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28. Eyüboğlu Beyaz Fil Ulusal

SATRANÇ
TURNUVASI
Türkiye’de bir eğitim kurumu tarafından düzenlenen en
büyük satranç turnuvası olan ve bu yıl 28.si düzenlenen
Eyüboğlu Beyaz Fil Ulusal Satranç Turnuvası, 11-12-13
Ocak 2019 tarihlerinde paylaşım, dostluk ve kardeşlik
ortamında gerçekleşti.
Etkinliğin son gününde, Türkiye’nin 13. Büyük Ustası (Grand
Master) Mert Erdoğdu, turnuvaya katılan öğrencilerle
satranç oynayarak, geleceğin büyük ustalarını ve eğitim
kurumumuzu onurlandırdı. Turnuvaya katılım gösteren
herkese sonsuz teşekkür ederiz.

6

Eyüboğlu’ndan Haberler News from Eyüboğlu

Grandmaster
Mert Erdoğdu

Chess Tournament
The 28th National White Elephant Chess
Tournament, the largest chess tournament
organized by an educational institution in
Turkey, took place on 11-12-13 January
2019 within an environment of sharing,
friendship and solidarity.
13th Grand Master of Turkey, Mert Erdoğdu
honoured prospective grand masters and our
institution by playing chess with students in the
tournament. We extend our sincere gratitude
to all the participants of the tournament.
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28. Edebiyat ve Kitap Günleri
“Fantastik Edebiyat, Distopya ve Felsefe” temalı 28.
Edebiyat ve Kitap Günleri, 8-9-10 Ocak tarihleri arasında
okulumuzda gerçekleşti. Etkinliğin açılış konuşması distopya
ve bilim kurgu türünde pek çok kitaba hayat veren yazar
Barış Müstecaplıoğlu tarafından yapıldı.
376 dil ve lehçe ile dünyanın en çok çevirisi yapılmış kitabı
olan Küçük Prens’i koleksiyonerlerinden dinleme fırsatı
bulduğumuz 28. Edebiyat ve Kitap Günleri’nde ayrıca, ünlü
Yunan filozof Sokrates’in adı Merkez Kütüphanesi’ndeki
bir sokağa verildi.

Literature and Book Days
28th Literature and Book Days took place in our school on 8-910 January under the theme ‘Fantastic Literature, Dystopia and
Philosophy’. Barış Müstecaplıoğlu, who is the author of several
dystopic and science fiction books, held the opening speech in
the event.
In the 28th Literature and Book Days, participants were offered the
opportunity to listen to Little Prince, the most translated book of
the world with 376 languages and dialects, from collectors and a
street in our Central Library was named after the renowned Greek
philosopher Socrates.
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Ustalara Saygı

SOKRATES
Anma Programı

Prof. Dr. Sayın Betül Çotuksöken’in katılımıyla gerçekleştirdiğimiz
anma programının ardından Merkez Kütüphanemizdeki bir sokağa
Antik Yunan felsefesinin kurucularından Sokrates’in adını vererek,
Sokrates’i Eyüboğlu’nda, kütüphanemizde yaşatmanın gururunu
yaşadık.
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A program held in memory of SOCRATES
It has given us great pride to honour the memory of Socrates by naming one
of the streets in our Central Library after one of the renowned founders of
Ancient Greek philosophy following the commemoration program attended
by Prof. Dr. Betül Çotuksöken.
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Masal Kahramanları Aramızda
28. Edebiyat ve Kitap Günleri kapsamında gerçekleştirilen “Masal Kahramanları Aramızda”
etkinliğinde ortaokul 5. sınıf öğrencilerimiz, kostümleriyle ilkokul sınıflarını gezerek arkadaşlarını
birçok kitap ve masal kahramanıyla buluşturdular. Masal kahramanlarını karşılarında gören
öğrencilerimiz, keyifli vakit geçirerek kahramanlarla sohbet etme imkânı buldular.

Fairy Tale Characters are Among Us
Our middle school grade 5 students dressed up in costumes and visited primary
school students and brought several fairy tale characters and students together
for the event ‘FAIRY TALE CHARACTERS ARE AMONG US’ held within the scope
of the 28th Literature and Book Days. Our students who were surprised to see
fairy tale characters in the flesh spent their time having fun and chatting with the
characters.

Küçük Prens’in
Dil Serüveni
Tüm dünyada kitapseverler kadar koleksiyonerlerin de
tutkusu olan Küçük Prens’i okuyan 7. sınıf öğrencilerimiz,
Türkiye’nin Küçük Prens koleksiyonerlerinden Kazım
İnal, Ece Yıldırım ve Gül Ezgi Karaman’la buluştular.
Kendi koleksiyonlarından kitaplarını bizlerle paylaşan
misafirlerimiz, özgün sunumlarıyla bizlere keyifli anlar
yaşattılar.

Linguistic Adventure of the Little Prince
Our students read the Little Prince, equally loved by readers and
collectors worldwide, and came together with collectors of the book
in Turkey, namely Kazım İnal, Ece Yıldırm and Gül Ezgi Karaman.
The guest speakers shared books from their own collections and
ensured the audience enjoyed lovely presentations.
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Fantastik
Edebiyat,
Distopya ve
Felsefe
Fantastic Literature,
Dystopia and Philosophy
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Barış Müstecaplıoğlu
ile Söyleşi
Barış Müstecaplıoğlu okulumuzda gerçekleştirdiği
söyleşide öğrencilerimize ilham kaynağı olacak yazma
yolculuğunu anlattı. Her yolculuk gibi bu da öğretici ve
etkileyici bir yolculuk oldu.

A Talk with Barış Müstecaplıoğlu
Barış Müstecaplıoğlu delivered an inspiring speech and told our
students about his journey of becoming a writer. He commented that
his journey had an impact on him and he took many lessons from it.

Doğu Yücel ile Söyleşi
Kendi yazma deneyimini “gerçek hayatı filtreden
geçirmeye” benzeten fantastik Türk edebiyatının
genç yazarlarından Doğu Yücel, öğrencilerimizle
fantastik edebiyat üzerine çok renkli bir söyleşi
gerçekleştirdi.

“Bizden İçimizden”
			Dinleti

28. Edebiyat ve Kitap Günleri kapsamında gerçekleştirilen
“Bizden İçimizden” etkinliğinde lise öğrencilerimiz kaleme
aldıkları şiirlerini, denemelerini, kısa öykülerini; söz ve
müzikleri kendilerine ait olan şarkılarını arkadaşlarıyla
paylaştılar. Dinleti sonunda 150 kişilik okul koromuz da
sahneye çıkarak izleyicilere unutulmaz dakikalar yaşattı.
Edebiyatın, müziğin, sevincin, hüznün iç içe yaşandığı
dinletimiz, izleyicilerde birbirinden güzel duygular yarattı.

A Talk with Doğu Yücel

One of Us-Recitation

Doğu Yücel, one of the young authors of fantastic Turkish
literature and who had a pleasant talk with our students on
fantastic literature, commented that while writing, he feels
like he is filtering the real life.

Our high school students recited the poems, essays and short
stories they wrote and performed the songs they composed
in the ‘One of Us’ event of the 28th Literature and Book Days.
Subsequently, our school choir of 150 students presented a
breath-taking performance.
The audience was happy to spend a night full of literature, music
and dance that elicited feelings of both joy and the blues.

Eyüboğlu’ndan Haberler News from Eyüboğlu
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Geleneksel

CAS KAMPI
2018
Eyüboğlu Eğitim Kurumları Geleneksel CAS Kampı 7-8 Eylül
tarihlerinde, Şile Yeşilvadi’de gerçekleştirildi. 2018-2019
öğretim yılında IB Diploma Programında okumayı seçen
öğrencilerimizin katıldıkları CAS Kampında öğrencilerimiz,
yaratıcılık, aktivite, toplum hizmeti alanlarında çeşitli
çalışmalar yaptılar.

İki gün süren kamp süresince öğrencilerimiz, iletişim
kurma, düşünme, problem çözme, yeniliklere açık olma ve
risk alma becerilerini geliştirmeye yönelik birçok etkinliğe
katıldılar. Daha önce deneyimlemedikleri oyunlarda grup
çalışmasının önemini kavradılar. Ayrıca, Şile Kumbaba’da
sahil temizliği yaptılar.

CAS CAMP 2018

CAS Camp 2018
The annual CAS Camp of Eyüboğlu Educational Institutions was held in the
campsite of Şile, Yeşilvadi on 7-8 September. Students, who chose to undertake
the IB Diploma Programme in 2018-2019 academic year, developed their creativity
to take part in community service actions.
During the two-day camp, our students developed their communication and
thinking skills they solved problems by being innovative and risk takers. Through
given tasks they learned to appreciate team work. They also took part in a clean up
drive along the coastline of Şile Kumbaba.
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Eyüboğlu Eğitim Kurumları öğrencilerimizden
Aslı Sara Bilgili’nin birinci olduğu; ödüllerin Türk
filozof, Türkiye Felsefe Kurumu’nun Başkanı Prof.
Dr. Ioanna Kuçuradi tarafından verildiği Türkiye
Liseler Arası 23. Felsefe Olimpiyatı’nın ödül töreni
Çamlıca Kampüsümüzde gerçekleşti.
Eyüboğlu Educational Institutions student Aslı Sara
Bilgili came first in the Turkish High Schools 23rd
Philosophy Olympiads and received her award from the
Turkish philosopher and the President of Philosophical
Society of Turkey Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi the award
ceremony took place on our Çamlıca Campus.

23. Felsefe Olimpiyatları
ile GELEN

BİRİNCİLİK

Bu yıl İstanbul ayağına Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nin
ev sahipliği yaptığı 23. Türkiye Felsefe Olimpiyatları’na, 12
FI sınıfından öğrencimiz Aslı Sara Bilgili ile katıldık. 02 Aralık
2018 günü gerçekleşen ve 4 saat süresince düşüncelerini
kaleme alan öğrencimiz, bize büyük bir gurur yaşatarak
“Türkiye Birincisi” olmayı başardı. Değerli öğrencimiz Aslı
Sara Bilgili’ye bu gururu okulumuza yaşattığı için teşekkür
ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

She Took the First Place in the 23rd
Philosophy Olympiads

İoanna Kuçuradi

Our 12 FI student Aslı Sara Bilgili attended the 23rd Turkish
Philosophy Olympiads that was hosted by Beşiktaş Atatürk
Anatolian High School in Istanbul. It gave us great pride that our
student who wrote her ideas for 4 hours on 2 December 2018 took
the 1st place in Turkey. We would like to thank Aslı Sara Bilgili for
making us proud and we wish her continued success.

Eyüboğlu’ndan Haberler News from Eyüboğlu
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IB Öğrencilerinden Anlamlı Proje
Eyüboğlu Eğitim Kurumları
IB 2. sınıf öğrencileri, Şişli
Terakki Lisesi IB 2. sınıf
öğrencileriyle ortak bir
sosyal sorumluluk projesi
gerçekleştirdi.
İzmir Menemen’de bulunan Fatma Koşay İlköğretim
Okulu’nda bir bilgisayar laboratuvarı kurmayı hedefleyen
öğrencilerimiz, bu hedeflerine ulaşmak için çeşitli
kampanyalarla para toplayarak ve okul dışında sponsor

bularak, bir bilgisayar laboratuvarı kurmayı başardılar.
Ayrıca okulu ziyaret ederek hem bilgisayar laboratuvarını
kurdular, hem de çeşitli etkinliklerle küçük öğrencilere
unutulmaz bir karne günü yaşattılar.

COMPUTER LABORATORY PROJECT
Eyüboglu Education Institution’s and Şişli Terakki High School’s IB Diploma Program students
took part in a joint social responsibility project.
Eyüboğlu IB students worked together on a joint project with Şişli
Terakki High School’s IB students to help set up a computer lab
at Fatma Koşay Elementary School in Menemen, İzmir, students
set up campaigns and sourced sponsors to help raise the funds
needed.
The students of both schools visited the Fatma Koşay Elementary
School on Friday, June 15 to set up a computer lab and organized
various activities for primary school students ensuring a memorable
day was had by all.
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NEHİR’İN
ADIMLARI 2018

16 Eylül Pazar günü, İTÜ Ayazağa Kampüsünde, Kanserli
Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) ve Nehir’in Çocukça
Yaşam Gönüllüleri Platformu üyeleri, çocuk yaştaki
kanser hastalarına dikkati çekmek için bu yıl 6. kez
“Nehir’in Adımları Koşusu” etkinliğinde bir araya geldi. 3,5
yaşındayken kanserden hayatını kaybeden Nehir Bayazıt
anısına yapılan etkinliğe katılan IB 1. sınıf öğrencilerimiz,
3,5 kilometrelik parkuru koşarak tamamladı.

STEPS OF NEHİR 2018
Members of the Umut Foundation for Children with Cancer(KAÇUV)
and the Childhood Life Volunteers Platform of Nehir came together
for the 5th time on Sunday, September 16 at ITU Ayazağa Campus,
to raise an awareness for children with cancer. The event “Steps
of Nehir” was in memory of Nehir Bayazit who lost her life from
cancer at the age of 3.5.The 3.5 km run was attended by IB 1st
grade students.

Eyüboğlu’ndan Haberler News from Eyüboğlu
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iSTANBUL‘18

2nd SCHOOL SESSION
OF EYP TURKEY
13-17 ARALIK 2018

13-17 Aralık 2018 tarihleri arasında okulumuzda,
ulusal ve uluslararası düzeyde delege ve akademik
kadrodan oluşan yaklaşık 180 kişilik bir ekibin katılımıyla,
“ISTANBUL’18 2nd School Session of EYP Turkey
Konferansı” gerçekleştirildi.
Eyüboğlu Gençlik Parlamentosu Kulübü’nün organize
ettiği ve beş gün boyunca devam eden konferansın
programı; oryantasyon çalışmaları ile başlayıp komite
çalışmaları ve genel kurul ile devam etti. Avrupa Birliği
(AB) Türkiye Delegasyon Başkanı ve Avrupa Birliği Türkiye
Elçisi Sayın Christian Berger ve Alarko Şirketler Topluluğu
Stratejik Planlama Müdürü Sayın Tal Garih konferansımıza
konuşmacı olarak katıldı.

Konferans katılımcıların, iletişim, takım kurma, düşünceyi
ifade edebilme, empati kurabilme, etkin ve nitelikli araştırma
yapabilme, bilgiyi yorumlayabilme ve kolektif düşünme
gibi birçok önemli becerilerinin gelişmesine zemin
hazırlayarak, fikirlerin savunulması noktasında entellüktüel
bir platform görevi üstlendi. Organizasyonda emeği geçen
tüm öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.

10 farklı ülkeden gelen akademik kadronun yanında,
16 farklı okulun delegelerinden oluşan katılımcılarla
gerçekleştirilen konferansın teması; “Bağları Dengelemek”
olarak belirlendi. Avrupa Birliği üye ülkeleri arasındaki
değer farklarının ve Avrupa’da gelişmesi gereken alanların
önündeki sorunların tartışıldığı “ISTANBUL’18 2nd School
Session of EYP Turkey”, bütün katılımcıların akademik ve
sosyal becerilerini geliştirmesine olanak sağladı.
AB Türkiye Temsilcisi Cristian Berger okulumuz yöneticileri ile birlikte
Head of the EU Delegation to Turkey, Ambassador Mr. Christian BERGER
with administrators of our school
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ISTANBUL’18
2nd SCHOOL SESSION
OF EYP TURKEY
13-17 DECEMBER 2018

ISTANBUL’18 2nd School Session of EYP Turkey Conference was
held in our school from 13 to 17 December 2018 and was attended
by 180 national and international delegates and academic faculty.
The five-day conference that was organized by Eyüboğlu Youth
Parliament Club started with orientation activities and continued
with committee actions and the general assembly. Head of the
EU Delegation to Turkey, Ambassador Mr. Christian BERGER and
Tal Garih who is the Strategic Planning Manager at Alarko Holding
A.Ş. delivered speeches at the conference.
The conference took place under the theme ‘Balancing
Connections’ and saw members of academic faculties from 10
countries and delegates from 16 schools. It was agreat opportunity
for all participants to develop their academic and social skills in
ISTANBUL’18 2nd School Session of EYP Turkey Conference where
issues currently hindering development in Europe were discussed.
The conference acted as an intellectual platform gave
the opportunity for students to practice and develop their
communication,collaboration and research skills as well as
empathizing, interpreting information and thinking collectively. We
extend our thanks to all of our students who contributed to this
event.
Eyüboğlu’ndan Haberler News from Eyüboğlu
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İnovatif Fikirler Big-Bang
Teknokent Finalinde Yarıştı

29 Kasım 2018 tarihinde, İstanbul Teknik Üniversitesi
İTÜ Çekirdek tarafından UNIQ HALL’da düzenlenen
“Big-Bang 2018” final etkinliğine, Genç Girişimciler Kulübü,
Cenk ÜRER ve Metin KILIÇASLAN danışmanlığında,
16 öğrencisi ile katılım gösterdi.
İnovatif fikirlerin yarıştığı final etkinliğinde, yaklaşık
2000 fikir arasından seçilen 20 önemli proje, yatırım
almak için kıyasıya mücadele verdiler. Etkinliğe katılan
öğrencilerimiz, tecrübelerini kulüp arkadaşlarıyla
paylaşarak farklı bakış açılarını ve ürün oluşumlarını
yakından gördüler ve bu anlamda çeşitli deneyimler
edindiler.

Innovative Ideas Competed in
the Big-Bang Techno City Final
15 students of the Young Entrepreneurs Club attended the ‘BigBang 2018’ final, which was held by Istanbul Technical University
Çekirdek at UNIQ HALL on 29 November 2018. Students were
mentored and accompanied by teachers Cenk ÜRER and Metin
KILIÇASLAN .
Out of 2000 ideas, 20 projects were chosen to compete in the final
to gain financial support for their project. Our students shared their
knowledge with their peers, learned more about different projects
and ganed new perspectives.

Eyüboğlu Okullarında UCLES
Sertifika Törenleri
Her yıl düzenlenen Cambridge UCLES Dil
Yeterlilik Törenleri’nde öğrencilerimiz, British
Side’ın düzenlediği dil sınavlarında gösterdikleri
başarılar sonucu sertifikalarını aldılar. Genel
başarılarından sadece öğrencilerimiz değil,
aileler ve öğretmenleri de gurur duydu.

UCLES Certificate Ceremonies at
Eyüboğlu Schools
Our students received their certificates in Cambridge
UCLES Language Proficiency Ceremonies based on
their achievement in language exams conducted by
British Side. It was a proud moment not only for our
students but their parents and teachers as well.
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Öğrencilerimiz,
Maastricht UWC Uluslararası
Okulu’nda Düzenlenen

BİLGİ KURAMI
KONFERANSINDA
6 IB Diploma Programı birinci yıl öğrencisi ve bir Bilgi
Kuramı öğretmeni ile 28-31 Aralık 2018 tarihinde,
Hollanda’nın Maastricht kentinde düzenlenen ve ev
sahipliği United World College tarafından yapılan,
6. Yıllık Bilgi Kuramı konferansına katıldık. Konferansın
ana teması “Neredeyiz?”di. Bu tema doğrultusunda; birey
olarak nerede durduğumuzu ve gösterdiğimiz gelişimi
sorguladık. Bilginin tartışıldığı toplantılara katıldık ve TOK
öğrencilerinin rehberliğinde Maastricht şehir yürüyüşü ile
şehri keşfettik.

THEORY OF KNOWLEDGE
CONFERENCE Held at
Maastricht UWC
International School
Six IB DP 1 student and one TOK teacher
participated in the 6th Annual TOK Conference
held by United World College from 28 to 31
December 2018 in Maastricht, Holland under the
theme ‘Where are we?’. Students inquired where
they are now and how far they have improved
as individuals. They attended discussions and
explored Maastricht by walking across the city as
local TOK students guided them.

Eyüboğlu’ndan Haberler News from Eyüboğlu
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18 MART

Çanakkale Zaferi’ni Kutladık

Azmimizin, en zorlu şartlar altında sergilediğimiz
cesaretimizin, birlik olduğumuzda başarabileceklerimizin
simgesi 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni günün anlam ve
önemine özel etkinliklerle kutladık. Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve sevgiyle
andık.

MARCH 18th

We Celebrated Çanakkale Victory Day
We held special events to celebrate Çanakkale Victory
Day on March the 18th, an important day commemorating
the courage and solidarity shown by our soldiers in treacherous
conditions. We paid our respects to the Great Leader
Mustafa Kemal Atatürk and his comrades.

İstanbul 2019 Şampiyonu
STEP YILDIZ KIZ TAKIMI
İstanbul Şampiyonası 2019’da Eyüboğlu Step Yıldız Kız Takımımız, Step
Genç Kız Takımımız ve Step Küçük Kız Takımımız birinci oldu. Bu güzel
başarıları için öğrencilerimizi kutlar, başarılarını sürdürmelerini dileriz.

Champion of 2019 in Istanbul
JUNIOR GIRLS STEP TEAM
Eyüboğlu Junior Girls Step Team, Young Girls Step Team and Little Girls Step
Team came first in the Istanbul Championship 2019. We congratulate our
students and wish them continued success.
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Resim Yarışmasında
Türkiye 2.si
Eyüboğlu’ndan...
Vakıf Emeklilik, çocuklarda küçük yaştan itibaren tasarruf
bilinci ile birlikte gelecek nesillerin büyüdüklerinde kendi
ve ülkemizin tasarruflarına yön verebilmesi için farkındalık
oluşturmak amacıyla Türkiye genelinde “4. Kumbara
Tasarımı” resim yarışması düzenlemiştir.
7-10 yaş arası ilkokul öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen
“4. Kumbara Tasarımı” resim yarışmasının sonucunda, 5000
katılımcı arasından Çamlıca İlkokulu 1. sınıf öğrencimiz
Demir YAZICI Türkiye 2.si olmuştur.

2nd Prize in the Art Competition in
Turkey goes to Eyüboğlu
Vakıf Emeklilik (Vakıf Pension) organized a national painting contest
‘4th Money Box Design’ in order to raise awareness by supporting
children in cultivating a habit of saving and playing a role in our
country’s economy as they grow up.
Our Çamlıca Primary School grade 1 student Demir YAZICI came
second in Turkey among 5000 children aged from 7 to 10 years in
the ‘4th Money Box Design’ contest.

Lise Öğrencileri
Resim Sergisinde
Lise Resim Kulübü öğrencilerimiz ile
kişisel bakış açısını tuvale yansıtan PostEmpresyonizm ressamların Tophane-i
Amire’de gerçekleşen sergisine katıldık.

High School Students
Visited an Art Exhibition

Our High School Art Club students visited the
exhibition of post-impressionism artists, who
Sanatçıların tuvallerine yansıttıkları expressed their personal perspective through
akımları ve tarzlarını inceledik.
painting, in Tophane-i Amire.
We looked into the characteristics of movements
and styles reflected on their paintings.

Eyüboğlu’ndan Haberler News from Eyüboğlu
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23 NİSAN

çeşitli konser ve etkinliklerle
bu yıl da coşkuyla kutlandı

Eyüboğlu öğrencileri olarak; Atamızın dünya çocuklarına
armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’nı, tam da O’nun istediği gibi; dünya insanı
olarak yetişiyor olmanın gururuyla kutladık.

April 23rd
As in previous years, this day was
celebrated with great enthusiasm
and hosted a variety
of concerts and
activities
As Eyüboğlu students, we celebrated
National Sovereignty and Children’s
Day on April the 23rd, a day created
by Atatürk in honour of children all
around the world.
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Akmerkez ve Akasya’da
konserler ile kutlamalar
devam etti.
Eyüboğlu Eğitim Kurumları olarak; 23 Nisan’ı tüm dünya
çocuklarına, ulusal egemenlik ve demokrasiyi Türk
Milleti’ne hediye eden Ulu Önder Atatürk’ü Akmerkez
ve Akasya’daki konserler ve diğer etkinliklerimizle sevgi,
saygı ve minnetle andık. Coşku ve neşeyle kutlanacak
nice 23 Nisanlara...

Celebrations continued with concerts at
Akmerkez and Akasya.
As Eyüboğlu Educational Institutions, we paid our respects to the
Great Leader Mustafa Kemal Atatürk, who awarded April 23rd to
children all over the world as well as sovereignty and democracy
to Turkish society. We celebrated the day with various activities
at school and concerts at Akmerkez and Akasya shopping malls.
May we celebrate many more 23rd of April National Sovereignty
and Children’s Days with much joy and happiness.

Eyüboğlu’ndan Haberler News from Eyüboğlu
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IB’nin Türkiye’de 25.yılı
Türkiye IB Başkanları ve Koordinatörleri Toplantısı,
IB Genel Müdürü Dr. Siva Kumari’nin katılımıyla
Eyüboğlu Eğitim Kurumları’nda gerçekleşti.

25th Year of IB in Turkey
Turkish IB Schools Association IB Heads &
Coordinators Meeting was held in Eyüboğlu
Educational Institutions with the participation of
IB general director, Dr. Siva Kumari.
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EMGE 2019
Eyüboğlu Eğitim Kurumları olarak, güncel konuların
tartışıldığı ve çözüm önerilerinin üretildiği EMGE (Eyüboğlu
Model Avrupa Hükümeti) konferansına ev sahipliği yaptık.
Avrupa Birliği üye devletlerinin ve Avrupa Birliği Konseyi’nin
bir simülasyonu olan öğrenci merkezli konferansımızda bu
yıl “Küresel Ekonomi ve Durgunluk” gündemi üzerinde
duruldu. İlham ve çözüm odaklı bir tartışma için toplanan
delegeler, birlikte çalışarak çözüm önerilerinin üretildiği
eğitici bir tartışma gerçekleştirdi. Öğrenci merkezli
konferansımızda, eğitici bir tartışma ortamında, çözüm
önerileri sunuldu.

Eyüboğlu Educational Institutions hosted an EMGE (Eyüboğlu
Model Government Europe) conference, a platform used to
discuss current issues and resolutions. In our student-centred
conference, which is a simulation of EU member states and the
EU Council, ‘Global Economy and Recession’ was discussed this
year. Delegates, who came together for an inspiring and solutionoriented discussion, worked collaboratively in an educational
setting to produce resolutions on certain issues.

Microsoft Londra üst düzey yöneticisi Didem
Ün Ateş’in konuşmacı olarak katıldığı “Artificial
Intelligence & You” konulu söyleşi, 5 Nisan
Cuma günü Eyüboğlu Eğitim Kurumları’nda
gerçekleşti. Konuşmacı olarak bizi onurlandıran
Didem Ün Ateş ve tüm katılımcılarımıza teşekkür
ederiz.
The speech on ‘Artificial Intelligence & You’ was
delivered by Microsoft London Executive Didem
Ün Ateş on the 5th of April at Eyüboğlu Educational
Institutions. We extend our heartfelt thanks to all who
attended and Didem Ün Ateş who honoured us by
speaking at our event.

Eyüboğlu’ndan Haberler News from Eyüboğlu
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“Parasını Yöneten
Hayatını Yönetir”

Eyüboğlu Koleji ve Burçak Eyüboğlu Fen ve Teknoloji Lisesi
öğrencileri, Global Money Week’te buluştu. Finansal Okuryazarlık
ve Erişim Derneği (FODER) ve World Wildlife Fund (WWF)
Türkiye derneklerinin Yönetim Kurulu Üyesi Attila Köksal’ın
konuşmacı olarak katıldığı, “Parasını Yöneten Hayatını Yönetir”
konferansı, 27 Mart Çarşamba günü okulumuzda gerçekleşti.
Sayın Attila Köksal’a ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz.
Eyüboğlu High School and Burçak Eyüboğlu Science and Technology
High School students came together during Global Money Week.
Attila Köksal, who is a member of the Executive Board of the Financial
Literacy and Inclusion Association (FODER) and World Wildlife Fund
(WWF) in Turkey, was the guest speaker of the ‘Manage Your Money,
Manage Your Life’ conference that took place in our school on
Wednesday the 27th of March. We extend our sincere thanks to Attila
Köksal and all participants.

Pi Günü

Atilla Köksal

Pi sayısının yaklaşık değerinin 3,14 olması nedeniyle
tüm dünyada 14 Mart tarihinde kutlanan Dünya Pi
Günü’nü öğrencilerimizle keyifli yarışmalar düzenleyerek,
Pi Günü konseptli tişörtler tasarlayarak, Pi Günü şarkıları
besteleyerek çeşitli şov ve danslarla kutladık.

3,14

Pi Day
World Pi Day is celebrated on March the 14th all over the world.
Pi is a symbol used in mathematics to represent a constant
of approximately 3.14. We celebrated World Pi Day with our
students by hosting entertaining competitions, designing t-shirts
representing the concept of Pi Day, composing Pi Day songs
and taking part in other various shows and dancing.
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OneNight@

School

Öğrencilerimizin arkadaşlarıyla eğlenceli vakit
geçirmeleri ve öğretmenleri ile farklı bir ortamda
birlikte olabilmeleri amacıyla düzenlenen OneNight@
School’da öğrenciler okul sonrası çeşitli sanat ve
spor etkinliklerine katıldı. Bol aktiviteli bir günün
ardından geceyi okulda öğretmenleri ile geçiren
öğrenciler sabah kahvaltısında bir araya geldikleri
aileleri ve unutmayacakları güzel anılarla okuldan
ayrıldılar.

Our students took part in various arts and sports activities
after school at the OneNight@School event which is held to
ensure that our students experience having fun with their
friends and teachers in a different setting. Our students,
who spent the night at school with their teachers after a
day full of activities, had breakfast the following morning
with their families and left the school with unforgettable
memories.

Öğrencilerimizin Fizik Makaleleri

Global Scientific Journals’da!

Öğrencimiz İlyas Seçkin’in öğretmenimiz Berksan Gümüş danışmanlığında hazırladığı
“Reduction Of Wear In Vehicle Pistons With Copper Oxide Effect And Extension Of
Motor Life” ve “Investigation of the Behavior of Electric Current in Human Cells Under the
Impact of a Pulsating Magnetic Field” makaleleri ile öğrencilerimiz Lal Değer ve Mehmet
Ali Makbuloğlu’nun “Increasing Battery Efficiency Through Utilizing Piezoelectric Sensors”
adlı fizik alanındaki makaleleri, uluslararası hakemli Global Scientific Journal dergisinde
yayımlanmaya hak kazandı. Bu büyük akademik başarıları için öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

Our Students’ Physics Articles are on Global Scientific
Journals!
The articles ‘Reduction of Wear in Vehicle Pistons with Copper Oxide Effect and Extension of Motor
Life’ and ‘Investigation of the Behaviour of Electric Current in Human Cells under the Impact of a
Pulsating Magnetic Field’ written by our student İlyas Seçkin under the supervision of our teacher
Berksan Gümüş and the article ‘Increasing Battery Efficiency Through Utilizing Piezoelectric Sensors’
written by our students Lal Değer and Mehmet Ali Makbuloğlu in the field of physics were chosen
to be published on Global Scientific Journal which is an international peer-reviewed journal. We
congratulate our students for their great academic achievement and wish them continued success.
Eyüboğlu’ndan Haberler News from Eyüboğlu
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ANAOKULLARIMIZ

Okulum ve Ailem
Benim İçin Elele…

Gezegeni
Paylaşma Vet House
“Gezegeni Paylaşma” teması altındaki sorgulama
ünitemiz ile bağlantılı 3 yaş gruplarımızda Vethouse’a
yaptığımız gezi ile hayvanlara karşı sorumluluklarımızı
keşfetme imkanı bulduk. Aynı zamanda hayvanların
nasıl beslendikleri ve bakımlarının nasıl yapıldığı
hakkında yeni bilgiler edindik.

Sharing the Planet Vet
House
Eyüboğlu Kindergartens 3-year-old students had
the opportunity to explore their responsibilities
towards animals during the trip to Vet House in
connection with their ‘Sharing the Planet’ unit of
inquiry. We also learnt about how animals are
nourished and maintained.

Dünya
Engelliler Günü
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Aile katılımı, anne-babaların çocukların gel
bulunmaları için organize edilmiş etkinlikler büt
okulda uygulanan eğitim programları aile tarafınd
kalıcı davranış değişiklikleri sağlamak ve okul önc
daha kolay olmaktadır.

Bizler de aile katılımı haftamızda, gönüllü ebeveynlerim
Katılımcı ailelerimizin düzenlediği, öğrencilerimizin de ze
keyifli dakikalar yaşadık. Eğitim programımızı renkle
uyandıran aile katılımı etkinlikleri okul aile işbirliğinin en

My School and Family are Hand in H

Parental involvement implies set of activities which are organize
the development and education of their children. Parental Involv
programs implemented at school and as such, it becomes easier
achieve objectives of preschool education.
We held several activities with voluntary parents during our
Parental Involvement Week. Students were happy to do
activities designed by participating parents. Engaging and
relevant parental involvement activities that enrich our
educational sprogram are one of the best examples
of parent-school collaboration.

29 Ekim

Öğrencilerimiz 3 Aralık’ta yaptıkları çeşitli etkinliklerle
kendilerinden daha şanssız olanlara yardım etmenin
öneminin farkına vardılar. Ayrıca Christy Brown’un
“Sol Ayağım” adlı eserinden etkilenip sol ayaklarını
kullanarak resim yapabileceklerini anladılar ve bunun
için mücadele vermenin önemini kavradılar.

Çeşitli danslar ve şarkılarla performansla
sergileyen okul öncesi öğrencilerimiz
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. Yıl dön
coşkuyla kutladılar.

World Disabled Day

October 29 Republic Day

Our students became aware of the importance of helping
those who are less fortunate than themselves by doing several
activities on December 3rd. Inspired by the book “My Left
Foot” written by Christy Brown, students noticed that they can
draw by using their left foot and they learned to appreciate
struggle.

Our early education students, who staged
dance performances and sang songs,
celebrated the 95th year of the
Republic with enthusiasm.
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Ailem
Elele…

ukların gelişim ve eğitimlerine katkıda
inlikler bütünüdür. Aile katılımı sayesinde
ile tarafından desteklendiğinde çocuklarda
e okul öncesi eğitimin hedeflerine ulaşmak

10 Kasım
Atamızı minnet ve saygıyla andık… En sevdiği çiçekleri
O’na getirdik... Rahat uyu ATAM…

November 10 Commemorating Atatürk
We commemorated our great leader with gratitude and respect...
We brought Him his favourite flowers… May he rest in peace…

eveynlerimiz ile çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik.
mizin de zevk ve heyecanla katıldıkları etkinliklerde
mızı renklendiren, öğrencilerimizde ilgi ve merak
irliğinin en güzel örneklerini meydana getirdi.

nd in Hand for Me...

are organized by us to ensure that parents contribute to
rental Involvement helps parents to support educational
omes easier to alter behaviour on a permanent basis and

ur
do
d
r

formanslarını
erimiz
95. Yıl dönümünü

Day

staged
gs,

Geziyoruz...
Tanık Oluyoruz...
Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde, inceleme yapmak, yeni
görüşler geliştirmek, farklı mekanları görmek ve keşfetmek
amacıyla çeşitli gezilere gittik.
Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde ve İstanbul
Modern Sanat Müzesi’nde resim ve heykel sanatını
yerinde gözlemledik. Sanatın hikayelerimizi, duygu ve
düşüncelerimizi ifade etmemiz ile ilişkisini sorguladık.

We Travel and Explore
During the academic year we attended several field trips to explore,
generate new ideas and see and discover new places.
We created an opportunity to see drawings and sculptures and
inquired into the relationship between art and expression at Maltepe
Türkan Saylan Cultural Centre and Istanbul Modern Art Museum.

Eyüboğlu’ndan Haberler News from Eyüboğlu
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Kişisel Gelişim Programı

Eyüboğlu Eğitim Kurumları’nda; öğrencilerimizin kendilerini iyi ifade
edebilmeleri, zihinsel ve bedensel olarak sağlıklı yaşamaları, iyi insan
olabilmek için gerekli değerleri edinmeleri, stratejik düşünebilmeleri,
yaratıcılık becerilerini geliştirmeleri, teknoloji ve bilim konusunda
yenilikleri takip edebilmeleri, gelecekteki kariyerlerini planlayabilmeleri,
girişimcilik, finansal okuryazarlık gibi günümüzde son derece önemli
konularda bilgi ve beceri sahibi olabilmelerine fırsat tanımak amacıyla,
yaş, beceri ve ilgi alanları doğrultusunda “Kişisel Gelişim Programı”
uygulamaları yapılmaktadır.
Öğrencilerimize yönelik olarak ilkokullarımızda; “Mindfulness”,
“Yaratıcılık”, “Düşünme Becerileri”, “Satranç”, “Kids in the Kitchen by
Taylan Kümeli”, “Değerlerimiz”, “Bilim Dedektifleri”, “Nasıl Yapılır?”,
“İyi bir Araştırmacıyım-İyi bir Konuşmacıyım!”, ortaokullarımızda;
“Yaratıcı Drama”, “Akıl Oyunları”, “21st Century Technologies”, “Hızlı
Okuma Teknikleri”, “Instant Challenge”, “Finansal Okur Yazarlık”,
liselerimizde; “Girişimcilik”, “Hızlı Okuma Teknikleri”, “Kariyer
Planlama”, “Finansal Okur Yazarlık”, “Liderlik”, “Mindfulness” gibi
başlıklar altında kişisel gelişim programları uygulanmaktadır.
Bu programlarla, öğrencilerimizin evrensel okuryazarlık olarak da
adlandırılan 21. yüzyıl becerilerini kazanmaları, yüksek öğretim ve iş
hayatına emin adımlarla hazırlanmaları hedeflenmektedir.

Mindfulness
Finansal Okur Yazarlık
Satranç
Hızlı Okuma Teknikleri
Düşünme Becerileri
Yaratıcılık
Kids in the kitchen
by Taylan Kümeli
Liderlik
Kariyer Planlama
Değerlerimiz
İyi Bir Araştırmacıyım
İyi Bir Konuşmacıyım!
Instant Challenge
Akıl Oyunları
Bilim Dedektifleri
Nasıl Yapılır?
Yaratıcı Drama
21st Century
Technologies

The ‘Personal Development Program’ iimplemented at Eyüboğlu
Educational Institutions is carefully planned and developed taking
into account student age appropriateness, skills and interests in
order to ensure that students are able to develop upon their selfexpression, physical and mental health, live a healthy life emotionally
and physically, internalize the values of being a good person, think
strategically, develop creativity skills, keep abreast of innovations in
technology and science, build their career path and be equipped
with the necessary knowledge and skills to keep up with the
demands and requirements of life in today’s workforce such as
entrepreneurship and financial literacy. Personal development
programs are implemented under the strands of ‘Mindfulness’,
‘Creativity’, ‘Thinking Skills’, ‘Chess’, ‘Kids in the Kitchen by Taylan
Kümeli’, ‘Our Values’, ‘Science Detectives’, ‘How to do?’, ‘I am
a good researcher-I am a good lecturer’ in our primary schools;
‘Creative Drama’, ‘Mind Games’, ‘21st Century Technologies’,
‘Speed Reading Techniques’ and ‘Instant Challenge’, ‘In the middle
schools we focus on Financial Literacy’ iand ‘Entrepreneurship’,
‘Speed Reading Techniques’, ‘Career Planning’, ‘Financial Literacy’,
‘Leadership’ and ‘Mindfulness’ in our high schools.
As such, we aim to equip our students with the 21st century skills
that is also known as global literacy so that they are well prepared
for higher education and working life.

Akıl ve Zeka Oyunları
Birçok uygarlığın kültüründe yer alan ve insanlık tarihi
kadar eski olan Akıl ve Zeka Oyunları, herhangi bir ön bilgi
gerektirmeden, verilen ipuçlarının yardımı ile belirli bir
mantık izlenerek ve akıl yürütülerek çözülen problemlerdir.
Eyüboğlu Eğitim Kurumları olarak; öğrencilemizin 21.
yüzyıl becerilerinin gelişimine katkıda bulunmak ve
akademik başarılarını artırmak amacıyla, Akıl ve Zeka
Oyunlarına eğitim programımız içinde yer veriyor, bu
sayede gelişimlerine destek oluyoruz.

Mind Games

Liderlik
Öğrencilerimizin şeffaflık, adalet, güven, karşılıklı
saygı, sorumluluk ve sürdürülebilirlik odaklı becerilerini
geliştirmelerine olanak sağlayan rehber etkinliklerimizle,
geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz.

Leadership
We are raising tomorrow’s leaders through our guidance
activities that focus on developing skills that are related to
transparency, fairness, trust, mutual respect, responsibility and
sustainability.
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Kişisel Gelişim Personal Development

Mind Games, which have been a part of many civilizations and
exist from the beginning of humankind, imply problems that are
solved by using clues and reasoning without any prior knowledge.
At Eyüboğlu Educational Institutions, Mind Games are integrated
into our educational program to support our students in acquiring
and developing 21st century skills.

Hızlı Okuma
Okulumuzun Kişisel Gelişim dersleri kapsamında,
hızlı okuma teknikleri eğitimi veriyor, öğrencilerimizin
görme, algılama ve kavrama yeteneklerini geliştirerek,
konuyla ilgili farkındalıklarını artırmayı hedefliyoruz.

Speed Reading
Within the scope of Personal Development Courses, we
offer speed reading techniques course in order to develop
our students’ skills of seeing, perceiving and understanding
and to raise their awareness in this regard.

Kariyer Planlama
Kariyer Planlama Programı ile öğrencilerimizin
mesleki ilgi alanlarını belirleme, yaş seviyeleri ve
gelişim özelliklerine uygun olarak üniversite / yüksek
öğrenim süreçlerindeki tercihlerinde rehberlik yapma,
kendini tanıma çalışmaları ile anket, ölçek uygulamaları
gerçekleştirme, meslekler hakkında bilgi edinme,
iş yeri meslek gözlemi ile deneyim kazanma gibi
çalışmalar yürütüyor, onları iş hayatına hazırlıyoruz.

Career Planning
Within the scope of our Career Planning
program, we identify students’ professional
interests, guide them through their university /
higher education preferences based on their
age levels and developmental attributes,
conduct surveys and scales for them to learn
more about themselves, provide them with
information about professions and support
them in gaining experience through work
shadowing so that they are well-prepared
for working life.

Mindfulness
Öğrencilerimizin zihinsel anlamda kaygılı duygu ve düşüncelerden
uzaklaşması, duygu kontrolü ve zihinsel düşüncelerinin düzenlenmesi
için okulumuzda Mindfulness programları uyguluyoruz. Bu sayede
olaylara yaklaşım biçimlerini geliştirmelerine ve güçlü olan yanlarına
odaklanmalarına olanak sağlıyoruz.

Mindfulness
We have started implementing a Mindfulness program in our school to help
our students control anxious emotions and thoughts, take control of their
feelings and organize their ideas. As such, they develop new perspectives
and focus on their strengths.

ESO
CAMP
2018

ESO (Avrupa Güney Gözlemevi) ve Bilim Bağlantı Ağı, öte gezegenler
konusundaki altıncı ESO Astronomi Kampı’nı, 26 Aralık 2018-1 Ocak
2019 tarihleri arasında, Sterrenlab organizatörlüğünde, İtalya Aosta
Vadisi Özerk Bölgesi Astronomi Gözlemevi’nde (OAVdA) düzenledi.
Tüm dünyadan başarılı öğrencilerin burslu olarak katılabildikleri,
ülkemizden sadece Eyüboğlu Eğitim Kurumları’nın desteklediği
ve öğrencilerini burslu olarak gönderdiği bu kampa, IB 1 Fen sınıfı
öğrencilerimiz Berkin Gürbüz ve İlyas Seçkin katıldılar. Öğrencilerimiz,
bir hafta süresince Milano Üniversitesi öğretim görevlilerinden evren ve
astrofizik dersleri aldılar ve gözlemlere katıldılar.
ESO (European Southern Observatory) and its Science Outreach Network were
collaborating with the science education event organiser Sterrenlab and the
Astronomical Observatory of the Autonomous Region of the Aosta Valley (OAVdA)
to arrange the sixth ESO Astronomy Camp on the theme of Exoplanets. The camp
took place from 26th December 2018 to 1st January 2019 in the Aosta Valley, Italy.
Students from all over the world attended the camp by a scholarship, IB1 science
class students Bekin Gürbüz and İlyas Seçkin also participated as scholarship
students. Our students took Universe and Astrophysics lessons from the faculty
of the University of Milan for a week and participated in the observations.
ESO Camp is supported by NOVA, the Netherlands Research School for Astronomy:
Netherland, Polish Astronomical Society and Polish Children’s Fund: Poland, Royal
Astronomical Society: U.K, Swedish Astronomical Youth Association: Sweden,
Katholieke Univesiteit Leuven: Belgium, German Astronomical Society: Germany,
INAF: Italy, Societdad Espanola de Astronomia: Spain, Ciencia Viva: Portugal,
MTA CSFK Konkoly Observatory: Hungary. Eyüboğlu Education Institutions is the
only institution that supports the camp and gives scholarships to its students.
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Eyüboğlu Her Yerde Eyüboğlu Everywhere

Gece

Gözlemleri

Eyüboğlu öğrencilerinin, astronomi ve uzay konularında en
çağdaş ve modern bilgileri öğrenip, gözlemler yapmasını
sağlayan Eyüboğlu Eğitim Kurumları Gözlemevleri ve
Planetaryum’u, 10. sınıf öğrencilerimizi ağırladı.
Astronomi dersi alarak genel astronomi konularında bilgi
sahibi olan öğrencilerimiz, her yıl olduğu gibi bu yıl da,
ders kapsamında Gözlemevi ziyaretlerini gerçekleştirdiler.

Her cuma akşamı, gözlemevini ziyaret eden öğrenciler,
gözlem planlama, astronomik koordinatlar, teleskobun
yapısı ve kullanımı konusunda bilgi sahibi oldular. Havanın
uygunluğu doğrultusunda gözlem yapan öğrencilerimiz,
Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), İridyum Uydusu,
Hubble Uzay teleskobu gibi yapay uyduları, Mars, Jüpiter,
Satürn gezegenlerini ve Ay’ı gözlemlediler.

Night Observations

Eyüboğlu Educational Institutions Observatories and Planetarium,
which enable Eyüboğlu students to be equipped with the most
contemporary and up-to-date knowledge in astronomy and
space, hosted BY our grade 10 students.
Our students who learned about general astronomy in astronomy
lessons visited the Observatory to support their learning just as in
previous years.
Students who visited the observatory on every Friday night were
provided with information about Observation Planning, Astronomic
Coordinates, structure of a Telescope and how to use it. As the
weather allowed, our students observed the International Space
Station (ISS), artificial satellites such as İridium Satellite and Hubble
space telescope; planets such as Mars, Jupiter and Saturn and
the Moon.

Bilim ve Teknoloji Science and Technology
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ASMA NEDİR?
Öğrencilerimiz 13 Aralık’ta, American Scholastic Mathematics
Association (ASMA) tarafından düzenlenen ve yaratıcı
matematikçiler tarafından hazırlanan, 3. Asma sınavına girdiler.

What is ASMA?
On 13th December, our students took the 3rd Asma exam that
is organized by American Scholastic Mathematics Association
(ASMA) and prepared by creative mathematicians.

ICC Anlık Görev Şenlikleri

Öğrencilerin problem çözebilme, yaratıcı düşünebilme,
liderlik ve risk alabilme gibi pek çok beceriyi geliştirmelerini
amaçlayan bir program olan Destination Imagination
(DI) tarafından düzenlenen Anlık Görev Şenlikleri (ICC),
bu yıl 1 Aralık 2018 tarihinde TED Rönesans Kolej’inde
gerçekleştirildi. Eyüboğlu Eğitim Kurumları, şenliklere
toplam 13 takımla katıldı ve öğrencilerimiz farklı alanlarda
sertifika almaya hak kazandılar.
Eyüboğlu Eğitim Kurumları, 2013 DI Dünya Finalleri’nde
Anlık Görev alanında almış olduğu dünya birinciliği ile
başlattığı ritüeli 2017’de Toplum Projesi ve Doğaçlama
kategorilerinde aldığı Dünya 4.lüğü ve 10.luğu ile devam
ettirirken bu yıl, bu başarılara bir yenisini daha ekledi.
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Instant Challenge Competitions
22-25 Mayıs 2019 tarihlerinde Amerika’da
gerçekleşen Destination Imagination Dünya
Finalleri’nde Eyüboğlu Çamlıca Ortaokulu
DI takımı Mimari görevde hazırladıkları
yaratıcı çözümleri ile hem dünya 9.luğu
elde etmiş, hem de “Da Vinci” özel ödülüne
layık görülmüştür. Da Vinci özel ödülü;
DI yarışmalarında olağanüstü yaratıcılık
sergileyen, takım görevine ve risk almaya
benzersiz bir yaklaşım gösteren takımlara
verilmektedir. Bu Destination Imagination
turnuvalarının en prestijli ödülüdür.

Instant Challenge Competitions held by Destination Imagination (DI) in
order to ensure that students develop many skills including problemsolving, creative thinking, leadership and risk-taking took place at
TED Rönesans College on the 1st of December 2018.13 teams from
Eyüboğlu Educational Institutions attended the competitions and were
awarded certificates in various fields.
After being awarded Global First Place in the DI Instant Challange,
and continuing their succes by winning 4th and 10th places in the
2017 Community Service and Instant Challenge categories, Eyüboğlu
Educational Institutions succeded yet again.
Eyüboğlu Çamlıca Middle School DI team members won 9th place in the
Architectural Task due to their creative solutions and they received the
“DaVinci Award” in the Global Finals that took place between the 22nd
and 25th of March. The DaVinci Award is given to teams that perform
with outstanding creativity and have a unique approach to team work
and risk taking. It is the most prestigious award in the Destination
Imagination tournaments.

DI Takımları ve Başarıları
The Teams and Results
Eyüboğlu Koleji DI Takımı

Eyüboglu College DI Team

En İyi Takım Çalışması

The Best Team Working

Eyüboğlu Koleji DI Takımı

Eyüboglu College DI Team

En İyi Sunum

The Best Performance

Çamlıca Ortaokulu 7. Sınıf DI Takımı

Çamlıca Middle School Grade 7 DI Team

En Yaratıcı Takım

The Most Creative Team

Çamlıca Ortaokulu 6. Sınıf DI Takımı

Çamlıca Middle School Grade 6 DI Team

En Yaratıcı Sunum

The Most Creative Presentation

Çamlıca Ortaokulu 5. Sınıf DI Takımı

Çamlıca Middle School Grade 5 DI Team

En Yaratıcı Sunum

The Most Creative Presentation

Çamlıca İlkokulu 4. Sınıf DI Takımı

Çamlıca Elementary School Grade 4 DI Team

En Eğlenceli Takım

The Most Enjoyable Team

Çamlıca İlkokulu 4. Sınıf DI Takımı

Çamlıca Elementary School Grade 4 DI Team

En Eğlenceli Sunum

The Most Enjoyable Presentation

Çamlıca İlkokulu 4. Sınıf DI Takım

Çamlıca Elementary School Grade 4 DI Team

En İyi Zamanlama

The Best Timing

Çamlıca İlk Okulu 2-3. Sınıf DI Takımı

Çamlıca Elementary School Grade 2-3 DI Team

Çok Görev Çok İş

The More Mission, The More Work

Kemerburgaz Ortaokul 6 -7. Sınıflar

Kemerburgaz Middle School Grade6- 7 DI Team

En İyi Performans

The Best Performance

Kemerburgaz İlkokulu 2- 3. Sınıflar

Kemerburgaz Elementary School Grade 2-3 DI Team

En İyi Performans

The Best Performance

Burçak Eyüboğlu İlkokulu 2-3. Sınıflar

Burçak Eyüboğlu Elementary School Grade 2-3 DI Team

En Başarılı Cihaz

The Best Device

Burçak Eyüboğlu Ortaokul DI Takımı

Burçak Eyüboğlu Middle School Grade DI Team

Malzemelerini En Yaratıcı Kullanan Takım

The Best Used Materials

Bilim ve Teknoloji Science and Technology
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Dünyada bir düşünce fırtınası yaratan TEDx’in
bağımsız bir kolu olan Youth konuşmalarını
2016 yılından beri düzenleyen bir eğitim kurumu
olarak bu yıl TEDxYouth Eyüboğlu etkinliğinde
“Fight or Flight” temasıyla bir araya geldik.
Yaşam boyu öğrenme felsefemiz kapsamında
gerçekleştirdiğimiz TEDxYouth Eyüboğlu 2019
ufuk açıcı konuşmalara sahne oldu.
As an institution that has been organizing TEDx talks since
2016, we came together for another TEDx Youth Eyüboglu
event, which is an independently organized TEDx event
that stimulates thought provoking ideas.
In line with our philosophy of lifelong learning, TEDxYouth
Eyüboğlu 2019 enabled us to witness stimulating talks
under the theme of “Fight or Flight”.

Eyüboğlu Eğitim Kurumları olarak keşfeden ve sorgulayan bireyler
yetiştirme hedefiyle her yıl düzenlediğimiz Bilim Şenliği ve Proje
Yarışması’nın bu yıl 20.sini düzenlemekten büyük gurur duyduk. 11
Mayıs tarihinde gün boyunca farklı okullardan öğrencilerin katılımıyla
gerçekleşen şenliğimizde geleceğin uzay bilimcileri ve bilim insanları
Eyüboğlu’nda buluştu; astronomi, gökyüzü, bilimsel projeler, gösteriler,
ödüllü yarışmalar ve eğlenceli deneylerle dolu bir gün geçirdi.
Okul Aile Birliği velilerimiz ve Öğrenci Birliği üyesi öğrencilerimiz
Science and Space Festivali’nde LÖSEV etüt merkezindeki çocukları
ağırladı. Bilim etkinliklerine katılan çocuklar, onlar için hazırlanan çeşitli
sanat ve spor etkinliklerine katıldılar.
Öğrencilerin sergiledikleri birbirinden özel projeler jüri tarafından çeşitli
kategorilerde değerlendirilerek ödüllendirildi. Öğrenmenin ve bilginin
şenliğe dönüştüğü bir festival gerçekleşti.

Science and Space Festival
It has given us great pride to organize the 20th Eyüboğlu Science
Festival and Project Competition, held annually by Eyüboğlu
Educational Institutions in order to raise individuals who are inquirers
and explorers. Prospective space scientists and scientists from
various schools participated in our festival and enjoyed a full day of
astronomy, sky, scientific projects, shows, prize competitions and
fun experiments.

Members of the Parent-Teacher Association and the Student
Council hosted children from the LÖSEV foundation at the Science
and Space Festival. Children participated in a wide range of
science, art and sports activities.
Equally interesting and striking projects were designed and
exhibited at the festival by students and were then evaluated by
the jury according to various categories. This was a festival where
learning and knowledge were celebrated.
Bilim ve Teknoloji Science and Technology
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FIRST
Robotics
YARIŞMASI

Wonder Works Kulüp
Üyeleri:
Wonder Works Club Members:
Ömer ÖZTOP
Emre TUYGAN
Ata ÇORUMLUOĞLU
Elif Ece TOSUN
Alper ERMAN
Ömer Tarık UZUN
Melih Berkay ÖZ
Reyhan ÖZTÜRK
Selin BAYKAL
Ece ALTINBAŞAK
Ramis Emre ABANOZ
Efe Murat DEMİRAY
Doruk ŞAŞMAZ
Berkin GÜRBÜZ
Eyüboğlu Eğitim Kurumları robotik takımı 6388 Wonder
Works Robotics, bu yıl yine Ülker Sports Arena’da 19-22
Ekim tarihleri arasında yapılan, 2018 Türkiye kapalı sezon
FIRST Robotics Competion’da robotları ASUMAN-1
(Advance System Unique in Mobility And Navigation) ile
büyük ses getirmeyi başardı. CNC lazer kesim parçalardan
monte edilerek, Java’da programlanmış, birçok sensör,
encoder ve sensörle donatılmış ASUMAN-1’i başarıyla
tasarlayan takımımızı yürekten tebrik eder, başarılarının
devamını dileriz.

First Robotics Competition
Eyüboğlu Educational Institutions robotics team 6388 Wonder
Works Robotics made an overwhelming impression, just as in
previous years, with their robot ASUMAN-1 (Advance System
Unique in Mobility and Navigation) in 2018 Turkish closed season
FIRST Robotics Competition that took place in Ülker Sports Arena
from 19 to 22 October. We congratulate our team who successfully
designed ASUMAN-1 that has been mounted out of CNC laser cut
parts, programmed on Java and equipped with many sensors and
encoders and we wish them continued success.
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NESİN
KÖYÜ’NDE

“SAYILAR & ÇOK BOYUTLU KÜP ANALİZİ”
Eyüboğlu Koleji ve Burçak Eyüboğlu Fen ve Teknoloji
Lisesi’nden 47 öğrencimiz ve 4 öğretmenimizle, 14-16
Ekim 2018 tarihleri arasında İzmir-Şirince’de bulunan
Nesin Matematik Köyü’ndeydik. Lise Hazırlık 9. ve 10. sınıf
öğrencilerimiz, Prof. Dr. Ali Nesin Hoca’nın “Sayılar” ve
‘Çok Boyutlu Küp Analizi’ konulu derslerine katıldılar.
Akıl oyunları çalışması ve satranç turnuvasının da yapıldığı
etkinlikte öğrencilerimiz, okulumuzun astronomi öğretmeni
ile astronomi dersi eşliğinde, şehir ışıklarından uzak olan
bu bölgede, okul teleskopumuzla gece gözlemi yaptılar.

Activity in the
Nesin Mathematics
Village
A group of 47 students and 4 teachers from Eyüboğlu High School
and Burçak Eyüboğlu Science and Technology High School went
on a field trip to the Nesin Mathematics Village, located in Şirince,
İzmir. High School Prep Class grade 9 and 10 students attended
classes of Prof. Dr. Ali Nesin and learned about ‘Numbers’ and
‘Multidimensional Cube Analysis’.

Our students participated in mind games and a chess tournament
and, in the astronomy lesson accompanied by our school’s
astronomy teacher they had the opportunity to observe the sky at
night with our school’s telescope in a region free from city lights.

Bilim ve Teknoloji Science and Technology
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EĞLENCELİ VE
PRATİK MATEMATİK

1990 yılından bu yana Avustralya’da faaliyet
gösteren World of Maths grubu Türkiye kolu, “Pratik
Matematik” topluluğu ilkokul 4. sınıf öğrencilerimiz
ile 18-19-21 Eylül tarihlerinde buluştular. Her yıl
olduğu gibi, 4. sınıfa gelen öğrencilerimiz bu yıl da
“Pratik Matematik” topluluğu ile matematik dersine
eğlenceli bir giriş yaparak yeni eğitim öğretim yılına
başladılar. Yaş seviyelerine uygun, matematik ve
eğlencenin iç içe olduğu aktivitelerle öğrencilerimiz,
matematik derslerinde öğrendikleri kavramların
günlük hayattaki uygulamalarını grup çalışması ve
aktif katılımla tecrübe etme fırsatı buldular.
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FUN AND PRACTICAL
MATHEMATICS
Turkish representatives from ‘Practical Mathematics’ an
affiliate of the Australian World of Maths group that has
been operating in Australia since 1990, came together
with our primary school grade 4 students on 18-19-21
September. As in the past students took part in math
activities organised by Practical Mathematics’ . Through
group work and active participation in age appropriate and
fun math activities, our students had the opportunity to
experience how mathematical concepts are translated into
daily life.

Proje ve Olimpiyat Çalışmaları

MIND GAME S

AKIL OYUNLARI

Matematik Olimpiyat ve Matematik Araştırma Projeleri Çalışmaları
Eyüboğlu Eğitim Kurumları öğrencilerinin İleri Matematik,
Akıl Oyunları, Matematik Olimpiyat Çalışması ve
Matematik Araştırma Proje çalışmaları devam ediyor.
Ortaokul ve lise öğrencilerimizin ilgileri paralelinde; okul
sonrası yapmış oldukları çalışmalar her seviyeye göre
uygun bir şekilde sürdürülmektedir.
Öğrencilerimiz akıl oyunları çalışmaları ile Türkiye
Zeka Vakfı’nın Türkiye geneli düzenlemiş olduğu Zeka
Oyunları Yarışması’na, Türk Beyin Takımının yine Türkiye
geneli uygulayacağı Beyin Olimpiyatları yarışmasına
hazırlanmaktadır. Matematik Olimpiyat hazırlık çalışmaları
ile 9. sınıftan itibaren Ulusal Matematik Olimpiyatları’na
ve Araştırma Projeleri çalışmaları ile de TÜBİTAK başta
olmak üzere, ulusal düzeydeki yarışmalara yönelik olarak,
danışman ve rehber öğretmenleri ile birlikte çalışmalarını
sürdürmekteler.

PREPARING FOR SUCCESS AT
PROJECT COMPETITIONS AND
OLYMPIADS MIND GAMES
Preparing for Success in the Mathematics Olympiad and
Mathematics Research Project Competitions our students have
been studying Advanced Mathematics, Mind Games, Mathematics
Olympiad and preparing for Mathematics Research
Project Competitions. Our middle school and high school students
have been attending after-school courses in line with their interests
and grade levels.
Our students have been preparing for success ahead of the Mind
Games Competition held nationally by Turkish Mind Foundation
and Mind Olympiads. Starting from grade 9, our students have
been practicing after school and at the weekends under the
supervision of their teachers and guidance counsellors in order
to succeed in the National Mathematics Olympiads, Research
Projects Competitions and other national competitions that are
primarily organized by TÜBİTAK.
Bilim ve Teknoloji Science and Technology
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KODLAMA
HAFTASI
EYÜBOĞLU’NDA KODLAMA SAATİ
ETKİNLİKLERİ VELİLERİMİZ,
ÖĞRENCİLERİMİZ VE
ÖĞRETMENLERİMİZLE
ÇOK RENKLİ GEÇTİ…

Teknolojideki gelişmeler ile bir programlama dili
öğrenmek, neredeyse zorunlu hale geliyor. Tıpkı bir
yabancı dil öğrenmek gibi… Etrafımızdaki her şeyin
programlanabilir olmaya başlaması, bizim de
elimizdeki bu teknolojlerin nasıl çalıştıkları hakkında
bir fikir sahibi olmamızı zorunlu kılıyor. Bu sayede hem
ürünleri nasıl en iyi şekilde kullanabileceğimizi, hem de
ihtiyaçlarımız doğrultusunda nasıl geliştirebileceğimizi
öğrenmiş oluyoruz.
Teknoloji ile üreten bireyler olmanın temelinde
yatan kodlama becerileri, öğrencilere algoritmanın
yanı sıra problem çözme, eleştirel düşünme gibi
21. yüzyıl becerilerini de kazandırıyor.
Erken yaşta kodlama öğrenmek; çocuklarda
algoritmik düşünce becerilerini geliştirerek,
neden-sonuç ilişkilerini iyi kurabilmelerini sağlıyor.
Böylelikle ezberci, kalıplaşmış sistemin dışına
çıkarak, yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarına
olanak veriyor.
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Okulumuzda hazırlık sınıfından 11. sınıfa kadar akademik
olarak kodlama çalışmalarının yapıldığı bilgisayar dersi
sayesinde, erken yaşlarda programlama ile tanışan
öğrencilerimiz; yaşadıkları bu deneyim ile sadece bilgisayar
dersinde değil, diğer derslerdeki ve günlük hayatlarındaki
sorunları da çözmenin kolay ve pratik yollarını öğrenmiş
oluyorlar.
Aralık ayının ikinci haftasında, her yıl tüm dünya tarafından
katılım sağlanan ve kar amacı gütmeksizin, 7’den 70’e
herkesin kod yazabileceğini gösteren “Kodlama Saati”
etkinlikleri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da okulumuz
Eyüboğlu Eğitim Kurumları tarafından kutlandı. Dünya
çapında 180’den fazla ülkede, 10 milyonlarca öğrencinin
katılımı ile gerçekleşmekte olan bu etkinlerde, bilgisayar
biliminin hayatımızdaki önemine dikkat çekilerek, algoritma,
problem çözme ve kodlama eğitimini yaygınlaştırmak ve
öğrencileri bilgisayar programlama temelleriyle tanıştırmak
amaçlanıyor. Biz de Eyüboğlu Eğitim Kurumları olarak;
dünya çapında 100 milyondan fazla insanın deneyimlediği
en büyük öğrenme etkinliği olan Kodlama Saati’ne tüm
öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimizle katıldık.
Her seviyede bilgisayar derslerinde, bu haftaya dikkat
çekmek amacıyla hazırlanan etkinliklere dâhil olan
öğrencilerimiz, programlama becerilerini kazanmak için
bir adım daha atmış oldular. Öğrencilerimiz robot ve mikro
bilgisayar programlama ve Web 2.0 uygulamaları içeren
(hem blok tabanlı hem de yazı tabanlı) ilgi çekici etkinliklerle
kodlamayı deneyimlerken hem çok heyecanlandılar, hem
de problem çözme becerilerini geliştirdiler.
Bilim ve Teknoloji Science and Technology
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CODING
WEEK
OUR STUDENTS AND THEIR PARENTS
WERE ENGAGED IN FUN ACTIVITIES
DURING THE HOUR OF CODE EVENT
HELD AT EYÜBOĞLU…
Learning how to program is almost a necessity in today’s world
where technology has been advancing very rapidly. It is just like
learning another language… The fact that everything around us
has become programmable requires us to have an idea about how
these technologies work. As such, we learn how we can make
best use of products at hand and how we can develop them to
meet current demands. In order to be able to produce by using
technology, one needs to be equipped with coding skills first. By
acquiring coding skills, students become able to solve problems,
think critically and be equipped with the necessary skills to keep
up with the rapidly changing demands and requirements of life in
the 21st century. Students who learn how to code at an early age
develop skills of algorithmic thinking and establishing causality. As
such, they think out of the box going beyond the rigid system that
mandates rote learning and they get their creativity flowing.
Our students who have been introduced to programming at an early
age in the computer lesson that is offered from reception to grade
11 are aware that the skills gained through computer programming
not only contribute to their success in computer lessons, but also
help them to solve problems in their daily lives more easily.
Just as in previous years, Eyüboğlu Educational Institutions
participated in the non-profit Hour of Code event which aims to
give those of all ages the opportunity to experience coding for an
hour, along with millions of people worldwide. The purpose of the
event, which involved more than 10 million students from more
than 180 countries around is to draw attention to the importance
of computer science in our lives, spread knowledge of algorithm,
problem-solving and coding education and introduce the basics
of computer programming to students. All students, parents and
teachers of Eyüboğlu Educational Institutions participated in the
largest learning event of the world, Hour of Code, along with more
than 100 million people worldwide.

Eyüboğlu students who took part in coding activities at each level
took another step towards gaining programming skills besides
the activities they have been engaged in during their computer
lessons. Our students were excited to be a part of engaging
activities that involved robot and micro computer programming
and Web 2.0 applications (both block- and text-based) and found
the opportunity to develop their problem-solving skills.
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We’re at war with nature
If we win it, we’re lost.
Hubert Reeves

Eyüboğlu Eğitim Kurumları’ndan bir ilk daha

Avrupa Birincisi Türkiye!
Dünya insanı olarak evrensel konulara duyarlı
yaklaşımlarıyla, denizlerin temizlenmesinde kullanılacak
“Mareen” isimli ürünü geliştiren öğrencilerimiz, kurdukları
Entella Şirketi ile Avrupa Yılın Şirketi Yarışması’nda
30.000 liseli girişim arasından birinci oldu ve “Fedex
Acess Award” Özel Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Ortaokul-Lise kapsamında dünyada en önemli girişimcilik
programı olan Junior Achievement Worldwide’ın Avrupa
ayağında Türkiye’ye ilk defa birincilik getirerek ülkemizi
gururlandıran öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının
devamını diliyoruz.

Eyüboğlu Educational
Institutions became the
first Turkish School to
come first in Europe!
Our students, who are raised to become world citizens
that care for global issues, founded a company called
Entella and designed and developed Mareen, a device
used to clean the sea. Their enterprise came first in
the Europe Company of the Year Competition among
30,000 projects designed by high school students and it
received the ‘Fedex Access Award’. Our students made
us, as a country, proud by bringing Turkey up to first place
for the first time in Europe in the Junior Achievement
Worldwide, the most prominent entrepreneurship
program of the world among Middle and High School
students. We congratulate our students and wish them
continued success.

Geleceğin
Liderleri
Eyüboğlu Koleji Model Birleşmiş Milletler Kulübü öğrencileri;
İsveç’in Malmö kentinde düzenlenen Uluslararası Model
Birleşmiş Milletler Malmö (MUNOM) konferansında, geleceğin
liderleri olma yolunda sıra dışı performanslarıyla, bir kez daha
bizleri gururlandırdı. Kulüp saatlerinde öğrendikleri bilgiler
ışığında; topluluk karşısında etkili konuşma yapabilme,
diplomasi yoluyla uzlaşabilme, hazırcevaplık, liderlik, ortak
görüşe erişebilme, lobi oluşturma, organize olabilme, ikna
gücü gibi bir çok yetenek ve becerilerini kullanarak, yine fark
yaratmayı başardılar.
Eyüboğlu Koleji, etkin bir şekilde hazırlanmış, geniş kapsamlı
önergelerini ya oybirliği ya da oy çokluğu ile tüm komite ve
komisyonların Genel Kurulu’ndan başarıyla geçiren tek okul
oldu. Genel Kurul’larda tartışılan toplam dokuz ortak önerge
arasından geçen altı önerge; yalnızca bizim öğrencilerimizin
başkanlığını yaptığı birleştirilmiş önergeler olmayı başardığı
için ayrıca gururluyuz. Katılan tüm öğrencilerimizi gönülden
kutluyoruz.

Leaders of the Future
Eyüboğlu High School Model United Nations club students made us
proud in the International Model United Nations of Malmö (MUNOM)
once again as they performed outstandingly on their way to becoming
leaders of the future. In the light of their learning during club hours, they
stood out in the conference through their capabilities of public speaking,
reaching a consensus through diplomacy, smartness, leadership, finding
a common ground, lobbying, getting organized and persuasiveness.
Eyüboğlu High School has become the ONLY school to get their
comprehensive resolutions passed unanimously or by majority in the
General Assembly of all committees and commissions. It gave us great
pride that the six resolutions that got passed among nine resolutions
were the only merged resolutions that were presided over by our
students. We sincerely congratulate all participating students.
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SELİN NİTELİK
3 yıldır Model United Nations (MUN) kulübündeyim ve
katıldığım 6 konferanstan 5’inde “En İyi Delege” ödülü
aldım. Bu kulüpte deneyimli olmama rağmen katıldığım
MUNOM 2018 benim için unutulmazdı. Bu konferansta
Birleşmiş Milletler’in yardıma muhtaç olan yerlere
gönderdiği insanların, o bölgelerde işledikleri suçlar
hakkında bir yasa tasarısı yazdım. Uzun ve zorlayıcı
münazaralardan sonra, yasa tasarım hiçbir değişiklik
yapılmadan genel kurula kadar gitti. Konferansın sonunda
ise, “En İyi Delege” ödülünü almaya hak kazandım.
Yurtdışında böyle bir ödülü almak beni çok gururlandırdı
ve mutlu etti. Öğretmenlerim ve arkadaşlarımdan gelen
sonsuz destek, benim şuan olduğum yerde olmamı
sağladı.

I have been a member of Model United Nations (MUN) club for 3
years and I received the Best Delegate Award in 5 of 6 conferences
I attended. Although I have had a lot of experiences in this club,
MUNOM 2018 has been an unforgettable conference for me. I
wrote a resolution about the crimes committed by those who are
sent by United Nations to disadvantaged regions. After long and
challenging debates, my resolution was approved without any
alterations and sent to the General Assembly. At the end of the
conference, I achieved the ‘Best Delegate’ award. It has given me
great pride to receive this international award. The unconditional
support of my teachers and friends has brought me to where I am
today.

BUSE KAYA
Konferansın planlanması, kalınacak yerlerden yemek
yediğimiz yerlere kadar tüm haftamız öğrenciler tarafından
düzenlendi. Kendi sorumluluğumuzun yanı sıra birbirimizin
de sorumluluğunu aldığımız, ülkemizi ve okulumuzu yurt
dışında temsil ettiğimiz bu konferansın gelişimimde büyük
bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ayrıca öz yönetim
becerimi, araştıran ve sorgulayan profillerimi ve iletişim
kurma becerimi geliştirmemde de büyük katkıları oldu.
Bize birçok şey öğreten öğretmenlerime ve bu imkânı
sağlayan okuluma teşekkür ediyorum.

The entire week, from conference planning to accommodation
and food, was organized by students. I think this conference
has supported us immensely in our development as we took
responsibility for not only ourselves but also one another and
represented our country and school internationally. I have
developed my self-management skills, my inquirer profile and skills
of researching and communicating. I extend my special thanks to
my teachers who have taught me a lot and my school for giving
me this opportunity.

ALİ FARUK YÜCEL
Katıldığım ilk konferans olmasına rağmen, sunduğum
yönerge genel kurulda tartışılmak üzere komiteden
geçti. Açılış konuşmamla beraber kazandığım özgüven
sayesinde komite içi tartışmalarda çok daha aktif rol
aldığıma inanıyorum. Bana ve kulübümüzdeki herkese
yol gösteren ve bu konferansa katılmamı sağlayarak bana
sonuna kadar güvenen öğretmenlerimize, aynı zamanda
bize bu imkânı sağlayan okuluma çok teşekkür ediyorum.

After sleepless nights, rigorous research and pages of resolutions,
our efforts yielded successful results thanks to the unconditional
support of our teachers Ayşe Tanakol and Çiğdem Eflanili. Our
teachers worked night and day with us, reviewed the Position
Papers and resolutions individually and gave us detailed feedback.
I was awarded the ‘Best Delegate’ award based on my academic
performance during the conference. This conference has taught
me a lot and developed my skills of debating and working effectively
both as a team and individually. I extend my special thanks to all of
my friends and teachers.

DENİZ ÖZDEMİR
Konferansta geçen uykusuz geceler, sayfalar dolusu
araştırmalar ve bitmeyen önergeler sonunda emeğimizin
karşılığını sevgili Ayşe Tanakol ve Çiğdem Eflanili
öğretmenlerimizin sonsuz destekleri ile aldık. Öğretmenlerimiz
de bizimle beraber gecelerini gündüzlerine katıp her
birimizin Position Paper ve önergesini kontrol edip,
bizlere detaylı geri dönüşler verdiler. Konferans boyunca
gösterdiğim akademik performans sonucunda “En İyi
Delege” ödülüne layık görüldüm. Bu konferans bana
akademik anlamda münazara yeteneğimin iyileşmesi ve
hem takım halinde, hem de bireysel olarak nasıl verimli
çalışılması gerektiğini çok iyi bir şekilde öğretti. Bütün
arkadaşlarıma ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum.

After sleepless nights, rigorous researches and pages of
resolutions, our efforts yielded successful results thanks to
unconditional support of our dearest teachers Ayşe Tanakol and
Çiğdem Eflanili. Our teachers worked night and day with us,
reviewed Position Paper and resolutions individually and gave us
detailed feedback. I became entitled to the ‘Best Delegate’ award
based on my academic performance during the conference.
This conference has taught me a lot and developed my skills of
debating and working effectively both as a team and individually. I
extend my special thanks to all of my friends and teachers.

Eyüboğlu Her Yerde Eyüboğlu Everywhere
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Balkanlar Gezisi

Atatürk’ün izinde...
Öğrencilerimizin Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ü daha iyi tanımaları ve anlamalarını sağlamak
amacıyla, 9-12 Kasım 2018 tarihleri arasında Selanik,
Makedonya, Sofya gezisi gerçekleştirdik. Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün kişiliğini, düşünce sistemini oluşturan
önemli bir bölge olma özelliği taşıyan, doğduğu, okuduğu,
çocukluk ve gençlik yıllarının bir kısmını geçirdiği Balkan
Coğrafyası gezisinde 10 Kasım törenine katılarak, tarif
edilemeyecek duygulu anlar yaşadık ve Atamızı bir kez
daha saygı ve minnetle andık. Öğrencilerimiz, Atamız
için söyledikleri birbirinden güzel şarkılarıyla harika bir
performans sergileyerek bizleri ve oradaki tüm ziyaretçileri
gururlandırdı.
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Following in the
Footsteps of Atatürk
Between November 9-12, 2018, we visited Thessaloniki,
Macedonia and Sofia so that our students can have a
better idea and understanding of our Great Leader
Mustafa Kemal Atatürk. We were filled with emotions as
we attended the 10th of November ceremony, in order to
commemorate the sad loss of Atatürk, in the Balkans,
where Atatürk was born, studied and spent his childhood
and adolescence and which shaped his personality and
system of thought. It gave us and other visitors great
pride to see our students demonstrating a spectacular
performance singing songs for our Great Leader.

Eyüboğlu Her Yerde Eyüboğlu Everywhere
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19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a
çıkarak başlattığı Milli Mücadele’mizin 100. yılında Atatürk
ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve minnetle andık.
Yunan askerlerinin İzmir’i işgal ettiği ve Hasan Tahsin’in
ilk kurşunu atarak kurtuluş mücadelemizi başlattığı günün
100. yıl dönümünde, 15 Mayıs’ta, Eyüboğlu Gençleri olarak
yola çıktık.
Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak Cumhuriyet’in
ilanıyla sonuçlanan milli mücadelemizin 100. yılında Atamızın
yolunda, onun ilke ve inkılaplarının bekçisi olmanın gururunu
yaşadık. Esareti kabul etmeyen, bağımsızlığından asla
vazgeçmeyen milletimizin, zaferle sonuçlanan varoluş
mücadelesi anısına çıktığımız yolculukta 16 Mayıs’ta ilk
durağımız Ankara’ya ulaştık!
İkinci günkü durağımız ise tam bağımsız Türkiye
Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan Amasya Genelgesi’nin
yayınlandığı Amasya oldu. 19 Mayıs’ta ise bundan 100
yıl önce tüm Anadolu’yu aydınlatan bir ateşin yakıldığı
Samsun’daydık.
Eyüboğlu gençleri olarak; yalnız bizlere armağan edilen
bu bayramda değil, ilerlediğimiz her yolda Atatürk ilke ve
inkılaplarının izinde gitmenin gururunu yaşıyoruz.
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Following in the Footsteps of Atatürk to Samsun on the
100th anniversary of 19th May 1919
We paid our respects to Atatürk and his comrades on the 100th anniversary of the Turkish War of
Independence initiated by Atatürk in Samsun on the 19th of May 1919.
Eyüboğlu students set off on the 15th of May, on the 100th anniversary of the day that Izmir was
invaded by Greek soldiers and Hasan Tahsin started the war of independence by firing his gun.
As young people who are committed to the freedom of speech, freedom of conscience and freedom
of understanding, we are proud of following in the footsteps of Atatürk and advocating his principles
and revolutions on the 100th year of our war of independence which resulted in the declaration of
The Turkish Republic. Our first port of call on our journey was Ankara on the 16th of May. We took
this journey to honour the memory of the victorious war of independence of our people, who as a
people will always fight for freedom and never compromise on their independence!
After Ankara, we ended up in Amasya where the Amasya Circular was declared as the document that
would state the foundations of the fully independent Turkish Republic. On the 19th of May, we arrived
in Samsun where the fire that illuminated the entire Anatolia 100 years ago on 19th May was ignited.
As young students of Eyüboğlu, we are proud of never compromising Atatürk’s principles and
revolutions, not only on this day but every day.

Öğrenci Değişim Projesi

“Öğenci Değişim Projesi” ile Amsterdam’a giden
öğrencilerimiz, Avrupa’da tek, dünyada sadece 2 tane
olan Dünya Müziği Konservatuvarı “Codarts Rotterdam”ı
ve ünlü Rijks Müzesi’ni ziyaret etti.

Amsterdam with the Student Exchange Project
Our students, who went to Amsterdam with the Student Exchange Project,
visited Codarts Rotterdam, the only World Music School in Europe and one of
only two in the world. They also paid a visit to the famous Rijks Museum.
Eyüboğlu Her Yerde Eyüboğlu Everywhere
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MODERN DİLLER

“Oyunlar gülden zincirlerdir.
Eğitici onlarla gençliği kendine bağlar.”
Christian Gotthilf Salzman
Ünlü Alman yazar ve pedagog Salzman’ın da söylediği gibi bir
eğitimcinin gençliği yakalayarak kendisine çekmesinin ve dersine
kazandırmasının en etkili yollarından biridir eğitsel oyunlar. Bu
strateji doğrultusunda, Eyüboğlu Eğitim Kurumları “Modern Diller
Bölümü” olarak, her ünitemizin uygun aktivite saatini planlayarak
öğrencilerimize unutulmaz tecrübeler kazandırmakta ve eğlenirken
öğrenmenin büyüsünü hep birlikte keşfetmekteyiz.
Öğrencilerimizin ikinci yabancı dil ile ilk buluştukları 5. sınıf
seviyemizde, bu stratejinin en renkli hallerine tanık olmaktayız.
Eyüboğlu öğrencileri, ilk iki ay içerisinde uzun tanışma diyalogları
kurma düzeyini yakalayarak bunu akıcı bir şekilde hayata
geçirebilmektedirler. Bu doğrultuda dil gelişimlerini gerçekleştirirken
yaratıcılıklarını da göstererek karşılıklı diyalog canlandırmak
ve dramatize etmek için derste kendi kuklalarını tasarladılar.
Birbirinden renkli karakterler yaratan öğrencilerimiz, daha sonra
karşılıklı olarak hedef dilde diyaloglarını hazırlayarak sınıf içerisinde
canlandırdılar.

Bir başka seviyemiz olan hazırlık sınıfı
öğrencileri, hedef dilin kültürünü, sanat
ve sinemasını da yakından tanıyabilmeleri
amacıyla o ülkenin klasik filmlerinden birini
izlediler. Film izleme esnasında içeriğe ve
karakterlere yönelik gerekli notlarını alarak,
film aktivitesi sonunda kendilerini bekleyen
sürpriz odaya alındılar. Kendileri için
hazırlanmış farklı aktivitelere sahip renkli
istasyonları sırayla gezerek, grup çalışması
şeklinde en iyi olmayı hedefleyerek ve
bilgilerini sınıflandırarak aktarmaya çalıştılar.
İstasyon yarışmasının sonunda kazanan
grup kitaplar ile ödüllendirildi.
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MODERN LANGUAGES
GIVE ME A LETTER PLEASE
“Games are chains of roses educators
use to engage the youth”.
Christian Gotthilf Salzman

Her seviyede yer verdiğimiz ve öğrencilerin büyük bir
zevkle katılım sağladıkları QR kod çalışmalarımızı da
unutmamak gerekir. Çoğunlukla dönem sonlarında
organize ettiğimiz bu etkinliğimiz, tüm dönemin
tekrarına yönelik hazırlanmaktadır. Bu grup oyunu için
büyük bir alan etkinlik için kapatılır. Okul bahçesinin
farklı yerlerine, dönem içerisinde işlenen konulara
yönelik ayrı QR kodlar hazırlanıp asılır ve gruplara QR
kodların nerede asılı olduğunun işaretli olduğu renkli
okul krokileri verilir. Tam bir macera serüveni tadında
geçen etkinlikte öğrencilerimiz, zamanı en iyi ve en
stratejik şekilde planlayarak sonuçları ilk elde eden
olmayı hedefler.

As the famous German writer and pedagogue Christian
stated, educational games are the most effective way for
an educator to engage with students in the lesson. In
line with this strategy, we, as members of Eyüboğlu
Educational Institutions Modern Languages Department,
plan carefully to ensure that the learning experiences are
both fun and engaging.
The most engaging forms of this strategy are evident in
grade 5 where our students are introduced to a second
foreign language. Eyüboğlu students became able to
make introductory conversations fluently within the first
two months. Accordingly, they then designed puppets
to dramatize dialogues by using their creativity while
developing their language skills. Having created equally
vivid characters, our students wrote dialogues in the
target language and performed them through roleplaying.
Prep class students watched classical movies from a
chosen country in order to learn more about the culture,
art and movies produced in the target language.They took
notes about the content and characters while watching
and then took part in a competition made up of a variety
of station work activities and then shared their knowledge
with others. The winning group of the station contest was
awarded books.
Our ever popular QR code activities which we implement
in every level should not go unnoticed. They are usually
held at the end of the term as a culmination of the learning
of the entire term. A vast area is dedicated to this event.
QR codes that are specific to subjects covered during
the term are attached onto different parts of the school
yard and groups are given coloured sketches on which
the locations of QR codes are marked. Students aim to
manage time strategically so that they can become the
first team to get results in this adventurous game.
Educational games help students learn through social
interaction. Only a professional team can set and
achieve sophisticated goals in terms of development
and education. As members of Modern Languages
Department, it is our mission to avoid repeating ourselves
and, as such, develop new educational strategies for
each term. We are happy be learning too with every new
generation!

Eğitsel oyunlar, öğrencileri sosyal öğrenmeye yöneltir.
Gelişimi ve eğitimi, çok yönlü bir şekilde hedefleyerek hayata
geçirmek ise sadece alanında profesyonel olan bir takım
ile mümkün olmaktadır. Kendini tekrarlamaktan her zaman
kaçınan ve bu doğrultuda her yeni dönemde yeni eğitim
stratejileri geliştiren “Modern Diller Bölümü” olarak, bunu
kendimize misyon haline getirmiş bulunmaktayız. Genç nesil
ile genç kalmak bizim mutluluğumuz!
Dilbilim Linguistic
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Birer “İz Bırakan”ız!
İngilizce derslerimizde, “Bulunduğumuz Yer ve Zaman”
teması altında dünyanın farklı meslek gruplarından iz
bırakan kişilerle ilgili araştırma ve biyografi yazma çalışması
yaptık. Hazırladığımız biyografileri “İz Bırakanlar Canlı
Müze” aktivitesinde arkadaşlarımıza ve velilerimize “BasKonuş” tekniğiyle sunduk. Sunumumuz hem İngilizce
hem Türkçe olarak gerçekleşti. Heyecanla haftalar boyu
hazırlandığımız sunumuzda seçtiğimiz kişinin kostumünü

giyerek o role büründük. 2. sınıftan seyirci olarak gelen
arkadaşlarımıza bir sonraki sene hazırlayacakları sunumlar
için iyi birer örnek oluşturduk. Sunumlarımız sırasında
velilerimizden ve arkadaşlarımızdan aldığımız olumlu geri
bildirimlerimiz bizi daha da motive etti. Böylece, iletişim
kuran ve bilgili profillerimizi ve sunum becerilerimizi
geliştirdik.

All of us are “Notable”!
Under the theme of “Where we are in Time and
Place”, we researched notable people from
different areas and wrote their biographies. We
presented the biographies to our friends and
parents during our “Notable People Live Museum”
activity. Our presentation was done in both
English and Turkish. We prepared for this project
for a number of weeks and for the presentation,
we dressed up as the notable person of our
choice. In addition, our audience of 2nd grade
friends really benefitted from this presentation,
as they will take on a similar task of their own
in the following year. We were quite motivated
thanks to the feedback we got both from our
parents and school friends. Thus, we developed
our communicator and knowledgeable profiles
as well as our presentation skills.
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İngilizceyi teknoloji ile
öğreniyoruz
Teknolojiyi entegre ettiğimiz İngilizce derslerimizde
eğlenerek öğreniyoruz.
Bilgisayar laboratuvarlarında “Kahoot” oynayarak
geçmiş zaman kullanımını pekiştirirken bilgisayar
kullanma becerimizi de geliştirdik.

Technology aided learning in
English lessons
We learn having fun in our technology-integrated English lessons.
We developed our computer using skills while strengthening our
knowledge of past tense by playing ‘Kahoot’ in the computer laboratory.

Festival Resarch
Eyüboğlu öğrencileri İngilizce derslerinde çeşitli sınıf etkinliklerine
katılarak ileriki yaşamlarında ihtiyaç duyacakları çeşitli becerileri de
geliştirirler. Grup etkinlikleri sayesinde sosyal becerilerini geliştirirken,
bir grup üyesi olup verilen çalışmayı zamanında yetiştirmeyi
öğrenirler. Yaptıkları çalışmaları sınıf arkadaşlarına sunarak iletişim
ve sunum becerileri gelişir. Küçük sınıflardan başlayarak araştırma
yapma basamaklarını öğrenir büyük sınıflara geçtikçe daha gelişmiş
araştırmalar yapmaya başlarlar. 4. sınıfta araştırma ve sunum
becerilerinin gelişimi için çeşitli fırsatlar verilir. Öğrencilerimizin bu
seviyede yaptıkları araştırmalardan biri dünya festivalleri ile ilgiliydi.
Öğrenciler bilgisayar laboratuvarlarında başladıkları araştırmalarını
geliştirip bir proje hazırladılar. Projeleri tamamlanınca özgüvenli bir
şekilde sınıf arkadaşlarına sundular.

Festival Resarch
During English lessons, Eyüboğlu students are engaged in various class work
activities that help them to develop a variety of skills which are important for
their future lives. Students take part in group work activities where they develop
their social skills and learn how to be part of a group to finish a given task
on time. By presenting their work to others they develop their communication
and presentation skills. They are introduced to research steps starting from
early ages and build on their skills as they move on to upper grades. At grade
4, students are given a lot of opportunities to develop their research and
presentation skills. One of the researches they have done was on festivals
around the world. Students started their researches at the computer labs and
developed their projects. They were confident in delivering their presentations
to their class mates after completing their projects.
Dilbilim Linguistic
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Bu yıl 10.’sunu düzenlediğimiz “Eyüboğlu Ses Yarışması”
muhteşem bir gösteriyle huzurlara sunuldu. Çok değerli
jüri üyelerinin de katılımıyla oldukça renkli bir yarışma
gerçekleşti. Sahneye çıkan öğrencilerimizin mutluluk ve
gururu gözlerinden okunuyordu. Aldıkları alkışlar ne kadar
başarılı olduklarını gösterdi. Her yarışmada olduğu gibi
yine kazananlarımızın mutluluğu aldıkları ödüllerle taçlandı.
Eyüboğlu Ortaokullararası Yarışması’nda birinciliği Burçak
Eyüboğlu Ortaokulu 6. sınıf öğrencimiz Defne Haksun,
ikinciliği Çamlıca Eyüboğlu Ortaokulu 8. sınıf öğrencimiz
Nil Salar, üçüncülüğü Kemerburgaz Ortaokulu’ndan
Defne Sungur aldı. Liseler arası yarışmada birinciliği 9.
sınıf öğrencimiz Sera Çamaş, ikinciliği 10. sınıf öğrencimiz
Serdar Arda Güney, üçüncülüğü ise 12. sınıf öğrencimiz
Dilara Şahin aldı.
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Let Your Voice Shine
The 10th Eyüboğlu Singing Competition ensured that the audience
watched a spectacular show. Valuable members of the jury took
part in this amazing competition. One could see the happiness and
pride in the eyes of our performing students. Standing ovation was
an indicator of their achievement.The Winners’ were truly elated
when they received their awards. Burçak Eyüboğlu Middle School
grade 6 student Defne Haksun took the first place, Çamlıca
Eyüboğlu Middle School grade 8 student Nil Salar took the second
place and Kemerburgaz Middle School student Defne Sungur took
the third place. The high schools competition; our grade 9 student
Sera Çamaş took the first place, grade 10 student Serdar Arda
Güney took the second place and grade 12 student Dilara Şahin
took the third place.
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Lise Endüstriyel Tasarım Kulübü
Lise Endüstriyel Tasarım Kulübü öğrencilerimize yönelik;
Pilevneli Mecidiyeköy Art Gallery’de sergilenen “Refik
ANADOL, Hans Op De BEECK, Daniel FİRMAN, Arik LEVY,
Tony MATELLİ, Ida TURSİC & Wilfried MİLLE, Youssef NABİL,
Şener ÖZMEN, Jean PİGOZZİ ve Erdoğan ZÜMRÜTOĞLU”
gibi yerli ve yabancı 10 sanatçıdan oluşan modern sanat
(enstalasyon) sergisine bir gezi gerçekleştirdik.

High School Industrial Design Club
We took our High School Industrial Design Club students to the
modern art (installation) exhibition comprising 10 Turkish and
foreign artists including ‘Refik ANADOL, Hans Op De BEECK,
Daniel FİRMAN, Arik LEVY, Tony MATELLİ, Ida TURSİC & Wilfried
MİLLE, Youssef NABİL, Şener ÖZMEN, Jean PİGOZZİ and Erdoğan
ZÜMRÜTOĞLU’ that took place in Mecidiyeköy Pilevneli Gallery.

“Öğle Dinletileri”

MÜZİK
HER YERDE…
Öğrencilerimizin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda
sürdürdükleri enstrüman çalma becerilerini sergilemek,
iletişim ve sosyal becerilerini güçlendirebilmek
amacıyla yapmaya başladığımız öğle dinletileri bu yıl
da devam etti. Tüm okullarımızda gerçekleştirilen,
her seviyeden öğrencinin yer almasına olanak
tanınan dinletimiz, öğrenci ve velilerimiz tarafından
yoğun ilgi gördü.

‘Lunch Recitals’

MUSIC IS EVERYWHERE…
We continue to hold lunch recitals, that we began to organize last year, for our students with special interests and talents to perform and
develop their communication and social skills. Our recitals, organized in all of our schools that include students from each grade level,
draw great attention from our students and parents.
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Sanatçı Velilerimiz
“Kendimizi İfade Etme Yollarımız” teması kapsamında, 2. sınıf
velilerimiz hobi olarak ilgilendikleri bir sanat dalını yansıtan
performanslarını E-Hall’de, 2. sınıf öğrencilerinin de katılımıyla
gerçekleşen sunumla sergilediler. Sunumlarında duygu ve
düşüncelerini, bu sanat dalıyla ilgilenmeye neden ihtiyaç
duyduklarını, kendilerini nasıl ifade ettiklerini açıkladılar.

Our Artistic Parents
Parents of our grade 2 students demonstrated their talents in
a branch of art, which they are engaged with as a hobby, in
E-Hall under the theme of ‘How We Express Ourselves’. They
delivered a presentation to express their feelings, ideas, why
they became interested in that branch of art in the first place
and how they express themselves.

Velilerimiz ile
atölye etkinliklerimiz
“Kendimizi İfade Etme Yollarımız” bilgi teması
kapsamında; ebru, resim ve üç boyutlu tasarım
gibi sanat dallarını, okul sonrası öğrenci ve
veli işbirliğinde, Görsel Sanatlar Bölümü’nün
düzenlediği bir atölye gerçekleştirdik.

Our workhsop activities with
parents
Our Visual Arts Department held a workshop after school
in collaboration with students and parents in order to work
on branches of art including Water Marbling, Painting and
Three-Dimensional design under the theme of ‘How We
Express Ourselves’.
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21. Aktif Resim Yarışması

21st Active Painting
Contest
Grade 5 to 11 students from various
schools of Istanbul competed in the
21st Active Painting Contest. The Active
Painting Contest, a real time contest
taking place in the Çamlıca Campus
Social Complex on the 16th of January,
prepares students for active processes
like the Fine Arts Exam and makes
students feel more confident.We extend
our thanks to all of the students and
valuable members of the jury who took
part in our contest.

Bu yıl 21.’si düzenlenen “Aktif Resim Yarışması”,
İstanbul’daki birçok okuldan 5. ve 11. sınıflar
arası öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Gerçek
zamanlı yapılan ve bu özelliği ile Güzel Sanatlar
Sınavı gibi önemli ve aktif bir süreçte öğrencilerin
kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlayan
“Aktif Resim Yarışması”, 16 Ocak günü Çamlıca
Kampüsü Sosyal Kompleksi’nde düzenlendi.
Yarışmamıza katılan tüm öğrencilere ve değerli
jüri üyelerimize teşekkür ederiz.

IB Görsel Sanatlar Sergisi
Eyüboğlu Koleji IB DP öğrencilerinin eserlerinden oluşan ve
Eyüboğlu Çamlıca Büyük Salon’da gerçekleşen IB Visiual Arts
sergisi ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı. Yaratıcılıklarını
ve görsel sanatlar alanındaki yeteneklerini ortaya koyan
öğrencilerimizi tebrik ederiz.

IB Visual Arts Exhibition
Visitors admired the IB Visual Arts Exhibition, comprising of the art work
of Eyüboğlu High School IB DP students, in Eyüboğlu’s Çamlıca Hall. We
congratulate our students who displayed their creativity and talent in visual
arts and we wish them continued success.
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Dünya
Tiyatrolar Günü

Eyüboğlu Eğitim Kurumları olarak, sanatın
her alanına verdiğimiz değer ve önem
doğrultusunda, “27 Mart Dünya Tiyatro
Günü”nü renkli etkinliklerle kutladık.
Öğrencilerimizin sergilemiş olduğu tiyatro
oyunlarıyla sanat ve eğlence dolu bir gün
geçirdik.

Eyüboğlu Lise Orkestrası, 22. Fizy Liseler Arası Müzik Yarışması’nda üç
ödülün sahibi oldu. “En İyi Sahne Performansı” Türkiye birincilik ödülü, “En
İyi İcra” Türkiye üçüncülük ödülü ve “Jüri Özel Ödülü” almaya hak kazanan
grubumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

World Theatre Day

Top Ranked Performances again from Eyüboğlu!

We organized various engaging activities to
celebrate the 27th of March, World Theatre Day as
we value and appreciate all areas of art. We spent
a fun day full of artistic experiences, watching the
plays staged by our students.

Eyüboğlu High School Orchestra was awarded three prizes in the 22nd Fizy High Schools
Music Competition. We congratulate our group who won the first place in Best Stage
Performance category and became entitled to the third place in the Best Performance
category and Jury’s Special Award and we wish them continued success.

“Eyüboğlu Summer and Science Fest” kapsamında, 17
Haziran Çamlıca, 18 Haziran Burçak Eyüboğlu ve 19 Haziran
Kemerburgaz kampüslerinde düzenlenen festivallerimiz ile
öğrencilerimiz; sanat, spor, bilim, teknoloji ve eğlence dolu bir
gün geçirdi. Festival kapsamında, 17 Haziran tarihinde Can
Bonomo öğrencilerimize keyifli anlar yaşattı.
2019 eğitim-öğretim dönemine veda ederken yaz tatiline giriş,
festival coşkusuyla kutlandı. Aynı zamanda “Summer and
Science Fest İyilik Günü” etkinlikleriyle pek çok sivil toplum
kuruluşuna yardımda bulunuldu.

FEST 2019
Summer and Science Fest

Our students spent a day full of art, sports, science,
technology and fun during the festivals held to celebrate
Eyüboğlu Summer and Science Fest on Çamlıca Campus
on June 17th, Burçak Eyüboğlu Campus on June 18th and
Kemerburgaz Campus on 19th of June. Can Bonomo gave
a great concert to our students on 17th June.
Our students said goodbye to the academic year 2018-2019,
and welcomed the summer holiday with enthusiasm. We
also contributed to several non-governmental organizations
through Summer and Science Fest Benevolence Day
activities.
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Müzik ve Dans
Gecesi
Her yıl heyecanla beklenen Eyüboğlu “Müzik ve Dans
Gecesi” bu yıl 11 Haziran’da Zorlu Performans Sanatları
Merkezi’nde
gerçekleşti.
Eyüboğlu
öğrencilerini,
öğretmenlerini, mezunlarını ve sanatseverleri bir araya
getiren gecede öğrencilerimiz 165 kişilik koro, 350 kişilik
dans ekibi ve 45 kişilik orkestra ile performanslarını
sergileyerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.
Öğrencilerimizin istekleriyle anlamlı bir sosyal sorumluluk
projesine dönüşen “Müzik ve Dans Gecesi”nde Lösev’e
bağışlanmak üzere 150.000 TL toplandı. Müzik ve Dans
Gecesi’nde emeği geçen ve bu anlamlı geceye katılan
herkese çok teşekkür ederiz.

Music and Dance Night
The much-attended Eyüboğlu ‘Music and Dance Night’ took place
on 11th of June at Zorlu Centre Performing Arts Centre this year.
On the night, which brought Eyüboğlu students, teachers, graduates
and art-lovers together, the participants ranging from second grade
to our alumni in a 165-strong choir, along with 350 dancers and an
orchestra of 45 ensured the audience enjoyed an unforgettable night.
Upon our students’ request, the night contributed to a social
responsibility project, and 150,000 TL was raised to be donated to
Lösev. We extend our thanks to everyone who has contributed to
this spectacular night.

ZORLU PSM 2019

Her yıl heyecanla beklenen Eyüboğlu “Müzik ve Dans Gecesi”
bu yıl 11 Haziran’da Zorlu PSM’de gerçekleşti. Eyüboğlu
öğrencilerini, öğretmenlerini, mezunlarını ve sanatseverleri
bir araya getiren gecede öğrencilerimiz 165 kişilik koro, 350
kişilik dans ekibi ve 45 kişilik orkestra ile performanslarını
sergileyerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.
Öğrencilerimizin istekleriyle anlamlı bir sosyal sorumluluk
projesine dönüşen “Müzik ve Dans Gecesi”nde Lösev’e
bağışlanmak üzere 150.000 TL toplandı. Müzik ve Dans
Gecesi’nde emeği geçen ve bu anlamlı geceye katılan
herkese çok teşekkür ederiz.
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Now you are an Eyüboğlu Graduate!
Everything started with a dream…
Although the world has changed a lot since our journey started on
this planet, some things never change, such as ‘humanity’.
Parents, whose eyes sparkle with pride on the graduation day,
hope first and foremost that ‘their children strive to be good
people’ equipped with the virtues of a true ‘human being’.
And a single step taken for their future and good…
So what will happen in the future? Our children will embrace the
future.
We will teach them to formulate eloquent sentences, they will be
award-winning authors.
We will teach them how valuable life is; they will be groundbreaking doctors.
We will teach them technology of this world, they will create other
worlds.
We will teach them to teach, they will be professional teachers.
We will endow them with such opportunities that they will go
beyond borders.
We wish that we will say goodbye to many other graduating wellequipped world citizens whom we will raise in the light of education
with the same enthusiasm, trust and passion, and to whom we will
bid farewell feeling bittersweet joy and great pride…

Mezun Öğrencilerimizi
Başarı Dolu Bir Geleceğe

Uğurladık!
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Bir eğitim-öğretim yılının daha sonuna geldik. Eğitim ve
insani değerlerimizden ödün vermeden aynı yolda birlikte
yürüdüğümüz sevgili öğrencilerimizin mezuniyetlerini coşkuyla
kutlarken onlardan ayrılmanın hüznünü de yaşadık.

Mezunlarımızın burada edindikleri değerler ve bilgiler
ışığında daha nice başarılara imza atacaklarından, ailelerini
ve bizleri gururlandırmaya devam edeceklerinden eminiz.
Tüm mezunlarımıza hayatlarının bu yeni yolculuğunda
başarılar dileriz.

We bade farewell to our graduating
students towards a future full of
success!
It is the end of yet another academic year. We were joyful as we celebrated
the graduation of our students with whom we walked together without
compromising on education and human values; however, we were sad,
as we had to face another farewell.
We are certain that our graduates will continue to make their parents and
us proud with the successful achievements they will achieve in the light
of the values and knowledge with which they have been equipped with
at Eyüboğlu. We wish all of our graduates success on their new journey.
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Eyüboğlu mezunlarımız her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyaca ünlü
üniversiteler tarafından kabul edildiler ve toplamda 1 milyon 300
bin dolar değerinde burs kazanarak bizleri gururlandırdılar.
Just as in previous years, Eyüboğlu graduates have been admitted to distinguished universities all over the world and made us proud by
becoming entitled to achievements of scholarships that equals 1 million 300 thousand dollars in total.
Ottawa University

Boston University

Bath University

Western University

Groningen University

Nottingham University

Waterloo University

Delft Teknik University

Stuttgart University

McMaster University

Toronto University

Karslruhe University

Bocconi University

University of British Columbia

Twente University

Cardiff University

Drexel University

Brunel University

University of the Arts London

Penn State University

Loughborough University

University of Creative Arts

Loughborough University

Hertfordshire University

University College London

Miami Stony Brook University

NABA

University of Westminister

Queen Mary College of London

University College Dublin

Southampton Solent University

Exeter University

Trinity College Dublin

Cattolica University

Purdue University

Polimoda University

Radboud University

Worchester Polytechnique University

University for The Creative Arts

Maastricht University

Ilinois University of Urbana Champaign

Instituto Marangoni London

Queen’s Mary University

Keele University

Durham University

Durham University

Huddersfield University

Leeds University

Bristol University

Leuven University

Exeter University

Kanada Guelph University

Vrije University Amsterdam

Tilburg University

NABA University

College London

University of Arizona

Oxford Brookes University

King’s College

University of Texas Dallas

Nottingham University

UCLA

Edinburgh University

Warwick University

Richmond University

Newcastle University

Manchester University

Northeastern University

Kingston University

York University

Masshachusetts University

Westminister University

Brunel University

İlinois University

Bath University

Hertfortshire University

Boston College

McGill University

Sussex University

University of California Santa Barbara

City Cass Business School

Nottingham University

University of British Columbia

Erasmus University Rotterdam

Leuven University

Warwick University

Öğrencimiz Lal Değer, üstün akademik başarısı, liderlik özellikleri, sayısız gönüllü çalışmaları,
spor, sanat, münazara ve yaratıcılık yetenekleri, matematik ve bilim alanındaki yarışmalarda
elde ettiği dereceleri ile Türkiye’den sadece 1 kişiye verilen Karen McKellin International
Leader of Tomorrow (KMILOT) ödülünü alarak 280,000 CAD değerinde tam burs ile The
University of British Columbia’ya gitmeye hak kazandı.
Our student Lal Değer, with her outstanding academic success, her leadership skills, her countless
voluntary contributions, her talent in sports, arts, debates and creativity and the awards she
received in math and science contests, won the Karen McKellin International Leader of Tomorrow
(KMILOT) award, an award which can only be given to one person in Turkey, worth 280000 CAD.
She will be attending the University of British Columbia with a full scholarship.
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Geleneksel Mezuniyet Balosu
Çırağan Sarayı’nda gerçekleşti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Eyüboğlu geleneksel mezuniyet
balosu Çırağan Sarayı’nda gerçekleşti. Mezunlarımız bembeyaz
elbiseleri ve smokinleri ile mezuniyetlerini coşkuyla kutlarken,
Çırağan Sarayı bahçesindeki kokteyl alanında yaptıkları vals,
katılan velilere ve öğretmenlere duygu dolu anlat yaşattı.
Daha sonra Çırağan Sarayı Enderun Salonu’nda düzenlenen
yemek ile mezunlar anılarına unutulmayacak kareler ekledi. Gece
boyunca mezunlarımız dans edip eğlendiler.

Our Annual Graduation Ball was
held in Çırağan Palace
Our annual graduation ball was held in Çırağan Palace just as in previous years.
Our graduates celebrated their graduation with enthusiasm in their snow-white
dresses and tuxedos. Parents and teachers experienced emotional moments
as they watched young graduates dancing to a waltz in the cocktail area of
Çırağan Palace.
Among highlights of the night were the unforgettable dinner in Enderun Hall
and the cutting of the graduation cake. Young graduates enjoyed the night and
celebrated with great enthusiasm.
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Eyüboğlu Mezunları

çocuklara umut oluyor!

Mezunlarımız tarafından kurulan ve halen yönetim
ve denetim kurulu, gönüllüleri çoğunlukla Eyüboğlu
mezunlarından oluşan “1 Çocuk 1000 Umut Derneği”
Türkiye’nin dört yanında sayısız öğrencinin ihtiyaçlarını
karşılayarak onlara umut oluyor.
2014 yılında gerçekleşen Van Depremi’nin ardından bir
sosyal sorumluluk projesi olarak başlayan “1 Çocuk 1000
Umut Derneği” 2018 yılından bu yana dernek statüsünde
çalışıyor. Van Depremi sonrasında okulumuz mezunlarının
öncülüğünde 20 gönüllünün toplanmasıyla Van Erciş
Çetinkaş İlkokulu’ndaki 50 öğrencinin ihtiyaçlarını
karşılayan dernek o günden bu yana tam 13 ilde 1.600’ü
aşkın çocuğa ulaştı, 30’a yakın okulda organizasyonlar
gerçekleştirdi. Türkiye’de köy okullarını gezerek çocukların
temel ihtiyaçlarını karşılayan derneğin yardım listesinde
mont, bot, çorap, çocuk romanı, kırtasiye, diş macunu ve
diş fırçası bulunuyor. Bugüne kadar Van, Konya, Erzurum,
Sivas, Sakarya, Antalya, Mardin, Şanlıurfa, Ordu, Ağrı,
Aydın, Iğdır, Hatay illerindeki okullara yardım elini uzatan
“1 Çocuk 1000 Umut Derneği” Türkiye’nin 81 iline ulaşma
hedefiyle 350’yi aşkın gönüllüsüyle çalışıyor.
1 Çocuk 1000 Umut Derneği Yönetim ve Denetim
Kurulu’nda Yer Alan Mezunlarımız
Oktay Gözen, Ali Kuroğlu, Ezgi Feride Bayındır, Eda İbak,
Yeşim Kanburoğlu, Murat Atılgan, Uğur Güzeloğlu.

Eyüboğlu Graduates spread hope for
children!
Spreading Hope for Children Association (1 Çocuk 1000 Umut
Derneği) founded by our graduates, which is still working mostly
with Eyüboğlu graduates and volunteers in its executive and
supervisory board, spread hope for countless number of students
all around Turkey by tending to and meeting their needs.
Spreading Hope for Children Association which was initiated as a
social responsibility project following the Van earthquake in 2014
has been operating as an association since 2018. Having met
the needs of 50 students from Van Erciş Çetinkaş Primary School
following the Van earthquake with the leadership of 20 volunteers
who are graduates of our school, the association has lent a helping
hand to more than 1600 children in 13 cities. Additionally, it has
organized charity events in approximately 30 schools since then.
Members of the association visit schools in underprivileged villages
and donate clothing, children’s books, stationary and dental care
materials. The association which has helped schools in cities of
Van, Konya, Erzurum, Sivas, Sakarya, Antalya, Mardin, Şanlıurfa,
Ordu, Apru (Ağrı), Aydın, Iğdır and Hatay so far has been working
with more than 350 volunteers to be able to provide support for
schools with in 81 cities of Turkey.
Our graduates, members of Spreading Hope for Children
Association Executive and Supervisory Board are
Oktay Gözen, Ali Kuroğlu, Ezgi Feride Bayındır, Eda İbak, Yeşim
Kanburoğlu, Murat Atılgan and Uğur Güzeloğlu.

Tutkularıyla,
özgürlüğe yelken açan
bir Eyüboğlu Mezunu:

Tolga PAMİR
Açık deniz yarışçılığı kariyeri ile Türkiye’de ilkleri başararak
bizleri gururlandıran ve sıra dışı hikayesini anlattığı ilk
kitabını bu yıl yayınlayacak olan, okulumuz mezunlarından
Tolga Pamir ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.
Yelken tutkun nasıl ve ne zaman başladı?
Yelkenle ilk tanışmam 7 yaşında oldu. Ailemin Tuzla
Ankara Mercan’daki yazlık evinin bulundugu sitede, site
yönetimi çocuk ve gençlerin spor aktiviteleri yapabilmeleri
için; basket, tenis, yüzme gibi birçok branşı uygulamaya
koymuştu. Bunlardan biri de o yıl eklenen yelkendi. Site
kayıkhanesindeki Ali Reis ve Herekeli eski milli yelkenci
Mehmet Hoca eşliğinde yelken kurslarına başladım.
Optimist ile yelkeni öğrenmeye, denizi sevmeyi, balık
tutmayı, midye toplamayı… Ben buna asıl deniz tutkumun
başladığı dönem demek istiyorum.

Yelken üzerine kariyer yapmaya nasıl karar verdin?
Yelken sporu, gençlik ve okul dönemlerimde yaz
ayları, çalışma hayatım süresince de sadece tatiller ve
haftasonları uygulayabildiğim bir spordu. Ta ki çalıştığım
reklam ajansında internetten Vendee Globe (Yelkenle
Solo Dünya Turu) yarışıyla tanışana kadar. Bu sıradışı
yarış, macera veya challenge diyebileceğim dal içimde ilk
ışıkları yaktı. İnceledikçe çalıştığım sektör olan marketing
içerisinde bu sporun Avrupa’da ne kadar önemli bir rol
oynadığını gözlemleme imkanım oldu. Hem tutkumu hem
işimi birleştirmek için bir fırsat olduğuna inanarak rotamı
bu tarafa doğru yönelttim. Doğruyu söylemek gerekirse
kendinize bir hedef koyduğunuzda istemeden kariyeriniz
kendi kendine yapılanmaya başlıyor. Kısaca hayalim
kariyerimin oluşmasına ön ayak oldu.
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Yelken sporunun eğitim süreci nasıl oluyor, başlamak için neler
gerekiyor?
Yelken sporuna başlamak için bir yaş sınırı ya da gereklilik yok. Hayatımızın
herhangi döneminde yelkene başlayabiliriz. Üç tarafı denizlerle çevrili
ülkemizin her yerinde yelken eğitimi sunan kurumlara ulaşmak mümkün.
Tüm diğer spor dallarında olduğu gibi atlet seviyesinde bir sporcu olmak
için ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi. Özellikle açık denizde yapılan
yelken tecrübeyi yıllar içerisinde güçlendiren bir branş. Her şeyden önce
yüzmeyi bilmek ve bu sporu yapmak istemek gerekliliklerin başında
geliyor. Bir çok parametreyi ve bileşkeni içinde saklayan bu spor branşı
çok da özveri istiyor diyebilirim. Zaman, enerji, para. Birçok spor dalının
aksine deniz ve okyanusun kattığı en önemli parametre doğal koşulların
zorluğu. Azim, dayanıklılık, kararlılık, adaptasyon stratejik ve taktiksel
birçok kaliteyi birlikte yönetebilmek gerekiyor.
Dünyanın en iyi sporcularıyla yarışmak, onların arasından sıyrılıp
dereceler almak nasıl bir duygu?
Bu dalda ülkemizi temsil eden ilk ve tek sporcu olduğum için bunun bir
aydınlanma dönemi olduğuna inanıyorum. Bu denli eski bir kültür ve
altyapıdan yetişen sporcuların arasında start almak gerçekten büyük bir
gurur. Bir o kadar da büyük bir bilinmezlik. Fransa’ya bu dalda kariyerime
devam etmek üzere yerleştiğimde her şeyi sıfırdan, baştan almaya karar
vermiştim. Ülkemizde olmayan bir branşı keşfetmeye gidiyordum. Her
yarışın birbirinden farklı dersler içerdiği kesin. Ben hala denizi ve okyanusu
öğrenmeye devam ediyorum diye düşünüyorum.
Başarılarınla hem okulumuzun, hem de ülkemizin gurur duyduğu
sporculardan birisin. Eyüboğlu’nda aldığın eğitimin kariyerinde ne gibi yansımaları oldu?
Tüm hayatımız boyunca devam eden eğitimin farklı süreçleri olduğuna inanıyorum. Çocukluk döneminde büyük rol anne
ve babaların üzerinde. İlkokul, eğitime devam etmek için gerekli elemanların karaktere yüklendiği etap sanırım; okuma,
yazma, genel hayat ve toplum bilgisi. Ortaokul ve lise yılları ise ileriye dönük yapılanmanın temellerinin inşa edildiği,
kararların alınmaya başlandığı yıllar. Üstelik ergenlik çağının yan etkilerinin, fiziksel ve ruhsal, en inişli çıkışlı olduğu
dönem. Okulumuz öncelikle bir yabancı dile hakim olarak, dünya vatandaşlığına açılan kapı benim için. Eğitimdeki
bütünlükle, esnek düşünebilme, farklı açıdan hayatı gözlemleyebilme ve resme daha büyük bir açıdan bakabilme
yeteneğini aşıladığına inanıyorum. Vizyonunuza hayal gücü, azim, kararlılık, kültürünüze ve dünyanıza saygıyı ekleyince
sanırım temel dünya görüşünün yapı taşları tamamlanmış oluyor. O sıralarda bunun farkına varmak çok zor. Yıllar
geçtikçe hayatımda rol oynayan önemli parçaların arasında okulumuzun belirgin varlığını hissetmemek mümkün değil.
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An Eyüboğlu Graduate, Inspired by
Passion, Sailed to Freedom: Tolga Pamir
We had a delightful talk with Tolga Pamir, an Eyüboğlu graduate, who made
us proud by breaking new grounds in Turkey as a sea racer. He tells about
his extraordinary story in his first book that will be published this year.

Hayalleri gerçekleştirebilmenin bir sırrı
var mı?
İnanmak ve yılmamak. Benim için hayalin en
güzel yanı sonucundan çok hayale giden yolda
yaşadıklarınız. Her projede olduğu gibi %90’lık
bölüm hazırlıklar aşamasında geçiyor. Bütçeyi
toparlamak için sponsor arayışı, teknenin
teknik hazırlıkları, gerekli kalifikasyonlar,
fiziksel hazırlık… Geri kalan bölümü start
anından sonra varışa kadar geçen bölüm.
Hiçbir aşamasında vazgeçmeden elinizdeki
koşullarla yola devam etmek altın kural.
Şans, yetenek, eğitim, tecrübe gibi
kavramlar senin için ne ifade ediyor?
Şans; gerçekleşme yüzdesini kimi zaman
etkileyebildiğiniz bilinmeyen faktör. Yetenek;
zamanla keşfettiginiz bir özelliğiniz. Tecrübe;
zamanla zenginleşen, yeri geldiğinde hızlı
karar vermenizi ve aynı hatayı tekrarlamanızı
engelleyen bir kalite. Eğitim ise iki ayrı
parça; verilen ve alınan. Şanslıysanız verilen
iyi olabilir. İstekliyseniz aldığınızı daha
da güçlendirebilirsiniz. Sanırım tümünü
birleştirirsek başarı çıkıyor ortaya.
Yaşadığın sıra dışı deneyimlerden biraz
bahseder misin?
Atlantik Okyanusu’nu yalnız başına ceviz
kabuğu şeklinde ufacık bir tekne ile geçmek
sanırım gerçekten sıra dışı bir deneyim.
Ancak sizin gibi yüzlerce sıradan bireyin bu
sıra dışı deneyimi yaşıyor olması da bir o
kadar sıra dışı gelebilir.

When and how did you first become interested in sailing?
I was introduced to sailing when I was 7 years old in the complex of my
parents’ summer house in Tuzla. The complex managers provided children
and adolescents with facilities to do sports including basketball, tennis and
swimming. Then they added sailing. So I started attending sailing courses
which were led by Ali the Captain from the complex’s boathouse and former
national sailor Mehmet from Hereke. I learned about sailing, became fond
of the sea, and also started to fish and collect mussels. It was then that my
passion for the sea grew.
How did you decide to pursue a career as a sailor?
I was engaged with sailing only during summer when I was a student and
during holidays and weekends when I started working. That was the case
until I learned about Vendée Globe (Solo Non-Stop Yacht Race Around
the World) from the advertising agency where I was working. This extra
ordinary race, which would become an adventure and a challenge for me,
was the first spark that ignited the fire in me. As I investigated, I realized
how significant this sport branch was in the marketing sector, where I was
working, especially in Europe. I believed that it was an opportunity for me
to merge my passion and job so I decided to pursue it. To be honest, when
one sets a goal, everything fits together. So I can say that my dream paved
the way for my career.
Could you elaborate on the training process for sailing and where to start
if one wants to do sailing?
First of all, I don’t think there is any age limit or prerequisite to start sailing.
One can start sailing anytime they want. There are several places which
provide sailing training in any part of our country that is surrounded by
three seas. As in many other sport branches, in order to be an athlete
in sailing it is better to start at a young age. Especially in the open sea,
one becomes stronger as they gain experience. Firstly, you should know
how to swim and be interested in sailing. This sport branch which involves
many parameters and components also requires a great deal of investment
in terms of time, energy and money. Contrary to many other branches of
sports, natural conditions in relation to the sea and ocean may add more
challenge to this sport. One should be able to multitask through several
strategical and tactical qualities including determination, resistance, stability
and adaptation.
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Hiç durmayan ve çok çalışan birisin.
Gelecek planlarında sırada ne var?
Hayalimin peşinde 12. yıla giriyorum.
Yola çıkış amacım Vendee Globe yarışına
katılmaktı. Vendee Globe; hiç durmadan,
dışarıdan yardım almadan, solo dünya
turunu gerçekleştirmek. 2019 ve 2020 yıllarını
içeren bir program doğrultusunda, kendime
belirlediğim okyanusların Everest’i olarak
anılan hedefime hazırlanıyorum. Eğer her şey
yolunda giderse şimdiye kadar sadece yüze
yakın denizcinin gerçekleştirebildiği bu yarışta
bayrağımızı dalgalandıracağım.
Bu yıl bir de kitabın çıkıyor. Ne anlatıyorsun
bu kitapta?
Aslında kitap bir biyografi, macera romanı
diyebiliriz. Tutkumun peşinden gitme kararını
alışımdan, ilk hedefim MiniTransat Atlantik
geçişine kadar geçen sürede hayatımın
nasıl şekillendiğini anlatıyorum. Bu sıra dışı
hikayenin inişlerini ve çıkışlarını hikayeye
dökerek, yarının hayalperestlerine örnek yayın
olarak paylaşmayı arzuladığım bir kitap oldu.
Kısaca hedefe giden yolun benim için keyifli
olan bölümünü kaleme almaya çalıştım.
Yasadığım en sıra dışı durum sanırım Atlantik Okyanusu’nun
ortasında bir Türk kargo gemisi ile karşılaşıp, temasa geçerek,
hamile eşime mesaj gönderebilmekti. Ya da kalifikasyon parkurum
sırasında bir başka kargo gemisiyle çarpışma yaşayarak hayatta
kalabilmekti. Belki de kayalara çarparak kaybettigim teknemden
helikopterle kurtarılmaktı. Sanırım en sıra dışı deneyimim
sıradanlığı kabullenmeden sıra dışı yaşamayı seçmek.

Gençlere tavsiyelerin neler?
Bir Çin atasözü duymuştum; “Ne hayal
kurduğuna dikkat et, gerçek olabilir.” Özgürce
hayal kurmaktan çekinmemeliler. Hayalleri
ve inandıkları uğruna hayatlarını inşa etmeye
devam devam etmelerini tavsiye ederim. Ama
şunu da unutmadan; kimi zaman kurduğumuz
hayal belki de hayal ettiğimizden veya
beklediğimizden farklı bir senaryo ile karşımıza
çıkabilir.

How does it make you feel to compete with the best racers in the world and come first, second or third by outracing
them?
I believe that as I am the one and only sportsman to represent our country in this branch, it feels like this is a period of
enlightenment. It gives me great pride to compete among sportsmen who were trained in an environment where this sport
was established long ago. It is also a source of great uncertainty. When I moved to France to pursue a career in sailing, I
had decided to start everything from scratch. I was going there to explore a sports branch that did not exist in our country.
It is certain that each race comes with different lessons. I think I am still learning about the sea and the ocean. You are one
of the sportsmen who makes both our school and our country proud with your achievements.
How did the education you received at Eyüboğlu affect your career as a sailor?
I think life-long learning takes place in different forms at different stages of life. During childhood, parents play the biggest
role in a child’s education. They build your character. In primary school, you become equipped with the skills necessary for
further education. You learn how to read and write, acquire knowledge about life and society. At middle and high school,
you lay foundations for further experiences and start making decisions for your future. And on top of that, you deal with the
physical and spiritual issues of adolescence. First of all, for me, our school was the door that opened me up to the World.
School enabled us as students to become fluent in and have a good command of English language. I believe that it equips
its students, through a coherent education, with skills of thinking flexibly, viewing life through different perspectives and
seeing the bigger picture. As you integrate imagination, determination and stability into your vision and respect into your
culture and world, you have all the building blocks for a broad view of the world. It was difficult to realize it when I was a
student but in time, it has become inevitable to feel the strong influence of our school on the significant components of
my life.
Is there any secret to making dreams come true?
Faith and determination. Dreaming, rather than the outcome, is what counts. What you go through on your way to
achieving your dream is what counts. Preparations take up 90% of the experience just as in any other project. Finding
a sponsor, technical preparations for the boat, required qualifications and physical training… The remaining part is only
those moments from start to finish. The golden rule is to continue without giving up.
Luck, talent, education and experience-What do they mean to you?
Luck is an unknown factor on which you sometimes have an effective role . Talent is a character of yours that you explore
in time. Experience can be enriched in time. It is a quality that enables you to make fast decisions and not to repeat your
mistakes. Education is divided into two parts as education that is given and education that is received. If you are lucky, you
may receive a good education. If you are enthusiastic, you can strengthen the education you receive. I think all of these
factors must come together for success.
Could you please tell us about the extraordinary experiences you had?
I think it is extraordinary enough to cross the Atlantic alone on a small boat that is in shape of a walnut shell. However, it
may also be extraordinary that hundreds of other ordinary people like you have been going through the same experience.
The most extraordinary situation I experienced, I guess, was when I encountered and contacted a Turkish cargo ship in the
middle of the Atlantic to send a message to my wife who was pregnant at the time. Or another extraordinary experience
was when once I collided with a cargo ship when I was sailing to receive a qualification and I managed to survive. Or
when I ran into rocks with my boat and a helicopter came to rescue me as my boat broke into pieces. I think my most
extraordinary experience is the choice to choose an extraordinary life without accepting being ordinary.
You are a very hardworking person What are your plans for the future?
It is my 12th year in the pursuit of my dream. My aim on this journey was to attend Vendée Globe. Vendée Globe is a solo
non-stop yacht race around the world without assistance. I am preparing myself to achieve my goal in 2019 and 2020. If
everything goes as planned, I will represent our country successfully in a race that only almost a hundred sailors have
achieved to complete so far.
What advice do you have for young people?
I heard a Chinese proverb once “Be careful what you wish for it may come true”. They should not fear of dreaming freely.
They should continue to build their lives around their dreams and beliefs. But they should not forget that our a dream may
come true in a different form than what we imagine or expect. Your book will be published this year.
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ONE YEAR TO GO
UNTIL OUR 50th
ANNIVERSARY!
Raising hand in classrooms of
Eyüboğlu Educational Institutions
indicates new learning.
It indicates a student’s enthusiasm
for asking, inquiring, understanding
and expressing.
It indicates that a student is full
of ideas as a result of learning,
developing skills and building a
strong character.
It indicates a self-confident student
who is raised as a world citizen.
It indicates a student with courage to
take a step for a bright future in the
light of knowledge and science.
That is the reason why education in
Turkey means Eyüboğlu.
We are proud of spending 49 years
raising contemporary, innovative
and successful generations with
commitment to our principles…
49 Years dedicated to education

