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K i m y a 
ders inde 
a l d ı k l a r ı 
yoğun te-
orik bilgi-
leri pekiş-

tirmek amacıyla lise öğrencilerimiz deneyler 
yapıyor, eğlenerek öğreniyor ve kalıcı bilgiyi 
hayata taşıyorlar.9.sınıf öğrencilerimiz, kim-
yanın gelişimi konusunu öğrendikten sonra, 
elde ettikler doğal boyalarla tuval üzerine 
resim yaptılar. 10.sınıf öğrencilerimiz, asit, 
baz ve tuzlar ünitesi ile ilgili olarak kırmızı 
lahanadan indikatör elde ettiler. Daha sonra 
bu indikatörü kullanarak , deterjan, çamaşır 
suru, maden suyu, limon gibi günlük yaşan-
tımızdaki maddelerin ve bilinmeyen iki sıvı-
nın ph’ını ölçtüler..

AKADEMİKAKADEMİK

ULUSLAR ARASI 
CESOL YLE, KET, 
PET, FLYERS ve TO-
EFL Junior sınavları-
na katılarak başarı elde 

eden öğrencilerimize, kendileri için düzenlediğimiz 
kokteyl eşliğinde  sertifikaları verildi. 60 öğrencinin 
katıldığı sınavlarda, öğrencilerin konuşma, yazma, 
dinleme ve okuma becerileri test edildi.  Gösterdikleri 
performanstan dolayı öğrencilerimize ve emeği ge-
çen bütün İngilizce Öğretmenlerimize teşekkür 
ediyoruz.

OKULUMUZUN 
ULUSLAR ARASI 
SINAV BAŞARILARI 

DENEYLERLE 
ÖĞRENMEK 
ÇOK EĞLENCELİ 

Univercity of Cambridge ESOL Examinations

PET YLE
Univercity of Cambridge ESOL ExaminationsUnivercity of Cambridge ESOL Examinations

KET
Univercity of Cambridge ESOL Examinations

Univercity of Cambridge ESOL Examinations

FLYERS
Univercity of Cambridge ESOL Examinations

TOEFL
Junio r

26-27 Kasım tarihlerinde yapılan TEOG sınavlarına Türkiye’de 1 milyon 300 bin, 
Eskişehir’de 10.500 öğrenci katıldı. Gelişim Koleji’ndeki 72 öğrenciden 9 öğrenci 120 
sorunun tamamını doğru yaparak 700 tam puan aldı.

KİTLESEL BAŞARIDA DA GURURLANDIRAN TABLO
Bireysel başarıların yanında, genel ortalamanın da çok yüksek olduğunu ifade eden Gelişim Koleji 
Ortaokul Koordinatörü Hulusi Karslı; “Sistemli çalışma ve doğru sınav stratejisi ile bu sonuca ulaşma-
nın gururunu yaşıyoruz. 7 öğrencimizin 119, 6 öğrencimizin 118, 4 öğrencimizin 117, 4 öğrencimizin 
116, 3 öğrencimizin 115, 5 öğrencimizin de 114 doğru ile toplam 38 öğrencimizin 114 net ve daha 
fazlasını yapması kitlesel başarımızın da en önemli göstergesidir.” dedi.

Gelişim Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Şahbaz; “Gelişim Koleji’nin geçmişinde de başarı hep 
oldu, şimdi de artarak devam ediyor. Sınavda yer alan dersler bazında tam puan alan öğrencilerimi-
zin sayısı gururlandırıcı. Türkçe’de 27, Matematik’te 19, Din Kültürü’nde 52, Fen ve Teknoloji’de 32, 
İnkılap Tarihi’nde 20 ve İngilizce’de 39 öğrencimiz bütün soruları doğru cevaplandırdı. Emeği geçen 
başta öğretmenlerimiz olmak üzere, yönetim ekibini ve okulumuza desteğini esirgemeyen velilerimizi 
tebrik ediyorum” dedi.

TEOG SONUÇLARINDA 9 ÖĞRENCİMİZ 700 TAM PUAN ALDI 
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Okulumuzda 6.7. ve 8. Sınıf öğ-
rencilerine 11 rehber öğretmenin 
katılımıyla TEMEL YETENEK-
LER TESTİ ( TYT 6-8) uygulan-
dı.Testin normları 20 örneklem 
ili ve 2988 öğrenciden elde edi-
lerek, öğrencilerin yeteneklerini 
tanımalarına yardımcı olmakta-
dır.Dil, akıl yürütme ve sayısal 
alanda 82 sorudan oluşan testin 

uygulamasının sonucunda öğrencilerimizin yetenek alanları 
ve profili çıkarılarak değerlendirilmektedir. Sonuçlar öğrenci 
ve velilerimizle ikinci dönem içinde paylaşılacaktır.

1998’den bu yana, geleneksel yıllık tak-
vimimizi öğrencilerimizin yaptığı resim-
lerden oluşturuyoruz. Bu yıl takvimimizin 
teması; milli değerlerimiz olan atasözleri 
ve deyimlerimiz.

Okulumuz İngilizce öğretmenleri 
Oxford University Press’in katkılarıyla 
düzenlenen hizmet içi eğitime katıldı-
lar.Eğitimci Elna Coetzer İngilizce ders 
içi uygulamalar ve daha kalıcı İngilizce 
öğretimi için etkinlik önerilerinde bulun-
du.

TEACHER 
TRAINING

Gelişim Koleji ilkokul, ortaokul 
ve lise öğrencileri, okulumuza 
yakışır bir demokrasi bilinci  ile 
Öğrenci Birliği seçimlerini ger-
çekleştirdi.Öğrenci birliği baş-
kan adaylarının Çok Amaçlı 
Salonda yaptıkları propaganda 
konuşmalarının ardından, öğ-
rencilerimiz oylarını kullanarak 
okul başkanını seçtiler.

OKUL 
BAŞKANLIĞI
SEÇİMLERİ  

TEMEL 
YETENEKLER 

TESTİ 
( TYT 6-8) uygulandı.

AKADEMİKAKADEMİK

AK
AD

EM
İK

TEOG SONUÇLARINDA 9 ÖĞRENCİMİZ 700 TAM PUAN ALDI 

Bu yıl takvimimizin teması; 
milli değerlerimiz olan 
atasözleri ve deyimlerimiz...YA

 
DA 

ATASÖZÜ 
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M.Ö. 1200 – 600 
Yılları Arasın-
da Yaşamış Bir 
İlkçağ Anadolu 
Uygarlığı 
FRİGYA 

6. sınıf öğrencilerimiz Sosyal Bilgi-
ler Dersi kapsamında ANTİK FRİG-
YA PROJESİ’ni gerçekleştirdi. Sosyal 
Bilgiler dersi kapsamında tasarlanan 
projemiz disiplinler arası yaklaşımla 
Görsel Sanatlar, Drama ve Müzik derslerinde desteklendi. Gordion Antik Kenti, 
Gordion Müzesi, Midas Tümülüsü ve Pessinus Antik Kenti’ne düzenlenen eğitsel 
geziyle başlayan projemizde öğrencilerimiz;

*Kral Midas maskeleri, eşek kulakları, kil tablet – çanak – çömlek hazırladı.

*Müzik dersinde Frig ezgilerini, friglerin bulduğu panflütü öğrendi ve toplu bir şekil-
de Frig şarkısını seslendirdiler.

* “Eşek Kulaklı Midas”, “Midas’ın Dokunduğu Her Şey Altın”, “Gordion Düğümü” 
dramalarını canlandıran öğrencilerimiz FRİGYA uygarlığını bizlere yaşattılar.

PROJELERPROJELER

5.sınıfların “Den-
geli ve Sağlıklı 
Beslenme” isimli 
projesi kapsa-
mında Diyetis-

yen Yasemin Koyun ve Yaşam Koçu 
Hayriye Kuşçu okulumuzda bir seminer 
verdi.

DENGELİ VE 
SAĞLIKLI 
BESLENME 

ANTİK 
FRİGYA 
PROJESİ 

PR
OJ

EL
ER

7. Sınıf öğrencilerimizin Fen Bilgisi der-
si kapsamında gerçekleştirdiği projede 
amacımız; öğrencilerin “organ bağışı” ko-
nusunda duyarlılık kazanmaları idi. 
Proje kapsamında öğrencilerimiz öncelikle konu ile ilgili araştırma yaparak sınıfla-
rında paylaşımda bulundu. Bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla öğretmen-
leriyle ve öğrenci arkadaşlarıyla konu ile ilgili röportaj yaptılar, broşür dağıttılar.
Projelerini hazırladıkları pano ile görselleştiren öğrencilerimize ve onlara rehberlik 
eden öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

“ORGAN 
BAĞIŞI”
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İÇİNDE;
OKUMANIN,
PAYLAŞMANIN,
SEVGİNİN,
SOSYAL SORUMLULUĞUN OLDUĞU 
SICACIK PROJE 

Okuyoruz, okumayı önemsiyoruz, okudukça gelişi-
yoruz. Okudukça kütüphanemiz büyüyor…Peki kitap 
alamayan, okul kütüphanesinde kitap bulamayan ço-
cuklarımıza nasıl destek olabiliriz? Onlarla çok kıy-
metli kitaplarımızı nasıl paylaşabiliriz?
Kağıt Helva Sosyal Sorumluluk projemizde; kitap oku-
mayı çok seven ve her yıl sayısızca kitap okuyan sev-
gili ortaokul öğrencilerimiz severek okudukları bir ki-
tabı paylaşarak kitap okuma sevgisini yayacaklar.Hiç 
tanımadıkları bir çocuğa severek okudukları bir kitabı 
bu kitabı neden severek okuduklarına dair duygularını 
da yazarak armağan edecekler.Birbirlerini hiç tanıma-
yan, belki de hiç tanımayacak iki çocuk arasında de-
rinlikli bir paylaşma yaratacağımız projemize severek 
okudukları kitapları armağan eden öğrencilerimize te-
şekkür ediyoruz.
Öğrencilerimizin severek okudukları ve paylaştıkları 
kitaplardan;

Kitap ve Yazar Adı: Erken Kaybedenler 
Emrah Serbes
Bu kitabı severek okudum çünkü; çok eğlenceli okudukça okuyası geliyor ama özellikle 
8. sınıfların okumasını tavsiye ederim.
Beran Şahbaz

Kitap ve Yazar Adı: Beyaz Zambaklar Ülkesinde 
Grigoriy Petrov
Bu kitabı severek okudum çünkü; kitap çok sürükleyiciydi. Bir çırpıda bitirdim.
Sıla Ceyhan

Kitap ve Yazar Adı: Ben Büyüyünce  
Gülten Dayıoğlu. 
Bu kitabı severek okudum çünkü; bir çocuğun hayallerine ulaşana kadar ki düşünceleri-
ni ve bu hayallerin bir anda nasıl söndüğünü anladım. PR

OJ
EL

ER

KAĞIT HELVA 
S O S YA L 
SORUMLULUK 
PROJESİ

Okulumuz lise öğrencileri 
her yıl ulusal çapta düzenle-
nen Model Birleşmiş Millet-
ler Konferanslarına (MUN) 
katılıyor. Model Birleşmiş 
Milletler Konferansı, gerçek 
Birleşmiş Milletler toplan-

tılarının lise veya üniversite öğrencileri tarafından 
uygulanan simülasyonu. Bu simülasyon, öğrencile-
re, Birleşmiş Milletlere üye devletlerin büyükelçisi ve 

delege rolleri üstlendirilerek güncel dünya sorunlarına çözüm arama olanağı sağlıyor. Gelişim 
Koleji olarak, ulusal ve uluslar arası çapta düzenlenen pek çok MUN konferansı içinden pres-
tijli konferansları tercih ederek öğrencilerimizin dünya vatandaşı olma becerilerini geliştirmele-
rine destek oluyoruz.

Gelişimliler 

MUN
Konferansı’nda
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Müzik Öğretmenlerimiz 
Şenay Sunel, Serkan 
Çakır ve Hakan Fındık 
ile beraber hazırlanan 
Cuma Resitallerine bu 
sene lise konserleri ek-

lendi. 1.Dönem boyunca 79 öğrencinin bireysel per-
formans sergilediği konserlerimiz ikinci dönem de 
devam edecek.  Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize, 
Gelişim Koleji ailesi olarak    teşekkür ediyor ve ken-
dilerini tebrik ediyoruz.

GELENEKSEL 
CUMA 
RESİTALLERİ ve
LİSE KONSERLERİ

Kitap okumanın bir 
beceri olması ve 
erken yaşlardan iti-
baren geliştirilmesi 
gerekliliğinden yola 
çıkarak tasarlanan 

Gelişim Koleji Kitap Okuma projeleri her sene 
ilgili yaş grupları ile gerçekleştirilerek okulumu-
zun duvarlarını renklendiriyor.

K12 bütünlüğünde uyguladığımız kitap okuma projelerimiz:

Anaokulu Kitap Okuma Projesi

1.Sınıflar Elma Ağacı Kitap Okuma Projesi

2.Sınıflar Limon Ağacı Kitap Okuma Projesi

3.Sınıflar Uçan Balonlar Kitap Okuma Projesi

4.Sınıflar Bir Varmış Bir Yokmuş Kitap Okuma Projesi

Ortaokul Hey-be! Kitap Okuma Projesi

Lise Okuyan Lise Kitap Okuma Projesi

GELENEKSEL 
KİTAP OKUMA 
PROJELERİMİZ 
DEVAM EDİYOR 

PR
OJ

EL
ER

PROJELERPROJELER

Yeni bir yıldan 
bir çocuk 
ne ister?

Oyuncak 
olabilir mi?

2.sınıf öğrencilerimiz Kumbara Sosyal 
Sorumluluk Projesinde topladıkları oyun-
cakları Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 
Masal Şatosu’nda yer alan yeni yıl küresi-
ne bıraktılar.

SOSYAL 
SORUMLULUK 
PROJELERİNDE 
İŞBİRLİĞİ
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O k u l u m u z d a 
velilerimiz ve 
öğretmenler i -
mize yönelik, 
“Okul İçin De-
ğil, Yaşam İçin 

Öğrenme” konulu bir seminer düzenlendi. Sedat ÖRSEL’in 
tecrübelerini aktardığı, ilginç anektotlarla okul yaşamı ve aile 
eğitiminden bahsettiği seminer, katılımcıların beğenisini topla-
dı. Sayın ÖRSEL, okumanın önemi, yaşla beraber kazanılan 
tecrübelerin aktarılması, kuşaklar arasındaki iletişimin verimi 
konularında ip uçları verdi. Sayın Örsel’e ufkumuzu genişlet-
tiği için, öğretmen ve velilerimize bize verdikleri destek için 
teşekkür ederiz.

SEDAT ÖRSEL:
”OKUL İÇİN DEĞİL, 
YAŞAM İÇİN ÖĞRENME”  

ETKİNLİKLERETKİNLİKLER

Ortaokul “Hey-Be!” isimli Gelenek-
sel Kitap Okuma Projesi kapsamın-
da düzenlediğimiz bir etkinlik de, 
“okuduğumuz bir kitabın yazarı ile 
tanışmak” idi. Türkçe dersi kapsa-
mında 6 ve 7.sınıf öğrencilerimiz-
le öğretmenlerimizin aldığı bir karar da; Aytül 
Akal’ın “Süper Gazeteciler” adlı kitabını  oku-
maktı. Öğrencilerimiz, 1.Dönem boyunca oku-
dukları kitapların içinde yer alan bu kitapla ilgili 
sormak istedikleri soruları Aytül Akal’a sormak 
için heyecanlanlıydılar. Yazarla güzel bir söyleşi 
gerçekleştiren öğrencilerimiz, okudukları kitapla-
rı imzalatarak kitaplarını daha da değerli kıldılar. 
Yazar, okulumuz öğrencilerinin kitaba olan düş-
künlüğünü okula girer girmez fark ettiğini belir-
terek, öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi gönül-
den kutladı.

YAZAR AYTÜL AKAL
OKULUMUZDA 

ET
Kİ

NL
İK

LE
R
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Farklı bir ortamda, doğrudan bilgiye ve 
tecrübeye ulaşabilmeleri amacıyla Ge-
lişim Koleji kültürel bir gezi düzenleye-
rek Öğretmenler Gününü kutladı. 60 
milyon yıl önce; Erciyes, Hasandağı ve 
Güllüdağ’ın püskürttüğü lav ve küllerin 
oluşturduğu yumuşak tabakaların mil-

yonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkan 
Kapadokya Bölgesi, tarihi ve doğası ile görülmeye değer bir mekan olduğu için 
seçildi. Göreme, Uçhisar, Avanos gibi turistik bölgeleri ile kendisine hayran bırakan 
bölgede, Derinkuyu’da sınıf olarak kullanılan alanda öğretmenlerimiz birbirleriyle 
mitolojik hikayeler paylaştı. 
Milyon yıl önce yerin metrelerce altında yapılan sınıf ortamı ve insanların eğitime 
olan ihtiyacı...
Doğa olaylarının oluşturduğu birbirinden güzel manzaralar...
Teknolojinin olmadığı dönemlerde insanların inşa ettikleri ve günümüze kadar var-
lığını devam ettirebilmesi...
Turistik eşyalar satan halkın, kazanacakları miktar çok cüzi olsa bile işlerini yapar-
ken harcadıkları enerji... 
Öğretmenlerimiz gezip gördükleri yerleri, paylaştıkları zamanları düşünerek, yo-
rumlayarak ve öğrenerek geçirdiler. Gelişim Ailesinin uyumu ile de her dakikası eğ-
lenceli geçen gezinin sonunda, Yönetim Kurulu Başkanı Erdal ŞAHBAZ; kurumun 
öğretmenler günü kutlamalarında kültürel bir kazanımı olan bir etkinlik yapmaktan 
gurur duyduğunu ifade etti.

GELİŞİM AİLESİ 
GÜZEL ATLAR 
DİYARINDA 

ET
Kİ

NL
İK

LE
R

Ö ğ r e t m e n l e r  g ü n ü  k u t l a m a s ı  K a p a d o k y a ’ d a  g e r ç e k l e ş t i r i l d i
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Yeni yıl eğlenceleri anaokulu, 
ilkokul, ortaokul ve lisemiz-
de gerçekleştirildi. Her oku-
lun atık materyallerle yaptığı 
çam ağaçları görülmeye de-

ğerdi.  Anaokulu  sınıf ve yardımcı öğretmenleri ile 
tüm okulların görsel sanatlar öğretmenlerini tebrik 
ediyoruz. Yeni yıl dolayısıyla geçtiğimiz yıllarda, 
Anaokulumuzun koordinatörlüğünü yapan Tülay 
Alpan okulumuza davet edildi ve Sanat Atölyesi-
ne kendisinin ismi verildi. Okulumuza emek veren 
sınıf öğretmenlerinden Lütfiye Ateş, mezun ettiği 
öğrencilerinin etkinliğine katılarak kendilerinden 
bir plaket aldı.Yeni yıl konserleri, tiyatro etkinlikle-
ri, tombala ve çekilişlerin yapıldığı programlarda 
öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz eğlenceli daki-
kalar geçirdi. Gelişim Koleji olarak, herkese pay-
laşmanın ve mutlu etmenin revaçta olacağı bir yıl 
diliyoruz.

Ortaokul  öğrencilerimiz,  Şef  Ender  Sakpınar 
yönetimindeki   Senfoni Orkestrası’nın, çocuk-
lara senfoni orkestrasındaki enstrümanları ta-
nıtmak ve klasik müziği sevdirmek için düzen-
lediği eğitim konserine katıldı. Atatürk Kültür, 
Sanat ve Kongre Merkezi’nde yapılan konse-
rin sonunda öğrencilerimiz sanatçılara çiçek 
vererek teşekkür ettiler.

ÖĞRENCİLERİMİZ 
‘‘KELOĞLAN SENFONİ’DE’’ Yİ

İZLEDİ 

COŞKULU 
YENİ YIL 
ETKİNLİKLERİ

ET
Kİ

NL
İK

LE
R
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9.sınıf öğrencileri-
mize, eylül ayında 
“Okulumuza Hoş 
Geldiniz” mesajı 
geleneksel olarak 

düzenlenen trekking ile verildi. Doğal or-
tamda, profesyonel tırmanış ve yürüyüş 
eğitimi alan öğrencilerimiz, öğretmenleri 
ile birlikte eğlenceli oyunlar oynadılar.  
Bu sene Gelişim Koleji Anadolu ve Fen 
Lisesi’ne başlayan gençler, okulumuzun-
düzenleyeceği diğer etkinlikleri de sabır-
sızlıkla beklediklerini ifade ettiler.

9.SINIFLARIN 
TREKKING 
ETKİNLİĞİ 

Eskişehir Gelişim Koleji 9. ve 10. sınıf öğrencilerimizden 
oluşan Temel Sanat Etkinliği grubu, 17 Ekim tarihinde ders 
saati içerisinde, Anadolu Üniversitesi Eğitim Karikatürle-
ri Müzesi’ni ziyaret etti. Müzede ülke ve dünya çapında ün 
kazanan karikatüristlerin yanı sıra dönem dönem alt katta 
bulunan sergi alanında yerli ve yabancı karikatüristlerin ça-

lışmaları sergilenmektedir. Bunlardan ekim ayı içerisinde gerçekleşen Hasan AY-
CIN karikatür sergini ziyaret eden öğrencilerimiz, masallar ve geleneksel doğu an-
latıları üzerine güzel çalışmalar izlediler. EBA’nın (Eğitim Bilimleri Ağı) düzenlediği 
karikatür yarışmasına hazırlanan öğrencilerimiz için verimli bir gezi oldu.

KARİKATÜR
MÜZESİ  
GEZİSİ

GE
Zİ

LE
R
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FOTOĞRAF KULÜBÜNDEN 
“KINIK VE BOZCAARMUT “ 

GEZİSİ 

11.sınıf öğrencilerimiz Ankara’daki üniversiteleri tanımak amacıyla Hacettepe 
Üniversitesi, ODTÜ ve Bilkent Üniversitesini gezdi.

11. SINIFLAR 
ANKARA’DAKİ 
ÜNİVERSİTELERİ 
G E Z D İ

GE
Zİ

LE
R

Fotoğraf Kulübü Öğrencilerimiz,  
Bilecik – Pazaryeri’nde yer alan 
Kınık Köyü’nde çömlekçileri, 
Bozcaarmut Gölet’inde manzara 
ve doğayı fotoğrafladı.
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4. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ “BİLİM DENEY MERKEZİ”NDE 
4. sınıf öğrencilerimiz “Bilim Deney Merkezi”nde keyifli ve bir o kadar da bilgilendikleri bir ge-
ziye katıldılar. Öğrencilerimiz küçük gruplara ayrılarak “Bilim Gönüllüleri” tarafından detaylı 
bilgiler edinerek, bir çok deney yaptılar. Günlük hayatta karşılaştığımız olayların aslında fizik, 
kimya, biyoloji vb. bilim dallarıyla ne kadar ilintili olduğunu görünce çok şaşırdılar. Özellikle 
deprem köşesinde yaptıkları küçük tatbikat öğrencilerimizi bir hayli heyecanlandırdı. Ayrıca 
dinozor maketleri önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek eğlendiler. Gezimizin sonunda öğ-
rencilerimizin bir çoğu büyüdüklerinde bilim adamı olma kararı almıştı.

Öğrencilerimizin aklında kalanlar:
“Bilim Müzesine giderken çok heyecanlandım. Nasıl bir gezi olacağını çok merak ediyordum. Önce Galaxy 
Cafe’ye girdik. Daha sonra ise bilim adamlarının çerçeveler içinde konuştuğunu ondan sonra da dinozorları 
öğrendik. Deneyler yaparak bir şeyler öğrendik. Mesela, depremde yapmamız gerekenler, elektrik oluşumu, 
iskeletimiz, sesler, kalp atışı vb. şeyler. Kısaca gezimiz çok güzel geçti; hem eğlendik, hem öğrendik.”

            Duru ÖNAÇAN

“İlk olarak kafeteryada biraz oturduk sonra dışarıdaki uçaklara ve heykellere baktık. İçeriye girdiğimizde ünlü 
bilim adamlarının portrelerini izledik ve dinledik. Daha sonra tatlı bir abla bize ilk var olan kuşun iskeletini gös-
terdi ve karanlık bir mağaraya girdik.
İçeri girince ışıklar yandı. İçeride kendimi dinazorlar devrinde gibi hissettim. Bazıları hareket de ediyordu.Son-
ra bilim ve deneylere geçtik. Orada Duru, müzik aletini çalarak su fışkırttı ve sonsuzluk köprüsüne geldik. Köp-
rünün sonu yok gidiydi ama aynalarla yapılmış bir şaşırtmacaymış. Sonra bütün arkadaşlarım bir deney yaptı. 
Ben ise deprem tatbikatını yaptım. Ama bence en güzeli Ekin’e çıktı. Çünkü astronotların dayanıklılığını ölçen 
alete bindi. Günümüz de böylece bitti.”“Bugün gezide çok eğlendim. Özellikle mağarada biraz korktum. Ayrıca 
deneylerde en çok kalp davulu ve dairelerle dönen makineyi çok sevdim. Ama bence en iyisi Emirhan ‘ın saç-
larını kabartandı. Özellikle burada çok şey öğrendim. “ 
            Ecem KÜÇÜK

“Orada çok çeşitli çok fazla ilginç deneyler gördük. Bisikletler , elektrik , iskelet, uzay boşluğu... Çok eğlendik 
aynı zamanda öğrendik. Ama hepsinden önce tahtaya bir şey yansıttılar ve gerçek gibi oldu. “

            Ekin BALTACI

“Gezi çok güzeldi ve bir sürü şey öğrendim. Çok güzel etkinlikler yaptığı için okuluma teşekkür ederim.” 

            Defne ÖĞÜÇ

“Bilim Deney’e tekrar gidebilirim, çünkü çok şey öğrendim ve çok eğlendim.”
            Arda ALTIN
“Gezi çok güzeldi, eğlendim, deneyler harikaydı. Sevdiğim uçakları gördüm, dinozorları.....”  

            Deniz YURDAKUL

“Geziye götürdüğünüz için teşekkür ederim, çok güzeldi. Ben gezide astronot eğitimi makinelerine bindim. 
Bu makine yer çekimini anlatıyor. Bir anda kendimi uzayda sandım.” 
            A. Kağan KESKİN

“Geziyi çok beğendim, çok güzeldi, aynı zamanda binlerce yeni şey öğrendim. Newton’un başından geçenleri 
duydum. Girdabın oluşumunu öğrendim. Dünyadaki ilk canlı tek hücre, ilk kadın bilim adamı, sesler, dinozor-
dan tut da astronotun eğitimini bile öğrendim.” 
            İpek Hilal ŞENER

GELİŞİM GEZİLERİGELİŞİM GEZİLERİ
Y E R İ N D E  Ö Ğ R E N M E
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CAM SANATLARI, KENT BELLEĞİ VE LÜLETAŞI MÜZESİ 
“BAKIN DENİZ KUMU ISININCA NASIL OLUYOR?” 
4.sınıf öğrencilerimiz, bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, 
halka gösterilmek için sergilendiği yer olan müzeleri gezdiler. Şehrimizin kültürel zenginlikle-
rinden yararlanarak Lületaşı ve Geleneksel Cam Sanatları Müzelerini ziyaret eden öğrencileri-
miz, taşları saf ve işlenmemiş hallerinde görerek el işçiliğinden kaynaklanan değişime hayran 
kaldılar. Deniz kumunun ısı karşısındaki değişimi ve camın renklenme süreci öğrencilerimizi 
çok etkiledi. Eskişehir kültür mirasını korumak için oluşturulan Kent Belleği’ni ziyaret ederek 
fotoğraf ve kayıtlardan şehrimizin tarihi hakkında bilgi sahibi oldular.

GELİŞİM GEZİLERİGELİŞİM GEZİLERİ

İ N Ö N Ü ’ D E  S O S Y A L  B İ L G İ L E R  D E R S İ
4. sınıf öğrencilerimiz; Yeniçepni Köyü,  Metristepe Şehitlik ve Anıt Mezarı, İnönü Sivil Hava-
cılık Eğitim Merkezi ve İnönü Karargah Evi’nde müfredat öğrencilerimiz ilk olarak Yeniçepni 
Köyü’nden Halil İbrahim amcanın evine misafir oldular. Geleneksel Çerkez evinde bizleri ağır-
layan Halil İbrahim amca köy yaşamı ve köyde kullanılan tarım aletleri ve üretilen tarım ürün-
lerini anlattı. Öğrencilerin merak ettikleri soruları Halil İbrahim Amca tek tek cevapladı. İkinci 
durak Metristepe Şehitliği ve Anıt Mezarı idi. Burada öğrenciler İnönü Savaşlarını ve Zaferle-
rinin nasıl kazanıldığını yerinde öğrendiler. Özellikle siperler ve isimsiz Mehmetçik mezarları 
ilgilerini çekti. Cumhuriyet’in anlam ve önemini kavramaları için öğretmenlerimiz, tüm detay-
larıyla İsmet İnönü’nün önderliğinde savaşların nasıl kazanıldığını anlattılar. Öğrencilerimiz 
hatıra defterine duygu ve düşüncelerini yazdılar.
Metristepe dönüşü istikamet, İnönü Havacılık Eğitim Merkeziydi. Burada planör eğitimi alan 
kursiyerleri izleyen öğrenciler yetkililerden bilgi aldılar ve Sivil Havacılıkta ülkemizin en önemli 
merkezinin İnönü’de olduğunu öğrendiler.
Son olarak Karargah Evi ziyaret edildi. Burası Kurtuluş Savaşımızın dönüm noktalarından 
İnönü Savaşlarının sevk ve kumanda edildiği askeri karargâh. 1. Dünya Savaşının sonunda 
yaşanan Anadolu’nun işgali sırasında, bir an için Batı Anadolu ve Trakya’yı elde etme hayaline 
kapılan Yunanlıların durdurulduğu ve üst üste iki yenilgi ile topraklarımızdan atıldıkları çetin 
savaşlar, Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü tarafından buradan yönetilmişti. İnönü gezisi öğ-
rencilerimizin tarihi anlamalarının yanı sıra milli duygu ve düşüncelerini de artıran bir gezi oldu.

Y E R İ N D E  Ö Ğ R E N M E
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5.SINIFLARIMIZ SOSYAL BİLGİLER DERSİNİ 
GÖKÇEKAYA BARAJI’NDA YAPTI 
5.sınıf öğrencilerimiz şehrimizin beşeri ve ekonomik özelliklerini yerinde öğrenmek için Gök-
çekaya Barajı ve Hidroelektrik Santralini gezdi. Öğrencilerimiz yol üzerinde lületaşı ocaklarını, 
şeker pancarı tarlarını, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık otlaklarını gördüler. Ardından baraj 
havzasına ulaşan öğrencilerimiz Gökçekaya Barajı’nın teknik özelliklerini, su gücünün enerjiye 
dönüştürülme sürecini, yenilenebilir enerjinin önemini, hidroelektrik enerjinin Türkiye ekonomi-
sindeki önemini öğrendiler. Çok geniş bir orman varlığına sahip olan yörede öğrencilerimiz bol 
oksijenli havayı teneffüs ettiler. Hava sıcaklığının da elverişli olması doğa yürüyüşü yapmaları-
na olanak sağladı. Notlar alarak fotoğraflar çeken öğrencilerimiz “Gökçekaya Barajı Gezisinde 
Öğrendiklerim’’ konulu bir kompozisyon yazacaklar. 

6.SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ 
GORDİON VE PESSİNUS ANTİK KENTLERİNDE 
6.sınıf öğrencilerimiz Sosyal Bilgiler dersinin İlkçağ Anadolu Uygarlıkları konusu kapsamında 
Frigya gezisine katıldılar. İlk önce efsanevi Frig kralı Midas’ın anıt mezarı olan tümülüsü gezen 
öğrencilerimiz ardından Gordion Müzesinde antik kentten ve Tümülüslerden çıkarılan tarihi 
eserleri incelediler. Günümüzden 2500 yıl önce yüksek bir medeniyet inşa eden Frigler’in antik 
yaşam tarzlarını öğrenerek Frig uygarlığının tarihsel önemini ve günümüze etkilerini kavradılar. 
Öğrencilerimiz son olarak gezinin son durağı olan Ana Tanrıça Matar’a (Kibele) adanmış dini 
bir kent olan Pessinus antik kentini, antik tiyatro ve tapınak alanını gezdiler. Notlar alıp fotoğ-
raflar çektiler. Öğrencilerimiz pano çalışması hazırlayarak gezinin değerlendirmesini yapacak, 
Antik Frigya projesi ile, yaparak yaşayarak öğrenme yoluyla tarihte bir yolculuğa çıkacaklar.

GELİŞİM GEZİLERİGELİŞİM GEZİLERİ
Y E R İ N D E  Ö Ğ R E N M E
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ÖĞRENCİLERİMİZ, KOÇ MÜZESİ’NİN
RENKLİ MATEMATİK DÜNYASI’NDA
6.sınıf öğrencilerimiz, Almanya’da her yıl her yaş-
tan binlerce ziyaretçi çeken dünyanın ilk deneysel 
matematik merkezi ‘Mathematikum’un deneylerin-
den seçilmiş olan deneyleri Rahmi Koç Müzesi’nde-
ki Renkli Matematik Dünyası’nda deneyimlediler.
Öğrencilerimiz bu deneylerle; sonsuz görüntünün 
ardındaki sebepleri araştırarak, tekerleğin sadece 
yuvarlak olamayacağını öğrendiler. Mimar Sinan’ın 
köprülerinin sırrını çözerek, Leonardo da Vinci’nin 
Haliç için tasarladığı köprünün detaylarını görerek 
kendi köprülerini inşa edebildiler. Daha bir çok ma-
tematik deneyi için fırsat yakalayan öğrencilerimiz, 
matematiği hayatla bütünleştirdiler.

Öğrencilerimizin gezi sonrası düşünceleri;

“Müzede eski bilgisayarları görmek ve iç kısımlarının da olması çok ilerlediğimizi düşündürdü. 
Uygulayarak yaptığımız deneyler ve rehberin anlatımı çok güzeldi.” 

            Zeynep Ece Dimitoka

“Köprüler, mimari eserler...Matematik ne kadar önemliymiş meğer...” 

            Azra Acar

“Matematik Müzesi kadar matematiği eğlenceli öğreten bir yer görmedim. Düz tahtadan köprü 
yaptık, baloncuğun içinde kaldık, topları yarıştırdık. Mimar Sinan’ın köprüsünü yaptık, sayılar 
olmadan matematik öğreniyorduk. Hayatın içindeki matematik bu olmalıydı.Daha önce hiç bu 
kadar eğlenerek öğrenmemiştim”. 

            Bahar Seray Olgun 

GELİŞİM GEZİLERİGELİŞİM GEZİLERİ
Y E R İ N D E  Ö Ğ R E N M E
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TARİH DERSİMİZİ ÇANAKKALE’DE İŞLEDİK 
Gelişim Koleji Lisesi 10 ve 11.sınıf öğrencileri Zeus Altarının harika 
manzarası eşliğinde ve Assos kentinde coğrafyayı tanıdılar.

Şehitlikler, Alçıtepe, Conkbayırı, Anafartalar, Kireçtepe, Kilitbahir, Seddülbahir’de işlenen tarih 
konuları ile “Hayat Okula Sığmaz” sloganı hayata geçti.Tarih öğretmeni Sinem Özcan “Siz hiç 
kendi cenaze namazınızı kıldınız mı? Öleceğinizi bilerek güne uyandınız mı? Çanakkale’de 
şehit düşen askerlerimiz vatan aşkıyla canlarını verdiler, üst üste gömülmekten korkmadan 
Çanakkale Savaşlarının 99. yılında öğrencilerimizle birlikte yaşayarak hissedecek savaşı bir 
kez daha dinledik, şehitlerimizi yad ettik.”diyerek bilgi verdi.
Geziye Tarih Öğretmenleri Durdu Özen, Sinem Özcan, Coğrafya Öğretmeni  Alev Çelik ve 
Koord. Yardımcısı Gürbüz Çam katıldı. 

Ortaokul 7.sınıf öğrencilerimiz de derslerini ÇANAKKALE’de işledi. 

Koca Seyit’in köyü Havran’dan, Assos’a kadar tarih ve kültürümüzü tanımak amacıyla düzen-
lediğimiz geziye Sosyal Bilgiler öğretmenlerimiz ve 7.sınıf öğrencilerimiz katıldı.Çimenlik Ka-
lesi, Eceabat, Akbaş Şehitliği, Kilitbahir Kalesi, Namazgah ve Hamidiye Tabyası, Seyit Onbaşı 
Anıtı, Mecidiye Tabyası, Havuzlar Şehitliği, Alçıtepe Köyü ve Saim Mutlu Savaş Anıları Müzesi, 
Son Ok Anıtı, Çanakkale Şehitler Abidesini gezen, gezerken de mekanların tarihini dinleyen 
Gelişim Koleji grubu, Çanakkale’nin anlam ve öneminin farkındalığını herkesin yaşaması ge-
rektiğini ifade ettiler.

GELİŞİM GEZİLERİGELİŞİM GEZİLERİ
Y E R İ N D E  Ö Ğ R E N M E

S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), Bar-
selona doğumlu Katalan ressam ve hey-
keltıraş Joan Miró’nun eserlerinden olu-
şan kapsamlı bir sergiye ev sahipliği yaptı. 
8.sınıf öğrencilerimiz  27-28 Kasım 2014 
tarihlerinde Sakıp Sabancı Müzesi’ni 
ziyaret etti ve keyifli bir gün geçirdiler. 
Öğrencilerimiz sergide Görsel Sanatlar 
Öğretmenimiz Nuray ÇAKAR’la çağdaş 
sanat eserlerini izleme, inceleme, yorum 
yapma fırsatı buldular.
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Anaokulu öğrencilerimiz, Yılmaz Büyükerşen Balmumu 
Heykeller Müzesi’ni ziyaret etti.
Öğretmenler Günü dolayısıyla Başöğretmen 
Atatürk’ü Balmumu Heykeller Müzesi’nde zi-
yaret eden öğrencilerimiz, müzeye hayran 
kaldılar. Diğer heykelleri de gören ve tanı-
dıkları heykeller ile ilgili düşüncelerini pay-
laşan öğrencilerimiz, Nasreddin Hoca’nın 
önündeki baklavaya bayıldılar.

Tepebaşı Belediyesi Hayvan 
Barınağı ziyareti.
Miniklerin; at, köpek, kedi, tavşan ve hindi-
leri gözlemlediği ve hayvanları sevdiği ge-
zide, çocuklarımız evi olmayan hayvanların 
bakımı ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. 

Kış turşusu 
öğrencilerimizden... 
Küçük aşçılarımız, aşçı kıyafetleri ile etkin-
lik yapmaktan mutluluk duydular.

Kış ayları boyunca öğrencilerimiz kendi 
yaptıkları turşuları yediler.

AN
AO

KU
LU

8.ULUSLAR ARASI PİŞMİŞ 
TOPRAK SEMPOZYUMU’na 
katıldık. 

Sergi alanını gezerek öğretmenleri ve yet-
kililer tarafından bilgilendirilen minikleri-
miz, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet 
ATAÇ eşliğinde topraktan küçük heykeller 
yaptılar. Bizi ağırlayan, ilgilenen ve sanata 
duyarlı bireyler yetiştirmemize katkıda bu-
lunan Belediye Başkanımıza ve Sempoz-
yum yetkililerine teşekkür ederiz.
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Anaokulumuzda 5 ve 6 yaş grubu öğrencilerimize 
SNELLEN GÖRME TESTİ uygulandı. 
Testi uygulayan ve sonuçlarını velilerimizle paylaşan Anaokulu Rehber Öğretmenimiz 
uyguladığı test ile ilgili yaptığı açıklamada; 

“Öğrencilerimizin, öğrenim görevini yerine getirebilmesi için iyi görmesi gerekir. Eğitim 
ve öğretimin görme ile doğrudan ilişkisi vardır. Görme kusurları, çocuk, anne-baba ve 
öğretmen tarafından bazen anlaşılabilir belirtiler gösterebilir. Ancak çoğu zaman, ço-
cuğun görme sorunundan ne kendisi, ne anne-babası, ne öğretmeni haberdar değil-
dir. Bu durum ise öğrencinin öğrenmesini engellediği gibi sosyal ilişkilerini de olumsuz 
yönde etkileyebilir. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak yönergelere uygun olarak tüm sınıfla-
rımızda Snellen Görme Testi uyguladık. Sonuçları değerlendirip öğrenci velilerimizle 
paylaştık.” dedi.

EL- PARMAK KAS ÖLÇÜMÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
Anaokulu Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimimiz, öğrencilerimizi doğru yönlendir-
mek ve bir üst eğitim öğretim kademesine geçerken gerekli tüm becerileri kazandır-
mak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalardan birisi olan “El-Parmak Kas Ölçümünü” 
uyguladı. Anaokulu Rehber Öğretmenimiz Meryem Karamustafa yaptıkları çalışmay-
la ilgili; 
                   
“Okul öncesi dönemdeki rehberlik hizmetinin temel olarak dayandığı hedef, özdene-
tim becerileri kazandırma, özgüven geliştirme, sosyalleşmeyi sağlama, benliğin tanın-
ması ve kabul edilmesi gibi birtakım istendik kazanımlardır. Bunların yanı sıra, okul 
öncesindeki rehberlik hizmetleri çocuğun okula olan uyumunu kolaylaştırarak, küçük 
kas becerilerini geliştirir. Çocukların bu dönemde yaptıkları aktiviteler, okul dönemin-
de yapılan yazı yazma, kesme ve kullanılan diğer araçlar için bir temel oluşturur.  
Gerekli aktivitelerdeki eksiklik ve/veya oluşan yanlış alışkanlıklar okulda ince motor 
becerilerini aksatabilir.Bu bağlamda bizler olası yanlış davranışları ortadan kaldırmak 
ve öğrencilerimizin bulundukları yaşla uyumlu kas gelişimine sahip olup olmadıklarını 
belirlemek amacıyla ülkemizde sadece birkaç kolejde uygulanan “ El-Parmak Kas 
Ölçümü “ çalışmamızı gerçekleştirdik.Sonuçları istatistiksel olarak değerlendirip yo-
rumladık . İhtiyacı olduğunu düşündüğümüz öğrencilerimize uygun egzersiz programı 
hazırlayıp sınıf öğretmenlerimizle paylaştık.Yapılan egzersizlerin kas gelişimine katkı 
sağlayıp sağlamadığını belirlemek amacıyla Ocak 2015 ve Mayıs 2015 tarihlerinde 
ölçümlerimizi tekrarlama kararı aldık.” bilgisini verdi.
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Eskişehir Okullar Arası Genç Erkek Basketbol finalinde kupa 
GELİŞİM Koleji’nin oldu.
Gökmeydan Spor Salonu’nda 24.12.2014 Çarşamba günü saat 
14.30’da oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan Eskişehir 
Okullar Arası Genç Erkekler Basketbol İl Birinciliği Final müsa-
bakasında Gelişim Koleji, TED Koleji’ni 55-47’lik skorla kupanın 
sahibi oldu. Gelişim Koleji bu sayede Türkiye Okullar Arası Bas-

ketbol Müsabakaları grup eleme maçlarına katılmaya hak kazandı. Maçın başından itibaren 
heyecanı yüksek olan maça okulumuzun taraftarları yine tribündeki yerlerini alarak bir kez 
daha takımlarına olan desteklerini gösterdiler.

ŞAMPİYON GELİŞİM KOLEJİ, iyi ki GELİŞİM KOLEJLİYİZ...

Liseler Arası Genç Kızlar Voleybol İl 
Birinciliği’nde final heyecanı nefes-
leri kesti. Yapılan maçlarda başa-
rıyı tesadüfe bırakmayan Voleybol 
Takımımız, final maçı ile unutul-
maz bir maç keyfi yaşattı ve Atayurt 

Okulları’nı  yenerek ŞAMPİYON oldu. Gelişim Koleji ailesi ola-
rak voleybolcu kızlarımızı ve antrenörlerimiz Kazım TOKAT ve 
Çağdaş TUGA’yı bu başarılarından dolayı kutluyor bundan son-
ra düzenlenecek turnuvada başarılar diliyoruz.

VOLEYBOLDA 
ŞAMPİYON 

GELİŞİM

POTADA YİNE 
ŞAMPİYON 
GELİŞİM

GELİŞİM KOLEJİ
TÜRKİYE GENÇ KIZLAR LİSELER ARASI BASKETBOL ŞAMPİYONASINDA 
BÖLGE İKİNCİSİ, 
TÜRKİYE GENÇ ERKEKLER LİSELER ARASI BASKETBOL ŞAMPİYONASINDA 
BÖLGE İKİNCİSİ OLDU! TEBRİKLER.
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Eskrim 
dalında 
uluslar
arası başarı...

3-14 Eylül tarihleri arasında Macaristan’ın Groy 
kentinde düzenlenen European Cup Circuit’e 
katılan öğrenciler Eskişehir’e döndü. Avrupa 
Kupasına Eskişehir Gelişim Spor Kulübü spor-
cularından Beril USLULAR Bayanlar Flöre, 
Oğulcan ERYİĞİT Erkekler Flöre dalında katıla-
rak milliliklerini aldı. Eskrim antrenörleri Çiğdem 
Abaza ve Mustafa Uslular “Uluslararası başa-
rılara imza atmaktan gurur duyduklarını” ifade 
ettiler.

GELİŞİM KOLEJİ 
ESKRİM DALINDA 
MİLLİ SPORCULAR 
YETİŞTİRİYOR

11-24 Kasım 2014 tarihleri arasında Okullar Arası düzenlenen Gençler Tenis 
Turnuvası’nda kız takımımız birinci olarak şampiyonluk kupasını kaldırdı. Gösterilen 
üstün performans sonucunda kız takımımız ŞAMPİYON olurken, erkek takımımız 
ise zorlu müsabakalar sonucunda ikinci olarak turnuvayı sonlandırdı. Okul takımında 
oynayan sporcularımız; Sinem Sultan Doğruöz, İlayda Özırmak, Eylül Selenay Çıldır, 
Ebru Toygan, Mustafa Kaan Hükmen, Utku Turan, Yiğit Özeçoğlu, Ufuk Tan Uzun, 
Kadir Mert Sarıçiçek ve Beden Eğitimi Öğretmenimiz Kader YALÇIN’ı başarılarından 
dolayı kutluyor, Türkiye Şampiyonası için katılacakları grup müsabakalarında başa-
rılar diliyoruz.
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ORYANTİRİNGDE 
İKİ KUPA BİRDEN
28 Aralık 2014 Pazar günü saat 11.00’de
Yenikent’te düzenlenen Eskişehir Okullar 
arası Oryantiring yarışmasında okulumuz 
öğrencileri Doğa Oymak (5/C) 2.lik ve Aslı 
Kenar (12F/A) 3.lük ile kategorilerinde iki 
kupa aldılar.

 Tebr ik ler  Doğa ve Asl ı !

SP
OR

Okullar Arası düzenlenen Gençler 
Masa Tenisi Turnuvası’nda okulu-
muz erkeklerde ŞAMPİYON, bayan-
larda İKİNCİ oldu. 20-22 Kasım 2014 
tarihleri arasında Porsuk Kapalı Spor 
Salonu’nda düzenlenen yarışmalara 
31 erkek takımı, 12 bayan takımı ka-
tıldı. Gelişim Koleji olarak, Masa Te-
nisi branşındaki üstünlüğümüzü bir 
kez daha kanıtladık.

MASA TENİSİ 
ERKEK TAKIMIMIZ 
ŞAMPİYON OLDU 
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Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni Saygı 
Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.Sosyal 
Bilgiler Öğretmenimiz Seda Yılmaz, Cum-
huriyet kavramından, ilkelerimizden söz 
ederek, sözü öğrencilerimize bıraktı.Şiir 

okuyan öğrencilerimiz; İpek Naz Çelen, Zeynep Su Sosun, Emir Koca, Eda Nisa 
Kanca, Kerem Çetintaş, Defne Öğüç, Ayberk Atahan, Tolga Uslu ve koroda yer alan 
5.sınıf öğrencilerimizi ve Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 
yarışmalarda derece alan öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

BASKETBOL 3.LÜK ATIŞ YARIŞMASI

ERKEKLER
BİRİNCİ İlter BAŞ
BİRİNCİ Deniz SARIASLAN

KIZLAR
BİRİNCİ Azra ÖZGÜL
BİRİNCİ Elif BİÇER

CUMHURİYET KONULU ŞİİR YARIŞMASI 
BİRİNCİ Işıl COŞKUN
BİRİNCİ Efe Berkan SİVRİCAN

HİKAYE YARIŞMASI 
BİRİNCİ Ezgi KAYNAK

Tüm sınıfların katıldığı, sunuculuğunu Türkçe Öğretmeni Uğur Balaban’ın yaptığı 
törende barışı ifade eden güvercinlerin gökyüzüne bırakılması ile sona erdi.

KALBİMİZDESİN ATAM... 

CUMHURİYET BAYRAMI 
OKULUMUZDA COŞKUYLA 
KUTLANDI 

10 Kasım Atatürk’ün Anma programımız tüm 
okulumun katılımıyla 09.05’teki Saygı Duruşu ve 
İstiklal Marşı ile başladı.Anaokulu öğrencilerinin 
Atatürk Büstüne çelenk koyması ile devam eden 
törende, Lise Koordinatörü Sinem Beken günün 
anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. 
Kaan Demirkan’ın Atatürk’e Seslenişinin ardın-
dan Anaokulu öğrencilerimiz Atatürk’e şiir okudu 
ve gökyüzüne Atatürk’e söylemek istedikleri şey-

leri yazdıkları uçan balonları uçurdu.Tüm öğrencilerimizin Atatürk’e saygılarını belir-
ten selamlarının ardından Çok Amaçlı Salondaki tören programına geçildi. Lise Koor-
dinatörlüğü liderliğinde Edebiyat Zümresi tarafından organize edilen törende duygulu 
anlar yaşandı.Lise öğrencilerimiz Başar Seklice ve Hilal Elmas’ın sunduğu program-
da, Biyoloji Öğretmeni Işıl Akıllıoğlu ve Lise öğrencisi Didem Karaer konuşma yaptı-
lar. Lise korosunun hazırladığı Atatürk’ün sevdiği şarkılarla program sona erdi.

TÖRENLERTÖRENLER
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Lise hayatına yeni başladığımız za-
manda yeni derslerle karşılaşacağı-
mızı biliyorduk. Fakat bu kadar yaşa-
yarak ve eğlenerek öğreneceğimizin 
kanıtı Kimya dersinde gerçekleştirdiği-

miz deney oldu. Deneyde simya döneminde olduğu gibi doğal malzemeler kullanarak boyaların nasıl elde edil-
diğini uygulayarak öğrendik. Bu deneyi yapmaktaki asıl amacımız, doğal malzemelerden renkli boyalar elde 
etmekti. Deneye kuru soğanı ispirto ocağında kaynatarak başladık. Kuru soğan ispirto ocağında kaynarken 
roka ve kırmızı biberi havanda dövdük ve süzgeçten geçirerek rokadan yeşil, kırmızı biberden kırmızı rengi 
elde ettik. Kaynamakta olan kuru soğanın içine beyaz yumurta ile gliserin ekledik ve yumurtanın turuncu rengi 
aldığını  gözlemledik. Daha sonra elde ettiğimiz boyalarla tuvale asetat kalemi ile dilediğimiz resmi çizdik ve 
boyalarla çizdiğimiz resmi sınıfça renklendirdik.Turuncu renk alan yumurtamıza ise yine asetat kalemi yardımı 
ile süsledik. Bu deneyi yaparken simya dönemine geri döndük ve günümüzde teknolojinin ne kadar geliştiğini 
bir kez daha gözlemledik. Bu anlamda kalıcı öğrenmenin de ilk adımını atmış olduk, ayrıca yaşamımıza da 
renkli bir tecrübe ekledik.
                                                                                                  Ecem Su OLGUN            N.Tuana SARPDAĞ
                                                                                                          9. SINIF                           9. SINIF

Okulumuzda cuma günleri son iki 
saatte yapılan yaratıcı fikirler et-
kinliğinde 9 ve 10. Sınıf öğrencileri 
olarak edebiyat öğretmenimiz eşli-
ğinde bazen kendi ilgi alanlarımız 
üzerine yoğunlaşan dergiler hazır-
lıyor, bazen ödüllü kısa filmleri izle-

yerek onlardan çıkardığımız sonuçları tartışarak yaratıcılığımı-
zı birbirimize sunuyor ve geliştiriyoruz. Bu etkinlik sorumluluk 
alan bireyler olarak hem sosyal hem de okul hayatımızda her 
zaman zihnimizde olan yaratıcılığımızı paylaşmak ve neler 
üzerinde kullanıp nasıl faydalanabileceğimizi öğrenmek için 
çok uygun bir faaliyet.
         9. Sınıf Umut Cem Karaoğlu

Okulumuzda, edebiyat öğretmenleri her ay bir sınıfın edebiyat ve güncel 
konularla ilgili projeler hazırlamasına ve böylece bir “Edebiyat Sokağı” oluş-
turulmasına karar vermişler. Bu kapsamda aralık ayında sıra bizim sınıfı-
mızdaydı. Derste edebiyat öğretmenimizle beraber ne gibi konuların üzeri-
ne durabileceğimizi görüştük. Konuları belirledikten sonra gruplara ayrıldık. 
Biz grup olarak “Ayın Soruları” başlıklı eğlence temasını seçtik. Bu kapsam-
da Türkçe ile ilgili ilginç sorular, kelime türetmece ve “bennoelbabaolsam” 

etiketini kullanarak öğrencilerin görüşlerine ilişkin paylaşımlarda bulunabilecekleri “twitter” kutusu hazırladık. 
Bu köşe öğrenci arkadaşlarımız tarafından ilgi gördüğü gibi öğretmenlerimiz de fikirlerini bu köşede bizimle 
paylaştılar. Bizim projemizin yanı sıra diğer arkadaşlarımız “Aralık Ayı Edebiyat Ajandası”nı,” Şeb-i Aruz ve 
Mevlana”yı, “Yeni Yıl”ı ya da dönem içine okuduğumuz kitaplardan Ahmet Ümit’in “ İstanbul Hatırası”nı konu 
edinen köşeler hazırladılar. Böylece okulumuzda bir “Edebiyat Sokağı” daha hazırlamış olduk.

Ayşenur Yiğitel,  Hesna Kayhan,  İlayda Özırmak
10 .Sınıf

ÖĞRENCİ İŞİÖĞRENCİ İŞİ

DOĞAL MALZEMELERDEN 
BOYA ELDE EDİLMESİ

YARATICI 
FİKİRLER 
KULÜBÜ

EDEBİYAT 
SOKAĞI ÖĞ
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BİR  İLERLEYEN BİR DURAN… 

Zaman , sensiz  gaddar bir saat gibiydi ,
Canını alır yine de ilerlemezdi .
Zaman , seninle hiç yan yana gelmez gibiydi.
Selcesine akar geçerdi .
Ama  bazen de  geçmesini  bilmezdi , 
Mesela sensizlikte kaybolduğum zaman…
Ertesi gün  buluşmayı gözlediğim zaman…
Ah yok mu şu zaman , seni benden ayıran!
Bir akrebe bir yelkovana anlatamadım sensizliğin acısını ,
Bir anlayamadılar sen geldiğinde zamanı durdurmayı…

     12. Sınıf Onur ZENGİN

FOTOĞRAFÇILIK ÇALIŞMASI

Fotoğrafçılık kulübü olarak ben ve arkadaşlarım yani Dila 
Berfin Baran,  Gizem Aslan , Cansu Çelik ile birlikte bu 
projeyi başlatmamamızdaki amacımız okulumuzdaki gü-
len yüzleri ortaya çıkarmaktı. Bunu yapabilmek için tabi ki 
özenli bir çalışma gerekiyordu. Bunu farkındaydık önce-
likle. Okula makinelerimizi getirdik ve tenefüslerde kat kat 
dolaşıp güzel fotoğraflar yakalamaya çalıştık. Aslında kim-
se poz vermek istemedi ama sonunda konuşmalarımızla 
herkesi ikna ederek çekim yapmayı başardık. İşimiz çekim 
yapmakla bitmedi,  bunları duvara asmamız gerekiyordu 
ki herkes mutluluğunun resmini görebilsin. Bu çalışmada 
emeği geçen tüm grup arkadaşlarıma ve bize destek olan 
rehber öğretmenimiz Serap Üçpunar’a teşekkür ederiz.

                                                                                                            
12. Sınıf Onur Utku Çağlar

YILBAŞI TiYATRO ETKİNLİĞİ

Yılbaşı Tiyatrosu adıyla çıktık biz bu yola. Kuruluşumuzun 
hikayesi de şöyle: Okulumuzun sevilen bir koordinatörü, 
bir gün beni odasına çağırdı. Görüşmelerimizden sonra bu 
yola baş koymaya karar verdik.Öncelikle kafamda bir ekip 
kurmak vardı. Zamanımız  az kaldığı için yazılmış skeçten 
çok, doğaçlama oyun olmasına karar verdik. Sonra okul 
başkanıyla sınıf sınıf gezip katılmak isteyenleri not aldık ve 
o gün seçmeleri yaptık. Şecmeler şu şekilde oldu: Katılım-
cılardan şarkı söylemelerini istedim ilk olarak. Daha sonra 
önceden çıkardığım küçük bir  tirat parçamı onlara okuttum 
ve bu on birbirinden yetenekli kişiyi seçtim. Daha çok bu on 
kişiyle çalışmalara başladık. Karar verdiğimiz iki skeç “Bu 
stil benim” ve “chat”...  Hepimizin katkısı olan bu skeçe ha-
zırlanırken bolca eğlenip çokça güldük. Yaklaşık 3 haftalık  
maratonumuzun sonunda güzel bir oyun çıkarabildik.

                                                        12.Sınıf Berker Yönet
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POOR MIKE
Mike couldn’t sleep well that night
Because the moon was bright
He had a pain inside
And it was just on his right
His pillow was white
He couldn’t fly his kite
Because he rode his bike
Till late night
He had 2 exams next day
But he played Payday
He stood up all day
Because it was a good day
Now it is morning
And the sun is shining
Since he didn’t study at all
Poor Mike is desperate and  crying 

     7B Students

CREATİNG DODOS AGAIN
Dear Edward Osborne,
I’m writing to you about my experiments. I found something interesting two 
weeks ago. 
Please don’t stop reading because,  my new discovery will interest you.
I’m a student at  Toronto University Genetics Engineering Department. 
A month ago, while I was looking at a chicken’s  DNA, I noticed that it is very 
similar to a dodo’s DNA. 
I think, before dodos became extinct, some of their eggs  were exposed to nuc-
lear energy and they changed.
I’m writing this to you because, if you agree with me, I can work at your school. 
Maybe you and I will create the dodos again. And this will be just the beginning. 
We can create other extinct animals as well.
Yours Sincerely

       7th Grade Özgün Özçelik
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STUDENT WORKSTUDENT WORK

THE SECRET
Hi, there! My name is Mami and I have got a story to tell. I lived long long years ago, when mammoths were alive. This is a secret, what I 
want to tell, why mammoths became extinct! When I was 6 years old, my mom always waited for my dad in our home. My dad went hun-
ting. He always came home when the moon was in the sky. One day, he came home from the hunt, but he didn’t have anything to eat in 
his hands. Mom got angry, “What are we going to eat?” he smiled and said, “Come with me.” We didn’t understand why he was smiling. 
That was not funny. We did not have anything to eat. We went with my dad and he showed a big, very big, fat and dead thing. It was a 
mammoth.  Mom and my sister Taisha laughed at the same time. “Wow, this animal is very big.” Taisha said. “How can we eat it?” I asked. 
“Like that” said dad. He had a big knife and he cut mammoth’s leg and took his fur, “Wear it!” he said to Mom. Taisha wanted fur, too. Dad 
cut the other leg and gave the fur her. I didn’t know why but I wasn’t happy. I didn’t know what it was, but I think 
there was a thing, I couldn’t tell, lime magic!“How could you hunt that?” I asked, while they were eating the animal. Dad smiled: “With this!” 
he said and showed a charm. “This is a charm, a man gave it to me and he said I could do anything I want with it. I saw this animal, I was 
very hungry and I said ‘Die!’ and then this huge animal laid down. After that, I said ‘Fly home.’ ““Wow, we can do everyhting with this charm!” 
we said. Taisha wanted some more fur, Mom wanted the eyes to decorate the kitchen. They wanted a lot of things. And the animal didn’t 
have anything left. Mom turned Dad and said; “I don’t want this dead animal in my garden, use your charm!”. “It is not just a dead animal, 
his name is Big Dog. He is the king of the Big Dogs.” Said an old man, wearing leaves and flowers.“Who are you?” asked Mom. “The man 
who gave me this charm.” Said Dad, smiled to him and kissed his hand.“You must use this charm, if you’re really really hungry. Don’t use 
it for unnecessary things. If you use it for unnecessary things, a bad thing comes to you.” Said the old man and he want up the mountain.
TWO DAYS LATER
While I was sleeping a loud noise woke me. “What is that noise?” I said and went to the garden. And I saw… I saw lots of Big Dogs, tigers, 
birds and giraffes. They were all dead! Dad and Taisha were there, too. Dad had the charm in his hand.“What is happening?” I asked.“ We 
made clothes with furs and we ate their meat.” Said Dad.“Why! We have clothes and meat. It is not necessary! Remember the old man, a 
bad thing can happen! I said. Dad said to charm, “I want a Big Dog charm!” Then, a storm fell, clouds became grey. “What is that, Daddy?”“I 
don’t know!” and then we heard a voice. “You!” said a big voice, “You used your charm for bad ways.”
“No! No, I didn’t!”“You’re lying.” Said the voice. “You’re a bad man and your wife, your daughter… You’re all bad, you must die.”And then, 
all dead animals flew to sky, a hand came and took my mom, dad and my sister. “No!” I said and I cried, cried, cried. “You’re a good boy 
Mami, you can use it for good ways, I think.” Said a man. I turned back and I saw the old man who gave us the charm. The charm was 
in his hands, he gave it to me and said “It’s yours.” “I don’t want it! I killed my famils and all of the big dogs.”“Yes, it did.” He smiled again.
“Why are you smiling?”“Because this charm can do another thing, too. If you do that, most of the animals can live happily.”I smiled fort he 
first time and asked “What is that?”“You can go to the future and teach people they must protect the animals.”And then, I came here. I am 
trying to teach people that they must protect the animals because the animals are as important as humans.

             7th Grade Merve Deniz Örgüt
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HEADLINES
OUR TEOG SUCCES
9 of our students got a full score of 700 in TEOG exam.1 million 300 
thousand in Turkey and 10,500 students in Eskisehir participated in 
TEOG exam which was held on November 26th-27th.9 out of 72 stu-
dents in Gelisim College received a full score of 700 by answering 
all 120 questions correctly.

PROUD TABLE IN MASSIVE SUCCESS
The Secondary School Coordinator of Gelisim College, Hulusi Karsli exp-
ressed that the overall average is also very high besides the individual 
successes. He also said: “We are proud to achieve such a successful re-
sult with a systematic work and right test strategy. 7 of our 119 students, 
6 of our 118 students, 4 of our 117 students, 4 of our 116 students, 3 of 
our 115 students, 5 of our 114 students and total 38 students showed a 
great massive success with 114 and more correct answers. “ The chair of 
the administrative board of Gelisim College, Erdal Sahbaz said; “There 
has always been success in the past of Gelisim College, and now it con-
tinues increasingly. We are proud of the number of the students who got 
a full score on the basis of exam subjects. 27 students in Turkish, 19 in 
mathematics, 52 in Religion, 32 in Science and Technology, 20 in History 
of Revolution and 39 students in English, answered all the questions cor-
rectly. I congratulate to all of our teachers, administration team and the 
parents who supported our school. “

OUR 2015 CALENDAR CONSISTS 
OF PROVERBS AND IDIOMS
Have you ever painted a picture of a proverb or idioms? Our ca-
lenders have just been printed. Traditionally, we have been crea-
ting our yearly calenders with the pictures our students paint since 
1998. Our theme of the calender of this year is our values; adverbs 
and idioms.

BASIC 
APTITUDE TEST 
(TYT 6-8) WAS 
APPLIED

In our school  the basic aptitude test was applied to 6,7 and 8th  
grade students  participating 11 counselors.  The norms of test were 
obtained from the sample of 20 cities and 2988 students that help 
to identify their skills.Our students’ skills and profiles are generated 
and then evaulated as a result of a test consist of 82 questions in 
the areas of language,logical reasoning and numeric.The results 
are going to be shared with parents and students in the coming 
days.

Gelişim 
Family at 
MUN 
Conference

Our high school students participate in Model United Nations(MUN) 
Conference that is coordinated nation-wide each year.Model Uni-
ted Nations Conference is a simulation of real meetings of United 
Nations by high school or collage students.This simulation provi-
des to students for seeking solution to daily world problems by 
giving roles as ambassador and representative of member states 
of United Nations.As Gelişim College, we support our students to 
improve their skills to become world citisens by choosing the most 
prestigious conference among several  MUN conferences that are 
held nationally and internationally.

GELİŞİM 
SHOWS OFF 
AT MIRO 
EXHIBITION
Gelişim at Joan Miro Exhibition 
Sabancı University Sakıp Sa-
bancı Museum(SSM) hosted 

a comprehensive  exhibition consisting of the Catalan artist and 
sculptor Joan Miro, born in Barcelona.Our eight grade students 
visited Sakıp Sabancı Museum on November 27-28, 2014 and had 
a nice day. In the exhibition, our students had an opportunity to 
look at, examine and comment about modern art works with our 
Visual Arts Teacher, Nuray Çakar.

Gelişim is 
Volleyball 
Champion

The final of the Inter-School Young Girls Volleyball Championship was 
breathtaking. Our team that never leaves success to chance made  the 
final match unforgettable and became a champion by beating Atayurt 
College.We, Gelişim family congratulate our volleyball players and their 
trainers, Kazım Tokat and Çağdaş Tuga on their success and wish for 
success in the next tournament.

Gelişim 
Basketball 
Champion 
Again!

The cup of the Inter-Schools of  Young Boys Basketball Eskişehir 
Championship was given to Gelişim College.In the final match of the 
Inter-Schools of  Young Boys Basketball Eskişehir Championship that 
was very competitive and played at 2.30 p.m. on Wednesday, Decem-
ber 24, 2014, Gelişim won the cup by beating TED College 55-47. So, 
Gelişim College got an opportunity to join group elimination matches 
of Turkiye Inter-Schools Basketball Games. From the beginning of the 
exciting match, The fans of our school team took their seats and sup-
ported the team again.The champion is Gelişim College. Happy to be 
from Gelisim College.


