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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
NCE E İ İ  
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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.



EĞİTİMDE
AİLE İLE
İŞ BİRLİĞİ
Öğrencilerimiz için hedefimiz 

akademik başarı düzeylerini arttırmakla 

sınırlı değildir. Sosyal ve psikolojik 

gelişimlerine katkı sağlamak, 

öğrencilerimizi her açıdan sağlıklı bireyler 

olarak topluma kazandırmak hedefindeyiz. 

Bu temelde okul-veli-öğrenci birlikteliğinde, 
ebeveynleri doğru bilgilendirmek ve 
ebeveyelerle ortak hareket edebilmek için 
bilgilendirme ve paylaşımların yapıldığı 
seminerler düzenliyoruz. Bu seminerler okul 
rehber öğretmenleri ve alan uzmanları 
tarafından gerçekleştiriliyor.

4



kul- veli arasında iş birliğini güçlendirmek 
amacıyla yapılan bu seminerlerde konular, 
veli-öğrenci arasında yaşanan problemler ve 
çatışmalarla ilgili çözüm yolları aramak, öğrencinin 
gelişim dönemine uygun davranışları, sınava 
hazırlanan öğrencilere evde nasıl destek verileceği, 
akademik olarak öğrencilerin nasıl desteklenmesi 
gerektiği, aile içi iletişimde gereklilikler 
çerçevesinde belirleniyor. 
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HAYATI
DOLU DOLU 
YAŞAMAK
Öğrencilerin okuldan ve ders çalışmaktan kalan zamanları oldukça azalmış, dolayısıyla da  bu zamanlar 
kıymetlenmiş durumdadır. Okul tatil dönemlerinde ve evde dersten arta kalan zamanlarımızı boş 
zamanlarımız olarak tanımlıyoruz.  Aileler ve öğretmenler, dijital çağda yaşayan çocukların vakitlerini 
bilgisayar başında ya da telefonla geçirdiklerini kabullenmiş durumdalar. Ancak hatırlatmak isteriz ki boş 
zamanlarınızda sadece dijital alanda olmak sağlığınızı, sosyal yaşantınızı ve psikolojinizi olumsuz 
etkileyecektir.
Bu nedenle ilginiz olan, becerilerinizi arttırabilecek alternatiflere hayatınızda yer vermeniz gerekiyor. 
Gençlerin boş zamanlarını kıymetli hala getirebilecek önerilerimizi şöyle sıraladık:

1-Egzersiz yapmak: Bir spor alanı ile uğraşmak ya da sadece basit yürüyüşler 
yapmak hem bedensel hem mental sağlığınıza katkı sağlayacaktır. Ders dinlerken, 
bilgisayar oynarken ya da telefonla vakit geçirirken çoğunlukla oturuyoruz ve 
bedenimiz sabit kalıyor. İnsan vücudunun gelişmesinde fiziksel hareketin çok önemli 
bir yer tuttuğunu bilerek boş zamanlarınızda egzersize yer vermelisiniz.

2-Okumaya Vakit Ayırmak:  Her ebeveynin, öğretmenin sizlere okumakla ilgili 
sürekli tavsiye verdiğini biliyoruz. Ancak zihin gelişimi için en önemli işlerden biridir 
okumak.Çok çeşitli yayınlara (dergiler, kitaplar, makaleler vb.) kolayca ulaşılabilecek 
bir dönemdeyiz. Mutlaka seveceğiniz bir tarz olacaktır.

3- Çevre Gezileri: İstanbul’un pek çok tarihi ve doğal güzellikler barındırdığının 
farkında olun. Arkadaşlarınızla buluşma vakitlerinizi AVM’lerde geçirmek yerine farklı 
yerleri gezip görmeyi tercih edin.

4-Tiyatroya Gitmek: Günümüzde sinema ve dizi filmleri çevrimiçi olarak, kontrolü 
bizim elimizde olacak şekilde izleyebiliyoruz. Büyük şehirlerde tiyatro oyunları 
oldukça fazla ve öğrenciler için çok uygun fiyatlıdır. Biz hissetmesek de karşılıklı 
etkileşimle gerçekleştirilen tiyatro oyunları bizi gündelik hayattan uzaklaştırırken bir 
yandan da zihni çalıştıran bir faaliyettir.

Kandilli Koleji 
Rehberlik Birimi
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KANDİLLİ DE 
ELECE İ İZİ LANLIYOR Z

Anadolu Lisesi öğrencilerimize üniversite 
hazırlık sürecinde motivasyonlarını 
arttırmak,farklı meslek dallarını tanımaları 
için üniversite gezileri düzenlenmekte, 
ayrıca öğrencilerimizi üniversite öğretim 
üyeleriyle okulumuzda buluşturulmaktadır. 
Üniversitelerin kampüslerine gezi yapmak, 
öğretim üyeleri ile karşılıklı sohbet etmek 
ve bilgileri ilk elden öğrenmek öğrencilerin 
doğru meslek seçimi yapmalarına ve sınav 
hazırlık sürecinde motivasyonlarını 
arttırmaya yardımcı olmaktadır. 
Öğrenciler geleceğin meslekleri, iş alanları, 
ders içerikleri gibi sorularını alanların 
uzmanlarına yönlendirerek merak ettikleri
soruların cevaplarını almış oluyorlar. 
 

Ö    
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SINAV SÜRECİNDEKİ ÖĞRENCİLERİMİZİN 
YOLLARINI AYDINLATACAK ÖNERİLER

DO R  YA A  ALI KANLIKLARIYLA  
İL İLİ NERİLER

A. Yeterli ve Dengeli Uyku

 • Uyku süresi ve kalitesi kişiden kişiye göre 
değişir. Fakat ortalama uyku süresi 7-8 saattir. 
Bu saatten az veya çok uyumamaya dikkat 
edilmelidir.

•Uyku süresinden çok uykunun kalitesi 
önemlidir. Bu nedenle uyku kalitesini artırıcı 
önlemler alınmalıdır. Uyku öncesi odanın iyi 
havalandırılması, ısının oda sıcaklığı düzeyinde 
tutulması (22 derece), tamamen karanlık bir 
ortamın sağlanması, doğru yatak tercihi vb. bu 
önlemlere örnek olabilir.

 • Gün içerisinde kahve ve çay tüketimine dikkat 
edilmeli ve uyumadan 2-3 saat önce yiyecek ve 
içecek tüketimi sonlandırılmalıdır.

B. Yeterli ve Dengeli Beslenme  

• Yeterli beslenmenin ilk aşaması öğün 
atlamamaktır.

• Yemek saatleri gün içerisinde sabit olmalıdır.

• Gün içerisinde abur cubur ve ağır 
yiyeceklerden uzak durulmalıdır.

• Günlük olarak süt ve süt ürünleri grubu, tahıl 
grubu, sebze ve meyve grubu, et, yumurta ve 
kuru baklagiller grubundan yiyecekler yeterli ve 
dengeli düzeyde tüketilmelidir. 

• Gün içerisinde yeterli sıvı tüketilmelidir. (2-3 lt 
su)

• Vitaminler depolanmadığı için günlük 
alınmalıdır ve bu nedenle meyve tüketimine 
önem verilmelidir

açtığı için baş ağrısı, halsizlik, hareketsizlik gibi 

fizyolojik rahatsızlıkları da önler. 

• Fiziksel aktivite hafızayı güçlendirir, depresyon 
riskini azaltır, stresi önler, zihinsel uyanıklığı 
sağlar, unutmayı önler, endişe, kaygı, kuruntu 
gibi duyguların kontrolünü kolaylaştırır.

• Bedensel olarak kendini güçlü hissetmek 
ruhsal anlamda da kendini güçlü hissetmeyi 
sağlar. Ruhsal dayanıklılık da sınav kaygısıyla 
baş etmede gereklidir.

D. Yeterli Dinlenme

Dinlenmek deyince insanların aklına 
genellikle hiçbir şey yapmamak veya uyumak 
gelir. Dinlenmek kendi içinde aktif ve pasif 
olmak üzere ikiye ayrılır. Aktif dinlenme, 
kişinin yorgunluğa neden olan durumdan 
uzaklaşmasını sağlayabilecek başka bir 
aktiviteye yönelmesidir. Ders arasında 
öğrencinin bulmaca çözmesi veya fiziksel 
egzersiz yapması aktif dinlenmeye örnek 
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gösterilebilir. Pasif dinlenme ise bireyin bir 
aktiviteden bağımsız olarak zihnini ve bedenini 
dinlendirmesidir. Buna meditasyon ve nefes 
alma egzersizlerini örnek olarak gösterebiliriz. 
Dinlenmede esas olan bir günlük yaşam 
döngüsünde zihinsel ve fiziksel olarak iyi oluşu 
sağlayabilecek uygun zaman dilimlerini ve 
uygun süreyi kullanmaktır.

   

• Sınav hazırlık sürecinde aşırı sosyal yaşam 
ne kadar zararlıysa asosyal yaşam da o kadar 
zararlıdır. 

• Bir günlük yaşam döngüsünde kişi kendine, 
ailesine ve akranlarına zaman ayıracak şekilde 
planlama yapmalıdır.

• Sınava hazırlanan birey özellikle sosyal 
hayat aktivitelerinde seçici olmalı ve “hayır” 
diyebilmelidir.

• Doğru sosyal yaşantı stresi azaltır, 

• Doğru sosyal yaşantı stresi azaltır, hayat 
monotonluğunu, tükenmişlik hissini, aile ve 
diğer ilişkilerdeki kopmaları önler.

     

• Sınava hazırlanan gençler yaşam 
döngüsünde uyku, beslenme, dinlenme, sosyal 
ilişkiler ve sosyal yaşamı ile sınava hazırlık 
sürecini günlük ve haftalık olarak planlamalı;  
hepsine dengeli bir şekilde yer vermelidir.

• Bunlardan birinin eksik olması ya da hiç 
olmaması kişinin başta kaygı problemleri 
olmak üzere depresyon, monotonluk, stres, 
tükenmişlik, motivasyon ve dikkat sorunları, 
ailevi ve sosyal ilişki problemleri yaşamasına 
neden olabilir.



 DER  ALI A ALI KANLIKLARI 
E INA  RA EJİLERİ İLE İL İLİ NERİLER

   
 •Hedefinize göre zaman, yöntem 
ve strateji belirleyerek çalışma 
sisteminizi oluşturun.
 •Sınava hazırlık sürecinde yaşam 
döngünüzde ders çalışmaya doğru 
zamanı ayırın.
 •Planlı ve programlı çalışın.
 •Ön hazırlık sistemi ile çalışın.
 •Tekrar yapın.
 • Ders çalışmak için uygun koşulları 
sağlayın.
 •Sınav deneyiminizi artırın 
(Konu + konuya ilişkin test).
 Sık sık genel deneme sınavlarına 
katılın.
 •Sınavlarınızı süre tutarak yapın.
 •Sınav sonuçlarını değerlendirin ve 
nerede yanlış yaptığınızı tespit ederek 
geri besleme yapın.
 • Tek başınıza çalışarak 
öğrenemediğiniz konularda 
öğretmenlerinizden ya da konuyu iyi 
anlayan arkadaşlarınızdan destek 
isteyin.
 •Okul PDR servisi ile periyodik olarak 
görüşün.

   
  •Gireceğiniz sınavın amacı, içeriği, 
başvuru şartları gibi uygulama esasları 
ile ilgili bilgi edinin.
 •Sınavın süresi, soru sayısı, doğru 
yanlış ilişkisi, puanlama sistemi gibi 
konularda bilgi edinin. 
 •Sınava ilişkin önceki yıllarda çıkan 
soruları inceleyin.
 •Sınavın zamanı ve yeri konusunda 
bilgi edinin, sınav mekânını önceden 
görün.
 •Sınavın nasıl değerlendirildiği ve 
puanlandığı konusunda bilgi edinin.

•Sınav sonrasında bir tercih 
süreci gerçekleşecekse tercih süreçleri 
ile ilgili bilgi edinin.

   
 •Test çözme teknik ve stratejileri 
konusunda bilgi edinin.
 •Dikkat ve konsantrasyonunuzu 
geliştirecek teknikler konusunda bilgi 
edinin.
 •Hafıza teknikleri konusunda bilgi 
edinin.
 •Kaygı azaltma yöntemleri konusunda 
bilgi edinin ve gerekiyorsa profesyonel 
psikolojik destek alın.
 •Nefes ve gevşeme egzersizleri 
konusunda bilgi edinin.

   
 •Potansiyelinize göre doğru ve gerçekçi 
hedefler belirleyin.
 •Kısa ve uzun vadede doğru beklentiler 
oluşturun.
 •Ailenizle hedef ve beklentileriniz 
konusunda konuşun.

  
 •Planlı çalışın.
 •Çalışmayı ertelemeyin
 •Dersi derste öğrenin.
 •Ön hazırlık yapın.
 •Ödev gibi sorumluluklarınıza zaman 
ayırın.
 •Ezberlemeyin, anlayın.
 •Mükemmeliyetçi değil 
gerçekçi olun.

   
 •Okul PDR servisinden destek alın.
 •Sınıf rehber öğretmeninden destek 
alın.
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İKOLOJİK AK RLERLE İLE İL İLİ 
NERİLER
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•Yararsız ve olumsuz duygu ve düşünceleri 
kontrol altına alın. Bu düşünceleri mantığa 
oturtarak motivasyon cümlelerine dönüştürün.

    
 

“İyi bir puan alamayacağım, iyi hazırlanamadım”, 
“Sınav ne kadar gereksiz.“, “Hayatta başarılı 
olmak için sınava gerek yoktur.” , “Ben zaten 
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zordu belli ki bu sınav çok zorlu geçecek.” vb. 
Bunun yerine daha önce çokça yaşadığınız 
sınav deneyimlerinize güvenerek “Bu soruda 
çok zaman kaybettim zamanı etkili kullanma 
konusunda sıkıntıya girebilirim, zamanı biraz 
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görülür. Kendinizi iyi gözlemleyin ve savunma 
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sosyal medya vb.) 



5, 6, 7 ve 8. sınıflarımızda uyguladığımız ‘’koç öğretmenlik’’ 
sisteminin amacı:
•Öğrenciye çalışma alışkanlıklarını kişisel özellik ve ihtiyaçlarına 
en uygun şekilde düzenlemeyi öğretmek
•Öğrencinin kişisel planlama ve değerlendirme becerisinin 
gelişmesine katkıda bulunarak motivasyonunu sürekli 
desteklemek
•Öğrencilere test tekniklerini öğreterek öğrencilerin LGS’deki  başarısına katkıda bulunmak
•Okul ile ev arasındaki iletişimin sürekli ve etkin olmasını sağlamak
Bu amaçlar doğrultusunda koç öğretmenlerimiz, öğrencileriyle ayda iki kez bireysel görüşmeler yapmaktalar.
Bu görüşmelerde koç öğretmen, öğrencinin deneme sınavı sonuçlarını değerlendirir, öğrenciyle birlikte 
LGS’ye yönelik deneme sınavları için hedef puan belirler, sınavlardan sonra öğrencinin hedeflediği puana 
ulaşıp ulaşmadığını değerlendirir, öğrenci belirlenen hedefe ulaşamadıysa bunun nedenlerini sorgulayarak 
ihtiyaçları belirler ve yeni hedef belirleme konusunda öğrenciyi motive eder. Ayrıca öğrencinin aile ve 
arkadaşlık ilişkileri konularında yaşadığı sıkıntıları da dinleyerek gerekli gördüğü durumlarda öğrenciyi uygun 
birimlere yönlendirir.
Koç öğretmenler yüz yüze görüşmelerde ya da ayda en az bir kere yapılan telefon görüşmelerinde, velileri 
yaptıkları çalışmalar konusunda bilgilendirirler. Ayrıca koç öğretmenlerimiz velilerimizle yüz yüze görüşmeler 
yaparak öğrencilerimizin gelişimi konusunda görüş alışverişinde bulunmaktadırlar.
Rehber öğretmenler de koç öğretmenlerle yaptıkları bireysel görüşmelerde öğrencilerle ilgili bilgi alışverişinde 
bulunur ve yapılacak çalışmaları birlikte planlarlar.

EĞİTİM 
KOÇLUĞU’NA 
DEĞERLİ BİR 

BAKIŞ

O YOLOJİK AK RLERLE 
İLE İL İLİ NERİLER
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kadar yanlıştır. Bu noktada planladığınız yaşam 
döngüsünde sosyal ilişkilerinize de zaman ayırın.
•Ailenizle zaman geçirin.

INA  KAY I IYLA 
BA E EDE AİLELERE 

NERİLER

•Kaygı bulaşıcı bir duygudur. Aile de sınav 
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gerekir. Gerekirse bu konuda aileler de yardım 
almalıdır.
•Kaygı noktalarını önleme konusunda aileler 
çocuklarıyla konuşmalı ve ortak eylem planları 
geliştirmelidir.
•Kaygının dışa vurumu bazen sözsüz olabilir. Bu 
noktada beden diline dikkat etmek gerekir. Sözler 
başka bir şeyi ifade ederken beden dili kaygıyı 
karşıya transfer edebilir.
•Öğrenci ile ilgili doğru beklentiler 
oluşturulmalıdır. Bu nedenle öncelikle öğrencinin 
akademik performansı hakkında doğru bilgi 
edinilmeli, buna göre beklenti oluşturulmalıdır.
•Öğrenci hedef belirlerken aile de bunun bir 
parçası olmalı, çocuğun doğru ve gerçekçi 
hedefler belirlemesine yardımcı olmalıdır.
•Hedefe giden yolda aile çocuğunu yapıcı 
cümlelerle desteklemeli, zorunluluk içeren 
cümlelerden uzak durmalıdır.
•Öğrencinin öğrenme hızı, çalışma sistemi 
vb. özel durumları hakkında bilgi alınmalı. 
Çocuğun sistemini bilmeden ders çalışması ile 

ilgi sorgulamalar ve gereksiz tekrarlar çocuğun 
çalışma isteğini azaltabilir ve kaygısını artırabilir.
•Çocuk içsel motivasyon geliştirmelidir. Ailenin 
tavrı, çocuğun ailesi için değil de kendi geleceği 
için çaba harcadığına kanaat getirmesine 
yardımcı olmalıdır.
•Birini desteklemek demek her zaman bir şeyler 
söylemek demek değildir. Çocuk kaygılı da olsa 
işler yolunda gidiyorsa, çocuk sistemli bir şekilde 
çalışıyorsa, bu durumda aile müdahale etmeden 
uzaktan takip etmelidir.
•Çocuk motive olacak diye ev yaşamını ve sosyal 
yaşamı tamamen çocuğun çalışma sistemine 
endekslemek gibi gereksiz fedakârlıklardan 
kaçınılmalıdır. Bu durum sınavı hem ailenin hem 
de çocuğun hayatının merkezine koymasına 
neden olur. Bu da sınav kaygısını tetikler.
•Hedefe giden yolda aile çocuğunu yapıcı 
cümlelerle desteklemeli, zorunluluk içeren 
cümlelerden uzak durmalıdır.
•Öğrencinin öğrenme hızı, çalışma sistemi 
vb. özel durumları hakkında bilgi alınmalı. 
Çocuğun sistemini bilmeden ders çalışması ile 
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çalışma isteğini azaltabilir ve kaygısını artırabilir.
•Çocuk içsel motivasyon geliştirmelidir. Ailenin 
tavrı, çocuğun ailesi için değil de kendi geleceği 
için çaba harcadığına kanaat getirmesine 
yardımcı olmalıdır.
•Birini desteklemek demek her zaman bir şeyler 
söylemek demek değildir. Çocuk kaygılı da olsa 
işler yolunda gidiyorsa, çocuk sistemli bir şekilde 
çalışıyorsa, bu durumda aile müdahale etmeden 
uzaktan takip etmelidir.
•Çocuk motive olacak diye ev yaşamını ve sosyal 
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de çocuğun hayatının merkezine koymasına 
neden olur. Bu da sınav kaygısını tetikler.
•Aile, öğrenciye sınavın bir ölüm-kalım meselesi 
olmadığını, yararlanılması gereken bir fırsat 
olduğunu, bu fırsat kaçırılsa bile hayatta başka 
fırsatların onu beklediğini, bir kapı kapanırsa 
başka bir kapının açılacağını anlatmalıdır.
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EĞİTİM 
KOÇLUĞU’NA 
DEĞERLİ BİR 

BAKIŞ
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Öğrenci Meclisi seçimlerini gerçekleştiren okulumuz,
okul öğrenci temsilcileri ve meclis yönetim organizasyon 
kurul üyelerini belirledi.
Meclis başkanı, bilimsel ve sanatsal projeler, sosyal 
sorumluluk ve eğitim projeleri, medya iletişim, 
finansal kaynak geliştirme ve dış ilişkileri başkanları 
ile sınıf temsilcilerinden oluşan öğrenci meclisimiz 
çalışmalarına başladı.
Bu seçimle birlikte Cumhuriyetimizin demokrasi ile 
güçlendirilmesi, öğrencilerimizde yerleşik bir 
demokrasi kültürünün oluşturulması, hoşgörü ve 
çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi, kendi kültürünü 
özümsemiş, milli ve manevi değerlere bağlı, evrensel 
değerleri benimseyen nesillerin yetiştirilmesi, 
öğrencilere seçme seçilme ve oy kullanma kültürünün 
kazandırılması, katılımcı olma, iletişim kurabilme, 
demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu 
oluşturabilme becerilerin kazandırılması amaçlanmıştır.

Kandilli Koleji’nde
Demokrasi Bilinci - Okul Meclisi
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Okulumuzda Türkçe derslerini üç kısma ayırarak işliyoruz: Ders müfredatı, kitap okuma saati ve 
yazma saati

Bilindiği üzere Türkçe dersi temel derslerden biridir ve Türkçenin de temelini okuma ve yazma oluştur-
maktadır. Ortaokul öğrencileri kendi ana dilimiz olan Türkçenin nasıl oluştuğunu ve nasıl 
yorumlanacağını ders içerikleri aracılığı ile öğreniyor. Bu bilgileri teknoloji çağındaki öğrencilerimize 
akıllı tahta sayesinde etkinliklerle öğretiyoruz. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor; konularımızı drama 
etkinlikleri, oyunlar vb. farklı yollarla da kalıcı hale getirmeye çalışıyoruz. Öğrenciyi aktif tutan bir 
öğretim süreci gerçekleştiriyoruz. Zengin test kaynaklarımız ile de öğrenciler bu bilgilerini pekiştiriyor. 
Derslerimizde akıllı tahtayı etkin olarak kullanıyor, dersimizi teknolojinin zengin içerikleriyle 
renklendiriyoruz.

Öğrenciler derste öğrendikleri ile gerçek hayat arasında bir ilişki kurmak isterler. Ancak o zaman öğren-
meyi benimser ve kalıcı hale getirirler. Bunu başarmak için de en güzel ders örneği Türkçedir. Kendi 
dilimiz; her gün konuştuğumuz,  kendimizi ifade etmek için yazdığımız, düşündüğümüz dil. 
Türkçe dersini öğrencilere gerçek hayatla ilişkili bir şekilde öğretiyoruz.

8 ve 12. sınıflarımızda Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerimizi yeni sınav sistemine uygun bir 
şekilde işlemekteyiz. Derslerimizi konu anlatımı, yaprak test çözümü, soru çözümü, mantık ve muhake-
me sorularının çözümü ve her hafta sonu deneme sınavlarıyla kademeli bir şekilde öğrenciye aktararak 
sarmal bir öğrenme gerçekleştiriyoruz.   Bunların yanında ek kaynaklardan yararlanılarak farklı soru 
tipleri öğrencilerimize aktarılıyor. Bu şekilde öğrencilerimizi sınava hazırlıyoruz.
     

TÜRKÇENİN IŞIĞINDA
AYDINLANMAK
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BANA EDEBİYAT 
YAPINIZ

Edebiyat derslerimizde temel hedefimiz, öğrencilerimizin okuduğunu anlama, kendini ifade 
etme kabiliyetlerini geliştirmektir. Bu bağlamda derslerimizi ezbercilikten uzak bir anlayış-
la dönemler arasında karşılaştırmalı olarak işliyoruz. 

Öğrencilerimize sunum ödevleri vererek onların kendini ifade etmelerini, bir konu hakkında 
araştırma yapmalarını sağlıyoruz. Biliyoruz ki kendini ifade edebilen, araştırma yapan 
insanlar hayatlarında başarıyı yakalar. 

Derslerimizdeki amacımız öğrencilerimize 
hayatı anlatmaktır.  Hayata anlatmak için 
gerekli olan okuma becerisi için “Oku-Yorum” 
etkinliği ile öğrencilerimize okuma alışkanlığı 
kazandırıyoruz.          

”Oku-Yorum” etkinliğinde öğrencimiz sadece 
kitap okumuyor, okuduğunu ifade ediyor, kitap 
hakkındaki görüşlerini arkadaşlarıyla paylaşı-
yor, beyin fırtınası yaparak yeni düşünme 
biçimleri kazanıyor. 

“Oku-Yorum” etkinliğinde öğretmenimiz bir 
rehber gibi öğrencilerimizi 
yönlendiriyor, onların kendilerini anlamaları ve 
ifade etmeleri için bir fener vazifesi görüyor. 

OKU-YORUM &
YAZI-YORUM
UYGULAMAMIZ

Kitap okuma saatleri için okulumuzda sene başında okunacak kitapları belirliyoruz. 
Belirlediğimiz kitapların her ay birini sınıfta okuyoruz. Her sınıf düzeyine göre farklı yazar ve 
kitaplar seçiyoruz. Okumalar okuma çemberleriyle Oku-Yorum etkinliğiyle yapılıyor. 

Düzenli okuduğumuz kitaplar öğrencinin düşünce ufkunu geliştirip olayları inceleme yeteneği 
kazandırıyor. Öğrencilerin yeni kelimeler öğrenek kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlıyo-
ruz. Sesli okuduktan sonra öğrenciden kitaptaki olayları ve olayların gidişatını yorumlamasını 
istiyoruz. Her ayın sonunda ise kitabı bitiriyoruz ve kitap sınavı yapıyoruz.

Yazma saatlerinde ise öğrenciye farklı metin türlerini ve bu metin türlerinin yazma disiplini 
içerisinde nasıl yazılacağını öğretiyoruz. Öğrenciler kompozisyon düzeninin önemini ve yazı-
nın estetiğini bu ders ile öğreniyor. Yazma saati için ek olarak yaratıcı yazımı geliştirmek 
amaçlı öğrencilerin yaşına ve hayal dünyasına uygun kitaplar kullanıyoruz. 

Bu renkli ve eğlenceli kitaplar sayesinde öğrenciler hem yazma yeteneğini geliştiriyor hem de 
yazmaktan keyif alıyorlar. Kendi ürünleri olan yazılarını destekleyip öğrencilerin yazma öz 
güvenini geliştiriyoruz.
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Okulumuzda, öğrencilerimizin hızla değişen ve gelişen dünyamızda etkin bir yere sahip olabilme-
leri için her türlü olanağın sağlanması amaçlanmaktadır. Matematik derslerinde, öğrencilerin ilgi 
ve meraklarını artırarak öğrenciyi kendi öğrenmesinden sorumlu tutan, matematik ile ilgili bilgi ve 
becerilerini yaşayarak, araştırıp bularak, sorgulayarak, düşünerek ve düşündüklerini ifade ederek 
öğrenmelerine fırsat tanıyan öğrenme ortamları 
sunulmaktadır.

Öğrencilerimizin matematiğin modern dünyada oynadığı rolün farkında olmasını ve anlamasını, 
günlük yaşam ile ilişkili uygulamaları yapabilmesini, bugün ve gelecekte karşılaşacağı sorunların 
çözümünde matematiksel düşünme ve karar verme süreçlerini kullanmasını sağlamak amacıyla 
matematik okuryazarlıklarını geliştirmek hedeflenmektedir.

Matematik öğretiminde kavramaya, problem çözmeye (öğrencilerimizin problem 
çözümlerinde kendi stratejilerini geliştirmesi, kendi düşüncelerini kullanarak çözümü 
araştırması ve bunları sunması), eleştirel ve yaratıcı düşünmeye (keşfetmeye, tahmin etmeye,  
zihinden işlem yapmaya), tartışmaya, araştırma yapmaya ve teknoloji kullanmaya ağırlık verilmek-
tedir. Bütün öğrencilerimize bireysel özelliklerine ve altyapılarına göre matematik çalışma ve 
öğrenme desteği sağlanmaktadır.

Bireysel öğrenmenin yanında, öğrencilerimizin paylaşarak ve gerektiğinde yarışarak projeler, 
oyunlar üretebildiği bir öğrenme ortamının sunulduğu matematik derslerimizde buluş, 
soru - cevap, problem çözme, tartışma, oyun, sunuş yolu, araştırma, grup çalışması gibi yöntemler-
le ve teknolojik uygulamalarla matematik dersleri eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde işlenmektedir. 

MATEMATİĞİ NASIL 
ÖĞRENİRİM?
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Ünlü Matematikçi Cahit Arf’ a kulak verin: 
“Matematik her zaman vardı. İnsanoğlu onu 
buldu.” İşte tüm öğrencilerin benimsemesi 
gereken tek bakış açısı budur. Genel 
yargı ise tam tersi yönünedir. Örneklemek 
gerekirse: “ Matematik en zor ders, gerçek 
hayatta bunlar ne işime yarayacak?’’ 
‘’Matematiği sadece zeki kişiler yapabilir, 
Ben matematiği anlayamıyorum” gibi ön 
yargılar sadece heveslerini köreltmekte, 
dersten soğutmakta ve matematik gibi 
zincirleme ilerleyen bir ders için öğrencileri 
matematikten uzaklaştırmaktadır. Halbuki 
herkese yeterli süre ve imkan verildiğinde her 
konuyu öğrenebilir. Burada da okulumuzdaki 
genişletilmiş eğitim programı devreye 
girmektedir. Ders saatleri daha fazladır ve okul       
 bittiğinde sorularını sorup eksik konularını                     

 tekrar edebilecekleri etüt sistemi vardır.      
 

Ayrıca sınıflarda az kişiyle ders                                
işlenmekte ve özellikle sınav 

hazırlık gruplarına 
yönelik seviye 

sınıf sistemi 
ön plandadır. 
Bu sistemdeki                                                                               
eksiği olmayan 
öğrencile için 
daha bol soru 
çözümü ile 

daha hızlı bir 

ilerleme kaydedebilmek veya temel eksiği olan 
gruba faydalı olabilmek adına onların önce    
eksiklerini kapatmaktır.

Önemli olan öğrenme arzusunun 
körelmemesidir. Bu, hayat için de böyledir. 
Nasıl ki çabuk vazgeçer, bahanelere sığınırsak 
çabuk kaybederiz; matematikte de önemli 
olan, oyunda kalmak ve gelebileceğin en üst 
sınırı zorlamaktır. Belki teknolojik ilerleyiş belki 
ebeveynlerin sunduğu imkanlar öğrencileri 
fazlasıyla hazır ürüne alıştırmakta ve onlar 
zorlanmayı unutmaktadır. Halbuki kendimizi 
zorlamadan nasıl problem çözme yetimiz 
gelişir, nasıl sorgularız öğrendiklerimizi, nasıl 
daha da gelişir, beslenir zihnimiz? Düşünmeye 
üşenme insanoğlu!

Bazı öğrenciler için matematik öğrenmesi 
gayet kolay bir ders iken bazıları için midelere 
krampların girdiği korkulu rüyaların başrolüdür. 
Burada farkı belirleyen husus, sadece eğitim 
ve aile ilgisidir. Onu küçük bir çocukken 
eğiten, büyüten, yeşerten sizlersiniz. Bırakın 
çok mutlu bir çocuk olsun, her şeyi sorarak 
büyüsün, her istediğini vermek yerine beraber 
yaratmayı, keşfetmeyi öğretin. Korkarak 
öğrenemeyeceğini anlasın, yaparak öğrensin. 
Bal peteğindeki muhteşem geometriyi 
hissetsin, ayçiçeğindeki altın oranı anlasın. 
Legolarla inşa ederek öğrenecektir üç boyutlu 
cisimleri…

A E A İK OK ZEL  ELİN
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Desteğinizin okula yansımasının ne derece 
fark ettiğini göreceksiniz. Belki çocuklar 
bir şeyleri hayatla ilişkilendirebildiklerinde 
“ne işime yarayacak?” sorusunu sormayı 
bırakacaklardır. Öğrencilerdeki köklü ön 
yargıları kırmak en zor olan taraftır. Halbuki 
üslü sayılara, kral ve bilginin satranç 
hikayesini dinlediklerinde daha da kulak 
kesilmekteler. Onlar Pisagor bağıntısını 
anlamaya çalışırken Pisagor’ un öğrencisi 
Hippasus’ a göz kırpar ve irrasyonel sayıları bir 
kez daha hatırlatırsanız ilgilerini çekersiniz. 

Bizde ders işleyişini monotonluktan ve onların 
pasif olduğu durumdan kurtarmak için küçük 
hikayelere başvururuz. Proje ödevleriyle 
ortaya neler çıkarabileceğini görürler aslında 
ve bu kendine güven duygusunu da yeniler. 
Koordinat sistemi x ve y’lerden ibarettir belki 
ama biz amiral battı oynayarak öğreniriz 
koordinat bulmayı. Geometrik cisimlerle 
kukla yapar onu konuştururuz ki anlatsın 
kukla nelerden oluştuğunu, özelliklerini. 
İyi karikatür çizenler matematik karikatür 
dergisi oluştururlar ki çizgilerine dökebilsinler 
matematiği.

Tüm bunlar, bu sene yaptıklarımızın bir özeti. 
Yaptıklarımızı Bilim Şenliği’nde sergilemek 
üzere hazırız. Bazen de çevrmiçi oyunlardan 
yararlandık öğrenmeyi pekiştirmek için. 
“Kahoot” yardıma koştu. Online hazırladığımız 
sınavlar soruları en hızlı ve doğru çözene 
birinciliği verdi. Öğrenciler grup halinde 
yarıştılar. Birbirinin açığını kapamayı, beraber 
tartışarak öğrenmeyi deneyimlediler.

İlgisi tamamen matematiğe yönelik olan 
çocuklarımızı aldık beraber çalıştık ve 
uluslararası Kanguru Sınavı ‘ na hazırlandık. 
Okulda her sınıftan minik kanguru 
temsilcilerimiz vardı. Sınavda girdikleri 
yüzdelik dilimlerle finale kalarak göğsümüzü 
kabartanlar oldu. Tebrik ediyoruz yürekten. 
Biz eğlendik. Matematik çok güzel, siz de 
gelsenize…



 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 
MATEMATİK BÖLÜMÜ BAŞKANI 
NEŞE DERNEK 
İLE SÖYLEŞİMİZ
Matematiği doğru tanımak ve anlamak hayatımızdaki 
yerini bir dersten öte olduğunu fark ettirmek için bir söyleşi 
yapmaya karar verdik. Bu nedenle Marmara Üniversitesi 
Fen ve Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Başkanı 
Neşe Dernek ile buluştuk.

Sorularımı a geçmeden nce kısaca kendini i 
tanıtabilir misini

- Ben Tekirdağ’da doğdum. İstanbul Üniversitesi Fen ve 
Matematik Bölümünden mezun oldum. Doktoramı da orada 
yaptım. Daha sonra Marmara Üniversitesine geçtim. Akademik 
kariyerimi burada devam ettirdim. Şu anda da Matematik 
Bölüm Başkanı olarak görevime devam ediyorum.

Lise ğrencilerinin g nde 
bu benim ne işime 

yarayacak  algısı ile ilgili ne 
d ş n yorsunu

- Lise de matematik eğitimine de 
bakmak lazım. Eğitim, sadece kuru 
aritmetik olursa öğrenci ‘’Aritmetik ne 
işime yarar ki !’’ diye düşünür. Ama 
matematik alışveriş yaptığımızdaki 
kuru hesap değil. Aritmetik değil, bu 
bambaşka bir şey. Doğadaki her şeyin 
karşılığı matematik; tüm fizik problem-
lerinin, tüm mühendislik problemlerin-
in, her şeyin temelinde matematik var. 
Hayatın kendisi. Ama öğrenci bunu 
fark edemiyor, belki de kuru aritmetik 
zannettiği için dikkate almıyordur.
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Okullarda matematiğin yaşamın bir 
parçası olduğu ğrenciye nasıl issettirir

- Biz burada yani üniversitede . sınıftan itibaren 
matematiğin yaşamın bir parçası olduğunu, tüm doğa 
olaylarının matematik ile açıklanabileceğini, matematik 
olmazsa belki şuradan şuraya adım atamayacağımızı 
ölçüp anlatmaya çalışıyoruz kendi öğrencilerimize. 

ğrencilerin lise de başka 
problemleri de var. adece test tekniğine yönelik eğitim 
veriliyor, çocuklar bunda zorlanıyor, sistem bunu 
gerektiriyor, öğrenci sayımız çok, okul sayısı az bu 
yüzden bir seçim yapmak zorunda. Bu yüzden böyle 
bir ikilem var. Ancak çok başarılı, belki 
matematiği seven, doğasında matematik olan 
arkadaşlar - ki bu sayı çok az-  yollarına matematikçi 
olarak devam ediyorlar. 

Toplumun matematiğe yeteri kadar nem 
verdiğine inanıyor musunu

- Ben önem verildiğini düşünmüyorum. Aslında önem 
veriliyor ama korkuluyor.
Ezgi Hanım  Aslında sorudan ziyade oyun gibi baksalar 
öyle baktırabilsek belki de sevecekler. Belki o ön yargı 
kırılacak. 

Matematik lisans b l m  ile ilgili bilgi 
verebilir misini  Kimler seçilmeli

- Bizim matematik lisans bölümü  öğrenci 
alıyor en fazla. Bu bizim önerdiğimiz öğrenci 
sayısı değil. Eğitimin daha kaliteli olabilmesi 
için biz daha az öğrenci istiyoruz. 
Matematik lisans eğitimini eğitim
fakülteleri dışında tutup belki 
öğretmen olmaktan öte matematiğe
önem veren ileride matematik ile ilgili bir 
şeyler yapmayı planlayan, matematiği 
çok seven arkadaşlarımızın gelmesi 
önerimizdir.

B l m  kı erkek ğrenciler angi 
ağırlıkta terci  eder

- Bence kız erkek ayrımı olmamalı.  İnsan bir 
disiplini çok seviyorsa o disiplin ne olursa olsun 
sonuna kadar çalışır. Toplumun hiçbir kesiminde 
ayrım yok zaten. evmek, gönül vermek önemli 
olan. Herkes her alanda başarılı olabilir, eğer ki 
başına bir şanssızlık gelmemişse. İnsandır, 
hepimizin başına gelebilir. nemli olan şey disiplin.

T rkiye de ki matematikçilerin bilim 
d nyasında yeri nedir
  
- Bence şu anda çok fazla yeri yok. ok ünlü 
matematikçiler var, çok çalışmalar var. Belli 
üniversitelerde kariyere daha çok önem veriliyor. 
Bazı üniversitelerde eğitim ön planda olduğu için 
kariyer geride kalabiliyor. İsmi duyulmuş hocalarımız 
çok. rneğin, ahit Arf’in yetiştirdiği pek çok 
öğrencimiz vardır. urt dışında çalışan bizden mezun 
pek çok Türk bilim insanı var. Şu anda isimleri yok 
ama belki bir -  yıl sonra onların ismini de 
duyarız. Bunlara örnek olarak Tosun Terzioğlu’nu 
verebiliriz. Babası da aynı şekilde İstanbul Üniversi-
tesinde direktörlük yapmıştı, Terzioğlu ailesi zaten 
matematikte çok başarılı bir aile. Bunların dışında 
pek çok isim söylenebilir. 
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KANDİLLİ’DE 
FEN EĞİTİMİ
Fen derslerimiz, öğrencilerin 
eğitim ve öğretimin her 
aşamasında aktif olduğu, 
dinamik ve sürekli gelişen bir 
çerçevede işlenmektedir. 
Araştırma ve sorgulama temelli 
bir fen öğretimi ile 21. yüzyıl 
becerilerini kazanmış bireyler 
yetiştirmek dersimizin başlıca 
amacını oluşturmuştur. 
Derslerimizde yoğun bir şekilde 
yapılan laboratuvar 
uygulamaları ile 
öğrencilerimizin öğrendikleri 
bilgileri günlük hayata 
uyarlamasına fırsat 
sağlanmaktadır. 

 

Keyifle işlediğimiz 
her fen dersi 
sonrası 
yüzlerimiz 
gülüyor.
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ınıf içerisinde, derslerimiz öğrenci merkezli olarak
ilerlerken öğrencinin öğrenmekten keyif aldığı 
farklı öğrenme ortamları da tasarlanıyor. ğretmen,
öğrenci ve veli iş birliği içerisinde yürütülen eğitim
ortamında öğrencilerimiz kendi ders tasarımından
ve kendi öğrenmelerinden sorumlu oluyorlar.

Derslerimiz sınıf dışında da devam ediyor. 
ğitim öğretim her ortamda yapılabilir.  

felsefesi ile sınıf dışındaki imkanlarımızı 
olabildiğince kullanıyoruz. imi zaman soru 
çözümlerimizi bahçede yapıyoruz. 

ınıf ortamının bizi sıktığı vakitler
konu anlatımlarımızı dışarıda gerçekleştiriyoruz.

BİLİM KURGU FİLMLERİ İLE FEN 
ÖĞRETİMİ

ilim kurgu filmlerinin bilim öğrenmede etkisi 
çok büyüktür. Ayrıca öğrencinin ev ortamında 
da aktif olmasını sağlar. er hafta bir bilim 
kurgu filmi veya belgesel ile öğrencilerin 
bilimsel ifadeleri analiz etmesi istenir. u 
sayede aşağıdaki kazanımları elde etmeyi 
amaçlıyoruz

Fen eğitiminde kullanılan bilim kurgu 
filmleri öğrencilere eleştirel bakış açısı 
kazandırmaktadır.

ilim kurgu filmleri, öğrencilerin fen 
okuryazarlığını geliştirmektedir.

Fen eğitiminde bilim kurgudan 
yararlanılması, öğrencilerin 
düşüncelerine bilimsel bir bakış 
kazandırmaktadır.

Fen konularını bilim kurgusal yapıda 
öğretmek öğrencilerin yaratıcı düşünme 
becerilerini geliştirmektedir.
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OKUL DIŞI FEN 
ÖĞRETİMİ 
FAALİYETLERİ
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YA A IN BİLİ İ
Biyolo i bilimi; tüm canlıların birbirleriyle ve çevre ile etkileşimlerini, bu etkileşimlerin sebep ve 
sonuçlarını araştıran, açıklayan bir bilim olarak karşımıza çıkmaktadır. Biyolo inin ilgilendiği birçok 
alan vardır. Bu alanlar insanların, hayvanların ve bitkilerin hayatta kalması için önemlidir. 

ünümüzde birçok hastalığın moleküler düzeyde nedenlerinin anlaşılıp tedavi edilmesi, tarım 
ürünlerinin 
çeşitlendirilmesi ve gen mühendisliği teknikleri ile daha verimli hale sokulması, nüfus planlaması, 
çevre kirlenmesi, günlük yaşamımızda kullandığımız mekanik sistemlerin modellenmesi gibi 
konuların temelinde biyolo ik ilke ve kurallar bulunmaktadır. Bu gibi çok önemli sebeplerle ‘’ aşam 
Bilimi  olan biyolo inin çok geniş çalışma alanları olup belli başlı alt bilim dalları aşağıdaki gibidir                                                  

 Evrimsel Biyolo i
 Mikrobiyolo i
 aleontolo i
 Morfolo i

• Anatomi

• Zooloji
 Botanik
 Embriyolo i
 Fizyolo i
 Biyofizik 

 enetik
 Moleküler Biyolo i
 Ekolo i
 Taksonomi
 arazitolo i

 nto eni
 Mikrobiyolo i
 Biyokimya
 zay Biyolo isi
 Embriyolo i

• Sitoloji
 Histolo i

Okulumuzda MEB müfredatıyla beraber detaylı olarak deney ve gözleme dayalı biyoloji dersleri 
işlemekteyiz. Biyolojinin alt bilim dalları olan Sitoloji, Genetik, Anatomi, Fizyoloji, Zooloji ve Botanik 
dersleri uygulamalı olarak derslerimizde yer vermekteyiz. 

Aşağıdaki görselde .sınıf öğrencilerimizle diseksiyon yaparak iç organlarımızın anatomi ve
fizyolo isini incelemekteyiz.

Aşağıdaki görselde . ınıf öğrencilerimizle alıtım enetik  konumuza bağlı olarak kan grubu tayini 
yapmaktayız. Böylece öğrencilerimiz kendi kan gruplarını tayin ettiler.
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Aşağıdaki görselde 9. sınıflarımızla hücre , hücre 
zarından madde geçişleri,  DNA izolasyonu ve 
birçok deneyimiz yer almaktadır.

Okulda Biyoloji dersinde öğretilen teorik bilginin 
kalıcı olabilmesi amacıyla öğrencilerimizle 
uygulamanın yanında sahada da pekiştirme 
yapmaktayız. Örneğin; 11. sınıf öğrencilerimizle 
yaptığımız Santa Farma ilaç sanayi gezimizle 
öğrencilerimize farkındalık kazandırdık. 
Öğrencilerimize önce iş güvenliği sağlığı eğitimi 
verildi. Daha sonra ilaç üretim ve ambalaj sahası 
gezilerek ilaçların biyokimyasal sürecini öğrendiler. 
Aynı zamanda mikrobiyoloji, kimya mühendisliği, 
makine mühendisliği, endüstri mühendisliği gibi 
meslek dallarının neler yaptığını sahada da 
gözlemleme şansları oldu. 
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Kızılay, kamu yararına olan sosyal bir hizmet 
kurumudur. Her yıl 29 Ekim – 4 Kasım tarihleri 
arası Kızılay Haftası olarak kutlanmaktadır.
Kızılay; dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın tüm 
insanlığa yardım elini uzatır. Bayrağındaki beyaz 
renk yaralı askerlerin gömleklerini, kırmızı ay ise 
kan izlerini simgeler. Kan bağışı üzerine dikkat 
çekerler. 
Kimi insanlar kan vermenin zararlı olduğu 
düşüncesindedirler. Oysa sağlıklı her insan kan 
verebilir. 
şte kan bağışı sonrasında sağlığınızdaki olumlu 
değişiklerden en önemlileri şunlardır:
- Kan hücreleriniz yenilenir.
- Kan yapan organlarınız daha sık çalışır hale gelir.
- Sosyal sorumluluk ve ait olma hissini geliştirerek 
ruhsal olarak da rahatlarsınız.
- Genç hücreler dolaşıma katıldığı için, bağışıklık 
sistemi aktivitesi değişir. 
- Kanınızdaki yüksek yağ oranı düşebilir. 
- Kalp krizi ihtimalini 
%90 oranında azalttığı 
ifade edilmektedir. 

K I Z I L AY  H A F TA S I
ve KAN BAĞIŞININ ÖNEMİ

“Trafik kazasında yaralanan bir kimsenin, 
kan uyuşmazlığı olan bir bebeğin, kan 
bulunmazsa ölecek bir hastanın sizin 
verdiğiniz kanla kurtulmasının, size verdiği 
manevi duygu ölçüsüzdür. 

Bağışınız çok insancıl ve onurlu bir 
davranıştır. Unutmamak gerekir ki; kan acil 
değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Kan bağışı yaşam 
için yapılan bir armağandır.” 



YEŞİLAY
HAFTASI
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Yurdumuzda alkollü içki ve uyuşturucu 
madde kullanmaya karşı olanlar 5 Mart 
1920 tarihinde Hilâl - i Ahdar Derneğini 
kurdular. Hilâl sözcüğü  ay, ahdar sözcüğü  
yeşil anlamındadır. Hilâl - i Ahdar, daha 
sonra Yeşilay adını aldı. Yeşilay Derneğinin 
kuruluş tarihini içine alan 1 – 7 Mart arası 
ülkemizde Yeşilay Haftası olarak kutlanır.
Amacı; tütün, alkol ve madde bağımlılığı 
gibi toplumun ve gençliğin beden ve ruh 
sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında, 
kumar, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi 
gençliğe ve topluma zarar veren bütün 

zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek, 
milli kültürüne bağlı nesiller yetiştirmektir.
Her sene öğrencilerimizi bu önemli hafta ile 
ilgili bilinçlendirme amacıyla okulumuzda 
farklı etkinlikler düzenlemekteyiz. Bu yıl 
öğrencilerimizle Yeşilay’ın etkinlik çadırına 
bir ziyaret gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz 
Yeşilay ile ilgili farkındalık oluşturarak 
çalışmalarını yakından görme fırsatı elde 
ettiler.



İnsanlık düşünsel evrimini gerçekleştirdiği 
ilk zamanlardan beri maddeyle sürekli etkileşim halinde oldu. 

Zaman içerisinde maddeye şekil verdi ve kendi ihtiyacı 
doğrultusunda kullandı. Kimya madde ve maddeler arası etkileşimi 

inceleyen bir bilim dalıdır ve 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.

MADDENİN SİHİRLİ DÜNYASI
KİMYA
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EVRENİN SIRRI 
FİZİK
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FİZİK DERSİNİN İÇERİĞİ
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ARİ LE E İ E 
İZE Lİ YOLC L K

    
    

   
   

   
  

 
      

    
     
   

   
     

   
   

     

    
   

    
      

   
    

   
   

    
   

     
 

    
    

   
   

      

 

KANDİLLİ KOLEJİNDE ARİ  NEDİR



Kandilli Koleji olarak coğrafya derslerinde 
basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene 
doğru bir yöntem izlemekteyiz. 
Öğrencilerimizi araştırma yapmak, mekânsal 
gözlemleri artırıcı alışkanlık kazandırmak, 
olaylar ve süreçlerin nedenleri üzerinde 
inceleme yapmalarını sağlamaktayız. 
Öğrencilerimizi, çevrelerinde gördükleri 
coğrafi olayların nedenlerini araştırmaya 
ve bu olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkilerini 
bulmaya alıştırmaktayız. 

COĞRAFYA HAYATTIR 

YERKÜRENİN DİLİ
COĞRAFYA

Öğrenciler, Kandilli Koleji coğrafya 
derslerinde milli servet ve kaynaklarımızı 
koruma ve değerlendirme gereğine 
inanmış ve bu yolda alışkanlıklar edinmiş 
bireyler olarak yetişmektedirler.
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DEPREM 

KANDİLLİ’DE
DOĞAL AFETLERLE

MÜCADELE
EĞİTİMİ

Okulumuzda sosyal bilimler zümresi olarak 
Deprem Haftası’nda öğrencilerimize bu konu 

ile ilgili farkındalık kazandırmak adına deprem
tatbikatı gerçekleştirdik. Bu tatbikatta 
öğrencilerin olası bir depremde nasıl 

davranmaları gerektiği uygulamalı olarak 
gösterilmiştir. Deprem tatbikatı sonrasında 

öğrencilerimiz ile deprem masasında 
buluşarak kendilerine deprem hakkında

bilgi verilmiştir.
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Ş K M AK M

DİN K LT  E A LAK İL İ İ 
DE LE İMİ
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“AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR, 
YABANCI DİL KÜÇÜK YAŞTA 
ÖĞRENİLİR!”
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İKİ DİL, İKİ İNSAN
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YABANCI DİL: 
NEDEN VE NASIL?

Hiç kuşkusuz; yabancı dil, özellikle İngilizce, 

öğrenmek günümüzün kaçınılmaz 

gerekliliklerinden biridir. İçinde yaşadığımız 

durmaksızın güncellenen küresel “bilgi” akışını 

yakalamak için yalnızca ana dil bilmek yeterli 

olmuyor. Her geçen gün dünyanın herhangi

bir ülkesinden, herhangi bir şehrinden 

yeni bir bilgi ile bizler de güncelleniyoruz

ve bu bilgi havuzundan ihtiyaç 

duyduklarımızı hayatımıza katıyoruz. 

Gelişen teknoloji ve iletişim 

ağları sayesinde, bu bilgi havuzu içinden 

aradığımız bilgiye çok daha hızlı erişim 

sağlayabiliyoruz. İşte tam bu noktada 

yabancı dil  hayatlarımızda mühim bir 

yer buluyor.

İngilizce dünyada en çok konuşulan ikinci dildir. 

İngiltere, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, 

Avustralya, Yeni Zelanda İngilizcenin resmi dil 

olarak kullanıldığı ülkelerden yalnızca birkaçıdır. 

Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Nato, Avrupa 

Serbest Ticaret Birliğinin de resmi dili İngilizcedir. 

Dahası İngilizce; Almanya, Hollanda, İsveç, 

Danimarka, Norveç dahil olmak üzere birçok ülkede 

en çok konuşulan ikinci dildir ve dünya çapında

yaklaşık iki milyar insanın İngilizceyi işlevsel 

düzeyde kullanabildiği tahmin ediliyor.

“Neden İngilizce?” sorusuna gerekçeler sıralayacak 

olursak ilk sıralarda, İngilizce bilgisinin dünyadaki 

entelektüel kaynakların büyük kısmına erişim 

olanağı vermesi yer alır. 

Dünyadaki web sayfalarının yarısından fazlası 

İngilizcedir. İngilizce aynı zamanda bilim dilidir 

ve bilimsel kaynakların da büyük çoğunluğu yine 

bu dildedir. Bilimsel bir kariyer için gereklilikten 

öte, bir zorunluluktur. 

İngilizce, iyi bir üniversite eğitiminin anahtarıdır. 

Ülkemizdeki ve dünyadaki köklü üniversitelerde 

eğitim dili olarak İngilizce kullanılıyor. Öğrenciler 

eğitimleri esnasında İngilizceyi etkin kullanarak 

hem tüm dünyadan güncel bilgilere hızlı erişiyor 

hem de iş hayatına hazırlanıyorlar.

İngilizce konuşabiliyor olmak, bireye iş 

dünyasında rekabet avantajı sağlar.  Çok uluslu 

şirketlerde işe girme ve yurt dışında çalışma 

şansını artıracak en büyük etken yabancı dil,

İngilizce yeterliliktir. Dünyada İngilizce 

konuşanların sayısı nedeniyle, birçok uluslararası 

şirket, iş dili olarak İngilizceyi seçiyor.
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öğrenmek günümüzün kaçınılmaz 

gerekliliklerinden biridir. İçinde yaşadığımız 
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ve bu bilgi havuzundan ihtiyaç 
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Gelişen teknoloji ve iletişim 

ağları sayesinde, bu bilgi havuzu içinden 

aradığımız bilgiye çok daha hızlı erişim 
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yaklaşık iki milyar insanın İngilizceyi işlevsel 

düzeyde kullanabildiği tahmin ediliyor.
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olursak ilk sıralarda, İngilizce bilgisinin dünyadaki 

entelektüel kaynakların büyük kısmına erişim 

olanağı vermesi yer alır. 

Dünyadaki web sayfalarının yarısından fazlası 

İngilizcedir. İngilizce aynı zamanda bilim dilidir 

ve bilimsel kaynakların da büyük çoğunluğu yine 

bu dildedir. Bilimsel bir kariyer için gereklilikten 

öte, bir zorunluluktur. 

İngilizce, iyi bir üniversite eğitiminin anahtarıdır. 

Ülkemizdeki ve dünyadaki köklü üniversitelerde 

eğitim dili olarak İngilizce kullanılıyor. Öğrenciler 

eğitimleri esnasında İngilizceyi etkin kullanarak 

hem tüm dünyadan güncel bilgilere hızlı erişiyor 

hem de iş hayatına hazırlanıyorlar.

İngilizce konuşabiliyor olmak, bireye iş 

dünyasında rekabet avantajı sağlar.  Çok uluslu 

şirketlerde işe girme ve yurt dışında çalışma 

şansını artıracak en büyük etken yabancı dil,

İngilizce yeterliliktir. Dünyada İngilizce 

konuşanların sayısı nedeniyle, birçok uluslararası 

şirket, iş dili olarak İngilizceyi seçiyor.

 

İngilizce derslerimiz Main Course, Skills ve Role Play 

dersleri olarak üçe ayrılmaktadır. Main Course 

derslerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kitaplarımız 

ile derslerimiz  işlenmektedir. Skills derslerimiz ise 

Lisede Got It Ortaokulda Wortal Quest kitaplarından 

işlenmektedir.

Role Play derslerimizde ise çocuklar aylık konumuzda 

bulunan örnek diyaloğa benzer şekilde bir diyalog 

oluşturup sınıfta sunmaktadırlar. Üç ayrı dersimizin 

konularına göre sınıf içinde konuya ilişkin sınıf içi 

etkinlikler yapılmaktadır.

Kandilli Kolejinde ortaokul ve lise kademelerinde 

yoğun bir İngilizce eğitimi verilmektedir. Öğrenciler 

için ortaokul ve lise müfredatının yanı sıra, Oxford 

University Publishing tarafından Avrupa Dil Ortak 

Referans Çerçevesi olan CEFR (Common European 

Framework) baz alınarak hazırlanmış 

dört temel becerinin gelişimine olanak sağlayan 

seriler kullanılıyor.  

Role Play dersinde öğrenciler, restoranda sipariş 

verme, otel rezervasyonu  yapma, doktora gitme 

gibi günlük yaşamın içinden diyaloglar 

canlandırıyorlar. Altı gün eğitim veren Kandilli 

Kolejinde cumartesi günleri, öğrenciler yabancı  

öğretmenlerden ders alıyorlar ve bu derslerde    

              öğrencinin daha çok konuşma becerisine                      

              odaklanılıyor.

                              

                   Kur sistemi ile her öğrencinin kendi 

                    yeterlilik düzeyinde yabancı dil eğitimi       

                    alması sağlanıyor. 

                     İki ayda bir uygulanan sınavlarla 

                     öğrencinin gelişimi takip ediliyor ve 

                    gelişim düzeyleri göz önüne alınarak 

                    kur sınıfları oluşturuluyor. 

Bu sayede öğrenciler kendi dil düzeylerinde, 

yerinde saymadan ileri yönde bir gelişim 

gösterebiliyorlar. Haftalık yabancı dil 

bültenleriyle, öğrencinin dil edinimi evde de 

destekleniyor. Bültenlerde hafta içi İngilizce ve 

Almanca derslerinde işlenmiş konular, örnek 

yapıları bulunmakla birlikte, öğrencinin hafta 

içi öğrendiklerini pekiştirmesi için İngilizce ve 

Almanca derslerinin hafta sonu ödevleri de yer 

alıyor.

Kandilli Kolejinde İngilizce ve 
Kur Sistemi
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ENGLISH DEBATE

Özel Kandilli Anadolu Lisesi İngilizce 
Münazara Takımı, 16-17 Şubat’ta Vefa 
Lisesinin düzenlediği liseler arası 
İngilizce münazara yarışmasına (Vefa 
Debating Championship ’19) katıldı. 
Lise öğrencileri olarak küresel 
farkındalık yaratacak “ceza davalarının 
televizyonda yayınlanması, ücretsiz 
stajın yasadışı olması, şişelenmiş suyun 
kaldırılması” gibi konularda İngilizce 
münazara ortamında tartıştılar.

Okulumuzu temsil eden öğrencilerimiz 
Ege Burak Meriç, Arda Yardım, Buğra 
Yücal, İlayda Göçer ve Alper Ongun 
Erdemir’i kutlar, öğrencilerimizin 
başarılarının devamını dileriz.

                       İNGİLİZCEYE        
          RENK KATAN            
          ROLE PLAY 
          DERSLERİMİZ
Role Play dersinde her ay verilen farklı 
bir konu hakkında partneriyle birlikte 
bir diyalog hazırlar, onu arkadaşlarının 
önünde canlandırır. Canlandırırken 
hem özgüven kazanır hem de 
İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşmayı 
öğrenir.  Bu ders okulumuzdaki Role 
Play sınıfında gerçek materyaller 
kullanılarak işlenir. Bu dersin hem 
gerçeğe yakın hem de eğlenceli 
geçmesini sağlar. 
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İnsanların ilk müzik aleti olarak taşları, ağaçları 
ve kemik parçalarını kullandığını ve bunları 
birbirine vurarak değişik ritimlerle ses çıkarttığını 
söylemek yanlış olmayacaktır. İnsanlar; bulun-
dukları toplum içerisinde üstünlüğünü, karşı 
tarafa bağlılığını veya boyun eğdiğini göstermek 
için müziği kullanmıştır. 

Duygu ve düşünceleri ifade etmek için kullanılan 
müzik, böyle ilkel bir ortamda ortaya çıkmıştır. Bir 
toplumun kültürel yapısını, tarihini, coğrafyasını, 
kültürel yapıdaki farklılıklarını ve zenginliklerini 
müziğe yansıtması müzik kültürünün oluşumu-
nun temelini teşkil eder.

Yaşamın en eski kavramlarından biri olan müzik; 
yüzyıllar içinde zamana ve hitap ettiği topluma 
göre kendini çoğaltarak, yenileyerek gelişmiş 
günümüze kadar gelmiştir. Müzik;  toplumlarda 
ifade etme, anlatma ve uzlaşma yolu olarak 
kullanılmıştır. Belli bir kültürde yaşayan insanla-
rın o kültüre ait bilgileri vardır. 

İnsan doğduğu andan itibaren sesleri duymuş 
ve algılamıştır. Algıladığı bu sesleri çözümle-
miş, değerlendirmiş ve giderek bir anlatım 
biçimine dönüştürmüştür. Seslerin birtakım 
duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçeve-
sinde, uyumlu bir şekilde dile getirilmesine 
müzik denir. 

Müzik terimi Fransızca ‘’musi ue’’ kelimesin-
den dilimize girmiştir ancak kökeni eski 
Yunancadaki ‘’mousik ’’ kelimesine dayan-
maktadır. Müzik iki temel ögeden oluşur. 
Bunlar ses malzemesi ve bu malzemenin 
insan tarafından değerlendirilmesidir. 

MÜZİK,  
KÜLTÜR VE  
TARİH
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biçimine dönüştürmüştür. Seslerin birtakım 
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Müzik terimi Fransızca ‘’musi ue’’ kelimesin-
den dilimize girmiştir ancak kökeni eski 
Yunancadaki ‘’mousik ’’ kelimesine dayan-
maktadır. Müzik iki temel ögeden oluşur. 
Bunlar ses malzemesi ve bu malzemenin 
insan tarafından değerlendirilmesidir. 

MÜZİK,  
KÜLTÜR VE  
TARİH

Bunların yardımıyla bireyler nasıl davranış 
sergileyeceklerini bilirler. Kültürün bir parçası 
olan müzikteki davranış ve yorumlar diğer 
alanlarda olduğu gibi yüzyıllar boyunca 
değişikliğe uğramış ve günümüze kadar 
gelmiştir. Müzik; toplumlarda ifade etme, 
anlatma ve uzlaşma yolu olarak kullanılmıştır. 

Belli bir kültürde yaşayan insanların o kültüre 
ait bilgileri vardır. Bunların yardımıyla bireyler 
nasıl davranış sergileyeceklerini bilirler. 
Kültürün bir parçası olan müzikteki davranış 
ve yorumlar diğer alanlarda olduğu gibi 
yüzyıllar boyunca değişikliğe uğramış ve 
günümüze kadar gelmiştir. 

Her toplumun farklı kültürel yapısı ve bu 
yapıya ait bir müzik kültürü vardır. Müzik 
derslerimizde; temel nota bilgilerini, çalgıları 
ve müzik türlerini öğreniyoruz. Kademelere 
uygun olarak seçtiğimiz enstrümanları çalarak 
ve şarkılar söyleyerek repertuvarımıza yeni 
eserler katıyoruz. 

Değerli sanatçılarımızın hayatlarını ve bizlere 
bıraktığı eserleri araştırarak öğreniyor, 
görseller ile pekiştiriyoruz.  Ritim perküsyon 
çalarak ritim duygumuzu geliştiriyoruz. 

Müzik kulübümüzde ise, ukulele öğreniyor 
sevdiğimiz eserleri icra ediyoruz. Belirli gün ve 
haftalarımıza ve yılsonu etkinliklerimize 
hazırlanarak perfomanslarımızı sahneliyoruz.
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BİLİŞİM DERSİ 
KULÜP FAALİYETİ 

OFFİCE PROGRAMLARI 

OFFİ E ROGRAMLARI: 
             

           
            

            
             

     

S RAT  :
      

      
      

    
      

KODU GAME LAB: 
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BİLİŞİM DERSİ 
KULÜP FAALİYETİ 

OFFİCE PROGRAMLARI 

OFFİ E ROGRAMLARI: 
             

           
            

            
             

     

S RAT  :
      

      
      

    
      

KODU GAME LAB: 
      

      
     

        
      

      
       

       
  

TİNKER AD:
       

     
       

      
       

       
      

ALGODOO:
      
       

       
        

       
    

OTOS O  :
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 RE CİLERİMİ İ  
İ İ DEKİ CE ERİ 

IKARA  
YARATICI 
DRAMA DERSLERİ

2018- 2019 
eğitim-öğretim yılında 
5, 6. sınıf öğrencilerimiz 
için haftada bir ders saati 
drama dersi uygulaması 
yaptık. Drama dersimizin 
içeriği ve öğrencilerimize 
etkileri:
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Sosyal sorumluluk projesi 
    

   
   

    
    

   
     

    

Görme Engelliler Okulu Gezisi

Hayvan Barınağı Gezisi

   
    

   
   

  
  

    
   

    
  

SOSYAL SORUMLULUK 
ELE İMİ
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YAŞLI BAKIM MERKEZİ GEZİSİ

TEBESSÜM KAFE GEZİSİ
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EĞİ SEL
O UNLA
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K M

TAŞLARLA OYNANAN
OYUNLAR
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ÇEVRE VE 
EKOLOJİ 
KULÜBÜ
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Çocuk Yogası Kulübü
57
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FEN BİLİMLERİ KULÜBÜ
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Kandilli Gastronomi Kulübü’nün 
    

     
   

   
      

      
         

      
            

                                            
                                            
                                           
                                       
                                                       
                                           
                                      

AS ONO İ 
KUL  
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GÖRSEL SANATLAR 

VE TASARIM 

KULÜBÜ
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“Tiyatro, müthiş bir kültür ocağı. Öğretici, besleyici ve 
sevecen bir kaynak.” der Yıldız Kenter. Tiyatro kulübü 

öğrencilerimizle biz de bu kültür ocağında kendimizi ve 
hayatı tanıyoruz. Eğitim çalışmalarımız öğrencilerimizin 

kendileri ile ilgili farkındalıklarını arttırırken, 
öğrencilerimize yeteneklerini geliştirme imkânı sunuyor. 
Doğaçlamalar, canlandırmalar, oyunlar aracılığı ile farklı 

farklı yaşamları, hikâyelerini deneyimliyor onları 
anlamaya çalışıyoruz. Grup olmayı deneyimlediğimiz 

çalışmalarımız öğrencilerimizin işbirliği, yaratıcılık, 
empati, kendini ifade etmek gibi çok sayıda becerisini 
geliştiriyor. En çok da kendimizi daha iyiye taşımaya 

çalışırken öğreniyoruz. Birlikte oyun üzerine tartışıyor, bir 
birimizi eleştiriyor, destekliyor en önemlisi birlikte 

üretiyoruz. Anton Çehov ve Nail Simon’un Sevgili Doktor 
eserinden “Aksırık” bölümünü oynuyor bunun yanı sıra 

özel günler için çalışmalar hazırlıyoruz.

TİYATRO 
KULÜBÜMÜZ



“Tiyatro, müthiş bir kültür ocağı. Öğretici, besleyici ve 
sevecen bir kaynak.” der Yıldız Kenter. Tiyatro kulübü 

öğrencilerimizle biz de bu kültür ocağında kendimizi ve 
hayatı tanıyoruz. Eğitim çalışmalarımız öğrencilerimizin 

kendileri ile ilgili farkındalıklarını arttırırken, 
öğrencilerimize yeteneklerini geliştirme imkânı sunuyor. 
Doğaçlamalar, canlandırmalar, oyunlar aracılığı ile farklı 

farklı yaşamları, hikâyelerini deneyimliyor onları 
anlamaya çalışıyoruz. Grup olmayı deneyimlediğimiz 

çalışmalarımız öğrencilerimizin işbirliği, yaratıcılık, 
empati, kendini ifade etmek gibi çok sayıda becerisini 
geliştiriyor. En çok da kendimizi daha iyiye taşımaya 

çalışırken öğreniyoruz. Birlikte oyun üzerine tartışıyor, bir 
birimizi eleştiriyor, destekliyor en önemlisi birlikte 

üretiyoruz. Anton Çehov ve Nail Simon’un Sevgili Doktor 
eserinden “Aksırık” bölümünü oynuyor bunun yanı sıra 

özel günler için çalışmalar hazırlıyoruz.

TİYATRO 
KULÜBÜMÜZ
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ALMANYA KÜLTÜR KULÜBÜ 
(LANDESKUNDE)
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SPOR KULÜBÜ

kulda öğrenci yaşamının en önemli 
unsurlarından biri sosyal kulüplerdir.

Eğitim, bireyin yaşamının tamamını kaplayan, istendik 

davranışları bireye kazandırma sürecidir. Bu davranışları 

bireye aktarma konusunda en önemli görev okullara 

düşmektedir.

Okul, bireye ilgi ve ihtiyaç duyduğu farklı yaşantıları 

sunmakla görevlidir. Bireyde var olan potansiyeli, okul içi 

ve okul dışındaki planlı faaliyetler ile yürütmelidir. 

Kandilli Koleji Spor Kulübü olarak, öğrencilerimizin 

yetenekleri doğrultusunda onlarda var olan becerilerin 

daha da ön plana çıkmasını ve eğitim süreçlerindeki 

gelişimi takip ederek kendi branşlarında daha iyiye 

gitmelerini amaçladık. 

Yetenekli öğrencilerimizi müsabakalara tam donanımla 

hazırlayarak dereceler elde etmelerini sağladık. 

Spor Kulübü olarak 

öğrencilerimizin kendilerini 

geliştirme alanı buldukları 

branşlar şöyledir:

1. Futbol Kulübü

2. Basketbol Kulübü

3. Voleybol Kulübü

4. Masa Tenisi Kulübü
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FUTBOL KULÜBÜ:     

    

     

   

BASKETBOL KULÜBÜ:     

      

       

     

      

  

VOLEYBOL KULÜBÜ:    

        

    

     

       

     

MASA TENİSİ KULÜBÜ:     

        

      

     

     

   



FUTBOL KULÜBÜ:     

    

     

   

BASKETBOL KULÜBÜ:     

      

       

     

      

  

VOLEYBOL KULÜBÜ:    

        

    

     

       

     

MASA TENİSİ KULÜBÜ:     
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DANS KULÜBÜ
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KÜTÜPHANELER HAFTASI

ELİ Lİ NLE  E AFTALA  K TLAMALA M

BİR DÜNYANIN SIRRININ TOPLANDIĞI YERLER 
- KÜTÜPHANELER -
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SABAH SPORU
Kandilli Kole i olarak sağlıklı bir yaşam için,

 güne dopdolu bir giriş yapıyoruz. aha zinde ve motive bir şekilde 
eğitime başlıyoruz. er sabah  dakika sabah sporu...
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BEDEN E İ İ İ E OR
AK İ İ ELERİ

DAN  DE LE İ
Zumba Dansı Nedir
Kolombiyalı dansçı Beto Perez tarafından ilk defa uygulanan bir dans çeşidi olan zumba, 
içerisinde birçok dansı barındıran bir aktivite çeşididir. Hızlı hareket anlamına gelen bu dans 
oryantal, samba, mambo, hiphop ve salsa gibi dansların harmanlandığı bir fitness programıdır.

Zumbanın Faydaları
• Egzersiz hareketleri ve dansı harmanlayan eğlenceli bir aktivite olan zumba, yüksek kalori 
yakılmasını sağlayarak kilo vermeyi destekler. Özellikle bel, basen, karın ve kalça bölgesindeki 
yağların eritilmesine yardımcı olur. Düzenli olarak haftada 2-3 kez yapılan zumba ile fazla 
kilolardan kurtulmak mümkün olabilir ve form tutulabilir.
• Zıplama ve jimnastik hareketleri içeren koreografisi ile esneme ve germe hareketlerini 
birleştiren zumba duruş bozukluklarının da zamanla iyileşmesine yardımcı olur.
• Düzenli olarak yapılan zumba, beyne giden kan akışını artırır ve endorfin hormonu salgılan-
masını artırarak kişinin kendini daha zinde daha canlı ve keyifli hissetmesini sağlar.
• Vücudun koordinasyon özelliğini geliştirir ve nefes almayı düzenleyerek gövde bölümündeki 
kasların güçlenmesini, omurganın daha esnek olmasını sağlar.
• Muhteşem bir kardiyo egzersizi olan zumba, terleme ile vücuttan toksin maddelerin ve fazla 
suyun atılmasını sağlar. Toksin maddelerin atımı vücudun daha enerjik olmasını destekler.
• Spor yapmayı daha eğlenceli bir hale getirir ve motivasyonu artırır.
• Vücut direncini arttıran bir aktivite çeşidi olan zumba ile hastalıklara yakalanma riski azalır ve 
daha sağlıklı bir yaşama sahip olunabilir.
 Ö ellikle çocukların i insel ve bedensel gelişimine sağladığı katkıları ile dikkat çeken 
umba  çocukların takım çalışmasına uyum sağlamasına  iş birliği yapmasına ve kurallara 

saygı duymayı ğrenmesine yardımcı olur
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BİR MİLLETİN ŞANLI TARİHİ 
ÇANAKKALE

1915 ÇANAKKALE 
Dünya tarihinin en onurlu kur  
mücadelesi sa   av  
zaferi okulumuzda en güz   

r  rencilerimizin o 
   ve bu büyük 

mücadeleyi milli tarih bilinci ile 
y   r r   
pr  rencilerimiz tiyatr  
oratory  r   v   

y       kez 
daha hissettiler.
Kandilli Koleji olarak tarihimizde bize bu 
zaferi y     

  V     
  r   

esir    
  

r      
bir kez daha yad ettik.



BİR MİLLETİN ŞANLI TARİHİ 
ÇANAKKALE

       
      

 
      
      

      
     

 
     

        
       

     
   

        
    

29 EKİM CUMHURİYET 
BAYRAMI



ÇOCUKLARIMIZIN GÜNÜNDE 
ÇOCUKLAR GİBİ ŞENDİK
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal’in Türk 
çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı uluslarası düzeyde kutlanan ilk ve tek çocuk bayramıdır.

Atatürk’ün “Türk çocuklarındaki kabiliyet her milletinkinden üstündür.” 
sözünü de rehber alarak okulumuzda 23 Nisan’ı coşkuyla kutladık.
Kabiliyetli çocuklarımızın hazırladıkları dans gösterileri, tiyatro, koro ve 
diğer gösteriler sayesinde okulumuz çocuklarımızın neşesi ile şenlendi.
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ÇOCUKLARIMIZIN GÜNÜNDE 
ÇOCUKLAR GİBİ ŞENDİK

24 
KASIM

          
        

      
       

    
        

           
   

EĞİTİMİN MİMARLARI 

ÖĞRETMENLERİMİZİN GÜNÜ
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MËVLÅÑÅ HÅFTÅSÏ
Mevlana Celaleddin Rumi 13. yüzyılın en önemli şair ve mutasavvıflarındandır.

Aynı zamanda ölümünün üzerinden asırlar geçmesine rağmen hâlâ en çok okunan 
şairlerdendir. Şairliğinin yanında hümanist düşünce sistemi ile evrensel sahada önemi 

büyük olan Mevlana yı ve onun ilme, sanata, akla insan sevgisine verdiği önemi 
kavrayabilmek adına her yıl 2-9 Aralık tarihleri arasında kutlanan Mevlana Haftası nı biz 

de okulumuzda kutladık. Öğrencilerimizle onun düşünce yapısını anlamak adına 
öğrencilerimiz tarafından hazırlanan yazılar ve şiirler okuduk.
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27 MART DÜNYA TİYATRO 
GÜNÜ

       
     

         
          

         
         

      
     



27 MART DÜNYA TİYATRO 
GÜNÜ
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 80. ölüm 
       
       

      
       

     
       

   

OKULUMUZDA 
ULU ÖNDERİMİZİ 
SAYGIYLA ANDIK 
10 KASIM
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K LCA DÜZENLEDİĞİMİZ 
E KİNLİKLER

KANDİLLİ KOLE İNDE 
BİLİMSEL FAALİ ETLER: 

GELENEKSELLEŞEN BİLİM ŞENLİĞİMİZ

BİLGİNİN REKABETE E 
EĞLEN E E DÖN ŞT Ğ  

ETKİNLİK
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Okulumuz ortaokul ve lise öğrencilerinin kültürel, sanatsal faaliyetlerde etkin bir rol almasını 
ve içlerindeki yetenekleri keşfetmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen Kültür Sanat Haftası 
kapsamında Türk Dili ve Edebiyatı zümresi ile Sosyal Bilimler zümresi olarak öğrencimiz 
kıymetli yazarlarla buluşturduk. Karagöz-Hacivat canlandırması gibi geleneksel halk 
tiyatrosuna ait canlandırmalar yaptık. Türk edebiyatının önemli şairlerinden seçme şiirler ile 
öğrencimiz arasında şiir okuma yarışması yaptık. 

Öğrencilerin düşüncelerini özgür ve net biçimde tartışmalarını sağlamak adına münazaralar 
düzenledik. Doksanlı yılların önemli sunucusu Erkan Yolaç’ın sunduğu klasikleşmiş 
‘’Evet-Hayır’’ yarışmasını modernize ederek öğrencilerimiz arasında yarışma düzenledik. 
İstanbul’un tarihi dokusunu somutlaştırmak için fotoğraf yarışmaları yaptık.

Karikatürist Meral Onat’ın gerçekleştirdiği orkshoplar ile öğrencimizin bu alandaki 
yetenekleri ortaya çıkarmayı hedefledik. Ünlü ressam Devrim Erbil ile gerçekleştirdiğimiz 
söyleşiyle öğrencilerimizin sanata ilgisini ve resim sanatının tarihine dair bilgilerini attırmayı 
amaçladık.

İM RİN R N R   NOTA AR A 

ARMAN AND  Ü TÜR ANAT A TAM
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YA AN  Dİ D  İ RİN  D  

T  O  O  ANDİ İ

Okulumuzda geleneksel olarak 
yabancı diller zümresinin düzenledi-
ği The Voice of Kandilli İngilizce 
Şarkı Yarışması yine coşkuyla 
tamamlandı. 28 Mayıs’ta gerçekle-
şen yarı finalde, öğrencilerimiz 
birbirinden başarılı performanslarını 
sergilediler.

Yarı finalde göstermiş oldukları 
başarılı performanslarından dolayı 
Cheap Thrills şarkısıyla Özge Öz, 
Beyza İbiş, Beyza Banu Artış; Ne  
Rules şarkısıyla Zeynep Naz Demir; 
Lost in İstanbul şarkısıyla Görkem 
Ege Bozdağ ve Faik Engin Soysal; 
Human şarkısıyla Altay Silsüpür ve 
Ahmet Tolga Türkyılmaz kendilerini 
finale taşıdılar. Kazananı belirlemek 
için online oylama sistemi kullanıldı 
ve oylama 11 Haziran tarihine kadar 
devam etti.
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BİLİMİN BEŞİĞİ CEZERİ 

DİNSEL KÜLTÜRLERİN 
BULUŞMASI

DOĞUYLA BATININ 
SENTEZİ İSLAM 

KÜLTÜRLERİ MÜZESİ

OKULCA DÜZENLEDİĞİMİZ GEZİLER

82



          
       

       
       

      
    

        
      

     
  

       
      

        
      

      
       

      
       

       
   

        
       

      
         

       
        

      
      

       
        

         
        
       

        
      

    
          

    

AYATA KARİKATÜR 
ZÜYLE BAKMAK

İSTANBUL UN 
YENİDEN KEŞ İ 

TARİ İ YARIMADA 
EZİSİ

KANDİLLİ KOLE İ 
ARBİYE ASKERİ 
MÜZESİNDEYDİ
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KEMAL TA İR 
KÜTÜ ANESİ 

KİTA LARIMIZLA 
TAKAS KÜLTÜRÜNÜ 

YENİDEN 
CANLANDIRDIK

ĞRENCİLERİMİZİN 
YENİ NESİL KİTA  

KA ELERLE BULUŞMASI
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TİYATRO OYUNUNDA 
EINSTEIN İLE BULUŞTUK

ZAMAN MAKİNESİ 

TÜRK İKAYECİLİĞİNİN 
Mİ ENK TAŞI 

SAİT AİK  İN MÜZE E İ 
E 

BUR AZADA EZİSİ
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KANDİLLİ KOLEJİN’DE 
SENE SONU ŞENLİĞİ NEŞESİ
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DİNLİ O U
Kendimi dinliyorum;

     
     

Kendimi dinliyorum;
E      

      

Kendimi dinliyorum;
K     

   

Kendimi dinliyorum;
      

A ’        

Kendimi dinliyorum;
 K ’     

A      

Kendimi dinliyorum;
    K  K ’  

’    

Kendimi dinliyorum;
’       

İ         
İ    

E A AĞALA
11/B

ANNE
Beni doğuran

Neşe dolu yüzüyle
Aileye can veren anne.

O güzel sesiyle
Kuşlarla yarışan
Çocuğa tohum

Çiçekten güzel kokan anne.

İnci gibi dişleriyle
Sevinç dolu gülüşüyle

Elmastan güzel giysisiyle
İpek gibi saçlarıyla anne.

Yıldız kadar parlak
Bir çocuk kadar saf ve güzel

Boncuk gibi gözleriyle
Güzel bir anne.

SİSE NAZİ E
Uyandım, 

e her köşem karanlık, 
İzliyorum bedenimi tepkisiz.
Akıyor üzerimden bir şeyler 

Küçük karıncalar gibi. 
Her biri birbirinden sevimsiz 

Oluk oluk akıyor karıncalar 
Sanki hepsi benliğinden habersiz.

Bir şeyler arıyor gözlerim,
Gülen bir yüz mü  

Yahut telaşsız bir karınca, mümkün mü  
e bir ses duyuyorum çok yakından 

yle geliyor ki ruhumdan 
Ağlamaklı bir ses sanki. 

Akıtmak istiyor gözyaşlarını ne yazık 
Akıtacak bir toprak var mı ki  

Kaldırdım kafamı gökyüzüne bakıyorum, 
Bir ışık arıyor gözlerim. 

Kim söndürdü göğsümün kandillerini, 
Nerede bu yıldızlar anlamıyorum. 

Yıldız yok, toprak yok, gülen bir yüz yok
Kafamın içinde binlerce karınca 

Koca beton canavarlarımdan daha çok 
O eski halimi yeniden bulur muyum  

Sahi ben o eski İstanbul muyum  

İLKBAHA  MANZA ASI
engarenk çiçekler,

Açar ilkbahar ayında.
Kuşlar ve böcekler
Uçar bu güzel havalarda.
Şelale akar şırıl şırıl
Manzarası ışıl ışıl
Kuşlar öter cıvıl cıvıl
Ahengi mışıl mışıl

ÖĞRENCİLERİMİZİN KALEMLERİNDEN 
DÖKÜLENLER

ERDENİZ E  A

HÜMEY A AKBAŞ 12 B
İPEK GÜHE  /B
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Eğitimi sorgulamaya dün hocamızın bize anlattığı bir hikayeyle başladım. Yine her zamanki gibi sabah 
yerlerimizi almış hocanın gelmesini bekliyorduk. Biraz sonra hocamız geldi hepimizle birer birer sohbet 
etti. Hocamızın aslında en sevdiğimiz yanı bizimle ilgilenmesi,bizi çocuğu olarak görüp bizim kişisel 
dertlerimizle,problemlerimizle ilgilenmesiydi. Hepimizle sohbet ettikten sonra sınıfın tam ortasında 
durdu ve 
- Çocuklar bugün size bir deney anlatacağım.dedi.
Hepimiz hocanın ağzının içine bakıyorduk adeta meraktan can çekişiyorduk. Hoca hemen sözüne girdi ve 
anlatmaya başladı
-Pireleri almışlar,bir kavanozun içine yerleştirip kapağını da açık bırakmışlar. Bir süre sonra hepsi 
zıplayarak çıkmış. Bunu birkaç kez tekrarladıktan sonra,bir kez de kapağı kapatmışlar. Pireler yine 
zıplayıp çıkmaya çalışmışlar,ama her seferinde kapağa çarpıp geri düşmüşler. Uzun bir süre sonra kapak 
açılsa da,pirelerin zıplamasına rağmen dışarı çıkamadıkları görülmüş. Çünkü artık pireler artık kapak 
seviyesini geçecek kadar zıplamayı beceremiyorlarmış. Artık kapağa kapatmaya gerek kalmamış,çünkü 
açık da olsa pireler kaçmayı başaramıyorlarmış.
Hocamız ekledi
Çocuklar, anlayacağınız biz öğretmenler dahil bu eğitim sisteminde olan her birey size özgüven aşımalı 
çünkü sizin desteğe,güvene ihtiyacınız var. e çocuklar unutmayın illa ki sizi pire yerine koyup üstünüze 
kapak kapatmaya çalışanlar olacak sakın ama sakın kendinizi pire yerine koydurtmayın. Bana söz verin 
çocuklar.
Hep bir ağızdan
Söz veririz hocam.

KO KA SIN
Doğarsın, büyürsün, yaşarsın hayatı
Ama kaybetmekten korkarsın var olanı.
Geniş bir çevren olur
Dost, arkadaş, düşman.
Ama korkarsın hepsinin zararından.

Korkarsın sevmekten, söylemekten
Attığın adımlarla karanlığa sürüklenmekten.
Boşlukta hissedersin kendini bazen, 
Böyle bomboş.
Korkarsın boşluktan.

Tanımaktan korkarsın
İnanmaktan, ummaktan.
Mutluluktan korkarsın, ağlamaktan.
İşte böyle incecik bir ipin üzerinde, korkarak yaşarsın.
O ipten düşünce de biter her şey  kalman, hayatın, 
duyguların.

Tılsım Apaydın /B 

FURKAN EMRE DENİZ 10/ D

EĞİTİM

OKYANUS KAL
Gözlerin, deniz gibi sevdiğim
Her baktığımda yeni bir hayale yelken açıyor 
ruhum.

e her baktığımda
Adeta cennetteymişim gibi hissettiriyor bana.

Hani olur ya bir gün, bir gün
yle güzel bakarsın ki bana

Uyanamam hayallerimden
Kapılıp giderim.

Bazen düşünüyorum da
Kömür gibi gözleri olan birisi
Nasıl okyanustaymış gibi hissettirebilir bana
Bilmiyorum.

Biliyor musun
Aslında bazen korkuyorum senin okyanusunda 
boğulmaktan,
Senin hayallerinden uyanamamaktan,
Düşmekten korkuyorum!

Olur da bir gün gitmeye kalkarsan eğer
Okyanusun kurur,
Yerini aleve bırakır
Zamanla da küle.
Koskocaman okyanusu böyle görmek istemeyiz 
değil mi
O yüzden sen hep benimle kal sevdiğim.
Sen hep, okyanus kal.

  IŞIK GENÇOĞLU 11/B  
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BEN İSTANBUL’UM
Bir kolum Ayasofya bir kolum Sultanahmet
Bir yanımda martı sesleri bir yanımda ezan
Tarihlere sığmaz tarihim ama bir o kadar da modernim
Okunmaya doyulmayan şiir gibiyim, hayalleri süsleyen mabedim

Hem ilkim hem tekim var mı ki benzerim
İki yakayı birbirine bağlayanmerkezim
Sağım Anadolu’dur solum Avrupa
Minnettar bütün dünya bana

Çoğu devletin fetih hedefi oldum
Fakat ben kendimi Osmanlı ile buldum
Arşı inletti 21 yaşındaki Fatih’im
Ben 1453 yılında İstanbul oldum

Koca bir cihanın hep gözdesi oldum
Tarihin savaş yapraklarında kendimi de buldum
Daha yakacak ateş bulamazken Mustafa Kemal’im
Boğazları koca düşmana cehenneme çevirdi askerim

Ben gençlere Kemal Atatürk ‘ün emanetiyim
Nice zulme maruz kalsam da benliğimi kaybetmedim
Ey! Alçak darbe planı kuran hain it
Unutma ki Türk halkı umduğundan yiğit

Üzerimde gezerken besmele çek sevenim
Ben toprağımı şehitlerin kanıyla besledim
Kim sahip olmak istemez ki Şehr-i İstanbul’u
İki farklı kıta her karışı adım adım başka bir sefa

BAĞIMLILIK
Bağımlılık geldi yine yanımıza,

Biraz  fazla kaçırdık çikolatayı galiba,
Hemen dışarı çıkıp spor yapalım.

Böylece kilo almayalım, 
Elma, portakal yiyelim.

Elektriği tüketmeyelim,
Faturalardan düşelim, 

Maydanozu ve pırasayı üzmeyelim.

Bağımlı olmak kötüdür,
Bazen insanları öldürür,
Katil gibi biri ama değil,

İnsanları çok sever ama biz onu değil,
Girdiği ortamdan herkes korkarak çıkar,

Yediklerimize dikkat edersek gelmez  bir daha,
Hep beraber sağlıklı beslenelim, yürüyelim.

Böylece hayatı çok sevelim.

Ben bunları söylerken yanıma telefon adam geldi,
Biraz mesajlaşalım, oyun oynayalım dedim,

Tam o bunları söylerken, uzaktan sigara dumanı yaklaştı,
Hayır! olmaz dedim, kaçtım ıspanak yedim.

Dışarı çıktım doğada oyun oynadım,
İnternet oyunlarından daha güzel olduğunu anladım,
Koştum aileme söyledim,telefonla oynamayın dedim,

Herkes beni dinledi oyun oynadık eğlendik,
Evin camından tam içeri giriyordu ki,

Git dışarı kış kış dedim.
Benim kararlı olduğumu anladı,

Sinirlenip geri kaçtı, 
Bir daha da çevreme uğramadı.

KAAN TOPTAŞ 12. SINIF

ZEYNEP KOLAT 5/B
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 Bu eğitim- öğretim yılında da  geçtiğimiz eğitim- öğretim yıllarında yaptığımız gibi, her ay yaş ve kültür 
düzeyine göre her sınıf düzeyinde birbirinden farklı ve güzel kitaplar seçip onları belli bir düzene göre hep 

birlikte okuduk. Her kitabın bizler için ayrı önemi ve değeri oldu, her birinden ayrı tatlar ve dersler çıkardık, 
her birini ayrı sevdik ve her birinden pek çok şey öğrendik. 

Her kitabın kendine özgü değeri ve önemi olduğunu vurgulamayı ihmal etmeden, hem eğlenmek hem 
öğrencilerimizin zevk ve tercihlerini öğrenmek amacıyla tüm sınıflarda ‘’en sevilen kitap’’ anketi düzenledik. 

İşte sonuçlar:
5. SINIFLAR: Çarpık Ev, Masal İçinde Masal

6. SINIFLAR: Çöp Plaza
7. SINIFLAR: Ünsüz Youtuberın Günlüğü, Ben Mustafa Kemal

8. SINIFLAR: Dört Kozalak, Hayal Sözleşmesi
9. SINIFLAR: Dört Kozalak, Nüktedan Atatürk

10. SINIFLAR: Beyoğlu Rapsodisi, Kırmızı Arabanın Hayaleti
11. SINIFLAR: Serenad

12. SINIFLAR: Kardeşimin Hikayesi

K R M Kİ A LAR  ANKE İMİZ

M
K K A K A A Y A
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KANDİLLİ KOLEJİNDE
MEZUNİYET COŞKUSU
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İTİBARLI BİR GELECEK İÇİN

ÖNCE EĞİTİM

kandillikoleji
www.kandillikoleji.k12.tr

info@kandillikoleji.k12.tr

Uzunçayır Cad. No:16 Hasanpaşa KADIKÖY - İSTANBUL

0216 428 5 000


