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TEBRIKLER
BERKAY !
Türkiye ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

Uluslararası Eğitim için
Son Başvuru Tarihi

2013-2014 Eğitim Öğretim yılında
Gelişim Koleji Anadolu ya da Fen Lisesi’ne devam
edecek öğrencilerimiz için DUYURU!
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Aralık 2012 Yıl: 14 Sayı:129

Prof. Dr.
Gelengül HAKTANIR

sf.
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Eskişehir’deki Anaokulu öğretmenleri ve Rehber Öğretmenler
Gelişim Kolejinde.

Edebiyat Dersimiz
Konya’da
Gelişim Koleji 10.sınıf öğrencileri Türk Dili ve Edebiyatı dersleri müfredatı doğrultusunda Mevlana’nın 739.vuslat
yıldönümü törenleri için Konya’ya gitti. Türk Edebiyatı , Tarih ve Coğrafya öğretmenlerinin liderlik ettiği gezide
Konya’daki tarihi güzellikleri görmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, Şeb-i Arus törenine de katılarak tasavvuf edebiyatıyla ilgili bilgi edindiler. 10.sınıf öğrencilerinin birlikte güzel vakit geçirmelerinin aralarındaki sosyal
paylaşımları da arttırdığı gözlemlendi. Mevlana Müzesi’ni merakla gezen öğrencilerimiz geçmiş yıllardaki kültür
birikimini yerinde görmenin sevincini her fırsatta dile getirdiler.

ENGEL - SİZ YAŞAM

sf.
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Öğrencilerimiz, Dünya Engelliler
Günü kapsamında İngilizce dersinde etkinlikler yaptılar.

10/A Sınıfı Öğrencisi Mertcan Kutlu’nun Gezi Yorumu

Çevreyi Hor Gören,
Geleceği Zor Görür

sf.

“Okulumuzun düzenlediği bu gezide, Şems’i ve Mevlana’yı tanıma fırsatı bulduk. Edebiyat, Tarih ve Coğrafya öğretmenlerimiz aktardıkları bilgilerle bize ışık tuttular. Gezide, Mevlana ve Şems’in ne kadar dürüst, güvenilir, Allah
sevgisiyle kalpleri dolup taşan kişiler olduğunu öğrenerek dünyanın en güzel insanlarının yaşadığı yeri tanıdık.
Türk Dili ve Edebiyatı dersimizin Tekke ve Tasavvuf Edebiyatı konusunu işlerken, ülkemizin sahip olduğu zenginlikleri yerinde görmeyi ve ders içeriğini içimize sindirmeyi amaçladık. Edebiyat dersinin, bu konusunu hayatım
boyunca unutacağımı sanmıyorum. Gezide “Leylek Havada Turizm”in rehberi Gürsel Bey’e de teşekkür ediyorum.
O da öğretmenlerimiz gibi aktardığı donanımlı bilgilerle bize ışık tuttu. Gezi, son derece keyifli ve mutlu sona erdi .”
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3.sınıf öğrencilerimiz “Temiz
Okul,Temiz Çevre” projesi için
okul içindeki tüm birimleri ziyaret
etti.
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Prof. Dr. Gelengül HAKTANIR
Gelişim Koleji’nde
Eskişehirli öğretmenlerin ilgisine teşekkürler…

Yayın Sahibi
Erdal ŞAHBAZ
Seray DEMİR

Okulumuzda Prof. Dr. Gelengül
HAKTANIR’ın konuşmacı olarak yer aldığı “Okul Öncesi Uygulamalarda Yapılan Yanlışlar
ve Doğrular” konulu bir konferans düzenlendi. Milli Eğitim
Müdürlüğü, RAM ve Eskişehir
Gelişim Koleji’nin işbirliği ile
düzenlenen konferansa Eskişehir’deki anaokulu sınıf ve rehber öğretmenleri katıldı. İlginin yoğun olduğu konferansta; Prof. Dr. Gelengül HAKTANIR,
sempatik ve akıcı anlatımı ile izleyenleri kendisine hayran bıraktı. “Hobimiz
olmadığı için fobimiz oluyor.” ve “Hakkımızı savunurken panter gibiyiz, sorumluluklarımızı sahiplenirken kedi gibi.” yorumları ile kendimizi eleştirebilmemiz için fırsatlar yarattı. Milli Eğitim Müdürlüğü ve RAM’a destekleri için,
katılan tüm öğretmenlerimize katılımları için teşekkür ederiz.

Yaratıcı Tişörtlerle Gelen Sağlık

Grafik ve Tasarım Sorumlusu
ŞeydaTORUN
Yayın Kurulu
Özlem SAĞLIK
Funda ÇALLI
Serpil EROL
Uğur BALABAN
Uğur AKKAYA
Tuğçe BALIK
Nuray ÇAKAR
N.Eda ERÇİN
Berna Şendur DAĞLIKAYA
Öznur Galyoncu KURT
Yönetim Adresi
Zincirlikuyu Mh. Çiftlik Yolu Sk.
No:36 ESKİŞEHİR
E-mail
info@gelisimkoleji.k12.tr
Baskı
Ülkü Ofset

İkokul 2.sınıf öğrencilerimiz “Vücudumuzdaki Organların İşlevleri” ve “Sağlıklı Yaşam” arasındaki ilişkiyi kendilerinin hazırlayarak boyadıkları tişörtlerle ifade ederek görsel bir performans sergilediler. Okul içinde gezerek herkesin ilgisini ve
beğenisini toplayan öğrencilerimizi, bu güzel çalışmalarından dolayı kutluyoruz.

Lise Öğrenci
Birliği’nden Jest
Gelişim Anadolu ve Fen Lisesi
Öğrenci Birliği tüm öğrencilerimiz
için isimlerine özel hediyeler hazırladı. İlkokul ve ortaokul sınıflarını
ziyaret ederek, iyi yıllar dileyen,
kardeşlerinin sorularını cevaplayan Onuralp Acar, Ömer Özkütük ve Özge Altaç paylaşmaktan
ve kardeşlerine örnek olmaktan
dolayı kendilerini çok iyi hissettiklerini ifade ettiler. Lise Rehber
Öğretmeni Serap Üçpunar'ın desteği ile güzel bir organizasyon yapan ve hiçbir ayrıntıyı kaçırmayan
lise öğrencilerimiz, sınıfları ziyaret
ederken, ilkokul ve ortaokul branş
öğretmenlerinin de yeni yıllarını
kutladı.

Gururluyuz
12. sınıf öğrencimiz Berkay Şimşek, Türkiye genelinde uygulanan 97.000 öğrencinin katıldığı ÖZ-DE- BİR
Sınavı’nda Türkiye 3.sü olarak bizleri onurlandırdı. Okul
Kurucusu Erdal Şahbaz öğrencimizi başarısından dolayı kutlayarak ödüllendirdi. Öğrencimizi yürekten kutluyor, bu başarısını YGS ve LYS ‘de de göstereceğine
inanıyoruz…
Tebrikler BERKAY!

Lise Öğrencilerimiz Kent Konseyi
Etkinliklerinde
Eskişehir Kent Konseyinin hazırladığı “Kent Şairini
Tanıyor” adlı programa okulumuz Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmenleri Bengi Tosun , Malik Katırcıoğlu , Öznur
Galyoncu Kurt önderliğinde okulumuz lise öğrencileri
de katıldı.Muzaffer Cura adlı Eskişehirli şairle tanışmanın heyecanını yaşayan okulumuz öğrencileri kültür ve
sanat dolu bir akşama imza attı. Şairin şiirlerinin de seslendirildiği gecede şairin kendisi ve eserleri de tanıtıldı.
Gecenin sonunda şaire övgülerini dile getiren öğrencilerimiz Edebiyat öğretmenleriyle bir arada kültürel bir
faaliyetin içinde yer almanın tadını çıkardılar.

Yaparak, Yaşayarak Öğrenme

Ortaokul 6 ve 7.sınıf öğrencilerimiz, öğretmenleri Serap KIRKIZ, Ürfet AKIN ve Zehra ÜSTBİLEN liderliğinde Fen Bilimleri derslerini Sazova Bilim Deney Merkezi’nde yaptılar. 6. sınıflar; “dinamometre” deneyini, 7.sınıflar ise “enerji dönüşümü, basit makine
düzeni” ile ilgili kazanımlarını “yerindelik” ilkesine göre işlediler. Bilim Merkezi rehber öğretmenlerinin yaptığı açıklamaları merakla
izleyen öğrencilerimiz, derslerini yaşayarak öğrenmekten dolayı mutlu oldular.
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Çevreyi Hor Gören,
Geleceği Zor Görür

3.sınıf öğrencilerimiz "Temiz Okul,Temiz Çevre" projesi için okul içindeki tüm birimleri ziyaret etti. Projelerini tanıtan öğrencilerimizin
hazırladıkları pankartlar ve iletişim becerileri dikkat çekiciydi. Çevre kirliliğinin nedenleri, geri dönüşümün önemi, küresel ısınmanın
hızı vb. konularda sınıf içindeki çalışmalarda beyin fırtınası yaptılar. Yapılması gerekenleri düşünürken, kendilerinin ne yapabileceğini
planlayan öğrencilerimiz, "Çevreyi hor gören, geleceği zor görür!", "Birbirimizle değil, çevre kirliliği ile savaşmalıyız!", "Yeni dikilen
bir fidan, yeni doğan bir bebek, kesilen bir ağaç, ölen bin insan demek!" gibi sloganlarla çevre temizliğinin önemini vurguladılar.Sınıf
öğretmenlerimiz öğrencilerini yaptıkları çalışmadan dolayı tebrik etti.

Mavisel Yener ile
Öykü Atölyesi
Çocuk kitapları yazarı Mavisel YENER okulumuzda idi. İlkokul 2 ve 3.sınıf öğrencileri
ile öykü atölyesi çalışması yapan YENER, okuyan öğrencilerin ve okumaya yönlendiren öğretmenlerin olduğu bir okulda çalışma yapmaktan keyif aldığını belirtti. 4 ve
5.sınıf öğrencileri ile yaptığı söyleşide, yazarlık serüvenini anlatan yazar, kolej öğrencilerinin sorularını cevaplandırdı. Diksiyonu ve anlatımı ile öğrencilerin hayranlığını
kazanan yazar, öğrencilerin samimiyetinden ve sevgisinden etkilendiğini ifade etti.

Yemekhanede
Osmanlı Günü
Dengeli ve sağlıklı beslenmeye özen gösteren
kolejimizde öğrencilerimiz öğle tatili saatlerinde
ilginç bir sürprizle karşılaştı.
Osmanlı kıyafetleri giyerek servis yapan, “Osmanlı çorbası, muhzer kebabı, buhara pilavı,
demirhindi şerbeti ve sütlü revani” yemeklerinden oluşan ziyafet için Eurest firmasına teşekkür ediyoruz.
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Engelsiz Anadolu Hareketi
Gelişim Koleji'nde

Anadolu Üniversitesi öğrencileri ENGELSİZ ANADOLU HAREKETİ kapsamında Özel Gelişim Koleji’nde 21 Aralık Cuma günü bir
proje gerçekleştirdi. Kolejin Kurumsal Gelişim Koordinatörü Serpil Erol ve Rehberlik Öğretmen Serap Üçpunar’ın desteklediği projede engellilerin günlük hayatlarında yaşadıkları sorunlara ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla etkinlikler düzenlendi. Projeye Özel
Gelişim Koleji Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi öğrencileri katıldı. İşitme Engelliler Öğretmenliği öğrencilerinin koordinatörlüğünde gerçekleştirilen projenin danışmanlığını ise Yrd. Doç. Dr. Murat Doğan üstlendi.
Projede ortopedik, görme ve işitme engelli bireylerin yaşadıkları sıkıntıları anlamak için 5 etkinlik uygulandı. Proje ekibi lise öğrencilerinin tekerlekli sandalye kullanarak geçişlerin zor olduğu yerlerde hareket etmelerini istedi. Gözleri kapalı olarak beyaz baston
kullanmalarını sağladı. Bir bacaklarını kullanmadan koltuk değneği ile yürümelerini istedi. Öğrencilerin kulakları pamuk ve kulaklıkla
kapatılarak çevreyle iletişim kurma ve okunan bir metni anlamlandırma çalışmaları yapıldı. Baskın kullandıkları kolları bağlanarak
gün içinde sık yaptıkları bazı işleri yapma gibi görevlerle lise öğrencilerinin engellilere yönelik farkındalık geliştirmelerini sağladı.

TÜBİTAK Proje Grubu Öğrencilerimiz Eskişehir
Spor Kulübü Başkanı Halil Ünal'ı Ziyaret Etti
Lise öğrencilerimizden Berker Yönet ve Berkay Ekmekçi
geliştirdikleri proje kapsamında Eskişehir Spor Başkanı Halil Ünal’ı ziyaret etti. Projeleri hakkında Sayın Halil
Ünal’la röportaj yapan öğrencilerimiz, proje konusu olan
kadın taraftarlar üzerine başkanın görüşlerini aldılar ve
ardından geliştirdikleri anketi doldurdular. Eskişehirspor
Başkanı Halil Ünal’a projemize verdikleri katkıdan dolayı
teşekkür ederiz.

2080’li Yılların Hava Taşıma Aracını ile
ÜÇÜNCÜLÜK Başarısı
Tepebaşı Belediye Başkanlığı, TEI ve Anadolu Üniversitesi işbirliğinde gerçekleşen “Geleceğin Hava Taşımacılığı Tasarım Yarışması”nda okulumuzu Ortaokul öğrencilerimiz temsil etti. “UÇ UÇ Böcekleri Proje Grubu”
öğrencilerimiz, 2080’li yılları hayal ederek tasarladıkları
hava taşıma aracını jüriye sundular. 18 okul arasında
ÜÇÜNCÜ olan ekibimizi tebrik ediyoruz.
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Gelişim Koleji 2013 Yurtdışı
Dil Okulu Tanıtımı
Gelişim Koleji ve Can.Be Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı’nın
ortaklaşa düzenlediği Gelişim
Koleji 2013 yurtdışı dil okulu
programı bilgilendirme toplantısı ortaokul ve lise veli ve öğrencilerine 14 Aralık 2012 günü
gerçekleştirildi. Kanada ve
İngiltere olmak üzere iki farklı
ülkede planlanan yaz okulunda
veliler ve öğrenciler için sağlanan alternatiflerin çokluğu dikkat çekiciydi. Yüksek sayıda
katılımın olduğu toplantıda veliler ve öğrenciler Gelişim Koleji
yurtdışı programının klasik bir
yaz okulu değil dil okulu olmasının getirdiği farklılıklar hakkında da bilgi sahibi oldular.

Uluslararası Eğitim için
Son Başvuru Tarihi
Çift diplomaya sahip olmak isteyen öğrencilerimiz için Kanada School District’e son
başvuru tarihi 1 Nisan 2013’dür.
Nisan ayı içerisinde olacak yeterlik sınavına
katılmak isteyen öğrencilerimiz Yabancı Dil
Koordinatörlüğü’ne başvurabilir.
Sınavda başarı gösteren öğrencilerimiz;
lise eğitimlerinin belirli bir dönemini Kanada
Coquitlam’da yapabilecek ve Gelişim Koleji lisesini bitirdiklerinde çift diploma sahibi
olabilecekler.

İngilizce Bilgilendirme
Toplantısı
hususlardan bahsedildi. Henüz okuma yazmayı bilmeden geniş bir İngilizce sözcük dağarcığı kazanmış olan birinci sınıf öğrencilerimizin velileri evde İngilizce çalışırken nelere
dikkat etmeleri gerektikleri konusunda bilgi
sahibi olmanın onları rahatlattığını belirttiler.
İngilizce Çalışmaları Bilgilendirme Toplantısı Yabancı Diller Koordinatörü Özlem
Sağlık 1. sınıf öğrencilerimizin velileriyle
okuldaki İngilizce programını anlatan ve
bu programa uygun nitelikteki ev çalışmaları ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirdi. 1. sınıf velilerinden yüksek bir katılımın olduğu toplantıda Gelişim Koleji'nin İngilizce eğitimindeki bakış
açısından, uygulanan tekniklerin getirdiği
farklılıklardan ve küçük çocuklara İngilizce öğretilirken dikkat edilmesi gereken
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Yeni Yıla Fidan Dikerek Girdik

Bizler yeşili, ağacı ve doğayı seven çocuklarız. Orman Bölge Müdürlüğü’nün “Yeni Yıla Fidan Dikerek Girin” projesindeki çam ağaçlarından bizler de aldık. Ağaçlarımızı bugün evimize götüreceğiz. Yeni yıla bir ağaç dikerek girmekten çok mutlu olacağız.
Uygarlığın temelinde var olanların arasında ağaç, çiçek ve yeşillik bulunmaktadır.
M. Kemal ATATÜRK

Hosgeldin Yeni Yıl
Bugün neşeli, eğlenceli bir yeni yıl partisi
yaptık. Hediyelerimizin hepsi birbirinden
güzeldi.

2013 yılı tüm çocuklara neşe, barış ve
mutluluklar getirsin...

“Bugün Çok Mutluyuz” sosyal yardımlaşma projemizin ilk bölümünü
gerçekleştirdik. Bizler her zaman
yardımlaşmaktan büyük mutluluk duyacağız. Projemizi daha da büyüterek devam edeceğiz. Bundan sonra
okuldaki ablalarımız ve ağabeylerimizde bize destek verecekler. Daha
çok arkadaşımıza ulaşacağız…
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ANAOKULUNDAN HABERLER

Okul öncesi ekibimiz, bugün anneanne, babaanne ve dedelerini okula davet etti. Hep birlikte “Yerli Malı, Tutum ve Yatırım Haftası”nı
kutlayan öğrencilerimiz, ailelerini okulumuzda görmekten çok mutlu oldu.
Birbirinden güzel etkinlikler, öğrencilerimizi ve büyüklerimizi heyecanlandırandırdı. Bir gün önce, öğrencilerimizin gittiği pazardan
alınan meyveler misafirlerimize ikram edildi.
Öğrencilerimize hediye edilen tüm kumbaralara, sembolik olarak ilk parayı atan okul kurucusu Erdal Şahbaz'a tüm öğrenciler teşekkür etti.

Okul Öncesi öğrencilerimiz uygulamalı
olarak, el yıkama eğitimi aldı. Acıbadem
Hastanesi tarafından düzenlenen eğitim,
anaokulumuzun sınıflarında yetkililer tarafından anlatıldı.

Sinan’ın annesi ile diktiğimiz çiçeklerimiz
açmaya başladı. Teşekkürler Berna Teyze!

Dila’nın anne ve babasıyla fotoğraf
çekmeyi öğrendik.
Teşekkürler Seda Teyze ve Murat Amca!

Buse Lara’nın annesi ile kek yaptık.
Teşekkürler Canan Teyze!
Ata Mert’in annesi bize “Bor” madenini
anlattı.
Teşekkürler Özlem Teyze!

Taylan’ın annesi ile İngilizce dersi yaptık.
Teşekkürlar Zehra Teyze!

Caner’in annesi ile mikropları kaçırma deneyi yaptık. Teşekkürler Nuray Teyze!

Öğrenci Ürünleri

Yağmur Tuna 2-A

Zeynep Zehra Özkütük 2-A

Nilay Işık 2-A
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SEVAL İLE JÜPİTER’ E YOLCULUK
Azra ACAR
4-A

Her gece teleskopuyla gökyüzünü gözlemleyen Seval, bir öğretmendir. Türkiye’ nin Eskişehir ilinde Odunpazarı evlerinin birinde yaşar. Ahşap, duvarları ünlü
ressamların tablolarıyla dolu,küçük bir
evi vardır.Evinin kocaman bahçesi vardır. Hafta sonları çocuklar sokağa çıkar,
saklambaç,körebe,top oynar.
Seval’in bahçesindeki ağaçlar ilkbaharda
mis gibi kokar. Doğa, uzun bir uykudan
uyanır. Akşamları okuldan dönen Seval
klasik müzik eşliğinde bilimsel kitaplar
okumaktan büyük keyif alır. Bir gün yine
elinde uzay ile ilgili bir kitap okurken Jüpiter’ in resmine iyice odaklandığı sırada
Jüpiter onunla konuşmaya başlar:
Merhaba Seval. Jüpiter’ e yolculuk hakkı
kazandın. Her gece baktığın yıldızlardan
biri seni bana getirecek. Bu gece önünde saksı olan pencereni aç ve gökyüzüne
iyi bak. Sana lazım olan her şeyi o yıldız
karşılayacak.Yıldızın ismi: Dragon. Dragon yıldızı seni bu gece pencereden alıp
Jüpiter’ e götürecek.
Seval duyduklarına inanamaz. Bir karar
vermesi gerekir;gitmeli mi, kalmalı mı?
Sonra öğrencilerine uzayda gördüklerini
anlatmak için gitme kararı alır. En büyük
Gezegen olan Jüpiter’ i çok merak eder.
Penceresini açar saksısındaki çiçek Güneş olmadığı için besin yapamaz, ama
tatlı tatlı ona gülümser. İşte orada, Dragon
yıldızı ona doğru parlar ve pencereye yaklaşır. Gece sanki gündüz olur,etraf tamamen aydınlanır. Seval gitmek için hazırdır.
Uzay aracı, kapısı açık onu beklemektedir.
İçeri girer, üçgen şeklindeki direksiyonu
çevirir çevirmez ,direksiyonun ortasındaki
elips yeşil düğmenin içinden bir adam çıkar .Seval hem şaşırır,hem korkar:
Seval:
Sen de kimsin? Neden buraya geldin?
Pisagor:
Ben Pisagor’ um. Ege Denizi'ndeki Samos (Sisam) Adası'nda doğdum. Kuşadası’ na yakın bir ada. Senin uzaya uçacağını , yoğuşma sonucunda üzerime düşen
yağmur tanesi bildirdi. Seni yalnız bırakamazdım. Sen beni tanıyor musun?
Seval:
Tanımaz olur muyum? Dünya’ nın yuvarlak
olduğunu ilk sen söylemişsin. Beni yalnız
bırakmadığın için teşekkür ediyorum.
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Pisagor:
Biliyor musun? Atmosfer içinde %78 oranında Azot, %21 oranında oksijen ve %1
oranında asal gazlardan oluşur. Bu gazların oranı insanlar ve tüm canlılar açısından
hayati önem taşımaktadır.
Seval:
Bilmez olur muyum? Atmosfer, gezegenler arasında sadece Dünya’ mızda var.

Atmosfer olmasaydı uzaydan gelen meteorlar yeryüzüne zarar verirdi.
Pisagor:
Bizim açık bir günde gökyüzüne baktığımızda kayan yıldızları görürüz. Ama bu
kayan bir yıldız değil atmosferin özelliğinden dolayı meteor taşlarının yanması
olayıdır. Meteor atmosfere girdiğinde sürtünmeden dolayı sıcaklığı artar ve yanmaya başlar. Bu yanmayı biz yıldız kayması
olarak nitelendirir ve dilek tutarız.
Seval:
Bana anlattığın bilgileri öğrencilerime de
anlatacağım.
Pisagor:
-Atmosferin ilk katmanı olan Troposfer’ e
geldik. İklim olayları burada görülür. Yere
en yakın katmandır.
Seval:
-Ne kadar çok su buharı var bu
katmanda,etrafı
göremiyorum.12
km.kalınlığında olan bu katmanının adına
su buharı katmanı desek yerinde olur.
Pisagor:
-Seval biraz hüzünlü görünüyorsun. Dertlerini benimle paylaşabilirsin,nedir sıkıntıların?
Seval:
-Bir öğretmen olarak çağımız çocuklarının değerli zamanlarını gereksiz bilgisayar oyunlarına ayırmalarına, güncel
buluşları takip etmemelerine, az kitap
okumalarına,bilimsel sohbetlerden kaçınmalarına üzülüyorum.Ama asıl beni
üzen Atatürk’ ü seviyoruz diyorlar ama
O’ nun izinde yürümüyorlar. Atatürk şu an
bir Türk’ ün uzaya çıktığını bilse ne kadar
mutlu olurdu?
Pisagor:
-Atatürk’ ü duydum.O,iyi bir yönetici ve
dahiymiş.Böyle bir lideriniz olduğu için
şanslısınız.
Seval:
-Hep benim dertlerimden bahsettik Pisagor. Seni en çok üzen olay nedir?

Pisagor:
-Çok sevdiğim gönül dostum Galileo’ nun
başına gelenlere üzülüyorum. Dünya ve
diğer gezegenler Güneş etrafında dönüyor dediği için Engizisyon Mahkemesinde
diz çöktürülüp yargılandı. Haklı olduğu
halde ömür boyu hapse mahkum edildi.
Bilmek suç mu? Başarılı olmak suç mu?
Seval:
-Elbette değil. Aaa, bak atmosferin tüm
katmanlarını aştık, uzay boşluğuna ulaştık!
Pisagor:
-Ben demiştim Dünya yuvarlak diye bak
yusyuvarlak.
Pisagor ve Seval Güneş’ e üçüncü uzaklıkta olan gezegenimiz Dünya’nın üzerinden
uzay boşluğuna, oradan Mars’a,oradan
da Jüpiter’ e geçer.Önce rengine ve şekline bakıp not alırlar. Diğer bilgileri rahat
not alamazlar çünkü Seval’ in defterinden
sayfaları kopar ve uzay boşluğunda süzülür. Seval bilgileri tekrar,tekrar yazar ama
kalemin ucu artık yazmaz. Seval öğrencilerine göstermek için bir çok fotoğraf çeker.Uzay aracının enerjisi bitmeden dönmeleri gerektiğini düşünüp ,Meteorlara
çarpmadan sağ salim dönerler.
Kutuplara yakın bir okyanusa düşerler.
Okyanusta katil balinalara yakalanmadan
Kuzey Kutup Bölgesine ulaşırlar. Kutup
ayıları onları karşılar.Kutup ayısının upuzun boyu,kalın kürkü,10 cm kalınlığında
yağ tabakası üşümesini engeller. Pisagor
ve Seval üşür. Bir Pars foku onları kovalar.
Buzdan bir mağaraya girerler.
Etraf sakinleşince kendilerine küçük bir
kayık yapıp,okyanusları aşarlar.
Eve dönerken Seval Pisagor’ u eve davet
eder ama Pisagor toprağımı özledim, gitmem lazım der ve ayrılır.Seval şirin,ahşap
evine girer ve güzel bir uyku çeker. Sabah
okula gittiğinde Azra adındaki meraklı, bilimsever öğrencisi ona şöyle der:
-Öğretmenim Jüpiter nasıl bir gezegen
anlatır mısınız?
Seval Öğretmen tatlı tatlı gülümser…

Görsel Sanatlardan Haberler

ORİGAMİ
Origami Hobi etkinliğindeki öğrenciler yine iş başında. Boyalar ,tualler , fırçalar ve tişörtler çıkarıldı,
eğlence başladı. İlk önce tişörtlere desenler çizildi,
sonra fırça ve boyalar dile geldi. Kimisi gülümseyen yüzler, kimisi vampirler kimisi ise gökkuşağı
çizdi. Eğlence doruklara ulaştı. Bembeyaz tişörtler rengarenk kumaşlara dönüştü. Fırçalar dahil
herkesin yüzü güldü. Mutluluk dolu bu etkinlik her
öğrenciye yeni ve ilginç bilgiler vermekle beraber
öğrencilere yeni bir hobi fikri verdi. Etkinliğin bu
özelliği onu daha değerli kıldı. Çok eğlenceli ama
bi o kadar da zor olan etkinlik hem zorladı hem de
mutlu etti. Son olarak da tişörtlerinin arkasını renkli yazılarla süsleyen öğrenciler öğretmenleri ile iyi
vakit geçirmenin formülünü bulmuş gibilerdi.
Defne Çelik 5-B
Baha Kızıl 5/C

Defne Çelik 5-B

İlk olarak şunu söylemek isterim:
Sanat çok güzel bir şey. Sanatla iligili bir etkinlik yapmak hoşuma gidiyor, bu her okulda yapamadığımız bir etkinlik.
İlerdeki yolum sanat… İlerideki yolum sanat. Yari açıkçası ressam olmak istiyorum.Resim etkinlikleri beni ileride olmak istediğim
mesleğe yakınlaştırdı.Resim veya yaptığımız sanat etkinlikleri beni çok mutlu ediyor. Arkadaşlarımla eğlenerek yapıyorum. Nasıl
anlatmasam bilmiyorum ama sanırım şöyle söyleyeblirim: Resim çizerken sanki başka bir yerde yaşıyormuş gibi kendimden geçiyorum.
Baha Kızıl 5/C

YAĞLI BOYA ETKİNLİĞİ
Etkinlik günümüzü sabırsızlıkla bekliyoruz. Yağlıboya beni çok dinlendiriyor. Bunun dışında dersimiz kapsamında bazı
sanatçıların resim sergilerini görme şansımız olacak. Çok mutluyum.
Berna ÜNLÜ 6-B

Hoş Geldin Yeni Yıl
Yeni yıl için çok iyi hazırlandık. Yorucuydu
ama güzel işler çıkardık. Başta yapamayız
diye düşündük ama ortaya güzel şeyler
çıkınca sevindik. Farklı malzemeler kullanarak yaptığımız çalışmalar daha ilginç
oluyor. Hayal gücümüzü geliştirerek değişik malzemelerle süslemeler yapmayı çok
sevdik.
3 BOYUTLU GÖRSELLER ETKİNLİĞİ
Gülfem SİVRİ, Berfin YILDIRIM, Doğa
TUNCEL, Ezgi GÜLEÇ, Şimal KARAKÖSE
Furkan OKÇU, Semih Orkun CAN
Yosun SAVAROĞLU

Lise Duvar Boyaması
Lise Öğrencilerimiz ile Görsel Sanatlar
dersi kapsamında lise binamızın ortak
paylaşım alanlarını renklendirmeye başladık.
Selin ÇERENÇE 10/C
Okulumuzun kantinine yaptığımız resimler
bence çok güzel oldu.Kantinimize renk
katığını düşünüyorum. Bence bir tane
yetmedi. Kantinin bütün duvarlarını doldurabiliriz. Böylece kantinimiz daha renkli
olur. Ben yaparken de çok eğlendim daha
fazla yapmak istiyorum. Koridorlarımızı
renklendirmekte güzel olacak onları yapmak keyifli bittikten sonrada çizdiğimiz ve
boyadığımız şeyi görmek keyif veriyor. Resim çizmeyi çok seven biri olarak böyle aktiviteler hoşuma gidiyor ve okulumuzun farkını
gösteriyor. Her alanda iyi bir okul olduğumuzu sanat alanında kalıcı işler ile göstermiş oluyoruz.
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İÇİMİZDEN BİRİ
Soner ÇAĞATAY

Röportaj:
Berkay Ekmekçi
10-C
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Berkay: Hocam, okul hayatınız nasıldı, dergimiz için biraz da bu konu
hakkında konuşur musunuz?
Soner Çağatay: Elbette Berkay. Ben
ilkokulu köyümde okudum. İlkokul
bittiğinde, babam ortaokula göndermek istemedi. Bir yılımı hayvan otlatmak beslemek ve bağ beklemekle geçti. Bir sonraki yıl sonbaharda
ortaokula kayıt dönemi geldiğinde,
babam beni yine okula göndermek
istemedi; fakat yengemin ve şahsımın yalvarması sonucunda ikna
oldu ve ortaokula kaydedildim. İlk dönem
üç zayıfla eve geldim. Bunu duyan babam, yıl sonunda beni okuldan alacağını
söyledi. Bu davranışı aslında bana teşvik
oldu ve daha çok çalışınca ikinci dönemde Takdir belgesine iki puanım kaldı. Nihayetinde Teşekkür belgesiyle ortaokul
birinci sınıfı bitirdim. Bu başarım babamı
çok sevindirdi. Daha sonra aldığım Takdir
ve Teşekkür belgelerini, duvara “tablo’’
gibi asmaya başladı. Nereden nereye?
Başlangıçta okula göndermek istemeyen
bir insan, başarının büyüsüyle aldığım
belgeleri duvara çivilemesi hayatımın en
garip olayıdır. “Başarı herkesi büyüler’’
bunu anladım.
Berkay: Peki Hocam, lise yıllarınız nasıl
geçti?
Soner Çağatay: Lisede de çok çalışkan
bir öğrenciydim. Derslerime günlük çalışırdım. Zor öğretmenleri çok severdim;
çünkü onlar bana bir şey öğretmek için
beni zorladıklarını bilirdim. O öğretmenlerimi hâlâ şükran duygusu içinde yâd
ediyorum. Bir de merak duygum fazla
gelişmiştir. Meraktan bahsedince aklıma
Einstein’in bir sözü aklıma geldi. Bir gün
ona sormuşlar, “Fizikte nasıl bu kadar başarı elde ettiniz.” diye. O da şöyle cevap
vermiş: “Ben ne olağanüstü bir insanım,
ne de çok zekiyim; sadece çok MERAKLIYIM’’. İnsanı düşünmeye ve araştırmaya
iten içgüdü merak duygusudur.
Berkay: Peki ya üniversite?
Soner Çağatay: 1995 yılında Marmara
İlahiyat Fakültesini kazandım. Üniversite
yıllarımda kitaplara aşkım daha arttı. Bütün maddî imkanlarımla kitap alırdım. Beş
yıllık üniversite hayatımda, okulun yemekhanesinde bir defa dahi yemek yemedim. Sabah ne yediysem akşam eve öyle
döndüm. Yemeğe harcanacak paralarla
kitap alırdım. Kış ve yaz tatillerinle köye
giderken çanta çanta kitap götürürdüm.
Münzeviliği severdim. Köyde kitabı koynuma koyup köyün üzerindeki kayalarda
kitap okurdum. Tarlaya kitaplarımla giderdim. Bu dostlarımı hiçbir zaman yanımdan ayırmadım; hatta askerlik görevimde
nöbet tutarken dahi küçük cep kitapları
okurdum.
Berkay: Sevgili öğretmenim, üniversite
bittikten sonra ne yaptınız?
Soner Çağatay: Sevgili Berkay, üniversite

bittikten üç ay sonra İstanbul’da askerliğimi yaptım . Askerliğimi bitirdikten üç
ay sonra evlendim. Ve yine üç ay sonra
Almanya’ya evlilik yoluyla gittim; çünkü
eşim Almanya’da yaşıyordu.Yabancı ülkelere ve dillere merakım vardı. Almanya’ya
giderken de bavulumda kitaplarım vardı.
Evliliğimle beraber akademik hayatımı
devam ettirme kararındaydım. Uçaktan
indiğim günün ertesi sabahı Almanca öğrenmeye başladım.
Berkay: Almanya’da hangi üniversitede
okudunuz öğretmenim?
Soner Çağatay: Ben Ruhr-Universität
Bochum’da İslamwissenschaft und Orientalistik ( İslam bilim dalı ve Doğu bilimleri) dalında mastırımı yaptım. Almanya’daki tahsilim bana çok farklı özellikler
kazandırdı.Disiplin, ilme sadakat, kurala
uymak, hayatı plana göre yaşamak ve
ufuk diye sıralanabilir.
Berkay: Birden fazla dil bildiğiniz söyleniyor. Hangi dilleri biliyorsunuz Soner Çağatay?
Soner Çağatay: Modern ve klasik Arapça biliyorum. Avrupa’da Arapça’ya büyük
önem veriliyor. Doğu’nun kültür ve dinini
anlamak için bu dili öğrenmek İslam’la
ilgili (İslamwissenschaft) üniversitelerinde zorunludur. Çünkü bir eseri orijinal
kaynağından okumak, bilimsel anlamda
olması gereken bir durum. Almancayı öğrenirken İngilizce de öğrendim. Zira bu iki
dil birbirlerine çok yakın. Birini öğrenen,
diğerini çok kolay öğrenir. Bazen Gelişim
Koleji’nde derslerine girdiğim öğrencile-

re, yabancı dillere ilgilerinin artması
için, bu dillerde ders ve metin hazırlıyorum.
Ayrıca İbranice de biliyorum. Benim öğrendiğim İbranice eski İncil
İbranicesidir. Bu dili öğrenmemin
sebebi, Luxemburg’un Kuran’daki
Aramice, İbranice ve Süryanice kelimeler hakkında yazdığı kitaptır (The
Syro-Aramaic Reading of the Koran)
. Kuran’ı daha iyi anlayabilmek için
Arapça bilmek kafi değildir.
Şunu da belirteyim sevgili Berkay:
Almanya’daki üniversitelerde bir “ölü dil’’
öğrenmeden diplomayı alamıyorsun. Ölü
diller şunlardır: İbranice, Latince, Yunanca vb. Biraz da bu yüzden bu dili sevdim
ve öğrendim.
Berkay Farsça da biliyorsunuz galiba…
Soner Çağatay: Evet. Modern Farsçayı öğrendim. Bu dili öğrenmemin sebebi, Bochum Üniversitesi’nde, Osmanlıca
olarak Şeyh Galib’in “Hüsn ü Aşk’ını’’ bir
Alman Profesör –Stefan Reichmut- okumak bu dile alakamı uyandırdı. Zira Farsça Divan Edebiyatı için önemli bir dildir ve
Türkçemizde bu dilden geçmiş çok kelime var. Bir de İslam âleminde felsefenin
hiç kesintiye uğramadı tek ülke İran’dır.
Diğer İslam ülkelerinde felsefe ve fen ilimleri kesintiye uğradı ve gelişme durdu.
Şunun altını çizmekte fayda var sevgili Berkay. Bir insan evrensel olmak istiyorsa, Doğu ve Batı dillerini öğrenmesi
gerekiyor. Sadece Batı dillerini öğrenen
insan ,,Evrensellik’’ bakımından yarımdır.
Batı’dan ilmi, Doğu’dan da Hikmeti almalıyız. Bu ancak dil öğrenmekle mümkün.
Dil, bilgi evinin anahtarıdır.
Almanya’da üniversite bitiren öğrenci birkaç dil bilir. Doktora öğrencisi de
beş veya altı dile hakimdir. Dil dünyaya
açılmanın yegane anahtarıdır. Dile değer
vermeyen ve dil öğretiminde samimi olmayan devlet / millet bilim alanında hiçbir şey yapamaz. Dil sayesinde, başka
ülkelerdeki bilgi içeren kitaplar tercüme
edilip kişinin ülkesine girer. İlme giden yol
dilden geçer. Örneğin, ilk Müslümanlar
Yunanca yazılmış her türlü kitabı Arapçaya tercüme edip, bu bilgileri geliştirip
geleceğe taşıdılar. Keza Avrupa ülkeleri
de İslam ülkelerindeki Arapça, Farsça ve
Türkçe kitapları batı dillerine aktardırlar.
Bunun sonucunda batıda Rönesans hareketleri aklın uyanışıyla başladı. Örneğin,
Bir Louis Massignon, Hallac-ı Mansur’a
hayatını adamıştır; Fransız Henry Corbin İran filozofu Suhreverdi’yi araştırmak için İstanbul’da ve Süleymaniye
Kütüphanesi’nde beş yılını geçirdi.
Kısaca tercüme önemli. Ne yazık ki bizde
dilin ve tercümenin değeri anlaşılamamıştır; anlaşılacak gibi de görünmüyor, Sevgili Berkay.
Berkay: Söyleşi için çok teşekkür ederim.

Masa Tenisinden 3 Kupa Daha
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kulüpler Arası Gençler Masa Tenisi Turnuvası 8 Aralık 2012 Cumartesi
günü gerçekleşti. Kulübümüze toplam 3 kupa kazandıran sporcularımız bizleri yine gururlandırdı. Genç Erkekler kategorisinde 2 takım
ile katıldığımız turnuvada İKİNCİLİK ve ÜÇÜNCÜLÜK kupalarını alırken, Genç Bayanlarda da İKİNCİLİK kupası Gelişim Spor Kulübünün oldu. Yapılan bireysel karşılaşmalarda erkeklerde Arda İSTİFÇİ
2.olurken, sporcumuz Mutlu ALANER 4.lük madalyası almaya hak
kazandı. Bayanların bireysel karşılaşmalarında öğrencimiz Diğdem
KARAER BİRİNCİ, Damla Nur OFELLİ İKİNCİ, Zeynep BİLİMLİ ise
4.oldu. Sporcularımızı ve antrenörümüzü kutluyor, bizleri her zaman
destekleyen velilerimize teşekkür ediyoruz.

Şampiyon Masa Tenisçilerimiz
3 gün boyunca Çamlıca Kemal Unakıtan
Spor Salonu’nda gerçekleşen “Okullar
Arası Gençler Masa Tenisi Turnuvası” yine
sporcularımızın başarısıyla sonuçlandı.
Genç erkekler kategorisinde oynadıkları
tüm maçlarda üstün performans gösteren
öğrencilerimiz turnuvanın 3.günü öğleden
sonra oynanan final maçında masa tenisindeki üstünlüklerini bir kez daha kanıtladılar. Sporcularımız Mutlu ALANER, Cankat
ŞEN, Atakan KARAMANLI, Şamil ŞİRİN’i
ve antrenörümüzü tebrik ediyor, bizleri maçlarda destekleyen veli ve öğretmenlerimize de teşekkür ediyoruz.

Yıldızlarımızdan da Şampiyonluk Geldi

22 – 23 Aralık 2012 tarihlerinde Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu’nda gerçekleşen “Okullar Arası Yıldızlar Masa Tenisi Turnuvası” sporcularımızın şampiyonluk kupasını almasıyla sonuçlandı. 25 okulun katılımıyla gerçekleşen turnuvada öğrencilerimizin
oynadıkları tüm maçlarda oldukça rahat göründükleri gözden kaçmadı. Okulumuz, Yıldız Erkekler kategorisinde gösterilen başarılı
performans sonucunda masa tenisindeki üstünlüğünü bir kez daha kanıtlanmış oldu. Öğrencilerimiz Arda İSTİFÇİ, Kerim ÖZAY,
Mert YALÇIN, Ufuk Tan UZUN, Serkan TOPTEPE ve antrenörümüzü tebrik ediyor, bizleri maçlarda destekleyen veli ve öğretmenlerimize de teşekkür ediyoruz.

Tebrikler Gürkan !
19-23 Aralık 2012 tarihlerinde İstanbul Tozkoparan Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda öğrencimiz Gürkan KÖYLÜOĞLU 14 yaş kategorisinde aldığı sonuçlarla bizleri
gururlandırdı. Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü adına yarışan öğrencimizin aldığı dereceler:
Erkekler 50 Metre Serbest yarışında; Türkiye 7.liği,
Erkekler 50 Metre Kurbağalama yarışında; Türkiye 12.liği,
Erkekler 50 Metre Kelebek yarışında; Türkiye 10.luğu,
Erkekler 100 Metre Ferdi Karışık yarışında; Türkiye 8.liği.
Öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Masa Tenisi
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basketbol
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Bayan Basketçilerimizden İkincilik Ödülü

Okullar
Arası
Gençler
Basketbol
Turnuvası’nda Genç Bayan Basketbol takımımız 2.lik ödülü ile tüm Gelişim ailesini
sevindirdi. Bu yıl ilk kez bayan basketbol
takımı ile katıldığımız turnuva, sporcularımızın 2.lik kupası almasıyla sonuçlandı. Başarılarından dolayı sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyor, daha nice başarılara imza
atmalarını diliyoruz.

Yıldız Basketbolcularımızın Başarısı

Geçen yıl hem Lise Bayan Voleybol Şampiyonu hem de Ortaokul Erkek Basketbol Şampiyonu olan Gelişim Koleji, bu sene de her iki
müsabakalarda da namağlup olarak yoluna devam ediyor. Basketbolda bir ekol haline gelen ve geçen sene “Basketbol” branşında
tüm kategorilerde şampiyon olan Gelişimli sporcular, bu sene de sezona hızlı bir başlangıç yaparak ilk 2 maçını 101–35 ve 84–24
gibi farklı skorlarla elde ettiler. Gelişim Koleji Yıldız Erkek Basketbol Takımı, bu yıl da şampiyonluk kupasını bünyesine götürmek
istiyor.

Şampiyonların Kampı
Gelişim Koleji
Genç ve Yıldız Erkekler Basketbol
takımı, yaşadıkları
ŞAMPİYONLUK gururunu akademik çalışmalar ile destekliyor.Eğitim-öğretim
saatlerinden
sonra
okulda kalarak
ek çalışmalara katılan
takım oyuncuları,
performanslarını akademik alanda da en üst düzeye çekecekler. Beden Eğitimi Öğretmeni Can CORCOR, Gelişim Koleji olarak öğrencilerimizin başarıyı her alanda tatması ve kolejdeki tüm olanaklardan yararlanmaları gerektiğini belirterek, öğrencilerin akademik
çalışmalarda da motivasyonlarının yüksek olduğunu belirtti. Türkiye Şampiyonası’nda GELİŞİM KOLEJİ’nin adını üst sıralarda yer
alacağından emin olduğunu söyleyen CORCOR, sporcular için motivasyon artırıcı etkinliklerin planlandığının müjdesini verdi.
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Yıldızlar Şampiyonluklarını Kutlamaya
Devam Ediyor

Eskrimcilerimiz Türkiye Kupasında

eskrim

Gelişim Yıldız Erkek Basketbol Takımı
ŞAMPİYONLUKLARI kutlamaya devam
ediyor. Okul Aile Birliği üyesi ortaokul velilerimizden Canan ADLIM ve eşi Siyami
ADLIM, lise takımı öğrencilerine kutlama
daveti verdi. Takım oyuncuları, Beden
Eğitim Öğretmenleri Can Corcor, Tezcan
Yeşilçayırlı ve Gürbüz Çam eşliğinde akşam yemeğinde bir araya gelen Gelişim
Ailesi, birlik ve beraberlik adına güzel bir
örnek oluşturdu. Dikkat çekici olan ise,
bizi hiçbir yerde yalnız bırakmayan velilerimizin, Gelişim ruhunu taşıyarak, farklı
sınıftaki öğrencilerin başarılarını kutlamak
ve mutluluklarını paylaşmak istemesiydi.
Teşekkürler ADLIM Ailesi.

Gelişim Koleji Şampiyonluklara Koşuyor

Lise Bayan Voleybol Takımı bu sene de
tüm maçlarını 3-0 skorlarla kazanarak
15.yılımızda 14.şampiyonluğa ulaştı. Gelenek bozulmadı ve filenin sultanları gösterdikleri üstün performanslarıyla bir şampiyonluğa daha imza attı.3 Ocak 2013
Perşembe günü Çamlıca Kemal Unakıtan
Spor Salonu’nda saat 11.30’da oynanacak olan final maçına adını yazdırdı. Okul
Kurucusu Sayın Erdal ŞAHBAZ 15.yılda
14.şampiyonluğun tüm Gelişim Ailesini
gururlandırdığını belirtti. Sporcularımızı ve
antrenörlerimizi kutluyoruz.

Voleybol

22 - 23 Aralık 2012 tarihleri arasında
Afyon’da düzenlenen Eskrim Türkiye Kupası Yıldızlar ve Gençler Turnuvası’nda
sporcularımız ilk 16 ya girerek klasmanda
yerlerini almışlardır. Sporcularımızı tebrik
ediyor, yeni yılda yıldızlar kategorisinde
müsabaka döneminde başarılarının devamlılığını diliyoruz.
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Kindergarten’
Social Responsibility
New Year’s Eve at Gelisim
The students, teachers and the staff members of Gelisim College enjoyed many different events for the
New Year. At each different event there was a raffle
for all students from Kindergarten to 12th grade. The
New Year’s Eve Party of the high school was organized by the high school student union. Students
had an enjoyable time listening to the bands and the
songs.

Protect The World, Protect
The Future
3rd grade students paid visits to all different
sections of the school for the project entitled
“Clean School, Clean Environment”. The banners the students made were rather attentiongetting. The effective communication skills of
the students were admirable. The students discussed the issues of pollution, recycling
and protecting the environment and talked about what each one of them must do to
make a difference to save the planet.

For the Summer Break:
Language Schools Abroad
Gelisim College Summer Language Schools program,
organized by the coordination of Gelisim College and
Can.Be IEC firm, was announced to the secondary and
the high school students and their parents on 14th December 2012. the diversity and the abundance of the
alternatives were useful for the students. The director
of the firm Can.Be also pointed out that these programs
were not regular summer school programs but they were carefully designed language
school courses.

Kindergarten’s Social
Responsibility
Foreign Languages Coordinator Özlem Sağlık
held a conference with the parents of 1st grade
students. The conference was about the details
of the foreign language teaching system at
school. Gelisim College’s point of view about
foreign language education and the techniques were among the topics that were discussed. The parents were also informed about the tips and things that must be taken
into consideration while doing English studies at home.

Aircraft of The Future Designed
by Gelisim Students
Tepebaşı Municipality, TEI and Anadolu University organized a competition entitled “Air
Transportation of The Future”. A five-membered group of secondary chool students of
our school attended the organization with their aircraft, designed for the air
transportation of the year 2080. The group explained that they were inspired
by ladybugs while designing the aircraft and that they especiallly paid attention for the vehicle not to be air-polluting. We are looking forward to see the
result of the competition and we thank all our stuydents and teachers who
took part in the organization.

Beginning their social
responsibility project,
kindergarten students
were really happy. The
young students said
that they liked the project and that they would like to continue working on the project to help others.

Gelisim is the
Champion
Gelisim Schools,
the champion of last year’s
Volleyball and Basketball
Tournaments, started this year’s games with winning streaks. High School Girl’s Volleyball team won the match
that was played with a score of 3-0. Erdal ŞAHBAZ, the
founder of the school, told that 14th championship in the
15th anniversary was expected.

Kindergarten’s Event
Kindergarten teachers
invited their students’
grandparents to school for the event they
organized for the week
of Domestic Goods.
Young students were
really happy and excited when they saw
their grandparents at school. The performances of the
students were really enjoyed by grandmas and grandpas.
The fruits that the students had bought beforehand from
the local bazaar were served to the guests. The students
were also given piggybanks to help them gain the importance of savings. Erdal ŞAHBAZ, being the role model,
put the first coins in the piggybanks of each student.

Ottoman Day at
The Lunch Hall
Nutrition-friendy
school Gelisim College, who
pays extra attention to have
the students have balanced
and healthy diets, organized a surprise event for the
students. Ottoman style
dressed staff served some
samples from the Ottoman
cuisine.

TÜBİTAK Project Group Visited
Halil Ünal-Chairman of
Eskisehir Sports Club
Our High School students
Berkay Ekmekçi and Berker Yönet paid a visit to
Halil Ünal-Chairman of
Eskisehir Sports Club for
the project they have been
working on. The students
interviewed Mr. Halil Unal about the theme of the project
female fans and then they filled in the questionnaire they
have prepared for the project. Thanks to Mr Halil Unal for
his contribution and support.

