlük, hoşgörü,
yardımlaşma, saygı vb. kavramları değer olarak tanımlayabiliriz.
Bütün bunlar bizim onları nasıl anlamlandırdığımızı, onları
anlamlandırma düzeyimizi ve onlara ilişkin yargımızı gösterir.
Değerler büyük ölçüde aile içerisinde kazandırılmakla birlikte;
günümüzde hızla değişen toplum ve kitle iletişim araçları çocukların
ve gençlerin üzerinde oldukça fazla etkiye sahiptir. Bu araçlar zaman
zaman ailelerin önem verdikleri kavramlar ile örtüşmeyen değerleri
sunabilir. Çocuk ve gençler, aile içerisinde edindiği değerler ile
çevrenin kendisine vermeye çalıştığı değerler arasında zaman
zaman çatışmalar yaşayabilir. Bu durum değerlerin algılanmasında,
içselleştirilmesinde olumsuzluklara neden olabilir. İşte bu noktada
uzmanlar, çocukların ve gençlerin içinde bulundukları değer
karmaşasını ortadan kaldırmak, aileleri de bilinçlendirerek
destekleyici bir rol üstlenmek amacıyla, okullarda “Değerler
Eğitimi” kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların önemine vurgu
yapıyor.

The concept of values is different for everyone. We can define
honesty, integrity, tolerance, solidarity, respect and similar concepts
as values. We attach meaning to these concepts individually. While
children learn values within the family unit, a rapidly-changing
society and the mass media have a great impact on the young. The
media may promote values that are different from the concepts that
the family treasure. Children and young people may get confused
by the conflict between the values that the family tries to instill and
the values that the social environment promotes. This may lead to
an inability to perceive and internalize values. Experts underline
the importance of work carried out within the scope of ‘values
education’ at schools in order to avoid the value conflict that young
people experience and to support families by raising awareness.

Eyüboğlu’nda değerler eğitimi
Eyüboğlu Eğitim Kurumları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Birimi, projelendirdiği “Değerler Eğitimi”ni tüm Eyüboğlu
İlkokullarında büyük bir özenle uyguluyor. Uygulama kapsamında
öğrencilerin yaş dönem özellikleri ve gelişimsel süreçleri dikkate
alınarak, her ay için bir değer belirleniyor ve öğrencilere belirlenen
davranışların kazandırılması hedefleniyor. Zira ilkokul dönemi;
öğrencilerin özdeşim kurmaları ve kendi yaşıtlarından bazı bilgileri
alarak hem öğrenmeleri hem de kavramı içselleştirebilmeleri
açısından önem taşıyor. Eyüboğlu Eğitim Kurumları Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık Biriminin bu doğrultuda gerçekleştirdiği
çalışmalardan biri de Görsel Sanatlar Bölümü ile iş birliği yaparak

Values education at Eyüboğlu
The Eyüboğlu Educational Institutions Guidance and Psychological
Counselling Department rigorously implements its values education
project in all Eyüboğlu primary schools. An appropriate value is
determined each month by considering the age and developmental
stage of students. The aim is to ensure that students learn the desired
behaviors because children identify with and are informed by their
peers and learn and internalize concepts, especially throughout
the primary school years. One of the projects carried out by the
Eyüboğlu Educational Institutions Guidance and Psychological
Counselling Department in collaboration with the Visual Arts
Department is based on the story of two main characters (a girl
and a boy). The aim of the project is to ensure that the boy and the
girl act as peer role models for children so that they internalize the
desired concepts.
Eğitim: Eyüboğlu
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The Turkish Language and Literature Department provided
support to the Guidance Department in writing the stories for this
project which aimed to promote practical learning. The products
of classroom practices and student tasks that are implemented
regularly by psychological counsellors through stories and activities
are displayed in corridors to reinforce learning outcomes and
promote curiosity.
The values including “Respect for Individual Differences”,
“Solidarity-Friendship”, “Mobbing-Anger Management”, “and
Feeling Comfortable Saying No” are covered in classrooms
throughout the school year. “Feeling Comfortable Saying No”
stands out as a value which is difficult to learn and which is
emphasized frequently in activities.

oluşturduğu iki ana karakterin (kız-erkek) hikâyelerine dayanıyor.
Bu çalışma ile kendi yaşıtlarının başlarından geçen hikâyelerde,
öğrencilerin kavramları içselleştirmeleri ve rol model almaları
hedeflendi.
Bu özel çalışmada hikâyelerin oluşturulması noktasında Türk Dili
ve Edebiyatı Bölümünden destek alan Rehberlik Birimi hikâyeleri
etkinliklerle destekleyerek, uygulamalı öğrenmeyi gerçekleştirmeyi
amaçladı. Seviye psikolojik danışmanları tarafından düzenli olarak
uygulanan hikâyeler ve etkinliklerde, sınıf içerisindeki uygulamalar
ve öğrenci etkinlikleri koridorlarda sergilenerek öğrencilerin merak
ve edinimleri pekiştiriliyor.
Çalışma kapsamında belirlenen “Bireysel Farklılıklara Saygı”,
“Yardımlaşma-Arkadaşlık”, “Zorbalık-Öfke Kontrolü”, “Hayır
Diyebilmek” gibi değerler sınıflarda dönem boyu işleniyor. Özellikle
“Hayır” diyebilmek, pek çok kişi için zor olan ve çalışmalarda
üzerinde sıklıkla durulan değer olarak öne çıkıyor.
“Hayır” diyebilmekte yetişkinler de zorlanıyor
“Hayır” diyebilmek, öğrenilen ve öğretilebilen sosyal bir beceridir.
Kişi, “Hayır” diyemediği için çoğu zaman kendine olan güvenini
yitirir ve istismara açık bir insan olabilir. Yetişkinler “hayır”
diyebilme konusunda bu kadar zorlanırken ve öte yandan özgüveni
yüksek, güçlü karakterlerde bireyler yetiştirmek isterken, aslında
çocuklarını her koşulda söz dinleyen “Hayır” demekten çekinen,
istemediği halde büyüklerinin isteklerini yerine getirmek zorunda
hisseden, itaatkâr bireyler olarak yetiştirme eğilimi gösterebilir.
İletişimde haklı olduğu durumlarda “Hayır” diyebilmeyi
öğrenmiş bir çocuk; okulda arkadaşlarına, arkadaşlarının olumsuz
isteklerine, ders çalışmasını engelleyen engellere rahatlıkla “Hayır”
diyebilecektir. Büyüdüğü zaman ise; kendine güvenen, başkalarının
hakkına saygı duyan, haksız isteklere “Hayır” diyebilen, bildiği
doğrulardan ödün vermeyen, kişileri memnun etmek için
kriterlerinden taviz vermeyen bir kişi olacaktır.
Biliyoruz ki, çocukların değerlerinin oluşmasında ve gelişmesinde
en önemli etken yetişkinlerle kurdukları iletişim ve etkileşimdir.
Ancak artık çocukların ve gençlerin içinde bulundukları sosyal
ortamlardan dolayı etkileşimleri sadece aile bireyleri ile sınırlı
değil. Sağlıklı bir birey yetiştirmek için aile, okul ve toplumun ortak
değerler ile hareket etmesi son derece önemlidir. Eyüboğlu Eğitim
Kurumları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, çocukların
aileden topluma açılan yolculuklarında köprü görevi görerek bu iş
birliğini başarıyla sağlıyor.

Even adults don’t feel comfortable saying “No”
People can learn to feel comfortable saying “No” as it is a social
skill which can be taught. People often lose their confidence as they
cannot say “No” and may become abused by other people. Although
they are trying to raise strong individuals with high self-confidence,
adults who lack self-confidence tend to raise submissive children
who feel guilty saying “No” and who feel that they have to do
whatever the adults ask them to do. A child who feels comfortable
saying no when s/he is right in communication will be able to say
“No” easily to his/her friends who make unpleasant requests and
who prevent him/her from studying. When s/he grows, s/he will be a
self-confident adult who respects the rights of others, who is able to
say “No” to unjust requests and who does not compromise on his/
her values and criteria to please others.
We all know that the most important factor in the formation
and development of children’s values is their communication
and interaction with adults, but children’s interactions are not
limited to family members as they are involved in several social
settings. Family, school and society must act in cooperation to
raise individuals with proper values. The Eyüboğlu Educational
Institutions Guidance and Psychological Counselling Department
facilitates this cooperation successfully by acting as a bridge in the
child’s journey of socialization from family to society.
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Eyüboğlu öğrencileri
için “İş Yeri Meslek
Gözlemi”

Work shadowing for
Eyüboğlu students

“Hangi liseye gideceksin?”, “Hangi üniversiteye gitmek
“Which high school will you go to?”, “At which university would
istiyorsun?”, “Hangi bölümü tercih edeceksin?” “Kısacası, sen
you want to study?”, “Which department will you choose?” “In
büyüyünce ne olacaksın?” Bu sorular hepimizin tanıdığı ve zaman
short, what will you be when you grow up?” These are important
zaman da kullandığı önemli sorulardır.
questions that we ask or have been
Soruların önemi, hayatımızın çok
asked from time to time. Their
“Seveceğin bir iş seçersen yaşamında
büyük bir kısmını geçirdiğimiz meslek
importance lies in the fact that we
bir an bile çalışmış ve yorulmuş olmazsın.” need to choose the profession that will
seçimi süreciyle ilgili olmasıdır.
Meslek seçimi, yaşantımızı hem
take up the majority of our time in life
Konfüçyüs
derinlemesine hem de genişlemesine
carefully. Choosing a career affects
etkileyen bir süreçtir. Derinlemesine etkilidir çünkü kişinin kendine
our lives, both deep and wide. It affects us deeply because choosing
uygun mesleği seçmesi, mutlu ve doyum içinde çalışabileceği bir
the right career means having a fulfilling job that makes us happy. It
işinin olması demektir. Genişlemesine etkilidir çünkü kişi, günlük
affects us in a wider way because a person spends one third of a day
zaman diliminin üçte biri ile yarısına yakın bir kısmını iş yaşamında
at work, so choosing the right career means that a person can do the
geçirmektedir. O halde doğru meslek seçimi, severek yapılan bir iş
job s/he loves in exchange for money.
ve karşılığında ise kazanılan para anlamına gelir.
Students will have the opportunity to observe jobs in the workplace
Öğrenciler meslekleri yerinde gözlemleyecek
If a young person has an effective plan about how to choose the
Meslek seçimi sürecinin sağlıklı şekilde
right career for himself/herself, s/he
“Choose a job you love, and you will can avoid unhappiness and the waste of
planlanmasıyla, ileride yaşanabilecek
olası mutsuzluklar ve meslek değişimi
never have to work a day in your life.” time that s/he may experience in future
ile gelen zaman kaybı önlenebilir. Bu
due to wrong career choice. A student
Confucius
süreci lise döneminde belirginleştirmek,
who becomes involved in the process of
öğrencilerin hedeflediği mesleğe dair
choosing a career at high school will
gözlem yapması, uygun meslek seçimi şeklinde sonuca ulaşacaktır.
have the opportunity to observe the job that s/he aims to have in the
Eyüboğlu Eğitim Kurumları, 2015-2016 eğitim-öğretim yılından
future and to make the right decision for a happy career.
itibaren Kolej ve Fen Lisesinde öğrenim gören öğrenciler için
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“İş Yeri Meslek Gözlemi” çalışmalarını başlattı. Bu çalışma ile
öğrencilerin meslek seçimi sürecini doğru planlamalarına yardımcı
olmak hedefleniyor.
“İş Yeri Meslek Gözlemi” öğrencilere;
• Okul yıllarında meslekleri yakından tanıma ve inceleme fırsatı
sunuyor.
• Doğru üniversite ya da doğru bölümü seçmede yardımcı oluyor.
• Sağlıklı seçim yaparak, hem öğrenim hayatında hem de iş
hayatında verimin artmasını sağlıyor.
• Hayal edilen mesleğin, beklentiye uygun olup olmadığını önceden
anlamaya fırsat tanıyor.
• Meslek hayatında memnuniyetsizlikten dolayı oluşan mutsuzluk
ve iş değiştirmeyi önlemede yardımcı oluyor.
Bu süreçte;
• Meslek gözlemi yapılabilecek ortamlar ile öğrencilerin mesleki
tercihleri belirlenir.
• İş Yeri Meslek gözlemi komisyonu tarafından işyerine ziyaret
yapılır.
• İş yeri-okul-veli ile ilgili yazışmalar tamamlanır ve izinler alınır.
• Öğrencinin gözlem öncesi mesleğe ilişkin araştırması gereken
bilgiler edinilir.
• Öğrenciler iş yerine yönlendirilir.
• Öğrenci, iş yeri meslek gözlemi sonrası değerlendirme anketini
doldurur ve gözlemlediği mesleğin uygun olup olmadığına karar
verir.

Eyüboğlu’nda Rehberlik

Eyüboğlu Educational Institutions initiated the on-site work
shadowing project for High School and Science High School
students in the 2015-2016 academic year. This project is intended to
help students to plan the process of choosing a career effectively.
Work shadowing ensures that students:
• Become familiar with and closely examine different professions
while at school.
• Get support in choosing the right university or department for
themselves.
• Make the right decision and have a more fulfilling and successful
academic and work life.
• Have the opportunity to understand if their dream job meets their
expectations.
• Avoid unhappiness and the waste of time that they may experience
in future due to wrong career choice.
The process comprises the following stages:
• The workplaces where students can observe jobs and students’
career preferences are determined.
• The Work Shadowing Commission visits the workplaces.
• The relevant correspondences are exchanged between the
workplace, school and the parents and permissions are received as
required.
• Students research the job before shadowing.
• Students are guided to the work place.
• Students fill out the evaluation survey after the work shadowing
and decide if the job is right for them or not.
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Hayatınızı
şekillendiren
kararlarınızdır

Your decisions which
shape your life

İlgilerimizi, yeteneklerimizi, değerlerimizi, kişilik yapımızı,
seçeceğimiz mesleğin çalışma ortamının bize uygun olup olmadığını
çok iyi düşünmeden, bunların farkında olmadan bir meslek
seçtiğimizde ömür boyu zorla yapılan, mutsuz bir iş yaşamına
sahip oluruz. Bazı insanlar her şeyi geride bırakıp yeniden başlama
cesareti gösterebilirler. Onca emeği, çalışmayı bir kenara atıp mutlu
olabilecekleri iş yaşamı için yeni kararlar alabilirler. Ancak bu durum
kısa sayılabilecek insan hayatı göz önüne alındığında zaman kaybı
demektir.

If we do not take our interests, skills, values, personality and
the work environment of the career that we plan to choose into
consideration, we may end up with an unhappy work life that we
have to put up with. Some people may be courageous enough to quit
their job and start all over again and may take new career decisions
regardless of their past efforts, but it means a waste of time in a
human life which is relatively short.

Kendini bilmek… Ne istediğimizi, neyin bizi mutlu edeceğini ve kim
olduğumuzu, ne yapmak istediğimizi, ne yapabileceğimizi bilmek
zorundayız. Ancak o zaman doğru kararlar alıp, doğru tercih yapıp
mutlu bir yaşama adım atabiliriz.
İnsan yaşamında bazı kararlar diğerlerinden daha önemlidir. Hangi
şehirde yaşayacağız? Hangi iş teklifini kabul edeceğiz? Yaşam
boyunca verilen en önemli kararlardan birisi de hangi üniversiteye
gideceğimizin kararıdır. Meslek seçimi kadar önemli olan, meslek
eğitimi alacağımız üniversitenin seçiminde de en doğru kararı almak
önemlidir.
Üniversite seçiminde önem taşıyan kriterler
Üniversite seçimi sürecinde önce şu soruların cevabını bulmamız
gerekir: Yurt içi mi, yurt dışı mı? Yurt dışıysa şehir merkezinde
mi, dışında mı? İklim şartları, finans, ulaşım, barınma, sağlık
hizmetleri nasıl? Yurt içiyse İstanbul içi mi, İstanbul dışı mı? Devlet
Üniversitesi mi, Vakıf Üniversitesi mi? Vakıf Üniversitesiyse burs
oranı önemli mi? Üniversite mi seçeceğiz, bölüm mü seçeceğiz?
Bu soruların cevabını bulduktan sonra, aşağıda sıralanan, üniversite
seçiminde rol oynayan faktörler konusunda da bilinçli olmak gerekir.
“Hangi Üniversite?” sorusunun yanıtında rol oynayan faktörler üç
ana grupta toplanabilir:
1. Akademisyenler
2. Öğrenciler

Knowing yourself: we have to know what we want, what will make
us happy, who we are, what we want to do and what we can do.
Only then can we make the right decisions and choices that lead us
to a happy life.
Some decisions are more important than others in life: Where are
we going to live? Which job offer are we going to accept? One of
the important decisions that a person has to make in a lifetime is
about the university where they will study. Choosing the university
where you will receive the education for the career path that you will
follow is as important as choosing the career.
Important criteria for choosing a university
We need to find the answers to the following questions in the
decision-making process: Will I study abroad or in Turkey? Will it
be in the center or the suburbs? What are the weather conditions,
financing, transportation, accommodation and healthcare services
like? Will I study in or outside Istanbul? Will it be a state university
or a private one? Is the percentage of scholarship important for me
if it is a private university? Are we supposed to choose a university
or a department? After a student finds the answers to the above
questions, s/he needs to be aware of the factors that play a role in
choosing a university.
The factors that play a role in the answer of the question “Which
university?” may be divided into three groups, as follows:
1. Academicians
2. Students
Eğitim: Eyüboğlu
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3. Olanaklar/sistem
Akademisyenler
Eğitim: Öğretim üyelerinin; lisans, lisansüstü ve doktora
çalışmalarını hangi üniversitelerde yaptığı, akademik çalışmalarının
niteliği açısından önemli bir referanstır.
Deneyim: Öğretim üyelerinin üniversite içindeki ve dışındaki
deneyimleri eğitim kalitesine etki eder. Her alanda akademik
deneyim önemlidir. Ancak mühendislik, tıp, hukuk ve işletme
gibi uygulamalı alanlarda, akademik deneyimin yanı sıra mesleki
deneyim de önem taşır.
Eğitim farklılıkları: Öğretim üyelerinin eğitimlerini farklı
okullarda hatta farklı ülkelerde almaları bölüme çok boyutluluk
getirir.
Uzmanlık alanı dengesi: Bölümdeki öğretim üyelerinin uzmanlık
alanlarının, bölümün açtığı programların gerektirdiği uzmanlık
alanlarını kapsaması beklenir. Kadrolu öğretim üyelerinin ana
dersleri verebilecek uzmanlığa sahip olması gerekir.

Eyüboğlu’nda Rehberlik

3. Facilities/system
Academicians
Education: The universities where the assistant professors gained
their bachelor’s degree, master’s degree and doctorate degree are
important reference points in determining the quality of academic
studies.
Experience: The experiences of associate professors in and outside
the university affect the quality of education. Academic experience
is important in all fields, however, professional experience is as
important as academic experience in practical fields such as
engineering, medicine, law and business administration.
Diversity in academic background: Associate professors who have
received education at different schools and in different countries
enable the department to offer multi-dimensional instruction.
A balance between areas of expertise: The associate professors are
expected to have become specialized in the fields required by the
programs offered by the department.

Öğrenciler ve Mezunlar
Üniversitenin yapısını belirleyen önemli faktörlerden birisi de
öğrencilerdir.

Students and Alumni
One of the important factors that determine a university’s structure
is its students.

Öğrencilerin akademik başarısı: Üniversiteye giren öğrencilerin
akademik başarısı her şeyden önce üniversite yerleşim puanı ile
ölçülmektedir. Tanım gereği taban puanı, bölüme girebilen en son
öğrencinin puanıdır. Sadece bir öğrenciyi temsil eder. Bu nedenle
puan dağılımının tamamına bakılmalıdır. Ortalama mezuniyet süresi
nedir? Üniversitede başarı standardı nedir? Özellikle İngilizce
hazırlık yılı olan okullarda bu sorular daha da önem kazanmaktadır.
Bazı bölümlere yerleştirilen öğrencilerin önemli bir kısmının iki
yıl İngilizce hazırlık okuduktan sonra başarısızlıklarından dolayı
üniversite ile ilişkileri kesiliyor ise veli ve öğrencilerin bu durumu
tercih yapmadan önce bilmeleri gerekmektedir.

Academic achievement of students: The academic achievement of
students who study at a university is measured primarily by their
university placement score. The base score is the score of the last
student who becomes entitled to study at a university. It represents
a single student. Therefore the overall distribution of the scores
must be taken into consideration. What is the average period of
graduation? What is the standard of achievement at university?
These questions have greater prominence in schools with English
prep classes. Parents and students need to know if the majority of
students in any department fail to continue due to their failures after
studying in the two-year English prep class program.

Öğrencilerin sosyal faaliyetleri: Üniversitelerin önemli bir
misyonu, öğrencilerin akademik donanımının yanı sıra sosyal
tarafını da güçlendirmektir. Üniversitedeki öğrenci kulüplerinin ve
spor takımlarının sayısı, bu alana üniversitenin verdiği önem ve
destek, bu aktivitelerden öğrencilerin yararlanma oranı önemlidir.

Social activities of students: One of the important missions
of universities is to equip students with social skills as well as
academic information. The number of student clubs and sports
teams at a university, the importance and support that the university
gives to social activities and the number of students who benefit
from such activities are important factors to consider.

Sosyal sorumluluk: Üniversite yaşamı sadece okul içinde
alınan dersler ve ders dışı sosyal aktivitelerden oluşmamalıdır.
Üniversiteler, toplumun her kesiminden insanların hayatlarına
dokunması gereken kurumlardır. Öğrencilerin sosyal sorumluluk
ve sosyal girişimcilik projelerinde ne yoğunlukta ve ne ölçüde yer
alabildiğini ve üniversitenin bu konuya verdiği önemi öğrenmek
yararlı olacaktır.
Olanaklar ve sistem
Kampüsün fiziksel olanakları: Üniversite yerleşkesinin yeri
(veya yerleri), büyüklüğü ve içinde barındırdığı yapılar öğrencinin
eğitimini etkileyen önemli faktörler arasındadır. Bazı öğrenciler
büyük kampüsleri tercih ederken, diğerleri küçük kampüslerde
eğitim almak isteyebilir. Bu noktada önemli olan, üniversitenin
öğrenci sayısına göre yerleşke büyüklüğüdür. Kampüs binalarının
kullanıma uygun donanıma sahip olması gerekir. Özellikle
mühendislik ve temel bilimler fakültelerinde laboratuvarlar
büyük önem taşır ve üniversite ziyaretlerinde laboratuvarların da
incelenmesi üniversiteyi tanımak açısından önemlidir.
Öğrencilere ayrılmış alanlar: Kampüste öğrencilerin kullanımına
açık olan faaliyet alanlarının (spor, müzik, tiyatro vb.) yanı sıra
eğitimin verildiği binalarda da aşağıda yer alan ders dışı kullanımlar
öğrencilerin verimini artırmaktadır:
- Öğrencilere ayrılmış grup çalışma alanları
- Geniş ders çalışma alanları olan fakülte/bölüm kütüphaneleri
- Ders aralarında kullanılabilecek kafeterya ve diğer sosyal alanlar

Social responsibility: Students should not only be engaged in study
and social activities at university; they should have an impact on
the lives of others as well. It would be beneficial to know to what
extent students are involved in social responsibility and social
entrepreneurship projects and the importance that the university
attaches to it.
Facilities and system
Campus facilities: The location(s), size and facilities of a university
campus are among the important factors that affect the academic
life of a student. While some students prefer big campuses, others
may wish to study at smaller campuses. Here, the important point
is the proportion of a campus’s size to the number of students.
Campus buildings must be appropriately equipped. Laboratories are
especially important for engineering and liberal arts faculties and
it is important to examine the laboratories in order to become more
knowledgeable about the university.
Areas that are reserved for students: The following areas increase
student success as well as the social activity facilities (sports, music,
theater etc.):
- Study areas reserved for students
- Faculty/department libraries with open study areas
- Cafeteria and other social areas that can be used in the student’s
free time
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Ulaşım: Kampüse öğrencinin nasıl gidip geleceği, özellikle trafik
sorunu olan büyük şehirlerde çok önemlidir. Birçok üniversite,
öğrencileri ve çalışanları için şehrin çeşitli noktalarından servis
araçları ile hizmet verir. Eğer üniversitenin servislerinden
yararlanılması düşünülüyorsa, servislerin hangi noktalardan, günde
kaç defa hizmet verdiklerinin ve okula ulaşım sürelerinin sorulması
gerekir.
Yurtlar: Yurt olanakları şehir dışından gelen öğrenciler için
özellikle önem kazanmaktadır. Bu durumda olan öğrenciler için
yanıt aranması gereken sorular şunlardır: Üniversitenin yurdu/
yurtları var mı? Yurtlar, kampüsün dışında ise kampüse servis sıklığı
nedir? Üniversitenin yurtlarında yeni gelecek her öğrenciye yer var
mıdır? Öğrenci mezun olana kadar yurtta kalması garanti edilebilir
mi?
Ücretler: Şüphesiz üniversite seçimindeki en önemli ölçütlerden
birisi okul ücretidir ve ek harcamalardır. Normal eğitim ücreti, yaz
okulu ücreti, ek ücretler (spor, teknoloji, sağlık, öğrenci hizmetleri
fonu, kayıt, sınav, not dokümanı ücreti vb. harçlar), ulaşım ve/veya
yurt ücreti, yemek ücreti, ders malzemeleri (kitap vb.) ücreti…
Maliyet hesapları yapılırken göz önünde bulundurulması gereken
önemli bir faktör de üniversitelerin sağladığı burs olanaklarıdır.
Burslar: Vakıf üniversitelerinin verdiği eğitim ücreti muafiyeti
bursları konusunda iki kritik soru vardır: Burs kaç yıl boyunca
geçerlidir? Bursun devamı için gereken şartlar nelerdir? Hemen
tüm üniversiteler, üniversiteye girişte hak kazanılan bursların
dışında farklı burs olanakları da sunmaktadırlar (örneğin Akademik
Başarı Bursu, İhtiyaç Bursu, Çalışma Bursu, Spor Bursu vb.). Aday
öğrenciye, tercih etmeyi düşündüğü üniversitenin tüm burs ve kısmi
zamanlı çalışma olanaklarını tercih öncesinde öğrenmesi önerilir.
Eğitim dili: Aday öğrencinin vereceği en önemli kararlardan birisi
üniversite eğitimini hangi dilde almak istediğidir. Eğer İngilizce
eğitim veren bir üniversite tercih edilecek ise üniversitenin İngilizce
hazırlık programı dikkatle incelenmelidir. Öğrencilerin uluslararası
seviye testleri ile (TOEFL veya IELTS gibi) hazırlığı atlamaları
mümkün müdür? Birinci yılın sonunda hazırlığı tamamlayamayan
öğrenciler ne yapacaktır? Çok dilli dünyamızda, üniversitenin kendi
eğitim dili dışında hangi dilleri, ne kadar kapsamlı öğrettiği sorusu
da önemli olabilir.
Destek üniteleri: Üniversitenin ana işlevi eğitim olmakla birlikte,
öğrenciler için eğitime destek veren üniteler de önemlidir.
Öğrenciler için özellikle önemli olan destek üniteleri; idari kadrolar,
psikolojik danışmanlık hizmetleri, öğrenci hizmetleri, kariyer
destek hizmetleri, kütüphane ve bilgi teknolojileri grubudur. Bu
grupların büyüklüklerinin ve elemanlarının eğitim ve deneyimlerinin
araştırılmasında fayda vardır.
Değişim programları: Öğrencilerin eğitimlerinin bir veya iki
dönemini başka bir ülkede almalarını sağlayan değişim programları,
eğitim kalitesini olumlu yönde etkilemektedir.
Çifte diploma olanakları: Üniversitelerin yabancı üniversiteler ile
ortak olarak düzenlediği çifte diploma programları tercihte önemli
bir rol oynamaktadır.
Avrupa’ya uyum: Avrupa’daki tüm üniversiteler belirli kurallara
göre yönetilmek ve eğitim vermek zorundadır. Bir üniversitenin
Avrupa üniversite sistemine uygunluğu o üniversitenin Bologna
süreci çerçevesinde “European Charter”i alıp almadığı ile ölçülür.
Bu charter’i henüz alamamış üniversitelerden mezun öğrencilerin
Avrupa’da eğitimlerine devam etmelerinde sorun çıkabilir.
Kaynakça: Erkut, Erhan. “Üniversite Tercih Rehberi”. ozyegin.edu.tr. Özyeğin Üniversitesi.
2009. Web. 18.05.2015

Transportation: The modes of transportation to and from the
campus are very important, especially for big cities with traffic jams.
Many universities provide shuttles from certain points of the city for
students and staff. If one considers using the university’s shuttles,
they should ask for their points of departure, how frequently they
commute to school and how long they take to arrive at the school.
Dormitories: Dormitories are especially important for students
who come from other cities. They should ask the questions: Does
the university have dormitories? How frequently do the shuttles
commute to the school if the dormitories are off- campus? Is there
a limit to the number of students who can be accommodated at the
dormitories? Can the accommodation of the student at the dormitory
be guaranteed until s/he graduates?
Fees: Tuition fees and additional expenses are undeniably one of the
most important factors to be considered. There are standard tuition
fee, summer school fee, additional expenses (sports, technology,
health care, student services fund, registration, examination,
transcript fee and similar charges), transport and/or dormitory fees,
course materials (books, etc.). Scholarship opportunities must be
also taken into consideration when one calculates the expense.
Scholarships: There are two critical questions as to tuition
fee exemption scholarships provided by private universities.
For how many years is the scholarship applicable? What are
the requirements for continuity of the scholarship? Almost all
universities offer scholarship opportunities different from the ones
to which one may be entitled at the beginning of his/her education at
university (for example, academic success scholarship, scholarship
for students in need, apprenticeships, sports scholarship, etc.)
Candidates are advised to become informed about all the
scholarships and internship opportunities before they choose a
university.
Language of instruction: The language of instruction is another
important decision to make. If a student wishes to choose a
university with English instruction, s/he must examine the English
prep class curriculum of the university carefully. Can students skip
prep class if they have taken international proficiency exams (such
as TOEFL or IELTS)? What will the students who are unable to
finish prep class at the end of a year do? The university’s capacity
to teach in languages other than its language of instruction is an
important point in today’s multi-lingual world.
Support units: The support units are as important as the academic
units of a university. The support units which play an important
role in a student’s academic life are the administrative departments,
psychological consultancy services, student registration office,
career support services, and library and information technologies
team. The sizes of such units and their staff’s academic and work
experience should be investigated.
Exchange programs: Exchange programs which provide students
with the opportunity to study in another country for one or two terms
have a positive effect on the quality of education.
Double major opportunities: Double major programs which
universities design in collaboration with foreign universities play a
great role in the choice of university.
Adaptation to Europe: All the universities in Europe have to be
managed and provide education in line with certain rules. The
European Charter is an important indicator of a university’s
compliance with the system of European universities. Students who
graduate from universities who do not hold a European Charter
within the framework of the Bologna process may encounter
problems in continuing with their education in Europe.
Bibliography: Erkut, Erhan. “Üniversite Tercih Rehberi”. ozyegin.edu.tr. Özyeğin
Üniversitesi. 2009. Web. 18.05.2015
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Eyüboğlu Aile Okulu

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Biriminin Eyüboğlu
velilerine yönelik olarak Kasım 2015-Ocak 2016 tarihleri arasında
gerçekleştirdiği Aile Okulu eğitimlerinde veliler için sunumlar,
workshoplar ve film atölyeleri düzenlendi. “Bilişim teknolojilerini
doğru yönetebilmek: Hayatımızın merkezinde ne var?”, “Ailenin
çocuğun başarısındaki rolü”, “Ergen motivasyonunda iletişim”,
“Ergenlik döneminde sınırlar ve sınırlılıklar”, “Sınav” gibi konu
başlıklarında düzenlenen sunum, workshop ve film atölyelerinin
amacı, yaşam başarısı için “çocukla candan cana iletişim”in önemini
velilerle paylaşmaktı.

Eyüboğlu Family School

Presentations, workshops and movie sessions were held for parents
as part of the Family School training sessions organized by the
Guidance and Psychological Counselling Department for Eyüboğlu
parents from November 2015 to January 2016. The purpose of the
presentations, workshops and movie sessions, which focused on a
range of topics including ‘Managing technology: What do we put
at the center of our lives?’, ‘The role of family in a child’s success,
‘Motivational communication with teenagers’ adolescents’, ‘Limits
and boundaries in adolescence’ and ‘Examinations’, was to share
the importance of ‘sincere communication with the child’ for success
in life.

Akran ilişkileri ve iletişim
becerileri

Eyüboğlu Eğitim Kurumları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Birimi geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu yıl da her seviyede,
öğrencilerin yaş dönem özellikleri ve ihtiyaçlarına uygun olarak
yapılandırılmış grup çalışmaları gerçekleştirdi. 5, 6, 7 ve lise
sınıflarındaki “Akran İlişkileri ve İletişim Becerileri” grup
çalışmalarında; öğrencilerin akran ilişkilerinde kolay arkadaş
edinebilmeleri, arkadaşlarına rahatsız olduğu durumu doğru bir
şekilde ifade edebilmeleri, arkadaşlarıyla girdikleri anlaşmazlıkları
uzlaşma ile sonuçlandırabilmeleri, sınır koyma ve “Hayır” diyebilme
becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalar yapıldı.

Peer relationships and
communication skills
The Eyüboğlu Educational Institutions Guidance and Psychological
Counselling Department carried out age-appropriate group work
sessions that catered for student needs at each level. Grade 5, 6,
7 and high school students took part in ‘Peer Relationships and
Communication Skills’ group sessions to ensure that students can
make friends with their peers easily, properly express their feelings
when they are unhappy with a situation, resolve their disputes with
friends and develop the skills of drawing boundaries and saying
“No”.

Guidance at Eyüboğlu
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Ortaokullu olduk

Eyüboğlu Ortaokulları 5. sınıf öğrencileri eğitim-öğretim yılına
oryantasyon programı ile başladı. “Ortaokullu olduk” başlıklı
program kapsamında öğrenciler öğretmenleriyle tanışarak yeni
ortamlarına çabuk ve kolaylıkla uyum sağladı. Oryantasyon
programı Burçak Eyüboğlu, Kemerburgaz ve Çamlıca Ortaokulları
5. sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirildi. Kurum
genelindeki ayrıca ara sınıflar için de oryantasyon çalışmaları
yapıldı.

The move to middle school
Eyüboğlu Middle Schools Grade 5 students started the school year with an orientation program. Students met their teachers and were able
to adapt to their new environment easily thanks to the program entitled “Now that we’re in middle school”. The orientation program was
organized for the grade 5 students of Burçak Eyüboğlu, Kemerburgaz and Çamlıca Middle Schools. A separate orientation program was
carried out for intermediate grades.

Sınavlar ve test teknikleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, öğrenci ve ders
öğretmenleri ile birlikte, test sınavları ve soru çözümlerine yönelik
stratejilere ilişkin çalışmalar gerçekleştirdi. Öğrenciler bu çalışmada
örnek uygulamaları, soru çözümlerini ve sınavlara hazırlık
süreçlerine yönelik düzenlemeleri, alıştırmaları deneyimleme fırsatı
buldular.

Exams and test techniques
The Guidance and Psychological Counselling Department carried
out sessions focusing on test-taking and problem-solving strategies
with students and subject teachers. Students had the opportunity to
see samples questions and solutions to problems, as well as study
habits and test arrangement details.

Güvenli internet kullanımı

Günümüzde her geçen gün biraz daha artan ve yaygınlaşan
bilgisayar ve tablet kullanımı; ödev ve araştırma yapmak, iletişim
kurmak amacıyla kullanıldığı gibi çoğunlukla oyun oynama,
mesajlaşma, sohbet etme işlevi görüyor. Oysa bilgisayar, tablet
ve internetin aşırı ve kontrolsüz kullanımı psikolojik, sosyal ve
akademik olarak birçok soruna yol açıyor. Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Birimi öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla
Bilişim Teknolojileri öğretmenleriyle iş birliği yaparak 5, 6, 7.
sınıf öğrencilerine “Güvenli İnternet Kullanımı” konulu eğitim
verdi. Eğitimlerin amacı teknoloji ile iç içe yaşanılan günümüz
koşullarında öğrencilerin bilinçli birer kullanıcı olmasına destek
vermekti.

Using the internet safely

The use of computers and tablets increases daily. While they might be used to do homework, research and communicate, we mostly use
them to play games, exchange messages and chat. Excessive and uncontrolled use of computers, tablets and internet may lead to many
psychological, social and academic problems. The Guidance and Psychological Counselling Department gave training on ‘Safe Internet
Use’ to students in grades 5, 6, 7 in collaboration with the Information Technologies teachers in order to raise student awareness. The
purpose of the training sessions was to support students in becoming mindful users of the Internet in today’s technology-prevalent world.
Eğitim: Eyüboğlu
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Best Buddies’le yeni bir
buluşma daha

Eyüboğlu Koleji öğrencileri 2013 yılından bu yana
gerçekleştirdikleri Best Buddies sosyal sorumluluk projesinde
bu yıl da yine zihinsel ve bedensel engelli öğrencilerle bir araya
geldiler.

Best Buddies get
together once again
Eyüboğlu High School students came
together with students who have mental
and physical disabilities once again, as they
have been doing done since 2013 as part
of the Best Buddies social responsibility
project.

Kolej IBDP öğrencileri Best Buddies programındaki iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla eğitim aldılar.
Eyüboğlu High School IBDP students received training to improve their communication skills.

Eğitim yılı
boyunca
devam edecek
Best Buddies
projesinde
Eyüboğlu
IB Programı
öğrencileri engelli
arkadaşlarıyla
düzenli olarak
iletişim
kuracaklar.

Best Buddies Programı, Kolej öğrencilerinin zihinsel
ve gelişim engelli gençlerle birebir arkadaşlık
kurmalarını sağlayarak bu konudaki toplumsal
farkındalığın artırılmasını amaçlanıyor. Best Buddies
çalışmasında öğrenciler bulundukları çevrenin dışında
farklı ve zorlu bir dünyanın kapılarını aralayarak,
zihinsel ve bedensel engelli yaşıtlarının yaşamlarına
daha yakından tanıklık ediyorlar.
Best Buddies Programı için iletişim eğitimi aldılar
2015-2016 eğitim-öğretim yılında IB1 öğrencileri
gönüllü olarak yer aldıkları bu program kapsamında
ilk olarak ekim ayında Best Buddies Türkiye
Koordinatörü Selim Eraydın’dan eğitim aldılar.
Öğrenciler daha sonra Özel Yeditepe Atlas Eğitim
ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, Best
Buddies’de eşleşecekleri arkadaşlarıyla tanıştılar.
Öğrencilerin istekleri ve özellikleri doğrultusunda
yapılan eşleştirme töreni ise 3 Aralık 2015, Perşembe
günü Çamlıca Kampüsünde Eyüboğlu Hall’de
gerçekleştirildi.

The Best Buddies Program is intended to raise social
awareness and ensures that Eyüboğlu High School
students become friends with teenagers who have
mental and physical disabilities. Students explore a
challenging aspect of life that is very different from
their own and witness how their peers with mental
and physical disabilities cope with such difficulties.
They received communication training for the Best
Buddies Program
IB1 students received education from the Best
Buddies Coordinator in Turkey, Selim Eraydın, in
October about this program for which they had
volunteered in the 2015-2016 school year. Afterwards
students visited Yeditepe Atlas Special Education and
Rehabilitation Center and met their partners. Students
paired up based on their wishes and attributes in a
ceremony that took place on 3 December 2015 at the
Eyüboğlu Hall on the Çamlıca Campus.
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Eğitim yılı boyunca devam edecek Best Buddies
projesinde Eyüboğlu IB Programı öğrencileri engelli
arkadaşlarıyla düzenli olarak iletişim kuracaklar.
Engelli öğrenciler ve buddyleri sinemaya, kafeye
giderek, parkta vakit geçirerek toplum içerisinde ve
özel çevrelerinde, kısacası günlük yaşamlarının her
alanında zaman paylaşımında bulunacaklar.

Eyüboğlu IB Programme students will get in touch
with their disabled friends regularly throughout the
school year. Disabled students and their buddies
will go to cinemas, cafés and parks and spend time
together in every part of their daily lives, including by
socializing with friends and family.

Eyüboğlu IB
Programme
students will get
in touch with
their disabled
friends regularly
throughout the
school year.

Yeni arkadaşlarıyla törenle eşleşen Kolej öğrencileri yıl boyu arkadaşlarıyla çeşitli çalışmalar yapacaklar.
Eyüboğlu High School students who were paired up with their new friends at the ceremony will do different activities with their
friends throughout the year.

Best Buddies programına katılan tüm Eyüboğlu öğrencileri yeni arkadaşlarıyla tanışmanın heyecanı içindeydi.
All Eyüboğlu students who attended the Best Buddies program were excited to meet their new friends.

Eğitim: Eyüboğlu
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Genç gönüllüler
çocuklar için çalışıyor

Yüksek Öğretimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber
Yetiştirme Vakfı (YÖRET), 20 yılı aşkın bir süredir
çocuk haklarının hayata geçirilmesine ve toplumun
yaşam kalitesini arttırmaya yönelik projeler
gerçekleştiriyor. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
mesleğinin tanıtılmasına ve yaygınlaştırılmasına
katkıda bulunmak üzere kurulan vakıf, bünyesinde
oluşturulan Genç Gönüllüler Kulübü ile çocuk hakları
savunuculuğuna yönelik önemli proje ve etkinliklere
imza atıyor.

Genç öğrenciler
Hürriyet
Gazetesi Çocuk
Ombudsmanlığı’nda
yayınlanmak üzere
yeni bir çalışma
başlattılar.
Young students
initiated a new
project to be
published at the
Hürriyet Newspaper
Ombudsman
for Children.

Çocuk hakkı ihlâli ile ilgili veri topluyorlar
Eyüboğlu Koleji IB1 öğrencileri Mert Erenel, Duygu
Manioğlu, Emin Ahmetoğlu, Halit Davutoğlu ve
Rana Alkım Öztürk de vakfın çalışmalarına katkıda
bulundular. Öğrenciler, Yöret Genç Gönüllüler
Kulübü çalışmaları kapsamında, çocuk hakları
ve çocuk haklarının ihlâli konularında sosyal
deney türü sokak röportajları yaptılar. Çocuk
hakları konusunda yaptıkları sorgulamalarla
söyleşiyi gerçekleştirdikleri çocukların ve ailelerin,
çocuğa karşı şiddetin olumsuzlukları konusunda
bilinçlenmelerini amaçlayan öğrenciler, hazırladıkları
söyleşileri ve izlenimlerini Hürriyet gazetesi Çocuk
Ombudsmanlığı’na bir değerlendirme verisi olarak
sundular. Eyüboğlu Koleji öğrencileri aynı zamanda
hazırladıkları bu çalışmayı İsveç Konsolosluğu Genç
Sesler etkinliği kapsamında yayınladılar.
Genç öğrenciler Hürriyet Gazetesi Çocuk
Ombudsmanlığı’nda yayınlanmak üzere yeni bir
çalışma başlattılar. Belirledikleri dört farklı çocuk
hakkı ihlâli ile ilgili verileri toplayıp, bu veriler
ışığında hazırladıkları yazıyı Hürriyet gazetesine
sunacaklar.

Young volunteers
work for children

The Foundation for Introducing Guidance and
Raising Guides in Higher Education (YÖRET)
has been realizing projects to put children’s rights
into practice and increase the quality of life in
communities for more than 20 years. The foundation,
established to contribute to the introduction
and advancement of profession guidance and
psychological counselling, has been carrying out
important projects and activities to defend children’s
rights in collaboration with its Young Volunteers’
Club.
They collect data about the violation of children’s
rights
Eyüboğlu High School IB1 students Mert Erenel,
Duygu Manioğlu, Emin Ahmetoğlu, Halit Davutoğlu
and Rana Alkım Öztürk were among volunteers who
worked for the foundation. The students, as members
of Foundation of Introducing Guidance and Raising
Guides in Higher Education Young Volunteer’s Club,
conducted walk-by interviews about children’s rights
and violation of children’s rights as part of a social
experiment. Students aimed to raise the awareness of
the children and families whom they interviewed with
regard to the harm of children abuse and presented
the interviews and their impressions to the Hürriyet
Newspaper Ombudsman for Children’s Office as
research data. Eyüboğlu High School students
broadcast their project as part of the Young Voices
project organised by the Swedish Consulate General
in Istanbul.
Young students initiated a new project to be published
at the Hürriyet Newspaper Ombudsman for Children.
Students will collect data about four cases of
children’s rights violations that they have identified,
write an article using such data and present it to the
Hürriyet Newspaper.
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Sürdürülebilir yaşam
için adımlar

A move towards
a sustainable life

Eyüboğlu öğrenciler, Coğrafya Öğretmeni Gözde
Gırgırlar rehberliğinde, Aralık 2014’ten bu yana
“Sürdürülebilir Yaşam-Permakültür Projesi” üzerine
çalışmalar gerçekleştiriyor. Farklı okulların da içinde
yer aldığı proje çalışması kapsamında, 19 Aralık 2015
tarihinde, Marmara Koleji’nde “Sürdürülebilir Yaşam
için Adımlar ve Bahçecilik” konulu bir konferans
düzenlendi.

Eyüboğlu students have been working to realize
the ‘Sustainable Life Permaculture Project’ since
December 2014 under the guidance of their Geography
teacher, Gözde Gırgırlar. A conference was held at
Marmara College on 19 December 2015 on the theme
of ‘Steps for a Sustainable Life and Horticulture’ in a
project that involved several different schools.

Konferansa katılan Eyüboğlu Koleji öğrencileri; Mina Karaarslan,
Yaren Özhuy, Kerem Özmen, Alper Yılmaz, Meriç Şengün ve
Sena Turhan konferansta, geçtiğimiz yıldan bu yana Permakültür
felsefesinde edindikleri bilgileri pekiştirme ve yeni kazanımlar
elde etme olanağı yakaladı. Permakültür eğitmeni Taner Aksel
tarafından verilen konferansta, Permakültürün temelinde yer alan
sürdürülebilir yaşam felsefesi ve yöntemleri öğrencilere aktarıldı.
Temiz hava, temiz su, temiz toprak, temiz gıda, sürdürülebilir yaşam
için ilk adımlar, kendi doğal gıdanı üretmek, bahçecilik, topluluk
bahçesi, temiz enerji, geri dönüşüm, doğal yapılar; konferansın temel
konularını oluşturdu.

Eyüboğlu High School students Mina Karaarslan, Yaren Özhuy,
Kerem Özmen, Alper Yılmaz, Meriç Şengün and Sena Turhan,
who attended the conference, had the opportunity to reinforce the
information that they have acquired about permaculture since last
year and to achieve new outcomes. The philosophy and methods
of sustainable life that lie within the concept of permaculture were
shared with students in the conference led by permaculture educator
Taner Aksel. The main topics of the conference included clean air,
clean water, clean soil, clean food, first steps for a sustainable life,
cultivating our own natural food, horticulture, community garden,
clean energy, recycling and natural structures.

Okul bahçeleri yapacaklar
Konferansın ikinci oturumundaki çalıştayda ise uygulamaya
yönelik çalışmalar ele alındı. Uygulama çalıştayında, proje
dahilindeki okulların öğrencileri bizzat toprak üzerinde; okuldaki
atıkların geri dönüşümü, kompost gübre yapımı, basit bir solar
fotovoltaik sistem kurulumu, etkili bahçecilik örneklerine yönelik
çalışmalar gerçekleştirdi. Öğrenciler ve öğretmenler Permakültür
eğitimi ile edinilen daha bilimsel, kullanışlı yöntem ve teknikleri,
sürdürülebilir yaşam felsefesi doğrultusunda yapacakları okul
bahçelerinde uygulamalı olarak gerçekleştirme ve örneklendirme
imkânı bulacaklar. Projeye katılan tüm öğrencilerin sürdürülebilir
yaşam anlayışını hayatlarına yönelik bir bilinç olarak kazandırmak
ve örnek olmalarını sağlamak, bu çalışmanın en önemli kazanımını
oluşturuyor.

They will create school gardens
The workshop which took place in the second session of the
conference focused on practice. Students who came from the schools
that were involved in the project worked on recycling waste products
at school, producing compost fertilizer, establishing a simple solar
photovoltaic system and effective gardening techniques. Students
and teachers will have the opportunity to apply the scientific and
practical techniques they have acquired through their permaculture
training as they create sustainable school gardens. The most
important outcome of this project is that all the participating
students become aware and show understanding of sustainable life
and began to set an example for others.
Eğitim: Eyüboğlu
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Öğrenci ve veliler
Students and
Kodlama Saati’nde buluştu parents came
together for the
Hour of Code
Erken yaşlarda
programlama ile
tanışan Eyüboğlu
öğrencileri
yaşadıkları
bu deneyimle,
bilgisayar
programlama
becerilerinin
sadece bilgisayar
dersinde değil,
diğer derslerde
ve günlük
hayatlarında
sorunlarını
kolaylıkla
çözebilmelerine
yardım edeceğini
fark ettiler.
Eyüboğlu
students who
have been
introduced to
programming
at an early age
are aware that
the skills gained
through computer
programming not
only contribute
to their success
in computer
lessons, but also
help them to
solve problems
in their daily lives
more easily.

We are living in a world fully equipped with
technology. In order to make a difference in the future,
it is vitally important for our students to be not just
users, but producers of technology. Learning how to
code and create algorithms helps students to produce
technology, as well as helping them to develop other
important 21st century skills, such as problem solving
and critical thinking.
Eyüboğlu Educational Institutions participated in
the Hour of Code, along with more than 100 million
people worldwide, during the 7-11 December 2015
period to ensure that the school community gained
coding skills.

Teknoloji ile donatılmış bir dünyada yaşıyoruz.
Bugünün öğrencilerinin gelecekteki başarılarında
teknolojiyi tüketen değil üreten bireyler olmaları, fark
yaratmaları açısından büyük önem taşıyor. Teknoloji
ile üreten bireyler olmanın temelinde yatan kodlama
becerisi, öğrencilere algoritmanın yanı sıra; problem
çözme, eleştirel düşünme gibi 21. yüzyıl becerilerini
de kazandırıyor.
Eyüboğlu Eğitim Kurumları kodlama becerilerinin
okul toplumuna kazandırılması amacıyla, 7-11
Aralık 2015 tarihleri arasında, dünya genelinde 100
milyondan fazla insanın deneyimlediği en büyük
öğrenme etkinliği olan Kodlama Saati’ne katıldı.
Code.org tarafından organize edilen, dünya çapında
180’den fazla ülkede, 10 milyonlarca öğrencinin
katılımı ile gerçekleşen ve herhangi bir kâr amacı
gütmeyen “Kodlama Saati” etkinliği ile; bilgisayar
biliminin hayatımızdaki katkısına dikkat çekmek,
programlama eğitimini yaygınlaştırmak ve öğrencileri
bilgisayar programlama temelleriyle tanıştırmak
amaçlanıyor.
Eyüboğlu öğrencileri Kodlama Saati etkinliklerine
büyük ilgi gösterdi
Eyüboğlu öğrencileri “Kodlama Saati” etkinliğinde,
ilkokul hazırlık sınıfından 10. sınıfa kadar
her seviyede kodlama etkinliklerine katılarak
programlama becerilerini kazanmaya yönelik bir adım
attılar. Öğrenciler etkinlikte kodlamanın ne olduğunu,
günümüzde kod yazmanın ne kadar kolaylaştığını
deneyimlerken hem çok heyecanlandılar hem de
problem çözme becerilerini geliştirdiler.
Bir hafta süren bu etkinlik boyunca öğrenciler ayrıca
farklı gün ve saatlerde planlanan Makey Makey ve
MakeBlock atölyelerine de katıldılar. Makey Makey
etkinliğine katılan öğrenciler, bilgisayarın iletken
ve her şeyi klavye olarak algılamasını sağlayacak
bir cihaz olan Makey Makey kitini kullanarak oyun

The purpose of the non-profit ‘Hour of Code’ event
organized by Code.org, which involved more than 10
million students in more than 180 countries around
the world, is to draw attention to the importance of
computer science in our lives, spread knowledge of
programming education and introduce the basics of
computer programming to students.
Eyüboğlu students showed great interest in Hour of
Code activities
Eyüboğlu students took part in coding activities at
each level from Reception to Grade 10 in the ‘Hour
of Code’ event and took a step towards gaining
programming skills. Students were excited to learn
what coding is, how easy it is to code today and
developed their problem-solving skills through
firsthand experiences.
Students also attended Makey Makey and MakeBlock
workshops scheduled at different times throughout
the weeklong activity. Students attending the Makey
Makey activity used the Makey Makey kit, a device
which enables the computer to perceive anything as a
keyboard, to play Pacman with playdough, play piano
with fruit and direct a dance show with vegetables.
Eyüboğlu students who attended the Makeblock
activity programmed a robot and had the opportunity
to see how changing code is reflected on a device in
practice.
Eyüboğlu students who have been introduced to
programming at an early age are aware that the skills
gained through computer programming not only
contribute to their success in computer lessons, but
also help them to solve problems in their daily lives
more easily.
Eyüboğlu parents attended Hour of Code activities
Eyüboğlu Çamlıca Primary School Grade 4 parents
participated in an activity which aimed to give those
of all ages the opportunity to experience coding for an
hour. The parents who attended the coding sessions
were engaged in fun activities at school over the four
days. The adults, who took part in coding activities
with their children or grandchildren, learned to give

97

Technology at Eyüboğlu

hamuruyla Pacman oynadılar, meyveler ile piyano
çaldılar ve sebzelerle dans gösterisini yönettiler.
Makeblock etkinliğine katılan Eyüboğlu öğrencileri
ise bir robotu programlayarak, kodla yaptıkları
değişimin bir aygıta nasıl yansıdığını uygulamalı
olarak görme fırsatı buldular. Erken yaşlarda
programlama ile tanışan Eyüboğlu öğrencileri
yaşadıkları bu deneyimle, bilgisayar programlama
becerilerinin sadece bilgisayar dersinde değil,
diğer derslerde ve günlük hayatlarında sorunlarını
kolaylıkla çözebilmelerine yardım edeceğini fark
ettiler.
Kodlama Saati etkinliklerine Eyüboğlu velileri de
katıldı
Bir saatliğine dahi olsa 7’den 70’e herkesin kodlamayı
deneyimlemesinin hedeflendiği bu etkinliğe Eyüboğlu
Çamlıca İlkokulu 4. sınıf velileri de katıldı. Kodlama
etkinliklerine katılan veliler dört gün boyunca okulda
keyifli çalışmalar gerçekleştirdiler. Çocuklarıyla ya
da torunlarıyla birlikte kodlama etkinliklerine katılan
veliler öncelikle “Kağıt Bardaklardan Kule” yaparak
komut verme ve algoritma yazma kavramlarını
öğrendiler. Kendilerine verilen bir kule dizimini
gerçekleştirmek için bir robota komut verdiklerini
düşünüp, ok işaretlerini kullanarak gerekli komutları
yazdılar. Ardından “code.org” sitesindeki “saat
kodu” bölümüne girerek var olan blok kodlarını
kullanıp modülü tamamlamaya çalıştılar. Son
seviyeyi başarıyla ve büyük bir heyecanla bitiren veli
ve öğrenciler sertifikalarını ve stickerlarını aldılar,
Makey Makey ve Makeblock kullanarak etkinliği
tamamladılar.
Kodlama haftası kapsamında Eyüboğlu 5. ve 6.
sınıf öğrencileri sanat ile programlamayı birleştiren
ve etkileşimli içerikler üreten Bager Akbay’la bir
söyleşide buluştu. Bager Akbay öğrencilere yapay
zekâ çalışmalarından, gelecek teknolojilerinden ve
beyin dalgalarıyla çalışan araba yarışı projelerinden
söz etti. Öğrencilerin büyük bir ilgiyle izlediği
sunumda Bager Akbay, program yazmanın önemini
örneklerle açıkladı, kodlama becerilerinin her alanda
kullanılabileceğini gösterdi ve öğrenci sorularını
cevapladı.
“Bozsam da ben bunu yaparım”
Kodlama Saati etkinliklerinin bir diğer konuğu,
Türkiye Lego Education bünyesinde lisanslı Lego
Mindstorms EV3 Robot Programlama Eğitmeni
olarak görev yapan uzman web tasarımcısı Harun
Göker oldu. Harun Göker Lise Hazırlık ve 9. sınıf
öğrencileriyle gerçekleştirdiği söyleşide kodlamanın
öneminden söz etti. Harun Göker konuşmasında
öğrencilere içlerindeki merak duygusunu harekete
geçirmelerini, asla yılmadan “Bozsam da ben bunu
yaparım” şeklinde düşünmelerini, sürekli araştırma
yapmalarını önerdi.
Kodlama Saati haftasında ayrıca Eyüboğlu
Koleji IB1 öğrencileri, Nezahat Ahmet Keleşoğlu
Ortaokulundan gelen konuk öğrencilerle birlikte
kodlama yaptılar. Bunun yanı sıra Eyüboğlu First
Lego League ve Robot Programlama Kulübü
öğrencileri, Lego Mindstorms EV3 robotlarıyla
hafta boyunca öğle teneffüslerinde gösteri yaptılar.
Matematik öğretmenleri de aynı zamanda konuya ilgi
duyan öğrencilere robotların nasıl programlandığını
anlatarak kodlama öğrettiler.

commands and write algorithms by building a ‘Tower
of Paper Cups’. Students wrote the necessary code by
using arrow marks as if they were giving commands
to a robot in order to build a tower of cups in the
correct order. They then logged onto the ‘Hour of
Code’ on the code.org website and used the available

block codes to attempt to complete the module.
Parents and students, who excitedly completed the
final phase successfully activity by using Makey
Makey and Makeblock, received certificates and
stickers.
Eyüboğlu Grade 5 and 6 students talked with Bager
Akbay who integrated art into programming to
produce interactive content during the week of code.
Bager Akbay shared details of his artificial intellect,
future technologies and brainwave-propelled race
car projects. Using examples, he demonstrated that
coding skills can be used in a range of fields and
answered student questions during a fascinating
presentation.
‘I can fix it even if I break it’
Another guest of the Hour of Code activities was
web designer Harun Göker who works as a Certified
Mindstorms EV3 Robot Programming Educator with
Lego Education Turkey. Harun Göker underlined the
importance of coding in his talk to High School Prep
and Grade 9 students. Harun Göker urged students to
be curious, to be bolstered by an ‘I can fix it even if
I break it’ mentality and to keep finding out more.

Kodlama
etkinliklerine
katılan veliler
dört gün boyunca
okulda keyifli
çalışmalar
gerçekleştirdiler.
The parents who
attended the
coding sessions
were engaged in
fun activities at
school over the
four days.

Eyüboğlu High School IB1 students coded with guest
students from Nezahat Ahmet Keleşoğlu Middle
School in the Hour of Code week. Eyüboğlu First
Lego League and Robot Programming Club students
also put on break-time shows using Lego Mindstorms
EV3 robots throughout the week. Maths teachers
taught interested students how to program robots.

Eğitim: Eyüboğlu
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Elektronik atık
çöp değildir

Elektronik atıklar günümüzün en önemli sorunlarından biri...
Teknolojinin hızla ilerlemesi, günlük hayatımızı kolaylaştıran
elektrikli ve elektronik alet ve cihazların kullanımını arttırdı
ancak bu durum ihtiyaca bağlı yeni özellikler yönündeki ürün
taleplerinin artışı nedeniyle istenmeyen bir “elektronik atık”
sorunu yarattı.
Hepimiz tüm
çevresel
değerleri,
en az kendi
bulduğumuz
kalitede
kendimizden
sonra gelecek
nesillere bırakma
sorumluluğu
taşıyoruz.
We are all
responsible
for leaving the
environment in at
least the state we
found it.

Kullanım ömrü dolan elektrikli ve elektronik
cihazların ne olduğu hakkında ise pek çok kişinin bir
fikri yok. Sonuç olarak insanlık bugün, elektronik
atık adı verilen yeni bir çöp türü ile karşı karşıya
kalmış durumda. E-atıklar, içerdikleri zehirli maddeler
ve kapladıkları yer açısından tüm dünyada gittikçe
büyüyen bir sorun niteliği taşıyor. Bugün E-atıkların
geri dönüşüm için toplanması ve içinde bulunan
metallerin sağlıklı şartlarda geri kazandırılması, çevre
ve insan sağlığı bakımından büyük önem taşıyor.
Sadece insanların değil tüm canlıların ihtiyacı,
çevreyi dengeli biçimde koruyarak gelecek nesillere
bırakmak. Ancak bunun yalnızca idari yaptırımlar
ve cezalarla gerçekleşmesi mümkün değil. Asıl
önemli ve etkili olan, bireylerin eğitim sürecinde en
az meslek edinebilmesi için harcanan çabanın, çevre
ile ilgili bilgi ve bilincin kazandırılması yönünde de
harcanması… Hepimiz tüm çevresel değerleri,
en az kendi bulduğumuz kalitede kendimizden sonra
gelecek nesillere bırakma sorumluluğu taşıyoruz.
Eyüboğlu Eğitim Kurumları da yaşam boyu ihtiyaç
duyulan doğal kaynakların varlığını ve kalitesini
tüm çevresel değerleri iyileştirerek korumayı ve
geliştirmeyi, bu yöndeki ilgi ve bilincin üst düzeye
çıkmasını son derece önemsiyor.
“E-atık ve Geri Dönüşümü”
Eyüboğlu Ortaokulları 6. sınıf öğrencileri bu
anlayıştan yola çıkarak Teknoloji ve Tasarım

Electronic waste is
not rubbish

Electronic waste is one of today’s greatest
issues… as technology rapidly develops, we
use an ever-increasing number of laboursaving electrical and electronic tools and
devices, but this has created an undesirable
amount of electronic waste as we upgrade
to products which meet our needs.
Few people are aware of the fate of obsolete electrical
and electronic devices. We are facing a new kind of
garbage: electronic or ‘E-waste’. E-waste is an everincreasing global problem because of the poisonous
materials they contain and the space they take up.
Today, E-waste must be collected for recycling and
the metals products contain must be reclaimed in
conditions which adequately protect the environment
and human health. The environment must be protected
for the sake of humans and all living things, but
administrative sanctions and penalties alone are not
enough to ensure that. First and foremost, educators
must make an effort not only to equip students with
the skills necessary for their future career, but also
with an increased awareness and knowledge about the
environment. We are all responsible for leaving the
environment in at least the state we found it.
Eyüboğlu Educational Institutions gives importance
to protecting and developing the quality and bounty of
natural resources by improving environmental values
and raising awareness and interest in this regard.
E-waste and Recycling
Eyüboğlu Middle Schools Grade 6 students designed
a project entitled ‘E-waste and Recycling’ in
their Technology and Design lesson to show this
understanding. First of all, students researched and
then examined products that were manufactured for
the recovery of E-waste and then expanded their
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research with interviews on a wide range of topics.
Students designed several products to transfer their
knowledge to the people around them in order to
raise their awareness. They took note of every step in
project reports to keep record of their development
process.

dersinde “E-atık ve Geri Dönüşümü” isimli bir
proje hazırladı. Öğrenciler proje çalışması için önce
çeşitli kaynaklardan araştırmalar yaptılar, sonra da
E-atık geri kazanımı için yapılan ürünleri incelediler.
Ayrıca pek çok konuya ilişkin röportaj yaparak
araştırmalarını genişlettiler. Öğrenciler edindikleri
bilgiyi çevrelerine aktarmak ve onları bilinçlendirmek
için çeşitli ürünler tasarladılar. Çalışmalarının her
adımını ise proje raporlarına kaydederek, kendi
gelişim süreçlerini kayıt altına aldılar.
Hazırlık sınıfı öğrencileri de projeye dahil oldu
Tasarımlarını bitiren öğrenciler oluşturdukları ürünleri
sınıfta sunum eşliğinde arkadaşlarıyla paylaştılar,
proje konuları ve geliştirdikleri ürün hakkında
kapsamlı bilgi vererek arkadaşlarını bilinçlendirdiler.
Eyüboğlu Ortaokulları 6. sınıf öğrencileri ayrıca
Eyüboğlu Çamlıca İlkokulu Hazırlık sınıfı
öğrencilerinin geri dönüşüm üniteleriyle bağlantı
kurarak, kendi projelerini Eyüboğlu Küçük
Tiyatro salonunda gerçekleştirdikleri “E-atık ve
Geri Dönüşümü” konulu sunumla paylaşıp, minik
kardeşlerini elektronik atıklar ve geri dönüşümü
konusunda bilinçlendirdiler. Eyüboğlu Çamlıca
İlkokulu Hazırlık sınıfı öğrencileri elektronik atıklarla
ilgili bol animasyon, çizgi film ve görsellerin eşlik
ettiği sunumda hem eğlenceli vakit geçirdi, hem de
elektronik atık konusunda son derece faydalı bilgiler
öğrendi.
Kaynakça:
“ATIK ELEKTRİKLİ ELEKTRONİK EŞYALAR (AEEE)
YÖNETİMİ.” 2012. 20 Dec. 2015
<http://www.atikyonetimi.kadikoy.bel.tr/AltSayfa.aspx?ID=3>
“E-Atık Nedir? - Evciler E-Atık.” 2014. 20 Dec. 2015 <http://
evcilerkimya.com/e-atik-nedir.html>
“Proje Hakkında - Elektronik Atıkları Geri Kazanalım!.” 2013. 20 Dec.
2015 http://e-atma.weebly.com/>
“Sürdürülebilir E-Atık Geri Kazanımı İçin Başvuru Kaynağı.” 2006. 20
Dec. 2015 <http://www.e-atik.com/>

Reception class students were involved in the project
Students who finished their designs presented
their products to their classmates and raised the
awareness of their friends by sharing detailed
information about their project areas and their
products. Eyüboğlu Middle Schools Grade 6 students
raised the awareness of younger learners about
electronic wastes and recycling by presenting their
project entitled ‘E-waste and Recycling’ to Eyüboğlu
Çamlıca Primary School Reception students during
their ‘Recycling’ unit in the Eyüboğlu Small Theater.
Eyüboğlu Çamlıca Primary School Reception students
both had fun and learned a lot of useful information
about electronic waste from the presentation that
contained cartoons and images about electronic
waste.
Bibliography:
“ATIK ELEKTRİKLİ ELEKTRONİK EŞYALAR (AEEE) YÖNETİMİ.”
2012. 20 Dec. 2015
<http://www.atikyonetimi.kadikoy.bel.tr/AltSayfa.aspx?ID=3>
“E-Atık Nedir? - Evciler E-Atık.” 2014. 20 Dec. 2015 <http://
evcilerkimya.com/e-atik-nedir.html>
“Proje Hakkında - Elektronik Atıkları Geri Kazanalım!.” 2013. 20 Dec.
2015 http://e-atma.weebly.com/>
“Sürdürülebilir E-Atık Geri Kazanımı İçin Başvuru Kaynağı.” 2006. 20
Dec. 2015 <http://www.e-atik.com/>

Eyüboğlu Çamlıca
İlkokulu Hazırlık
sınıfı öğrencileri
elektronik
atıklarla ilgili
bol animasyon,
çizgi film ve
görsellerin eşlik
ettiği sunumda
hem eğlenceli
vakit geçirdi, hem
de elektronik atık
konusunda son
derece faydalı
bilgiler öğrendi.
Eyüboğlu
Çamlıca Primary
School Reception
students both had
fun and learned
a lot of useful
information
about electronic
waste from the
animated visual
presentation on
electronic waste.

Eğitim: Eyüboğlu
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Bilgisayar
laboratuvarından
üretim atölyesine

From computer lab to
production studio

Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde teknolojiyi etkin
kullanabilmek için sadece bilgisayar becerilerini geliştirmek yeterli
olmuyor. Öğrencilerin gelecekteki yaşamlarında fark yaratmaları
adına, üretime dayalı çeşitli projeler geliştirmeleri önem taşıyor.
Eyüboğlu Bilişim Teknolojileri Bölümü, öğrencilerin tüketim yerine
üretime yönelik çalışmalar gerçekleştirebilmeleri için Eyüboğlu
Koleji Bilgisayar Laboratuvarını, Üretim Atölyesi olarak yeniden
tasarladı ve atölyede iş birlikçi çalışma alanları yarattı.
Soyut fikirleri öğrencinin gerçek dünyada görmesi ve kendi
tasarladığı objelere dokunabilmesi için tüm Eyüboğlu Kampüslerine
3D yazıcılar alındı. 3D baskılar ile artık öğrenciler hayal etmek
yerine dokunarak ve hissederek öğreniyorlar.

In a world in which technology develops daily, computer skills
development is not enough to use technology effectively; to make a
difference, students also need to be able to develop products of their
own design.
The Eyüboğlu Information Technologies Department redesigned
the Eyüboğlu High School computer lab as a production studio in
order to provide students with a setting in which they could work
on production rather than consumption. The studio includes areas
where students can work collaboratively.
3D printers have been supplied to all the Eyüboğlu campuses to
give students the opportunity to see the implementation of abstract
ideas in the real world and touch the objects that they design. Now
students can learn by touching and feeling through 3D prints instead
of simply imagining.

Mentor öğrenciler teknoloji projelerine öncülük edecek
Arduino, Raspberry Pi, Makeblock benzeri elektronik devreler ve
bileşenler sayesinde öğrencilerin yapabilecekleri, artık kendi hayal
güçleri kadar sınırsız. Bu konudaki çalışmalardan biri de en keyifli
öğrenmenin akran öğrenmesi olduğu anlayışından yola çıkarak,
Üretim Atölyesinde mentorluğunu öğrencilerin yaptığı okul sonrası
çalışmalara start verilmesi oldu. Yazılım uzmanları ve bilişim
teknolojileri öğretmeni tarafından verilen “Mobil Platformlarda
Uygulama Geliştirme Programı”na dahil olan mentor öğrenciler,
dileyen tüm öğrencilerle iletişime geçerek teknoloji projelerini
iş birliği içinde ortaya çıkaracaklar.

Mentor students will lead technology projects
Students can be engaged in creation beyond their imagination by
using Arduino, Raspberry Pi, Makeblock and similar electronic
circuits and components. Based on the idea that students respond
best to peer-based learning, after-school study in the production
studio is mentored by students. Mentor students, who have taken the
‘Application Development Program on Mobile Platforms’ course
provided by software experts and the Information Technologies
teacher, will work with all interested students to carry out
collaborative projects.
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Zeka Oyunları

Türkiye Zeka Vakfı’nın Türkiye
genelinde düzenlediği Oyun
2015 Türkiye 20. Zeka Oyunları
Yarışması’nda; Eyüboğlu Çamlıca
Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi
Kerem Adem ve Eyüboğlu Koleji
11. sınıf öğrencisi Onat Yapıcı tüm
kategorilerden 2.370 kişinin yarıştığı
eleme ve yarı finali geçerek 413 kişi
arasında yer aldı ve finalde yarıştı.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde
19 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen
finallerde Kerem Adem Türkiye
Üçüncüsü oldu.

Mind Games

Eyüboğlu Çamlıca Middle School
Grade 7 student Kerem Adem and
Eyüboğlu High School Grade 11
student Onat Yapıcı were among 413
finalists who successfully passed the
elimination round to the semi-final
where 2370 students participated in all
categories in the Game 2015 20th Mind
Games Competition organized by the
Turkish Intelligence Foundation. Kerem
Adem came third in Turkey in the finals
which took place on 19 December 2015
at Middle East Technical University.

Vefa Lisesi Liseler arası
Fizik Olimpiyatı

İstanbul Vefa Lisesinin ilk kez düzenlediği Liseler arası Fizik Olimpiyatı’nda
Eyüboğlu Koleji IB2 FA sınıfı öğrencisi Baran Berdan Çimen İstanbul Birincisi
oldu. Eyüboğlu öğrencileri Baran Berdan Çimen, Ömer Özkalan, Cem Ekin
Sunal ve Onat Yapıcı; danışman öğretmenleri Betül Karagöz eşliğinde katıldı.
Sınavda dereceye giren öğrencilerin ödülleri 21 Ekim 2015 tarihinde, İstanbul Vefa
Lisesinde düzenlenen törenle verildi.

Vefa High School Physics Olympics

Eyüboğlu High School IB2 FA student Baran Berdan Çimen came first in Istanbul
in the inaugural High Schools Physics Olympics organized by Istanbul Vefa High
School. Eyüboğlu students Ömer Özkalan, Cem Ekin Sunal and Onat Yapıcı
attended the Olympics under the supervision of their teacher Betül Karagöz.
The students, who came the top places, received their awards in the ceremony
which took place at Istanbul Vefa High School on 21 October 2015.

Senkronize
Yüzme Yarışları
Eyüboğlu Çamlıca Ortaokulu 7. sınıf
öğrencisi Lal Aleyna Akgün, Türkiye
Yüzme Federasyonu’nun 27-28 Aralık
2015 tarihinde düzenlediği Senkronize
Yüzme Yarışlarında İstanbul İkincisi ve
Kulüp Birincisi oldu.

Synchronized
Swimming
Competitions

Eyüboğlu Çamlıca Middle School
Grade 7 student Lal Aleyna Akgün
came second in Istanbul and first in
club in the Synchronized Swimming
Competitions held by the Turkish
Swimming Federation on 27-28
December 2015.

İstanbul Okullar Istanbul Schools
Swimming
arası Yüzme
Competitions
Yarışları
Eyüboğlu Koleji 11. sınıf öğrencisi
Berk Yenici İstanbul Okullar arası
Yüzme Müsabakalarında Sırtüstü stilde
İstanbul Birincisi oldu. Berk Yenici
ayrıca 100 m sırtüstü stilde İstanbul
Üçüncülüğünü, 50 m sırtüstü stilde
İstanbul İkinciliğini kazandı.

Eyüboğlu High School Grade 11
student Berk Yenici came first in the
backstroke category in the Istanbul
Schools Swimming Competitions. Berk
Yenici came third in Istanbul in the
100m backstroke category and second
in Istanbul in the 50m backstroke
category.
Eğitim: Eyüboğlu
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Eskrim Yıldız Kız Flore İl Yarışları

Eyüboğlu Çamlıca Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Balca İşevcan, Eskrim Yıldız Kız Flore İl
Müsabakalarında İstanbul Üçüncüsü oldu. Balca İşevcan bu sonuçla Türkiye Şampiyonasında
Eyüboğlu Eğitim Kurumlarını temsil etmeye hak kazandı.

Flore Provincial Junior Girls Fencing
Competitions

Eyüboğlu Çamlıca Middle School Grade 6 student Balca İşevcan came third in Istanbul in
Flore Provincial Junior Girls Fencing Competitions. Balca İşevcan became eligible to represent
Eyüboğlu Educational Institutions in the Turkish Championship.

Okullar arası Artistik Cimnastik Yarışması
Burçak Eyüboğlu Batı Ataşehir İlkokulu öğrencileri Ekin Derindere, Beren Bostancı,
Asya Yüksel ve Naz Hancıoğlu Okullar arası Artistik Cimnastik Yarışması Minik Kızlar
Kategorisinde İstanbul Üçüncüsü oldu.

Schools Artistic Gymnastics Competition
Burçak Eyüboğlu Batı Ataşehir Primary School students Ekin Derindere, Beren Bostancı,
Asya Yüksel and Naz Hancıoğlu came third in Istanbul in the Junior Girls Category in the
Schools Artistic Gymnastics Competition.

Okullar arası Ritmik Cimnastik
Yarışmaları

Eyüboğlu Çamlıca Ortaokulu 5-E sınıfı öğrencisi Ayda Özkeşkek, 9-10 Ocak 2016
tarihlerinde gerçekleştirilen Okullar arası Ritmik Cimnastik Müsabakası Küçükler
Bireysel kategorisinde İstanbul Sekizincisi oldu ve Türkiye Finallerine katılmaya
hak kazandı.

Schools Rhythmic Gymnastics
Competition

Eyüboğlu Çamlıca Middle School 5-E student Ayda Özkeşkek came eighth in
Istanbul in the Junior Individual category in the Schools Rhythmic Gymnastics
Competition, held on 9-10 January 2016 and became eligible to attend the Turkish
finals.

Hentbol İstanbul Handball
Istanbul Schools
Okullar arası
İl Müsabakaları Provincial
Competitions
Eyüboğlu Koleji Genç Kız
Hentbol Takımı, Okullar arası İl
Müsabakalarında İstanbul Üçüncüsü
oldu ve Türkiye Grup Müsabakalarına
Katılmaya hak kazandı.

Eyüboğlu High School Young Girls
Handball Team came third in the
Istanbul Schools Handball Provincial
Competition and became eligible to
attend Group Competitions.
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Marie Claire Dergisi Resim
Yarışması

Eyüboğlu Kemerburgaz İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Kaan Yıldırım, Marie Claire
dergisinin “Güneş Dostunuz Olsun” temalı resim yarışmasında Türkiye İkincisi oldu.

Marie Claire Painting Contest
“Be Friends with the Sun”

Eyüboğlu Kemerburgaz Primary School Grade 2 student came second in Turkey
in the painting contest held by Marie Claire journal under the theme ‘Be Friends
with the Sun’.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Resim Yarışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin “İstanbul ve Maraton” konulu resim
yarışmasında Burçak Eyüboğlu Batı Ataşehir İlkokulu 1-A sınıfı öğrencisi
Poyraz Çağırankaya İstanbul İkincisi oldu. Aynı sınıftan Eda Okuyan ve
Ceren Erhan’ın resimleri de sergilenmeye değer bulundu.

Istanbul Metropolitan Municipality
Painting Contest

Burçak Eyüboğlu Batı Ataşehir Primary School 1-A student Poyraz Çağırankaya
came second in Istanbul in the painting contest held under the theme ‘Istanbul
and the Marathon’. The paintings of Eda Okuyan ve Ceren Erhan, classmates of
Poyraz Çağırankaya, also won the right to be eligible for exhibition.

TMMOB Maden Mühendisleri
Odası Resim Yarışması

TMMOB Maden Mühendisleri Odasının düzenlediği “Madencilik” konulu
resim yarışmasında Burçak Eyüboğlu Batı Ataşehir İlkokulu öğrencilerinin
resimleri ödüle değer bulundu. Öğrencilerimiz Zeynep Nam, Defne Su Elbir,
Berfin Eşsizoğlu, Günsu Gündüz, Burhan Şahin, Yaprak Kuru, Ilgın Sönmez’i ve
öğretmenimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

TMMOB Chamber of Mining
Engineers of Turkey Painting Contest
Burçak Eyüboğlu Batı Ataşehir Primary School students received awards in the
painting contest organized by TMMOB Chamber of Mining Engineers of Turkey
under the theme of ‘Mining’ We congratulate our students Zeynep Nam, Defne Su
Elbir, Berfin Eşsizoğlu, Günsu Gündüz, Burhan Şahin, Yaprak Kuru, Ilgın Sönmez
and our teacher and wish them continued success.

FMV Işık Okulları Resim Yarışması

FMV Işık Okullarının “Yeni Yıl” temalı resim yarışmasında Eyüboğlu
Kemerburgaz Kampüsü öğrencileri Tunya Cömert, Hümay Dönmez, Dafne Div,
Elif Eski ve Rüya Uncuoğlu’nun resimleri Mansiyon Ödülü aldı ve sergilenmeye
değer bulundu.

FMV Işık Schools Painting Contest

Eyüboğlu Kemerburgaz Campus students Tunya Cömert, Hümay Dönmez, Dafne
Div, Elif Eski and Rüya Uncuoğlu received Honorable Mentions with their
paintings, which became eligible to be exhibited, in the painting competition held
by FMV Işık Schools under the theme ‘New Year’.
Eğitim: Eyüboğlu

2015 mezunlarımızın
kazandığı üniversiteler
OKUL

ADI SOYADI

ÜNİVERSİTE

FAKÜLTE

BÖLÜM

Fen Lisesi

ANLAM KEMAL YÜKSEKLİ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMLARI
(İNGİLİZCE - BURSLU)

Fen Lisesi

ASLI ORAL

STONY BROOK UNİVERSİTESİ, ABD

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

Fen Lisesi

BAŞAK TURAN

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK (İNGİLİZCE)

Fen Lisesi

BERFİN MİNA MEŞE

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FİZİK (İNGİLİZCE)

Fen Lisesi

BUĞRA BAŞAR

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

TIP

Fen Lisesi

EGEHAN YORULMAZ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMLARI
(İNGİLİZCE - BURSLU)

Fen Lisesi

EMİR ERİŞKEN

IŞIK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME (İNGİLİZCE - BURSLU)

Fen Lisesi

ERSİNAN COŞKUN

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

EKONOMİ (İNGİLİZCE)

Fen Lisesi

GAMZE CANTÜRK

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)

Fen Lisesi

HATİCE BEGÜM GÖKTEPE

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ
PROGRAMLARI (İNGİLİZCE - BURSLU)

Fen Lisesi

NUR EKİN AYHAN

IŞIK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
(İNGİLİZCE - BURSLU)

Fen Lisesi

SELEN KURTÇU

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

EKONOMİ (İNGİLİZCE)

Fen Lisesi

YAĞIZ İSMET UĞUR

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMLARI
(İNGİLİZCE)

Kolej

AHMET CAN MERT

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MAKİNE FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Kolej

AKIN FATAH

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ
PROGRAMLARI (İNGİLİZCE - BURSLU)

Kolej

ALEYNA SÜRMEN

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK (İNGİLİZCE)

Kolej

AYŞE ZEYNEP KAYA

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE)

Kolej

BARAN MERT

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)

Kolej

BARAN ÇAĞDAŞ

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK
(İNGİLİZCE - BURSLU)

Kolej

BARIŞ CAN BALTA

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK
(İNGİLİZCE - BURSLU)

Kolej

BARTU SÜER

GUELPH ÜNİVERSİTESİ, KANADA

İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

PAZARLAMA (BURSLU)

Kolej

BATUHAN ARGAT

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

İŞLETME - EKONOMİ (İNGİLİZCE - BURSLU)

Kolej

BUĞRA KAAN GÖÇEN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ANTROPOLOJİ

Kolej

BURAK AKINCI

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
(İNGİLİZCE)

Kolej

ÇAĞLA ERGİN

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

HUKUK

Kolej

DENİZ GÜVEN

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

İŞLETME (İNGİLİZCE - BURSLU)

Kolej

DOĞAN CAN ÖZYURT

GUELPH ÜNİVERSİTESİ, KANADA

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (BURSLU)

Kolej

ECE KÜÇÜKOĞLU

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
(İNGİLİZCE - BURSLU)

Kolej

ECE SOYSAL

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE)

Kolej

EFE SOYSAL

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

EKONOMİ (İNGİLİZCE - BURSLU)

Kolej

EGE EYŞAN ÇÖMCÜOĞLU

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
FAKÜLTESİ

SAĞLIK YÖNETİMİ (BURSLU)

Kolej

EMİR ARISOY

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

İŞLETME (İNGİLİZCE - BURSLU)

Kolej

ERAY SIDKI UYAR

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

İŞLETME (İNGİLİZCE - BURSLU)

Kolej

EYLÜL ECE ÖZGİRAY

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ÇEVİRİBİLİM (İNGİLİZCE - BURSLU)

Kolej

EYLÜL TARA AVCI

MCGILL ÜNİVERSİTESİ, KANADA

SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ

Kolej

FATMA ELİF TATARİ

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

GİRİŞİMCİLİK (İNGİLİZCE - BURSLU)

Kolej

GÖKÇE DENİZ SAVAŞ

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

İŞLETME (İNGİLİZCE - BURSLU)

Kolej

GÜLSU İLAYDA DEMİR

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

HUKUK

Kolej

GÜNER UĞUR CAN YENAL

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET
(İNGİLİZCE - BURSLU)

Kolej

GÜNEY GÜNER

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
(İNGİLİZCE - BURSLU)

Kolej

HASAN GEZER

TORONTO ÜNİVERSİTESİ, KANADA

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

EKONOMİ

Kolej

ILGAZ SÜDÜTEMİZ

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

HUKUK

Kolej

İLKER TÜRKER

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ
PROGRAMLARI (İNGİLİZCE - BURSLU)

Kolej

İREM YÜKSELOĞLU

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

HUKUK (BURSLU)

Kolej

KAAN MERSİN

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)

Kolej

LALİN TAŞA

EMERSON KOLEJİ, ABD

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İLETİŞİM

Kolej

LİANA EROL

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET
(İNGİLİZCE - BURSLU)

OKUL

ADI SOYADI

ÜNİVERSİTE

FAKÜLTE

BÖLÜM

Kolej

MEHMET EFE ÇOŞKUN

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI FİNANS (İNGİLİZCE BURSLU)

Kolej

MEHMET SIRRI ÖZBEK

OKAN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME (İNGİLİZCE - BURSLU)

Kolej

MERT KARA

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

HUKUK

Kolej

MERVE OCAK

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK (İNGİLİZCE)

Kolej

NUR FURTUN

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

HUKUK (BURSLU)

Kolej

ORKUN RÜSTEM YAKUPOĞLU

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

SANAT VE SOSYAL BİLİMLER
FAKÜLTESİ

SANAT VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLARI
(İNGİLİZCE - BURSLU)

Kolej

ÖYKÜ KARAKOÇ

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

GİRİŞİMCİLİK (İNGİLİZCE - BURSLU)

Kolej

ÖZLEM DENİZ YILDIZ

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER
FAKÜLTESİ

İŞLETME (İNGİLİZCE)

Kolej

PELİN AKÇAOĞLU

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

GİRİŞİMCİLİK (İNGİLİZCE - BURSLU)

Kolej

PINAR CANDAN

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER
FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK
(İNGİLİZCE)

Kolej

RECEP DENİZ DOLAPÇIOĞLU

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

Kolej

SELEN AKSOY

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

HUKUK

Kolej

SELİN SERA AYKUTALP

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

İŞLETME (İNGİLİZCE - BURSLU)

Kolej

SENA KAYNAR

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

EKONOMİ (İNGİLİZCE - BURSLU)

Kolej

SERTAÇ KETEN

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

İŞLETME (İNGİLİZCE - BURSLU)

Kolej

TOLGA KÜRKÇÜOĞLU

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

TIP

Kolej

UFUK YILMAZ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

İKTİSAT FAKÜLTESİ

MALİYE

Kolej

YİĞİT ÖZBİLENLER

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU
FAKÜLTESİ

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ
(İNGİLİZCE - BURSLU)

Kolej

YONCA KANBUROĞLU

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER
(İNGİLİZCE - BURSLU)

Kolej

YUNUS EMRE ÇELİK

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)
(UOLP-SOUTHERN ILLINOIS UN.
EDWARDSVILLE)

Kolej

ZEYNEP ŞEVVAL EKŞİ

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER
FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE)

Kolej IB

ARZUM BEGÜM ÜNAL

UNIVERSITY OF AMSTERDAM, HOLLANDA

İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTESİ

EKONOMİ

Kolej IB

BERFİN GÖGERCİN

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE - BURSLU)

Kolej IB

EGE DEMİRTAŞ

DELFT TEKNİK ÜNİVERSİTESİ,
HOLLANDA

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Kolej IB

EKİN KERİMOĞLU

DELFT TEKNİK ÜNİVERSİTESİ,
HOLLANDA

MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK

Kolej IB

EYLÜL KÜÇÜK

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

TIP (İNGİLİZCE)

Kolej IB

GAMZE GÜLKAN

EXETER ÜNİVERSİTESİ, İNGİLTERE

EKONOMİ VE İŞLETME FAKÜLTESİ

EKONOMİ

Kolej IB

GİZEM KARPUZCU

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ
PROGRAMLARI (İNGİLİZCE - BURSLU)

Kolej IB

GİZEM BULUT

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İLETİŞİM TASARIMI (İNGİLİZCE)

Kolej IB

GÖKSU EKİCİ

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK
(İNGİLİZCE - BURSLU)

Kolej IB

MELİH BANANA

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMLARI
(İNGİLİZCE - BURSLU)

Kolej IB

MUHAMMET OĞUZ YAKUT

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
(İNGİLİZCE - BURSLU)

Kolej IB

NAZLI ÜNVEREN

LEEDS ÜNİVERSİTESİ, İNGİLTERE

İŞLETME VE PAZARLAMA FAKÜLTESİ

PAZARLAMA

Kolej IB

ÖYKÜ TEZEL

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET
(İNGİLİZCE - BURSLU)

Kolej IB

TAHİR BATUHAN ÇEBİ

POLITECNICO DI TORINO, İTALYA

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Kolej IB

TARIK ALDULAIJAN

POLITECNICO DI TORINO, İTALYA

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

UZAY MÜHENDİSLİĞİ

Kolej IB

YAĞMUR KERESTECİOĞLU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI
(İNGİLİZCE)

Kolej IB

NAZ ERTUĞRUL

THE NEW SCHOOL ÜNİVERSİTESİ, ABD

MİMARLIK FAKÜLTESİ

İÇ TASARIM VE MİMARLIK

Kolej IB

FİKRİYE YAĞMUR CEVİZLİ

MIAMI ÜNİVERSİTESİ, ABD

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İLETİŞİM

Kolej IB

ANIL BURAK BİLSEL

BRITISH COLUMBIA ÜNİVERSİTESİ,
KANADA

FEN FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR BİLİMİ

Kolej IB

AHMET RAFİL VARRAK

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

TIP (BURSLU)

Kolej IB

KORAY AKSAKAL

WARWICK ÜNİVERSİTESİ, İNGİLTERE

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Kolej IB

YAĞMUR KOSA

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

EKONOMİ (İNGİLİZCE - BURSLU)

Kolej IB

ZEYNEP SEZEN DURSUN

HERIOT - WATT ÜNİVERSİTESİ,
İNGİLTERE

MÜHENDİSLİK VE FİZİK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

Eğitim: Eyüboğlu

Eyüboğlu’nu sosyal medyadan takip edin,

her şeyden haberdar olun.

facebook.com/EgitimEyuboglu

twitter.com/EyubogluEgitim

instagram.com/EgitimEyüboglu

Eğitim: Eyüboğlu
eyuboglu.k12.tr
0216 522 12 12

Başarıya giden yol
tam 46 yıldır
Eyüboğlu’ndan geçiyor
Eyüboğlu Eğitim Kurumları olarak biz, yeterli olanak
sağlandığında bir çocuğun her şeyi başaracağına inanırız.
Hatta başarısıyla dünyayı değiştirebileceğine...
Yarım asırdır attığımız her adımla eğitim kalitemizi,
Atatürk ilkeleri ışığında dünyanın da ilerisine taşıyor,
geleceğe şekil veren bireyler yetiştiriyoruz.

Eyüboğlu Tanıtım Günü ve
Düzey Belirleme Sınavı
12 Mart 2016, Cumartesi
10.00 Düzey Belirleme Sınavı
(4., 5., 6. ve 7. Sınıﬂar)
10.30 Tanıtım Etkinliği
(Anaokulu-İlkokul-Ortaokul)
Eyüboğlu Çamlıca Kampüsü
Eyüboğlu Kemerburgaz Kampüsü
Burçak Eyüboğlu Batı Ataşehir Kampüsü

Okullarımızdan veya web sitemizden bilgi ve
randevu alın, eğitime adını veren okulumuzla
neden gurur duyduğumuzu yerinde anlatalım.

