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Değerli Okurlar,
2020 yılında 35. kuruluş yıl dönümümüzü kutluyoruz. Akademik 
donanımı gelişmiş, bilgi ve teknolojinin küreselleştiği dünyaya 
entegre, kültürel değerlerini koruyan, iletişim becerileri gelişmiş, 
özgün ve özgüveni yüksek bireyler yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz. 

İSTEK Vakfı; tüm kurumlarıyla, Ulu Önder Atatürk’ün işaret ettiği 
yolda, eğitim ve kültür yaşamımızı en ileriye taşıma misyonunu 
kararlılıkla sürdürüyor. Büyük bir inançla oluşturduğumuz kurumsal 
değerlerimiz, inovasyon kültürümüz, fark yaratan akademik 
programlarımız, kültür-sanat ve spor alanlarına sağladığımız katkılar; 
kuruluşumuzdan bugüne başta değerli velilerimiz olmak üzere tüm 
toplumumuz tarafından takdir ve ilgi gördü. Sevgili öğrencilerimize 
ve değerli velilerimize bizlere duydukları güven ve destekleri için 
teşekkür ederim. Bu güvene layık olmamızı sağlayan, değerlerimizi 
özveriyle yeni nesillere aktaran tüm çalışanlarımıza şükranlarımı 
sunarım.  

Sizlerin desteği ve ilgisi, İSTEK Ailesini daha büyük ve güçlü kılma 
azmimizi perçinliyor. İSTEK’li olmanın ayrıcalığını güzel ülkemizin 
dört bir yanına yayma çabalarımıza hız verdik. İstanbul, Antalya, 
İzmir, Aydın, Denizli, Kocaeli, Yalova, Çanakkale ve Lüleburgaz’daki 
kampüslerimize, önümüzdeki yıl Bandırma, Mersin, Osmaniye, 
Kütahya ve Afyon’u da ekliyoruz. 

Sürekli gelişim ilkemizin bir yansıması olarak; uluslararası 
akreditasyonlar, teknolojik altyapı ve fiziki ortamın güncellenmesi 
alanlarında önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Yatırımlarımızı daha 
da ileriye taşıyacak olan ise hiç kuşkusuz eğitimcilerimizin gelişimi 
olacaktır. Öğretmenlerimizi, bilgilerini güncelleme ve yeni eğitim 
yöntemlerini deneyimleyerek derslerine entegre etme şansı veren 
seminer ve sertifika programlarıyla destekliyoruz.

İSTEK 12; kampüslerimizdeki neşeyi, yenilik ve keşfetme 
heyecanımızı, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın başarılarını sizlerle 
paylaşmayı amaçlıyor.  35. yıl sayımızda; eğitim programlarımızla 
ilgili son gelişmeler ve okullarımızda uygulanan örneklerin yanı 
sıra İSTEK Vakfı Kurucu Başkanı Sayın Bedrettin Dalan ile 35. yıl 
dönümümüz vesilesiyle yapılmış özel bir röportaj sizleri bekliyor. 

Keyifle okumanız dileğiyle…

Saygı ve sevgilerimle,

Barış DALAN
İSTEK Okulları

Yönetim Kurulu Başkanı
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Özel Roportaj
Exclusive Interview
İSTEK Vakfı’nın 35. kuruluş yıl 
dönümü için Kurucu Başkan 
Sayın Bedrettin Dalan ile 
yapılan özel röportaj.

English Summary
on page 74

22
Astronomi / Astronomy
İSTEK Belde Gözlemevindeki yeni 
araştırma olanakları astronomi 
eğitimi açısından bir kilometre taşı.

İSTEK Okulları mezunu tiyatro 
ve dizi oyuncusu Doğaç 
Yıldız ile okul günleri, kariyer 
yolculuğu ve Türkiye’de tiyatro 
üzerine konuştuk.

English
Summary
on page 74

İmtiyaz Sahibi
İSTEK İstanbul Eğitim Hizmetleri A.Ş. adına
Ali İhsan Özyazgan

Yayın Adı
İSTEK12

Yayın Türü
6 Aylık, Yerel, Süreli

Yönetim Yeri
Acıbadem Mah. Bağ Sok. No:8 PK 34718
Kadıköy / İstanbul
Telefon: 0216 326 34 15
Fax: 0216 326 34 31

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Elif Öztürk

Yayın Kurulu
Elif Öztürk
Seda Serezli
Zeynep Pakkan

Tasarım
Nisan Atbakan
Tolunay Sütçü

Baskı
İmak Ofset Basım Yayın Tic. ve San. Ltd. Şti.
Merkez Mah. Atatürk Cad. Göl Sk. No: 1 34197 
Yenibosna - İstanbul 

T: +90 444 62 18
F: +90 (212) 656 29 26

www.imakofset.com.tr

Tüm Hakları İSTEK İstanbul Eğitim Hizmetleri A.Ş.’ye aittir. 
Tamamı veya bir bölümü izinsiz kullanılamaz.

62 Sağlık / Health
Çocuklarda idrar kaçırma, 
ciddi rahatsızlıkların 
belirtisi olabilir.English 

Summary
on page 78

: 30

66
Gezi / Travel
Şubat ayında Prag’da nereleri ziyaret etmeli ve 
neler yemeli sizler için derledik.

English
Summary
on page 7870

Yaşam / Life
Vücudun ne istediğini esas 
alan holistik beslenme nedir? 

English Summary
on page 78

18
Teknoloji / Technology
İSTEK Okullarındaki robotik eğitimi 
kalıcı öğrenmeyi destekleyen içerikler 
üretiyor.

English Summary
on page 74

İSTEK’li / Alumni
   

English Summary
on page 7756

04 Haberler / News
 English Summary on Page 73

İSTEK Okullarında 2019-20 eğitim-öğretim 
yılının ilk yarısı çeşitli etkinliklerle tamamlandı.

İSTEK Okulları Yurtdışı Üniversite Danışmanlık 
Ofisi öğrencilere yurtdışı üniversitelere kabul 
sürecinde rehberlik ediyor.

20 Rehberlik / Counseling

24 Okullardan Haberler / News
 English Summary on Page 74-77

Kampüslerden son haberler...

60 Başarılarımız / Our Success
Okullarımızın güncel başarıları

64 Yeditepe’den / From Yeditepe
 English Summary on Page 78

Yeditepe Üniversitesi, 2020 yılı itibariyle IB Diploma 
Öğretmenliği sertifika programını hayata geçiriyor

74 Ajanda / Agenda
Vizyona girecek filmler, yeni çıkan kitaplar.

16 Eğitim / Education
English Summary on Page 74

English Summary on Page 74

Değişen dünyada öğrenciler nasıl tercihler 
yapmalı?
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İSTEK Okulları Yabancı Diller Konferansı “Make It 
Happen”, 19 Ekim Cumartesi günü, tüm İngilizce 
öğretmenlerinin katılımına açık ve ücretsiz olarak 
Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi.

Türkiye’de yabancı dil öğrenen öğrenciler için 
sürdürülebilir bir gelişim planı hedefiyle devlet ve özel 
okullarda görev yapan İngilizce öğretmenlerine yönelik 
olarak düzenlenen konferansta İSTEK Vakfı Kurucu 
Başkanı Sayın Bedrettin Dalan, Yeditepe Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Akyel, 
akademisyen Doç. Dr. Hossein Farhady, öğretmen 
eğitmeni Theresa Doğuelli, Prof. Dr. Sarah Mercer ve 
İSTEK Okulları Yabancı Diller Direktörü İpek Bulduk 
Cooley konuşmacı olarak yer aldı.

Sayın Bedrettin Dalan konferansta yaptığı konuşmada 
bir yabancı dili iyi öğrenebilmek için öncelikle ana dilin 
çok iyi bilinmesi gerektiğinin altını çizerken, Profesör 
Sarah Mercer ise dil öğrenme sürecindeki öğretmen ve 
öğrenci arasındaki bağın önemini vurguladı.

İSTEK Okulları, Öğretmenler Gününü 29 Kasım tarihinde 
Hilton İstanbul Bosphorus’ta coşkuyla kutladı. Behzat 
Gerçeker ve ENBE Orkestrasının sahne aldığı gecede 
geçmişten günümüze iz bırakmış Türkçe ve yabancı 
şarkılara eşlik eden öğretmenlerimiz gece boyunca 

Konuşmasında Türkiye’deki İngilizce eğitiminin 
sorunlarını detaylı bir şekilde ele alan Yabancı Diller 
Direktörümüz İpek Bulduk Cooley, İngilizce Yeterlik 
Endeksi verilerine göre Türkiye’nin 80 ülke arasında 
73’üncü sırada yer aldığını belirtti. Cooley, bu 
olumsuzluğun yabancı dili bir iletişim aracından ziyade 
bir ders olarak görmekten kaynaklandığının altını 
çizdi. Cooley’e göre iyi bir yabancı dil eğitimi için üç 
konuda kararlı olmak gerekiyor. Öncelikle, sınıflarda 
öğretilen dil haricinde başka bir dilin sadece acil ve 
hayati durumlarda kullanılması gerekiyor. İkinci olarak, 
öğretmenlerin ihtiyaçlarının çok iyi analiz edilmesi 
ve belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde öğretmenlere 
farklı eğitimler sunabilmek şart. Son olarak, çocukların 
düşünme becerilerinin her geçen gün daha da geliştiği 
için yabancı dil eğitimine erken başlamak artık çok daha 
önemli.

İSTEK Okullarının yabancı dil eğitiminde bu hususlarda 
taviz vermeyen bir anlayışa sahip olduğunu belirten 
Cooley, öğrencilere bir başkasının yardımı olmadan 
iletişim kurabilecekleri ve karşı tarafı çok iyi 
algılayabilecekleri bir eğitim vermeyi hedeflediklerini 
belirtti.

gönüllerince eğlendiler. Atatürk ilke ve devrimleri 
ışığında yetiştirdikleri nesillerle gurur duyuyor, sevgi ve 
emeklerinin karşılığının asla ödenemeyeceği bilinciyle 
Öğretmenler Gününü tekrar kutluyoruz.
 

GÖRKEMLİ GECE
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ

İSTEK OKULLARINDAN
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Hizmetiçi Eğitim
Programları

IB Global Konferansı
için Abu Dabi’deydik

İSTEK Okulları öğretmenleri okullarımızdaki eğitim 
programlarını zenginleştirecek yaratıcı eğitimlere 
katılmaya devam ediyor. Kasım ayı içerisindeki ilk ara 
tatilde müzik öğretmenlerimiz ukulele eğitimi alırken, 
bilişim öğretmenlerimiz EGO Education, robotik, Sketch 
Up ve Arduino eğitimlerine katıldılar. Ayrıca anaokulu 
öğretmenlerimiz çocuk yogası, drama öğretmenlerimiz 
sahne, dekor ve kostüm tasarımı, branş öğretmenlerimiz 

ARGE çalıştayına İSTEK Okullarının tüm kampüslerinin 
yöneticileri, idarecileri, bölüm ve zümre başkanları 
katıldı. Çalıştay boyunca yıllık işleyiş ve planlamalarla 
ilgili gün boyu süren toplantılar yapıldı. Tüm akademik 
ve idari bölümler, ekipler halinde toplanarak kendi 
bölümlerini ilgilendiren konuları ele aldılar.

Alınan kararlar, günün sonunda tüm katılımcıların olduğu 
konferans salonunda açıklandı. Kararların açıklanmasının 
ardından İSTEK Okulları Genel Müdürü Sayın Ali İhsan 
Özyazgan bir konuşma yaparak günü değerlendirdi. 
Özyazgan, 2019-2020 öğretim yılı için beklentilerini ve 
yıl boyunca yapılması planlanan çalışmaları katılımcılar 
ile paylaştı.

İstanbul’daki İSTEK Okullarının eğitmen kadrolarından 
oluşan 18 kişilik büyük bir ekiple 24-26 Ekim 2019 

tarihleri arasında Abu Dabi’de IB Global Konferansına 
katıldık. Bu seneki teması “IB Nesli” olarak belirlenen 

konferansa 150’den fazla ülkeden okul temsilcileri 
katıldı. İSTEK Okulları yöneticileri ve program 

koordinatörleri konferansta aktif bir çalışma yürüterek 
farklı ülkelerden gelen eğitimcilerle bilgi paylaşımında 

bulunma ve eğitimle ilgili ilham veren sunumlara 
katılma fırsatı buldular.

ise sunum hazırlama ve soru yazma atölyelerine katıldı.
İSTEK Okulları Yabancı Diller Bölüm Direktörü İpek 
Bulduk Cooley öncülüğünde 18-19 Kasım tarihlerinde 
“Inservice Training” çalıştayı düzenlendi. Yabancı diller 
öğretmenlerimizin katıldığı çalıştayda uluslararası 
sınavlarla ilgili uygulamalar ile ikinci yabancı dillerde 
farkındalık yaratma, materyal hazırlama, ölçme ve 
değerlendirme seminerleri gerçekleştirildi.

12 ÇOK GEÇ
ÜNİVERSİTEYE 11 DE GEÇ

ARGE ÇALIŞTAYLARI

İSTEK Okulları 11. sınıf öğrencilerinin Yeditepe 
Üniversitesi’nde beş gün süren konaklamalı “12 Çok 
Geç, Üniversiteye 11 de Geç’’ programı sona erdi. 
Çalışma disiplini, akran öğrenme ve otokontrolün 
amaçlandığı program ‘’Türkçe’de Anlam Sorularına 
Yaklaşım’’, ‘’Matematikte Yeni Nesil Soru Çözüm 
Teknikleri’’ gibi sunumların yanında mini bir konserle de 
renklendirildi.

YENİ AÇILAN KAMPÜSLERİMİZLE
EĞİTİMDE İSTEK FARKI TÜRKİYE’DE  

2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren Mersin, 
Kütahya, Afyon, Bandırma ve Osmaniye’de eğitim 
dünyasına hizmet vermeye başlayacak kampüslerin 
tanıtım toplantıları kampüs yöneticileri, idarecileri, 
eğitim kadrosu ve velilerin katılımıyla gerçekleşti. 
Toplantıda konuşan  İSTEK Okulları Genel Müdürü 
Sayın Ali İhsan Özyazgan,  “Bundan 35 yıl önce İSTEK 
Semiha Şakir okullarımızın açılmasıyla eğitime başlayan 

İSTEK Okullarının bugün Türkiye’nin farklı şehirlerinde 
17 kampüsü var. Biz kendi diline sahip çıkan, kendi 
kültürünü benimsemiş ve dünyaya entegre olmuş 
bireyler yetiştiren vakıf okullarıyız.” dedi.

Konuşmaların ardından İSTEK Okullarının eğitim 
felsefesini yansıtan sunumlar izlendi.
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İSTEK Okullarının eğitim kalitesi Türkiye’nin farklı şehirlerinde öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.
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2019-2020 eğitim öğretim yılına başlarken öğretmenler, 
uzman oldukları, ilgi duydukları veya bir mesleki gelişim 
etkinliğinde öğrenip etkilendikleri eğitim öğretim 
uygulamalarını meslektaşları ile paylaşmak amacıyla bir 
araya geldi. Basketbol Milli Takım eski baş antrenörü 
Çetin Yılmaz, Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş  ve Yazar Polat 
Doğru’nun ana konuşmacı olarak yer aldığı konferansta 
çeşitli konularda 45 sunum yapıldı.

İSTEK Okulları tarafından düzenlenen konferansta 
konuşan Genel Müdür Yardımcısı Esin Elmas, konferansın 
amacının İSTEK öğretmenlerinin bir araya gelerek farklı 
alanlardaki uzmanlıklarını birbirlerine aktarmaları olduğunu 
belirtti. Elmas, “Bu konferans sayesinde eğitimde en iyi 
uygulamalar bir şekilde ortak bir platformda toplanmış 
ve paylaşılmış oluyor. Bu bizim için çok önemli. Çünkü 

kampüslerimiz çok farklı bölgelerde yer aldığı için sene 
içerisinde bir araya gelme fırsatları olmuyor. Dolayısıyla 
bu seminer döneminde tüm öğretmenlerimizi bir araya 
getirip, aynı çatı altında, farklı alanlarda, farklı branşların 
paylaşımda bulunduğu bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. 
İkincisi ekip ruhu bizim için çok önemli. Bu paylaşım 
ortamları sayesinde öğretmenlerimiz bir araya gelerek bir 
ekip ruhu yakalıyorlar. Dışarıdan gelen konuşmacılarımız 
da onlara bu anlamda yeni bir vizyon ve değer katarak 
ilham olmaya çalışıyorlar. Bu anlamda öğretmenlerimizden 
gelen geri bildirimler de çok olumlu. Bu paylaşımların 
kendileri açısından hem motivasyon verici hem de eğitici 
olduğunu söylüyorlar” dedi.

Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Konferans salonunda ve 
çeşitli dersliklerde yapılan paylaşım konferansına yaklaşık 
1000 öğretmen katıldı.

İSTEK’ li Öğretmenler PAYKON’da Buluştu

İSTEK Okulları Gelişim Seminerleri birbirinden değerli konuşmacılar ve farklı konu başlıkları ile başlıyor.
Prof. Dr. Acar Baltaş / Psikolog, Akademisyen, Eğitimci, Yazar 
Aşırı Ebeveynlik
13 Şubat 2020 İSTEK Kaşgarlı Mahmut Okulları 16.00 – 17.30
19 Mart 2020 İSTEK Belde Okulları 16.00-17.30

Dr. Öğretim Üyesi Ayşen Köse / Akademisyen 
Olumsuz Çocukluk Çağı Yaşantılarının Yetişkinlikteki Etkileri
27 Şubat 2020 İSTEK Belde Okulları 16.00 – 17.30
3 Mart 2020 İSTEK Acıbadem Okulları 16.00 – 17.30

Dr. Öğretim Üyesi Çağla Şeneler / Akademisyen
Dijital Çağ ve Teknolojileri
9 Mart 2020 İSTEK Atanur Oğuz Okulları 16.00 -17.30

Dr. Öğretim Üyesi Asuman Güner Öztürk / Akademisyen
Kariyer Liderliği
12 Mart 2020  İSTEK Kemal Atatürk Okulları 16.00 -17.30

Doç Dr. Öğretim Üyesi Gonca Kızılkaya / Akademisyen
Dijital Bağımlılık
19 Şubat 2020 İSTEK Bilge Kağan Okulları 16.00 – 17.30

Şermin Yaşar / Yazar, Influencer @oyuncuanne
Mutlu Oyunlar Mutlu Çocuklar
10 Şubat 2020 İSTEK Semiha Şakir Okulları 16.00-17.30
11 Şubat 2020 İSTEK Atanur Oğuz Okulları 16.00 – 17.30
12 Şubat 2020 İSTEK Acıbadem Okulları 16.00 -17.30
19 Mart 2020 İSTEK Uluğbey Okulları 16.00 -17.30 
 
Dr. Nevin Dölek / Akademisyen, Eğitmen, Aile ve Çift Terapisti
Ergen ve Hedefleri 
4 Mart 2020 İSTEK Uluğbey Okulları 16.00 – 17.30
5 Mart 2020 İSTEK Bilge Kağan 16.00 – 17.30
14 Nisan 2020 İSTEK Kemal Atatürk Okulları 16.00 – 17.30
16 Nisan 2020 İSTEK Semiha Şakir Okulları 16.00 – 17.30

Merve Küçüker / Uzman Diyetisyen
Mindful Eating
11 Mart 2020 İSTEK Kaşgarlı Mahmut Okulları 16.00 – 17.30

2. ıSTEK’LI OGRETMENLER PAYLASIM KONFERANSI
2019 

2ND PRACTICE-SHARING CONFERENCE FOR ISTEK TEACHERS

Yeniden Okul Sıralarında Basketbolda İyi Başladık

İSTEK’liler Kayak Kampında

İSTEK Okulları Geleneksel Mezunlar Günü 15 Eylül’de 
İstanbul’daki 8 kampüste gerçekleşti. Yaklaşık bin 
mezun, okullarında düzenlenen etkinlikte bir araya 
gelerek hem keyifli bir pazar günü geçirdi hem de eski 
günleri andı. Mezuniyetinin üzerinden 10, 20 ve 25 yıl 
geçen mezunlar anı plaketlerini alırken aynı zamanda 
öğretmenleriyle buluşup, eğlenceli oyunlar da oynadı.

Türkiye’nin en büyük şirketler arası basketbol 
organizasyonu “Corporate Basketball League” Seri 
A karşılaşmalarında İSTEK Okulları Basketbol Takımı 
başarılı bir sezon geçiriyor. 

İlk maçını Akbank ile yapan ve maçı 73-64 galip 
tamamlayan takımımız, Ocak ayında son maçını Yıldız 
Holding ile yaptı. Maçı baştan sona üstün bir oyunla 
götüren takımımız 82-73 galip geldi. Haftanın takımı 
İSTEK Okulları olurken, kaptan Mehmet Ali Sağlam 
haftanın oyuncusu; Koç Aytekin Alpullu’da haftanın koçu 
seçildi. 

İSTEK Okulları ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimiz, 
10-12 Ocak tarihlerinde Kartalkaya ve Uludağ’da Kayak 
Eğitim Kampına katıldılar. Öğretmen ve velilerimizin 
de eşlik ettiği iki günlük kampı başarıyla tamamlayan 
öğrencilerimiz keyifli vakit geçirdiler.

İSTEK’li öğretmenler, öğrencileri için özgün kaynak 
yayınlar hazırladı. Ortaokuldan lise 11. sınıfa kadar 
her seviye için tüm branşlar tek bir kaynakta toplandı. 
28 kitap ve 37 bin özgün sorunun yer aldığı kitaplar, 
öğrencilerin başarılarına katkıda bulundu.

İSTEK OKULLARI
Kaynak Yayınlar Konusunda İddialı
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) İSTEK Vakfını kurarken
Atatürk’ü model aldım.

İSTEK Vakfını kurmaya nasıl karar verdiniz?
Uzun bir hikayesi var. Türkiye’de ilk defa 1953 yılında 
Vakıflar İdaresi tarafından Aydın’da Vakıflar Öğrenci 
Yurdu, o zamanki ismiyle talebe yurdu açıldı ve ben de 
oranın bir numaralı öğrencisiydim. Henüz 12 yaşındaydım 
ve tabi ki “vakıf” ne anlama geliyor bilmiyordum. 
1956’da, 15 yaşındayken daha sonra Nobel Ödülü alacak 
bir roman okumuştum. İvo Andrich’in Drina Köprüsü 
romanı. Andrich, Sırp bir yazar ve bu romanında oldukça 
objektif bir dille 1500’lü yıllarda kurulmuş bir vakfın 
1945’li yıllara kadar uzanan bir hikayesini anlatıyor. 
Kitapta Drina Köprüsü için kurulan bir vakfın mütevelli 
heyetleri tarafından nesilden nesile nasıl yaşatıldığı 
anlatılıyor. Vakıf fikri bende ilk olarak 15 yaşında, bu 
kitabı okuduktan sonra uyandı. Hep derdim ki, “elime 
bir fırsat geçerse eğer ben de bir vakıf kurayım ve 
Atatürk’ün dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti’yle beraber 
sonsuza kadar yaşasın.”

Bu sene İSTEK Vakfının 35. kuruluş yıl 
dönümü. 35 yıl epey uzun bir zaman. Neler 
söylemek istersiniz?    
35 yıl iyi bir zaman, yani insanın kurduğu bir kurumun 
35 yıl kesintisiz çalıştığını görmesi büyük bir mutluluk. 
Kurduğunuz kurumun 35. yılını kutlamak büyük bir 
mutluluk ama başlarken şunu özellikle vurgulamak 
isterim: Ben bu vakfı 35 yıl için değil, Cumhuriyet yaşadığı 
müddetçe yaşasın diye kurdum. Dolayısıyla ben bu 
vakfı belirli bir periyot için kurmadım; benden sonra da  
yaşaması için kurdum. Bu nedenle de evlatlarıma, yani 
benden sonraki neslime miras kalmaması gerekiyordu. 
Yoksa biliyorsunuz, miras dediğiniz parçalanır ve 
bölünür. Hatta yok olur; nice şirketler ve topraklar bu 
şekilde yok olmuştur. Bunu göz önünde bulundurarak 
kamu yararına çalışan bir vakıf olarak kurdum İSTEK 
Vakfını. Yani herhangi bir şekilde bölünüp parçalanması, 
şunun ya da bunun elinde kalması gibi bir durum söz 

15 yaş hayalini gerçekleştirerek
İSTEK Vakfını kuran Kurucu Başkanımız
Bedrettin Dalan’ın gözünden “35 yıl”
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İSTEK Vakfı Kurucusu
Sayın Bedrettin DALAN
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konusu değil. Elli kişilik bir mütevelli heyetimiz var ve 
gün geldiğinde kimi layık görürlerse onu seçerler. Daha 
da önemlisi, diğer tüm vakıflar gibi hem Vakıflar Genel 
Müdürlüğü hem de Maliye Bakanlığının kontrolünde 
olduğu için kimsenin herhangi bir şekilde bu kurumda 
yanlışlık yapma şansı da yok. Özetle, kalıcı olacak bir 
kurum kurmak istedim ve Allah’a şükür bunda da 
başarılı olduk.

Şimdi baktığınızda İSTEK Okullarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
İSTEK Vakfını kurma gayem sadece ve sadece eğitim 
ve otuz beş yıldır devam ediyoruz. Bu tabii ki büyük 
bir başarı. Kalıcı bir kurum olma yolunda atılmış büyük 
bir adım. Bir kurumun kalıcı olabilmesi, kendini idame 
ettirebilmesi için yürüttüğü ticari faaliyetlerle ayakta 
kalması gerekiyor. Şuradan ya da buradan gelecek 
bağışlarla kalıcı olunamaz. Biz bu çerçevede uzun yıllar 
önce tüm önlemlerimizi aldık. Evet, vakıf bir ticari kurum 
gibi çalışır ama kazancının tümünü gayesine matuf 
kullanmak zorundadır. Bizim gayemiz eğitim. Bu ülkenin 
ve genel olarak insanlığın en fazla eğitime ihtiyacı var. 
Ama hangi eğitim? Modern, çağdaş, kimlik yaratan, 
Allah’tan başka kimseye biat etmeyen, aklını kimseye 
kiraya vermeyen; ulusal kimliğine, aile kimliğine ve kendi 
bireysel kimliğine sahip bireyler yetiştirmek. Zaten bu 
üç kimliğe sahip olan biri insanlık vasfını tam anlamıyla 
edinir. Vakfın ana gayesi budur. Bu dediklerimin anlamı 
şudur: Bu kimliklere tam anlamıyla sahip olabilmek için 
Atatürk’ün yolunda ilerlemek gerekir. Bu çok kutsal bir 
görev. 

İSTEK Vakfı şimdiye kadar bu kutsal görevi layıkıyla 
yaptı. Bugüne kadar 100.000 çocuk yetiştirdik. Beni de 
Vakıflar İdaresi yetiştirdi. İngilizce buna “pay back”, yani 
geri ödeme duygusu deniyor. Ben de İSTEK Okullarında 
şu ana kadar en az 30-40 bin burslu çocuk yetiştirdim. 
Ama bu asla bitmeyecek bir geri ödeme. Ömrüm kaldığı 
müddetçe yetiştirmeye devam edeceğim. Bu yıl mesela 
benim kurumlarımda 15 bin çocuk burslu okuyor. Ayrıca 
bu vakıf Türkiye genelindeki diğer üniversitelerde 1000’e 
yakın burslu öğrenci okutuyor. Sadece Türkiye’de değil, 
dünyanın her yerinde çocuklarımız var. Çok başarılı, çok 
kişilikli ve kimliğine sahip çıkan öğrencilerimiz insanlığa 
büyük hizmetler veriyorlar. İSTEK Okulları giderek çok 
daha iyi bir seviyeye ulaştı. Şu an oldukça iyi. Fakat “çok 
çok iyi”, iyinin düşmanıdır. Yani kat etmemiz gereken 
yollar var.

Ulusal ya da uluslararası model aldığınız bir 
yapı var mıydı? 

Hiçbir yerden bir model almadım sadece Atatürk’ten 
model aldım o da fazlasıyla yeter. Atamızın bir sözü var, 
eğitimin temelidir: “Öğretmenler cumhuriyet sizden aklı 
hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.” Atatürk varken 
başka bir model aramaya gerek yok.

İSTEK Vakfını diğer eğitim kurumlarından 
ayırt eden özellikler nelerdir?
İSTEK Vakfını kurarken en önemli hedeflerimizden 
birisi Türkiye’deki yabancı dil hegemonyasını kırmaktı. 
İSTEK Okulları açılmadan önce Türkiye’de yabancı dille 
eğitim yapan 5-6 tane okul vardı. Bunlar da yabancı 
ülkelerin Türkiye’de kurmuş olduğu kurumlardı. 
Osmanlı’nın son yüz yılında yabancı ülkelerin Osmanlı’yı 
sömürgeleştirmek için kurduğu misyoner okulları 
bulunuyordu. Anadolu’da sadece 400’ün üzerinde 
Amerikan okulları vardı. Atatürk bunların hepsini 
millileştirdi, çoğunluğu kapatıldı. Kalan 5-6 tanenin 
müdürleri ve öğretmenlerinin belirli bir kısmının Türk 
olması şartı kondu. Ayrıca müfredatlarında okutulacak 
derslerin tamamı da Milli Eğitim Bakanlığının denetimine 
tabi kılındı. Fakat insanlar çocukları dil öğrensin, dünyayı 
daha fazla tanısın diye çocuklarını o 5-6 okula sokmak 
için insafsız bir yarışa soktular. İlkokul 1’den, 2’den 
itibaren çocukların çocukluğu kalmadı. Bunlardan birisi 
de benim büyük oğlumdu. Bunları biz de yaşadık. 

Dolayısıyla vakfı ve okulları açarken bu yabancı okulların 
tekelini kıracak okullar olması gerektiğini düşündüm. 
Hedefim esas olarak şuydu: Çocukları yetiştireyim, 
yabancı dil öğreteyim ama kendi kültürlerine 
yabancılaşmasınlar. Maalesef Türkiye’deki yabancı 
okulların bir kısmında, hatta Türklerin açtığı yabancı 
dil okullarının önemli bir bölümünde çocuklar çok fazla 
yabancılaştırılıyor. Bizim farkımız tam olarak burada işte. 
İSTEK Vakfı, Türk kimlikli yabancı dil konuşan öğrenciler 
yetiştiriyor. Bu bizim önemli farkımız ve de iddiamız. 

Yabancılaşmamış ama yabancı dil bilen, kimlikli ve 
kişilikli öğrenciler yetiştirmek. Bizi diğerlerinden farklı 
kılan en önemli özellik oldu. Yukarıda bahsettiğim 
tekel tabi ki kırıldı. Şimdi bizim dışımızda da yabancı 
dil öğreten okullar açıldı ve bu Türkiye açısından çok iyi 
oldu. Osmanlı’da yabancı dil bilen Türk hemen hemen 
hiç yoktu. Bu nedenle de Osmanlı’da birçok dışişleri 
bakanı ve yurt dışındaki birçok büyükelçi Türk olmayan 
grupların mensuplarından oluşuyordu. Osmanlı çöktüğü 
zaman bile Türkiye’nin Londra büyükelçisi bir Rum’du. 
Ben bu insanlara hizmetleri için teşekkür ediyorum tabi 
ki ama bir Türk’ün Türk’ü savunması ile Türk olmayan 
birisinin Türk’ü savunması arasında çok büyük fark vardır. 
Tam da bu nedenle söylenmiş bir atasözü de vardır: 
“Biz Türkler savaşı meydanda kazanırız ama masada 
kaybederiz.” İSTEK Okulları olarak esas farkımız bu işte: 
Artık masada da kaybetmeyecek ve kaybettirmeyecek 
gençler yetiştiriyoruz.

Şimdiye kadar yapmak istediğiniz ama fırsat 
bulamadığınız bir şey var mı?
Her insanın mutlaka vardır. Ama eğitim alanı için bunu 
söyleyemem. Bu alanda da yapamadıklarımız var ama 
nedeni  Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığının yerleştirdiği 
formatlar. Bu formatlar o kadar yanlış ki kendileri de 
beğenmedi ve kaç defa baştan sona değiştirdiler. Bu 
kadar fazla format değiştirmek zaten eğitimin doğru 
yapılmadığına işaret etmektedir. Dolayısıyla istediğim 
her şeyi yapabildim mi? Hayır, yapamadım. Ama çölde 
bir vaha yarattık hep beraber. 

35. yılımızı kutladığımız bu sene 
öğrencilerinize, öğretmenlerinize ve 
çalışanlarınıza ne söylemek istersiniz?
Bizim İSTEK Vakfı olarak ana hedefimiz Atatürk’ün 
yolunda ilerleyerek Türkiye’yi çağdaş medeniyet 
seviyesine eriştirecek gençler yetiştirmektir. Türkiye’yi 
bu hedefin tam tersine yönlendirmek isteyen 
emperyal güçler var. 1946’dan bu yana süregelen, 
Türk kimliğini zayıflatmayı amaçlayan ve düşünmeyen 
kuşaklar yetişmesini hedefleyen bir eğitim anlayışı var 
maalesef. Biz bu anlayış ile uyuşan bir kurum değiliz. 
Yani emperyallerin bizim çocuklarımıza dikte etmeye 
çalıştıkları eğitim sisteminin dışındayız. Mesela benim 
7 yıl yurt dışında yaşamamın başlıca nedeni budur. 
Kurumumuza içerden ve dışardan çok büyük saldırılar 
oldu. Ben kurdum ama 100 binden fazla mezunu, 9 bin 
çalışanı var. Artık benim kurumda resmi bir görevim yok. 
Kuruma zarar gelmesin diye yurtdışında bile yaşayabilirim 
çünkü beni hedef alanlar var. Fakat bilinmeli ki bu kurum 
artık benim değil milletin. Atatürkçü olan herkes sahip 
çıksın, “ben kurdum siz yaşatın” diyorum.
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) Başarılı Bir Gelecek İçin
 İSTEK Okulları Yurtdışı Üniversite Danışmanlık Ofisi

İSTEK Okulları Yurtdışı Üniversite Danışmanlık 
Ofisinin (YUDO) amacı yurtdışında okumak isteyen 
öğrencilerimize, Türkiye dışındaki üniversitelerde eğitim 
seçeneklerini değerlendirme ve araştırma aşamalarında 
yardım etmek ve onları etkili bir şekilde yönlendirmektir.
YUDO’nun hedefi, en uygun ve doğru üniversite seçimini 
yapabilmeleri için öğrencilerimizle birlikte başvuru 
sürecini birebir takip etmek, öğrenci ve velilerimize 
rehberlik etmek ve öğrenci için yurtdışı üniversite kabul 
sürecine yönelik bir yol haritası oluşturmaktır.

YUDO, İSTEK Okullarındaki öğrenci ve velilerimize 
ABD, Birleşik Krallık (İngiltere), Kanada ve Avrupa başta 
olmak üzere yükseköğrenim seçenekleri konusunda 
yol gösterir. Yurtiçi üniversite danışmanlığı konusunda 

Yurtdışı üniversite başvurularının önemli bir parçasını 
oluşturan kompozisyon, özgeçmiş ve motivasyon 
mektubu yazma konusunda öğrencilerimize destek 
olur. Bu önemli dokümanların nasıl daha iyi yazılması 
gerektiği konusunda geribildirimler sağlar.

Ne Zaman Başvurulur?
Yurtdışı üniversitelere başvurmaya karar veren 
öğrencilere öğrenim görebilecekleri en uygun bölüm 
ve bütçe tercihleri konusunda yol gösteren YUDO’da 
bu süreç lise hazırlık sınıfından itibaren başlar. 
Öğrencilerimizin akademik birikimleri, yaşam ve 
öğrenme stilleri doğrultusunda hazırlanan uzun vadeli 
bir planlama süreci 12. sınıfın ilk dönemine kadar devam 
eder.

Nasıl Başvurulur?
Yurtdışı Üniversite Danışmanlık Ofisi e-mail ve randevu 
sistemi ile çalışır. Veli ve öğrenci görüşmeleri ofis 
asistanımıza e-mail gönderilerek oluşturulur. Öğrenci ile 
yapılan birinci görüşme tanışma niteliğinde olup, ikinci 
görüşme itibariyle velilerimiz de öğrenci görüşmelerine 
dahil edilir. Öğrencilerimizin görüşme öncesinde 
gelecekleri dersin öğretmeninden izin almaları ve 
kendilerine gönderilen izin formunu izin alacakları dersin 
öğretmenine görüşmeden birkaç gün önce mutlaka 
imzalattırmaları gereklidir. Öğrenciler ile bireysel 
görüşmelerde öğrencinin hedefleri, hangi ülkede, 
hangi ana dalı okumak istediği, yurtdışı üniversite 
hazırlıkları, notları, okul içi-dışı aktiviteleri (spor, sanat, 
bilim, katıldığı tüm etkinlikler, uluslararası yarışmalar 
vb.) yurtdışı üniversitelere kabul için hazırlanacağı 
sınavlar, sınav skorları, üniversite ve bölüm araştırması 
hakkında bilgi verilir. Öğrencilerimiz ayrıca yurtdışına 
hazırlık olması açısından yaz tatilini nasıl daha verimli 
geçirecekleri konusunda (staj, proje, gönüllü çalışma 
vb.) YUDO’dan tavsiye ve yönlendirme alırlar.

Hangi Hizmetler Verilir?
Üniversite araştırması için öğrencilerimize üniversite, 
üniversite programları, kabul süreci ve kabul kriterleri 
hakkında bilgi vermek, onların merak ettikleri soruları 
cevaplamak ve yol göstermek üzere yurtdışındaki 
üniversitelerin temsilcileri okullarımıza davet edilmekte 
ve okul dışındaki yurtdışı üniversite sunumları, bilgi 
toplantıları ve fuarları öğrenci ve velilerimize e-posta 
ve Instagram adresimiz @istekyudo aracılığıyla 
duyurulmaktadır.

2018-2019 Yurtdışı Öğrenci Kabulleri
Öğrencilerimiz, Yurtdışı Danışmanlık Ofisimiz sayesinde  
Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, 
İtalya gibi birçok farklı ülkede okuma olanağı buldular. 
8 kampüsümüzden 40 öğrencimiz aralarında The 
University of Edinburgh, Politecnico di Torino, Purdue 
University, Bologna University, Portland State University, 
The University of Manchester’ın da aralarında bulunduğu 
45 farklı üniversiteden kabul aldı.

İSTEK   Okulları   öğrencilerimiz   aldıkları   başarılı yurtdışı 
üniversite kabulleri ile bizleri gururlandırmaktadır. 

destek veren rehberlik bölümleriyle koordineli bir 
şekilde çalışır.

Her iki birim de üniversite eğitimi konusunda 
öğrencilerimize yurt içi veya yurtdışını tercihlerini 
yapmalarında yardımcı olurken, YUDO yurtdışı 
üniversitelere ilişkin üniversite araştırması, maliyet, 
kabul kriterleri, girilecek sınavların içeriği, takvimi, 
sınavlara nasıl hazırlık yapılacağı, yapılması gereken 
işler, hazırlanması gereken dokümanlar (özgeçmiş, 
motivasyon mektubu, kompozisyonlar, öğretmen 
referans mektupları vb.) ve İngilizce sınavları için kaynak 
kitap ve başvuru süreci konusunda bilgilendirme ve 
yönlendirmelerde bulunur.

İSTEK Okulları Yurtdışı Üniversite Danışmanlık Ofisi YUDO, yurtdışı 
üniversitelere kabul sürecinde öğrencilere rehberlik ediyor ve 
başvurularını kolaylaştıracak bir yol haritası oluşturuyor.

Nilüfer ARAS

İSTEK Okulları Yurtdışı Üniversite Danışmanlık Ofisi DirektörüYAZIYAZI



Robotik Eğitimi mi
Beceri Eğitimi mi

2010 yılından itibaren dünya pazarına giderek daha fazla 
entegre olan Türkiye, halihazırda dünyada dolaşımda 
olan robotik ve kodlama eğitiminin öncelikle fikirsel 
daha sonra ürün pazarı haline gelmiştir. İlerleyen yıllarda 
sırasıyla özel okullar ve devlet okulları söz konusu 
fikirlerin ve ürünlerin alıcısı haline geldi, Türkiye’deki 
eğitimde büyük bir değişimin yaşanmasını sağlandı.

Robotik ve kodlama eğitiminin niteliği ve nasıl olması 
gerektiği ise eğitimciler arasında düzenlenen çeşitli 
konferans ve çalıştaylarda tartışılmaya başlandı. Bu 
toplantılarda robotik eğitiminin neden yapılması 
gerektiği, hangi yaş seviyesinde başlanması gerektiği 
sorularına net bir cevap verilemedi. Bu nedenle de süreç 
içerisinde öğretim kurumları, öğretmenlerin bireysel 
yeterlilikleri doğrultusunda pazara bağlı/bağımlı olarak 
farklı uygulamalar geliştirdiler. Peki İSTEK Okulları 
bilişim teknolojileri öğretmenleri olarak okullarımızda 
hayata geçirdiğimiz robotik ve kodlama eğitiminin 
kademelerimizdeki niteliği hakkında biz neler yaptık?
 
İSTEK Okullarının anaokulu ve ilkokul kademelerinde 
Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IB-PYP) 
uygulanmaktadır. Bu programın öğrenen profilleri, 
öğrencileri birer dünya vatandaşı olmaya hazırlamaktadır. 
Dünya vatandaşlığı ve bunun getirileri, robotik ve 
kodlama eğitiminin kazanımlarıyla örtüşmektedir. 
Kültürlerarası ve milletlerarası bir model içerisinde 
iletişim ve sorgulama gibi tanımlanmış becerilerini 
geliştirme yönünde öğrenim gören öğrenciler, ulus ötesi 
bir dünyanın parçası haline gelerek dünya vatandaşlığına 
adım atmaktadırlar. 
 
Öğrencilerin dünya vatandaşı olabilmelerini sağlayacak 
en önemli beceriler düşünme, iletişim ve araştırma 
becerileridir. Bilişim teknolojileri öğretmenleri olarak 
İSTEK Okullarında inşa ettiğimiz robotik ve kodlama 
eğitimi programında PYP becerilerini analitik düşünme 
ve problem çözme becerileri gibi alt başlıklarla daha da 
geliştirmekteyiz.
 
Robotik ve kodlama eğitiminin temelinde öğrencilere 
algoritma bilgisinin öğretilmesi ve adımsallık ilkesinin 
kazandırılması vardır. Bu kazanımlar, öğrencilerin 

farklı değişkenler arasında sebep-sonuç ilişkisi kurma 
becerisini geliştirmektedir. Analitik düşünme ve 
problem çözme becerilerine odaklı bir algoritma eğitimi, 
adımsallık ilkesi üzerinde derinlemesine çalışmakla 
başlamaktadır. 

Adımsallık ilkesine yönelik çalışmalarımız beş yaş 
grubundan itibaren başlar ve algoritma oluşturmayla 
devam eder. Döngü kavramı, koşul-şart yapıları, iç içe 
döngülerin kurulması ve fonksiyonların öğrenilmesini 
içeren bu çalışmalar ilkokul öğretimi boyunca kümülatif 
bir şekilde devam eder. Birbiri üzerine eklenerek inşa 
edilen algoritma mantığını anlama ve anlamlandırma 
çalışmaları, öğrencilerin yaş grubu özelliklerine 
uygun olarak sorgulama yapmalarına yardımcı olur ve 
dönüşümlü düşünen profillerinin gelişimine katkı sağlar. 
 
İSTEK Okullarının ortaokul ve lise kademelerinde 
günümüz teknolojilerinin en güncel ve kapsamlı 
içerikleriyle geliştirilmiş özgün müfredatımız 
uygulanmaktadır. Derslerimiz her sınıf seviyesine 
göre farklılaştırılmış uygulamalar ile işlenmektedir. 
Öğrencilerimizi bir yandan kodlama ve robotik alanında 
çağın en güncel teknolojileri ile donatırken, öte yandan 
günlük hayatlarında kullanabilecekleri ve farklı disiplinler 
ile çalışmalar yapabilecekleri ortamlar ve uygulamalar 
ile tanıştırmaktayız. Derslerimizde öğretmenin arka 
planda olduğu, öğrencilerimizin keşfettikleri, ürettikleri 
ve kendi kalıcı öğrenmelerini destekleyen içerikler 
üretilmektedir.

Eğitim-öğretim sürecimizin tüm kademelerinde günlük 
hayatımızda doğrudan kullandığımız ve her geçen gün 
hayatımızı daha fazla şekillendiren teknolojik gelişmelere 
ilişkin etik kuralların öğretilmesini oldukça önemsiyoruz. 
Bu çerçevede verdiğimiz “Dijital Vatandaşlık” eğitimi 
sayesinde öğrencilerimiz teknolojik gelişmenin farklı 
boyutlarını sorgulamayı öğreniyor ve düzenlenen 
etkinlikler ile bilinçli birer teknoloji kullanıcısı haline 
geliyorlar. 

Bilişim teknolojileri derslerinde farklı branşlar ile ortak 
planlar oluşturarak öğrenmenin daha derin olmasını 
ve öğrencilerimizin uygulamaları tam anlamıyla 
içselleştirmelerini amaçlamaktayız. Bir velimizin “Oğlum 
geçen gün bana iş yerimin web sitesini yapmayı teklif 
ettiğinde çok şaşırdım. Biliyor musunuz gerçekten 
de yaptı ve siteyi şu an kullanıyorum” şeklinde ifade 
ettiği geri bildirim bilişim eğitimi anlayışımızın farklı 
noktalara son derece sağlıklı bir şekilde yansıdığını 
göstermektedir.

Anaokulu ve ilkokul seviyesinde oyunlaştırılmış kodlama 
eğitimi alan ve bilgisayar bilimi temellerini öğrenen 
bir öğrenci, ortaokul ve lise seviyesinde öğrendiği 
çeşitli yazılım kavramları ve temel mühendislik 
becerileri ile kendi elektronik ve robotik sistemlerini 
tasarlayabilmektedir. Kesintisiz süren bu eğitim sürecinin 
sonunda fen ve matematiğin desteğini kullanan, farklı 
disiplinleri hayatının her alanında uygulayabilen ve 
üreten bireyler yetiştirebilmek için çalışıyoruz.

Teknolojiyi sadece tüketen değil aynı zamanda üreten 
bireyleri yetiştirmeyi merkezine alan bir eğitim anlayışıyla 
öğrencilerimize karşılaştıkları sorunları çözerken hayat 
boyu kişisel envanterlerinde bulunacak beceriler 
kazandırmayı ve bu becerilerini süreç içerisinde daha da 
geliştirmeyi hedefliyoruz.

İSTEK Okullarında robotik ve kodlama eğitimi  
öğrencilerimizin keşfetmesini, üretmesini ve kalıcı 

öğrenmelerini sağlayan içerikler üretir.
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İSTEK Okulları Bilişim ve Teknoloji Koordinatörü
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Tematik bölümlerin ön plana çıktığı bir dönemeçteyiz. 
Öğrencilerin üniversite seçiminde önünde duran birçok 
seçenek arasından kendine en uygun alternatifi üretmesi 
zaman zaman mümkün olmuyor. Her yıl 600-650 bin 
dolayında öğrenci, önceki yıllarda üniversiteye yerleşmiş 
olduğu halde yeniden sınava giriyor. Belki de onlar yanlış 
tercihlerinden ya da yeterince irdelemeden yapılmış 
tercihlerinden vazgeçerek kendileri için geleceklerini 
farklı yollarda tasarlama arayışına girişiyorlar. Başka bir 
açıdan bölüm, üniversite ve meslek arayışı üniversitede 
de sürüyor. O halde kişi bu arayışta nasıl bir yol 
izlemelidir?

İletişim kanallarının önemli ölçüde yenilendiği bir 
dönemde öğrenciler geçmiştekinden çok daha özenli 
davranmalıdır. Ayrıca, kendilerini tanıma konusunda 
her zaman olduğundan daha cesaretli davranmaları 
gerekiyor. Böylece dikkatlerini halihazırda güçlü olan 
yönlerine yoğunlaştırabilirler. Her bireyin yatkınlıkları 
ve becerileri farklı olabilir; ancak her insanın daha 
güçlü, geliştirilmeye açık yönleri olduğu gibi, zayıf 
yönleri de bulunur. Bu durum zekâ ve öğrenme düzeyi 
arasındaki korelasyondan da farklı biçimde kendini 
gösterir. Önemli olan kişinin kendini tanıma sürecindeki 
aşamalarda yaptıklarıdır. Kendini tanımaya başlayan 
birey, tercihlerini de ona göre tasarlayabilir. 

HANGİ MESLEKLER TERCİH EDİLİYOR? 
Eleştirel ve  yaratıcı düşünmenin, iş birliğine açık olmanın, 
uyum sağlayabilme becerisinin, iletişime yatkınlığın 
belirleyici olduğu 21. yüzyıl dünyasında gençleri bekleyen 
alternatifler de çeşitleniyor. Birçok araştırmaya göre 
yeni alternatiflerin belirmesi, mevcut kimi bölümlerin ve 
mesleklerin geçerliliğini yitirme sürecinin hızlanmasında 
etkili oluyor. Bilginin, özellikle de teknolojik bilginin 
yenilenmesiyle ortaya farklı iş kolları çıkıyor. Artık 
mekatronik mühendisliği, veri mühendisliği, yapay 
zekâ mühendisliği, siber güvenlik uzmanlığı, e-ticaret, 
dijital oyun tasarımı, uluslararası ticaret ve işletmecilik, 
malzeme bilimi mühendisliği, tıp mühendisliği, aktüerya, 
iletişim sanatları, gastronomi ve mutfak sanatları, görsel 
iletişim tasarımı gibi geçmiş bölümlerin güncellenmiş 
biçimleri veya günün gereksinimlerine uygun olarak 
tasarlanmış yeni bölümler adından sıkça söz ettiriyor. Bu 
bölümler, öğrencilerin tercihleri arasında önemli bir yer 
tutuyor. 

Öğrenciler disiplinler arası etkileşimi de hesaba katarak 
tematik ve yeni bölümleri tercih etmeliler kuşkusuz. 
Yakın zamanda hibrit (melez) meslekler de öne çıkmaya 
başladı. Farklı disiplinlere dair becerileri bir araya 
getirmeyi amaçlayan bu bölümler de yakın gelecekte 
öğrencilerin vazgeçilmezleri olacak gibi görünüyor. Her 
alanda otomasyonun kullanıldığı bir dünyada, gençlerin 
hem bilgisayar teknolojilerini hem de dünya dillerinden 
en geçerli olanlarını bilmesi de gereklilikler arasında 
önemli bir yer tutuyor. 

Sorunlara yeni çözüm önerileri 
getiren, alışılmış kalıpların 
dışında düşünebilen, aynı 

zamanda başkalarıyla da uyumlu 
çalışabilen, iletişimi doğru kuran 

bireyler geleceğin dünyasında 
daha görünür olacaklar.

Aydın ATAŞ
İSTEK Okulları Lise PDR Koordinatörü ve
İSTEK Belde Okulları PDR Bölüm Başkanı
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İNOVASYON NEDİR?
Çağımızın “inovasyon çağı” olduğu konuşuluyor. 
Nedir inovasyon? Yenilenme, kendini yenileme ve 
hızla değişen duruma uyum sağlama. Başka bir deyişle 
yenilikçiliktir. İnovasyonun özeti, her alanda yeni 
düşünceler üretmektir. Günümüz dünyasında gençlerin 
yukarıda saydığımız becerilere ek olarak uyum sağlama 
süreçlerinde öne çıkmaları da bekleniyor. Yeni işlerin bir 
bölümü coğrafi sınırları kaldırarak çalışmayı gerektiriyor. 
Kimi zaman çalışma alanı bir ülkenin farklı bir kenti 
iken, kimi zaman da dünyanın farklı bir ülkesine ya da 
kişinin ikamet ettiği konut veya işyerine dönüşebiliyor. 
Uyum sağlama da burada devreye giriyor. İş yaşantısının 
geçici olarak bile olsa sürdürüldüğü ortama, iklime, 
toplumsal koşullara, beslenme alışkanlıklarına, inanç ve 
değer sistemlerine göre biçimlenmesi artık kaçınılmaz 
bir durum. Dolayısıyla her üniversite adayı, akademik ve 
mesleki planlarını bu duruma göre oluşturmak zorunda. 
Aksi takdirde, üniversite adayı öğrencilerimiz değişen 
dünyanın çok gerisinde kalma tehlikesiyle karşı karşıya.

Öğrenciler üniversite tercihlerini yaparken anne 
babalarından da etkileniyorlar kuşkusuz. Bu durum 
kimi zaman adayın ebeveynleriyle aynı işi yapmak 
istemesine zemin hazırlarken kimi zaman da adayın 
ebeveyn mesleklerinden özellikle uzaklaşmasına neden 
oluyor. Bu konuda da her bireyin farklı birer süreci 
olduğunu unutmamak gerekiyor. Her insan biriciktir. 
Kişinin kendi ilgi ve yönelimleri temele konulmadıkça, 
adaylar sınırlanma riskiyle karşı karşıya kalır. Bu nedenle 
de araştırıcı ve sorgulayıcı gençler, geçmişte olduğu gibi 
günümüzde de bir adım önde duruyorlar. 

UYGUN ALTERNATİFLER NASIL YARATILIR?
Sorunlara yeni çözüm önerileri getiren, alışılmış kalıpların 
dışında düşünebilen, aynı zamanda başkalarıyla da 
uyumlu çalışabilen, iletişimi doğru kuran bireyler 
geleceğin dünyasında daha görünür olacaklar. Yalnızca 
düşünceleriyle fark yaratan değil, düşüncesini davranışa 
dönüştürebilen bireyler de çok avantajlı olacak. 
Gençler, kendi geleceklerini kurgularken şimdiye kadar 
olduklarından çok daha eleştirel ve sorgulayıcı olmalılar. 
Kendi doğrularını temellendirebilen, verili alternatifleri 
eleştiri süzgecinden geçirdikten sonra değerlendiren 
gençler, geleceğin dünyasının daha sevimli, daha düzeyli 
ve daha yaşanılır olmasında önemli görevler üstlenecek. 
Bunun için her aday akademik ve mesleki gelişim 
konusunda hiçbir zaman olmadığı kadar ince eleyip sık 
dokumalıdır. O zaman hem kendisi hem de çevresi için 
uygun alternatifleri yaratmış olur.

Son yıllarda iki buçuk milyon dolayında öğrencinin girdiği üniversite 
sınavları, öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimlerinde çok önemli 

bir dönemece karşılık geliyor. Sınav sonrasında her aday, kendisi 
için en uygun üniversiteyi ve bölümü bulmaya yöneliyor. Öğrenciler 

kendi geleceklerini tasarlama yolunda genellikle liseden itibaren 
arayışa başlıyorlar. Liselerde de öğrencilerin yatkınlık, beceri, ilgi ve 
yönelimlerine göre çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Bu çabaların hepsi 

gençlerimizin kendilerini gerçekleştirecekleri mesleklere yönelmeleri 
için sarf ediliyor. Yıllardır öncelikli olarak tercih edilen bölümlerin 

birçoğu popülerliğini korusa da yakın zamanda gündeme gelmiş kimi 
bölümler öğrenciler arasında saygınlığını artırıyor. Üniversite adaylarının 

önemli bir kısmı kendileri için “klasik” kabul edilen meslekler yerine 
güncel deyişle “geleceğin mesleklerine” yönelmeyi amaçlıyor.
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İSTEK Belde Okulları Gözlemevi Kasım ayında önemli 
bir çalışma gerçekleştirdi. Gözlemevi teleskobu, 
İspanya Endülüs Gözlemevinde araştırmalar yapmakta 
olan İSTEK Belde Astronomi Müzesi sorumlusu Mert 
Acar tarafından kontrol edildi. İstanbul’daki teleskobun 
İspanya’dan kontrol edilmesi gözlemevi için önemli 
bir kilometre taşı. Bu yöntem sayesinde yurt dışındaki 
araştırmacılara gözlem olanağı sunmanın yanı sıra 
benzer sistemlere sahip gözlemevleriyle zaman değiş 
tokuşu yapılması mümkün hale geldi. 

Gözlemevi ana teleskobu kundak, optik tüp ve 
görüntüleme sistemlerinden oluşuyor. Teleskobun optik 
kısmının çapı 40 cm. olduğundan ana teleskop T40 
olarak adlandırılıyor. Kundak, teleskobu gökyüzündeki 
farklı cisimlere yönlendiriyor; hedefini bulan teleskobun 
odak düzleminde bulunan sıcaklığa duyarlı odaklama 
sistemi görüntüyü netleştirdikten sonra filtre ve kamera 
sistemleri çalışmaya başlıyor. Hedefin parlaklığına göre 
saniyenin onda birinden yarım saate kadar değişen 
sürelerde pozlama verilerek elde edilen görüntü gözlem 
bilgisayarına kaydediliyor. Toplanan gözlem verileri 
bulut depolama sistemine gönderiliyor ve ilerleyen 
günlerde değerlendiriliyor. İSTEK Belde Gözlemevinin 
teleskobu bütün bu işlemlerin uzaktan kontrolünü 
mümkün kılan robotik donanıma sahip. Buna ek olarak 
uzaktan bağlanacak gözlemcilere yerel hava koşullarını 
gösterecek gökyüzü kamerası ve meteoroloji istasyonu 
da bulunuyor.

İSTEK Belde Gözlemevi bir eğitim kurumunda 
konumlandığından kurum bilgisayarına internet 
bağlantısı yapılması oldukça sıkı kurallara bağlı. 
Bağlanacak bilgisayarın adresi ve yapabileceği işlemler 
önceden tanımlanıyor. Mert Acar’ın bilgisayarına gerekli 
izinler verildikten sonra ilk olarak teleskoba “sıfırlama” 
adı verilen bir yönlendirme yapıldı, ardından sırayla 
odaklama ve görüntüleme sistemleri denendi. İşlemler 
sorunsuz olarak tamamlandı. 

Bu teknolojik gelişme ile ilgili ilk bilimsel ortaklığı 
California’daki SOKA Üniversitesi ile gerçekleştireceğiz. 
Şu anda bu üniversitenin gözlemevi inşa halinde 
olduğundan ihtiyaç duydukları gözlemler İSTEK Belde 
Gözlemevi teleskobu tarafından sağlanacak. Karşılıklı 
teleskop kontrolünün önemli bir avantajı gözlemlerin 
gündüz saatlerinde yapılabilmesi. California ile 10 saatlik 
zaman farkı sayesinde İstanbul’da gündüz saatlerinde 
gözlem verisi toplayabilmek mümkün olacak. Daha da 
önemlisi, İstanbul’da hava kapalı olsa bile uzakta yedek 
bir teleskobun olması gözlemsel çalışmaların kesintiye 
uğrama şansını düşürüyor.

Yurt dışındaki araştırmacılarla bilimsel iş birliklerine 
başlayan İSTEK Belde Gözlemevi 2020 yılında hava 
koşulları el verdikçe halk gözlemleri için de açık olacak. 
Bu tür etkinliklerle ilgili duyurular www.astronomimuzesi.
com adresinden veya sosyal medyadan takip edilebilir.

İSTEK Gözlemevinde Yeni 
Araştırma Olanağı

Centro Astronomico Hispano-Aleman, 
(CAHA). Calar Alto Observatory

İSTEK Belde Okulları Gözlemevi
Ana Teleskobu T40

İSTEK Belde Gözlemevinin California Soka 
Üniversitesi ile bilimsel ortaklığı, uzaktan gözlem 

yapma olanağı sağlıyor.

İSTEK Belde Astronomi Müzesi sorumlusu Mert Acar, 
Endülüs Astrofizik Enstitüsünde gerçekleştirdiği “Ay 
çarpma parlamalarının gözlemsel olarak incelenmesi” 
başlıklı araştırmasını, Calar Alto Gözlemevi ve 
Endülüs Astrofizik Enstitüsünde sundu. Araştırma, 
Türkiye’de bu konuda yapılan tek bilimsel çalışma 
olma özelliğine sahip.

Çalgı Takımyıldızı yönündeki
“Halka Bulutsusu”
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İSTEK ACIBADEM OKULLARI

Afet Eğitim ve Bilinçlendirme 
Parkı Gezisi
İSTEK Acıbadem Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerimiz, 
Türkçe bölümümüz tarafından düzenlenen 
“Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme 
Parkı” gezisine katıldılar. 12 Kasım 2019 Salı günü 
düzenlenen geziye katılan öğrencilerimiz, Türkçe 
dersinde işledikleri “Doğa ve Evren” temasından 
yola çıkarak Düzce depreminin 20. yılı ve 12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık 
Gününe dikkat çekmeyi hedeflediler. Gezi esnasında öğrencilerimiz Kadıköy 
Belediyesi Arama Kurtarma Takımı eğitmenlerinden deprem deneyim odası, 
yangın simülasyonu, eşini bul oyunu, beş boyutlu sinema gibi eğitimler aldılar.

Çiğdem Odabaş ile Yaratıcı 
Okuma Atölyesi
İSTEK Acıbadem Anadolu Lisesi 9. sınıf 
öğrencilerimiz ile Sabahattin Ali’nin “Değirmen” 
adlı eserine yönelik yaratıcı okuma ve düşünme 
atölyesi gerçekleştirildi. Atölye çalışmasının 
konuğu yazar Sayın Çiğdem Odabaşı’ydı. Atölye 
çalışmasında Sabahattin Ali’nin öykülerinden 
yola çıkılarak doğaçlama çalışması, eser ekseninde donuk imge ve bütünleme 
çalışmaları ve monolog çalışması yapıldı. Ayrıca, öykülerdeki karakterlerin duygu 
ve düşüncelerinden hareketle ihtiyaç analizleri yapılarak oyun ve canlandırma 
teknikleri kullanıldı. Aktif katılımının sağlandığı etkinlikte keyifli dakikalar geçiren 
öğrencilerimiz, yaratıcılıklarını kullanarak yeni fikirler üretti ve canlandırmalar 
yaparak okuduklarını sahneye yansıtma fırsatı yakaladı.

Ergenlik 
Döneminde 
Değişim
İSTEK Acıbadem Ortaokulu PDR 
bölümü tarafından 6 ve 7. sınıf 
öğrencilerimize yönelik “Ergenlik 
Döneminde Değişim” konulu 
seminer düzenlendi. Seminerde 
çocukluk ile yetişkinlik arasında 
kalan ara dönem olarak tanımlanan 
ergenlikte görülen fiziksel, 
duygusal, sosyal, zihinsel boyuttaki 
değişim süreçleri ele alındı. Tüm bu 
değişimlerin büyümenin bir parçası 
olduğu ve bu süreçte hissedilen 
tüm duyguların ne kadar normal 
olduğu vurgulandı. Ayrıca ergenlik 
dönemindeki arkadaşlık ilişkilerine, 
bir gruba ait olmanın önemine, 
arkadaşlık ilişkilerinde yaşanan 
olumsuz durumlarla başa çıkmanın 
yöntemlerine de değinildi.

“Apps For Kids 
Classroom” 
Uygulaması
İSTEK Acıbadem Anaokulumuzda 
çocukların tasarım ve yaratıcılık 
hakkında bilgi sahibi olmalarını, 
eğlenceli ve kolay şekilde 
öğrenmelerini hedefleyen “Apps 
For Kids Classroom” uygulama 
çalışması gerçekleştirildi. Küçük 
mühendisler ve tasarımcılar 
yetiştirilmesini hedefleyen 
uygulama anaokulu öğrencilerimiz 
tarafından büyük bir ilgiyle 
karşılandı.

IB Okulları Yönetici ve 
Koordinatörler Toplantısı 
İSTEK Acıbadem Okullarında 
Düzenlendi
2019-2020 Akademik Yılı Türk IB Okulları yönetici 
ve koordinatörler toplantısı 11 Ekim 2019 Cuma 
günü İSTEK Acıbadem Okullarının ev sahipliğinde 
düzenlendi. İSTEK Acıbadem İlkokulu Müdürümüz Tatiana Şanlıoğlu’nun 
açılış konuşmalarını yaptığı toplantıda Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dekanı Ayşe Akyel, Türkiye Özel Okullar Birliği Akademik Danışmanı Jale Onur, 
Türkiye IB Okulları Temsilcisi Mine Erim ve IB Türkiye Bölge Müdürü Clark 
Stroupe IB Programına dair önemli paylaşımlarda bulundular. Ardından tüm 
koordinatörler eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 3 farklı oturumda bir araya 
gelerek değerlendirmelerde bulundu. IB Programları ile ilgili son gelişmeler 
paylaşılırken, proje çalışmalarının okullardaki farklı uygulamaları tartışıldı.

Onkolojinin Dünü 
ve Bugünü
İSTEK Acıbadem Anadolu Lisesi, 
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
İç Hastalıkları / Tıbbi Onkoloji 
Uzmanı Prof. Dr. Okan Kuzhan’ı 
konuk etti. “Onkolojinin Dünü 
ve Bugünü” konusunda değerli 
bilgiler veren hocamıza teşekkür 
ederiz.

Eğitimde Gelecek 
Konferansı
2-3 Kasım 2019 tarihlerinde 
Boğaziçi Üniversitesi’nin ev 
sahipliğini yaptığı “Eğitimde 
Gelecek Konferansı”, İSTEK 
Acıbadem Okulları yöneticileri 
ve öğretmenlerinin katılımıyla 
gerçekleşti. Konusunda uzman 
akademisyenler ve konukların 
eşliğinde öğretmenlerimiz eğitim 
politikalarını farklı açılardan 
değerlendirerek oldukça verimli ve 
keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Beykoz Cam Ocağı Gezisi
İSTEK Acıbadem İlkokulu 4. sınıf öğrencilerimiz 
“Kendimizi İfade Etme Yollarımız” teması 
çerçevesinde Beykoz Cam Ocağı’nı gezdi. 
“Kültürel zenginliğimiz sanat yolu ile korunur 
ve yansıtılır” ana fikrini pekiştirmeyi amaçlayan 
gezi esnasında cam ustalarının öğrencilerimize 
yaptıkları gösteriler büyük ilgi ile izlendi. Cam 
üfleme teknikleri ve yapımı üzerine gösteri yapan 
ustalar, öğrencilerimize sanat ve zanaat arasındaki farkı anlattılar. Camdan 
mini objeler tasarlayan öğrencilerimiz yaratıcılıklarını kullanarak kendi tabak ve 
panolarına camdan şekiller verdiler. Öğrencilerimiz bu geziyle hayal gücünün 
sınırsızlığının camdan obje yapımında nasıl ürüne dönüştüğünü gördüler.

Dünya Çocukların Gözü ile 
Resim Sergisi
1. Uluslararası Çocuk Resim Sergisi, “Dünya 
Çocukların Gözü ile” temasıyla Yeditepe 
Üniversitesi Rektörlük Binası beşinci katta ziyarete 
açıldı. Rusya, Azerbaycan, İtalya, Kırgızistan, 
Gürcistan ve ülkemizden çeşitli yaş gruplarında 
öğrencilerin katıldığı serginin açılışını İSTEK Vakfı 
Kurucu Başkanı Sayın Bedrettin Dalan gerçekleştirdi. İSTEK Acıbadem İlkokulu 
ve Ortaokulundan toplam 17 öğrencimizin eseri de sergilenmeye değer bulundu.

Sağlıklı Atıştırmalıklar Bizim 
Mutfakta
Anaokulu öğrencilerimiz, Uzman Diyetisyen 
Merve Küçüker eşliğinde mutfağa girip sağlıklı 
atıştırmalıklar yaparak dengeli beslenmenin önemini 
konuştular. İSTEK Acıbadem Okulları mutfağına 
giren miniklerimiz, yaban mersininin yararlarını 
dinlerken sağlıklı atıştırmalıkların nasıl yapıldığını 
öğrendiler. Vitamin ve mineral deposu sebzeler ve vücuda yararlı besinler hakkında 
anlatılanları dikkatle dinlediler, dengeli beslenmenin önemini konuştular. Etkinlik 
esnasında hayli mutlu görünen anaokulu öğrencilerimiz, paketli gıdalar yerine 
evde hazırlayabilecekleri sağlıklı besinleri tüketme sözü vererek sınıflarının yolunu 
tuttular.

Anaokulu 
Öğrencileri 
Meslekleri 
Deneyimliyor
İSTEK Acıbadem Anaokulu 
öğrencileri için çocuklara uygun 
boyutlarda bir sokak tasarlandı. 
İçerisinde sağlık ocağı, tamirhane, 
manav, kuaför, pastane, restoran, 
bakkal, mağaza gibi sekiz farklı 
etkinlik alanı bulunan sokakta 
yapılan etkinlikler öğrencilerimizin 
birden fazla rol üstlenerek meslekleri kolay ve keyifli bir şekilde öğrenmelerini 
sağlıyor. Kişisel deneyimin güçlü bir eğitim aracı olması fikrinden yola 
çıkarak tasarlanan sokak öğrencilerimizin yetişkinlerin mesleklerini, farklı 
mesleklerin toplum için nasıl bir işlevi olduğunu öğrenmelerini mümkün kılıyor. 
Öğrencilerimiz ortak aktivite alanında hem motor becerilerini hem de fiziksel 
ve sosyal becerilerini geliştirerek bağımsızlık ve özgüven kazanıyor.
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AYÇOV Sosyal Sorumluluk 
Projemiz
İSTEK Antalya Okullarının AYÇOV ile birlikte 
sürdürdüğü sosyal sorumluluk projelerinden 
biri olan “Miniklere İngilizce Öğretelim” devam 
etmektedir. İki haftada bir ziyaret ettiğimiz 
çocuklar ortaokul öğrencilerimizle birlikte oyunlar 
oynayarak, şarkılar söyleyerek, danslar ederek 
ve kendi robotlarını yapma olanağını yakalayarak 
İngilizce öğrenmeye devam ediyorlar.

Minik İSTEK’liler Atatürk Evi Müzesi’nde
İSTEK Antalya Okulları anaokulu öğrencilerimiz 
Başöğretmenimiz Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Antalya’mızı ziyaretleri esnasında 
kendisine tahsis edilmiş olan ve 1986 yılında Atatürk 
Evi Müzesi’ne dönüştürülerek halkın hizmetine 
sunulan köşkü ziyaret etti. Bir kere daha Ata’mızı 
saygı ve özlemle anarken müzenin içerisindeki paha 
biçilmez tarihi yakından tanıma fırsatı elde etti.

Gizemli Soru Köşelerimiz  
Her Köşede
Öğrencilerimizin merak duygularını ve 
araştırma isteklerini arttırmak amacıyla İSTEK 
Antalya Okullarının bazı duvarlarını “Our 
Mysterious Corner” adı altında birbirinden 
ilginç ve önemli bilgiler barındıran panolar ile 
donattık. Öğretmenleriyle panoları ziyaret eden 
öğrencilerimiz sordukları soruların cevaplarını bulmak amacıyla birlikte çalıştılar 
ve eğlenerek öğrendikleri keyifli bir zaman geçirdiler.

Zero Hunger ile İsrafa Dur Diyoruz
Dünyada açlığı sona erdirmeyi amaçlayan, gıda 
güvenliğini sağlayıp beslenmeyi geliştiren ve 
sürdürülebilir tarımı teşvik eden Zero Hunger 
programı dâhilinde İSTEK Antalya Okulları ortaokul 
öğrencilerimiz, yemekhanemizde yemek sonrası artan 
yemekleri değerlendirerek israfın en aza indirilmesinin 
ne kadar önemli olduğuna ilişkin bilgilerini arkadaşları 
ile paylaşarak farkındalık yarattılar.

Math Game Day Uluslararası 
Matematik Yarışması
Avrupa’da geçtiğimiz yıl 19 ülkeden 14 bin 
öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Math Game Day 
Uluslararası Matematik Yarışması’na bu yıl İSTEK 
Antalya Okulları ortaokul 5. sınıf öğrencilerimiz 
Pisagor ve Tales grubu olarak, 7. sınıf öğrencilerimiz ise Pi ve Öklid grubu 
olarak katıldılar. İnternet üzerinde Avrupa ve Amerika’daki okullar ile eş zamanlı 
gerçekleşen bu heyecan verici matematik yarışmasında İSTEK’li öğrencilerimiz 
hem eğlendiler hem de yarış heyecanı yaşadılar.

Cumhuriyet 
Bayramı Doğa 
Yürüyüşümüz
İSTEK Antalya Okulları olarak 27 
Kasım Pazar günü Düzler Çamı 
Milli Parkı sınırları içerisinde yer 
alan Güver Uçurumu Kanyonu’nda 
gerçekleştirdiğimiz ve birbirinden 
renkli etkinlikler içeren Cumhuriyet 
Bayramı doğa yürüyüşümüzde 
öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, 
yöneticilerimiz ve velilerimiz ile hep 
birlikteydik.

GEMS: Benim 
Robotum
GEMS aktiviteleri ile 
çocuklarımızın yeni bilgi ve 
fikirler oluşturmalarını, hayat 
boyu bu becerileri kullanmalarını, 
sosyal ilişkilerini geliştirmelerini 
ve gözlem yapma alışkanlığı 
edinmelerini amaçlıyoruz. İSTEK 
Antalya Okulları anaokulu 
öğrencilerimiz Benim Robotum 
projesi kapsamında çevrelerindeki 
kişi ve kaynaklardan bilgi toplama, 
malzemeleri toplayıp düzenleme, 
robotu oluşturma gibi süreçleri 
tamamlayarak dokunsal özellikler 
taşıyan robotları bir materyal 
haline getirdiler.  

Dijital Suçlar ve Güvenli 
İnternet Kullanımı Semineri
İSTEK Antalya Okulları, Dijital Suçlar konulu 
semineri için Avukat M. Murat Bilgin’i ağırladı. 
Seminerde İSTEK’li öğrencilerimize güvenli ve 
bilinçli internet kullanımı için yapılması gerekenler, 
internette karşılaşılabilecek tehlikeler, siber 
suçlar, bu suçlarla karşı karşıya kalınmaması için 
alınabilecek önlemler ve siber suçların cezai yaptırımları hakkında bilgiler verildi.

Engel Tanımayan 
Milli Sporcular
İSTEK Antalya Okulları ilkokul 
4. sınıf öğrencilerimiz, Akdeniz 
Üniversitesi BESYO Bölümünde 
okuyan altı işitme engelli milli 
sporcumuzu ağırladı. Atletizm 
Avrupa ikincisi, dünya ve 
olimpiyat üçüncüsü olan Şükrü 
Çetinkaya; karate dünya ikincisi 
ve üçüncüsü Zeliha Işık; 200 metre 
kurbağalamada Türkiye birincisi 
Cihan Sarıoğlu; atletizm Türkiye 
şampiyonu, Avrupa ikincisi, dünya 
ve olimpiyat üçüncüsü Hasan ve 
Hüseyin Baydaş ve 400 metre 
dünya şampiyonu Yasin Süzen 
İSTEK Antalya Okulları öğrenciyle 
keyifli bir gün geçirdi.

Bağlılık ve 
Bağımlılık Semineri
Uzm. Dr. Timur YILMAZ, 
teknolojinin hayata kattıklarının 
yanı sıra olumsuz yönlerinin de 
ele alındığı “Bağlılık ve Bağımlılık” 
seminerinde İSTEK Antalya 
Okulları lise öğrencilerimizle 
önemli bilgiler paylaştı ve 
öğrencilerimizin soruları cevapladı.

ZİÇEV Sosyal Sorumluluk 
Projemiz 
İSTEK Antalya Okulları sosyal sorumluluk 
projelerinden birisi olan ZİÇEV (Zihinsel 
Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı) 
ile birlikte tüm yıla yaydığımız çalışmalarımız 
empati ve paylaşımı arttırırken İSTEK’li lise 
öğrencilerimizin özel arkadaşları ile aralarında 
kurdukları bağların mutluluğunu yaşıyoruz.

Mevsimler Değişiyor,      
Hoş Geldin Sonbahar
İSTEK Antalya Okulları anaokulu öğrencileri 
sonbahar mevsiminin özelliklerini, tabiatın 
değişimini ve çevrede nelerin değiştiğini okulun 
bahçesinde gözlem yaparak öğrendiler.

Matematiğin Eğlenceli 
Dünyasını Keşfetmek
İSTEK Antalya Okulları ortaokul 6. sınıf 
öğrencilerimiz Antalya’ya gelen Tales Matematik 
Müzesi’ne ait gezici tırı ziyaret ettiler. İSTEK’li 
öğrencilerimiz matematiği soyuttan somuta 
taşıyarak matematiğin sadece rakamlardan ibaret 
olmadığını ve sanat, mimari ve doğaya kadar hayatın her alanında yer aldığını 
gezici tır içerisinde bulunan 42 modül ve 5 atölye çalışmasıyla uygulamalı bir şekilde 
öğrenerek eğlenceli vakit geçirdiler.

Robotik Kulübümüz Minik 
İSTEK’lilerle
İSTEK Antalya Okulları lise öğrencilerimiz anaokulu 
öğrencilerimizin Maker Kulüp derslerine katılarak 
robot yapım aşamasının yönergelerini adım adım 
takip etti ve robotlarını inşa ettiler. Anaokulu 
öğrencilerimiz robot yapımı dersiyle takım 
çalışması, iletişim, iş birliği ve motor becerilerini 
geliştirdiler.

İSTEK ANTALYA OKULLARI
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İSTEK ATANUR OĞUZ OKULLARI

Süper Anneler, 
Kahraman Babalar
İSTEK Atanur Oğuz Okulları Anaokulu 
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 
bölümü, velilerin ebeveynlik becerilerini 
geliştirmelerine ve çocuklarıyla olan 
sosyal hayatlarını düzenlemelerine 
yardımcı olabilmek amacıyla “Süper 
Anneler ve Kahraman Babalar’’ semineri 
düzenledi.

Meslekler Festivali
Anaokulu öğrencileri IB PYP
-Kendimizi Düzenleme Biçimimiz-
Meslekler ünitesi kapsamında 
her yıl düzenlenen Meslekler 
Festivali’ne katıldılar. Farklı 
meslek gruplarını yakından tanıma 
fırsatı bulan öğrenciler, öğrenme 
yolculuklarına bir yenisini daha 
eklediler ve unutulmaz bir gün 
yaşadılar.

Eratosthenes 
Deneyi
Sonbahar ekinoksunun 
gerçekleştiği 23 Eylül 2019 günü 
9. sınıf öğrencilerimizden bir 
grupla okulumuz bahçesinde 
Eratosthenes deneyini 
gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz 
coğrafya öğretmenlerimiz 
Yeşim Aslan, Güldem Öztürk 
ve matematik öğretmenimiz 
Ogün Öge’nin birlikte kurdukları 
düzenekteki 1 metrelik çubuğun 
gölgesini 4 saat boyunca takip 
ettiler. Güneş ışınlarının geliş 
açısını ve gölge boyundan 
yararlanarak dünyanın çevresini 
eğlenceli bir şekilde hesapladılar. 
Bu deney sayesinde derste 
anlamlandırmaları zor olabilecek 
bir konuyu görerek ve yaşayarak 
öğrenmenin keyfine vardılar.

Ata’mızın 
Huzurundaydık
Atanur Oğuzlular olarak O’na 
duyduğumuz sonsuz özlemle bir ve 
beraber olduğumuzu, eserini koruma ve 
yüceltme sözümüzü Ata’mızın huzurunda 
bir kere daha vurgulamak amacıyla 15-16 
Kasım 2019 tarihleri arasında Ankara, 
Anıtkabir gezisindeydik.
Atatürk’ün naaşının 15 yıl boyunca 
halkın ziyaretine açık olduğu Etnoğrafya 
Müzesi ile başlayan turumuz, Anıtkabir ve Kurtuluş Müzesi ile devam etti. 
Öğrencilerimizle birlikte Anıtkabir’de yapılan resmi törende duygu dolu anlar 
yaşadık, O’na duyduğumuz özlemin ne kadar büyük olduğunu bir kere daha 
hissettik. Gezimiz Cumhuriyetin ilan edildiği birinci meclis ve inkılâpların 
gerçekleştirildiği ikinci meclis ile devam etti. Böylece öğrencilerimiz, Ulu Önder 
Atatürk’ün yaşamını adeta bir film şeridi gibi yaşadılar.
Bununla birlikte Anadolu’da geçmişten günümüze kurulmuş olan birçok 
medeniyetin eserlerinin bulunduğu Anadolu Medeniyetleri Müzesi gezisi 
ile öğrencilerimizin sahip olduğumuz kültürel zenginliği tanımaları sağlandı. 
Gezimizi MTA (Maden Tetkik Arama) Genel Müdürlüğünün kuruluşundan 
bugüne kadar geçen sürede yapılmış olan jeolojik, mineraloji ve paleontolojik 
araştırmalar sonucunda elde edilmiş buluntuların sergilendiği Türkiye’nin ilk 
tabiat tarihi müzesi olan MTA Müzesi ziyareti ile sona erdirdik.

Dijital Dünya 
Vatandaşı Olabilmek 
Bilişim Teknolojileri dersi 
kapsamında oluşturduğumuz 
PYP politikamız doğrultusunda 
öğrencilerimizin problem çözme, 
analitik düşünebilme ve sorgulama 
becerilerini geliştirmek merkezi 
bir önemdedir. Bu çerçevede, 
öğrencilerimizi yirmi birinci yüzyıl 
öğrenenleri olarak yetiştirmeyi ve 
birer dijital dünya vatandaşı olarak 
mezun etmeyi hedefliyoruz. 
İSTEK Atanur Oğuz Anaokulu 
ve İlkokul öğrencileri Europe 
Code Week kapsamında 
dijital okuryazarlık ve kodlama 
çalışmaları gerçekleştirdiler. 
Dünya çapında gerçekleşen 
#codeweek etkinliği kutlanarak 
bilişim teknoloji araçlarının doğru 
kullanımına ve günümüz dünya 
problemlerine ne tür çözümler 
sunabileceğine dair farkındalık 
yaratmayı amaçlayan bir etkinlik 
gerçekleştirdik.

Dil Bayramını Kutladık
Türk Dil Bayramı, İSTEK Atanur Oğuz 
Ortaokulunda coşkuyla kutlandı. Yazım 
kurallarına dikkat çekmek amacıyla 26 
Eylül 2019 tarihinde yapılan etkileşimli bilgi 
yarışmasına 7. sınıf öğrencilerimiz katıldı. 
Teknolojinin de sürece dahil edilmesiyle keyifli 
zamanlar geçiren öğrencilerimiz bilgilerini 
sergileme fırsatı buldu.

İSTEK Atanur Oğuz 
Portekiz, Hollanda ve 
Transilvanya’da
Okulumuzun 8 yıldır üyesi olduğu ESN 
(Erasmus Student Network), toplam 12 ülke 
ve 27 okulun aktif katılımıyla gerçekleşiyor. 
Öğrencilerimiz Eylül ve Ekim ayları boyunca 
Hollanda, Portekiz ve Transilvanya’da çeşitli 
aktivitelere katıldılar. Avrupa kültürünü tanıma 
ve kendi kültürümüzü tanıtma şansı buldular. 
ESN 2019-2020 akademik takvimine göre öğrencilerimiz Almanya, Finlandiya, 
Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya’da 
(Transilvanya) düzenlenen proje ve etkinliklere katılacaklar. ESN, öğrencilerimizin 
başka bir kültürün farkındalığını kazanmasını ve deneyimlemesini sağlıyor. 
Grubun iletişim dilinin İngilizce olması da öğrencilerimizin aynı zamanda pratik 
yapmalarına imkân tanıyor. Bir haftalık bir süreyi kapsayan öğrenci değişim 
projeleri bizlere ve öğrencilerimize yeni ufuklar açıyor.

İSTEK Atanur Oğuz 
İlkokulu Çocuk Zirvesi’nde
3 Kasım Pazar günü Yıldız Teknik 
Üniversitesinde düzenlenen Çocuk Zirvesi’nde 
ilkokul öğrencilerimiz İrem Okan yabancı 
dil öğrenmenin önemini konuşmacı olarak 
anlatırken Bartu Fırat, Çınar Sönmezışıklı ve 
Atakan Kar sanat alanında stant açtılar. Ayrıca, 
Pelin Çelik tasarladığı el sanatları ürünlerini 
sergiledi. Son olarak ise Deniz Mert Atayurt, 
Bora İper, Ege Sinan Toker, Can Batu Karadeniz ve Ada Önder Küçükerman 
doğa ve bilim alanlarında yaptıkları icat ve araştırmaları ile kendi öğrenme 
yolculuklarının sorumluluğunu aldıklarını ve hayat boyu birer öğrenen 
olduklarını farklı okullardan gelen katılımcılarla paylaştılar.

Kütüphane 
Etkinliklerimiz
2. sınıf öğrencilerimiz “Sıkı Dostlar 
Kurbağa Murbağa” kitabının atölye 
çalışmasına katıldı. 02 Ekim 2019 
tarihinde kütüphanede gerçekleşen 
etkinlikte öğrencilerimiz ilk olarak 
kitabın değerlendirme çalışmasını yaptı. 
Ardından “irade” kavramının üzerinde 
durup kendi yaratıcı fikirleri ile kurabiye tasarımı yaptılar.
1. sınıf öğrencilerimiz 11 Kasım 2019 tarihinde “Şampiyon” kitabının yazarı Sem 
Yahşi ile buluştu. Atatürk’ün şampiyonluk hikâyesini dinleyen öğrenciler ardından 
kitaplarını yazara imzalatma fırsatı buldular.

“Aslan’ın Doğum Günü” 
Kütüphane Etkinliği
İSTEK Atanur Oğuz Okulları Anaokulu 
öğrencileri, kütüphane etkinliğinde 
drama lideri Bade Baran ile birlikte 
“Aslan’ın Doğum Günü” adlı hikâyeyi 
dinleyerek drama çalışmasını keyifli bir 
şekilde gerçekleştirdiler. Etkinlik boyunca 
öğrenciler hem zevkle kitabı dinledi hem 
de drama ile hayal dünyalarını geliştirdiler.

Tatiana Akçin 
Pandomim 
Gösterisi
IB PYP-Kendimizi İfade Etme 
Yollarımız-Duygular ünitesi 
kapsamında Anaokulu öğrencileri 
heyecanlı ve meraklı gözlerle tiyatro 
sanatçısı Tatiana Akçin’in pandomim 
gösterisini izleyerek hem pandomim 
sanatını tanıma fırsatı buldular hem 
de kendini ifade etmenin farklı bir 
biçimine tanık oldular.
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İSTEK BELDE OKULLARI

11. Sınıflar Yeditepe Üniversitesi Kampında
İSTEK Belde Okulları 11. sınıf öğrencilerimiz 
16-18 Ekim 2019 tarihleri arasında Yeditepe 
Üniversitesinde gerçekleştirilen YKS Üniversite 
Hazırlık Programına katıldılar. Bu programda 
öğrencilerimiz bol soru çözümü yaparak TYT 
deneme sınavı oldular.

Belde Gastronomi Kulübü
Lise gastronomi kulübü öğrencilerimiz ilk yemek yapma 
deneyimlerini gerçekleştirdiler. Proteinlerin görevleri ve 
beslenmemizdeki yeri konusunda ön bilgileri aldıktan 
sonra yaptıkları uygulama çalışması ile mutfakta bilim 
yolculuğuna heyecan ve keyifle başladılar. 

Edirne’ye Tarihi Gezi
25 Ekim 2019 tarihinde 10. sınıf öğrencilerimize 
yönelik günübirlik Edirne gezisi düzenledi. 
Öğrencilerimiz Osmanlı İmparatorluğu’nun 
kuruluş yıllarında başkentlik yapmış Edirne’yi 
mimari, coğrafi, doğal ve sosyo-kültürel yönlerden 
inceleme fırsatı buldular.

Belde’de “Dünya İyilik Günü”
İSTEK Belde Okulları UNESCO Kulübü öğrencileri, 
13 Kasım Dünya İyilik Günü için iki özel etkinlik 
düzenledi. İlk olarak sabah 07.00’de Üsküdar 
iskelesinde simit ikramı gerçekleştirdikten sonra 
Ataşehir Hayvan Barınağı’na giden öğrencilerimiz 
sahipsiz hayvanlara da mama götürdü.

Doğada Keşfet 
Öğren
Anaokulu ve İlkokul öğrencilerimiz 
her hafta düzenli olarak katıldıkları 
‘doğada keşfet-öğren’  etkinlikleri 
kapsamında Koç Korusunu ziyaret 
etti. Öğrencilerimiz merak ettikleri 
konularda araştırma yaparken, 
farklı becerilerini geliştirecek 
analizler yapma, neden-sonuç 
ilişkisi kurma ve elde ettikleri 
verileri yorumlama fırsatı da 
buldular.

Bobby Dixon, 
İSTEK Belde 
Okullarında
İSTEK Belde Okulları 5 Kasım 
2019 günü Türkiye Basketbol 
Süper Ligi ve EuroLeague 
takımlarından Fenerbahçe forması 
giyen profesyonel basketbol 
oyuncusu Bobby Dixon’ı ağırladı. 
Ali Muhammed ismini de kullanan 
Bobby Dixon zorlu hayatından, 
spor yaşamından bahsetti 
ve öğrencilerimizin sorularını 
yanıtladı. 

Eko-Okul Projesi
Eko-Okul eğitim çalışması kapsamında çeşitli 
etkinlikler yapan öğrencilerimiz biyolojik çeşitlilik 
ve çevrenin korunması hakkında farkındalık 
sağladılar. Proje sonunda öğrencilerimiz ve 
koordinatörleri okulumuz adına Büyük Bitki Avı 
(Great Plant Hunt) sertifikalarını aldılar. 

“21. Yüzyılda 
Ebeveyn Olmak” 
Semineri
Psikolojik Danışmanlık ve 
Rehberlik bölümümüzün 
düzenlemekte olduğu veli 
seminerleri kapsamında anaokulu 
ve ilkokul velilerimize yönelik 
“21. Yüzyılda Ebeveyn Olmak” 
etkinliğimiz yoğun bir katılımla 
gerçekleşirken, değişen dünyada 
ebeveyn-çocuk ilişkisi, günümüz 
çocuklarının ihtiyaçları ve bu 
ihtiyaçlara göre düzenlenmesi 
gereken ebeveynlik yaklaşımları 
çerçevesinde sunumlar yapıldı. 

Sosyal Sorumluluk 
Projesi İSTEK’liysen 
Uzat Elini”
“İSTEK’liysen Uzat Elini” 
sloganıyla bu yıl yedincisini 
düzenlediğimiz lösemili çocuklara 
yardım kampanyamız tüm 
kampüsün etkin katılımıyla 
gerçekleştirildi. Okulumuzda 
düzenlenen yiyecek kermesinden 
elde edilen gelirler, Sarıyer 
Hamidiye Etfal Hastanesi onkoloji 
kliniğinde tedavi görmekte 
olan lösemili çocuk hastalara 
bağışlandı.

Sabah Sporu 
Anaokulu ve ilkokul öğrencilerimiz, öğrenme 
süreçlerinde fiziksel ve bilişsel, duyusal ve psikolojik 
olarak gelişimlerini destekleyen sabah sporu ile 
güne başlıyorlar. Öğretmenlerimizin de keyifle eşlik 
ettikleri bu aktivite ile öğrencilerimiz güne daha 
zinde ve hazır başlamanın keyfini çıkarıyor.

“Müzik Kutusu” Tiyatro Etkinliği
İSTEK Belde Anaokulu ve İlkokulu öğrencilerimizin 
farklı sanat dallarına ilişkin farkındalıklarını artırmak 
ve kendilerini ifade edebilecekleri farklı alanları 
tanımalarına imkân vermek amacıyla okulumuz 
konferans salonunda “Müzik Kutusu” adlı tiyatro 
oyunu sergilendi.

Uluslararası Eğitim Kalitesi Tescillendi
Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IB PYP) 
aday okul statüsünde çalışmalarını sürdüren İSTEK 
Belde Anaokulumuz ve İlkokulumuz 9-10 Mayıs 
2019 tarihlerinde gerçekleşen yetkilendirme 
ziyareti sonrasında Uluslararası Bakalorya İlk 
Yıllar Programını (IB PYP) uygulama onayı alarak 
uluslararası eğitim kalitesini tescillemiş oldu. 

Geleneksel Çocuk Oyunları 
Şenliği
Anaokulu ve İlkokul öğrencilerimiz bu yıl 2.si 
düzenlenen “Geleneksel Çocuk Oyunları” 
günlerinde birbirinden keyifli çocuk oyunlarını 
öğrenmenin; arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte 
oynamanın keyfine vardı. 

Yazar Sema Yahşi Konuğumuzdu
Atatürk Haftası etkinliklerimiz kapsamında 
okulumuzda yazar Sema Yahşi’yi ağırladık. İSTEK 
Belde Anaokulu 6 yaş sınıfı öğrencilerimiz yaratıcı 
okuma etkinliği yaparken, 1. sınıf öğrencilerimiz ise 
“Şampiyon” kitabını yazarından dinleme fırsatı buldu. 
Etkinlik sonrasında yazarımız öğrencilerimiz için 
kitaplarını imzaladı.

İSTEK Belde Best 
Buddies Eşleştirme 
Töreni  
İSTEK Belde Ailesi olarak bu yıl 3.sünü 
düzenlediğimiz eşleştirme törenimiz 
Doğukan MANÇO’nun katılımlarıyla son 
derece coşkulu geçti. Şöhret Kurşunoğlu 
Özel Eğitim ve Meslek Lisesi işbirliği 
ile 43 gönüllü öğrencimizden 11’i birer 
buddy ile eşleşti. Gönüllü
öğrencilerimizle gurur duyuyoruz.

Astronomi 
Müzesi’nde 
Kızılgezegen Gecesi 
İSTEK Belde Okulları Bilim 
Merkezi’nde düzenlenen Kızılgezegen 
(Mars) Günü’ne katılan ziyaretçilerimiz 
Mars ve diğer tüm gezegenleri 
gözlemlediler, yıldızları yakından izleme 
ve mevsim değişikliklerine tanık olma 
fırsatı elde ettiler. 
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İSTEK BİLGE KAĞAN OKULLARI

Anaokulunda “İngilizce 
Görsel Okuma” Çalışmaları
İSTEK Bilge Kağan Anaokulu iki yıldır başarılı 
bir şekilde sürdürülen “İngilizce Görsel 
Okuma’’ dersleri ile öğrencilerin İngilizce 
okuma yazma süreçlerini kolaylaştırmayı 
hedefliyor. Yüksek frekanslı görüş kelimeleri 
olarak da adlandırılan görme sözcükleri, 
küçük çocukların görme aracılığıyla bütünlüklü olarak öğrenmeyi teşvik eden 
ve sözcüklerin kod çözme stratejileri kullanmaya gerek kalmadan üç saniye 
içinde otomatik olarak tanınmasını sağlayan sözcüklerdir. İSTEK Bilge Kağan 
Anaokulu olarak dünyada İngilizce gibi düzensiz sesletim yapısına sahip olan 
dillerin öğretiminde sık sık başvurulan yöntemlerden biri olan “Sight Words” 
çalışmalarının öğrencilerin ilkokula hazırlık döneminde etkili bir şekilde 
sürdürülmesini ilke edinmiş bulunuyoruz. 

Hem Okuyoruz Hem de 
Okutuyoruz
İSTEK Bilge Kağan Okulları olarak her yıl 
düzenli olarak sosyal sorumluluk projelerine 
de imza atıyorlar. Ortaokul öğrencilerimiz bu 
yıl Türkçe öğretmenleri ile birlikte anlamlı bir 
proje gerçekleştirdiler. “Hem Okuyoruz Hem 
de Okutuyoruz” projesi kapsamında okuyup 
beğendikleri kitaplardan Boğazköy İlkokulu’ndaki 
öğrencilere de hediye ettiler. 

Öğrencilerimiz Atamızın 
İzinde, Bilimin Işığında…
İSTEK Bilge Kağan Anadolu Lisesi öğrencimiz Efe 
Kutay Gençbay’ın arduino, robotik, yazılım ve 
tasarım becerilerini bir araya getirerek tasarladığı 
ve geliştirdiği CNC yazıcı projesi ile resim çizme 
kabiliyetine sahip bir cihaz üretti. İki adet step 
motoru, arduino uno mikro kontrolcüsü, CNC 
shield arayüzü, rulman, kasnaklar ve kayışlar kullanarak inşa edilen düzeneğe 
bilgisayardan gönderilen komutlar ile resim çizdiren öğrencimiz, projesini 10 
Kasım sabahında Atatürk silueti ve imzası çizdirerek anlamlandırdı.

IB Dünya Okulları Bölge 
Sorumlusu Okulumuzdaydı
IB Dünya Okulları Bölge Sorumlusu Clark Stroupe 
okulumuzu ziyaret etti. İSTEK Bilge Kağan Okulları 
pedagojik liderlik ekibi olarak, IB Dünya Okulları 
Bölge Sorumlusu Clark Stroupe ile PYP’deki 
gelişmeler ve okulumuzda yürüttüğümüz PYP 
programındaki son gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunduk.

Aslında Ne Yiyoruz?
İSTEK Bilge Kağan Lisesi PDR Bölümü lise 
öğrencilerimize yönelik “Aslında Ne Yiyoruz?” 
konulu bir seminer düzenledi. Matematik 
Öğretmenimiz Fatma Berktaş’ın konuşmacı olduğu 
seminerde, çeşitli yiyeceklerin vücudun işleyişine 
etkileri üzerinde duruldu. Sık tüketilen bazı 
ürünlerin insan sağlığına olumsuz etkileri vurgulandı. Seminer, sağlıklı bir yaşam 
sürdürmeye yönelik önerilerin paylaşılmasıyla sona erdi.

Anaokulu Kodluyor
İSTEK Bilge Kağan Anaokulu 
öğrencilerimiz 5-11 Ekim tarihleri 
arasında düzenlenen Avrupa 
Kodlama Haftası’nda (CodeWeek) 
yaş seviyelerine uygun araç 
ve uygulamalar ile etkinlikler 
gerçekleştirdiler. Öğretmenlerimiz 
bu etkinliklerle kod yazmanın 
her zaman ve her yerde 
yapılabileceğine dikkat çekerek 
kodlama istasyonları oluşturdular 
ve kodlama hakkında öğrencilere 
bilgi verip ortak uygulamalar 
yürüttüler.

Bir Oyuncak Bir 
Gülümseyen Çocuk 
İSTEK Bilge Kağan Okulları Sosyal 
Sorumluluk Kulübü öğrencileri 
okulumuzda düzenlenen “Bir 
Oyuncak Bir Gülümseyen Çocuk” 
bağış kampanyası ile kampüs 
genelinde toplanan oyuncak ve 
kitapları, Bartın Valiliği’nin ihtiyaç 
sahibi çocuklar için kurduğu 
oyuncak kütüphanesine teslim 
ettiler. Öğrencilerimiz, ziyaretimiz 
esnasında kütüphaneden 
faydalanmak için gelen çocuklarla 
oyunlar oynayarak birlikte keyifli 
zaman geçirdiler. 

İlkokul Öğrencilerimiz 
Atatürk’e Yazdılar
İSTEK Özel Bilge Kağan İlkokulu öğrencileri, 
öğretmenleri ve velileri Atatürk’ü Anma Haftası 
kapsamında “Atatürk’e Yazıyorum” diyerek Atatürk’e 
olan saygı, minnet ve özlemlerini kaleme aldılar.

Yoga ile Pozitif 
Sağlığa Yolculuk
Anaokulu öğretmenlerimiz 
18-19 Kasım tarihlerinde mK 
Yoga Merkezi tarafından verilen 
“Çocuk Yogası Eğitmenlik 
Eğitimi” programına katıldılar. 
İki gün boyunca kendileri ve 
çocuklar için farkındalık kazanan 
öğretmenlerimiz, heyecanla 
katıldıkları eğitimi başarıyla 
tamamlayarak sertifikalarını 
almaya hak kazandılar. Bu 
eğitimle birlikte, anaokullarımızda 
kendimizle ve çevremizle ilgili 
farkındalık yaratmak, fiziksel, 
duygusal, zihinsel ve sosyal olarak 
dengeli olabilmek, doğru nefes ve 
gevşeme tekniklerini öğretebilmek 
amacıyla “Çocuk Yogası” 
eğitimlerimiz başladı.

Atatürk’ün Kalbinde 
Anaokulu 6 yaş sınıfı öğrencilerimiz 
“Atatürk’le Değerler Eğitimi” konusu 
kapsamında “Foks” kitabının yazarı Sema 
Yahşi ile buluştu. Öğrencilerimiz bu etkinlikle 
büyük liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 
kalbindeki hayvan ve doğa sevgisini kapsamlı 
bir şekilde öğrenme fırsatı edindi.

Dünya Çocuk Kitapları 
Haftasını Kutladık
Her yıl kasım ayının ikinci haftası kutlanan 
“Dünya Çocuk Kitapları Haftası” okulumuzda 
da büyük bir coşkuyla kutlandı. Etkinlikler 
kapsamında “Masal Kahramanı Gibi Giyin” 
sloganıyla öğrencilerimiz okudukları masal 
ve hikayelerdeki gibi kostümler tasarlayıp 
giyindiler ve kitapları ile ilgili sunumlar yaptılar. 
PYP öğrenen profilleri ile masal kahramanları arasında bağlantılar kurmaya 
çalıştılar. Öğrencilerimiz yazdıkları “Penguen Adında Bir Kedinin Kalbi Kırıldı” 
hikayesi için origami etkinliği gerçekleştirerek İngilizce ve İspanyolca dillerinde 
kitaplar okudular.

Ortaokul Öğrencimizden 
Hayatı Kolaylaştıracak 
Proje
İSTEK Bilge Kağan Ortaokulu öğrencisi Azat 
Ulaş Karagöz, hazırladığı proje ile iki ekseni karşı 
hareket ile destekleyen mekanik bir görüntü 
sabitleyicisi elde etti.
Cep telefonu ile video çekimlerini 
kolaylaştırmayı ve titremeyi ortadan kaldıran sabitleyicinin 3D tasarımını ve üretimini 
gerçekleştiren öğrencimiz hayatı kolaylaştıracak pratik araçlar geliştirmek ve 
üretmek için çalışmaya devam ediyor.

2019 Mezunlar 
Günü’nde Yine Bir 
Aradaydık
Her yıl renkli manzaralara sahne 
olan “Geleneksel Mezunlar Günü” 
bu yıl da kampüs bahçesinde 
coşkuyla kutlandı. Her dönemden 
mezunun katıldığı etkinlikte 10, 
20 ve 25. yıl mezunlarına plaket 
ve mezun defterleri takdim edildi. 
Keyifli geçen mezunlar gününde 
anılar tazelendi. 
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İSTEK 1915 ÇANAKKALE OKULLARI

Anaokulu Öğrencilerinden 
Anlamlı Paylaşım
Kasım ayı değerler eğitimi ünitesi için 
belirlenen tema “Yardımlaşma” idi. Ay 
boyunca 110 anaokulu öğrencimiz evlerinde 
kullanmadığı oyuncaklarını, kırtasiye 
malzemelerini ve kıyafetlerini okula 
getirdi, kendi elleriyle paketledi ve süsledi. 
Hazırladıkları hediye kolilerini Türkmeneli Bayramiç Anaokulu ve Ezine 22 
Eylül Anaokulu öğrencileri ile buluşturan anaokulu öğrencilerimiz paylaşmanın 
mutluluğunu yaşadı.

24. Türkiye Felsefe 
Olimpiyatları’na Ev 
Sahipliği Yaptık
Okulumuz, 24. Türkiye Felsefe Olimpiyatı 
katılımcılarına ev sahipliği yaparak 
uluslararası bağlantılara sahip önemli bir 
etkinliğe imza attı. On bir okulun katılımı ile 
gerçekleştirilen felsefe olimpiyatında genç 
düşünürler dört saat boyunca ter döktü. 
Verilen felsefi problemler üzerine sistematik 
olarak düşünmenin değerlendirildiği etkinliğin finalinde öne çıkan üç yazı Türkiye 
Felsefe Kurumu’na gönderildi. Etkinlik sonunda tüm Türkiye’den seçilen ve 
yabancı dil yeterliliğine sahip iki öğrenci ülkemizi 21-24 Mayıs 2020 tarihleri 
arasında Portekiz’in başkenti Lizbon’da düzenlenecek 28. Uluslararası Felsefe 
Olimpiyatı’nda (IPO) temsil edecek.

Her Fidan Bir Nefes 
Hayata yeni bir nefes kazandırmak, 
doğanın sesine kulak vermek, 
binlerce canlıya ev sahipliği 
yapan ve doğal dengeyi 
sağlayan ormanları korumak için 
öğrencilerimiz Kızılcaören Köyü, 
Çanakalan mevkiinde fidanları 
toprakla buluşturdular. Çanakkale 
Orman Bölge Müdürlüğü iş 
birliğiyle gerçekleştirilen proje 
kapsamında öğrencilerimizin 
doğanın insan yaşamındaki önemini 
kavraması ve doğayı korumanın 
gelecek nesillere karşı önemli 
sorumluluklardan biri olduğunu 
idrak etmesi hedeflendi.

Kodlama Saati
Kodlama Saati (Hour of Code), 
180’den fazla ülkede gerçekleşen 
10 milyonlarca öğrenciye ulaşmış 
küresel bir harekettir. Code.org 
sitesi tarafından organize edilen, 
halka açık, kâr amacı gütmeyen, 
bilgisayar biliminin hayatımızdaki 
katkısını artırmayı ve bu 
çerçevede bilgisayar biliminin 
daha fazla okulda öğretilmesini 
hedefleyen bir organizasyondur. 
Bu etkinlik kapsamında 
öğrencilerimiz, Çanakkale 18 
Mart Üniversitesi’nden Doç. Dr. 
Muzaffer Özdemir’in yapay zeka 
hakkındaki sunumu ve robot 
gösterileriyle Hour Of Code 
haftasına katıldı.

Öğrencilerimizi Ata 
Sporumuz Okçuluk 
ile Tanıştırıyoruz
Tarihimizde ve kültürümüzde 
önemli bir yeri olan okçuluk sporu 
öğrencilerimizin bedensel, zihinsel 
ve sosyal gelişimini artırır. Vücuttaki 
denge ve koordinasyonu sağlamayı, 
sabretmenin başarı için önemini 
kavramayı, kendisine ve çevresine 
karşı özenli ve dikkatli olmayı, 
dikkatini toplamayı ve hedefe 
odaklanmayı kolaylaştıran okçuluk 
sporunu okulumuzda öğretiyor 
olmaktan dolayı gurur duyuyoruz.

Ata’mızı Ebedi 
İstirahatgahında Ziyaret 
Ettik
Aramızdan ayrılışının 81. yılında Gazi  
Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi ve özlemle 
andığımızı göstermek üzere okulumuz 
ortaokul ve lise öğrencileriyle Anıtkabir 
ziyaret edildi. 8 Kasım gecesi okulumuz 
önünden hareket eden öğrencilerimiz, 9 
Kasım sabahı Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün huzurundaydı. Ayrıca öğrencilerimiz, Ankara ve Eskişehir’de 
düzenlenen kent gezileriyle tarihi mirasımızı yakından tanıma fırsatı buldular.

“Erasmus Plus” Projesi 
için Belçika’dayız
Erasmus Plus projesi için çalışan fen liseli beş 
öğrencimiz, projenin çalışma prensiplerini 
belirlemek ve ilk etkileşim toplantılarını 
gerçekleştirmek için öğretmenleriyle 
birlikte Belçika’yı ziyaret etti. Bir hafta süren 
çalışmalar sırasında öğrencilerimiz yaşıtları ile 
birlikte sosyal medyanın negatif etkilerinden 
sakınmak, gerekli tedbirleri geliştirmek, 
siber zorbalık ile mücadele ve sosyal 
medyayı verimli kullanmak konularında fikir 
alışverişinde bulundu. Projemizin bir sonraki 
buluşması şubat ayında İspanya’da gerçekleşecek.

Okul Kantinimiz Yenilenen Yüzüyle 
Öğrencilerimizin Hizmetinde
Öğrencilerimizin sağlıklı beslenmesi 
ve teneffüslerini verimli bir şekilde 
değerlendirmelerini sağlayacak olan okul 
kantinimiz yeni yeri ve yeni yüzüyle fark 
yaratıyor. Kitap okuma köşeleri, rahat ve şık 
tasarımı, öğrencilerin ders çalışmasına imkân 
tanıyan atmosferi ile dikkat çekiyor.

Genç Bilim İnsanları 
Urfodu’da
Öğrencilerin bilim temelli öğrenme 
yeteneklerini geliştirmeyi ve sahip oldukları 
temel bilgi ve beceri alanlarını keşfetmelerini 
hedefleyen ve çeşitli branşlarda her yıl 
düzenlenen URFODU Uluslararası Bilim 
Temelleri Bilgi Yarışması’na okulumuzdan  
onlarca öğrenci katılım gösterdi. 

Yazarlar 
Öğrencilerle 
Buluşuyor
Çocuk edebiyatının ödüllü 
yazarlarından Ferda İzbudak Akıncı, 
okulumuzda öğrenciler ile buluştu. 
Keyifli bir söyleşinin ardından 
kitaplarını yazarına imzalatma 
fırsatını bulan öğrencilerimiz 
bugünü güzel bir anı olarak tarihe 
not düştü.

Binicilik Dersi
Her yaştan öğrencimizi binicilik 
sporu ile tanıştırıyoruz. Atalarımızdan 
miras kalan bu spor ile çocuklarımıza 
hayvan sevgisini aşılamayı, at 
üstünde yalnız kalarak özgüvenlerini 
artırmayı, ani ve doğru kararlar 
verme yeteneklerini geliştirmeyi 
amaçlıyoruz. Ayrıca binicilik sporu 
aracılığıyla öğrencilerimizin fiziksel 
gelişimlerini desteklemeyi ve kendi 
dilinden olmayan bir canlı ile dost 
olmanın verdiği güveni hissetmelerini 
sağlamayı hedefliyoruz.

İSTEK’li Kafalar
Yazıyor
Okulumuz Basın Yayın Kulübünün 
çıkardığı aylık edebiyat dergisinin 
aralık ayı sayısı okurlarımızla buluştu. 
Edebiyattan sinemaya, bilimden spora 
kadar birçok konuya değinen dergimiz, 
öğrencilerimizin yoğun çalışmaları 
sonucunda ortaya kondu. Süreli 
yayıncılığın her aşamasında yer alan 
öğrencilerimiz yazın dünyasına da adım 
atmış oldu.
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İSTEK DENİZLİ OKULLARI

Minik Eller 
Toprakla 
Buluşuyor
Çevre duyarlılığı ve 
sürdürülebilir tarımsal 
üretimin artırılması 
okulumuzun önem verdiği 
konulardan. Bu bilinçle 
öğrencilerimiz okulumuzdaki 
tarım atölyelerine katılıyor ve 
kendi yetiştirdikleri ürünlerle 
toprağı ve onun zenginliğini 
tanıyorlar. İlk dönem 
atölyelerimizde çocuklarımız 
soğan ve menekşelerini 
yetiştirdiler; toprak türlerini ve çevre kirliliğinden korunma yollarını öğrendiler.

Ahşap Atölyesi: 
5. Elemente 
Şekil Veriyoruz
Yoğun akademik derslerin 
yanında okulumuzda her hafta 
dönüşümlü olarak düzenlenen 
etkinliklerden biri olan ahşap 
atölyesi ile çocuklarımız 
yeteneklerini keşfediyor, estetik 
algılarını geliştiriyor ve kendi 
ortaya koydukları ürünlerle kişisel 
gelişimlerini izleyebiliyor. Ayrıca 
bu atölyeler öğrencilerimize 
el becerilerini geliştirme, alet 
kullanma ve çeşitli malzemeleri 
tanıma imkanları da sunuyor.

Seramik ile 
İyilik 
Köprüsü
Anaokulundan liseye kadar tüm 
seviyelerdeki öğrencilerimiz, 
bir dönem boyunca hayallerini 
seramik çamuruna katıp 
yoğurdular. Ortaya çıkan ürünleri 
sırlayıp pişirerek lösemili çocuklar 
yararına düzenledikleri kermeste 
ailelerine sergilediler ve satışa 
sundular. Başarılı birer öğrenci 
olmanın yanı sıra yanı sıra sosyal 
hayatta sorumlu bir birey olmanın 
gerekliliklerini yerine getirdiler.

Okulumuzda Uluslararası Bir Bilim İnsanı
“Yol Ayrımındaki Türkiye: Ya Özgürlük Ya Sefalet”, “Bir Türkiye Hayali” ve 
“Yetişin Çocuklar” adlı kitapların yazarı, çocukların eğitime ve kitaplara ulaşımı 
için pek çok projenin yöneticisi ve New York Üniversitesi uygulamalı psikoloji 
hocalarından Prof. Dr. Selçuk Şirin şehrimizdeki bir etkinlik kapsamında 
İSTEK Denizli Okullarını ziyaret etti. Çocukların ve gençlerin kendilerine 
belirleyecekleri hedefleri seçerken ne gibi yolları izleyebileceklerine dair onlara 
fikirler veren Prof. Dr. Selçuk Şirin, öğrencilere hayallerini ve kendilerini iyi 
tanımalarını tavsiye etti ve bu hayallerin peşinden gitmeleri konusunda kılavuz 
olabilecek önerilerde bulundu.

İSTEK’te Bir Günüm
İSTEK Denizli Anaokulunda, veli ve öğrencilerimizin 
katılımıyla “İSTEK’te Bir Günüm” etkinliği 
gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz dönem boyunca 
ürettikleri görsel sanat ürünlerini aileleriyle 
paylaştı. Ardından okul yaşantılarından bir kesiti 
ailelerine aktardıkları atölyeler düzenlediler. Beden 
eğitimi, ahşap atölyesi, İngilizce, STEM ve deney 
derslerinin yer aldığı atölye programı vesilesiyle velilerimiz öğrencilerin ders 
performanslarını gözlemleme fırsatı buldular. “İSTEK’te Bir Günüm” etkinliği, 
anaokulu bahçesinde düzenlenen yemek ile sona erdi.

Okan Ersan ve 
Volkan Öktem ile 
Müzik Söyleşisi
Yamaha Müzik iş birliğiyle 
17 Ekim 2019 Çarşamba 
günü düzenlenen etkinlikte 
İSTEK Denizli Okulları 
çok keyifli bir gün geçirdi. 
Yamaha Müzik tarafından 
okul içine kurulan çeşitli 
müzik aletleri gün boyunca 
öğrencilerin kullanımına, 
deneysel çalışmalarına 
açıldı. Ardından ülkemizin 
önemli gitaristlerinden Okan 
Ersan ve yine uluslararası 
alanda tanınan değerli baterist Volkan Öktem sahneye çıktı. Hem çaldıkları 
enstrümanları çocuklara tanıttılar hem de müzik ve müzisyenlik konularında 
öğrencilerle karşılıklı sohbette bulundular. Ardından birlikte verdikleri konserle 
öğrencilerimiz nitelikli ve eğlenceli zaman geçirmiş oldular.

Prof. Dr. Figen 
Karadağ’ı Okulumuzda 
Ağırladık
İSTEK Denizli Okulları, Prof. Dr. Figen 
Karadağ’ın yönetiminde “Bağımlılıkla 
Mücadelede Motivasyonel Görüşme 
Teknikleri” başlıklı bir seminer 
programına ev sahipliği yaptı. İki gün 
süren sunum ve tartışmalar boyunca PDR öğretmenleri kişisel deneyimlerini 
paylaştılar ve çözümünde zorlandıkları meseleler konusunda uzmanımızla 
konuşma ve tartışma imkânı buldular. Programın sonunda öğretmenlerimize 
katılım sertifikaları takdim edildi.Ernie ve Bert, IB 

PYP “Sorumluluk” 
Temamıza Konuk 
Oldular
İSTEK Denizli Okulları İngilizce 
Zümresi olarak anaokulu grubumuzda 
IB PYP’ye dayalı temalara ilişkin bir 
drama çalışması gerçekleştirdik. 
Seçtiğimiz tema çerçevesinde Ernie 
ve Bert kardeşlerin çeşitli sorumlulukları konu alan ve öğrenilen sorumlulukların 
canlandırılmasını içeren eğlenceli bir gösterisini sergiledik. Konuların devamlılığını ve 
pekiştirilmesi amacıyla bu gösterileri her tema sonunda gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
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İSTEK İZMİR OKULLARI

Eko-Okullar Programı
İSTEK İzmir Okulları olarak projemizi 
duyurmak ve çevre bilincimizi yaymak 
amacıyla geçtiğimiz yıl İSTEK İzmir 
Okulları Müzik Bölüm Koordinatörü 
Ebru Sadıkay ve müzik öğretmeni 
Cemgil Denizaşan tarafından bestelenen 
“Eko-Okul” şarkımız için İngilizce bir 
klip çektik. Uluslararası platformda 
da sesimizi duyurmak için hazırlanan 
şarkının İngilizce sözleri Eko-Okullar Koordinatörümüz Seda Dedik Ural 
tarafından yazıldı, öğrencilerimiz tarafından da seslendirildi. Ayrıca, ilk iki 
yılımızı “Çöp ve Atık” konusu üzerine başarıyla tamamlamış olduğumuz proje 
ile Yeşil Bayrak ödülümüzü iki yıl süreliğine teslim aldık.

Cumhuriyet Balosu 
Canlandırma
İSTEK İzmir Anadolu Lisesi, 
Karşıyaka Belediyesi’nin iş birliğiyle 
Cumhuriyetimizin 96. yılı için Latife 
Hanım Köşkü ve Anı Evinde bir 
cumhuriyet balosu gerçekleştirdi. 
1930’lu yılların kıyafet ve 
canlandırmalarının eşlik ettiği 
balo ve vals programı izleyicileri 
Cumhuriyet’in ilk yıllarına götürdü. 
Lise öğrencileri, cumhuriyet 
coşkularını Karşıyaka halkıyla 
paylaşarak Ata’mızın emanet ettiği 
cumhuriyetin ilelebet bekçileri 
olduklarını gösterdiler.

Biyolojik çeşitlilik 
ve Büyük Bitki Avı 
Projesi (The Great 
Plant Hunt)
TÜRÇEV tarafından Toyota 
Fund For Europe desteği ile 
6 yıldır ülkemizde yürütülen 
“The Great Plant Hunt” projesi 
okulumuzda Eko Okullar 
Koordinatörümüz Seda Dedik 
Ural’ın koordinatörlüğünde 
iki yıldır yürütülüyor. 5-6 yaş 
grubu anaokulu öğrencilerimiz 
Darwin’in gözlemcileri olarak 
projeyi başarı ile tamamladılar ve 
Uluslararası Proje Koordinatörü 
Barry McGonigal tarafından 
gönderilen diplomayı okulumuza 
kazandırdılar.

Çocuklar için İzmir 
Kültür Turizmi  
Haritası
İSTEK İzmir Okulları ve Balçova 80. 
Yıl Orhan Gazi İlkokulu 3D sınıfı 
öğrencileri, Rotary Kulübünün iş birliği 
ile kent kültürümüze ve tarihimize 
kılavuz olacak bir harita projesine 
imza attı. Projenin koordinatörlüğünü 
Arkeolog Pınar Aydemir ve İSTEK 
İzmir Okulları Görsel Sanatlar Bölüm 
Başkanı Gülnur Payzanoğlu yürüttü. 

Türkiye’de bir ilk olan bu harita 
çalışması, Neolitik dönemden günümüze ören yerlerine, arkeolojik buluntulara, 
sivil mimari örneklerine, kent tatlarına, meydan örneklerine ve kamuya ve özel 
sektöre ait birçok müzeye görseller aracılığıyla ışık tutuyor. Haritanın çizimi 
İSTEK İzmir Okulları Seramik kulübü, ortaokul ve Anadolu Lisesi öğrencileri 
tarafından gerçekleştirildi. Gönüllülük çerçevesinde üretilen çalışma, görme 
engelliler için seslendirildi ve tasarımına QR kodu eklendi. Musik & Spiel Orff 
Merkezi iş birliği ile üç önemli kültürel değerimiz (kuş cenneti, gevrek ve saat 
kulesi) üzerine hazırlanan dans videoları da yine QR kod olarak eklenerek 
haritaya dahil edildi. Haritada İzmir ilçelerine bağlı farklı antik kentler, 
buralarda yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan önemli kültür varlıkları 
37 görsel ile resmedildi. İzmir’in yeme içme kültüründe ve yakın geçmişinde iz 
bırakmış kimi özelliklerin vurgulandığı haritada müze ve ören yerlerinin iletişim 
bilgileri ve çalışma saatleri, İzmir ilçelerinin yol haritası ve harita dilini açıklayan 
yönlendirmeler de bulunuyor.

Dünya Birincisi 
Öğrencimiz ÇEV 
Sanat Konserinde
Piyano dalında dünya birinciliğine 
sahip İSTEK İzmir Ortaokulu 5. sınıf 
öğrencimiz Adil Kerem Ünal’ın da 
içerisinde yer aldığı ÇEV Sanat, 13 
Ocak 2020 günü Zorlu Performans 
Sanatları Merkezinde “Genç 
Yetenekler” konseri düzenledi.

ÇEV Sanat’ın Genç Yetenekler 
etkinliğinde onur konuğu olarak 
Ayla Erduran, İngiliz keman sanatçısı 
Charlie Siem, çello sanatçısı Cemal Aliyev ve projenin gönüllü destekçisi Halit 
Ergenç de yer aldı.

Koruncuk Vakfı’ndan 
Plaket
Koruncuk Vakfı tarafından İSTEK İzmir 
Okullarına Koruncuk Dostu İşyeri 
plaketi takdim edildi.

Güney Ege Gezimiz
İSTEK İzmir Anadolu Lisesi 9. sınıf 
öğrencileri Güney Ege bölgesini 
tanıma amacıyla 31 Ekim- 2 Kasım 
tarihleri arasında Okul Müdürümüz 
İlkin Alpay rehberliğinde ve 
öğretmenlerimizin gözetiminde 
bir tanıma gezisi gerçekleştirdi. 
Bölgenin sosyal, kültürel ve 
ekonomik yapısı hakkında bilgilerin 
sunulduğu gezide Leodikya, 
Hierapolis, Pamukkale’de hala 
kullanımda olan antik havuz ve 
Anadolu’daki en büyük nekropolü 
gezdiler. Aydın’daki Afrodisias 
antik kentinin büyülü atmosferine 
tanık oldular. Gezi, Dalyan’daki 
Kaunas antik kenti ve İztuzu plajı 
ziyaretiyle sona erdi.

Çocuklarla Felsefe
Öğrencilerimizin düşünme becerilerini 
topluluk içinde soruşturma yöntemiyle 
beraber geliştiren, kendilerini ve 
evreni anlama, ahlak, toplumsal yaşam 
ve  mantık konularında sorgulama 
yapma olanağı sunan felsefe 
oturumları okulumuzun fark yaratan 
uygulamalarından biri olmaya devam 
ediyor.

Bilim ve Felsefenin 
Doğduğu Milet’te 
Disiplinler Arası 
Atölyeler
6. sınıf öğrencilerimizle “Priene Ören 
Yeri ve Milet Antik Kent” gezisini 
gerçekleştirdik. Milet Antik Kent 
profesyonel rehber eşliğinde gezilerek kent tarihi ile ilgili bilgi edinimi sağlandı. 
Gezi sırasında öğrencilerimiz antik kentte fen bilimleri, sosyal bilimler, görsel 
sanatlar ve matematik öğretmenleri tarafından disiplinler arası olarak hazırlanan 
yapılandırılmış atölyelere katıldılar. Gezimiz öğrencilerimizin gelişimlerine önemli 
katkı sağladı.

Sosyal Kamp
Sosyal Bilgiler Bölümümüzün bir okul 
geleneği haline getirdiği “Sosyal Kamp” 
bu yıl da 7. sınıflarımızdan 36 öğrencinin 
katılımıyla gerçekleşti. Kampta, iki gece 
ve üç gün boyunca okul dışında farklı 
bir öğrenme ortamında aktif öğrenme 
yöntemleri, yaratıcı drama, çocuklar 
için felsefe, canlandırmalar, forumlar, 
münazaralar gibi alternatif öğrenme 
teknikleri kullanıldı. İkinci dönemde Sosyal Kamp 5. ve 6. sınıf öğrencileriyle 
gerçekleştirilecek.

Annie Müzikali
İSTEK İzmir Okulu Öğrencileri 
Türk Eğitim Vakfı (TEV) için yapılan 
gösteriye katkıda bulundular ve 
kardeş okulumuz Lamia Karer 
İlkokulu öğrencilerini Annie 
müzikalini izlemek üzere davet 
ettiler. Şarkılar eşliğinde müzikale 
gelen davetli öğrenciler ilk kez 
müzikal izlemenin keyfiyle çok 
mutlu bir gün geçirdiler.
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İSTEK KAŞGARLI MAHMUT OKULLARI

Dünya Çocuk Kitapları 
Haftası Etkinlikleri
Dünya Çocuk Kitapları Haftası boyunca 
kampüsümüzde kitap kahramanları ve yazarlarla 
etkinlikler düzenlendi. Etkinliklere Sema Yahşi, 
Tülin Kozikoğlu, Ezgi Berk ve David Simpson gibi 
isimler katıldı. Öğrenciler yazarlarımızdan kitap yazarken nelere dikkat edilmesi 
gerektiğini, yaratıcı yazma etkinliği ile hikâye yazmayı ve hayal dünyalarını verimli 
kullanmanın yollarını keşfetmeyi dinlediler. Etkinliğin sonunda kitaplardaki 
kahramanların kostümleri ile sahnede muhteşem bir gösteriye imza attı.

Robotik Takımımız Yeni Yüz Tanıma Sistemi 
Üzerine Çalışıyor 
Bilim Kahramanları Derneği tarafından 
düzenlenen First Lego League (FLL) turnuvasına 
katılacak olan İSTEK Kaşgarlı Mahmut Okulları 
FLL Takımı, 28 Kasım 2019 Perşembe günü 
İstanbul İl Emniyet Müdürü Sayın Hasan Cevher 
ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu sene, “City 
Shaper” olarak belirlenen turnuva temasına 
uygun olarak şehirlerdeki problemler ve ihtiyaçlar 
hakkında konuşma ve projelerinin detaylarını paylaşma imkânı buldular. 
RoboSapiens takımımız, projelerine dâhil etmeyi planladıkları yüz tanıma 
sistemleri ile bilgi edindiler.

“Bir Sandviç Bir Kitap” 
Etkinliği için Belgrad 
Ormanında Buluştuk
“Yaşamın Anlamı Kitap” projemizin devamı 
“Bir Sandviç Bir Kitap” etkinliğimizi keyifle 
gerçekleştirdik. Türkçe-Edebiyat ile Uygulamalı 
Dersler Bölümünün disiplinler arası kazanımlar 
çerçevesinde düzenledikleri etkinlikte veliler, öğrenciler ve öğretmenler Belgrad 
Ormanı’nda buluştu. Sabah sporunun ardından kahvaltı yapıldı. Doğanın vermiş 
olduğu huzur eşliğinde kitaplar okunarak farkındalık oluşturuldu. Etkinlik müzik 
dinletisi ve eğlenceli aktivitelerle son buldu.

Hayvanları ve Haklarını Koruyoruz 
İSTEK Kaşgarlı Mahmut Okulları Fen Bölümü 
olarak okulumuz genelinde düzenlediğimiz sosyal 
sorumluluk projemiz kapsamında Dünya Hayvanları 
Koruma Günü için öğrencilerimizin getirdiği kedi 
ve köpek mamalarını Sultangazi Cebeci Hayvan 
Barınağına teslim ettik. Öğrencilerimiz, topladıkları 
mamaları büyük heyecanla barınağa götürüp hayvan 
dostlarıyla buluştular.

İlk Yıllar Eğitimi: 
Duvarların Gizli Dili
Anaokulu Müdürümüz Sayın 
Hatice Küçükyıldız ve anaokulu 
öğretmenlerimiz 2-3 Kasım 2019 
tarihlerinde İzmir’de düzenlenen 
“Handan Oktar, Erken Çocukluk 
ve İlk Yıllar Eğitimi” ve “Öğreten 
Ortamlar: Duvarların Gizli 
Dili” konferansına katıldılar. 
Eğitim Bilimci Fiona Zinn’in 
konuşmacı olduğu konferansta 
sadece öğrenme ortamlarında 
değil, günlük hayatımızda da 
öğrenme etkinliğinin bizleri nasıl 
değiştirdiğini anlattı.

Zeka ve Yetenek 
Konferansı
Türkiye Zeka Vakfı ve Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi iş birliği ile 
4-6 Ekim 2019 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen kongreye 
okulumuz idareci ve öğretmenleri 
de katıldı. Öğretmenlerimiz 
burada eğitim kurumlarının, 
akademisyenlerinin ve alanında 
deneyimli eğitimcilerin 
çalışmalarına katıldı. Kongrede 
sosyal iletişimin zekâ ve yetenekle 
ilişkisi, beynin yapısı, yapay zeka 
ve üstün yetenekli çocukların 
eğitiminde karşılaşılabilecek 
sorunların çözümü, ailelerin 
bilinçlendirilmesi ve tüm aktörlere 
düşen görevler gibi birçok başlık 
alanında uzman konuşmacılar 
tarafından ele alındı.

Bursa Bilim ve Teknoloji 
Müze Gezisi
Ortaokul öğrencilerimiz ile Bursa Bilim ve Teknoloji 
Müzesini ziyaret ettik. Tam gün süren eğitim 
gezisinde öğrencilerimiz okulda gördükleri bilgileri 
pekiştirme fırsatı buldular. Bu eğitim gezisiyle 
öğrencilerin bilim ve teknolojiye ilgisini çekmeyi, 
bilimsel konuları kolay ve eğlenceli bir şekilde 
öğrenebilmelerini sağlamayı hedefledik. 14 farklı alanda yaklaşık 270 deney 
düzeneği ve özel tasarım galerileri bulunan merkezde eğitim salonları, kimya 
ve fizik atölyelerinin yapıldığı laboratuvarlar, simülasyon cihazları, planetaryum, 
üç boyutlu sinema salonları, “Bilim Arası” isimli bir kafe ve hediyelik eşya 
dükkanı da yer almaktadır. Bilimin eğlenceli bir biçimde sunulduğu merkezde 
öğrencilerimiz keyifli saatler geçirdiler. Deney ve etkinliklerin ardından, Kent 
Müzesi ve Cumalıkızık köyü de ziyaret edildi.

11. Sınıflar Yeditepe 
Üniversitesi’nde 
Adım Adım Sınava 
Hazırlandı 
İSTEK Kaşgarlı Mahmut Okulları 
11. sınıf öğrencilerine yönelik 
14-16 Ekim 2019 tarihleri 
arasında Yeditepe Üniversitesinde 
üniversite sınavına hazırlık amaçlı 
konaklamalı kamp programı 
düzenlendi. Bu kampta öğrencilere 
ders çalışma disiplininin 
kazandırılması, süre yönetiminin 
planlanması ve yeni nesil soruların 
çözüm tekniklerinin öğretilmesi 
hedeflendi.

Yaşamın Anlamı 
Kitap: Her Gün 
10 Dakika Kitap 
Okuyoruz
Okumanın dünyamızı 
güzelleştirecek, ufkumuzu açacak 
en değerli alışkanlık olması 
bilinciyle “Yaşamın Anlamı Kitap” 
projesi kapsamında ortaokul, 
anadolu ve fen lisesi öğrencilerimiz 
öğretmenleri ve idarecileriyle her 
gün bir dersin ilk 10 dakikasında 
kitap okuyarak kişisel gelişimlerine 
katkıda bulunuyorlar. 

Eskişehir Gezisi 
İSTEK Kaşgarlı Mahmut İlkokulu öğrencileri 2-3 
Kasım tarihlerinde Eskişehir’e “Bilim ve Kültür 
Gezisi” düzenledi. Velilerinin de eşlik ettiği gezide 
Eskişehir’in tarihi ve turistik yerleri keyifle ziyaret 
edilerek, eğitici ve öğretici bir gezi gerçekleştirildi.

İSTEK Okulları Arası Küçükler 
Futsal Turnuvası 
İSTEK Kaşgarlı Mahmut Okulları tarafından ikincisi 
düzenlenen İSTEK Okulları Arası Küçükler Futsal 
Turnuvası gerçekleştirildi. Maçlar oldukça çekişmeli 
ve renkli görüntülere sahne olurken, öğrencilerimiz 
büyük heyecan yaşadılar. Turnuva sonunda sıralama şöyle gerçekleşti: 
1. İSTEK Kemal Atatürk Okulları - 2. İSTEK Kaşgarlı Mahmut Okulları
3. İSTEK Semiha Şakir Okulları - 4. İSTEK Uluğbey Okulları
Tüm İSTEK Okullarına katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.

Yeditepe Üniversitesi 
Akupunktur Merkezi Ziyareti 
Anadolu ve Fen Lisesi 10. sınıf öğrencilerimiz 
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Akupunktur Eğitim 
ve Uygulama Merkezini ziyaret etti. Bu gezi ile 
biyoloji müfredatında yer alan çeşitli hastalıkların 
tedavisinde yararlanılan tamamlayıcı tedavi yöntemlerinin anlaşılması ve 
kavranması sağlanmıştır. Öğrencilerimiz, bir destek tedavi yöntemi olarak 
akupunkturla birçok hastalığın tedavi edilebildiğini öğrenme imkânı bulurken 
Uzm. Dr. Berna Atay’ın akupunktur uygulamalarını izleme şansı elde ettiler.

Abu Dabi IB Global Konferansı 
24-26 Ekim 2019 Birleşik Arap Emirlikleri, Abu 
Dabi şehrinde düzenlenen IB Global Konferansı’na 
İSTEK Kaşgarlı Mahmut Okulları Kampüs Müdürü 
Gülseren BEKTAŞ, İlkokul Müdürü Yasemin 
Baysoy Gençten ve IB-PYP Koordinatörü Ayça 
Özkardeş katıldı. IB programları ile ilgili eş zamanlı 
oturumların düzenlendiği konferansta dünyada 
eğitime liderlik eden konuşmacılar yer aldı.
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İSTEK KEMAL ATATÜRK OKULLARI

Dünya İyilik Günü
İSTEK Kemal Atatürk Anaokulu öğrencilerimiz, 
“Dünya İyilik Günü” etkinlikleri kapsamında 
yaptıkları bir iyiliği fotoğraflayarak 
arkadaşlarıyla paylaştılar. Fotoğraflar anaokulu 
lobimizde sergilenerek öğrencilerimizin 
farkındalık kazanması amaçlandı. 
Öğrencilerimiz gün boyu arkadaşlarına ve okul 
çalışanlarına iyilik yapmaya devam ettiler.

Sadberk Hanım Müzesi 
İSTEK Kemal Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencilerimiz 
Sadberk Hanım müzesine giderek bireyin kimliğini 
oluşturan öğeler ve bunların hayatımızdaki önemini 
inceleyerek notlar aldılar. Müzede keyifli ve 
eğlenceli bir gün geçirdiler.

4 Ekim Hayvanları 
Koruma Günü
İSTEK Kemal Atatürk Anaokulu 
öğrencilerimiz, “4 Ekim Hayvanları 
Koruma Günü” kapsamında 
hazırlanan kedi mamalarının bir 
paketini kedilere vermeleri için okul 
müdürlerimize hediye ettiler, diğer 
bir paketini de bir kediyi beslemek 
için kendileri evlerine götürdüler. 
Öğrencilerimiz, okulumuzun 
bahçesinde bulunan hayvan 
dostlarımızı evlerinden getirdikleri 
yiyecek ve mamalarla beslediler. 
Hayvanları Koruma Günü Kutlu 
Olsun!

Hücreler 
Canlandı!
7. sınıf öğrencilerimiz hücre 
modeli üzerine keyifli bir çalışma 
yaptılar. Bitki ve hayvan hücrelerini 
3 boyutlu gözlemlediler ve 
organelleri tanıyıp boyadılar. Fen 
laboratuvarlarımızda çok keyifli bir 
ders daha işlediler.

Dünya Çocuk 
Kitapları Haftası
İSTEK Kemal Atatürk Anaokulu 
öğrenci ve öğretmenlerimiz, 
“Dünya Çocuk Kitapları Haftası” 
kapsamında istedikleri bir masal 
kahramanının kostümünü giyerek 
okula geldiler. Sınıf arkadaşlarıyla 
birlikte kendi hikaye kitaplarını 
oluşturan öğrencilerimiz, ilk 
yazarlık deneyimlerini tattılar ve 
masallar dünyasında keyifli bir 
yolculuğa çıktılar.

Bir Bot, 
Bir Mont 
Kampanyası
İSTEK Kemal Atatürk Okulları 
öğrencileri, Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümünün bu sene de 
düzenlediği “Bir Bot, Bir Mont 
Kampanyası” ile öğrencilerin 
yüreklerini ısıtmaya devam 
etti. Sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında gerçekleştirilen 
etkinlik çerçevesinde 
Edirne’ye gidilerek Lalapaşa 
Büyükdöllük İlköğretim Okulu 
ve Hacıdanişment İlköğretim 
Okulunda okuyan 210 öğrenciye 
bot ve montları hediye edildi. 

Lego ve Minecraft 
Atölyesi 
Bu yıl Bilişim Teknolojileri dersinde ilkokul ve 
anaokulu öğrencilerimizin yaratıcılık, tasarım 
ve programlama becerilerini geliştirebilecekleri 
“Lego ve Minecraft Atölyesi” öğrencilerimizin 
kullanımına açıldı. Öğrencilerimiz keyifle hayal 
ettiklerini tasarlamaya ve üretmeye başladılar.

Yeni Mektup 
Arkadaşlarımız
IB programımızın bir parçası olarak, 4. sınıf 
öğrencilerimiz, Rusya’daki International Samara 
School’da okuyan arkadaşlarına mektup yazdılar, 
Rus mektup arkadaşlarımız mektuplarımızı 
aldıkları için çok mutlu oldular.

Seçimlerimiz
IB PYP ünitemiz “Seçimlerle Yaşıyoruz” ünite 
başlığımız altında 3. sınıf öğrencilerimiz 
büyüdüklerinde ne olacaklarını lego parçalarıyla 
modelleyerek sınıf içerisinde eğlenceli bir sergi açtılar.

Dil Bayramı Günü
Dil Bayramı Söyleşi konuğumuz Gülgün 
Feyman’dı. “Her gün Dil Bayramı olsa” diyen 
konuğumuz, lise öğrencilerimizden dillerine sahip 
çıkmalarını, düzgün ve doğru konuşmaya özen 
göstermelerini rica etti. 

“Kemal Atatürk’e 
Mektuplar” Kitabımız
Bir grup ortaokul ve lise öğrencimiz, “İSTEK 
Kemal Atatürk Öğrencilerinden Kemal Atatürk’e 
Mektuplar” isimli öğrenci mektuplarını 
topladığımız kitabımızı öğretmenleriyle beraber 
Anıtkabir’e düzenlenen resmi ziyaret ile Anıtkabir 
Komutanlığına teslim ettiler.

5. İVEF İSTEK Vakfı Eğitim 
Forumu
5. İVEF İSTEK Vakfı Eğitim Forumu 15-18 Kasım 
2019 tarihleri arasında yapıldı. Farklı okullardan 
gelen 140 öğrencimiz, hem farklı konularda 
sorunlar için çözüm ve öneriler geliştirdi, hem de 
yeni arkadaşlıklar edinerek keyifli vakit geçirdiler.

Kazım Karabekir 
Müzesi 
8. sınıf öğrencilerimiz, ulusal mücadele ruhunu 
yaşatmak ve öğrencilerimizin vatanseverlik bilincini 
pekiştirmek amacıyla, Kurtuluş Savaşı’nda Doğu 
Cephesi komutanı olarak büyük fedakarlıklar 
göstermiş ve başarılar elde etmiş olan Kazım 
Karabekir’in yaşadığı ve 2005 yılında müzeye dönüştürülen evini ziyaret ettiler.

Geçmişten Günümüze 
Teknoloji Sergisi
İSTEK Kemal Atatürk Okulları ‘Geçmişten Günümüze 
Teknoloji Sergisi’ne ev sahipliği yaptı. Geçmişin 
izlerini taşıyan 135 teknolojik aletin bulunduğu 
sergide, kameralar, telefonlar, radyo ve müzik 
çalarlar, bilgisayarlar, daktilo ve hesap makineleri, 
oyun konsolları gibi birçok teknolojik cihaz yer aldı. 
Sergide makamındaki rus hesap makinesi ile tezini 
yazdığı bilgisayarı sergileyen Boğaziçi Üniversitesi 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. 
Dr. Haluk Bingöl, teknolojinin hızla ilerlediğini ve son 
10 yılda bile hızlı bir değişim yaşandığının sergide 
görülebileceğini söyledi.

Forest Kemerburgaz Macera 
Parkuru
12. sınıf öğrencilerimiz, Kampüs Müdürümüz Erkan 
Gültekin ve öğretmenleri ile Forest Kemerburgaz 
Macera Parkuruna ziyaret ettiler ve zorlu sene için 
enerji toplayarak motive oldular. Keyifli başlayan son 
sınıf, tüm öğrencilerimiz için başarı ile sonuçlansın.
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İSTEK KOCAELİ OKULLARI

Büyükanne ve 
Büyükbaba Günü
İSTEK Kocaeli Okullarında okul öncesi 
büyükanne ve büyükbabalarla yapılan 
etkinlikler hem öğrencilerimize hem de 
büyükanne ve büyükbabalarımıza keyifli 
anlar yaşattı. Birlikte yapılan kahvaltının 
ardından ebru ve fotoğraf canlandırma 
etkinlikleri düzenlendi.

Aile Katılımı Etkinlikleri 
Velilerimiz sınıflara aktif katılımcı olarak davet 
edilerek kendi belirledikleri bir etkinliği 
öğrencilerimizle birlikte gerçekleştiriyorlar. 
Ailelerimizin okul ortamında bulunmaları ve eğitim 
sürecine aktif olarak katılmaları çocukların gelişimini 
olumlu yönden destekliyor. İlk olarak, avukatlık 
mesleğini sürdüren bir velimizin çocuk haklarını 
kukla gösterisi ile anlattığı eğlenceli bir etkinliğe 
imza attık.

İSTEK Kocaeli 
Okullarından 
Sosyal   
Sorumluluk  
Projesi
İSTEK Kocaeli Okulları sağlıklı 
beslenme konusunda farkındalık 
yaratabilmek için bir sosyal 
sorumluluk projesi yaptılar. 
Okulumuz tiyatro drama kulübü 
öğrencileri, okul öncesi ve ilkokul 
kademelerindeki öğrenciler 
için hazırladıkları “Obezite 
Restoranı” oyununun ilkini Yahya 
Kaptan Anakucağı anaokulunda 
sergilediler. Oyunu yazan ve 
yöneten drama ve tiyatro 
öğretmenimiz Senem Cihan, 
oyuna gösterilen büyük ilginin 
çok güzel olduğunu ve oyunu 
Kocaeli ilindeki birçok okulda 
sergileyeceklerini ifade etti. 

İSTEK Kocaeli Okulları Kampüs 
Müdürü Handan Şahvelioğlu, sosyal sorumluluk projelerinin sorumluluk sahibi 
bireyler yetiştirilmesi açısından önemli olduğunu ve hiç farkında olmadığımız 
hususlara dikkat çeken son derece yaratıcı fikirlerin gündeme geldiğini belirtti. 
Şahvelioğlu sözlerine şöyle devam etti: “Sağlıklı beslenme ve okul sağlığı 
konularında çok hassasız. Dolayısıyla beslenme rutini ve fiziksel aktivitelere azami 
özen gösteriyoruz. Tam da bu nedenle okulumuzda kantin yok. Öğrencilerimiz de 
bu hassasiyetimizi hazırladıkları ‘Obezite Restoranı’ oyunuyla gündemde tutmaya 
devam ediyorlar.”

Akıl Oyunları 
Eğitim Kampı
Akıl oyunları ile ilgili farkındalık 
yaratmak, akıl oyunlarının 
çeşitleri ve çözüm yöntemleri 
hakkında temel bilgileri 
öğretmek, öğrencilerimizi akıl 
oyunlarında iyi birer çözer haline 
getirebilmek amacıyla 16-17 
Kasım tarihleri arasında Türk 
Beyin Takımı Ege Formatörü 
Pınar Ertok’un rehberliğinde iki 
günlük Akıl Oyunları Eğitim Kampı 
gerçekleştirdik.

KAÇOD
Kermesi
İSTEK Kocaeli Okulları Okul 
Aile Birliği tarafından Kanser 
Çocuğumdan Uzak Dur Derneği 
(KAÇOD) yararına okulumuzda 
düzenlenen kermese ilgi büyüktü. 
Okul Aile Birliği üyelerimizin 
katkılarıyla düzenlenen kermeste 
toplanan gelir derneğe  
bağışlandı.

Boğaziçi Üniversitesi Gezisi 
Lisemizin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 
Bölümü tarafından 11. ve 12. sınıf öğrencileri için 
düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi tanıtım gezisini 
güzel bir bahar gününde gerçekleştirdik. Tanıtımdan 
sorumlu Boğaziçi üniversiteli öğrencilerinin 
gerçekleştirdiği program Güney Kampüste sunum 
ve kampüs gezisi ile tamamlandı.

TEDİSTEK
İSTEK Kocaeli Okullarında her 
hafta TEDİSTEK düzenleniyor. 
PayIaşmaya değer fikirlerin dile 
getirildiği seminerlerimiz her 
hafta başka konuşmacılar ile 
okulumuz konferans salonunda 
gerçekleştiriliyor. Etkinliklerde 
öğretmenlerimiz yaptıkları 
konuşmalar ve sergiledikleri 
performansları ile yeni fikirler, 
ilham veren konular ve yaşadıkları 
deneyimleri öğrencilerimize 
aktarıyorlar. TEDİSTEK’in 
ilk konuşmacısı Eğitim 
Koordinatörümüz Özenç Yalçın 
oldu.

Drama Kulübü “Şaka 
Gibi” Oyununu Sergiledi
Drama Kulübü öğrencilerimiz “Şaka 
Gibi” adlı oyunlarını kampüsümüzde 
öğretmenleri ve okul arkadaşları için 
sergilediler. Drama kulübü öğrencilerimizin 
kendi yazdıkları oyun okul büyük 
beğen ve alkış topladı. Drama Kulübü 
öğrencilerimizin sergileyecekleri yeni 
oyunları heyecanla bekliyoruz.

Veli Semineri
Psikoloji alanının duayen ismi Dr. Nevin Dölek 
velilerimize ve öğretmenlerimize sınıfta, 
okulda, ailede sistem yaklaşımının ve çözüm 
odaklı bakış açısının sorunların çözümünde 
nasıl kullanabileceği üzerine zihinlerde iz 
bıracak bir eğitim semineri verdi.

Geleceğe Nefes 
Seferberliği
“Geleceğe Nefes” seferberliği çerçevesinde 
11 Kasım saat 11.11’de 11 milyon fidan 
kampanyasına İSTEK Kocaeli Okulları Olarak 
biz de katıldık. Öğrencilerimiz, ülkemizde 
doğaya ve çevreye olan duyarlılığı artırmak 
ve özellikle son zamanlarda zarar gören 
ormanları yenileyebilmek için başlatılan bu 
proje kapsamında fidan diktiler.

Ekolojik Okul
Ekolojik Okul projesi çerçevesinde 
düzenlenen organik, metal, plastik, cam 
ve kâğıt atıkları gömme etkinliği 8. sınıf 
öğrencilerimiz tarafından okul bahçesinde 
düzenlendi. Öğrencilerimiz toprağa gömülen 
kâğıt, plastik, cam gibi atıkların hangi sürede 
doğada kaybolduğunu ve çevreye ne kadar 
zarar verdiğini belli aralıklarla gözlemleyerek projeyi sürdürecekler.

Anaokulları 
Yöneticileri Tanışma 
Toplantısı
İSTEK Kocaeli Okulları anaokulu 
yöneticileri ve müdürleri 9 Ocak 
Perşembe günü okulumuzda bir 
tanışma kahvaltısı düzenlendi. 
Kahvaltının ardından kampüs 
müdürümüz Handan Şahvelioğlu 
okulumuzu tanıtan kısa bir 
sunum yaptı. Organizasyona 
katılan anaokulu müdürleri ve 
yöneticilerin mesleki eğitim, 
kişisel gelişim ve pedagojik 
gelişim konularında fikirlerini 
dile getirdikleri anlamlı ve eğitim 
anlayışımıza katkı sağlayan bir 
toplantı gerçekleştirdik.
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Okula Hoş Geldin Etkinliği
Yeni eğitim yılımızın başladığı ilk hafta 
öğrencilerimiz için bahçemizde eğlenceli 
parkurlar hazırladık. Beden eğitimi, karaoke, 
ritim adım ve resim parkurlarına giren 
öğrencilerimiz hem eğlenceli vakit geçirerek 
birbirleriyle kaynaştılar hem de okula daha hızlı 
bir sürede alıştılar. Karma tekniklerle yapılan 
resim parkurunda öğrencilerimizin yüzeyde 
oluşturdukları izler birleştirildi ve Atatürk resmi oluşturuldu.

10 Kasım 
Koreografisi
İSTEK Kuşadası Okulları öğrencileri 
okul bahçesinde sergiledikleri 
10 Kasım koreografisiyle büyük 
beğeni topladılar. Öğrencilerimiz 
koreografi esnasında öncelikle 
dokuzu gösteren bir saati ve 
1938 rakamlarını oluşturuyorlar, 
ardından dakika dakika ilerleyerek 
9’u 5 geçeye geliyorlar ve 
bu sırada çalan siren sesiyle 
1938 sayısının sekiz rakamını 
sonsuzluk işaretine dönüştürerek 
koreografiyi tamamlıyorlar. Sosyal 
medyada çok büyük ses getiren 
koreografimiz ulusal kanalların 
haber bültenlerinde de yer aldı.

Eko-Okul Projesi
İSTEK’le dönüştür sloganı ile 
çıktığımız yolda bir yılı geride 
bıraktık. Gelecek nesillerimizin 
çevre bilinci kazanması ve sahip 
olduğu bilgileri davranış haline 
getirmesi konusunda duyarlı olan 
ve daha yaşanılabilir bir çevre için 
çeşitli çalışmalar yapan okulumuzun 
Eko-Okul panosu ve geri dönüşüm 
kutuları okulumuzun en görünür 
köşesinde yerini almış bulunuyor. 
İkinci yılımızda da aynı özveri ile 
çalışıp daha güzel, daha yeşil ve 
yaşanabilir bir dünya için çaba sarf 
etmeye tüm öğretmen, öğrenci ve 
idarecilerimiz ile devam edeceğiz.

Hakan Alabalık ile Matematik 
Atölyeleri 
Matematik eğitimine ilişkin kullandığı yaratıcı 
teknikler, matematik öğretim teknikleri üzerine 
verdiği konferanslar ve 300 yıldır çözülemeyen 
matematik problemini çözmesi ile tanınan eğitimci 
Hakan Alabalık, İSTEK Kuşadası Okullarında 
oldukça keyifli bir etkinlik düzenledi. Tüm 
kademelerde yer alan öğrencilerle buluşan Alabalık, altın orandan asal sayılara, 
kare probleminden köklü sayılara kadar pek çok matematiksel kavramı 
eğlenceli yöntemler ile anlattı.

Anasınıfı Trafik Eğitim 
Parkuru
Anasınıfı öğrencilerimize trafik eğitimi verdiğimiz 
parkur etkinliğinde önce öğrencilerimize trafik 
işaretleri ile ilgili video izletildi. Ardından trafik 
işaretleri ile birlikte bahçeye çıkıldı. Bazı öğrencilere 
araba verilirken, bazı öğrencilerimiz ise yaya oldu. 
Trafik kurallarına nasıl uyulduğu, neler yapılması 
gerektiği uygulanarak gösterildi. Keyifli ve öğretici geçen etkinlik sonunda 
öğrencilerimizin pek çok trafik levhasını ve kuralını öğrendiğine tanık olduk. 

Storytelling 
Anaokulu ve ilkokul öğrencilerimizin izlediği “İngilizce 
Hikâye Anlatma” etkinliği, Yabancı Diller Zümremiz 
tarafından konferans salonumuzda gerçekleştirildi. Hem 
keyifli vakit geçirip hem de öğrenen öğrencilerimiz etkinliğin 
sonunda öğretmenleriyle birlikte gönüllerince eğlendiler. 

İSTEK Kuşadası Bando 
Takımı
Eylül 2018’de çalışmalarına başlayan İSTEK 
Kuşadası okul bandosu, Kuşadası’nda 
gerçekleştirilen tüm milli bayram ve 
etkinliklerde Kuşadası’nın gözdesi olmayı kısa 
sürede başarmış, 2019 Eylül ayı itibariyle daha 
da büyüyerek çalışmalarını hızlandırmıştır. 

Kodlama Haftası Etkinliği
05-20 Ekim 2019 tarihlerinde kutlanan 
Avrupa Kodlama Haftası, kodlama ve dijital 
okuryazarlığı herkes için eğlenceli ve ilgi çekici 
hale getirmeyi amaçlayan bir inisiyatiftir. Bu 
haftayı kutlamak için düzenlediğimiz “Veliler ve 
Öğrenciler Kodluyor” etkinliği öğrencilerimizin 
velilerine kodlama anlatmaları ve öğretmeleri 
ile gerçekleşti. Veli ve öğrencilerimiz birlikte 
tasarladıkları oyunları oynayarak keyifli zaman geçirdi. Etkinliğin ardından veli 
ve öğrencilerimiz kodlama ile ilgili bilgilerin, görsellerin, tasarlanan oyunların ve 
bilgisayarsız etkinliklerin bulunduğu koridoru ziyaret ettiler.

Engelsiz Yaşam Hepimizin 
Elinde
3 Aralık Dünya Engelliler Günü için İSTEK 
Kuşadası Ortaokulu ve Anadolu Lisesi 
olarak toplumumuzun kalbi olan engelli 
arkadaşlarımızı okulumuzda ağırladık. 
Ortaokul Drama Kulübü ve Lise Rehberlik 
Biriminin “Farkındayım, Seninleyim” sloganıyla 
başlattığı etkinliğimiz misafirlerimizin büyük 
beğenisini topladı. Seramik ve resim atölyelerinde birbirinden renkli çalışmalar 
eşliğinde gerçekleşen etkinliğimiz hem öğrencilerimizin hem de misafirlerimizin 
güzel paylaşımlarına sahne oldu. Etkinliğimiz misafirlerimiz için hazırlanan 
muhteşem bir konser ve eğlence ile sona erdi. 
Konser sonunda onlara her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek 
için anaokulu öğrencilerimizin hazırladıkları kolyeleri hediye ettik. Bu güzel 
etkinliğimiz sayesinde hem engelli misafirlerimizin duygularına dokunma hem 
de onları yakından tanıma fırsatını yakaladık. Duyarlılık ve farkındalıklarını 
geliştirdikleri özel günde öğrencilerimizle gurur duyduk.

Kâğıt Rölyef 
Atatürk Sergisi
4. sınıf öğrencilerimizin yazdığı 
Ata’ya Mektuplar’ın posta 
güvercini ile sergilendiği, 7. Sınıf 
öğrencilerimizin ise baskı ve kâğıt 
kesme tekniklerini kullanarak 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
fotoğraflarıyla oluşturdukları 
“Kâğıt Rölyef Atatürk” konulu 
sergimiz izleyiciyle buluştu.

İSTEK’li Öğrenciler 
“İyileştirmek 
İyiliktir” Zincirinin 
Bir Halkası Oluyorlar
3-9 Kasım Organ Bağışı haftası 
kapsamında uzun yıllar organ nakli 
koordinatörlüğü yapmış olan ve 
karaciğer yetmezliği olan hastalara 
nakil yolunu açan ameliyat tekniğini 
geliştiren Prof. Dr. Ünal Aydın’ı 
okulumuzda ağırladık. Konferans 
salonunda öğrencilerimizin aktif 
katılımı ile gerçekleştirdiği bu 
keyifli seminer ile öğrencilerimizin 
farkındalığının artmasını sağladığı için 
kendisine teşekkür ederiz. Bağışlanan 
her organ yeni bir hayattır. İSTEK 
Kuşadası öğrencileri, velileri, idarecileri 
ve öğretmenleri ile “İyileştirmek 
İyiliktir” hareketine gönül veriyor. 

Prienne, Milet
ve Doğanbey 
Gezisi
5. sınıf öğrencilerimiz Milet, Priene ve 
Doğanbey’e giderek yakın çevrelerinde 
bulunan doğal ve tarihi güzellikleri 
keşfettiler. Sosyal Bilgiler öğretmenimiz 
tarafından Milet tiyatrosunda uygulanan 
drama etkinlikleri ile Antik dönem 
gözler önüne serildi. Ayrıca, gezi 
boyunca rehberlik yapan öğrencilerimiz 
uzman oldukları bölümleri arkadaşlarına 
tanıttılar.

Türk Dil Bayramı 
Etkinliği
26 Eylül Türk Dil Bayramı etkinliğimiz 
tüm seviyelerde büyük bir coşkuyla 
gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz 
Türkçe derslerinde kendi elleriyle 
hazırladıkları tişörtler ve pankartlarıyla 
“Türkçe Düşün, Türkçe Konuş, Türkçe 
Yaz” sloganıyla tüm okulda seslerini 
duyurdular. Daha sonra kendilerinden 
küçük arkadaşlarının sınıflarını gezerek 
hazırladıkları sunumları gerçekleştirdiler. 
Hem eğlendikleri hem de öğrendikleri 
keyifli bir etkinlik gerçekleştirdiler.
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İSTEK LÜLEBURGAZ OKULLARI

Lüleburgaz İSTEK 
Okullarından Resim 
ve Tasarım Sergisi
İSTEK Lüleburgaz Okulları olarak 
öğrencilerimiz, geri dönüşüm 
bilinci ve farkındalığı oluşturmak 
amacıyla tasarım ve resim 
sergisi düzenlediler. Kâğıt geri 
dönüşümünden elbiseler tasarlayan 
İSTEK’li öğrencilerimiz tasarladıkları 
elbiseleri giyerek defile yaptılar ve 
keyifli bir dans gösterisi sergilediler.
Lüleburgaz 39 Burda alışveriş merkezinde gerçekleştirilen serginin açılışını 
Lüleburgaz Kaymakamı Sayın Mustafa Kaya ve eşi Sayın Belgin Kaya, 
Lüleburgaz Belediye Başkanı Sayın Murat Gerenli ve Belediye Başkan Yardımcısı 
Sayın Leyla Güncer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Nedim Çetin, İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü Sayın Sibel Doğan, Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın 
Miyase Hırçın, Lüleburgaz Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Sayın Reşide Candan 
birlikte gerçekleştirdiler. Katılımları için kendilerine teşekkürlerimizi sunarız.

Nesillerle El Ele
Bir hafta boyunca Nesillerle El Ele projemiz 
kapsamında “Bizim zamanımızda...” şeklinde 
başlayan cümlelerle içimiz ısındı. Projemiz 
için ilkokul öğrencilerimizin anneanne, 
babaanne ve dedeleri okulumuza gelerek 
öğrencilerimize kendi çocukluk zamanlarını 
anlattılar. Öğrencilerimiz o zamanlara ait 
merak ettikleri soruları sordular. Onların 
çocukken en sevdikleri oyunları, okul 
anılarını ve çocuklukta yemekten en keyif 
aldıkları yiyecekleri öğrendiler. Büyüklere 
saygı ve sevginin hayatın hiçbir döneminde 
unutulmaması gerektiğini öğrenen 
öğrencilerimiz ile sohbet eden anneanne, babaanne ve dedelerimize tekrar çok 
teşekkür ederiz. İyi ki varsınız...

Yüzmede Başarı
İSTEK Lüleburgaz Okulumuz il yüzme 
turnuvaları kapsamında yıldız erkekler 
ve yıldız kızlar kategorilerinde iki tane 
il birinciliği kazandılar. Turnuvada ayrıca 
İSTEK Lüleburgaz Okulları öğrencilerinden 
Eylül Berfin Çoban 200 metre kurbağalama 
kategorisinde il birincisi, Zeynep Yalçınkaya 
200 metre kurbağalama kategorisinde il 
ikincisi oldular. Öğrencimiz Nehir Fırat 50 metre kelebekleme, 100 metre sırtüstü 
ve 200 metre sırtüstü olmak üzere üç ayrı kategoride il ikincisi oldu. Aynı şekilde 
öğrencimiz Zeynep Duru Demir 100 metre ve 200 metre sırtüstü kategorilerinde 
iki il üçüncülüğü kazandı. Son olarak, öğrencimiz Yamaç Pişirici 100 metre sırtüstü 
kategorisinde İl üçüncüsü oldu. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik 
ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Futsalda İyi Başladık
Okullar arası yapılan futsal genç erkekler A 
kategorisinde okulumuz İSTEK Lüleburgaz 
Anadolu Lisesi, Lüleburgaz Atatürk Anadolu 
Lisesi ile yaptığı karşılaşmayı 4-0 kazanarak 
grup maçlarına iyi bir başlangıç yaptı. 
Heyecanla takımımızın diğer galibiyetlerini 
bekliyoruz.

Anaokulu 
Öğrencilerimiz 
Özgür Özgülgün ile 
Birlikteydi
Çocuk kitapları yazarı Özgür 
Özgülgün İSTEK Lüleburgaz 
Okullarını ziyaret etti. Anaokulu 
öğrencilerimiz için “Balık Kraker” 
oynayan Özgülgün ile masal 
diyarlarına giderek hayallere 
daldık. Bu keyifli etkinlik için 
Özgür Özgülgün’e teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.

Cup Cake 
Yapımı
İSTEK Lüleburgaz Anaokulu 
ve İlkokulu öğrencileri mutfak 
etkinlikleri kapsamında cup cake 
yapmayı öğrendiler. Mutfak 
etkinlikleri öğrencilerin dikkatini, 
planlanma becerilerini, matematik 
algısını, estetik düşünme 
yeteneğini, yaratıcılığını, yazı 
yazma ve benzeri el becerilerini 
geliştirmektedir. Kazandıkları 
bu beceriler dolaylı olarak 
öğrencilerin sosyal ve duygusal 
becerilerini de etkiler. Her alanda 
öğrenmeye istekli öğrencilerimiz 
bu sefer de önlüklerini giyerek 
okulumuzun taş evinde cup cake 
yaptılar ve afiyetle yediler.

Lise Öğrencileri Model 
Uçak Tasarlıyor
İSTEK Lüleburgaz Anadolu Lisesi 9 ve 10. 
sınıf öğrencilerimizin Eğitmen Planör Pilot 
Hasan Aktaş rehberliğinde “Türk Kuşu Ata 
Planör Model Uçağı” çalışmaları tamamlandı. 
İki hafta süren tasarım çalışmalarını başarıyla 
tamamlayan öğrencilerimizin tamamı Hasan 
Aktaş’ın elinden THK (Türk Hava Kurumu) 
onaylı sertifikalarını alacaklar. Öğrencilerimizi tebrik eder, Sayın Aktaş’a verdiği 
destekten dolayı teşekkür ederiz.

Çevre ve Geri 
Dönüşüm Temalı 
Ziyaret
İSTEK Lüleburgaz Okulları 
Anadolu Lisesi 9, 10 ve 11. 
sınıflarımız “Çevre ve Geri 
Dönüşüm” temalı bir akademik 
ziyaret gerçekleştirdi. Köknar 
Kâğıt Karton Sanayi Tic. A.Ş., 
öğrencilerimize kapılarını açarak 
geri dönüşümü uygulamalı olarak 
anlattılar. Proje çerçevesinde 
öğrencilerimiz geri dönüşümün 
çevre ve insan sağlığına yararlarını, 
enerji verimliliğinin artmasını ve 
ekonomiye katkısını öğrendiler. 
Verdikleri destek ve ikramlardan 
dolayı Köknar Kâğıt Karton Ticaret 
AŞ’ye teşekkür ederiz.

Akıl ve Zekâ  
Oyunları Turnuvası
Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri 
kapsamında İSTEK Lüleburgaz 
Okullarında düzenlemiş olduğumuz 
akıl ve zekâ oyunları turnuvalarında 
bir yandan eğlendik bir yandan 
da problem çözme, akıl yürütme 
ve strateji geliştirmeyi öğrendik. 
İSTEK’li öğrencilerimiz dikkat, görsel 
algı ve geometrik zekaya farklı 
bakış açıları geliştiren Equlibro, 
görsel dikkati zihinsel parçalara 
bölerek şekil zaman ilişkisine 
odaklanmayı geliştiren Q-Bitz ve 
yoğun odaklanmayı gerektiren ve 
düşünmeyi öğreten strateji Reverse 
oyunlarını oynadılar. Yarışmada 
başarılı olan öğrencilere kupa ve çeşitli ödüller verildi.

İSTEK Öğretmenleri 
Türkiye Kupasında
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
düzenlenen Türkiye Öğretmenler 
Kupası 3x3 basketbol turnuvasında 
İSTEK Lüleburgaz Okulları, 
Akım Kolejini 20-11 mağlup 
ederek ilçe şampiyonu olmuşdu. 
Öğretmenlerimiz, okulumuzu ve 
ilçemizi Kırklareli’nde temsil etmeye 
hak kazandı. 

Kış Festivali
İSTEK Lüleburgaz Okulları 
öğrencileri dönem başından 
bu yana hazırlandıkları 
dans gösterilerini, bireysel 
performanslarını ve grup 
gösterilerini değerli velilerimize 
sergilediler.
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İSTEK SEMİHA ŞAKİR OKULLARI

Cambridge Sertifika Töreni
Cambridge Sertifika törenimiz, İSTEK Okulları 
Yabancı Diller ve Yeditepe ile İlişkiler Direktörü 
İpek Bulduk Cooley’nin katılımı ile gerçekleşti. 
İlkokul ve ortaokul öğrencilerimiz sertifikalarını 
öğretmenlerinden aldılar.

Yazar Etkinliklerimiz
Anaokulu ve ilkokul ve 
öğrencilerimiz, öğretmenlerinin 
onlar için özel olarak seçtikleri 
kitapların yazarları ile yıl boyunca 
bir araya geliyorlar ve kitaplar 
hakkında yazarlar ile sohbet etme 
fırsatı buluyorlar.  İlk üç aylık 
dönemde, “Anne Ben Yapabilirim” 
ve “Büyük Atatürk’ten Küçük 
Öyküler” kitaplarının yazarı 
Süleyman Bulut; “Fox” ve 
“Şampiyon” kitaplarının yazarı 
Sema Yahşi; “Puanlı Zebra Ponti” 
kitabının yazarı David Simpson 
ve “Mıstık Seni Anlamıyoruz” 
kitabını yazarı Tülin Kozikoğlu 
öğrencilerimizle buluştular.

Teknofest 
Finallerindeyiz
Ortaokul öğrencilerimiz projeleri 
ile Türkiye’nin en büyük teknoloji 
festivali olan Teknofest finallerinde 
yarıştılar. “İnsanlık Yararına 
Teknolojiler” yarışmasına afet 
yönetimi kategorisinde katılan 
öğrencilerimiz, “Ormanları 
Koruma ve Acil Durum Müdahale 
Sistemi” projesi ile Türkiye’deki 
2.372 takım arasından seçilerek 
finalde yer almayı başardılar.

Aydınlık Geleceğe Cumhuriyetle
Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim 
Üyesi Dr. Furkan Kaya, lise öğrencilerimiz ile bir 
söyleşi gerçekleştirdi. Öğrencilerimize, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin temel ilkelerini ve Atatürk’ün 
Cumhuriyet anlayışını anlattı.

Türk Dili Üzerine
Türk edebiyatının önemli yazar ve şairlerinden Bülent 
Yavuz Bakiler, Dil Bayramı kapsamında ortaokul ve lise 
öğrencilerimizle bir araya geldi. Dili doğru ve düzgün 
kullanmanın önemini öğrencilerimize anlattı.

Planetaryum Gezileri
Ortaokul öğrencilerimiz, fen dersleri kapsamında 
işledikleri ünitelerle bağlantılı olarak İSTEK 
Belde Okullarında yer alan Astronomi Müzesi ve 
Planetaryumu ziyaret ettiler.

World Cleanup Day
Lise robotik takımı öğrencileri, tüm dünyada eş 
zamanlı gerçekleşen Dünya Temizlik Günü (World 
Cleanup Day) kapsamında çevre kirliliğine dikkat 
çekmek ve farkındalık yaratmak için Caddebostan 
sahilinde çöp topladılar.

Sağlıklı Olalım
“Sağlıklı Olalım” sorgulama ünitesi 
kapsamında duygusal sağlık 
üzerine de çalışmalar yapan 4. 
sınıf öğrencilerimiz, değerli velimiz 
Serap Etçi ile çok keyifli bir söyleşi 
gerçekleştirdiler. Hayatımızda 
uygulayabileceğimiz önemli 
bilgileri not eden öğrencilerimiz, 
sonuç değerlendirme çalışması 
olarak hazırlayacakları Sağlıklı 
Yaşam kitapçığında bu konuya da 
yer verecekler.

IB PYP Eğitimlerimiz
Anaokulu ve ilkokul 
öğretmenlerimiz, IB PYP 
Koordinatörümüz Ceni Alpanda 
rehberliğinde hem çeşitli 
eğitimlere katılıyorlar hem de 
mayıs ayında gerçekleştirilecek 
IB PYP değerlendirme ziyareti 
öncesinde öz değerlendirme 
çalışmalarını sürdürüyorlar. 
“Yaratıcı Mekanlarda Sorgulama”, 
“Erken Çocukluk ve İlk Yıllar”, 
“Özne Olmayı Sağlama”, 
“Sanatın Rolü”, “Beden Eğitimi 
ve Spor” konulu eğitimlere katılan 
öğretmenlerimizin çalışmaları yıl 
boyunca devam edecek.

Yerinde Gözlemlediler
Lise Bilim ve Fen Kulübü öğrencilerimiz, TÜBİTAK projesi 
çalışmalarının bir kısmını Trakya Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü’nün katkılarıyla Edirne’de gerçekleştirdiler. 
Kontrol ve deney grupları halinde ekilen ayçiçeği 
bitkilerinin morfolojik ölçümlerini gerçekleştirdiler.

Kitap Tadımı
Tüm dünyada Dünya Çocuk Kitapları Haftası 
olarak kutlanan 11-15 Kasım haftası kapsamında 
kütüphane öğretmenimiz Elif Yavuz, anaokulu ve 
ilkokul öğrencilerimizle “Kitap Tadım” etkinliği 
gerçekleştirdi. Öğrencilerimiz, bir restoran 
konseptinde tasarlanan okul kütüphanemizde 
tadına doyamayacakları çocuk kitapları ile tanışma 
fırsatı buldular.

Dünya El Yıkama Günü
15 Ekim Dünya El Yıkama Günü kapsamında, okul 
hemşiremiz Yasemin Kapucu, ilkokul sınıflarımızda 
“Ellerimizi neden yıkamalıyız?” ve “Nasıl etkili 
yıkamalıyız?” sorularını cevapladı. El yıkamanın 
önemi hakkında, öğrencilerimizle faydalı bilgiler 
paylaştı.

Akıllı Teknolojileri Zirvesi
Lise robotik takımı öğrencileri Türkiye’nin en kapsamlı 
akıllı teknolojiler ve dijital dönüşüm etkinliği olan 
Smart Future World Expo: Akıllı Teknolojiler Zirvesi ve 
Fuarına katıldılar.

Yeditepe Yeni Fikir
10. sınıf öğrencilerimiz, Yeditepe 
Üniversitesi tarafından düzenlenen 
“Yeditepe Yeni Fikir” yarışmasında ilk 
30 proje arasında yer alma başarısını 
gösterdiler ve matematik öğretmenleri 
Melike Ağırbaş koordinatörlüğünde 
Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri 
ile iş fikri ve proje tanışma toplantısına 
katıldılar.

Hayallerin Gerçeğe 
Dönüştüğü Yer
Matematik Bölümü öğretmenlerimiz, 
21-23 Ekim tarihleri arasında 6. ve 9. 
sınıf öğrencilerimizle beraber Down 
sendromlu arkadaşlarımıza iş olanağı 
sağlayan Tebessüm Kahvesinde 
öğle yemeği yediler. Öğrencilerimiz 
geçirdikleri bu güzel zaman diliminde 
özel insanlarla tanışma ve sohbet etme 
imkanı buldular.Save Our Species

Okulumuz bu yıl da S.O.S (Save 
Our Species) projesinde yer alıyor. 
Ortaokul ve lise öğrencilerimiz 
bu yılki tanıtım afişini hazırladılar. 
Dönem boyunca nesli tükenmek 
üzere olan canlılar ile ilgili araştırma 
ve çalışmalarını projeye katılan tüm 
okullar ile birlikte yürütecekler.

DNA’ya Yolculuk 
Yaptılar
8. Sınıf öğrencilerimiz Rahmi M. Koç 
Müzesi’nde düzenlenen biyoloji 
atölyesinde yaşamın şifresi olan 
DNA’yı öğrendiler. Atölye çalışması 
sırasında kendi DNA’larını kolye 
uçlarına koyarak DNA örneklerini de 
yanlarına aldılar.
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İSTEK ULUĞBEY OKULLARI

“Hayvanları Sevelim 
Koruyalım” Temalı Sosyal 
Sorumluluk Projesi 
İSTEK Uluğbey Anaokulu ve İlkokulu 
öğrencilerimizin duyarlı, sorumluluklarını yerine 
getiren ve sosyal yaşama katılım sağlayan bireyler 
olarak yetişmeleri amacıyla birbirinden farklı 
etkinlikler düzenlendi. Hayvan haklarıyla ilgili slogan hazırlama, tişört ve taç 
tasarlama gibi etkinliklerin yanı sıra evcil hayvan eğitmeni ve veteriner ile de bir 
sohbet gerçekleştirildi. Ayrıca lise öğrencilerine yönelik HAÇİKO (Hayvanları 
Çaresizlikten ve İlgisizlikten Koruma) Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Esra 
Fazlıoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı bir seminer düzenlendi. Öğrencilerimiz  
topladıkları mamaları derneğe  teslim etti. Öğrencilerimiz Doğayla İç İçe  

İSTEK Uluğbey Okulları lise hazırlık, 5 ve 9. sınıf 
öğrencilerine yönelik 12 Ekim 2019 Cumartesi günü 
doğa yürüyüşü düzenlendi. Öğrencilerimiz, Kocaeli 
Menevşe Yaylası’ndaki doğa yürüyüşünde doğayla 
iç içe olmanın keyfini çıkararak güzel bir hafta sonu 
geçirdiler.

Ortaokul Öğrencilerimizin 
Uzay Yolu Sergisi  
İSTEK Uluğbey Ortaokulu 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri 
11 Ekim 2019 Cuma günü fen bilimleri dersinde 
öğrendikleri bilgilerle Güneş sisteminden, Ay’ın 
evrelerine kadar uzayla ilgili yaptıkları laboratuvar 
çalışmalarını Uzay Yolu Sergisinde paylaştılar. 
Öğrencilerin hazırlamış oldukları çalışmalar sergiyi 
gezen ilkokul sınıflarının da yoğun ilgisini çekti.

İllüzyon Müzesi’ne Gittik
İSTEK Uluğbey Okulları Matematik Bölümü, 7. 
sınıf öğrencilerine yönelik 21 Ekim Pazartesi günü 
İllüzyon Müzesine gezi düzenledi. İstanbul İllüzyon 
Müzesi’nde Vortex Tüneli, Tepetaklak Odası, 
Sonsuzluk Odası, Hologram Koleksiyonu; optik 
illüzyonu ve enstalasyonu yakından inceleme fırsatı 
bulan öğrencilerimiz, duyularla algılanan dünyayla 
ilgili varsayımların, çoğunlukla illüzyonlardan ibaret olduğunu çarpıcı ve eğlenceli 
bir şekilde anladılar. Eğlenceli ve büyüleyici numaralarla göz yanılsaması, insan 
beyni ve bilim hakkında yepyeni bilgiler edinen, şaşırtıcı oyunların ve yapbozların 
yer aldığı oyun odasında son derece keyifli akıl oyunlarıyla güzel zaman geçiren 
öğrencilerimiz yaşadığımız dünyayla ilgili farklı bakış açıları geliştirmiş oldular.

Paylaşmak Güzeldir
Okul Aile Birliğimiz Kayseri’nin Kaş köyündeki 
ilkokul öğrencileri için bir kütüphane kurulmasına 
destek olmak amacıyla “Bir Kitap da Sen Koy” 
sloganı ile kampanya başlattılar. Kaş köyünün ilkokul 
öğrencileriyle kitaplarını paylaşan güzel yürekli 
öğrencilerimize teşekkür ederiz. 

Türkiye 
Cumhuriyeti’nin
Şanlı Tarihi 
Uluğbey’de Canlandı
28 Ekim 1923 Uluğbey’de bir 
kez daha yaşandı. Büyük Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
“Efendiler, yarın Cumhuriyeti 
ilan ediyoruz.” sözü Uluğbey 
Okullarında yapılan törende 
yankılandı. Ulu Önderimizi 
canlandıran öğrencimiz, klasik 
model Chevrolet Convertible ile 
okul bahçesine gelerek 28 Ekim 
1923’te Mustafa Kemal Atatürk 
tarafından yapılan konuşmayla 
öğrencilerimize seslendi. 
Öğretmen, öğrenci ve velilerimiz 
yaşanan nostaljik atmosferden 
etkilenerek o günün heyecanını 
yaşadılar. Bu canlandırma bizlere 
Büyük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Türk gençleriyle sonsuza dek 
yaşayacağını bir kez daha ispatladı.

Anaokulu Velileri 
Anne Atölyesinde
İSTEK Uluğbey Anaokulu 
Psikolojik Danışmanlık ve 
Rehberlik Bölümü tarafından, 
13-14 Kasım 2019 tarihlerinde  
“Anne Beni Duyuyor musun?” 
adlı anne atölyesi düzenlendi. 
Anaokulu psikoloğumuz İnci 
Sarak tarafından gerçekleştirilen 
sunumda “Anne Çocuk İletişimi” 
ve “Duyguların İfade Edilmesinin 
Önemi” başlıkları hakkında 
bilgilendirilen velilerimiz, sunumun 
ardından gerçekleştirilen atölye 
çalışmasında da aktif rol aldı. 

İSTEK Uluğbey Öğrencileri 
KASEV’de 
İSTEK Uluğbey Okulları öğrencileri, Öğretmenler 
Günü gibi özel bir günde emekli öğretmenlerimizin 
yanında olmak için Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi 
Vakfı Huzurevini ziyaret etti. Gözleriyle konuşan, 
yürekleriyle dinleyen insanların birbirinden 
farklı hayat hikâyelerini birinci ağızdan dinleyen 
öğrencilerimiz duygulu anlar yaşadı.

Müzik Kutusu 
İçindeki Renkli 
Dünya
Anaokulu ve ilkokul öğrencilerimiz 
“Müzik Kutusu” adlı tiyatro 
oyununu izlerken kutuda dans 
eden balerinle birlikte büyülü bir 
dünyaya daldılar. Öğrencilerimiz 
birbirinden güzel müzik ve 
dansların renk kattığı oyunu 
gülümseyen yüzlerle izlediler. 

Yazar Etkinliklerimiz
İlkokul 1. sınıf öğrencilerimiz, “Kim Olduğumuz” 
disiplinler üstü teması kapsamında okudukları 
“Puanlı Zebra Ponti” kitabının yazarı David 
Simpson ile söyleşi gerçekleştirdiler. Öğrencilerimiz 
kitabı İngilizce dinleyip yazarımızın kitapla 
ilgili sorularına cevap verdiler. Ayrıca 3. sınıf 
öğrencilerimiz yazar Leonard Durso ile yaratıcı 
yazma konusunda çalışmalar yaptılar.

Doğada Bir Gün
İSTEK Uluğbey Okulları 2. ve 7. sınıf öğrencilerimize 
yönelik Nezahat Gökyiğit Botanik Parkı gezisi 
düzenlendi. Öğrencilerimizin doğa ve çevreyi 
tanıması, koruması, bitkiler âlemi hakkında bilgi 
edinmesi için düzenlenen gezide öğrencilerimiz hem 
bitkileri ve diğer canlıları keşfettiler hem de doğada 
güzel bir gün geçirdiler.

Şirince Kampı
8. sınıf öğrencilerimiz sonbahar kampı için 
Şirince’deydiler. Üç günlük kamp süresince sözel 
ve sayısal deneme sınavlarının ardından köy gezisi 
gerçekleştirdiler. Matematik Köyü’nde Ali Nesin ile 
hayatın içinde matematiği keşfeden öğrencilerimiz 
moral depolayarak okula döndüler. 

Kartal Belediye Başkanımızla 
Söyleşi
İSTEK Uluğbey İlkokulu, Dünya Çocuk 
Kitapları Haftası etkinlikleri kapsamında Kartal 
Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel, okul 
kütüphanemizde 3. sınıf öğrencilerimizle “Kitap 
Okumanın Önemi ve Ülkemizde Kitap Okuma Oranını 
Çoğaltmak” konulu söyleşide bir araya geldi.

Mis Bahçemde 
Elma Topladık
İSTEK Uluğbey İlkokulu 1. 
sınıf öğrencilerimiz 16 Ekim 
Çarşamba günü, Beykoz Mis 
Bahçeme giderek dalından meyve 
toplamanın zevkini yaşadılar.  
Etkinlikten önce meyvenin nasıl 
toplanacağı hakkında bilgi edinen 
öğrencilerimiz, topladıkları 
meyveleri ailelerine götürdüler.
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İSTEK YALOVA OKULLARI

Cambridge Sertifika 
Törenimiz
İSTEK Yalova Okulları Yabancı Diller Bölüm 
Başkanımız ve Müdürlerimiz, Cambridge 
sınavına giren ilkokul ve ortaokul 
öğrencilerimize sertifikalarını verdiler.

IB PYP Kültürel Etkinliğimiz
4. sınıf öğrencilerimiz PYP programı kapsamında 
okul binamızın ilk katında bir kültür sokağı 
oluşturdular. Öğrencilerimiz farklı giysi, eşya ve 
yemekleri bir araya getirerek tasarladıkları kültür 
sokağı çalışmasıyla kültürel çeşitliliğimize ilişkin 
farkındalık yaratmaya çalıştılar.

DowAksa Fabrikası Gezimiz
11. sınıflarımız karbon fiber ya da diğer adıyla 
karbon elyaf hakkında bilgi almak için DowAksa 
Fabrikası’na bir gezi düzenledi. Gezimiz boyunca 
bizlere eşlik eden Ar-Ge sorumlusu ve Ar-Ge ürün 
geliştirme bölümü yöneticisi kimya mühendisi 
Ümmihan Eker ile yine Ar-Ge bölümünden kıdemli 
kimya mühendisi Serdar Asmaoğlu eşlik etti. Elyaf 
üretimini gören öğrencilerimiz hem fabrika hem de 
ürünün nerelerde kullanıldığı konusunda kapsamlı bilgi sahibi oldu.

Elektroliz ve 
Redoks Tepkimesi 
Nedir? DNI 
Metal Fabrikası 
Ziyaretimiz
12. sınıf kimya dersi kapsamında 
kimya ve elektrik konusunun 
elektroliz ile ilgili kısmını uygulamalı 
olarak gerçekleştirmek için DNI 
Metal Fabrikasını ziyaret ettik. 
Teorik ve laboratuvar bilgilerimizi 
pekiştirirken elektroliz olayını 
büyük ölçekli bir işletmede 
tecrübe ettik. Alkali ve asitli 
çinko kaplamaya oranla daha 
fazla korozyon direnci sağlayan 
çinko-nikel kaplama işlemini, 
öğrencilerimiz otomobil yedek 
parçalarının kaplanması esnasında 
görerek öğrendiler ve konunun 
güncel hayattaki uygulamalarından 
haberdar oldular.

Anadolu 
Lisemizden Meslek 
Tanıtım Günleri 
Meslekleri alanında uzman 
kişilerden dinlemeye devam 
ediyoruz. İlk etkinliğimizi eczacı 
Emre Çandır ile gerçekleştirdikten 
sonra klinik psikolog Beliz 
Yıldırım bizlerle yaptığı mesleğin 
zor, keyifli ve dikkat gerektiren 
yönlerini anlattı. Öğrencilerimizin 
akademik gelişimlerine 
büyük bir katkısı olan meslek 
söyleşilerine devam edeceğiz, 
konuşmacılarımıza paylaşımları için 
çok teşekkür ederiz.

Geleceğin Delegeleri 
Yeditepe Üniversitesi 
YMUN’19 Konferansı’nda
29 Kasım-1 Aralık 2019 tarihleri arasında Yeditepe 
Üniversitesi’nde düzenlenen YMUN’19 konferansına 
26 kişilik bir öğrenci grubu ile katıldık. Üç gün 
süren konferans boyunca, toplam 35 lise ve 
çeşitli üniversitelerden gelen 500’ü aşkın öğrenci dünya gündeminde yer alan 
acil sorunları UN delegesi ciddiyetinde tartıştılar; küresel sorunlara çözümler 
geliştirmek amacıyla farklı komitelerde birlikte çalışma imkanı buldular.
Öğrencilerimiz 16 farklı komitede düzenlenen dokuz oturuma katılarak tam puan 
aldılar ve başarı sertifikası almaya hak kazandılar. Delegelerimiz komisyonlarda 
çok ciddi bir çaba ortaya koyarak gerek konuşmaları gerekse de karşı sorularıyla 
bizleri gururlandırdılar. İSTEK Yalova Okulları öğrencileri, öğrencilerimizin 
küresel sorunların çözümüne katkı sağlamak için katıldıkları oturumlar, yazdıkları 
karar metinleri ve oturumlar esnasında özverili çalışmaları ile bundan sonra 
düzenlenecek olan MUN konferanslarına hazır olduklarını gösterdiler.

Cumhuriyet 
Coşkumuz
Cumhuriyet kutlamaları 
kapsamında Ulu Önder Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün şehri 
Yalova’daki Yürüyen Köşk’te, 77 
öğrencimiz harmandalı oynayarak 
büyük önderimizi selamladı.

Sera Gezimiz
Akbulut Süs Bitkileri serasına 
düzenlediğimiz ziyaret ile ikinci 
sınıf öğrencilerimiz çiçek çeşitlerini, 
çiçeklerin nasıl üretildiğini ve 
büyümeleri için neler yapıldığını 
yerinde öğrendi. Sera yetkilileri 
öğrencilerimize karanfil fidelerinin 
dikimi ve bakımını öğretti. 
Öğrencilerimiz okula getirdikleri 
saksılara kendi isimlerini yapıştırdı 
ve bakımlarını üstlendi. Bu eşsiz 
deneyimi bizlere yaşattığı için 
velimiz Yüksel Bey’e ilgisinden 
dolayı çok teşekkür ederiz.

Robotik Takımımız 
Soruyor: Akıllı Şehir Nasıl 
Tasarlanmalı?
Uluslararası FLL robotik yarışmasına hazırlanan 
robotik takımımız sezonun konusu olan akıllı şehir 
tasarımı konusunda fikir almak ve paylaşım yapmak 
amacı ile Yalova Belediyesi Şehir Planlama birimini ziyaret etti.

“Hayalimdeki Meslek” Etkinliği 
Anaokulu öğrencilerimiz “Hayalimdeki Meslek” 
etkinliğinde gelecekte olmak istedikleri mesleğin 
tanıtımını yaptılar.

Gaziler Günü’nü Kutladık
19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle 
gazilerimiz ve öğrencilerimiz bir araya 
geldiler. Tarih boyunca hür ve bağımsız 
yaşamış Türk milleti işgal ve esarete alışık 
olmayan asil ve büyük bir millettir. Bu nedenle 
tarihinde bu uğurda birçok kere savaşmış 
ve çok kıymetli insanlarını şehit ve gazi 
vermiştir. Gaziler, harpten sağ olarak dönen 
kahramanlardır ve bu unvan kendilerine 
devlet tarafından verilir. Tarihimizin en önemli gazisi bu unvanı 19 Eylül 1921 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kararı ile alan vatanın kurtarıcısı ve 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. 2002 yılında çıkartılan yasa ile 19 
Eylül günü Gaziler Günü olarak kabul edilmiştir.

87. Dil Bayramımız Kutlu 
Olsun
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün katılımıyla 1932 
yılında düzenlenen I. Türk Dili Kurultayı’nın 
açılış günü olan 26 Eylül her yıl “Dil Bayramı” 
olarak kutlanmaktadır. Dilimizin, yani milli 
kimliğimizin bayramı olan bugünde Türkçemize 
emek verenlerden başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere herkesi saygı ve minnetle 
anıyoruz. Milli duygularla dil arasında kuvvetli bir bağ olduğunu düşünen Atatürk, 
“Amacımız, Türk dilinin öz zenginliğini ortaya çıkarmak, onu dünya dilleri arasında 
değerine yakışır yüksekliğe eriştirmektir” diyerek dilimizi yabancı dillerin etkisinden 
kurtarmayı, Türkçeyi bilim dili haline getirmeyi ve okur-yazar oranını artırmayı 
hedeflemiştir. Dil Bayramının 87. yıl dönümü çerçevesinde okulumuzda düzenlenen 
Slogan Yarışmasının sonuçları açıklandı. İlkokul birincisi Kuzey Demir Koçal, ortaokul 
birincisi Elif Bozacı olurken, jüri özel ödülü ise 1A sınıfından Kutalp Yıldırım’ın oldu.

Deprem Farkındalığı 
4. sınıf öğrencilerimiz deprem konusunda 
farkındalık yaratmak amacıyla Migros İş Sağlığı 
ve Güvenliği Birimi ve Boğaziçi Üniversitesi 
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma 
Enstitüsü iş birliğiyle gerçekleştirilen Deprem 
Tırı Simülasyon ve Eğitim Projesi’ne katılmak 
için 5M Yalova Kipa Alışveriş Merkezi’ni ziyaret 
etti. Öğrencilerimiz eğitimde verilen bilgilerle 
deprem meydana gelmeden önce önlem almayı, 
deprem sırasında doğru korunma tekniklerini 
ve deprem sonrası hareket tarzı konusunda son 
derece hayati bilgiler edindi.



Bize biraz kendinizi anlatır mısınız?
16 Eylül 1991 tarihinde İstanbul’da oyuncu anne ve 
babanın tek oğlu olarak dünyaya geldim. Dolayısıyla 
kulislerde büyüdüm. Annem (Sevinç Erol) İSTEK 
Acıbadem Okullarında çok uzun yıllar drama eğitmenliği 
yaptı. Ortaokul yıllarında ben de onunla çalışmaya 
başlayarak ilk sahne deneyimimi kazandım ve okulda 
yıllar boyunca oyunlarda oynadım. Başlarda sadece 
hobi olarak görüyordum ama 14 yaşında televizyon 
sektörüne de atıldıktan sonra oyuncu olmaya ve bu 
mesleğin okulunu okumaya karar verdim. Sadece 
televizyon işi de yapabilirdim elbette ama sahne beni 
çok heyecanlandırıyor ben de heyecanımın peşine gittim. 
Hala da öyle yapıyorum.

İSTEK Acıbadem Okullarından mezunsunuz. 
Okurken yapmak istediğiniz başka bir meslek 
var mıydı?
Ne olmak istediğime ve ne yapmak istediğime hiçbir 
şekilde karar verememiştim. Dediğim gibi hayatımda 
karşıma çıkan yollar şekillendirdi hedeflerimi.

İSTEK Okullarından sonraki okul hayatınız 
nasıl geçti? Bize eğitim ve kariyer 
yolculuğunuzdan biraz bahsedebilir misiniz?
Mesleğime karar verdikten sonra üstüne gitmeye 
karar verdim ve konservatuar sınavlarına hazırlanmaya 
başladım. 2010 yılında liseden mezun olur olmaz, Mimar 
Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü 
kazandım. Beş senelik bir lisans programımız vardı. 

Oyunculuk için çırpınan bir sürü güzel insanla bir arada 
okumak mesleğin detaylarını keşfetmek ve öğrenmek 
harika bir deneyimdi. Mezun olduktan sonra da tiyatro, 
dizi ve sinema filmi yapmaya devam ettim. Hala da 
ediyorum.

Unutamadığınız bir öğretmeniniz veya okul 
anınız var mı?
Herhangi birini saymazsam haksızlık olur. Bütün hocalarımı 
tek tek hatırlıyor ve güzel anılarla yad ediyorum. Hepsiyle 
arkadaş gibiydim. Hala da Ferda (Ayhan) hocamla, Damla 
(Öztürk) hocamla görüşüyoruz. Artık abla kardeş olduk. 
Hatta ilkokul hocam Burhan Dülger ile akraba bile oldum.

Sizi mutlu eden hobileriniz var mı? 
Çalışmadığınız bir gününüz nasıl geçer?
Sevdiklerimle vakit geçirmekten çok keyif alıyorum. 
Arkadaşlarımla toplanıp oyun oynuyoruz, müzik yapıyoruz 
veya dışarı çıkıyoruz. Yalnız olduğumda spor yapıyorum, 
film izliyorum ve kitap okuyorum. 

Siz okul yıllarınızda hayata dair ne öğrendiniz?
Lise yıllarından bahsediyorsanız aklım bir karış havadaydı. 
Özel yaşantımda uğraştığım meseleler vardı. Ama o 
yaşlarda çok fazla insan tanıma ve gözlemleme imkanı 
bulmuştum. Bugünlerde ilişki kurarken hala o zamanlarda 
edindiğim deneyimler ve çıkardığım derslerin önemini 
daha iyi kavrıyorum.
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İSTEK Okulları mezunu tiyatro ve dizi oyuncusu Doğaç Yıldız ile okul 
günleri, kariyer yolculuğu ve Türkiye’de tiyatro üzerine konuştuk.



İSTEK Okullarında aldığınız eğitimin, 
kurduğunuz dostlukların hayatınıza 
katkısından bahseder misiniz?
Çoğu hocamız arkadaş gibiydi. Derste hoca ve öğrenci, 
dışarda ise arkadaş olmayı beceriyorduk. Öyle olunca 
öğrenmek daha keyifli oluyor haliyle. Çok sıkı dostluklar 
edindim İSTEK Acıbadem’den hala görüştüğüm çok 
yakın arkadaşlarım var.

Dünya tiyatrosundan veya müzikallerden en 
çok sevdikleriniz nelerdir? Bunların içinde 
en çok hangisinde rol almak isterdiniz?
Birlikte oynamayı hayal ettiğiniz bir idolünüz 
var mı?
En’lerim yoktur. En sevdiğim metin, en sevdiğim 
oyuncu, en sevdiğim film vb. Ama cevapsız bırakmak 
istemem, tiyatroda özellikle Çehov’un eserlerini çok 
severim. Karakterleri ve ilişkileri çok iyi analiz eden ve 
her okuduğunuzda kendinizi bulmanızı sağlayan bir 
yazar. Özellikle İvanov en sevdiğim oyunudur. Zamanı 
geldiğinde oynamak isterim. 

Müzikal, izlemekten çok keyif aldığım bir tür değil 
doğruyu söylemek gerekirse. Ama yapmaktan çok keyif 
alacağımı düşünüyorum. Zaten şarkı söylemeyi çok 
seviyorum. İdol konusuna gelirsek gerçekten her iyi 
oyuncudan etkileniyorum. Hepsiyle çalışmak, keyifli ve 
öğretici anları paylaşmak isterim.

Türkiye’de tiyatroya karşı son yıllarda 
biraz daha ilgi arttı gibi görünüyor. 
Ülkemizdeki sahne sanatları hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 
Tiyatroya ilginin çok arttığını düşünmüyorum. Popülerlik 
yaratma kaygısı her alanda etkili olduğu gibi tiyatroda 
da etkili. Popüler oyuncular tiyatro yapmaya başladığı 
için seyirci sayıları artmış olabilir ama bu tiyatroya değil 
oyuncuya ilgi. 

Öte yandan ismini bile bilmediğimiz birçok tiyatroda 
yine tanımadığımız bir sürü oyuncu harika işler yapıyor. 
Son yıllarda alternatif tiyatrolar ve yeni metinler 
çoğaldı, sanatsal üretim arttı umarım daha fazla seyirci 
çekebilirler.

Gençlere ve sanat okuyanlara önerileriniz 
var mı?
Sanat okuyanlar diyerek ayırmadan söyleyeyim. Gençler 
kendilerini düşünsünler, sadece kendilerini dinlesinler. 
Ne istediğimizi, kim olduğumuzu ancak böyle 
görebiliyoruz. Başarılı olmak istiyorsak dik durmamız ve 
harekete geçmemiz gerekiyor. Hayat sadece planlardan 
ibaret değil, seçim yapmak ve bu seçimleri hayata 
geçirmek esas olan.

Öğrenciler okuldaki tiyatro kulüpleri 
dışında sanatsal aktivitelerle, tiyatroyla 
nasıl ilgilenebilirler?
Elimizin altında internet var, dünya edebiyatını çok 
yakından takip edebiliriz. Açsınlar baksınlar ve bol bol 
okusunlar. Hatta okudukları eserler arasında o anda 
sergilenen varsa mutlaka gitsin ve izlesinler. Oyunculuk 
hedefi güdüyorlarsa da beğendikleri oyunlardan 
karakterler seçip evde oynasınlar.

Şu an oynadığınız dizi karakteri ile aranızda 
benzer yönler var mı?
Evet var. Yiğit karakteri agresif ve dik başlı bir çocuk, 
adaletsizliğe asla gelemiyor. Ben de öyleyim, özellikle 
adaletsizlikle karşılaşırsam gözüme perde iner.

Son olarak İSTEK’li öğrencilerimize ne 
söylemek istersiniz?
Tadını çıkarsınlar. Bir daha bu kadar sosyal ve her alanda 
kendilerini tanıyabilecekleri bir ortam bulamayabilirler. 
Tek dertleri sınav olsun!

Doğaç çok sevdiğim bir öğrencimdi. Kendisi son derece 
canlı ve haraketlidir. Bunu da kişiliğine yansıtmış, meslek 
olarak başka karakterlere hayat vermeyi seçmiş kendisi. 
Öğrenciliğinde de çok aktifti, sıklıkla gösterilerde 
yer alırdı. Esprili, neşeli, bulunduğu her ortama keyif 
katan Doğaç’ı aynı zamanda kibar ve efendi kişiliğiyle 
hatırlıyorum. Muziplikleri de olan öğrencimiz derslerine 
de çok çalışırdı. Zaten hayatta her şeyi dengeleyebilen 
insanların iyi bir yerlere geldiklerini görüyoruz. Doğaç da 
bunun çok iyi ve doğru örneği olarak şu an karşımızda. 
Hem spor hem akademik alanlarda çok başarılı, sosyal 
ilişkileri oldukça kuvvetli olan Doğaç’ın bugünkü 
konumuna geleceği öğrencilik yıllarında belliydi. Hayat 
böyledir, geleceğinizi, yaşamınızı öğrencilik yıllarınızda 
inşa etmeye başlarsınız. Öğretmenlik de böyledir, hem 
o günlerde yanınızda olurlar hem de her an yaşam 
boyu yanınızda ve arkanızda olurlar.  Hızlı, akıcı ve 
güzel Türkçe konuşmasıyla yer etmiş hafızamda Doğaç. 
Şimdi ekranda izlerken merak ediyorum aynı tarzı 
devam ediyor mu diye. Tanıdığın ve gurur duyduğun 
birini dinlemenin keyfi ve mutluluğu farklıdır. Ben şimdi 
sizlerin arasında hem ilgi ve merakla hem de gururla 
izleyeceğim kendisini.

Burhan Dülger “

“

Doğaç’la tanışmam 2006 yılında oldu. 9-B sınıfının 
Matematik öğretmeniydim. Öncesinde 6 yıl ortaokulda 
çalışmıştım ama lisede ilk yılımdı. Doğal olarak liseye 
gelmenin bir gerginliği vardı ve otorite sağlamaya 
çalışıyordum. Bu otoriteyi sorduğu sorularla sallayan 
kim vardı, tabi ki Doğaç! “Hocam” dediği anda tüm 
sınıf ve ben devamında gelecek cümleyi biliyorduk 
“Ben anlamadım”. Bu o kadar çok tekrarlanıyordu ki 
biz bazen dalga geçtiğini düşünüyorduk ama aslında 
bir bakıma sınıfın da sesi oluyordu. O anlamadığı için 
ben tekrar tekrar dönüp anlattığımda aslında sınıfta 
anlamadığı halde soramayan diğer öğrencilerin de 
anlamasını sağlıyordu. O yüzden de Doğaç’ın adı 
“Anlamadım hocam” kaldı. Ben de aslında anlamadan 
dört yıl çok çabuk geçti ve Doğaç mezun oldu. 2010 
mezunları aslında en vefakar grubum diyebilirim. Sanırım 
2009 yılında kızım Ada’yı doğurmam ve onların Ada’yı 
kardeşleri yerine koyup sürekli birlikte olmak istemeleri 
bunda çok etkili oldu. Hala her sene mezunlar gününe 
neredeyse tam kadro katılan dönem 2010’lular, bu sene 
de 10. yıl plaketlerini almaya geleceklerinden eminim. 
“İyi ki öğretmen olmuşum” sözünü her zaman gururla 
söylettiren canım oğlum, yolun açık olsun Doğaç’cım.

Ferda Ayhan “

“
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BAŞARILARIMIZ
2019-2020 1. DÖNEM Türkiye Golf Federasyonu Yerel Yıldızlar Turu İstanbul minikler 

5. ayak müsabakası minik kızlar A kategorisi birincisi:  Beril Naz 
Koç, İSTEK Atanur Oğuz Okulları 

İstanbul Masa Tenisi Yıldızlar Ligi İstanbul ikincisi: Deniz Atalay, 
İSTEK Belde Anadolu Lisesi

Üsküdar İlçesi Okullar Arası Yüzme Yarışmaları ikincisi: genç kız 
ve genç erkek takımları,  üçüncüsü yıldız erkek takımları İSTEK Belde 
Okulları 

İstanbul Ataşehir ve İstanbul Küçükler Satranç İl Birinciliği Ataşehir 
Grup Turnuvası’nda 8 Yaş Açık kategorisinde üçüncü: Eymen Batu 
İlkbay, İSTEK Belde İlkokulu 

İstanbul Yüzme Teşvik Yarışlarında 50 metre kurbağalama ve 
100 metre serbestte birinci, 50 metre serbestte ikinci ve 100 
metre karışık kategorisinde üçüncü: Selin Hürmeriç, İSTEK Belde 
İlkokulu

Okullar arası yıldız erkek basketbol müsabakaları il üçüncüsü: 
İSTEK Denizli Okulları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı enerji verimliliği resim 
yarışması il birincisi: Elif Evcil, İSTEK Kuşadası İlkokulu

10 Kasım Atatürk’ü anlama ve anlatma konulu resim yarışması il 
ikincisi: Biricik Önoğlu,  İSTEK Kuşadası İlkokulu

“Cumhuriyet ve Milli İradeye Sahip Çıkma” konulu resim 
yarışması il ikincisi: Elif Sude Yılmaz, İSTEK Kuşadası İlkokulu 

İzmir Büyükşehir Belediyesi “Tarihe Saygı Yerel Koruma” ödülü: 
İSTEK İzmir Okulları

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü şiir yarışması ilçe üçüncüsü: 
Kıvanç Kağan Mercimek, İSTEK İzmir Ortaokulu 

24 Kasım Öğretmenler Günü “Benim Öğretmenim” temalı 
ortaokullar arası şiir yarışması ilçe ikincisi: Gülcan Sena Kayış, 
İSTEK İzmir Ortaokulu 

14. İstanbul Küçükler İl Birinciliği Satranç Turnuvası 11 yaş 
kızlar kategorisinde il ikincisi: Melda Akdemir, 7 yaş genel 
kategorisinde il üçüncüsü: Mehmet Mete Gündüz, İSTEK Kaşgarlı 
Mahmut Okulları

Airport Center Cumhuriyet Çocukları Satranç Turnuvasında 
7 Yaş kategorisi ikincisi: Mehmet Mete Gündüz, İSTEK Kaşgarlı 
Mahmut Okulları

Başiskele Milli Eğitim ilçe müdürlüğü kros müsabakaları küçük 
kızlar kategorisi üçüncüsü: Duru İşcan, dördüncüsü: Berra Karakaya, 
genç kızlar kategorisi ikincisi: Başak Yaprak Boğan, İSTEK Kocaeli 
Okulları 

Kocaeli il geneli kick boks müsabakaları 47 kg. yıldız erkek 
kategorisinde il birincisi: Ozan Özgül, İSTEK Kocaeli Okulları 

2. Silivri Şehitleri Taekwondo Turnuvası ikincisi: Enes İsmail 
Gürçay, İSTEK Lüleburgaz Ortaokulu

Kırklareli okullar arası yüzme yarışları 50 metre serbest 
kategorisinde il ikincisi, 100 metre serbest yüzmede il birincisi, 
400 metre serbest yüzmede il birincisi, 100 metre sırtüstü 
yüzmede il birincisi: Selin Güner, 50 metre sırtüstü yüzmede il 
ikincisi: Enes Yiğit Yaman, İSTEK Lüleburgaz Anadolu Lisesi 

İstanbul İl Küçükler Satranç Turnuvası finalleri 12 yaş kızlar 
kategorisi İstanbul birincisi: Ceyla Doğan, İSTEK Semiha Şakir 
Ortaokulu

“6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu” konulu şiir yarışması Kartal 
birincisi ve İstanbul ikincisi: Yağmur Naz Çavuş, İSTEK Uluğbey 
Ortaokulu 

Ankara Küçük Milli Takım Ferdi Seçme Yarışmaları üçüncüsü: Efe 
Haraç, İSTEK Yalova Okulları 

Yalova Yüzme İl Temsilciliği yüzme yarışları 500 metre serbest, 
100 metre kelebek, 50 metre kelebek, 100 metre sırt, 50 metre 
kurbağalama, 100 metre kurbağalama, 400 metre serbest 
yüzmede il birincisi: Miray Aydın, İSTEK Yalova Ortaokulu 

Yalova Yıldızlar Yaş Grupları İl Birinciliği Satranç Turnuvası il 
birincisi: Kayra Camcı ve İlayda Özyer, İSTEK Yalova Okulları

Marmara Bölgesi Karate Müsabakası şampiyonu: Gökay 
Sökmen, İSTEK Yalova Okulları 

Okul Sporları Masa Tenisi Yalova İl Şampiyonası il şampiyonu: 
Genç Erkekler Masa Tenisi Takımı, İSTEK Yalova Anadolu Lisesi

Geleneksel Cumhuriyet Koşusunda il birincisi:  Kuzey Koçal, 
İSTEK Yalova Okulları 

Çanakkale Gençlik İl Spor Müdürlüğü tenis turnuvası ikincisi: 
İSTEK 1915 Çanakkale Okulları genç erkek tenis takımı 

Genç Erkekler Basketbol Ligi il şampiyonu: İSTEK 1915 Çanakkale 
Okulları Basketbol takımı 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş “Maraton ve İstanbul” 
konulu resim yarışmasında birincisi: Gülşah Ecem Bingül, İSTEK 
Bilge Kağan Okulları
 
İstanbul Küçükler Satranç İl Birinciliği 8 yaş kızlar kategorisi 
İstanbul dördüncüsü: Duru Özdeniz, 10 yaş genel kategori 
İstanbul beşincisi: Tuna Işık, 11 yaş genel kategori İstanbul 
ikincisi: Efe Yalçınkaya, İSTEK Bilge Kağan Okulları
 
İstanbul Okul Sporları Beşiktaş İlçesi Küçük Erkek Basketbol 
Müsabakası il üçüncüsü: Küçük Erkek Basketbol Takımı, İSTEK 
Atanur Oğuz Okulları
 
Okul Sporları Aerobik Jimnastik İl Birinciliği A Kategorisi 
İstanbul dördüncüsü: Nil Kıldıoğlu, İSTEK Atanur Oğuz Okulları
 
İstanbul İli Okul Sporları MEB Gençler İl Birinciliği Yüzme 
yarışması 50m Serbest branşı İstanbul dördüncüsü: Ece İmge 
Önal, İSTEK Kemal Atatürk
 
Gençler Basketbol İlçe Şampiyonası üçüncüsü: İSTEK Kemal 
Atatürk Fen Lisesi dördüncüsü: İSTEK Kemal Atatürk Anadolu Lisesi

İstanbul Yüzme Teşvik Yarışları 50m. kurbağalama ve 100m. 
serbest branş birincisi, 50m. serbest branş ikincisi ve 100m. 
karışık brans üçüncüsü: Selin Hürmeriç, İSTEK Belde Okulları

İstanbul Küçükler Satranç İl Birinciliği Turnuvası 8 Yaş Kategorisi 
ikincisi: Defne Danyeli, İSTEK Belde Okulları
 
Üsküdar İlçesi Liseler Arası Genç Erkekler Basketbol Müsabakaları 
dördüncüsü: Genç Erkekler  Basketbol Takımı, İSTEK Belde Okulları
 
Üsküdar İlçesi Okullar Arası Yüzme Yarışmaları Gençler kategorisi 
50 metre serbest ve 50 metre kelebek branş ikincisi: Metin 
Karabenli, 50 metre sırt branş üçüncüsü: Kubilay Ekşi Refik, 50 metre 
kurbağalama branş dördüncüsü: Buğra Dikmenli, 50 metre serbest 
branş dördüncüsü: Günel Aydın, 4x50 serbest branş ilçe ikincisi: 
genç erkek bayrak takımı, 50 metre serbest ve kelebek branş 
ikincisi: Alara Aker, 50 metre serbest branş dördüncüsü, 50 metre 
kurbağalama branş üçüncüsü: Damla Ezgi Moğultay, 50 metre 
kelebek branş üçüncüsü: Naz Yamuk, 4x50 Serbest Bayrak branşı 
ilçe ikincisi: genç kız yüzme takımı, 50 metre serbest branş birincisi: 
Can Baranok, 50 metre kelebek branş birincisi, 100 metre serbest 
branş ikincisi: Mehmet Sarp Akalın, 50 metre sırt branşı ikincisi ve 
50 metre kelebek branş üçüncüsü: yıldız erkek bayrak takımı, İSTEK 
Belde Okulları
 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yelken Kupası il optimist genel 
birincisi: Ege Erdemli, İSTEK Semiha Şakir Okulları
 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yelken Kupası optimist genel 
üçüncüsü: Ege Erdemli, İSTEK Semiha Şakir Okulları

TÜRKİYE VE ULUSLARARASI 
ARENADA DERECE ALAN
ÖĞRENCİLERİMİZ
Türkiye Karting Şampiyonası 7. Ayak yarışları Formula Junior 
kategorisi birincisi: Yiğit Arslan, İSTEK Acıbadem Anadolu Lisesi 

Teknofest’e katılan 2300 proje arasından Türkiye üçüncülüğü: 
“Ormanın Biyonik Gözü” projesi, İSTEK Belde Okulları 11. sınıf öğrencileri

ODTÜ’de gerçekleşen Euroasia MUN Eğitim ve Geliştirme 
Konferansı 2019 Mansiyon: Pelin Su Ulaş, İSTEK Antalya Okulları 

WDSF (Dünya Dans Sporları Federasyonu) West Ukranian Open 
2019 Juvenila Yarışmasında 4 altın ve 1 bronz madalya: Melisa 
Sapmaz ve partneri Emir Efendioğlu, İSTEK Antalya Okulları 

Türkiye Cimnastik Federasyonu Şampiyonası Küçükler 
Artistik Cimnastik kategorisi Türkiye üçüncülüğü: Alper Ertaş, 
İSTEK Uluğbey Ortaokulu 

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu paletli yüzme şampiyonası 
200 metre kategorilerinde Türkiye şampiyonu, 50 ve 400 metre 
kategorilerinde ise Türkiye ikincisi: Bülent Akgün, İSTEK Bilge 
Kağan Okulları 

Türkiye Triatlon Federasyonu Yıldız Kızlar Triatlon kategorisi 
Türkiye birincisi ve Balkan şampiyonu: Özlenen İpek Günad, 
İSTEK Uluğbey Anadolu Lisesi 

Tayland’ın Korat kentinde düzenlenen 2019 Masa Tenisi Dünya 
Gençler Şampiyonası’nda 3 galibiyet alan ilk Türk sporcu unvanı: 
Ece Haraç, İSTEK Yalova Okulları

Türkiye Artistik Yüzme Kış Şampiyonası Türkiye şampiyonu: Selin 
Hürmeriç ve Türkiye dördüncüsü: Alara Aker, İSTEK Belde Okulları

Paralimpik Yüzme Uluslararası Yarışları 4 birincilik, 400 metre 
serbestteki derecesiyle Tokyo Paralimpik Oyunlar B barajı: Nil 
Şahin,  İSTEK Atanur Oğuz Okulları 

Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası C1 
kategorisinde ikinci: Korcan Doğu Özyiğit, İSTEK Bilge Kağan İlkokulu

T.S.S.F. Türkiye Paletli Yüzme Şampiyonası çift palet 
müsabakaları 100-200m Türkiye şampiyonu ve 50-400m Türkiye 
İkincisi: Bülent Akgün, İSTEK Bilge Kağan Okulları

Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası C1 kategorisi 
ikincisi: Korcan Doru Özyiğit, İSTEK Bilge Kağan Okulları

Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödülleri Programı Altın 
Kategorisi ödülü: İSTEK Bilge Kağan Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri

Fransa Salon Dünya Okçuluk Kupası Yıldız Genç Büyükler 
Kategorisi Türkiye temsilcisi: Melisa Gazoz  ve Zeynep Karagöz, 
İSTEK Atanur Oguz Okulları
 
Türkiye Motokros Şampiyonası genel klasman üçüncüsü ve kendi 
yaş kategosi ikincisi: Burak Efe Altınel, İSTEK Kemal Atatürk Okulları

Türkiye Eskrim Yıldız Kılıç Federasyon Kupasında üçüncü: Maya 
Kerkeser, İSTEK Atanur Oğuz Okulları  

XI Russian Matroshka Artistik Yüzme Yarışması solo kategori 
dördüncüsü, uluslararası kategori dokuzuncusu: Selin Hürmeriç, 
İSTEK Belde Okulları

Türkiye Kayak Federasyonu Bursa Kayak İl Birinciliği Yarışması 
Snowboard Kategorisi ikincisi: Kuzey Demir Öner, İSTEK Belde 
Okulları

U-11 Su Altı Türkiye Şampiyonası Türkiye birincisi: Elgiz Altay, 
İSTEK Belde Okulları
 
Türkiye Yelken Federasyonu Atatürk Kupası optimist genel 
üçüncüsü: Ege Erdemli, İSTEK Semiha Şakir Okulları

11. International Noa Regetta Yelken Kupası optimist genel 
beşincisi: Ege Erdemli, İSTEK Semiha Şakir Okulları
 
Türkiye Yelken Federasyonu 420 genel kupası birincisi, Türkiye 
Yelken Federasyonu Türkiye şampiyonası genel ve erkekler 
kategorileri birincisi:  Kerem Erkmen, İSTEK Semiha Şakir Okulları
 
Türkiye Artistik Yüzme Kış Sampiyonası Mixed Duet altın 
madalya: Bade Pamuk, İSTEK Bilge Kağan Okulları
 
Türkiye Yıldızlar Satranç Sampiyonası Türkiye ikincisi: Batu 
Angün, İSTEK Atanur Oğuz Okulları

Avrupa Su Topu Şampiyonası sekizincisi: Metin Karabenli, İSTEK 
Belde Okulları

2020 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Türkiye 
üçüncüsü: Efe Yalçınkaya, İSTEK Bilge Kağan Okulları

İL, İLÇE VE BÖLGE ÇAPINDA 
DERECE ALAN ÖĞRENCİLERİMİZ
Okul Sporları Atletizm yarışları il birincisi: genç kız kros takımı, 
İSTEK 1915 Çanakkale Okulları 

Temel Fikirlerden Temel Bilimlere-Bilim Olimpiyatları Projesinde 
2. aşama sınavını geçme başarısı: Zeynep Duygulu, Onur Odabaş 
ve Ali Taha Hasanlar, İSTEK Özel Acıbadem Ortaokulu 

Mangala Turnuvası birincisi: Berk Sayitoğlu, Alp Hasan Şimşek ve 
Alper Tunga, İSTEK Acıbadem Okulları

İstanbul Küçükler Satranç Şampiyonası İl Birincisi: Arda Maden, 
İSTEK Acıbadem İlkokulu 

Kadıköy ilçesi 96. Yıl Cumhuriyet Kupası gençler yüzme 
yarışları 50 metre serbest ve kelebek branşlarında birinci: 
Kaan Yılmaz, 50 metre serbest ve kelebek branşlarında 
birinci: Nil Beliz Ören, 50 metre serbestte ikinci ve 50 metre 
kurbağalamada birinci: Görkem Gürpınar, 50 metre sırt 
branşında birinci ve 50 metre serbestte üçüncü: Arda Çakın, 
50 metre sırt branşında birinci: Ceren Çetemen, 50 metre 
kelebek ve serbest branşında ikinci: Doğa Kaleağası, 50 metre 
kurbağalamada birinci ve 50 metre serbestte üçüncü: Ece 
Hürmeriç, 4 x 50 metre serbest bayrak yarışında birinci: Kız ve 
erkek takımları, İSTEK Acıbadem Anadolu Lisesi

24 Kasım Öğretmenler Günü Masa Tenisi Turnuvası İstanbul 
üçüncüsü: Berat Çağdaş Erişen, İSTEK Atanur Oğuz Ortaokulu 

Marmaris Karya-X Kapalı IM Norm Satranç Turnuvasında ilk IM 
normunu alma hakkı: Batu Angun, İSTEK Atanur Oğuz Okulları 
Temel Fikirlerden Temel Bilimlere projesi bilim olimpiyatları  ilçe 
birincisi: Çağla Durusüt, İSTEK Atanur Oğuz Ortaokulu
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engelleyen kaka taşlarının ortadan kaldırılması gerekiyor. 
Bir diğer sorun ise anal bölgede kakanın tutulmasını 
sağlayan kaslarda ve sinirlerde bir beslenme veya ileti 
probleminin varlığı. Vücudumuzun sinir ağı üzerinde 
oluşabilecek herhangi bir sorun, spina bifida gibi 
doğumsal sinir ve beyin anomalileriyle doğan çocukların 
sinir ve geri iletiminde de sorunlar ortaya çıkabiliyor. 
Doç. Dr. Karaçay, bu yol üzerinde bir sorun olduğu 
takdirde sinir ağındaki problemi düzeltmenin çoğu kez 
kolay veya mümkün olmadığını belirterek, “Söz konusu 
gruptaki çocuklara destek tedavileri veriliyor. Bir kısım 
çocuk hayatı boyunca kakasını tutamazken, bir kısmında 
da bağırsağa veya beslenmeye ilişkin masum nedenler 
doğru tedavilerle ortadan kaldırılabilirse sevindirici 
sonuçlar alınabiliyor” diyor. 

Gece ve Gündüz Yaşanan İdrar Kaçırmaları Farklı 
Yaklaşımları Gerektiriyor

Dört yaş grubundaki çocuklarda, idrarın farkına varıp 
tutma eylemi ile tuvalet alışkanlığı yerleşmeye başlıyor. 
Buna rağmen idrarını kaçıran çocuklar iki gruba ayrılıyor. 
Bu noktada hasta öyküsü önem kazanıyor. İdrar 
kaçırmanın gündüz veya gece gerçekleşmesine göre 
yaklaşımın değiştiğini söyleyen Doç. Dr. Şafak Karaçay, 
şöyle devam ediyor: “Bunların nedenleri birbirlerinden 
tamamen farklı. Dolayısıyla takip edilmesi gereken yol 
da değişiyor. Sadece gece işemesi olan bir çocuğun 
başka hiçbir belirtisi yoksa buna ilişkin hafif ve kolay 
tedavilerle belli bir süre içinde sorun kontrol altına 
alınabiliyor. Bu durum, çoğu kişinin gelişim aşamasında 
başına gelen bir tabloyu ifade ediyor. Eğer eşlik eden 
başka bir patoloji yoksa, çocukla iş birliği içinde olmak 
ve şu an kullanılan tedavileri kombine ederek ilerlemek 
gerekiyor. Ama gündüz idrar kaçırma varsa bunun ayrıca 
ele alınması şart. Çünkü bu çocukların sinirsel sorunu, 
düşük kapasiteli mesanesi olabiliyor. Bazen de sinir ileti 
yolaklarında tıpkı kaka kaçırmada olduğu gibi sıkıntı 
görülebiliyor. Çok basit şekilde, hiç farkına varılmayan 
ve sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu da olabiliyor. 
Mesanenin daha yukarısında anatomik bir probleme de 
rastlanabiliyor. Dolayısıyla doğru tanının konulabilmesi 
için doğru adımların atılması, gerekli görüntüleme 
yöntemlerine başvurulması önemli.” 

Böbrek Kaybına Dahi Yol Açabiliyor 

İdrar kaçırma sorunu yaşayan çocuktaki problem, küçük 
kapasiteli bir mesane ise tıbbi ya da cerrahi tedaviler 
uygulanıyor. Eğer mesaneden böbreklere doğru kaçak 
varsa bunu ortadan kaldırmak için de yine tıbbi ve cerrahi 
tedavi öne çıkıyor. Üreter ya da böbreklerde sorun varsa 
çocuk genellikle cerrahi yolla tedavi ediliyor. Erkek ya da 
kız çocuklar için en korkulan durumun böbrek kaybına 
varabilen sorunları ailelerin fark edememesi olduğunu 
belirten Doç. Dr. Karaçay, “Hastalık sinsi ilerlediği için 
bir çocuk cerrahi uzmanının takibi gerekiyor. Oranlar çok 
yüksek olmasa da çocuklarda böbrek rahatsızlıklarının 
ortaya çıkma ihtimali de var. Dolayısıyla bu ihtimalin de 
göz önüne alınması gerekiyor” diyor.

Okul öncesi çocuklarda masum karşılanan kaka ve 
idrar kaçırma, bazen ciddi rahatsızlıkların, psikolojik 
sorunların belirtisi olabiliyor. Çocuk Cerrahisi 
Uzmanı Doç. Dr. Şafak Karaçay, bu tür durumlarla 
karşılaşıldığında bir uzmana başvurmak gerektiğini 
söylüyor.

Bebekler dünyaya gelmelerinin ardından tuvalet 
ihtiyacını bezle gideriyor. Ancak bir süre sonra tuvalet 
eğitimi başlayarak bezli hayata veda ediliyor. Çocuk 
iki yaşındayken kaka kontinansı başlarken, yani kakayı 
tutabilme başlarken, idrar için süre biraz daha uzun 
oluyor. Çocukların, ortalama üç yaşında idrarının 
farkına vararak tutmaya başladığını anlatan Yeditepe 
Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Çocuk Cerrahisi 
Uzmanı Doç. Dr. Şafak Karaçay, “Yeni fark edilen kas 
gruplarının bu süreçte yavaş işlemesi nedeniyle dört-
altı yaş arasında yaşanan idrar kaçırma tabloları sorun 
yaratmıyor fakat sonrasında görülen vakalar patolojik 
yani sorunlu kabul ediliyor” diyor.

İki Yaşından Sonra Devam Eden Kaka Kaçırma 
Önemsenmeli

Kaka kaçırma, idrar kaçırmaya oranla daha problemli 
bir eylem olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum, çocuğun 
büyümesiyle orantılı olarak devam ederse altta 
yatan sinirsel ve anatomik faaliyetlerdeki bozukluk 
ihtimali yükseliyor. Yaşamın erken döneminde kaka 
tutmaya başlanabildiği için iki yaşını geçen çocuklarda 
inkontinans, yani kaçırma durumuyla karşı karşıya 
kalınırsa ayrıntılı şekilde araştırılması gerekiyor. 
Toplumumuzda yanlış ve sağlıksız beslenmeden dolayı 
kabızlığa çok sık rastlandığını, ikincil kaka kaçırma ve 
psikolojik nedenlerin de bu sorunun görülmesinde 
etkili olduğunu belirten Doç. Dr. Şafak Karaçay, şöyle 
devam ediyor: “Kaka kaçırmayı önemsemek, üzerine 
dikkatle eğilmek, varsa altta yatan patolojik nedeni 
mutlaka elemek gerekiyor. Dolayısıyla sorunun 
nedenlerinin erken dönemde ortaya konulması büyük 
önem taşıyor.” 

Sorunun Temelinde Kabızlık Öne Çıkıyor

Bu rahatsızlığın tedavisi, nedene göre değişiyor. 
Çocukta çok şiddetli, alışkanlık haline getirilmiş 
kabızlık varsa ve buna ek olarak da kaka kaçırıyorsa, 
öncelikle kabızlığın tedavi edilmesi, içerideki duyuyu 

Çocuklarda idrar kaçırma ciddi rahatsızlıkların belirtisi
olabilir. Sorunu göz ardı etmemek, konunun uzmanlarına

başvurmak sorunun erken farkedilmesi
yolunda önemli bir adımdır.

ÇOCUKLARIN İDRAR
KAÇIRMASINA DİKKAT

Doç. Dr. Şafak KARAÇAY
Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi
Çocuk Cerrahisi Uzmanı
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IB Diploma Öğretmenliği Programı
Yeditepe Üniversitesi’nde

2020 Yılı itibariyle Uluslararası Bakalorya Diploma 
öğretmenliği sertifika programını hayata geçiren 

Yeditepe Üniversitesi, bu programı uygulayan
İSTEK Acıbadem Okulları ile iş birliği yapıyor.

Şubat 2020’den itibaren
Ülkemizde Bir İlk Hayata
Geçiyor
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Prof. Dr. Ayşe AKYEL

       İkinci özelliğimiz ise, programdaki “Mesleki Gelişim” dersinin çerçevesinde 
adayların kendi uygulamalarına ilişkin bir eylem araştırması yapmaları ve kapsamlı 

bir makale, yani İngilizce tabiriyle “extended essay”, formatında yazılı birer rapor 
hazırlayacak olmasıdır. Böylece adaylar, IB diploma programlarının önemli bir boyutu olan 

“extended essay” deneyimini kendileri uygulama şansı yakalayacaklardır.

İlgilenenler için başvuru koşulları ve diğer bilgiler Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Eğitim 
Fakültesi web sayfalarında paylaşılacak olup IB  Programı uygulayan  okullara broşürler gönderilecektir.

 
Ayrıca yine Şubat 2020’den itibaren İngilizce ve Türkçe öğretmenlerinin yararlanabileceği Yabancılara Türkçe 

öğretmenliği sertifika programı açılacaktır. İlgilenen öğrenciler Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’ne 
başvurabilirler.

Bilindiği gibi ülkemizde birçok 
okul, çocukları, gençleri çağımızın 
koşulları doğrultusunda yetiştirmek 
amacıyla çeşitli düzeylerde Uluslararası 
Bakalorya’nın (IB) İlk Yıllar (PYP), 
Orta Yıllar (MYP) ve Diploma (DP) 
Programlarını uygulamaktadır. Yeditepe 
Üniversitesi olarak hem bu programla 
nitelikli öğretmen yetiştirmek hem de kendi 
öğretim programlarımıza şimdilik mezuniyetten 
sonra olmak üzere çok yönlü donanım sağlamak 
amacıyla Şubat 2020’de ülkemizde bir ilk olarak IB diploma 
öğretmenliği sertifika programını hayata geçiriyoruz. 

Mart 2019’da bu programı açmak üzere Avrupa’dan gelen IB yetkilileri 
tarafından akredite edilen Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinin 
temelinde dört ana prensip bulunmaktadır: Araştırma, uygulama, çok 
yönlü donanım ve uluslararasılaşma. Böyle bir ortamda araştırarak, 
tartışarak öğrenen, öğrendiklerini kendi pratiklerinde deneyerek 
hayata geçiren, kendini sürekli olarak geliştirmeyi ilke edinmiş, milli 
değerlerimizden ödün vermeden farklı farklı kültürlere açık öğretmenler 
yetiştirmeye gayret ediyoruz. İşte bu nedenle hayata geçireceğimiz tüm 
IB öğretmenliği programlarını layıkıyla yürüteceğimizden eminim. Çünkü 
IB programlarınında temelinde yukarıda sözedilen dört ana prensip 
bulunmaktadır.

IB diploma öğretmenliği programımızın, bir ilk olmasının yanı sıra, iki 
önemli özelliği daha bulunmaktadır. Birincisi, lisans programlarında 
olduğu gibi bu programda da uygulamaya verdiğimiz önemdir. 
Fakültemizin kurulduğu günlerden beri İSTEK Okulları ile yaptığımız 
işbirliği başarılıbir şekilde devam etmektedir. Bu çerçevede IB diploma 
öğretmenliği programımızın uygulama boyutu için IB diploma programı 
uygulanmakta olan İSTEK Acıbadem Okulları, fakültede eğitim görecek 
öğrencilere destek verecektir. 
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Prof. Dr. Ayşe AKYEL
Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı
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Prag’la ilgili yazılan birçok yazı şehrin kış mevsiminden 
ziyade ilkbahar ve yaz için tercih edilmesini tavsiye 
edecektir. Tahmin edilebileceği üzere bu tavsiyenin 
nedeni Prag’ın kış aylarında bir hayli soğuk olması. 
Fakat özellikle yılbaşı ve ardından gelen günlerde Prag’ı 
ziyaret ederseniz turistlerin bu tavsiyeye pek de kulak 
asmadıklarını görebilirsiniz. Zira sıcaklığın zaman zaman 
eksilere indiği bu günlerde Prag’ı ciddi sayıda turist 
ziyaret ediyor. Kentte ilk görmeniz gereken yer tabi ki 
Eski Şehir Meydanı (Staromestske Namesti).

Eğer yılbaşı arifesinde oradaysanız meydanda kurulan 
renkli Noel pazarını gezme şansınız da olacak. Prag’ın 
Eski Şehir Meydanı, Avrupa’da görebileceğiniz en 
zengin meydanlardan biri. Barok stili mimarinin en 
güzel örneklerini oluşturan ama aslında Ortaçağ’da ve 
hatta öncesinde yapılmış olan Gotik yapıların da olduğu 
meydan yaz-kış coşkulu bir kalabalığa ev sahipliği 
yapıyor.

Meydan yaz aylarında etrafındaki kafe ve restoranlar, 
kış aylarında ise kurulan buz pisti ile turistlerin ve Prag 
sakinlerinin uğrak yeri. Meydanda yer alan yapıların 
hemen hemen hepsinde tarihin izini sürmek mümkün. 

Birçoğu her iki dünya savaşından da sağ çıkan bu tarihi 
binalar Barok, neo-klasik veya Rokoko stilleriyle restore 
edilmiş ve bugüne kadar oldukça iyi bir şekilde korunmuş. 
Meydanda mutlaka gezilmesi gereken binaların en 
önemlileri Rokoko mimarinin eşsiz bir örneği olan Kinsky 
Sarayı, şehrin en görkemli Gotik kilisesi olan Tyn Kilisesi, 
Barok öğelerle süslü ve muazzam akustiğiyle klasik müzik 
konserlerine de ev sahipliği yapan Saint Jacob Kilisesi ile 
tarihi 12. yüzyıla kadar uzanan Aziz Niklaus Kilisesi.

Fakat Eski Şehir Meydanında göreceğiniz en meşhur ve 
görkemli bina Eski Belediye Sarayı ve Astronomik Saat. 
1338 yılında inşa edilen Eski Belediye Sarayı zamanla 
etrafındaki evlerin de buraya eklenmesiyle büyümüş. 
Gotik ve Rönesans dönemi mimarisinden ögelere 
sahip olan yapı dışarıdan etkileyici göründüğü kadar iç 
süslemeleriyle de son derece görkemli. Ancak binlerce 
turisti bu binaya görmeye getiren asıl olarak 15. yüzyılda 
dış cepheye eklenen astronomi saatidir. Jan Ruze 
tarafından yapılan saat dünyayı evrenin merkezine alarak 
sadece saati değil tarihi ve gezegenlerin konumlarını 
da gösterir. Astronomik Saat kulesinin her saat başında 
kuklalarla yaptığı ve tarihi göndermelerle dolu gösteri 
yüzlerce turist tarafından izlenir.
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ESki şehir meydanı

Prag kartpostallarının üzerindeki resimlerden 
hatırladığımız Karl Köprüsü şehrin en önemli 
sembollerinden biridir. Vltava Nehri üzerinde bulunan 
Karl Köprüsü, büyük sel taşkınlarına rağmen ayakta 
kalmayı başarmıştır.

1357’de yılında inşa edildiğinden bu yana yaya yolu 
olarak kullanılan köprü mimari olarak tek başına bir yapıt 
olmasının yanı sıra üzerinde bulunan 30 kadar heykelle 

de dikkat çeker. Hepsi replika olan bu heykellerin 
orijinalleri Ulusal Galeride bulunmaktadır.

Malá Strana ile kale bölgelerini birbirine bağlayan 516 
metre uzunluğundaki Karl Köprüsü, her gün binlerce 
turistin akınına uğramaktadır. Başta müzisyenler 
olmak üzere köprünün üzerinde çok renkli etkinlikler 
izleyebilirsiniz.

prag’ın sembolü: karl köprüsü
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Bu yapılar arasında Aziz Vitus Katedralinden bir satırla 
da olsa bahsetmek gerekiyor. Saray kilisesi olarak inşa 
edilmiş bu Gotik şaheser, Prag kral ve kraliçelerinin 
taç giyme yeri ve ebedi istiratgahı olmuştur. Eğer kış 
haricinde bir mevsimde şehri ziyaret ediyorsanız Prag 
Kalesi içerisindeki güney ve yaz bahçelerine uğramayı 
da ihmal etmeyin.

Prag gezisinin en önemli duraklarından 
bir diğeri ise hiç kuşkusuz şehre 
hâkim geniş bir tepeye kurulmuş 
olan Prag Kalesidir. Bin yılı aşkın bir 
süredir şehrin yönetim bölgesi olan 
Prag Kalesi ve içerisindeki yapılar 
bugün de Çekya Cumhurbaşkanlığı 
resmi konutu olmaya devam ediyor. 
Guiness Rekorlar Kitabı’na dünyanın 
en eski ve en büyük kale kompleksi 
olarak giren Prag Kalesi içerisindeki 
saraylar, kilise ve katedraller, bahçeler 
ve dar sokaklarıyla aslında başlı başına 
ayrı bir şehir. Prag Kalesinin tamamını 
gezebilmek için bir tam güne ihtiyacınız 
var. Mutlaka görülmesi gereken yapıları 
ise şöyle sıralamak mümkün: Kraliyet 
Sarayı, Aziz Vitus Katedrali, Aziz 
George Manastırı, Lobkowicz Sarayı ve 
Altın Yol. 

bir peri masalı: prag kalesi ÇEK MUTFAĞI

Yedi yıllık restorasyonun ardından 
nihayet açılan Ulusal Müze, Prag’da 
turistlerin en uğrak yerlerinden biri. 
1890 yılında neo-Rönesans mimari 
bir anlayışla inşa edilen Ulusal 
Müzede geçici sergilerin yanı sıra 
mineraloji, arkeoloji, nümizmatik ve 
tabiat tarihi temalı koleksiyonları 
görebilmek mümkün. 

Prag’a gelmişken mutlaka ziyaret 
edilmesi gereken diğer müze ise 
Malá Strana’daki Franz Kafka 
Müzesi. Eğer sıra dışı temalara sahip 
müzeleri gezmeye meraklıysanız 
Elma Müzesini ya da Simyacılar 
ve Sihirbazlar Müzesini gezi 
programınıza dahil edebilirsiniz.
Soğuk bir Prag gününde bu 
mekanları gezerken oldukça 
yorulacak ve acıkacaksınız.

Her ne kadar vejetaryen, vegan ve 
sebze yemeklerini tercih edenleri pek 
mutlu etmeyecek olsa da özellikle 
çorbalarıyla ünlü Çek mutfağı soğukla 
baş etmeye bire birdir. Öğle ve akşam 
yemeklerinin vazgeçilmezlerinden biri 
patates, havuç, mantar ve kızarmış 
sarımsak gibi sebzelerden oluşan 
ve çavdar ekmeğinin içinde sunulan 
Bramboracka çorbasıdır. Tüm Orta 
Avrupa’da yaygın olan Gulaş çorbası, 
Prag’da genellikle ekmek kâse içinde 
servis ediliyor ve içinde soğan, patates, 
kırmızı biber, kıyma ya da küçük kuşbaşı 
et bulunuyor. Çekler arasında ana 
yemeklerin kraliçesi olarak da bilinen 
Svíčková, en popüler et yemeklerinden 
biri. Bonfile et, kremalı bir sos, ekmek 
ve yanında kızılcık sosu ile servis edilir. 
Çekler, tavşan ve ördek yemeyi çok 
seviyorlar. Genellikle kremalı ya da 
sarımsaklı yapılan kızartılmış tavşan 
yemeği Králík ile patates veya lahana 
turşusuyla servis edilen kızartılmış 
ördek (Pečená kachna) birçok 
restoranda yiyebileceğiniz geleneksel 
Çek yemeklerinden.

Bu kafeler arasında en tanınmış 
olanlar Cafe Imperial, Cafe 
Savoy, Grand Cafe Orient, 
Lucerna, Obecni dum, Kavarna 
Evropa ve Kavarna Slavia. Eğer 
Prag sokaklarında bu yedi 
kafeden biri karşınıza çıkarsa hiç 
tereddüt etmeden kapısından 
içeri girebilirsiniz. Eğer hala 
soğuğa dayanacak enerjiniz 
Vltava nehri boyunca yapılan 
keyifli tekne turlarına katılabilir 
veya eski Yahudi mahallesi 
Josefov’un tarihi sokaklarını 
dolaşarak tamamlayabilirsiniz.

Prag’daki günü Vltava nehrinin kıyısında tarihi dokusu 
bozulmadan korunan kafelerde vakit geçirebilirsiniz. 
19. yüzyılda zirveye çıkan ve İkinci Dünya Savaşı’nın 
ardından yavaş yavaş yok olmaya başlayan meşhur Prag 
kafelerinden bazıları tekrar restore edilerek yeniden 
açılıyor.

Prag Kalesi

Astronomik Saat Eski Şehir Meydanı

. . .
Gulaş Çorbası
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HOLİSTİK BESLENME
RUHUNU BESLE!

Söz konusu diyet ve sağlıklı beslenme olunca ortada 
binlerce reçete ve bilgi dolaşıyor. Bu kirlilik öyle bir 
seviyedeki bir doktorun kabul ettiğini, bir diğeri 
reddediyor. Her sene popüler diyetler ortaya atılarak 
insanlara kısa sürede kilo verdirilmeye çalışılıyor. 
Fakat popüler diyetleri uygulayarak kilo verenlerin 
ortak şikâyeti bir süre sonra başladıkları noktaya geri 
dönmeleri. Bunun sebebi ise diyetlerin ruhsal açıdan 
kişileri tatmin etmemesinden kaynaklı sürdürebilir 

Holistik Beslenmede Temel Prensipler
1) Altın Kural: Mevsiminde Sebze ve Meyve Tüketimi 
Hatırlar mısınız eskiden hepimiz evlerimizde mevsimine 
göre gıda tüketirdik. Yemekler günlük hazırlanır ve taze 
taze tüketilirdi. İşte holistik beslenme dendiğinde akla 
gelen ilk altın kural, mevsiminde meyve-sebze tüketmek, 
gıdaları olabildiğince doğal haliyle tüketmeye özen 
göstermektir. Vitamin ve mineral açısından zengin renkli 
sebze ve meyvelerin tüketilmesi ve protein açısından 
zengin sebzeler ile tohumlu gıdalara ağırlık verilmesi 
önerilmektedir.

2) Kırmızıyı Beyazla Değiştir
Kırmızı et yerine haftada en az 2 olacak şekilde balık 
tüketmeye çalışın.

3) Bedenine Kulak Ver
Doğamız gereği yapmamız gerekenler, bu dünyaya 
gözlerimizi açtığımız ilk günden bu yana DNA’mıza zaten 
kodlanmış durumda. Bedenimiz her gün bizi onarmak ve 
iyileştirmek için çaba sarf ediyor. Geceleri uykumuzda 
onarılıyoruz; yediğimiz her şey, hissettiğimiz her duygu, 
düşündüğümüz her konu sisteme yansıyor, eleniyor, 
ayrıştırılıyor ve kullanılıyor. Bizim yapmamız gereken tek 
şey ise iç sesimizi dinlemek ve bedenimizin isteklerine 
doğru karşılık vermek.

 4) Fiziksel ve Duygusal Açlık Farkını Öğren
Stresli bir durumda iken vücudunuzun nasıl tepki 
verdiğini inceleyin. Yaşadığınız yeme atakları kalıcı mı, 
yoksa gelip geçiyorlar mı? Fiziksel açlık, yemek yedikten 
birkaç saat sonra yavaş yavaş ortaya çıkar ve yemek 
yendiğinde doygunluk hissine ulaşılır. Duygusal açlık 
ise, açlık ve tokluk kavramlarından oldukça uzaktır. Kişi 
yemekten yeni kalkmış olsa bile olumsuz duygularıyla 
başa çıkabilmek için farkında olmadan yeme eylemini 

olmaması. Son yıllarda dikkat çekilen öneri ise kilo verme 
sürecinde piyasada bulunan sıradan ve popüler diyetleri 
uygulamaya çalışmaktan ziyade, konuya bütüncül olarak 
yaklaşan bir yaşam tarzı değişikliği. Holistik beslenme, 
diyeti bir bütün olarak gören bir yaşam tarzıdır. İnsanı 
fiziksel, duygusal ve zihinsel yönden ele alır. İnsanı 
bir sistem gibi düşünmekte ve sistemin bir parçası 
çalışmazsa tüm sistemin duracağını veya aksayacağını 
savunmaktadır.

sürdürür. Doygunluk hissinin farkında değildir ve 
tüketilen yiyeceklerin arkasından pişmanlık ve suçluluk 
duygusu yaşamaya başlar. Holistik beslenmede amaç 
bedeninize kulak verip açlık altında yatan sebebi 
bulabilmektir.

5) Düşünme Biçiminin Gücünü Keşfet
Mutsuz olarak yediğiniz son derece sağlıklı bir sebze 
yemeğinin size faydası olmayacaktır. Onun yerine 
yediğiniz şeyleri keyifle, vicdan azabı çekmeden ve kilo 
alırım diye düşünmeden tüketin.

6) Probiyotik ve Prebiyotikleri Dost Edinin
Güçlü bir bağışıklık sistemi ve bağırsak florası için 
mutlaka her gün probiyotik kullanın. Ek olarak turşu, 
domates salçası, tarhana, boza, yoğurt, kefir gibi gıdaları 
da doğal probiyotik kaynağı olarak tüketin.

Aynı zamanda yer elması, sarımsak, soğan, pırasa, 
pancar, rezene kökü, bezelye, lahana, nohut, mercimek, 
barbunya, kuru fasulye, soya fasulyesi, elma, muz, 
nektarin, şeftali, trabzon hurması, karpuz, greyfurt, nar, 
kurutulmuş meyveler (örn. hurma, incir), tam buğday, 
arpa veya çavdar ekmeği, buğday kepeği, yulaf, kaju 
fıstığı, şamfıstığı gibi prebiyotik açıdan zengin besinleri 
de diyetinize ekleyin.

7) Harekette Bereket
Kilo verme adına değil bedenen ve ruhen iyi olmak için 
haftada en az 3 gün sevdiğiniz bir spor dalını yapın.

Sözün özü tek tip beslenme yöntemlerini denemek 
yerine vücudunuzun ne istediğine kulak verin. Zihinsel 
olarak kendinizi keşfedin, dinginleştirin ve ruhunuzu 
besleyin!

Vücudun ne istediğini esas alan holistik beslenme kavramı, 
insanı fiziksel, duygusal ve zihinsel yönden bütün olarak 
değerlendiren bir yaşam tarzıdır.

ile

Merve KÜÇÜKER
İSTEK Okulları Uzman Diyetisyeni
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KİTAP SİNEMA
Burak Aksak / Küsurat

Leyla ile Mecnun
Yayınlandığı dönemde izleyicisini 

ekrana kilitleyen Leyla ile Mecnun, 
bu kez bambaşka bir hikâye ile 

sevenleriyle buluşuyor. Mecnun, 
İsmail Abi, Erdal Bakkal, Baba 
İskender, Yavuz Hırsız, Yedek 

Kamil, Gözlüklü Çocuk Kaan ve 
Aksakallı Dede bu kez bambaşka 
bir macera ile bizlerle beraber. O 

geminin geleceğine ilk günkü gibi 
inananların, sevdiği kızın gözlerinin 

içine bakarak “seni seviyorum” 
diyemeyenlerin, kendi çölünde 
kaybolanların hikâyesi Leyla ile 

Mecnun Burak Aksak’ın kalemiyle 
yeni başlangıçlar için geri dönüyor.

J.K. Rowling / Doğan Kitap 

Güzel Bir Hayat
Harvard Üniversitesi’nde 

mezuniyet konuşması yapmaya 
davet edildiğinde, çok değerli 
bulduğu iki konunun üzerinde 

durmayı seçti J.K. Rowling: 
Başarısızlığın faydaları ile hayal 

gücünün önemi. Başarısızlığa 
uğramayı göze almanın, klasik 

tüm başarı ölçütleri kadar, güzel 
bir hayat için elzem olduğunu 

tartışan Rowling, kendimizi 
başkalarının yerine koymanın 

geliştirilmesi gereken benzersiz 
bir insani özellik olduğuna işaret 

ediyor.

Bir Yalnız
2018 yılındaki İlhan Berk’in 

100. doğum yıldönümü 
etkinliklerinden biri “İlhan 
Berk Gezegeni: Etkileşim, 
İleri-Geri Adımlar, Sonsuz 

Arayış”, diğeri de “Bir yalnız/ 
Gökyüzünün sözlüğünde” 

başlıklı sempozyumlardı. Her iki 
etkinlikteki oturumlarda sunulan 

metinlerden seçilen Bir Yalnız, 
on yedi yazarın katılımıyla 

ortaya çıktı. Bir Yalnız, İlhan Berk 
şiiri üstüne yapılacak çalışmalara 
yeni bir kaynak olması amacıyla 

yayımlanıyor.

1917
1917, 1. Dünya Savaşı’nın 
doruk noktasında, kendilerine 
gerçekleştirilmesi hemen hemen 
imkânsız bir görev verilen iki İngiliz 
Onbaşı Schofield ve Blake’in nefes 
kesen hikâyesini anlatıyor. Zamana 
karşı yarışan iki askerin düşman 
bölgesini geçerek aralarında 
Blake’in abisinin de bulunduğu 
1600 askeri kurtarmalarını 
sağlayacak bir mesaj ulaştırmaları 
gerekmektedir. 10 dalda Oscar’a 
aday gösterilen ve Altın Küre 
Ödülüne layık görülen 1917, 
7 Şubat 2020’de sinemalarda 
olacak.

Vahşi Dostum
Vahşi Afrika arazilerinde epik 
bir macera. On yaşındaki Mia 
anne ve babasıyla birlikte 
Londra’daki evlerinde mutlu 
bir hayat sürmektedir. Bir 
gün aniden ailesinin Güney 
Afrika’daki bir aslan çiftliğini 
işletmek için taşınmaya karar 
vermeleri Mira’nın hayatını 
altüst eder. Ama güzeller güzeli 
bembeyaz bir aslan olan Charlie 
doğduğunda, Mia bu vahşi-
güzel yavruyla mükemmel bir 
bağ kurar ve mutluluğu yeniden 
yakalar. Film, 31 Ocak 2020’ de 
sinemalarda olacak.

Sefiller
2019 Cannes Film Festivali’nde 
Jüri Ödülü’nü kazanan ve 
dakikalarca ayakta alkışlanan 
Sefiller, En İyi Uluslararası Film 
dalında Oscar’a aday gösterildi. 
Victor Hugo’nun ölümsüz 
eseri “Sefiller”i yazdığı Paris 
banliyösüne giden yönetmen, 
filmde o dönemden bugüne 
geçen 150 yılda gençlerin 
öfkesinde hiçbir değişiklik 
olmadığını gösteriyor. Film 
31 Ocak 2020’de seyircisiyle 
buluşacak.
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Hazırlayanlar:
Bahanur Garan Gökşen

Murat Yalçın / Yapı Kredi Yayınları




