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Ana dili Fransızca olmayan ülkelerde çift dilli eğitim veren ve Frank-
ofon eğitim kurumları için uygun görülen bu belgeleri okulumuzun  
yüksek eğitim kalitesi ile beraber, eğitim kadrosunun da mükemmel-
liğini tescil etmiştir. 

LabelFrancÉducation ve L’accreditation 
Maternelle Sertifikaları Eğitim 
Kalitemizi Destekliyor

Fransızca çember zamanında öğrencilerimiz 
için heyecanla beklenen bir an... Yeni yıl için 
kalan günleri sayıyoruz üstelik Fransızca….

“Öğretici” bir takvimle yeni yıl 
için geri sayım

Avrupa Kodlama Haftası 
(EU code week 2020)

Dünya Çocuk Kitapları 
Haftası etkinlikleri

Sayfa 2’de Sayfa 3’te Sayfa 4’te

Kodlama öğrenmek, teknolojinin nasıl 
çalıştığına dair bilgimizi artırırken hızla 
değişen dünyayı anlamamıza ve yeni fikirleri 
keşfetmemize olanak sağlar.
Erken yaşlarda kodlama öğrenmenin önemine 
dikkat çekmek ve bu konuya olan farkındalığı 
artırmak için her yıl gerçekleştirilen Avru-
pa Kodlama Haftası'nı okulumuzda kodla-
ma ve programlama atölye çalışmalarıyla 
gerçekleştirdik.

Dünya Çocuk Kitapları Haftası etkin-
likleri kapsamında yapmış olduğumuz ve 
geleneksel hale getirdiğimiz “Kitap Kah-
ramanları Kütüphanede” etkinliğimi-
zi öğrencilerimizle bu yıl ekranlarının 
başında yaptık.

Adım adım büyüttüğümüz 
Yeni Nesil’imiz 
20 yaşında

Aynı çatı altında 20 yıldır; 
özveriyle, sevinçle, gururla, 
mutlulukla Yeni Nesilli bir-
birinden güzel başarı hika-
yelerine imza attık.  Aradan 
geçen zaman diliminde köklü 
geçmişi, güçlü ve öğretici aka-
demik programı, çok yönlü 
sosyal aktiviteleri, bireyi mer-

keze alan çalışmaları, güçlü eği-
tim kadrosu ve fedakar çalışan-
larıyla kurulduğu yıldan bu yana 
eğitime nitelikli Yeni Nesiller 
kazandırma yolunda kararlılıkla 
ilerledik.



Fransızca dersinde sarı sınıf öğrencileri, farklı etkinlikler ile haf-
tanın teması olan beş duyu organımızı keşfettiler. Dersimizde 
öğrencilerimiz, beş duyu organımızı farklı renklere boyayıp bun-
larla maske yaptılar. Öğrencilerimiz, büyüteç yardımı ile gözlem 
yaptılar. Sınıfımızda bulunan dokunma tabletleri  ile yumuşak, sert, 
pütürlü, yapışkan olan dokulara dokundular. Hep birlikte Bingo 
oyunu oynayarak aktif bir öğrenme süreci gerçekleştirdiler.
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Fransızca çember zamanında 
öğrencilerimiz için heyecanla 
beklenen bir an ... Yeni yıl için 
kalan günleri sayıyoruz üstelik 
Fransızca….
Rutinimiz her gün bir öğrenci-
mizin takvimin cebindeki bil-
meceyi bulmasıyla başlar ve bu 
sayede kelime bilgisini geliştirir. 
Bu takvim, sadece yeni yıl ile ilgili 
kelime bilgisi değil, aynı zamanda 

“Öğretici” bir takvimle yeni yıl için geri sayım Duyu organlarımızı tanıyoruz

Patika Yolunun Bilgesişimdiye kadar öğrenilenlere yer 
vererek tüm kelimelerin pekişme-
sini sağlamak amaçlı yapılır. 
Öğrenciler ayrıca bilmeceleri 
bularak ve her gün takvime 
yeni bir etiket koyarak zamanın 
geçişini gözlemliyor yani soyut 
bir kavramın somut bir kavrama 
dönüştürüyor.2021’e girmek için 
geri sayım başlattık ve kalan gün-
leri saydık ve hoş geldin 2021!

Bir mevsimin diğer mevsime 
geçişini gözlemlemek ve bu 
gözlemler sırasında renkleri, 
doğayı keşfetmek, ağaçların 
yaprak dökmesine şahit olmak 
ve bu düşen yapraklar ile bir 
çerçeve, sonbahar renkleri ile 

Mevsimlerden Sonbahar…
ağaç dalları üzerinde parmak 
izleri, ağacın dalları üzerinde 
çok renkli yapraklar ile kolaj, 
çam kozalakları ve oyun ha-
muru ile tatlı bir kirpi, karton 
tabaklarla bir baykuş, yaprak 
saçlı figürler, sonbahar yaprak-

larıyla hayvanlar tasarlamak 
çok keyif verici oldu. Sonbahar 
mevsimi, sonsuz yaratıcılık-
ta etkinlikler yaparak oldukça 
keyifli zamanlar geçirmemizi 
ve aynı zamanda hoş bir sohbet 
olasılığı sağladı. Sınıfta, doğa-

da sonbahar mevsiminde neler 
olduğunu düşünürken yeni ke-
limeler öğrendik. Öğrendiğimiz 
renkler, ağaçlardan düşen 
yapraklar hakkında konuştuk. 
Ve yeni gelecek olan mevsimi 
beklemeye başladık….

Sunay Dündar - Seda Küce
Mevsimlerden güz, rüzgarlar esmeye, 
yağmurlar yağmaya, yapraklar yavaş yavaş düşmeye başlamıştı. Yağ-
muru hissetmeye, toprağın kokusunu içimize çekmeye çıktığımız bir 
gün bahçemizde bir minik salyangozla karşılaştık. Onu alıp sınıfımıza 
getirdik. Öğrencilerimizin heyecanlı ve meraklı bakışları ile elimize 
büyüteçlerimizi alıp minik salyangoza merhaba dedik. Büyüteçllerin 
altında gözlemlediğimizin minik salyangozun bir çok özelliğini fark 
ettik. Gözlerinin antenlerinin ucunda olduğunu, 360 derece göre-
bildiğini ve kulaklarının olmadığını öğrendik. Sonra kendi görme şek-
limizi ve kaç derece gördüğümüzü öğrendik. Salyangozu incelemeye 
devam ederken yüzünde 2 minik anten daha keşfettik. Bu antenlerin 
koku almaya ve doğada ki titreşimleri hissetmeye yaradığını öğrendik. 
Buradan yola çıkarak öğrencilerimiz davullara vurarak titreşimi 
deneyimlediler. Ona yaklaştıkça kabuğuna kaçan minik salyangozun 
kabuğunun onun evi olduğunu keşfettiler. Yavaş ve ritmik adımlarla 
ilerleyen sevgili salyangozumuza “Patika Yolunun Bilgesi” adını verdik 
ve onu “Petit Escargot” şarkısıyla yolcu ettik.



Hour of Code; bilgisayar biliminin eğlenceli olduğunu, temeli ne 
olursa olsun her yaşa ve her öğrenciye hitap edebileceğini, fikirlerin 
ve hayallerin kodlama ile hayata geçirilebileceğini göstermeye 
imkân sağlayan Bilgisayar Bilimi Eğitim Haftası etkinliğidir.  Dünya 
çapında her yıl bilgisayar biliminin öncülerinden biri olan Amiral 
Grace Murray Hopper’ın 9 Aralık olan doğum gününü içine alan 
hafta, Bilgisayar Bilimi Eğitimi Haftası olarak kutlanır. Bu yıl, 
7-13 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen bu haftada, 
öğrencilerimiz bilişim teknolojileri dersinde şimdinin ve geleceğin 
en önemli konuları olan kodlama, robotik, makine öğrenmesi ve 
yapay zeka konularında uygulamalı çalışmalar yaptılar.
Okulumuzdaki “Hour of Code 2020” etkinliklerinde öğrencilerimiz 
teknoloji ile güncel sorunlara çözümler ürettiler. İlkokul 
öğrencilerimiz, çevre kirliliği kapsamında okyanusların temizliğini 
sağlayan robot ve yapay zekaya sahip bir makine tasarlamayı 
deneyimlediler. Ortaokul öğrencilerimiz ise içinde bulunduğumuz 
pandemi nedeniyle sağlığımız için almamız gereken en önemli 
önlemlerden biri olan maske kullanımına dikkat çekmek ve bu 
konuda farkındalık yaratmak için bir yapay zeka sistemi olan yüz 
tanıma sistemi tasarladılar. 

BILIM & TEKNOLOJI / SCIENCE&TECHNOLOGIE 

Kodlama öğrenmek, teknolojinin nasıl çalıştığına dair 
bilgimizi artırırken hızla değişen dünyayı anlamamıza 
ve yeni fikirleri keşfetmemize olanak sağlar.
Erken yaşlarda kodlama öğrenmenin önemine dikkat 
çekmek ve bu konuya olan farkındalığı artırmak için 
her yıl gerçekleştirilen Avrupa Kodlama Haftası'nı 
okulumuzda kodlama ve programlama atölye çalışma-
larıyla gerçekleştirdik. 10-25 Ekim Avrupa Kodlama 
Haftası etkinlikleri çerçevesinde yürüttüğümüz atölye 
çalışmalarıyla öğrencilerimizin problem çözme, ana-
litik ve mantıksal düşünme becerilerini geliştirmesine 

Avrupa Kodlama Haftası (EU code week 2020)

Bilge Kunduz Uluslararası Enformatik ve 
Bilgi İşlemsel Düşünme Etkinliği 

katkı sağlamayı hedefledik. 
Bu çerçevede ilkokul öğrencilerimiz, “Tospaa”, 
“Tynker”, “code.org-Minecraft Macerası “online 
platformlarında, seviyelerine uygun kodlama oyun-
ları ile kodlamanın temel konularını eğlenerek çalış-
ma fırsatı yakaladılar. 
Ortaokul öğrencilerimiz, oyunların ve dijital oyunların 
programlamasını deneyimledikleri oyun programlama 
atölyelerimiz ile Flappy Bird ile oyun programlama; 
BBC micro: bit mini bilgisayar ile bilgisayar ve oyun 
programlama konularında çalıştılar.

Bilgi işlemsel düşünme, aslında 
bir problem çözme sürecidir. 
Karşılaşılan sorunlara en verim-
li çözümü üretmek için proble-
min analizi, çözüm adımlarının 
belirlenmesi, problem çözüm-
lerinin farklı konulara transfer 
edilmesi gibi bazı boyutları var-
dır. 21.yüzyıl becerileri arasında 
sayılan algoritmik düşünme, 
eleştirel düşünme, iş birliği ve 
iletişim becerilerini geliştiren 
bilgi işlemsel düşünme becerisi, 
günümüz çocuklarının sahip ol-
ması gereken önemli beceriler-
den biridir. 

Teknoloji çağına ayak uydur-
mak, olası sorunlara teknoloji 
ile çözümler geliştirmek ve bilgi 
işlemsel düşünmenin önemine 
dikkat çekmek için dünya ça-
pında yürütülen ve 2014 yılın-
dan itibaren Ankara Üniversi-
tesi gönüllü akademisyenlerinin 
desteğiyle ülkemizde de gerçek-
leştirilen “Bilge Kunduz Ulusla-
rarası Enformatik ve Bilgi İşlem-
sel Düşünme Etkinliği ”ne bu yıl 
9-13 Kasım 2020 haftasında 5 ve 

6. Sınıf öğrencilerimiz ile katıl-
dık. Etkinlikte zor, orta ve kolay 
olmak üzere belirlenmiş Bilge 
Kunduz görevleri ile öğrencile-
rimiz görevlerdeki enformatik 
(bilgisayar bilimi) konularıyla 
ilgili düşünerek, hesaplama yap-
ma, karar verme, neden-sonuç 
ilişkisi kurma, analitik düşünme 
ve problem çözme gibi üst dü-
zey düşünme becerilerini kul-
lanarak karşılaştıkları sorunlara 
çözümler geliştirdiler.

Kod saati  (Hour of code 2020)

Teknoloji hayatımzı kolaylaştırır

La Semaine européenne du code est une 
initiative citoyenne qui vise à apprendre la 
programmation et l’alphabétisation numérique 
à tous de manière amusante et attrayante.
Pourquoi initier votre classe à la programmation?
Quels sont les avantages pour vos élèves? 
Qu'est-ce que cela vous apporte en tant 
qu’enseignant(e)?
Nous estimons qu'à l’ère du numérique le parcours 
d'apprentissage élémentaire de chacun doit 

La semaine européenne du code (Code Week)
inclure la compréhension de la programmation 
et le développement de compétences clés en 
matière de raisonnement informatique, telle que 
la résolution de problèmes, la collaboration et 
des capacités d’analyse.
Apprendre à coder peut placer vos élèves à 
l’avant-garde d’une société numérique, leur 
apporter une compréhension plus globale du 
monde qui les entoure ainsi que de meilleures 
chances de réussite dans leur vie privée et 

professionnelle. La Semaine européenne du 
code est l'occasion pour les établissements 
scolaires et les enseignants de développer 
gratuitement du matériel pédagogique et de 
nouvelles compétences professionnelles, de 
relever des défis au niveau international, de 
profiter de la possibilité d’échanger, et, dans ce 
cadre, d'offrir à tous les élèves l'opportunité de 
faire leurs premiers pas en tant que créateurs de 
contenus numériques.

Yeni Nesil İlkokulu sınıf öğretmenleri olarak uzaktan eğitim sürecin-
de eğitimi zenginleştirip daha keyifli hale getirmek için  çeşitli web 2.0 
araçlarını kullanıyoruz. Bunlardan biri olan padlet ile konu girişle-
rinde beyin fırtınası yaparak, bilgi toplayarak paylaşımlarda bulunu-
yoruz. Böylece öğrencilerin bildiklerinden yola çıkıp,  düşünce ağını 
genişletip  daha zengin bilgilere ulaşmalarını sağlıyoruz.
Kullandığımız diğer bir  çevrim içi çalışma ise wordwall, bu uygula-
mayla öğrencilerimiz dersleri çeşitli etkinlik ve oyunlarla eğlenceli bir 
şekilde yapabiliyorlar. Uzaktan eğitimi destekleyici çalışmalarımızdan 
biri olan powtoon uygulamasını kullanılarak  çocuklarımız bilişim 
teknolojileri dersinin desteği ile dijital çalışmalar yapabiliyorlar. Khan 
Academy ve LearningApps  ile işlediğimiz konularla ilgili video ve 
etkinliklerle derslerimiz daha keyifli hale geliyor. Bunların yanı sıra 
minecraft video oyunları ile öğrenmeyi eğlenceye dönüştürüyoruz. 
Okuma yazma eğitimi sürecinde grafik tablet sayesinde, daha etkin 
çalışmalarla öğrencilerimizin dikkatleri çekilmeye çalışılıyor. 
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KÜLTÜR & SANAT  / CULTURE & ART

Nara KAYA (6-A)
Piyano çalmaya 4 yaşında başladığı-
nızı biliyoruz. Sizi ne teşvik etti? Me-
rak ediyoruz. Niye piyano?
Ben 1 yaşındayken dudak ameliyatı ge-
çirdim. Dolayısıyla doktorlar bana oyun-
cak melodika, kaval, blok flüt gibi duda-
ğımı geliştirecek enstrümanlar önerdi. 
Aslında bu vesileyle 2 yaşında müziğe 
başladım ve dinlediklerimi aynen ça-
labildim. Ama sonra 3 yaşımda evde ki 
oyuncak bir orgla piyanonun tuşlarıyla 
tanıştım ve sonra bütün hayatımda pi-
yano oldu.
7 yaşında ilk bestenizi yaparken aklı-
nızda hangi fikir ve duygu vardı?
Aslında ben 5 yaşımdan beri beste ya-
pıyorum. Ama 6-7 yaşımdan itibaren 
hocam Mithat Fenmen bana bestelerimi 
yazmayı da öğretmeye başladı. Çocuk-
ken aklında çocukça fikirler olur insan-
ların haliyle ve piyanoyla kendimi ifade 
etmeye çalıştım.
İnsan değerleriyle var olur. Sizin için 
sizi siz yapan en önemli değer/değer-
ler nedir?
Özellikle çok çalışmak, koyduğum he-
defleri başarmak ve bunu içsellikle ve 
doğallıkla yapabilmek. Burada doğallığı 
kaybetmeden kendi yeteneğimizi har-
manlayarak ve geliştirerek yapabilmek.
Okulda bize ders çalışma teknikleri 
öğretiliyor. Merak ediyoruz, Piyano 
çalışmanın da özel bir tekniği var mı? 
Herkese göre özel tekniği vardır. Herkes 

Hayatta en önemli şey kendinle olan sükunetini korumak

İstanbul'un ilçe ve semt isimleri nereden geliyor?
Yaşayan tarih

kendine göre çalışır. Önemli olan kon-
santre olup dikkatli çalışmak.
Sizce okullarda müzik dersi nasıl 
yapılmalı?
Okullarda müzik derslerine daha bü-
yük yoğunluk verilmeli genel itiba-
riyle, Türkiye genelinde, hatta dünya 
genelinde diye düşünüyorum ve hatta 
çocukların müziği anlamasına kavra-
masına yarayacak şekilde devam et-
meli. Çocukların her biri üstün yete-
nekli bir birey olmaz. Ama hepsinin 
müziği sevmeli diye düşünüyorum.
Okul hayatınızı düşündüğünüzde 
en iyi dersiniz hangisiydi?  Dersler, 
arkadaşlar ve piyano arasında na-
sıl bir denge kurdunuz?
Benim okul hayatımda aslında ma-
tematik iyiydi. İlkokulda ve konser-
vatuarda genel derslerde olağanüstü 
başarılı falan değilim. Ben müzik 
konusuna o kadar yoğun ve konsant-
reydim ki diğer konularda biraz tem-
bellik yapıyordum.
Genellikle ilkler unutulmaz; ilk 
konserinize kaç yaşınızda ve hangi 
besteyle çıktınız? Aldığınız ilk ödü-
lü hatırlıyor musunuz?
Ben 8 yaşında Ankara’da, Sanat Se-
verler Derneği denilen o zamanlar, 
1978 yılında, küçük bir salonu olan 
güzel bir yerde ilk konserimi vermiş-
tim. Konsere tabi babamın çevresi, 
benim okuldan arkadaşlarım seyret-
mişti.

Eminiz her konseriniz sizin çok 
özeldir. Bunların içinde sizin için 
yeri ayrı olan bir konseriniz var mı?
Yeri ayrı olan bir konser olmaz diye 
düşünüyorum. Çünkü insan nerde 
çalarsa çalsın, hangi ülkede, hangi 
şehirde, hangi kıtada, bir köyde veya 
Anadolu’nun ücra köşesinde hiç far-
ketmez. İnsan iyi çalmak için sahne-
ye çıkmalı.
Çok ünlü şairlerin şiirlerine bes-
telediğiniz bir çok eseriniz, ora-
toryolarınız var. Sizin kendi yaz-
dığınız şiirleriniz var mı? Varsa 
bunlara beste yaptınız mı?
Kendi yazdığım şiirim hiç olmadı. 
Büyük şairlerin şiirlerini besteledim 
hep. Nazım Hikmet’ten Yunus Em-
re’ye. Türk Edebiyatının önemli şa-
irlerini besledim. Bu yönde İngilizce 
bir oratoryom da var, Edgar Allan 
Poe’nun Bells (Çanlar) isimli şii-
riyle, Almanca bazı sözlü eserlerim 
var, Goethe’nin Rilke’nin şiirlerini 
besteledim. Ama 50’den fazla Türkçe 
şarkım oluştu şu ana kadar. Bunları 
biliyorsunuz, çeşitli yorumcular ses-
lendirdi, şancılar.
İnsan her yönüyle bir bütündür 
ve başarısızlıklarından ders alır. 
Sizin ders aldığınız başarısızlığı-
nız oldu mu? Olduysa bunun size 
katkısı ne oldu?
Tabi ki her insanın eksileri artıları, 
hataları doğruları her şeyi vardır ve 

bir bütündür. Hepsinden de ders 
çıkartmak gerekiyor diye düşünü-
yorum. 
Hayatta en önemli şey kendiyle 
olan sükunetini korumak, iyi çalış-
maya devam etmek, kendini stres 
altına sokacak işler yapmamak diye 
düşünüyorum.
Pandemi dönemi yaratıcılığınıza 
ve bestelerinize nasıl yansıdı? Bu 
dönemde yaptığınız besteleriniz 
var mı? Hangi duygudan yola çı-

karak bu besteleri yazdınız?
Pandemi dönemi çok korkunç bir 
dönemdir tüm dünya için, çok faz-
la ölümler yaşandı, dramatik bir 
yıl oldu, hepimizin işi gücü durdu. 
Ama bir yandan da şöyle düşüne-
lim, yani bazı insanların, mesela 
benim, 25 yıldır bir koşuşturma-
caydı hayatım. Bir turne insanıyım 
ben, yılda 150 konsere herhalde 
nerdeyse varan bir, uçaklar, ha-
vaalanları, oteller… onun ilk kez 

durmasının , hayatımda ilk kez 
kendime yer açılmasının, evimde 
uzun haftalarca vakit geçirmemin 
de faydası oldu bir yandan da diye 
düşünüyorum. 
Bir yan da tabi ki çok özlüyorum 
konser dünyasını.
Bize zaman ayırıp sorularımızı iç-
tenlikle cevaplayan Fazıl Say’a ve 
bu röportajı yapmamızı ve iletişimi 
kurmamızı sağlayan öğrencimiz 
Nara Kaya’ya çok teşekkür ederiz.

Dünya Çocuk Kitapları Haftası etkinlikleri kapsamında yapmış ol-
duğumuz ve geleneksel hale getirdiğimiz “Kitap Kahramanları Kü-
tüphanede” etkinliğimizi öğrencilerimizle bu yıl ekranlarının başın-
da yaptık.
Öğrencilerimiz seçtikleri bir kitabın kahramanın kostümünü ken-
dileri tasarladılar. Tasarladıkları kostümlerle ekranların karşısına 
geçen öğrencilerimiz, büyük bir heyecanla seçtikleri kitabı ve kahra-
manı diğer arkadaşlarına tanıtıp anlattılar.

Kitap kahramanları kütüphanede

Pandeminin ortaya çıkma-
sıyla hem okul hayatımız 
hem de sosyal hayatımız ta-
mamen değişti. Artık tüm 
eğitimin, görüşmelerin, 
konferansların bile çevrim 
içi (online) yapıldığı bu dö-
nemde hem yurt içi hem de 
yurt dışında pek çok müze, 
stadyum, opera salonları vb. 

Çevirim içi gezilerimiz

ziyaretçilerine kapılarını çe-
virimiçi olarak açtılar. Sanal 
turlar, canlandırmalar ile 
müze içinde gezerken gör-
sellerin üzerine geldiğinizde 
açılan açıklama pencereleri 
ile bilgi edinilebilmektedir.  
Bizler de öğrencilerimizle 
aşağıdaki müzelerde sanal 
bir  geziye çıktık.

3. sınıflar ile Carnigie Hall 

6. sınıflar ile  Anadolu 
Medeniyetler Müzesi

5. sınıflar ile Anadolu Medeniyetleri Müzesi 
ve Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi

5. ve 6. sınıflar ile Burhan Felek Spor Kompleksi 7. sınıflar ile Topkapı Müzesi

4. sınıflar ile  Lourve Müzesi Heykel  Alanı

Bebek
Semtin isminin nereden geldiği konusun-
da iki rivayet bulunuyor:
İlk rivayete göre Fatih Sultan Mehmet’in 
bölgeyi koruması için gönderdiği bölük-

Beşiktaş
İlk rivayete göre, semtin ismini Barbaros 
Hayrettin Paşa’nın gemilerini bağlamak 
için diktirdiği beş taştan aldığı yönünde.
Diğeri ise bir papazın burada yaptığı kili-
seye Kudüs’ten getirdiği beşik taşını koy-
duğu ve ismin buradan geldiği yönünde.

Sarıyer
İlçenin ismine ilişkin başlıca iki rivayet 
vardır: İlk rivayet göre, ilçede yıllarca altın ve 
bakır madeni çıkarıldığı için bugünkü Maden 
Mahallesi ile Şifa Suyu arasında sarı renkte 
yarlar oluştu. O nedenle ilçenin ismi önce 
Sarıya oldu, sonra da Sarıyer’e dönüştü. Bir 
diğer rivayet ise Sarıyer isminin aynı semtte 
yatan “Sarıbaba” isimli bir şahıstan geldiğidir.

Çekmeceler
Aslında Büyükçekmece ve Küçükçek-
mece isimleriyle anılan semtin bu ismi al-
masının ilginç bir hikayesi varmış. Göller-
in kenarına konumlanmış olan semtte, 
Anadolu’yu batıya bağlayan yol üzerinde 
bulunan boğazları geçmek için bir sistem 
oluşturulmuş. Boğazın iki yakasından sa-
hile çakılı kazıklara bağlı halatlar gerilm-
eye ve bu halatlar sal üzerinden çekilerek 
karşıya geçmeye başlanılmıştır. Bu neden-
le ismi Çekmece olarak kalmış.

Kadıköy
Çok köklü bir geçmişe dayalı olan bu ilçe 
çeşitli rivayetlerle anılır. Rivayetlerden en 
güçlüsü şöyledir: Bu ilçe 8.yüzyılda Me-
garalı göçmenler tarafından “Khalkedon” 
adıyla kuruldu. Fatih Sultan Mehmet bu-
ranın fethinde bakımsız bir köy olduğunu 
düşünerek bu ilçenin bakımını üstlenmesi 
için bir kadı tayin etti. Bundan sonra ilçenin 
ismi “Kadıköy” olarak anılmaya başladı.

Tarabya
Tarabya'nın antik çağlardaki adı Farmakeus 
olarak biliniyor. 5. yüzyıldan sonra da havasının 
sağlığa iyi gelmesinden dolayı Therapia, yani 
şifa, tedavi anlamına gelen bir isimle anılma-
ya başlıyor. İsim zaman içerisinde de Tarabya 
olarak söylenmeye devam ediyor ve günümüze 
kadar geliyor

Bakırköy
Bizanslıların ‘Makri Hori’ dedikleri 
semt, 14. yüzyılda Osmanlıların 
eline geçince ‘Makriköy’ adını almış. 
1925’te ulusal sınırlar içindeki yabancı 
kökenli adların değiştirilmesi sırasın-
da Atatürk’ün isteğiyle semt Bakırköy 
adını almış.

Beyoğlu
Aslında Bizans döneminde buralarda yer-
leşik hayata geçiş olmadığından dolayı 
halk da buraya “öte taraf,karşı” anlamına 
gelen “pera” kelimesini kullanarak “Peran 
Bağları” dermiş. Özellikle yabancılar bu-
raya Pera dese de Türkler Pera’yı Beyoğ-
lu’na çevirmiş. Bu ismin anlamıyla ilgili 
de çeşitli rivayetler vardır. Rivayetlerden 
en güçlü olanı : Fatih Sultan Mehmet za-

Beykoz
Antik çağda “Amykos” olarak adlandı-
rılan ilçe, Yıldırım Beyazıt tarafından 
fethedildiğinde “Amikos” olarak bilinen 
ilçe Beykoz olarak değiştiriliyor. İlçe ilk 

başının  lakabının “Bebek” olması. İkin-
cisi ise padişahın semtteki bahçesinde 
gezerken yılan görüp korkan şehzadesine 
“Bebek!” demesi ve bundan sonra bahçe-
sinin bebek bahçesi olarak anılması.

defa Bizanslılar tarafından Beykos ismi 
ile anılmış. “Kos” Farsçada köy anlamına 
gelir ve ilçede zengin kişilerin oturma-
sından dolayı da Beykoz şeklinde isim-
lendirilmiş olabilir.

manında Pontus prenslerinden Aleksios 
Komnenos’un İslamiyeti kabul ederek bu-
rada oturmasından dolayı burası Beyoğlu 
adını almış. Diğerine göre ise, ‘Bey Oğlu’ 
diye anılan Venedik Prensi’nin burada 
oturmasından dolayı…
Son bir rivayet de burada oturan Venedik 
elçisine, yazışmalarda, “Beyoğlu” diye hi-
tap edilmesinden semtin bu adla anıldığı 
söyleniyor.

Seranat Azak (Kültür ve İletişim Bölümü)

Kaynakça: 
https://reshontheway.com/istanbul-semtleri-semt-isimleri-nereden-geliyor/
https://sariyergazetesi.com/2014/kultur-sanat/sariyerin-ismi-ve-tarihi-hakkinda-merak-edilenler
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KÜLTÜR & SANAT  / CULTURE & ART

Que vous a apporté le fait d’être 
francophone ? (Rüya Çiloğlu 5A)
2 choses : généralement des ennuis.
Quand j’étais en France et quand 
je disais que j’étais turc, mes amis 
français me disaient que je n’avais 
pas l’air d’un Turc et que je parlais 
français comme eux et en Turquie 
quand je disais que j’étais aussi 
français parce que je parlais aussi 
français les gens ne me croyaient 
pas parce qu’ils me disaient « 
Tu parles turc comme nous ». 
Donc personne ne voulait croire 
que j’avais deux langues et deux 
cultures dans ma tête, donc ça 
c’était l’inconvénient.
Le deuxième inconvénient c’est 
que quand j’étais en France per-
sonne n’arrivait à prononcer mon 
prénom parce qu’en France il n’y 
a pas de « ğ ». Cette lettre avec un 
chapeau n’existe pas en français. Et 
en plus en Français la lettre « y » 
se prononce comme « i » et dans 
mon prénom comme il y a deux 
« i » et « y » en même temps, les 
gens n’arrivaient pas à prononcer 
mon prénom, ils disaient « tu t’ap-
pelles comment ? yijit ? iiit ? ou it ? 
» je disais « ah non pas « it » parce 
qu’en turc « it « ça veut dire « chien 
». Donc tout cela m’énervait et ça 
me posait des problèmes.

Après il y a le côté lecture aussi 
parce que je peux comprendre à 
la fois ceux qui parlent français et 
ceux qui parlent turc, donc je peux 
lire et écouter à la fois des histoires 
en français et des histoires en turc 
donc ça me permet de connaître 
deux mondes, deux pays, deux 
cultures, deux langues et (deux 
différentes visions de monde) deux 
façons de voir les choses différentes 
parce que les gens ne réfléchissent 
pas de la même façon dans une 
langue que dans l’autre.
Qu’est-ce qui vous a incité à écrire 
ce livre ? (Leyla Kipmen 5A)
À l’époque nous habitions à Hey-
beliada, dans une maison à trois 
étages, nous habitions à l’étage du 
milieu et on avait des amis qui 
étaient à l’étage d’en haut et d’autres 
d’en bas. Et dans l’étage d’en bas, il 

y avait des amis qui avaient un fils 
qui avait votre âge à l’époque et il 
s’appelait Deniz et moi j’étais son « 
Beter amca » un peu.  Je lui faisais 
tout le temps des bêtises, je le cha-
touillais et on fabriquait des jeux 
ensemble et puis je lui racontais 
des histoires qui ressemblaient un 
peu aux histoires de « Beter amca 
». Et alors un jour, on a dit « il faut 
quand même qu’on écrive ces his-
toires pourqu’on puisse les faire 
écouter à d’autres enfants ». Et c’est 
comme ça que j’ai commencé à les 
écrire. Donc en fait, ce sont des 
histoires que j’avais déjà racontées 
à Deniz. Et quand j’ai commencé 
à écrire j’ai inventé des nouvelles 
aussi. Et dans ces histoires, j’ai aus-
si mis des scènes de la vie quoti-
dienne. L’histoire de ce livre est une 
histoire vraie mais qui est un peu 

transformée.
Est-ce que cette période de confi-
nement vous a encouragé à écrire 
plus ? (Ada Ağyel 5B)
Oui et non parce que comme je 
n’avais plus vraiment de travail, 
j’avais en effet plus de temps pour 
écrire. Mais quand on est enfermé 
à la maison on n’a pas tellement le 
moral, ça ne doit pas vous plaire 
non plus vous êtes tout le temps 
enfermé à la maison. Donc parfois, 
j’ai écrit beaucoup de choses mais 
comme j’avais plus de temps il y a 
une chose différente que j’ai fait c’est 
que j’ai fait des petites émissions 
vidéos, de petites histoires que j’ai 
racontées en vidéo et filmées à la 
maison où j’ai mis des images, des 
films et de la musique dedans  et je 
me suis amusé en faisant quelque 
chose que normalement je n’aurais 
pas eu le temps de le faire. Donc j’ai 
fait aussi une autre activité créative, 
c’est faire de petites vidéos sur la 
culture mais j’ai aussi pas mal écrit 
c’est vrai.
Pourquoi ce titre ? (Arda Kandır 
5B)
J’ai beaucoup réfléchi à ce sujet-là, 
c’est une histoire qui raconte une 
maison de Heybeliada, mais si j’au-
rais mis un nom d’une maison de 
Heybeliada ça allait être une his-

toire qui se passe dans une maison 
de Heybeliada. Alors que mon his-
toire parle d’un papa plutôt bêtisier 
alors que les papas ne font pas de 
bêtises. Oui, ils en font mais en ca-
chette 😊 parce que les papas doivent
être très sérieux. Et il y a un tonton 
et les tontons aussi doivent être sé-

rieux, ils doivent être un exemple 
pour les enfants alors que dans 
cette histoire le tonton fait faire des 
bêtises à Deniz et je me suis dis que 
la spécialité de ce livre ce sont les 
bêtises du papa et du tonton et des 
histoires c’est pourquoi j’ai mis ce 
titre.

Reportage avec l’écrivain Yiğit Bener

Okul kütüphanemizde edebiyatımızın 
değerli yazarlarını çevirim içi ağırladık
Öğrencilerimiz bu dönem keyifle 
okudukları kitapların yazarlarıyla çe-
virim içi söyleşilerle biraraya geldi. 
Kitap karakterlerinin ve hikayelerin 
nasıl ortaya çıktığını ve merak ettik-
leri soruları sorarak yazarların  ağzın-
dan dinleme fırsatı buldu.
7.sınıflar macera kitapları yazarı  Al-
mıla Aydın ile buluştukları söyleşide 
okudukları “Esrarengez Kelimeler” 
kitabı üzerine konuştular.  
“Dinozorlar Arasında” kitabının ya-
zarı Mustafa Hakkı Kurt, 4.sınıflarla 
yaptığı söyleşiye Atatürk’ün kitaba ve 
okumaya verdiği öneme değinerek 
başladı. Daha sonra “Geçmiş Zaman 
Gezginleri” seri kitaplarının üçüncü-
sü olan “Dinozorlar Arasında” kita-
bıyla  teknolojiden tarihe, coğrafya-
dan insanbilime uzanan çok geniş bir 
çerçeve içinde dinozorlar çağını anlat-
tı 2.sınıflar, yaratıcı okuma/yazma ve 

yaratıcı düşünme eğitim danışmanı, 
yazar Nilay Yılmaz ile buluştu. Çeşitli 
yaratıcı görsellerle kitabın kahrama-
nını anlatırken dengeli ve sağlıklı bes-
lenmenin önemine değindi.
Frankofon bir yazar olan Yiğit Bener 
roman ve öykü kitaplarının yanı sıra 
yazdığı çocuk kitaplarıyla da beğeni 
topluyor. Bemer, 5.ve 6. Sınıf öğren-
cilerimizle “Yaramaz Babamla Beter 
Amca’nın Maceraları” adlı kitabı üze-
rine fransızca ve türkçe sohbet etti.

31 Aralık günü YOUTUBE’da yayınlanan videomuzu tüm öğrencile-
rimiz ile birlikte velilerimiz de izlediler.
Her sene Aralık’ın son günleri yapılan ve konuk okullarımızın katıl-
dığı “Yeni Yıla Merhaba” şenliğini bu yıl çevirim içi olarak gerçekleş-
tirdik. Konuk okullarımız olmasa da müziğin iyileştirici ve birleştiri-
ci gücünü hissederek çalışmalarımızı paylaştık.

Geleneksel “Yeni yıla merhaba” 
etkinliği çevirim içi yapıldı Mots fléchés  
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1. En classe, on écrit dessus : le .............................. . 
2. Il fait rire les enfants : le .............................. . 
3. La neige tombe, je vois un .............................. . 
4. C’est un lieu pour prier : une .............................. . 
5. À quatre feuilles, il porte chance : le .......................... .  
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bl, cl, gl, fl, pl 

Mots fléchés  
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1. Ce sont des légumes verts : les petits ....................... . 
2. On y range des vêtements : une .............................. . 
3. Pour arroser les plantes : un .............................. . 
4. C’est une petite forêt : un .............................. . 
5. C’est un homme très puissant : le .............................. .  

 

 

21 
[oi] de roi 

Mots fléchés  
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1. C’est le mâle de la biche : le .............................. . 
2. On y berce les bébés : un .............................. . 
3. Un outil pour faire des trous : la .............................. . 
4. Ce n’est pas une sucette : le .............................. . 
5. Cinquante plus cinquante égale .............................. .  

 

 

22 
[s] de citron, garçon 

Mots fléchés  
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1. C’est un soldat du feu : un .............................. . 
2. On y lit la date : le .............................. . 
3. Je vais dîner .............................. ma mamie. 
4. En classe, il t’arrive de .............................. . 
5. On va au marché avec un .............................. .  

20 
[é] de rocher, nez 

33 

Mots fléchés  
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1. C’est un soldat du feu : un .............................. . 
2. On y lit la date : le .............................. . 
3. Je vais dîner .............................. ma mamie. 
4. En classe, il t’arrive de .............................. . 
5. On va au marché avec un .............................. .  

20 
[é] de rocher, nez 

33 
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KULÜPLER  /  LES CLUBS

Le club des arts plastiques de notre 
école consiste à encourager les en-
fants aux connaissances telles que 
l’histoire des arts, quelques mou-
vements en art et certains peintres 
célèbres. 
Ce club est pour les enfants un lieu 
de recherche et de découverte de la 
peinture et de la création.
Pendant les ateliers d’arts, nous tra-
vaillons sur les savoirs de base, et 
certains thèmes avec divers pratiques et matériels en arts plastiques.
En parallèle, nous apprenons le vocabulaire dans le domaine des arts 
plastiques.
Enfin, l’initiation aux arts plastiques permet à l’enfant de s’approprier le 
vocabulaire des arts en langue française ainsi qu'une première culture 
artistique tant au niveau technique, qu’au niveau d’œuvres connues.

Club arts-plastiques

Club “L’HISTOIRE D’UNE PHOTO”

Sihirli Dokunuşlar Kulübü

Destination Imagination Kulübü

Evsel Deneyler Kulübü

Club Conte en Français Le club Musique en Français

Club de théâtre 

Resul Yer
Pendant le club, chaque enfant communique le contenu à ses camarades par 
différents moyens : dessins, mimes, saynètes et musique. Les enfants sont 
installés face au professeur, assis en demi-cercle car cette disposition dans 
l’espace favorise l’écoute et matérialise un ensemble.
Les contes sont généralement destinés à distraire et à instruire en s’amusant.

Maryam Mustafa
La création du club de musique en français a pour objectif d’encou-
rager les élèves à apprendre des chansons françaises en chantant et 
en jouant avec des matériaux simples créés à la maison. Les enfants 
adorent et s’amusent beaucoup dans le club de musique.

Hacer Çilenk
L'objectif du club “L’histoire d’une photo” est d’écrire un 
petit résumé. Ce résumé peut être celui d’un évènement ou 
d’un souvenir. Prise d’une photo par l’élève sous un thème 
donné par le professeur. De cette façon, les enfants ap-
prennent à raconter en français un évènement en utilisant 
les temps et les formules déjà acquis en cours.
Voici quelques productions de nos élèves :

Chez Leyla
Je vais prendre une photo dans le jardin de mon amie Ley-
la. Ce jour-là je vais aller chez elle vers 10 heures du ma-
tin, nous allons commencer les préparations dans le jardin 
pour prendre une photo en souvenir. Le père de Leyla va 
amener la chienne de Leyla, elle s’appelle Daisy. Elle aime 
jouer avec nous. Je vais mettre des feuilles mortes et des 

citrouilles devant Leyla pour décorer. Ils vont donner une 
couleur verte et orange à ma photo. Cette photo va me rap-
peler une bonne journée avec ma chère amie Leyla que 

j’aime beaucoup.    
Une journée avec Elif 
Aujourd’hui Elif va venir chez nous. Nous allons nous 
amuser. Nous allons aller faire du tennis et nous allons 
aller au magasin de bijoux.  Ensuite on va acheter des 
masques et du gel, il sent très bon. A 11h30 nous allons 
dormir et le matin nous allons nous réveiller à 8 h 00. 
Après on va manger des crêpes puis nous allons jouer à la 
Barbie. Vers 9 heures du matin on va sortir dans le jardin 
où il va faire très froid.   
On va mettre nos citrouilles qui sont très mignonnes, en-
suite mon papa va emmener Elif chez elle.   
•Nous allons beaucoup nous amuser. J’espère qu’elle va ve-
nir encore une fois. Quand Elif va rentrer je vais faire mes 
devoirs. 
Daisy et moi nous vous disons au revoir. 

21/10/2020  

 21/10/2020  

Nous travaillons différentes facettes du théâtre en commen-
çant par les éléments de l’expression orale comme les intona-
tions, les émotions, la prononciation, le volume, les silences, 

le timbre de voix. L’objectif est d’apprendre à définir les émo-
tions et les véhiculer aux spectateurs. Nous apprenons égale-
ment à écouter notre corps et à le maîtriser. 

Destination Imagination Kulübü, 
problem çözme becerisini geliştirme, 
yaratıcı ve farklı düşünebilme ve bir 
olay/durum/nesneyi farklı şekilde 
dönüştürebilme yeteneğini kazandı-
ran uluslar arası bir kulüptür. Kulü-
bümüzde bu dönem öğrencilerimizle 
"oyun" temasını ele alarak bir oyunda 
bulunması gereken dinamikleri yarat-
tığımız/dönüştürdüğümüz oyunlara 
yedirdik. Bunlardan biri de Yılbaşı te-
malı "Haydi Anlat" oyunu oldu.

Haydi Anlat Oyunu: 
İkili eşler belirlenir. Eşlerden biri anla-
tıcı diğeri ise sözcüğü tahmin edicidir.  
Anlatıcı,sadece eşine bir kutuya atıl-
mış olan sözcüklerden birini seçerek 
en fazla 5 sözcük kullanarak ve tah-
min edilecek sözcüğü, eş anlamlısını 
da kullanmayarak tahmin ettirmeye 
çalışır. 30 saniye içinde sözcüğü doğ-
ru tahmin eden takım bir puan alır. 
Tema, istenilen duruma göre yeniden 
belirlenebilir.

HAYDI
.

ANLAT

Evsel deneyler kulübünde, öğrenciler evden çevi-
rim içi katıldıkları için, evde kolayca erişebilecek-
leri malzemelerle bir ders içinde tamamlayabile-
cekleri ve bilimin farklı konularını içeren deneyler 
yaptı. 
Her hafta farklı bir deney yaptıkları kulüpte, öğren-
ciler bir kaba su ve üzerine sıvı yağ koyarak karan-
lık bir odada ayna yardımıyla gökkuşağı görüntüsü 
elde ettiler. Kırmızı lahana kaynattıkları suda asit 
(limon) ve baz (karbonat) aracılığıyla renk gös-
tergesi yaptılar.  Elektro mıknatıs, rüzgar gülü vb. 
daha pek çok deney yaparak bilimi eğlenceli hale 
getirdiler. Bilim meraklısı öğrenciler daha sonra 
deney gözlemlerini deney raporuna aktararak, sis-

temli çalışma ve bilgi raporlama alışkanlıkları da 
gelişmiş oldu.

Sihirli dokunuşlar kulübümüzde; renklerle, çizgiler-
le, hayallerimizi birleştirerek el becerimizi, yaratı-
cılığımızı geliştirme fırsatı bulduk, yeteneklerimizi 
keşfettik ortaya koyduğumuz ürünlerle neler yapa-
bileceğimizi gördük. Çakıl taşından bebek, kağıtlar-
dan büyük yıldızlar, yünden yılbaşı ağaç süsü yaptık. 
Bu her gün kullandığımız basit malzemelerle yara-
tıcılığımızı kullanarak farklı nesneler yapabileceği-
mizi görmemizi sağladı, aynı zamanda çok eğlendik.
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SPOR & SAGLIK   / SPORT-SANTÉ

(

Yeni Nesil ailesi olarak 
öğrencilerimizin büyüme 
ve gelişimlerini yakından 
takip ediyoruz, öğren-
cilerimizin bedenlerini 
tanımaları ve onlara iyi 
bakmaları yönünde bi-
linçlendirme çalışmaları 
yapıyoruz. Aralık ayında 
okul hemşiremiz Fatma 
İşçeviren’in ''Sağlıklı ve 
Dengeli Beslenme'' sunu-
mu ile öğrencilerimizle 
Dengeli Beslenme üstüne 
bir atölye çalışması yap-
tık. 
Sağlam kafa, sağlam vü-
cutta bulunur.

Öğrencilermizle dengeli beslenme üstüne 

Öğrencimiz Rüya Gökkan Flöre turnuvasında 2. oldu

Engelli sporcularımıza engel yok 
Seher GENCER 
(Beden Eğitimi Öğretmeni)
Hayatımızın her alanında önümüze engeller çıkar, ba-
zen bu engeller bizi yorsa da zorlasa da bizlere müca-
dele etmeyi öğretir ve üstesinden geldiğimiz her engel 
bizi daha da güçlendirir. Anlarız ki asıl engel düşünce-
lerimizdir, çünkü istedikten sonra azimle çalışarak ya-
pılamayacak şey yoktur. Buna en güzel örnek bedensel 
engelli sporcularımızdır. Ülkemizi Paralimpik Oyun- lar'da temsil eden ve madalyalar kazandıran sporcula-

rımız, gösterdikleri başarılarla önlerinde hiçbir enge-
lin duramayacağını göstermişlerdir. Okçulukta dünya 
şampiyonluğu Bahattin Hekimoğlu, futbolda Ampute 
Milli Takımımız dünya 2.liği, yüzmede Sümeyye Bo-
yacı'nın dünya 2.liği gibi güzel başarılarının yanında 
2016 Rio Paralimpik Oyunları'ndan 3 altın,1 gümüş 
,5 bronz madalya ile dönen sporcularımız birçok spor 
dalında ülkemizi temsil ederek bizleri gururlandırmış 
ve hepimize ilham kaynağı olmuşlardır.

8. sınıf öğrencimiz Rüya Gökkan, 21-22 Ka-
sım’da Bursa’da düzenlenen U14 Açık Flöre 
Turnuvası’nda Kızlar Flöre 2.si oldu. Kendisi-
ni tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Rüya GÖKKAN 8-A
Eskrim sporuyla 7 yaşımda tanıştım. Başarılı 
olduğum için başladığım grupta çabuk yük-
seldim. Her sene antreman sürem ve zorluk 
derecesi arttı ve çok çalıştım. Bu süreçte bir 
sürü müsabakaya katılıp başarılar elde ettim. 
Bu başarıları elde ettiğimde ailemin benle 
gurur duyması beni daha da hırslandırdı ve 

bir sonraki müsabakada daha iyi yarışmama 
neden oldu. Şu anda iyi bir sporcuysam bunu 
ailemin bana verdiği desteğe ve antrenörüme 
borçluyum. 
Eskrim, kılıçla yapılan bir spordur ve üç tür si-
lahla yapılır: Flöre, epe ve kılıç (sabr). Eskrim 
dayanıklı özel giysiler içinde yapılır. Çelik tel-

ler ile örülmüş bir maske, koruyucu bir yelek, 
sağlam keten ya da branda bezinden bir ceket 
ve yumuşak eldivenler giyilir. Bu giysiler es-

krimciyi yaralanmalardan korur.
Flöre olarak adlandırılan silah, 1,1 metre 
uzunluğunda, ucunda küçük bir düğme ve 
kabza adı verilen koruyucusu bulunan ince 
bir silahtır. En çok 500 gram ağırlığında ola-
bilir. Flöre silahının ucundaki yaylı noktanın 
rakibin gövdesine bastırılmasıyla sayı kaza-
nılır. Her iki oyuncu da aynı anda bu vuruşu 
yaparsa, sayıyı atak üstünlüğü olan kazanır. 
Vuruşlar yalnızca gövdeye yapılır, özel yelek 
olduğundan dolayı, kol ve bacaklara ya da 
başa değen vuruşlar kural dışı sayılır.
Epe, flöreden daha keskin ve ağır bir silahtır. 
Epede dürtüşler yalnızca silahın ucuyla yapı-
lır ve giyside iz bırakmaz. Karşılaşma genel 
düello kurallarıyla yapılır ve özel sınırlamalar 
yoktur. Rakibin herhangi bir yerine yapılan 
dürtüş puan olarak değer kazanır.
Kılıç, hem dürtme, hem de vurma silahı ola-
rak kullanılır. Düz ve yassı olan kılıcın yarı yu-
varlak bir koruyucusu vardır. Rakibin belden 
yukarısına kılıcın ucuyla ya da kenarlarıyla 
yapılan vuruşlar sayı kazandırır.

Nara KAYA (6-A)
Kasım 2020’de gerçekleştirilen ritmik jimnastik yarışmasında ülke-
mizin Ritmik Jimnastik Grup Milli Takımı müthiş bir performans 
ile Avrupa birincisi oldu. Genç sporcularımız “3 çember ve 2 labut “ 
aletinde, Ukrayna, Azerbeycan ve İsrail gibi güçlü rakiplerini geride 
bırakarak zafere ulaştılar. Takımımızı kutluyoruz ve zirvedeki yerle-
rini korumalarını diliyoruz. Tebrikler Türkiye!

Türkiye Ritmik Jimnastikte Avrupa Birincisi

Mots mélés – Ville du monde

Les solutions : 
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Hayatı paylaşmak için engelsizsiniz
Ada AĞYEL (5-B)     
Selin’in Hikayesi

Merhaba ben Selin,
11 yaşında, siyah uzun saçlı, mavi gözlü ama 
fiziksel engelli olduğum için tekerlekli sandal-
yede bir yerlere gidip gelen bir çocuğum. Şimdi 
size muhtemelen hayatımın en zor  olan günü 
anlatacağım:
 Bir gün sabah kalktığımda ailem ortalıkta yok-
tu. Bir an korktum ama sonra ailemin iş seya-
hatine gideceğini hatırladım, kahvaltımı hazır-
lamış ve gitmişlerdi. Normalde bugün bakıcım 
Özlem Abla gelecekti ama o sabah hastalandığı 
için gelemedi. Annemler bu haberi alınca he-
men dönmek istediler ama dönemediler çünkü 
uçak çoktan kalkmıştı. 
 O güne böyle başlamak zorunda kaldım ama 
kalanı daha kötüydü, çünkü okul günüydü ve 
okula gitmek zorundaydım. Kahvaltımı yap-
tım, zar zor bir şekilde giyindim. Sonra çantamı 
kucağıma alıp otobüse bindim. Otobüsün ram-
pası vardı neyse ki. Otobüsten indim ve okula 
gittim. Okulda hep benimle dalga geçen bir 
grup vardı ama neyse ki en yakın bir arkadaşım 
vardı:  Büşra. Onunla anaokulundan beri en 
yakın arkadaşız, sakatlığı geçirdiğim zaman-
dan beri bana yardımcı olup arkamı kollamaya 
devam etti. Kalan arkadaş sandığım kişiler ise 
benimle dalga geçip ayrımcılık yapmaya başla-
dılar. Artık teneffüslerde koşup oynayamıyor, 
onlarla takılamıyordum. Ama Büşra vardı biz 
ikimize yeterdik. O gün Büşra, benden sonraki 
otobüsle gelmişti ve o yüzden merdivenlerden 
tek başıma  çıkmaya çalıştım, olmayınca bir 
öğretmenden yardım istedim. O beni zar zor 
sandalye ile sallana sallana çıkardı. Tam olarak 
şöyle hissettim: Denizin ortasında sandalyenin 
üstünde çalkalana çalkalana yüzüyormuş gibi. 
(Çok kötü bir his) Sonunda sınıfa vardım. 

 Dolabıma gidip kitaplarımı aldım ve sınıfa 
geri döndüm. Geri döndüğümde Büşra ora-
daydı. Sıramda olan sandalyeyi geri çekti, beni 
oturttu ve kendi sırasına geçti. Teneffüste her 
teneffüs olduğu gibi sınıftakilerden bazıları 
benimle dalga geçti, Büşra beni savundu, öğ-
retmen onları uyardı ve teneffüs bitti. Dersler 
bitti ama alışveriş yapmak zorunda olduğumu 
hatırladım. Büşra’nın tenis dersi varmış beni 
bırakmak zorunda kaldı. Markete toplu taşı-
ma ile gidecektim ama ilk otobüs doluydu, ona 
binemedim; ikincisine bindim, kimse bana 
yer vermedi beni itip canımı acıttılar. Onları 
uyardım ama buna devam ettiler, nefessiz ka-
lıyordum az kalsın. Sonunda marketin önün-
de indim. Bir poşet alıp alacaklarımı poşete 
doluşturdum. Ama poşetten düştüler. “ 
Yardım eder misiniz ?” dedim, bakan yok, yine 
yardım istedim yine kimse bakmadı, eğilmeye 
çalıştım, acı içinde kıvranarak yine sandalyeye 
oturdum. Yanımdan geçen birini son çare ola-
rak dürttüm, adam kaba kaba “Ne var!!!” diye 
bağırdı. Çok bozulmuştum böyle bir kabalık 
göstermesine. “Aşağıya düşen yiyecekleri ve-
rir misiniz lütfen?” dedim. Kucağıma doldur-
du her şeyi. “Poşeti biraz açık tutar mısınız?” 
dedim. Biraz poşetin ağzını açtı gitti. Neyse ki 
hızlıca hepsini poşete koyabilmiştim. Hemen 
kasaya gittim, parayı ödedim ve marketten 
çıktım. Market evimizin hemen karşısındaydı. 
Eve gittim, ev de zemin katta olduğu için çabu-
cak anahtarla kilidi açıp eve girebildim. Akşam 
biraz televizyon izleyip ödevlerimi bitirdikten 
sonra annemler geldi. İlk uçakla dönmüşler. 
 Bu hikayemden de göreceğiniz gibi siz siz olun 
yolda tek başına  gördüğünüz, yardım isteyen 
engellilere yardım etmekten çekinmeyin, bu 
yaptığınız şey ile fark etmeseniz bile küçükleri-
nize örnek olmuş ve dünyaya büyük bir katkıda 
bulunmuş olacaksınız. Hem bu küçük yardımı-

nızla bile o  kişinin gözünde bir kahraman ola-
caksınız. Ayrıca belki ileride o da size yardım 
edebilir. Ne de olsa ne ekersen onu biçersin.
Engelim Yaşamama Engel Olamaz
Gizem EMİR 7B 
Mehmet, Kanada’nın Toronto şehrinde yaşayan 
bir çocuktu. Gözleri en güzel manzaraları gör-
müş, burnu en zarif çiçeklerin kokusunu almış, 
ayakları yeni biçilmiş ve sulanmış çimenlere 
basmıştı, ancak kulakları hiçbir zaman kuşla-
rın şarkılarını, annesinin ninnilerini, rüzgârın 
uğultusunu ve yağmur damlalarının düşüşünü 
duyacak kadar şanslı olamamıştı.
 Bir gün, takvimler salı gününü gösterirken, 
Mehmet okul için erken kalkıp hazırlanmaya 
başladı. Ne güzel bir gün, diye içinden geçirdi. 
Apartman dairesinin kapısını kilitledi, ardın-
dan asansöre bindi. Zemin kata ineceği için 
sıfır sayısının olduğu butona bastı. Asansörün 
kapısı açıldığında kendini kocaman, cam bir 
kapının arkasında buldu. Kapıyı açtı ve dışarı 
doğru yürümeye başladı. Rüzgârın ferahlatıcı 
ve serin esintisini hissetti. Burada, hayatta ol-
duğu için mutluydu. Karşıdan karşıya geçerken 
trafik ışıklarına baktı. Işıklar yaya için yeşili 
gösterirken, yolun karşısına doğru adımlarını 
attı. Ancak yan tarafından gelen otobüsü fark 
etmemişti. Kaldırımda Mehmet’i ve yaklaş-
makta olan otobüsü gören kadın, elinden geldi-
ği kadar yüksek sesle bağırdı. Bunu duyamayan 
Mehmet ise yürümeye devam etti. Otobüsü son 
anda fark eden çaresiz çocuk, geriye doğru bir-
kaç adım attı fakat ne yazık ki hızla gelen oto-
büsün çarpmasından kurtulamadı. Bayılmıştı. 
Gözlerini hastane yatağında açtı.
 Bu acı; sonsuza dek sürecek miydi? Hastanenin 
yatağında düşüncelere daldı. Bir zamanlar du-
yabiliyordu ama o zamanlar küçük bir bebekti. 
Sadece nefes almak mıdır yaşamak? Yoksa gez-
mek, dolaşmak ve en önemlisi duymak mı? 

YORUMLAR  /  COMMENTAIRES

Eco Friendly Activities

Ada Ağyel 5-B
It's Miss Big Mouth. She loves recycling and she 
eats just trash in the sea.

Arda Kandır 5-B
I like these toys because I love owls. I choose these 
colors because my favourites are red and yellow.

Lif Emgen 5-B
I made this toy because it is fun to play. I give her a name. Her name is 
MarieLue. She has brown hair and colorful top and skirt. She is a traveller. 

Leyla Kipmen 5-A
This is my toy. It’s name is Sunny. I made Sunny from a toilet paper roll, 
my dad’s Air pods box and yellow paint. The strap is from scrap paper. 
I made Sunny because I really like taking photos and the color yellow. 
Sunny loves yellow, Sunny loves sunny days..... sun + yellow = sunny 

Leyla Doruk Gençer  5-B
I made Lightsabers from Star Wars movies. I used strech film rolls and 
acrylic paints.

Poyraz Ekin Sunar  5-A
My toy’s name is Mr. Nectho. He likes trees, grass 
and animals. I like him because he is funny, cute 
and he likes nature.
Nature + Technology + Toy = NECHTO

Melis Erbaş (İngilizce Öğretmeni)
The notion of looking after our planet is becoming more and more 
significant each day. Members of the societies have developed con-
sciousness and realized how vital it is to educate next generations 
before it is too late. That’s why teachers have a key-role for educating 
the bright minds about protecting and preserving our sources. In 
order to create an impact on the term ‘environmentally friendly’ , 
we encourage  Eco- School projects. That’s why during our English 
lessons we focus on socially responsible learning by watching docu-
mentaries, videos , reading books and doing some activities. 
When learning is combined with interest , feeling of responsibility 
and involvement , we can observe that students maximise their vi-
sions.  Moreover , when they are engaged in project-based tasks  they 
acquire the essence of topics while having fun! 
Here are some examples of the outcomes of our Eco-friendly tasks. 
Our 5th Graders improved their dexterity with empty paper- rolls! 
Aren’t they creative? 

Evren Kazma 
(İngilizce Öğretmeni)
The term pandemic has changed 
many things that we were once 
living exactly in. It first came up 
in China, Vuhan. At that time, 
we never thought that the vi-
rus-covid 19 would spread so 
quickly. Soon, cases were re-
ported in Europe and then all 
over the world. The first time in 
our lives, life slowed down and 
eventually stopped. This was 
shocking and awakening for 
most of us. Children and par-
ents had enough time together 

which they have been longing 
for a long time. People have re-
alized what friendship means to 
them. However, one of the worst 
things about pandemic is proba-
bly shutting down schools. 
Education cannot be seen just as 
a place where students and some 
educators come together in a 
classroom. Schools are the con-

trolled places that young people 
can practice and learn manners 
in a community to be accepted. 
And playing together is one of 
the best ways to step into an ac-
tive life! Students have a chance 
to observe some other adults 
apart from their family mem-
bers and their reactions to the 
similar matters. ‘Differences are 
good and acceptable’ is learnt 
at schools. The significance of 
schools is obvious from this per-
spective, as well.
Parents on the other hand, are 
having difficult times keeping 

their children occupied and 
happy at home which is not 
practically possible for a long 
period of time. While deal-
ing with economic, social and 
health problems adults need to 
be supported as well. Schools 
have started distance learning 
process, applied technological 
tools and with the lack of face-
to-face interaction, the same 
quality of education is being 
transferred via cameras on our 
gadgets now and upgrading 
every day.
Distance learning might not be 

the best option to replace with 
face-to-face learning, but that 
has adjusted itself very well so 
far. Technology is adapted in 
learning which young people 
have already been accustomed 
to. Videos, games to reinforce 
knowledge, online practices 
help reduce boredom in classes. 
As we are living in an obligatory, 
different school life, how should 
the evaluation way differ? Ladies 
and gentlemen, beat up your 
stage fear and step up! It seems 
like we are to make our speeches 
online more often for a while. 

Learning a new way of learning

La nouvelle vie
Zeynep Defne Tanış (1-B)
C’est très amusant de faire les 
cours en ligne. Ma maman a la 
possibilité de rester avec moi pen-
dant les cours. Pendant les récréa-
tions je passe du temps avec mes 
parents. C’est chouette!
Eliz Ece Yılmaz (2-B)
Cette maladie est très mauvaise 
et contagieuse. Je suis triste de ne 
pas pouvoir me rapprocher de mes 
amis. Je n’aime pas les cours en ligne 
à cause des problèmes techniques.
Irmak Demirkan (3-B)
Depuis le début de cette pandé-
mie, nous ne pouvons plus nous 
promener tranquillement. Nous 
utilisons des masques obligatoi-
rement. Nous devons nous laver 
les mains très souvent. Dans cette 
nouvelle vie, je n’aime pas les le-
çons à distance. Je préfère aller à 
l’école parce que je m’amuse beau-
coup. Pendant les cours en ligne 
j’ai du mal à me concentrer.

Liya Erkmen (4-B)
Les cours se passent bien mais 
je préfère être à l’école, voir mes 
professeurs et mes amis. Je n’ar-
rive pas à m’habituer à cette situa-
tion “en ligne”, l’école me manque 
beaucoup. 
Ada AĞYEL (5-B)
Après que le COVID a commen-
cé je n’ai pas pu jouer avec mes 
amis. Je dois toujours porter un 

masque et je fais presque tous 
les cours en ligne. Je ne dois pas 
sortir de la maison si je n’ai pas 
besoin de quelque chose. Je dois 
toujours avoir de l’eau et de l’eau 
de Cologne avec moi quand je 
sors dehors.

Ferit BAŞOL (6-A)
   Quand le Corona a commen-
cé j’étais très content car on al-
lait plus à l’école mais en avril je 
n’ai pas pu sortir dehors alors je 
me suis fait de nouveaux amis et 
quand mes cours en lignes sont 
finis je suis allé chez eux et on 
s’est beaucoup amusé. J’aime bien 
les cours en ligne, dehors on doit 
porter des masques.

Beren İlter (7-B)

Nos vies ont changé. Je fais de 
mon mieux pour m’habituer et 
m’adapter à cette nouvelle vie. ll 
faut  apprendre à vivre autrement, 
à penser positivement et surtot à 
remercier les  employés du sec-

teur de la santé qui travaillent 
rudement pour prendre soin de 
la santé publique.
Bulut Tekinşen (8-A)

Bonjour je m'appelle Bulut. J'ai 
treize ans et j'étudie en hui-
tième. Quand la pandémie a 
surgi, j'étais en septième. Quand 
on a commencé à faire les cours 
en ligne au début j'ai aimé ça. 
Mais après les cours en ligne 
sont devenus moins intéressants 
et plus difficiles à suivre. Je n’ai 
plus eu envie de réviser mes le-
çons après les cours, j’ai travaillé 
seulement pour les examens, 
je ne suis pas sorti dehors avec 
mes amis. 
Maintenant, on va à l'ecole bien 
sûr avec des précautions. Pour 
conclure, je peux dire que j'aime 
être à la maison pendant les 
cours en ligne  mais pour ma 
concentration et pour pouvoir 
travailler régulièrement  j’ai be-
soin d’être à l’école.

Öğrencilerin çevirim 
içi eğitim hakkında ki 

düşünceleri

Çevirim içi eğitime bakış
Pozitif yanları:
•Hafta sonları da öğretmene soru sorabiliyoruz.
•Teknolojiyi daha iyi kullanmayı öğreniyoruz.
•Okul hayatımızdan eksik kalmıyoruz, eğitimimize 
devam edebiliyoruz.
•Daha geç uyanıyoruz ve böylece daha enerjik olu-
yoruz.
•Çevirim içi eğitim ile kimsenin sağlığı riske girme-
miş oluyor.
•Arkadaşlarımızla istediğimiz zaman konuşabiliyo-
ruz.
•Dersler bittiğinde bize daha çok zaman kalıyor.
•Teknolojinin yardımıyla eğitimimize aynı okulday-
mış gibi devam edebiliyoruz, eğitim farklı bir boyut 
kazandı.
•Evde yalnız kalmanın ne demek olduğunu öğreni-
yoruz
Negatif yanları:
•Ekrana fazla bakmak gözlerimizi yoruyor.
•Kendimizi daha yalnız hissediyoruz.
•Dikkatimiz daha çabuk dağılabiliyor.
•Evde internette bir problem yaşadığımızda derse 
katılamıyoruz.
•Okulda olmayı ve paylaşmayı özlüyoruz. Çünkü 
birbirimizden öğreniyoruz.
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Seher Gencer (Beden Eğitimi Öğretmeni)

Okulumuzda her yıl belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz tatbikatla-
rımıza bu yıl eğitim- öğretimin online ve yüz yüze devam ettiği bu 
süreçte öğrencilerimiz, olası bir deprem sırasında evde veya okulda 
nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda okul sivil savunma eki-
binde görevli öğretmenlerimiz tarafından bilgilendirerek tatbikata 
hazırlandı. Kasım ayının ikinci haftasında yüz yüze eğitim sürecinde 
olan sınıflarımızla tatbikatımız en hızlı ve güvenli şekilde okul tah-
liyesini gerçekleştirerek tamamlandı. Okulun yanında evlerimizde 
daha fazla zaman geçirdiğimiz bu süreçte; deprem anında sarsıntı 
geçene kadar güvenli bir alanda sarsıntının geçmesini beklemek, 
deprem çantamızı hazırlamış olmak, ailemizle toplanma alanlarımı-
zı önceden belirlemek gibi önlemlerimizi almalı ve depremin günü, 
saati olmadığını unutmayarak her zaman gerekli tedbirlerimizi al-
malıyız. 

BIZDEN HABERLER   / NOS INFORMATIONS
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Elife AKIN 
(Fransızca Öğretmeni)

Fransız tarihçi Jean Paul Roux, 
Atatürk’ten bahsederken şu ifade-
leri kullanmıştır: "Atatürk inkıla-
bın ruhu, Kurtuluş Savaşı’nın ruhu 
olmuştu. Kararlı iradesi sayesinde 
yıkılmakta olan büyük bir milleti 
yaşama gücüne kavuşturmuş, tıp-
kı bir heykeltıraş gibi onu elleriyle 
biçimlendirmiş, tamamen yeni bir 
yüz vermiş, varlığının bilincini 
idrak ettirmiş ve geleceğe ümitle 
bakmasını sağlamıştı.” 
Bugün 10 Kasım Ulu Önder Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün aramızdan 
bedenen ayrılışının 82. yıl dönü-
mü. Evet, bedenen bir ayrılış bu… 
Zira o, idealleriyle, düşünceleriyle 
ve bize kazandırdıkları ile 82 yıl-
dır aramızda ve sonsuza dek ara-
mızda olmaya devam edecek.
Atatürk"ü anlamak, onun çizdiği 
çağdaşlık yolunda ilerlemek, gele-
ceğin Türkiye’sini ortaya çıkarmak 
ve genç nesillere onu ve ideallerini 

10 Kasım’da Atatürk’ü anlamak

Yeni Nesil’in harika öğretmenleri öğretmenler gününüz kutlu olsun

La semaine du goût en France et à Yeni Nesil 2000

aktarmak konusunda bizlere bü-
yük görevler düşmektedir. Onun 
çizgisinden sapmadan, sürekli 
gelişen ve yenilenen bir Türkiye 
ortaya çıkarmak için onun ilkele-
rini kavratmamız bir gerekliliktir. 
Bu ilkeler doğrultusunda hareket 
eden, vatansever, dürüst, çalışkan 
ve hedefleri olan nesiller bizlerin 
ellerinde şekil bulacaktır.
Sevgili Yeni Nesil Öğrencileri,
Atatürk’ü sevmek demek, onun 
izinde yılmadan yürümek demek-
tir. Ulu Önderimiz Mustafa Ke-
mal Atatürk, yaşadığı her dönem-
de genç nesillere önem vermiştir. 
Hedefleri olan ve bu hedeflere 
emin adımlarla yürüyen genç ne-
siller yetiştirmeyi arzulamıştır. Bu 
noktada sizlere düşen görev; onun 
hedeflediği, gelişmiş, çağdaş, ve 
güçlü Türkiye için, kurduğu Cum-
huriyete sahip çıkarak, çalışkan, 
dürüst, ahlaklı ve vatanını seven 
birer birey olmaktır. Bu konuda 
bizim sizlere olan inancımız tam-
dır. 

Bien manger s’apprend dès les 
premières années, dès l’enfance en 
famille et passe par l’école qui elle 
aussi a son rôle à jouer dans l’édu-
cation du goût, de la santé, du bien 
être et du bien manger. Pour cela, 
il y a un événement particulier,  La 
Semaine du Goût.
Aujourd’hui, la prévention santé 
autour de l’alimentation est es-
sentielle. En premier lieu, cela 
passe par l’apprentissage d’un bon 
régime alimentaire et par l’édu-
cation du goût. C’est pour cette 
raison que la Semaine du Goût se 
donne pour mission de promou-
voir la culture des patrimoines cu-
linaires et le “bien manger”.
Durant la Semaine du Goût, puis 
tout au long de l’année , sont lan-
cées les leçons de Goût ! Il y a 
31 ans, les premières leçons de 
Goût s’étaient tenues à Paris pour 
la 1ère édition puis partout en 
France avec un succès grandis-
sant. Les leçons de Goût pour-
suivent toujours le même objectif 
: faire découvrir dès le plus jeune 
âge les richesses de notre monde, 
la saisonnalité des produits, leurs 
variétés et comment bien les 
consommer pour adopter une ali-

Depremde bilinçli yaklaşım

Okulumuz  “Okulum 
Temiz Belgesi’ni” aldı

mentation variée et équilibrée. 
Des études ont montré que les 
petits sont naturellement attirés 
par les aliments sucrés et qu'au 
contraire, manger des aliments sa-
lés, acides ou amers n'est pas inné. 
Il est donc essentiel d'éduquer le 
goût de vos enfants.

La semaine du goût est l'occasion 
de leur présenter les goûts dans 
toute leur diversité, à l'aide du sa-
voir-faire.
Pendant la Semaine du Goût, nos 
élèves  ont assisté à des Leçons 
de Goût dans leurs classes depuis 
la maternelle jusqu’au collège . 

Il s’agît d’un moment clef de la 
vie scolaire des enfants, puisque 
chaque année nous constatons que 
de nombreux enfants ignorent cer-
tains fruits ou legumes et  l’origine 
des aliments . Nos enseignants ont 
pu proposer à leurs élèves une “le-
çon de goût”. Ils leur ont transmis 

leurs connaissances et leur pas-
sion du goût des aliments. Ils leur 
ont permis d’explorer leurs sens 
gustatifs. Ils ont aussi sensibilisé 
les enfants sur les différents as-
pects du monde de l’alimentation 
: informations quant à la qualité et 
l’origine des produits consommés, 
découverte du savoir-faire gastro-
nomique français, éducation au-
tour de l’alimentation  équilibrée 
et de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire.
Cette année, le chef Grégory 
Cohen est l’ambassadeur de la 
31ème semaine du goût qui se 
tient du 12 au 18 octobre 2020. 
C’est une manière efficace et pé-
dagogique de faire de la préven-
tion auprès des enfants sur le bien 
manger et pour les sensibiliser au 
goût dans les écoles.
Gregory Cohen est un chef fran-
çais, né le 16 mars 1968 , qui 
anime l'émission "Chéri(e), c'est 
moi le Chef " diffusée sur France 2 
chaque jour à 16h55 depuis le 27 
février 2017.
"La tarte aux poireaux" de Grégo-
ry Cohen 
Grégory Cohen : "C'est une re-
cette à faire en famille. On a be-

soin d'un rouleau de pâte sablée 
ou feuilletée, de quatre poireaux, 
d'une cuillère à soupe de beurre, 
d'un sachet de sucre vanillé, d'un 
demi verre d'eau, de 2 oeufs, 15 
centilitres de lait et 15 centilitres 
de crème liquide pour essayer 
d'alléger un petit peu la recette, et 
d'Emmental ou alors un tout autre 
fromage que vous voulez, du sel et 
du poivre, évidemment. 
On découpe les poireaux, on les 
met dans une poêle à suer avec 
un petit peu de beurre à feu doux 
sans les colorer. Ensuite, on ra-
joute le sucre vanillé, on augmente 
un petit peu le feu et on rajoute 
l'eau. On attend. On expire en 
compotée jusqu'à ce qu'il y ait une 
évaporation complète de l'eau. 
Parallèlement, on va mélanger les 
oeufs, les 15 centilitres de lait, les 
15 centilitres de crème liquide. On 
assaisonne. On sort les poireaux 
du feu. On mélange avec cet ap-
pareil. Alors là, il y a deux écoles. 
On met le fromage directement 
dedans, soit on met cet appareil 
dans sa tarte et on met le fromage 
par dessus. 
On enfourne à 180 degrés pen-
dant 30 minutes." 

Öğretmenlerin öğrencileriyle birlikte 
geçirdiği her an özeldir. Ama bazı anlar 
vardır, unutulmaz…

Ebru SARI (Anaokulu Öğretmeni)

 Bir sabah okula geldikten sonra, saat 
08:00 gibi, bir öğrencimin annesi okulu 
arayarak benimle konuşmak istediğini 
iletti. 
Öğrencim gece rüyasında beni görmüş, 
beraber sinemaya gidip vakit geçirmi-
şiz ardından da benim annemi arayıp 
izin almış; ben de öğrencimde uyuya 
kalmışım. Sabah uyandığında annesine 
koşarak anlatmış, çok mutlu olduğunu 
söylemiş ve annemden izin alırsa on-
larda kalabileceğimi düşünmüş. Onun-
la kalmam için planlar yapmış. 
Öğrencim servisle okula gelir gelmez 
bana rüyasından bahsetti. Ardından 
da “Seninle nasıl beraber yaşayacağımı 
çok düşündüm ve buldum.” dedi. 
“Ben Yeni Nesil de önce anaokulunu 

sonra ilkokulu sonra da ortaokulu bi-
tireceğim. Ardından liseyi okuyacağım 
ve üniversiteye giderken ikimiz aynı 
şehirde ev tutacağız ve ev arkadaşı ola-
cağız.” 
Ben zaten üniversiteyi bitirdim ve bir 
işim var bak öğretmenim, diye iletti-
ğimde:
-O zaman ne işin var anaokulunda ha-
len, demişti.
HA-VET

Yusuf VARLI (Türkçe Öğretmeni)

Yaratıcı yazma ve sözcük türetme ça-
lışmalarını öğrencilerimle her seviyede 
yaparım fakat  yeni türetilen sözcüğün 
bana bir cevap olarak döneceğini hiç 
düşünmemiştim. 
Öğretmenliğimin ilk yıllarıydı.  Öğ-
rencilerimden, bir yarışma için şiir 
yazmalarını istemiştim. Yarışmaya ka-
tılmasını çok istediğim ama yarışmala-

ra katılmayı sevmediği için de yazmak 
istemediğini bildiğim bir öğrencime 
“Sen de yazacağın şiirle katılmak is-
ter misin?” dedim. Öğrencim de bana 
“Havet” cevabını verdi. Cevabını anla-
madığımı söyleyip açıklamasını istedi-
ğimde ise “Öğretmenim, ben herhangi 
bir yarışmaya katılmak istemiyorum, 
bu sebeple cevabım ‘hayır’ fakat siz isti-
yorsanız sizi kırmayıp katılırım. Bunun 
içinse cevabım ‘evet’ olur. O yüzden de 
ilk cevabım ‘hayır’ın ‘ha’sı ve ikinci ce-
vabım ‘evet’in ikinci hecesi olan ‘vet’i 
bir araya getirip size bu cevabı verdim.”
Bu cevap karşısında ne diyeceğimi bi-
lememiştim. Bu kadar tatlı ve kibar bir 
reddedilişi özgün bir üslupla almak ise 
beni hiç üzmedi.

Sevgili Öğretmenim

Sevginle büyüttün
Bilginle harmanladın
Verdiğin dersler ile
Hayata hazırladın

Yan yana gelemesek de
Uzaktan da öğrettin
Hiç zaman kaybetmeden
Yarınları gösterdin

Kâh güldük kâh ağladık
Sınav stresi ile
Bazen de zorlandık
Hiç bitmeyen azminle
Biz bunları da aştık.

Leyla Doruk Gençer (5-B)

Öğretmen

Öğretmen, bir bireyi hayata ha-
zırlayan
Her engeli ona anlatan
Çevresine sevgiyle bakandır
O yüzdendir ona saygısı herkesin

Sever,sayar,büyütür,anlar
Bu yetenek bir onda var
Kimse unutamaz öğretmenlerini
Çünkü onu ilk anlayandır

İşini sever ama değil zorla
Çünkü işi çocuktur; ne güzeldir
Sevgiyle kollar,kollarında
Hayatı fısıldar kulağına

Dora Parmaksız   (7-A)

OKUL

Kalem, silgi, defter
Kalem kutumda gezer
Canım okulum benim
Çocuklar seni çok sever.

Yaz yaz bitmez
Oku oku yetmez
Canım okulum benim 
Bitirince gezmez.

Irmak DEMİRKAN (3-B)

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, 
27 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen 
Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" 
kapsamında, hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve 
kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sür-
dürülmesi amacıyla "Okulum Temiz" belgelendirme programı yürür-
lüğe alınmıştır. Okulumuz, "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının 
Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu" içerisinde 
belirtilen tüm faaliyetlerin, eylem  planlarının, talimatların, eğitimle-
rin vb. işlemleri tam olarak yerine getirerek “Okulum Temiz Belgesi”ni 
almıştır.



Türkiye Cumhuriyetin’in yetiştirdiği bazı dünyaca ünlü isimleri tanıyalım:

“Sen bugünden yarına, birazcık umut sakla.” - Metin Altıok

UĞUR ŞAHİN VE ÖZLEM TÜRECİ
Yeni tip koronavirüs Kovid-19 
aşısıyla insanlığa umut aşılayan 
Türk kökenli bilim insanları Prof. 
Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türe-
ci, ABD'li Pfizer şirketiyle ortak 
geliştirdikleri Kovid-19 aşısının 
gösterdiği başarıyla dünya günde-
minde ağırlığını korurken, koro-
navirüs salgınıyla mücadelede en 
önemli isimler haline geldi.
Şahin ve Türeci'nin mucitleri ol-
duğu Pfizer / BionTech aşısı dün-
yada birçok ülkede yaygın olarak 
kullanılmaya başlanmış durumda.

AZİZ SANCAR
Teksas ve Yale üniversitelerinde 
tezleriyle gündem yarattı. DNA 
onarımı, biyolojik saat, kanser 
tedavisi gibi konular üzerine bi-
limsel makaleler ve  kitaplar ya-
yınladı.
Hasar gören DNA’ların hücreler 
tarafından nasıl yenilendiklerini 
haritalandıran çalışmasıyla 2015 
yılında Nobel Ödülü’ne layık gö-
rüldü ve  “Başarımı memleketime 
ve Cumhuriyet devrinin başlattığı 
eğitime borçluyum.” Dedi.

NURİ BİLGE CEYLAN
Yurtdışında en çok ödül kazanan 
Türk yönetmen olan Nuri Bilge 

Ceylan,  ‘Üç Maymun’ filmiyle ‘en 
iyi yönetmen’ ödülünü aldı ve “Bu 
ödülü tutkuyla sevdiğim, yalnız 
ve güzel ülkeme adamak istiyo-
rum.” dedi.

ORHAN PAMUK
2006’da Nobel Edebiyat Ödülü’nü 
kazanarak Nobel alan ilk Türk va-
tandaşı ve bu ödülü alan en genç 
iki kişiden biri olmuştur.

FAZIL SAY
Dünyaca ünlü konser piyanisti 
olan Say’ın uluslararası ilk başarısı, 
1991’de Avrupa Birliği tarafından 
düzenlenen Avrupa Piyano Yarış-
ması’nda kazandığı ödül olmuştur.

FATİH AKIN
2004’te Berlin Film Festivali’nde 
Altın Ayı ödülünü kazanan Türk 
yönetmen. ‘Yaşamın Kıyısında’ 

filmiyle de 2007’de Cannes’da en 
iyi senaryo ödülünü almıştır.

HALİL MUTLU
Üç kez olimpiyat, beş kez dünya, 
dokuz kez Avrupa şampiyonu 
oldu. 52, 54 ve 56 kiloda 20’den 
fazla dünya rekoru kırdı. Üst üste 
kırdığı rekorlar nedeniyle ken-
disine ‘Küçük Dev Adam’ lakabı 
takılmıştır.

FERYAL ÖZEL
NASA’da araştırmacı olarak görev 
yaptıktan sonra Arizona Üniver-
sitesinde astrofizik dersleri ve-
ren Özel, 2013 yılında Amerikan 
Astrofizik Derneği tarafından en 
başarılı astrofizikçilere verilen 
Maria Goeppert ödülünün de 
sahibi. Kendisi Türk Bilim Aka-
demisi’nin de üyeleri arasında 
bulunuyor.

CANAN DAĞDEVİREN
Yeni nesil Türk bilim insanları 

arasında yer alan Canan Dağde-
viren, Harvard Üniversitesi Genç 
Akademi üyeliği bulunan ilk 
Türk. Giyilebilir teknoloji, esnek 
elektronik cihazlar ve yeni nesil 
devreler üzerine araştırmacı ola-
rak görev yapan Dağdeviren, cilt 
kanserini tespit edebilen giyilebi-
lir kalp çipini icat etti.

NAŞİDE GÖZDE DURMUŞ
Henüz 33 yaşında olan Durmuş, 
çocukken yaşadığı bir hastalığa 
karşı savaşmak için Standford 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyo-
kimya Bölümü’nde araştırma gö-
revlisi oldu. Hedefine ulaşan genç 
bilim insanı, kanserin erken teş-
hisi üzerine yaptığı çalışmalarla 
adını duyurdu. MIT Technology 
Review tarafından “tıpta ve biyo-
lojide çığır açan lider” olarak ta-
nımlandı.

BETÜL KAÇAR
NASA Genç Araştırmacı Ödü-
lünü Aldı. Henüz 20’sinde pro-
jesiyle NASA’ya başvurdu ve bi-
lim çalışması NASA tarafından 
burs ile ödüllendirildi. Harvard 
Üniversitesi öğretim üyesi olan 
Astrobiyolog Betül Kacar, geç-
tiğimiz yaz Arizona Üniversi-
tesi’nden de profesörlük teklifi 
aldı.

METE ATATÜRE
Cambridge Üniversitesinde ku-
antum fiziği üzerine çalışan 
Prof. Dr. Mete Atatüre, henüz 43 
yaşında olmasına rağmen Step-
hen Hawking’in yetiştiği okulda 
bilime katkıda bulunuyor. Işık 
sesinin gürültüsünü ölçen, bu ça-
lışmasını yaptığı ekibiyle birlikte 
tarihe geçen Atatüre, evrenin bir 
başka köşesinde, farklı bir yaşam 
formunu bulma ihtimalimizin 
çok yüksek olduğunu düşünüyor.

CAHİT ARF
10 TL’lik banknotlarımızın arka-
sında resmi bulunan Ordinaryus 
Prof. Dr. Cahit Arf, matematik 
alanındaki çalışmalarıyla bilini-
yor. Bilim dünyasında Arf Sabiti, 
Arf Halkaları ya da Arf Sarmalları 
olarak bilinen matematiksel bu-
luşun sahibi. Alman matematikçi 
Helmut Hesse ile birlikte Hes-
se-Arf Kuramını geliştirdi. 

OKTAY SİNANOĞLU
Oktay Sinanoğlu, Türk kimyacı, 
moleküler biyofizikçi ve biyo-

kimyacı Türk bilim insanı. Yale 
Üniversitesinde kimya alanında 
profesörlük unvanına kavuşan 
en genç bilim insanı hala Sina-
noğlu’dur. Japonya ve Türkiye’de 
pek çok bilim kuruluşuna ve üni-
versiteye de danışmanlık yaptı. 
Türkçe’nin özgünleşmesi ve arın-
dırılması için pek çok öneri çalış-
masında da bulundu.

BİLGE DEMİRKÖZ
Uzay radyasyonu hakkında yaptı-
ğı çalışmalarla her yıl 15 genç bi-
lim kadınına verilen Uluslararası 
Yükselen Yetenek Ödülünü aldı.  
Tam burslu olarak dünyaca ünlü 
MIT’ye kabul edildi. MIT’de ana-
dal olarak fizik, yandal olarak ma-
tematik ve müzik okudu. Yüksek 
lisansını yine MIT ’ de tamamla-
dı. Doktora derecesini ise Oxford 
Üniversitesi’nden aldı. Nasa da bir 
proje kapsamında 4 yıl çalıştıktan 
sonra Avrupa Nükleer Araştırma 
Merkezi yani CERN de devam 
ediyor kariyerine.
Ve daha niceleri…

Değerli Velilerimiz, Sevgili Öğrencilerimiz,

Hayat, perdelerin açılıp kapandığı, rollerimizle süslü, 
sürprizlerle dolu bir tiyatro. Bu sahnede bize biçilen 
rollerimizle kimi zaman gülüyor, kimi zaman şen kah-
kahalar atıyor, kimi zaman hüzünleniyor ve senaryosunu 
bilmediğimiz bir piyeste, yarınlara güçlü ve donanımlı bir 
şekilde hazırlanıyoruz. 
Geçtiğimiz 2020 senesinde dünya çapında birçok ülkeyi 
sarsan ve ülkemizde de pek çok alanda değişime ve 
dönüşüme neden olan Covid-19 (Korona virüs) salgını 
yaşantımızı önemli ölçüde etkiledi.
Bir çok farklı alanda olduğu gibi  eğitim öğretim süreci 
ve uygulamalarında da kaçınılmaz değişiklikler meydana 
geldi ve eğitim yöneticilerimizi, öğrencilerimizi, veliler-

imizi ve yaşam tarzlarımızı  etkiledi.
Hayallerimizin ertelendiği, bir o kadar da farkındalığı 
artırıcı, kendimizi ve okulumuzu geliştirmeye yönelik bir 
dönem oldu. Tüm bu süreçler yaşanırken 2020-2021 eğit-
im öğretim sezonuna, yüz yüze eğitim vermek  ümidiyle 
başladık. Ancak son gelişmeler, çok sevdiğimiz öğren-
cilerimizle bir araya gelmemize engel oldu. Yaşanan bu 
durumu; Yeni Nesil 2000 Okulları olarak daha önceden 
edindiğimiz deneyim , güçlü bir yönetim ve eğitim 
kadrosuyla karşıladık. Bu yeni dönemde tam gün eğitim 
anlayışıyla yola çıktık. Ders programlarımız; okulda uy-
guladığımız programlarımızla birebir aynı olacak şekilde 
dizayn edildi. Bu süreçte; sosyal etkinliklerimizi ve kulüp 
faaliyetlerimizi de ihmâl etmeden planlarımıza dâhil 

ederek gerçekleştirdik.Dijitalleşen eğitime ayak uydur-
ma çabasında olduk ve teknolojik ve pedagojik alan bil-
gi ve deneyimlerimizde önemli gelişmeler yaşadığımızı 
söyleyebiliriz.
Eğitim kadromuz; daha önceden kullandığı eğitim te-
knolojisi bilgilerini yaz döneminde Yeni Nesil 2000 
Okullarında  aldıkları seminerlerle daha da artırarak 
branşları içerisinde sentezlediler. Ayrıca öğretmenler-
imiz; günümüzün olmazsa olmazları arasında yer alan 
WEB 2.0 eğitim araçlarını derslerine entegre ederek eğit-
im faaliyetlerini devam ettirdiler. Branşlar arası işbirliği 
ile  öğrencilerimizin görmesi gereken birçok müzeye de 
online olarak geziler düzenlendi. Geri planda, okulumuz 
içerisindeki güçlü iletişim sayesinde öğretmenlerimiz; 
keşfettikleri yeni uygulamaları bir birlerine aktararak 
öğrencilerimize faydalı olacak şekilde ders etkinlikler-
inde  kullandılar. Farklı deneyimler edinmek adına 360' 
kameralarla ders uygulamaları da gerçekleştirdik. 
Dijitalleşen çağda; Yeni Nesil 2000 Okullarındaki öğren-
cilerimizin, çağın gereklerine uygun olan yerlerini alabil-
meleri için tüm desteğimizle bilgilerimizi öğrencilerim-
ize aktarıp akranlarından birkaç adım öteye geçmelerini 
sağladık. 
Okulumuzun tam kapasiteyle adapte olduğu uzaktan 
eğitim sürecini; aile ve öğrenci işbirliği ile kusursuz olar-
ak yerine getirdik. Şüphesiz hepimizin bu süreci kolay-
lıkla ve başarıyla geçirmiş olmamızda öğretmenlerimizin 
yanı sıra,  değerli velilerimizin de büyük bir rolü olmuş-
tur.Siz velilerimizin desteği, öğrencilerimizin ve okulu-
muzun gayreti ile öğrenci kazanımlarımızı eksiksiz olar-
ak tamamladık. Türkiye geneli ve okul içerisinde yapılan 
denemelerle öğrencilerimize verdiğimiz kazanımları 
ölçme ve değerlendirmeye tâbi tuttuk. Somut olarak 
elimizdeki verilerden, doğru yolda ilerlediğimizi de gö-

zlemledik. Bu başarı hepimizin.
Yüz yüze eğitime geçtiğimiz zamanlarda elbette bu 
süreçte edindiğimiz teknolojik ve pedagojik kazanımları 
bırakmayıp daha güçlü Yeni Nesilli öğrenciler yetiştirmek 
için kullanmaya devam edeceğiz. 
Akademik olarak elimizden gelenin en iyisini yapan 
biz Yeni Nesil ailesi, sizlerle ortak noktamız olan sevgi-
li öğrencilerimizin psikolojik olarak da yanlarında ol-
maya devam ettik. Öğretmenlerimiz, moral ve moti-
vasyon bakımından öğrencilerimizin sürekli yanlarında 
olup gerekli bireysel görüşmeleri de gerçekleştirerek 
bu süreci daha rahat atlatmalarını sağladı. Siz değerli 
velilerimizle her sene okulumuzda gerçekleştirdiğimiz 
veli toplantımızı, rutinimiz doğrultusunda yeni çağa ve 
yeni düzene uygun, okulumuzun gelişen teknolojik alt 
yapısını da kullanarak online şekilde gerçekleştirdik. 
Katılımlarınızla bizlere verdiğiniz destek çok kıymetliydi. 
Sayın velilerimiz, Yeni Nesil 2000 ailesi olarak tüm do-
nanımımız, deneyimimiz ve  işbirliği anlayışımızla  ikinci 
döneme de hazırız. Birinci dönem içerisinde sağlıklı di-
yaloglarınız, iletişiminizle gücümüze güç kattığınız için 
teşekkür ederiz. 
Tüm bunların yanı sıra eğitim elbette yüz yüze yapılınca 
daha anlamlı hale geliyor. Öğrencilerimizin göz bebekler-
ine bakarak kurduğumuz iletişimin değeri hiçbir şeyle 
ölçülemez.
Bizler 21. yüzyıl becerileriyle donanmış, hayatta 
karşılaştığı  sorunlarla  baş edebilme becerisi yüksek, tam 
donanımlı ve  değerlerini benimsemiş gençler yetiştirm-
eye devam edeceğiz.
Sağlıklı, huzurlu günlerde tekrar birlikte olmak dileği-
yle...
Sevgilerle

                                  Sevim DÜLDÜL
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Cemre ARAT (3-B)

Berin Mira AKTAŞ (2-B)

Aras SPOLITIS (5-B)

Defne ERDOĞAN (7-A)

Esin ARMAĞAN (5-A) Esma Ela KUL (3-A)

Berk SUMRU (2-B) Ceren Naz ERCİYAS (4-A)

Didar YÜKSEL  (3-B)Ela KORLU  (7-B)
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Hayal Peri ÇELİKOK (7-A)

Lidya KAYA (3-A)

Janset GÜNER Leyla Doruk GENCER (5-B)

Leyla Doruk GENCER (5-B)

Sarin AKBAY (4-B)

Sarin AKBAY (4-B)

Kaan ÖNER (7-B)
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