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ÇEYREK ASIRLIK EĞİTİM TECRÜBESİ KANDİLLİ DE GÜNCELLENDİ 2 YILDA 26 YILLIK BAŞARI
Eğitim tecrübesi okulları başarıya taşıyacak olan lokomotiftir. Kadıköy’de 
çeyrek asrı aşmış birikimin ürünü olarak kurulmuş okulumuzun kısa za-
manda çok uzun yol katetmesinin sebebi de budur. Sektör dışı eğitim ya-
tırımcılarının hesaplayamayacağı birçok ayrıntı ve ihtiyacı 26 yıllık eğitim  
tecrübesi ile çok doğru ve nokta tespitler şeklinde farkederek olması gere-
ken şekle dönüştürecek kişiler olduğumuz için Kandilli Koleji çatısı altında 
buluşmuş tüm öğrenci ve velilerimiz çok daha şanslı ve ileridedir. 

“İtibarlı Bir 
Gelecek İçin Önce 
Eğitim” fikriyle 
eğitimi hakettiği 
itibara uygun
şekilde 
gerçekleştirmek 
üzere yola çıktık. 
Kadıköy’de Kandilli 
Koleji’ni açtık. 
Amacımız öğrenci 
ve velilerimizi 
eğitimde farklı ve 
özel bir alan olan 
Butik Eğitim ile 
buluşturmak.

Çeyrek Asırlık 
Eğitim Tecrübesi

KANDİLLİ KOLEJİ
KURUCUSU 
İSMAİL ŞİLAN
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BUTİK EĞİTİM 
Butik okul ve butik eğitim az 
sayıda öğrenciye onların kişisel 
farklılıklarını gözeterek daha fazla 
imkan sunan çok özel ve strate-
jik bir eğitim modelidir. Kandilli 
Koleji’nde butik eğitim tamamıyla 
her biri özel olan öğrencilerimizin 
kendi yetkinlik ve farklılıklarının 
en üst seviyede geliştirilmesi 
üzerine kurgulanmıştır.

BİREYSEL YOL
ARKADAŞLIĞI EĞİTİMİ 
KOLAYLAŞTIRIYOR
Ülkemizde okulların içerisinde 
ilk kez Kandilli Kolejinde uygu-
lanan “ Bireysel Yol Arkadaşlığı” 
olarak tanımladığımız koçluk 
sistemimizde sertifikalı eğitim 
koçlarımız kurmuş olduğumuz 
güçlü iletişim kanalları üzer-
inden haftalık olarak yapılan 
birebir öğrenci koçluğu görüşme 

detaylarını velilerimizle yüz yüze 
değerlendiriyor, ortak noktamız 
olan öğrencilerimizle ilgili eğitim 
süreçlerinde en iyi sonuca ulaş-
mak için işbirliği içerisinde ilerli-
yoruz.

ESNEK SINIFLARDA TÜM 
ÖĞRENCİLERİMİZ 
EN ÖN SIRADA 
Sınıfta çeşitlilik ve farklılıklara hitap 
edebilmek öğretimin başarıya 
ulaşmasında ana etkendir. Öğret-
menlerimiz uyguladığımız “ Esnek 
Sınıf” modeliyle her öğrenciye ul-
aşır. Arka sırası olmayan sınıflarda 
öğretmenlerimiz sürekli öğrencil-
erin yakınsal gelişim alanlarında 
bulunarak öğrenmenin en üst 
seviyede gerçekleşmesini sağlar. 
Farklı şekiller verilerek esnetilen 
sınıf düzeni öğrencilerin dikkat-
leri dağılmadan dersin içerisine 
yaşamalarını sağlar. 

ÖDEVSİZ OKUL 
ÖĞRENCİLERİMİZİN
SOSYAL ÇEVRE ve AİLE 
İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRİYOR
Eğitimde öğrenmeyi öğreten 
bir yaklaşımımız vardır. Bu 
çerçevede öğrencilerimize ödev 
verilmez , akademik içerikli 
ödevler okulda öğretmenlerimiz 
eşliğinde yapılıp kontrol edilir. 
İhtiyaç duyulan eksiklikler etüt 
planlamaları yapılarak giderilir.  
Öğrencilerimiz evde ödeve vakit 
ayırmaz, dinlenmeye zaman 
bulur. Entelektüel gelişimine kat-
kıda bulunacak faaliyetlerde bu-
lunur. Ödev saatlerinde yaşanan 
aile içi gerginlik ve yıpranma-
ların yaşanmaması için ödev-
siz okul konseptini oluşturan 
okulumuzun öğrencileri  Ailesi ile 
nitelikli zaman geçirir. 

         FARKLIYIZ …      

 Ana eksende
 “İtibarlı Bir Gelecek İçin Önce Eğitim” 

 Butik okul, butik eğitim sistemi 
 Esnek sınıf modeli
 Ödevsiz okul uygulaması
 Bireysel eğitim koçluğu
 Yoğun sınav hazırlık desteği
 Eğitimde 6 gün
 Klüp faaliyetleri
 Uygulamalı çift dil eğitimi

     (İngilizce – Almanca )
 Sosyal sorumluluk projeleri
Eğitim seminerleri 

   KANDİLLİ KOLEJİNİ FARKLI KILAR…
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Coğrafya, deneyimle-
re dayanan kararlar 
alabilmek için vaz-

geçilemez bilgiler içerir. 
Bazı sosyal bilim alanla-
rının benzer amaçlarının 
olduğu bilinmekle birlik-
te, toplumsal hafızadaki 
bilgiler yenilendiği sürece, 
geleneksel coğrafya anla-
yışı gelişir ve yaşanan böl-
gedeki çevresel faktörler 
algılanabilir. Geçmişteki 
olaylar karşısındaki tutu-

mumuz unutulmamalı 
ki, bir zamanlar verilmiş 
olan kararların nelere mal 
olduğunu görelim ve yeni 
sorunları daha erken teş-
his edelim.

Tüm sınıflarda öğrenci-
ler coğrafi sorular sorma 
ve coğrafi sorulara yanıt 
verme becerilerini geliş-
tirmek için onları sık sık 
gerçek hayatta karşılarına 
çıkabilecek problemlerle 
veya çelişkili durumlar ile 

karşılaştırmalı ve bunları 
çözmede edindikleri bilgi 
ve becerileri kullanmaları 
için yol göstermelidir. Ör-
neğin ilk defa gittikleri bir 
şehirde bir kent planına 
başvurmak, yakın çevre-
lerinde meydana gelmiş 
veya gelmesi muhtemel 
bir çevre sorununun 
analizini yapmak ve far-
kına varmak için coğrafi 
bilgilerini kullanmalarını 
sağlayabiliriz.

COĞRAFİ BAKIŞ 
AÇIMIZ
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İ
ngilizce kulübümüzün 
amacı öğrencileri-
mizin İngilizce dilini 
doğru telaffuz etme-

lerini sağlamak ve bu 
esnada da İngilizce dilinin 
telaffuz ve anlaşılmasının, 
düşündükleri kadarda 
zor olmadığını göster-
mektir. Kulüp saatimizde 
öncelikle belirli harf ve 
hecelerin, nasıl telaffuz 
edildiği konusunda, hep 
beraber görsel ve duyu-
sal olarak dinlediğimiz 

sesleri, yeni örneklerde 
ekleyerek taklit yöntemiy-
le tekrarlıyoruz. Öğrenilen 
seslerin kalıcı olması için 
bu sesleri farklı cümleler 
kurarak, kalıcı hafızaya 
kaydetmeye çalışıyoruz. 
Böylelikle, öğrenciler aynı 
sesleri, farklı kelimelerde 
duydukça zorlanmadan 
dikte edebiliyorlar. Bunun 
yanı sıra native speaker-
larımız tarafından seslen-
dirilen cümleler, kolaydan 
başlayarak belli seviyelere 

çıkartılarak, çocukların 
dinleyerek bulmaca çözer 
gibi eğlenerek öğrenme-
lerini desteklerken her 
ders sonuna doğru ya-
rışma yapılarak test edil-
mesi, öğrencilerin derste 
öğrenilen telaffuzları, çok 
daha dikkatli dinlemele-
rine ve bu arada bilme-
dikleri yeni kelimeleri 
de keyifle öğrenmelerini 
sağlıyor.

ENGLİSH CLUB
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Kandilli Koleji 
İngilizce Zümresi



KANDİLLİ’DE
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T
ürkçe dersi, öğretimin temelini 
oluşturan bir “Araç Ders” niteliği 
taşıdığından, okulumuzun 
akademik önceliğini de oluştur-

maktadır. Bu dersin kazanımlarına sahip 
olan öğrencilerimizin, diğer derslerdeki 
öğrenmeleri de kolaylaşmaktadır.
 Tüm derslerin konu içeriklerini doğru 
anlayıp doğru anlatabilmesi, öğrencinin 
Türkçe dersindeki başarısı ile yakından 
ilgilidir. 

Zümremizin en önemli amacı da, 
öğrencilerimizin okuduğunu anlama ve 
anlatma gücünü en iyi biçimde kulla-
nabilmelerini sağlamaktır. Bu nedenle 
zümre etkinliklerimizde düz okuma değil, 
“Yaratıcı Okuma” önem kazanmış durum-
dadır., “Okuma Saatlerimiz” ve “Kütüphane 
Saatlerimiz” de bu kazanımı destekleme-
ktedir. Öğrencilerimizin, okudukları ortak 
metin ya da eserlerden doğru okumalara 
ulaşmaları sağlanmaktadır.



EDEBİ HAYAT
T

ürkçe zümresi olarak 
derslerimizde analiz ve 
sentez, tümevarım ve 
tümdengelim, değer-

lendirme ve direkt dil öğretim 
metodu gibi problem çözmede 
kullanılan ve yargı ile anlama 
gücüne dayalı bilimsel yöntem-
ler kullandığımız gibi, bu dersin 
özel öğretim yöntemlerini olan; 
okuma ve dinleme, konuşma 
ve yazma, dili kurallarına göre 
kullanma kazanımlarını da en üst 
boyutta vermeyi hedefliyoruz. 
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Etkinlik temelli Türkçe öğretimimizi, 
aşağıdaki uygulamalardan oluşturmaktayız;

 Öykü, masal, şiir tamamlama

 Öykü, şiir resimleme

 Anıyı öyküleştirme–oyunlaştırma

 Verilen sözcüklerle paragraf oluştur-
ma, öykü yazma

 Verilen resimlerle öykü, masal 
oluşturma

 Verilen cümlelerle paragraf oluştur-
ma, çağrışımları yazma

 Karikatürde işlenen konuya/iletiye 
ilişkin söz yazma

 Dil bilgisi konularını önce örneklerle 
öğretme ve ardından etkinliklerle pe-
kiştirme.

Kandilli Koleji 
Türkçe-Edebiyat 

Zümresi



Yaşayan Kimya
Sürekli, her yerde, her 

zaman var olan fakat 
bizi ilgilendirmiyormuş gibi 
algılanan kimyaya, öğrenci-
lerimizin farklı bir açıdan bak-
masını sağlamak gereklidir.

Bunun için 3D labora-
tuvarlarda konu anlatımla-
rını üç boyutlu görsellerle 
destekleyerek, öğrencilerin 
kavram karmaşası yaşama-
larının da önüne geçilmesi 
hedeflenebilir.

Kimya dersi aktiviteleri 
arasında “Ayın Bilim İnsanı” 
adı altında yapılan çalış-
malarla Kimya bilimine 
katkı sağlamış olan önemli 
kişilerin hayatları araştırıp su-
numlar yapılabilir, böylelikle 
öğrencilerin hem araştırma 
yapmayı öğrenmeleri hem 
de sunum becerilerini geliş-
tirmeleri ve topluluk önünde 
konuşma fobilerini yenme-
leri sağlanabilir.

Laboratuvarda yaşaya-
rak öğrenmek de kimya 
dersinin en büyük keyfidir. 
Bilinen, ezbere uygulamalar 
yapmak yerine evimizde 
kullandığımız ya da günlük  
hayatımızda iç içe olduğu-
muz malzemeleri nerelerde, 
ne şekilde, hangi oranlarda 
karıştırarak, hangi alanlarda 
kullanabileceğimizi öğren-
cilere öğreterek kimyanın 
büyülü dünyasını gözleri 
önüne serebiliriz.

Öğrenci 
çeviri
çalışması
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Raketimiz Elimizde
Masa tenis-

inin okul 
sporu 

olarak amacı ; 
öncelikle  öğren-
ciler arasında 
birlik, beraberlik, 
kardeşlik, dostluk, 
centilmenlik ve 
hoşgörü ortamı 
içerisinde amatör 
olarak masa tenisi 
sporuna katkıda 
bulunmaktır. 
Ayrıca öğrencilerin 
boş zamanlarını 
masa tenisi sporu 
ile değerlendirm-
esi onların fiziksel, 
zihinsel ve ruh-
sal gelişimlerini 
de destekleyip 
geliştirmektedir.
Masa tenisi 
kulüpleri dik-
kat gerektiren 
bir kulüp olması 
sebebiyle öğren-
cilerimizin bilişsel 
tarafını geliştirme-
kte ve onlara mü-
cadeleci, azimli ve 
disiplinli olmayı da 
öğretmektedir. 
Kandilli Kolejinde 
Yıl içinde yapılan 
çalışmalarla 
öğrencilerimiz 

Masa Tenisi Tur-
nuvalarına hazır 
hale getirilm-
iştir. Öncesinde 
donanımlı olan 
öğrenciler gelişti-
rilirken, eline hiç 
raket almamış 
öğrencilerimize 
de sıfırdan eğit-
im verilerek 
tam anlamıyla 
masa teni-
si sporcusu 
haline get-
irilmişlerdir. 
Kadıköy ilçesi 
turnuvasında 
Kandili Kole-
ji; minikler 
ve yıldızlar 
takımında 
ilçe birinci-
si, gençler 
takımında ise 
ilçe dördüncüsü 
seçilerek 2 kupa 
ve 12 madalya 
alarak üstün bir 
başarı sergilemiş 
ve hedeflenen 
amaca ulaşmıştır.
Masa Tenisi 
Klübü Öğrencil-
erimizi Tebrik 
ediyoruz…
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Kandilli Koleji 
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü



İnsanda 
       Tiyatro 

Okullardaki tiyatro kulübünün 
temel amacı öğrencileri tiyatro 
sanatına teşvik etmek, yaratıcılık-

larını arttırmak ve sanat alanında üreti-
ciliği arttırmaktır. Öğrenciler bu kulübe 
katılarak ders dışı aktivitelerde bulunur-
lar ve bunun sonucunda da sosyalleşir-
ler.Tiyatro kulübü öğrencilerin iş bölümü 
yaparak ve sorumluluk üstlenerek sanat 
alanında üretim yapmalarını sağlar.

Öğrenciler gösterimi yapılacak olan 
oyunu iyi bir şekilde sahnelemek için 
dayanışma içinde ve planlı olarak çalı-
şırlar. 
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Tiyatroda   
           İnsanÖğrenciler görev ve sorumluluk 
alabilme özelliği kazanmaktadır. 
Tiyatro kulübü, bünyesindeki öğ-
rencilere ölçülü, saygılı ve anlayışlı 
davranabilme kabiliyetini kazandır-
maktadır.

  Tiyatro kulübümüzde iki ayrı 
oyuna hazırlandık. İlk oyunumuz 
olan "İnsan" adlı oyunu Dünya Ti-
yatrolar Günü’nde sergiledik. Farklı 
oyunların çalışmalarını yapmakta-
yız. Öğrencilerimiz ile bu oyunları 
çalışırken çok eğlenceli vakit geçir-
mekle kalmayıp,beden dilini kul-
lanmayı, jest ve mimiklere hakim 
olmayı, sesimizi yönetebilmeyi ve 
farklı insanlarla empati kurabilmeyi 
de öğreniyoruz.
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BİR YAŞAM BECERİSİ SPOR
B

eden Eğitimi ve Spor 
Dersinin amacı, öğ-
rencilerin, yaşamları 
boyunca kullanacak-

ları hareket becerileri; aktif 
ve sağlıklı yaşam becerileri, 
kavramları ve stratejileri ile 
birlikte yaşam becerilerini de 
geliştirerek Sporu hayatla-
rına dahil etmelerini sağla-
maktır. 

Okul öncesinden başla-
yarak ortaöğretimin sonuna 
kadar olan süreçte, beden 
eğitimine ve spora katılımın; 
öğrencilerin fiziksel, duygu-
sal, sosyal ve zihinsel özel-
liklerini geliştirmede önemli 
bir rolü vardır. Bu süreçlerde 
öncelikle beklediğimiz, öğ-
rencilerin hareket yetkinlik-

lerini geliştirmede, aktif ve 
sağlıklı yaşam alışkanlıkları 
edinmede yol gösterici ve 
destekleyici olmasıdır. Aynı 
zamanda öğrencilerimiz, 
beden eğitimi ve spor yolu 
ile öz-yönetim, sosyal ve 
düşünme becerilerini de 
geliştirebilmelidirler. Hare-
ket yetkinliği gelişimindeki 
temel amaç; öğrencilerin, 
ilkokulda edindikleri temel 
ve birleştirilmiş hareket 
becerilerini “bireysel, ta-
kım, raket, dans, doğa ve 
macera etkinlikleri” gibi 
farklı spor ve fiziksel etkinlik 
gruplarına ait hazırlayıcı 
oyunlarda kullanmaları ve 
geliştirmeleridir. Öğrenci-
lerin farklı hareket grup-
larından birçok sporun ve 
fiziksel etkinliğin hareket 

becerilerini deneyimle-
meleri ve geliştirmeleri 
dersimiz için oldukça 
önemlidir. Kandilli Kole-
jinde biz öğrencilerimizin 
fiziksel ve zihinsel gelişim 
özellikleri, özellikle 5.ve7. 
sınıflar arasında sporların 
ve etkinliklerin doğrudan 
müsabaka formları üze-
rinde çalışmaları yerine 
onları bu branşlara “ha-
zırlayıcı oyunları” uygula-
maya yönelik çalışıyoruz. 
Sekizinci sınıftan itibaren 
ise doğrudan sporları 
oluşturan beceriler üze-
rinde çalışıyoruz. Beden 
Eğitimi ve Spor Derslerinin 
uygulama alanı, yaşamın 
kendisidir. Öğrencilerimiz 
ders içi, okul içi ve okul 
dışı öğrenme ve uygulama 
fırsatları ile sporu bir be-
ceri olarak yaşamlarında 
uygulayabiliyorlar.
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Kandilli Koleji 
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü



Kandilli Koleji olarak Ortao-
kul 5. Sınıflarda kullandığı-
mız ders materyallerimiz 

özellikle içinde barındırdığı 
şarkılar, oyunlar gibi eğlenceli 
aktivitelerle dersimizin daha 
keyifli geçmesini sağlıyor. 
Eğlenerek öğrenen öğren-
cilerimizin yeni öğrendikleri 
kelimeleri gerçek hayata taşı-
masına da olanak veriyor. Her 
ünitede öğrendiğimiz konu 
başlıkları çeşitli yöntemlerle 
pekiştiriliyor.

6. ve 7.sınıflarda ise, öğren-
cilerimizin 5.sınıfta kelime ağır-
lıklı öğrenmelerini pekiştirerek 
bir yandan da dilbilgisi ağırlıklı 
bir ders işlenmesini sağlıyo-
ruz. Daha önce kelime ağırlıklı 
öğrenen öğrencilerimiz, bu 

kitapla öğrendikleri kelimelerle 
doğru cümle yapısını oluştu-
ruyor, bağlaçları ve zamanları 
da kullanarak çok daha uzun 
metinler yazabiliyor.

Her seviyede derslerimiz 
akıllı tahta içerikleriyle des-
teklenirken öğrencilerimizin 
derste aktif olması sağlanıyor. 

Aynı zamanda öğrencilerin 
araştırma becerilerinin ge-
lişmesi için bilmedikleri keli-
melerin öğretmen tarafından 
anında cevaplanması yerine, 
bilgiye kendilerinin ulaşmasını 
sağlamak adına her öğrencide 
bulunan araştırma hevesini 
körükleyip onları araştırma-
ya yönlendirerek kelimelerin 
daha kalıcı bir şekilde öğrenil-
mesini sağlıyoruz.
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KANDİLLİ AİLESİNİN SEVİMLİ ÜYELERİ
Öğrencilerde hayvan 

sevgisinin oluşması ve 
yayılması için okul alan-

larımızı sevimli dostlarımızla 
paylaşıyoruz.

Hayvanlar tabiatın süsü ve 
zenginlik kaynağıdır. Tabia-
tın güzelliğini ve zenginliğini 
gören, duyan, bilinçli bir şekilde 
faydalanan öğrenciler oluştur-
mak ise eğiticiler ve ailelerin 
görevidir

Yüzyıllar önce insanlar daha 
sağlıklı ve mutlu yaşamak için 
hayvanlardan faydalanma 
yollarını bulmuş ve geliştirmiş-
tir. Canlılar arasında en belirgin 
ve önemli ilişki insan hayvan 
ilişkisidir. Öğrencilere bu ilişki-
leri kavratmak için canlı yaşam 
alanları yaratılmalıdır.

Hayvan sevgisi, insanları bir-
birine daha çok yaklaştırır. Yar-

dımlaşma duygusunu geliştirir. 
Tabiatı sevmeyi ve korumayı 
öğretir. Bu güzel duygu ve 
davranışları öğrencilere kazan-
dırıp mutluluklarını arttırarak 
fen ve biyoloji derslerine ilgiyi 
de artırıyoruz.

 İnsansız bir dünya düşü-
nemediğimiz gibi, hayvanları 
olmayan bir dünya da düşü-
nemeyiz. Tabiatın canlı varlık-
ları olan insanlar, hayvanlar ve 
bitkiler, hayatlarını 
devam ettirmek 
için birbirlerine 
bağlıdır ve bir-
birlerine ihtiyaç 
duyarlar.

Büyük şehirde 
binalar arasında, 
otoban üstünde 
ve AVM çevresinde 
yetişen çocuklar 

bitki ve hayvanlarla iletişim ku-
ramamanın eksikliğini hissedi-
yorlar. Kandilli Kolejinde biz bu 
eksikliğin biraz giderilebilmesi 
için okulumuzdaki hayvan 
dostlarımızla yaşıyor onların ih-
tiyaçlarını giderirken çocukları-
mızın da onlarla birlikte zaman 
geçirerek sevgi ve sorumluluk 
çerçevesinde doğal motivas-
yon ve mutluluğa ulaşmasını 
sağlıyoruz. 
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K
andilli Kültür ve Ede-
biyat Kulübümüzün 
amacı öğrencilerimize, 
kültürel birikimlerini 

arttırma bilinci kazandırmak 
özgüveni gelişmiş, kendisi-
ni toplumda rahatça ifade 
edebilen, okuma alışkanlığı 
kazanmış , kitap sevgisi geliş-
miş, katılımcı, paylaşımcı ve 
disiplinli bireyler geliştirmektir.

 Bu yıl kulüp olarak “İs-
tanbul’da Aşk” isimli bir şiir 
dinletisi gerçekleştireceğiz. 
Bu amaç doğrultusunda 
yaptığımız ilk iş şiir dinletisi 
için tema belirlemek oldu. 
Tema belirlendikten sonra 
öğrencilerimize ilgi alanları  
ve  ses tonları doğrultusunda 
şiir seçimi yapıldı.Şiir seçim-
leri yapıldıktan sonra şiirle-
re uygun müzik seçimine 
geçildi. Seçimlerde  tamam-
lanınca geriye provaların 

keyfini çıkarmak kaldı. Tüm 
okuyucularımızı dinletimize 
bekliyoruz.

KÜLTÜR EDEBİYAT
KULÜBÜ FAALİYETLERİ:
*Öğrencilerin yaratıcılıklarını 
ve yeteneklerini gösteren 
etkinlikler düzenlemek
*Hem kulüp öğrencilerinin 
hem de okul öğrencilerinin 
görüş ve ufuklarını geliştirici 
çalışmalara yer vermek

*Önemli günlerde ilgili 
resim ve yazılarla okul ve sınıf 
panoları hazırlamak

*Kulüp saatinde eğitici 
konuşmalar ve çalışmalar 
yapmak

*Öğrencilerin girişimcilik-
lerini ve özgüvenlerini arttıran 
çalışmalar planlamak

*Milli Bayramlarda ser-
gilenmek üzere programlar 
hazırlamak.

İstanbul “AŞK’tır”
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1.Dinle
2.Oku KONUŞ
3.Yaz

D
il öğreniminde pratik 
yapmak çok önem-
lidir. Özellikle küçük 
yaş gruplarında 

temeli sağlam oturtmak ve 
öğrenilen dilin ileride akıcı bir 
şekilde kullanılmasını sağla-
mak için öğrencilere oyunlar, 
şarkılar, kısa diyaloglar ve 
öğrendiğini pekiştirmeye 
yardımcı kısa canlandırma-
lar yaptırılması uzmanlara 
göre en doğru metot olarak 
kabul edilmektedir. Yabancı 
dil öğrenimi diller arasındaki 
dilbilgisi yapılarının farklılı-
ğından dolayı ve daha önce 
deneyimlenmemiş yeni bir 
şey olduğu için kolay değildir. 
Günümüzde İngilizce öğ-
renmek lüks olmaktan çıkıp  
zorunluluk haline geldiği 
için, eğitimdeki önemi ile ilk 
sınıflardan itibaren müfredata 
girmiştir. Bunların yanı sıra 

önemli olan bir konuyu anla-
tırken her çocuğun seviyesini 
göz önünde bulundurarak 
bütün öğrenme şekilleriyle 
onlara hitap edebilmektir. 
Her yaş grubu için belli başlı 
temel kuralların bile farklılık 
gösterebildiği durumlar mev-
cuttur. Biz eğitimcilerin ders-
lerde yapmaya çalıştığı şey de 
dönemin başından itibaren 
her çocuğun öğrenme şeklini 
tespit edip, hepsine hitap 
edecek ortak dili bulmaktır. 

 İngilizce 4 skills dedi-
ğimiz yöntemle öğretilmesi 
gerekilen bir derstir. 4 skills; 
çocukların dinleme, okuma, 
yazma ve konuşma yollarıyla 
İngilizceyi adım adım öğren-
me tekniğidir. Her dil öncelik-
le duyarak sonra konuşarak, 
sonrasında yazıya dökülerek 
o yazıların okunmasıyla öğre-
nilir. Sınıf içerisinde öğretmeyi 

hedeflediğimiz kelimeleri 
veya cümleleri belli aralıklarla 
kullandıktan sonra çocuklara 
tekrarlatıp o kelimeleri içeren 
cümleleri yazıya döktür-
mekteyiz. Verilen ödevler ve 
egzersizlerle de o gün işle-
nilen konuların pekişmesini 
sağlayarak öğrenciyi günlük 
yaşamında İngilizceyle ilişki-
lendirmeyi amaçlamaktayız. 
Burada amaç çocukların ders-
te İngilizce konuşmasından 
ziyade öğrendikleri dili kendi 
hayatlarında pratik bilgiye 
çevirmelerini sağlamaktır. 
İngilizceyi ders kitaplarından 
çıkarıp hayatlarının bir parçası 
haline getirmek için kitapta 
bulunan metinleri ve konuyla 
alakalı örnek cümlelerle onla-
ra kısa diyaloglar hazırlatarak 
bunları ikişerli gruplar halinde 
çocukların canlandırmasını 
sağlıyoruz.
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Öğrenci ve velilerimize ikinci ya-
bancı dil olarak verdiğimiz Al-
manca’yı benimsetmek ve pe-

kiştirmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz 
Almanya, Almanca, Alman Kültürü etkin-
liğimizde, Almanya’nın tarihi ve kültürel 
yönleri vurgulandı, öğrencilere Alman-
ca’nın neden önemli olduğu anlatılmaya 
çalışıldı.

 Etkinlik kapsamında öğrencileri-
mizin tasarlayarak ürettiği Almanya ve 
Almanca’ya dair çalışmaları okulun du-

varlarını süsledi. Alman isimler panolarda 
yerlerini aldı. Ayrıca Görsel Sanatlar öğret-
menimizin önderliğinde Alman ressamlar 
ve ünlü eserlerinin resimleri yapılarak sergi 
açıldı. Tüm hafta görsellikle öğrencilerin 
ilgisini çeken etkinliğimiz, öğrenciler ta-
rafından hazırlanan Almanya’nın tarihi ve 
coğrafyası sunumları sınıf öğrencilerimiz-
den oluşan koroyla daha da kalıcı olarak 
işlendi. Aynı zamanda geleneksel Alman 
kıyafeti giyen öğrencilerimiz de görsel 
olarak Alman kültürünü tanıttı.
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Kısaca kendinizden 
bahseder misiniz?
Adım Ayşe Bahar ve ben 1. TEOG’u atlatmış, 
2. TEOG ‘da başarıya ulaşmak için gayret eden 
bir 8. sınıf öğrencisiyim. Kendimi tek kelime ile 
anlatmak istesem bu  ‘’neşeli ‘’ olurdu.

Sınavdaki başarınızın
sebebi sizce nedir ?
Öncelikle şunu söylemeliyim : Başarımı kesin-
likle tek bir sebebe bağlayamam. Ancak bunun 
en büyük sebebinin ilk günden beri tempomu 
arttırarak çalışmam olduğunu kolaylıkla söyleye-
bilirim.

Sürekli ve sadece ders çalışarak başarılı oluna-
bilir mi? Daha farklı neler yapılabilir? Tavsiye-
leriniz nelerdir ?
Düzenli ders çalışmak tabi ki gerekli ancak TE-
OG’a kadar olan zaman diliminde sadece ders 
çalışmanın sonlara doğru verimi iyice düşüre-
ceği kanısındayım. Ders çalışılmayan vakitlerde 
hobilere yönelmenin mantıklı olacağını düşü-
nüyorum. Şahsen boş zamanlarımı gezerek 
veya evde kitap okuyup yazı yazarak geçirdim. 
Bir başkası spora ilgi duyuyorsa o vakit içeri-
sinde spor müsabakası izleyebilir veya kendi 
spor yapabilir. Kısaca söylemem gerekirse ders 
çalışırken verimli çalışmak gibi, ders dinlerken 
de verimli dinlemek yani zihni gerçek anlamda 
rahatlatmak oldukça önemli bana göre. 

Planlı çalışmanın başarı üzerindeki etkisine 
inanıyor musunuz?
Bir etkisi olduğuna tabii ki inanıyorum. Ama bu 
yanlış anlaşılmamalı. Herkes kendine uygun bir 
planlama yapıp ona göre çalışırsa bu olumlu etki 
sağlar. Birini başarıya götüren planlama herkesi 
başarıya götürmez. Kişi kendi planlamasını kendi 
yapmalı. 

Hedeflerinizin neler olduğundan bahseder 
misiniz?
Hedefim çoğu öğrenci gibi iyi bir lise ardından 
, iyi bir üniversite ve güzel bir iş. Gariptir ki lise 
hedefime kesin karar vermesem de üniversite 
olarak İTÜ ‘yü kazanmak istiyorum. Aklımda 
birbirine pek bağlı olmayan iki meslek var: Mate-
matik öğretmenliği veya yazılımcı olmak...

Son olarak sizin gibi TEOG sınavına hazırlanan 
öğrencilere önerileriniz
nelerdir ?
Stres ve rahatlık arasındaki denge sağlanmalı. Faz-
la stres  de fazla rahatlık da başarısızlığa götürür.  
Ayrıca TEOG 1 kötü olursa kesinlikle çalışmayı 
bırakmasınlar. Sonuçta TEOG 2’de yakalanan 
yüksek sonuçla da çok iyi yerlere girilebilir. Tabi 
TEOG 1’de iyi yapıp rehavete kapılmak da uygun 
değil. Çalışma temposu hiç düşürülmemeli. Ve 
son olarak ikisinden de başarı yakalayamazsanız 
çok dert etmeyin. Çalıştıysanız vicdanınız rahat 
olsun. TEOG tüm hayatınızı etkilemiyor.  Daha 
çok çalışıp iyi bir üniversite kazanabilirsiniz. 

TEOG 1.’miz Ayşe Bahar Terzi: “Tek kelimeyle Neşeliyim”
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Işık ve ses konusunda 
ışığın kırılmasını su dolu 
çay bardağına çay kaşığı 

koyarak kırılmayı bizzat göz-
leyerek öğrenebiliriz. Gök-
kuşağının oluşumunu beyin 
fırtınası yoluyla tahmin edip 
ışığın yansımasından dolayı 
olduğu çözümüne ulaşa-
biliriz. Beyaz ışığı oluşturan 
renkleri renk çarkı yaparak 
öğrenip ana renkleri göz-
lemleyebiliriz.

Ses konumuzu 3 su barda-
ğına farklı yükseklıkte su koya-
rak sesin frekanslarını,rezonans 
olayını ve incelik kalınlıklarını 
analiz edebiliriz. 

ELEKTRİK
Elektriklenme de yün kumaşa 
sürtünen plastik çubuğun eksi 
yükleneceğini ve kağıt yüklü 
parçalarını çekeceğini göre-
biliriz. Hangi bilim adamının 
elektrik ile ilgili ne bulduğunu 

tabu kağıtları yapıp hazırlaya-
rak yarışma yoluyla öğretebili-
riz.Böylelikle bilgilerimiz kalıcı 
hale gelir öğrenciler sıkılma-
dan daha aktif ve uzun süreli 
fizik dinleyebilir hale gelirler.

DALGALAR
Dalgalar konusunda ses de-
neyi yaparken bardaklarımıza 
farklı miktarlarda sular koyarak 
su taneciklerinin titreşimlerini 
gözlemleyebiliriz. 

F
i
z
i
ğ
iDeney  mlemek



EĞLENCELİ MATEMATİK
Matematikte öğ-
rencilerin hazır 
bulunuşluk düzey-
leri ve öğrenme 
stillerindeki fark-
lılıklar göz önüne 
alınarak öğrenme-
leri sağlandığında 
başarılı olunur.
Matematik öğre-
tim programında  
öğrencilerin ilkokul 
döneminde aldık-
ları temel eğitim 
becerilerinin ge-
liştirilmesi hedef-
lenmelidir. Önceki 
kademelerden 
gelen eksikler var 
ise tespit edilmeli 
ve giderilmesi yö-
nünde çalışmalar 
yapılmalıdır.
        Derslerimiz-
de matematik 
öğretimini daha 
eğlenceli hale 
getirmek,öğren-
cilerin düşünme 
becerisini arttırmak 
amacıyla farklı eği-
tici oyunlar oyna-
maktayız. Böylece 
öğrencilerimizin 
konuları fazla çaba 
sarf etmelerine ge-

rek kalmadan iyi bir 
şekilde kavramala-
rını sağlamaktayız. 
Bu oyunlar kimi 
zaman öğrencile-
rimizin hazırladık-
ları  matematiksel 
işlemlere dayanan 
matematik projele-
ri de olmaktadır.  
Ders içi etkinlikler-
de ise öğrencilerle 
işbirliğine dayanan 
öğrenme yöntem-
leri kullanmaktayız.
Bu sayede arala-
rındaki etkileşim 
sosyal gelişimlerine 
de katkı sağlamak-
tadır.Ayrıca ders-
lerde yaptığımız 
yarışmalar onlara 
mücadele ruhu 
aşılamaktadır.
        Öğrencileri-
mizin derse ilgisini 
arttırmak  için; 
matematiğin ilginç 
yönlerinden bah-
setmek ( Fibonacci, 
Altın Oran, Pi Sayısı 
vb.) bu konuları 
projelerle destek-
lemek de sıklıkla 
yaptığımız çalış-
malardandır.
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Görsel sanatlar; nokta, 
çizgi, boya ve hacim 
veren maddelerle göz 

duyumuzu algılayan sanat-
lara denir. İnsan beyninin 
yedi zekasından biridir görsel 
zekâ. İnsanoğlu var olduğun-
dan beri baktığı her şeyde 
kendisi için önemli olanı 
çizmeye başlamıştır. 

Güzel sanatlar, diğer sanat 
dallarında olduğu gibi duy-
guların dilidir, bir ifade biçi-
midir. Kişi kendini anlatırken 
kelimelere gerek duymaz. Sa-
nat yapabilmek için; sadece 
bakmak yeterli değildir, insan 
baktığını görebilmelidir. Gör-
düğünü anlamlandırmalı yani 
hissedebilmelidir. Sanatçı 

toplum içerisinde yaşadıkla-
rından etkilenen ve bu etkiyi 
en yoğun hissedenlerdendir. 
Bu sebeple: duygu, düşünce 
ve söyleyecek sözünü mad-
deye dönüştürür.

Yapılan her işte olduğu 
gibi, sanatta da en iyisini 
yapabilmek için bu işi öğren-
mek gereklidir. İnsanoğlunun 
tüm varoluş hikayesinde ve 
diğer disiplinlerde olduğu 
gibi sanatında bir matematiği 
vardır. Doğru matematikte 
yapılan eser, sanat tarihindeki 
yerini alır.

Görsel sanatlar derslerin-
de sanat akımları, sanatçı ve 
eser inceleme konusu üze-
rine yoğunlaşmalıdır. Sanatçı 

yaptığı eserlerde neler an-
latmıştır döneminin ve sanat 
akımının ne kadar etkisinde-
dir, üslup, teknik, boyut ve 
nerede bulunduğu bilinmesi 
gerekenler arasındadır. Sanat 
tarihi derslerinden yola çıka-
rak, etkilendiğimiz bir sanat 
eserinin akrilik boya ile tual 
üzerine röprodüksiyonunu 
yaparak derslerimize devam 
etmeliyiz. Bu çalışmalarla 
boya, renk, yapılan sanat ese-
rini, sanatçısını ve sanatçının 
akımı ile ilgili bilgiler öğrenci-
ler tarafından derinlemesine 
öğrenilir.  Zevkle işlediğimiz 
görsel sanatlar dersinde ço-
cuklarımızla eğlenerek öğ-
renmeye devam ediyoruz.

BAKTIĞINI GÖREBİLMEK
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Öğrencilerime her dönem 
başında sorduğum bir soru 
vardır: 'Tarih nerededir?' 
Genelde birkaç öğrenciden 
aldığım klasik bir cevap: 
“Geçmiştedir.” Onlar ceva-
bın aslında bu kadar basit 
olmayacağını, bu sorunun 
muhtemel bir tuzak barın-
dırdığını fark ederler? Bu 
durum onların zihnini meş-
gul eder.Bu konu hakkında 

biraz sohbet ettikten sonra 
aslında “Tarihin, geçmişin 
bugünü etkilediği her yerde 
olduğu.” fikrinde buluşu-
ruz. Çünkü Tarih; bugün ile 
geçmiş arasında kesintisiz 
bir diyalogdur.
       Bilinenin aksine Tarih 
dersinin amacı sadece 
geçmişin bilgisini öğren-
cilere aktarmaktan ziyade 
öğrencilere çağın ihtiyaç 

duyduğu yaşamsal beceri-
leri kazandırmaktır. Bu ders 
aracılığıyla öğrencilerim; 
günümüze nasıl gelindiğini, 
çağımızdaki sosyal, siyasal 
ve ekonomik sorunlar ve 
çatışmaların nedenlerini 
öğrenebiliyor ve günümü-
zü daha iyi yorumlayabi-
liyorlar. Üstelik toplumsal 
yaşamdaki problemlerin 
arttığı, yoğun bir bilgi 
bombardımanı ve bilgi kir-
liliğinin yaşandığı çağımız-
da, eleştirel düşünme ve 
problem çözme becerilerini 
kazanan öğrencilerim, kar-
şılaştıkları problemleri daha 
kolay çözebiliyor ve ken-
dilerine sunulan bilgilerin 
doğruluğunu daha sağlıklı 
değerlendirebiliyorlar.
       Öğrencilerimin ya-
parak yaşayarak, kendi 
deneyimleriyle öğrenme-
lerine yardımcı olmak için 
Osmanlı Devleti'nin XVIII.
yy'da mevcut durumunu 
anlamalarını sağlarken aynı 

TARİH 
NEREDEDİR?
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zamanda tarihsel empati kurabilme, kro-
nolojik algılarının gelişimini sağlama adına 
onlara vermiş olduğum ödev niteliğindeki 
sorularla farklı noktalardan tarihi olayları 
değerlendirebilmelerini sağlamaktayım. 
Bu sorulardan biri: 'Yahya Kemal Paris'te 
XX. yy Osmanlı tarihçiliğinin en önemli 
isimlerinden Ahmet Refik Altınay ile bir 
sohbetleri esnasında Osmanlı tarihinin 
XVIII. yy'daki bu medeni hamle dönemini 
'Lale Devri' olarak adlandırmış. O sıralarda 

bu dönem üzerine bir kitap hazırlayan 
Ahmet Refik de bu ismi beğenerek, yazdı-
ğı eserde kullandı.Ahmet Refik'in kitabına 
verdiği bu isim daha sonra yaygınlaşarak 
bu dönemi ifade eden bir ad oldu.' XVIII. 
yy'da Osmanlı Devleti'nin mevcut du-
rumunu göz önünde bulundurarak siz 
olsaydınız bu dönemi ifade edecek hangi 
adı uygun görürdünüz, nedenleriyle açık-
layınız? Her okuyucunun cevabı düşün-
mesi dileğiyle.

Kandilli Koleji 
Sosyal Bilgiler Zümresi
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ATEMATİK
VE 
GERÇEK 
DÜNYAS T E M

Öğrenciler için mate-
matikle gerçek dünya 
arasındaki ilişkiyi gör-

mek çok zor ve bu olmayın-
ca öğrenciler motivasyon-
larını yitirmeye başlıyorlar. 
Matematik gerçek yaşamda-
ki sorunlardan çok ayrılmış 
durumda.

Matematik başka alan-
ların tersine disiplinler arası 
özelliği ile iklim, alışveriş, ev 
idaresi, beslenme ve sağlık 
gibi alanları kapsar. 

STEM ile yaparak öğren-
me, model yapımı, sınıflan-
dırma, kıyaslama ve birleştir-
me, keşfetme ve modelleme 
gibi durumlar matematiği 
somutlaştırır.

Matematik eğitiminde 
davranışcılıktan sosyal yapı-
landırmacı öğrenme ortamı-
na geçmek

* Matematik öğretimi-

ni, alternatif metotları 
geliştirerek iyileştirmek, 
eğitimde teknoloji ile ilişki 
kurmak. 

Öğrencilerin kendi 
hayatlarında, yaşadıkları 
çevrede ve küresel olarak 
gerçek sorunları çöze-
cek yetenekte olduklarını 
bilmeye ihtiyaçları var. Bu 
STEM ile mümkün.

Matematiğe ilgiyi arttırmak
STEM öğretim tekniği, öğ-

rencilerin kendi bilgilerindeki 
eksikliğin farkına varmalarını 
ve öğrencilerin konuya olan 
isteklerini artırmayı amaçlar. 
Örneğin; aynı konu üzerin-
deki bilinen ve bilinmeyen 
bilgilerin yer aldığı birtakım 
basit alıştırmalar hazırlayıp 
sınıfa uygulayabilirsiniz. 
Bunu ne kadar çarpıcı bir 
şekilde yaparsanız o kadar 
etkili bir motivasyon oluştu-
rursunuz.

Öğrenciler rekabet orta-
mında oldukça hevesli bir 
şekilde hareket etmektedirler. 
Bu yüzden öğrencileri yarış-
tırarak öğretmek çok daha 
verimli bir yöntem olacaktır. 
STEM ile Science, Tekno-
loji Engineering ve Math. 
birleştiren proje yarışmaları 
okullarda arttırılmalıdır.
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İ
ngilizce dil ve kültürünün 
bilinmeyen yönlerini öğ-
rencilerle paylaşmak için 
yabancı diller zümresi 

olarak hazırladığımız etkinlik 
hem görsel hem de işitsel 
bir festivaldi. Okulumuzda 
bulunan bütün panoların 
İngilizce süslenmesi ile 
başlayan aktivitemiz bu 
görselliği sadece panolarla 
sınırlamadan, yemekhane 
katından itibaren, bütün 
okulda kendini estetik bir 
şekilde gösterdi. Hazırlanan 
panolarda çocuklarımız 
hem yeni kelimeler öğren-

me fırsatı buldular hem de 
İngiltere ve önemli kişiler 
hakkında hazırlanan görsel-
lerle bilgilerine bilgi kattılar. 
Bu özel haftamızda 6-7-9 ve 
10. sınıftaki öğrencilerimizin 
katkılarıyla iki gün boyun-
ca farklı sınıflara inanılmaz 
keyifli anlar yaşatıldı. 6. 
Sınıfların hazırlamış olduğu 
skeç 7. Sınıf öğrencilerimizin 
hazırlanmış olduğu koro ve 
kendi kareografilerini ya-
rattıkları dans gösterilerinin 
yanı sıra lise öğrencilerinin 
hazırladıkları ve sundukları 
İngiltere ve İngilizce hak-

kında bilinmesi gereken 
gerçekler ve bilinmeyen 
komik gerçekler, İngiltere’nin 
unutulmayan ve unutulma-
yacak olan Charlie Chaplin 
ve Mr. Bean karakteriyle bü-
tünleşen Atkinson’nın hayat 
hikayeleri ve filmlerinden 
unutulmaz kesitler İngilizce 
ve Türkçe tercümeleriyle 
büyük bir başarı ile sunuldu-
lar. Haftamız gösteri sonrası 
öğrencilerimiz için İngiliz 
bayrağının renkleriyle ha-
zırlanmış pastalı kutlama ile 
taçlandırılarak bitirildi.
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B
iyoloji dersi; pozitif bilimler olarak 
öncelikle öğrencilerimize yaşayarak 
öğretmeyi felsefe edinmiştir.  Biyoloji 
dersinin amacı; doğada var olan bi-

yolojik mantık sistemlerini kavramak, bunları 
anlaşılabilir bir dille öğrencilere aktarmak ve 
hayata doğru uygulamaktır.

Canlı bilimi olan Biyoloji, Canlıların ortak 
özellikleri konusunda hayatımızda, çevremiz-
de bulunan mikroskobik canlılardan dev gibi 
canlılara kadar süre gelen ortak özelliklerini 
yaşamımızda anlamlandırmıştır.

Canlıların yapısında bulunan temel bileşik-
leri organik ve inorganik olarak gruplandırılıp 
tükettiğimiz besinlerin vücudumuzdan mı 
üretiliyor yoksa hazır olarak mı alıyoruz ? Vü-
cudumuzun hangi besine ne sıklıkla ihtiyaç 
duyduğu ve bu besin ihtiyacını karşılamak 
için neler yapılması gerektiği konusunda 

moleküler ve makro düzeyde öğrencilere 
gösterilmelidir.

Öğrencilerimizden çeşitli besinler (süt, 
yumurta, et, hurma, nişasta gibi) istenilerek 
laboratuvar ortamında çeşitli deneyler ve 
ayıraçlarla birlikte bu besinlerin temel bileşik-
ler olan karbonhidrat, yağ, protein gibi hangi 
gruplara girdiği tespit edilerek yine yaşayarak 
öğrenmekle öğrencilerimize unutmayacağı 
deneyimler kazandırılmıştır. 

Hücre zarından madde geçişleri konusun-
da öğrencilerin getirdiği çeşitli materyaller ile 
mikroskopta çeşitli madde geçişlerini gözlem-
lemişler, özellikle Elodea bitkisinde gözlemle-
nen  sitoplazmik hareketlere bakarak hücrele-
rin dansına şahit olmuşlardır. 

Bir ders olarak biyoloji öğrencilerin dahil 
olduğu bir ortamda çok daha keyifli şekilde 
öğretilebilir.

DOĞANIN BİYOLOJİK 
SİSTEMLERİNİ ANLAMAK
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Kimileri için sayı sade-
ce sayıdır, kimileri için 
ise çok daha fazlası…

Matematik bilimi o 
kadar ilginç bir bilimdir ki, 
bir mühendis gibi analitik 
düşünmeye ihtiyacınız 
vardır, bir mimar gibi hayal 
gücünüzün kuvvetli olma-
sı gerekir, bir doktor gibi 
bilgili ve bir hasta kadar da 
sabırlı olunması gerekir. 
Anlatacağım konunun 
hangi mesleklerde kul-
lanıldığı, ne işe yaradığı 
gibi bilgileri öğrencilerime 
vermeliyiz. Her zaman 

öğrencilerin kafasına 
takılan soru şudur: “ Bu 
öğrendiğim şey benim ne 
işime yarayacak, ben bunu 
nerede kullanacağım?” Biz 
soruların cevabını öğren-
cilere verdiğimizde öğren-
cilerin ilgisini çekmeli ve 
onlar dersi daha dikkatle 
dinlemesini sağlamalıyız. 
Bunun yanı sıra çeşitli 
materyallerden destek 
alarak onlara matemati-
ğin günlük hayatımızdaki 
yerini gösterebiliriz.

Kandilli Koleji’nde akıllı 
tahtanın yanı sıra  Matlab , 

Geogebra gibi programlar 
ve 3D laboratuarı yardı-
mıyla çocukların öğren-
dikleri konuyu zihinlerinde 
canlandırmalarına yar-
dımcı olmaya çalışıyoruz. 
Konu ne olursa olsun 
öğrenilen şey grafiğe dö-
küldüğünde öğrencilerin 
hayal etmesi daha kolay 
oluyor. Evet, matematik 
soyut bir kavram ama 
teknolojinin geldiği nok-
tada matematiği somut-
laştırmak artık daha kolay. 
Öğrencilerimiz bu konuda 
oldukça şanslı.

SAYILARIN ÇOK DAHA FAZLASI
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E
debiyat derslerinde edebiyatımızın tarihî 
gelişimi, seçkin Edebiyatçılara ve onların 
kendi dönemleriyle olan etkileşimlerine dik-
kat çekilerek anlatılmalıdır. Örneğin Tanzimat 

Dönemi Edebiyatı’nı anlamak için bu dönemde 
Avrupai düşünüşün neden hayatın her alanın-
da tesir gösterdiğine, neden edebiyat dahil her 
alanda bir yenileşme sürecine gidildiğine, 
dikkat çekilmelidir. Bu yapılırken “edebi tür “ 
odaklı bir anlayış sergilenir. Çünkü edebi-
yattaki bir değişimi anlamanın en iyi yolu 
tek bir edebi türü farklı dönemlerde takip 
etmektir. Örneğin Tanzimat Dönemi 
Türk Edebiyatı’nda şiirin özellikleri 
değerlendirilirken kendisinden önceki 
Divan Edebiyatı şiirinin özellikleriyle 
karşılaştırma yoluna gidilmelidir. 
Tanzimat Dönemi’nde edebiya-
tımıza giren yepyeni türler olan 
roman, hikaye veya Servet-i Fü-
nun Edebiyatı’nda romanın çıktığı 
zirve anlatılırken bizde bu türün 
karşılığı olarak ihtiyacı karşılayan 
halk hikayelerinin varlığından ve 
özelliklerinden bahsedilmelidir.

Anlatılan edebiyat dönemi-
nin önemli şair ve yazarlarının 
ve onların edebiyatımız-
daki ilkleri temsil eden 
eserlerinin isimleri 
öğrenciler tarafından 
dikkat çekici gör-
sellerle hazırlanarak 
sınıfların panolarına 
asılmalı. Ayrıca şair ve 
yazarların anlatılması 
hayatlarının kısa belge-
sel şeklinde anlatıldığı 
videolar izlettirilerek 
desteklenmelidir.

TANZİMAT’TAN 
GÜNÜMÜZE

EDEBİ
SEYAHAT
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İNGİLİZCE NASIL ÖĞRENİLİR?

İ
ngilizce kişilerin hayatının içine 
dahil olduğu kadar öğrenilir Kandilli 
Kolejinde birinci dönemin sonların-
da bazı derslerimizi kantinde işle-

dik. O derslerde çocuklara İngilizceyle 
sipariş verebilme, para hesabı yapabil-
me ve arkadaşlarıyla İngilizce sohbet 
edebilme becerisini kazandırmayı 
amaçladık. 

Başka bir ders saatinde mevsimler 
ve hava durumu konusunu işlerken 
maket televizyonumuzda çocukların 
hava durumu programı sunumlarıyla 
dersi eğlenceli hale getirip konuyu 
iyice kavratabilmeyi hedefledik.

 İkinci dönem başında “must/
mustn’t” konusunu işlerken çocukların 
renkli kartonlara okul içerisindeki ku-
ralları görsellerle anlatmalarını sağladık.
Türkçesini bildikleri bütün bu kuralları 
İngilizce olarak anlattılar. Çalışmalarını 
ilgili yerlerin duvarlarına asarak sade-
ce sınıf içinde değil, okul içerisinde 
de onlara hitap etmeyi amaçladık. 
Bu afişler içerdikleri görsellerden ve 
işledikleri konuyla alakalı olmasından 
dolayı çocukların ilgisini çeker ve on-

ların uzun süreli belleklerine 
kaydolur. Ayrıca Vosscren 
adı verilen internet site-
sinden çocuklara işle-
diğimiz konularla alakalı 
İngilizce kısa videolar izletip 
onları Türkçeye çevirterek çift 
yönlü düşünmelerini ve iki dil 
arasında bağlantı kurabilmelerini 
sağladık. Çocukların severek katılım 
sağladığı kelime türetme oyunumuz 
çok eğlenceli geçiyor,her dersimizin 
son 10 dakikasında bu oyunu 
oynarız. Bu oyunda çocuklar 
o güne kadar öğrendiği-
miz kelimelerin sırayla son 
harfleriyle kelime türetirler. 
Bu oyun beyin fırtınası 
ile onların hızlı İngilizce 
düşünmelerini sağlar. Ço-
cuklar teneffüslerde birbiri 
ve öğretmenleri ile temel 
İngilizce cümleleri kullana-
rak iletişim kurar ve oku-
lun her alanında İngilizceye 
maruz kalarak iç içe olmalarına 
olanak sağlanır. 
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Kandilli kolejinde, fotoğrafçılık kulü-
büne katılmak isteyen öğrenciler-

de aradığımız özellik, öncelikle 
fotoğraf sanatına ilgili ol-

maları. Buna göre seçilen 
öğrenciler ile yaptı-
ğımız ilk kulüp ders-
lerinde  öğrencilere 
fotoğrafın tarihsel ge-

lişimini, hazırladığımız 
slayt gösterileri 

eşliğinde 
anla-

tırız. 
Sınıf-
ları-
mız-

daki 
akıllı 

tahta-
larda çe-

şitli fotoğraf 
örneklerini 
öğrenci-
lerimize 
göste-

rerek 
görsel 
okuma 
yap-
ma-
larını 
sağla-
rız. İlk 
za-
man-
larda 

görsel 
okuma konusun-
da çok zayıf olan 
öğrencilerimiz 

zamanla fotoğrafta ne anlatılmak istendiğini 
daha iyi kavramaya başlarlar.  Fotoğraflara birer 
fotoğraf sanatçısı gözüyle bakma konusunda 
farkındalık kazanırlar. Bunun akabinde, fotoğ-
rafların çekim tarzlarındaki farklılıkları, pozlama 
tekniğini, dokuz kare tekniğini, dengeli ve ilginç 
fotoğraflar çıkarmak için temel niteliği taşıyan 
1/3 kuralını öğrenirler.

Bu aşamadan sonra öğrencilerimizi  fotoğ-
raf makinelerinin kullanımı  ile ilgili bilgilendir-
meye geçeriz. 

ZAMANI MEKANI ve ANI YAŞAMAK
Öğrencilerimize fotoğraf makinelerini çekime 
hazırlamak için gerekli ayarların neler olduğu, 
fotoğraf makinelerinin parçaları ve ne amaçla 
kullanıldığı, fotoğraf makinesinin bakımı ve 
temizliği üzerinde bilgiler verildikten sonra 
fotoğraf çekim tekniklerine geçilir. Fotoğraf-
çılığın en temel öğeleri olan diyafram, ens-
tantane, ISO fotoğrafın olmazsa olmazlarıdır. 
Biliyoruz ki, günümüzde teknolojinin gelişme-
siyle birlikte fotoğraf makineleri, hatta telefon 
kameraları, oldukça kaliteli fotoğraflar çekme-
mizi sağlamaktadır. Ancak fotoğraf makinesi-
nin kalitesi ne olursa olsun gerçek fotoğrafçıyı 
diğerlerinden ayıran en önemli özellik, oluş-
turduğu kompozisyondur. Fotoğraf makinesi 
ne kadar gelişmiş olursa olsun kompozisyonu 
oluşturması imkansızdır. Kompozisyon, fo-
toğrafı çeken kişiye ait bir beceridir. Fotoğrafı 
makine değil, fotoğrafçı çeker. 

Kandilli Koleji Fotoğrafçılık Klübünde de 
amacımız güzel kompozisyonlar oluşturacak 
fotoğrafçılar yetiştirebilmek , onlara fotoğ-
rafçılık sanatı ile ilgili merak ettiklerini öğret-
mek, sanatsal yeteneklerini fotoğraf sanatı ile 
ortaya koymalarını sağlamak, geliştirmek, anı 
ölümsüzleştirmek, fotoğraf sanatı ile ilgilenen 
öğrencilere hayata dair yeni bir bakış açıları 
kazandırmaktır. 

GÜLÜMSEYİN :)
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İ
ngilizce sadece okul 
döneminde değil aynı 
zamanda kariyerimizin 
ileri bir noktaya taşınması 

için de önemlidir. İngilizce 
bilen bireyler iş başvurula-
rında önceliklidirler. Kişilerin 
İngilizce bilmesi aynı işe 
başvuracak olan İngilizce 
bilmeyen kişilere göre onları 
çok daha avantajlı bir ko-
numa getirmektedir. Eğer 
çocuklarımızın iyi ve evren-
sel bir kariyer yapma hedefi 
bulunuyorsa mutlaka İngiliz-

ce öğrenmelidirler.
Her ne kadar farklı İngi-

lizce öğretme tekniği varsa 
da sınıf içi ilk hafta yapılan 
gözlemler ile belirlenen yön-
temler çok önemlidir, çünkü 
her bir yöntem değerli ve 
etkili olmakla beraber, hedef 
kitleye uyması, metodun 
verimliliğini arttırır.

Başlangıç olarak dil ku-
ralları ve kullanım yerleri 
detaylı anlatıldıktan sonra 
öğrenciler ile birlikte  gerek 
kitaplardan  gerekse akıllı 

tahtaların sınırsız imkanların-
dan faydalanılarak, öğrenilen 
dil yapılarının tam olarak 
pekiştirilmesi amacıyla bir 
çok soru çeşidi sırayla öğ-
renciler tarafından yapıl-
makta ve böylelikle cümlede 
eksik olan yerleri parça parça 
doldurma alıştırmaları hem 
doğru gramer kullanımını 
hem de belli konularda kul-
lanılan kelimelerin tekrarını 
yaparak bilişsel öğrenmeleri 
sağlanmalıdır. 
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DRAMA

Drama insanın iletişim, 
gözlem, düş gücü, 
estetik, bilinç, pay-

laşma, eleştirel düşünme, 
kendini topluluk önünde 
ifade edebilme, bedeni ve 
sesi doğru kullanabilme, ekip 
çalışmasına uyum sağlama, 
çalışmalarda aktif olarak yer 
alabilme gibi pek çok yet-
kinliğe sahip olmasına ve bu 
yetkinlikleri geliştirmesine 
olanak sağlamaktadır.

Drama ile öğrencilerin, 
drama tekniklerine uygun 
olarak ilerlemeleri hedeflenir.

Okulumuzda drama klü-
bü çalışmalarımıza ısınma 
oyunlarıyla başlanır, canlan-
dırmalar ve doğaçlamalarla 
çalışmalara devam edilir. 
Öğrenciler çalışmalarını kimi 
zaman bireysel, kimi zaman 
gruplara ayrılarak, kimi za-
mansa toplu olarak sergiler. 

Gösterilere yakın dönem-

lerde drama ekibi yoğun 
olarak toplanıp provalar ya-
par. Tüm bunların öğrenciler 
üzerindeki olumlu etkilerini 
gözlemlemek, öğrencilerin 
azimli çalışmalarına, çalış-
malardan aldıkları zevke, 
özgüvenlerinin ve yaratıcı-
lıklarının gelişimine, heye-
can ve mutluluklarına tanık 
olmak büyük mutluluk ve 
gurur kaynağıdır.



ROBOTİ ANDİLLİ

R
obotik, birçok 
mühendislik dalı-
nın ortak çalışma 
alanıdır. Robotlar 

yararlı amaçlar için insan-
ların hizmetine sunulmak 
üzerine üretilen karmaşık 
makinelerdir. Ülkemizde 
“mekatronik” adı altında 
açılmış bölümler robotik 
çalışmalar yapmaktadır. 
Teknolojinin getirdiği 
ihtiyaçlar doğrultusunda 
eğitim sistemlerinde de 
yeni uygulamalara gidil-
miştir. Bu nedenle, robotik 
uygulamalar ilköğretim ve 
ortaöğretimde yer almaya 
başlamıştır. Ayrıca robo-
tik, “mühendislik tasarımlı 
fen bilimleri eğitiminin 
de bir uygulaması haline 
gelmiştir.
Robot sistemlerinin veya 
günlük hayatta kullandı-
ğı bir makinenin küçük 
bir tasarımını yapmak, 
onların zihin ve el be-
cerilerinin gelişmesine, 

yaratıcılıklarının artma-
sına katkı sağlamaktadır. 
Ayrıca teknolojik ürünle-
rin, öğrendikleri bilimsel 
kuramlarla nasıl oluştu-
rulduğunu anlama fırsatı 
elde etmektedirler.

KANDİLLİ ROBOTİK
KULÜBÜNDE NELER
ÖĞRENDİK?

 Pnömatiğin gaz ba-
sıncı ile çalışan makineler 
olduğunu,

 Elektronik parçaları ve 
sistemleri tanımayı,

 Basit devreler kurma-
yı,
Kendi el fenerini, aydın-
latmasını yapabilmeyi,

 Sensörün tıpkı duyu 
organları gibi elektronik 
sistemlerde bir algılayıcı 
olduğunu,

 Flaşörün taşıtlardaki 
dört sinyal lambası ve 
bunların aynı anda ya-
nıp sönmesini sağlayan 
düzeneği,

 Uzayda robotlar arası 
iş bölümünü,

 Konveyör, elevatör, 
hidrolik gibi kavramların 
neler olduğunu 
kulüp çalışmalarımızda 
öğrendik.

K
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Her Öğrenci Matematik Öğrenebilir

Birçok öğrenci için ma-
tematik dersi anlamsız, 
sıkıcı ve zor bir derstir. 

Bunun en büyük sebebi ise, 
öğrencilerin büyük çoğun-
luğunun kural ezberleme, 
kurallara dayalı semboller 
üzerinde anlamını bilmediği 
işlemleri yapma ve matema-
tiğe sayılar ve harfler yığını 
olarak bakmasından kaynak-
lanmaktadır. 

 Matematik ezberleyerek 
değil anlayarak, anlamlan-
dırarak, diğer disiplinler ile 
bağlantılar kurarak öğrenile-
cek bir derstir. 

Peki matematiği öğretmek 
için neler yapılmalı ?

Bu doğrultuda ilk yapıl-
ması gereken , öğrencilerin 
kaybettiği özgüvenini ye-
niden kazandırmaktır. Her 
öğrencinin %100’lük başarı 
sağlaması mümkün değildir 
ama öğretmenlerin, öğren-
cilerinin kendi kapasiteleri 
çerçevesinde en iyisini ya-
pabileceğine olan inancı her 
zaman tam olmalı. 

Onlara, eğer matemati-
ğe semboller yığını olarak 
bakarsak öğrenmenin zor 
olacağını belirtirmek gerekir. 

Öğrencilerin yapması gere-
ken terimlerin onlara neler 
anlattığını kavramaları ve 
matematik dilini kullanmayı 
öğrenmeleridir. Bunu öğren-
diklerinde matematik dersi 
daha anlaşılır olacak.

Sadece bunları bilmeleri 
tabi ki matematiği öğrenme-
lerini sağlamaz. Önemli olan 
bunları hayata geçirmeleridir 
ve matematik bir disiplin işidir. 

Öğrencilerin ders çalışma 
ve verilen sorumlulukları 
yerine getirme konusunda 
hassas olmaları da son dere-
ce gerekli ve önemlidir.
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Derslerimizde kullandı-
ğımız iki farklı eğitim 
metodu bulunmakta-

dır. Birincisi PPP adı verilen 
Hazırlık, Uygulama ve Ko-
nuşmadır. 

Bunu biraz açmak gere-
kirse , bu yöntemde dersin 
başında öğretmen sohbet 
ederek öğrencilerin konu 
ile ilgili bilgi seviyesini be-
lirler ve konu ile ilgili olarak 
çocukların daha fazla konuş-
ması için onları yönlendirir. 
Yöntemin son aşamasında 
çocuklar konu ile ilgili öğ-
rendikleri yeni cümle yapıla-

rını ve kelimeleri kullanarak 
günlük hayatta ihtiyaç duya-
cakları şekilde sohbet etme-
ye başlarlar. Burada hedef 
öğretmenden çok öğrenci-
nin konuşmasını sağlamaktır.

İkinci yöntem ESA yönte-
midir. Bu yöntemde öğret-
men, öğrencilerin dikkatini 
çekebileceği şekilde dersi 
planlar. Öğrenciler gerek 
grup gerek bireysel olarak 
verilen bir paragrafı yada 
kelimeleri, öğretmenin açık-
ladığı şekilde gerek soruları 
cevaplayarak gerekse keli-
melerin anlamlarını bularak 

anlamaya çalışırlar. En son 
olarak öğrencilere egzer-
sizler yaptırılarak işlenen dil 
kuralları ve kelime bilgisinin 
pekiştirilmesi için örnekle-
meler yapılır ve öğrenciler-
den de egzersizleri  kendi 
başlarına yapmaları istenir. 

Bu iki yöntemin de amacı 
öğrencilerin çekinmeden 
ders içerisinde öğrenilenleri 
uygulamaları olarak kullan-
malarını sağlamaktır.

Kandilli Koleji
İngilizce Bölümü

Methods Applied In The Classroom
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Günümüzde hangi 
mesleği yaparsanız 
yapın, dijital tek-

nolojilerin kullanımı lüks 
değil bir ihtiyaç.

Kısa bir zaman için-
de mevcut mesleklerin 
yarısının yok olacağı 
öngörülürken, önümüz-
deki yıllara ilişkin herkesin 
kabul ettiği, dijitalleşme ve 
kodlama becerisinin tüm 
meslek kollarında rekabet 
ve verimliliği artıracağı yö-
nünde. Bu sebeple bilgiyi 
işleyip değerlendirebilen, 
teknoloji bilgisi ve kodla-
ma becerisi yüksek birey-
lerin hangi mesleği seçer-

se seçsin, diğer rakiplerine 
göre büyük avantajlar 
elde etmesi kaçınılmaz bir 
gerçektir.

Bunun bilincinde ola-
rak;

Bilişim Teknolojileri ve 
Yazılım derslerimizi sınav 
grubu sınıflarımız hariç 
tüm öğrencilerimize ver-
mekteyiz. 

Bilişim, yapısı gereği 
global platformda en hızlı 
ve sürekli değişim/gelişim 
içinde olan bir alan. Biz de 
derslerimizde aynı dina-
mikliği koruyarak öğrenci-
lerimize en güncel bilgi-
leri vermek ve bu bilgileri 

kullanım deneyimlerini 
geliştirmeye çalışıyoruz. 

Sosyal medya başta 
olmak üzere birçok ko-
nuda öğrencilerimizi bilgi 
çağının gereklilikleri ve 
kullanım şekilleri hakkın-
da bilgilendirirken, bilgi 
eksikliğinden kaynaklanan 
zararlı ve yanlış kullanım-
larını da engellemiş olu-
yoruz. 

Programlama zamanı-
mızın en popüler konusu. 
Artık sadece bilgisayar 
değil mobil cihazardan, 
arabamızdaki akıllı sistem-
ler, evlerimizdeki televiz-
yon ve hatta buzdolapla-

ANDİLLİDE
ODLAMAK
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rına kadar her elektronik alet üzerinde 
birçok program çalıştırıyor. Dolayısı ile 
hayatımızın her alanına bu kadar nüfus 
eden bir konuda gelişmek ayrıca ulusal 
bir mesele haline de geliyor.

Biz de; Öğrencilerimize kodlamanın 
en basit ve eğlenceli yöntemlerinden biri 
olan Scratch programlama dilini öğre-
tiyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz kod-
lama mantığını daha kolay ve görsel bir 
şekilde öğrenirken aynı zamanda sağlam 
temeller üzerine bilgilerini inşa edebili-
yorlar.

Scratch ile projelerini tasarlayan öğ-
rencilerimiz; Derslerine yardımcı içerikle-
rini, sunumlarını, animasyon hatta oyun-
larını kendileri hazırlayabiliyorlar. Bunu 

yaparken kodlama becerileri yanında, 
hayal güçlerini, koordinasyon ve planla-
ma becerilerini de geliştirmiş oluyorlar.

Yine tüm dünyada geçerli olan Pho-
toshop programını öğrenerek, fotoğraf ve 
grafik çalışmalarını çok daha profesyo-
nel anlamda düzenleyebiliyorlar. Grafik 
çalışmalarını, edinmiş oldukları kodlama 
bilgilerinle birleştirerek, her açıdan pro-
fesyonel görünen projeler ortaya çıkarta-
biliyorlar.   

Öğrencilerimize Bilişim Teknolojileri 
yeteneklerini kazandırarak;

Gerek kişisel gerekse profesyonel an-
lamda, milletimizi ve kendilerini her daim 
farklı kılacak bu donanımlar ile öğrenci-
lerimizi geleceğe hazırlıyoruz. 

A z r a  G ö k y e r

R u s l a n  K a r a n

P a c -  M a n

S a y ı  H e s a b ı

Merhaba ben Azra 12  yaşında-
yım. Bilişim dersinde yaptığım 

oyun içerikli kodlamam öğretme-
nimizin hoşuna gitti. Bilişim öğret-
menimiz bize kodlamayı öğretmesi 
sayesinde benim bunu yapmam zor 
olmadı. Gerekli olan çalışmaktır.

Merhaba, ben 9B sınıfından Rus-
lan Karan. Bilişim Tek. ve Yazılım 

dersinde öğretmenimizin bize öğ-
retmiş olduğu kodlar ile hesap prog-
ramı yazdım. Bu projemdeki amaç 
istediğimiz kadar sayıyı programa 
vererek işlemi yaptırabilmemiz.



İnovatif Öğretim

Eğitimin en önemli 
amaçlarından biri de 
vizyon sahibi ve giri-

şimci gençler yetiştirmektir. 
Bu amaçla İnovatif yayınlar 
takip edilmeli ilginç makale-
ler sınıf panolarında sergi-

lenmeli üzerinde konuşul-
malıdır. Her yıl Aralık ayında 
düzenlenen Inovasyon 
Kongresi, ve Nisan ayında 
gerçekleşen Biotech Biyo-
teknoloji Fuarı, muhakkak 
katılım gereken önemli or-

ganizasyonlardandır. Ayrıca 
girişimciliği ile örnek olacak 
konukların okullarda çocuk-
larla binaya getirilmesi öğ-
rencilerin vizyonu açısından 
önemli ve faydalıdır.
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Her Şey Matematik

M
atematik, yeni  
bilgilerin  elde  
edilmesi,elde  
edilen  bilgilerin  

açıklanması,denetlenmesi  
ve  sonraki  kuşaklara  akta-
rılmasında  yer  ve zamana  
bağlı  olmayan  güvenilir  bir  
araçtır.

Günlük  hayatımızda  
önemli  bir  yeri  olan  mate-
matiğin  ilk  insanlarla  ortaya  
çıktığı  söylenebilir. İlk olarak 
değiş-tokuş  gereksinimleri-
ticaret  yapma  gibi  birçok  
istek  insanları matematiği  
kullanmaya  yöneltmiştir.

Günlük  hayatımızda  bir 
çoğumuz matematiğin  işe  
yaramayacağını düşünü-
rüz  fakat  hayatımızdaki  
matematik  bizimle  birlik-
te  doğar. Matematik  bi-
zim  genlerimizde  vardır.
DNA‘larımızın  dizilişi  bile  
matematiksel  kurallara  
göredir.

Okullarda, matematiğin  
yaşamın  bir  parçası olduğu 
öğrenciye  hissettirilmelidir. 
Öğrendiği bilgilerin  nerede  
karşısına  çıkacağını  bilme-
sini sağlamalıyız. Örneğin, 
logaritma…  Bilimde  pek 

çok  alanda  kullanılır. Kim-
yadaki  PH  ölçeği  loga-
ritmiktir. Ses  şiddet  birimi  
olan  desibel  logaritmiktir. 
Ayrıca  denizcilik  alanın-
da  matematiksel  konumu  
verilmiş  iki  nokta  ara-
sındaki  gerçek  mesafeyi  
bulmak  için  logaritma  
kullanılır. Notaların  frekans-
ları  logaritmik  bir  sistemde  
dizilmiştir. Bilgisayar  yapı-
mında,işletim  sisteminin  
dizaynında  ve  veri  tabanı-
na  daha  hızlı  erişebilmek  
için  logaritma kullanılır. 
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D
in Kültürü ve Ah-
lak Bilgisi dersleri 
dinin temel bilgi 
kaynakları dik-

kate alınarak, herhangi 
bir mezhebi  esas alma-
dan,mezhebi tartışmalara 
girmeden, diğer dinlere 
ve mezheplere karşı saygı 
esas alınarak işlenmelidir.  

İslam’ da sorma,öğ-
renme  ve kişinin aklını 
kullanması önemli bir yer 
tutmaktadır. Unutulma-
malıdır ki, İslam’ın ilk emri  
olan ‘’Oku’’ Müslüman-
lar için bir yol gösterici 
olmuştur.Hz.Muhammed 
(s.a.v) hayattayken ona 
inananlar bilmediklerini,-

merak ettiklerini  tereddüt 
etmeden sorabiliyor ve 
öğreniyordu.Hz.Muham-
med’in (s.a.v)  vefatından 
sonra da Müslümanlar 
merak ettikleri  konularda 
doğru bilgiye ulaşmak ve 
onu  anlatabilmek için 
yoğun çaba sarf etmiştir.
İçtihatlarda (yorumlarda) 
bulunmuş kendi ilmi anla-
yışlarını oluşturmuşlardır.

Biz eğitimciler de ye-
tişmekte olan nesle  din 
hakkında doğru bilgiler 
vererek öğrencileri bilinç-
lendirmeliyiz. Öğrencile-
rin körü körüne bir inanı-
şa sahip olmaması,ahlaki 
erdemleri içselleştirmesini 

sağlamalıyız. Çünkü din 
kültürü bir ders olarak 
işlenmenin ötesinde bir 
yaşam tarzı dır. Bu eğitim 
ve dini gereklilikler küçük 
yaştan itibaren her insana 
verilmelidir.

Bu sebeple Kandilli 
kolejinde haftada  birgün 
dersimizi güncel sorula-
ra ayırıyoruz. Öğrenciler 
merak ettikleri her konuda 
bilgi sahibi olabiliyor-
lar. Sohbet ortamımızda 
öğrenciler daha aktif ve 
rahat bir şekilde her ko-
nuda bilgi sahibi olurken 
kendilerini de dini açıdan 
geliştirmiş oluyorlar.

İslamın ilk emri: 

OKU!
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THE VOICE SONG COMPETITION 
Öğrencilere yabancı dili sevdir-

mek amacıyla tüm okullarda 
çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. 

Bu etkinliklerde öğrencilere yabancı 
dil kullanımında özgüven aşılamak 
hedeflenmelidir. 

Bu çerçevede okulumuzda 
yapılan dil etkinlikleri kapsamında 
öğrenciler derste öğrendikleri şar-
kılar içinden seçtikleriyle yarışmaya 
katılmaya karar verdi. Ön eleme-
leri geçen çocuklar arasında tekrar 
eleme yapıldı ve 9 tane öğrenci 
yarışmaya katılmaya hak kazandı. 3 
öğretmenden oluşan jüri 9 öğrenciyi 
dinledikten sonra her birinin takımına 
3 öğrenci düşecek şekilde perfor-
manslarını beğendikleri öğrenciler-
den takımlarını oluşturdu. Bir sonraki 
tura çıkan öğrenciler yeni şarkıları ile 
yarı finali tamamladıktan sonra her 
jüri üyesi takımından bir öğrenci ile 
finale çıktı. Finalde yarışan 3 öğrenci 
içinden öğrenci oylaması sonucunda 
yarışma birincisi 7/A sınıfı öğrencimiz 
Meltem Özleşen’i tebrik ediyoruz.
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AKIL OYUNLARI ve 
SATRANÇ

Zeka oyunları oynamak 
çocukların bütünsel ve 
parçalayıcı düşünmeleri-

ni sağlamak bununla beraber 
problem çözme yetenekleri-
nin artırılmasını ve farklı dü-
şünebilmesini sağlamaktadır.
     Biliyoruz ki her insanın 
öğrenme stili farklıdır. Kimisi 
görsel ,kimisi işitsel,kimisi ise 
kinestetik öğrenmeye yat-
kındır. Bununla birlikte bilim 
adamları insanların iki şekilde 
düşündüğünü ifade etmek-
tedir. Biri lisan kullanılarak 
yapılan yani kelimeler ve 
cümleler ile düşünme ,diğeri 
şekilleri, görsel ve uzaysal 
sembolleri kullanarak yapılan 
düşünmedir.Satranç, mangala 
gibi oyunların çocukların gör-
sel uzaysal düşünme beceri-
lerini geliştirmede çok faydalı 
olduğu bilinmektedir.
   Matematik ve zeka oyun-
larına ilgi duyan ve satranç 
oynamayı seven çocukları il-

gili klüplere yönlendirmeliyiz. 
Onları satranç,sudoku,man-
gala gibi oyunlarla tanıştırma-
lıyız. Zaman zaman turnu-
valara katılıp tatlı rekabetler 
yaşamalarını sağlayabiliriz.
     Elbetteki satrancın yararları 
saymakla bitmiyor. Satranç 
oynayan çocuklar hedef 
yönelimli olmayı öğrenirler. 
Çünkü yüksek konsantıras-
yon eşliğinde bir tek hedefe 
kilitlenmektedirler. Satranç 
hafızayı ve mantıksal dü-
şünmeyi de geliştirmektedir. 
En önemlisi satranç 
bize kararlarımızın 
sorumluluğunu al-
mayı öğretir. İnsan 
satranç tahtasında 
yalnız başına ol-
duğu için bağımsız 
karar verme beceri-
lerini geliştirir. 
Her işte olduğu 
gibi satrançta ve 
diğer akıl oyunla-

rında da ancak ve ancak sıkı 
çalışmanın başarıyı getirebil-
diği düşüncesi öğrencilerin 
aklında yer etmekte belki de 
başlamalarını bile engelle-
mektedir. Gelmiş geçmiş en 
büyük satranç ustalarından 
Casablanca bu durumla ilgili 
şöyle der ”Kaybettiğiniz bir 
oyundan öğrendikleriniz 
kazandığınız bir oyundan 
öğrendiklerinizden çok daha 
fazladır. İyi bir oyuncu ol-
madan önce yüzlerce defa 
yenilmelisiniz.” 
    Okulumuzda Akıl Oyunları 
ve Satranç Klubünde amacı-
mız, öğrencilerimizin böyle 
değerli zeka oyunları saye-
sinde hem çok yönlü düşün-
melerini sağlamak ,hem de 
hayata bakış açılarını gelişti-
rebilmektir.Hem eğlenerek, 
hem de kendilerince çeşitli 
dersler çıkartarak hayata 
hazırlanmalarına destek 
olmalarını sağlamaktır.        
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SATRANÇ BAŞARISI

15 Mart günü yapılan Ka-
dıköy okullar arası satranç 
müsabakalarında yıldızlar 
(ortaokul) kategorisinde 
Serra Yeşil, Ahmet Ada Ko-
vancı, Çağan, Yusuf Emre 
Ünver  ve Berkay Zülfika-
roğlu' ndan oluşan okul 
takımımız takım üçüncü-
lüğü kupası kazanmıştır. 
Öğrencilerimizi ve öğret-
menimizi kutlar başarıları-
nın devamını dileriz.
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B
ilinen en eski 
Türk oyunu 
olan Manga-
la çocukların  

stratejik düşünmele-
rini sağlamak, bilişsel, 
duyuşsal ve motor 
becerilerini destekle-
mek amacıyla zihin 
gelişiminde önemli bir 
yere sahiptir.

Mangala, tarihte 
Türklerin geliştirdiği ilk 
zekâ oyunu olarak ka-
bul edilen, 4 bin yıllık 
bir geçmişe sahip bir 
zekâ oyunudur.

Milli Eğitim Bakan-
lığı tarafından okullar-
da öğretilmesi teşvik 
edilen, zekâ gelişimine 
de katkı sağlayan bu 
oyunu öğrenciler-
le buluşturarak hem 
eğlenmelerini, hem de 
kültürel zenginliğimize 
sahip çıkmaları sağla-
nabilir.

Dünyanın farklı 
ülkelerinde mangala 
türü oyunlar oynan-
maktadır ancak Türk 
Mangala’sını diğer 
mangala oyunlarından 
ayıran bazı özellikler 
vardır. Diğer mangala 
türlerinde taşlar ge-
nelde “tohum” adını 
alırken Türk Manga-
la’sında  taşlar asker 
adını almaktadır. Ayrı-

ca günümüze “hazine” 
olarak aktardığımız 
bölüme Türkler “karar-
gâh” demişlerdir; bu 
da oyunumuzun bir 
çiftçilik oyunu değil, 
savaş oyunu olduğu-
nu ortaya koymakta-
dır.

Mangala oyununun 
kuralları ve taşların 
isimleri Türk inanç 
ve devlet sistemini 
sembolize etmekte 
ve bizlere Türklerin 
geleneksel dünya gö-
rüşü hakkında ipuçları 
vermektedir.

Mangalanın okulla-
rımızda oynanması ile 
Türk topluluklarında 
4 bin yıllık geçmişe 
sahip olan bu oyun-
la binlerce öğrenci 
hem Mangala oyunu 
ile tanıştılar,  hem de 
stratejik düşünme 
kabiliyetlerini geliştiri-
yorlar.

Biz de okulumuzda 
Akıl Oyunları kulübü-
müzün 2. Dönemini 
Mangala oyununun 
tarihçesine, içeriğine 
ve stratejilerine ayırdık. 
Mangala Oyunu’nun 
diğer oyunlardan 
farkı, her yaştan ve her 
kültürden insana hitap 
etmesi ve her insanın 
oynayabilmesidir.

MANGALA
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Bizi İNSAN Yapan DEĞERLERİMİZ…

Değerler Eğitimi birey-
lerin kendi kişiliklerini 
oluştururken öğ-

renmeleri gereken davra-
nış kuralları için gereklidir. 
Hayatta akademik başarı 
kadar öğrencileri hayata ha-
zırlayan ,insanı insan yapan 
özelliklerin geliştirilmesi de 
hedeflenmelidir.

Hangi yaş grubunda 
olursa olsun insanların 
bilgi anlamında dolu olması 
onları hayatta başarılı kılma-
ya yetmez. Kişilerin sosyal 
hayatta başarılı olabileceği 
özellikleri, hayata dair ter-
cihlerinde sağlıklı kararlar 
verebilecek bilinci, kendini 
rahat ifade edebilecek öz 
güveni, ne pahasına olursa 
olsun haktan ve doğrudan 
ayrılmayacak dürüstlüğü 

kazandırmanın dünyada 
ona verilebilecek en önemli 
değer olduğunu hepimiz 
biliriz. 

İnsanlara kendilerinden 
başkalarına karşı duyar-
lı olmayı, başkalarına ön 
yargısız yaklaşmayı, hoşgö-
rüyü, yardım etmeyi, sevgiyi 
ve saygıyı, sorunları iletişim 
yoluyla çözmeyi öğrete-
cek ortamlar oluşturmaya 
çalışın. 

Ailenizde her ay için bir 
değer belirleyip ve o ay 
içinde bu değeri farklı yönle-
riyle ele alıp konuşun. Dini ve 
ahlaki konular, görgü kuralları, 
ve iyilik gibi kavramlar üzeri-
ne aile sohbetleri oluşturun. 
Amacınız iyi tarafı ortaya 
çıkarmak olsun. İnsanların 
sevgiyi ,saygıyı ,paylaşmayı, 

dürüstlük ve dayanışmayı çok 
iyi bilmeleri gerekiyor. Çünkü 
bir toplumun nasıl olacağını 
belirleyen en temel etken o 
toplumda yetişen insanların 
değerlerinin ne olduğudur.

Çocuklarımıza vermiş 
olduğumuz her değerin ön-
celikle biz de olması gerekir, 
bizim onlara örnek olmamız 
açısından bu oldukça önem-
lidir .Ancak bu sayede De-
ğerler Eğitimi verimli olabilir. 
Etrafınızdakilere her zaman 
şu örneği verin ‘’Eğer sizden 
sokakları süpürmeniz istenir-
se; Michelangelo’nun resim 
yaptığı, Beethoven’ın beste 
yaptığı veya Shakespear’ın 
şiir yazdığı gibi süpürün.O 
kadar güzel süpürün ki herkes 
durup burada dünyanın en iyi 
çöpçüsü çalışıyor desin”
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Öğrenci Koçu; çocuğun ailede başlayan, 
örgün eğitim ve sosyal çevreyle devam 
eden etkileşiminde oluşmuş etiketlerini, 

kendisinden beklenenleri, ona sağlam bir kari-
yer sağlamak adına yapılan yanlış uygulamaları 
bertaraf ederek, öncelikle öğrencinin kendini 
tanımasına fırsat tanıyan bir faaliyet alanıdır. 
Öğrenciye; ‘Ben ailemden ve çevremden ba-
ğımsız olarak ne istiyorum, neyi yaparsam mut-
lu olurum, hangi yeteneklere sahibim, isteğime 
ulaşmak için nasıl bir yol haritası çizmeliyim? 
gibi sorulara cevaplar buldurarak içsel kaynakla-
rını fark edip, onları hedefine ulaşmak amacıyla 
daha etkili ve verimli kullanması sürecinde yol 
arkadaşlığı yapar. 

Öğrenci Koçluğu Uygulaması nasıldır? 
Öğrenci Koçu ne yapar?

Koçluk dediğimiz yöntemle öğrenci ile 
yüksek performansa ve mükemmelliğe doğru 
bir gelişim yolculuğuna çıkılır. Bu yolculukta öğ-
renci, gerek okul yaşamında, gerekse yaşamının 
diğer alanlarında farkındalığını arttırır, kendini 
daha iyi tanımaya; kendine koyduğu engellerini 
ve bunlar için kullanacağı potansiyel kaynak-
larını keşfetmeye başlar. Zihnini ve zamanını 
verimli kullanmayı öğrenerek, başarısını arttıra-
cak yöntemleri geliştirir.

Öğrenci görüşmeye geldiğinde öncelikle 
bir tanışma seansı yapılır. Bu seansta koç 
kendisinden beklenenleri sorar, kendisinin 
yapabileceklerini açıklar, öğrencinin genel 
bilgilerini alır, koç ile öğrenci arasında kriter-
leri  belirlenen yazılı bir anlaşma imzalanır. 
Koç görüşme boyunca öğrenci ve veliyi aktif 
dinleyerek ve gözlemleyerek hem tanıma 
fırsatı bulur hem de karşılıklı uyum sürecini 
başlatmış olur.  İlerleyen görüşmelerde he-
def belirleme, zaman yönetimi, motive etme, 
öğrenme teknikleri, anlayarak hızlı okuma 
teknikleri gibi konularda çalışılır.

Ne zaman Öğrenci Koçu'na gidilmeli?
Aileler ve öğretmenler çocuğun kariyer 

planını yaparken onun öz kimliğini, ye-
teneklerini, hayallerini gölgede bırakacak 
şekilde onu kendi istekleri doğrultusunda 
yönlendirmeye çalışarak bir kalıba sok-
maya uğraşmamalıdır. Bu süreçte kendini 
yeterince ifade edemeyen, kendine ait 
olmayan bir yolda sürekli çırpınıp duran 
öğrenciler iletişime kapanma, agresifleş-
me, motivasyon düşüklüğü gibi onların 
performansını olumsuz etkileyecek engel-
lere takılırlar. Bu durumda eğitim koçunun 
desteğiyle süreç daha sağlıklı atlatılabilir.

Bireysel Öğrenci Koçluğu Nedir?

46| kandillikoleji.com



Öğrenci Koçu
kimdir?

Öğrenci Koçuna neden ihtiyaç 
duyulur?

Günümüzde çocukların en çok 
ihtiyaç duyduğu şey anlaşılmaktır. Onlar 
nasihat, eleştiri, yorum, onay, soru 
gibi tepkileri istemiyorlar. Karşılarında 
onları aktif dinleyip söylediklerini onlara 
yansıtacak birilerine ihtiyaç duyuyorlar. 
Bu şekilde rahatlayarak asıl sorun ve 
çözümlere ulaşabiliyorlar. Önemli olan 
ilk etapta, onların duygusal tıkanıkla-
rını gidermek için onları anladığımız 
hissettirmek. Daha sonra uygun soru ve 
tekniklerle potansiyellerini ve hayallerini 
keşfetmelerine yardımcı olmak. Öğrenci 
koçu tüm bunları yaparak çocuğa aslın-
da kapılar açıyor. Çocuğun ne önünde 
ne de arkasında duruyor, tam yanında 
ve onun hızında ilerliyor. 

Ailelere Öneriler…
• Çocuğunuzun hata yapmasına izin 

verin. Başarısının düştüğü bazı anları 
öğrenme sürecinin bir parçası olarak 
görün. Başarısızlık, “uzun bir süreç” 
içinde gelişim kaydedememek, aynı 

yerde kalmaktır ya da gerileme 
göstermektir.

• Çocuğunun sürekli “başa-
rısızlık” duygusu içinde değil, 
“başarı” duygusunu hissetme-
sine yardımcı olacak şekilde 
davranın. Olumsuzluklara değil 
pozitif gelişmelerine odaklanın.

• Onları ön plana alın. Sü-
rekli eleştirilen, beğenilmeyen 
çocukta başarı duygusunun 
gelişmesi zordur.

• Çocuğunuzu sadece 
akademik bilgi bakımından 
değil, sosyal ve psikolojik ba-
kımdan da hazırlayın. Öğren-
menin sadece para kazanmak 
için olmadığını, yaşamın her 
noktasında öğrenme kavramı 
olduğunu, bunun keyif verece-
ğini anlatın.

• Çocuğunuzu tüm özel-
likleri ile birlikte kabul edin. 
Sizin her istediğiniz konuda 
yetenek göstermek zorun-
da olmadıklarını, herkesin 
değişik özellikleri olduğunu, 
dezavantaj gibi görünen 
özelliklerin avantaja nasıl dö-
nüştürülebileceğini araştırın. 

Kandilli Koleji 
Rehberlik Birimi
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 AYBEN İPEK KESKİN: Kendinizden bahse-
der misiniz?

ÖZDEN ÖZGÜRDAL: Sanatla var olan, 
sanatın içinde büyümüş bir adamım. Bunun 
dışında babayım, eşim. Sanatçı bir aileyiz. 
Dolayısıyla odak noktamız edebiyat, tiyatro, 
sinema; bunların üzerine kurulu bir dünyamız 
var. Çocukluğumdan beri bu maceranın için-
deyim, içinde olmaktan dolayı çok mutluyum.

ŞEVVAL BAŞPINAR: Oyuncu olmaya ne 
zaman karar verdiniz, buna karar vermenizi 
ne sağladı?

ÖZDEN ÖZGÜRDAL: Oyuncu olma-
ya karar vermedim, her şey ayağıma geldi. 
Benim dönemimde Beyoğlu âdeta bir sanat 

merkeziydi. Sanat, sinema konuşulurdu. Kültür 
merkezlerinin, sinema ve sergi salonlarının 
olduğu bir bölgeydi. Çocukluğum Nişanta-
şı’nda geçti. Nişantaşı ve Beyoğlu bölgesinde 
pek çok sanatçı büyüğümüz yaşardı. Ben altı 
aylık bir bebekken o dönemin yapımcıların-
dan Hulki Saner, Horoz Nuri diye bir film serisi 
çekiyor, bir bebeğe ihtiyaçları oluyor. Annem 
de beni hava almaya çıkarmış. Hulki Saner bizi 
görüyor. ‘’ Yarın bu çocuk sete gelecek! ’’ diye 
anneme sesleniyor, annemi bir şekilde ikna 
ediyorlar, ertesi gün kendimi sette buluyorum.

Yeşilçam çocuk oyunculuğu deneyimle-
rimde destekleyenlerin de sayesinde her şey 
yolunda gitti ama içimde tiyatro aşkı vardı, 
dolayısıyla eksenimi tiyatroya çevirme kararı 

Okulumuzun Türkçe öğret-
menlerinden Nihan Aydar, 
8A sınıfından Ayben İpek 
Keskin, 8B sınıfından Şev-
val Başpınar, 10A sınıfından 
Bengi Doğan Erbulak Evini 
ziyaret ettiler, Özden Özgür-
dal’la, edebiyatı, sinemayı, ti-
yatroyu, hayata dair pek çok 
konuyu kapsayan güzel, dolu 
dolu bir sohbet oldu. Erbulak 
Evi ailesinin tüm fertlerine eşi 
Ayşe Erbulak Gürdal’a en iç-
ten teşekkürlerimizi sunuyor, 
derlediğimiz röportajımızla 
sizi baş başa bırakıyoruz.

ÖZDEN ÖZGÜRDAL’LA
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aldım. O saatten sonra da, bu işi yapacağım, 
dedim ve yapmam gereken ne varsa hepsi 
peşi sıra gelişti. Kısacası klasik anlatımlardaki 
gibi durumlar yaşamadım. Bana her şey hazır 
bir paket olarak geldi, ailem de gerekli desteği 
gösterdiği için şanslıydım.

Bunları elde edebilirsiniz,  bunlar ayağını-
za gelebilir ama önemli olan, kişinin kendini 
nasıl geliştireceğini bilmesi. Klasik eğitimlerimi 
aldım ama bu eğitimler yetmez, asıl mesele 
dünyaya çok başka yerlerden bakabilmektir.

Aktörlük mesleğini seçmemdeki seçmem-
deki en büyük nedenler; aktörlüğün evrensel 
olması, içinde insanı, edebiyatı, psikolojiyi 
barındırması. Çok büyük bir zenginliği var ak-
törlüğün. Gözlem yanını geliştiriyorsun, yaşa-
dığın ülkenin dilini güzel konuşmak zorunda-
sın, beden dilin gelişiyor,  birçok farklı karakter 
oynuyorsun… Kısacası aktörlük sadece fizik 
meselesi değil, aktörlüğün içi boş değil, içini 
doldurmamız lâzım.

AYBEN İPEK KESKİN: Oyunculuğa başla-
dığınız yıllarda ailenizden, çevrenizden destek 
gördünüz mü?

ÖZDEN ÖZGÜRDAL: Destek de köstek 
de gördüm. Yaşadığımız coğrafyada ‘’bir 
işin olmalı’’ diye bakılıyor. Bunun bir mes-
lek olduğu, yaşam biçimin olduğu, bununla 
beslendiğin bazıları tarafından anlaşılmıyor, 
benimsenmiyor. Hayat bir kereye mahsus, 
hikâye bir kere yazılıyor. Bu sizin hikâyeniz, 
bu da benim hikâyemdi. Düşsem de kalsam 
da bedelini kendim ödemek zorundaydım. 
Düştüm, kalktım, tosladım, üzüldüm, yaralan-
dım, dışlandım, ödül aldım, almadım, yüzüme 
bakıldı, bakılmadı... Hayatın içinde bu seçimleri 
yapabiliyorsan sonuçlarına katlanacaksın. Her 
şey uzaktan görüldüğü gibi kestane şekeri 
değil. Kestane şekeri de yenmeden önce bir 
sürü aşamadan geçiyor. Her şeyin bir olgun-
luk aşaması var.

SANATA DAİR SOHBET
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BENGİ DOĞAN: Oyunculukta hangi karak-
terleri canlandırmayı seviyorsunuz?

ÖZDEN ÖZGÜRDAL: Bütüne, oyun ve 
senaryo ne anlatıyor diye bakıyorum. Bu 
karakterle bu proje bütününde ne hizmet 
edebilirim,  ekip çalışmasına ne kadar kat-
kıda bulunabilirim diye düşünürüm. Bende 
star anlayışı yok, bir aktör adayında olmamalı 
zaten. Herkes Hamlet’i oynarsa askeri kim 
oynayacak? Herkes Pamuk Prenses’i, prensi 
oynarsa Yedi Cüceler’i kim oynayacak? Yedi 
Cüceler çok renkli diye herkes Yedi Cüceler’i 
oynarsa Cadı’yı kim oynayacak? Bazen ufacık 
bir rol seni öyle sarıp sarmalayabiliyor, rolle 
öyle bütünleşebiliyorsun ki seyirci bile şaşıp 
kalıyor.

AYBEN İPEK KESKİN: Sizi aynı zamanda 
ekranda da görüyoruz. Kalbinizde tiyatronun 
mu yoksa ekranların yeri mi daha özel?

ÖZDEN ÖZGÜRDAL: Tiyatro… O bir aşk. 
Tiyatro aşk, sineme eş, dizi de sevgili gibi ba-
kıyorum ben. Dizi dediğiniz şey uzun ömürlü 
değil. Tiyatro çok daha canlı gerçek, birebir. 
Gerçek sınav tiyatro. Aktör olmanın zenginli-

ğini tiyatroda tadıyorsun, izleyiciyle birebir bu-
luşuyorsun. Sıralamam şöyle: Tiyatro, sinema, 
televizyon.

ŞEVVAL BAŞPINAR: Şu ana dek oynama-
dığınız ama oynamak istediğiniz bir rol var m, 
varsa nedir?

ÖZDEN ÖZGÜRDAL: Çok şanslıyım, 
çok geniş yelpazede roller oynadım. Bunda 
meseleyi starlık olarak algılamamamın etkisi 
de oldu. Padişah, iş adamı, uyuşturucu batak-
lığına saplanmış adam, cici ev babası, kiralık 
katil, sapık, kadın, saf ve ebleh roller... Daver en 
sevdiğim rollerden biridir.

Koyuna da oduna da aynı şekilde bakan 
tipler gibi bakmıyorum. Oyunculuk bir bütün, 
oyunculuğun altında çok şey var.

AYBEN İPEK KESKİN: Oyuncu olmak için 
nasıl bir yol izlediniz, neler yaptınız?

ÖZDEN ÖZGÜRDAL: Kim ne dedi, kim 
karşı çıktı düşüncelerini bir kenara bıraktım. 
Ortaokulda artık oyuncu olarak devam ede-
ceğim belliydi. TRT’de dizide oynuyordum.

Sonraki aşamalarda konservatuvar olsun 
mu olmasın mı derken evde tartışmalar çıktı. 
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İngiltere maceram oldu, döndüm, konserva-
tuvar deneyimi oldu, ayrılmak durumunda 
kaldım. Bazen bir şeyleri hedefliyorsunuz ama 
hayat bu hedefleri etkileyebiliyor. Yılmadım, 
yine yurt dışına gidebilir miyim diye düşünüp 
tüm dengeleri askerden sonra oraya gitmek, 
işin yüksek eğitimini almak, hayatıma ora-
da devam etmek üzerine kurdum. Bu arada 
Engin Cezzar’ın başında olduğu tiyatro eğitim 
stüdyosunda eğitim aldım, Ali Poyrazoğlu 
Tiyatro Atölyesine gittim, Bale Sanat Merke-
zine gidip orayı bitirdim derken yarım kalan 
konservatuvar açığını kapattım. Hayallerim 
İngiltere üzerine kurulu malum… Fakat ailede 
yaşanan sorunlar, kayıplar planlarımı altüst 
etti, bir yıl elimi her şeyden çektim. O bir 
yıl benim hayatımı yeniden değerlendirme 
dönemimdi. Küsmedim ama duygusal bir 
yoğunluktu, sorumluluklarım vardı. Çok ente-
resan, bazen yeter artık, olmuyor, deyip küser-
siniz ya, o dönemde teklif üstüne teklif geldi, 
onları değerlendirdim, böylece 2017’ye geldik. 
Bazen rotanı belirleyemiyorsun, bir şeyler seni 
rotanın içine atıyor. Amerika’da burs kazan-
mıştım, yine ailevi sebeplerden dolayı olmadı. 
Amerika, İngiltere rüyası o süreçte bitti ama 
sonra Amerika’ya da İngiltere’ye de gittim, 
yapmak istediğim ne varsa yaptım ama hare-
ket alanımı hep burada belirledim.

Şöhret olmak kolay, onu devam ettirmek 
zor. Üstüne ne katacaksın, bu öyle bir iş. Öğ-
rendikçe öğrenmen gerekiyor, zaman içinde 
pişiyorsun. Çalışıp kendini geliştirirsen başarır-
sın ancak.

ŞEVVAL BAŞPINAR: Çalışma hayatı dışında 
neler yaparsınız?

ÖZDEN ÖZGÜRDAL: Kızıma vakit ayırıyo-
rum. Dağhan Külegeç’i tanıyorsunuz, şu an 
bir dizide oynuyor, çekimler için şehir dışına 
gidip geliyor. Ayşe hem yazar hem oyuncu 
hem buranın ortaklarından. Birbirine bağlı bir 
aileyiz. Aradaki boşluklarda özlem gideriyoruz. 
Spor yapıyoruz, sabahları erken kalkıyoruz, 
haftanın belli günleri yürüyoruz, oyun sey-

rediyoruz, film izliyoruz, okuyoruz. Erbulak 
Evinde pazartesi hariç her gün çok yoğun bir 
tempo var. Buranın aynı zamanda genel sanat 
yönetmeniyim. Ayşe’yle sık sık Bodrum’a, yurt 
dışına gidiyoruz. Bu kaçamaklar bize iyi geli-
yor. Başka yerleri görmek, dünyalı da olmak 
gerek, bu insanın ufkunu açıyor.

BENGİ DOĞAN: Tiyatroyla ilgili gerçekleş-
tirmek istediğiniz hayaliniz var mı?

ÖZDEN ÖZGÜRDAL: Müzikal düşüm var, 
müzikal hayranıyım. Belli bir ritmi olan, dina-
mik bir rol oynamak isterim.

AYBEN İPEK KESKİN: Hayatınız bir tiyatro 
oyunu olsaydı oyunun adını ne koyardınız?

ÖZDEN ÖZGÜRDAL: Hikâyenin içeriğine 
bakıyorum. Yaşayan, duyguyu içinde barındı-
ran işleri seviyorum. Pembe Köşk olması beni 
mutlu eder. Oyunun adı Pembe Köşk’se köşke 
girmem lazım. Bahçesindeki menekşelerden 
dolayı mı, köşkün duvarları pembeye bo-
yandığından mı yoksa panjurları pembe diye 
mi bu adı almış, bilmeliyim. Ad koyacaksam 
hikâyeyle adın bütünleşmesi lazım.

ŞEVVAL BAŞPINAR: İlerideki projeleriniz 
nelerdir?

ÖZDEN ÖZGÜRDAL: Sağlığımız elverdikçe 
Erbulak Evini yaşatmaya devam edeceğiz. 
Sinema filminde oynamak istiyorum. Tiyatro 
da olabilir fakat plan ve isteklerimin arasında 
şimdilik televizyon yok.

NİHAN AYDAR: Sizden Kandilli Koleji aile-
sine mesaj yollamanızı rica ediyorum. Neler 
söylemek istersiniz?

ÖZDEN ÖZGÜRDAL: Bugün burada sizinle 
müthiş bir rüzgâr esti, var olan umuduma 
umut kattınız. Bu kadar özveride bulunup bu-
raya gelmeniz beni çok mutlu etti. Hem sizleri 
hem şu an aramızda olmayan tüm arkadaşla-
rınızı alkışlıyorum, alkışlamaya devam edece-
ğim. Kandilli ailesine sevgilerimi yolluyorum. 
Umarım bir gün bir yerlerde tekrar karşılaşırız.
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Galata kulesi o sağlam, güçlü duruşuna, 
taş duvarlarına rağmen hep sıcacık gelmiş-
tir bana. Sonbahar gibi hüzünlü, yalnız.

Aramızdaki en kıdemli derbeder
1500 yıl önce gemiciler için Fener ku-

lesi olarak yapılmış. Sonra başka biri eline 
geçirmiş, esirler için zindan yapılmış. Esirler 
bırakmış kendini gövdesinden, O içine 
atmış.

Başka biri yangın kulesi yapmış. Yangın 
habercisiyken 2 kez cayır cayır yanmış, 
yine yıkılmamış.

Biri gelmiş rasathane yapmış. 
Deprem habercisiyken 2  dep-
rem görmüş yara almış, 
yıkılmamış.

Bir fırtına çıkmış kub-
besi uçmuş.

Beş savaş görmüş, 15 
yara almış, yıkılmamış.

Dünyanın en eski ku-

lelerinden birisi olan Galata Kulesi yıllardır 
tek başına tüm zorluklara katlanarak sizleri 
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin Galata sem-
tinde bekliyor.

Galata kulesi yıllardır bir çok hikayeye, 
şarkılara, şiirlere konu olmuş. Bunlardan 
biri olan Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun "İs-
tanbul Destanı" adlı şiirindeki mısraları.

...... İstanbul deyince aklıma kuleler 
gelir,

Ne zaman birinin resmini 
yapsam öteki kıskanır,

Ama şu Kızkulesinin aklı 
olsa,

Galata kulesine varır,
Bir sürü çocukları 

olur ....
Bedri Rahmi Eyü-

boğlu

Kız Kulesi’nin Aklı Olsa
Galata Kulesi’ne Varır...

54| kandillikoleji.com

Merve Deveci
M.Emin Özışık 10A



M
ısır Çarşısı, Eminönü 'nde 
Yeni Camii'nin arkasın-
da ve Çiçek Pazarı'nın 
yanındadır.  İstanbul'un 

en eski kapalı çarşılarından biridir. 
Aktarlarıyla meşhur bu çarşıda ha-
len ilaçlar, baharat, çiçek tohumları, 
nadir bitki kök ve kabukları gibi eski 
geleneğine uygun ürünler satıl-
maktadır. Bunun dışında kuruye-
miş, şarküteri ürünleri, değişik gıda 
maddeleri de satılmaktadır. Bunların 
yanında çok samimi tüccarları var-
dır ama bir o kadar da kalabalıktır.

Mısır Çarşısı IV. Mehmet’in an-

nesi Hatice Turhan Sultan tarafın-
dan Kâzım Ağâ’ya Yeni Camii’ye 
vakıf olarak yaptırılmıştır. Önceleri 
Yeni Çarşı ya da Vâlide Çarşısı ola-
rak anılan ve rivâyete göre Mısır’dan 
alınan vergilerle inşâ edilen çarşı,  

18. yüzyıldan sonra bugün bili-
nen adıyla anılmaya başlanmıştır.

Yeni Cami’nin yanında yer alan 
yapının altı kapısı bulunmaktadır. 
Bunlardan biri Haseki Kapısı’dır. 
Bunun üstündeki kısım iki katlı olup 
üst katta zamanında mahkeme 
olup esnafın kendi arasında ve halk-
la sorunları çözülmeye çalışılırmış.

Mısır Çarşısı
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Umur 
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9A



MEDUSA BAŞI
Yerebatan Sarnıcı’nın kuzeybatı köşesinde yer alan 
sembolik iki Medusa tanrıçasının baş tasvirleri vardır. 
Sarnıcı ziyaret edenlerin en çok ilgi gösterdiği bö-
lümdeki bu eserlerin Yerebatan Sarnıcı’na tam olarak 
nasıl geldiği bilinmemektedir. Roma dönemi heykel 
sanatının eşsiz şaheserlerinden olan Medusa başları 
ters ve yan biçimde yerleştirilmiştir. Bunun nedeni 
de Medusa’nın özelliğinden gelmektedir. Gözlerine 
bakanı taşa çeviren tanrıca Medusa’nın kafası ters 
yerleştirilirse efsanenin oluşması önleneceğine ina-
nılarak bu şekilde sütunların altına yerleştirilmiştir. 

BAKIŞLARI TAŞ EDEN TANRI
Medusa başlarının birçok hikayesi vardır. Başka bir 
hikayeye göre ise Medusa, Zeus’ un oğlu Perseus’u 
seviyordu. Bu arada Athena da Perseus’u sevmekte 
ve Medusa’yı kıskanmaktaydı. Bu yüzden Athena 
Medusa’nın saçlarını yılana cevirip Artık Medusa’nın 
baktığı herkes taşa dönüşüyordu. Daha sonda Per-
seus Medusa’nın başını kesmiş ve onun bu gücün-
den yararlanarak pek çok düşmanının yenmiştir.

Buna dayanarak Medusa başı Bizans’ da 

kılıç kabzalarına işlenmiş ve sütun kaidelerine 
(bakanların taş kesilmemesi için) ters olarak 
yerleştirilmiştir. Bir rivayete göre de Medusa 
yana bakıp kendisini taşa çevirmiştir. Bu yüz-
den buradaki heykeli yapan heykeltıraş ışığın 
yansıma açılarına göre Medusa’ yı üç ayrı 
konumda yapmıştır. 

YEREBATAN SARNICI
Minik yer altı şehri olan Yerebatan Sarnıcı'nın 
altı sularla kaplıdır. Özel bir ışıklandırma kulla-
nılarak aydınlatılan mekanın sularında balıklar 
gezer. Nemli bir havaya sahip olan Yerebatan 
Sarnıcı’nda bu tarz hava koşullarını sevmeyen 
insanlar için fazla durmak sakıncalıdır.

İstanbul gezi programlarının ayrılmaz bir 
parçası olan bu gizemli mekâna, bugüne 
kadar ABD eski Başkanı Bill Clinton'dan tutun 
Hollanda Başbakanı Wim Kok'a, İtalyan eski 
Dışişleri Bakanı Lamberto Dini'denİsveç eski 
Başbakanı Göran Persson'a ve Avusturya eski 
Başbakanı Thomas Klestil'e kadar birçok kişi 
konuk olmuştur.

Minik Yeraltı Şehri
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İstanbul Oyuncak Müzesi, ünlü şair 
Sunay Akın tarafından 2005 yılında 
İstanbul’da kurulan müzedir. Akın, 

ailesinden kalma bu evi hayallerin 
kaynağı olduğunu söylediği ve tarihe 
tanıklık eden binlerce oyuncakla 
doldurmuştur. Dünyanın dört bir 
yanından getirilen oyuncaklar farklı 
temalar altında farklı bölümlerde ser-
gilenmektedir. Oyuncakların, yapıldığı 
dönem, koşullar gibi şeyleri yansıttığı 
düşünülürse bu müzede sergilenen 
oyuncaklar 200 yıl kadar öncesine 
ışık tutmaktadır. İstanbul gezilecek 
yerler listesinde yer alan İstanbul 
Oyuncak Müzesi’nde yaklaşık 4000 
tane oyuncak bulunmaktadır ve bu 
sayı her geçen gün artmaktadır.

Müzenin kurucusu Sunay Akın, 
tasarımcısı ise Ayhan Doğan’dır. Evin 
her bir odası farklı bir şekilde baştan 
tasarlanmıştır. Müze içerisinde oyun-
caklardan tematik bölümler oluştu-
rulmuştur. Gezerken küçük bir sınıfı, 
ilk Star Wars oyuncağını, aya gönde-
rilen Türk Bayrağı’nı, UFO’ya örülen 
dantel örtüyü, bir öğretmenin küçük 
öğrencilerine yazdığı notları, Kızılde-
rili figürlerini, motor ve araba model-
lerini görebilirsiniz. Müzeyi gezerken 
her bir köşesinde sizi eğlendirecek ve 
heyecanlandıracak bir şeyler bula-
cağınızdan emin olabilirsiniz. Yapının 
en alt katında oturup bir şeyler yiyip 
içebileceğiniz bir kafe bulunmaktadır.

İSTANBUL 
OYUNCAK
MÜZESİ 

Hatice Kılıç-İlknur Ayça Çiçek 10B



Ülkemizde uygulanan 
sınavlar ve sonrasında 
çocuklarımızın bu sınav-

lardan aldıkları sonuçlara göre 
akademik anlamda değerlen-
dirme yapılarak gelecekleri 
hakkında karar vermelerinin 
beklenmesi öğrencilerde stres 
ve kaygıya sebep olmaktadır. 
Bu stresi üzerinde hisseden 
öğrencilerin başarılı ve mut-
lu olmalarını beklemek pek 
mümkün değildir. Öğrencilerin 
bu dönemde en çok ihtiyaç 
duydukları şey anlayışlı, onlara 
ilgiyle yaklaşarak sorunlarının 
çözmelerine yardımcı olabile-
cek iyi bir eğitim kurumu, bu-
nun yanında huzurlu ve güven 
dolu bir aile ortamıdır.

Kandilli Eğitim Kurumları 

rehberlik birimi olarak bizler 
alanında uzman eğitim koç-
larımız ile yıl içerisinde planla-
dığımız uygulamalarla öğren-
cinin eksiğini yine öğrenciyle 
birlikte tespit ediyor ve bunun 
için yapılması gerekenleri plan-
lıyoruz. Amacımız öğrencile-
rimize sorumluluk sahibi birey 
olmayı anlatmak ve öğretmek.

Görüşmeler neticesinde 
elde edilen sonuçlardan ha-
reketle yapılacak ders planla-
rı,etüt çalışmaları ve bireysel 
çalışmalar öğrencinin kendine 
olan güvenin artmasını ve 
ön yargılarının da kırılmasını 
sağlar. Her birey kendi kişiliğine 
uygun hedefler belirleyerek 
buna uygun davranışlar sergi-
lemektedir. Önemli olan he-

deflerin birey için en doğru ve 
ulaşılabilir şekilde belirlenmiş 
olmasıdır. Yıl içerisinde uygula-
dığımız envanterlerle öğrenci 
ve velide farkındalık yaratarak 
hem kendilerini daha iyi tanı-
malarına yardımcı oluyor hem 
de gelecek planlamasında 
basamakları doğru bir şekilde 
çıkmasını sağlıyoruz. 

Günümüz çocukları içinde 
bulunduğumuz koşullar gereği 
hayatlarının her döneminde 
yönlendirmeye ihtiyaç duy-
maktadır. .Bu konudaki sorum-
luluğumuzun farkında ve bi-
lincindeyiz. Ailelere tavsiyemiz 
tüm çocukların özel olduğunu 
bilmeleri ve bireysel farklılıkları 
göz önüne alarak geleceklerini 
planlamalarıdır.

Hayatın
Gerçeği
SINAV!
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 Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz?
 Adım Batuhan Şahin 12. Sınıf öğrencisiyim. 

Düşünmeyi, konuşmayı, kitap okumayı ve mü-
zik dinlemeyi severim. 

 YGS'ye ne zaman çalışmaya başladınız?
 İlk olarak 11. Sınıfta soru çözmeye ve konuları 

dinlemeye başladım. Daha sonrasında 12. sınıfta 
ders çalışma miktarımı arttırdım. 

 Ailenizin ve okulunuzun başarınız üzerin-
deki etkisinden bahseder misiniz?

 Ailemden sınav ile ilgili benimle sık konuş-
mamalarını, uyku düzenime karışmamalarını ve 
vaktimi nasıl değerlendirdiğimi irdelememeleri-
ni istedim. Onlar da bunu benim istediğim gibi 
yaptılar. Okulum da bana ihtiyacım olan alan-
larda ihtiyacımı karşılayacak miktarda etüt ve 
yardım sağladı. Ben de kendi sorumluluklarımı 
aksatmadım.

 Arkadaş seçiminin sınavlardaki başarı üze-
rinde etkili olduğuna inanıyor musunuz?

 Kesinlikle evet. Arkadaşlarımın bana yakın 
yaşlarda olması onların da çalıştığını görerek 

yalnız hissetmememi ve sınav için sosyal ha-
yatımı aksatmam gerektiğinin farkında olmaları 
bana büyük kolaylık sağladı.

 Hangi okulu ve bölümü tercih edeceksiniz?
 Gittiğim üniversitenin seçkin bir üniversite 

olmasına ve mümkünse İstanbul'da olmasına 
dikkat edeceğim. Bölüm olarak seçimimi LYS 
sınavından aldığım sonuca ve hobilerime göre 
yapacağım fakat sağlık alanında bir tercih yap-
mayı düşünüyorum.

 Sınava hazırlık sürecinin sizin kişisel geli-
şiminize katkı sağladığını düşünüyor musu-
nuz?

 Bu süre içerisinde sıklıkla duygu geçişleri 
yaşadım. Ruh halimdeki bu dalgalanmalar beni 
çok zorladı fakat sorumluluklarımın bilincinde 
olmam ve çevremdekilerin desteğiyle kısa süre-
de kendimi toparlayarak  tekrar sınava konsantre 
olmaya çalıştım. Bu sınavın insanın kendini ve 
sınırlarını tanımak adına önemli olduğunu,öfke 
kontrolünün nasıl yapılacağı ve insanın oto-
kontrolünün gelişimi gibi konularda kesinlikle 
gelişimime katkı sağladığını düşünüyorum.

 Sınava hazırlanan adaylara tavsiyeleriniz 
nelerdir?

 Sınavlarda sadece zeki değil düzenli çalışan 
prensipli öğrencilerin başarılı olduğunu biliyo-
rum. Bu sebeple istikrarlı bir şekilde çalışma-
larını planlayarak sürecin daha verimli bir hale 
getirebileceğini düşünüyorum. Günlük, haftalık 
ve aylık tekrarlarla konuların unutulmaması ve 
en önemlisi çok sayıda soru çözerek pratiğin 
geliştirilmesi ve zaman yönetimi dikkat edilmesi 
gereken konular arasında. Kendilerine güvenirler 
ve sorumluluklarının ihmal etmezlerse başarı 
kendiliğinden gelecektir.

“Kendine Güven
Sorumluluklarını İhmal Etme!”
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12.Sınıf 
öğrencimiz
Batuhan
Şahin
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1-Merhaba! Bize  biraz  mesleğinizden  
ve  kendinizden  bahseder misiniz?

1972 yılında Ankara’da doğdum. İlkokul, 
ortaokul, lise ve üniversiteyi Ankara’da oku-
dum. Ankara Üniversitesi Protetik Diş Teda-
visi Anabilim Dalını kazandım. Şu an Gözte-
pe Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde protez 
diş tedavisi, diş tabibi olarak çalışıyorum.

2-Bu mesleği gençlere tavsiye eder 
misiniz?

Ederim tabii ama hem öğrenciliği hem de 
iş hayatı çok zor bir branştır, bir o kadar da 
keyiflidir. ‘’Hiçbir şey olamazsam, diş tabibi 
olurum.’’ Diyen kişilere inanamıyorum çün-
kü eğitimi çok ağır. Sadece teorik bilgi değil, 
pratik bilgi için de çok ağır eğitimlerden ge-
çiyorsunuz. Bu da ister istemez öğrencileri 
biraz yıpratıyor. 

3- Mesleğiniz ile ilgili unutamadığınız 
bir anınızı paylaşır mısınız?

Her gün bir sürü farklı olay yaşıyorum. 
Bize şiir yazan hastalarımız bile var bu yüz-
den manevi yönü çok yüksek bir meslek. 
85-90 yaşındaki bir amcanın size 10 kıtalık 
bir şiir yazması sizi çok mutlu ediyor. İşte her 
gün buna benzer irili ufaklı olaylar yaşıyo-
rum. Bunların hepsi keyfili birer anı.

4-Mesleğinizin zorlukları var mı?
Evet var, insanlarla uğraşmak çok zor. 

Birebir kişiyle iletişim kuruyorsunuz ve mu-
hatap olduğunuz insanlar bazen mutsuz, 
sıkıntılı bir profil sergileyebiliyor size çünkü 
diş hekimi deyince herkesin bir korkusu 
olduğunu biliyoruz. 

5- Okulunuzun veya öğretmenlerinizin 
meslek seçiminizde etkisi oldu mu?

Hiçbir şekilde beni yönlendiren biri yoktu. 
Ben kendim istiyordum. Siz bu konuda çok 
şanslısınız çünkü okulunuzda gerek eğitim 
koçları gerekse rehberlik servisi size ciddi 
anlamda yardım ediyor ve kendinizi tanıma-
nızı sağlıyor.

 6-Okuduğu okulun çocuğunuza kattığı 
en önemli şey nedir?

Buraya yönelik beklentilerim çok yüksek. 
Bugüne kadar hepsi karşılandı. Kandilli Kole-
ji’nde benim ilgimi çeken çok disiplinli oluşu, 
sosyal faaliyetleri, bilim şenlikleri ve sürekli 
öğrencileri motive etmesi. Ayrıca, bu okul 
öğretmeye dayalı bir okul. Öğrenci - öğret-
men ilişkilerinin sıkı olduğu bir okul. Burada 
uzun yıllar geçirip çocuğumun başarılarına 
birlikte şahit olmayı diliyorum.

“İnsanlara
faydalı
olmak 

istedim”

Meriç NAİBOĞLU
Diş Hekimi

Kandilli Koleji Velisi
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“Ailemizdeki
Mimarlardan
etkilendim”

*Merhaba, bize mesleğinizden ve kendi-
nizden bahsede bilir misiniz?

Mimarım, Yeniköy İlkokulu, Sarıyer Ortao-
kulu, Kabataş Erkek Lisesi ve İstanbul Teknik 
Üniversitesinde Mimarlık bölümü gibi okullarda 
okudum. Almanya’da mimarlık ofisinde üç yıl 
stajyerlik yaptım. Türkiye’ye dönünce işletme 
yüksek lisansı yaptım. Sonra cephe tasarımı 
yapan bir firmayla çalışmaya başladım. Orada 
ürün müdürlüğü, genel müdür yardımcılığı, 
genel müdürlük yaptım. Yaklaşık yirmi yıldır bu 
firmayla çalışıyorum.

*Bu mesleği seçmenizin özel bir nedeni 
var mı?

Ailemizde mimar olması ve şantiyeleri 
görmem beni etkiledi. Mimarlık, zaten istedi-
ğim bölümlerden biriydi. Kabataş Erkek Lisesini 
bitirdikten sonra İTÜ’de bu bölümü kazandım, 
orada okudum. Sonra iş hayatına atıldım.

2-Bu mesleği gençlere tavsiye eder 
misiniz?

Mimarlığın prestij sağladığını söyleyebiliriz. 
Sadece tek bir alanda eğitim vermemesi de 
avantaj. Mimarlığı diğer mesleklerle karşılaştı-
rırsak iş sahası genişlemeye müsait. Bu, maddi 
alanda da katkı sağlıyor.

4-Mesleğinizin zorlukları var mı?
Türkiye’de müşteri,  estetik konusunda, mal-

zeme seçiminde, dizayn konularında sorunlar 
yaratıyor. Diğer sıkıntı planlamanın düzgün bir 
şekilde olmaması, inşaatın aceleye getirilmesi. 
Herkes üstüne düşeni yapmadığından böyle so-
runlar ortaya çıkıyor, projelerin kalitesi düşüyor.

*Okulunuzun, öğretmenlerinizin meslek 
seçiminizde etkisi oldu mu?

Etrafımda inşaatların olması, lisedeyken bir 
üst sınıflarımızdan arkadaşlarımızın bizimle 
bilgiler paylaşması beni etkiledi. 

*Okulumuzun öğrencilere kattığını dü-
şündüğünüz en önemli şey nedir?

Bence farkındalık. Yaptığınız güzel bir şey. 
Mesleğe yönelik ilk adımınızı atmış oluyorsunuz. 

Kenan ARACI
Mimar

Kandilli Koleji Velisi



En sevdiğim, kedilerim
Benim iki kedim vardır onları çok severim 
birisin ismi Şirin diğerinin Badem’dir. Biz 
ona Badiş deriz. Şirin de adı gibi çok şirin-
dir. Pespembe burnu masumluk taşıyan 
gözleri vardır. Onlara bazen mamalarını 
ben koyarım. Şirin su istediği zaman yanı-
ma gelir miyavlayıp beni yerimden kaldırır. 

Yıldız Sude Babir 6B

En sevdiğim, hayvanım
Benim en sevdiğim canım hamsterim, 
bazen onu elime alıp uyuturum onun kalp 
atışlarını dinlerim. Ona bazen yemek bazen 
mama veririm. Hamsterlerin yanakları ön 
ayaklarına kadar uzanır ve soğuk yemek 
yerlerse hasta olurlar. O yüzden onlara çok 
dikkatli bakmamız lazım hamsterler aynı za-
manda renk körüdür ve uzağı göremezler. 
Ön ayaklarında 4 arka ayaklarında 5 parmak 
vardır. Hamsterler asla yırtıcı değildir ancak 
onu çok sıkarsan canını yakabilirsin.

Nilsu Nehir Tuna 6B

En sevdiğim, kitaplarım 
Bu hayatta en sevdiğim ve değer verdiğim 
şey kitaplarımdır. Ne zaman üzgün olsam 
bir kitap alır ve okurum. Böylece o kitabın 
satırlarında kaybolur kendi sorunlarımı 
unuturum. Kitaptaki karakterlerle yaşarım 

bütün duygularımla kendimi onun yerine 
koyar ben ne yapardım diye düşünürüm. 
Kitap okuyarak yeni bilgiler öğrenir kendimi 
geliştiririm. Kısacası kitap okumak bana her 
zaman mutluluk ve huzur verir.

Dilan Timuçin 6A

En sevdiğim, annem
Bu hayatta en sevdiğim şey annemdir, çün-
kü ilk onu gördüm. Bana hayatı o öğretti 
bana her zaman yardım etti yol gösterdi. 
Beni dünyaya o getirdi. Kucakladı, büyüt-
tü, kötülüklerden korudu, beni her şeyden 
çok sevdi. Sadece bana değil tüm aileleye 
sevgisini verdi, yardımcı oldu. Her şeyimle 
yanımda oldu ve destekledi. Benim annem 
her zaman azimli ve güçlüdür. Zorluklara 
karşı hep direnir.

Akın Şengül 5C

En sevdiğim, Çantam
Ben en çok çantamı severim, çünkü nere-
ye gitsem benimle gelir. Eşyalarımı saklar 
ihtiyaç duyduğum yerde içinden eşyalarım 
çıkar. Yeni aldığım her şeyimi çantama ko-
yarım. Eşyalarımı unuttuğum zaman he-
men çantama bakarım. Çantamda bulunca 
da mutlu olurum.

Elif sultan Karagöz 5C
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En sevdiğim, günlüğüm
Ben en çok günlüğümü severim, çünkü o 
benim en yakın sırdaşım ve arkadaşım o 
benim bütün duygularımı, anılarımı kısacası 
hayatımı bilir. Şu an 11 yaşındayım ve bir 
sürü anım var. Bunları saklayan bir sırdaşım 
olduğu için çok mutluyum. 

Zeynep Gürbüz 5B

En sevdiğim, kitaplarım
Ben en çok kitaplarımı severim, çünkü kitap-
ların verdikleri bilgiler içimi doldurur.  Her bir 
sayfada ayrı bir neşe ayrı bir heyecan. Oku-
duğum yazarların kitapları gibi ben de bir 
kitap yazmak istiyorum. Yazdığım kitapların 
sonsuza dek hatırlanan bir film olmasını is-
tiyorum. Ben yazar olmak istiyorum en çok 
da imkansızı başarmak istiyorum.

Selin Uysal 5B

En sevdiğim, hamsterlarım
Ben en çok hamsterlarımı severim, çünkü 
onlar çok küçük ve sevimlidir. Aynı zaman-
da keskin ve iyi bir dişe sahip canlılardır. Sizi 
anlayabilir, siz onu elinizde sevdikçe uyur ve 
uysallaşır. Kısa bir zamanda size alışabilir. Ye-
mek yemeyi çok severler. Nerdeyse insanlar 
gibi yemek yerler. Çok akıllı hayvanlardır. Ör-
neğin bir labirente konulduklarında yemeği 

bulmak görevi verilse o yemeğin kokusunu 
alıp çok rahat bulabilirler. Benim hamsterla-
rımın türü gonzalist onlar benim bebeklerim 
iyiki varlar.

Kübra Pençeci 6A

En sevdiğim, fotoğraflarım
Ben en çok fotoğraflarımı severim çünkü 
benim anılarımı taşır. O yüzden benim için 
çok önemliler. Eski fotoğraflarımı belki de 
torunumun torunu görecek. Bu benim için 
çok güzel bir şey fotoğraf çekmeyi de çok 
severim. Hele ki ailem ve arkadaşlarımla. 
Büyüyünce bu fotoğraflara bakıp eskiyi ha-
tırlayacağım. O zaman bu fotoğraflar benim 
yüzümde bir tebessüm yaratacak bu çok 
hoş bir şey bu yüzden en çok fotoğraflarımı 
severim.

Sevde Nur Gani 5C

En sevdiğim, telefonum
Ben en çok telefonumu severim. Çünkü 
telefonumu istediğim her yere götürebi-
liyorum. Onunla oyun oynayabiliyorum 
onunla fotoğraf çektirebiliyorum. Arkadaşla-
rımla konuşabiliyorum, mesajlaşabiliyorum. 
Bilmediğim şeyleri ondan öğrenebiliyorum. 
Telefonumu bana amcam aldı. 

Kerem Şen 5B
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Kandilli’de Öğrenci Meclisi
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Ö
ğrencilerimizin oylarıyla demokrasi 
bilincine uygun bir şekilde oluştu-
rulan öğrenci meclisimiz yıl içinde 
kermes , belirli gün ve haftalar et-

kinlikleri , öğrencilere motivasyon organizas-
yonları gibi pek çok çalışmaya imza attı.
Meclisimizin yaptığı çalışmalardan en dikka-
te değer olanı bir sosyal sorumluluk projesi 
olan ‘Yeni Yılda Mutlu Gülüşler’ isimli yar-
dımlaşma ve dayanışma kampanyasıydı.
Arkadaşlarından , ailelerinden , öğretmenle-
rinden ve ulaşabildikleri herkesten aldıkları 
destekle yürüttükleri bu projede Şırnak ‘taki 

bir okulun öğrencilerinin giyecek ihtiyacını 
karşılamak üzere aldıkları hediyelerle onların 
mutluluklarına vesile oldular. 
Öğrenci Meclisimiz YGS grubu öğrencileri-
mize sınav öncesi küçük hediyeler sunarak 
onların motivasyonlarının artmasını sağladı. 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde in-
sanlarla röportaj yapmak ve onların hislerini 
paylaşmak üzere sokağa çıktılar.
Öğrenci arkadaşları için onların yepyeni yer-
leri keşfedecekleri , doğayla iç içe güzel vakit 
geçirebilecekleri bir gezi organize ettiler.



“MERAKLI ZİHİNLER”
Uygulamaların yer almadığı çağdaş bir 
fen öğretimi yapılamaz. Yaparak ya-
şamak, yaşamın içinde uygulamak ve 
öğrenilen teorik bilgiyi günlük yaşama 
uyarlamak gerekir. Teknoloji ve uzay ça-
ğının bir gereği olarak kalıcı fen öğreti-
minin gerçekleşmesi ve bilim okuryazarı 
bireylerin yetişmesi gerekir. 

OKULUMUZDA FEN DERSİNİ SEVMEK 
İÇİN SEBEBİMİZ ÇOK

 Deney ve gözlem yaparak öğreni-
yoruz. Laboratuvarımızda yaptığımız 
küçücük şeyler bile bizi çok heyecan-
landırıyor. Her seferinde bir bilim insanı 
edası ile çalışıyoruz.

 Eğlenerek öğreniyoruz. Bilimsel bil-
gilerimizi kullanarak çok çarpıcı deney-
ler yapıyoruz. Şaşırıyoruz, eğleniyoruz 
ve sonunda bilimsel kuramlarla açıkla-
malar yapıyoruz.

 Sınıf dışı dersleri çok seviyoruz. 
Güzel havaları değerlendirerek uygu-
lamalarımıza bahçemizde de devam 
ediyoruz. Kimi zaman güneş saatlerimiz 
ile güneşli bir günde zamanımızı ölçü-
yoruz, kimi zaman sürat problemlerinin 
canlı örneklerini gerçekleştiriyoruz. 

 Doğayı seviyoruz. Tohumlar ve bitki 
fidanları ekiyoruz. Toprağı, doğayı koru-
yoruz ve seviyoruz.

 Hayvanları çok seviyoruz, onları 
koruyoruz. Laboratuvarımızda sevimli 
dostlarımızla keyifli zamanlar geçiriyoruz.

 Modeller tasarlayıp, sunumlar ya-
pıyoruz. Yaratıcılıklarımızı kullanıyor 
ve sunum becerilerimizin gelişmesini 
sağlıyoruz.

 Teknolojinin tüm imkanlarından 
yararlanıyoruz. 3D laboratuvarlarımızda 
zengin görsellerle işlediğimiz konula-
rı somutlaştırıyor ve görsel hafızamıza 
kaydediyoruz. Ayrıca birçok teknolojik 
uygulamadan yararlanıyoruz.

 Bilim insanlarının hayatlarından il-
ham alıyoruz. Onların hayatlarını öğreni-
yor ve çalışma alışkanlıklarını, azimlerini 
örnek alıyoruz.

 Sosyobilimsel konulardan ve her 
geçen gün ilerleyen bilgi ve teknoloji 
birikiminden uzak kalmıyoruz. Sadece 
fen dersinin teorik konularını işlemekle 
değil, çeşitli kaynaklardan elde ettiğimiz 
gelişmeleri sınıf ortamında birbirimizle 
paylaşıyoruz.
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Moda ve Tasarım 
Kulübü
Öğrencileri olarak 
bizler: var olanı 
değiştirmeyi hedef-
liyoruz. Kullanılmış, 
küçülmüş, yıllardır 
anneannelerimizin, 
annelerimizin dolap-
larında sakladıkları, 
atmaya kıyamadıkla-
rı, onlara geçmişleri-
ni yahut gençliklerini 
hatırlatan anı dolu 
kıyafetleri günümüze 
ve kendimize uyar-
layarak hayata ge-
çirmeyi hedefledik. 
Tarzımızı dönüşümle 
gerçekleştiriyoruz. 

Moda ve tasarım 
kulübü olarak bizim 
kabul etmediğimiz 
bir kelime var: ESKİ. 
Eski kelimesini haya-
tımızdan çıkarıyoruz 
ve hiçbir şeyin eski 
olduğunu düşün-
müyoruz. Eski diye 
bir şey yok sadece 
dönüşüme uğraya-
cak sanatçı ruhlar-
la karşılaşamamış 
ürünler var. Bizler 
yılsonu defilemizde 
özel Kandilli öğren-
cileri olarak: Farkımız 
Tarzımız diyeceğiz.

ESKİ

DİYE

BİR ŞEY

YOK Kİ...
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Bir yandan Türk Halk Müziği ve Türk Ge-
leneksel Müziğimizin tek sesliliğindeki 
çeşni pınarı kurutulmadan sürerken di-

ğer yandan özüne sadık kalınarak , olanaklar 
ölçüsünde çok sesli çalışmalar yürütülmek-
tedir. Bu bağlamda müzik ruhun gıdası olur.

Güzel sanatlardan biri de müziktir. Yıllardır 
müziğin çeşitli tanımı şöyle yapılmaktadır ;

   ‘’Müzik’’; bilindiği gibi ,insanın bütün 
duygularını , düşünce görüş ve arzularını 
kelimelerin ötesinde anlatan, ifade eden, 
kendine özgü bir tekniği ve bilimselliği, kural 
ve kavramları olan derin ve yüce bir sanattır.  
Tanrının yarattığı canlılar arasında en efta-
li…  olarak tanımladığı ‘’insan’’ denen varlığı 
(bizzat kendisinin bu amaçla) meydana 
getirdiği ve tarih boyunca işleyip geliştirdiği 
bir olgudur. Kalbi, fikri, ruhu kısaca manevi 
bir dildir. İnsanın içinin, ruhunun, duygu, 
düşünce ve görüşlerinin, arzu ve isteklerinin 
, hatta ihtiraslarının ifadesinde kullanılmaya 
çalışılan, çok ince, çok hassas, derin ve yüce 
bir sanattır. Tabii , dile getirilebilme açısından 
erişilmemesi çok güç olan böylesi olağan 
üstü müstesna , büyük ve detaylı , çok ince 
işlemeli,  insan ve baletlerini , duygu ve 
düşüncelerini  ifade edebilmek için (Başlan-
gıçta oldukça primitif olan) ‘’Müzik’’ , ‘’İnsan’’ 
la birlikte insan elinde , kafasında ve ruhunda 
büyük evreler geçirmiş ‘’insan’’ın ruhi ve akli 
tekamülü ile paralel, teknik, ilmi ve sanatsal 

gelişmelerde , ayrıca bütün gerekli ve yar-
dımcı unsurlarıyla beraber bugünkü bilimsel 
bir olgu ve yüce sanat çizgisine ulaşmıştır. 

     Bugün için böyle. Fakat yarınlar için 
gelecek içi Müzik, pek tabidir ki yerinde 
durmayacak, bu haliyle kalmayacaktır. Yine 
Tekamül yolundaki ve doğal olarak değiş-
meler içindeki insanla ve insan tekamülüne 
paralel gelişecek bu müstakbel evrelerle bir-
likte (şimdiden ne olacağı tahmin ve tespit 
edilip söylenmese de , fakat değişik zaman 
dilimleri içinde, değişik mekanlarda  ve bo-
yutlarda ) bir hayli farklı düzeyler  ve mana-
larda yeni yeni biçimlenerek , gene değişik 
nice karakteristikler  çizecek, gelecek nesiller 
için, muhtemel fakat kaçınılmaz beklentiler, 
‘’müstakbel müzik sanatı evre ve dolguları’’ 
olarak insan ve toplum hayatında çağlar bo-
yunca sonsuza dek , O’nun ayrılmaz parçası, 
tamamlayıcısı olarak devam edecek fonksi-
yonunu  sürdürerek yerini koruyacaktır. 

Buraya kadar söylediklerimizden de anla-
şılabileceği gibi görülüyor ki : Müziği insan-
dan, insanı müzikten ayırmak, soyutlamak 
mümkün değildir. Gerekçeleri ‘’ Müzik , insan 
duygu ve düşüncelerini , özge ve özgün bir 
yöntem ve teknikle, kelimelerin ötesinde 
ifade eden derin ve yüce bir sanattır’’. 

Hüsnü AYDOĞDU

Dilimiz ve Müzik
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GULYABANİ

Olağanüstü varlık ve olaylara dair 
yerel inançlarla mizahı usta-
ca bir araya getiren Hüseyin 

Rahmi Gürpınar'ın Türk edebiyatının 
klasikleri arasında yerini almış romanı 
‘’Gulyabani’’, okuru ürkütürken aynı za-
manda gülümseten özgün içeriği ve 
üslübuyla Kandilli Koleji öğrencilerinin 
bu sene çok severek okuduğu kitapla-
rın başında yerini aldı.

Kitapta Muhsine adlı kimsesiz bir 
genç bir kadının hizmetçilik yapmak 
için gittiği köşkte yaşadığı maceralar, 
köşkteki doğaüstü olaylar ve sahtekar-
lıklar anlatılmaktadır. Hüseyin Rahmi 

Gürpınar, Muhsine’nin yaşadıklarından 
yola çıkarak saf ve namusIu insanIarın 
cin, peri, guIyabani gibi hurafelerle 
nasıl kandırıIıp kötüye kullanıldığını 
anIatmıştır. Kitapta dar ve geleneksel 
düşünce kalıpları, hurefeler, akla aykırı 
inançlar mizahi bir dille eleştirilmekte, 
aklın ve bilimin yolundan gidilmesi 
savunulmaktadır.

Gulyabani romanı, edebiyatımızın 
fantastik ögeler barındıran ilk korku 
romanıdır.

Konusuyla, olay örgüsüyle, verdiği 
derslerle dolu dolu, özgün, ilginç ve 
sürükleyici bir kitap olan ‘’Gulyabani’’yi 
bizler okuduk ve çok beğendik. Herke-
se tavsiye ederiz.

MASAL MASAL İÇİNDE

İsmi gibi masalın içinde masal olan, 
iç içe geçmiş beş masaldan oluşan 
bir kitap.  
Kitap, polisiye romanlarıyla tanıdığı-

mız usta yazar Ahmet Ümit’in kale-
minden çıkmış. Yazar, eserdeki masal-
ları annesinden dinlediğini, masalların 
annesine de bir masalcı tarafından 
anlatıldığını ifade ediyor. Masalların 
sözlü anlatıma dayalı olmasından 
dolayı zamanla unutulup gideceğin-
den endişelenen ve bunların mutlaka 

yazılması gerektiğini düşünen Ahmet 
Ümit, masalların özüne dokunmadan 
bazı yerlerini değiştirip geliştirmiş ve 
ortaya ‘’Masal Masal İçinde’’ çıkmış, iyi 
ki de çıkmış. 

Kitap, masal okumanın keyfine 
vardıracak ender eserlerden biri olma 
özelliğiyle öne çıkıyor.

Sadece çocukların değil, yetişkinle-
rin de keyifle okuyabileceği bu güzel 
masal kitabını Kandilli Koleji öğrencileri 
ilgi ve beğeniyle okudu, çok sevdi, 
herkese tavsiye ediyor.
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HER ÇOCUK ÖZELDİR

K
arşımızda yaramaz, 
tembel, kavgacı bir 
çocuk var: Ishaan... 

Acaba ger-
çekten öyle mi? Hikaye, 
Ishaan'ın okulunda baş-
lıyor.Ödevlerini yapmayı 
çok önceden bırakmış 
bir çocuk o. Kafasında 
sadece hayal ettiği kendi 
dünyası var. Öğretmen-

leri, arkadaşları ondan 
çok şikayetçi. Üçüncü 

sene sınıfta kaldığı için 
sene tekrarı yapıyor ama 
hiç ilerleme yok. Sınıfı-
nın birincisi olan ağabeyi 
Yohaan'a bakıldığında 
ikisinin kardeş olduğuna 
kimse inanmaz. Kuralcı 
ve sert babası,Ishaan'ı  bir 
türlü yola getiremiyor. 
Çaresiz annesinin elinden 
ise hiçbir şey gelmiyor. 
Bir gün, Ishaan'ın okuldan 
kaçtığını da duydukların-
da, artık iyice umutsuz-

luğa düşüverir bu 
aile. Onlara göre 
Ishaan'ın terbiye 
olma vakti gel-
miştir. Baba bağ-
lantılı olduğu bir 

tanıdığına ulaşır ve Isha-
an'ın önüne "yatılı okulun 
yolu" açılır. İşte herşey bu 
noktada değişir. Yalnızca 
bir öğretmenle...

Öğretmen Ishaan ile 
ilk karşılaştığında onun 
farklı bir çocuk olduğu-
nu anlar.Onu tanımaya 
başlar. Onunla güven 
dolu bir ilişki kurar.En 
önemlisi onu anlar.Onun 
farklı metotlarla öğrendi-
ğini fark eder. Dersleri bu 
metotlarla ona anlatmaya 
başlar. Onun yetenekleri-
ni ortaya çıkarır.Kısacası o 
öğretmen Ishaan'ı hayata 
kazandırır ve ailesine de 
büyük bir ders verir

Her yaştan insanın 
mutlaka izlemesi gereken 
bir film.İzlemenizi ısrarla 
öneriyoruz...
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DÜNDEN BUGÜNE 
K

andilli Koleji olarak kurulduğumuz günden bugüne dek hep güzel şey-
ler yapmak ve gönüllerde hoş sadâ bırakmak önceliğimiz oldu. Şöyle bir 
geçmişe döndüğümüzde kısacık zaman içinde ne kadar da güzel şeyler 
yapmışız meğer…

Ay ve 
Güneş tutul-
ması olayını 

inceledik 

Diktiğimiz
ağaçlarla

çocuklarımıza 
doğa sevigisi-

ni aşıladık.

LÖSEV’le 
sosyal so-

rumluluk pro-
jesinde görev 

aldık.

Model 
uçak yaparak 
el-zihin bece-

lerimizi ge-
liştirdik.

Anne-
ler gününde 

kokulu taşlarla 
annelerimizi 
unutmadık
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2015-2016 Mezuniyet Töreni
İlk mezunlarımız için tüm öğret-

menlerimiz ile çok özel bir mezuniyet 
töreni planladık. Hazırlıklarımızı 1 
günde tamamladık. Ramazan dolayısı 
ile velilerimizle birlikte iftar yemeğine 

de ev sahipliği yapan okulumuzda 
ortaokul ve lise mezunlarımız ile unu-
tulmaz bir gece geçirdik. Yolunuz açık 
olsun çocuklar, biliyoruz ki iyi yerler-
desiniz, bu da gücümüze güç katıyor.

Karne günümüz de renkli 
karelere sahne oldu. Okul-
larını çok seven öğrencile-
rimiz ayrılmak istemediler, 
hele ki mezun olanlar… 
Biz de onları tatile gön-
dermenin buruk sevinci 
ile karelere yansıdık.
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Ortodondistlik: 
Diş çarpıklıklarını düzeltme olarak adlandıra-
bileceğimiz ortodonti, her yaştaki hastaya uy-
gulanabilir olduğundan ve istenilen sonuçlara 
ulaşıp estetik olarak tatmin edici görüntüye 
kavuşmaya yardımcı olduğundan, bu konuda 
gittikçe bilinçlenen toplumumuzda önümüz-
deki yıllarda da yoğun ve artan bir talep söz 
konusu olacaktır.

Bilgisayar ve Sistem Mühendisliği:
Bilgisayar ve network ağlarının tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de artması, bu alandaki 
şirket sayısının da artmasını sağlayacak. Bu 
şirketlerde istihdam edecek çalışanlara her 
geçen yıl daha da fazla ihtiyaç olacak.

Ergonomi Mühendisliği: 
Modern ergonomi bilimi çalışanların verimini 

ve kapasitesini arttırmayı amaçla-
yan çağdaş bir bilim dalı. Ergonomi 
mühendisleri, çalışanların verimini 
arttırmak için ergonomik ortamlar 
geliştirir. Finans kurumları ve en-
düstri kuruluşları ergonomi mü-
hendislerinin çalışabileceği önemli 
alanlar.

İnternet Arkeologluğu
Önümüzdeki döne-

min en ilginç mes-
leklerinden biri. 
İnternet’teki bilgi 
çokluğu ve kirliliği 
içinde, aranılan 
bilgiye ulaşmak, 

hayati önem taşıyor. 
Bundan 30 yıl sonra, 

bugün İnternet’te 
yer almış ve sizi 
çok ilgilendiren 
bir haberi bulmanız 
gerektiğinde ne yapacaksı-
nız? İşte, İnternet arkeologları, 
tam bu noktada devreye giriyor; 
ihtiyacınız olan bilgiyi, gereksiz bilgi 
yığınlarının içinden, hasar vermeden, ince 
bir işçilikle çıkarıp bizlere sunuyor.

E-itibar Yöneticiliği
Bu meslek grubundakiler, bir önceki meslek 
grubu olan İnternet arkeologlarının yaptığının 
tam tersini yapıyor. Yani hakkınızda çıkan, sizi 
ilgilendiren haberler ve “kalıntılar” arasından 
olumlu olanları ön plana çıkarıp, olumsuz 
olanları İnternetin karanlık odalarına hapsedi-
yor. Böylece, sanal âlemdeki itibarınızı, istedi-
ğiniz şekilde yönetmek mümkün oluyor.

Gen Haritacılığı
Gen haritacıları, vücudun gen haritasını çıka-
rarak kişiye özel tedaviler geliştirmekle kalma-
yacak, bir de bu haritalar sayesinde, hastalık-
lara daha oluşmadan çareler bulabilecek.

İklim Değiştirme Uzmanı
Bu uzmanlar, küresel ısınmayla mücadele gibi 
uzun vadeli, ulvi amaçların 
yanı sıra, dönemler ve bölgeler 
bazında da iklimleri kontrol et-
meye çalışacak. Bu yolla, doğal 
afetlerle mücadele edileceği 
gibi, tarımda verimliliğin de 
artırılabileceği düşünülüyor.

GELECEĞİN 
MESLEKLERİ

Geleceğe ve gençliğe yatırım yapan Nişantaşı Üniversitesi, ileri teknolojik altyapıyla donatılmış 
yenilikçi 1453 NeoTech Campus ile eğitimde çağdaş ve benzersiz bir dünyanın kapısını aralıyor.

Yaklaşık 60 bin öğrencinin aynı anda eğitim alabileceği 1453 NeoTech Campus ile eğitim ve 
bilimde güncel gelişmeleri akıllı sınıflarda yakından takip edebilecek gençlerimiz, yerel değerlerine 

sahip çıkarken dünyaya da entegre olmuş güçlü bireyler olarak yetişecekler.

1453 NEOTECH CAMPUS
32 ADET SAĞLIK LABORATUVARI
264 ADET DERSLİK
1.200 m² KÜTÜPHANE
DOKUNMATİK EKRANLI AKILLI SINIFLAR
MAHKEME SALONLARI 
ECZACILIK VE DİŞÇİLİK LABORATUVARLARI
BİYOKİMYA - BESLENME VE DİYETETİK LABORATUVARLARI
5 ADET ÇOK AMAÇLI GASTRONOMİ MUTFAĞI

12 ADET BİLGİSAYAR LABORATUVARI
11 ADET ÇİZİM ATÖLYESİ
RADYO - TELEVİZYON STÜDYOLARI
DOKUMA, BASKI VE BOYAMA ATÖLYELERİ
HAVACILIK VE DENİZCİLİK SİMÜLASYON ATÖLYELERİ
VIDEOWALL TEKNOLOJİSİ VE DİJİTAL BİLGİLENDİRME SİSTEMİ
ÖĞRENCİ BİLGİ KİOSKLARI
OPTİSYENLİK LABORATUVARLARI
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