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Okulumuz tarafından düzenlenen 
1.Uluslararası Gelişim Eskrim 
Turnuvası 24 Kasım 2012 Cumar-
tesi günü yapılan müsabakalar 
ve ödül töreninin  ardından sona 
erdi.

Kasım 2012 Yıl: 14 Sayı:128

Gelişim Koleji 
Ata’ nın Huzurunda

Her yıl Gelişim Koleji’ni temsilen 
4.sınıf öğrencileri ve öğretmen-
leri “Atatürk Haftası”nda Ata’mı-
zın huzuruna çıkıyorlar. Atatürk 
sevgisi ve Atatürk düşüncelerine 
bağlılığı pekiştirmek, Cumhuriyet 
çınarının yaratıcısına minnetlerini 
sunmak ve bu çınarı ebedileştir-
meyi hedefleyen Gelişim Koleji 
öğrencileri resmi törenle Yüce 
Atatürk’ün mozelesine çelenk 
koydular. Çelenk koyma sırasın-
da heyecan ve sevginin doruğa 
çıktığı, öğrenci ve öğretmenlerin 
gözlerinden yaşlar döküldüğü 
gözlendi. Gelişim Koleji Anadolu 
ve Fen Lisesi 9.sınıf öğrencileri, 
Atatürk Oratoryosu ile 10 Ka-
sım Atatürk’ü Anma Programını 
tamamladı. Tüm 9.sınıf öğren-
cilerinin Atatürk t-shirtü giydiği 
oratoryoyu lise öğrencilerimiz 
ve ortaokul 8.sınıf öğrencilerimiz 
izledi. Atatürk’ün sevdiği şar-
kılardan ve birbirinden anlamlı 
metinlerden oluşan oratoryo iz-
leyenleri duygulandırdı.

GELIŞIM EĞITIM GRUBU 
GELENEKSEL ÖĞRETMENLER 
GÜNÜ YEMEĞI

Eskişehir Gelişim Koleji, My English 
Dil Okulu, İnci Anadolum- Süremer, 
MAT-FKB   Gelişim Dershanelerinin 
yönetici, öğretmen ve çalışanlarının 
katıldığı gecede sanatçı Barış KÖ-
MÜRCÜOĞLU yer aldı.

Gelişim Koleji Yıldız ve Genç 
Erkekler Basketbol Takımı 2012 
ŞAMPİYONU !

ULUSLARARASI
GELİŞİM ESKRİM 
TURNUVASI’ NDA
MUHTEŞEM KAPANIŞ

ENGEL - SİZ YAŞAM

sf. 15

Öğrencilerimiz, Dünya Engelliler 
Günü kapsamında İngilizce der-
sinde etkinlikler yaptılar.

sf. 6

sf. 8

YANARDAĞ ÇOK
YAKINIMIZDA

Anaokulu Hazırlık B sınıfı öğren-
cilerimiz, velilerimizden Berrak 
Yurtseven ile birlikte “Yanardağ 
Deneyi” yaptılar. 

ŞAMPIYON 
GELIŞIM2
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Yayın Sahibi
Erdal ŞAHBAZ

 
Seray DEMİR

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

İyi ki varsın öğretmenim...
Gelişim Koleji Öğretmenler Günü’nü sabahın ilk saatlerinden başlayan süp-
riz kutlamalarla gerçekleştirdi. Tüm öğretmenlerimiz, Gelişim Koleji Yönetimi 
tarafından Öğretmenler Günleri kutlanarak derslere uğurlandı.
Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirilen törende, lise orkestrası öğretmenlerine 
mini konser verdi. Öğrencilerimizden Defne Öğüç’ün “Öğretmenim” şiiri ve 
Sosyal Bilgiler Öğretmenimiz Ayşe Karahan’ın konuşması katılımcıları duy-
gulandırdı.
Gelişim Koleji Okul Aile Birliği’nin öğretmenlere yaptığı jest tüm öğretmen-
lerimizi çok sevindirdi. Kolej personeli, kurucu ve yöneticilere aldıkları pasta 
ile sürpriz yaptı.Gelişim Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri, düzenledikleri Oscar Töreni ile “Yılın En”lerini seçti. Tüm öğ-
retmen ve öğrencilerin eğlenceli vakit geçirdiği törende, okulumuz öğrenci başkanı ve grubunun yaptığı organizasyon 
herkesin gururlanmasını sağladı.

Tüm Öğretmenlerin Öğretmenler Günü Kutlu Olsun!

İyi ki Varsın Öğretmenim!

Gelişim Eğitim Grubu Geleneksel Öğret-
menler Yemeği büyük bir coşku içinde 
gerçekleştirildi.
Eskişehir Gelişim Koleji, My English Dil 
Okulu, İnci Anadolum - Süremer, MAT-
FKB Gelisim Dershanelerinin yönetici, 
öğretmen ve çalışanlarının katıldığı ge-
cede sanatçı Barış KÖMÜRCÜOĞLU yer 
aldı. Birbirinden güzel eserlerle eğlenceli 
bir gece geçiren Gelişim Ailesi, isimlerine 
özel hediyelerle Öğretmenler Günü sevin-
cini tekrar yaşadı. Geceye katılan Gelişim 
Koleji Okul Aile Birliği ekibi, her zaman 
yanımızda olmaları ile bizleri bir kez daha 
sevindirdi.
Köklü bir kurum olan Eğitim Grubu’nda 
10. ve 15.yılını tamamlayan ekip Yönetim 
Kurulu’ndan plaketlerini aldı. 15 senesini 
dolduran İlkokul Koordinatörü Bekir Ko-
nuk, 10. senesini tamamlayan Harun Arı-
kan, Gürbüz Çam, Nursen Mutlu, Şerife 
Tuncel ve Ahmet Ova kendileri için hazır-
lanan plaketlerle onurlandırıldı.
Sunuculuğunu Türkçe Öğretmeni Uğur 
BALABAN’ın yaptığı gecede Eğitim 
Grubu Pastası kurum yöneticileri ve Yö-
netim Kurulu tarafından kesildi.

Gelişim Eğitim Grubu Geleneksel
Öğretmenler Günü Yemeği
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Sosyal Bilgiler dersi Çocuk Hakları ko-
nusu kapsamında 5.sınıf öğrencileri-

miz, dünyadaki tüm çocukların sesi oldu. 
Başka hayatların da var olduğunun far-
kındalığını kazanan öğrencilerimiz, konu 
ile ilgili bilgiler edinerek; oluşturdukları 
sloganları okuldaki diğer öğretmen ve öğ-
rencilerle paylaştılar. Çocuk hakları, kanu-
nen veya ahlâki olarak dünya üzerindeki 
tüm çocukların doğuştan sahip olduğu; 
eğitim, sağlık, barınma; fiziksel, psikolo-
jik veya cinsel sömürüye karşı korunma 
gibi haklarının hepsini birden tanımlamak-
ta kullanılan evrensel kavramdır. Çocuk 
hakları, insan hakları kavramının içinde 
ele alınması gereken bir konudur. Bugün, 
dünyanın birçok yerinde var olan insan 
hakları ihlalleri, çocuk boyutunda daha 
geniş kapsamlı ve büyüyerek, müdahale 
edilmesi daha zor bir şekilde yer almak-
tadır. Uluslararası Af Örgütü’nün belirttiği-
ne göre; az gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde, emek sömürüsü, pornografi, 
şiddet, yasa dışılık gibi olumsuz etkenle-
rin dahilinde, çocuk hakları ihlalleri daha 
büyük boyutlarda olmaktadır. Çocukla-
rın erişkinlerden farklı fiziksel, fizyolojik, 
davranış ve psikolojik özellikleri olduğu, 
sürekli büyüme ve gelişme gösterdiği 
bilincinin yerleşmesi, çocukların bakımı-
nın bir toplum sorunu olduğu ve bilimsel 
yaklaşımlarla herkesin bu sorumluluğu 
yüklenmesi gerektiği düşüncesi, Cenevre 
Çocuk Hakları Bildirisi ile şekillenmiştir. 
Günümüzde çocuk hakları ile ilgili olan 
uluslararası belge 20 Kasım 1989 tari-
hinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul 
edilen ve 193 ülke tarafından onaylanmış 
olan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına 
Dair Sözleşmedir.

GELECEKBİZİM

“Yeryüzünde Yaşam” ünitesi ve “Uygarlıkların Beşiği” konusu kapsamında Yazılıkaya 
– Frigya Gezisi  tüm 6.sınıf öğrencilerimizin katılımı ile gerçekleşti. Gezide  Frigya uy-
garlığının ibadet şehri olan Yazılıkaya Antik Kentinde öğrencilerimize okulumuz Sosyal 
Bilgiler Öğretmeni Ayşe KARAHAN tarafından Friglerin kültür ve medeniyeti anlatıldı. 
Yine 6.sınıf ünitelerinden biri olan “Ülkemizin Kaynakları” konusuna uygun olarak Se-
yitgazi ilçemizde bulunan Bor Müzesine gidildi ve bor madeninin stratejik önemi açık-
landı. Daha sonra Han ilçemizin Kaymakamı ile görüşen öğrencilerimiz, kaymakamlık 
içerisinde bulunan tarihi Kanlı Sancağı da inceleme fırsatı buldular. Bu geziyle öğren-
cilerimiz ders ünitelerini görerek, eğlenerek ve yaşayarak işledikleri için öğrenmenin 
kalıcı olması davranışını kazanmışlardır.

Frig Vadisinde Sosyal Bilgiler Dersi
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Kasım ayı içinde okulumuzda öğrencileri-
mize demokrasi eğitimi ve okul meclisleri 
projesi kapsamında  okul başkanlığı seçi-
mi yapıldı.
Diğer okullarla ilişkileri geliştirme amacına  
da yönelik yapılan seçim sonucunda öğ-
rencilerimiz okulumuzu il içinde ve ulusal 
platformlarda temsil etme şansını yakala-
yabilecek.
İlkokul  da 4-A sınıfından Baha Efe Şen-
türk, Ortaokulda 7-C Sınıfından Tuana Ta-
razan, Lisede 10-A sınıfından Ömer Öz-
kütük Okul başkanlığına seçilmiştir.
Öğrencilerimizi kutlar azim ve başarıları-
nın yaşam boyu sürmesini dileriz...

Gelişim Seçim 
Sandığında

Çok uzun za-
mandır tiyatroya 
ve müziğe emek 
vermiş çok yön-
lü sanatçı Re-
nan Bilek, “Ara-
mızda Kalsın” 
adlı tek kişilik 
gösterisiyle Es-
k işehi r ’deydi . 
Gelişim Koleji Tiyatro ve Drama Etkinliği öğrencilerimiz, eğitmenlerimiz Eda Erçin ve Uğur Balaban rehberliğinde gösteriye katıldı. 
Gelişim Koleji velileri ve Okul Aile Birliği üyelerinin de katıldığı gösteride Renan Bilek, bizleri geçmişten günümüze bir yolculuğa 
çıkardı. Ustası Cem Karaca’nın şarkılarına da yer verdiği gösterisinde tecrübeli oyuncu, çeşitli dillerde söylediği şarkılarla da tüm 
izleyenleri etkiledi.  Kendisini tiyatroya başlatan Ferhan Şensoy’a da teşekkürlerini ileten Bilek, gösteri sonrasında Gelişim Koleji 
öğrencileriyle kuliste sohbet edip fotoğraf çektirdi.

'Öyle Bir Geçer Zaman ki' nin Süleyman'ı 
Renan Bilek ile 'Aramızda Kalsın'

Eskişehir Gelişim Koleji Yönetim Kuru-
lu Başkanı Erdal Şahbaz ve Ortaokul 
Koordinatörü Hulusi Karslı, Milli Eğitim 
Müdürümüz Sayın Erdoğan Ayata’yı 
makamında ziyaret etti. Eskişehir’e olan 
katkılarından ve emeklerinden dolayı Mili 
Eğitim Müdürü’ne teşekkür eden Şahbaz, 
Ayata’ya yeni görevinde başarılar dileye-
rek hatıra olarak Anaokulu öğrencilerimiz-
den Elif Arslan’ın yaptığı resmi hediye etti.

Milli Eğitim 
Müdürü’müze 
Ziyaret

İlimizin eğitim kurumlarında görev yapan rehber öğretmenler ile okulumuz rehber öğretmenlerinin ortak yürüttüğü çalışmalarla öğ-
rencilerimize TKT (Temel Kabiliyetler Testi 7-11) uygulandı. 3 hafta süren uygulamaya 14 rehber öğretmeni katılırken çalışmada 240 
öğrenci taranarak, yetenek alanları belirlendi. Aynı zamanda uygulamaya katılan rehber öğretmenler, okulumuz salonunda düzen-
lenen törenle “Temel Kabiliyetler Testi Uygulayıcı” sertifikalarını aldılar. Törene İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fethi Fahri KAYA, İl 
Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet ŞENKUL ve Odunpazarı İbrahim KURŞUNGÖZ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Mürsel 
ÇETİN katıldılar. TKT Formatörü Burak KARAKAYA Gelişim Koleji’nde uygulanan testlerin amaca uygun bir şekilde gerçekleştiğini 
ve verimli bir çalışma ortaya koyduklarını belirterek Gelişim Koleji’ne teşekkür etti.

Rehber Öğretmenlere Sertifika Töreni
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Gelişim Koleji, 3 boyutlu Atatürk 
Belgeseli’ni tüm öğrencileri ile buluşturdu.
Mustafa Tekeli’nin derlediği fotoğraflar-
dan oluşan belgesel çalışması Gelişim 
Koleji Çok Amaçlı Salonu’nda öğrencile-
rimiz ve öğretmenlerimiz tarafından izlen-
di.   Belgesel ile ilgili çalışmalara dört yıl 
önce başladığını söyleyen Mustafa Tekeli, 
belgeselin Atatürk’ün ölümüne kadar olan 

dönemi kapsadığını belirterek, filmin müziğinin de Pan Flütist Aydın Yavaş tarafından hazırlandığını söyledi. Tekeli, “Atatürk’e ilişkin 
arşivlerdeki filmleri taradım. Dönem filmlerini inceledim. Belgesel, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminden başlayıp, Atatürk’ün 
ölümüne kadar olan süreci kapsıyor.” dedi.
Anaokulu, İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizin izlediği belgesel için Mustafa Tekeli’ye teşekkür ediyoruz.

Gelişim Koleji’nde Atatürk Belgeseli

Gelişim Koleji Yabancı Diller Koordinatö-
rü Özlem Sağlık, 3 Aralık Dünya Engelli-
ler Günü olması nedeniyle, uluslar arası 
bir mesaj verdi. “Sadece birkaç dakika da 
olsa, karanlıkta yemek yemeyi deneyin” 
diyen Sağlık, hepimizin potansiyel engelli 
olduğuna, bir diğerinin ne hissettiğini anla-
manın ve kabullenmenin de eğitsel bir sü-
reç olduğuna değindi.
Dünya Engelliler Günü kapsamında İngiliz-
ce dersinde etkinlikler yapan öğrencileri-

miz, engellilerin yaşamlarında karşılaştıkları güçlükler hakkında bilgi sahibi olurken bu güçlükleri çözmede kendilerinin ne gibi roller 
üstlenebileceği konusunda öneriler getirdiler. Ayrıca engelli ancak başarıya ulaşmayı kendine hedef belirlemiş kişilerin hayata dört 
elle sarılmaları hakkında tartışmada bulunarak azmin her türlü zorluğu yenebileceğini dile getirdiler.

Engel - siz Yaşam

Basında Neler Oluyor ?

10 KASIM 2012 Cumartesi günü okulumuz Çok Amaçlı Salonu’nda yapılan  SBS bilgi-
lendirme toplantısına, velilerimizin ilgisi üst düzeydeydi. Ortaokul Koordinatörü Hulusi 
KARSLI’nın  açılış konuşmasından sonra Rehber Öğretmenimiz Tuncay DUR   öğren-
cilerimizin ”ergenlik dönemi ruhsal – sosyal durumu” hakkında bilgilendirici ve çarpıcı 
örnekler sundu. Daha sonra SBS sürecinde velilerin öğrencilerimize nasıl yaklaşım ser-
gilemeleri  gerektiği konusunda bilgiler verdi.Ölçme Değerlendirme Uzmanımız Leman 
PEHLİVAN “E-BİLGİ” ( sınav sonuçları, ek çalışma, etüt, öğretmen mesaj vs )programının 
kullanımı hakkında uygulamalı örnekler sundu. Velilerimiz toplantıdan sonra 
memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür ettiler. İlgilerinden dolayı bütün velilerimize 
teşekkür ederiz.

8. Sınıf Öğrenci ve Velilerimize SBS Bilgilendirme 
Toplantısı Yapıldı

Lise son sınıflarla ilgili yapılacak olan etkinlikler çerçevesinde öğrencilerimizin üniver-
siteleri tanımaları ve daha sağlıklı tercihler yapabilmeleri için Yeditepe Üniversitesi yet-
kililerini öğrencilerimizle buluştu. Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Doç. Dr. Aslı Alıcı fakülte, bölümler, burslar ve projeler hakkında  üniversiteyi 
tanıtan bir seminer verdi. Sunumda günümüzde önem kazanan çeşitli mesleklere de 
değinilerek meslek dalları ile ilgili bilgiler verildi. Öğrencilerimizin büyük ilgiyle dinledik-
leri seminer sonunda bölümlerle ilgili soruları cevaplandıran yetkililere sunumlarından 
dolayı teşekkür ederiz.

Yeditepe Üniversitesi Tanıtım Programı

Kolejimiz  9-10-11.sınıf öğrencileri, Medya ve Gazetecilik 
etkinliği kapsamında  Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri 
Öznur Galyoncu KURT liderliğinde Anadolu Gazetesi haber 
toplanma  ve değerlendirme bölümüyle  Es Tv stüdyolarını 
ziyaret ettiler. Etkili bir kitle iletişim aracı olan gazetedeki ha-
berlerin toplanışını ,manşet ve sürmanşet olmaya aday ha-
berlerin seçiminin titizlikle değerlendirildiğini ve şehrimizin 
önemli bir kanalı olan Es Tv’nin çekimlerinin nerde gerçek-

leştiğini inceleyen  öğrencilerimiz medya hakkında bilgiler edindiler. Öğrencilerimiz, gazete ile ilgili sorularını da  ileterek konuyu 
yerinde öğrenmenin tadını çıkardılar.
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Anaokulu Hazırlık B sınıfı öğrencilerimiz, velilerimizden Berrak Yurtseven ile birlikte “Yanardağ Deneyi” yaptılar. Sınıf ortamında 
yanardağ nedir, nasıl oluşur ve faaliyete geçer konularını tartışan öğrencilerimiz, deneyi yapmak için çok heyecanlandı.

Dünyanın yuvarlaklığı, merkezinin çok sıcak olduğu, merkezinde kırmızı ve sıcak bir sıvı olduğu bilgisini veren Berrak Hanım, 
deneyde kullandığı malzemeleri de tanıtarak yanardağın püskürerek köpürmesini sağladı. Öğrencilerimizin şaşkınlığı ve neşesi 
görülmeye değerdi. Velimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz…

Atahan arkadaşımızın annesiyle bugün biz güzel bir deney yaptık. Renkli boyalı suya koyduğumuz karanfillerin renk değiştirmesini 
bekliyoruz.
Ayrıca fasulyelerimizin çimlenmesini de merakla bekliyoruz. Onlara her gün su vereceğiz.
Yasemin teyzemize çok teşekkür ediyoruz…

Yanardag Çok Yakınımızda

Seramik Çalışmamız

Biz Hazırlık B sınıfı bugün seramik çalışması yaptık. Çok mutluyuz…

ANAOKULUNDAN HABERLER
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Projemiz devam ediyor. Oyuncaklarımızı 
ve kitaplarımızı ihtiyacı olan arkadaşları-
mıza ulaştırmak için sabırsızlanıyoruz.

Bizler yardımlaşmayı çok seviyoruz. Bu-
gün yine kapaklar getirdik. İki tekerlekli 
sandalye alıp, ihtiyacı olan vatandaşları-
mıza bağışlayacağız. Bu projemiz hep de-
vam edecek, çok kişiye ulaşacağız…

Bugün, Ömer arkadaşımızın annesi biz ön 
hazırlık sınıfı öğrencilerine pasta yaptırdı. 
Minicik ellerimizle pasta yapmaktan çok 
zevk aldık. Sonra da keyifle yedik. Çok te-
şekkür ederiz Ayşenur teyzemiz…

Drama dersimizde bugün, duyma, görme 
ve tat alma konularını işlerken çok eğlen-
dik.

Bizler İngilizceyi oynayarak öğreniyoruz..

Tüm öğretmenlerimizin 
günü kutlu olsun!
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Profesyoneller
Doğuşcan 
Aladağ 

1- Gelişim Koleji mezunu olarak sizinle 
gurur duyuyoruz biraz kendinizden bah-
seder misiniz?
1989’da Eskişehir’de doğdum, büyüdüm.
Gelişim Koleji 2006 yılı mezunuyum. İl-
köğretimden liseye aynı kurumda eğitim 
aldım. Çoğu kişi gibi, okul hayatında ve 
dışında, güzel arkadaşlıkların ve ailenin 
var ettiği anılarla büyüdüm. Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi Mimarlık fakültesi 
Mimarlık bölümünü 2011 yılında şeref 
öğrencisi olarak bitirdim. Şu an aynı bö-
lümde yüksek lisans öğrencisiyim. Yük-
sek lisansımı Hollanda veya İspanya’da 
tamamlamayı planlıyorum.

2- Gelişim Koleji ile ilgili hatırladığınız en 
ilginç anı?
Aslında o kadar çok var ki… Tabii çoğu 
haylazlıkla ilgili. Özellikle, birimiz bir ku-
sur işlediğinde tüm sınıfın onun arkasında 
durduğunu çok iyi hatırlıyorum ve bunun 
çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu 
bize özgü bir şey miydi bilemem?
3- Gelişim Koleji’nde unutamadığınız öğ-
retmeniniz var mı?
Olmaz olur mu? Okul birçok defa yönetim 
değişikliği geçirdi ama bunların çoğunda 
öğretim kadrosu radikal biçimde değiş-
medi. Bu da aslında her defasında öğ-
rencilerin yabancı yüzlerle sudan çıkmış 
balığa dönmelerini engelledi. Ben öğret-
menlerimden bahsederken okulun yöne-
timini dikkate almıyorum, çünkü gelişim 
öncesi dönem de var. İlkokul sınıf öğret-
menim Nilüfer Eser ve Müdür yardımcısı 
Nesrin Alptekin’i hiç unutmam. Aynı şekil-
de hem beni hem kardeşimi 5’er yıl oku-
tan, sabrı ve sevgisiyle çok şeyi borçlu 
olduğumuz Bekir Konuk hocamı da. Hem 
ortaokul hem lise döneminde, disiplini ne-
rede ve nasıl kuracağını çok iyi bilen ve 
öğrencilerinden hiç uzaklaşmayan Mah-
mut Süzen hocama da öğrenci öğretmen 
ilişkisinden öteye bir güven beslerim. Lise 
döneminde ise hem entellektüel hem bi-
limsel düşün yapımızı besleyip biçimlen-
diren hocalarımdan, Tarih öğretmenim 
Kenan Altuntaş ve Biyoloji öğretmenim 
Feray Çiçekel’in ayrı yerleri vardır. Tabii 
lise dönemi boyunca bizim için iyi oldu-
ğunu düşündüğü her şeyi yapmak için 
çabalayan saygı değer Yaşar Demirci ho-
camdan da bahsetmezsem olmaz.

4- Gelişim Koleji son yıllarda çok gelişti 
ve değişimler yaşadı. Bu değişimlerden 
haberdar oluyor musunuz? 
Kardeşim benim mezuniyetimden sonra 
Gelişim’ e devam ettiği ve babam oku-
lun doktorluğunu yaptığı için haberdarım 
diyebilirim. Her kurumun iniş ve çıkış dö-

nemleri olabilir. Son yıllarda Gelişim’ in 
öğretim kadrosunu daha güçlendirdiğini 
ve öğrencilere daha fazla özgürlük ve bi-
reysellik şansı sağladığını düşünüyorum. 
Eğitimde en önemli şeyin öğrencileri hiza-
ya dizmek değil kendi yerlerini kendi belir-
lemelerini sağlamak olduğunu düşündü-
ğümden en kıymetli değişimin bu olduğu 
kanısındayım.

5- Gelişim Koleji’nin sloganı “Hayat Okula 
Sığmaz” …. Sizce hayat okula sığar mı?
Bu slogan gerçekten büyük anlam ba-
rındırıyor tabii ona gerçekten inanılırsa. 
Gelişim’ in bunu sadece ticari bir motto 
olarak benimsemediğine, bunun üzeri-
ne düşündüğüne inanıyorum. Çünkü bu 
kavramın irdelenmesi, ülkemizde geçerli 
olan eğitim konvansiyonuna aykırı, hat-
ta tehditkar. Tehditkar diyorum çünkü ne 
yazık ki ülkemizde ne bu tip eğitim sevilir 
ne de onu savunanlar. Soru soran, sürekli 
şüphe eden, bilimsel düşünceyi benim-
semiş, bireysel gücünün farkında olan 
fakat toplumcu düşünebilen bireyler asi-
mile edilmeye çalışılır. Bu nedenle benim 
de Gelişim’de okumam bir şanstı. Ben de 
farklı bir çocuktum. Geçmişe baktığımda 
dürüstçe söyleyebilirim ki yaşıtlarımın ço-

ğundan daha fazla ve daha ilerde düşün-
düm, hem daha bilgili hem de meraklıy-
dım. Bunun dönem dönem sosyal açıdan 
zararını gördüm. Neyse ki eğitim kuru-
mum beni herkes gibi olmaya zorlamadı. 
Kimseye kötü örnek olmak istemem ama 
ders esnasında kitap-dergi okurdum. Bu 
şekilde dersi de anlardım. Anladığımı da 
bilirdim; zaten eğer anlamasam okumaz-
dım. Gelişim’deki hocalarım da bunun 
farkında olup ona göre davrandılar, beni 
zorlamadılar, herkes ile aynı kalıba koy-
madılar. Hayatın okula sığmadığı doğ-
ru. Okul, insanın sosyal ilişkiler ve uyum 
davranışını kavradığı yer ama bu uyumun 
konformizme dönüşmemesi en önemli 
derdimiz olmalı.

6- Şu an nerede çalışıyorsunuz?
Mezuniyetimin ardından yaklaşık bir yıl 
boyunca ulusal bir yarışmada birincilik 
ödülü kazanarak hak kazandığımız An-
talya Kepez Belediyesi Kongre ve Sergi 
Merkezi Projeleri’yle uğraştım. Gerçekten 
çok yorucu aynı zamanda da öğretici bir 
süreçti. Kısa bir süre Yıldız Teknik Kong-
re Merkezi çalışmaları için başka bir ofise 
danışmanlık yaptım, şu an yüksek lisans 
çalışmalarıma yoğunlaşmış durumdayım 

Genç 
Merhaba bu ayki konuğum Doğuşcan Aladağ. Doğuşcan‘ı uzun zaman önce mezun olmasına rağmen yakından takip 
edebiliyoruz çünkü kardeşi Ata öğrencimiz. Ata ve Doğuşcan’ın babası Akif Aladağ ise kolejimizin doktoru.Doğuşcan 
ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine bize zaman ayırdığı için teşekkür ediyoruz.
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ve yeni yarışma projeleri üzerine çalışıyo-
rum, en son Rauf Denktaş Anıt Mezarı ve 
Müzesi Uluslararası Mimari proje yarışma-
sına katıldım, sonuçları bekliyorum.

7- Peki, sizce yaptığınız işin en güzel tarafı 
nedir?
Bana göre mimarlığın en güzel tarafı mes-
leğin yeniliğinin asla tükenmemesi, asla 
aynı şeyin iki kere üretilmemesidir. İyi bir 
mimar için her tasarım, her bağlam, her 
ihtiyaç programı yeni bir macera demektir. 
Mimarlık sanat ve bilim ile kurduğu eşde-
ğer ilişki ile diğer mesleklerden ayrılır, hem 
daha çok teknik bilgi sahibi bir sanatçısı-
nızdır hem de sanatı toplumu ve felsefeyi 
iyi tanıyan bir mühendis. Bu sebeple her-
kesten farklılaşır, toplumda bir çeşit yal-
nızlığa da mahkum olursunuz. Çok farklı 
bir eğitim sürecine girer, her şeye farklı 
gözle bakmaya başlar. Okumayı-yazmayı, 
resmi, heykeli tanır, sanat galerilerinde re-
simlerin karşısında dikilen insanların neye 
baktıklarını anlarsınız.

8- Gelecek 5 yılda kendinizi nerede görü-
yorsunuz? Var mı planlarınız?
Planım, yüksek lisansı Hollanda veya İs-
panya ‘da tamamladıktan sonra, ABD’de 
doktoraya devam etmek. Açıkcası önü-
müzdeki 5 yıl için eğitim haricinde profes-
yonel çalışmaların ikinci planda olduğunu 
söyleyebilirim. Hala mimarlık teorisi adına 
öğrenmek istediklerim var. Piyasada ça-
lışmaya başlayınca yeterince köreliyor-
sunuz zaten, hala vaktim varken teoriyi 
daha fazla kavramanın önemli olduğunu 
düşünüyorum. Akademik kariyere devam 
edip etmeyeceğime de bu süreçte karar 
vereceğim.

9- Mimar olmasaydınız eğer; ne olmak is-
terdiniz? Ya da hala istiyor musunuz?
Sanırım kendim için en doğru mesleği 
seçmişim, açıkçası bölümümü ailemin 
tavsiyesiyle seçtim. Tabii birçok tartışma 

oldu ama ailem beni hiçbir meslek için 
zorlamadı ve şimdi doğru tavsiyelerinden 
beni çok iyi tanıdıklarını anlıyorum. Meslek 
seçimi konusunda buradan velilere birkaç 
naçizhane önerim var, önce çocuğunuzu 
çok iyi tanıyın, neyi sevdiğini-sevmedi-
ğini, neyi yapıp-yapamayacağını objektif 
biçimde gözlemleyin. Çocuğunuza yalnız 
tavsiye verin, fazlasını yapmayın çünkü 
bu çok büyük bir sorumluluk. Mimar ol-
masam ne olmak isterdim sorusuna vere-
bileceğim bir cevap yok çünkü her mes-
leği içine girdiğinizde tanıyabiliyorsunuz.

10- Son olarak, bu mesleğe atılmak ve 
buna dair eğitim almak isteyen gençlere 
tavsiyeleriniz nelerdir? Neleri yapsınlar, 
nelerden uzak dursunlar?

İnsanların yaşamını barındıran kabuk-
ları biçimlendirme işi olan mimarlık, tıp 
ve hukuk ile birlikte antik mesleklerden 
kabul edilir ve insanlık tarihi kadar es-
kidir. Frank Lloyd Wright’a göre biçim 
haline gelmiş yaşam olan mimarlık 
için hala Romalı Mimar Vitruvius (M.Ö. 
1.yy.) tanımladığı “Utilitas, Firmitas, 
Venustas” (kullanışlılık, sağlamlık, 
güzellik) kavramlarının geçerliliği sür-
mektedir. Mimar, yapının tasarımını 
yapıp, diğer mühendislik dallarını ko-
ordine ederek bu kavramlar arasın-
daki optimum dengeyi kurar.
Bu alanda çalışmak isteyen bireyle-
rin öncelikle hiçbir şeyden uzak dur-
mamaları gerekiyor. Mimarlığı se-
çerlerse her alandaki bilgi birikimleri 
üretecekleri mimarlığa büyük katkı 
sağlayabilir. Bir de mimarlığın akıl-
da üretilen ve çeşitli yöntemlerle 
sunulan bir disiplin olduğununun 
anlaşılması gerekiyor. Geçmişte bu 
sunumlar el çizimleri yoluyla yapılı-
yordu, şimdi ise bilgisayar ortamı-
nın sunduğu çok çeşitli kolaylıklar 
var. Şahsen ben ne çok iyi çizim 

yapabiliyorum ne de çok temiz maketler, 
yine de başarılı olduğuma inanıyorum. 
Yaygın olan inancın aksine iyi çizim yapa-
bilen birey kesin olarak iyi bir mimar adayı 
değildir . Çünkü mimarlık iyi bir 3 boyutlu 
düşünme yetisi ve çok yönlü düşünebil-
meyi gerektirir. Fikirlerinizi nasıl aktaraca-
ğınız veya nasıl çalıştığınız çok da önemli 
değildir.

11- Eskişehir’e geldiğinizde okulumuzu 
ziyaret etmeniz için bir söz rica etsek….
Memnuniyetle…
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ebru etkinligi

Ebruya  yeni başlamama rağmen  ebruyu çok seviyorum. Ebruyu  seçmemin sebebi sanata olan ilgim. Ebruyla içimden geçenleri rahatlıkla ifade 
ediyorum. Gün  içinde yaşadığım olaylar ve hissettiğim duyguları ebruyla anlatarak  rahatlıyorum. Ebru etkinliğinde her hafta yeni bir şeyler öğre-
niyorum. Çalışmaya başladığımda bir şey  yapamasam da   Nuray hocam sayesinde yeni figürlerin nasıl oluşturulacağını  öğreniyorum. iyi ki bu  
etkinliği seçmişim.

Ebru sanatı ile ilgili düşüncelerim :  Etkinliğe başlamamın nedeni  sanata olan ilgim. Ebru sanatı yapmanın hoşuma gideceğini düşündüm ve bu 
düşünceyle ebru sanatına başlamak için ilk adımı attım. Etkinliğe  ilk başladığımda bunun çok eğlenceli bir iş olacağını düşündüm. Sonrasında da 
bu fikirlerim doğru çıktı. Ebru yapmayı sevdiğim için öğrenmemde çok kolay oldu. Ebru sadece bir sıvı üstüne birkaç boya damlası konulmadığını 
anladım. Ebruda istenildiğinde her şeyin yapılabileceği kararına vardım. Ve gerçekten öyle.Bunu anlamam için çok zaman gerekmedi çünkü ebru-
ya çabuk ısındığımdan daha ilk öğrendiğim gün balık ve çiçek yapabildiğimi değişik şekiller çıktığını gördüm .
Ebru öğrenmek de yapmak da hiç zor değildir aslında. Önemli olan sabretmek ve istemek.

 ECE GÜNAYDIN 8 -C  

Mertcan sezdi 8-C 408

deyimler

“Üç Aşağı Beş Yukarı”

Harun Can Ertonga 5-B

“Bir kulağından girip bir 
kulağından çıkmak.”

Merve Deniz Örgüt 5-C

“Yüz vermek”

Ali Öktem Kaçar 5-C

“Bindiği dalı kesmek”

Kerem Er 5-B

“İki ayağını bir pabu-
ca sokmak” 

Bilge İrem Bayır 5-D

Türkçe dersi 5. sınıf konusu  “Deyimler” ile ilgili öğrencilerimizin yapmış olduğu çalışmalar. 
Türkçe öğretmenimiz Uğur Balaban rehberliğinde gerçekleştirilen çalışmada,  öğrencilerimiz belirledikleri deyimlerin önce resimlerini yaptılar. Ar-
dından deyimlerin ne anlama geldiğini birbirlerine sorarak hem öğrendiler hem de eğlendiler.
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24 Kasımda öğretmenlerimiz ile kendimizi bir arada çizdik. Onların değerini biliyoruz. İyi ki varlar. Çizimlerimizi öğretmenlerimize 
24 Kasım öğretmenler günü töreninde hediye edip mutluluğumuzu paylaştık. Sezer SEZGİNER 2-A

24 KASIM ÖgRETMENLER GÜNÜ

Defne Öğüç 2-B Ekin Adar İlhan 3- A ipek Aydın 2-B

Teknoloji Tasarım Dersi, bizim için en rahatlatıcı ve keyif verici derstir. Çünkü derste hayal gücümüzü kullanarak bir şeyler tasarlı-
yoruz. Aynı zamanda tasarımlarımızda atık malzemeleri tekrar kullanılır hale getirmek bize mutluluk veriyor. Bu ders bize sevdiğimiz 
arkadaşlarımızla grup olarak yeni şeyler ortaya koyma fırsatı veriyor. 
Atık malzemeleri değerlendirme projesinde kaplumbağayı seçmemizin sebebi kaplumbağa gibi yavaş ve emin adımlarla hedefimize 
ulaşma isteğimizdir. Kelebeği seçmemizin sebebi ise kelebeğin bize baharı, dolayısıyla umudu ve neşeyi hatırlatmasıdır.
Bu tasarımları yaparken bazen zorlandık, bazen kendimizle gurur duyduk, bazen de güldük. 
Bu süreç bize hayal gücümüzün gelişmesini, azmin birlik ve beraberlikle bizi nelere ulaştırabileceğini gösterdi.

Buket Manavoğlu - AfranurÇetintaş - Sıla Ceyhan  6/ATeknoloji Tasarım Grubu

Atık malzemelerden hayvanat 
bahçesi
Teknoloji Tasarım dersimiz çok zevkli geçiyor. Öğretmenimiz 2.projeye başladığımızda atık malzemelerden Hayvanat Bahçesi 
yapacağımızı söylediğinde biz iki kişilik grup olmaya karar verdik ve el birliği ile “Koyun ve Yavru Kuzular” çalışmamızı bitirdik. 

Ceren Özer - Ece Dizdar  6-C 

“Kulağına küpe 
olmak”

Ceren Melek İyilik
5-B

“Zeytinyağı gibi 
üste çıkmak”

Kuzey Karaköse 
5-A

“Midesi kazınmak”

Selen Abacı 
5-B

“Bir eli yağda, bir eli 
balda”

Defne Çelik 
5-B

“Aklı başından bir 
karış yukarı” 

Aslı Altın
5-B

“Çiçeği burnunda”

Fatma İlayda Öksüz 
5-D
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CAN DOSTUM           (2012, OLİVER NAKACHE VE ERİC TOLEDANO)

Fransız yapımı bu film, hayatta bir noktadan sonra kültür ve sınıf farklılıklarının ortadan kalkması temasına odaklanan ve ram - mizah 
arasında gidip gelen bir yapım.

Konu: Zengin bir iş adamı ve aristokrat olan Philippe, yamaç paraşütü yaparken geçirdiği kaza sonrası felç olur ve boynundan aşa-
ğısı kullanılmaz hale gelir. Driss ise hapishaneden yeni çıkmış bir işsizdir. Philippe 7 gün 24 saat boyunca bakımını üstlenmesi için 
Driss’ ì evine yatılı yardımcı olarak alınca ikisinin de dünyası değişecektir. Normal şartlar altında hiçbir zaman yan yana gelmeyecek 
bu ikili iyisiyle kötüsüyle hayatın tadını çıkarırlar.

Sonuç olarak; “Can Dostum” sınıfsal farklılıkları irdeleyen politik yanı kuvvetli bir çalışma değil, popüler kültüre mal olmuş eğlenceli 
bir seyirlik olarak izlendiğinde seyredenleri hayal kırıklığına uğratmayacak bir film. Özellikle Omar Sky’ ın filmin her sahnesini doldu-
ran performansı sayesinde film son derece sürükleyici bir çalışma haline geliyor. İzlenmeye değer bir film.

ONLARI BENDEN ALMAYIN…
           
           Bir şekilde… Nasıl? Bilmiyorum. Ama buraya ait olduğumu hissetmiyorum. Sevmediğim bir şeyi seviyor gibi davranmama-
lıyım. Burada kalmamalıyım. Ben buraya ait değilim!
          Belki de uçmalıyım. Daha kolay olmaz mıydı? Cam gibi şeffaf kanatlarım olsun… Güneş ışığında öyle bir parlasın ki, bakan-
ların gözleri kamaşsın. Hiçbir orijinalliği olmayan beyaz, tüy kanatlar isteyeceğimi düşünmediniz değil mi? Şeffaf kanatlarımın beni 
taşıyabileceği yerler dünyayla sınırlı kalmasın. Hayallerime taşısınlar beni. Hayallerim de normal değildir. Evet, onlar da bir acayip… 
Ama herkesin hayalleri gibi muhteşemdirler. Yani hayaller derken birini öldürmeyi çok istediğinizde aklınıza gelen görüntülerden 
bahsetmiyorum. Dileklerinizden bahsediyorum. Onlar her zaman mükemmeldirler. Tam da bu nedenle “Hiçbir şey mükemmel de-
ğildir.” sözünü anlamıyorum. Eğer hiçbir şey mükemmel değilse, mükemmel olan hayallerimiz asla gerçekleşemeyecek demektir. 
Umut kırıcı bir düşünce, sizce de öyle değil mi? İşte kanatlarımla mükemmel, olağanüstü, macera ve aşkla dolu, biraz da anormal 
olan kendi dünyama uçmayı bu nedenle çok istiyorum. Gerçeğin umutlarımı yıkmasını kabullenemiyorum.
          Gerçek hayatta kimi insanı düşünceleri esir alır. Kimisinin cesareti uzun bir tatile çıkmıştır. Kimisinin kalbi kırıktır. Kimisinin 
inancı, televizyon kumandasının her zaman kayboluşu gibi bir yerlere kaybolmuştur aslında hemen koltukta dursa da görünmez. 
Kimisi de benim gibidir. Kararsız ama inanmak isteyen… Hayaller onun güneşidir. Onlarsız donar, yaşlanır. Ayrıca bir gün artık ha-
yattan hiçbir beklentisi kalmamış, hayalleri ellerinden alınmış olan yetişkinlere benzemekten çok korkar.

TOROS CANAVARI

‘Bu devirde itibar canavarlara!’
 Oyunumuzun kahramanı Nuri Sayaner kendi halinde, emekli, yaşamını dürüstlükle sürdürmeye gayret eden bir baba. Değişen 
dünya düzeni içinde değerlerini kaybetmemeye çalışan sade bir vatandaştır. Ama birtakım yanlışlıklardan dolayı Toros Canavarı 
lakaplı bir azılı haydut olmakla suçlanır. Bu oyunda seyircide şaşkınlık yaratan durum ise Nuri Sayaner’in sade bir vatandaş iken 
görmediği itibarı canavar iken görmesidir. Bu yaşanan olaylara Aziz Nesin’in ustalığıyla dışarıdan baktığımızda her şeyin aslında ne 
kadar komik olduğunu görüyoruz ve gülüyoruz fakat güldüğümüz şey aslında hepimizin başına gelebilir.
 Oyunculuklara geldiğimizde Nuri Sayaner karakterini canlandıran Mustafa Kılıkcı, Nuri Sayaner’in eşi Mihriban karakterini canlan-
dıran Burcu Tutkun Oruç ve ev sahibi Ziya Çalakçı karakterine hayat veren Hakkı Kuş’un performansı övgüye değer nitelikteydi.
 Ve son olarak diyebilirim ki;
‘Masum olduğumuzu kanıtlayacak kadar sağlam kanıtlarımız yoksa güçlü olamayız.’

Hazal Açma 
9 Fen C

İrem Özer  
9 Fen C

Simay Erdem  
9 Fen C  

Katı,sıvı,gaz
Hepsi çok önemli,
Tanıyalım
Maddenin üç halini.

Birincisi katı,
Kalem,silgi,halı.
Dolduramaz kabın her tarafını.

İkincisi sıvı,
Göl,dere,göz yaşı
Akışkandır daima
Bir şekli yok aslında.

Sonuncusu gaz
Hava,doğalgaz
Tüm odaya yayılır.
Göremesen de ordadır.

Öğrendik maddenin üç halini
Çok sevdik hepsini
Onları unutmayalım
Hepsi çok değerli.

MADDENİN ÜÇ HALİ

Ezgi Güleç 4-A

Sinema Yorum

tiyatro Yorum

deneme
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19-25 Kasım 2012 tarihleri arasında Ge-
lişim Koleji’nde düzenlenen 1.Uluslara-
rası Gelişim Eskrim Kampı yurt dışından 
gelen sporcuların da katılımıyla başladı. 
Sporcularımızın gelişimine büyük kat-
kı sağlayacak olan kamp sabah akşam 
gerçekleştirilen antrenmanlarla ve farklı 
etkinliklerle devam etti. 24 Kasım 2012 
Cumartesi günü yapılan turnuvada dere-
ce alan öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

1. Uluslararası Gelişim Eskrim
Kamp ve Turnuvası Yapıldı

1 – 2 Aralık 2012 tarihlerinde Özel Çağdaş 
İlkokulu tarafından Öğretmenler Günü 
anısına düzenlenen 6. Geleneksel Masa 
Tenisi Turnuvasından sporcularımız 2 
şampiyonluk kupası ile ayrıldı. Turnuvaya 
Yıldızlar kategorisinde 1 erkek ve 1 bayan 
takımıyla katılan okulumuz sporcuları, her 
iki takımda da aldıkları ŞAMPİYONLUKLA 
herkesi gururlandırdı. Turnuva boyunca 
sporcularımızı her zaman destekleyen ve-
lilerimize teşekkür ediyor, antrenörümüz 
Ziya Hoca’ya ve öğrencilerimize başarıla-
rının devamını diliyoruz.

Çağdaş Turnuvasında GELİŞİM KUPALARI TOPLADI

Yıldız Bayan Masa Tenisi Takımımız;
  Damla Nur OFELLİ
  Ekin SAYER
  Zeynep BİLİMLİ
  Cansu DEMİR
Yıldız Erkek Masa Tenisi Takımımız;
  Arda İSTİFÇİ
  Kerim ÖZAY
  Ata CAVKAYTAR
  Mert YALÇIN
  Ufuk Tan UZUN

Gelişimin Sultanları, Okullar Arası Genç 
Kızlar Voleybol karşılaşmalarında Sarıca-
kaya Ç.P.Lisesini 3-0 yenerek bu dönem 
ilk galibiyetini aldı. Çamlıca Kemal Unakı-
tan Spor Salonu’nda gerçekleşen karşı-
laşmada sporcularımız oldukça rahat bir 
oyunla müsabakayı tamamladı. Spor-
cularımızı ve antrenörlerimizi tebrik eder 
şampiyonluk yolunda başarılar dileriz.

Şampiyonluk Yolunda İlk Adım
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Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlü-
ğü tarafından düzenlenen Kulüpler Arası 
Yıldız Erkekler Basketbol Müsabakaları 
Atayurt Spor Kulübü ile oynadığımız final 
maçı ile sona erdi. Kulübümüz Yıldız Er-
kekler Basketbol Takımı 21 Kasım akşa-
mı Atayurt Spor Kulübü ile oynadığı final 
maçında, aldığı şampiyonluk kupası ile 
üstünlüğünü bir kez daha gösterdi. Spor-
cularımıza şampiyonluk kupası ve madal-
yaları Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü 
Sayın Hüseyin AKSOY ve Gelişim Spor 
Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Er-
dal ŞAHBAZ tarafından takdim edildi. Ol-
dukça yoğun bir seyirci kitlesi tarafından 
izlenen final maçı herkese heyecanlı daki-
kalar yaşattı. Sporcularımızın üstün gayret 
ve performansları sonucunda şampiyon-
luğu elde etmeleri, Gelişim Ailesine büyük 
sevinç yarattı. Sporcularımızı ve antrenör-
lerimizi kutluyor, bizlere destek veren tüm 
öğrenci, veli, öğretmen ve idarecilerimize 
teşekkür ediyoruz.

Gelenek Yine Bozulmadı

ŞAMPİYON GELİŞİM

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ku-
lüpler Arası Genç Erkekler Basketbol Turnuvası 28 Kasım Çarşamba 
günü oynanan final maçlarıyla sona erdi. Sporcular final maçını Atayurt 
Spor Kulübü ile oynadı ve 74 – 60’lık skor ile Gençler kategorisinde 
de ŞAMPİYONLUĞA ulaştı. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanan 
karşılaşmayı oldukça kalabalık bir seyirci topluluğu izledi. Özellikle de 
Gelişim Ailesinin (öğrenci, veli, öğretmen, idareci) yoğun destekleri 
görülmeye değerdi. Geçen hafta Yıldız Erkekler Basketbol Takımımızın 
aldığı şampiyonluk kupasının ardından, bu kez de Genç Erkekler Bas-
ketbol Takımımızın şampiyonluk kupasını alması tüm Gelişim Ailesini 
sevindirdi ve gururlandırdı. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi (Can 
CORCOR, Tezcan YEŞİLÇAYIRLI, Gürbüz ÇAM) içten tebrik ediyor, 
Türkiye kupalarında başarılar diliyoruz.
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  Toplam 5 spor kulübünden 48 sporcu-
nun katıldığı turnuva Gelişim Koleji Spor 
Salonunda gerçekleşti ve veliler tarafın-
dan oldukça ilgi gördü.
Uygulamalı Dersler Koordinatörü Funda 
Çallı, etkinlikle ilgili düşüncelerini şöyle 
paylaştı.
“Okulumuz Spor Kulübünden katılan 
sporcularımız bu turnuva sayesinde bü-
yük tecrübe kazandı. Turnuva sonunda 
gerçekleşen ödül töreninde, Gelişim Ko-
leji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdal 
ŞAHBAZ, Eskrim sporuna verdiği önemi 
belirtti. Müsabakaya katılan tüm spor-
culara madalya, katılım belgesi ve çeşitli 
armağanlar verilirken, dereceye giren-
lere de ayrıca turnuva için özel yapılan 
kupalardan verildi. “ESKRİM AİLESİ” 
adına da, velilerimizden Murat ERYİĞİT, 
Canan GÖNENLİ, Nalan VURAN, Gülde-
ren SÜRÜCÜ ve Sema KUTLU da ant-
renörlerimiz Çiğdem ABAZA’ya, Mustafa 
USLULAR’a, Mehmet ŞAFAK ve diğer 
kulüp antrenörlerine armağanlarını ve gü-
nün anısına plaketlerini sundular.  Okulu-
muz öğrencilerinden Oğulcan ERYİĞİT ve 
Beril USLULAR, Yıldızlar B Kategorisinde 
BİRİNCİ olarak şampiyonluk kupalarını 
almaya hak kazandılar. Ayrıca diğer kate-
gorilerde spor kulübümüzü en iyi şekilde 
temsil eden süper minik, minik ve yıldız 
sporcularımızı da tebrik ediyoruz. (Kerem 
Yurtseven, Başar Yıldız, Berke Can Er-
dal, Yiğit Gezen, M.Utku Sönmez, Berke 
Örtemiz, Baran Saldan, Kerem er, Berke 
Özenç, Ali Öktem Kaçar, Berke Gündüz, 
Tunç Oral, Ilgın Zeynep Alhan, Neslihan 
Gönenli) 1.Uluslararası Gelişim Eskrim 
Kampı ve Turnuvanın gerçekleşmesinde 
emeği geçen tüm öğretmenlerimize, özel-
likle Beden Eğitimi Öğretmeni ve Eskrim 
Antrenörü Çiğdem ABAZA’ya, Mustafa 
USLULAR’a, Mehmet ŞAFAK’a, İdari ve 
Destek Birimler Koordinatörümüz Cüneyt 
TAŞAL’a, Kurumsal İletişim Koordinatörü-
müz Seray DEMİR’e, organizasyonda gö-
rev alan Beden Eğitimi Öğretmenlerimiz 
Can CORCOR ve Gürbüz ÇAM’a, bizleri 
her zaman destekleyen velilerimize, her 
zaman yanımızda olan yardımcı persone-
limize, okul koordinatörlerimize, Eskişehir 
Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Sa-
yın Hüseyin AKSOY’a ve bu organizasyo-
nun hayata geçirilmesi için bizlere güve-
nip onay veren sevgili kurucumuz Erdal 
ŞAHBAZ’a teşekkür ediyoruz. “
 
Turnuva sonunda Eskişehirli eskrimci-
lerimiz ödül töreninin ardından ESPARK 
Alışverişmerkezinde Eskrim Sporunu ta-
nıtmak amacıyla kısa bir gösteri yaparak 
bu yoğun ve eğlenceli geçen 1.Uluslara-
rası Gelişim Eskrim Kampı ve Turnuvasını 
başarıyla tamamladılar.

ULUSLARARASI GELİŞİM ESKRİM TURNUVASI’NDA 
MUHTEŞEM KAPANIŞ

Turnuva sonunda dereceye giren spor-
cular:
 
Süper Minikler Kategorisi (Kızlar):
 
1.       Nazlı Ceren Alioğlu 
(Ankara Eskrim Kulübü)
2.       Janet Paskova  
(Bulgaristan Eskrim Kulübü)
3.       Michel Sogoyan  
(Bulgaristan Eskrim kulübü)
 
Süper Minikler Kategorisi (Erkekler):
1.       Mert Telli   
(İstanbul TED Kulübü)
2.       Ahmet Taha Uysal 
(Ankara Spor Kulübü)
3.       Engin Keçeli  
(Ankara Spor Kulübü)
 
Minikler Kategorisi (Kızlar):
1.       Tuğçe Kaya  
(Eskişehir Gençlik Spor Kulübü)
2.       Kalina Ortamorova 
(Bulgaristan Eskrim Kulübü)
3.       Ece Emeyli  
(Ankara Spor Kulübü)
 
Minikler Kategorisi (Erkekler):
1.       Burak Terlemez  
(Ankara Eskrim Kulübü)
2.       Metehan Kutlu  
(Eskişehir Gelişim Spor Kulübü)
3.       Ali Katoğlu  
(Ankara Eskrim Kulübü)
 
Yıldızlar A Kategorisi (Kızlar):
1.       Nevin Bayram  
(Eskişehir Gençlik Spor Kulübü)
2.       İnes Soghoyan  
(Bulgaristan Eskrim Kulübü)
3.       Sude Vuran                       
(Eskişehir Gelişim Spor Kulübü)
 
Yıldızlar A Kategorisi (Erkekler):
1.       Berk Pekpınarlı                   
(Eskişehir Gençlik Spor Kulübü)
2.       Furkan Kanca                     
(Eskişehir Gençlik Spor Kulübü)
3.       -----------------
 
Yıldızlar B Kategorisi (Kızlar):
1.       Beril Uslular  
(Eskişehir Gelişim Spor Kulübü)
2.       Ayperi Sürücü  
(Eskişehir Gençlik Spor Kulübü)
3.       Uhte Orak                         
(Eskişehir Gençlik Spor Kulübü)
 
Yıldızlar B Kategorisi (Erkekler):
1.       Oğulcan Eryiğit  
(Eskişehir Gelişim Spor Kulübü)
2.       Bora Müthiş  
(Ankara Eskrim Kulübü)
3.       Avedis Dadikozyon 
(Bulgaristan Spor Kulübü)
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Gelisim at Anıtkabir
Every year, in Ataturk week, 4th grade students 
and teachers of Gelisim College come before Mus-
tafa Kemal Ataturk; representing the whole school. 
Students of Gelisim College who aim at increasing 
the dedication of Ataturk’s ideas and showing their 
gratitude to the creator of the Republic laid a wre-

ath on Mustafa Kemal Ataturk’s mausoleum. The lines written on Anıtkabir mausoleum 
diary showed the commitment of Gelisim students and teachers to the great leader 
Mustafa Kemal Ataturk.

Parent Meeting Conferences

The parents of Gelisim College attended the parent 
meeting conference to learn the performance of their 
children. The parents, who had the chance to talk to 
every teacher face to face, expressed their pleasure 
to the school management for the effectiveness of 
the new parent meeting conference system.

Gelisim 1st  
International 

Fencing Camp
Gelisim 1st  International 
Fencing Camp (19/25 No-
vember 2012) started with the arrivals of participants ab-
road. The camp went on with trainings and mini contests 
and activities until the day of tournament. The tournament 
was held on 24 November 2012 at Gelisim College Sports 
Hall with almost 80 participants from Turkey and abroad 
alike.  Congratulations to all the students who took part 
and many thanks to our fencing teachers who worked 
very hard for the organisation.

Gelisim 
Traditional 
Teachers’ 
Day Dinner 
Gelisim Education 
Corporation held the 

traditional Teachers’ Day dinner with great enthusiasm. 
Teachers and the managers of Eskişehir Gelişim College, 
My English Language School, İnci Anadolum-Süremer 
and MAT-FKB Gelisim courses had a great time with the 
songs of Barış Kömürcüoğlu. The small gifts to the mem-
bers of Gelisim Education family cheered up the atmosp-
here even more. School-Parent Cooperation was also 
there to celebrate this happy day with the teachers. The 
employees who have been working at the GEC for 15-10 
years were presented a plaque.

The Volcano is here! 
Kindergarten Class B students carried out a volcano experiment 
with one of our parents Berrak Yurtseven. Our students while tal-
king about volcanoes and eruptions got really excited when they 
started to make the experiment. Ms. Yurtseven while explaining 
the students the elliptical shape of the world and that the center 
of the earth is really hot, carried out the experiment. The students 
after seeing the boiling volcano eruption got very surprised.

Social Studies In Phrygian 
Valley
Our sixth graders went on a field trip to Phrygian Val-
ley regarding the Social Sciences theme The History 
of The Civilizations of the unit Life on The Earth. In 
Yazılıkaya Ancient City which had been the temple 

city of Phrygia; Ayşe Karahan the Social Sciences teacher explained the culture of the 
Phrygians. After that, in accordance with the unit the Resources of Our Country, our 
students went to see the Borate Museum in Seyitgazi Distinct and gained information 
about the importance of the Borate mines.

Cooperaion of the 
Guidance Counselors 
The counseling and guidance specialists wor-
king at different schools of Eskişehir and the 
guidance counselor of Gelisim College coope-
rated on a test that evaluates the basic talents. 
They measured the basic talents and skills of 
almost 240 students of Gelisim College and fo-
und out the areas of interests of the students. 
At the end of the 3-week-work the counselors attended the certificate awarding cere-
mony at Gelisim College and took their certificates.

Sultans of 
Gelisim
Sultans of Gelisim, Gelisim 
Girls’ Volleyball team won 

their first game of this term by beating Sarıcakaya CP 
High School on 3-0. The players played a very comfortab-
le game. Congratulations to the players and the coaches.

Gelisim is The 
Champion

The basketball tournament 
organised by the Sports Di-
rectorate of The city ended 
on 28th November Wed-
nesday. The teams that had 
played at the final game was Atayurt SC and Gelisim SC. 
Gelisim beat Atayurt SC on 74-60 score and became the 
CHAMPION. The match was watched by a large number 
of spectators. Especially the support of Gelisim fans (te-
achers, students, coordinators, parents) was admirable. 
Many thanks and congratulations to the successful stu-
dents and coaches (Can CORCOR, Gürbüz ÇAM, Tezcan 
YEŞİLÇAYIRLI) of the champion team.


