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Her alanda kişiye özel hizmetlerin tercih edil-
diği günümüzde, eğitim öğretim alanında da 
kişiselleşmeyi ifade eden Butik Eğitim yoğun 
ilgi görmektedir.

Butik eğitimin en büyük avantajı, bireylerin 
farklılıklarını keşfedip bu farklara göre kişisel 
çözümler üretebilmesidir.
 
Hiç değişmeyen bir eğitim sisteminin günümüz 
dünyasının ihtiyaçlarına cevap veremeyeceğini 
görüp büyük bir değişime ihtiyacımız olduğunu 
düşünmemizle başladı Kandilli Koleji Hikayesi...

Yaklaşık 15 yılda bir yeni nesiller ortaya çıkıyor 
ve her çocuk kendi neslinin ürünü olarak bü-
yüyor. Bu döngüye göre içinde bulunduğumuz 
Teknoloji çağında doğup büyümüş olan neslin 
de beyni farklı çalışıyor.

Görselliğe önem veriyor, bilgiyi daha farklı ve 
hızlı işliyorlar. Kalpten gelen ve samimi bir ile-
tişimle kendilerini ifade ediyor, yaratıcılıklarını 
kullanabilecekleri alanlar istiyorlar. Büyük po-
tansiyeli olan bu nesli geliştirerek eğitmek için 
uygun alanları oluşturma görevi de ilk olarak 
biz eğitimcilere düşüyor.

Biz de okulumuzda her dönem farklılaşan tüm 
nesilleri kucaklayabilmek için  eğitimlerle öğ-
retmen davranışlarını güncelliyor, öğrenme 
alanlarındaki değişiklikleri en hızlı şekilde uy-
gulayarak eğitimi şekillendiriyoruz.

Sürekli dinamik olan eğitimde, çocuklara çok 
yönlü cevaplar verebilmenin en verimli yolunun 
kişiye özel eğitim olduğunu görüyoruz. Bu ih-
tiyacı gidermek üzere Butik Okul Konsepti ile 
yola çıktığımız Kandilli Kolejinde eğitim ma-
ceramız başarılarla büyüyerek devam ediyor. 
Kandilli Koleji eğitim programı, öğrencilerin 
eğitim ve gelişimini her yönden destekleyecek 
şekilde planlanıyor.

Dünya standartlarında bireyler olmanın en 
önemli dinamiği olan dil edinimi, İngilizce ve 
Almanca olarak çift yönlü sağlam temeller 
üzerinde yükseliyor.

Gramer ve beceri dersleri olarak şekillendirilen 
yabancı dil programımız, alanında yetkin öğ-
retmenlerimiz ile eğlenceli aktivite zamanları-

İtibarlı Bir Gelecek İçin
ÖNCE EĞİTİM 
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na dönüşürken, yabancı dilin bir ders olduğu unutulup dersler öğrencilerimizin hayatının bir parçası 
haline geliyor. Akademik başarı eğitim felsefemizin temelini oluşturduğu için okulumuzda yoğun aka-
demik program uygulanarak hafta içi ve cumartesi günleri dahil olmak üzere 6 gün eğitim veriliyor.

Tüm derslerde destekleyici ek çalışmalar  ile akademik başarı en üst seviyeye taşınıyor.

Öğrencinin eksik yönlerini tamamlamak ya da ilgili olduğu alanlarda kendini geliştirmek için ihtiyaç 
duyduğu eğitimi, ayrıca bir kursa gitmeden, alıştığı düzen içerisinde, ücretsiz olarak alması sağlanıyor.

Ögrenmek sizin çabanız ve motivasyonunuz ile gerçekleşir. Ders öncesinde kendinizi  hazırlayın. Her 
dersten önce bu dersin size kazandıracaklarını düşünün. Hangi amaç için orada bulunduğunuzun 
muhasebesini yapın ve eğitimin size kazandıracaklarını ilerdeki hedefinize ulaşmanın yegâne yolu 
olduğunu düşünün.

Sonuç olarak, iyi bir eğitim almak için sadece kaliteli bir okul, profesyonel eğitimciler yeterli olmaz. 
Başarılı olmak için eğitim almaya istekli olmak, hedefler koymak ve başarma azmini sürekli canlı tut-
mak gerekir. İsmail ŞİLAN

Kandilli Koleji Kurucusu

Ayrıca akıllı tahta uygulamaları, görsel ma-
teryaller ve simülasyonlarla zenginleştirilmiş 
dersler öğretmen ve öğrenci etkileşiminin en 
üst düzeyde tutulduğu 16 kişilik esnek sınıf-
larda işleniyor. 

Öğrencilerin edindikleri bilgiyi deneyerek, ya-
parak, yaşayarak öğrenmeleri ve öğrenme 
sürecinin aktif bir parçası olmaları sağlanıyor. 

Öğrencilerimiz sürekli yapılan birebir koçluk 
görüşmeleriyle kendini tanıyor, yetenekleri ve 
başarıları doğrultusunda hedefler belirleyerek 
bu hedeflere  ulaşmayı öğreniyor.

Eğitim öğrenci okul ve aile üçlüsünün etkin iş 
birliği ile yürütüldüğünde başarıyı getirebile-
cek bir süreçtir.

Bu sürecin en önemli ayağı olan öğrencilere  
eğitim hayatlarında başarıyı yakalayabilmele-
ri için birkaç tavsiyem olacak.
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Kandilli Kolejinde okul binası, eği-
tim alanları ve donanımlarında Butik 
Eğitim Konsepti çerçevesinde öğren-
cilerine özel okul ayrıcalığını yaşatmak 
için gerekli tüm ayrıntılar planlanmıştır. 

Bu vizyon çerçevesinde, 4500 metrekare 
kapalı alan ve 1000 metrekare açık alan 
içerisinde, 18 kişilik, arka sırası olmayan 
esnek sınıflar, bilgisayar - 3D labora-
tuvarı, fen bilimleri laboratuvarı, görsel 
sanatlar atölyesi, müzik sınıfı, kütüpha-
ne-çalışma salonu, konferans salonu, 
kapalı spor salonu, basketbol sahası, 
voleybol sahası, futbol halı sahası, ye-
mekhane ve kantin gibi alanlar tüm öğ-
rencilerine etkin hizmet verecek şekilde 
oluşturulmuştur. 

OKULUMUZ OKULUMUZ 
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Modern dönemde dünyadaki okul ve ders-
lik yapıları incelendiğinde gelişmiş ülkelerde 
öğrencilerin daha aktif olmalarını sağlayacak 
şekilde düzenlendiğini görmekteyiz. Kandilli 
Koleji’nde Özel Öğretim Kurumları standart-
ları yönergesi yanında Evrensel Eğitim stan-
dartları da dikkate alınarak öğrencilerin aka-
demik, sosyal-kültürel ve sanatsal gelişimleri 
için tüm imkanlar oluşturulmuştur. Bu imkan-
lar çerçevesinde öğrenilen tüm teorik bilgiler 
öğrencilerimizle uygulamaya dönüştürülerek 
kalıcı hale gelmektedir. 

Bahsedilen imkanların yanında öğrencilerimi-
zin daha eğlenceli bir okul hayatı geçirmeleri 
ve yaşamı okuldan sonra değil de okul içeri-
sinde hissetmeleri için okulumuzda yaşayan 
hayvan dostlarımız ile ağaçlarımız ve çiçek-
lerimiz okulumuza renk katmaktadır.

Öğrencilerimiz ergonomik, canlı ve yeterli imkan-
lara sahip okul binasında çok yönlü bir eğitim al-
maktadırlar.

Okulumuzun, Butik Eğitim Konsepti, fiziki dona-
nım ve özelliklerinin yanında, lokasyon avantajıyla 
kolay ulaşım imkanına sahip olması da veli ve öğ-
rencilerimizin memnuniyetini desteklemektedir.
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Bilgi ve iletişim teknolojilerinin günlük hayatımızda giderek daha fazla yer etmesi ile 
temel bilgi okuryazarlığı herkes için önemli görülmektedir. Bu bağlamda gelecek ku-
şakların bugünkü varisi olan öğrencilerimizin bu temel becerilerin yanında “kodlama” 
becerilerini de geliştirmeleri onları hayata hazırlama aşamasında çok önemldir.

“Kodlama” olarak tanımlanan eğitimin temel amacı, herkesi prog-
ramcı/yazılımcı yapmak değildir. “Kodlama” eğitimi bir programcı 
yetiştirmenin ötesinde bir anlam ifade eder. Okuma-yazma ve te-
mel bilimlerin yanında bu dersin verilmesi öğrencilerin analiz ya-
pabilmelerine, problem çözme için sistemli düşünme becerilerini 
geliştirmelerine, mantıksal çıkarımda bulunmalarına ve kendilerini 
daha iyi şekilde ifade etmelerini sağlar.

Bilişim teknolojileri ve yazılım dersimizde öğrencilerimiz, temel 
bilgisayar kullanımının yanında kodlama-robotik dersleri de al-
maktadır. Bu ders kapsamında öncelikle Code.org ve Scratch 
programları ile çalışmalarımıza başladık. İlk dönem Scratch prog-
ramında görsel tasarım ilkelerine de uygun olarak, çocuklarımız 
çeşitli oyunlar programladılar. İkinci dönem ise Code.org ile prog-
ramlamanın bütün kural ve ilkeleri ile eğlenceli bir şekilde kodla-
mayı öğrendiler. Analiz-sentez, problem çözme, problemlere farklı 
çözümler sunma, algoritma kurma vb. yeteneklerini geliştirme fır-
satı yakaladılar. 

ROBOTIK
EGITIMI

KODLAMA
VE
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ROBOTIK NEDIR?

Robotik, birçok mühendislik dalının ortak çalışma alanıdır. Robotlar 
yararlı amaçlar için insanların hizmetine sunulmak üzerine üretilen 
karmaşık makinelerdir. Ülkemizde “mekatronik” adı altında açılmış 
bölümler robotik çalışmalar yapmaktadır. Teknolojinin getirdiği ihti-
yaçlar doğrultusunda eğitim sistemlerinde de yeni uygulamalara gi-
dilmiştir. Bu nedenle, robotik uygulamalar ilköğretim ve ortaöğretim-
de yer almaya başlamıştır. Ayrıca robotik, mühendislik tasarımlı fen 
bilimleri eğitiminin de bir uygulaması haline gelmiştir. Bu ders robot 
sistemlerinin veya günlük hayatta kullandığı bir makinenin küçük bir 
tasarımını yapmak, onların zihin ve el becerilerinin gelişmesine, ya-
ratıcılıklarının artmasına katkı sağlamaktadır. Öğrenciler teknolojik 
ürünlerin, öğrendikleri bilimsel kuramlarla nasıl oluşturulduğunu an-
lama fırsatı elde etmektedirler.

Kandilli Kolejinde öğrencilerimiz “kodlama” eğitimlerinin devamında, 
edindikleri becerilerinin yanında 3 boyutlu düşünme becerilerini de 
geliştiren robot setlerimiz ile çeşitli robotlar inşa edip bu robotlara 
yazdıkları programlar ile onlara çeşitli görevler yaptırma olanaklarına
sahiptir.  

Kandilli Koleji
Teknoloji ve Tasarım Bölümü



Müzik; gözle görülmeyen ancak ritimlerle dile getirilen, 
içindeki aktivasyonlarla insanların müzik anlama kabili-
yetlerini geliştirecek düzeyde olan bir ahenktir. Bir bakı-
ma, “Müzik, aslında doğada var olan seslerdir.”

Müzik girdiği ortama ayak uydurabilme yetisine sahiptir. Nasıl ki insan, 
yaşadığı çevreyle uyum sağlar; işte müzik de böyledir. Mevlana’nın da 
dediği gibi, “Müziksiz hayat hiçe benzer, müzik kalbin ve ruhun gıdasıdır. 
O gıdadan kimse mahrum kalmasın.” Müzik, hayata bakış ufkumuzu ge-
liştirir ve bizlere kabiliyet verir.

İşte bu noktada müzik dersimizin genel amacı; öğrencilerimi-
ze dokunabilmek, onların içinde açığa çıkmamış yeteneklerini 
keşfetmektir. Bu sayede müzik dersi; öğrencilerimizin hem ar-
kadaşlarıyla ilişkilerine daha pozitif etki edecek hem de sosyal-
leşmelerine ve girişken olmalarına yardımcı olacaktır.

Müzik dersinde,  öğrencilerimizle şarkı ve marşlar öğreniyoruz. Ritim 
aletleri ile ritim çalışmaları yapıyor, bazı türkülerimizi beden perküsyonu 
şeklinde yorumlayıp sahneleme çalışmaları yapıyoruz. Hayatımızın 
her alanında ritim vardır. Yürürken adım atışımız, kalp atış sesimiz 
ve daha birçok dış ses…Hepsi birer ahenk içinde birbirini tamam-
layan seslerdir. Tüm gayemiz; öğrencilerimize müziği sevdirmek, 
müzik becerilerini geliştirmek ve onların ileride kendilerini mü-
zikle rahat bir şekilde ifade etmelerini sağlamaktır.
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Kandilli Koleji
Müzik Bölümü



Dünya nüfusunun beşte biri İngi-
lizcede yeterli düzeydedir. Bu dili 
bu kadar önemli kılan özellik, di-
ğer dillerin aksine sadece bir coğ-
rafi bölgeyle sınırlı kalmamasıdır. 
İngilizce, dünyanın her köşesine 
yayılmış bir dildir. Bu lisan anadil 
olarak yalnızca Amerika, İngiltere, 
İrlanda, Avustralya, Kanada, Yeni 
Zelanda ve İskoçya’da konuşul-
masına rağmen 53’ü İngiliz Mil-
letler Topluluğuna üye, toplam 73 
ülkede ortak veya resmi dil olarak 
kullanılmaktadır.

– Dünyadaki mektupların % 75’i 
İngilizce yazılır.

– Elektronik olarak depolanan 
bilginin % 80’i İngilizcedir. 

– 40 milyon internet kullanıcısı-
nın çoğu İngilizceye ihtiyaç du-
yar!

Bu dil aynı zamanda ticaretin, 
bilimin, havacılığın, denizciliğin, 
diplomasinin, uluslararası iletişi-
min, sinema sektörünün ve inter-
netin dilidir.

– İngilizce sadece modern iş 
dünyasının ortak dili olduğu için 
değil, aynı zamanda zenginliği 
ver esnekliği dolayısıyla da eşsiz 
bir dil olmuştur.

Biz okulumuzda kura göre İngi-
lizce derecelendirme sistemi ile 
aynı seviyedeki öğrencilerimizi 
sınıflayarak daha etkin bir dil edi-
nimi sağlıyoruz. Bu sisteme göre 
ayrı kur seviyesine göre hafta 
sonu ödevleri vererek öğrenme 
verimliliğimizi artırıyoruz.

Proje ödevlerimizle ise öğrencile-
rimiz  “Best TouristicDestinations 
in the World” ve “DescribeLon-
don” konularımızı işlerken pano 
çalışmaları ve powerpoint su-
numları ile kelime kullanma sevi-
yelerini arttırdılar. Toplum içinde 
etkin olarak sunum yapma be-
cerilerini geliştirirken araştırma 
yöntemlerinden faydalanıp bütü-
nü oluşturmayı hedeflediler. Ders 
çıkışlarında yaptığımız teke tek 
etütler veya grup etütleri ile eksik 
kalan konularımızın üstünden ge-
çilmiş ve hafta sonları ise yabancı 
öğretmenlerimizle speaking akti-
viteleri ve oyunlarla, İngilizceyi 
yaşayarak öğrendiler.
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İNGİLİZCENİN
DÜNYADAKİ

ÖNEMİ

İNGİLİZCENİN
DÜNYADAKİ

ÖNEMİ

İNGİLİZCE, 
dünya üzerinde 1,8 
milyar insan tarafın-
dan konuşulur. İn-
gilizce günümüzde 
uluslararası dil, ile-
tişim dili veya dünya 
dili olarak adlandırılır. 
Bunun nedeni Ameri-
ka Birleşik Devletle-
ri’nin küresel olarak 
artan ekonomik ve 
kültürel etkisidir. İn-
gilizce, artık birçok 
meslekte gereklilik 
haline gelmiştir. Dün-
ya üzerinde birçok ül-
kede resmi dil İngiliz-
cedir.
Bugün, neredeyse dünyanın 
her yerinde, bilinmesi en yarar-
lı dil İngilizcedir. Dünyada en 
çok kullanılan uluslararası dil-
dir. Öğrencisinden iş adamına, 
gencinden yaşlısına somut bir 
gereklilik olarak ortaya çıkmaya 
başlamıştır.
  

Kandilli Koleji
Yabancı Diller  Bölümü



Beden eğitimi dersinde amacımız çocukların eğlenirken 
öğrenmelerini, gelişmelerini sağlamaktır. Fiziksel uygunlukları-
na, spora olan yatkınlıklarına göre mücadele ve rekabet 
etmelerini sağlamaktır. Derslerimizde amacımız, yaş gruplarına 
göre konularımızı belirleyerek onların spora olan ilgilerini, 
bedensel gelişim, kas koordinasyon ile birlikte stratejik oyunlar-
la zihinsel gelişimlerine de yardımcı olmaktır.

İnsan kişiliğinin gelişmesi üzerinde beden eğitimin
olumlu etkisi bilindiğinde, eğitim fonksiyonu beden
eğitimin en önemli parçası olarak değerlendirilebilir.
Kişinin fiziksel yönünün dışında, beden eğitimi dersinin 
zihinsel, ahlaki ve estetik yönlerinin üzerinde de olumlu 
etkilerini şöyle özetleyebiliriz:
 
Zihinsel yönden: Fiziksel egzersizlerin uygulama
sırasında dikkat, bellek, yaratıcılık, gözleme kapasitesi
gibi çok önemli zihinsel özellikler gelişmektedir. Ayrıca 
beden eğitimi faaliyetinde öğrencilere dolaylı olarak, efor 
fizyolojisi, motorik eylemleri uygulama ile  ilgili temel 
bilgiler verilir. Bu bilgilerle  fizik egzersizin uygulanması bilimsel 
olarak tanınması ve katılan öğrencilerin bilinçlendirilmesi 
amaçlanmaktadır.
 
Ahlaki yönden: Fizik egzersizleri uygulama dersinde, hem 
günlük hayatta hem de beden eğitimi uygulama sırasında 
düzgün bir davranış öğretilmesine büyük önem verilmektedir. 
Ayrıca disiplin, spor malzemelerini, spor yaptıkları alanları 
koruma, arkadaşlarla iyi ilişkiler içerisinde dersleri sürdürme 
konusunda öğrencilere gereken disiplin sağlanmaktadır.
 
Estetik yönden: Fizik egzersizlerin teknik ve taktik uygulama-
larıyla, beden eğitimi faaliyetine katılan öğrenciler fiziki olarak 
estetik ve daha atletik bir görünüm sağlamaktadır.

OKUL
TAKIMLARIMIZ
OKUL
TAKIMLARIMIZ

Öğrencilerimizin yeteneklerine, ilgi 
alanlarına göre takımlara katımlarını 
sağlayarak öğrencilerimizin sportif 
gelişimleri sağlanmaktadır.

Okul takımlarımızla il ve ilçe müsabakaları-
na katılıyor değişik branşlarda yetenekli ve 
lisanlı sporcularımızla okulumuzu temsil 
ediyor çeşitli başarılar yakalıyoruz.
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Ders dışında yaşam alanı oluşturduğumuz 
öğrenci kulüplerinden biri masa tenisidir. 
Kulübümüzün öncelikli amacı, sağlıklı kas 
koordinasyonu sağlayarak bunun yanında 
sabırlı  ve özgüvenli bireyler yetiştirmektir. 
Aynı zamanda takım ruhu oluşturarak birlik 
ve beraberliği kazandırmaktır. 

Öğrencilerimize, sıfırdan eğitim verilerek profesyonelleşmelerini 
sağlıyoruz.  

Yaptığımız ilçe maçlarında birinci olan takımlarımız kupa ve ma-
dalyalar ile okula dönmüşler, tüm öğrencilerimizle başarı heyecan-
larını paylaşmışlardır. 

RAKETLERİN
TOPLARLA DANSI

Kandilli Koleji
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
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BİR SORU VARDIR Kİ ÖĞRENİM HAYATIMIZ BOYUNCA KAFA-
MIZI KURCALAR: “SORUNLARIMIZI EN PRATIK NASIL ÇÖZE-
RİZ?” BU SORUYU DAHA TEKNİK HÂLE İSE “ANALİTİK 
DÜŞÜNMEK NEDİR?” DİYE ÇEVİREBİLİRİZ. GERÇEKTEN ANA-
LİTİK DÜŞÜNMEK DENİR?

Analitik düşünme: “Bir problemi çözmek için, bilgileri ayrıştırarak ve 
sorunu oluşturan öğeleri göz önüne alarak sonuca varmak için yürütülen 
sistematik düşünme tarzıdır. Yani çözüm odaklı düşünmektir.” Sorun-
larımızı çözmeye uğraşırken en pratik ve hızlı yolu bulmamızdır analitik 
düşünme ve analitik düşünmenin henüz keşfedilmiş kesin bir yolu 
olmasa da kendine özgü farklı yolları vardır. 

Bu yolu kendimiz nasıl bulabiliriz?

Analitik düşünmemiz için yapılabilecek birçok zihinsel aktivite var. 
Bunlardan bazılarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Öncelikle bu aktiviteler insanın bakış açısını genişletir. Bir olay karşısın-
da vermiş olduğumuz tepkilerin sonuçlarını önceden değerlendirmemizi 
sağlar. 
Analitik düşünme becerisi gelişmiş kişiler sorgulayıcıdır ve araştırmaya 
yatkındır. Toplumsal olarak doğruluğu kabul görmüş (belki de yanlış 
olan) bilgileri sorgulamaktan çekinmezler. Bu sayede doğrunun yer, 
zaman, duruma göre değişkenlik gösterebileceğini görürler ve içinde 
bulundukları şartlara göre en doğru kararları verirler.
Bir bilginin veya davranış biçiminin doğruluğunu anlamanın en iyi yolu, 
analitik düşünme yapısıyla sorgulamaktadır. Aksi durumda bağnazlık, 
ezbercilik ve benzeri tehditler söz konusudur.

Sorgulama ve araştırma becerisine sahip 
olmayan toplulukların, soyut kavramları 
doğru yorumlama işlevi zayıftır.

Analitik düşünme becerisi, hayatımızda 
karşılaştığımız problemlere karşı sağlıklı 
çözümler geliştirmemizi sağlar. Proble-
min çıkış noktası, sebepleri, doğurduğu 
sonuçlar, çözüm yolları, arzulanan 
sonuçlar gibi probleme dair alt başlıklar 
tek tek değerlendirildiğinde problemin 
ortadan kaldırılma olasılığı artar.

Analitik düşünme becerisine sahip 
olmak, özellikle iş alanlarında aranan bir 
özelliktir. Tıpkı sosyal yaşantımızda 
olduğu gibi iş hayatımız da eleştirel ve 
çözüm odaklı düşünme önemlidir iyi 
yöneticilerin analitik düşünme becerileri 
de iyidir.

Özetlemek gerekirse, analitik düşünme 
becerisi, bireyin aklını doğru kullanabil-
mesi ve buna bağlı olarak okul, iş, sosyal 
yaşamında başarılı olabilmesini sağlayan 
önemli bir beceridir.

ANALİTİK
DÜŞÜNMEK

• Matematik problemleri ve sayısal bulmacalar çözün.

• Beyin jimnastiği ve interaktif zekâ oyunları oynayın.

• Bir tartışma ya da okuma kulübüne katılın.

• Dünya görüşünüzü genişletin.

• Ayrıntılara dikkat edin.

• Sorgulayın.

• Polisiye romanlar okuyun.

• Bilim kurgu ve polisiye filmler izleyin.

Kandilli Koleji - Rehberlik Birimi
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ÖĞRENCİ MECLİSLERİ
Kandilli Koleji Karma Eğitim Modeli ile bilginin bir öğretenden 
edinilmesinden ziyade aktif şekilde karşılıklı deneyimlen-
mesiyle kazanılmasını benimsiyor. Karma Eğitim Modelinin 
merkezinde yer alan Öğrenci Meclisleri ile öğrenciler liderlik 
vasıflarını lise çağında öğrenerek iş dünyasına hazır bireyler 
olarak yetişir. Öğrenciler demokratik bir seçimle oluşturulan 
Öğrenci Meclislerinde görev alarak okulun karar alma süreç-
lerinde aktif rol oynar, yürütülen her projenin tanıtım, organi-
zasyon, lojistik ve finans çalışmalarını organize eder. Yönetim 
ve organizasyon becerilerinin yanı sıra kendini ifade etme ve 
insiyatif kullanma becerisi ile özgüvenli bireyler olarak yetişir. 
Özellikle sosyal sorumluluk projeleriyle kültürel farkındalığı 
ve kendini değişik platformlarda ifade etme becerisine sahip 
olur. Okulumuz, Öğrenci Meclisleri çalışmaları ile yaşayarak 
öğrenme için gerekli zemini hazırlarken aynı zamanda gerçek 
vaka çalışmalarına ve projelere dayalı öğrenmeyi destekleye-
rek geleceğin liderlerini yetiştirir. 

ÖĞRENCİ MECLİSİ ÜYELERİ
GÖREV TANIMLARI
Meclis Başkanı: Okul yönetiminin aldığı kararlarda aktif rol 
oynar. Öğrenci meclis üyelerini ve yürüttükleri projeleri koor-
dine eder. Haftada bir meclis üyeleri ile toplantı organize eder, 
haftalık gündemleri belirler. Okul yönetimi ile sene içinde ger-
çekleştirilecek projelerin belirlenip uygulanmasında aktif rol 
oynar. Öğrencilerin görüş ve isteklerini okul yönetimi ile ger-
çekleştirdiği toplantılarda gündeme getirerek uygulanmasını 
sağlar. 

Medya-Sosyal Medya İletişim Başkanı:
Öğrenci Meclisinin gerçekleştirdiği her türlü faaliyeti medyaya 
duyurarak okulun kurumsal sitesinde ve sosyal ağlarda yayın-
lanmasını sağlar. Yerel yayın kuruluşları ile irtibat sağlayarak, 
Öğrenci Meclisinin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi 
verir, fikir alışverişinde bulunur. Meclisin yapmış olduğu bütün 
etkinlikleri arşivler.

Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Projeleri Başkanı:
Yıl içerisinde yapılan sosyal sorumluluk projelerini yürütür, 
bu projeyle ilgili okulda öğrenciler, öğretmenler ve yöneti-
ciler arasında gündem oluşturur. Sosyal Sorumluluk Pro-
jeleri için sponsor görüşmeleri gerçekleştirir, yardımların 
ulaşması için lojistik çalışmalarını sınıf temsilcileri ile bir-
likte yürütür. Birlikte yaşama bilincini geliştirmeye yönelik 
çalışmalar gerçekleştirir.

Bilimsel ve Sanatsal Projeler Başkanı:
Sanatsal ve bilimsel projeler ve yarışmaların okulda duyu-
rusunu yapar. Öğrencilerin katılımını sağlayarak, çalışma-
larını destekler.

Finansal Kaynak Başkanı:
Öğrenci Meclisinin projelerini sağlıklı ve düzenli yürüte-
bilmesi amacıyla finansal kaynak bulur. Öğrenci Meclisi 
bütçesini düzenler ve kontrol eder. Etkinlikler için sponsor 
görüşmeleri sağlar. Yapılacak çalışmalarla ilgili aylık/dö-
nemlik çalışma planı hazırlar.

Dış İlişkiler Başkanı:
Yurt içi ve yurt dışından okullar ile iletişime geçerek proje or-
taklıkları sağlar. Okulumuzun yürüttüğü sosyal sorumluluk 
projelerinin kardeş okullarla yürütülmesini organize eder.

ÖĞRENCİ
MECLİSİ

MECLİS BAŞKANI

MEDYA ve İLETİŞİM BAŞKANI
SOSYAL SORUMLULUK ve
EĞİTİM PROJELERİ BAŞKANI
BİLİMSEL VE SANATSAL PROJELER BAŞKANI
FİNANSAL KAYNAK GELİŞTİRME BAŞKANI
DIŞ İLİŞKİLER BAŞKANI

MECLİS ORGANİZASYON ŞEMASI
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İslam, sadece ibadet dini değildir. Onun en büyük 
öğretisi güzel ahlaktır. En büyük örneği ise Hz. 
Muhammed (s.a.v)’dir. Onun kalbi insan sevgi-
siyle doluydu. Daima güler yüzlü ve tatlı dilliy-
di. Başkalarının kusurlarını yüzlerine vurmazdı. 
Doğru sözleriyle bilinir,sözlerinden dönmezdi. 
İntikam duygularını sevmez, bağışlamayı tercih 
ederdi.Kendisine kötülük edenlere iyilik yapardı.
Yaşlılara karşı saygıda kusur etmez, küçükleri 
sever ve şefkat gösterirdi. O tüm insanlığa güzel 
ahlakı ile örnek olmuş bir peygamberdi.

Biz eğitimcilerde Hz. Muhammed’in güzel ahla-
kından yola çıkarak öğrencilerimizi ahlak konu-
sunda bilinçlendiriyoruz.

İnsanların bir arada, mutlu, huzurlu bir şekilde 
yaşamasını öğütleyen İslam, daima iyiliği, doğ-
ruluğu, yalan söylememeyi, dürüst olmayı, anne 
babaya saygılı olmayı, kötü söz söylememeyi 
emretmektedir. Öğrencilerin Din Kültürü ve Ah-
lak Bilgisi dersleriyle bu ahlaki erdemleri içsel-
leştirmesi sağlıyoruz.

İSLAM;
GÜZEL
AHLAKTIR

Kandilli Kolejinde geleneksel hale gelen, paylaş-
manın ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin 
simgesi olan Aşure Günü’nü tüm öğrencilerimi-
ze ve öğretmenlerimizin katılımıyla kutladık. 

AŞURE
GÜNÜ



Bilim deyince herkesin aklına Batı ve Batı’nın 
yetiştirdiği bilim insanları gelmektedir. Oysa 
medeniyetler tarihine baktığımızda, bilime 
öncülük eden insanların çoğunun Doğu me-
deniyetinde yetiştiği görülür. 

İslam Bilim Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin 
tarafından kurulan islam bilim ve teknoloji 
tarihi müzesi, bilim ve medeniyetler tarihinin 
birbirinden kopuk olmadığını, doğu ve batı 
ilminin bir olduğunu bize göstermektedir.

Müzede İslam Medeniyeti’ne ait dokuzuncu 
ve on altıncı yüzyıllara ait eserlerin birebir 
kopyalarının maket ve modelleri bulunmak-
tadır.

İki katlı, geniş bir alana sahip olan müze,  
içerdiği eser sayısı bakımından Frankfurt’tan 
sonra dünyada ikinci örnektir. Tıp, astronomi 
ve coğrafyaya kadar birçok alana ait eserleri 
barındırmaktadır. 

Kandilli Koleji öğrencileri müzede yaptığı 
dersle, Doğu - Batı bilim ve medeniyet tari-
hinin gelişim sürecini gözlemleyerek öğren-
miştir.

GÜLHANE
İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ
TARİHİ MÜZESİNDE DERS 

Kandilli Koleji
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü
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COĞRAFYA  
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Kandilli Koleji, coğrafya derslerinde araştırma 
yoluyla bilimsel bilgi üreten ve uygulayan, di-
namik, çağdaş, demokratik, etik değerlere karşı 
duyarlı, ütopya üretebilen ve yaşama geçirebi-
len öğrenciler yetiştirmektedir. Buna bağlı ola-
rak öğrencilerimiz coğrafyayı daha iyi anlamak 
için işlenen derslerin uygulanması, hayata ge-
çirilmesi konusunda çeşitli maketler yaparak, 
projeler geliştirerek coğrafyayı hayata geçiri-
yorlar.

Okulumuzda
 
• Coğrafi becerilerin geliştirilmesine yönelik 
eğitim süreçlerinin tasarlanması ve hayata ge-
çirilmesi için bireysel ya da toplumsal ölçekte 
faaliyetlerde bulunma

• Bültenler, süreli yayınlar, eğitsel kurslar, kon-
feranslar, dijital materyaller, sosyal medya et-
kinlikleri ve oluşturulan sanal ağlar aracılığıyla 
coğrafya eğitiminde gelişim

• Çağın gereksinim ve becerilerini destekleye-
cek güvenilir coğrafya eğitimi ile hayatlarının 
her alanında olan coğrafyayı daha iyi anlayarak 
yaşama amaçlamıştır.

Bu amaçlar doğrultusunda öğrencilerimiz coğ-
rafyayı yaparak yaşayarak öğreniyorlar.

Kandilli Koleji - Coğrafya Bölümü



M.Ö. 2000’li yıllarda Mısırlıların kimyasal yöntemler kullanarak kozmetik tozlar 
üretmelerinden, itibaren evde ve dışarıda kullandığımız hemen her şeyde kimya 
karşımıza çıkar. Kimya sadece beyaz önlükler giymiş laboratuvar çalışanlarıyla 
laboratuvarda yapılan bir bilim değil, hayatın birebir içinde olan bir bilimdir. Bu 
yüzden günlük hayatta aslında herkes birer kimyagerdir. 

Kimyayı anlamak ve kullanabilmek için öğrenmeyi
zevkli hale getirmek gerekir. 

Okulumuzun kimya laboratuvarında öğrencilerimiz deneyler için tüm ekipmanı 
hazırlarken eğlenerek öğrenir ve motivasyonlarını asla kaybetmezler.
Her bir laboratuvar ekipmanını ve malzeme koordinasyonunu en ince ayrıntısına 
kadar inceleme fırsatı yakalarlar ve öğrenmeyi kalıcı hale getirirler.

3D bilişim laboratuvarında kaliteli görüntüler ve
animasyonlar eşliğinde öğrenmelerini pekiştirirler.

Öğretimsel oyunlar, öğrenmeyi yönlendirmede
geçerli ve en uzmanca bir yol olarak kabul 
edilmektedir. Bu sebeple öğrencilerimiz 
derslerde, öğretimsel oyunlardan da faydalanır.
Günümüzde gençler arasında yaygın olan
Monopoly, Tabu gibi oyunları derse
uygulayarak hem öğrenmeyi hızlandırır
hem de kalıcı ve zevkli bir hale getirirler.
3 boyutlu materyal tasarımı yaparak
klasik öğretimden modern eğitim modeline
geçer ve aktif öğrenmeyi gerçekleştirmiş 
olurlar. 

KİMYA
NASIL

ÖĞRENİLİR?

17

Kandilli Koleji - Kimya Bölümü
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Kadıköy Belediye Başkanı
Aykurt NUHOĞLU

Bize kendinizden bahseder misiniz?
1959 tarihinde Trabzon’da dünyaya geldim. 42 yıldır 
Kadıköy’de yaşıyorum. Lise eğitimimi Fenerbahçe Li-
sesi’nde sürdürdükten sonra, 1984 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldum. 
2014 seçimlerinde Kadıköy Belediye başkanlığına 
aday oldum.

Hobileriniz nelerdir?
İş dışında neler yapmaktan hoşlanırsınız?
Yürümeyi, yüzmeyi, okumayı seviyorum. Her sabah 
spor yaparım. Her gün mutlaka birkaç sayfa da olsa 
okumaya çalışırım. Tiyatroya gitmeyi, balık tutmayı 
severim. 

Belediye başkanı olmaya ne zaman
ve nasıl karar verdiniz?
Gençlik yıllarımdan itibaren sosyal demokrasinin il-
kelerini benimsemiş biri olarak siyaset alanında aktif 
roller ve sorumluluklar aldım. 2014 Kadıköy Belediye 

başkanlığına aday oldum. Katılımcı bir yerel yönetim 
anlayışı ile Kadıköy’ü, Kadıköylülerle birlikte yönetmek 
amacıyla belediye başkanı olmaya karar verdim diye-
bilirim. 

Belediye başkanı olma yolundaki süre-
cinizde hangi aşamalardan geçtiniz?
Aday adayı oldum ve partimin uygun görmesiyle se-
çimlere katıldım. 

Belediye başkanı olmanın zorlukları
nelerdir?
Kadıköy’de belediye başkanı olmanın düşündüğünüz 
gibi bir zorluğu yok. Kadıköylüler haklarını bilen, bilinçli, 
kentine sahip çıkan yurttaşlar. 

Belediye başkanı olmak size nasıl bir 
avantaj sağlamaktadır?
Kadıköy burada yaşayan, çalışan ve sosyalleşen in-
sanları ile farklı bir ilçe. Bunun çok büyük avanta-
jı var.  Biz bu farkı yönetim anlayışına da yansıtarak, 
Türkiye’ye örnek olacak bir yönetim anlayışını hayata 
geçirmeye çalışıyoruz. Kararları Kadıköylülerle birlikte 
alıyoruz.
Göreve geldiğimiz günden bu güne Kadıköylülerin iti-
raz ettiği hiçbir uygulamayı hayata geçirmedik.
Belediyenin 5 yıllık stratejik planını her yaş ve her ke-
simden Kadıköylülerle birlikte yaptık. Kadıköylülerin 
öneri ve istekleri doğrultusunda 5 yıllık stratejik planı-
mızı hazırladık.  Şimdi de bu projeleri hayata geçiriyo-
ruz.  

KADIKÖY
EĞİTİM SEVİYESİ
EN YÜKSEK
İLÇELERDEN BİRİ. 
GÖREVİMDE EĞİTİMİ
HER ZAMAN 
DESTEKLİYORUM.

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANIMIZ 
Sayın Aykurt NUHOĞLU

ile SÖYLEŞİ
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Okulumuzun Kadıköy Belediyesiyle
birlikte çalışıp geliştirebileceği projeler 
için destek olur musunuz?
Hepimiz yaşarken öğreniyoruz, bizler siz gençlerden 
çok şey öğreniyoruz. Bundan kuşkunuz olmasın. Kadı-
köy Belediyesi olarak daha çok siz gençlerle bir araya 
geleceğimiz etkinliklere yer açmaya çaba gösteriyo-
ruz. Bu konuda sizlerden gelecek her türlü öneriye açık 
olduğumuzu belirtmek isterim. Belediye olarak okulla-
rımıza her türlü desteği sunmaya açığız.

İlçemizdeki eğitim durumu 
sizce yeterli mi, belediyemiz 
de eğitim için ne gibi çalış-
malar yapılmaktadır?
Kadıköy eğitim seviyesi en yüksek olan 
ilçelerden biri. Bu elbette yeterli anla-
mına gelmiyor. Her zaman daha iyiyi ve 
ileriyi düşünmek zorundayız. Biz öğren-
cilerimizin eğitimine destek için çeşitli 
çalışmalar yapıyoruz. Etüt merkezlerimiz 
bunlardan biri. Bunun yanı sıra çocukla-
rımızın ve gençlerimizin sosyal, kültürel, sanatsal ve 
spor alanlarında kendini geliştirmesi için çeşitli proje-
leri hayata geçiriyoruz. Çünkü eğitim demek elbette 
sadece okul demek değildir. Bir insan sanat, spor ve 
edebiyatla kendisini tamamladığında başarılı olur. 

Toplumun gençlere yeteri kadar önem 
verdiğine inanıyor musunuz?
Gençler bu ülkenin geleceği, umudu, eğitimli yurttaş-
ları olarak yarının yenilikçi, yaratıcı fikirlerinin öncüleri. 
Yeteri kadar önem veriliyor mu? Bu biraz da gençlerin 
sağlayacağı bir şey. Gençler kendilerine önem verilme-
sini beklememeli. Kendilerinin önemli olduğunu, gele-
ceğin kendi ellerinde olduğu bilinciyle hareket etmeli.  

Belediyemizin kültür, sanat, bilim, spor ve 
sosyal yardımlaşma alanlarındaki çalış-
maları hakkında bilgi verebilir misiniz? 
• Kadıköy Anadolu yakasının kültür sanat merkezi. Kül-
tür ve sanat merkezlerimizle her kesime hitap etmeye 
çalışıyoruz. 

• Kadıköy Belediyesi’nin Caddebostan Kültür Merke-
zi, Kozyatağı Kültür Merkezi ve Barış Manço Kültür 
Merkezi olmak üzere 3 Kültür Merkezi var. Ayrıca Ha-
lis Kurtça Kültür Merkezi’de yenilerek Çocuk Kültür 
Merkezi olarak çocukların hizmetine açıldı. 

• İstanbul’un tek opera binası Süreyya Operası Kadıköy 
Belediyesine ait. Süreyya Operası açıldığı günden beri 
İstanbul Devlet Opera ve Bale işbirliği ile konserler ve-
riyor. Bunun yanı sıra uluslar arası üne sahip pek çok 
sanatçının konserine ev sahipliği yapıyor. 

 
• Rasimpaşa Mahallesi’nde 1895 yılında manas-
tır, okul ve kilise olarak inşa edilen Notre Dame du 
Rosaire Kilisesi, Yeldeğirmeni Sanat adıyla 14 Mart 
2014 Cuma günü hizmete açıldı.  Yeldeğirmeni Sanat 
Merkezi’nde caz konserleri ve  çeşitli sanat etkinlik-
leri düzenleniyor. 

• Kadıköy’ün mimarlık ve kültür mirasının değerli bir 
örneği olan Tarihi Şehremaneti binası, restore edile-
rek “Kadıköy Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi” 
(TESAK) olarak 2014 yılında hizmete açıldı. TESAK, 
bir ihtisas kütüphanesi olarak oluşturduğu kapsam-
lı kitap, süreli yayın, görsel materyal, CD koleksiyonu 
ve fotoğraf negatifi arşivinin yanı sıra bilimsel toplantı, 
konferans, sempozyum, seminer ve sergiler gibi ni-
telikli kültürel etkinlikler de gerçekleştirecek bir kültür 
merkezi olarak binanın tarihi misyonunu sürdürmeye 
devam etmektedir. 

• Çocuklara sadece kültür sanat alanında değil eği-
timlerinde de destek oluyoruz. Etüt merkezlerimiz-
den yılda ortalama 3500 çocuk faydalanıyor. Türkçe, 
fen bilimleri, matematik, sosyal bilimler, İngilizce ve 
bilgisayar eğitimleri veriyoruz.
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•2007 yılında Kadıköylü çocukların sanat eğitimine 
destek vermek için açılan Çocuk Sanat Merkezi’nden 
bugüne kadar binlerce çocuk yararlandı. Sanat mer-
kezimizden faydalanmak isteyen çocukların sayısı her 
geçen yıl artıyor. 

•En önemli projelerimizden biri Kadıköy’deki tari-
hi eserlerin Kadıköylülere kazandırılması.  Biz bunu 
proje değil bir sorumluluk görev olarak görüyoruz. 
Tarihi mirasımıza sahip çıkma refleksimizle tarihi 
köşklerimizi sahiplenmeye ve her birini kültür, sanat 
ve becerinin merkezi haline getirmeye karar verdik. 
Bunlardan biri Kadıköy Akademi, 2015 Mart ayında 
kent düşünce merkezi olarak hizmete açıldı. 

•Hasanpaşa’daki Tarihi Özdemiroğlu mektebi binasını 
satın aldık Gençlik Sanat Merkezi olarak 2016 yılında 
açtık.

•Hasanpaşa’da daha önce alınmış olan köşk, Karika-
tür Evi’ne dönüştürüldü. 

•Rasimpaşa Mahallesi’nde, Ahmet Haşim’in bir dönem 
eserlerini gerçekleştirdiği ev restore edilerek Rasimpa-
şa Sosyal Hizmet Merkezi’ne dönüştürüldü.

•Feneryolu Mahallesi’nde bulunan tarihi bina Haldun 
Taner Öykü Evi olarak hizmete açılacak.

•110 yıllık tarihi çarşı, sanat atölyeleriyle yeni bir ruha 
büründü. Suadiye Sanat Atölyeleri Kadıköy’ün önemli 
sanat mekanlarından biri oldu. 9 dükkândan oluşan ta-
rihi çarşıda resim atölyesi, seramik atölyesi, cam atöl-
yesi, heykel ve el sanatları gibi atölyeler var.

•Yerel yönetimler ailenin bir ferdi daha doğrusu in-
sanların ailesi olmalı. Biz bu anlayışla hareket ederek 
her yaş için projeler ürettik. Bunlardan bazıları şöyle; 
Nüfusunun yüzde 17’si 65 yaşın üzerinde olan Kadı-
köy’de, Alzheimer Merkezi Kadıköylülerin hizmetine 
açıldı. 

•Bisiklet Yolu Projesi’nin ilk aşaması İnönü Caddesinde 
tamamlandı. E-5 ve sahil hattını birleştirmeyi hedefle-
yen güvenli bisiklet yolu ise Kozyatağı Metro İstasyo-
nu’ndan başlıyor ve Sahrayıcedid Camisi önünde son-
lanıyor. 2 km uzunluğuyla uzun vadeli bisikletli ulaşım 
planının önemli ayağını oluşturan İnönü Caddesi Bisik-
let Yolu artan nüfus ve araç yoğunluğuna karşı, çevreci 
ve sağlıklı bir ulaşım alternatifi sunuyor. Kadıköy Bele-
diyesi bisikletin sadece eğlence, gezinti ve spor ama-
cıyla değil ulaşım amacıyla kullanılmasını amaçlıyor. 
Ayrıca bisikletli ulaşımı yaygınlaştırmak için Kadıköy 
Belediyesi Türkiye’deki ilk bisiklet birimini kurdu.

•Marmara Üniversitesine, öğrencilerinin en önemli 
gereksinmelerinden biri olan çamaşırhane kuruldu. 

•Kadıköy Belediyesi, Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor 
Merkezi’nin yapımını tamamladı. 14 Ekim 2017’de  açı-
lan  tesiste çocuk ve engellilere verilecek yüzme kurs-
ları yanında, abonelik sistemiyle tüm Kadıköylülere de 
hizmet veriliyor.

•Tarihi çeşmelerin restorasyonunu yapıyoruz. 

•Afet Parkı yapıyoruz. Çocuklarımız bir afet anında ne 
yapmaları nasıl davranmaları gerektiğini eğlenerek öğ-
renecekler. Ve bu alan aynı zamanda herhangi bir afet 
durumda kullanılacak. 

Belediye Başkanı olarak Kandilli Koleji 
öğrencilerine tavsiyeleriniz ve gönder-
mek istediğiniz mesaj nedir?
Okulda geçirdiğimiz yıllarımızın hayatımızın önemli 
dönemleri olduğunu unutmayalım. Okul yıllarında 
edindiğimiz sorumluluklarımızla birlikte dayanışmayı, 
farklılıklarımızla birlikte yaşamayı da öğreniyoruz. Tüm 
genç arkadaşlara önerim bunun tadını çıkarmaları. 
Son olarak tüm öğrencilerimize sevgi, saygı ve selam-
larımı gönderiyorum.

Kandilli Koleji
Kültür ve Edebiyat Kulübü

Matematik tamamem 
soyut bir kavramdır. 
Soyutsallığı ne kadar 
somut bir kavrama 
indirgeyebilirsiniz ki? 

Bizler öğrencilerimizin zihinlerinde kendi 
sistemlerinin olmasını, matematikte 
bilimsel olmanın yanında içgüdüsel 
ilerlemelerini istiyoruz ve onlarla bu 
doğrultuda çalışıyoruz.

Matematiği anlamak ve başarılı olmak 
istiyorsak ilk önce onu hayal gücümüzle 
beslemeliyiz, besledikçe ona sözümüzü 
geçirebiliriz. Sonra matematik bizi 
sahiplenecek, bizim matematiğimiz 
olacaktır.

Öğrencilerimizden çeşitli bilim insanlarının 
çalışmalarını araştırmalarını ve sunmalarını 
istiyoruz. Son olarak yaptığımız çalışmalardan biri 
ünlü matematikçi Thales’in hayatı idi. Thales’in  en 
ünlü teoremini bulmasında Mısır Piramitlerinin 
etkisi olduğunu öğrendiklerinde oldukça 
şaşırmışlardı. Ayrıca araştırmaları sonucunda 
Thales’in sadece bir geometrici olmadığını aslında 
astronomi ve �zik ile de yakından ilgilendiğini 
öğrendiler. Buradan matematiğin  zaten 
hayatımızın içinde olduğu ve sanıldığı kadar soyut 
olmadığı sonucunu çıkardılar.

Bu soruya cevap olarak, 
dersimizde kullandığımız 
teknik ve materyallerden 
bahsetmek istiyoruz:  
Derslerimizde konuyu 
anlatırken ilk olarak anlata-
cağımız konuyu kendi 
hayatlarımızla bağdaştırma-
ya çalışıyoruz. Öğrencilerim-
iz burada “matematik ne 
işimize yarayacak?” , “biz 
bunları nerede kulla-
nacağız?” sorularına cevap 
bulmuş oluyor.

Matematikten
ASLA
korkmamalı,
onu SEVIP
hayal
etmeliyiz.
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YABANCI
DİL

Bilimsel, teknolojik, ekonomik ve daha bir-
çok farklı alanda araştırma ve gelişmelerin 
gerisinde kalmamak için “iletişim” dediğimiz 
kavramın altını çizmek gerek. İletişim dediği-
miz olgunun temelinde “dil” vardır. Öğrendi-
ğimiz her yeni dil, bizim için farklı bir iletişim 
tüneli açar. İngilizcenin yanı sıra Almanca da 
biliyor olmak, iletişim kaynaklarımızın geniş-
lemesinde büyük önem taşır. Bugün birçok 
köklü üniversitede, hedef dil veya amaç dil 
yaklaşımıyla yabancı dilde eğitim veriliyor ve 
yabancı dilde eğitim veren kurumlar ve bö-
lümlerde üniversite eğitimi almak, haklı bir 
veya birden fazla sebeple büyük bir ayrıcalık 
olarak görülüyor. Gelişen Türkiye’de, bugün 
gelişmiş ülkelerin verdiği eğitimin dengini 
yakalamak için yabancı dilde eğitim kaçınıl-
maz bir gerçektir. Üniversite eğitimleri esna-
sında ve hatta lise sürecinde, öğrenciler farklı 
ülkelerde, farklı üniversitelerde yapılan birçok 
araştırma ve çalışmada yer alıyor ve bu sü-
reçte kendi payına düşen bilgiyi ediniyor. 

Kandilli’de yabancı dil öğretiminde bizim 
ulaşmak istediğimiz temel hedefler; öğren-
cilerimizin yabancı bir dili öğrenmeye karşı 
önyargılarını ortadan kaldırmak, onların dilin 
katı kurallarına karşı korkularının önüne geç-
mek, dil ve kültürü iç içe tutarak yeni diller 
öğrenmeye açık ve istekli olmalarını sağ-
lamak, yabancı bir dili öğrenirken o kültürü 
tanımaları ve başka kültürlere saygı göster-
melerini sağlamak, kendilerini güvende ve 
özgüvenli hissedebilecekleri adil ve iletişim-
sel bir sınıf ortamı oluşturmaktır. 

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE

YABANCI
DİL
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Kandilli’de, Almanca derslerimizde, akıllı tahta uyumlu, dilin dört temel 
becerisine de yer veren ders kitaplarımızı kullanıyoruz. Zengin dinle-
me ve okuma metinleri; okuduğunu-dinlediğini anlamaya yönelik alış-
tırmalar, yazma çalışmaları ile dil bilgisi bölümünü içerir. Öğrencilerin 
öğrendiklerini pekiştirmesi için birçok alıştırma bulundurur. Akıllı tahta 
uygulaması sayesinde öğrencilerin ders içi etkinlikleri daha rahat takip 
etmeleri sağlanır. 

Ders içinde öğrencilerin birinci yabancı dili olan İngilizceden de sık sık 
yararlanıyoruz. Öğrenciler bu sayede ikinci yabancı dil olan Almancayı 
daha ön yargısız ve başarma duygusuyla öğrenebiliyorlar. 

Yabancı bir dili iyi kullanmak, yalnızca dil 
bilgisi kurallarını iyi bilmekten geçmiyor. Öğ-
rencinin bu dilin seslerini doğru duyması ve 
çıkarması için; her bir sözcüğün telaffuzu 
üzerinde duruluyor, öğrenci bu sesleri çıkar-
maya teşvik ediliyor, ders içi dinleme- duy-
duğunu yazma (Diktat), diyalog canlandırma 
(Rollenspiel), Almanca şarkılar gibi çalışma-
lara yer veriliyor. Dönem dönem, öğrencinin 
yaşına ve dil seviyesine uygun olarak kısa 
filmler izletiliyor ve bunlar üzerine yapılan 
ders içi etkinliklerle yeni öğrenmeler gerçek-
leştiriliyor. Görsel ve işitsel olan bu çalışma-
lar neticesinde öğrencide dil hissiyatı yaka-
lanması ve dili iletişimsel olarak kullanma 
hedefleniyor.

Verilen araştırma-sunum ödevlerinde Alman 
dilinin önemi, Alman kültürü, Alman yemekle-
ri gibi konulara da yer verilmektedir. 

Öğrencilerin dilin yanında kültürü tanıması 
için Alman kültürüne tanıtmaya yönelik bil-
gilere, hikâyelere yer veriliyor. Öğrenciler Al-
manca öğrenirken baş, işaret ve orta parma-
ğın meydana getirdiği el ile gösterilen sayının 
üç olduğunu ve sayıların bizim kültürümüzde 
olduğu gibi işaret parmağıyla başlamadığını 
öğreniyorlar. Bir dil bir insan, öğrencilerimiz 
üç insan olmayı öğreniyorlar.

Öğrenciler ders içi 
sözlük kullanma 
yarışmaları ile hem 
sözlük kullanmada-
ki hızlarını artırıyor; 
hem de eğlenerek 
yeni kelimeler
öğreniyorlar.

Kandilli Koleji
Yabancı Diller Bölümü



Kandilli Kolejinde
 Edebiyat derslerimizi ezbercilikten uzak bir anlayışla dönemlerin 

belirgin özelliklerini diğer dönemlerle karşılaştırmalı olarak inceliy-
oruz. Şair ve yazarların öne çıkan, akılda kalıcı yönleri üzerinde durup 
eserlerini bu bağlamda değerlendiriyoruz. Ayrıca derslerde kalıcılığı 
yakalamak amacıyla öğrencilerimize çeşitli sunumlar yaptırıyoruz. 
Böylelikle öğrencilerimiz hem konuyu araştırıp öğreniyorlar hem de 

bilgilerini pekiştiriyorlar. Öğrenmenin diğer bir ayağı olarak da konu-
larımızı ilgili testler ve uygulama sorularıyla zenginleştiriyoruz. Her ay 
belirlenen kitapları öğrencilerimize okutarak eserlerin yazıldığı döne-
min özelliklerini anlamalarını ve bu doğrultuda kitabı değerlendirmel-
erini sağlıyoruz. Hayal gücü genişlemiş, başka dünyalara tanık olmuş 

bireyler olarak onları üniversiteye hazırlıyoruz.             
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Kandilli Koleji
Türk Dili ve Edebiyat Bölümü



Bilgi yoksunu olarak dünyaya
gelen insanoğluna hayat boyunca
birçok kişi yol arkadaşı olur. Çocukluğu-
muzda anne-babamız, öğrenciliği-
mizde öğretmenlerimiz, yetişkinliğimizde arkadaş-
larımız, dostlarımız, yöneticilerimiz…
Birçok bilgiyi aldığımız kitaplar, yayımlar, internet ortamı 
her zaman bizlere yol arkadaşlığında bulunamazlar. Bazen 
dertleşecek, kendimizi ifade etmemize aracı olacak kişilere ihti-
yaç duyarız. İşte Kandilli Kolejinde “Eğitim Koçluğu” sistemi bu 
ihtiyacın en güzel cevabıdır.
Her bir öğrencimizin 15 günde bir defa bir ders saati süresince 
görüşme yaptığı, dertleştiği, kendisini ifade etme imkânı buldu-
ğu, derslerinin yanında bu derslere nasıl çalışılması noktasında 
fikirler aldığı bir eğitim koçu bulunmaktadır. Eğitim koçu, özenle 
takip ettiği öğrencisi ile yıl boyunca yaklaşık 20 görüşme ger-
çekleştirmekte ve ona süreç boyunca yol göstermektedir. 
Rehberlik servisinin kontrolünde yapılan “Eğitim Koçluğu” siste-
minde öğrencilerin girdiği deneme sınavlarının değerlendirilme-
si, öğrencinin kendisini tanıması noktasında uygulanan psiko-
lojik ölçekler ve anketler bulunmaktadır. Eşgüdüm ile çalışılarak 
öğrenci ve velilere yardımcı olma noktasında eğitim koçu büyük 
rol oynamaktadır. Öğrenci ve veliler, herhangi bir sorun nokta-
sında doğrudan kendilerine ulaşmaktadırlar.
Eğitim koçluğu öğrencinin alacağı dersler kadar yapılan eğitim 
koçluğuna da önem verilmesi; öğrencinin yetenek, ilgi, ihtiyaç, 

değer, kişilik özellikleri, imkân ve koşullarıyla uyumlu 
eğitsel kararlar alması; eğitime ilişkin olumlu tutum 
geliştirmesi ve hayat boyu öğrenme sürecinde öğ-
rencimizin gelişimine destek olunması amacıyla öğ-
rencimize ve ailesine sunulan, EĞİTSEL REHBERLİK,
Öğrencimizin kendini ve meslekleri tanıması; yete-
nek, ilgi, ihtiyaç, değer ve kişilik özellikleri doğrultu-
sunda mesleğe yönelik seçimler yapması; mesleğe 
hazırlanması, başlaması, mesleğini sürdürmesi ve 
hayat boyu öğrenme sürecinde kendini geliştirmesi 
için birey ve ailesine sunulan; MESLEKİ REHBERLİK, 
Öğrencimizin bilişsel, sosyal, duygusal, ahlaki ve 
davranışsal gelişimini desteklemek amacıyla kendini 
tanıması; karar verme ve problem çözme gibi sos-
yal beceriler ile yaşam becerilerini geliştirmesi ve 
sorumluluk sahibi bir birey olarak hayatına devam 
edebilmesi için öğrencimize ve ailesine sunulan; 
KİŞİSEL / SOSYAL REHBERLİK uygulamalarından 
oluşmaktadır.

NEDEN
Eğitim 

KOÇLUĞU
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Kandilli Koleji- Rehberlik Birimi
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PDF-x
- Öğrencilerimizin yeni ve orijinal fikirlerini orta-
ya çıkarmak, ilham ve bilgilendirmelerde özgür 
olmalarını sağlamak, kendilerini en fazla heye-
canlandıran fikirleri paylaşmak amacıyla “Payla-
şılmaya Değer Fikirler” çalışması geliştirilmiştir.

- Bu çalışmalarla öğrencilerimiz kendilerini daha 
rahat ifade edebiliyorlar ve daha çok kendilerini 
gerçekleştirme yolunda ilerleyebiliyorlar.

- PDFx çalışmasındaki amaç; öğrencilere akade-
mik süreçte gördükleri derslerinden ilham
alarak farklı bakış açıları kazandırmak,
bilinenlerin yanına bilinmeyenlerden 
nelerin ortaya konulabileceğine
ışık tutmaktır.

- Bu kapsamda okulumuzda, öğ-
rencilerimizin bir konuda araştır-
ma, inceleme, yorum yapma alış-
kanlıkları kazanma kapsamında 
sınıf ortamında sunumunu yapa-
rak sorumluluk duygularının geliş-
mesini sağlayıcı “Araştırma İnce-
leme ve Sunum” ödevlendirmeleri 
yapılmaktadır. En iyi sunumlar bir 
program şeklinde tüm öğrencileri-
mize sunularak ödüllendirilmekte-
dir.

PAYLAŞILMAYA DEĞER FİKİRLER (PDF-x) 

Kandilli Koleji
Rehberlik Birimi
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Kandilli Kolejinde, Profesör Mathew Lipmann’ın geliştirdiği, dünyanın 60’a 
yakın gelişmiş ülkesinde kullanılan P4C pedagojisi uygulanmaktadır.

Bu pedagojiyle öğrencilerimiz kendi felsefi sorularını nasıl soracaklarını, 
nasıl akıl yürüteceklerini, kendi düşünsel argümanlarını ortaya atmayı ve 
başkalarının fikirlerini etkin sekilde dinlemeyi öğrenmektedir. 

P4C’nin kişilerin bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine yaptığı katkılar 
araştırmalarla da kanıtlanmıştır. Kandilli Kolejinde, karşılıklı katılım ve 
paylaşıma dayalı keyifli aktiviteler şeklinde programlanan P4C pedagojisi, 
Sokratik diyalog geleneği temel alıp Vgotsky, Piaget, Dewey gibi eğitimci ve 
filozofların sistemleriyle harmanlanarak ögrencilerimizin düşunce dünyasını 
evrensel normlara göre şekillendirmektedir.

Kandilli Koleji
Felsefe Bölümü

P4C Uygulaması
Felsefi Düşünce Dersi



GÖRSEL
SANATLAR

Görsel sanatlar dersi, öğrencilerin 
gruplar halinde sanat malzemelerini ortak 
kullandıkları sanat atölyesinde yapılır. Eser ince-
leme ve uygulama çalışmaları birlikte yürütülür. Her 
yaş grubuna göre seçilmiş sanatçıların eserleri öğrenci 
katılımıyla tartışılır, incelenir ve uygulamada teorik bilgile-
rin tecrübe edilmesi sağlanır. 

Resim derslerimizde; insan figürü 
siyah-beyaz çizim,  portre, lavı resim, 

peyzaj, natürmort, kompozisyon, pers-
pektif gibi temel sanat konularıyla 

birlikte öğrencilerimizin kendilerini 
farklı tekniklerle ifade etmeleri için 

yağlı akrilik ve suluboya, heykel, 
baskı gibi birçok farklı temel sanat 

teknikleri ile çalışılır. Atölyemiz 
okul saatleri içinde tüm öğrencil-
erimizin kullanımına açıktır. 

Yapılan çalışmalar sergilenmek 
üzere sanat odasında depolanır. 
Öğrencilerimiz yıl sonu sergisin- 
de çalışmalarını velileri ve arka- 
daşlarıyla paylaşır. Temel ama- 
cımız; öğrencilerimizin özgüve- 

ni gelişmiş, uygar, kendilerini 
olumlu bir şekilde ifade eden, 

sanatın dünya içindeki yeri ve 
önemini kavrayarak sanata sahip 

çıkma bilincini geliştiren, duyarlı 
bireyler olarak toplumumuzdaki 

yerlerini almalarıdır.
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Kandilli Koleji
Görsel Sanatlar Bölümü



Kandilli Koleji
Fizik Bölümü
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Fizik derslerinde öğretimin kalitesi-
ni belirleyen birkaç unsur vardır: İlk 
referans çerçevemiz öğretmendir. 
Bir öğretmeni işinde gerçekten iyi 
yapan her şeyden önce öğrenciyi 
takip kabiliyetidir. Lise çağındaki 
öğrencilerin sorumluluklarına karşı 
bağlılıkları takibe ve kontrole muh-
taçtır. İyi bir öğretmen, öğrencile-
rinin çalışmalarının terkibini en iyi 
şekilde yapabilmelidir. İkinci refe-
rans çerçevemiz ise dersliklerin du-
rumudur. Bir dersliğin fizik öğreti-
mine layık olabilmesi için derslerde 
kullanılacak materyallerin öğrenci-
lerin dikkatini dağıtmayacak şekilde 

konumlandırılması elzemdir. Ders-
liğin iç dekorasyonu olabildiğince 
sade olmalıdır. Derslikte camlar iyi 
bir şekilde konumlandırılmalıdır. Bu 
sayede derslik hem gün ışığından 
yararlanma hem de hızlı bir şekilde 
havalandırılma imkanına sahip olur. 
Yazı boyunca değindiğimiz gibi öğ-
rencinin dikkatinin dağılmaması ve 
sınıfı içi öğrenci kontrolünün en iyi 
şekilde yapılabilmesi için özel bir 
sıra dizilimine ihtiyaç vardır.

Dersliklerde yapılacak bir “U” düze-
ni bu sebepten önemlidir. ”U” düze-
ni sayesinde her öğrenci ön sırada 

oturma avantajına sahip olur. 
Şimdi gel gelelim bu metnin sonuç 
kısmına.  İşin aslı size yazı boyunca 
referans çerçevelerini kullanarak iyi 
bir eğitim kurumunun özelliklerini 
sıraladım, sıraladım ki günü gelince 
en iyi referans çerçevesinden bakıp 
en iyi eğitim kurumunu seçebilin.

Güzel bir gelecekte Kandilli Kolejin-
de buluşmak dileğiyle…

DERS: FİZİK
İnsanların gelişimi, değişimi ve inovasyon eğilimi son zamanlarda çılgın bir hâl aldı. İnsanlık adeta 
bir maratondaymış gibi yeni bilimsel keşifler için soluksuz bir mücadele vermekte. İnsanlığın şu 
an bu maratondaki konumu, vaziyeti izlediğiniz referans çerçevesine göre değişmekte. İnsanlığın 
ne derece geri veya ne denli ileri oluşu tamamen baktığınız referans çerçevesi ile ilintili. Konu fizik 
eğitimi, öğretimi olunca referans çerçevelerimizi özenli bir biçimde seçmek büyük önem arz ediyor.



Özel Kandilli Anadolu Lisesi rehberlik servisi olarak, 
üniversite giriş sınavına hazırladığımız sınav grubu 
olarak adlandırdığımız 11 ve 12. sınıf öğrencilerimi-
ze ve ailelerine “Hedef Üniversitem” programı dü-
zenledik. Bu programdaki amacımız, öğrencilerimizin 
hedefledikleri üniversite bölümlerine ulaşmaları için 
üniversite giriş sınavında karşılaşacakları derslerden 
ne kadar doğru soru yapmaları, kalan zamanlarını 
verimli değerlendirmeleri ve çalışma alışkanlıklarını 
tekrar gözden geçirmelerini sağlamak. 
Öncelikle öğrencilerimizin hedef-
ledikleri, hayallerini kurduk-
ları, olmak istedikleri 
ve buna bağlı ola-
rak üniversitede 
okumak iste-
dikleri bö-
lümler lis-
telendi. 

2018 ÖSYS verile-
rine göre hedeflenen 
üniversite bölümlerinin ilgili 
bölümlere en son yerleşen öğ-
rencinin sınavda yaptığı derslerdeki net 
sayıları ve başarı sırası bulundu. Öğrencilerimizin he-
defledikleri üniversite bölümleri bu hedefe ulaştıracak 
ders bazında net sayıları ve başarı sırası bir belgeye 
yazıldı. Bir üniversite diploması gibi programda öğ-
rencilerimize takdim edilmek üzere hazırlandı.    
11 ve 12. sınıf öğrencilerimizin velilerinin de davet 
edildiği programa okulumuzun 2017 - 2018 mezun 
öğrencilerini de davet ettik. Amacımız, aynı yollardan 
yakın zamanda geçen mezun öğrencilerimizin yeni 
hazırlık sürecinde olan kardeşlerine verecekleri tavsi-
yelerin daha etkili olacağını düşünmemizdir. 

“Mezun Öğrenciler Gözüyle Sınava Hazırlık” başlığı 
altında Özel Kandilli Anadolu Lisesi 2016 yılı mezunu 
Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ayşe 
ERASLAN, 2017 yılı mezunu İstanbul Üniversitesi 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi Batuhan 
ŞAHİN, 2017 yılı mezunu MEF Üniversitesi Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencisi Ahmet Emre 
ŞİLAN, 2017 yılı mezunu İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi öğrencisi Hamdullah KAPLAN yaptıkları 

bilgilendirmelerle öğrencilerimize ve velile-
rimize sınav deneyimlerini paylaşa-

rak tavsiyelerde bulundular.

“Sınava Hazırlık Sü-
recinde Öğrenci ve Veli 

Olmak” konu başlığı ile Kuru-
cumuz İsmail ŞİLAN’ın ve “Yeni Sınav 

Sistemi” konu başlığı ile lise Rehberlik Öğretmeni 
Hikmet AK’ın sunumu sonunda eğitim koçları tara-
fından hedeflerin yazılı olduğu belgeler öğrencilere 
verildi. “Hedef Üniversitem”  pastasının kesilme-
siyle program bitti. Böylece öğrenciler hedefledik-
leri bölümlere ne şekilde gidebileceklerini daha net 
bir şekilde görmüş oldular. Ona göre çalışmaları-
nı nasıl planlayacakları konusunda bilinçlendiler.
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Özel Kandilli Anadolu Lisesi rehberlik servisi 
olarak 11 ve 12. sınıf öğrencilerimize ocak ayın-
dan başlamak üzere her ay vakıf veya devlet 
üniversitelerinden bir tanesine tanıtım ziyareti 
düzenliyoruz. Amacımız, öğrencilerimizin bir 
sonraki eğitim görecekleri kurumlarını 
göstererek bu kurumlara gelmek 
için girecekleri üniversite sınavına 
hazırlıkta motivasyonlarını artır-
malarıdır. 

Üniversite ziyaretlerine sadece 
12. sınıf öğrencileri değil 11. sınıf 
öğrencilerini de götürmekteyiz. 
Buradaki amacımız, sınav grubu 
olarak belirlediğimiz öğrencileri-
mizi öncelikle bilinçlendirmek ve 
hedeflerine daha çok motive ol-
malarını sağlamaktır.

Üniversite giriş sınavına 
hazırlık sürecinde bu şekilde yapılan etkin-
likler; çalışma süresinin artırılması, daha bi-
linçli bir şekilde ders çalışılması, ders çalışma 
motivasyonunun artırılması gibi etkiler gös-

termektedir. Yapılan ziyaretlerde öğrenciler hayal ettik-
leri üniversite ortamını bizzat yaşamakta ve böyle bir 
eğitim ortamında bulunma isteği içine girebilmektedir. 

Bu seneki ilk üniversite gezimizi Saban-
cı Üniversitesine gerçekleştirdik. Üniversite haya-
tı hakkında güzel bilgilere sahip olan öğrencilerimiz 
ve biz öğretmenler gezimizden çok memnun kaldık. 

İkinci üniversite ziyaretimizi Türkiye’nin ilk üniversitelerin-
den Boğaziçi Üniversitesine gerçekleştirdik. Güneşli güzel 
bir günde gerçekleştirdiğimiz gezimiz öğrencilerimiz ve 
bizde güzel hatıralar bıraktı. Geziye katılan öğrenciler bir 
                  an önce Boğaziçili olmanın yollarını 

düşünmeye başladılar. Tanıtım 
ofisinin vermiş olduğu 

bilgilerle üniversite 
hakkında 

güzel 
bilgilere 

sahip olduk.

      Üçüncü tanıtım   
  ziyaretimiz Yıldız 
Teknik Üniversitesi-
neydi. Çok güzel bir 

yerleşim içerisine yapılan 
üniversite yerleşkesi havanın soğuk ol-

masına rağmen içimize ısıttı. Üniversite kampüsü öğren-
cilerimizin İstanbul’da hedefledikleri iyi bir hedef üniversi-
te haline geldi.

Öğrencilerimize 

ÜNİVERSİTE 
MOTİVASYONU
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Kandilli Koleji
Rehberlik Birimi



Eğitim ve öğretimin zaman ve 
mekân kısıtlaması yoktur. Uygun 
ortam koşulları sağlandığında her 
yerde eğitim ve öğretim yapılabi-
lir. Okulumuzun sahip olduğu bu 
anlayış ile güzel havaların tadını 
çıkararak derslerimizi açık havada 
yapıyoruz.

Açık havada öğrenmenin öğrenciler üze-
rinde birçok olumlu etkisi vardır. Çocuklar 
daha aktiftirler. Öğreneceklerinden he-
yecan duyarlar, öğrenmeye karşı istek ve 
motivasyonları artar.

AÇIK 
HAVA
SINIFI

EĞİTİM HER YERDE
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ÇOCUK EDEBİYATININ USTA İSMİ
MAVİSEL YENER

İLE ŞİİR ATÖLYESİ VE İMZA GÜNÜ

Sayın Mavisel Yener’e
kattığı tüm  güzellikler
için çok teşekkür ediyoruz.

Türkçe dersimizin bünyesindeki okuyorum derslerimizde 5, 6, 7. sınıflarımızla çocuk ede-
biyatının değerli yazar ve şairi Mavisel Yener’in çocuklara şiiri tanıtıp sevdirmek amacıyla 
yazdığı ‘’Şiir Atölyesi’’adlı kitabını okuduk, yorumladık.

‘’Mavisel Yener’le Şiir Atölyesi’’ ile şiir dünyasında
büyülü bir yolculuğa çıktık, öğrencilerimizi
şiirle tanıştırdık, onların şiir dünyasının kapıları-
nı açıp şiirin, sanatın, imgenin, düş gücünün 
gizemli dünyasına adım atmalarına eşlik 
ettik.
Kasım ayında Mavisel Yener okulumuza 
gelerek öğrencilerimizle ‘’Şiir Atöl-
yesi’’ adlı kitabın atölye çalışmasını 
ve söyleşisini gerçekleştirdi. Öğren-
cilerimiz okudukları kitabın yazarı 
Mavisel Yener’le tanıştılar, keyifli 
bir atölye çalışması yaptılar, şiire ve 
sanata dair pek çok değerli bilgiyi 
yazarın kendisinden birebir öğren-
diler. Atölyenin ardından Mavisel 
Yener’e kitaplarını imzalatma
şansını yakaladılar.

33

Kandilli Koleji
Türkçe Bölümü
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YAŞAMIN BİLİMİ
“İtibarlı bir gelecek için önce eğitim” felsefesini  
benimseyen kurucularımız, aynı zamanda zengin 
ders içeriklerini desteklemektedir.

Dünyayı istila eden canlıların ve bunların kompleks 
gizemli hayatını inceleyen, yani yaşam bilimi olan 
biyoloji dersi  okulumuzda rengarenk işlenmekte-
dir. 

Öğrencilerimize geleneksel ve yüzeysel öğretim-
den sıyrılıp santim santim biyololiyi öğretmeyi 
hedeflemekteyiz. Bu hedeflerimizi de yerine ge-
tirirken deneyler, etkinlikler, 3D görüntü , animas-
yonlar, öğrencilerin profesyonel araştırma ödevi 
sunumları ve ders ile ilgili geziler gibi geniş pers-
pektifte konular işlenmektedir.

Neler yaptığımızın detayına bakacak olursak  bir 
muzun DNA’sını incelerken tüm öğrencilerimiz 
aynı anda basit bir DNA analizi yaparak, yönetici 
molekülümüzü canlı olarak görmüş oldular.

Eşeysiz üreme çeşitlerinden olan vejetatif üreme 
konusunda; okul bahçemizde çelikleme ile nane , 
yumru gövde ekimi ile patates, rizom gövde ile so-
ğan gibi sebzeler  yetiştirdik.  Böylece öğrencile-
rimiz konuyu kavramalarının yanında küçük çaplı 
tarımı öğrenip kendi sebzelerini  yetişme sürecini 
öğrendiler. 

11. sınıf öğrencilerimizle gerçekleştirdiğimiz fiz-
yoloji dersi için organlar üzerinde yapılan diseksi-
yonlar ile canlıların mekanik, fiziksel ve biyokimya-
sal fonksiyonlarını ve sistemlerinin işleyişini daha 
detaylı incelemektedir. Uygulamalarımız sayesin-
de karmaşık görülen konular daha nitelikli şekilde 
oturmaktadır.

Derslerimizde sadece müfredat konularımız işlen-
meyip biyoloji araştırma sunum ödevleriyle güncel 
bilimsel konular ve geçmiş yıllarımızda yapılan 
önemli bilimsel gelişmeler de takip edilmektedir.

Peki öğrencilerimiz hangi bilimsel gelişmeleri ta-
kip ediyor : 
Bu dünyadan, sevgili  klon Dolly’nin geçmiş olma-
sı. Dolly’nin klonlama teknolojisi kopyalayan Prof. 
Sir Ian Wimut ‘un bu çalışması ile bilim dünyası-
na çarpıcı ses getirmesi öğrenciler tarafından su-
nuldu ve ilgiyle dinleyip aralarında fikir alış verişi 
yapmış olmaları bilime verdikleri önemi ortaya 
gösterdi.

Okulumuzda geleceğin bilimi olacak olan ve bir 
çok çalışmalara imza atan Biyoteknoloji araştırıla-
rak hangi çalışmaları ortaya konulduğu yakından 
takip edilmektedir.      
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GEN TEKNOLOJİSİ, biyoteknolojiyi kullanarak insan sağlığın-
da spesifik uygulamalarla ve geliştirilen teknolojilerle canlıların gene-
tik yapısını ve gen haritasında yapılan değişikliklerle tedavi ve teşhis 
konulmasını sağlayan bir teknoloji türüdür. Yaşam bilimi olan biyoloji 
ve  bundan doğan biyoteknoloji sadece gen haritasının çıkarılıp insan 
sağlığına etkilerini incelemeyip bir çok alanda da çalışmalara yer ver-
mektedir. Örneğin, tarımsal ürünlere zarar veren böceklerle mücadele-
de böcek öldürücü ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçların sürekli kullanıl-
ması, yaşama ortamındaki diğer canlıların da zarar görmesine neden 
olmaktadır. Bunun için ilaç kullanımı yerine, gen mühendisliği yoluyla 
mücadele yöntemleri önem kazanmaktadır. Bunların yanı sıra endüstri 
ve çevre alanında da ciddi çalışmalar ortaya koymaktadır.

Öğrencilerimiz güncel sorunumuz GDO (genetiği değiştirilmiş orga-
nizmalar)’nun amacının toplumda görüldüğü gibi sadece olumsuz 
yönlerinin olmadığını bir çok yararlı amaca hizmet ettiğini de öğren-
diler. 

Yıl boyunca öğrendiklerimiz bu bilgilerle sınırlı 
kalmayıp birçok hastalıklara umut olan kök hücre 
teknolojisinin son yıllarda daha da hayatımızın içi-
ne girmesinin nedenlerini tartışmaktayız. 

Sınav grubu öğrencilerimizle ise derslerimizi zen-
gin içerik ve kaynaklarla  yoğun tempoda işlemek-
teyiz. Her hafta denemelerle birlikte ayrıca biyoloji 
branş denemeleri yapılarak adım adım gelişimleri-
ni takip etmekteyiz.  Öğrencilerimizle keyif alarak 
ders işlemeyi,  kalıcı öğrenmeyi ve bilimsel güncel 
gelişmeleri yakından takip ederek iyi bir akademik 
başarı hedeflemekteyiz.                                                       

Kandilli Koleji
Biyoloji Bölümü
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sistemi

Kur sistemi adı verilen, öğrencilerin İngi-
lizce seviyelerine göre ayrıldıkları sınıflarda 
ders gördükleri bir sistemdir. Milli Eğitim Ba-
kanlığı da bu sistemi pilot okullarda uygu-
lamaktadır. Sistemin amacı öğrencilerin dili 
sistemli bir şekilde öğrenmelerini sağlamak-
tır.

Kur sistemine geçişte, öğrencilerin daha önceden dili 
bilme düzeyleri ve belirli bilgilerin tam öğrenilemeden 
yeni bilgilerin verilemeyeceği gerçeği göz önünde bulun-
durulmuştur. Aynı sınıf içerisinde farklı seviyelerde öğrenci-
lerin bulunması, hem ileri seviye öğrenciler hem de temeli 
daha zayıf olan öğrenciler için öğrenme sıkıntılarına yol aç-
maktadır. Kur sistemi sayesinde her öğrenci kendi düzeyinde 
öğrencilerle birlikte ders işleyerek dersten en üst düzeyde 
verim alabilmektedir. 

Kandilli Koleji
Yabancı Diller Bölümü



Ülkemizin bir deprem ülkesi 
olduğu gerçeği yaşanan acı-
lar sonrasında artık hepimiz-
ce kabul edilmiştir. Afetlere 
hazırlık ve güvenli yaşamın 
en temel unsuru ise bilgi-
lenme ve yapılan çalışmala-
ra katılım göstermedir. Tüm 
dünya ülkelerinde başarılı 
bir biçimde uygulanmış “afet 
risklerini azaltma” konusu, 
bu temel unsurun sağlıklı bir 
biçimde işlemesiyle müm-
kün olmuştur.

Okulumuzca Boğaziçi Üni-
versitesi, Kandilli Rasatha-
nesi ve Deprem Araştırma 
Enstitüsü, Afete Hazırlık Eği-
tim Birimi bünyesine yapılan 
eğitim ziyaretimizin amacı 
gençlerimizi deprem konu-
sunda aydınlatmak, onla-
rı deprem öncesi, sırası ve 
sonrasında nasıl davrana-
cakları yönünde bilgilendirip 
bilinçlendirmektir. 

Deprem parkta, çeşitli maketlerle de levha tektoniği, fay çeşitleri, 
deprem sırasında deprem güvenli olan ve olmayan binaların dav-
ranışları, farklı zeminlerdeki binaların davranışları canlandırılmak-
tadır. 

Kısaca deprem park eğitimi, afet ve afetlere hazırlık bilincini art-
tırmayı amaçlamaktadır. Eğitim kapsamında gelen öğrencilerimi-
ze, depreme karşı evde, okulda alınması gereken kişisel önlemler, 
depremler sırasında ve sonrasında sergilenmesi gereken davra-
nışlar konusunda Temel Afet Bilinci oluşturmak amacıyla verilen 
ders sonrası, uygulamalı ve görsel eğitimler verilmektedir.

Bu eğitimler öğrencilerimizin Coğrafya’yı daha iyi anlamasını, do-
ğal afetlerden korunma yollarını ve derste öğrendiklerini yaparak 
yaşayarak öğrenmelerini sağlamıştır.

DEPREM
GERÇEĞİ
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Sınavlara bu şekilde anlamlar yüklenince çocukların, genç-
lerin ve ailelerinin kaygı düzeyleri yükselerek stres altına gir-
diklerini görmekteyiz. Telaş yapmadan sınavların başarıyla 
üstesinden gelinmesi için üç boyutlu bir hazırlık sürecine ge-
reksinim vardır. Bu sürecin ilk adımı, sınavlara akademik ola-
rak yani bilgi boyutu ile hazırlanmaktır. Fransız yazar Balzac, 
“Bilginin efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak gerekir.” 
der. Sınavlarda başarıya ulaşmak için gerekli bilgi donanımı 
şarttır. Soruların doğru olarak cevaplandırılması, belirli bilgi-
lerin belirli düzeyde öğrenilmiş olmasını zorunlu kılmaktadır. 
Öğrenme ihtiyacının giderilmesi bugünkü koşullarda “iyi bir 
okul eğitimi, gerçekçi ve doğru hedeflerin olması, sistemli 
ve düzenli çalışma, okul dışı saatleri etkili değerlendirebil-
me ve düzenli ve sağlıklı bir yaşam” ile mümkün olabilmek-
tedir. 

Öğrencinin hayatının geri kala-
nını şekillendireceği, birkaç sa-
atlik bir zaman diliminde bilgi 
birikiminin ölçülmesini sağla-
yan bir sınava, bir de psikolojik 
olarak kendisini hazırlaması 
gerekmektedir. Sınavlara yük-
lenen özel anlamlar nedeniyle 
birçok öğrenci, olumsuz duy-
gular yaşayabilmektedir. Bu 
tür duyguların yaşanması ga-
yet doğaldır, fakat asıl sorun 
yaşanan duyguların başarıyı 
olumsuz şekilde etkileyecek 
düzeyde olmasıdır. Bu olum-
suz duyguların önüne; “çok 
heyecanlıyım…”, “kaygılıyım…”, 
“eğer kazanamazsam…” gibi 
düşünceler yerine daha olum-
lu, yapıcı düşünceler koyarak 

iç motivasyonu dengelemekle 
geçilebilmektedir.
Çocuklarımızın akademik ba-
şarılarının yanı sıra kendini 
gerçekleştirme, kendine güven 
ve motivasyon yönünden de 
geliştirilmesi oldukça önemli-
dir. Bu konuda biz eğitimciler 
olarak olumlu geri bildirimlerle 
bu süreci desteklerken ebe-
veynlerin de özgüven ve moti-
vasyon konusunda çok büyük 
etkiye sahip olduğu unutulma-
malıdır. Çocuğuna güvenen, 
ne olursa olsun onun arkasın-
da olan, ona yardım eden ve 
olumlu düşüncelerini paylaşan 
ebeveynlere sahip çocuklar, 
başarılı olamaya her zaman 
bir adım daha yakındır.

HAYATIN GERÇEĞİ SINAVLAR

Hayatın bir sınav olduğu gerçeğinden yola çıktığımızda okul yıllarının her anında sınıfımızı 
geçebilmek, mezun olabilmek, lise ve üniversiteye girebilmek için sınandığımızı görüyoruz. 
İş hayatına atılırken alanımızda uzmanlaşırken karşımıza çıkan kaçınılmaz gerçeklerden-
dir sınavlar.

Yaşı ilerledikçe insan; bilgi birikimi, tecrübesi ve kişiliğine göre sınavlara, her türlü sınan-
maya karşı yöntem geliştirir. Yetişkinlerde hâl böyle iken gençlerde durum biraz daha zorlu 
oluyor. Hayatın daha başındayken belki de en önemli sınavlarıyla karşı karşıya kalıyorlar. 
Sınanmak konusunda çok da tecrübeli olmadıkları bir dönemde hayatlarının geri kalanını 
şekillendirecek sınavlara giriyorlar ve bu sınavlar, birdenbire çocukların ve gençlerin baş-
kalarının gözündeki değerini belirleyecek durumlara dönüşüyor. 
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Çocuklar, sınavların önemini doğru algıladığı zaman başarılı olmak için çalışmaya yönelecek-
tir. Ancak, yapılan çalışmaların eksik kalmaması adına sınav öncesinde doğru adımlar atmak 
şarttır. Bu konuda sınava girmeden önce ve sınav esnasında bazı durumlara dikkat edilmelidir:

• Sınavdan 1-2 gün önce sınavla ilgili çalışmalara son verilebilir. Son anda beyne hatırlatılması 
gereken bilgiler verilmesi, tüm bilgilerin karıştırılmasına sebep olabilir.
• Sınavdan 1-2 gün önce vücudun ve zihnin dinlendirilmesi gerekir. Yorgun bir bünye, daha çok 
gerilir ve başarısızlık kaçınılmaz olabilir.

• Sağlıklı bir uyku için uygun saat ve doğru bir yer seçilmelidir. Her türlü olumsuz düşünceden 
uzaklaşmaya çalışarak uyumak, başarı için önemlidir.

• Sınavdan önce motivasyonu ya da morali bozacak televizyon programlarından, insanlardan ve 
muhabbetlerden kaçınılması gereklidir. Sevilen insanlarla olumlu konuşmalar yapmak, morali ve 
motivasyonu arttıracak; başarıyı pekiştirecektir.

• Beslenmenin insanın beyin gelişimi, hafızası, zekâsı ve konsantrasyonu üzerindeki etkisi bü-
yüktür. Bu sebeple besin çeşitlerine önem verilmeli, tek tip beslenmekten kaçınılmalıdır. Düzenli 
olarak kahvaltı yapma alışkanlığı kazanılmalı ve asla öğün atlanmamalıdır. Haftada 2-3 kere balık 
yemeye özen gösterilmelidir.

• Yumurta, peynir, zeytin, pekmez, ceviz, taze ya da kuru meyveden oluşan bir kahvaltı yapmak 
sağlıklı olacaktır. Çay, kahve, gazlı içecekler gibi kafeinli içecekler yerine, kuşburnu, ıhlamur, ada-
çayı gibi bitki çayları veya taze sıkılmış meyve suları tercih edilmelidir. 

• Dışarıda ve açıkta satılan besinler sindirim rahatsızlıkları ve zehirlenmeye yol açabileceğinden 
tercih edilmemelidir.

• Sınavdan önceki gece ılık bir duş almak rahatlamaya yardımcı olacaktır.

• Sınav günü giyilecek kıyafetlerin önceden hazırlanmasına ve bu giyeceklerin rahat ve konforlu 
olmasına dikkat edilmelidir.

• Sınavdan hemen önce gerginlik artarsa nefes egzersizleri ile sakinleşme sağlanabilir.

• Sınav esnasında kişisel bilgilerin sınav kâğıdına doğru kodlanmasına özen gösterilmelidir.

• Sınav esnasında hem stres oluşturabileceği hem de vakit
kaybına yol açabileceği için sürekli saati kontrol etmemek gerekir.

• Uzun süre çözülemeyen bir soruya odaklanmak vakit
kaybı olacağından bu soruyu atlayıp sonradan o
soruya dönmek daha doğru bir seçim olacaktır.

• Dikkat dağınıklığı yaşandığı zaman, kafayı sorulardan
kaldırılıp kısa bir mola verilebilir. Nefes ve göz
egzersizleri yapmak dikkatin tekrar toplanmasına
yardımcı olacaktır.

SINAV İÇİN
TAVSİYELER

Kandilli Koleji
Rehberlik Birimi
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Ülkemizde alkollü içki ve uyuşturucu mad-
de kullananlara karşı 5 Mart 1920 tarihin-
de ‘’Hilal-i Ahdar Derneği’’ kurulmuştur. 
Daha sonrasında ise bu isim ‘’Yeşilay‘’ 
adını almıştır. 
Yeşilay Haftası süresince alkollü içki, 
uyuşturucu gibi zararlı maddelerin alış-
kanlıklarının doğurduğu olumsuz sonuçlar 
toplumdaki bireylere anlatılarak bilinçlen-
dirilir. Bu alışkanlıklar vücuda zararlıdır. 
Aynı zamanda çevremizdeki insanlarla 
olan iletişimlerimizi de olumsuz etkile-
mektedir.

Okulumuzda Yeşilay Haftası’nda, Genç 
Yeşilay Kulübü tarafından çeşitli etkinlik-
ler yapıldı. Öğrencilerin sorularını cevapla-
mak için stant kuruldu. Yeşilay ve sağlıklı 
yaşam için hazırlanan panoda öğrencileri-
miz duygu ve düşüncelerini yazdılar. Bel-
li bir alan olay yeri inceleme alanı yapıp , 
zararlı alışkanlıkların kötü sonunu canlan-
dırdılar. Günümüzün en büyük sorunu olan 
teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek için , 
sınıflara aniden girerek canlı oyun sahne-
lediler. 

Genç Yeşilay Kulübü ve öğretmenler iş bir-
liği ile düzenlenen etkinlikte öğrencilerimiz 
büyük ilgiyle karşılandı. Aynı zamanda Ye-
şilay Derneğinin görevleri detaylı hakkında 
bilgi sahibi oldular.

Kandilli Koleji
Öğrenci Meclisi
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MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE
Genişletilmiş Ders Programı ve Tam Öğrenme

Bu anlamda toplumda yaygın olan kanı, 
matematiğin herkesin öğrenebileceği bir 
ders olmadığı yönündedir. Oysa tam öğ-
renme modeli ile bu mümkün.

Ülkemizde merkezi birçok sınav var ve 
öğrenciler çeşitli yöntemlerle bu sınav-
lara hazırlanıyor. Özellikle matematik, bu 
süreçte kimi öğrenci için belalı dersi iken, 
kimisi için de rakiplerinin önüne geçme 
yolunda büyük fırsat. 

Bu modelin en büyük sıkıntısı ders saat-
lerinin yetersiz oluşudur. Bunun için de 
ders saatlerinin arttırılması ve programın 
genişletilmesi yanında; okul konseptinin 
de butik olması, yani sınıfların kalabalık 
olmaması, önemli.

Okulumuzda uygulanmakta olan genişle-
tilmiş ders programı ve tam öğrenme mo-
deli sayesinde; öğrenciler kendi hızlarıyla 
tüm konuları özümseyerek, yeterince soru 
çözerek, eksiklerini etütler ve hafta sonu 
kurs programlarıyla tamamlıyor tam öğ-
renme modeline uygun bir planla sınava 
hazırlanıyor. Bu sayede iyi durumda olan 
öğrenci, ekstra soru çözme fırsatı yaka-
layarak konuda uzmanlaşırken daha geri 
durumda olan öğrenci ise eksiklerini ta-
mamlayarak hedeflenen başarı düzeyine 
ulaşmış oluyor.

Kandilli Koleji
Matematik Bölümü
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Neden tiyatro? Nasıl bu mesleğe başlamaya
karar verdiniz?

- 1995 yılında haber spikeri olmak için “Can Gürzap Ersan Gürzap” 
spikerlik kursuna başvurdum. Derslerde haber spikerliği eğitimi al-
dım. Devam eden günler içinde başka bir sınıfa atılınca “ Oğlum, yü-
zün gözün oynuyor böyle haber spikeri mi olunur?” dediler. Beni oyun-
culuğu güzel yapacağıma teşvik ettiler. Küçüklüğümde de oyunculuk 
deneyimlerim vardı. İlk ve ortaokulda arkadaşları güldüren bendim. 
Bunları yaparken ileride sahneye çıkacağım aklıma gelmezdi. Tiyatro 
ve sanat güzel bir şey çocuklar. Sadece tiyatro diye ayırmamak lazım 
bunu. Böyle böyle derken şu anda dersler veren, koşuşturan, seslen-
dirme yapan biri olarak buldum kendimi.

Kendinizden biraz
bahseder misiniz?

-1966 İstanbul doğumluyum. İlginçtir ki 
ortaokul mezunuyum. Lise ve üniversite 
okumadım. Dedemin bir kitaplığı vardı. 
İçinde bir sürü kitaplar, ansiklopediler 
vardı. Dedem deniz komutanıydı. O za-
manlar camdan çıkar ve “Al bütün ki-
tapları oku.” derdi bana. Öyle böyle bü-
yük bir kitaplık değildi bu. Tavana kadar 
uzanırdı. Sürekli kitap okuyarak kendimi 
geliştirdim. Tabii ki şimdi lise okuyacak 
olsam çok rahat okurum. Lakin ben 
mutluyum halimden. İnsanlar benden 
bir şeyler öğrenebiliyorsa, bir danış-
manlık yapabiliyorsam ne mutlu bana.
 

“Yüzün gözün oynuyor, böyle
haber spikeri mi olur dediler. 
Tiyatrocu oldum.”

Taylan ERLER
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Aileniz oyuncu olmanız için sizi
destekledi mi?

-Aslında ailem yoktu benim. Babam ben çok küçük-
ken ölmüş. Abim ve onun eşi büyüttü beni ama ge-
nel olarak ailem beni bu konuda desteklemezdi hiç. 
Hep, bir baltaya sap ol derlerdi. Arkadaşlarla takılıp 
gezerdim. Sonradan haber spikerliği başladı. Çok 
başvuru yapmıştım bunun için. Pazar günleri büyük 
ilanlar verirdik. İki büyük gazete vardı o zamanlar. Her 
gün ilanlara bakardım. 1983 yılında sohbet dersleri 
almaya başlamıştım. Hayatımda her şey 1995 yılında 
başladı diyebilirim.

Tiyatronun hayatınızda yeri nedir?

-Aslında siz ne istersiniz o olur tiyatroda. Yani tiyatro-
ya yüz kişi gider oturur ama on kişi asıl anlatılanı an-
lar. Oyuncunun ne verdiği değil de seyircinin ne aldı-
ğıdır olay. Tiyatronun yapılması gerekir. İnsanı insana 
anlatır. Ayna gibidir bir bakıma, kendinizi görürsünüz 
orada.

Tiyatroda hangi karakteri görüp günlük  
hayatta ben buyum dediniz?

- Mr. Bean olabilirim galiba. Rowan Atkinson’u severim.

En çok sevdiğiniz tiyatro       
oyuncusu kimdir?

- Genelde öyle sınırlandırmıyorum 
kendimi. Hepsinden bir şey alıyorsu-
nuz tiyatroda. Genelde öğrencilere 
Vahide Gördüm’ü anlatırım hep. İyi 
oyunculuğa örnektir
kendisi.

    
Rolünüze nasıl
hazırlanıyorsunuz?

- Çok zor bir şey yapmıyorum bunun 
için. Her zaman oyuna kanalize olurum. 
Bu gereklidir fikrimce. Oyunculuk çok geniş 
bir şeydir. Diyelim ki rolde karakter bir araba kul-
lanacak. Öncelikle kendim nasıl araba kullanıyorum 
buna bakarım. İçine girmek lazımdır rolün. Altyapısını 
oluşturmak gerekli. Çorbayı karıştırarak
olmuyor her şey.

27 Mart Tiyatrolar Haftası geliyor.
Nasıl bir mesaj vermek istersiniz?

- Çok klasik olacak belki ama insanlar tiyatroya git-
meli ve iyi oyunları seyretmeliler. Bu 27 Martda ola-
bilir 15 Nisanda. Günü yoktur bunun. Şöyle bir şey 
vardır aslında; diyelim ki bir milletvekili (üst makamda 
ki insanlar) bir akşam eşi ile birlikte özel bir tiyatro-
ya gitse ve televizyonda bir demeç verse “Efendim! 
Dün akşam şurada özel bir tiyatroya gittik.” diye. İna-
nın ki ertesi gün tiyatrolar dolmaya başlar. Nedendir 
bu? Çünkü bir öncülük vardır. Yani sizin liderleriniz 
bir yere gittiği zaman peşinden gidersiniz. Müjdat 
Gezen’in bir sözü vardır: “Sanat insanı onarır.” diye. 
O kadar doğrudur ki bu. Eksik bir şeyinizi onarır sa-
nat. Ülkemizde çok sevilmiyor sanat. Herkes her şey-
den memnun olamaz tabii ki ama tiyatro her zaman 
seyredilmeli, sanatçı ve zanaatçıya saygı duyulmalı. 
Unutmayın bunu. 

Son olarak Kandilli Koleji öğrencilerine  
bir nasihat verir misiniz?

- Elinizden geldiğinden daha fazlasını okumaya çalı-
şın çocuklar. Yabancı dilinizi geliştirmeye çalışın. İlgi-
lenmeseniz bile politikayı takip edin. Her yerde olacak 

bu. Ben diksiyon dersleri veriyorum mesela.
Hayata dair bir  şeyler öğretmeye

çalışıyorum insanlara. 
Küçük hareketler

hayatta  çok
büyük sonuçlar 

doğurabiliyor. 
Önem  verin 
tavsiyemce

her şeye.



EĞİTİM MODELİ

Eğitim teknolojilerinin öğrenme süreçlerine 
katkısı her geçen gün artmaktadır. Tekno-
lojinin doğru kullanımı, eğitimin ve bilimin 
gelişmesine büyük katkılar sağlamaktadır. 
Kandilli Koleji öğrencilerine, teknolojik dona-
nımları, aktif, doğru ve faydalı şekilde kullan-
ma imkanı sağlamaktadır.

Kandilli Koleji’nde tüm sınıflarda mevcut 
olan akıllı tahtaların yanında  3D eğitim mo-
deli ile öğrencilerimize  dersleri  daha keyifli 
hale getiren   zengin görsel içerikler  sunul-
maktadır.

3D EĞİTİM MODELİ Yeni nesil eğitim tekno-
lojisi ile donatılmış özel bir laboratuvarda 
öğrencilerimize görsel hafızada hız kazandı-
rırken aynı zamanda öğrencilerimizin yüksek 
sınav başarısı sağlanır. Keyifli öğrenme ka-
pılarını açan, derse ilgiyi artıran ve öğrencide 
bilginin kalıcı olmasını sağlayan 3D
Eğitim Modeli Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, 
Matematik alanlarında Türkçe
ve İngilizce olarak 
hazırlanmıştır. 

3D laboratuvar dersleri tüm sınıf kademeleri-
miz için planlanarak genişletilmiş programı-
mız çerçevesinde uygulanır ve derslerin zen-
gin dijital içeriklerle pekiştirilmesine yönelik 
çok sayıda animasyonlar, görseller ve deney 
içeriği  ile öğrenme süreçleri desteklenir.  3D 
laboratuvar dersleri ile öğrencilerimizin tam 
öğrenme gerçekleştirmesi sağlanır.
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Kandilli Koleji
Teknoloji ve Tasarım Bölümü
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“Bilgi insanlara ulaşabildiği sürece güzelleşir. İnsanların hayatını olumlu 

yönde etkilemeyen bilgi fayda sağlamış olamaz.”

PERGEL BİREYLER

Eğitim sisteminin nasıl bir amacı varsa tarih 
öğretiminin de elbette belirli amaçları vardır. 
Bu amaçlar arasında ortak olan nokta, milli ve 
manevi değerlerine sahip çıkan iyi bir vatandaş 
yetiştirmektir.  O hâlde ortaya şöyle bir soru çık-
maktadır: İyi bir vatandaş yetiştirmek için  tarih 
eğitimi nasıl olmalıdır? 

Öncelikle belirtmeliyiz ki tarih eğitimi, bireyde 
empati kurabilme, her olay ve durumu tarafsız 
yorumlayabilme gibi toplumsal yetenekler ka-
zandırmalıdır.  İşte bu noktada tarih dersi, artık 
bir ezber değil, düşünce dersi olarak algılanma-
lıdır. Bu bağlamda öğrencilerin 
sorgulama, empati kurma ve 
yorumlayabilme yeteneklerini 
geliştirmek için de derslerin 
sorgulamaya dayalı öğretim 
teknikleriyle işlenmesi gerekir.  
O halde derslerin önemli bir 
kısmı, öğrencilerin konuyla 
ilgili fikirlerini ifade etme
ve yorumlamalarına
ayırılmalıdır. Öğrencilere 
sunulan bu imkân onların 
dil ve kavram gelişimini 
de beraberinde getirecektir. 

Bahsettiğimiz çok önemli 
olan bu ayrıntılar 
öğrencilerin ve tarih 
dersine ve tarihlerine 
karşı bakış 
açılarını tamamen 
değiştirecektir.

Tarihi olayların bugünkü olaylarla benzerliklerini 
ortaya koymak öğrencilerin derse karşı ilgisini 
çektiği gibi gerek Türkiye’de gerekse dünyada 
yaşanan olaylardan haberdar olmalarını sağla-
maktadır. Bu sayede “pergel bireyler” diye tabir 
ettiğimiz bireyler yetişmektedir. Pergel birey; 
pergelin iğneli ucu gibi bir ayağı milli ve mane-
vi değerlerine sıkı sıkıya bağlanmış, diğer aya-
ğı ise pergelin çizim ayağı gibi dünyaya açılan 
dünyadan ve her türlü gelişmeden haberdar 
olan bireylerdir.

Sağlıklı bir tarih eğitimi, kişiye şahsiyetinin 
oluşmasında önemli bir katkı sağlar. İşte, Kan-
dilli Kolejinde tarih derslerinde konuşan, yorum 
yapan, empati kuran, ülkesinden ve dünyadan 
haberdar olan “Pergel Öğrenciler” yetiştirmeyi 
hedefliyor. Bunu başaranları gördükçe de işimi-
zi daha çok seviyoruz. Sevdikçe de daha çok iyi 
vatandaş yetiştirme azmini kendimizde
buluyoruz. 

Kandilli Koleji
Tarih Bölümü
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Öğrencilerinin Türkçe dersine çalışma yöntemleri birbirinden farklı olmakla birlikte, ge-
nelde, “Türkçe kolay bir derstir. Konuşmayı, okuma- yazmayı bilen herkes Türkçe der-
sini az çok başarır.” gibi bir ön yargı vardır. Hâlbuki Türkçe, diğer bütün dersleri etkileyen 
en temel becerileri kapsar. Gerçekten çaba göstermeden başarmanın kolay olmadığı 
derslerden biridir.
Türkçe dersini ve buna bağlı olarak diğer dersleri gerçekten anlamanın ve başarabilme-
nin altın kurallarını paylaşalım:

BAŞARMAK İÇİN ÖNCELİKLE
SEVMEK GEREKİR

BAŞARMAK ZOR DEĞİL; YETER Kİ ÖN 
YARGILARIMIZDAN KURTULALIM

Her konuda olduğu gibi Türkçe dersini başar-
manın yolu onu sevmekten geçer. Burada iş 
öğretmenlere düşmektedir. Öğrenciye konuyu 
öğretebilmek için öğrencinin önce ruhuna ve 
yüreğine, sonra aklına ve duyularına hitap edip 
dokunabilmek gerekmektedir. Kendisine dersi 
sevdirilen öğrenci, önüne çıkabilecek tüm en-
gelleri aşabilecek potansiyele sahip olacaktır.

İYİ BİR OKUR OLUNMALI
Okur; okumayı bilen diğer insanlardan farklı 
olarak, okuma zevkleri olan, okuduğunu özüm-
seyip yorumlayabilen, ömrüne daha çok kitap 
sığdırabilmek için sürekli okumaya çalışan, se-
çici ve etkin okuyucudur.  Öncelikli amaç iyi bir 
okur olmak olmalıdır.
İyi bir okur olmanın Türkçe dersine ve diğer 
derslerdeki başarılara katkısı saymakla bitmez. 
Ülkemizde yapılan sınavlarda sorulan Türkçe 
sorularının yaklaşık % 60’ı okuduğunu anlama, 
yorumlama, değerlendirme gibi becerileri sına-
maya yöneliktir. Gerçekten iyi bir kitap kurdu 
olunursa hızlı ve etkili okuma becerisini de kul-
lanarak bu tür soruları doğru yanıtlayabilmek 
kolay gelecektir.

TÜRKÇE DERSİNİN
ALTIN ANAHTARI

Bazıları için dil bilgisi tam bir kâbus biçimin-
dedir. Aslında dil bilgisi, herkesin çok iyi bildi-
ği ve fark etmeden günlük hayatta sürekli kul-
landığı bir kavramdır. Dil bilgisini başarmak 
için öncelikle dil bilgisine karşı ön yargıların 
yıkılması gerekir. 

Bu, Türkçe dersinin bütünü için geçerlidir. 
‘’Ben paragraf sorusu yapamıyorum, anlam 
sorularında takılıyorum.’’ ‘’Dil bilgisinden an-
lamıyorum.’’ gibi cümleler, yenilginin kabul-
lenilmesine ve baştan kaybedilmesine sebep 
olur.

Dil bilgisi, aslında çok eğlenceli ve zekânın 
bulmacadaki gibi kullanılmasını gerektiren bir 
kavramdır. Öncelikle temel kavramları öğren-
mek gerekir. İsim ve fiil arasındaki farkı, sıfat-
ların cümlede nasıl bir görevi olduğunu, iyelik 
ekleriyle şahıs eklerinin arasındaki yakınlık, 
fark ve ortaklıkları bilmek bir eğlencedir.

Anlam sorularıysa, içeriğinde zaten cevabı 
barındıran, anahtarı soruyu çözenin cebinde 
bulunan sorulardır. Soruyu doğru yanıtlamak 
için soruya doğru açıdan bakabilmek yeterli-
dir.
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TÜRKÇEDE KONULAR
DOMİNO TAŞLARI GİBİDİR

KİM DEMİŞ TÜRKÇENİN
FORMÜLÜ YOK DİYE!

Türkçede pek çok konunun birbiriyle ilişkili olduğunu 
bilmek ve unutmamak gerekir. Öğrenmek ve çalış-
mak için konu sıralamasına uymak gerekir. Mesela 
kipler tam olarak öğrenilmeden birleşik zamanlı filler 
öğrenilmeye çalışılırsa, ögeler öğrenilmeden fiilde 
çatı anlaşılmaya çalışılırsa işler karmakarışık hâle 
gelir, işin içinden çıkılamaz. 

Bütün derslerde olduğu gibi 
Türkçe dersinde de öğren-
menin tam ve kalıcı olabil-
mesi için tekrar yapmak 
şarttır. Öğrenilen konularla 
ilgili belli zaman aralıkla-
rıyla tekrarlar yapmak, her 
tekrardan sonra önce alış-
tırma, sonra test çözmek, 
öğrenmenin ve başarının 
kalıcılığını sağlayacaktır.  

HER
KONUNUN
KİLİDİ
FARKLI
AÇILIR.
OYUNU
KURALINA
GÖRE
OYNAMAK
GEREKİR. 
Türkçede anlam soruları 
yoruma, dilbilgisi soru-
ları ise bilgiye dayanır. 
Konulara bu bilinç ve 
farkındalıkla yaklaşmak 
işleri kolaylaştıracaktır.

CÜMLENİN TAMAMI OKUNMA-
LI, SORU KALIPLARI İYİ  İDRAK 
EDİLMELİ. 
Türkçede cümlenin tamamını okumak yerine ke-
limeye veya kelimelere bakıp soruyu çözmeye 
çalışmak, çiğnemeden yutmaya çalışmak gibidir; 
mutlaka boğaza takılıp kalır. Cümlenin tamamını 
okumazsa bir Türkçe duayeni bile soruyu yanlış 
yapma riskine sahiptir. Bu yüzden, cümlenin ve 
soru kalıbının tamamını okumak, Türkçe soruları-
nı hatasız yapmanın altın anahtarıdır.

Türkçe dersi; yorumlama, 
analiz ve sentez yapmanın 
çok gerektiği bir derstir. Bu 
yüzden her gün anlam testi 
çözmek, arada da boşluk 
doldurmalı, test olmayan 
anlam soruları çözmek çok 
faydalı olacaktır.

Çalışılan konular, kişinin belirlediği biçimlerle, renkli 
kalemler kullanılarak, özet formül çıkarılarak, mad-
delenip şemalanarak yazılmalıdır. Bilgiler için kav-
ram haritaları hazırlanmalıdır.Konu bitimlerinde 
konuların görsel özeti dikkat çekici biçimde çıkarılıp 
görülebilir yerlere yerleştirilirse öğrenme kalıcı hâle 
gelecektir.

TEKRAR 
TEKRAR 
TEKRAR
Üstüne alıştırma ve 
TEST = BAŞARI

HER GÜN ANLAM
SORUSU ÇÖZÜLMELİ, 
ANLAM YORUMLAMA
ALIŞTIRMALARI
YAPILMALI

Kandilli Koleji - Türkçe Bölümü
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BAHARIN GELİŞİNİ
MÜJDELEYEN
AĞAÇLARIMIZ

Okulumuzun bahçesine diktiğimiz erik 
ve kayısı ağaçları, baharın gelmesiyle 
birlikte eşsiz güzellikte çiçekler açtı.

Bu yıl bol bol meyve vereceklerini mis 
gibi çiçekleri ile gösterdiler. 
Hepimizin mutluluk kaynağı
oldular.

Kandilli Ortaokulu ve Anadolu Lisesi ola-
rak TEMA Vakfı ile birlikte öğrencileri-
mizi ülkemizde bulunan doğal varlıklar, 
çevre sağlığı ve çevreyi ağaçlandırma 
konularında bilinçlendirmek amacıyla 
20.03.2018 tarihinde düzenlenen “fidan 
dikme” etkinliği eğlenceli bir şekilde ger-
çekleştirildi. Öğrencilerimiz doğa ile iç içe 
olarak kendi emekleriyle doğaya katkıda 
bulundu. Emeği geçen TEMA Vakfı ve Şile 
Orman İşletme Müdürlüğüne sağladıkları 
imkânlardan dolayı teşekkür ederiz.

DOĞAYI SEVEN NESİLLER
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K I Z I L AY  H A F TA S I

Osmanlı zamanında ‘’Hila-ı Ahmer’’ olarak ad-
landırılmış Atatürk tarafından ‘’Kızılay’’ olarak 
ismi değiştirilmiştir. Kızılay bir kurum olup hiçbir 
ayrım gözetmeden herkese eşit şekilde yardım 
etmektedir.
  

Okulumuzda düzenlediğimiz Kızılay Haftasında, 
Kadıköy Kızılay Şube Başkanı Numan Hocaoğlu 
öğrencilerimize yaptığını sunum ve konuşmada 
Kızılay’ın tarihçesini , kuruluş amacını ve neler 
yaptığını detaylı anlatarak öğrencilerimizi bilinç-
lendirmiştir. 

Kandilli Koleji
Biyoloji Bölümü

Bir yardım kuruluşu olan Kızılay; Her yıl 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri
arasında Kızılay Haftası olarak kutlanmaktadır. 
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OKUMAYI OYUN HALİNE GETİRİN...
Sahaf Lütfü Bey

Sinema, Kültür ve Edebiyat Kulübümüz ile birlikte Haydarpaşa Sahaf Festivali’ne gittik. 1985’den beri 
sahaf olan Lütfü Bey ile sohbetimiz bizler için değerli bir an, sizler için ise

bilgi dolu bir röportaj olacağına eminiz.

Öncelikle bize “sahaf” sözcüğü hakkında 
bilgi verir misiniz?
-“Sahaflık, Arapça ‘suhuf ‘ yani ‘yaprak’ kelimesin-
den türetilmiştir. Günümüzde ise eski kitap ve mal-
zeme satan insan anlamını taşımaktadır. Türkiye’de 
sahaflık Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’nde, Orhan 
Gazi zamanında Bursa’da başlamıştır. Lakin elbet-
te sahaflık meslek olarak kitabın olduğu zamandan 
beri yapılmaktadır.” 

Sahaf olmaya nasıl karar verdiniz?
-“Ben sahaf olmaya aslında karar vermedim, fakat 
okumayı çok küçük yaşta öğrendim. Mektebe git-
meden önce gazeteleri okuyabilecek kadar alfabeyi 
biliyordum. Annem eve bir sürü kitap getiriyordu ve 
ben bir anda orta mektepte iken  2000’e yakın kitap 
içinde kendimi bulmuştum. Okumaya, karıştırmaya 
başlamıştım. Yaptığım her şey meraktan kaynaklıy-
dı. Daha sonra çeşitli yerlerde çalışmaya başlamış-
tım. Zamanında kahvecilik, gazetecilik ve memurluk 
yaptım fakat her zaman kitaplar hayatımdaydı. İs-
tanbul’da öğrenciyken sokak sergisi açmaya baş-
ladım. İlk sergimi Osmanbey’de açtım. Çalıştığım 
işlerin bana göre olmadığını anladım ve daha sonra 
ilerleterek dükkân açtım. O gün bugündür bu işleri 
hâlen yapmaktayım.”
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Sahaf olmanın zor yanları 
sizce nelerdir?

-“Aslında sahaflık eğlenceli bir 
meslek, fakat bir zorluğu olacak 
ise o da kitap bulmaktır. Doğru 
kitabı bulmak önemli bir etkendir. 
Eğer ki yağmurlu bir günde sergi 
açmak bir zorluksa buna bir o ka-
dar katlanıyoruz ama en önemlisi 
bana göre kitap okumanın bir zor-
luğu olmamasıdır.”

Tam olarak kaç yıldır bu 
mesleği yapıyorsunuz?

-“Dükkânlı olarak 1985’ten beri 
yapmaktayım. 1973 senesinde 
İstanbul’a geldiğimde sergiciliğe 
başladım. Bunun yanı sıra 13-14 
yaşlarında bile bu istek içimde 
vardı.  1993’ten beri ise dergi çı-
karmaya başladım. ‘Müteffelika’ 
adında bir dergim var. İşlediğim 
konular; kitapçılık tarihi ve kitap-
ların değerleri hakkındaki bilgiler-
dir.”

Son olarak öğrencilere bir 
tavsiyeniz var mıdır?

-“Sizin gibi çocuklara söyleyebi-
leceğim tek bir şey var: Okumayı 
oyun hâline getirin. Herhangi bir 
okulu bitirip mühendis veya dok-
tor olmak elbette güzel ama bunu 
gündelik hayat içerisinde felsefe 
veya edebiyat okumadan yapmak 
bana göre çok değersiz bir meslek 
haline gelmesi demektir. Açıkcası 
şunu söylemek istiyorum ne olur-
sa olsun okumaktan kaçınmayın. 
Okulda verilen kitapları ödev diye 
görmeyin, içinizden geldiği gibi 
okumanın bambaşka bir şey oldu-
ğunu hiçbir zaman unutmayın…”
Küçük yaştan beri kitaplarla iç içe 
olan Lütfü Bey ile eğlenceli ve na-
sihat dolu geçen röportajımız bize 
birçok şey kattı. Dilerim, bu yazımı 
okuyunca sizin de içinizde sımsı-
cacık bir kitap sevgisi oluşur. Mo-
dern dünya edebiyatının ikonik ve 
özgün insanlarından biri olan ve 
benim de sevdiğim yazar Franz 
Kafka’nın dediği gibi, “Bir kitap, 
içimizdeki donmuş değerleri par-
çalayacak bir balta olmalıdır.”

Hazırlayan: Buket Yapanoğlu                
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BİLİM KÖŞESİ
ISAAC NEWTON’UN
BİLİM MİRASI

“Bilimsel Devrim” diye nitelendirdiğimiz 17. yüzyıl, 
matematik, fizik, gökbilimi, biyoloji ve tıp gibi alanlarda 
yeni atılımlar olmuştur. Dönemin en önemli özelliğinden 
biri, temel bilimlerin tamamen felsefeden ayrılması; ay-
rıca deney ve gözlem yolu ile önermelerin sınanmasının 
ortaya çıkmasıdır. Kepler ve Galileo ile başlayıp, Newton 
ile devam eden bilim alanındaki bu atılımlar “Bilimsel 
Devrim Çağı”nın başlamasına öncülük etmiştir.

Isaac Newton, 25 Aralık 1642’de bir erken doğum so-
nucu İngiltere’de dünyaya gelmiştir. Oldukça zayıf bir 
çocukluk geçirmiş; doğduğunda hayatta kalacağı bile 
beklenmiyordur. Babası, daha o doğmadan vefat etmiş-
tir. Annesi, o 4 yaşındayken tekrar evlenmiş ve Newton 7 
yıl boyunca anneannesi ile yaşamak zorunda kalmıştır. 

Üvey babası vefat edince annesi geri dönmüş ve 
onu çiftçi yapmak için bir süre okuldan almıştır. Bu 
süre içerisinde çiftlik işlerine hiç ilgi duymamış ve 
sürekli gözlem yaparak, kitaplar okuyarak zaman 
geçirmeye başlamıştır. Okula geri dönmüş ve 19 
yaşındayken Miss Storey ile nişanlanmıştır. Yoğun 
dersleri nedeniyle bu ilişki yürümemiş ve Storey’in 
bir başkası ile evlenmesi ilişkiyi sonlandırmıştır. 
Newton, hayatı boyunca hiç evlenmemiştir.

12 yaşındayken Grantham’da okula başlamıştır. Pek 
parlak öğrenci olmamasına rağmen, yel değirmeni, 
uçurtma ve güneş saati gibi araçları yapmakta bü-
yük ustalık sahibiydi. Veba salgını ile okul kapatılın-
ca iki yıl boyunca çiftlikte yaşamına devam etmiştir. 
Dehalığını çiftlikte geçirdiği bu iki yılda göstermeye 
başlamıştır. Bu süre içerisinde ışık tayfı oluşturmuş; 
integral, diferansiyel konularını matematiğe kazan-
dırmıştır. Aynı zamanda, kütle çekimi için düşünme-
ye başlamıştır. 

 Cambridge’e döndüğünde kısa bir zaman sonra 
matematik profesörü olmuş ve çalışmalarını burada 
kaldığı 30 yıl boyunca sürdürmeye devam etmiştir. 
Yayımladığı en büyük yapıtı olan “Doğa Felsefesinin 
Matematiksel İlkeleri” ile matematiksel ispatlarını ve 
“Evrensel Kütle Çekim Yasası”nı açıklamıştır.
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Kendini düşüncelerine o kadar kaptırırmış ki, bütün gün yemek yemeyi bile unuttuğu olurmuş. Yerçekimi ko-
nusundan önce optik üzerine çalışmalar yapmıştır. Dönemin ünlü astronomu Robert Hooke’un kanıtlamakta 
zorlandığı “gezegenlerin yörüngesinin eliptik olması” hipotezini üç ayda kanıtlamıştır. Ardından on sekiz ayda 
“Principia” adlı eserini tamamlamıştır. “Her kütlenin diğer kütlelerin karşılıklı çarpımı ve aralarındaki uzaklığın 
karesiyle ters orantılı çekim güçleri oluşturacaklarını” önermiştir. Ardından yer çekimi yasasını kaleme almıştır 
(Ökkeş, 2004).

Hayatının sonlarına doğru Kraliçe 
Anne tarafından Sir unvanına layık 
görülmüştür. Fransız Bilimler Aka-
demisi’ne dahil oldu ve ayrıca onu 
Royal Society’nin başkanı seçtiler. 
Leibnitz ve Bernoulli’nin aylarca 
üzerinde düşündüğü problemleri bir 
gecede çözdü. Newton 85 yaşınday-
ken yaşamını yitirmiştir.

Bilim tarihi baktığımızda, bilimin 
öncülerini bir dizi yıldız olarak dü-
şünürsek; dizide konum ve par-
laklığı ile hepsini bastıran iki yıldız 
vardır: Newton ve Einstein. İkisi de 
fiziğin en temel sorunlarına çözüm 
bulmuşlardır. Newton Galileo ve 
Kepler’in, Einstein ise Newton ve 
Maxwell’in omuzlarında yükselmiş-
lerdir (Yıldırım, 1993).

Elma ağacının altında oturan New-
ton, “bir elmanın yere düşmesi” ola-
yını görünce; “elma yere düştü, peki 
Ay neden düşmüyor?”, “Ay aslında 
düşüyor da biz mi farkında değiliz?” 
gibi bu düşme olayına çok farklı bir 
düşünce ile yaklaşıyor. Elma ile Ay 
arasında yepyeni bir ilişki kurarak 
teorilerine ulaşmıştır (Işıldak, 2008).

Newton, öncelikle Kepler kanunla-
rının geçerli olması halinde güneşle 
gezegen arasında bir çekim kuvveti 
olması gerektiğini gösterdi. Ardın-
dan, bu cins bir kuvvetin varlığı ha-
linde Kepler’in tarif ettiği biçimde 
gezegen hareketi olacağını gösterdi. 
Merkezkaç kuvveti formülü ile Kep-
ler kanunlarından çıkan sonuçları 
birleştirdi ve Kütle Çekim Yasası’nın 
matematiksel ifadesini ortaya koy-
du (Kaptanoğlu, 1998).

Newton’un bu zaferi, şüphesiz bilim 
tarihinin en parlak ve olağanüstü 
zaferlerinden biridir. Astronomi, dö-
nemin en çok itibar gören ilimlerin-

den biriydi. Kepler Yasaları daha 
çok yeniydi ve üçüncü yasa henüz 
herkes tarafından kabul edilme-
mişti. Galileo’nun gelgit teorisi 
doğru değildi, ayın hareketleri ise 
iyice anlaşılamamıştı. Newton, 
Genel Çekim Yasası ile tüm bu 
kargaşalığı düzene koydu ve bir-
lik yarattı. Hareketin üç yasası ile 
genel çekim yasasından başlaya-
rak, matematik çıkarımlarla bütün 
güneş sistemi açıklanır. Genel 
Çekim Yasası’nı düşündüğü yıl-
dan tam 21 yıl sonra Principia’yı 
yayınladı. Bu süre zarfında teorisi 
üzerinde düşünüp taşınmakla ve 
onu mükemmelleştirmek ile ye-
tindi. Newton yaşadığı zamandan 
ziyade öldükten sonra, Voltaire’in 
“Felsefe Mektupları” neticesinde 
ün kazanmıştı (Russell, 1962).

Isaac Newton, Galileo’nin öldüğü 
yıl dünyaya gelmişti.  Bu iki büyük 
adamın çalışmaları arasında ge-
çen zaman dilimi içinde, dünyanın 
bilim durumu tamamen değişmiş-
ti. Galileo, ömrü boyunca tanınmış 
bilginlerle çatışmak zorunda kal-
mış, ömrünün son yıllarında ise 
büyük eziyetler karşısında bırakıl-

mış, eserinin kınanması ve çirkin 
sayılması üzüntüsünü çekmişti. 
Hâlbuki Newton, daha 18 yaşın-
da, Cambridge’de öğrenci olduğu 
yıldan başlayarak, evrensel bir 
beğeni ile karşılandı. Newton yaz-
dıklarını yayınlamaktan kaçınır-
dı. Eleştirmelere yol açmasından 
eserlerini ancak kendisini seven 
dostlarının zoru ile bastırmıştır; 
çünkü eser yayınlamaktan, eleş-
tirmelere yol açar diye kaçınırdı 
(Russell, 1962). 

Bilime matematiksel tekniği tam 
olarak yerleştiren Newton’dur. 
Olgusal bilimlerle matematik bir-
leştikten sonra hem fizik, kimya, 
astronomi gibi doğa bilimlerinde 
hem de istatistiksel yöntemler va-
sıtasıyla beşeri bilimlerde büyük 
ilerlemeler sağlamıştır. Matema-
tik dilini kullanan olgusal bilim-
lerde büyük ilerlemeler sağladığı 
gibi, bu işbirliği matematik bilim-
lerinde de önemli gelişmelerin ol-
masını sağlamıştır. (Ergün, M.)

Kandilli Koleji
Fen Bilimleri Bölümü
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Türkçe-Edebiyat 
zümresinin hazırla-
dığı etkinlik, değerli 
sanatçı Taylan Erler’in 
öğrencilerimizle ger-
çekleştirdiği “Sanata 
Dair” isimli söyleşiyle 
başladı. 

Etkinlik ortaokul 
drama-tiyatro ve lise 
tiyatro kulübü öğren-
cilerimizin hazırlayıp 
sergilediği tiyatro 
oyunlarıyla, gölge 
oyunuyla, pandomim 
gösterisiyle, tiyatro-
ya dair konuşmalarla, 
video gösterimleriyle 
devam etti.

Kandilli Koleji ailesi sanatı ve sanatçıyı seviyor, onlara değer veriyor.
Perde hiç kapanmasın, sanatın ışığı her daim aydınlatsın!

KANDİLLİ KOLEJİNDE 
DÜNYA TİYATRO
GÜNÜ KUTLAMASI

Kandilli Koleji
Tiyatro Kulübü
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Dramanın öneminin, farkının, fayda-
larının bilinci içinde drama kulübünde 
öğrencilerimizle ağırlıklı olarak drama 
çalışmaları yapıyoruz; drama teknikle-
rine uygun olarak ilerliyoruz. Dramanın 
daha çok doğaçlamaya dayalı bir sanat 
olması dolayısıyla kulübümüzde drama 
eğitimine ek olarak tiyatro eğitimi de ve-
riyoruz.

Tüm bu çalışmalarımızın öğrencilerimiz 
üzerindeki olumlu etkilerini gözlemle-
mek, öğrencilerin azimli çalışmalarına, 
çalışmalarından aldıkları zevke, öz gü-
venlerinin ve yaratıcılıklarının gelişimi-
ne, gözlerindeki heyecan ve mutluluk 
pırıltılarına yön verip bu yolda onlara 
eşlik edebilmek bize büyük mutluluk ve 
gurur vermektedir.

KULÜPLERİMİZ

Alphazero, bir yapay zekâ yazılımı 
ve satranç oynamayı sadece 4 saat 
gibi bir sürede dünyadaki bütün sat-
ranç oyunlarını analiz ederek kendisi 
öğreniyor. Stockfish ise bir satranç 
motorudur. Yani satranca dair bü-
tün kombinasyonların veri tabanına 
kaydedildiği ve bu konuda dünyanın 
en iyisi olan bir yazılım. Öyle ki 2016 
ve 2017’de yapılan birçok yarışmada 
Stockfish’in şampiyonlukları var. 

Yapay zekânın, dünyanın en iyi satranç us-
talarının bile en az 20-30 yıl gibi sürelerde 
ustalaştığı satrançta, 4 saat gibi bir sürede 
ustalaşması satranç dünyasında büyük etki 
yarattı. 

Bizler de yapay zekânın daha neler başara-
cağını heyecan, merak ve biraz da endişeyle 
beklemeye koyulduk.

SATRANÇ DÜNYASINDA 
DEVİR DEĞİŞİYOR
SATRANÇ DÜNYASINDA 
DEVİR DEĞİŞİYOR
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Kulübümüzün amacı öğrencilerin farklı kültürler 
tanımasını sağlamak ve farklı dillere olan ilgile-
rini karşılamaktır. Kore ve Korece, Japonya ve 
Japonca üzerinde durduğumuz kulübümüzde 

öğrenciler bu iki ülkenin kültürüyle ve diliyle ilgili 
bilgi edinmekte, aslında bizlere ne kadar benze-

diklerini kendi gözlemleriyle görmektedirler. Ülkele-
rin tarihinden yemeklerine, festivallerinden günlük ko-

nuşmada kullandıkları ifadelere kadar öğrenmektedirler.

UZAK DOGU DILLERI VE
KÜLTÜREL KULÜBÜ
UZAK DOGU DILLERI VE
KÜLTÜREL KULÜBÜ

KÜLTÜR-EDEBİYAT KULÜBÜ

Edebiyat hayatımızla her zaman iç içedir. Hayatlarımızı ifade 
etme biçimidir. Kültür-Edebiyat kulübü olarak edebiyatımızı 
bu yüzden geliştirmeye önem veriyoruz.

Okulumuzun Kültür-Edebiyat kulübü olarak öğrencilerimiz 
ile sosyal ve edebi aktiviteleri yakından takip ederek bunlar 
üzerine çeşitli yazı çalışmaları yapıyoruz. Bunu yaparken üye 
olan öğrencilerin yazma becerilerini geliştirip içindeki potan-
siyeli keşfetmesine yardımcı oluyoruz. Ülkemizdeki edebiyat 
ile bu edebiyatın insanlara güzel yansımasını değerlendirerek 
edebi bakış açımızı renklendiriyoruz. 



Doğayı sevmek onun kıymetini bilmek çocuk yaşta 
öğrenilir ve çocuklukta kazanılır. Biz de bu yüzden öğ-
rencilerimizle Botanik kulübümüzü kurduk. Amacımız 
doğayı sevmeyi öğretmenin yanında çocuklarımızı do-
ğayla kaynaştırmaktı ve bunu da başardık. Tüketmek 
değil üretmek alışkanlığımız olsun dedik ve birlikte ye-
şilin güzelliğine koştuk.

“Bence Botanik Ekim Atölyesi Kulübü çok güzel ve 
eğlenceli. Yaptığımız ekimler ve sonrasında çıkan 
sebzeler, meyveler ve çiçekler emek verdiğimiz bir 
şeyin mutluluğunu tattırıyor bize. Organik yaşamın 
güzelliğini görüyoruz ve doğayla iç içe oluyoruz.” 

“ Botanik Ekim Atölyesi çok eğlenceli bir kulüp. Gün 
geçtikçe daha çok gelişen İstanbul ve bu yüzden de 
nüfusu arttıkça yeşil alan imkanları da azalan bir yer 

olmaya başladı… Botanik Ekim Atölyesi’nde yaşadığı-
mız ortamın vermiş olduğu stresi ve negatif enerjiyi bitkiler-

le ilgilenerek atmış oluyoruz. Bu yüzden de bizler için hem yararlı 
hem de bilgili bir aktivite oluyor.”

ÖĞRENCİLERİMİZİN GÖZÜNDEN BOTANİK 
EKİM ATÖLYESİ KULÜBÜ

Tılsım Apaydın 6/C

Miray Uyar 9/B

KULÜBÜ

“Sevginin tek anlamı var o da doğa. Bo-
tanik Ekim Atölyesi’nde doğa ile sevgiyi 
buluşturuyoruz.”                                                                                                                                

“Biz bu kulüpte doğayı 
canlıların önemini ve onları 
korumamız gerektiğini öğ-
reniyoruz. Doğanın emek 
gerektirdiğini kavrıyoruz. “

“Bu kulüpte bitkilerin sevgiyle büyü-
tüleceğini öğreniyoruz. Doğanın bi-
zim için ne kadar önemli olduğunun 
farkına varıyoruz.”    

“Ekim yapmak ve bitki yetiştirmek çok 
güzel. Bizler için sınav ve ders stresinden 
çıkıp bitkilerle vakit geçirmek kendimize 
daha çok vakit ayırmamızı sağlıyor. Yaptı-
ğımız etkinlikler de eğlenceli geçiyor. Kulü-
bümüzü seviyorum.”                                                                                                                                  

“ Botanik Ekim Atölyesi çok eğlenceli 
geçmekte. Meyvelerin, sebzelerin 
nasıl ekildiğini, yetiştiğini öğreniyo-
ruz ve yetiştiriyoruz. Kendimi çok 
mutlu hissediyorum çünkü meyve 
ve sebzeleri kendimiz yetiştiriyoruz. 
Bence bitkiler bize mutluluk veriyor; 
onların yetiştiğini, büyüdüğünü gör-
mek bizi gururlandırıyor.”

Defne Koç 6/B

Şevval Başpınar 9/A

Fulya Ürküt 9/A

Pelin Işıksel 9/B Berrak Özyuva 6/C

57

“Botanik Ekim Atölyesi’nde gerçekten eğlendiğimi hissediyo-
rum. Hem de kendi emeğinle bir şeyler ekiyorsun, büyütüyor-
sun, bakıyorsun… İnsan kendi ektiği meyve sebzeleri yemeğe 
kıyamıyor. Yani ben böyle hissediyorum. Çok güzel bir duygu. 
Ona sevgini veriyorsun. O büyüyor, gelişiyor. Kısacası,yaşasın 
Botanik Ekim Atölyesi ! “

Nisa Erdağ 6/C
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İlhamını Evliya Çelebi’den alan kulübümüz; topluma farklı kültürlerin, ayrı 
renklerin izlerini süren yurdumuzun ve yeryüzünün kültürünü inceleyen, 
yorumlayan, ufku geniş, nitelikli öğrenciler kazandırmayı hedeflemektedir. 
Okulumuz öğrencilerinin doğup büyüdükleri yaşadıkları toprakları tanıma-
larını, nereden geldiklerini, kim olduklarını bilmelerini öncelikle İstanbul ol-
mak üzere ülkelerine sahip çıkarak tarihi kültürel mirasın öneminin farkında 
olmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

KANDİLLİ
KOLEJİ 
GEZİ
KULÜBÜ

Yoğun geçen akademik yarıyılın ardından yorgunluk ve stresi atmak 
için 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri 20-21 Ocak 2018 tarihinde kış turizmi-
nin yeni cazibe merkezlerinden Kartepe’ye götürüldü.

Gezimiz Maşukiye mevkiinde yer alan Osmanlı Sofrasında serpme köy 
kahvaltısı ile başladı. Kahvaltının hemen ardından Kartepe’ye hareket 
eden öğrencilerimiz ilk olarak kızak coşkusunu doyasıya yaşadılar. 
Karda sucuk ekmek keyfinin ardından kayak pistlerine yönelen öğren-
cilerimiz, hocalarımızdan temel kayak becerisini edindiler. 

Öğrencilerimiz kısa zamanda edindikleri kayak kabiliyetleriyle hepimizi şaşırttılar. Atla gezinti, çevre yürü-
yüşleri ve kartopu savaşlarının ardından akşam yemeği ve konaklama için yörenin en seçkin konaklama 
merkezlerinden biri olan Ramada Plazaya hareket edildi. Akşam yemeğinin ardından hep birlikte şarkılar 
söylendi. Daha sonra öğrencilerimiz havuz, sauna ve Türk hamamında günün yorgunluğunu atıp odalarında 
istirahate çekildiler. Sabah kahvaltısının ardından telesiyejlerle bulutların arasından geçilerek Kartepe’nin 
zirvesine tırmanıldı.

ATV safarisi ve zipline etkinliklerine katılan kafilemiz Sapanca’ya hareket etti. Öğrencilerimiz, Sapanca Gölü 
sahilinde martı ve karabatakları beslediler; sahilde yürüyüş yaptılar ve sokak şarkıcılarıyla birlikte şarkılar 
söylediler. 

KARTEPE GEZİSİ

Marco Polo, İbni Batuta, Kristof Kolomb, Vasco da 
Gama, Macellan, Evliya Çelebi ve James Cook hemen 
hepimizin tanıdığı dünya gezginlerinden. Okulumuzda 
da 13 yaşında dünya gezgini bir arkadaşımız var: 8/A 
sınıfından sevgili arkadaşımız Ada Tümay SOLAKOĞ-
LU. Okulumuz dergisi adına Ada ile bir röportaj gerçek-
leştirdik. Umarız söyleşimizi keyifle okursunuz.

-Hikâyen nerede başlıyor? Gezgin kanı sana nereden 
bulaştı?
Aslına bakarsanız hikâyem, uzakta ve farklı olanı me-
rak etmemle başlıyor. Gezgin kanı ise doğuştan gelen 
bir şey olsa gerek. Dünya turunu tamamlamış bir baba 
ile dünyanın yarısını gezmiş bir annenin çocuğuyum. 
Babamın gezi fotoğraflarını gördüğümde, “Büyüyünce 
ben de senin gibi olacağım.” dediğimi hatırlıyorum. Bir 
kez sırtınıza çantayı takıp yola çıktığınızda bu, bir süre 
sonra bağımlılık haline dönüşüyor. Benimki de aynen 
böyle oldu.

-Kaç kıta, kaç ülke gezdiniz şu ana kadar?
4 kıta ve 42 ülke oldu şu ana kadar.

-Bu küçük yaş için oldukça büyük bir rakam. Hem okul, 
hem de seyahat… Zor olmuyor mu, bunun ayarlamasını 
nasıl yapıyorsunuz?
Anne ve baba öğretmen olunca her kıta bir okul, her 
ülke bir sınıf haline dönüşüyor. Gezilerimizi sömestr 
döneminde 2 hafta ve yaz döneminde 2 ay olarak plan-
lıyoruz. 

-Sizi etkileyen üç ülkeyi sıralasanız listenizde nereler 
olurdu?
Bu bana çok sık sorulan ancak cevap verdiğimde birçok 
ülkeye haksızlık ettiğimi düşündüren bir soru. Kiminin 
“asla gitmem” dediği ülkeleri ben sevebiliyorum. Hin-
distan mesela… Diğer iki ülke Tanzanya ve doğal ola-
rak Atatürk’ün ve annemin memleketi olan Selanik’in 
bulunduğu Yunanistan’dır. Ama dehlizlerini ürpererek 
gezdiğim piramitler ülkesi Mısır’ı, gelgitleri ilk olarak 
gördüğüm Fas’ı, ölüm tarlalarında dolaştığım Kamboç-
ya’yı da çok sevdim.

-İyi bir gezgin olmak için ne yapmak gerekiyor, bize ne 
tavsiye ediyorsunuz? 
Öncelikle esnek olmalı. Yoldayken ne zaman ne yaşa-
yacağınız belli olmaz. Her türlü koşula hızlı adaptas-
yon önemli. Yabancı dil şüphesiz gerekli ama ondan da 
önemlisi iletişim kurmak.

13 Yaşında 4 Kıta
42 Ülke Ada Tamay 

SOLAKOĞLU
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ULUSLARARASI
LEZZETLER VE
GASTRONOMİ
KULÜBÜ

Gastronomi Kulübü, mutfak sanatına ilgi duyan öğrencilerin kulübü oldu. Adından da anlaşılacağı gibi Türk ve 
dünya mutfağına ait birçok yiyecek, görsel sunumuna da özen gösterecek şekilde hazırlanarak öğrencilerde bir 
takım becerilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Tüm bunların yanı sıra, yapılan her lezzetin tarihine de inilmiş, lez-
zetin ardında barındırdığı hikâyelere değinilmiştir.

Her hafta farklı bir ülkenin mutfağına yer verilerek bu anlamda bir kültür
oluşturulması sağlanmıştır. Sene içinde yaptıklarımız;

• İtalyan mutfağından Frittata (İtalyan Omleti)
• Yunan mutfağından Greek Salad
• Uzak Doğu mutfağından Noodle
• Lübnan mutfağından Pita
• Fransız mutfağından Sufle
• İtalyan mutfağından Pizza
• Türk mutfağından Geleneksel Kahveler ve
   Geleneksel Osmanlı Şerbetleri

• Amerikan mutfağından Pancake 
gibi Türk mutfağının da geleneksel daha birçok lezzetini
kulübümüzde hazırlama fırsatı bulduk.

Akıl oyunları kulübü zevkli oyunlar ve zihinsel aktiviteler ile öğrencilerimizi dü-
şünmeye sevk eder, onların problem çözme becerilerinin artırmak ve farklı dü-

şünebilmelerini sağlamaya yardımcı olur.

Bizler de Kandilli Koleji bünyesindeki öğrencilerimize Orta Asya Türk top-
lulukları zekâ ve strateji oyunu olarak tescillenen Mangala Oyunu’nun ta-
nıtılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla kulübümüzü açtık.

Ayrıca öğrencilerimizin bireysel olarak zekâlarını iyi bir şekilde kullanmaları-
na, yeteneklerini keşfetmelerine ve sosyal ilişkilerinde olumlu tutum ve davra-

nış geliştirmelerine katkı sağlamayı hedefledik.
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Okulumuzda sene başında okunacak kitapları belirliyoruz. Belirlediğimiz kitapların her ay birini sınıfta 
okuyoruz. Bu okumalar okuma çemberleriyle oku-yorum etkinliğiyle yapılıyor. Düzenli okuduğumuz 
kitaplar öğrencinin düşünce ufkunu geliştirip olayları inceleme yeteneği kazandırıyor. Sesli okuduktan 
sonra öğrenciden kitaptaki olayları ve olayların gidişatını yorumlamasını istiyoruz. Her ayın sonunda 
ise kitabı bitiriyoruz ve kitap sınavı yapıyoruz.

Kitap okuma saatlerinde sesli okuma ile öğrencinin 
dinleme becerileri de gelişir. Etkili dinleme ile olayları sınıf

ortamında tartışabilme imkanı elde eder. Ayrıca öğrenci;
ses tonunu doğru kullanmayı, vurguyu ve söyleyiş farklılıklarını da

öğrenir. Kitap okurken duyguyu verebilmeye çalışır.
Böylece hayatta her zaman kendini en iyi şekilde

ifade eder. Kendisini dinleyen insanlarda
etki uyandırır.

KİTAP OKUMA ÇEMBERİ

STEM KULÜBÜ ÇALIŞMALARI

STEM kulübünde, etkinliklerin öğrencide istenilen 
hedef davranışları oluşturması amaçlandı. Yapılan 
farklı etkinlikler ile fen, mühendislik, matematik, 
teknoloji ve tasarım alanlarının birbirinden bağım-
sız olmadığı görüldü. 

Çalışma sürecinde öğrenci tıpkı bir mühendis gibi 
gerekli tasarımını, hesaplamalarını ve en genel 
anlamda kendi ürününün planlamasını oluştu-
rur. Sene içinde yapılan çalışmalardan bazıları ise 
şöyledir: “Pnömatik ve Elektronik Sistemle Çalışan 
Robotik Makineler, Hidrolik Köprü Projesi, Basit 
Elektrik Süpürgesi Yapımı, Avizemizi Tasarlama, 
Rüzgar Türbini Yapalım, Ekolojik Yaşam Kentimiz.”



Okulumuzun kulüpleri arasında bulunan Zumba Kulübü öğrencilerimizin 
spor eşliğinde eğlenerek keyifli vakit geçirmelerini sağlamaktadır. 

KULÜBÜ

NE TÜR MÜZİKLER
TERCİH EDİYORSUNUZ?

HERKES ZUMBA YAPABİLİR Mİ? ESNEKLİK GEREKİR Mİ?
FİZİKSEL ŞEKİLLER ÖNEMLİ Mİ?

“Hayır, esnekliğe gerek yok. Aslında, herkes Zumba yapabilir değil de herkes dans edebilir. Kilo ile dansın, 
esneklik ile dansın hiçbir alakası yok. Olsa güzel olur. Esneklik veya estetiklik vücudun proporsiyonunu daha 
güzel tutar ama olmadı yok diye illa hiç kimse dans edemeyecek değil. Benim çok kilolu olup çok iyi dans eden 
arkadaşlarım var ve bu alanda çok başarılılar.”

“Özellikle gelişim çağında olan öğrencilerin bu kulübü seçmesi önemli çünkü;
1-“Sağlıklı beslenme” çok önemli. Ben bu kulüpte nasıl sağlıklı beslenileceği hakkında da bilgi veriyorum.
2- Vücudunuzu gelişme evrelerindesiniz. Boyunuzun uzaması vs.gibi değişimleri yaşıyorsunuz. 
Boyunuzun daha nasıl uzayacağı konusunda esneme hareketleri ya da zarar 
görmeden ne şekilde kendinizi daha dinç hissedeceğiniz 
konusunda önemli olduğunu düşünüyorum.”

 “Çünkü eğleniyoruz, seviyoruz ve herkesin sağlıklı
yaşamasını istiyoruz.”

“Zumba; spor ile dansın bir araya getirilmiş, 
harmanlanmış halidir

“Genellikle yabancı ve hareketli, dinamizmi yüksek olan 

müzikleri tercih ediyoruz. Dinamizmi daha düşük olan 

müzikleri ısınma ve esneme hareketlerinde kullanıyoruz.”

ZUMBA NASIL BİR DANSTIR?.

61

ÖĞRENCİLER NEDEN BU KULÜBÜ SEÇMELİ?

 NEDEN ZUMBA?
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CUMHURİYET BİZİMDİR

Ceberut devletler dayanmışken kapıya,
Yenilgi yetti artık, kalkmalıyız ayağa,
Devrilen koca çınar yeniden canlanmalı,
Vatan bizim, toprak bizim, lüzum yok bırakmaya.

Şanlı hilal dalgalandı, ağızlarda naralar,
Mehmetçiğim savaşırken ellerinde kılıçlar,
Bir cepheden diğerine haber uçurdu çocuklar,
Bu toprakta adım başı bir askerin kanı var.

Çarık yoktu ayakta, başımız dik yürüdük,
Mermi yokken savaşı süngülerle sürdürdük,
Yurdumuz için karada yalın ayak süründük,
Vatanı almaya geleni bu topraktan sürüdük.

Cumhuriyet haktır bize, özgürlük yoldaşımız,
Silinmesin akıllardan bu şanlı detanımız,
Şahlandı Türk artık yankılansın adımız,
Bu vatan uğruna bizim fedadır canımız.

Cumhuriyet kuruldu, demokrosidir gaye,
Hakkımızı savunduk, şimdi mutlu her kimse,
Adalet bu devletteki en önemli abide,
Özgürlük bizimdir, alamaz elden kimse.

Hak bizim, hukuk bizim; özgürlüğe koştuk!
Oy bizim, seçim bizim; özgürlüğe kavuştuk!
Demokrasi sevdamız, özgürlüğe tutulduk!
Cumhuriyet bizimdir, biz bu yola baş koyduk!

                          Ayşe Bahar TERZİ 9/A

HAKLARIMIZ

Her insanın kendi hakları vardır. Bütün in-
sanların en temel hakkı ise yaşama hakkı-
dır. Yaşama hakkı olmadan diğer hakları 
kullanamayız.
Bazı haklara örnek verilirse:
-Eğitim hakkı,
-Özel hayatın korunması hakkı,
-Seçme ve seçilme hakkı,
-Barınma hakkı, gibi örnekleri verebiliriz.
Bir de çocuk hakları vardır. Bunlara örnek 
verecek olursak:
-Madde 1 : Her insan 18 yaşına kadar 
çocuk sayılır.
-Madde 6 : Dünyaya gelen her çocuğun 
yaşatılmaya, en iyi biçimde gelişmeye 
hakkı vardır.
-Madde 9 : Her çocuğun iyi beslenmeye, 
sıcak bir yuvaya ve bir aileye sahip olma-
ya hakkı vardır. 
-Madde 31 : Her çocuğun dinlenme, boş 
zamanı dinlendirme, oynama, kültürel ve 
sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkı 
vardır. 
20 Kasım günü tüm dünyada Çocuk Hak-
ları Günü olarak kutlanır.
Çocuk haklarına dair sözleşmenin Tür-
kiye’deki uygulamasını Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı yürütmektedir.
Haklarımız sınırsız değildir. Bir hakkımızı 
kullanırken diğer insanları rahatsız etme 
hakkımız yoktur. İnsan haklarını koruyo-
rum, kendi haklarımı biliyorum.

                Yağmur ÖZLEŞEN 5/A

ÖĞRENCİ KÖŞESİ

Merhamet et merhamet
Herkese et merhamet
Savaşta olsan bile
Çocuğa et merhamet

Kuşlara, çiçeklere
Merhamet et merhamet
Yaşlılara merhamet
Dedelere, ninelere
Merhamet et merhamet

Ömer  UZUN 5/A

MERHAMET
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EN SEVİLEN
KİTAPLAR KÖŞESİ

UÇAN SINIF 
Alman yazar Erich Kastner’in ‘Yazdığım en iyi kitap’ dediği
“Uçan Sınıf”, ince bir hüzün ve bolca mizahla kaleme alınmış
bir başyapıt. Bu kitapta yazar; birbirinden haylaz, akıllı ve cesur birkaç
arkadaşın yaşadıklarından yola çıkarak dostluk, arkadaşlık ve yardımlaşmayı
çok güzel bir şekilde anlatıyor. 

GÜMÜŞ KANAT
Cahit Uçuk’un yazdığı “Gümüş Kanat” romanı talihsiz olayları ve kara günleri
anlatarak başlar. Romanın kahramanı Kemal, küçük yaşta okulu bırakıp çalışmaya
başlar. Babası matbaada çalışırken makineye parmaklarını kaptırınca elinden olur
ve artık iş yapamaz hale gelir. 
Yazar akıcı ve sade diliyle bizi çok etkiledi. Konusu ve olay örgüsüyle bir üzüldük bir 
sevindik. Kandilli Koleji öğrencileri bu kitaptan bir sürü ders çıkardı, kitabı ilgi ve 
beğeniyle okudu, çok sevdi. Herkese tavsiye ediyor.

TEKNOLOJİNİN HAYATIMIZDAKİ YERİ VE ÖNEMİ

Teknoloji günümüzde birçok yer ve alanda kullanılmaktadır. Eskiden yapamadığımız birçok şeyi artık 
saniyeler içerisinde yapabiliyoruz; görüntülü konuşmalar ile istediğimiz zaman uzaktaki sevdikleri-
mize bile anında ulaşabiliyoruz, birçok önemli belge ve evrağı tek tuşla ilgili yerlere gönderebiliyo-
ruz. Emniyet güçlerimiz akıllı sistemler ve kameralar sayesinde suçluları anında yakalayabilmekte 
ve hayatımızı kolaylaştıran sayamayacağım kadar birçok önemli işlemi gerçekleştirebiliyoruz. 

Yukarıda açıkladığım birçok önemli ve güzel özelliğin yanında çok kötü sonuçlar ile karşılaşabile-
ceğimiz durumlar da maalesef gelişen teknoloji sonucu hayatımıza girmiştir. Teknolojinin kötü kul-
lanılması olumsuz sonuçlar doğurabilir, teknoloji kullanıcılarının sosyal medya sitelerini bilinçsizce 
kullanmaları, fotoğraf paylaşmaları, tanımadığı kullanıcılar ile görüşmesi, kişisel bilgilerini paylaş-
ması tehlikeli ve çok yanlıştır. Özellikle küçük yaştaki çocukların internette yaş sınırı olan uygulama 
ve görüntülerden uzak durmaları gerekmektedir. Büyüklerin de kredi kartı bilgileri ile kimlik bilgileri-
ni verdiği sitelerde çok dikkatli olmaları güvenilen sitelerde işlem yapmaları gerekmektedir. 

Sonuç olarak teknolojiyi doğru ve insanların yararına kullanmalı ve bilgisayar veya telefon başında 
geçirilen sürelere dikkat etmeliyiz.

Defne KANDEMİR 5/A
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2018 mezuniyet töreni coşkulu bir 
programla yapıldı. 

Okulumuzun Anadolu lisesi ve ortaokul 
mezunları için düzenlenen programda 
heyecan, mutluluk, coşku, duygusallık 
dolu anlar iç içe yaşandı. 
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Ardından tüm öğrencilere mezuniyet 
belgeleri teslim edildi ve mezuniyet 
keplerinin havaya fırlatılması seremo-
nisi gerçekleştirildi. 

Hatıra fotoğraflarının çekilmesinin 
akabinde veliler, öğrenciler ve öğret-
menlerle iftar yemeği yendi. 

İftar yemeğinin ardından mezun öğrencilerimiz için hazırlanan video ve slaytlar izlendi, 
öğrencilerimiz mezuniyet pastalarını kesip yediler ve müzik eşliğinde dans edip 
eğlendiler. Mezun öğrencilerimize sağlık, mutluluk, huzur, neşe dolu bir yaşam diliyoruz.

Törende ortaokul ve lise 
birincilerinin ilan edilme-
sinin ardından ortaokul ve 
lise  bayrak flama teslim 
törenleri gerçekleştirildi. 
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Şu anda Maltape Üniversitesi Uluslararası 
Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümünü 
okuyorum. Kandilli Kolejinin en sevdiğim yanı, 
öğrenci meclisleridir. Bu meclisler sayesinde 
öğrenciler seslerini yönetime aktarabilmektedir. 
(Alper Dönerkaya - Maltepe Üni. Uluslararası 
Tic. ve Lojistik Yönetimi)

Bence bu okulun en güzel yanı öğretmenlerle 
danışmanlık yaptığımız o bir saattir.
(Ahmet Emre Şilan - MEF Üniversitesi Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler)

Okulu üç kelimeyle özetleyecek olursam eğitim, 
eğitim yine eğitim derim. İyi ki bu okulda 
okumuşum. (Hamdullah Kaplan - İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Bence Kandilli’nin en güzel yanı arkadaşlıkları, 
dostukları. İyi ki üniversiteye bu okulda 
hazırlamışım. Çok mutluyum. Teşekkür ederim.
(Ayşe Eraslan - Medipol Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi)

Bence bu okulun en güzel yanı öğretmenlerimizle 
birebir geçirdiğimiz zamanları, sınıfların öğrenci 
sayısının az olması ve başarılı olmamız için bize 
verilen imkânlarıdır.
(Batuhan Şahin - İstanbul Üniversitesi Elektrik 
Elektronik Mühendisliği)

MEZUNLARIMIZIN
GÖZÜYLE
KANDİLLİ



şansınız
DEVAM EDİYOR

BİREYSEL

BURSLULUK
SINAVI

“

”

Kandilli Koleji’nde bireysel bursluluk sınavı ile
%100'e varan burs imkanlarından faydalanın. 



kandillikoleji
www.kandillikoleji.k12.tr

info@kandillikoleji.k12.tr

Uzunçayır Cad. No:18 Hasanpaşa KADIKÖY - İSTANBUL

0216 428 5 000
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