Sayı Issue 37 • Haziran June 2012

Eyüboğlu’nda yüzyılın
astronomi gözlemi
The astronomical observation of the
Century at Eyüboğlu
Eyüboğlu Eğitim Kurumları İkiz Gözlemevi,
6 Haziran 2012 tarihindeki Venüs geçişini
gözlemleyen ve kaydeden sayılı
kurumlar arasında yer aldı.
Eyüboğlu Educational Institutions Twin
Observatory has been one of the very few
Institutions which observed and recorded
the transit of Venus on June 06, 2012.

Önsöz
Preface
Değerli Okuyucularımız,
2011 – 2012 eğitim ve öğretim yılını
bol başarılar ile bitirmenin haklı
gururunu yaşıyoruz. Bir yıl daha,
ilk defa Eyüboğlu Eğitim Kurumları
ile tanışan anaokulu öğrencilerimiz
artık “Eyüboğlulu” oldular. Bir yıl
daha, 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz
Türkiye’deki standart sınavlara
çalıştılar ve çok başarılı sonuçlar
alacaklar. Bir yıl daha, International
Baccalaureate Diploma Programı
öğrencilerimiz uluslararası sınavlara
girdiler ve uluslararası diplomalarını
alacaklar. Bir yıl daha, 5. sınıf
öğrencilerimiz ailelerine 5 yıldır
neler öğrendiklerini, hangi profil ve
tutumlar içinde yaşadıklarını o eşsiz
sunumları ile sergilediler.
Bir yıl daha, Türkiye’nin en
akademik yarışması olan TÜBİTAK Ortaöğretim
Proje Yarışmalarına 11 proje ile katıldık, 3 proje ile
Ankara’daki finallere gittik, Türkiye Üçüncüsü olduk
ve başarılarından dolayı öğrencilerimiz girecekleri
üniversite sınavında akademik olarak artı puan alma
hakkını elde ettiler. Bir yıl daha, 80 bin projenin yarıştığı
TÜBİTAK - MEB işbirliği ile düzenlenen “Bu Benim
Eserim” proje yarışmalarında ilk 100’e kaldık ve Türkiye
İkincisi olduk.
Ve bir yıl daha, çoğunluğu ilkokul eğitimlerine
okullarımızda başlayan öğrencilerimizi mezun ettik,
başarıları ile gururlandık. 2011 - 2012 eğitim ve öğretim
yılının son Newsletter sayısında öğrencilerimizin daha
birçok başarısını keyifle okumanızı dilerken, sizlerin de
öğrencilerimizle neden bu kadar çok gururlandığımızı
göreceğinize ve bizler gibi bir kez daha onlarla gurur
duyacağınıza eminim.
Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaz geçirmenizi dilerim.
Saygılarımla,

Dear Readers,
As the 2011 – 2012 academic
year comes to an end we are
very proud of our many great
achievements. As another year is
winding down, our kindergarten
students, who encountered
Eyüboğlu Educational Institutions
for the first time, have now
become established “Eyüboğlu
members”. Once again, our 8th
and 12th Grade students worked
very hard and turned out their best
for the standard examinations in
Turkey, and certainly will receive
very good results. Once again,
our International Baccalaureate
Diploma Programme students
entered international examinations
and will receive their international
diplomas. This year once again,
our 5th Graders eagerly displayed to their parents
all that they have learned during the 5 years in the
PYP, including the profiles and attitudes they have
developed.
Once again, we attended the most challenging
academic competition in Turkey - the TÜBİTAK
High School Project Competition with 11 projects,
and managed to qualify for the Ankara finals with
3 projects, of which we were awarded 3rd Place in
Turkey. As a result of their success, TÜBİTAK award
winners will be awarded additional scores in the
university exams that they will be taking. Once again,
we managed to qualify for the top 100 projects in the
“This is My Project” competition organized jointly by
TÜBİTAK - MEB amongst 80,000 projects and we
came 2nd in Turkey.
Once again, we bid farewell and graduated our
students, the majority of whom started primary school
with us, and we felt proud of their achievements.
Wishing you a happy read of our last Newsletter issue
of the academic year 2011 - 2012, I am sure that you
will also witness many things justifying why we are so
proud of our students, and I am sure you will feel the
same way too.
I wish you all a healthy, peaceful and happy summer
season.
Faithfully Yours,
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Öğrencilerimiz TÜBİTAK & MEB
işbirliğiyle gerçekleştirilen “Bu Benim
Eserim”de Türkiye İkincisi oldu.
Eyüboğlu students, won Second Place
in Turkey in the “This is My Project
Competition” which has been organized
jointly by TÜBİTAK & MEB.
TÜBİTAK ve MEB işbirliğiyle Türkiye genelinde
gerçekleştirilen “VII. İlköğretim Öğrencilerine
Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Bu Benim
Eserim Proje Çalışması”nda, Eyüboğlu
Eğitim Kurumları öğrencilerinin hazırladığı
“Gökyüzünü Isıtmayalım” isimli proje,
Ankara’daki finallerde Türkiye İkincisi oldu.

In the “VII. Primary Schools, Mathematics
and Science-This is My Project Competition”
organized jointly by the Ministry of Education
and TÜBİTAK, the project “Let’s Not Heat Up
The Sky” prepared by the students of Eyüboğlu
Educational Institutions has won Second Place
in Turkey in the Ankara Finals.

Türkiye genelinde toplam 86 bin 234 projenin başvurduğu
çalışmada, zorlu elemelerin ardından Eyüboğlu Koleji
öğrencilerinin fizik kategorisinde hazırladıkları 3 proje
ve biyoloji kategorisinde hazırladıkları 1 proje İstanbul
Bölge Finallerinde yarışmaya hak kazanmıştı. Tüm
Marmara bölgesinden 213 proje 10-11 Nisan tarihlerinde
Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde sergilendi ve
yarıştı. Yarışmanın sonunda Eyüboğlu Eğitim Kurumları
öğrencilerinin hazırladığı “Gökyüzünü Isıtmayalım” isimli
proje İstanbul Bölge Finallerinde birinci oldu ve Ankara’da
düzenlenecek finallere katılmaya hak kazandı. 11 Mayıs
2012 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen ve toplam 100
projenin sergilendiği finallerde öğrencilerimizin “Gökyüzünü
Isıtmayalım” isimli fizik projesi Türkiye İkincisi oldu.
Öğrencilerimiz Ankara’da düzenlenen törende ödüllerini aldı.

In the competition where 86 thousand 234 projects have
applied for participation throughout Turkey, 3 projects
in the Physics category and 1 project in the Biology
category prepared by the students of Eyüboğlu Educational
Institutions had successfully passed the rough elimination
stages and had been qualified to compete in the Istanbul
Regional Finals. 213 projects throughout Marmara Region
competed and were exhibited in Üsküdar Bağlarbaşı Cultural
Center between April 10-11, 2012. At the end of this process,
the project “Let’s Not Heat Up The Sky” prepared by the
students of Eyüboğlu Educational Institutions became
First in Istanbul Regional Finals and has been qualified to
compete in the Ankara Finals. In the Finals which were held
in Ankara on May 11, 2012, where 100 projects have been
exhibited, the physics project of our students “Let’s Not

m
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“Bu Benim Eserim Proje Çalışması” Fizik Projesi
Proje Adı: Gökyüzünü Isıtmayalım
Öğrenciler: İlayda Gökçen (7B), Ezgi Deniz Türkoğlu (7H)
Danışman Öğretmen: İclal Yavuzçetin

Gökyüzünü Isıtmayalım
Enerji tasarrufunun çok önemli olduğu günümüzde,
çatılardaki ısı kaybını en aza indirebilecek en doğru
malzemeyi kullanmanın önemini vurgulamak amacıyla dört
farklı çatı kaplama malzemesi incelenerek, deneylerle yalıtım
özellikleri araştırıldı.
Deney aşamasında dört ahşap maket ev yapıldı ve bu
evlerin çatıları piyasadan temin edilmiş galvaniz, boyalı
galvaniz, corrubit ve shingle gibi çatı malzemeleriyle
kaplandı. Ölçümler oda sıcaklığında (22 °C) ve daha soğuk
(10 °C) ortamlarda birkaç kez tekrarlandı. Evler 100 voltluk
ampullerle 5 dakika boyunca ısıtıldı, ardından 10 dakika
soğumaya bırakıldı. Bu süreç içinde evlerin sıcaklıklarındaki
düşüş hızları sensörlerle ölçüldü. Bunun sonucunda ısıyı en
uzun süre muhafaza edebilen çatı malzemelerinin shingle ve
corrubit olduğu belirlendi.
Buna göre; soğuk bölgelerde mutlaka galvaniz kullanılacaksa
alt kaplama malzemesi olarak shingle ya da corrubit
türünden bir kaplama malzemesinin tercih edilmesi uygun
olacağı sonucuna varıldı.

Heat Up The Sky” won Second Place in Turkey. Our students
received their award in a ceremony held in Ankara.
“This is My Project” Physics Project
Project Title: Let’s Not Heat Up The Sky
Students: İlayda Gökçen (7B), Ezgi Deniz Türkoğlu (7H)
Supervisor: İclal Yavuzçetin
Project Summary: Currently the most common material
used on rooftops is tile. However, as tile is a material which
is heavy and is not economical, in the new residential areas it
is not preferred, and latest technology products like shingle
and corrubit are more favoured. In the Eastern regions of our
country where the winters are longer galvanised roofs are
preferred since they do not let snow to pile up.
In today’s world where energy conservation really matters,
four different roof covering materials have been analysed
and their insulation properties have been tested with
experiments, in order to emphasize the importance of using
of the most proper material to minimize the heat loss on
roofs.
During the experimental stage, first of all, four wooden
dummy houses were built, and the roofs of these houses
were covered with galvanization, dyed galvanization,
corrubit and shingle materials obtained from the market.
The measurements were repeated in environments at room
temperature (22°C) and at cooler (10°C) temperatures
several times. The houses were made to heat up with
100 volt bulbs for 5 minutes and then left to cool off for
10 minutes. During this process the declining speed of
temperatures were measured with sensors. The data
collected have been shown on charts in graphic format. As
a result of the experiment, it has been demonstrated that
the roof materials which conserve the heat for the longest
period are shingle and corrubit and the hypothesis has been
verified.
Accordingly; if it is absolutely required to use galvanization
in colder regions, it will be appropriate to prefer shingle or
corrubit as an underneath covering material.

Eyüboğlu Koleji öğrencileri İlayda Gökçen ve Ezgi Deniz Türkoğlu,
“Gökyüzünü Isıtmayalım” isimli projeleri ile Türkiye İkincisi oldu.
Eyüboğlu High School students İlayda Gökçen and Ezgi Deniz Türkoğlu,
became Second in Turkey with their Project “Let’s Not Heat Up the Sky”.

Öğrencilerimiz ve danışman öğretmenleri İclal Yavuzçetin, Ankara’da
düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Our students and their supervisor İclal
Yavuzçetin, received their award in a ceremony held in Ankara.
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Öğrencilerimiz TÜBİTAK Türkiye
Üçüncüsü oldu.

Our students were awarded Third Place by
TÜBİTAK.
Eyüboğlu öğrencileri, TÜBİTAK’ın düzenlediği
43. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri
Yarışması’nın İstanbul bölge finallerinin ardından
8 Mayıs’ta Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye
Finallerinde de büyük bir başarı elde etti. Eyüboğlu
Koleji öğrencileri, yüzlerce projenin yer aldığı zorlu
bir eleme sürecinin ardından Biyoloji projesiyle
Türkiye Üçüncüsü oldu.

The students of Eyüboğlu Educational Institutions
have won a great success in the TÜBİTAK 43rd
High Schools Research Projects Competition
Istanbul Finals and then in the Turkish Finals
which took place on May 08, 2012 in Ankara. After
successfully passing through rough elimination
stages among hundreds of projects, the Biology
project of Eyüboğlu students has won Third Place
in Turkey.

Eyüboğlu öğrencileri Biyoloji kategorisinde 2 proje, Bilgisayar kategorisinde ise 1 proje ile İstanbul Bölge Birincisi oldu.
Eyüboğlu students became First in İstanbul Region with 2 projects in the Biology category and with 1 project in the
Computer category.

Eyüboğlu Eğitim Kurumları ilk olarak, 7 proje ile katıldıkları
İstanbul Bölge Finallerinde 320 proje arasından sıyrılarak
5 farklı proje ile derece elde etti. Eyüboğlu öğrencileri
bölge finallerinde Biyoloji kategorisinde 2 proje, Bilgisayar
kategorisinde ise 1 proje ile İstanbul Bölge Birinciliğine imza
attı. Her kategoride tek proje Ankara’daki finallere katılmaya
hak kazanırken, Eyüboğlu öğrencilerinin Biyoloji alanında
2 projeyle Türkiye Finallerine katılması önemli bir başarı
olarak değerlendirildi. Yarışmada Eyüboğlu öğrencileri ayrıca
Coğrafya projesi ile İstanbul Bölge İkincisi, Tarih projesi ile
de İstanbul Bölge Üçüncüsü oldu. İstanbul bölge finallerinin
ardından Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye Finallerinde
Eyüboğlu öğrencileri, yüzlerce projenin yer aldığı zorlu
bir eleme sürecinin ardından Biyoloji projesiyle Türkiye
Üçüncüsü oldu.

Eyüboğlu Educational Institutions, after participating
the Istanbul Regional Finals with 7 projects, have won
standings with their 5 different projects surpassing 320
projects. Our students ranked First in Istanbul Region with
2 projects in the Biology category and with 1 Project in the
Computer category. Whereas only one project from each
category is allowed to compete, Eyüboğlu students had an
unprecedented success and were qualified to compete in
the Turkish Finals with 2 projects in the Biology category.
Furthermore, the Geography Project of our stuents became
Second in Istanbul Region and the History Project became
Third in Istanbul Region. After successfully passing through
rough elimination stages among hundreds of projects, the
Biology project of Eyüboğlu students has won Third Place in
Turkey.
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Projelerin değerlendirilmesinde; özgünlük ve yaratıcılık,
kullanılan bilimsel yöntem, tutarlılık ve katkı, yararlılık
(ekonomik, sosyal vb.), uygulanabilirlik ve kullanışlılık, kaynak
taraması, özümseme ve hakimiyet, sonuç ve açıklık gibi
kriterler göz önüne alındı.

In the evaluation of the projects, the criteria; authenticity and
creativity, the scientific method adopted, coherence and
contribution, usefulness (economic, social etc.), applicability
and practicality, resource scanning, internalization and
mastery, consequence and clarity have been considered.

TÜBİTAK Proje Yarışması Türkiye Üçüncüsü & İstanbul
Bölge Birincisi Biyoloji Projesi

TÜBİTAK Research Project Competition, Biology Project,
Third Place in Turkey, First Place in the Istanbul Region

Proje adı: Yapı Malzemelerinde Bitkilerin Gücü
Amaç: Bu projede, deprem kuşağında olan ülkemizdeki
tarihi ve modern binaların onarılması veya sağlamlaştırılması
için kullanılan harçların mukavemetinin artırılması amaçlandı.
Proje çalışmasında, dişbudak ağacı yapraklarının suyu
ve pirinç tohumlarının içerdiği organik moleküllerin yapı
malzemesine kattığı dayanım özellikleri test edilip, günümüz
yapı malzemelerinde kullanılıp kullanılamayacağı araştırıldı.
Öğrenciler: Neva Öztürker (12 FB ),
Duha Yaren Öztürk (11 FA)
Danışman öğretmen: Burcu Aslan

Project Title: The strength of plants in construction
materials
Aim: In this project it was aimed at strengthening the mortar
used in repairing and fortifying the historical and modern
buildings of our country which is on the earthquake zone.
In the project the resistance added to the construction
materials by the organic molecules contained in the juice
of ash tree leaves and rice seeds were tested and their
applicability to the current construction materials have been
researched.
Students: Neva Öztürker (12 FB ), Duha Yaren Öztürk (11 AF)
Supervisor: Burcu Aslan

Projeye imza atan öğrenciler Neva Öztürker, Duha
Yaren Öztürk ve öğretmenleri Burcu Aslan.
Students realizing the project Neva Öztürker,
Duha Yaren Öztürk and their supervisor Burcu
Aslan.

Öğrencilerimiz Ankara’da düzenlenen törende ödüllerini aldı.
Our students received their award in a ceremony held in Ankara.
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Eyüboğlu İkiz Gözlemevi’nde yüzyılın geçişi
gözlemlendi.

The transit of the century has been witnessed at the
Eyüboğlu Twin Observatory.
Venüs gezegeninin Güneş’in önünden geçişi,
Eyüboğlu Eğitim Kurumları İkiz Gözlemevi’nde
öğrencilerin ve ziyaretçilerin de tanıklık ettiği
gözlemde, çok net bir şekilde gözlemlendi.
Bir sonraki geçiş 105 yıl sonra gerçekleşecek.

The transit of Venus across the face of the
Sun, has been observed very clearly from the
Eyüboğlu Twin Observatory and has been
witnessed by students and visitors. The next
transit of Venus will take place after 105 years.

Eyüboğlu Eğitim Kurumları İkiz Gözlemevi, Venüs geçişini
gözlemleyen ve kaydeden sayılı kurumlar arasında yer aldı.

Eyüboğlu Educational Institutions Twin Observatory has
been one of the numerous Institutions which observed and
recorded the transit of Venus.

Venüs, geçiş sırasında yaklaşık olarak Güneş diskinin
1/33’ünü örten koyu siyah bir küçük daire olarak görüldü.
Venüs’ün Güneş diski önünden geçişi ikili olarak
tekrarlanıyor. 2004 yılında gerçekleşen Venüs geçişi
bu ikili geçişin ilkini oluşturmaktaydı ve Eyüboğlu İkiz
Gözlemevi’nde gözlemlenmişti. 8 yıl sonra, 6 Haziran 2012
tarihinde ikinci Venüs geçişi Eyüboğlu Eğitim Kurumları İkiz
Gözlemevi’nde bir kez daha gözlemlendi. Bu tarihten sonraki
ikili Venüs geçişi 11 Aralık 2117 ve 8 Aralık 2125 tarihlerinde
gerçekleşecek.
Güneş Tutulması olarak da değerlendirilen bu geçiş, diğer
yıldızların etraflarında olması muhtemel gezegenlerin
araştırılması açısından büyük önem taşıyor. Diğer yandan
kütlesi ve boyutları bakımından neredeyse Dünya’nın ikizi
gibi olan Venüs’ün Güneş önünden geçişi, Dünya’nın Güneş
karşısındaki boyutu ile ilgili de bilim dünyasına bilgi veriyor.

During the transit, Venus was observed as a small, dark disk
covering 1/33 of the Sun’s disk. Transits of Venus across the
face of the Sun occur in pairs. The previous transit which
occurred in 2004 has been the first of these transits and has
been observed at the Eyüboğlu Twin Observatory. After 8
years, on June 06, 2012 the second Venus transit has been
once more observed at the Eyüboğlu Twin Observatory.
The next pair of transits will not occur until December 11,
2117 and December 08, 2125.
This transit which is also evaluated as a Solar Eclipse, is
very important in terms of searching for the possible planets
around the other stars. On the other hand, the transit of
Venus which is very similar to Earth in terms of its mass and
dimensions, provides valuable information to the world of
science, making it possible to compare the dimensions of
the Earth in relation to the Sun.
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Eyüboğlu öğrencilerinin 23 Nisan coşkusu,
CNN Türk ve Habertürk TV canlı yayınlarıyla
milyonlara ulaştı!
The Eyüboğlu students’ 23rd April Children’s Day
excitement reached millions through CNN Türk and
Habertürk TV.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Eyüboğlu’nda son derece renkli etkinliklerle
kutlandı.

The 23rd April National Sovereignty and
Children’s Day was celebrated with many
colorful events at Eyüboğlu.

Büyük Orkestra’nın 23 Nisan’a özel mini konseri Habertürk TV ekranlarından canlı yayınlandı.
The special mini concert performed by the Grand Orchestra was shown live on Habertürk TV.

İlk olarak Eyüboğlu Büyük Orkestrası, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında
CNN Türk’te yayınlanan 23 Nisan özel yayınına konuk oldu.
Başak Şengül’ün sunduğu programda Büyük Orkestra’nın
sadece küçük bir bölümü yer aldı. Öğrenciler yaklaşık bir
saat süren canlı yayında birbirinden güzel eserler seslendirdi.
Büyük Orkestra aynı gün ilerleyen saatlerde Habertürk TV’de
Didem Yılmaz’ın gerçekleştirdiği 23 Nisan özel yayınına
konuk oldu. Tümüyle öğrencilerden oluşan Eyüboğlu
Büyük Orkestrası, Eyüboğlu Hall’den gerçekleştirilen canlı
yayında son derece başarılı bir performans sergiledi.
Orkestra şefliğini Eyüboğlu Çamlıca İlköğretim Okulu 5.
sınıf öğrencisi Mehmet Ali Makbuloğlu’nun gerçekleştirdiği
Büyük Orkestra, seslendirdiği çocuk şarkılarıyla canlı
yayında milyonlarca kişinin beğenisini topladı.

First, Eyüboğlu Grand Orchestra was broadcasted live in a
23rd April special program on CNN Türk TV. In the program
which was presented by Başak Şengül only a small section
of the Grand Orchestra took part. The students sang a
wonderful variety of songs on the program which lasted
approximately one hour.
Later in the day, the the Grand Orchestra also performed
in another news program, on Haberturk TV, presented
by Didem Yılmaz, as part of the 23rd April celebrations.
The Eyüboğlu Grand Orchestra, which constitutes of only
the Eyüboğlu students displayed a very successful live
performance at Eyüboğlu Hall. The lively songs sung by the
Orchestra which was conducted by Mehmet Ali Makbuloğlu
a grade 5 student at Eyüboğlu, received the appraisal of
millions of viewers during the live broadcast.
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Habertürk TV canlı yayınının ardından 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu, Büyük Orkestra’nın
Akmerkez’de verdiği konserle devam etti. Yüzlerce kişinin
izlediği konserde öğrenciler Türkçe ve yabancı şarkılar ve
bayram coşkusunu dile getiren marşlar seslendirdi.

Velilerden çocuklara özel
23 Nisan gösterisi
Aynı gün Eyüboğlu Çamlıca, Kemerburgaz ve
Ataşehir İlköğretim Okullarında gerçekleştirilen
kutlamalara ise çocukların heyecanı ve neşesi
damgasını vurdu. 23 Nisan kutlamalarında,
Eyüboğlu Kemerburgaz İlköğretim Okulu velileri ise
çocuklar için hazırladığı sürprizle hafızalara kazındı.
O güne özel bir gösteriyle sahne alan Eyüboğlu
Kemerburgaz velileri çocuklar için seslendirdikleri
şarkılarla 23 Nisan kutlamalarına renk kattı.

Eyüboğlu Büyük Orkestrası CNN Türk canlı yayınında 23 Nisan’a özel şarkılar
söyledi. The Eyüboğlu Grand Orchestra sang a compilation of songs for CNN
Türk in a live program.

Following the excitement of the live performance on
Habertürk TV, the Grand Orchestra continued their
performance in one of İstanbul’s biggest shopping
malls, “Akmerkez”. The students sang many songs and
marches both in English and Turkish, which highlighted the
importance of the day, in front of hundreds of viewers.

A special Children’s Day
performance from parents to
students
On the same day, Eyüboğlu Çamlıca, Eyüboğlu
Ataşehir and Eyüboğlu Kemerburgaz students
celebrated the Children’s Day. The children’s
excitement and enthusiasm made the day a very
memorable one. The highlight of the day was a
gesture made by Eyüboğlu Kemerburgaz parents,
who put on a colorful show for their children
compiled of various songs.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Eyüboğlu Anaokullarında da
heyecan ve mutlulukla kutlandı. Eyüboğlu Kemerburgaz parents put on a very
colorful show on Children’s Day for Eyüboğlu students.
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Eyüboğlu Büyük Orkestrası ve Çocuk Korosu’nun Akmerkez’deki konserini çok sayıda kişi izledi.
A big audience watched the Akmerkez concert of the Eyüboğlu Grand Orchestra and the Chorus of Children

Eyüboğlu Kemerburgaz İlköğretim Okulu öğrencileri 23 Nisan gösterisi.
23rd April Performance of Eyüboğlu Kemerburgaz Primary School.

Eyüboğlu Çamlıca İlköğretim Okulu öğrencileri 23 Nisan gösterisi.
23rd April Performance of Eyüboğlu Çamlıca Primary School.
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik
ve Spor Bayramı kutlu olsun.
19th May Atatürk Remembrance-Youth
and Sports Day was celebrated

Eyüboğlu Eğitim Kurumları, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik
ve Spor Bayramı’nı her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecan ve
coşkuyla kutladı. Eyüboğlu Koleji öğrencilerinden oluşan
orkestra, marşlar ve İngilizce şarkılarla törenin açılışını yaptı.
Genç öğrencilerin, günün anlam ve önemine yakışır biçimde
kutladığı törende spor ve dans gösterileri yer aldı.

We celebrated 19th May Atatürk Remembrance-Youth and
Sports Day at Eyüboğlu Schools with great joy as in every
year. The ceremony started with Eyüboğlu School Band’s
performance of English songs and marches. We proudly
watched our students’ outstanding performance in sports
and dance shows which represented the meaning and
importance of the day.

Eyüboğlu Koleji 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin 19 Mayıs gösterisi coşku içinde gerçekleşti. Eyüboğlu Grade 9 and 10 students perform their show with great joy.
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Eyüboğlu Koleji öğrencileri İtalya’da
düzenlenen MUN Konferansı’nda…
Eyüboğlu High School students are at the
MUN Conference organized in Italy…
Eyüboğlu Koleji öğrencileri İtalya’nın Milano
kentinde düzenlenen Uluslararası MUN
Konferansı’nda etkin ve başarılı biçimde yer
aldı. Güvenlik Konseyi’nde “Yönetici” olarak
görev alan 11. sınıf öğrencisi Teoman Kenn
Küçük, konferansın “En İyi Yönetici”si unvanını
elde etti.

Eyüboğlu High School students participated
in the International MUN Conference held
in Milan, Italy efficiently and successfully.
11th Grade student Teoman Kenn Küçük,
who acted as “Administrator” in the Security
Council, has won the title “Best Administrator”
of the Conference.

Eyüboğlu Koleji öğrencileri, geçtiğimiz günlerde İtalya’nın
Milano kentinde düzenlenen Uluslararası MUN Konferansı’na
katıldı. Avusturya, Almanya, Danimarka, Bulgaristan ve
Polonya gibi ülkelerden gelen delegelerin oluşturduğu ve
400’ü aşkın katılımcının yer aldığı konferansta Eyüboğlu
Koleji’nden 15 öğrenci ülkemizi başarıyla temsil etti.
Birleşmiş Milletler’in simülasyonu niteliğinde olan
konferansta yüzlerce genç öğrenci; topluluk karşısında
konuşabilme, uzlaşma ve diplomasi yoluyla sorunlara
çözüm bulma becerilerini sergiledi.

The students of Eyüboğlu High School participated in the
International MUN Conference held in Milan, Italy recently.
In the conference in which more than 400 delegates coming
from Austria, Germany, Denmark, Bulgaria and Poland
participated, 15 students from Eyübolu College represented
Turkey. In the Conference which is a simulation of the
United Nations hundreds of young students exhibited their
skills of making presentations before the public, and their
skills of reconciliation and finding solutions to problems via
diplomacy.

Öğrenciler, “İspanya, Danimarka ve Yunanistan’ın
perspektifinden Filistin sorunu”, “Sivil kullanıma yönelik
üretilen silah ve mühimmatların gözden geçirilmesi”, “Orta
Afrika’daki silahların izlenmesi”, “Güney Afrika’daki ırkçılık ve
ayrımcılık politikalarının sonlandırılması”, “Şehirlerde hava
kirliliği” gibi çeşitli dünya sorunlarına çözüm bulmak üzere
görüşlerini dile getirdiler.

The students expressed their opinions on finding solutions
to the world problems such as “The Palestine issue from
the perspective of Spain, Denmark and Greece”, “Revision
of arms and ammunitions produced for civilian use”,
“Observation of arms in Middle Africa” , “Terminating racism
and discrimination in South Africa”, and “Air pollution in
cities”.

İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen Uluslararası MUN Konferansı’nda
Eyüboğlu Koleji’nden 15 öğrenci ülkemizi başarıyla temsil etti.

Eyüboğlu öğrencileri ortak çözüm önergelerinin oluşturulmasında,
katılımlarıyla tartışmalara zenginlik kazandırdı.

In the International MUN Conference held in Milan, Italy, 15 students from
Eyüboğlu High School have represented our country very successfully.

In the formation of joint resolutions Eyüboğlu students enriched the debates
with their participations.
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Toplantılarda, Eyüboğlu Koleji’nden 13 öğrenci “Delege”,
2 öğrenci de “Yönetici” olarak görev aldı. Eyüboğlu’ndan
4 öğrencinin “Ortak Önerge Başkanı” olduğu
konferansta, Eyüboğlulu öğrenciler tartışmalar boyunca
üretkenlikleriyle ön plana çıktı ve ortak çözüm önergelerinin
oluşturulmasında katılımlarıyla tartışmalara zenginlik
kazandırdı. Politika Komitesi’nde “Yönetici” olarak görev
alan Berke Bozkurt ciddi, adil ve sorumlu tutumuyla dikkat
çekerken, Güvenlik Konseyi’nde “Yönetici” olarak görev alan
11. sınıf öğrencisi Teoman Kenn Küçük de “En İyi Yönetici”
unvanını aldı.

Uluslararası MUN Konferansı’na katılan Eyüboğlu Koleji
Öğrencileri:
İlayda Doğan (9B), Aleyna Aydoğdu (9C), Ekin Kerimoğlu
(9D), Tamara Elif Kozok (9E), Anıl Burak Bilsel (9E), Hasan
Gezer (9E), Aslı Ak (10 FA), Murat Mert Titiz (10 FA), Taha
Atahan Akyıldız (10 FA), Eralp Yükselen (10 FC), Subutay
Berke Bozkurt (11 FI), Teoman Kenn Küçük (11 FI), Nazlı
Öngel (11 MI), Aygül Laçin Artıkoğlu ( 11 MI), Bahar Şener
(11 MI)
Danışman Öğretmen: Ayşe Tanakol

Toplantılarda öğrenciler delege ve yönetici olarak görev aldı.
In the meetings the students participated as delegates and administrators.

In the meetings, 13 students from Eyüboğlu High School
participated as “Delegates” and 2 students participated
as “Administrators”. In the Conference in which 4 of our
students were “Chairman of Joint Resolutions”, many of
our students successfully showed their productivity during
the debates and enriched the discussions by participating
in the formation of joint resolutions. Berke Bozkurt who
acted as the “Administrator” in the Political Committee
attracted attention with his serious, fair and responsible
attitude whereas Teoman Kenn Küçük who acted as
“Administrator” in the Security Council has won the title
“Best Administrator”.
The names of Eyüboğlu High School students taking
part in the International MUN Conference:
İlayda Doğan (9B), Aleyna Aydoğdu (9C), Ekin Kerimoğlu
(9D), Tamara Elif Kozok (9E), Anıl Burak Bilsel (9E), Hasan
Gezer (9E), Aslı Ak (10 FA), Murat Mert Titiz (10 FA), Taha
Atahan Akyıldız (10 FA), Eralp Yükselen (10 FC), Subutay
Berke Bozkurt (11 FI), Teoman Kenn Küçük (11 FI), Nazlı
Öngel (11 MI), Aygül Laçin Artıkoğlu ( 11 MI), Bahar Şener (11
MI)
Supervisor: Ayşe Tanakol

Öğrenciler, İtalya’nın tarihi ve turistik yerlerini gezme fırsatı da buldu.
The students had the opportunity to visit historical and touristic sights of
Italy.

Eyüboğlu’ndan Haberler News from Eyüboğlu
17

Avrupa Gençlik Kulübü öğrencilerimiz
11. Ulusal Seçim Konferansı’nda
European Youth Club students are at the
11th National Selection Conference
Avrupa Gençlik Kulübü öğrencilerimizden İlayda Demir,
Meriç Aktaş, Zeynep Başaran ve Can Elvanlıoğlu bu yıl
11.si düzenlenen ve Kabataş Lisesi’nin ev sahipliğinde
gerçekleşen Ulusal Seçim Konferansı’na delege olarak
katıldı.
Avrupa Gençlik Kulübü öğrencilerinden Can Ali Şehirlioğlu
konferansta, gazeteci ve video editörü olarak görev yaptı.
İngilizce olarak gerçekleşen ve yaklaşık 200 öğrencinin
katıldığı konferansta öğrencilerimiz; Türkiye-AB ilişkileri,
Arap baharı, Avrupa’da gençler arasında artan işsizlik
oranları, obezite ve sağlıklı yaşam, dinsel özgürlükler
ve cinsel ayrımcılık, politik ve ekonomik bağımlılıklar,
internetteki ifade özgürlüğü ve sansür, nükleer uygulamalar
ve Ortadoğu bölgesinde istikrar ve güvenlik gibi geniş
kapsamlı sorun ve olaylara yönelik tartışmalar gerçekleştirdi.
Öğrenciler ayrıca Avrupa Birliği’nin rolünü tartışarak, karar
taslakları oluşturdu ve hazırladıkları önergeleri son gün
gerçekleşen Genel Kurul’da tartışarak Kurul’dan geçmesi
için mücadele ettiler.
Konferans sonunda öğrencilerimizden Can Elvanlıoğlu, 2-11
Kasım 2012 tarihleri arasında Amsterdam’da yapılacak 71st
International Session of EYP’de Türkiye’yi temsil edecek
7 kişilik öğrenci delegasyonuna seçilme başarısı gösterdi.

Our European Youth Club students İlayda Demir, Meriç
Aktaş, Zeynep Başaran and Can Elvanlıoğlu participated as
delegates in the 11th National Selection Conference hosted
by Kabataş Lisesi.
Can Ali Şehirlioğlu, one of the members of the European
Youth Club, participated as journalist and video editor
in the conference. In the conference which is held in the
English language with the participation of 200 students,
comprehensive discussions were held in the following
topics: Turkey-EU relations, Arab Spring, Increasing
unemployment rates in Europe among youngsters,obesity
and healthy living, religious freedom and sexual
discrimination, political and economic dependencies,
freedom of speech in the Internet and censor, nuclear
implementations and stability and security in the Middle
East. Students also discussed the role of the European
Union and formed draft resolutions, and by debating them in
the General Assembly on the last day, they tried to pass the
resolutions from the General Assembly.
At the end of the Conference our student Can Elvanlıoğlu
has been qualified to participate in the Delegation of
7 students to represent Turkey, in the 71st International
Session of EYP to be held in Amsterdam between 02-11
November 2012.

11. Ulusal Seçim Konferansı’na katılan öğrenciler; İlayda Demir,
Meriç Aktaş, Zeynep Başaran ve Can Elvanlıoğlu.
Students participating in the 11th National Selection Conference ;
İlayda Demir, Meriç Aktaş, Zeynep Başaran and Can Elvanlıoğlu.
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Uluslararası Kaos ve Kompleks
Sistemler Sempozyumu
International Chaos And Complex
Systems Symposium
Dünyadaki çeşitli üniversitelerden birçok
matematikçinin katıldığı 4. Uluslararası Kaos
ve Kompleks Sistemler Sempozyumu
29 Nisan – 2 Mayıs 2012 tarihleri arasında
Antalya’da gerçekleştirildi.

4th International Interdisciplinary Chaos and
Complex Systems Symposium was held in
Antalya between 29th April and 2nd May,
with the attendance of many mathematicians
from all over the world.

İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından düzenlenen
sempozyuma Eyüboğlu Eğitim Kurumları 11. sınıf IB
öğrencileri “Göç ve İşsizlik Sorunu: İstanbul – Diyarbakır
Örneği ve Oyun Teorisi” isimli poster bildirileriyle katıldılar.

Grade 11 IB students attended to the symposium which
was organized by İstanbul Kültür University, with their
poster declaration named “Immigration and Unemployment,
Application of Game Theory on Diyarbakır and İstanbul
Samples”. Our students presented their work successfully
to the professional mathematicians. Kais Bouallegue from
Tunisia, Sousse Applied Sciences and Technology Institute
wanted to use our students’ investigation for his academic
works by giving references.

Eyüboğlu öğrencileri sempozyumda sunumlarını,
dünyanın dört bir yanından gelen matematikçilere başarıyla
gerçekleştirdi. Tunus, Sousse Uygulamalı Bilimler ve
Teknoloji Enstitüsü’nden Kais Bouallegue öğrencilerimizin
çalışmasını, referans göstererek akademik çalışmalarında
kullanmak istediğini belirtti.
Eyüboğlu Koleji öğrencileri, yalnızca dünya üniversitelerinden
profesyonel matematikçilerin katıldığı bu sempozyumda
sunum yapan tek lise oldu. Sempozyuma Eyüboğlu Koleji
11. sınıf IB öğrencileri; Teoman Kenn Küçük, Aysu Bulak,
Mavi Deniz Koçak, Emre Orhan, Meriç Tansi, Boran Çıplak
ve Özgün Karataş katıldı.

Eyüboğlu High School students were the only high school
students to give a presentation in the symposium in which
only professional mathematicians from the world universities
participated.
We congratulate Grade 11 IB students; Teoman Kenn Küçük,
Aysu Bulak, Mavi Deniz Koçak, Emre Orhan, Meriç Tansi,
Boran Çıplak and Özgün Karataş for their successful work
and presentation.

Öğrencilerimiz, İstanbul Kültür Üniversitesi Fizik Bölümü Başkan
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Özer ve Matematik Bilgisayar
Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Hikmet Çağlar ile birlikte.
Our students with the vice chairman of Kültür University Physics
Department Prof. Dr. Mehmet Özer, and professor of Mathematics and Computer Science Department, Prof.Dr. Hikmet Çağlar.
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Eyüboğlu Anaokullarında portfolyo
heyecanı
Portfolio Excitement at Eyüboğlu
Preschools !
Portfolyolar, öğrencilerimizin farklı alanlardaki çalışmalarını,
harcadığı çabayı, geçirdiği evreleri gösteren başarılarının
koleksiyonudur. Eyüboğlu Anaokulları öğrencileri, Türkçe
&İngilizce çalışmalarını içeren bu önemli koleksiyonlarını
geçtiğimiz günlerde “Okul Öncesi Portfolyo Sunumu
Haftaları”nda aileleri ile paylaştı.

Portfolios are a collection of work from different subjects,
showing how hard they worked and stages they go through.
Students at Eyüboğlu Preschool shared this collection
of work with their families in the “Preschool Portfolio
Presentation Weeks”.

Anne babalar portfolyo sunumlarında en az çocukları kadar heyecanlıydı. Parents were just as excited about the portfolio
presentations as the kids were.

Minik öğrenciler özenle seçtikleri çalışmalardan oluşan
portfolyo dosyalarını ailelerine heyecanla sundu. Sunum
sırasında minik Eyüboğlulular anne babalarıyla öğrendikleri
konuları içeren matematik ve kavram oyunları oynamayı da
ihmal etmediler.
Students proudly presented their portfolio files made up of
carefully chosen work. They also had fun playing maths and
word games with their mummies and daddies.

Minik öğrenciler portfolyo sunumlarında yıl boyunca yaptıkları çalışmalardan
örnekler sundu.
The little learners presented their work they had been doing throughout the
year in their portfolios
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Okulum ve ailem benim için elele…
My school and my family work
cooperatively for me…
Öğrencinin sosyal, duygusal ve akademik
açıdan gelişmesi, başarılı olması için okulaile iş birliğinin büyük önemi vardır. Eyüboğlu
Eğitim Kurumlarında, anaokulundan lise
son sınıfa dek bu işbirliği ve paylaşım
büyük önem taşır. Okulumuzda bu amaca
yönelik çok sayıda etkinlik gerçekleşir.
Eyüboğlu Anaokullarında velilerle birlikte
gerçekleştirilen sınıf içi etkinlikler de
bunlardan sadece biridir.

School-parent cooperation plays a crucial
role in the academic, social and emotional
development of a learner. We attach a lot of
importance to this cooperation in our school,
from reception to high school. We carry out a
lot of activities to achieve it. Activities that we
do with parents in kindergarten classes can be
given as an example.

Eyüboğlu velileri yıl boyunca yürütülen bu çalışmada; ilgi
alanları, hobileri ya da meslekleri doğrultusunda öğrencilerle
paylaşımlarda bulundu. Katılımcı ailelerimizin düzenlediği,
öğrencilerimizin de zevk ve heyecanla katıldıkları
etkinliklerde zevkli dakikalar yaşandı. Eğitim programımızı
renklendiren, öğrencilerimizde ilgi ve merak uyandıran aile
katılımı etkinlikleri, okul aile işbirliğinin en güzel örneklerini
meydana getirdi.

Our learners’ parents, in accordance with their hobbies,
interests and jobs, shared their experiences with students
throughout the year. The activities were designed by the
families who took part in the project and our students had
fun by participating in them. Parents’ participation which
enhanced our educational program aroused students’
interest and curiosity.

Anaokulu velimiz perküsyon gösterisi gerçekleştirdi.
A kindergarten parent performed a show with
percussions.
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10. Sınıflar IB MYP Kişisel
Proje Sergisi
10th graders IB MYP Personal
Project Exhibition
Eyüboğlu Koleji 10. sınıf öğrencileri
hazırladıkları ilginç projeleri, 9. sınıf
öğrencileriyle paylaştı. “Osmanlı’da Harem”,
“Kilitlenme Sendromu”, “Küresel Isınma”,
“Ergenlikte Madde Bağımlılığı”, “İnternet
Bağımlılığı” gibi projeler dikkat çeken
sunumlar arasında yer aldı.

Eyüboğlu High School 10th Grade students
shared their interesting personal projects with
9th graders. Amongst the projects prepared by
100 students, there were themes like “Harem
in the Ottoman Period”, “The Deadlock
Syndrome”, “Global Warming”, “Substance
Addiction in Adolescence” and “Internet
Dependence” which attracted attention.

Eyüboğlu Koleji 10. sınıf öğrencileri IB MYP programı
kapsamında hazırladıkları kişisel projelerini öğrenci
arkadaşlarına ve öğretmenlerine sunmanın heyecanını
yaşadı. Öğrenciler, “Kişisel Proje Sergisi” için; ilgi duydukları,
merak ettikleri konulardan birini belirledi ve danışman
öğretmenlerinin de desteğiyle proje sunumlarını hazırladı.
10. sınıf öğrencileri, 2011-2012 eğitim yılı başından bu yana
hazırlıkları süren kişisel projelerini, çalışmanın finalinde
Eyüboğlu Koleji 9. sınıf öğrencileri ile paylaştı.

Eyüboğlu High School Grade 10 students were excited to
share their personal projects with their friends and teachers,
prepared in relation to the IB MYP programme. For the
“Personal Project Exhibition”, the students identified a
subject of their interest and prepared their presentations
with the support of their supervisor teachers. The 10th
Grade students who worked hard for their Personal Project
from the start of 2011-2012 academic year, shared their
work with the 9th Grade students at the end of the project.

Dan Brown’un
kitaplarından etkilendi,
kitap yazdı.

He was inspired from the
Dan Brown’s novels and
wrote a short story.

Dan Brown’un kitaplarından etkilenen
Anıl Kerem Ar isimli öğrenci, proje
çalışması için “Metro” adını verdiği bir
kitap yazdı ve kitapta, uğradığı silahlı
saldırı sonucu “Kilitlenme Sendromu”
adı verilen rahatsızlığa yakalanan
bir psikiyatristin öyküsünü anlattı.
Kitap yazma serüveninin kendisi için
son derece heyecan verici olduğunu
belirten Anıl Kerem Ar ilerde yeni
kitaplar da yazabileceğini belirtti.

Student Anıl Kerem Ar, wrote a short
story named ‘Metro’ and in the story,
he told the story of a psychiatrist
who contracted a disease called ‘The
Deadlock Syndrome’ after an armed
attack. He mentioned that writing a
story was very exciting for him and he
is willing to write new stories in the
future.

Dan Brown’un kitaplarından etkilenen 10. sınıf
öğrencisi Anıl Kerem Ar “Metro” adında bir kitap
yazdı.
10th Grade student Anıl Kerem Ar who was
inspired by dan Brown wrote a book named
“Metro”

Eyüboğlu’nda Eğitim Education in Eyüboğlu
22

Ergenlikte madde bağımlılığı

Substance Addiction in Adolescence

Bir başka öğrenci ise ergenlikte madde bağımlılığına
daha fazla rastlanıyor olmasını dikkat çekici bulduğu için
buna yönelik bir çalışma hazırladı. Begüm Işık isimli 10.
sınıf öğrencisi projesinde sorularına yanıt bulabilmek için
uzmanlarla röportajlar yaptı ve broşürler hazırladı.

Another student prepared a project about substance
addiction in adolescence which is evident more and more
nowadays. Begüm Işık from the 10th grade had interviews
with the experts to find answers for her questions and
prepared leaflets to inform others about this issue.

Merve Öztürk’ün çalışması ise Osmanlı haremine yönelikti…
Muhteşem Yüzyıl dizisindeki “Harem” sahnelerinden
etkilenen Merve Öztürk tarihi araştırmalar yaptı ve Osmanlı
Haremi’ne ışık tutacak bir çalışmaya imza attı. Merve Öztürk,
dizide anlatılan kimi bilgilerin hatalar içermesi nedeniyle
böyle bir proje hazırladığını belirtti.

Merve Öztürk’s project was about the Harem in the Ottoman
Period. She was inspired by the TV series called ‘ Magnificent Century’, and researched about historical facts. She
added that she did this project because of some historical
mistakes that were made in the TV series.

Kişisel proje sergisi öğrencilerin iletişim, toplum hizmeti, duyarlılık gibi
öğrenme becerilerini ortaya koymasına olanak tanıdı.

Öğrenciler sergi için ilgi duydukları, merak ettikleri konulardan birini belirledi
ve danışman öğretmenlerinin de desteğiyle proje sunumlarını hazırladı.

The Personal Project Exhibition enabled students to exhibit their skills like
communication, social service and sensitivity.

Students selected a topic of their interest and prepared their presentations
under the supervision of their teachers.

Ergonomik ve şık koltuklar tasarladı.

She designed ergonomic and elegant
armchairs

Çisem Topaloğlu isimli öğrenci 3. sınıfların İngilizce
derslerine yardımcı olacak masa oyunu tasarlarken, Erman
Şahbazoğlu motosiklet kazalarını proje konusu yaptı ve
bununla ilgili bir uyarı reklamı hazırladı. Endüstriyel Tasarım
Mühendisi olmayı planlayan Berke Önyüksel’in proje konusu
ise “Ergonomik ve Şık Koltuk Tasarımı” oldu. Engelliler,
sokak hayvanları, internet bağımlılığı, uyku ve beslenme
düzeninin sağlığımıza etkisi gibi konu başlıkları proje
sergisinde yer alan diğer dikkat çekici çalışmalardı.
Öğrencilerin iletişim, toplum hizmeti, duyarlılık gibi öğrenme
becerilerini ortaya koymasına olanak tanıyan sergiden
9. sınıf öğrencileri de hayli etkilendi. Önümüzdeki yıl benzer
bir çalışmaya imza atacak olan 9. sınıflar projelerin kendileri
için son derece yol gösterici olduğunu belirtti.

Çisem Topaloğlu designed a boardgame to help 3rd grade
students improve their English. The subject of Erman
Şahbazoğlu’s project was ‘ Motorcycle accidents’ and
he designed a warning advert about this issue. Berke
Önyüksel’s project, who wants to study industrial design in
the future, was called ‘the ergonomic and elegant armchairs
design’. The projects about disabled people, abandonded
animals, Internet dependence were other interesting
projects in the personal project exhibition.
The 9th grade students were also influenced by the
projects about communication, community and service and
sensitivity which enables them to show all their learning
skills. The 9th graders who will make the personal projects
next year, noted that this exhibition was very informative for
them.
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Open House
Eyüboğlu Koleji 6. sınıf öğrencileri 24 Mayıs
2012 tarihinde gerçekleştirilen Open House
etkinliğinde yıl boyunca farklı derslerde
öğrendikleri bilgi ve becerileri aileleri ile
paylaştı. Türkçe, matematik, sosyal bilgiler,
fen ve teknoloji, İngilizce, modern diller,
görsel sanatlar, müzik, teknoloji ve rehberlik
derslerinden örneklerin sunulduğu etkinlikte
öğrenciler; her ünite ile ilgili bilgilerini aileleri
ve arkadaşlarıyla paylaştı.

At the annual “Open House” which was held
on 24th May 2012, Eyüboğlu Grade 6 students
shared their learning and skills with their
families by performing interesting parts from
the units and displaying their works in different disciplines such as Turkish, Maths, Social
Sciences, Science and Technology, English,
Modern Languages, Visual Arts, Music,
Technology and Guidance.

Ünlü matematikçilerin hayatlarını
senaryolaştırdılar, kendoku yarışması
yaptılar.

Students write a script based on
famous Mathematicians’ biographies
and hold “Kendoku” competition

Fen sunumlarında deney ve proje örneklerini sergileyen 6.
sınıf öğrencileri, İngilizce drama performasında “There is a
boy in the girls’ bathroom” adlı kitabın dramatizasyonunu
gerçekleştirdi. Müzik dersinden örneklerde; piyano,
keman ve flüt ile solo performans sergileyen öğrenciler
matematik sunumlarında ise dönem boyunca araştırdıkları
ünlü matematikçilerin hayatlarıyla ilgili kendi oluşturdukları
senaryoları sahnelediler ve kendoku yarışması yaptılar.

Grade 6 students shared their science projects and
various experiments with their parents. Students acted
out the scenes from their book “There is a Boy in the Girls’
Bathroom” that they read in their English Lessons. In the
Music presentation; they performed with piano, violin,
flute and made solo performances. Grade 6 students also
performed scripts about famous Mathematicians’ lives that
they wrote in Math lessons and held a competition titled
“Kendoku”.

“Altı Şapka” tekniği İle “Doğa”
konusunda beyin fırtınası
6. sınıf öğrencileri Türkçe dersi kapsamındaki sunumlarında
“Altı Şapka” tekniği İle “Doğa” konusunda beyin fırtınası
yaparken, sosyal bilgilerde hem Dünya ve Türkiye haritası
puzzle etkinliğini gerçekleştirdiler hem de yurdumuzdaki
ekonomik faaliyetleri anlatan bir drama sahnelediler.
Öğrencilerin Open House etkinliğini, velileri büyük bir ilgi ve
beğeni ile izledi.

Brainstorming about “Nature” by using
the Six Thinking Hats Technique
In their Turkish Lesson sessions, Grade 6 students did
presentations about “nature” by brainstorming and by using
the “Six Thinking Hats “Technique. In the Social Science
sessions, our students not only did Puzzles of the Earth and
Turkey but also performed a short play about economic
activities in Turkey. Their parents watched the Open House
activity with much interest.

Open House etkinliğinde öğrenciler yıl boyunca öğrendiklerini aileleri ile paylaştı. Students shared their learning throughout the year with their parents at the
annual Open House.

Eyüboğlu’nda Eğitim Education in Eyüboğlu
24

Daha iyi bir dünya için…
For a better world…
Eyüboğlu Eğitim Kurumları 5’inci sınıf
öğrencileri “Daha iyi bir dünya için…”
sloganıyla ilgi çekici projeler geliştirdi.

Eyüboğlu Educational Institutions 5th Grade
students realized interesting projects in line
with the slogan “For a betterworld…”

Bitkilerden hayvanlara, iletişimden ekonomiye dünyanın farklı
sorunlarına yönelik çözümler üreten öğrencilerin çalışmaları
7 Haziran 2012, Perşembe günü Çamlıca Kampüsü’nde
sergilendi. IBPYP (Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı)
kapsamında düzenlenen sergide öğrenciler ilk olarak “Bütün
canlıların yaşam kalitesini yükseltmek için sürekli ve sorumlu
davranışlar göstermeliyiz.” ana fikri doğrultusunda; sağlık,
çevre, spor, eğitim, hayvan hakları, barış, teknoloji, bitkiler,
ekonomi ve sanat gruplarına ayrıldı. Ardından tüm gruplar
yerel ve küresel konulara değindikleri araştırmalarından yola
çıkarak okul toplumunu bilgilendirdi.Öğrenciler bu aşamada,
sorunların işbirliği içinde çözülebileceği gerçeğinden
hareketle çok sayıda da çözüm önerisi ve proje geliştirdi.

The works of the students who provided solutions to
different problems of the world ranging from plants to
animals, and from communication to economy, have
been exhibited on June 07, 2012 Thursday at the Çamlıca
Campus. In the exhibition organised with in the frame work
of the IBPYP (International Baccalaureate Primary Years
Programme) the students primarily divided into groups
of: health, environment, sports, education, animal rights,
peace, technology, plants, economy and arts, in line with
the central idea “In order to improve the quality of life of all
living things we must take sustained responsible actions”.
Following this, all groups, starting from the researches they
have carried out on local and global issues, have informed
the school community in this regard. At this stage, stating
that problems could be solved in cooperation, the students
have developed many solutions and created new projects in
this respect.

Öğrencilerin yıl boyunca 10 ayrı grup halinde hazırladıkları
çalışmalar Eyüboğlu Eğitim Kurumları Çamlıca Kampüsü’nde
düzenlenen törende velilere sunuldu. Öğrenciler; Spor Sanat
Kompleksindeki standlarda ekonomi, iletişim, teknoloji,
sağlık, bitkiler ve hayvanlar gibi dünyanın ortak sorunlarına
yönelik çalışmalarını ve çözüm önerilerini aileleriyle paylaştı.
Eyüboğlu öğrencileri yıl içinde de kardeş okulları için yardım
kampanyaları düzenlemiş, bu okullardaki öğrencilerle
dünyayı tehdit eden ortak sıkıntıları, konuyla ilgili görüş ve
önerilerini paylaşmış ve farkındalık yaratmıştı.

The works of the students which they have prepared through
out the year in 10 different groups, have been presented to
their parents in a ceremony held in Eyüboğlu Educational
Institutions Çamlıca Campus. The students shared their
work and the solutions they have developed for the common
problems of the world like economy, communication,
technology, health, plants and animals, with their parents in
the stands established
at the Sports and
Arts Complex.
During the year, the
Eyüboğlu students
had also organised
aid campaigns for
sister schools, and
they had shared the
common problems
threatening the world
and their solutions and
suggestions in this
regard with their peers,
and had aroused
awareness on these
topics.
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Cepheden mektup var!
A letter from the front!
“Binlerce yıllık Türk tarihinde ve bu
topraklar üzerinde herhalde 1915
yılında olduğu kadar büyük ve yaygın
acılar yaşanmadı.
Ve bu topraklar, tarihinin hiçbir
döneminde 1915 yılında olduğu ölçüde
acı çekmedi.”

“Never in the Turkish History which
dates back thousands of years, and
never on this land, has there been a
deeper sorrow than in 1915.
And this land has never been in more
pain than in 1915.”

Eyüboğlu Koleji 8. sınıf öğrencileri sosyal bilimler dersinde
etkileyici ve ilginç bir çalışmaya imza attı. Öğretmenleri
öğrencilerden Birinci Dünya Savaşı’nda, cephede savaşan
bir Türk askeri olmalarını ve cepheden ailelerine, yakınlarına,
sevdiklerine mektup yazarak içinde bulundukları koşulları
vurgulayan bir çalışma yapmalarını istedi.

Eyüboğlu learners in 8th grade created effective and
interesting pieces of work. Their teachers asked them to be
a Turkish soldier in battle during the First World War and to
write a letter to their families or loved ones telling them what
conditions they are under.

Öğrenciler mektuplarını kaleme almadan önce ilk olarak
kapsamlı bir dönem araştırması gerçekleştirdiler. Yaptıkları
araştırmalarda o dönemin acı ve zorlu koşullarını öğrenme
fırsatı bulan öğrenciler ardından mektuplarını yazdılar ve
yazdıkları mektuplarla adeta tarihe yolculuk yaptılar. 8. sınıf
öğrencilerinin her biri farklı bir hikayeyle o dönemin acılarına
ve zorluklarına ışık tuttu. Tüm mektuplar daha sonra okul
toplumu ile paylaşılarak diğer öğrenci ve öğretmenlerin de
ilgisine sunuldu.

Before the students started writing their letters, they
made an extensive research about those times. During the
research, students got the chance to find out about the
sad and difficult situations during those times and almost
time-travelled while they were writing their letters. The 8th
graders enlightened us about the difficulties of the times
with different the stories in their letters. All the letters were
later shared with the school community and presented to the
students and parents.

8. sınıf öğrencileri yazdıkları mektuplarla Birinci Dünya Savaşı’nın acı ve zorluklarına ışık tuttu.
8th grade students brought to light the sadness and difficulties of the First World War with their letters.

Eyüboğlu’nda Bilim Science in Eyüboğlu
26

Geleceğin bilim insanları
XIII. Bilim Şenliği’nde yarıştı.
Future scientists have competed in the
13th Science Fest
Eyüboğlu Eğitim Kurumları tarafından
düzenlenen XIII. Bilim Şenliği ve XVI. Gökyüzü
Şenliği’ne 32 okuldan 300 öğrenci katıldı.
Öğrenciler proje yarışması sonrasında hem
deney yaptı hem de “Oobleck” adı verilen
nişasta ve su karışımı sıra dışı bir sıvı üzerinde
dans ederek eğlendi.

The XIII. Science Fest and the XVI Sky Fest,
both organized by Eyüboğlu Educational
Institutions, had 300 student-participants
from 32 schools. At the end of the project
competition students not only had the chance
to conduct experiments but they also had
great fun by dancing on the extraordinary
mixture of water and starch called “Oobleck”.

Eyüboğlu Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen ve genç
nesilleri araştırmaya yönlendirerek bilime ilgi duymalarını
sağlamayı amaçlayan Bilim Şenliği etkinliğine pek çok farklı
okuldan 4 - 5 - 6 - 7 ve 8. sınıf öğrencileri katıldı. Şenliğin
açış konuşması İtalya Padova Üniversitesi öğretim görevlisi
Prof. Dr. Antonio Bianchini tarafından yapıldı. Astronomi
Profesörü Bianchini konuşmasında, yeni geliştirilen uydular
sayesinde bilim insanları tarafından şu ana dek bine yakın
yeni gezegenin tespit edildiğini söyledi. Mars’taki yaşam
belirtilerine de değinen Prof. Bianchini gezegende su
izlerine rastlandığını belirterek bilim insanlarının Mars’taki
çalışmalarına dikkat çekti.

The 13th Science Fest, organized by Eyüboğlu Educational
Institutions, and which aims to gear students towards
research and to raise interest in science, had many
participants from grades 4, 5, 6, 7 and 8 of various schools.
The opening speech was given by Prof. Dr. Antonio Bianchini
from Padova University, Italy. In his speech, Prof. Bianchini
mentioned that thanks to newly developed satellites nearly a
thousand new planets have been identified. He also touched
upon the signs of life such as water on Mars and the ongoing
works of scientists there.
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Bilim Şenliği’nde çevre, su kaynakları, enerji tasarrufu, gıda,
kozmetik, güvenlik, sürdürülebilir yaşam, çevre dengesi,
günlük hayatı kolaylaştırma yolları, doğal afet ve sağlık
alanları gibi pek çok farklı içerikte projeler yarıştı. Alternatif
enerji kaynakları ve güvenli yaşam alanlarında hazırlanan
projelerin ağırlıklı olarak yer aldığı etkinlikte öğrenciler
başarılı sunumlarıyla dikkat çektiler.

In the Science Fest, there were many competing projects,
containing themes such as environment, water resources,
energy saving, food, cosmetics, safety, sustainable life, life
equilibrum, ways to make daily life easier, natural disasters,
health and many more. Students attracted a lot of attention
with their successful presentations mostly about alternative
energy resources and safe living spaces.

Bilim Şenliği’nde çevre, su kaynakları, enerji tasarrufu gibi pek çok farklı içerikte proje yarıştı. Many projects with various subject areas such as environment,
water sources and energy conservation competed in the Science Fest.

Öğrencilerden geleceğe yönelik
projeler

Student Projects aimed at improving
our future

Genç nesillerin özgüvenlerini artırmak, keşfeden ve
sorgulayan, öğrenmeye istekli, grup çalışmalarına yatkın
öğrenciler yetiştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte
birbirinden ilginç projeler yarıştı. Şenlikte; görme engelli
kişileri tehlikelere karşı uyaran ve güvenle hareket etmelerini
sağlayan “Akıllı Baston”, asansör kazalarını önlemeye yönelik
geliştirilen “Asansörde Ölümlere Son” gibi güvenli yaşamı
destekleyen projeler dikkat çekti.

Many interesting projects competed in the festival, organized
to promote the self-confidence of young people and to raise
students who love to discover and inquire things, and who
are eager to learn new things. Some of these projects that
aim to promote safe living are “Smart Stick” which forewarns
blind people against dangers and helps them move safely
and “End to Deaths in Elevators” which aims to prevent
accidents in elevators. Some others aim to promote the
preservation of the environment and wild life such as “Using
rain water in Aquariums”, “A car that runs on water”, “How
can we prevent floods?”, “Environmentally-friendly steam
power plants”.

Bilim Şenliği’nde çevreyi ve doğal hayatı korumaya yönelik
projeler de öne çıktı. İlgi çekici projeler arasında “Yağmur
Sularının Akvaryumda Kullanılması”, “Suyla Çalışan Araba”,
“Su Baskınlarını Nasıl Önleyebiliriz?”, “Çevreci Termik
Santraller” gibi projeler yer aldı.

Oobleck havuzu şenlikte büyük ilgi topladı. İçi
su ve nişasta ile doldurulan havuzda çocuklar,
batmadan yürümeye çalıştı.
Oobleck pool attracted a lot of attention during
the festival. Students tried to float in this pool
which was filled with water and starch.
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Etkinlikte; trafikte müzik dinlerken meydana gelen kazaları
engellemek için geliştirilen “Kulaklıkla Müzik Dinlemek Artık
Tehlikeli Değil”, strese bağlı olarak görülen yaşlılık belirtilerini
engellemek için yulaf ezmesi, bal, fındık, ceviz ve kuru üzüm
gibi doğal besinlerle geliştirilen “Yaşlanmak Artık Geride
Kaldı”, balın dişleri beyazlatma üzerine etkilerini inceleyen
“Fırçala Balla, Gülerken Parla” gibi birbirinden ilginç projeler
yarıştı.
“Bu Ambulansa Kimse Engel Olamaz” isimli proje kış
aylarında ve kötü hava koşullarında köy ve kasabalarda
yaşayan insanlara sağlık hizmeti götürülebilmesini
amaçlarken, “UHT Sütlerinin Dünü, Bugünü ve Çocuklar
Üzerinde Yarınki Etkisi” isimli proje de gıda sektöründeki
değişim ve gelişimin sütteki etkilerini gözler önüne serdi.

Some other very interesting projects are “Listening to music
using earphones is not dangerous anymore” which aims to
prevent accidents while driving,”; “Aging is passe” aiming
to prevent signs of aging due to stress using honey, nuts,
walnuts, raisins and oatmeal ; “Brush with honey, Smile
and Shine” that aims to investigate the effect of honey on
whitening of teeth ; “Nobody can stop this Ambulance”
that aims to emphasize the importance of providing
health services for towns and villages during harsh winter
conditions and “ The past and present of UHT Milk and its
effect on children’s future” that aims to show the influence of
the changes in the food sector on milk.

Şenliğin açış konuşması İtalya Padova Üniversitesi öğretim görevlisi
Prof. Dr. Antonio Bianchini tarafından yapıldı.
The opening speech of the festival was given by Prof. Dr. Antonio Bianchini
from Padova University, Italy.

Mucize Sıvı: “Oobleck Nişasta Havuzu”
Ödül töreni öncesi Eyüboğlu Eğitim Kurumları öğrencilerinin
hazırladıkları gösteriler ve sahne performansları izleyenler
tarafından büyük beğeni topladı. Yeteneğin fizikle
açıklanmasından hareketle fiziğin gerçek hayattaki kullanım
alanlarını anlatan eskrim, dans ve top çevirme gösterileri
izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.
Birbirinden renkli görüntülere sahne olan şenlikte en çok
ilgiyi ise Oobleck havuzu gördü. İçi 150 kilo su ve 200 kilo
nişasta ile doldurulan Oobleck havuzunda çocuklar sıvı
üzerinde suya batmadan yürümeye çalıştı.
Gökyüzü Şenliği kapsamında ise her yıl olduğu gibi Eyüboğlu
Eğitim Kurumları ilköğretim öğrencileri için planetaryum
gösterisi düzenlendi. Planetaryum gösterisine özellikle
küçük öğrencilerin ilgisi yoğundu. Gösterinin yapıldığı
alanda öğrenciler çeşitli matematik oyunları da oynadılar.
Akşam 20.30’da başlayan gece gözlemlerinde ise Gökyüzü
Şenliği’ne katılan konuklar takımyıldızı, Satürn ve Ay
gözlemlerine katıldı.

Miraculous Liquid: “Oobleck Starch
Pool”
The shows and stage performances prepared by Eyüboğlu
students attracted a lot of attention from audience before
the award ceremony. Fencing, dance and ball performances,
which all aimed to emphasize the unique combination of
talent with application of physics in daily life, were strongly
applauded. The project that received the most attention was
the Oobleck pool which was filled with 150 kg of water and
200 kg of starch. Participants tried to float on the liquid.
During the Sky Fest, as in every year, there was the
Planetarium Show organized by Eyüboğlu Educational
Institutions for the primary school students which attracted
a lot of attention especially that of younger students. In
the area where the show took place students also had the
chance to play various mathematical games. During the
nighttime sky- observation which started at 8.30 pm, our
guests had the chance to observe the constellations, the
planet Saturn and the Moon.
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Bilim Şenliği Proje Yarışması Sonuçları

Science Fest Project Competition Results

Misafir Okullar Kategorisi

Guest Schools Category

4. Sınıflar Birincisi
“Annemin elleri yumuşak kalsın” Özel Beykent İ.O.
5. Sınıflar Birincisi
“Aynalı Tünel” Özel Elit Gençler İ. O.
6. Sınıflar Birincisi
“Işığa Karşı Duyarlı Araç” FMV Özel Işık İ.O.
7. Sınıflar Birincisi
“Bisiklet Sürerken Pillerimiz Hiç Boşalmasın! ” Darüşşafaka İ. O.
8. Sınıflar Birincisi
“Düşmeyen Manyetik Kabin” Ümraniye Atatürk İ. O.

1st place in 4th grade was awarded to:
“ Let my mother’s hands stay soft” Özel Beykent İ.O
1st place in 5th grade was awarded to:
“Tunnel with Mirror” Özel Elit Gençler İ. O.
1st place in 6th grade was awarded to:
“A Vehicle Sensitive to Light” FMV Özel Işık İ.O.
1st place in 7th grade was awarded to: “Let’s never run out of
batteries while driving our bikes.” Darüşşafaka İ. O.
1st place in 8th grade was awarded to: “A Magnetic Cabin that
doesn’t fall.” Ümraniye Atatürk İ. O.

4. Sınıflar İkincisi
“Bulanık Suyu Doğal Materyallerle Pratik Temizlemek ve
Akvaryum Modeli” Galatasaray İ. O.
5. Sınıflar İkincisi
“Yanar Döner, Tasarruf Eder” Özel Marmara İ. O.
6. Sınıflar İkincisi
“Işığın Rengi Fotosentezi Nasıl Etkiler?”
Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İ.O.
7. Sınıflar İkincisi
“Manyetik Kuvvet Yerçekimi Kuvvetine Karşı Geliyor”
FMV Özel Işık İ.O.
8. Sınıflar İkincisi
“Sen Çal, Ben Döndürürüm” İstek Atanur Oğuz İ.O.

2nd place in 4th grade was awarded to:
“Cleaning dirty water with natural materials practically and the
Aquarium Model”Galatasaray İ. O.
2nd place in 5th grade was awarded to:
“It burns and turns and saves energy” Özel Marmara İ. O.
2nd place in 6th grade was awarded to:
“How does colour of light affect photosynthesis?”
Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İ.O.
2nd place in 7th grade was awarded to:
“How does magnetic power resist the power of gravity?”
FMV Özel Işık İ.O.
2nd place in 8th grade was awarded to:
“You play, I will turn” İstek Atanur Oğuz İ.O.

4. Sınıflar Üçüncüsü
“Çeşme mi? Sebze mi?” Özel Marmara İ. O.
5. Sınıflar Üçüncüsü
“Ekonomik Ev” İstek Özel Bilge Kağan İ. O.
6. Sınıflar Üçüncüsü
“Kumandamın Ağzı Var Dili Yok” Özel Kadıköy Koleji
7. Sınıflar Üçüncüsü
“Benjamin Bitkisini Isırgan Otu Özütü ile Ultraviyole Işınlara Karşı
Bitkisel Direnç Kazandıralım!” Darüşşafaka İ.O.
8. Sınıflar Üçüncüsü
“Otomatik Araba Perdesi” Darüşşafaka İ.O.

3rd place in 4th grade was awarded to:
“Spring or Vegetable?“ Özel Marmara İ. O.
3rd place in 5th grade was awarded to:
“Economical House” İstek Özel Bilge Kağan İ. O.
3rd place in 6th grade was awarded to:
“Silent Remote Control” Özel Kadıköy Koleji
3rd place in 7th grade was awarded to:
“Increasing resistance to UV Light of Benjamin plant by
extract of stinging nettle” Darüşşafaka İ.O.
3rd place in 8th grade was awarded to:
“Automatic Car Cover” Darüşşafaka İ.O.

Eyüboğlu Eğitim Kurumları Kategorisi

Eyüboğlu Educational Institutions Category

4. Sınıflar Birincisi
“Pestisitlere Karşı Kurtarıcı Lületaşı” Eyüboğlu Ataşehir İ. O.
5. Sınıflar Birincisi
“Irmak El Bakım Yağları” Eyüboğlu Çamlıca İ. O.
6. Sınıflar Birincisi
“Çöpleri Bölüştür, Geri Dönüştür! ” Eyüboğlu Çamlıca İ. O.
7. Sınıflar Birincisi “Bariyerlerin Şekli Kazalardaki Hasar Miktarını
Etkiler mi?” Eyüboğlu Çamlıca İ. O.
8. Sınıflar Birincisi “Sinsi Kameram” Eyüboğlu Çamlıca İ. O.

1st place in 4th grade was awarded to:
“Lületaşı/Meerschaum against pesticides” Eyüboğlu Ataşehir İ. O.
1st place in 5th grade was awarded to:
“River Handcare Cream” Eyüboğlu Çamlıca İ. O.
1st place in 6th grade was awarded to:
“Divide Rubbish, Recycle” Eyüboğlu Çamlıca İ. O.
1st place in 7th grade was awarded to: “Does the shape of barriers
affect the amount of damage in accidents?” Eyüboğlu Çamlıca İ. O.
1st place in 8th grade was awarded to:
“My sneaky camera” Eyüboğlu Çamlıca İ. O.

4. Sınıflar İkincisi “Biyos (Yumurtayı Haşlayın Suyunu Çöpe
Atmayın)” Eyüboğlu Ataşehir İ. O.
5. Sınıflar İkincisi “Sonbaharda Dökülen Yapraklı Yalıtım”
Eyüboğlu Çamlıca İ. O.
6. Sınıflar İkincisi
“Bitkim Omega 3’ü Sever mi?” Eyüboğlu Çamlıca İ. O.
7. Sınıflar İkincisi
“Rengini doğru seç, evini rahat ısıt” Eyüboğlu Çamlıca İ. O.
8. Sınıflar İkincisi “Böceksavar” Eyüboğlu Çamlıca İ. O.
4. Sınıflar Üçüncüsü “Külle Gelen Hayat” Eyüboğlu Ataşehir İ. O.
5. Sınıflar Üçüncüsü “Çevre Dostu Çöp Konteynırları” Eyüboğlu
Çamlıca İ. O.
6. Sınıflar Üçüncüsü “Ses Avcıları” Eyüboğlu Çamlıca İ. O.
7. Sınıflar Üçüncüsü “Bu Ambulansa Kimse Engel Olamaz”
Eyüboğlu Çamlıca İ. O.
8. Sınıflar Üçüncüsü “Suyla Çalışan Araba”
Eyüboğlu Çamlıca İ. O.

2nd place in 4th grade was awarded to:
“Boil the egg, don’t throw away the water” Eyüboğlu Ataşehir İ. O.
2nd place in 5th grade was awarded to:
“Insulation with Autumn leaves” Eyüboğlu Çamlıca İ. O.
2nd place in 6th grade was awarded to:
“Does my plant like Omega 3?”Eyüboğlu Çamlıca İ. O.
2nd place in 7th grade was awarded to: “Choose the right colour,
heat your house properly” Eyüboğlu Çamlıca İ. O.
2nd place in 8th grade was awarded to:
“Insect repellent” Eyüboğlu Çamlıca İ. O.
3rd place in 4th grade was awarded to:
“Life that springs from ash” Eyüboğlu Ataşehir İ. O.
3rd place in 5th grade was awarded to:
“Environmental Rubbish Containers” Eyüboğlu Çamlıca İ. O.
3rd place in 6th grade was awarded to:
“Sound Hunters” Eyüboğlu Çamlıca İ. O.
3rd place in 7th grade was awarded to:
“No one can stop this ambulance” Eyüboğlu Çamlıca İ. O.
3rd place in 8th grade was awarded to:
“A Car that works on water” Eyüboğlu Çamlıca İ. O.
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Science Fest…
Bilimin en eğlenceli hali!

Science Fest… The most entertaining
aspect of science!
Eyüboğlu Eğitim Kurumları Fen Bilimleri
Bölümü’nün düzenlediği II. Science Fest
etkinliğinde; 4, 5, 6 ve 7’inci sınıf öğrencileri
ilginç ve eğlenceli fen deneyleri yaptı.

In the II. Science Fest activity organized by
Eyüboğlu Educational Institutions Science
and Technology Department; students from
grades 4, 5, 6, and 7 made interesting and
entertaining science experiments.

Eyüboğlu Eğitim Kurumları Fen Bilimleri Bölümü tarafından
düzenlenen II. Science Fest öğrencilerden bu yıl da
büyük ilgi gördü. Çamlıca Kampüsü’nde İlköğretim 4, 5,
6 ve 7’inci sınıflara yönelik olarak düzenlenen Science
Fest’te öğrenciler renkli ve eğlenceli 40’tan fazla bilimsel
deney gerçekleştirdi. Merak, eğlence ve yeni bilgilerin
harmanlandığı bu özel etkinlikte öğrenciler “Sütteki rengin
dansı”, “Sihirli balonlar”, “Açısal momentum”, “Enerjinin geri
dönüşümü” gibi birbirinden ilginç deneyler yaparken hem
eğlendiler hem de öğrendiler.

II. Science Fest organized by Eyüboğlu Educational
Institutions Science and Technology Department attracted
great interest from students also this year. 4, 5, 6 and 7th
graders carried out more than 40 colorful and fun scientific
experiments during the Science Fest. Students both had
fun and learned during the experiments blending curiosity,
information and entertainment such as “The dance of color
in milk”, “Magical Balloons”, “Angular Momentum”, and
“Recycling of Energy”.

Science Fest’in en çok ilgi gören deneyi ise “Oobleck
Havuzu” oldu. İçi 150 kilo su ve 200 kilo nişasta ile
doldurulan Oobleck Havuzu’nda çocuklar suya batmadan
yürümeye çalıştı. Öğrenciler gün boyunca devam eden
Science Fest’te, birbirinden ilginç ve eğlenceli “Soru avı”,
“Güneş saati”, “Gizemli olay çözümü”, “Topların muhteşem
dansı” gibi 40 farklı deneyin eşliğinde, bilimin keyifli yönlerini
keşfetti.

The most popular test of the Science Fest was “Oobleck
Pool”. Children tried to walk without sinking inside the
Oobleck pool filled with 150 kilos of water and 200 kilos
of starch. Students discovered fun aspects of science
throughout the day in Science Fest, with 40 different
experiments such as “Question Hunt”, “Sundial”, “Solution
of a mysterious event”, “Incredible dance of balls” which
were interesting and fun.
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Eyüboğlu öğrencilerine,
dünyanın en büyük yaratıcılık
organizasyonundan üç ödül…
3 awards for Eyüboğlu students at the
world’s biggest creativity organisation…
Dünyanın en büyük yaratıcılık organizasyonu
Destination ImagiNation tarafından organize
edilen Anlık Görev Yarışması’nda Eyüboğlu
Eğitim Kurumları öğrencilerinden oluşan
Mr. SUN takımı Türkiye Birincisi, Eyüboğlu
Kemerburgaz İlköğretim Okulu DI Kulübü
öğrencileri Türkiye İkincisi, Eyüboğlu Koleji
DI Stones takımı ise Türkiye Üçüncüsü oldu.
Eyüboğlu Çamlıca ve Kemerburgaz İlköğretim
Okulu DI Kulübü öğrencileri Amerika’da
düzenlenen Dünya Finallerinde Türkiye’yi
başarıyla temsil etti.

The instant challenge competition which was
organised by the world’s biggest creativity
organisation, Destination Imagination
presented Eyüboğlu students’ “Mr. SUN” team
with the first place award. While Kemerburgaz
Primary School DI students received the 2nd
place award, the Eyüboğlu High School DI
Stones team students were awarded 3rd place
amongst many contestants in Turkey.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Tennessee eyaleti Knoxville şehrinde düzenlenen yarışmada öğrenciler, dünyanın
pek çok farklı ülkesinden binlerce öğrenciyle biraraya geldi.
Our students came together with thousands of students who came from different parts of the world to compete
in Knoxville, Tennessee
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Eyüboğlu Çamlıca İlköğretim Okulu 4. ve 5. sınıf
öğrencilerinden oluşan Mr. SUN adlı yaratıcı takım, 1415 Nisan 2012 tarihlerinde Robert Kolej’de düzenlenen
Destination Imagination Türkiye Finallerinde Türkiye Birincisi
oldu. Yarışmaya, yaratıcılık dersi öğretmenleri Duygunur
Şahin Arslan rehberliğinde katılan öğrenciler, Challenge B
(Scientific) The Solar Stage Kategorisi’nde yarıştı. Mr. SUN
takımı, güneş enerjisinin geçmişte ve günümüzdeki kullanımı
ile ilgili araştırma yaparak; enerjinin farklı bir yöntemle
toplandığını, saklandığını ve kullanıldığını gösteren bir
prototip tasarladı ve sunumu aydınlatmak için sahne ışıkları
ve özel sahne efektleri yarattı. Işıklı görsel bir show ve farklı
bir prototip içeren eğlenceli, müzikli yaratıcı sunumlarıyla
Mr. SUN ekibi Türkiye Birincisi oldu.

The creative team named Mr. SUN, consisted of Eyüboğlu
Çamlıca 4th and 5th grade students and they were awarded
1st prize at the Turkish Finals which were held at Robert
College on the 14th and 15th April 2012. The students
attended the competition with their creativity teacher
Duygunur Şahin Arslan and competed in the Challenge B
(Scientific) The Solar Stage category. The Mr. SUN team
researched about the use of solar energy from the past
until the present and prepared a prototype that showed the
collection, usage and preservation of solar power through
different ways. They presented their work by using stage
lights and different visual stage effects. This musical,
colorful and highly creative prototype has been awarded first
prize.

Aynı yarışmada Eyüboğlu Kemerburgaz İlköğretim Okulu
4. ve 5. sınıf DI Kulübü öğrencileri de başarıyla yarıştı.
İngilizce öğretmenleri Meliz Katlav rehberliğinde Destination
Imagination Türkiye Finallerine katılan öğrenciler, Challenge
C. Coming Attractions - Movie Trailer Kategorisi’nde Türkiye
İkincisi oldu.

In the same competition, the Kemerburgaz Primary
school 4th and 5th grade DI students also competed very
successfully. The team who attended the competition with
their English teacher Meliz Katlav, was awarded 2nd prize in
the Challenge C. Coming Attractions-Movie trailer category.

Eyüboğlu Çamlıca ve Kemerburgaz İlköğretim Okulu DI Kulübü öğrencileri Amerika’da düzenlenen Dünya Finallerinde Türkiye’yi başarıyla temsil etti.
Eyüboğlu Çamlıca and Eyüboğlu Kemerburgaz DI club students represented Turkey very successfully at the world finals in the U.S.
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Matematik öğretmenleri Gülşah Çekiç ve Şebnem Tekin
rehberliğinde yarışmaya hazırlanan Eyüboğlu Koleji IB1 ve
11. sınıf öğrencilerinden oluşan DI Stones takımı ise aynı
yarışmada rakiplerini açık puan farkıyla eleyerek
Challenge E /Hold it Mimari Kategoride Türkiye Üçüncüsü
oldu.
Bu sonuçların ardından Eyüboğlu Çamlıca ve Kemerburgaz
İlköğretim Okulu öğrencileri DI Dünya Finalleri 2012’de
Türkiye’yi temsil etti. 22-26 Mayıs 2012 tarihleri arasında
Amerika Birleşik Devletleri’nin Tennessee eyaleti Knoxville
şehrinde düzenlenen yarışmada öğrenciler dünyanın pek çok
farklı ülkesinden binlerce öğrenciyle biraraya geldi. Benzersiz
ve farklı bir deneyim yaşayan Eyüboğlu öğrencileri, dünyanın
en büyük yaratıcılık organizasyonunda Türkiye’yi başarıyla
temsil etti.

Gülşah Çekiç and Şebnem Tekin guided their Eyüboğlu High
School IB1 and 11th grade students to a 3rd prize award
in the Challenge E/ Hold it Architectural category. The DI
Stones team eliminated their opponents by getting some of
the highest points.
Following these results, Eyüboğlu Çamlıca students and
Eyüboğlu Kemerburgaz students represented Turkey in the
2012 DI World Finals. Between the 22nd and 26th of May
thousands of students came together in Knoxville Tennessee
in the U.S. where the competition was held. Eyüboğlu
students represented their country very successfully through
this very unique and different experience at the world’s
biggest creativity event.

Eyüboğlu Çamlıca İlköğretim Okulu Mr. SUN Takım
Üyeleri: Alper Filik, Begüm Koç, Mehmet Ali Makbuloğlu,
Mehmet Can Dönmez, Mehmet Rahmi Eyüboğlu, Kevi Doğa
Aslan, Alp Acar

Eyüboğlu Camlica Primary School Mr. SUN team
members: Alper Filik, Begüm Koç, Mehmet Ali Makbuloğlu,
Mehmet Can Dönmez, Mehmet Rahmi Eyüboğlu, Kevi Doğa
Aslan, Alp Acar

Eyüboğlu Kemerburgaz İlköğretim Okulu DI Kulübü
Takım Üyeleri: Yaz Tan Yarsuvat, Deniz Ece Aydın, Yağız
Çağlar, Damla Yalçındağ, Özgür Oskay, Ali Durukan, Tuna
Tunçer

Eyüboğlu Kemerburgaz Primary School DI team
members: Yaz Tan Yarsuvat, Deniz Ece Aydın, Yağız Çağlar,
Damla Yalçındağ, Özgür Oskay, Ali Durukan, Tuna Tunçer

DI Stones Takım Üyeleri: Efe Katırcıoğlu, Emre Can
Kolukısa, Erdem Kırçuval, Duygu Özerden, Tuana Aysan,
Alara Uçak, Aylin Dine Kuzay

DI Stones team members: Efe Katırcıoğlu, Emre Can
Kolukısa, Erdem Kırçuval, Duygu Özerden, Tuana Aysan, Alara
Uçak, Aylin Dine Kuzay
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Eyüboğlu’ndan kardeş okula
yardım kampanyası…
A campaign conducted by Eyüboğlu
Schools to help a sister school
Yıl boyunca farklı sosyal sorumluluk
projelerine imza atan Eyüboğlular bu kez de
kardeş okul Rabia Leman için tek yürek oldu.

Eyüboğlu students, who carried out a variety
of social responsibility projects throughout the
year, helped Rabia Leman Primary School this
time.

Eyüboğlu Eğitim Kurumları, Ataşehir’de eğitim veren Rabia
Leman İlköğretim Okulu’nda pek çok yenilik gerçekleştirdi.
Tüm okullarımızın Okul Aile Birliği Başkanları ve üyelerinin de
katkılarıyla gerçekleştirilen yardım çalışmalarına Eyüboğlu
öğrencileri de, üniteler kapsamında düzenlenen çeşitli
etkinlik ve kampanyalarla katıldı. Çalışmalar Mart ayında
start aldı. Okulun hazırlık sınıflarından yemekhanesine,
tuvaletlerinden bahçedeki oyun parkına dek pek çok yerinde
yenilikler ve düzenlemeler yapıldı. Okul yemekhanesi,
gerçekleştirilen tadilatlarla hem büyütüldü hem zemini
yenilendi. Belli noktalarda yapılan düzenlemelerin ardından
Rabia Leman İlköğretim Okulu adeta yepyeni bir çehreye

We made many innovations at Rabia Leman Primary
School in Ataşehir. The campaign was conducted with the
contributions of our schools’ Parents Association heads and
members. Our students took part in it with the activities and
campaigns carried out in each and every unit. The activities
started in March. A lot of improvements have been made
in the school’s reception classes, toilets and playground.
The dining hall has been extended and its floor has been
renewed. The school has gained a new external appearance
thanks to the changes made. Moreover, the school has been
supplied with new educational materials such as projectors,
educational tools and game corners. The school’s principals
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kavuştu. Yardım çalışmalarında okulun fiziksel ihtiyaçlarının
yanısıra eğitim için gerekli olan materyaller de sağlandı.
Oyun köşeleri, eğitim materyalleri ve projeksiyon cihazı gibi
malzemelerle öğrencilerin eğitimine destek verildi. Okul
yöneticileri yapılan düzenlemelerin öğrenciler tarafından
büyük bir mutlulukla karşılandığını belirterek Eyüboğlu’na
yardımları için teşekkür etti.

have thanked Eyüboğlu students for their help and stated
that the improvements have been received with happiness
by their students.

Rabia Leman İlköğretim Okulu’nda yapılan yenilikler:

The renovations that have been made in
Rabia Leman Primary School

• Anasınıfına oyun köşeleri, eğitsel materyaller ve 		
projeksiyon cihazı alındı.

• Game corners have been made in reception classes.

• Bahçeye oyun parkı yapıldı.

• A playground has been built.

• Oyun alanının çevresine çiçekler ekildi ve ağaçlandırıldı.

• Flowers and trees have been planted around the 		

• Lavabolar ve tuvaletler yenilendi.

• Educational materials and a projector have been given.

playground.

• Tavanlardaki borular, dolaplarla kapatıldı.

• Laboratories and toilets have been renewed.

• Yemekhane ile mutfak arasına servis bölmesi yaptırıldı.

• The pipes in the ceiling have been covered with 		

• Çay ocağı için okul dışında yeni bir düzenleme yapıldı.
• Anaokulu girişindeki kapı yenilendi.
Girişteki koridor zemin, parke kaplandı.
• Ses sistemi ve konferans salonunda düzenleme yapıldı.
• Su sebilleri alındı.
• Okulun tüm duvarları Eyüboğlu öğrencileri tarafından
boyandı ve duvarların bir bölümüne resimler yapıldı.

cupboards.

• A service section has been set up between the dining hall
and the kitchen.

• Changes have been made in the tea house outside the
school.

• The door at the entrance of the kindergarten has been
renewed and the hall has been covered with parquet.

• Changes have been made in the sound system and in the
conference hall.

• Water containers have been provided.
• The walls have been painted by Eyüboğlu students.
They have also drawn some pictures on some of the walls.

Okulun hazırlık sınıflarından yemekhanesine, tuvaletlerinden oyun parkına
dek pek çok yerinde yenilikler ve düzenlemeler yapıldı.

Rabia Leman İlköğretim Okulu öğrencileri yapılan değişiklikleri büyük bir
mutlulukla karşıladı.

A lot of improvements have been made in the school’s reception classes,
toilets and playground.

The students of Rabia Leman Primary School have received the
renovations with happiness.
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Doç. Dr. Kemal Kuşçu: “Anne
babalar çocuklarının hayatlarına
gereğinden çok müdahale ediyor.”

Associate Prof. Dr. Kemal Kuşçu: “Parents
are intervening too much into
the lives of their children.”
Eyüboğlu Eğitim Kurumları Çamlıca
Kampüsü’nde velilerin yoğun katılımıyla
gerçekleşen Eyüboğlu İlkbahar Veli
Sempozyumu’nda “Günümüz Kuşağı
ve Cinsellik” konusu masaya yatırıldı.
Sempozyumun açış konuşmasını
gerçekleştiren Doç. Dr. Kemal Kuşçu
“Gençlerin anne babalarından en büyük
beklentisi sakinlik. Makul tepkiler gösteren,
sakin cevaplar veren, gencin duygu ve
düşüncelerini dinleyen anne babalar ergenlik
çağındaki çocuklarıyla daha sağlıklı iletişim
kurabiliyorlar.” dedi.

In the Eyüboğlu Spring Parents’ Symposium
organized in Eyüboğlu Educational Institutions
Çamlıca campus, which has been realized
with the intense participation of parents, the
subject “Today’s Generation and Sexuality”
has been discussed. Associate Prof. Dr.
Kemal Kuşçu who has delivered the opening
speech of the Symposium, has said that “The
most important expectation of young people
from their parents is tranquility. Parents who
give reasonable reaction to their kids, who
give calm answers, and parents who pay
attention to the emotions and thoughts of
young people are able to construct a healthier
communication with the adolescents.”

Eyüboğlu Eğitim Kurumları Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Birimi tarafından düzenlenen İlkbahar Veli
Sempozyumu önemli bir konuya ev sahipliği yaptı. Eyüboğlu
Çamlıca Kampüsünde gerçekleştirilen “Günümüz Kuşağı
ve Cinsellik” başlıklı sempozyumun açış konuşmacısı Doç.
Dr. M. Kemal Kuşçu’ydu. Doç. Dr. Kemal Kuşçu, konuyla
ilgili olarak genç kuşağın ve ebeveynlerin günümüzde
yaşadığı sorunları; üç temel güçlük alanı, üç temel farklılık
ve ilişkilerde üç temel ihtiyaç başlığı altında tanımladı. Kuşçu
konuşmasında yeni kuşağın her şeyi çok hızlı tükettiğini
belirterek bunun aileler için büyük bir sorun olduğunu belirtti
ve “Dünya genelinde kaynaklar son 30 yılda büyük bir hızla
arttı. Bunun sonucunda insanlar daha çok hayal kuruyor
ve buna bağlı olarak beklentiler de artıyor. Beklentiler
karşılanamadığında ise tatmin olamama, hayattan keyif
alamama gibi durumlar ortaya çıkıyor.” dedi.

The Eyüboğlu Spring Parents’ Symposium organized by the
Eyüboğlu Educational Institutions Guidance and Counselling
Department hosted a very important issue. The opening
speech of the symposium which was held in Eyüboğlu
Çamlıca Campus under the theme “Today’s Generation
and Sexuality” was delivered by Associate Prof. Dr. Kemal
Kuşçu. Assoc.Prof. Dr. Kemal Kuşçu identified the problems
faced by the young generation and their parents under three
headings: three basic challenges, three basic differences
and three basic needs in relationships. In his speech Mr.
Kuşçu has said that the new generation consumes every
thing very rapidly and this poses a great problem for
parents, and he added “ In the World in general the sources
have increased very rapidly during the past 30 years. As
a result of this, people are dreaming too much and in
relation with this the expectations are increasing. When the
expectations are not met, situations like dissatisfaction and
not enjoying one’s life, arise.”
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Aile Okulu’na devam eden Eyüboğlu velileri sempozyum sonunda sertifikalarını aldı. Eyüboğlu parents who have attended the Family School were awarded their
certificates at the end of the Symposium.

“Çocuklarımıza kendilerini teskin etme
şansı vermiyoruz.”

“We do not give our children the
chance to calm themselves.”

Türk toplumunun olumsuz durumlarla karşılaşmaktan
ve buna bağlı olarak kendini kötü hissetme duygusuyla
yüzleşmekten olabildiğince kaçındığını belirten Doç. Dr.
Kemal Kuşçu “Türk insanı kendini kötü hissetmekten çok
korkuyor. Bu nedenle de anne babalar çocuklarını korumak
adına onların hayatlarına sıkça müdahil oluyor. Bu tutum
ise çocuğun gelişimini son derece olumsuz etkiliyor.
Çocukların somut gerçeklikle karşılaşmasına izin vermeden
ve kendilerini teskin etmeden hayatlarına müdahale etmek,
çocuğun gelecekte sağlıklı ve mutlu bir hayat kurmasını
engelliyor.” dedi. Konuşmasında gençlerin ailelerinden
beklentilerine de değinen Kemal Kuşçu, “Gençlerin
anne babalarından en büyük beklentisi sakinlik. Makul
tepkiler gösteren, sakin cevaplar veren, gencin duygu ve
düşüncelerini dinleyen anne babalar ergenlik çağındaki
çocuklarıyla daha sağlıklı iletişim kurabiliyorlar.” dedi. Anne
babalara sağduyulu olmaları çağrısında bulunan Doç. Dr.
Kemal Kuşçu “Çocuğunuza herhangi bir konuda öneride
bulunacaksanız ya da onu uyarmanız gerekiyorsa lütfen
bunu samimi ve sağduyulu bir biçimde yapmaya çalışın. Onu
bir başka arkadaşı ya da yaşıtıyla asla kıyaslamayın.” dedi.
Gençlerin, anne babaların verdiği ortalama cevaplardan
sıkıldığını belirten Kemal Kuşçu, anne babalara çocuklarına
genel doğrular yerine kendi doğrularını aktarmaları yönünde
tavsiyede bulundu.

Assoc. Prof. Dr. Kemal Kuşçu indicating that the Turkish
society avoids meeting with negative situations and in
relation with this avoids facing with feeling bad, added
“Turkish people are very afraid of feeling bad. Accordingly,
with the intention of protecting their kids , they intervene
in the children’s lives very frequently. This attitude impacts
the development of the children very negatively. Not
allowing the children to face the reality of life and to calm
themselves , intervening in their lives, prevents the children
from developing a healthy and happy life in the future.“
He also has said that “The most important expectation
of young people from their parents is tranquility. Parents
who give reasonable reaction to their kids, who give calm
answers, and parents who pay attention to the emotions
and thoughts of young people are able to construct a
healthier communication with the adolescents.” Associate
Prof. Dr. Kemal Kuşçu who has invited the parents to be
more farsighted, also added “If you are going to make a
suggestion to your children or if you have to warn them,
please try to do it more frankly and with common sense.
Please do not compare them with their friends or peers.”
Kemal Kuşçu, who said that young people are bored with
the general answers given by their parents, suggested to
parents to reflect their children their own truths instead of
the generally accepted truth of the matter.
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Ergenlikte ilk aşk, ilk heyecan: Flört
Sempozyum kapsamında ayrıca Eyüboğlu Eğitim Kurumları
Psikolojik Danışmanları da sunumlar gerçekleştirdi. Psikolojik
Danışman Işık Dondurucu “Ergenlikte ilk heyecan, ilk aşk:
Flört” başlıklı konuşmasında insan yaşamında ilklerin
önemine vurgu yaparak çocukluk aşklarının kimlik bulma
yolundaki en önemli adımlardan biri olduğunu söyledi.
İletişimin temelinin ailede başladığını belirten Işık Dondurucu,
“Çocuk yaştan itibaren, anlamlı bir ilişkide “Ben önemliyim
ama sen de önemlisin.” gibi değerlilik duygusu büyük
önem taşır. Ergenlik döneminde flört, ergenin kişiler arası
ilişkileri ve sosyal rolleri denemesine yol açar ayrıca ergenin
kendisi ve karşı cins hakkında çok şey öğrenmesini sağlar.
Ergenlikte flört; birlikte ders çalışmak, el ele tutuşmak,
telefon ya da internet üzerinden sıkça konuşmak gibi masum
şeyler içerebilir.” dedi.

The first excitement, the first love in
adolescence: Flirt
Within the scope of the Symposium, the members of
the Eyüboğlu Educational Institutions Guidance and
Counselling Department also delivered presentations.
Psychological Counsellor Işık Dondurucu in her speech
“The first excitement, the first love in adolescence: Flirt” has
emphasized the importance of first experiences in a person’s
life and said that the love experiences in childhood are the
most important steps in the search for one’s identity. Işık
Dondurucu has said that the basis of communication starts
in the family, and added “Right from the childhood, in a
meaningful relationship, the feeling of giving value to another
person, “I am important, but you are important too” carries a
lot of importance. Flirt in adolescence causes the adolescent
to try interpersonal relationships and social roles and also

Sempozyuma katılan yüzlerce veli Doç. Dr. Kemal Kuşçu’yu ilgi ve merakla
dinledi. Hundreds of parents who attended the Symposium listened to
Assoc. Prof. Dr. Kemal Kuşçu with much interest.

Açış konuşmasının ardından Eyüboğlu rehber öğretmenleri velilere farklı
konularda sunumlar gerçekleştirdi. After the opening speech the Eyüboğlu
counsellors delivered presentations in different topics.

Her yıl 5 milyon aile sınav kaygısından
etkileniyor.

enables the adolescent to learn a lot concerning himself and
about the opposite sex. Flirt in adolescence may involve
studying together, holding hands, and talking frequently over
the phone or over the internet”.

Eyüboğlu Psikolojik Danışmanlarından Meral Öndemir ise
“Ben mi kaygılıyım yoksa annem ve babam mı?” başlıklı
konuşmasında önemli bir konuya dikkat çekti. Her yıl
yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin lise ve üniversite sınavlarına
girdiğini belirten Meral Öndemir, “Bu sınavlara hazırlığın en
az iki yıllık bir süreyi kapsadığı düşünülürse, her yıl 5 milyon
aile doğrudan veya dolaylı olarak sınavın ve sınav kaygısının
doğurduğu sonuçlardan etkileniyor.” dedi. Dünya genelinde
sınav kaygısı oranı yüzde 25-30 arasındayken, Türkiye’de
bu oranın yüzde 65-70’lere çıktığını belirten Meral Öndemir,
ailelerin çocuklarının sınava hazırlık sürecinde takınacağı
olumlu tutumun aynı zamanda çocukların hayata hazırlanma
sürecine destek olması anlamına geleceğini de belirtti.
Sempozyum sonunda ise Eyüboğlu Aile Okulu’nda 5 hafta
boyunca eğitim alan yaklaşık 200 veliye sertifikaları verildi.

Every year 5 million families are
effected by exam anxiety.
Member of Eyüboğlu Psychological Counsellors Meral
Öndemir in her speech “Who is anxious, me or my parents?”
drew attention to an important issue. Meral Öndemir said
that every year 2,5 million students enter lycee or university
exams and said that “Considering that the preparation
to these exams takes at least two years, every year 5
million families are effected directly or indirectly by the
exam and the consequences of the exam anxiety ”. Meral
Öndemir indicated that in the World in general the rate of
exam anxiety is around 25-30 %, whereas in Turkey this
rate is about 65-70%, and she added that the positive
attitude adopted by the parents during the period of exam
preparations, will also mean their support to their children in
the process of preparation for life.
At the end of the Symposium, about 200 parents who have
been trained in the Eyüboğlu Family School for five weeks,
were awarded their certificates.
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Çocukların farklı gelişim
dönemlerinde ebeveynler
ne yapmalı?

What should parents do in different
growth stages of their children?
Bireyin en hızlı değiştiği dönem, anne karnında
geçirdiği 9 aylık süreçtir. Oluşan tek bir
hücreden 9 ayın sonunda donanımlı bir canlı
meydana gelir. Bireyin yaşama “merhaba”
dedikten sonra en hızlı geliştiği dönem ise
okul öncesi dönem, özellikle de 0-5 yaş
arasıdır. Bireyin yaşamı boyunca devam
edecek olan gelişim serüveninin ilk aşamaları,
aynı zamanda bu süreci şekillendirecek
özelliğe de sahiptir.

The most rapid period of change for an
individual is the 9-month process in the womb.
At the end of this process a fully-developed
child, who was once a single cell, comes into
existence. After this first greeting of life the
most rapid development stage for an individual
is the preschool period, between 0-5 years in
particular. The first stages of this adventure of
development, which will continue throughout
the life of an individual, also contain features
that will shape this process.

Anne ve baba olarak sizler, bireysel farklılıkları hiçbir
zaman unutmadan yaşamın bu erken yıllarının özelliklerini
ve bunların çocuğunuzun bir sonraki gelişim aşamasını
daha kolay atlatmasını sağlayacağını bilirseniz, hem
paniğe kapılmazsınız hem de uygun şekilde destekleyerek
maksimum ilerleme göstermesini sağlayabilirsiniz.

If you as parents know the features of these early years of
life, how these will enable your child to go through the next
developmental stage more easily, and keep in mind the
individual differences, you will be in control and achieve
maximum progress for your child through proper support.

2 - 2,5 Yaş Dönemi:
Bu yaş dönemi gelişim sürecinin ilk kriz dönemi olarak
kabul edilir. Çocuğun aslında ileride bir yetişkin olarak
da sürdüreceği bağımsızlık savaşı başlamıştır. Yürüme
ve konuşma gibi en temel gelişim alanlarında oldukça
yol almıştır. Bu gelişen iki alan, çocuğa hareket alanını
genişlettiği için çok güven verir. Çocuk herşeyi kendi yapmak
ister ve ebeveynlerinin söylediği her şeye “hayır” der. Bazen
de olumsuzluk ekini ekleyerek yepyeni kelimelerle yanıt
verebilir. Yardım teklifini reddeder. Bu davranışlar aileyi
zorlar ve ne yapması gerektiğini bilemeyen ebeveyn tutarsız
tepkiler verebilir.

2 - 2,5 Year-olds:
This age period is considered to be the first crisis period
of the development process. The war of independence
which the child will also continue in the future as an adult
has begun. The child has forged ahead with the most
basic developmental areas, such as walking and talking.
These two areas of development give the child confidence
as they widen his/her field of action. The child wants to
do everything on his/her own and says “no” to everything
parents say. Sometimes they can respond with new words
by adding the suffix of negativity. He refuses the offer to
help. This behavior forces the family and parents who do not
know what to do, to respond inconsistently.
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Bu dönemde neler yapabilirsiniz?

What to do during this period?

Bir ortamda yakınında olduğunuzu hissettirin ama çok
gerekmedikçe ve o istemedikçe müdahale etmeyin.

Help him feel that you are within reach in an environment but
do not interfere unnecessarily or without his will.

Olumsuz bir davranışı sırasında çözüm sürecine girişmek
yerine davranış sona erdikten sonra konuşmayı deneyin,
daha etkili olacaktır.

Instead of trying to solve the problem during a negative
behavior, try talking to the child after the behavior, this will
be more effective.

Çocuğunuzun huysuz ve bazen de tutarsız (aynı oyuncağı
bir gün yanından ayırmazken ertesi gün reddetmesi gibi)
davranışlarını kişisel
algılamak yerine normal
gelişim sürecinin bir
parçası olarak kabul
etmeye çalışın.

Instead of taking the mean or inconsistent behavior of your
child personal (such as, keeping a toy with them all day, and
rejecting it the next day),
try to accept this as part
of his/her development
process.

Özgüven ve bağımsızlık
birbirinden etkilenen
iki kazanımdır ve doğru
orantılıdır. Küçük
başarılarını abartıya
kaçmadan övün.
Enerjisini fiziksel olarak
boşaltabileceği etkinlik
ve mekânlar seçmeniz
geriliminin azalmasını
sağlayacaktır.

3 Yaş Dönemi
Bu dönemde, gelişimin
ilk kriz sürecinin şiddeti
azalmıştır. Çocuk,
kendisinin de dışında
bir dünya olduğunun
farkına varmaya başlar
ancak davranışları hâlâ
benmerkezcidir. Kendi
bildiğini, herkesin bildiğini
zanneder. Bu nedenle
örneğin bir gün önce
başına gelen bir durumu
bilmemeniz karşısında çok
şaşırır. Karşı cinsin farkına
varır. Merakı, soruları bu
alanda yoğunlaşabilir. Sosyalleşme ihtiyacı başlamıştır. İki
yaşın bireysel oyunlarından, grup oyunlarına geçiş gözlenir.
Dikkat süresi kısadır ancak hoşlandığı bir etkinlik ile uzun
süre ilgilenebilir.

Self-confidence and
independence are
acquisitions affected
from each other and are
directly proportional.
Praise small successes
without exaggeration.
Activities and places you
choose will help your child
discharge energy and get
rid of his tension.

3 Year-olds
During this period, the
severity of the first crisis
stage decreases. The
child becomes aware of a
world apart from him/her;
however, his/her behavior
is still egocentric. They
think everybody knows
what they do. For this
reason, he, for example,
can be surprised when
he realizes you do not
know what happened
to him the previous day.
He becomes aware of
the opposite sex. His/her
curiosity and questions can concentrate around this. They
need socializing. You can observe a transition from individual
games to group games. Attentiveness is short-term but they
can be interested in an activity they like for a longer period
of time.
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Bu dönemde neler yapabilirsiniz?

What to do during this period?

Çocuğunuzun sosyalleşme ihtiyacını okul sürecine dahil
ederek destekleyebilirsiniz. Çocuğunuzu yaşıtları ile daha
çok okul ortamında bir araya getirebilirsiniz.

You can include the school process in his need for
socializing. You can bring your child and his/her peers
together in the school environment.

Dil gelişiminde bazı sesler yanlış çıkabilir. Yaş döneminin
dil gelişiminde bu normaldir ve birçok ses 4 yaşa doğru
kendiliğinden düzelme gösterir. Bu nedenle siz düzeltme
yapmayın.

Pronounciation mistakes can happen during language
development. This is normal at this stage, and most mistakes
disappear when the child goes on to age 4. For this reason,
do not correct such mistakes.

Sorumluluk bilincini yerleştirmek istiyorsanız öncelikle
kendi kendine yemek yemesini destekleyin. Unutmayın
önemli olan dökerek yemesi değil, bu temel beceri için
çaba göstermesidir.

Let them eat by themselves if you want to impose
responsibility on the child. Remember; his efforts are more
important than spilling the food.

4 Yaş Dönemi

4 Year-olds

Bu yaş döneminde çocuğun davranışlarında tutarlılık
oluşması dikkat çeker. Beklemeyi öğrenmiştir. Kurallara
uyumu daha kolaydır ancak yine de sert bir otorite
karşısında inatlaşmaya geçer. Çevresine ilgisi çok
artmıştır ve her davranışı taklit edebilir.

The consistent behavior is noticeable in this period. The
child has learned to wait. He abides by the rules more easily;
however, he may resist harsh authority. He shows a lot of
interest to the things around him and he can imitate every
behavior.

Bu dönemde neler yapabilirsiniz?

What to do during this period?

Dikkat gelişimini desteklemek için birden fazla yönerge
içeren cümleler kurun ve yönergelere uyup uymadığını
kontrol edin (Halının üstündeki oyuncağını odandaki beyaz
sepete koy sonra da tekrar yanıma gel vb. gibi).

Make full sentences containing several instructions in order
to support the development of attentiveness and check if
they follow the instructions. (e.g. “Put the toy on the carpet
into the white basket in your room and then come here
again.”)

Merak duygusunu pekiştirmek için sorularını önemseyin
ancak cevabını bilmediğiniz sorular karşısında da
“Bilmiyorum.” demekten korkmayın. Öğrendiğinizde ona da
anlatacağınızı belirterek zaman isteyin.
Çevresindeki herkesin olumlu-olumsuz tüm davranışlarını
taklit edebildiği için sergilenen davranışlara ve bulunduğu
ortamlara dikkat edin. Aile içinde kabul gören davranışların
üzerinde daha çok durun.

Pay attention to their questions in order to reinforce their
curiosity, and don’t hesitate to say “I don’t know” if you do
not know the answer to a question. Ask for more time to
answer stating that you would tell the answer to him when
you learn it.
Be careful about the behavior he observes and the
environment he is in, as he /she tends to imitate both
positive and negative behavior. Emphasize the acceptable
behavior in the family.

5 Yaş Dönemi

5 Year-olds

Bu dönemde birçok konuda olgun davranışlar sergileyebilir.
Bedenini becerikli ve kontrollü biçimde yönetip kullanabilir.
Anlatacağı bir konuyu sırasını bozmadan anlatabilir. Hayal ile
gerçeği birbirinden ayırt edebilir. Benmerkezci davranışlar
oldukça azalmıştır ve bu sosyal ilişkilerinin zenginleşmesini
sağlar. Yetenekleri konusunda ipuçları kolayca gözlenebilir.

The child can show mature behavior about various things
in this period. They can control and use their body. They
can talk about events in a sequence. They can distinguish
between fantasy and reality. They are rarely egocentric
which enriches their social relationships. Clues about their
talents are easily observed.
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Bu dönemde neler yapabilirsiniz?

What to do during this period?

Yeteneklerin fark edildiği dönem olduğu için, çeşitli
etkinliklerdeki performansına dikkat edin. Yönlendirmenizi,
performansı ile doğru orantılı gelişecek alanlara yönelik
olarak yapın.

Pay attention to their performance in various activities as this
is the period that their talents are recognized. Guide them to
the areas that will develop with their performance.

Düzgün olmasa da yatağını toplaması, sizin yanınızda olmak
şartıyla kendi başına yıkanması gibi küçük sorumluluklar
verin. Böylece hem özgüvenini hem de disiplin bilincini
geliştirmiş olursunuz.
Hikaye kitaplarını daha uzun seçebilir böylece yeni kelimeler
öğrenmesini sağlayabilirsiniz.

Give them small responsibilities such as tidying up the
bed and taking a shower under your surveillance. This
will improve their self-confidence and understanding of
discipline.
You can prefer longer story books and enable them to learn
new words.

Yabancı-tanıdık kavramını daha sağlıklı değerlendirecekleri
için onunla bu konuda sohbet edip ev adresinizi ya da ev
telefonunuzu ezberletebilirsiniz.

You can talk to your children about familiar and unfamiliar
things and teach them your address and telephone number
as they will be able to evaluate the concepts of familiarity
and unfamiliarity better.

Son olarak;

To summarize;

Çocukların gelişme sürecinde gösterebilecekleri sapma
ve/veya hız farklılıkları, çocuk açısından artı ve eksi olarak
nitelendirilmemeli, bireysel farklılıklar ve telafi süreci
unutulmamalıdır. Her çocuğun kendine özgü bir büyüme ve
gelişme temposu vardır. Çocuğunuzu daha iyi tanıyıp onu
en iyi şekilde desteklemeye çalışırken unutmayın ki aslında
yaşamı boyunca ona yardımcı olacak özgüven, beceriler,
paylaşımcılık ve cesaret ancak sevgi ortamında onu bir birey
olarak kabul etmek ile kazandırılabilir.

The differences of speed and/or change that children display
during their growth should not be evaluated as positive or
negative, individual differences and remediation process
should be taken into consideration. Every child has got
his own growth and development pace. Get to know your
children better support them more. Meanwhile remember
that confidence, skills, cooperation and courage that will
help them throughout life can be implemented by accepting
them as individuals in an environment of love.

Kaynakça Preferences:
1- Leyla Navaro / Gerçekten Beni Duyuyor musun?
2- Doç. Dr. Münire Erden - Doç.Dr. Yasemin Akman / Eğitim
Psikolojisi
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Eyüboğlu öğrencileri,
Luxembourg ISTA Festivali’nde
Eyüboğlu students are in Luxembourg
ISTA Festival
Eyüboğlu Koleji 9. ve 10. sınıf öğrencileri 25-29 Nisan 2012
tarihleri arasında Luxembourg International School’da
düzenlenen “Geçmişi irdelemek” temalı ISTA Festivali’ne
katıldı. Dünyanın farklı ülkelerinden 154 öğrencinin katıldığı
festivalde, öğrenciler değişik kültürleri tanıma, drama
ve dil becerilerini geliştirme ve farklı kültürlerin tarihini
inceleme açısından son derece önemli bir deneyim yaşadı.
Dört gün süren festival boyunca öğrencilerimiz gruplara
ayrılarak ISTA’nın deneyimli eğitmenleriyle çalıştılar ve
festival temasına yönelik bir kapanış gösterisi hazırladılar.
İzleyenlerin büyük beğenisini toplayan gösteride, tüm
Eyüboğlu öğrencileri görev aldı. Gençler, öğretmenler ve
sanatçılar için uluslararası etkinlikler düzenleyen ISTA’nın
sanat buluşmalarına her yıl dünyanın pek çok farklı
ülkesinden yüzlerce öğrenci katılıyor.

Uluslararası ISTA Festivali’ne dünyanın farklı ülkelerinden 154 öğrenci katıldı.
154 students from different countries participated in the ISTA Festival

Our Grade 9 and 10 students attended another ISTA festival
held in Luxembourg International School between
25th - 29th, March 2012. The theme of the festival was
‘Scrutinizing the past’. 154 students from different countries
participated in the festival and our students had the
opportunity to get to know other cultures, improve their
drama and language skills and examine other cultures’
history. During the festival our students worked with
the experienced ISTA staff and and prepared a closing
performance related to the festival theme, which the
audience highly appreciated. Every year hundreds of
students from different countries attend the art
get-togethers of ISTA which organizes international
activities for young people, teachers and artists.
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Beauty is a Beast
6 - 7 - 8. sınıflar İngilizce Drama Kulübü öğrencileri, 25
Mayıs 2012 tarihinde Deanna Mathers Larson’nın ‘Beauty
is a Beast’ adlı oyununu sahneye koydu. İç güzelliğin ve
değerlerin önemini vurgulayan oyun, öğrenci ve öğretmenler
tarafından beğeniyle izlendi. Eyüboğlu Eğitim Kurumları
İngilizce öğretmeni Mansur Asrar’ın kral rolüyle oyunda rol
alması ise izleyenlere büyük sürpriz yaşattı. İngilizce Drama
Kulübü öğrencileri oyundaki performanslarıyla büyük beğeni
topladı.

The 6 - 7 - 8th grades English Drama Club students staged
the play “Beauty is a Beast” by Deanna Mathers Larson, on
May 25, 2012. The play which emphasized the importance
of inner beauty and values has been watched with great
interest by students and teachers. Eyüboğlu Educational
Institutions English teacher Mansur Asrar played the role of
the king, which has been a big surprise for everyone. The
performances of the English Drama Club students were
much appreciated by the audience.

İngilizce Drama Kulübü öğrencilerinin sahnelediği ‘Beauty is a Beast’ adlı oyunda, iç güzelliğin ve
değerlerin önemine vurgu yapılıyor.
The play “Beauty is a Beast” staged by the English Drama Club students emphasizes the importance of
inner beauty and values.
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Broadway müzikali Hairspray,
Eyüboğlu’nda…

A Broadway musical “Hairspray” takes the
stage at Eyüboğlu
Eyüboğlu 6 - 7 - 8. sınıf Türkçe Müzikal Tiyatro Kulübü
öğrencileri bu yıl John Waters’ın yazdığı unutulmaz
müzikal Hairspray’i sahneledi. 17 Mayıs 2012 Perşembe
günü sahnelenen oyunda 46 öğrenci ve 26 dansçı rol aldı.
Broadway’de ilk kez 2002 yılında sahnelenen ve 2007 yılında
beyazperdeye de taşınan oyunda, en büyük tutkusu dans
etmek olan Tracy Turnblad’ın hikâyesi anlatılıyor. Hergün hiç
kaçırmadan izlediği TV şovundaki dans ekibine girmeyi hayal
eden Tracy Turnblad’ın, bir gün beklediği fırsatı yakalayarak
TV’deki şova katılmasının ve ardından o yıllarda Amerika’da
büyük bir sorun olan ırk ayrımcılığına karşı eylemlere
karışmasının konu edildiği müzikalde, Eyüboğlu öğrencileri
olağanüstü bir performans sahneledi. Oyun için aylarca
hazırlanan 6 - 7 - 8. sınıf Türkçe Müzikal Tiyatro Kulübü
öğrencileri sahneledikleri performansla büyük alkış aldı.

Eyüboğlu School Grade 6 - 7 - 8 Turkish Musical Drama Club
students performed an unforgettable musical “Hairspray”
by John Waters on 17th May, 2012. Forty-six students and
26 dancers performed in the show. The play which was first
performed in Broadway in 2002 and filmed in 2007, is the
story of Tracy Turnblad’s passion for dance. Tracy Turnblad’s
dream is to dance on “The Corny Collins Show” on TV that
she watches every day and when she wins a role on the
show, she becomes a celebrity overnight. The play also
tells us Tracy’s attitude against racial discrimination which
was the most serious issue in America in the 1960’s. Our
students’ outstanding performances received an ovation
from their friends and families.

Ünlü Broadway müzikalinde, en büyük tutkusu dans etmek olan Tracy Turnblad’ın hikâyesi anlatılıyor.
Our students perform the unforgettable musical “Hairspray” by John Waters.

Eyüboğlu öğrencileri John Waters’ın yazdığı unutulmaz müzikal Hairspray’i sahneledi. The Broadway Musical tells the story of Tracy Turnblad’s
passion of dance.
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Eyüboğlu öğrencileri, Türk
tiyatrosunun ölümsüz eseri Keşanlı
Ali Destanı’nı sahneledi.
Eyüboğlu High School Turkish Drama
Club Students perform a masterpiece of
Turkish Theatre History;
“The Legend of Keşanlı Ali”
Eyüboğlu Koleji Lise Tiyatro Kulübü
öğrencileri, Haldun Taner’in “Türkiyenin ilk
epik oyunu” unvanını da taşıyan ölümsüz eseri
Keşanlı Ali Destanı’nı sahneledi. 21 Mayıs
2012, Pazartesi akşamı saat 20.00’da Eyüboğlu
Hall’de gerçekleştirilen gösteride öğrenciler
usta oyuncular kadar başarılıydı.

Eyüboğlu High School Turkish Drama Club
Students performed a play that is also
considered as the first epic play in the history
of Turkish Theatre, “The Legend of Keşanlı
Ali” on 21st May 2012 at Eyüboğlu Hall.
Our students dramatized the play as true
professionals.

Keşanlı Ali Destanı’nda rol alan öğrenciler usta oyuncular kadar başarılıydı. Our students acted like true professionals.
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Oyun için tüm yıl boyunca
çalıştılar.

Great Effort throughout
the Year

Keşanlı Ali ve Zilha karakterleriyle
hafızlara kazınan oyun, Cumhuriyet’in
ilk yıllarından Demokrat Parti dönemine
kadarki süreci yalın bir dil ve eleştirel
bakışla ele alarak akıllarda yer etmişti.
İlk kez 31 Mart 1964 tarihinde Gülriz
Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosunda
sahnelenen oyun için öğrenciler tüm yıl
boyunca çalıştı. İki saat süren oyunun
sonunda öğrenciler veliler tarafından
ayakta alkışlandı.

The unforgettable play with its
leading characters Ali and Zilha,
plainly criticizes the period from the
early years of the Republican Era till
the Democratic Party took over the
government. It was first performed at
Gülriz Sururi – Engin Cezzar Theatre
on 31st March, 1964. Our students
showed great effort throughout the
year on this play and their performance
of two hours received a standing
ovation from their friends and families.

Oyun, okulun yanı sıra Profilo Alışveriş
Merkezi Liselerarası Tiyatro Buluşması,
Saint Joseph Lisesi Tiyatro Buluşması
ve Robert Kolej Tiyatro Festivalinde de
sahnelendi.

Eyüboğlu High School Turkish
Drama Club students also performed
their play at Profilo Shopping Mall
Interschools Theater Event, at Saint
Joseph High School and at Robert
College Theatre Festivals.

Öğrenciler oyunun sonunda ayakta alkışlandı. The students received a standing ovation from their friends and families.
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Efsanevi müzikal Grease
Eyüboğlu sahnesinde…
The legendary musical Grease is
put on stage at Eyüboğlu…
Eyüboğlu Eğitim Kurumları Lise Müzikal
Kulübü tarafından sahneye koyulan efsane
müzikal Grease büyük beğeni topladı.

The legendary musical Grease put on stage by
the Eyüboğlu Educational Institutions Lycee
Musical Club was admired by the audience.

Eyüboğlu Eğitim Kurumları Lise Müzikal Kulübü öğrencileri,
başarılarla geçen 2011 - 2012 eğitim öğretim yılının finalinde
dünyaca ünlü Grease müzikalini sahneye koydu. Sosyal
aktivitelerle öğrencilerine farklı branşlarda kendilerini
geliştirme fırsatı veren Eyüboğlu Eğitim Kurumlarının Lise
Müzikal Kulübü, efsanevi müzikal Grease’i son derece
başarılı ve etkileyici bir koreografi ile sahneledi.

At the final of a successful academic year 2011-2012, the
Eyüboğlu Educational Institutions Lycee Musical Club
students have put on stage the world famous musical
Grease. Eyüboğlu Educational Institutions enables their
students to develop themselves in different branches of
social activities and in line with this the Lycee Musical Club
has performed the legendary musical Grease with a very
successful and effective choreography.

Eleştirmenler tarafından “zamanın ötesinde” bir müzikal
olarak tanımlanan Grease müzikali ilk olarak 14 Şubat 1972
tarihinde Broadway müzikali olarak sahnelenmiş ancak
1978’de sinema filmine dönüştürüldüğünde tüm dünyada
tanınan ve sevilen bir film haline gelmişti. Özellikle müzik
listelerinde uzun zaman zirvede kalan film müzikleri,
günümüzde hâlâ müzikseverlerin eskimeyen şarkılar
listelerinde yerini almaktadır.
Önceki yıllarda Fame, Cats, Sefiller, Mamma Mia gibi
dünyaca ünlü müzikalleri başarıyla sahneye koyan Eyüboğlu
Eğitim Kurumları Lise Müzikal Kulübü, bu performansı ile de
başarısına bir yenisini daha eklemiş oldu. Öğrenciler gösteri
sonunda izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Grease musical which is defined as being “ahead of time”
by the critics has been first staged as a musical in Broadway
on February 14, 1972, however after being transformed into
a film in 1978 it has become a very popular and well-known
film all over the world. Especially the soundtrack of the
movie has occupied the top of the music charts for a long
time, and the soundtrack still enjoys popularity today.
The Eyüboğlu Educational Institutions Lycee Musical Club
which has successfully performed musicals like Fame, Cats,
Les Miserables, and Mamma Mia in the previous years, has
broken new ground with this performance. The students
received a standing ovation from the audience at the end of
the show.
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XIV. Aktif Resim Yarışması yüzlerce
ressam adayını buluşturdu.
XIV. Active Painting Competition brought
hundreds of painter candidates together.
Türkiye’nin ilk ve tek anlık resim yarışması
olma özelliğini taşıyan ve Eyüboğlu Eğitim
Kurumları tarafından bu yıl 14’üncü kez
düzenlenen Aktif Resim Yarışması’nda 43
okuldan, 350 öğrenci aynı anda resim yaparak
3,5 saat boyunca yarıştı.

This year the 14th Active Painting Competition
was held by Eyüboğlu Educational Institutions.
It is distinctive as being the first and only
instant art competition in which 350 students
from 43 schools compete at the same time by
painting for over 3.5 hours.

Romandan esinlendiler.

They were inspired by the novel.

11 Mayıs 2012 Cuma günü Eyüboğlu Çamlıca Kampüsü
Spor ve Sanat Kompleksi’nde düzenlenen yarışmada, genç
ressam adayları dört ayrı kategoride yarıştı. İlköğretim
ve lise öğrencilerinin katıldığı yarışmada öğrenciler farklı
yazarların romanlarından kendilerine verilen bir paragraflık
bölümü resme döktüler. Tabiat, mevsimler, insan, yaşam,
duygular ve çocuklar gibi konu ve ayrıntıların yer aldığı bir
paragraflık bölümler, öğrencilerin resimlerine ilham kaynağı
oldu. Öğrencilerin resimleri sanatçı Ressam Gürbüz Doğan
Ekşioğlu, Görsel Sanatlar Koordinatörü Gönül Akarvardar
ve Eyüboğlu Görsel Sanatlar Bölümü resim öğretmenleri
tarafından değerlendirildi.

Young painter candidates competed in four separate
categories in the competition held in Eyüboğlu Çamlıca
Campus, Sports and Arts Complex on Friday, May 11, 2012.
Elementary and high school students who participated in
the competition were each given a paragraph from novels of
different writers to paint. The paragraphs which are about
nature, the seasons, people, life, emotions and children
inspired the students in their paintings. The paintings were
evaluated by the artist Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Visual Arts
Coordinator Gönül Akarvardar and the teachers of the Visual
Arts Department. The winning students received their prizes
at a ceremony held at Eyüboğlu Hall at the end of the day.
In the competition in the category of grades 4 and 5 Selin
Aydın from Alev Schools, in the category of grades 6 and 7
Gonca Gül Tok from Darüşşafaka Educational Institutions, in
the category of grades 8, Lycee Prep and 9 Asya Orhan from
Deutsche Schule Istanbul, in the category of grades 10 and
11 Pelin Karaaslan from VKV Koç Schools got the first place.

Dereceye giren öğrenciler günün sonunda Eyüboğlu Hall’de
düzenlenen törenle ödüllerini aldılar. Yarışmada 4’üncü
ve 5’inci sınıflar kategorisinde Özel Alev Okullarından
Selin Aydın, 6’ncı ve 7’inci sınıflarda Darüşşafaka Eğitim
Kurumlarından Gonca Gül Tok, 8 - Lise Hazırlık - 9. sınıflarda
Özel Alman Lisesinden Asya Orhan, 10’uncu ve 11’inci
sınıflarda ise VKV Koç Lisesinden Pelin Karaaslan Birinci
oldu.

Bu yıl XIV.sü düzenlenen Aktif Resim Yarışması’nda öğrenciler 3,5 saat
aralıksız resim yaptı. Students painted over 3.5 hours in the 14th Active
Painting Competition.
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Yetenek Yarışması’nın kazananları
belli oldu.
Talent Show winners were announced.
Eyüboğlu Eğitim Kurumları Öğrenci Birliği’nin; İlköğretim 5,
Kolej ve Fen Lisesi öğrencileri arasında düzenlediği Yetenek
Yarışması finali 6 Nisan 2012 günü gerçekleşti. Yarışmada 45
öğrenci; dans, drama, sihirbazlık, müzik gibi farklı alanlarda
yarıştı ve yeteneklerini sergiledi.
Yarışma jürisinde Eyüboğlu öğretmenleri Burak
Büyükkarhan, Füsun Toksöz, Durul Sarıoğlu, Gülşah Çekiç,
Filiz Uygun Yüksel ve Öğrenci Birliği Başkanı Can Ali
Şehirlioğlu yer aldı.

Birinciliği Elissa adlı müzik grubu
kazandı.
Son derece renkli ve keyifli anların yaşandığı yarışmanın
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Başarılarımız
Our Achievements
UCLES Sınavları

NASA’ dan Ödül

Öğrencilerimiz bir kez daha Cambridge Üniversitesi
tarafından gerçekleştirilen ESOL sınavlarında büyük
başarı elde ettiler. ESOL sınavları hem öğrencilere hem
de öğretmenlere tüm dünyada geçerliliği olan sertifikalar
vermektedir. Bu sertifikalar üniversite girişlerinde, iş
başvurularında ve dil düzeyinin belirlenmesinde büyük
önem taşımaktadır. Bu yıl 292 öğrencimiz tüm seviyelerde
bu sınavlara girerek yüksek dereceler elde ettiler.
Öğrencilerimize sertifikaları, okulda düzenlenen bir törenle
verildi.

UCLES Exams
Once again our students achieved the best on UCLES
exams offered by Cambridge ESOL. ESOL offers world’s
leading range of certificates for learners and teachers of
English and enable them to see their place all over the world.
These certificates help people gain entrance to university
or college, improve job prospects and measure progress
in English. This year 292 students took UCLES exams
in all levels and passed them with very high scores. Our
students were awarded their certificates in a ceremony. We
congratulate our students on their success.

Fizik projesine Jüri Özel Ödülü
Mef Proje Yarışması’na katılan
öğrencilerimiz fizik dalında “Faraday
etkisi altında Verdet sabiti yüksek sıvıların
tespit edilmesi” adlı projeleri ile “Jüri Özel
Ödülü”nü aldı.

Öğrencilerimiz Students:
Kadir Cem Arıkan
Zehra Nur Atar

NASA; öğrencileri “Cassini Günlük Bilim Adamı” programı ile
Satürn’ü inceleyen bilim adamlarından biri olmaları yönünde
teşvik etmek için yarışma düzenledi. Katılımcılar Cassini
uzay aracının elde ettiği 3 farklı görüntüden hangisinin en iyi
bilimsel sonuç olacağını 500 kelimelik bir kompozisyon ile
sorguladılar. Okulumuz öğrencilerinden Emre Orhan 1000’e
yakın öğrenci arasından ilk 40’a girmeyi başararak NASA’dan
sertifika almaya hak kazandı.

A Prize from NASA
The Cassini Scientist for a Day contest challenged students
to become NASA scientists studying Saturn. Participants
reviewed three target images taken by the Cassini
spacecraft and chose the one they think will yield the best
results in a 500-word essay. Emre Orhan who attended this
contest from Eyüboğlu High School took certificate from
NASA by virtue of being in the first 40 students from nearly
1000 international students.

Jury Special Prize for the
Physics Project
Our students who participated in the
Project Competition organized by MEF
received the “Beşiktaş Municipality Special
Award” with their project named “Fixing
of high Verdet constants in liquids under
Faraday effect”in the Physics branch.
Danışman öğretmenleri Supervisors:
Barış Kaptan
Önder Demirbilek
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IX. Ulusal Zeka Oyunları Birinciliği

“Bir Kuş Olsam” ile Türkiye Birinciliği

Antalya Koleji’nin Türk Zeka Vakfı ile ortaklaşa düzenlediği
IX. Ulusal Zeka Oyunları etkinliği 13-15 Mayıs 2012
tarihleri arasında gerçekleştirildi. Etkinliğe Eyüboğlu
Koleji öğrencileri; Deniz Yeşiltepe, Merve Küçüker, Boran
Çıplak, Can Elvanlıoğlu, Orhun Canca, Eyüboğlu Fen
Lisesi öğrencileri; Erdem Koç, Ömer Yeşildere, Onur Emir
Özkan, Ata Köken ve Eyüboğlu Çamlıca İlköğretim Okulu
öğrencileri; Kaan Selvi, Özgür Özdemir, Burak Mert Bektaş,
Atakan Göl ve Ömer Özkalan katıldı. Öğrencilerimizden
Deniz Yeşiltepe ve Burak Mert Bektaş, takım oyunlarında
kendi kategorilerinde Birinci oldu. Fen Lisesinden Onur Emir
Özkan, lise seviyesinde bireysel yarışmada Altıncı oldu.

Eyüboğlu Koleji 7-A sınıfı öğrencisi Esra Kutlu, “Bir Kuş
Olsam” teması ile düzenlenen 7. Pera Resim Yarışması’nda
Türkiye Birincisi oldu. Yarışmaya İstanbul genelinden;
ilköğretim 2. kademe ve ortaöğretim öğrencileri, diğer
illerden ise Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri katıldı. Toplam
800 kişinin yarıştığı resim yarışmasında öğrencimiz Esra
Kutlu, Birinci oldu.

IX. National Intellect Games
IX. Antalya National Intellect Games activity was carried out
with the collaboration of the Antalya College and Türkiye
Zeka Vakfı between 13-15 May 2012. Eyüboğlu High School
students Deniz Yeşiltepe, Merve Küçüker, Boran Çıplak,
Can Elvanlıoğlu and Orhun Canca, Eyüboğlu Science High
School students Erdem Koç, Ömer Yeşildere, Onur Emir
Özkan and Ata Köken and Eyüboğlu Çamlıca Primary School
students Kaan Selvi, Özgür Özdemir, Burak Mert Bektaş,
Atakan Göl and Ömer Özkalan successfully represented our
school. Among our students Deniz Yeşiltepe and Burak Mert
Bektaş, passed out highest at the team games among their
school level. Eyüboğlu Science High School student Onur
Emir Özkan was placed sixth individually at high school level
intellect games.

Önemli bir başarı elde eden ve “Genç Ressam” seçilen
öğrencimiz, Pera Sanat Galerisinde 1 Haziran 2012
tarihinden itibaren bir haftalık sergi, çeşitli hediyeler ve Pera
Güzel Sanatlar Eğitim Merkezinde bir yıllık yüzde yüz bursla
ödüllendirildi. Yarışmada derece elde eden öğrencilere ödül
ve teşekkür belgeleri, Beyoğlu Kaymakamı ve Beyoğlu İlçe
Milli Eğitim Müdürü’nün de katıldığı bir törenle, 1 Haziran
2012 tarihinde Pera Güzel Sanatlar “Eren Uluergüven”
Sahnesi’nde verildi.

First Place in Turkey with “If I Were a Bird”
Our student from Eyüboğlu High School Grade 7-A Esra
Kutlu has won First Place in Turkey in the 7th Pera Painting
Competition organized under the theme “If I Were a Bird”.
In the competition; junior high school and middle school
students from Istanbul, and Fine Arts students from the
other cities of Turkey have participated. Our student Esra
Kutlu has become First among the 800 participants.
After this important achievement our student has been
elected “Young Painter” and has been awarded with a one
week exhibition in Pera Art Gallery from June 01, 2012,
various gifts, and one year full scholarship in Pera Fine Arts
Education Center. The rewards and certificates have been
presented to the high achieving students in a ceremony
at Pera Fine Arts “Eren Uluergüven” Hall on June 01, 2012
with the participation of Beyoğlu District Administrator and
Beyoğlu Province National Education Director.

Esra Kutlu, “Bir Kuş Olsam” temalı resmi ile Türkiye Birincisi oldu.
Esra Kutlu has become First in Turkey with her painting themed
“If I Were a Bird”.
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“İstanbul ve Kış” ile İstanbul Birinciliği
Burhan Doğançay Müzesi 8. Resim Yarışması’nda Eyüboğlu
Koleji 7-A sınıfı öğrencisi Arya Savaş, Birinci oldu. “İstanbul
ve Kış” temasının işlendiği yarışmada İstanbul’dan 10 bin
resim yarıştı. Öğrencimiz Arya Savaş yarışmada İstanbul
birinciliğinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel
Ödülünü de kazandı. Burhan Doğançay Müzesi ve İstanbul
Büyükşehir Belediyesi öğrencimizin bu başarısını 3 bin TL
para ödülü, laptop ve resim malzemeleri ile ödüllendirdi.
Yarışmanın ödül töreni 25 Mayıs 2012, Cuma günü saat
14.00’da Cemal Reşit Rey Konser Salonunda gerçekleştirildi.
Arya Savaş, ödül töreninin yanı sıra 29 Mayıs 2012, Salı
günü saat 10.00’da İstanbul Modern Sanatlar Müzesinde
gerçekleşen özel programa, ressam Burhan Doğançay ile
birlikte katıldı.

Arya Savaş, “İstanbul ve Kış” temalı resmi ile
İstanbul Birincisi oldu.
Arya Savaş has won First Place in Istanbul with
her painting themed “İstanbul and Winter”.

First Place in Istanbul with “Istanbul and
Winter”
Our student from Eyüboğlu High School Grade 7-A Arya
Savaş has won First Place in Burhan Doğançay Museum 8th
Painting Competition. In the competition under the theme
“Istanbul and Winter”, 10 thousand pictures competed
in Istanbul. Our student Arya Savaş besides winning
first place in Istanbul, has also won Istanbul Municipality
Special Award. Burhan Doğançay Museum and Istanbul
Municipality have rewarded this success with 3 thousand
TL, a laptop and painting materials. The award ceremony of
the competition has been held on May 25, 2012, Friday at
14:00 hours in Cemal Reşit Rey Concert Hall. Besides this
award ceremony, Arya Savaş has also attended the special
programme which has been realized in İstanbul Modern Arts
Museum on May 29, 2012, Tuesday at 10:00 hours together
with the painter Burhan Doğançay.

Arya Savaş İstanbul Modern Sanat Müzesinde
gerçekleşen özel programa ressam
Burhan Doğançay ile birlikte katıldı.
Arya Savaş has also attended the special
programme which has been realized in İstanbul
Modern Arts Museum together with the painter
Burhan Doğançay.
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Eskrim’de Türkiye Birinciliği

Turkish Championship in
Fencing

30 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında
Erzurum’da düzenlenen Gençler Eskrim
Türkiye Birinciliği müsabakalarında
IB1-FA sınıfı öğrencimiz Elif Erbil Genç
Bayan Flöre Kategorisinde Türkiye
Üçüncüsü, 10 Fen-A sınıfı öğrencimiz
Murat Mert Titiz ise Genç Erkek
Kılıç Kategorisinde Türkiye Birincisi
oldu. Ayrıca müsabakalarda Murat
Mert Titiz’in yer aldığı takım Türkiye
Birinciliğini elde etti.

In the Youth Fencing Turkish
Championship held between May 30June 01, 2012 in Erzurum,our student
Elif Erbil from Grade IB1-FA has won
Second Place in Young Women Foil
Category,and our student Murat
Mert Titiz from Grade 10 Fen-A has
won First Place in Young Men Sword
Category. In the Championship, the
Fencing Team in which our student
Murat Mert Titiz has competed, has
won First Place.

Ritmik Jimnastik’te İstanbul
İkinciliği

Second Place in İstanbul in
Rhythmic Gymnastics

14 Nisan 2012 tarihinde Burhan Felek
Spor Salonunda gerçekleştirilen
Okullar arası Ritmik Cimnastik İstanbul
İl Birinciliği Yarışmaları “Gençler”
kategorisinde Eyüboğlu Koleji 7-H sınıfı
öğrencisi Selin Mutluç, İstanbul İkincisi
oldu ve Türkiye Şampiyonası’na gitme
hakkı kazandı.

In the Istanbul Inter-Schools Rhythmic
Gymnastics Competition held in
Burhan Felek Sports Hall on April 14,
2012 our student from Eyüboğlu High
School Grade 7-H Selin Mutluç has
become Second in “Youth” category
in Istanbul, and has been qualified to
compete in the Turkish Championship.

Yelken Yarışları Junior
kategoride İkincilik

Second Place in Sailing in
the Junior Category

Eyüboğlu Çamlıca İlköğretim Okulu
5-F sınıfı öğrencisi Bartu Özgür,
16 - 20 Mayıs 2012 tarihlerinde
Muğla’da düzenlenen VII. Halit Narin
Kupası ve Martı Marina Federasyon
Kupası Optimist Yarışları’nda, Junior
kategorisinde İkinci oldu.

Our student from Eyüboğlu Çamlıca
Primary School Grade 5-F Bartu
Özgür has become Second in “Junior”
category in the VII. Halit Narin Cup and
Martı Marina Federation Cup Optimist
Competitions held in Muğla between
May 16-20, 2012.

Judo Turnuvasında İkincilik

Second Place in Judo Tournament

Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen İstanbul
Judo İl Birinciliği müsabakalarında Eyüboğlu Koleji 6.
sınıf öğrencimiz Göksel Eryılmaz İstanbul İkincisi oldu
ve Marmara Bölge finallerine katıldı. Göksel Eryılmaz bu
müsabaka sonucunda da Marmara Bölgesi İkincisi oldu.

In the Istanbul Province Judo Competition organized in April
by the Turkish Judo Federation, our student Göksel Eryılmaz
from Eyüboğlu High School Grade 6 has won Second
place, and has participated in the Marmara Regional Finals.
After this competition our student has become Second in
Marmara Region.

Eyüboğlu Ataşehir İlköğretim Okulu 2-B sınıfı öğrencisi Efe
Eryılmaz, 20 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirilen Marmara
Judo Turnuvası’nda İkinci oldu.

Our student Efe Eryılmaz from Eyüboğlu Ataşehir Primary
School Grade 2-B has won second place in Marmara Judo
Tournament held on May 20, 2012.

Eskrim’de Üçüncülük

Third Place in Fencing

28 - 29 Nisan tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen
Uluslararası Çocuk Eskrim Turnuvası’nda Eyüboğlu Koleji 6-A
sınıfı öğrencisi Yağmur Şimşek’in de yer aldığı Eskrim takımı,
Kulüpler Müsabakası’nda Üçüncü oldu.

In the International Children’s Fencing Tournament held on
April 28-29, 2012 in Ankara, the Fencing Team in which our
student from Eyüboğlu High School Grade 6-A Yağmur Şimşek
has competed, has won Third place in the Clubs Competition.
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2011 - 2012 Eğitim Öğretim
Yılı Başarılarımız
Öğrencilerimiz hem bireysel hem de takım olarak ulusal ve uluslar arası
alanlarda önemli başarılara imza attılar. Tüm öğrencilerimizi yürekten kutlar,
başarılarının devamını dileriz.

Eyüboğlu Eğitim Kurumları

“Art Factory – Sanat Fabrikası” Projesi

ECIS-Avrupa Uluslararası Okullar
Birliği Outreach Award

Eyüboğlu Koleji

MEB Bu Benim Eserim Proje Yarışması

Türkiye İkinciliği (Fizik)

Eyüboğlu Koleji

TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması

Türkiye Üçüncülüğü (Biyoloji)

Eyüboğlu Çamlıca
İlköğretim Okulu

DI TURK (Destination Imagination) Avrasya Finalleri
Challenge B. (Scientific) The Solar Stage Kategorisi

Türkiye Birinciliği

Eyüboğlu Kemerburgaz
İlköğretim Okulu

DI TURK (Destination Imagination) Avrasya Finalleri
Challenge C. Coming Attractions - Movie Trailer Kategorisi

Türkiye İkinciliği

Eyüboğlu Koleji

DI TURK (Destination Imagination) Avrasya Finalleri
Challenge E /Hold it Mimari Kategori

Türkiye Üçüncülüğü

Eyüboğlu Koleji

MEF Okulları Proje Yarışması

Jüri Özel Ödülü (Fizik)

Ada Dolanay

İstanbul İl Yüzme Temsilciliği Yarışları

İstanbul Birinciliği (4x50 m. Serbest
Bayrak)

Ada Dolanay

İstanbul İl Yüzme Temsilciliği Yarışları

İstanbul Üçüncülüğü (50 m.
Kurbağalama)

Arya Savaş

Burhan Doğançay Müzesi 8. Resim Yarışması

Birincilik

Bartu Özgür

VII. Halit Narin Kupası ve Martı Marina Federasyon Kupası
Optimist Yarışları

İkincilik(Junior kategorisi)

Beril Demirel

Ataşehir İlçe Milli Eğitim “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı” Resim Yarışması

Birincilik

Berkay Yalçıner

Kano Aday Milli Takım Seçme Yarışları

Türkiye İkinciliği

Burak Mert Bektaş

Ulusal Zeka Oyunları

Türkiye Birinciliği

Deniz Gönel

Geleceğin Şampiyon Kulaçları Yüzme Turnuvası

Türkiye Üçüncülüğü (50 m. Serbest Stil)

Deniz Gönel

TYF İstanbul İl Birinciliği Yarışları

İstanbul Birinciliği (4x50 m. Serbest
Bayrak)

Deniz Gönel

TYF İstanbul İl Birinciliği Yarışları

İstanbul İkinciliği (4x50 m. Karışık
Bayrak)

Deniz Gönel

TYF İstanbul İl Birinciliği Yarışları

İstanbul İkinciliği (100 m. Serbest Stil)

Deniz Gönel

TYF İstanbul İl Birinciliği Yarışları

İstanbul Üçüncülüğü (50 m. Serbest
Stil)

Deniz Yeşiltepe

Ulusal Zeka Oyunları

Türkiye Birinciliği

Doğa Akdoğan

Yüzme Federasyonu Senkronize Yüzme Müsabakası

Birincilik

Duru Tanır

İstanbul İl Yüzme Temsilciliği Yarışları

İstanbul Birinciliği (50 m. Kurbağalama)

Duru Tanır

İstanbul İl Yüzme Temsilciliği Yarışları

İstanbul Birinciliği (4x50 m. Serbest
Bayrak)

Duru Tanır

İstanbul İl Yüzme Temsilciliği Yarışları

İstanbul İkinciliği (4x50 m. Karışık
Bayrak)

Duru Tanır

İstanbul İl Yüzme Temsilciliği Yarışları

İstanbul Üçüncülüğü (100 m. Serbest
Stil)

Duru Tanır

İstanbul İl Yüzme Temsilciliği Yarışları

İstanbul Birinciliği (50 m. Kurbağalama)
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Duru Tanır

İstanbul İl Yüzme Temsilciliği Yarışları

İstanbul Birinciliği (50 m. Serbest Stil)

Duru Tanır

İstanbul İl Yüzme Temsilciliği Yarışları

İstanbul Birinciliği (4x50 m. Karışık
Bayrak)

Duru Tanır

İstanbul İl Yüzme Temsilciliği Yarışları

İstanbul Birinciliği (4x50 m. Serbest
Bayrak)

Ece Asitanelioğlu

Enka Salon Atletizm Yarışmaları

İstanbul Birinciliği

Ecem April Onutman

İstanbul İl Yüzme Temsilciliği Yarışları

İstanbul Üçüncülüğü (100 m.
Kurbağalama)

Eda Yılmabaşar

Marmara Yelken Kulubü Yarışları

İkincilik

Elif Erbil

Gençler Eskrim Türkiye Birinciliği

Türkiye Üçüncülüğü (Genç Bayan Flöre
Kategorisi)

Elif Erbil

İstanbul Eskrim İl Birinciliği

İkincilik (Genç Bayan Flöre Kategorisi)

Elif Erbil

Coşkunöz Uluslararası Açık Eskrim Turnuvası

Gençler Kategorisi Üçüncülüğü (Flöre)

Esra Kutlu

7. Pera Resim Yarışması

Türkiye Birinciliği

Göksel Eryılmaz

Türkiye Judo Federasyonu İstanbul Judo İl Birinciliği

İkincilik

Küçük Erkek Hentbol
Takımı

Okullar Arası İl Birinciliği Müsabakaları

Üçüncülük

Küçük Kız Hentbol Takımı

Okullar Arası İl Birinciliği Müsabakaları

İkincilik

Lal Aleyna Akgün

İstanbul İl Yüzme Temsilciliği Yarışları

Birincilik (50 m. Sırtüstü)

Lal Aleyna Akgün

İstanbul İl Yüzme Temsilciliği Yarışları

Birincilik (50 m. Serbest Stil)

Melisa Altay

İstanbul Binicilik Kulübü Müsabakası

İstanbul Birinciliği (Engel Atlama)

Murat Titiz

Gençler Eskrim Türkiye Birinciliği

Türkiye Birinciliği (Genç Erkek Kılıç
Kategorisi)

Murat Titiz

İstanbul Eskrim İl Birinciliği

Birincilik (Genç Erkek Kılıç Kategorisi)

Murat Titiz

Avrupa Yıldızlar Circuit Turnuvası

Üçüncülük

Rengin Özsezen

İl Milli Eğitim Resim Yarışması

İlçe İkinciliği

Rüzgar Sayra Bibinoğlu

Ataşehir İlçe Milli Eğitim “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı” Resim Yarışması

Üçüncülük

Selin Mutluç

Okullararası Ritmik Cimnastik İstanbul İl Birinciliği

İkincilik

Selin Mutluç

Uluslararası ISCA Ritmik Jimnastik Turnuvası

Bronz madalya

Tuna Akyol

Türkiye Açık Eskrim Turnuvası

Türkiye Birinciliği (Süper Minikler)

Tuna Akyol

Türkiye Kupası Eskrim Flöre Müsabakası

Türkiye Birinciliği (Süper Minikler)

Tuna Akyol

Gazi Kupası Süper Minikler ve Minikler Açık Turnuvası

Türkiye İkinciliği (Süper Minikler Erkek
Flöre)

Tunç Baha Doğan

İstanbul Binicilik Kulübü Müsabakası

İstanbul Birinciliği (Engel Atlama)

Türkiz Karasalkım

İstanbul İl Yüzme Temsilciliği Yarışları

İstanbul Üçüncülüğü (100 m. Serbest
Stil)

Yağmur Şimşek

Uluslararası Çocuk Eskrim Turnuvası

Üçüncülük

Yağmur Şimşek

Lions Kulüp Barış Posteri Yarışması

İstanbul İkinciliği

Yıldız Erkek Hentbol Takımı

Okullar Arası İl Birinciliği Müsabakaları

ikincilik

Zeynep Aksoy

Cumhuriyet Kupası Binicilik Müsabakaları

Birincilik (115 cm D+ Kategorisi)

Zeynep Aksoy

Cumhuriyet Kupası Binicilik Müsabakaları

Birincilik (95 cm D+ Kategorisi)

Zeynep Aksoy

Cumhuriyet Kupası Binicilik Müsabakaları

Birincilik (110 cm D+ Kategorisi)

Zeynep Berin Göl

Kalamış Yelken Kulübü Kupası Yarışları

Birincilik

Eyüboğlu’nda Başarı Achievement in Eyüboğlu
57

2011 - 2012 Academic Year
Achievements
Achievements of our students both as individuals and as a group, national and
international are as folllows. We congratulate all our students and wish them
continued success .

Eyüboğlu Educational
Institutions

“Art Factory – Sanat Fabrikası” Project

ECIS-European International Schools
Association Outreach Award

Eyüboğlu High School

MEB This is My Project Competition

Second Place in Turkey (Physics)

Eyüboğlu High School

TÜBİTAK Research Projects Competition

Third Place in Turkey (Biology)

Eyüboğlu Çamlıca Primary
School

DI TURK (Destination Imagination) Eurasia Finals Challenge
B. (Scientific) The Solar Stage Category

First Place in Turkey

Eyüboğlu Kemerburgaz
Primary School

DI TURK (Destination Imagination) Eurasia Finals Challenge
C. Coming Attractions - Movie Trailer Category

Second Place in Turkey

Eyüboğlu High School

DI TURK (Destination Imagination) Eurasia Finals Challenge
E /Hold it Architectural Category

Third Place in Turkey

Eyüboğlu High School

MEF Schools Project Competition

Jury Special Award (Physics)

Ada Dolanay

İstanbul Province Swimming Representation Agency
Competitions

First Place in İstanbul (4x50 m. Free
Relay)

Ada Dolanay

İstanbul Province Swimming Representation Agency
Competitions

Third Place in İstanbul (50 m. Breast
Stroke)

Arya Savaş

Burhan Doğançay Museum 8. Painting Competition

First Place

Bartu Özgür

VII. Halit Narin Cup and Martı Marina Federation Cup
Optimist Competitions

Second Place (Junior Category)

Beril Demirel

Ataşehir District National Education "April 23rd National
Sovereignty and Children's Day " Painting Competition

First Place

Berkay Yalçıner

Canoe National Team Candidate Selection Competition

Second Place in Turkey

Burak Mert Bektaş

National Mind Games

First Place in Turkey

Deniz Gönel

Future's Champion Strokes Swimming Tournament

Third Place in Turkey (50 m. Free Style)

Deniz Gönel

TSF İstanbul Province Championship

First Place in İstanbul
(4x50 m. Free Style Relay)

Deniz Gönel

TSF İstanbul Province Championship

Second Place in İstanbul
(4x50 m. Mixed Relay)

Deniz Gönel

TSF İstanbul Province Championship

Second Place in İstanbul (100 m. Free
Style)

Deniz Gönel

TSF İstanbul Province Championship

Third Place in İstanbul (50 m. Free
Style)

Deniz Yeşiltepe

National Mind Games

First Place in Turkey

Doğa Akdoğan

Swimming Federation
Synchronized Swimming Competition

First Place

Duru Tanır

İstanbul Province Swimming
Representation Agency Competitions

First Place in İstanbul
(50 m. Breast Stroke)

Duru Tanır

İstanbul Province Swimming
Representation Agency Competitions

First Place in İstanbul
(4x50 m. Free Style Relay)

Duru Tanır

İstanbul Province Swimming
Representation Agency Competitions

Second Place in İstanbul
(4x50 m. Mixed Relay)

Duru Tanır

İstanbul Province Swimming
Representation Agency Competitions

Third Place in İstanbul
(100 m. Free Style)

Duru Tanır

İstanbul Province Swimming
Representation Agency Competitions

First Place in İstanbul
(50 m. Breast Stroke)
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Duru Tanır

İstanbul Province Swimming
Representation Agency Competitions

First Place in İstanbul
(50 m. Free Style)

Duru Tanır

İstanbul Province Swimming
Representation Agency Competitions

First Place in İstanbul
(4x50 m. Mixed Relay)

Duru Tanır

İstanbul Province Swimming
Representation Agency Competitions

First Place in İstanbul
(4x50 m. Free Style Relay)

Ece Asitanelioğlu

Enka Hall Track and Field Competitions

First Place in Istanbul

Ecem April Onutman

İstanbul Province Swimming
Representation Agency Competitions

Third Place in İstanbul
(100 m. Breast Stroke)

Eda Yılmabaşar

Marmara Sailing Club Competitions

Second Place

Elif Erbil

Youth Fencing Turkish Championship

Third Place in Turkey
(Young Women Foil Category)

Elif Erbil

İstanbul Fencing Cup Provincial Championship

Second Place
(Young Women Foil Category)

Elif Erbil

Coşkunöz International Open Fencing Tournament

Third Place in Youth Category (Foil)

Esra Kutlu

7. Pera Painting Competition

First Place in Turkey

Gökçe Eryılmaz

Turkish Judo Federation İstanbul
Province Judo Competition

Second Place

Junior Boys Handball Team

Interschools Province Championship Competitions

Third Place

Junior Girls Handball Team

Interschools Province Championship Competitions

Second Place

Lal Aleyna Akgün

İstanbul Province Swimming
Representation Agency Competitions

First Place (50 m. Backstroke)

Lal Aleyna Akgün

İstanbul Province Swimming Representation Agency
Competitions

First Place (50 m. Free Style)

Melisa Altay

İstanbul Horse Riding Club Competition

First Place in İstanbul (Showjumping)

Murat Titiz

Youth Fencing Turkish Championship

First Place in Turkey
(Young Men Sword Category)

Murat Titiz

İstanbul Province Fencing Championship

First Place
(Young Men Sword Category)

Murat Titiz

European Juvenile Circuit Tournament

Third Place

Rengin Özsezen

Province National Education Painting Competition

Second Place in Province

Rüzgar Sayra Bibinoğlu

Ataşehir District National Education "April 23rd National
Sovereignty and Children's Day " Painting Competition

Third Place

Selin Mutluç

İstanbul Interschools Rhythmic Gymnastics Competition

Second Place

Selin Mutluç

International ISCA Rhythmic Gymnastics Tournament

Bronze Medal

Tuna Akyol

Turkish Open Fencing Tournament

First Place in Turkey (Super Juniors)

Tuna Akyol

Turkish Cup Fencing Foil Competition

First Place in Turkey (Super Juniors)

Tuna Akyol

Gazi Cup Super Juniors and Juniors
Open Fencing Tournament

Second Place in Turkey (Super Juniors
Boys Foil )

Tunç Baha Doğan

İstanbul Horse Riding Club Competition

First Place in İstanbul (Showjumping)

Türkiz Karasalkım

İstanbul Province Swimming Representation
Agency Competitions

Third Place in İstanbul (100 m. Free
Style)

Yağmur Şimşek

International Children Fencing Tournament

Third Place

Yağmur Şimşek

Lions Club Peace Poster Competition

Second Place in İstanbul

Juvenile Boys
Handball Team

Interschools Province Championship Competitions

Second Place

Zeynep Aksoy

Republic Cup Equitation Competition

First Place (115 cm D+ Category)

Zeynep Aksoy

Republic Cup Equitation Competition

First Place (95 cm D+ Category)

Zeynep Aksoy

Republic Cup Equitation Competition

First Place (110 cm D+ Category)

Zeynep Berin Göl

Kalamış Sailing Club Cup Competitions

First Place
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Mezuniyet Coşkusu
Graduation Excitement
Eyüboğlu Eğitim Kurumları Kolej ve Fen Lisesi öğrencileri,
okulda düzenlenen mezuniyet töreninde kep fırlattı.
5 Haziran 2012 Salı günü gerçekleştirilen törende, 106
öğrenci mezuniyet heyecanını yaşadı. Okulu dereceyle
bitiren öğrencilerin plaket ve ödül aldıkları mezuniyet
töreninde veliler de öğrenciler kadar heyecanlıydı. Törende
öğrenci konuşmaları Eyüboğlu Fen Lisesi Birincisi Kübra
Yaman ve Eyüboğlu Koleji öğrencisi Ceren Hazar tarafından
gerçekleştirildi. Öğretmen konuşmaları ise fizik öğretmeni
Barış Kaptan ve coğrafya öğretmeni Işın Ergin tarafından
yapıldı. Törende bazı öğrenciler, diplomalarının yanı sıra
farklı kategorilerde özel ödül aldı.

Eyüboglu Educational Institutions Science High School
and High School students threw their caps in the air at
the graduation ceremony held at the school. 106 students
experienced the excitement of graduation at the ceremony
which was held on Tuesday, 5th of June, 2012. While
students graduating with honors and awards received a
plaque at the ceremony, their parents were just as excited
as the students. The ceremony speeches were delivered
by Kübra Yaman who graduated with 1st honors from the
Eyüboğlu Science High School and by Ceren Hazar,an
Eyüboğlu High School student. The teacher speeches
were delivered by the physics teacher Barış Kaptan and the
geography teacher Işın Ergin. Alongside their graduation
diplomas, some students also received special awards in
different categories.
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2011 - 2012 Eyüboğlu Koleji ve Fen Lisesi Mezuniyet Dereceleri
2011 - 2012 Eyüboğlu High School & Eyüboğlu Science High School Honor Roll
Eyüboğlu Koleji Birincisi Eyüboğlu High School 1st honors

- Kadir Cem Arıkan
Eyüboğlu Koleji İkincisi Eyüboğlu High School 2nd honors

- Nurçin Liman
Eyüboğlu Koleji Üçüncüsü Eyüboğlu High School 3rd honors

- Neva Öztürker

2011 - 2012 Mezuniyet Ödülleri

Eyüboğlu Fen Lisesi Birincisi Eyüboğlu Science High School
1st honors - Kübra Yaman
Eyüboğlu Fen Lisesi İkincisi Eyüboğlu Science High School
2nd honors - Sena Beyza Casim
Eyüboğlu Fen Lisesi Üçüncüsü Eyüboğlu Science High School
3rd honors - Batuhan Adıyaman

2011 - 2012 Graduation Awards

1- Eyüboğlu Koleji ECIS Ödülü Eyüboğlu High School
ECIS Award
Ceren Hazar

7- Eyüboğlu Fen Lisesi Halil Ozansoy Fen Bilimleri Ödülü
Eyüboğlu Science High School Halil Ozansoy Science Award
Kübra Yaman

2- Eyüboğlu Koleji Sosyal Bilimler Ödülü Eyüboğlu High
School Social Studies Award
Ezgi Özçıkmak

8- Eyüboğlu Koleji Yabancı Diller Ödülü Eyüboğlu High
School Foreign Languages Award
Oğuz Babür Ayanlar

3- Eyüboğlu Koleji Matematik Ödülü Eyüboğlu High School
Mathematics Award
Berke Kağan Zorlu

9- Eyüboğlu Koleji Spor Ödülü Eyüboğlu High School Sports
Award
Deniz Mutlugil

4- Eyüboğlu Fen Lisesi Matematik Ödülü Eyüboğlu Science
High School Mathematics Award
Batuhan Adıyaman

10- Eyüboğlu Koleji Gösteri Sanatları Ödülü Eyüboğlu High
School Performance Arts Award
Berivan Çakıroğlu

5- Eyüboğlu Koleji Edebiyat Ödülü Eyüboğlu High School
Literature Award
Öykü Önder

11- Eyüboğlu Koleji Mezunlar Derneği Ödülü Eyüboğlu High
School Graduate Association Award
Ceren Hazar

6- Eyüboğlu Koleji Halil Ozansoy Fen Bilimleri Ödülü
Eyüboğlu High School Halil Ozansoy Science Award
Nurçin Liman

12- Eyüboğlu Fen Lisesi Mezunlar Derneği Ödülü Eyüboğlu
Science High School Graduate Association Award
Kübra Yaman
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Birinciler Graduate 1st Honors:
Ümraniye Milli Eğitim Md. Saadettin
Gül, Rüstem Eyüboğlu, Üsküdar Milli
Eğitim Md. İlyas Tekin, Kadir Cem
Arıkan, Kübra Yaman

Gen. Md. Yard. Hüseyin
Atlan, Ceren Hazar

Oğuz Babür Ayanlar, Yabancı
Diller Bölüm Başkanı
Ayşegül Erbil

Deniz Mutlugil, Beden Eğitimi
Bölüm Başkanı Şule Yağcı

İkinciler Graduate 2nd Honors: Sena
Beyza Casim, Mert Eyüboğlu, Nurçin
Liman

Üçüncüler Graduate 3rd Honors:
Batuhan Adıyaman, Cenk Eyüboğlu,
Neva Öztürker

Öykü Önder, Türkçe Bölüm
Başkanı Birgül Türkoğlu

Kübra Yaman, Fen Bilimleri
Bölüm Başkanı Ahmet Faik
Öztürk, Nurçin Liman

Berke Kağan Zorlu, Matematik
Bölüm Başkanı Rüya Doğan,
Batuhan Adıyaman

Drama Koordinatörü Filiz
Uygun Yüksel, Berivan
Çakıroğlu

Sosyal Bilimler Bölüm
Başkanı Meltem Öztekin,
Ezgi Özçıkmak

Ceren Hazar, Mezunlar
Derneği Başkanı Özgür
Aslan, Kübra Yaman

Mezun Kart
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Mezun Kart ve avantajları
Mezun Kart and its advantages
Mezun Kart;
• Dernek üye kimliğidir.
• Mezun ve aidatını ödemiş her dernek üyesine verilir.
• Yeni mezun arkadaşlarımıza yıl sonuna kadar ücretsiz olarak hediye edilir.
		 (Dernek üyeliğiyle birlikte)
• Özel avantajlardan ve indirimlerden yararlanma hakkı sağlar.

Unvanı

Faaliyet Alanı

Telefon

İndirim Oranı

Agras Bilişim ve Reklam Ltd. Şti.

Web sayfası, pano reklam, araç giydirme

0216 427 21 14

%5

Aktif Sigorta ve Reasürans Brokerliği

Sigorta brokerliği

0216 573 60 00

Sağlık poliçelerinde; %7,5
Bireysel paket ürünlerde;
(Kasko, konut vb.): %5

Aldi

Bijüteri

Arus Turizm Otelcilik ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
(Carpe Diem)

Kafe & restoran

0216 463 00 99

Nakitte %10

ASF Otomotiv Ltd. Şti.

Otomotiv

0216 427 37 47
0262 656 04 04

Ücretsiz koltuk koruma ve serviste; %10

Bake Shop

Pasta ve pasta malzemeleri

0216 346 01 74

%7

Burç Sigorta

Sigorta acenteliği
(AXA, Anadolu, Koç, Aksigorta)

0216 427 37 47
0262 656 04 04

Kasko, sağlık ve diğer tüm poliçelerde; %5

Caddebostan Sangria

Bar

0216 467 30 75

%15

Cafe Saklıkent

Kafe & restoran

0216 418 10 14

%10

Catz Bebek

Restoran & bar

0212 263 08 98

Saat 18.00 öncesi; %20
Saat 18.00 sonrası; %15

Dışavurum Reklamcılık Hizmetleri Org., Tekstil,
Gıda, Sanayi, İthalat, İhracat Ticaret Ltd. Şti.

Haute Cauture Moda Evi ve Organizasyon

0216 418 23 48

%15

Erler Oto Servisi San. Tic. Ltd. Şti.

Peugeot yetkili servisi

0216 353 80 56-57 Yedek parça ve işçilikte; %10

Europcar - Efa Motorlu Araçlar A.Ş.

Oto kiralama

0216 427 04 27

%10

Ferroli Isıtma ve Klima Sistemleri
Ticaret ve Servis A.Ş.

Isıtma ve klima sistemleri

0216 527 83 80

%10

Gökçebel Tatil Köyü

Tatil köyü

0252 386 32 33

%10

Güven Gayrimenkul Danışmanlık Organizasyon
İnşaat Turizm Ticaret Sanayi ve Limited Şirketi
(Century 21 Güven Gayrimenkul)

Gayrimenkul

0216 411 62 68
0216 302 48 18

Komisyonda; %10

Kariş Turizm Yatırım ve İşletmeleri Ltd. Şti.
(Havelka)

Kafe & restoran

0216 478 57 21

%10

Kadılar Interactive

Kurumsal kimlik, internet çözümleri, e-reklam
çözümleri, tanıtım çözümleri, kurumiçi çözümler

0216 336 81 44

%10

Kebapçı İskender
İskender İskenderoğlu ve Evlatları

Restoran

0216 336 07 77
0216 302 02 37

%20

Promax Security Solutions

Güvenlik sistemleri

0532 373 42 94

%10

Rena Otomotiv Tic. Ltd. Şti.

Teknik servis

0212 286 22 25

Peugeot’ların tüm hizmetlerinde; %10,
diğer araçlardaysa, sadece işçilikte ve
boya kaporta hizmetlerinde; %10

Seraglass

Cam, seramik, porselen üzerine baskı

0216 330 61 64
0216 330 89 84

%10

Shiraz Cafe & Restaurant

Kafe & restoran

0216 711 42 36

%15

Studio Spot Fotoğrafçılık Tic. ve San. Ltd. Şti.

Fotoğrafçılık

0216 337 86 64
0216 337 34 65

%10

Tribunn Living Design

İç mekân tasarımı, ürün tasarımı, fuar standı tasarımı

0216 336 06 36

%10

Trivana İnşaat Turizm Tekstil
Oto Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

Balık restoranı

0212 299 05 37
0216 299 70 63

Nakitte; %10

US Danışmanlık ve Tercümanlık Hizmetleri

Tercüme

0212 213 49 04

%10

Ünlüer Gurme Et Lokantası

Restoran
Maltepe Şubesi

Kartal Şubesi

3E Oto Kiralama Hizmet ve Çözümleri

Oto kiralama

%10

%10
0216 441 28 69
0216 441 35 22
0216 457 08 08
0216 452 68 08
0216 452 68 09
0232 421 39 19
0232 421 39 61

%15

MezunKart
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Mezun Kart is our association’s membership identification card. While it’s submitted to the graduates, who have paid their
contributions, it’s also given as a present to the new graduates along with the free membership for the association.
Mezun Kart gives you the opportunity to benefit from special advantages.

Title

Scope

Phone Number Discount Rate %

Agras Bilişim ve Reklam Ltd. Şti.

Web page, pane advertising, vehicle dressing

0216 427 21 14

5%

Aktif Sigorta ve Reasürans Brokerliği

Insurance brokership

0216 573 60 00

7.5% for health policies,
5% in individual package products
(such as automobile insurance, residence)

Aldi

Jewelry

Arus Turizm Otelcilik ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
(Carpe Diem)

Cafe & restaurant

0216 463 00 99

10% for cash

ASF Otomotiv Ltd. Şti.

Otomotiv

0216 427 37 47
0262 656 04 04

10% for complimentary seat preserving
and service

Bake Shop

Pastry and pastry materials

0216 346 01 74

7%

Burç Sigorta

Insurance Agency
(AXA, Anadolu, Koç, Aksigorta)

0216 427 37 47
0262 656 04 04

5% for automobile insurance,
health and all other policies

Caddebostan Sangria

Bar

0216 467 30 75

15%

Cafe Saklıkent

Cafe & restaurant

0216 418 10 14

10%

Catz Bebek

Restaurant & bar

0212 263 08 98

20% for before 18.00
15% for after 18.00

Dışavurum Reklamcılık Hizmetleri Org., Tekstil,
Gıda, Sanayi, İthalat, İhracat Ticaret Ltd. Şti.

Haute Cauture Mode House and Organization

0216 418 23 48

15%

Erler Oto Servisi San. Tic. Ltd. Şti.

Peugeot authorized service

0216 353 80 56-57

10% for spare parts and labor

Europcar - Efa Motorlu Araçlar A.Ş.

Rent a Car

0216 427 04 27

10%

Ferroli Isıtma ve Klima Sistemleri
Ticaret ve Servis A.Ş.

Heating and A/C systems

0216 527 83 80

10%

Gökçebel Tatil Köyü

Holiday village

0252 386 32 33

10%

Güven Gayrimenkul Danışmanlık Organizasyon
İnşaat Turizm Ticaret Sanayi ve Limited Şirketi
(Century 21 Güven Gayrimenkul)

Real estate

0216 411 62 68
0216 302 48 18

10% for commission

Kariş Turizm Yatırım ve İşletmeleri Ltd. Şti.
(Havelka)

Cafe & restaurant

0216 478 57 21

10%

Kadılar Interactive

Corporate identity, internet solutions,
e-advertising solutions, promotion solutions,
intra-corporate solutions

0216 336 81 44

10%

Kebapçı İskender
İskender İskenderoğlu ve Evlatları

Restaurant

0216 336 07 77
0216 302 02 37

20%

Promax Security Solutions

Security solutions

0532 373 42 94

10%

Rena Otomotiv Tic. Ltd. Şti.

Technical service

0212 286 22 25

10% for all services of Peugeots;
10% for only labor and services of
coloring and bonnet in other vehicles

Seraglass

Print on glass, ceramic and porcelain

0216 330 61 64
0216 330 89 84

10%

Shiraz Cafe & Restaurant

Cafe & restaurant

0216 711 42 36

15%

Studio Spot Fotoğrafçılık Tic. ve San. Ltd. Şti.

Photography

0216 337 86 64
0216 337 34 65

10%

Tribunn Living Design

İç mekân tasarımı, ürün tasarımı, fuar standı tasarımı

0216 336 06 36

10%

Trivana İnşaat Turizm Tekstil
Oto Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

Fish restaurant

0212 299 05 37
0216 299 70 63

10% for cash

US Danışmanlık ve Tercümanlık Hizmetleri

Translation

0212 213 49 04

10%

Ünlüer Gurme Et Lokantası

Restaurant
Maltepe Şubesi

Kartal Şubesi

3E Oto Kiralama Hizmet ve Çözümleri

Rent a car

10%

10%
0216 441 28 69
0216 441 35 22
0216 457 08 08
0216 452 68 08
0216 452 68 09
0232 421 39 19
0232 421 39 61

15%

