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Eğitim anlayışını sadece okulla sınırlandırmayıp 
enternasyonel bir anlayışla, hızla değişen ve dö-

nüşen küresel sistemde öğrenci gelişimini merkeze 
aldığımız okulumuzdan dünyaya açılan öğrencile-
rimizle gurur duyuyoruz. Eğitim serüvenlerine yurt 
dışında devam edecek öğrencilerimiz Begüm Döğe-
roğlu, Can Güven, Selin Kadayıfçı, Berkin Kadayıfçı ve 
Hazan Yağcı`ya başarılar diliyoruz.

10. sınıf öğrencilerimizden Hilmi Utku Sönmez, 27 Eylül – 1 Ekim 
tarihleri arasında Mersin’de gerçekleştirilecek olan MERSCIN ve 3. 
Uluslararası Mersin Bilim Şenliği’ne davet edilmiştir.

Uluslararası 5 kıtada bulunan 16 ülkeden 34 araştırmacı, Ulusal dü-
zeyde 34 şehirde bulunan 48 kurumdan 96 araştırmacının katılım 
göstereceği; bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılma-
sını, bilim ve teknoloji arasındaki etkileşimin topluma eğlenceli ve 
anlaşılır şekilde kavratmayı ve toplumun her kesminden, her yaş 
grubundan kitlelerin bilim farkındalığı kazanmasını hedefleyen 
MERSCIN ve 3. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği’ne katılacak öğren-
cimizi tebrik eder başarılar dileriz.

Geçtiğimiz Mayıs ayında okulumuzda gerçekleştirdiğimiz Camb-
ridge sınavlarına giren öğrencilerimiz sonuç belgelerini aldılar. 
Üçüncü sınıftan dokuzuncu sınıfa kadar çok sayıda öğrencimizin 
katıldığı sınav; konuşma, okuma, yazma, dinleme, dilbilgisi ve ke-
lime bilgisi gibi alanlarda değerlendirme yaparak öğrencilerimizin 
dil birikimlerini yansıtmalarına olanak veriyor. Sınavlarda göster-
dikleri performanstan dolayı öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme so-
nuçları açıklandı. Bilim ve Sanat Eğitim 

Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve 
Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafın-
dan her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav 
sonuçlarına göre belirlenmektedir. Bu sınav il-
kokul 1. , 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere 
tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Ka-
zanan öğrencilerimizi tebrik ederiz.

12. Sınıf öğrencilerimiz 15-16 Ağustos tarihlerinde uygulanan TYT ve AYT 
sınavları ile YKS hızlandırma sürecine start verdi. Uygulanan sınavların ardın-
dan Lise Yöneticimiz Sinem Beken ve 12. Sınıflar Rehber öğretmenimiz Pe-
rihan Bozbay öğrencilerimiz ile toplantı gerçekleştirdiler. 2018 YKS Sınavına 
yönelik değerlendirmeler yapıp ardından 12. Sınıflar akademik programımı-
zı öğrencilerimiz ile paylaştılar. Ardından Yönetim Kurulu Başkanımız Erdal 
Şahbaz’ın öğrencilerimize başarı dilekleri ile toplantımız son buldu. Başarı 
ve kazanma geleneğimizi bu yıl daha da ileriye taşıyacak öğrencilerimize 
güveniyor ve hepsine hedeflerine ulaşacakları güzel bir yıl diliyoruz.

10. SINIF ÖĞRENCİMİZ
HİLMİ UTKU SÖNMEZ,
MERSCIN VE 3. ULUSLARARASI 
MERSİN BİLİM ŞENLİĞİNDE

CAMBRIDGE SINAVLARI SONUÇ 
BELGELERİ VERİLDİ

GELİŞİMLİLER YKS MARATONUNA HIZLI BAŞLADI
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ASYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI’NDA 2 ÖĞRENCİ 2 ÖDÜL
AIMO (Asya Uluslararası Matematik Olimpi-
yatları), 16 ülkenin katılımı ile 4 Ağustos’ta 

Tayland’da gerçekleşti.
 
Kanguru Matematik Türkiye işbirliği ile Tür-
kiye ilk kez bu önemli oluşuma katıldı.Kan-
guru Matematik Final Sınavı’nda birinci olan 
Yusuf Kağan Çiçekdağ ve Sarp Eren, okulu-
muz Matematik öğretmenlerinden Esra Çelik 
rehberliğinde AIMO’daydı. Ülkemizi başarılı 
bir şekilde temsil eden ekip, altın madalya ve 
ikincilik kupasını alarak bizleri gururlandırdı.
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ATLANTIC PASIFIC MATEMATİK 
LİGİNDE DÜNYA BİRİNCİSİYİZ

12.SINIF ÖĞRENCİLERİMİZE CV HAZIRLAMA
VE MÜLAKAT TEKNİKLERİ SEMİNERİ

CAMBRIDGE SINAVLARI SONUÇ 
BELGELERİ VERİLDİ

9.sınıf öğrencilerimizden Özgür Deniz Akyol, TÜ-
BİTAK Matematik Olimpiyatları’nda ilk aşamayı 

tamamlayan 50 kişinin katıldığı ikinci aşama sınavı 
neticesinde; 20 kişi arasına girerek Kış Okuluna ve 
Takım Seçme Sınavına girmeye hak kazanmıştır.  

Bu program sayesinde öğrencilerimizin dünya vatandaşı 
olma yolunda önemli bir adım atmalarını hedefliyoruz.
 
Aynı zamanda;
-Bakış açılarının zenginleşmesi,
-Özgüvenlerinin artması,
-Farklı yerler görerek dil becerilerinin gelişmesi,
-CV`lerine yapılacak önemli bir katkı
 
Tüm bunlar ve daha fazlası “Gelişim Londra Yaz Okulu ve 
Trinity Sertifika Programı” sayesinde gerçek olacak.

Gelişim Okulları Matematik öğretmenleri olarak yeni sınav siste-
miyle birlikte Matematik becerisini oldukça etkin kullanan bi-

reyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda öğrencilerimizin ka-
tılabileceği, yeni sınav sisteminin soru anlayışıyla uyum sağlayan ve 
dünya genelinde geçerliliği olan yarışma ve sınavları araştırıyoruz.
 
Tüm dünyadaki lise öğrencilerinin katılabildiği Atlantic Pasific Ma-
tematik Ligi yarışması “Kasım - Nisan” ayları arasında gerçekleşen 6 
aşamalı bir sınav olup “Trigonometri, Geometri ve Cebir” konularını 
içermektedir. Kasım ayında ilk aşaması gerçekleşen uluslararası bu 
sınavda birinci olmuş bulunmaktayız.

Okulumuz öğrencilerinden Özgür Deniz Akyol ve Zeynep Şiş-
man 1 Aralıkta Zorlu PSM`de gerçekleştirilen YGA Zirves’ne 
katılarak, İkinci Aşamaya katılım hakkı elde etmişlerdir. 18 
Aralıkta son bulacak İkinci aşama mülakatları için kendilerine 
başarılar diliyoruz.

Gerçekleştirilen CV Hazırlama ve 
Mülakat Teknikleri sunumunda iyi 
bir CV’de neler olması gerektiği, 
kısa ve etkili CV hazırlama teknik-
leri gibi konulara değinilirken son 
zamanlarda yurt dışından sonra 
ülkemizde de yaygınlaşmaya baş-
layan İnfografik CV örnekleri öğ-
rencilerimiz ile paylaşıldı. 

YGA ZİRVESİNDEYDİK
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Genç Başarı Eğitim Vakfı ile ortaklaşa yürüttüğümüz 
Liseli Şirket Programımızda 14 Genç Başarı Şirketimiz 
ürünlerinin lansmanını yapmak üzere gerçekleştirdiği-
miz fuar organizasyonumuzda bir araya geldi.
 
Bu yıl 2. Gelişimli Genç Girişimciler Ticaret Fuarı’nı dü-
zenleyen okulumuz bu programla «yaparak öğrenme-
ye» dayalı, yakın gelecekte sosyal-ekonomik hayata yön 
verecek olan öğrencilerimizi, iş dünyası ile buluşturan 
bir köprü görevi görme, gençlerin kişisel gelişimlerini, 
yetkinliklerini ve istihdam edilebilirlikleri konularında 
geliştirici rol üstlenmek gibi hedeflerimiz var.
 
Geçen yıl Türkiye finallerinde ilimizi ve okulumuzu 
temsil etme hakkı kazanan iki ekibimizden NERO`nun 
üyesi olan 12. sınıf öğrencimiz Murat Erkin Çicek’in 
konuşması ile başlayan programımız, Gelişim Okulları 
Kurucusu Erdal Şahbaz’ın konuşması ile devam etti. Ar-
dından İstanbul’dan bugünkü organizasyonumuz için 
gelen Genç Başarı Eğitim Vakfı Proje Sorumlusu Melike 
Akpınar’ın Şirket Programının detaylarını anlatan su-
numundan sonra; Ali Güven Turizm Meslek Lisesi, Türk 
Telekom Meslek Lisesi ve Eti Sosyal Bilimler Anadolu Li-
sesi öğrenci ve öğretmenlerinin de aralarında olduğu 
ziyaretçilerimiz fuar alanına gezip ürünleri incelediler. 
Günün sonunda Proje Sorumlusu Melike Hanım proje-
de yer alan öğrencilerimizin sorularını yanıtlayacağı bir 
toplantı gerçekleştirdi.
 
Öğrencilerimizin bugünkü heyecanına ortak olan ve 
bizleri destekleyen tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz.

 

2.GELİŞİMLİ GENÇ GİRİŞİMCİLER TİCARET FUARINI GERÇEKLEŞTİRDİK

GELİŞİMLİ GENÇ GİRİŞİMCİLER Ebru Emre İle

GELİŞİMLİ GENÇ GİRİŞİMCİLER 
Busena Çelik Zümbül ile

Okulumuzda yürütülen Genç Bizz programı kapsamında Ethereal şirketi 
mentoru olarak atanan profesyonel yaşam koçu ve mentor, köşe yazarı, 
Kanal 26’da İş ve Yaşam programının yapımcısı ve AZTATEK A.Ş. Genel Mü-
dürü olan Ebru Emre’yle ilk buluşmamızı gerçekleştirdik.
 

Okulumuzda sürdürülen Genç Bizz programı kapsa-
mında Bio Goods Şirketi Mentörü olarak atanan Genç 
Kadın Girişimci ve Pazarlamakolog Busena Çelik Züm-
bül ile ilk buluşmamızı gerçekleştirdik. 
 

Okulumuzda sürdürülen Genç Bizz programı kapsamında Sabun Kuşağı 
şirketi mentoru olarak atanan Designpr Reklam Ajansı’nın sahibi Çiğdem 
Dedeoğlu ile ilk buluşmamızı gerçekleştirdik. 
 

GELİŞİMLİ GENÇ GİRİŞİMCİLER 
Çiğdem Dedeoğlu ile
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5. Sınıflar Fen Bilimleri dersi kapsamında “Canlılar 
Dünyası” ünitesini somutlaştırarak öğrendik. Öğren-
cilerimiz Fen Bilimleri öğretmenleri rehberliğinde 
bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve mikroskobik canlılar-
dan çeşitli örnekler seçtiler. Seçtikleri örneklerle terar-
yumlarda canlılar dünyasından bir kesit oluşturdular. 
Öğrencilerimiz böylece canlılar dünyasını kendi mo-
dellemeleriyle öğrendiler.

Ödül programının beceri geliştirme, fiziksel gelişim ve gönüllü hizmeti 
bölümlerini tamamlayarak son etap olan macera ve keşif bölümüne katıl-
maya hak kazanan öğrencilerimiz, 18-19 Eylül tarihlerinde Yenisofça mev-
kiinde gerçekleştirilen toplamda yaklaşık 25 km’lik parkuru planladıkları 
zamanlarda bitirerek The Duke of Edinburgh’s International Award ödül 
programını da başarıyla tamamlamış oldular. 
 

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi işbirli-
ği ile yürütülen, Horizon 2020 Remourban Projesi kapsamında yer 

alan ‘’Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalara Doğru’’ adlı konferans, Üniversite’nin 
Rektörlük binası konferans salonunda gerçekleştirildi.
 
Konuşmacı olarak katılan Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi De-
kanı Sayın Prof. Dr. Türkan GÖKSAL ÖZBALTA, konuşmasında; konforlu 
binaların yapımı için kullanılan enerjinin doğaya zararları Küresel ik-
lim değişikliği ve ülkemizde alınması planlanan önlemler iklim tiple-
rine göre binaların konumu ve inşalarının çeşitliliğinin önemi enerjiyi 
en verimli ve doğaya en az zarar verebilecek şekilde kullanma güneş, 
rüzgar gibi doğal enerjilerin kullanılması sonucunda doğaya zarar ver-
meden sıfır enerjili binaların yapımının mümkün olması gibi hayatımız 
için oldukça önemli konulara yer verdi. Sunum, doğal enerjiden yarar-
lanan birçok örnek binanın incelenmesi ve binalar üzerindeki enerji 
tasarrufunun detaylı bir şekilde gösterilmesi ile sonlandı.
 

25 öğrencimizden oluşan 4 takımımız, The Duke of 
Edinburgh’s International Award ödül programının 
son etabı olan Macera ve Keşif yürüyüşünü başarıyla 
tamamladı.

CANLILAR DÜNYASI 
TERARYUM PROJESİ

THE DUKE OF EDINBURGH’S INTERNATIONAL AWARD
                                                           ÖDÜL PROGRAMINI TAMAMLADIK

GELİŞİMLİ GENÇ GİRİŞİMCİLER Ebru Emre İle

2020 HORİZON REMOURBAN PROJESİ
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Gelişim Ortaokulu Meclis Başkanlığı için Jön Türkler grubu ve Girişimci 
Gelişim Partisi olmak üzere 2 grup aday oldu. Adaylığını koyan gruplar 18 
Ekim Perşembe günü çok amaçlı salon’da seçmenlerine hitap ederek va-
atleri ve yapacakları çalışmalara ilişkin bilgi verdiler. Cuma günü yapılan 
seçim sonucunda Okul Meclis Başkanı oy çokluğuyla 8/B sınıfından Defne 
Öğüç başkanlığındaki Girişimci Gelişim Grubu oldu.
İLKOKUL MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
Seçim için aday olan 4. sınıf öğrencileri Duru İşcan, Berk Çakır ve Duru Alya 
Etiz tüm hafta boyunca seçim çalışmaları yaptılar. Diğer sınıflardaki seç-
menlere seslenerek vaatlerini ve yapacakları çalışmaları ortaya koydular. 
Bu süreçte sınıf arkadaşları da onları destekleyerek örnek bir davranış ser-
gilediler. Yapılan seçimde 4/B sınıfından Duru Alya Etiz birinci olarak, ilko-
kul başkan temsilcisi olmaya hak kazandı.

Uluslararası kültürel hareketlilik ve öğrenme 
alanında faaliyetler yürüten Türk Kültür Vak-
fı’nın organize ettiği, AFS Kültürlerarası progra-
mına katılan 9. sınıf öğrencilerimizden, Can ÖZ-
TÜRK ve Batu ÖZKARA, yazılı sınav sonrasında 
sözlü mülakatı da başarı ile tamamlayarak yurt 
dışında eğitim hakkı kazanmışlardır. Öğrencile-
rimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. 

 

Lise Rehberlik Birimimiz öğrencilerimizin ka-
riyer yolculuklarında hedefledikleri meslekle-
ri daha yakından tanıyabilmeleri için mesleki 
rehberlik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.
Amacı öğrencilerimizin kendi potansiyellerini 
fark edebileceği ve meslekleri keşfedebileceği 
bir platform sunmak olan uygulamamız, öğ-
rencilerimizin kendi idealleri doğrultusunda 
hazırlayacakları sunumlar ile gerçekleşecektir. 

 

6. ve 7. Sınıf öğrencileri İngilizce derslerinde yaratıcılık-
larını kullanarak ‘sweater’ dizaynı yaptılar. Çok amaçlı 
salonda düzenlenen programda, öğrenciler grup olarak 
yaptıkları çalışmanın sunumlarını gerçekleştirdiler. İngi-
lizce olarak yapılan sunumlar öğretmenler ve öğrenciler 
tarafından ilgiyle izlendi.

 

AFS’DE GELİŞİM

UGLY SWEATER!

“GELECEKTEKİ MESLEĞİM” SUNUMLARI BAŞLIYOR

9. sınıf öğrencilerimiz, Tarih dersi proje 
ödevi kapsamında “Benim Şehrim’’ etkin-
liğini gerçekleştirdiler. Bu projede öğren-
ciler seçtikleri şehirlerle ilgili önemli tarihi 
mekanları, o şehrin, kültürü ve dokusuna 
ait izleri bizlerle paylaştılar. Öğrencilerimiz, 
şehirlerindeki önemli tarihi mekanları, Tarih 
atölyesinde gerçekleştirdikleri sunumlar ve 
hazırladıkları afişlerle bizlere tanıttılar. 

“BENİM ŞEHRİM”

İnsan hak ve hürriyetlerinin vazgeçilmezliğini ve devredilemezliğini, ülkesi ve 
milleti ile bölünmez bütünlüğünü temel kabul etme; bireysel, toplumsal, in-
sanî değerlere önem verme; başkalarının hak ve hürriyetlerine saygı duyma, 
insanlara eşit ve adil davranma; bireysel farklılıkları ve ortak hukuk kurallarının 
gerekliliğini kabul etme; demokratik ilkeleri benimseme ve içerisinde bulun-
duğu ortamlarda uygulama;her türlü ön yargı ve ayrımcılıktan uzak bir anlayış 
geliştirme ilkeleri ile hareket ederek “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Pro-
jesi” kapsamında okulumuzda 11 Ekim Perşembe günü 2018 – 2019 öğretim 
yılı için Lise Öğrenci Meclis Başkanı seçimimizi gerçekleştirdik.

% 56 oy çoğunluğu ile eş başkan adaylarımızdan 11/C sınıfı öğrencimiz Ben-
gisu Taş ve 11/Fen/D sınıfı öğrencimiz Emir Sapçılı’nın Lise Öğrenci Meclis Baş-
kanı seçildiğini açıkladı.
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AFS’DE GELİŞİM

Geleneksel başarının değişmeyen adresi Gelişim Okulları’nda ÖZDEBİR 2018 
Türkiye Genelinde 210.000 öğrencinin katıldığı deneme sınavında büyük ba-
şarı... Tüm öğrencilerimizle gurur duyuyor ve onları tebrik ediyoruz.

1. Sınıf öğrencilerimiz İngilizce derslerinde “My red 
car” kitaplarını happy, sad ve angry ile kodlanmış 
minderlerin olduğu drama sınıfında okudular. Öğ-
rencilerimiz her cümleyi farklı minderde farklı duy-
guları taklit ederek okuyarak duygular konusunu 
eğlenceli bir şekilde işlediler.

Gelişim Okulları MUN Kulübü olarak TroyMUN’ekatıldık. İlk gün kültür turuy-
la Troy Yılı’na ithafen Çanakkale’yi gezdikten sonra 3 günlük yoğun bir kon-
ferans sürecine girdik. Öğrencilerimizden Arda Suğur Honourable Mention, 
Doğa Tuncel, PınarIşık Kaya ve Sevgi Başak Acar Outstanding Delegate, Azra 
Acar Best Delegate ödülleri alarak bizleri gururlandırdı. Ezgi Güleç ve Cey-
hun Bilgiç ödüllü olmayan özel komitelerden Fantasy Troy War komitesinde 
övgüye layık görüldü. Melis Şahin DISEC komitesinde Committee Director’lık 
görevini yürüttü. Bütün öğrencilerimize yoğun çalışmaları ve başarıları için 
teşekkür ediyor, hepsini tebrik ediyoruz. 

MUN KULÜBÜMÜZ TROYMUN’E KATILDI

ESOGÜ MUN 2018
Gelişim Okulları MUN Kulübü 30 Kasım-1 ve 2 Aralık tarihle-
rinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi MUN Kulübü’nün dü-
zenlediği ESOGUMUN’18’deydi. Üç gün süren konferansta 
öğrencilerimiz hem öğrendiler, hem de dünya sorunları üze-
rine çözümlerini konuşma fırsatı buldular. Konferans sonunda 
Dilem Erdem, Pınar Işık Kaya, Ezgi Güleç, Ceyhun Bilgiç, Doğa 
Tuncel Honourable Mention, Şimal Şahin Outstanding Dele-
gate ödülleri aldılar. 10. Sınıf öğrencilerimizden Selin Cengiz 
konferans komitelerinden Futuristic UNSC’de Rapporteur’lık 
görevini üstlendi. Katılan öğrencilerimizin tümünü kutluyor 
ve teşekkür ediyoruz. 

 

1. SINIFLAR ‘MY RED CAR’
KİTABINI OKUYUP CANLANDIRDILAR
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 Türkiye Cumhuriyeti`nin kurucusu Mustafa Ke-
mal Atatürk ölümünün 80. yıldönümünde say-
gıyla anıldı.
 
09.05’te saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başla-
yan anma törenimiz, 9. Sınıf öğrencilerimizin 
hazırladığı Atatürk Oratoryosuyla ve zeybek 
gösterisiyle devam etti. Ardından öğrencilerimi-
zin ve öğretmenlerimizin Atatürk büstüne çiçek 
koymalarıyla son buldu.

    

Ortaokul öğrencilerimiz 10 Kasım Atatürk’ü anma günü ve Ata-
türk haftasında, Atalarını bir çok farklı etkinlik ile anıyor.

Öğrencilerimiz Görsel sanatlar dersinde tişörtlerine Atatürk bas-
kısı yaptılar, serbest kıyafet gününde Atatürk baskılı tişörtlerini 
giydiler. Almanca dersinde Atatürk ile ilgili Almanca sunumlar 
yaptılar.

“Arttırılmış gerçeklik” ile Atatürk’ü sınıflarında ağırlayan öğrenci-
lerimiz, onunla fotoğraf çektirdiler. 

Kendi tasarladıkları afişleri panolara asarak, Sosyal Bilgiler dersle-
rinde Atatürk hikayeleri sunumları yaparak Ata’mızın emanet ve 
mirasına sonsuza dek sahip çıkacaklarını gösterdiler.

Etkinliklerde emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve Atatürk ço-
cukları olarak bizleri her daim gururlandıran tüm öğrencilerimize 
yürekten teşekkür ederiz.

    

Atamızı Saygıyla Anıyoruz
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 Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümünü her yıl olduğu 
gibi bu yıl da Gelişim ailesi olarak büyük bir coşkuy-
la kutladık.
 
Öğrencilerimizden İlkim Bilge İdem’in Cumhuri-
yet’in zorlu kuruluş sürecini anlattığı törende Hali-
de Edip’in Sultanahmet Mitingi’nde yaptığı konuş-
ma öğrencimiz Defne Öğüç ve “Ortaokul Tiyatro 
Grubu”muz tarafından canlandırıldı. Milli Mücadele 
ruhunu bize coşkuyla hissettiren bu konuşmanın 
ardından Mustafa Kemal rolünde Kaan Balaban’ın 
“EFENDİLER, YARIN CUMHURİYET’İ İLAN EDİYO-
RUZ!” sözleri törenin nabzını yükseltti. Öğrencileri-
mizin 6 metrelik bez üzerine el emeğiyle kısa süre-
de hazırladıkları “Yaşasın Cumhuriyet” yazılı Atatürk 
tablosu göz doldurdu. 5. sınıf öğrencilerimizden 
oluşan koronun seslendirdiği coşkulu marşların ar-
dından tören sona erdi.

    

Yarınlarımıza umut olan öğrencilerimiz ile  yapılan 
“Yaşasın Cumhuriyet” temalı 6x4m’lik Atatürk port-
resi 29 Ekim töreninde sergilendi.
    

Atamızı Saygıyla Anıyoruz
CUMHURİYET İLELEBET YAŞAYACAKTIR



GELİŞİM OKULLARI GELİŞİM SOKAĞI BÜLTEN12

KSEL
TÖRENLER

TÖ
R

E
N

LE
R

Gelişim Okulları öğretmenlerimiz bu yıl beşincisi 
düzenlenen ÖĞRETMENLER GÜNÜ gezisinde Amas-
ra ve Safranbolu’yu ziyaret etti. İki gün boyunca 
tarihi eserlerin ve doğal güzelliklerin iç içe olduğu 
Amasra’yı; Eski Çarşısı, Kent Tarih Müzesi, tarihi ah-
şap evleri, nadir yetişen safranı ve Arnavut kaldırımlı 
sokaklarıyla eşsiz Safranbolu’yu gezerek anılar birik-
tirdiler. 

Lise öğrencilerimizin öğretmenlerimiz için hazırladı-
ğı Öğretmenler Günü programı oldukça renkli geçti.
Rıfat Ilgaz’ın unutulmaz eseri Hababam Sınıfı’nın 
sahnelerinden uyarlanmış skeçlerle öğrencilerimiz 
öğretmenlerine keyifli dakikalar yaşattı. Öğrencileri-
mizden Hilmi Utku Sönmez ve Berke Özkır’ın hazır-
lamış olduğu öğretmenlerimizle ilgili photoshoplar 
güne renk kattı. Programın sonunda geleneksel hale 
getirilen Oscar Ödül Töreni gerçekleştirildi. Progra-
mımız 2018-2019 yılı öğretmen oscarlarının takdim 
edilmesinin ardından okulumuzun müzik grubunun 
konseriyle sona erdi. 

LİSE ÖĞRENCİLERİNDEN
ÖĞRETMENLER GÜNÜ
KUTLAMASI

AMASRA - SAFRANBOLU



GELİŞİM OKULLARI GELİŞİM SOKAĞI BÜLTEN 13 ETKİNLİKLER

E
T

K
İN

Lİ
K

LE
R

Dünyada her yıl 10. ayın 23. günü (23 Ekim) sabah 6:02 
ile akşam 18:02 arasında kutlanan Dünya Mol Günü oku-
lumuzda da coşkuyla kutlandı. Okulumuz Kimya öğret-
menlerinin rehberliğinde Kimya ile ilgili çeşitli etkinlikler 
yapıldı. Mol kavramı ile ilgili ödüllü sorular, hediyeler, mol 
pastası günün önemli etkinliklerindendi. 9. sınıf öğrencile-
rinin kök boya deneyi ile elde ettikleri boyalarla yaptıkları 
resim sergisinin açılışı da güne renk kattı. 

Eskişehir Gelişim Okulları
2018-2019 eğitim yılına coşkuyla 

başladı.

Öğrencilerimizin ve velilerimizin müzik grubu-
muz eşliğinde bahçeye alınmasıyla başlayan 
açılışımız, öğrenci ve öğretmenlerimizin tören 
alanına geçmesiyle renklendi. 

Açılış konuşmasını Tepebaşı Belediye Başkanı 
Ahmet Ataç ve okul kurucumuz Erdal Şahbaz 
yaptı.

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenimiz Tansu Uz`un 
konuşmasının ardından okulumuz 2015-2016 
mezunlarından, ODTÜ Endüstri Mühendisliği 
öğrencisi Mertcan Güvendik`in konuşmasıyla 
devam eden törenimiz, öğrencilerimizin Gelişim 
Marşı eşliğinde sınıflara geçmesiyle son buldu.

ESOGÜ Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen 
Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Kürşat YENİLMEZ ’in sunumunu yaptığı “HA-
YATIMIZDAKİ MATEMATİK” etkinliğinde ‘’Ma-
tematik nedir?’’ sorusu ile başlayıp nerelerde 
ve nasıl kullanıldığı ile ilgili birçok soruya 
yanıt bulundu.
 
Fibonacci dizisinden, altın orana; fraktal-
lardan, neden matematik öğrenmeliyiz? 
sorusunun yanıtına birçok önemli konuda 
düşündürücü görsellerle keyifli bir sunum 
yapıldı. Günlük hayatımızda farkına var-
madan insan doğasının matematiği nasıl 
kullandığı birçok somut örnekle gösterildi. 
Özellikle bilinçli tüketici olma hedefiyle ma-
ğazaların yaptığı reklamlarda matematik ile 
insanları nasıl etkiledikleri doğru ve yanlış 
örneklerle aktarıldı.

HAYATIMIZDAKİ MATEMATİK
.................................................................................................

DÜNYA MOL GÜNÜ
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YAZAR TOPRAK IŞIK OKULUMUZDA

Dr. Şadi İdem velilerimizle çocuk eğitimi ko-
nusunda söyleşide buluştu. Söyleşide  çocuk 
odaklı özgürlükçü ebeveynlik, empatik ilişki ve 
ebeveynlerin sorumlulukları üzerinde duruldu. 
Çocuklarımızı büyütmenin değil, onlarla birlik-
te büyümenin olanakları velilerimizle paylaşıldı. 
Söyleşideki paylaşımlarından dolayı Doktor Şadi 
İdem’e  teşekkür ediyoruz.

14 Aralık Cuma günü yazar Toprak IŞIK okulumuz-
daydı. 3. ve 4. Sınıf öğrencilerimizin yazarın kitapları 
hakkında merak ettikleri soruları yanıtladı. Sonrasın-
da kitaplar, meslekler ve yaşam biçimleri gibi konu-
larda keyifli bir söyleşi ortamı oluştu. Değerli Toprak 
IŞIK’a katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. 

Öğrencilerimizin tiyatroya ve sanatın her alanına ilgi 
duymasının gerekliliğine inanarak öğrencilerimize bu 
yönde gelişmeleri için destek olmaya devam ediyo-
ruz. Geçtiğimiz günlerde halk ozanı Aşık Veysel’in do-
ğum gününü okulumuzda Edebiyat öğretmenlerimiz 
rehberliğinde kutlayan öğrencilerimiz, Aşık Veysel’in 
hayatını anlatan ‘’Dost’’ isimli tiyatroya öğretmenleri 
eşliğinde giderek değerli ozanımızı derinlemesine 
tanıdılar. Ardından da öğrencimiz Deniz Kaya’nın rol 
aldığı ‘’Yunus Dervişin Rüyası’’ isimli tiyatroya giden 
öğrencilerimiz hem arkadaşlarına destek oldular hem 
de halk ozanı Yunus Emre’yi yakından tanıma fırsatı 
buldular.

2.sınıf öğrencilerimiz İngilizce dersinde `Clothes` konu-
sunu işlediler. Öğrencilerimiz giydikleri farklı tarzda kos-
tümleri İngilizce derslerinde detaylı bir şekilde tanıttılar. 
Yazdıkları tanıtım yazıları da resimlerle birlikte panoya 
dönüştürülüp sergilendi. 

 

DOKTOR ŞADİ İDEM
VELİLERİMİZLE BULUŞTU

COSTUME SHOW FROM 2ND GRADERS

4th GRADES SONG CONTEST

4. sınıf öğrencilerimiz İngilizce derslerinde grup-
lara ayrılarak İngilizce pop şarkılardan birer tane 
seçtiler. Şarkılarını çalışıp danslarını hazırladılar. 
Çok amaçlı salonda gerçekleşen şarkı yarışmasın-
da konseptlerine uygun kostüm giyerek yarışma-
yı renklendiren 4. Sınıf öğrencilerimiz son derece 
heyecanlı ve mutlu bir gün geçirdiler. Anaokulu, 1 
ve 2. Sınıflar da yarışmayı büyük bir ilgiyle izlediler.

EDEBİYAT VE
          SANATTA GELİŞİM
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Programın sonunda öğrencilerimiz oldukça mutlu bir 
şekilde okuldan ayrıldılar ve yeni öğretim yılına baş-
lamayı hevesle beklediklerini belirttiler.

Aramıza yeni katılan 10 ve 11.sınıf öğrencilerimiz için or-
yantasyon sürecimiz kur belirleme sınavı ile başladı.

Oryantasyon program akışı, Lise Yöneticimiz Sinem Be-
ken’in okul tanıtımı ve okul kuralları sunumu; Rehber öğ-
retmenlerimiz Nihan Tezgeç ve Eftal Üleş’in sınav sistemi 
sunumu, rehberlik tanışma etkinliği ve okul birimleri ta-
nıma gezisi ile sona erdi.

29 Ağustos Çarşamba günü öğrencilerimizin kur belir-
leme sınavı analizine göre başlayan Ders Tamamlama 
Programı’mız ise 7 Eylül Cuma gününe kadar devam 
edecektir. Ailemize katılan tüm öğrencilerimize başarılar 
diliyoruz.

ORYANTASYONLARIMIZ

LİSE

EDEBİYAT VE
          SANATTA GELİŞİM

Anasınıfı, 1. Sınıf, 5. Sınıf, 9. Sınıf öğren-
cilerimiz ile ara sınıflara kayıt olan yeni 
öğrencilerimize uygulanan oryantasyon 
programıyla 2018-2019 eğitim ve öğre-
tim yılına keyifli bir şekilde başlandı.

Düzenlenen etkinliklerle okulla ve arka-
daşlarıyla daha çabuk kaynaşma imkanı 
bulan öğrencilerimiz, program boyunca 
keyifli dakikalar geçirdiler.
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Gelişim Okulları Ortaokul öğrencilerimizle 
Eskişehir Özdilek Kitap Fuarı’na katıldık.

Orada yazarlarla tanışma imkanı bulan öğrencile-
rimiz, farklı türde kitaplar alarak kütüphanelerine 
yeni kitaplar kattılar. 

5. Sınıf Öğrencilerimiz Çocuk Haklarını oynayarak öğrendi. Öğrenme Ta-
sarımları ekibinin gönüllüsü olan Matematik Öğretmenimiz Esra Çelik li-

derliğinde “Çocuk Hakları Sek Sek Oyunu” oynandı. Türkçe Öğretmenimiz ve 
Sosyal Bilgiler Öğretmenimizin de eşlik ettiği oynayarak öğrenme sürecinde 
herkes çok eğlendi.
 

2. sınıf öğrencilerimiz deyimlerle yaptıkları üç 
boyutlu çalışmaları sergilediler.

9. sınıf öğrencilerimiz 21 Eylül Cuma günü 
AKM`nin açılış konseri provasını izleme 

şansı elde ettiler. Değerli maestro Ender Sak-
pınar`a, sanatçı Thorwald Jorgensen`e ve 
AKM yönetim kuruluna desteklerinden dolayı 
teşekkür ediyoruz.

2. SINIFLAR DEYİMLERİ ÖĞRENİYOR

“KİTAP OKUMAYI SEVMEYEN YOKTUR.

  ARADIĞI KİTABI HENÜZ BULAMAMIŞ OLAN VARDIR.”

2.SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ ESKİŞEHİR 
ŞEHİR TİYATROLARINDA KÜÇÜK KARA 

BALIK OYUNUNU İZLEDİ

9.SINIFÖĞRENCİLERİMİZ AKM 
AÇILIŞ KONSERİ PROVASINI İZLEDİ

SEK SEK OYUNU
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“Kariyer Planlama Günleri” kapsamında 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerimiz 
ile Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı,Afrika gönüllüsü bir 
doktor, televizyon sunucusu, yazar ve TEDx konuşmacısı olan Op. Dr. 
Banu ÇİFTÇİ biraraya geldi.

“Başarı, Sınavlar ve Hayata Dair” konulu konferansıyla öğrencilerimizi 
kendi hayatındaki başarılarından ve yaşadıklarından yola çıkarak gele-
ceklerini planlarken nelere dikkat etmeleri gerektiği, başarıya nasıl ulaşa-
bilecekleri hakkında bilgilendiren ve öğrencilerimizin ufkunu açan Sayın 
Op. Dr. Banu Çiftçi’ye katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

 

6. sınıf öğrencileri Dünya Roman Kahramanları Günü`nder 
bir cosplay etkinliği düzenlediler. Türkçe dersi kapsamında 
gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerimiz okudukları ro-
manlardaki karakterler hakkında bilgi vererek karakterleri 
canlandırdılar. Okumanın önemine dikkat çektiğimiz bu 
günde öğrencilerimiz, paylaşım yapmaktan mutluluk duy-
duklarını ifade ettiler. Öğrencilerimize gösterdikleri başarı-
dan dolayı teşekkür ederiz.

Bu yıl ikincisi bisikletle yapılan şehir oryantiringi Coğrafya öğ-
retmenlerimiz rehberliğinde yapıldı. Etkinliğe katılan öğren-
cilerimiz ellerindeki haritalar ile şehrimizin yirmi beş önemli 
noktasını bularak, harita kullanma becerisi, yer-yön bulma ve 
yaşadığı şehri keşfetme becerilerini de kazanmış oldular. 

Sosyal Bilgiler dersinde “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma” 
konusu kapsamında, Sivil Toplum Kuruluşlarının faaliyetle-

rine yönelik 6. sınıflarımızla birlikte söyleşimizi gerçekleştirdik. 
Odunpazarı Kent Konseyi Genel Sekreteri Nilüfer Kurumehme-
toğlu; gönüllülüğün öneminden, Sivil Toplum Kuruluşlarının 
amaçlarından ve faaliyetlerinden bahsederek öğrencilerin so-
rularını yanıtladı. Sosyal sorumluluk konusunda duyarlılık kaza-
nan öğrencilerimiz söyleşiden mutlu ayrıldı.

GELENEKSEL ŞEHİR ORYANTİRİNGİ

DÜNYA ROMAN KAHRAMANLARI
                                      GÜNÜNDE COSPLAY

TEDx KONUŞMACISI OP. DR. BANU ÇİFTÇİ OKULUMUZDAYDI

2-8 Kasım Lösev Haftası’nda, öğrencilerimizin farkındalığını arttırmak için 
Rehberlik birimi tarafından okulumuzda etkinlik düzenlendi. Lösemili çocuk-
larımızın aileleri tarafından yapılan ürünlerin satışa sunulduğu stanttan elde 
edilen gelirler ile Lösev’e destek verdik. Öğrencilerimizi “Lösev Tanıtım” sunu-
mu ile bilinçlendiren Lösev Gönüllüsü Fatmanur Ağdacı’ya ve desteğini esir-
gemeyen tüm öğrenci,öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyoruz. 

9. ve 10.sınıf öğrencilerimize, Toplum Destekli Şube Müdürlüğü polis 
memurları tarafından “Güvenli İnternet ve Siber Suçlar” konulu eğitim 
verilmiştir. Güvenli internet kullanımı, sanal ortamda dikkat edilmesi 
gereken hususlar, belirtilen kurallara ve kanunlara aykırı davranışlar kar-
şısında uygulanacak yaptırımlar hakkında bilgi veren polis memurları, 
Mustafa ŞAHİN ve Selim YILDIRIM’a katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

GELİŞİM’DE LÖSEV HAFTASI

GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI VE
 BİLGİLENDİRME SEMİNERİSEK SEK OYUNU

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
HAKKINDA FARKINDALIK KAZANDIK!
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Öğrencilerimizin özgüven duygularını geliştirmeyi ve topluluk önünde ko-
nuşma becerisi kazanmalarını hedefleyen atölye sunumlarımız başlamıştır. 
Öğrencilerimizin ilgilerini çeken konularda hazırladıkları çalışmaları, arka-
daşları ve öğretmenlerine sunma fırsatı yakalayacağı atölye sunumları, öğle 
aralarında önceden belirlenen yer ve zamanlarda yapılmaya devam edile-
cektir. 
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Gelişim Ortaokulu olarak 9 yıldır sürdürdüğümüz “Söz 
Sende” eğitim programı öğrencilerin topluluk önünde 
etkili konuşabilmeleri ve sunu yapabilmeleri amacı 
güdüyor. Projemizde, öğrencilerimiz kendi seçtikleri 
konularla ilgili sunu yapıyorlar ve yapılan sunumları 
değerlendirerek geribildirim veriyorlar. 

SOZ
 SEN DE
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5. sınıf öğrencilerimiz Sosyal Bilgiler dersinin “Kültür ve 
Miras” ünitesi kapsamında okumuş oldukları “Çizgiler-
le Anadolu Uygarlıkları” ve “Çizgilerle Mezopotamya 
Uygarlıkları” kitaplarının yazarı ve çizeri olan Behzat 
Taş ile tanıştı. Ezberci tarih anlayışını terk edip eğle-
nerek öğrenme metodunu kitaplarına uygulayan 
yazarımız, karikatürler çizerek, hayatından payla-
şımlarda bulunarak öğrencilerimiz ile zevkli bir 
söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşinin sonunda öğren-
cilerimizin sorularını yanıtlayan Behzat Taş kitap-
larını imzaladı. 

YAZAR VE KARİKATÜRİST BEHZAT 
TAŞ 5. SINIFLARIMIZ İLE BULUŞTU

Okulumuzun 6. sınıf öğrencileri İngilizce dersi kapsamında müt-
hiş bir gösteri gerçekleştirdiler. 2018 yılına birbirinden güzel 
dans performansları ve İngilizce şarkılarıyla veda ederken yeni 
yıla pozitif enerjileri ile merhaba dediler. Bu olağanüstü sahne 
performansları ve özgüvenleri için öğrencilerimizi tebrik edi-
yoruz.

SHOW MUST GO ON...       

ATATÜRK ve

Geleneksel Yılbaşı Şenliğimiz veli ve öğrencileri-
mizin yoğun katılımıyla gerçekleşti.
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ATATÜRK ve

2. sınıf öğrencilerimiz kendi belirledikleri bir konu 

hakkında sınıf içinde, sınıf arkadaşları ve velileri-

ne sunum yapmaya başlamıştır. Öğrencilerimiz 

hazırladıkları bu sunumlarla kendilerini ifade ede-

bilme ve topluluk karşısında hazırlıklı konuşma ve 

doğaçlama konuşma becerileri kazanmaktalar. 

Çocuk kitabı yazarı Nilay Yılmaz’ı okulumuzda ağır-
ladık. Birinci ve ikinci sınıf öğrencilerimiz gruplar 
halinde Nilay Yılmaz ile birlikte taş boyama etkinli-
ği yaparak kendileri bir hikaye yarattılar. Hayal güç-
lerini ve yazı yazma güdülerini harekete geçirmeyi 
amaçlayan Nilay Yılmaz kitaplarını tanıtarak öğren-
cilerimizle hoş bir söyleşi gerçekleştirdi. 
 

NİLAY YILMAZ
1. ve 2. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZLE BULUŞTU

SUNUM ÇALIŞMALARIMIZ 
BAŞLADI

Geleneksel hale gelen “Hayatın İçinde Gelişim” 
seminerlerimizin bu ayki konuğu Av. Hüseyin 
Akçar oldu. 19 Aralık Çarşamba günü gerçekle-
şen etkinlikte misafirimiz öğrencilerimize avu-
katlık, hukuk fakültesi ve fakültede görülen ders-
ler hakkında bilgi verirken kendisine yöneltilen 
soruları da cevapladı.
 
Aynı zamanda dans, tiyatro gibi alanlarda da 
başarıları bulunan Av. Hüseyin Akçar, bu konu-
larda da bilgi verdi ve öğrencilerimize hayatta 
çok yönlü  olmanın başarıya olan katkılarından 
bahsetti. Meslek belirlemeye ve ilgi alanlarını yö-
netmeye çalışan öğrencilerimiz etkinlikten mut-
lu ayrıldılar.
 

Anaokulu, İlkokul öğrencilerinin ve ailelerinin katıldığı 
‘Kuş Gözlemi ve Sanat Etkinliği’ üçüncü kez gerçekleştir-
dik. Etkinlik, Doğa için Sanat Projesi Sanatçılarından olan 
Görsel Sanatlar öğretmenimiz Gözde Yurdunmalı, Kuş 
Araştırmacısı Tora Benzeyen tarafından gerçekleştirildi. 
Etkinliğe, Aile ve çocuklara Kuş Gözlemi ve Eskişehir’de 
yaşayan kuşlar hakkında bilgiler içeren bir sunum ile 
okulumuzda başladık. Daha sonra araçla Keskin Barajı’na 
gidilerek dürbün ve teleskopla arazideki kuşları gözlem-
ledik. Boya ve kalemlerle, gözlenen kuşların resimlerini 
yaparak keyifli dakikalar geçirdik.
 
Bir çok kuş türü gözlemleme şansı yakaladığımız bu etkin-
likte hem kuşların yaşam özellikleri hakkında bilgi sahibi 
olduk hem de kuşları doğal ortamında ilk kez inceleme 
şansı elde ettik. Çocuklar ve aileler için oldukça farklı olan 
bu etkinlik doğa ve sanat hakkında bize çok şey öğretti. 
Sanatın sadece atölyede değil de doğada da gerçekleşe-
bileceğinin farkında olan öğrencilerimiz ve ailelerimiz, 
doğadan ilham aldılar ve bunu eserlerine yansıttılar.
 
Son olarak etkinliğimiz duygu ve düşüncelerimizi paylaş-
tığımız çemberle sona erdi.
 
Duygu ve düşüncelerimizden bazıları;

“Kuş Gözlemciliği diye bir meslek olduğunu ilk kez keşfet-
tim ve büyüyünce bu mesleği yapmak istiyorum.”

“Eskişehir’de bu kadar çeşit kuş olduğunu bilmiyordum. 
Çok şaşırdım.”

“Sadece güvercin, serçe, karga gibi kuş türlerini biliyor-
dum meğerse bir sürü kuş türü varmış bunu ilk kez öğ-
rendim.”

“Doğada resim yapmak çok güzel bir şeymiş bundan son-
ra hep yapacağım.”

“Bu etkinliğe katılarak çocuğumla birlikte farklı şeyler 
paylaştık. Unutmayacağımız bir anı oldu.”

“Bundan sonra hep kuşların izini süreceğiz ve bu etkinliği 
ailemizle birlikte de sürdüreceğiz.”

HAYATIN İÇİNDE GELİŞİM KUŞ GÖZLEMİ VE
SANAT ETKİNLİĞİ
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Okulumuz, öğrencilerinde tarih bilinci oluşturmak 
ve farkındalık yaratmak amacı ile 9 Anadolu A-B öğ-
rencilerine Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi’nde ders 
sunumu gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz Tarih öğret-
menimiz eşliğinde Tarih öncesi, İlk Çağ uygarlıkları, 
Roma dönemi eserlerini yerinde incelediler. 

7. sınıf öğrencilerimiz Sosyal Bilgiler dersi, Kültür ve Miras ünitesi, Os-
manlı tarihi konusu kapsamında Eskişehir’in tarihi bölgesi Odunpa-

zarı’na gezi düzenlediler.  Öncelikle Kurşunlu Külliyesi’ni gezen öğren-
cilerimiz   külliye içerisine  Ahşap Eserler Müzesi, Lületaşı ve El Sanatları 
Galerisi olarak açılan bölümleri gezdiler ve sıcak cam atölyesinde cam 
yapımını izlediler. 

Son olarak 8. sınıfta görecekleri İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersine ha-
zırlık olması amacıyla Türkiye’nin en geniş dijital Kurtuluş Savaşı arşivine 
sahip olan Kurtuluş Müzesi’ni gezdiler  ve buradaki sinevizyon gösteri-
sini izlediler. Müzede o döneme ait olan dergi ve gazeteleri incelediler. 

3. sınıflarımız sınıf öğretmenleri eş-
liğinde Sazova Uzay Evi’ni ziyaret 

ettiler. Çocuklar interaktif sunumlar ve 
show gösterileriyle evrene, uzaya, ga-
laksilere, yıldızlara, dünyaya canlı bir 
seyahat deneyimi yaşadılar. Astronot 
olmak için hangi becerilere sahip ol-
mak gerektiğini öğrendiler. 

Ortaokul 7.sınıf öğrencilerimiz ünlü Maestro Ender 
Sakpınar yönetiminde Opera Sanat Merkezi’nde 

Senfoni Orkestrası ile birlikte konser verecek olan Maria 
Solozobova’yı Konser öncesi provalarında izleme fırsatı 
buldular.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..

Geçtiğimiz hafta Türkçenin en büyük ozanı Yunus Emre ve 
mizah ustası Nasreddin Hoca’nın memleketi Sivrihisar’day-
dık. 6. Sınıf öğrencilerimiz ile Sosyal Bilgiler ve Türkçe dersi 
kapsamında kültürümüzün yapıtaşlarını yaşayarak öğrendik. 
Gezi boyunca Anadolu Selçuklu kültürünü yansıtan mimari 
eserleri inceledikten sonra Metin Yurdanur Açık Hava Heykel 
Müzesi’ni ziyaret ettik. Son olarak Zaimağa Konağı’nda gezi-
mizi sonlandırdık. Gözlemlerini not alıp fotoğraflar çeken öğ-
rencilerimiz, gezi sonunda değerlendirmelerini gezi yazısıyla 
somutlaştırdılar.

7. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ 

ODUNPAZARI’NDA

GELİŞİM OKULLARI 
OPERA SANAT MERKEZİNDE

6. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ 
KÜLTÜR YOLCULUĞUNDA

          4.SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ
ESKİŞEHİR KURTULUŞ MÜZESİ’NDE

3. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ 
UZAY EVİ’NDE

GELİŞİM ÖĞRENCİLERİ

TARİHİ YAŞAYARAK ÖĞRENİYOR
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Ankara Üniversite Gezisi

10. 11. ve 12. Sınıf öğrencilerimiz için kariyer planlama, mesleki reh-
berlik çalışmaları kapsamında üniversiteleri, bölümlerini tanımak ve 
sağlayacağı imkanlar konusunda bilgi edinmek amacıyla Rehber Öğ-
retmenimiz eşliğinde Bilkent, ODTÜ ve TOBB Üniversitelerini ziyaret 
eden öğrencilerimiz, üniversitenin tanıtım rehberleri tarafından oku-
lun akademik ve sosyal yaşamı hakkında bilgilendirildiler. Öğrenci-
lerimiz de ODTÜ’de düzenlenen eğitim fuarında bölümler hakkında 
bilgi edinmek için kurulmuş stantları gezme fırsatı buldu. Ziyaretimiz 
esnasında üniversitelerde öğrenim görmekte olan mezunlarımızla da 
bir araya gelerek sohbet etme fırsatı yakaladık.

Eskişehir’de ilk kez düzenlenen TÜYAP Es-
kişehir Kitap Fuarı’na giden ortaokul 7. ve 
8. sınıf öğrencilerimiz, kitap seçimleriyle 
ve fuarda sergiledikleri güzel davranışlar-
la yayınevlerinin ve katılımcıların takdirini 
kazandı.

Her yıl 9. Sınıf öğrencilerimize düzenlenen gele-
neksel “Gelişimli Olmak” gezimizi gerçekleştirdik. 
Bademlik Adventure Park’ta düzenlenen etkinlik-
te öğrencilerimiz  takımlar halinde heyecan verici 
parkurlarda yarıştılar. Birlikte yenen öğle yemeği-
nin ardından parkurdaki mücadele tamamlana-
rak bu keyifli günü sonlandırdılar. 

4. sınıf öğrencilerimiz Sosyal Bilgiler dersi kapsamında Metriste-
pe, İnönü Şehitliği, Karargah Evi ve Müzesi’ne gittiler. Kurtuluş 

mücadelemizin başlangıcı sayılan İnönü Savaşları’nın yapıldığı 
yeri görüp bölgenin İnönü Savaşı içindeki yeri ve önemine vurgu 
yaptılar. Savaş alanında, yaşayarak, yerinde öğrenen  öğrencileri-
miz, duygusal anlar yaşadılar. Türk Hava Kurumuna yapılan ziya-
ret ile eğlenceli dakikalar yaşayarak havacılık tarihi hakkında bilgi 
edindiler.

Hukuk Fakültesini hedefleyen 10. Sınıf öğrencilerimiz ile 
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesini ziyaret ettik. Bizle-
ri ağırlayan Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ufuk Aydın, ilk olarak fakülte, bölüm ve meslek ile 
ilgili bilgilendirme yaptıktan sonra öğrencilerimizin merak 
ettiği soruları yanıtladı. Duruşma salonunda gerçekleşen 
ders izleme programımız öğrencilerimizin hakim ve avu-
kat cübbelerini giyip fotoğraf çekilmeleri ile son buldu.

Okulumuz 10. Sınıf öğrencileri, Rehber Öğret-
menleri eşliğinde Osmangazi Tıp Fakültesini zi-
yaret ettiler. Öğrencilerimizin, Tıp bölümü hak-
kında kafalarındaki sorulara cevap buldukları ve 
mesleği daha yakından tanıma fırsatı yakaladık-
ları tanıtım gezimiz çok verimli geçmiştir.

HUKUK FAKÜLTESİNDEYDİK 10. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ
TIP FAKÜLTESİNDEYDİ

4. SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER 
DERSİNİ İNÖNÜ’DE İŞLEDİ
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GELENEKSEL
“GELİŞİMLİ OLMAK” GEZİMİZ

ÖĞRENCİLERİMİZ ile
“TÜYAP ESKİŞEHİR KİTAP FUARI”NDA

GELİŞİM ÖĞRENCİLERİ

TARİHİ YAŞAYARAK ÖĞRENİYOR
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yecekleri pizzaları kendileri hazırladılar. 
Pizzanın tüm yapım aşamasında buluna-
rak, küçük kas ve sosyal  becerilerini ge-
liştiren minik şefler daha sonra yaptıkları 
pizzaları afiyetle yediler ve bunun şimdiye 
kadar yedikleri en lezzetli pizza olduğunu 
iddia ettiler.

Kış mevsimi ve özelliklerini öğrenir-
ken minik elleriyle turşunun yapılışı 
ve özelliklerini keşfeden öğrencileri-
miz, yeni bir şey öğrenmenin mutlu-
luğunu yaşadılar.

PİZZA ETKİNLİĞİ

TURŞU ETKİNLİĞİ

Anaokulu öğrencilerimizle Sazova Bilim, 
Sanat  ve Kültür Parkı’ndaki Masal Şato-
su’na gezi düzenlendi. ’’Gizemli Yolculuk 
ve Bir Varmış Bir Yokmuş’’ hikayelerini 
heyecanla dinleyen öğrencilerimiz hem 
eğlendi hem de öğrendiler.

MASAL ŞATOSU
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Rehber öğretmenimiz öğrencilerle “Paylaşma” konulu 
bir çalışma yaptı. “Sidney ve Stella” hikayesini hem 
okuyup hem canlandıran öğretmenlerimiz daha sonra 
hikaye ile ilgili öğrencilere “SEN NELERİ PAYLAŞA-
BİLİRSİN?”sorusunu sorarak öğrencilerin fikirlerini 
dinleyip daha sonra da resimlediler.

STEM

PAYLAŞIYORUZ 

Stem dersimizde hava kuvveti ile  
ilerleyen araçlar  tasarladık. Hem 

miniklerimizi şaşırtacak hem 
de farklı yönde düşünmelerini 

sağlayacak olan etkinlik ile 
yaratıcılıklarını gelişmesini, 

analitik düşünme becerilerinin de 
desteklenmesi sağlandı.

Anaokulunda
Kar Sevinci

Anaokulu 5 yaş öğrencilerimiz karın 
yağmasını da fırsat bilerek önce 

bahçede doyasıya kar topu oynadılar, 
daha sonra birlikte kar adam 

çalışması yaptılar.
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Lise öğrencimiz MÜNEVVER HANCI
OLİMPİYATLARDA

Arjantin’in başkenti Buenos Aireste gerçekleşecek Yaz Genç-
lik Olimpiyat Oyunlarına 206 ülkeden 3998 sporcu katılacak-
tır. 6-18 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak olan yarışma-
larda okulumuzu ve ülkemizi temsil etmek için çalışmalarını 
hiç ara vermeden tamamlayan Münevver Hancı’ya  ve Ant-
renörü Gürbüz Çam hocamıza başarılar diliyoruz.
Öğrencimizin Cirit atmada bu sene almış olduğu başarılar;
 
    Liseler Dünya İkinciliği
    Yıldızlar Avrupa İkinciliği
    Yıldızlar Türkiye Rekoru

10. sınıf öğrencilerimizden İnci Albek 27-30 Eylül 
2018 tarihleri arasında Arena Aquamasters’ın Bod-
rum’da düzenlediği 9. Uluslararası Peugeot Açık 
Su Yüzme Şampiyonasında 1500 m. yi 25.40 yü-
zerek Türkiye 3. sü olmuştur. Sporcumuzu tebrik 
eder başarılarının devamını dileriz.

10. sınıf öğrencilerimizden İnci Albek 27-30 Eylül 2018 
tarihleri arasında Arena Aquamasters’ın Bodrum’da dü-
zenleyeceği 9. Uluslararası Peugeot Açık Su Yüzme Şam-
piyonasına katılım hakkı elde etmiştir. Toplamda 1500 
metre yüzecek olan öğrencimiz İnci Albek’i tebrik eder, 
başarılar dileriz. 

GELİŞİM’DE OLİMPİYAT HEYECANI

GELİŞİM AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA

Okulumuz cimnastik branşına yeni yatı-

rımlar yaparak kurduğu cimnastik sa-

lonumuza öğrencilerimiz yoğun ilgi gös-

teriyor. Koordinasyon, çabukluk-kuvvet, 

denge,sinir-kas koordinasyonu, beden 

kontrolü, esneklik gibi birçok yetenek ve 

beceri kazanıyorlar. Gelişim Okulları Cim-

nastik Okulumuzda yapılan antrenman-

ların yanı sıra anaokulu ve ilkokul beden 

eğitimi derslerimizde cimnastik branşın-

da donanımlı bir eğitim alıyorlar. Böylece 

spora ve cimnastiğe olan sevgi her geçen 

gün büyüyor.

İstanbul’da 9 Haziran ve 20-21 Haziran’da düzenlenen Balkan Şampiyo-
nası’nda U18 Kategorisinde 56.64 m cirit atarak şampiyona rekorunu kı-
ran öğrencimiz, U20 Gençler Kategorisinde de birinci olmuştur.

5-8 Temmuz tarihleri arasında Macaristan-Györ kentinde 50 ülkenin ka-
tılımı ile gerçekleşecek olan “Avrupa Yıldızlar Atletizm Şampiyonası”nda 
okulumuzu ve   Türk Milli Takımımızı başarıyla temsil etmiştir.

 İNCİ ALBEK 9. ULUSLARARASI
   ARENA AQUAMASTERS YÜZME
                     ŞAMPİYONASINDA

10. SINIF ÖĞRENCİMİZ
İNCİ ALBEK TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ

GELİŞİM OKULLARINDA CİMNASTİK RÜZGARI
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10. Sınıf öğrencilerimizden Biriçim Azra Akçael, Türkiye Taekwon-
do Federasyonu tarafından 27 Aralık 2018 Perşembe günü Anka-
ra’da düzenlenen “Taekwondo Siyah Kuşak Sınavı”ndan başarıyla 
ayrılmış ve Siyah Kuşak sahibi olmuştur. Eskişehir’de okullar arası 
düzenlenen taekwondo müsabakalarında ise kendi kilolarında 
10. sınıf öğrencimiz Biriçim Azra Akçael birinci; 9. Sınıf öğrenci-
miz Zeynep Turan ikinci olmuştur. Kendilerini tebrik eder, 15-20 
Ocak tarihlerinde düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’nda 
başarılar dileriz.

GELİŞİM’DE OLİMPİYAT HEYECANI

TEK OKUL, ÇİFT FİNAL

ŞAMPİYON ÇOCUKLAR

Gelişim Okulları Eskişehir basketboluna 
damgasını vurmaya devam ediyor. Geç-

tiğimiz sezon Türkiye yarı finallerinde final 
oynama başarısı gösteren lise kız takımımız 
bu sene de Eskişehir’de tüm maçlarını ra-
hat bir şekilde kazanarak şampiyonluk ipini 
göğüsledi. Bu sene hedeflerini büyük tutan 
öğrencilerimiz Türkiye Finalleri’nde de şam-
piyonluk kazanmak istiyor.

Eskişehir basketbolunun ekolu haline gelen Gelişim 
Okulları her jenerasyonda şampiyon olmaya devam 

ediyor. Bugün oynanan final maçında rakibini rahat bir 
şekilde yenerek, geçen sene olduğu gibi şampiyonluk 
kupasına kavuştu. Maça gelen tüm Gelişim Basketbol Ai-
lesine teşekkür eder, öğrencilerimize Türkiye finallerinde 
başarılar dileriz. 

Gelişim Okulları basketbol takımlarımız lise-
lerarası oynanan basketbol müsabakaların-
da fırtına gibi esiyor. Kız ve erkek basketbol 
takımlarımız yarı final maçlarında rakiplerini 
geçerek adlarını finale yazdırdılar. Şampiyon-
luk yolunda öğrencilerimize başarılar diliyor, 
tüm Gelişim Ailesini final maçlarında takım-
larımıza desteğe bekliyoruz.

ÖĞRENCİLERİMİZ TAEKWONDO’DA

                TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA!

Okulumuz 9. Sınıf öğrencisi Tunahan Berke KAYA, 9-10 
Aralık tarihlerinde Eskişehir’de düzenlenen Turkcell 
Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Şampiyona İl Seçmelerin-
de 50-100 ve 200 metre kurbağalama stilinde yüzdü-
ğü dereceler ile barajı geçerek; 20-23 Aralık tarihleri 
arasında İstanbul Beylikdüzü Yüzme Havuzu’nda ger-
çekleşecek olan Turkcell Türkiye Küçükler ve Yıldızlar 
Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanmıştır. 

 İNCİ ALBEK 9. ULUSLARARASI
   ARENA AQUAMASTERS YÜZME
                     ŞAMPİYONASINDA
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2 Kasım (İlkokul 1. ve 2. Sınıflar), 9 Kasım (Ortaokul 5. 6. ve 7. Sınıf-
lar), 16 Kasım (İlkokul 3. ve 4. Sınıflar) tarihlerinde Yıldırım Satranç 
Turnuvaları düzenlendi. 7-8 Yaş’ta 48 sporcu, 9-10 Yaş’ta 48 spor-
cu 11-12-13 Yaş Kategorisi’nde ise 36 sporcu mücadele etti. 6 Tur 
İsviçre Sistemi formatı ile oynanan turnuvalar çocukların heye-
canlı oyunlarına sahne oldu. 

Çocukların oyun eksikliklerini gidermek, turnuva alışkanlığı 
kazandırmak adına yapılan etkinliklerimizde, ilk dört spor-
cuya Kupa, Madalya ve Başarı Belgesi ile tüm sporculara 
Madalya ve Katılım Belgesi verildi. Turnuvalara katılan tüm 
öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

10-11 Kasım tarihlerinde Küçükler (7-8-9 Yaş) 
Eskişehir İl Birinciliği Satranç Turnuvası Yeni Ata-
türk Stadyumu`nda gerçekleştirildi. 8 Yaş Genel 
kategorisinde Eray ALPARSLAN İl İkincisi, Osman 
Aras GÖKER İl Üçüncüsü, 8 Yaş Kızlar kategori-
sinde Nisa OLGUN İl Üçüncüsü ve 9 Yaş Genel 
kategorisinde Alkım Doruk ALAYBEYOĞLU`da İl 
İkincisi oldu. Derece elde eden ve turnuvaya ka-
tılan tüm öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının 
devamını diliyoruz. 

08-09 Eylül tarihlerinde Aydın İli`nde 
Akademiden Satranç Turnuvası düzen-
lendi. 10 Yaş ve Altı Kategorisi’nde öğ-
rencimiz Ömer Efe TOPÇU İkinci oldu. 
Öğrencimizi kutluyor, başarılarının de-
vamını diliyoruz.

15-16 Aralık tarihlerinde Zonguldak 
İli, Ereğli İlçesinde Küçükler (7-8-9 
Yaş) İl Birinciliği Satranç Turnuvası 
düzenlendi. Öğrencimiz Alkım Doruk 
ALAYBEYOĞLU 9 Yaş Kategorisi’nde 4 
galibiyet 1 beraberlik alarak yenilgisiz 
İkinci oldu. Kendisini kutluyor, başarı-
larının devamını diliyoruz. 

YILDIRIM
SATRANÇ TURNUVALARI

SATRANÇTA
  İL İKİNCİLİKLERİ VE İL ÜÇÜNCÜLÜKLERİ

SATRANÇTA İKİNCİLİK

YENİLGİSİZ İKİNCİLİK

SATRANÇTA BİRİNCİLİK

27-29 Temmuz tarihlerinde Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Turizm Meslek Yüksekokulu Uygula-
ma Oteli İçmeler Kampüsü Salonu’nda Gelenek-
sel II. 2018 Marmaris 15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü Elo Satranç Turnuvası düzenlen-
di. Öğrencimiz Ömer Efe TOPÇU, C Kategorisi’nde 
oynadığı 7 oyunda 6 galibiyet 1 beraberlik alarak 
BİRİNCİ oldu. Çevre illerden Muğla İli’ne gelen 
güçlü oyunculara karşı güzel sonuçlar alan öğ-
rencimizin satranç sevgisini, bu güzide oyunun 
inceliklerini satranç tahtasına yansıtma becerisi-
ni takdirle karşılıyoruz. Öğrencimizi kutluyor, ba-
şarılarının artarak devamını diliyoruz.

7-8 Yaş
1. Tolga TOPÇU          5 Puan
2. Nisa OLGUN           4 Puan
3. Emir TÜRKMEN      4 Puan
4. Eray ALPARSLAN   4 Puan

9-10 Yaş
1. Ömer Efe TOPÇU       5.5 Puan
2. M.Eyüp YILMAZ         5.5 Puan
3. Başar GÖKER              5   Puan
4. Yasin YENİGÜN          4.5 Puan

10-11-12 Yaş
1. Uygar Yağız YAMAN    6 Puan
2. Kerem Kayra GÜL        5 Puan
3. Mert KASÇI                 4.5 Puan
4. Emre BÜYÜKALP       4.5 Puan
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Okulumuz ortaokul öğrencileri ile 
Vosbağa Derneğiyle etkinlik dü-

zenledi. 10 Kasım anma töreni kapsa-
mındaki “Bendeki Atatürk” temalı re-
sim sergimizin açılışına katılmak için 
Vosvos araçların konvoyuna katılan 
öğrencilerimiz eğlenceli zaman ge-
çirdi. Merkezde Dublin Cafe önünde 
Vosvos araçlar eşliğinde yapılan sergi 
vatandaşlar tarafından büyük ilgi ile 
karşılandı.
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GELİŞİMİN RENKLERİ

Sanat eğitimi; yaratıcılık eğitiminin ön planda tutulduğu, var olan bil-
giye dayanarak farklı yanıtların üretilmesini sağlayan, her öğrencinin 
kişisel gelişimi ve eğilimleri doğrultusunda yönlendirilmeye çalışıldı-
ğı en güvenilir ortamlardan biridir.

Temel amacımız, “Görsel Sanatlar”ın her alanında bireysel beğenile-
rine uygun ifade alanı yaratan öğrencilerimizin sanatsal becerilerini 
desteklemek ve kişisel yeteneklerini arttırmaktır. 

Bu doğrultuda Görsel Sanatlar öğretmenimizin desteğiyle Ortaokul 
6. sınıf öğrencimiz Batuhan Kayatepe’nin Kişisel Resim ve Seramik 
Sergisi gerçekleştirildi. 

İlkokul 2. ve 3. sınıf öğrencilerimizin ortak çalışmasıyla görsel sanatlar katımıza  “Gelişim Sanatlar Mü-
zesi” başlığı altındatuval üzerine akrilik çalışmalarından oluşan bir sergi oluşturduk. Öğrencilerimizin 
hep birlikte boyayarak tamamladığı bu resimler diğer öğrencilerimiz tarafından da büyük ilgi gördü.

KİŞİSEL RESİM VE SERAMİK SERGİSİ

SATRANÇTA İKİNCİLİK

YENİLGİSİZ İKİNCİLİK

“BENDEKİ ATATÜRK”
      Resim Sergisi   
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Dünyaca ünlü thremin sanatçısı Thorwald Jorgen-
sen ve ülkemizi dünyaya tanıtan ünlü maestro 
Ender Sakpınar okulumuzu ziyaret ederek 9. sınıf 
öğrencilerimizle buluştular. Thorwald Jorgensen 
theremin enstrümanını öğrencilerimize küçük bir 
dinleti yaparak tanıttı. 

Okulumuzda her cuma ilkokul, ortaokul ve lise 
öğrencileri tarafından müzik resitalleri düzen-
lendi. Resitallere pek çok veli, müzisyen katılır-
ken dinletiyi gerçekleştiren öğrencilere katılım 
belgeleri verildi.

Alman Orkestra Şefi Gerard Oskamp Eskişehir Ope-
ra Sanat Merkezi’nde yöneteceği nefesli enstrü-
manlar konseri öncesinde okulumuzu ziyaret ede-
rek 6. Sınıf öğrencilerimizle söyleşi gerçekleştirdi. 
6. Sınıf öğrencilerimiz İngilizce soru-cevap şeklinde 
geçen söyleşi de müzikal konularda, orkestra ve 
enstrümanları gibi birçok konuda sorular sorarak 
bilgi edinme fırsatı buldular.

Keman sanatçısı Maria Solozobova 
ve dünyaca ünlü Maestro Ender Sak-
pınar, Opera Sanat Merkezi’nde ve-
recekleri konser öncesi okulumuzu 
ziyaret ederek 7. sınıf öğrencilerimizle 
söyleşi yaptılar.

GELİŞİM OKULLARI 

Geleneksel Müzik Resitali
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İİstanbul üç gündür sis içindeydi. Topkapı Sarayı’nı açık kahverengi kül rengi bir bu-
lut sarmış sanki bütün dünyadan ayırmıştı. Gözlerimi alamıyordum Topkapı’nın mi-
marisinden. Ta ki sokağın başında sarı saçları göğüs hizasında, gökyüzünden daha 
güzel mavi renkte gözleri olan o  ince belli kızı görene kadar…  Saraya olan bütün 
dikkatimi alıp kendi üstüne çekmişti. Sarı saçlarını sol omzuna doğru atarken gözleri 
gözlerimle buluştu, işte o an kalbim çıkacak sandım, sanki kanatlanmış uçuyor ade-
ta sevinç dansı ediyordu ama bir dakika. Neden böyle olmuştu? İlk defa gördüğüm 
bir bayan için böyle hissetmem ne kadar normaldi ki?  Ah! Şu an adımlarım ben-
den kontrolsüz bir şekilde ona doğru gidiyordu. Ne diyecektim, neden gidiyordum 
bilmiyordum. Hanımefendi de şaşırmış bir şekilde bana bakıyordu, anlamıştı ona 
doğru gittiğimi, anlamaması saçmalık olurdu zaten. Birkaç adım sonra yanındaydım 
ve evet o mavi gözler şu an tam görüş açımdaydı, uzattım elimi: 
- Merhaba Yaman ben, isminizi takdim eder misiniz?
Hafif sola kıvrıldı dudakları, bir anda uzattığım elimi kavradı
- Merhaba, ben de Miray.
- Memnun oldum belki bir fincan kahve içmek ister misiniz?
- Sizin gibi bir beyefendiyi kırmak ne mümkün.
Kız hafif gülümsedi.
-Teşekkür ederim. Şöyle geçelim mi?
 Elimi hafif sola döndürdüm 
-Böyle lütfen.
Yavaş adımlarla kafenin önüne geldik. Kapıyı açıp köşedeki ilk masaya doğru Miray 
önde ben arkada ilerledik. Gerçekten neydi bu hissettiklerim? Aşk, aşk, aşk… Ne 
saçmalıyorsun iç ses, yok öyle bir şey. Hadi diyelim ki dediğin gibi aşk ise bile kızın 
ne tepki vereceğini bilmiyoruz belki ters tepki verecek.
“Ah oğlum Yaman. Ben neden senin gibi saf bir herifin iç sesiyim ki, ters tepki vere-
cek olsa neden kahve teklifini kabul etsin.” İç sesimi duymazlıktan gelerek Miray’ın 
karşısındaki sandalye oturdum.
-Kahvenizi nasıl alırsınız?
-Sade kahve alabilirim aslında.
-Pekala.
-Kaldırdım elimi, garsonu masaya çağırdım bir sade ve bir orta kahve istediğimi söy-
leyerek garsonun sipariş alıp gidişini izledim. Garson görüş alanımdan çıktığında 
gözlerim masadaki “Ray  Bradbury’nin Yazın Sanatı ve Yaratıcı Yazarlık” kitabına ta-
kıldı. Miray’ın sorusuyla gözlerimi kitaptan ayırıp deniz manzarasından daha güzel 
olan gözlerine çevirdim.
-Kitapları seviyorsun sanırım.
-Tabi okumasını da yazmasını da severim.
-Hmm. Demek yazıyorsun da, peki ne tür yazılar yazıyorsun?
-Aslında kendim hakkımda yazıyorum; yaşadıklarım, duygu düşüncelerim… İçimi in-
sanlara dökmektense kağıtlara dökmeyi tercih ediyorum. Aslına bakarsan tercih etmek 
değil de buna mecburum.
-Mecburum derken neden buna mecbur olasın ki?
-Anlatacak kimsem olmadığından yazmaya mecburum.
Bu lafımdan sonra dudaklarını büzdü. Ne yani, beni önemsemiş miydi?
-Biliyor musun ben de yaşadıklarımı hissettiklerimi yazıya dökerim.
-Yazdıklarını okumak isterim tabi sen de istersen.
-Ah! Tabi neden olmasın belki sen de bana içini dökersin.
 Onaylamamı ister gibi bakıyordu gözleri, olumlu anlamda kafamı sallamıştım. Be-
nim bu hareketimden sonra gözleri sevinçle parlamıştı sanki bu hareketi gülümse-
meme neden olmuştu.
 “Gördün mü?Ters teper dediğin kızı Yaman efendi! Gördüm, gördüm.” 
Ne, sesli mi söylemiştim! Olacak iş miydi bu şimdi? Miray anlamaz bir şekilde bakı-
yordu gözlerime.
-Yanlış oldu kusura bakma lütfen.
Ne dalga geçti ne ters tepki verdi, anlayışlı bir halde gülümsedi tam o sıra yardımıma 
garson yetişti.
-Sade Kahve?
Benim, dedi Miray. Garson tepsiden kahveyi alıp yavaş hareketlerle önce Miray’ın 
kahvesini sonra da  benimkini masaya bırakarak ilerledi.
Rezil olmuştum resmen, nasıl bakacaktım şimdi gözlerine? Telaştan ellerimi ağzıma 
götürüp tırnaklarımı yemeye başladım. İç sesim  yüzünden her şey mahvolmuştu.
“Hey! Biraz sakin ol önemli de….” 

Cümlesini bitiremeden iki el silah sesi, ardından birbirine karışan silah, ambulans 
sesleri ve kafası masaya düşen Miray,  bir de ne olduğunu anlamayan etraftan şaşkın 
şaşkın bakıp darmaduman olan ben…
                                                                              
Ve ertesi gün bütün gazetelerde Miray’ın bir teröristin yanlış kişiyi hedef almasıyla 
hayatını kaybettiği haberleri...

Kaç yıl oldu saymadım köyden göçeli
Mevsimler geldi geçti görüşmeyeli

Hiç haber göndermedin o günden beri
Yoksa bana küstün mü unuttun mu beni?

Taksiden inince yüzüne çarpan soğukla irkildi. Atkısıyla yüzünü biraz daha kapat-
maya çalıştı ama çoktan kapanacağı kadar kapanmıştı. Keşke bordo olanı alsaydım 
diye düşündü. O atkısı hem yüzünü örtmek için daha kullanışlıydı hem de daha ka-
liteliydi. Şu an kullandığı çimen yeşili atkı ona kesinlikle yetmiyordu. Evden trene 
yetişmek için aceleyle çıktığından eldivenlerini almamıştı. Zaten son birkaç gündür 
ne krem sürüyor ne de eldiven takıyordu elleri çatlamıştı. Çatlayan ellerini paltosu-
nun cebine soktu ve yanan yerlerini içindeki yumuşak kumaşa bastırdı. Nedenini 
bilmezdi ama bu hareket canı acıdığı zamanlarda ona hep çok iyi gelmişti.Yolda yü-
rürken büyük bir özlemle çocukluğunu geçtiği köyü incelmeye başladı. Önceden 
Remzi ile hep aynı çikolatadan aldıkları bakkalın oradan geçerken durdu. Acaba hala 
aynı kişi mi çalışıyordu? Yoksa farklı biri mi vardı artık o yıpranmış taburede oturan? 
İsmini bir gün bile sormadığı bakkal çok yaşlıydı. Tamer onun küçükken birkaç kere 
yerinden zorla kalkıp belini tutarak yeni gelen meyve sularını raflara yerleştirişine 
şahit olmuştu.Birkaç tanesini de kendisi koymuştu onun için. O gün yaşlı adam açık 
kahve gözleriyle ona bakıp hafifçe tebessüm ederek teşekkür etmişti.Büyük ihtimal-
le çocuklarından biri çalışıyordur artık diye düşündü. Bu bakkal ona bir kişiyi daha 
anımsatıyordu aslında ama aklına gelen o güzel sarı saçları omuzların aşağı dökülen 
al yanaklı  kızı eski yerine yani zihninin derinlerine gömdü. Remzi ile buluşacağı çay 
ocağına geldiğinde tavla, okey tarzı oyunları oynayan insanlardan uzakta bir yere 
oturdu ve etrafı incelemeye başladı. Üniversiteyi kazanıp buralardan gittiğinde beri 
çay ocağı neredeyse hiç değişmemişti. Hala içerde sigara yasak olmasına rağmen su 
tüketir gibi sigara tüketen amcaların üstüne sinen sigara kokusu yine midesini bu-
landırıyordu, aynı gürültü, aynı bardak, eskiye kıyasla biraz daha yıpranmış, boyası 
akmış duvarlar ve en köşeye oturunca rahatlıkla görebildiğiniz beyaz ışıkların hakim 
olduğu küçük mutfak. Gençken her okul çıkışı buraya gelir bir iki el tavla oynar öyle 
evine dönerdi. Ancak bu günlere köyün biraz dışında kalan gölün kenarında yanın-
da hatırlamamak için çok uğraştığı biriyle oturduğu cuma akşamları dahil değildi.
Elifti o güzel sarı saçlı kız. Bir zamanlar uğruna her şeyi feda edebileceği Elif. Zih-
ninden bu düşünceyi uzaklaştırdı ve tavlaya yoğunlaştı. Evet, evet şu bir zamanlar 
ustalıkla oynadığı tavladan bahsediyoruz. Hala eskisi kadar iyi miydi acaba? Dene-
mek lazımdı. Kim bilir belki Remzi gelince eski günlerin anısına beraber oynarlardı.

Dün yine seni andım gözlerim doldu
O tatlı günlerimiz bir anı oldu

Ayrılık geldi başa katlanmak gerek
Seni çok çok özledim arkadaşım eşek

Arkadaşım eş arkadaşım şek arkadaşım eşek

Kapının gıcırtılı sesiyle kareli  örtü desenine dikilmiş bakışlarını kaldırdı ve Remzi’yi 
gördü. Fotoğraflardakinden biraz daha kilolu gözüküyordu.S açları babasına ben-
zediği için şimdiden tek tük beyazları gözükmeye başlamıştı. Onu fark edince gü-
lümsedi. Tombul yanakları bu hareketiyle daha çok belirginleşti. İki dost geçen altı 
yıldan sonra yine bir araya gelmişti. Sarıldıktan sonra yerlerine oturdular. Remzi otu-
runca çayları dağıtan gence bir el işareti yaptı. Tamer bu genci bir yerden tanıdığını 
hissetmişti ancak kim olduğunu tam olarak çıkaramamıştı. “Süleyman Tamer abin 
kaç yıl sonra mahallemize ziyarete gelmiş. Koş bize bakkaldan iki tane çikolata al.”-
dedi ve cebindeki beş lirayı Süleyman’a uzattı. Süleyman kısa bir an Tamer’i incelerdi 
ve “Hoş geldin Tamer abi.” deyip oradan uzaklaştı. O an Tamer onun kim olduğunu 
anladı. “Yaşar Amca’nın çocuğu değil mi bu?”diye sordu. Remzi gülümsedi. “Ta ken-
disi.Liseye başladı bu sene.” Çok değişmiş, diye mırıldandı. Sonra ise geçen yıllarda 
ne yaptıklarını konuştular. Remzi evlenmişti. Bir tane de küçük kızı vardı. Tamer yük-
sek lisans, doktora derken pek aile kurmakla ilgilenmemişti. Zaten kendi bildi bileli 
aklında hep bir kişi olmuştu. Sonra ise Mert katıldı onlara. İkisi de Mertle aşırı derece 
yakın değildi ama yine de hep beraber oturup eskilerden konuşacak kadar anılar 
biriktirmişlerdi. “Lise yıllarında seninle az tartışmamıştık.” diye takıldı Mert Tamer’e. 
Tamer o günleri hatırlayarak gülümsedi. Mert gençken Tamer gibi Elif’e tutulmuştu 
ve bundan dolayı da Tamer ile arasında birtakım sorunlar yaşanmıştı. Ancak sınav 
sonuçları açıklanınca dersler ve kariyer hedefleri lisede yaşanan bu kuvvetli aşkın 
önüne geçmiş ve Tamer’in Elif’i terk etmesiyle ve aradan geçen uzun zamanla arala-
rındaki gerilimden eser kalmamıştı. Çaylar içildi, çikolatalar yenildi, eski dostlardan 
özlemle bahsedildi, kah o günlerin özlemiyle ağlandı kah lisenin komik anılarıyla 
kahkahalar atıldı en son bu üç arkadaş birbirlerine sıkıca sarılıp bağları koparmama-
ya söz vererek vedalaştı.

Uzun kulaklarını son bir kez salla
Tüm eski dostlarımdan bir haber yolla

Ayrılık geldi başa katlanmak gerek
Seni çok çok özledim arkadaşım eşek

Çay ocağından çıktıktan sonra aşağı sokağa doğru yürüdü ve sarı saçlarıyla yapılan 
örgü dağılmış üstüne ev kıyafetleri bir çocuğa yemek yediren kadını gördü. Biraz 
daha yaklaştı. Elifti bu. Sonra parmağındaki yüzüğe takıldı gözü. Boğaza oturan 
yumru, birleşen bakışlar ve oradan kaçmak istercesine hızlıca atılan adımlar...

KISA HAYAT

ARKADAŞIM EŞEK

Ezgi KaynakSude Işın
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4. Sınıf öğrencileri Fen Bilgisi dersi kapsamında 
Besinler konusunu “uygulayarak” işlediler. Besin-
lerin hayatımızdaki yeri ve doğru beslenme ko-
nusunu işledikten sonra eğlence kısmına geçildi. 
Kendi elleriyle yaptıkları kurabiyeleri ve meyve 
salatalarını ise etkinlik sonunda afiyetle yediler.

HEM ÖĞRENİYOR
    HEM EĞLENİYOR

FİZİK-KİMYA-BİYOLOJİ
LABORATUVAR ÇALIŞMALARI

Lise düzeyinde Fen Bilimleri (Fizik-Kimya-Biyoloji) alanında yürüttüğümüz 
deneyler hem öğrencilerimizdeki merak duygusunu gidermekte hem de 
deneyerek öğrenmeyi desteklemektedir. Bu deneyler ile öğrencilerimiz, 
doğadaki maddeleri ve olayları gözlemleyerek derste öğrendikleri teorik 
bilgileri pekiştirme imkanı buldular. Yapılan deneylerin konuları genel 
başlıklar halinde şöyledir:
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VE MİMARİ TASARIMLAR

FRC TAKIMIMIZDAN “HÜMA BAŞAR”
VEX ROBOTICS YAZ KAMPINDA

STEM ve Kodlama derslerinde öğretmenimiz Mesut Üstün ile Lise 
öğrencilerimiz dijital tasarımlar üzerinde çalışmaya başladılar. Ge-
leceğin önemli konularından biri olan dijital ve 3 boyutlu tasarım-
lar aracılığı ile öğrencilerimiz hayallerini bilgisayara aktarmaktalar. 
Süreç boyunca sandalye, masa ve merdiven gibi günlük hayatta 
kullanılan yapılar üzerinde çalışan öğrencilerimiz hayallerinde-
ki evleri de tasarlamaya başladı. Bu çalışmalar ile öğrencilerimiz 
bilgisayarları eğlence aracı görmekten çok bir üretim aracı olarak 
kullanmakta ve STEM ve Kodlama derslerimizin ana prensibi olan 
üretim olgusunu derinleştirmektedirler. 

Eğitimde İnovasyon Derneği, Özyeğin Üniversitesi ve EduCat 
Robotics iş birliğinde 21-22-23 Haziran tarihlerinde lise öğren-
cileri için gerçekleştirilecek VEX Robotics Yaz Kampı’na 11.sınıf 
öğrencimiz Hüma Başar katılmaya hak kazandı.

STEM Alanları Eğitimi’nin robotik ve mühendislik uygulamala-
rı odağında üç günlük bir eğitim ve Mechathon sürecine dahil 
olan öğrencimiz; alan liderlerinden ileri seviyede bilgi ve tecrü-
be kazanırken, katılımcılar arasında kurulacak robotik takımla-
rında, iş birliği, takım çalışması gibi bugün ve gelecekte olmazsa 
olmaz yetkinlikleri tecrübe edecek. Öğrencimizi tebrik ediyor 
başarılar diliyoruz.

 
Eskişehir Teknik Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitü-
sü’nde görevli Yardımcı Doçent Metin ALTAN Lego takımı-
mızın proje araştırmaları kapsamında öğrencilerimizle bir 
araya geldi. 

Buluşmada Yardımcı Doçent Metin ALTAN öğrencilerimize 
ışık, uzayda yaşam ve yürütülmekte olan uzay projeleriyle 
hakkında değerli bilgiler verdi. Öğrencilerimiz yürütmekte 
oldukları uzay araçlarında insan yaşamı konulu proje hak-
kında sorularını sordular. Uzay hakkında gerçekleşen bilim 
dolu bu buluşmada öğrencilerimiz “ufuklarının genişlediği-
ni” ifade ettiler.

Robo Gelişim Lego
Takımızı Doktor Öğretim 

Üyesi Metin ALTAN’I
Ağırladı
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Ortaokul LEGO Kulübü:
RoboGelişim Turnuvalara Hazırlanıyor

FRC TAKIMIMIZDAN “HÜMA BAŞAR”
VEX ROBOTICS YAZ KAMPINDA

ESKİŞEHİR GELİŞİM OKULLARI ROBOT TAKIMI 6430

KALSEDON FRC, 2018 TURKISH ROBOTICS OFFSEASON ŞAMPİYONU

LEGO  Takımımız ROBOGELİŞİM 15. sezon turnuvalarına 
hazırlanıyor. Bu sezon turnuvanın uluslararasıkonusu “Into 
orbit: UzaySerüveni”. Çalışmalarını öncelikle uzay hakkın-
da bilgilerini arttırmak üzere araştırmalarla başlayan takı-
mımız yeni atölyelerinde biraraya gelerek yol haritalarını 
çıkardılar. Proje, robot tasarımı ve öz değerler alanlarında 
yarışacakları turnuva için danışman öğretmenlerle bir ara-
ya gelerek turnuva hakkında görüşmelerde bulundular.  
Çeşitli görevlerin yer aldığı turnuva masasının kurulmasıy-
la robot ve mekanik ekibi görevleri yerine getirmek için ilk 
tasarımlarını tamamladılar. Proje konusuyla ilgili alanında 
uzman kişilere ulaşan takımımız, projelerini geliştirmeye 
devam etmekteler.

Kalsedon FRC robot takımımız 19-22 Ekim tarihlerin-
de Fikret Yüksel Vakfı’nın, İstanbul Ülker Spor ve Etkin-
lik alanında düzenlediği 2018 Turkish Robotics Offse-
ason’ı 64 takım içerinde şampiyon olarak tamamladı. 
Dört gün süren yarışmaya Mentörlerimiz Mustafa Tan-
rıdiler ve Aykut Onrat önderliğinde 16 kişilik öğrenci 
grubu ile katılan takımımız adından sıkça söz ettirerek 
üstün bir performans sergilemiştir.
 
First Robotics Competition (FRC), First Vakfı tarafın-
dan her sene,  9-12. sınıflar için düzenlenen bir robo-
tik yarışmadır. Takımlar, her yıl bir tema çerçevesinde, 
yaptıkları robotlarla belirli görevlerin üstesinden gel-
meye çalışırlar. Yarışma teması her sene vakıf tarafın-
dan belirlenir. 
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As Gelisim Schools, we offer summer school and certifica-
te programmes to our students. Our aim is to give them a 
chance to take a big step to become a world citizen.

9th and 10th grade high school students con-
tinue their presentations.  Students prepare 
their presentations according to their inte-
rests. They improve speaking skills and self 
confidence with each presentation.

1st grade students read their books called ‘My Red Car’ 
by sitting on ‘happy,sad,angry pillows’. Students read the 
sentences while sitting on different pillows by miming 
several emotions. They both practiced reading skills and 
emotions.

Traditional new year festival took place 
on December 27. Both the students and 
their parents participated the festival and 
spent their time together. They listened 
to live music, danced, did some new year 
shopping, ate desserts, drank hot choco-
late and etc.

GELISIM LONDON
SUMMER SCHOOL

TRADITIONAL NEW YEAR 
FESTIVAL

PRESENTATIONS 
HIGH SCHOOL

HAPPY, SAD, ANGRY FROM 1ST GRADERS


