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İhlas Kolejinin değerli
öğrenci ve öğretmenlerini
2018-2019 öğretim yılında
göstermiş oldukları üstün
başarılardan dolayı tebrik
ediyor, yeni öğretim yılında
bu başarıların artarak
devam etmesini diliyorum.
Ahmet Mücahid Ören
İhlas Holding
Yönetim Kurulu Başkanı

RÖPORTAJ

Yeltekin: “Bizim mezun
öğrencilerimizden tek bir
isteğimiz var; insanlara faydalı
olmak için çalışın.”
Her yıl yükselen başarı grafiğimizi en son YKS 2018 Türkiye birinciliği ile
zirveye taşımamızda bizlere rehberlik eden genel müdürümüz Bedri Yeltekin
ile İhlas Eğitim Kurumlarının başarı yolculuğunu ve eğitim sistemindeki
gelişmeler üzerine fikirlerini paylaştığı bir röportaj yaptık. Keyifle okuyacağınızı
düşündüğümüz röportajda genel müdürümüzün mezun öğrencilerimize
mesajlarını, sosyal ve sportif başarılarımızla ilgili düşüncelerini de bulacaksınız.
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Efendim, Başarı dergisi için sizinle geçen sene de bir röportaj yapılmıştı. Biz de buraya gelmeden önce o röportajı
okuduk. Satır aralarında vermiş olduğunuz mesajları anlamaya çalıştık. O röportajda, “Bizim okullarımızda ışıklar
akşamları da yanar,” demiş ve öğrencilerinizin okuldan sonra da akademik çalışmalara devam ettiğini belirtmişsiniz. Bu
çalışmaların sonucunu aldınız mı?
Evet. Yıl boyu okullarımızda yanan o ışıklar, sene sonunda alacağımız aydınlık bir haberin habercisiymiş aslında. Çok
şükür okulumuz YKS Türkiye birincisi oldu. 2,365,000 öğrencinin girdiği bir sınavda birinci olmak çok önemli bir başarı
elbette. Bunun dışında 12, 21, 40, 41 ve 85 gibi güzel derecelerimiz var. Yerleştirme sonuçları da yüzümüzü güldürdü, göğsümüzü kabarttı. 33 öğrenci tıp, 7 öğrenci diş hekimliği, 7 öğrenci eczacılık, 53 öğrenci de mühendislik fakültelerine yerleşti.
Bunların dışında öğrencilerimiz de çok iyi üniversitelerin iyi
bölümlerine yerleştiler. Tabi hiçbir başarı tesadüf değildir. İlk
göreve geldiğimde arkadaşlar okul dergisini masamın üzerine
koydular ve “Dergiye hangi isimle devam edelim?” diye sordular. Hiç tereddüt etmeden, “Başarı” dedim. Çünkü bu dergide
her sene yeni ve daha büyük başarı haberleri vereceğimizden
hiç şüphem yoktu ve başarıya ulaşmak için yol haritamız hazırdı. Ekip olarak çalıştık, gayret ettik ve başarı geldi.
Türkiye birincisi olan öğrencimizle görüştüğünüzde ona
ne dediniz?
Tabi önce kendisine ve babasına sarılıp tebrik ettim. Mustafa Emir Gazioğlu çok örnek bir öğrenci. Aynı zamanda çok
da mütevazı. O ileride çok önemli bir insan olacak. Kendisiyle
konuşurken bunu hissediyorsunuz. Tabi diğer öğrencilerimizin
de her biri kendi alanlarında önemli başarılara imza atacaktır.
Bundan hiç şüphem yok. Mesela Türkiye on ikincisi olan ve
aynı zamanda dünya hafıza rekortmeni olan öğrencimiz Ömer
Faruk Doğru da şimdiden önemli işler yapmaya başladı bile.
Bir yandan tıp fakültesine devam ederken bir yandan da kurmuş olduğu Youtube sitesinde YKS’ye hazırlanan liseli gençlere tavsiyeler veriyor.
İhlas Koleji mezunları başarının formülünü kendilerine
saklamıyor, paylaşıyorlar yani, öyle mi?
Aynen öyle. Başı şeyler paylaşınca çoğalır. Sevgi ve bilgi
gibi. Biz mezun öğrencilerimize hep şunu söylüyoruz; İleride
ne yaparsanız yapın, insanlara faydalı olmak için çalışın. Hep
kendisi için çalışan insan sonunda kaybeder. Ama başkaları için
çalışan insan hem kazanır hem kazandırır. Biz İhlas Kolejinde
sadece alırken değil, verirken de mutlu olan insanlar yetiştirmek istiyoruz. Sadece para kazanmak değil, gönül kazanmak

için çalışacak bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Akademik eğitim programımızın her tarafına nüfuz etmiş olan bir değerler
eğitim sistemimiz var. Matematik anlatırken de beden eğitimi
dersinde de eğitimin asıl amacının iyi insan yetiştirmek olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz.
İhlas Koleji zaten değerler eğitimi denilince akla gelen ilk
okullardan bir tanesi?
Evet. Ama değerler eğitimini kırk dakikalık bir derse sıkıştırmak da çok doğru değil. Aylık seçilen temalar üzerinden
etkili bir değerler eğitimi programı uygulanamaz. Bunun için
öncelikle ideal bir okul iklimi gerekir. Bütün öğretmenlerin
güler yüzlü olduğu, örnek davranışlar sergilediği, öğrencilerin
kavga etmediği, birbirine teşekkür eden, özür dileyen ve nazik
bir dille konuşan insanların bulunduğu bir okul ortamı olmazsa, kırk dakikalık derslerde anlatılanlar bir işe yaramaz. Çünkü
öğrenciler kulaklarıyla dinlediklerini gözleriyle görmedikleri
takdirde ikna olmazlar. Siz sınıfta adaletten bahsedeceksiniz.
Ama bir öğretmen öğrencilerine not verirken adaletsizlik yapacak. Böyle bir okulda sizce değerler eğitiminin bir faydası
olabilir mi? O yüzden sözlerimizin tesir etmesi için önce biz
dosdoğru olacağız.
Peki efendim, eğitim dünyasını genel olarak değerlendirebilir misiniz? Yeni Milli Eğitim Bakanı geldikten sonra bir
hareket geldiğini söylemiştiniz daha önce. Bu olumlu hareket
devam ediyor mu?
Genel olarak gidişattan memnunuz. Bakanımız Ziya Selçuk eğitimin mutfağından gelen birisi. Hem resmi okulları hem
özel okulları biliyor, eğitim camiasının dertlerini yakından tanıyor ve ilgileniyor. Ama kendisinin de sık sık söylediği bir şey
var. Çayın lezzetini alması için iyi demlenmesi lazım. Biz biraz
aceleci bir milletiz. Ama daha sabırlı olmamız lazım. Ani alınan
kararlarda her zaman pişmanlık riski vardır. Ben bakanımızın
doğru ve yerinde adımlar attığını düşünüyorum.
O adımlar nedir efendim?
Bir kere 2023 Eğitim Vizyon belgesi tüm öğretmenler ve
okul yöneticileri için önemli bir ders kitabı özelliği taşıyor.
Derse giren ve yöneticilik yapan bütün eğitim kadrosunun bu
belgeyi altını çize çize okuması lazım. Çünkü orada bakanlığın
gerçekleştirmek istediği reformların yapı taşları bulunuyor.
Reformlar, ancak zihinsel hazırlık tamamlandığında yapılabilir. Bu belge de bir anlamda eğitim dünyasını zihinsel olarak
değişime hazırlıyor. Bunun yanında her okula sanat ve beceri
atölyeleri kurulması için ciddi bir gayret var. Kodlama dersleri
için müfredatlar geliştiriliyor. Ders çeşidinin azaltılması düşü5

nülüyor. İlkokullarda teneffüs sürelerinin uzatılması için pilot
uygulamalar yapılıyor. Ve en önemlisi de eğitimin baş aktörü
olan öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri için sürekli mesaj
veriliyor.
Daha önceki dönemlerde bu mesajlar verilmiyor muydu?
Veriliyordu ama bu kadar yoğun değildi. Bakanımız her konuşmasında öğretmenlerin işinin zor olduğunu, çok çalışmaları gerektiğini ve zihinsel dönüşüm için çok okumaları gerektiğini söylüyor. Bu mesaj birçok öğretmene ulaştı ve bir hareket
de meydana getirdi diye düşünüyorum. Gerçekten öğretmen
değişmedikten sonra sistemi istediğiniz kadar değiştirin, bir işe
yaramıyor. Bu yüzden sayın bakanımızın başlangıç noktasını
doğru buluyorum.
Pek bakanlık tarafından belirlenen hedefler İhlas Kolejinin hedefleriyle örtüşüyor mu?
Evet, örtüşüyor. Bu da bizi açıkçası çok sevindiriyor. Biz üç
sene önce bütün okullarımızda mutlaka sanat ve beceri atölyelerimiz olsun diye karar aldık ve çalışmaya başladık. Daha
sonra bakanlık da aynı kararı aldı. Biz iki sene önce ilk ve ortaokullarımızda kulüp derslerini okul dersleri içine dahil ettik.
Yani daha önceki yıllarda okuldan sonra yapılan birçok faaliyet,
okul saatleri içinde yapılmaya başlandı. Bakanımız da beş yıllık
plan doğrultusunda, sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetlerin okul
saatleri içinde yapılmasıyla ilgili çalışmaları anlattı. Bu anlamda
da bakanlıktan önce adım atmış olduğumuz için mutlu olduk.
Benzer şekilde kodlama derslerini de iki yıldır birçok kademede uyguluyor ve çok önemli sonuçlar alıyoruz.
Son zamanlarda Türkiye sınav sistemleriyle ilgili hızlı bir
dönem yaşadı. Sistemler değiştikçe siz de kendi sistemlerinizi
güncelliyor musunuz?
Elbette güncelliyoruz. Ama adımlarımızı her zaman dikkatli atıyoruz. Mesela TEOG sınavının kalkacağı ve açık uçlu
soruların bulunduğu bir sınav sisteminin geleceği haberleri
yayılınca ben arkadaşlarımı topladım. Onlara şunu dedim; “Arkadaşlar, sakın heyecana kapılıp ani kararlar almayın. TEOG
sınavı kalkar, yerine MEOG sınavı gelir. Şu anda Türkiye’nin alt
yapısı açık uçlu bir sınava hazır değil. O yüzden çalışmalarımıza aynen devam edelim.” Gerçekten de dediğim gibi oldu. Birkaç revizyonla yine çoktan seçmeli bir sınav sistemi geldi. Ama
sınav formatının ve soru tiplerinin değiştiğinin farkındayız
ve çalışmalarımızı buna uygun olarak güncelliyoruz. Değişen
sınav sisteminin merkezinde kitap okumak yer alıyor. Bir öğrenci çok ders çalışsa bile, kitap okumuyorsa uzun paragraflar
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arasında tıkanıp kalıyor. Bunun için öğrencilerimize kitap okumaları için sürekli telkinde bulunuyor ve müfredatımıza kitap
okuma ve metin analiz derslerini ekliyoruz. Zaten okul olarak
kullandığımız slogan da “Bu okulda okunur.” Öğrencilerimizin
hem sınavlarda hem de hayatta başarılı olmaları için bu slogana
uygun davranmalarını bekliyoruz.
Sosyal ve sportif faaliyetlere verdiğiniz önem biliniyor. Bu
alanlarda da alınan önemli başarılar var mı?
Olmaz mı? Hemen her gün yeni bir haber geliyor. Hemen
ilgili okula gidip arkadaşları tebrik ediyoruz, fotoğraf çektiriyoruz ve bu başarıları kutluyoruz. Bu başarılar dergimizin sayfaları içinde yer alacak. O yüzden ben hepsini tek tek saymayayım.
Ama karate, judo, yüzme, okçuluk, buz pateni gibi birçok spor
alanında il ve ülke genelinde derece sahibi sporcular yetiştiriyoruz. Yine sanatsal alanda öğrencilerimiz resim ve şiir yarışmalarında derece alıyorlar. Sosyal sorumluluk projeleri de bu
arada hız kesmeden devam ediyor. Spor yapan, şiir okuyan,
insanlık yararına çalışan ve bir şeyler üreten öğrencilerimiz var.
Daha ne isteriz?
Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.

BU OKULDA ÖĞRENİLİR

ZENGiNLEŞTiRiLMiŞ
MÜFREDATLA

HAYATA HAZIRLAYAN
EĞiTiM MODELi
İhlas Koleji öğrencileri okul öncesinden itibaren oynayarak,
eğlenerek, etkinlik yaparak, merak ederek ve keşfederek
öğrenirler. Öğrencilerimiz masal ve drama derslerinde
hayal kurmayı ve üretmeyi, satranç ve düşünme becerileri
derslerinde problem çözmeyi, kodlama derslerinde ise
algoritmik düşünmeyi öğrenirler.
Öğrencilerin düşünce ve hayallerini tasarlayıp gerçek hayata
uygulayabilmeleri için, tasarım beceri atölye dersleri, tüm
branş derslerine entegre bir şekilde müfredata dahil edilmiştir.
- Robotik/Kodlama Atölyesi
- Ahşap Atölyesi
- Düşünme Becerileri Atölyesi
- Zekâ oyunları atölyesi
- Masal atölyesi
- Drama dersleri
- Düşünme becerileri dersleri
- Güzel ahlak dersleri

MUTLU VE BAŞARILI BİR NESİL

Masal derslerinde kitap sayfalarındaki bilgiler en güzel
kıyafetlerini giyerek zihinlerde defile yapar. Drama derslerinde
öğrenciler kazanımların gerçek hayatla randevusuna şahitlik
ederler. Düşünme becerileri dersinde düşünmenin gücünü,
satranç dersinde hamle yapmayı, kodlama dersinde hamleleri
yazmayı öğrenirler. Ahşap atölyesinde el becerileri gelişir,
hayallerine şekil verirler. Güzel ahlak derslerinde ahlaklı
olmayı, değerler eğitimi dersinde değerli olmayı öğrenirler.
İhlas Kolejinde yapılan her şey, mutlu, başarılı ve iyi insanlar
yetiştirmek içindir.
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SINAVLARA HAZIRLIKTA
MARKA ÇALIŞMALAR
Lise ve üniversite sınavlarına hazırlık çalışmaları İhlas Kolejine
özel marka çalışmalarla yürütülür. Her sene Türkiye çapında
elde edilen dereceler bu çalışmaların başarısını ispatlamıştır.
Diğer okullarda zil çalıp herkes evine giderken, İhlas
Kolejinde sınavlara hazırlanan öğrenciler biraz mola verip
çalışmaya devam ederler. Güneş battıktan sonra okulda yanan
ışıklar, Türkiye genelinde alınan derecelerin ve ardı ardına
gelen başarıların habercisidir aslında.
Öğrencilerimiz yıl boyunca farklı üniversiteleri ziyaret ederek
derslere katılırlar. Sınav öncesinde gerçek sınav ortamını
aratmayan bir şekilde üniversitelerde sınavlara girerler.
Hedeflerini netleştirmek için kendi ilgi ve isteklerine uygun
olan fakülte ve bölümleri ziyaret ederek bilgi alırlar.

“KONUŞTURAN”
YABANCI DİL EĞİTİMİ

Sınav öncesinde öğrencilerimiz bu sene Afyon ve
İstanbul’daki iki farklı otelde düzenlenen yoğun çalışma
kampına katılmışlardır. Bir hafta süren çalışma kamplarında
öğrencilerimiz hem farklı bir ortamda yenilenmişler hem de
günde en az 10 saat devam eden yoğun bir çalışmayla sınava
hazırlık anlamında ciddi bir yol kat etmişlerdir.
SONUÇ ORTADA
YKS Türkiye birincisi ve on ikincisi olan öğrencilerimiz bu
sistemle çalışmış ve başarıya ulaşmışlardır. 33 öğrencimizin
tıp fakültesini kazanması, 53 öğrencimizin mühendislik
fakültelerine yerleşmiş olması bir tesadüf olamaz. İlk 100’de 9
derece, ilk 500’de 20 derece ve ilk 1000’de 20 derecenin İhlas
Koleji öğrencilerine ait olması da tesadüflerle açıklanamaz.
Bu başarının sırrı ancak sınavlara hazırlık için tasarlanan
özgün öğretim modelleriyle, inanç, kararlılık ve azimle
açıklanabilir.
MARKA ÇALIŞMALAR
- ADA (Akşam Ders Atölyesi)
- ETAP (Eksik Tamamlama Atölye Programı)
- HAP (Hızlandırılmış Atölye Programı)
- SETAP (Sömestr Eksik Tamamlama Programı)
- Sınav Kulübü
- Birebir dersler
- Danışmanlık sistemi,
- Yoğun çalışma kampları
- Kariyer hedefli rehberlik
8

Okul öncesinde başlayan etkinlik tabanlı yoğunlaştırılmış
yabancı dil eğitimi lisede Cambridge ve TOEFL sınav
hazırlıklarına kadar devam eder. Yabancı dil derslerinde
iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla hazırlanan özel bir
müfredat uygulanmaktadır.
Türkiye genelinde düzenlenen ve İngilizce konuşma
becerilerinin ölçüldüğü yarışmalarda üst üste ilk üç dereceyi
İhlas Koleji öğrencileri almıştır.
Çünkü ihlas Kolejinde İngilizce öğrenmek, İngilizce
konuşmak demektir. Konuşma becerisini yapay olmayan
ortamlarda geliştirmek için uluslararası projeler yürütülmekte,
öğrencilerimizin İngilizce konuşarak yer aldıkları
global konferans ve etkinliklere düzenli olarak katılım
sağlanmaktadır. Okul genelinde yıl boyunca düzenlenen
yabancı dil odaklı yarışma ve etkinlikler de öğrencilerimizin
yabancı dili sevmeleri ve doğal bir edinim sağlamaları için
uygulanmaktadır.
Okul içinde düzenlenen dublaj
yarışmaları, Marmara Talks ve İhlas
Best gibi İngilizce sunum yarışmaları
da İngilizce eğitimini sınıfın dışına
taşıyan ve hayatın merkezine alan
etkinliklerdir.

BU OKULDA ÖĞRENİLİR

ULUSLARARASI PROJELERLE
GLOBAL DÜŞÜNME EĞİTİMİ
İhlas Kolejinde öğrenciler MUN, EYP ve Erasmus gibi
Avrupa Birliği tarafından desteklenen uluslararası projelere
katılırlar. Bu projelerde farklı ülkelere ziyaret gerçekleştiren
öğrencilerimiz, tüm dünyayı ilgilendiren sosyal konularla ilgili
yaptıkları özel çalışmalarla birçok ödül almışlardır.
En son yapılan Erasmus projesi kapsamında öğrencilerimiz
Belçika, Hırvatistan, Romanya ve Fransa’yı ziyaret etmişler ve
“Girişimcilik Yoluyla İngilizce Eğitimi” başlığıyla yürütülen
projeyi tamamlamışlardır.
Model Birleşmiş Milletler ve Avrupa Gençlik
Parlamentosunun düzenlediği konferanslardan hep ödülle
dönen öğrencilerimiz, bu etkinliklerde bütün dünyayı
etkileyen sosyal, siyasi ve ekonomik süreçler hakkında
çalışmalar yapmakta ve bu çalışmalarını İngilizce olarak
sunma fırsatı bulmaktadır.

GÖNÜLLERE DOKUNAN
DEĞERLER EĞİTİMİ
“Eğitim gönüllere dokunmaktır” sözünü rehber edinen İhlas
Kolejinde okul öncesinden lise son sınıfa kadar değerler
eğitimi devam eder. İhlas Kolejinde değerler eğitimi sadece
sınıflarda değil okul bahçesinde, kantinde, spor salonunda ve
öğrencinin ayak bastığı her yerde vardır. Her yaşa özel olarak
oluşturulan değerler eğitimi müfredatıyla iyi ve topluma
faydalı bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

ERASMUS
HEM SOSYAL HEM SORUMLU
ÖĞRENCİLER
Öğrencilerimiz “Bir Adım da Sen At” ve “Umut Ağacı”
ismindeki sosyal sorumluluk kulüpleriyle dünyanın dört bir
yanındaki yardıma muhtaç kişilere ulaşmaktadır.
Afrika’da su kuyusu açtıran, onlarca köy okuluna kütüphane
kuran, şehit çocukları ve yetimler için farklı kampanyalar
yürüten öğrencilerimiz sosyal sorumluluk alanında bir
farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.
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BU OKULDA BAŞARILIR

İhlas Kolejinin Gururu
Mustafa Emir Gazioğlu,

2018 YKS
Türkiye Birincisi
Özel Bahçelievler İhlas Fen Lisesi öğrencisi Mustafa
Emir Gazioğlu, YKS sayısal ve TYT puan türlerinde
Türkiye birincisi oldu.
Sınavlara çok iyi hazırlandığını ve bu sonucu
beklediğini söyleyen Gazioğlu, öğretmenlerinin sınav
maratonu boyunca kendisine en iyi şekilde destek
olduğunu ifade etti.
Gazioğlu, “Okulumdaki öğretmenlerimle her gün
üstüne katarak çalışmalarımızı yaptık. Onların
üzerimizdeki emekleri gerçekten çok büyük. Sınav
sonuçları açıklandığında mutluluğumu ilk önce ailem
ve öğretmenlerimle paylaştım.” dedi.
TYT testlerinde Türkçede 39 doğru 1 yanlış, sosyal
bilimlerde 20 doğru 0 yanlış, temel matematikte 40
doğru 0 yanlış, fen bilimlerinde 20 doğru 0 yanlış
yapan Mustafa Emir Gazioğlu, AYT testlerinde ise
matematikte 40, fizikte 14, kimyada 13 ve biyolojide
13 soruya doğru cevap vererek büyük bir başarıya
imza attı.
Şampiyon Dershaneye Gitmedi
Okuldaki üniversite hazırlık çalışmalarının bütün
ihtiyaçlarını karşıladığını ve bu yüzden herhangi bir
dershaneye gitme ihtiyacı hissetmediğini söyleyen
Gazioğlu, 9. sınıftan beri İhlas Kolejinde okuyor.
İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin:
“Gururluyuz!”
İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri
Yeltekin, böylesine önemli bir başarıya imza

10

atan öğrencileri Mustafa Emir Gazioğlu ile gurur
duyduklarını söyledi. İhlas Koleji olarak üniversite
sınavlarına hazırlanan bütün öğrencilerle yoğun bir
çalışma dönemi geçirdiklerini vurgulayan Yeltekin,
“Özellikle 12. sınıf öğrencilerimiz, haziran ayına
kadar yaptığımız çalışma programlarıyla sınavlara
hazırlandılar. Şehir dışında gerçekleştirdiğimiz
sınav kamplarımız, akşam ders atölyelerimiz, bire
bir çalışmalarımız ile gerçekten yorucu ve zorlu bir
dönemin ardından sınavlara girdiler. Öğrencimizin
aldığı başarılı sonuçlardan çok mutluyuz. Bizlere bu
mutluluğu yaşatan öğrencimize üniversite hayatında

BU OKULDA BAŞARILIR

da başarılar diliyorum. Bu vesileyle hem öğrencimizi
hem de öğretmenlerimizi canıgönülden tebrik
ediyorum.” dedi.
Evladımla Gurur Duyuyorum
Yıldız Teknik Üniversitesinde öğretim üyesi olan
Şükrü Ayhan Gazioğlu duygularını şöyle anlattı:
“Çok heyecanlıyım. Evladım elinden geleni
yapıyordu, onunla gurur duyuyorum. Kendine
daima hedefler koyuyordu ve o yolda çalışıyordu. Bir
haftadır tatildeydik, orada bile İngilizce çalıştı. Her
girdiği kulvarda birinci olma hedefi var. Başarısını
biraz da buna borçlu.”

DÜNYA HAFIZA REKORTMENİ ÖMER FARUK
DOĞRU, 2018 YKS TÜRKİYE 12’NCİSİ OLDU
Dünya Hafıza Olimpiyatları’nda tüm rekorları kırarak
birinci olan İhlas Koleji öğrencisi
Ömer Faruk Doğru, 2018 YKS’de
12. olarak büyük bir başarıya daha
imza attı. Medipol Üniversitesi
Tıp Fakültesini tercih eden Ömer
Faruk Doğru, şimdi başarının
sırlarını kendi adıyla kurduğu
YouTube kanalında paylaşıyor. Çok
kısa bir süre içinde 60 bin takipçiye
ulaşan Youtube kanalında hafıza
tekniklerinden ders çalışma
yöntemlerine kadar birçok konuya
değinen Doğru’nun takipçilerini
genellikle üniversiteye hazırlanan
öğrenciler oluşturuyor.

Tercihi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oldu
Türkiye birincisi olan Mustafa Emir Gazioğlu
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesine
yerleşti. Şampiyon Emir Gazioğlu, hedefine ulaştığı
için mutlu olduğunu söyledi.
TÜRKİYE’NİN ALTIN GENÇLERİ
ÖDÜLLENDİRİLDİ
İş Bankası tarafından üniversite sınavında üstün
başarı gösteren öğrencilerin ödüllendirilmesi
amacıyla 1971’den beri geleneksel olarak
yapılan “Altın Gençler” uygulaması İş Bankası
Genel Müdürlük binasında yoğun bir katılımla
gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını Türkiye İş
Bankası Genel Müdürü Adnan Bali’nin yaptığı
törende, İhlas Kolejinden mezun olarak 2018 YKS’de
Türkiye 1.’si olan Mustafa Emir Gazioğlu ve Türkiye
12.’si olan Ömer Faruk Doğru ödül almaya hak
kazandı.
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İhlas Koleji TEDEd Club
“FİKİR TUTULMASI 2019”
Dünyanın en büyük konferans platformu olan TED’in
dünya çapında okullar için başlattığı TED-Ed Club
organizasyonu çerçevesinde İhlas Koleji tarafından TEDEdClub Ihlas College konferansı düzenlendi.
İhlas Koleji Bahçelievler Kampüsü Konferans Salonu’nda
Fikir Tutulması’19 teması altında yapılan konferansta 12
İhlas Koleji öğrencisi konuşmacı olarak yer aldı.
“12 Özgün Fikir, 12 Tutkulu Konuşmacı” sloganıyla yola
çıkan on iki öğrenci özgün fikirlerini kendilerine ayrılan
yedi dakikalık süre içerisinde dinleyicilerle paylaştılar.
Konferansta Osman Furkan “Eğitimin Teknoloji Üzerine
Etkisi”, Selin Kurt “Biliyorum Ama Yapamıyorum,
Anlıyorum Ama Konuşamıyorum”, Sena Demirağ
“Kendini Affet”, Seyyidhan Şaroğlu “Anlamak Üzerine”,
Tuğba Nur Gül “Why Are We Misunderstood”, Sudenaz
Salman “Cinsiyet Eşitliği”, Şeyma Nilaynur Aydın “
Kendine İyilik Yaptığın Kadar İyisin”, Zeynep Rana
Öz “Sükûtun da Bir Sesi Var Mıdır?” Uğurcan Çiftçi
“Düşünmek Nedir?”, Betül Özkahraman “Üzerimizdeki
Güzellik Baskısı”, Beyza Nisanur Balkan “Neden
Mesleğinizde Başarılı Olmayacaksınız?” ve Mehmet Emir
Süve “Cesaret” konulu sunumlarını yaptılar.
Süve’ye büyük alkış
Kekeme olan ve cesaret konulu sunumuyla dinleyicilerin
karşısına çıkan Mehmet Emir Süve, dört yaşından bu yana
kekemelikle yapmış olduğu mücadeleyi anlattı. Geçen
zaman içinde terapistlere giderek ve kitaplar okuyarak
kekemeliğin üstüne gittiğini söyleyen Süve’ye salondan
büyük alkış geldi.
14

Kurt, ezberci eğitime karşı
Ezberci eğitimin sonuçlarını anlattığı “Biliyorum Ama
Yapamıyorum, Anlıyorum Ama Konuşamıyorum” sunumuyla
dikkat çeken Selin Kurt, sınav odaklı eğitim sisteminde
öğrenmenin gerçekleşmediğine vurgu yaptı. Başından geçen
olayları da sunumunda anlatan Kurt, ezberci sistemden dolayı
öğrencilerin bildikleri konuları gerçek hayata aktaramadıklarını
anlattı.
Konferansta Özel Bahçelievler İhlas İlkokul’u öğrencileriyle
soru cevap şeklinde hazırlanan “Çocuğa Sor” konulu video
gösterimi yapıldı. Yağmur Seyman ve Burak Kurtaran’ın
seslendirdikleri şarkılarla renk kattığı konferansta öğretmen ve
öğrencilerle yapılan röportajlar da büyük ilgi çekti.
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İhlas Koleji tarafından her yıl
düzenlenen Bahar Şenlikleri
Beylikdüzü, Bahçelievler ve Ispartakule
Kampüslerinde yapıldı.
Şenliklerin düzenlendiği İhlas Koleji
kampüslerinde kurulan stantlarda ve
oyun alanlarında misafir edilen aileler ve
çocuklar keyifli saatler geçirdiler.

Bahar
Şenlikleri
Büyük Coşkuya
Sahne Oldu

16

İhlas Koleji öğretmenlerinin yer
aldığı ahşap atölyesi, robotik ve 3D
bölümü, maket uçak standı, kimyasal
deney stantlarında çocuklar değişik
deneyimler yaşadılar. Yüz boyama ve
şişme oyun alanları minikler için eğlence
kaynağı olurken abileri ve ablaları da
kendileri için hazırlanmış olan alanlarda
geleneksel çocuk oyunları, okçuluk,
basketbol, dart, beceri oyunları gibi bir
çok dalda hünerlerini gösterdiler.
Anne babaların çocuklarıyla beraber
oyunlar oynadığı şenliklerde çocukların
mutluluğu görülmeye değerdi. Her
standı dolaşan ve her oyuna katılan
çocuklar gün sonunda keyifli şekilde
şenlik alanlarından ayrıldılar.
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Yeltekin: “Bahar
coşkusunu çocuklarımızla
ve aileleriyle birlikte
yaşadık.”
Şenliklerin düzenlendiği
kampüslerde çocuklarla birlikte
aktivitelere katılan ve onların
neşesine ortak olan İhlas Eğitim
Kurumları Genel Müdürü
Bedri Yeltekin, aileleri İhlas
Kolejinde misafir etmekten
dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Baharın neşesini hep birlikte
yaşadıklarını ifade eden Yeltekin,
“Bu yıl da bahar şenliklerimizi
üç kampüsümüzde de
gerçekleştirdik. Kurmuş
olduğumuz sosyal ve sportif
alanlarda onların diledikleri
gibi eğlenebilmeleri için gerekli
olan tüm aktiviteleri yaptık.
Gün bittiğinde çocuklarımızın
yüzlerindeki gülümseme
bizim için en büyük mutluluk
oldu. Bu vesileyle İhlas
Koleji kampüslerine gelerek
şenliklerimize katılan ve bizleri
yalnız bırakmayan herkese
teşekkür ediyorum.” dedi
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Özel Bahçelievler Anadolu/Fen Lisesi tarafından
düzenlenen “Tecrübe Konuşuyor” programı, liseli
öğrencilere ilham olacak ve motivasyon sağlayacak,
alanında başarılı konuşmacıları bir araya getirdi.
Konuşmacılar, kendi hayatlarından verdikleri
örneklerle öğrencilere inancı, azmi ve mücadele
etmenin önemini anlattılar.

Ömer Sevinçgül

Tecrübe Konuşuyor programının ilk konuğu yazar
Ömer Sevinçgül oldu.
İhlas Koleji Bahçelievler Kampüsü Konferans
Salonu’nda gerçekleşen programda yazar Sevinçgül,
hayatından kesitler sunarken yazarlığa nasıl
başladığını anlattı. Yazar olmak isteyen gençlere
tavsiyelerine devam eden Sevinçgül, günümüzde
birçok yazarın popülist yaklaşımı benimseyerek
üretimde bulunduğunu ancak bu yazarların zaman
içinde kaybolup gittiklerini ifade etti.
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Emre Aydemir

“Tecrübe Konuşuyor” programının bir diğer
misafiri ilk Türk futbol bilim adamı olarak önemli
bir kariyere sahip olan ve dünyanın çeşitli yerlerinde
sayısız konferans ve seminer veren Emre Aydemir
oldu. Aydemir, Bağcılar’dan başlayarak dünyanın
en önemli futbol kulüplerinden biri olan Arsenal’de
antrenörlük yapmasına kadar uzanan başarı
öyküsünü öğrencilerle paylaştı.

Yahyahan Güney
Hayati İnanç

“Tecrübe Konuşuyor” programının mühim
misafirlerinden biri de Türkiye’nin dört bir yanında
yaptığı programlarla divan edebiyatı sevgisini
aşılayan Hayati İnanç’tı. İnanç, anlattığı hikâyelerin
yanı sıra önemli şairlerin şiirlerini de öğrencilerle
paylaştı.
Çevresinden sık sık, yaklaşık sekiz bin beyiti nasıl
ezberlediğinin sorulduğunu söyleyen İnanç, “İlk
maddeyi söyleyeyim: Birini dinlerken adamın
beynini içer gibi dinlerim. Yani o kadar dikkatli
dinlerim.” dedi.

Farklı meslek dallarından misafirleri davet eden
Tecrübe Konuşuyor programı, yılın son programında
Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney’i ağırladı.
Yeryüzü Doktorları organizasyonunun ülkemizde
bulunan sağlık gücünü dünyanın çeşitli
bölgelerine din, dil, ırk ayırt etmeden tamamen
kalbi merhametle ulaştıran bir dernek olduğunu
ifade eden Güney, doğal afetler ve savaşlar gibi
mağduriyetin olduğu yerlere ulaşmaya çalıştıklarını
söyledi.
Dünya üzerindeki yardım organizasyonlarının
yapısını anlatan Güney, bu organizasyonlar içinde
sivil toplum kuruluşlarının gücünün arttığını belirtti.
21
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Mezunumuz İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak:
“İhlas Koleji bana doğru düşünmeyi, doğru
bakabilmeyi öğretti.”
Türkiye’nin en genç milletvekili olarak meclise giren mezunumuz
Rümeysa Kadak siyasete ve hayata dair sorularımıza içtenlikle cevap verdi.
Biraz kendinizden bahseder misiniz?
Eğitim hayatıma İhlas Koleji ile başladım. Ortaokul ve liseyi İhlas Eğitim Kurumlarında tamamladım. Daha sonra Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünü bitirdim.
2016’da Marmara Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkan Yardımcılığı yaptım. Dünya şampiyonlarının katıldığı münazara
turnuvalarında koordinatör olarak görev aldım. Başkanlığını
yaptığım Meridyen Münazara Kulübü, ulusal ve uluslararası
pek çok ödül kazanırken AK PARTİ Sivil Toplum Farkındalık
Ödüllerinde Yılın Eğitim Projesi ödülüne layık görüldü. Hâlen
Ak Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığında Başkan
Yardımcısı olarak görevime devam etmekteyim.
Siyasete atılma fikri nasıl gelişti, bunda kimler etkili oldu?
Üniversiteli olduğum yıllarda Meridyen Derneği’nin “münazara” ekibindendim. Aynı zamanda üniversitede öğrenci
konseyinde başkan yardımcılığı yapıyordum. Meridyen Derneği bize inandığımız alanlarda kendimizi gösterebilme, kadim
kültürümüzü yakından idrak etme, kendi çaba ve imkânlarımızla kendimizi temsil edebilme hakkı tanıdı. Nihayetinde 7
Mayıs’ta Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan “İstanbul Meridyen Open ‘17. Uluslararası Münazara Turnuvası”nın ödül töreni sırasındaki konuşmamla Cumhurbaşkanı’mızın dikkatini
çektim ve MKYK listesine alındığımı öğrendim.
Bu kadar genç yaşta milletvekili olacağınızı tahmin eder
miydiniz?
Çok değil, üniversite son sınıfta bile dernek koşuşturması,
sınavlar, münazaralar arasında birisi gelip bana “Milletin kürsüsünden sesleneceksin.” dese buna gerçekten inanmazdım.
Bu yüzden bütün gençlere hayal kurma ve inanma şansı veren
büyüklerime, bu minvalde Cumhurbaşkanı’mıza teşekkürü her
zaman bir borç biliyorum.
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Milletvekili olduktan sonra hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu?
Aslında üniversite yıllarını da çok hareketli geçirdim. Onun
için biraz antrenmanlıydım. Fakat milletvekili olma süreciyle
başlayan yoğunluğu tarif etmem mümkün değil. Ama ülkem
için çalışmaktan mutlu olmam her yorgunluğa değiyor.
Yeni hayatınıza ailenizin bakışı nasıl?
Tabii ki benimle çok gurur duyuyorlar. Bu pozisyonda
olmamdan ve en önemlisi vatanıma hizmet etmemden dolayı çok mutlular. Ailem beni hep farklı aktivitelere götürürdü.
Özellikle de dedem bu konuda üstümüze çok düştü ve benim
ilgi alanımı belirlememde bana çok yardımcı oldu. Bunun için
sonuçtan çok memnunlar.
Meclis’te bir gününüz nasıl geçiyor?
Meclis, kanunların yapıldığı ve demokratikleşmenin merkezidir. Tartışma ortamlarını, demokrasilerin vazgeçilmez bir
parçası olarak görüyorum. Ama bu tartışmaların dışında da
Meclisteki milletvekillerimiz biz genç vekillere bu adaptasyon
sürecinde çok destek veriyor. Ben siyasi partileri değil nezaketi
öncelememiz gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında Meclis’te yapılan rutin işlerimiz de oluyor.
Geldiğiniz bu noktada İhlas Kolejinin size kazandırdıkları nelerdir?
Her şeyden önce İhlas Koleji; müdürü, öğretmenleri, personelleri ve arkadaşlarımla bir aileydi benim için. Çok kaliteli
dersler işledik. Çok farklı aktiviteler yaptık. Günlerimiz dolu
dolu geçiyordu. Sadece akademik yönden değil kişisel becerilerinin ön plana çıkarıldığı bir okul İhlas Koleji. Özellikle yaptığımız münazaralar, drama etkinlikleri, İngilizce aktiviteleri, kitap
analizleri, sunumlar benim bugün bulunduğum yer için temel
teşkil ediyor. Tabii değerler eğitimini de aslında en başa koymak gerekiyor. İhlas Koleji demek millî ve manevi değerlerimiz
demek benim için. Sevgi, merhamet, hak, vefa, yardımlaşma ve
daha birçok değeri yaşayarak öğrendik. Bu da İhlas Koleji’nin
çok uzun zamandır ayakta duran, vizyonu, misyonu net olan
nitelikli bir kurum olmasından kaynaklanıyor. Okuldan mezun
olduktan sonra da İhlas Kolejinin istikrarlı başarılarını duymak
ve bu okulun bir mensubu olmaktan dolayı da çok gurur duyduğumu ifade ederim. Özellikle geçtiğimiz sene YKS Türkiye
birincisinin ve daha pek çok derecenin İhlas Kolejinden çıktığını duyunca ne kadar doğru bir okulda okuduğumu bir kez

daha anladım. Sözün özü; İhlas Koleji bana doğru düşünmeyi,
doğru bakabilmeyi öğretti.
Okulumuzun bir mezunu ve en genç milletvekilimiz olarak İhlas Koleji öğrencilerine neler tavsiye edersiniz?
Gençler her şeyden önce ülkesini düşünen iyi bir vatandaş
olmalı. Yaptığı her işi en iyi şekilde yapmalı ve kendisine sınır
çizmemeli. Özellikle İhlas Kolejinde okuyan genç kardeşlerime tavsiyem okullarının kıymetini bilmeleri, burada eğitim ve

23

MEZUN RÖPORTAJLARI

öğretimin birlikte yapıldığını fark etmeleri, öğretmenlerinin
onların becerilerini keşfetmesine müsaade etmeleridir. Lise
yıllarını çok iyi geçirmelerini, kendilerini çok yönlü geliştirmelerini, okulda sadece dersler değil sosyal faaliyetlere katılmalarını tavsiye ederim. Bir konferans varsa gençler sadece bu konferansa katılan değil, bu konferansı veren de olsunlar. Siyasette
aktif rol alsınlar. Hayal kursunlar ve hayallerine inansınlar. Sağına ve soluna bakmadan “Ben varım!” desinler ve demokrasiden
asla taviz vermesinler.
İleriye dönük hedefleriniz arasında neler var?
Öncelikle bireysel olarak eğitim hayatım henüz bitmedi.
Sadece lisans hayatım sona erdi. Yakında yüksek lisans çalışmalarım başlayacak. Eğitim bir yolculuk ve yolculuğa devam edeceğim. Bununla beraber gençlerle ve gençlikle ilgili yatırımlar
yapmak istiyorum. Bunlardan en önemlisi eğitim. Gençlerin de
bu alanda faaliyet göstereceği bir eğitim alanı açmak ilk hedeflerim arasında yer alıyor. Türkiye’deki her alanda gençlerin söz
sahibi olmaları konusunda atılımlar yapmak istiyorum. Günümüzün en büyük sorunlarından biri gençleri doğru okuyamamak. Bu yüzden bir genç olarak gençlerin problemlerini gören
değil onları yaşayanların da siyasi kademelerde yer almaları ve
geleceği inşa etmeleri için çalışacağım.
Son olarak gelecekte nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz?
Herkes artık kabul etmelidir ki değişime en hızlı adapte olan kitle gençlik ve Türkiye, dünyada en çok genç nüfusa
sahip olan ülkeler arasında yer alıyor. En başta sahip olduğu24

muz özgürlüklere sahip olmaya devam edeceğimiz bir Türkiye
hayal ediyorum. Çünkü biz gençler özgürlüğü çok seviyoruz.
Ülkemizin 90’lı yıllarda ve daha öncesi yaşadığı tek tip insan
anlayışına geri dönmeden, kavga etmek yerine üretmeyi hedef
alan bir ülke hayal ediyorum. Bilişimden bilim felsefesine, insan haklarından üretim alanlarına kadar söz sahibi olacak, sorumluluk ve görev bilincinde ülkemizin içinde hizmet edecek
ve dünyaya açılacak gençlerin aktif yer aldığı bir Türkiye’yi hayal ediyorum. Bunun için de gece gündüz demeden çalışmaya
devam edeceğim.

MEZUN RÖPORTAJLARI

2007 OKS Türkiye Birincimiz Fatih Özkan

Başarılı Bir Doktor Olma Yolunda
Gönüllere dokunmak için doktor olmayı seçen 2007 OKS
Türkiye Birincimiz Fatih Özkan, kariyerindeki basamakları
Başarı Dergisi okuyucuları için anlattı.
Sizi tanıyabilir miyiz?
Adım Fatih Özkan, 1993 doğumluyum.
İlk ve ortaöğretimimi Marmara Evleri
İhlas Kolejinde tamamladım. 2007 yılında yapılan OKS’de Türkiye birincisi
oldum ve İstanbul Lisesine yerleştim.
Daha sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesini
tamamlayarak Haseki Kardiyoloji Enstitüsüne başladım. Ailem İhlas Marmara
Evleri’nde yaşıyor. Ben de vakit buldukça buraya gelip hocalarımla, eski arkadaşlarımla vakit geçiriyorum.
2007 yılında OKS Türkiye birincisi
oldunuz. Bu gerçekten büyük bir
başarı! Bu başarıyı elde etmenin sırrı
nedir?
Her zaman çok düzenli ve disiplinli çalıştım. Aslında derece yapmak gibi bir
hedefim yoktu. Birincilik için ayrı bir
formül olduğunu da düşünmüyorum.
İstikrarlı çalıştığın sürece başarı ardından geliyor. Tabii sınav anındaki durum
da çok önemli.
Bu başarıyı elde etmenizde öğretmenlerinizin etkisi var mıydı?
Tabii ki. Öğretmenlerimizin ders anlamında etkisinin çok büyük olmasının
yanı sıra yaşadığım güzel hislerin de
elde ettiğim başarıda etkisi çok büyük.
Çünkü akademik açıdan bizlere destek
olan öğretmenlerimiz duygusal açıdan
da destek oldular. Bu da okulumuzun
en büyük farkıydı. Motivasyonumuz
hep üst seviyede tutuldu. Ayrıca İhlas
Kolejinin ortamı da çok güzeldi. Hem
öğretmenlerimizle hem de arkadaşlarımızla iletişimimiz çok iyiydi. Üzerimde
emeği olan bütün hocalarıma minnettarım.

Sınava hazırlandığınız dönemde
böyle bir başarı elde edebileceğinizi
düşünüyor muydunuz?
Sınava hazırlanırken başarılı olacağımın
farkındaydım ama hiçbir zaman birinci
olurum diye yola çıkmadım. Amacım
her zaman elimden gelenin en iyisini
yapmaktı. Onu da yaptığımı düşünüyorum.
Hedefinizi belirlemede okulunuzun
etkisi oldu mu?
Benim kafamda seçeceğim bölüm ile
ilgili bir fikir yoktu ama her zaman için
öğretmenlerimin benden beklentileri
vardı. Bu beklentiler bana hep pozitif
yansıdı. İniş çıkışları ben de yaşadım
ama hiç moralimi bozmadan devam
ettim.
İhlas Kolejinde sizin için en unutulmaz
olan şey nedir?
İhlas Kolejinde yaptığımız geziler benim
için unutulmazdı. Yapılan gezilere hep
katılırdım. Bu samimi bağların kurulmasında gezilerin çok önemli olduğunu

düşünüyorum. Hem arkadaşlarımızla
hem öğretmenlerimizle farklı şehirleri
görmemiz çok keyifliydi.
Neden tıp fakültesini tercih ettiniz?
İnsanlarla iç içe olan meslekleri seviyorum. Tıp fakültesinin de sosyal bir yönünün olduğunu düşünüyorum. İhlas
Kolejinden aldığım “İnsanların Gönüllerine Dokunmak” duygusunu yaşayabileceğim bir alan olduğu için bu mesleği
tercih ettim.
İhlas Koleji dediğimizde sizin aklınıza
gelen ilk şey nedir?
Aslında çok şey var. İhlas Koleji denildiğinde iyi olan pek çok şeyi hissedebiliyorum. En önemlisi de huzur ve sıcaklık.

Mezun öğrencimiz 2007 OKS Türkiye Birincisi Fatih Özkan’la yıllar sonra buluştuk

25

MEZUN RÖPORTAJLARI

Ömer Enes Kocabaş

Bir Hayalin Peşinde İlham Verici
Bir Başarı Öyküsü
Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
İhlas Kolejinden sonra İstanbul Üniversitesi Sivil Havacılık Ulaştırma İşletmeciliği
Yönetimi’nden mezun oldum. Çok küçük yaşlardan itibaren hudutsuz göklere gönül verdim. Kaan Air’de ülkemizin
kuzeyinde helikopterle doğalgaz, güneyde petrol arama, tüm ülkenin yüksek gerilim hatlarının helikopterle görev operasyonu, yangın helikopterleri,
sayısız film çekimi, hava yolları helikopterle reklam çekimleri ve devlet erkânı
uçuşlarına Uçuş Planlama Hava Harekât
uzmanı olarak görev yapıyorum. Ayrıca
TÜSHAD yönetim kurulu yedek üyeliğine ve kurucusu olduğum STRATUS
Havacılık yönetim kurulu başkanlığına
devam ediyorum. Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş
telsiz kullanım yetki belgeli 1.Sınıf Ticari
İHA Pilotluğu, Amatör Telsiz Operatörlüğü ve 24 metreye kadar ticari olmayan
açık sular Deniz Kaptanlığı lisansım var.
Lisedeyken bunların hepsi bir hayalden
ibaretti. İnancımı kaybetmedim, mücadele ettim ve çok şükür hayallerimin
çoğunu gerçekleştirdim.
Havacılığa olan ilginiz tam olarak
nasıl başladı?
Benim bu mesleğe olan aşkımı mesleğine aşk derecesinde bağlı olan bir hostese borçluyum. Daha okula bile başlamamıştım. Bir uçak yolculuğu sonrasında
uçaktan inerken bir ara ailemi kaybettim. Beni kucağına alan bir hostes uçağı
gezdirip bana uçağın her yerini anlattı.
Çok ilgimi çekti. O gün kaybolmasaydım ve o hostes benimle ilgilenmeseydi
belki de bu ilgi başlamayacaktı.
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hazır olduktan sonra derse başlıyorum.
Öğretmenlerimin derste bizleri motive
etmek için kullandığı yöntemleri ben
de kendi eğitimlerimde kullanıyorum
ve bunun faydasını hala görüyorum.

İhlas Koleji’nde aldığın eğitim size
ne kattı?
Ortaokulda 2 lisede de 4 sene olmak
üzere toplam 6 sene İhlas Kolejinde
okudum. Hayallerimi okul okul idarecilerimize teneffüslerde sürekli anlatırdım. Yoğun iş yüklerine rağmen sabırla dinler ellerinden geldiğince destek
olurlardı. Öğretmenlerimizin hepsi bizlere sürekli insanlara faydalı olmak için
çalışmamız gerektiğini hep bir ağızdan
söylüyorlar, derse başlamadan değerlerimizle ilgili güzel anekdotlarla derse
giriş yapıyorlardı. Okul müdürümüz bile
katta gördüğü öğrencilerin yanlarına
gelip hal hatır sorardı. Şimdi bu gördüklerimi mesleğimde kullanıyorum. Birçok
kursiyerle her gün iletişim halindeyiz,
birçoğu heyecanlılar. Eğitimlere direkt
başlamak yerine bende onlarla okulumda gördüğüm gibi kısa bir sohbet edip

Kısaca faaliyet alanlarınızdan bahseder misiniz?
Stratüs Havacılık Eğitim Kültür ve Stratejik Araştırma Derneği yönetim kurulu
başkanı ve dernek kurucusuyum. Derneğimizi 2008 yılında sadece sosyal
medyada bir kulüp olarak kurduk. 2012
yılında sosyal mecralarda çok ciddi ses
getirmeye başlayıp tek motorlu sportif
hava araçları ile gerçek uçuşlar yapmaya başladık Toplu AR-GE projeleriyle TÜBİTAK’a, MEB, Hava Kuvvetleri gibi yerlere inovatif projeler yolladık ve ödüller
aldık.
Bu projeyle amacınız herhalde havacılığı sevdirmek ve sizin gibi hayalleri
olan gençlere ilham olmak, değil mi?
Kesinlikle evet. Yetenekli gençleri keşfetmek ve havacılığı ülkemiz gençlerine sevdirmeye çalışıyoruz. “Hayallerine
Kanat Aç” projesi kapsamında 105.000
öğrenciye eğitim verdik. Bu eğitimler
teorik bilgi ile başlayıp; akademik gezi,
simülasyon, hareketli simülasyon ve
gerçek bir uçuş ile devam etmektedir.
Bu projede İBB, TÜGVA, THY ve YTÜ ile
iş birliği içerisinde mülakat sonucu seçilen öğrencilerle 965 saatlik bir gerçek
uçuş gerçekleştirdik.
Bu keyifli sohbet için teşekkür ederiz. Umarız bu başarı hikayeniz hız
kesmeden devam eder.
Çok teşekkür ederim.

MEZUN RÖPORTAJLARI

Eski mezunumuz Cumhuriyet Savcısı
Kadir Akdağ İhlas Kolejini tek
kelimede özetledi: Aile
Sizi tanıyabilir miyiz?
1987 İstanbul doğumluyum. Aslen
Elbistanlıyım. 1 yıldır Tatvan’da (Bitlis)
Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmaktayım.
İhlas Kolejini tercih etmenizdeki en
büyük etken neydi ve İhlas Koleji
mezunu olmanın sizin için ne gibi
artıları oldu?
5. sınıfta İhlas Kolejinde eğitim görmeye
başladım ve liseden mezun olana kadar
eğitim hayatıma İhlas Kolejinde devam
ettim. İhlas Kolejine 11 yaşımda başladığımda okulumu arkadaşlarım vasıtasıyla babama tavsiye ettiler ve okulumuza
kardeşim Kaan Akdağ ile birlikte kaydolduk. İhlas Kolejinde ben dolu dolu 8 yıl
geçirdim, kardeşim de 10 yıl eğitim gördü. İhlas Kolejinin bana ve kardeşime
gerek ahlaki, kültürel, bilimsel, sanatsal
ve edebî açıdan gerekse eğitim-öğretim anlamında çok büyük ve önemli
katkıları oldu. Lise döneminde bunu
çok iyi idrak edemeseniz de ileride üniversiteye başlayınca ve devamında hayata atılınca bu etkilerin, kazanımların
önemini çok daha iyi anlıyorsunuz. İhlas
Koleji, birçok eğitim kurumundan farklı
olarak salt eğitim ve öğretimin dışında
bireyin hem sportif hem sosyal yönden
en önemlisi de ahlaki açıdan gelişimine
büyük ölçüde katkı sunan bir kurum.
İhlas Kolejini tek kelime ile ifade etmeniz gerekse bu kelime ne olurdu?
Bu kelime “Aile” olur. Biz okulda eğitim
gördüğümüz dönemde okulumuza
zevkle giderdik çünkü arkadaşlarımızla,

öğretmenlerimizle, idarecilerimizle ve
okulda çalışan bütün personelle müthiş bir aile ortamımız vardı. Bu sıcak aile
ortamı, devamında başarıyı getiriyordu.
Yıllar geçmesine rağmen hâlâ okulumdan görüştüğüm hocalarım, müdürlerim ve çalışan personelden kişiler bulunmakta. En güzel arkadaşlıklarımızı
İhlas Kolejinde edindik. Bizim açımızdan
İhlas Kolejinin evimizden farkı yoktu
hâlâ da öyle. Bir süredir iş yoğunluğum
dolayısıyla okulumu ziyaret edemiyorum, herkesi çok özledim.
İhlas Kolejindeki öğrenci kardeşleriniz için tavsiyeleriniz neler olabilir?
Bir abileri olarak öğrenci kardeşlerime
naçizane söyleyebileceklerim derslerini
derste dinlesinler ve o gün eve gittiklerinde kısaca tekrar etsinler. Bu şekilde
hedeflerine ulaşabilirler. Günlerce, aylarca ders çalışmalarına gerek kalmayacaktır. Aynı hataları biz de yaptık. Bu
şekilde dersleri can kulağı ile derste dinler ve her gün tekrar yaparlarsa ve boş
zamanlarında kitap okurlarsa ilerleyen
yıllarda hem üniversite evresinde hem
de iş ve sosyal hayatlarında çok başarılı
olacaklarından zerre kadar şüphem yok.
Aynı zamanda öğrenci kardeşlerim İhlas
Kolejinin her türlü imkânlarından faydalansınlar. Sportif, sanatsal ve sosyal birçok alanda diğer kurumlarda olmayan
bir sürü imkân okulumuzda mevcut ve
bu imkânlar bireyin sosyalleşmesi açısından ileriki hayatında da büyük önem
arz etmekte.

Başarı dergisi okurlarına son olarak
neler söylemek istersiniz?
İhlas Kolejinde eğitim görmek bence
her bireye nasip olmayacak ayrıcalıklı
bir durum. Öğrenci kardeşlerim bunu
belki şu an tam olarak idrak edemeseler
de emin olsunlar ilerleyen zamanlarda
bu ayrıcalığı çok net şekilde hissedecekler ve hayata bir adım önde başlayacaklardır. Lisede çok çalışkan bir öğrenci
olmamama rağmen çok şükür orada
yaşadıklarım, gördüklerim ve öğrendiklerim sayesinde hedefime ulaştım ve Allahü Teala bana vatanıma, milletime ve
bayrağıma hizmet etme imkânı verdi.
Bütün öğrenci kardeşlerim yeter ki idarecilerinin ve öğretmenlerinin tavsiyelerini dinlesinler. Eminim ki hepsi inşallah
ileride çok güzel mevki ve makamlarda
olacaklar, hepsi bu ülkeye bir şekilde
hizmet edeceklerdir. Kendi adıma çok
şükür ki İhlas Koleji mezunuyum diyorum ve İhlas Kolejine emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.
Çok keyifli bir röportaj oldu. Vakit
ayırdığınız için teşekkür ederiz.
Ben de sizlere ve tüm İhlas Koleji ailesine teşekkür ederim.
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2008 OKS Türkiye Birincimiz
Mustafa Düremez:

İhlas Koleji deyince
birbirini seven ve
güvenen insanlar
hatırlıyorum

Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
Merhaba, adım Mustafa. 2008 yılında
İhlas Eğitim Kurumlarından mezun
oldum. Ardından lise eğitimimi Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi’nde
tamamladım. Son olarak 2013’te Koç
Üniversitesi’nde Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümüne başladım. 2016
yılında aynı zamanda Bilgisayar Mühendisliği bölümünü de okumaya karar verdim. 2018 Haziran ayında her iki
mühendislik bölümünden de mezun
oldum. Mezun olduğumdan itibaren
ise, 2017 yılında stajyer olarak başlayıp,
2017-2018 arasında yarı-zamanlı olarak devam ettiğim telekomünikasyon/
yazılım sektöründe bulunan Krontech
şirketinde SecOps (Security Operations
-Güvenlik Operasyonları) mühendisi
olarak çalışıyorum.
2008 OKS’de Türkiye Birincisi oldunuz? Nasıl bir duyguydu? Aklınızda
kalanlardan kısaca bahseder misiniz?
Böyle bir şeyi hem yaşamak hem de
yaşatmak çok mutluluk verici. İnsanın
emek verdiği sürece bazı şeyleri başarabileceğini birinci elden tecrübe etmiş
oldum. Bunların yanında hissettiğim
diğer şey ise çok büyük bir rahatlamaydı. Çünkü 8. sınıfta okuduğum süre
içerisinde kendime hedef olarak bunu
seçmemiştim. Asıl istediğim tercih
edeceğim liseye gidebilmekti. Birinci
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olabilmek benim için ikinci plandaydı.
Aslında sınavın sonrasında cevapların açıklanmasıyla tüm soruları doğru
yaptığımı görmüştüm. Ama yine de
sonuçlar açıklanana kadar pek rahatladığımı söyleyemem. Televizyonda adımın okunduğunu duyunca hem sevinç
hem de rahatlama duygularını tam anlamıyla hissettim ve mutlu oldum. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından
sonra ise bir yanlış bile yapmış olsam,
tercih ettiğim liseye giremeyeceğimi
öğrendim. Böylelikle hem birincil hem
de ikincil hedeflerimin aslında aynı anlama geldiklerini fark ettim. O an gerçekten çok şaşırmıştım.

üst düzeydeydi. Liseyi ve üniversiteyi İngilizce eğitim veren okullarda okudum.
Her iki eğitim sürecinde de İngilizce adına hiçbir problem yaşamadım. Şu anki
işimde yabancı insanlarla sıklıkla iletişim
halinde bulunmam gerekti. Gerek şirket
müşterileri gerekse partnerlerimizle
birçok kez beraber çalışma fırsatı buldum. Örnek olarak şirkette tam zamanlı
işe başlayalı henüz 2 ay olmuşken, potansiyel bir iş partneri ile görüşmek ve
toplantılara girmek üzere 2 haftalığına
Amerika’ya gittim. Şirketin bu iş seyahati için beni görevlendirmesinde İngilizce seviyemin iyi olması çok güçlü bir
artı oldu.

Meslek hayatınızda İhlas Kolejinin
size ne gibi faydaları oldu?
Bu soruyu iki farklı açıdan cevaplayabilirim. Birincisi, seçtiğiniz meslekte başarılı
olabilmenin en önemli koşulu o güne
kadar almış olduğunuz eğitimin kalitesi.
İhlas Eğitim Kurumlarında aldığım çok
güzel eğitim sayesinde çok iyi bir liseye,
oradan da çok iyi bir üniversiteye gidebildim. Mesleki bilgiyi doğal olarak üniversitede öğreniyorsunuz. Fakat üniversiteye gelene kadar sahip olduğunuz
bilgi birikimi, üniversite eğitiminde çok
belirleyici. Ben de sağlam atılmış temelin büyük faydasını gördüm. İkinci olarak da temel bilimler eğitiminin yanı sıra
görmüş olduğum İngilizce eğitimi çok

Bu keyifli sohbet için çok teşekkür
ederiz.
Ben teşekkür ederim. Bu vesileyle de
tüm İhlas Koleji ailesine selamlarımı iletiyorum.

MEZUN RÖPORTAJLARI

Mezunumuz, Dünya Hafıza Rekortmeni
Ve 2018 Yks 12’ncisi Ömer Faruk Doğru:

İhlas Kolejinden mezun olmak
büyük bir ayrıcalık.

Kırmış olduğu Dünya Hafıza Rekoru’yla herkesin
takdirini kazanan, 2018 YKS’de Türkiye 12.liğine
uzanan, gençlere sınav konusunda tecrübelerini
aktarmak için Youtube kanalı açan ve tüm bunların
yanı sıra tıp eğitimine devam eden Ömer Faruk
Doğru ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Geçen sene çok yoğun bir çalışma
neticesinde YKS Türkiye 12’ncisi oldunuz ve ardından tatlı bir tercih
telaşı… Bu süreçte neler yaşadınız
ve neden uluslararası tıp bölümünü
tercih ettiniz?
Gerçekten de tatlı bir telaştı. Sınavdan
sonra hemen bölümleri ve üniversiteleri araştırmaya başladım. Araştırmacı bilim insanı olmak ve beyin-sinir üzerine
araştırmalar yapmak istiyordum, buna
önceden karar vermiştim. Beynimizin
kapasitesi ve bunun da henüz tam açıklanmamış olması ilgimi çok çekiyordu.
Bu merakımı gidermek ve bu alanda çalışma yapmak da tıp fakültesinde okumaktan geçiyordu. İşte, tıp fakültesine
böyle karar verdikten sonra üniversiteleri araştırmaya başladım. Bu noktada
da yurt dışı ile bağlantısı olan, araştırma
geliştirme faaliyetlerine önem veren,
öğrencilerine değer veren bir fakülte
olsun istedim. Medipol Uluslararası Tıp
Fakültesini de bu şekilde tercih ettim.
Üniversiteyi kazanır kazanmaz Youtube kanalı kurdunuz. Bu kanalın
hikâyesi ve başarısından biraz söz
eder misiniz?
Üniversite sınavına hazırlanırken karşımıza birçok engel çıkıyor, aklımıza da
birçok soru takılıyordu ve “Acaba doğru mu yapıyoruz?” diye kendimizden
şüphe ediyorduk. Sınav sonucu geldik-

ten sonra da “Bu stresli ve zor hazırlık
sürecinde benim yaşadığım sıkıntıları
başkaları da yaşamasın.” fikriyle benden
sonraki arkadaşlarıma yardımcı olmak
istedim. Çünkü “İnsanların en hayırlısı
insanlara faydalı olandır.” buyruluyor.
Öğrenciler de Youtube kanalımızdaki
çalışmalarımızda bizi samimi buldular
ve sevdiler. Biz düzenli bir şekilde onlara yardımcı olmaya çalıştık. Şu an 67
bin takipçimiz var. Kanalımızın başarıya
ulaşmasında Gökhan Hoca’mın da (Gri
Koç) yardımını unutmamak gerek. Ayrıca, kanalda sadece üniversite sınavı ile
ilgili konuşmadık. Amaçlarımdan biri
de öğrencilerin kişisel gelişimleri konusunda da onlara yardımcı olmaktı. “Nasıl
öğrenilir, nasıl hızlı ve daha fazla anlayarak okunur, neden kitap okumalıyız?”
Bunların da cevabını vermeye çalıştık.
İşin içine girdikten sonra da “Konuşacak
ne çok şey varmış!” demeye başladık.
İlerleyen süreçte öğrencilere daha fazla
konuda yardımcı olmak istiyorum. Onların teşekkürlerini almak ve dualarında
bulunmak mükemmel bir duygu.

İhlas Koleji deyince aklınıza ne geliyor?
Hep güzel şeyler geliyor. Hocalarımız
bize okulda hem başarılı olmayı hem de
ahlaklı ve iyi insan olmayı öğrettiler. İhlas Kolejinden mezun olmak gerçekten
büyük bir ayrıcalık.

Çok gayretli, enerjik bir yapınız var.
Henüz üniversite hayatının başındasınız? Hedeflerinizin bir kısmına
ulaştınız. Peki, bundan sonraki hedefleriniz arasında neler var?
Benim bundan sonraki hedefim, içimdeki araştırma ve öğrenme isteğini ko-

Kıymetli vaktinizi ayırdığınız ve bu
güzel fikirlerinizi okurlarımızla paylaştığınız için size çok teşekkür ederiz. İnşallah ideallerinizin hepsini
gerçekleştirir ve dünyadaki bütün
insanlara faydalı olursunuz.
İnşallah. Çok teşekkür ederim.

ruyarak geleceğin teknolojilerine ve bilimine hazırlanmak. Üniversite yıllarımın
da bu hedef doğrultusunda ilerlemesini
istiyorum. Normal bir doktor olup belki binlerce hastaya yardımcı olabilirim,
bu çok muazzam bir şey… Ama eğer
bir teknoloji geliştirebilir ve bunu da
üretebilirsem dünya genelinde milyonlarca insana yardım edebilirim. Bundan
sonraki hedefim de aslında bu. Bilim
ve teknoloji üretip hem ülkeme hem
de çok daha fazla sayıda insana yardım
edebilmek… Kendimi geliştirmek için
üniversite yıllarımı iyi bir fırsat olarak
görüyorum.
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HEP BİRLİKTE, NİCE SENELERE
Öğretmenler Günü’nde İhlas Koleji Çalışanları Bir Araya Geldi

İhlas Eğitim Kurumları düzenlediği Öğretmenler
Günü etkinliğiyle bu özel günü kutladı. Beylikdüzü
Mira Palas’ta düzenlenen etkinliğe İhlas Eğitim
Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, genel
müdür yardımcıları, okul müdürleri, öğretmenler ve
okullarda görevli personel katıldı.
Keyifli ve sıcak bir ortamda geçen programda
konuşan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü
Bedri Yeltekin, sözlerine bütün öğretmenlerin
Öğretmenler Günü’nü kutlayarak başladı.
Geçtiğimiz yılı İhlas Koleji için altın bir yıl olarak
niteleyen Bedri Yeltekin, elde edilen başarılara
değinerek, “YKS birinciliğimizin yanı sıra YKS
12.liği ve ilk 100’de 9, ilk 500’de 20, ilk 1000’de de
29 derece elde ederek bunun bir tesadüf olmadığını
gösterdik. Bu kadar başarının ardından başarısızlık
lüksümüz kalmadı.” dedi.
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“Akademik olarak yaptığımız çalışmaların karşılığını
almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Okullarımızda,
öğrencilerimize uyguladığımız bire-birler,
akşam çalışma atölyeleri, hafta içi ve hafta sonu
etütlerimiz ile yoğun bir tempoda çalışıyoruz.”
diyen Yeltekin, bu yıl da aynı başarıları tekrarlamayı
hedeflediklerini söyledi.
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2023
vizyon belgesine vurgu yapan Yeltekin, İhlas Koleji
olarak yaptıkları sistemli ve disiplinli çalışmalarla
şimdiden vizyon belgesinde yer alan hedeflere
ulaştıklarını ifade etti.
Yeltekin, konuşmasının ardından organizasyona
katılan öğretmenlerle sohbet etti ve onların
öğretmenler gününü kutladı.
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İHLAS KOLEJİ
TÜBİTAK
YARIŞMASINDA
İKİNCİ OLDU
TÜBİTAK tarafından düzenlenen 50. Lise Öğrencileri
Araştırma Projeleri İstanbul-Avrupa Bölge Yarışması’nda
dereceye giren projeler yapılan ödül töreninde açıklandı.
Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu Lisesi öğrencileri
Müberra Kahraman ve İrem Şekerci’nin hazırlamış oldukları
“Okul Yemekhanesindeki Atık Yemeklerin Değerlendirilmesi
Üzerine Bir Çalışma” isimli proje Değerler Eğitimi
kategorisinde bölge ikincisi oldu.
Ödül töreninden sonra konuşan Kahraman ve Şekerci
projelerinde pişmiş yemek atıklarından sokak hayvanları
için mama üretecek çözümler sunduklarını ifade ederek
bölge ikinciliğinden dolayı mutlu olduklarını söylediler. Katı
atıkların değerlendirilmesi konusunda ülkemizde özel ve
resmî kurumlarca çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Müberra
Kahraman ve İrem Şekerci, “Pişmiş ürünlerin atıklarının %90
oranında çöp olması hem vahim bir durum hem de ülkemizin
ekonomisine ciddi zarar vermekte. Biz de bu problemin
çözümü için çeşitli yöntemler geliştirdik.” dediler.
Ayrıca Özel İhlas Anadolu Lisesi öğrencileri Ahmed Selim
Ekinci ve Metin Şar’ın hazırladıkları “Avrupa’da Türk Modası”
isimli proje de bölge seçmelerine finalist olarak davet edildi.

AKILLI ŞEHİRLER
YARIŞMASINDAN
İHLAS KOLEJİNE ÖDÜL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen 3. Akıllı Şehir
Fikir ve Proje Yarışması’nda Özel Bahçelievler İhlas Ortaokulu öğrencisi
Sena Nehir, fikir kategorisinde üçüncü oldu.
İBB’nin ev sahipliğinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen “Dünya Akıllı Şehirler
Kongresi İstanbul’19” kapsamında düzenlenen yarışmaya Türkiye
genelinden 500 proje katıldı. İhlas Koleji öğrencisi Sena Nehir, “Bir Gözü
Görmeyenler İçin Gözlük” isimli projesiyle üçüncülüğe ulaştı.
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SOBILMUN
2019’DAN
ÖĞRENCİLERİMİZE
İKİ ÖDÜL BİRDEN
Model Birleşmiş Milletler (MUN) organizasyonu kapsamında
SOBILMUN 2019’a katılan Özel Bahçelievler İhlas Anadolu
ve Fen Lisesi öğrencileri Ahmet Eren Açıkyıldız ve Taha
Öztürk ödüle layık görüldü.
Prof. Dr. Mümtaz Tarhan Sosyal Bilimler Lisesi tarafından
düzenlenen ve Türkiye’nin çeşitli okullarından öğrencilerin
yer aldığı SOBILMUN 2019’da Ahmet Eren Açıkyıldız
Outstanding, Taha Öztürk ise Honorable Mention ödülünü
kazandı.

Neredeyse halkın yarısını öldüren bir hastalık keşfedildi ve
sonradan karantina altına alındı. Diplomatik manevralar
savruldu, casuslar yakalandı ve suikast denemeleri başarısız
oldu.” dedi.

Öğrencilerin oluşturduğu birçok komitenin bir araya gelerek
sorunları çözmek adına fikirler ürettiği SOBILMUN 2019’da
II. Frederick Komitesinde yer alan Outstanding ödüllü Eren
Açıkyıldız, Muhteşem Frederick olarak bilinen ve Prusya’yı
en güçlü Alman devleti yapmak isteyen II. Frederick’in 13
kişilik meclisini oluşturduklarını söyledi. Avrupa’yı fethetmek
adına ortaya çıkan sorunlara çözümler ürettiklerini anlatan
Açıkyıldız, “Sunduğumuz çözümler neticesinde Avusturya ve
Rusya’ya savaş açıldı.

Honorable Mention ödülünü alan Taha Öztürk ise, DISEC
Komitesinde yer aldığını ve gelecekte meydana gelebilecek
sorunlar hakkında geçerli çözüm yolları bulmaya çalıştıklarını
söyledi. İki farklı konu üzerinde çalıştıklarını ifade eden
Öztürk, “İlk konumuz olan Çin’in Güney Çin Denizi’nde
yaptığı yapay adalar ve ihlal ettiği sınırları konuştuk. İkinci
konumuzda ise yapay zekâ ile üretilen robot askerlerin
savaşlarda kullanılmasıydı. Her iki konuda da geçerli çözüm
yolları bulduğumuza inanıyorum.” dedi.

BEN İSTANBUL
OLSAYDIM
HİKAYE YARIŞMASI
Özel Bahçelievler İhlas Fen Lisesi öğrencisi Mina Çakır 3.
Genç Yazarlar Hikâye ve Şiir Yarışması’nda Bahçelievler
ilçe birincisi oldu. Yarışmanın hikâye kategorisinde “Ya Ben
İstanbul Olsaydım” isimli eseri ile ilçe birincisi olan Mina
Çakır, elde ettiği bu derece ile İstanbul genelinde yapılacak
değerlendirmeye katılmaya hak kazandı.
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İNSAN HAKLARI RESİM
YARIŞMASI’NDA
İLK ÜÇ DERECE İHLAS KOLEJİNİN
Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu Lisesi öğrencileri
Beylikdüzü Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 10
Aralık İnsan Hakları Günü Resim, Şiir ve Kompozisyon
Yarışması’nın resim kategorisinde ilk üç dereceyi elde
ettiler. İnsan hakları temalı yarışmada Özel Marmara
Evleri İhlas Anadolu Lisesi öğrencilerinden Hatice
Ebrar Ağca birinci olurken Ayşegül Azra İşman ikinci,
Merve Koç ise üçüncü oldu.

SU GÜNÜ POSTER
YARIŞMASINDA
İSTANBUL BİRİNCİLİĞİ
Özel bir okul tarafından düzenlenen “Su Günü” Karikatür,
Fotoğraf ve Poster Yarışması’nda Özel Marmara Evleri İhlas
Anadolu ve Fen Lisesi öğrencisi Hatice Ebrar Ağca İstanbul
birincisi oldu.
Dünya üzerinde su kaynaklarının azaldığına dikkat çeken
Ağca, kaynakların giderek yok olduğu dünyamızda suyu
korumak için çalışmaların hızlanması gerektiğini söyledi.
Eserinin birinci olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden
Ağca, kendisine destek olan öğretmenlerine teşekkür etti.
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İHLAS KOLEJİ AVRUPA GENÇLİK
KONSEYİNE KATILDI
İhlas Koleji, bu yıl 2.si İstanbul’da düzenlenen Avrupa Gençlik
Parlamentosu Okul Oturumunda (ISTANBUL 18’: 2nd
School Session of EYP Turkey) 7 öğrencisiyle temsil edildi.
Dört gün süren konferansa ülke genelinde 16 okuldan 110
öğrenci delege olarak katılırken Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyon Başkanı ve Avrupa Birliği Türkiye Elçisi Christian
Berger konferansın açılış töreninde onur konuğu olarak yer
aldı.
Konferansta öğrenciler Avrupa Birliği uzmanları tarafından
2010 yılında Macaristan’daki Orta Avrupa Üniversitesinde
bir konferansta dile getirilen “Bağları Dengelemek” teması
çerçevesinde Avrupa Birliği üye ülkelerinin ekonomi, eğitim,
politika, endüstri, sosyal hayat, teknoloji, hukuk ve çevre ile
ilgili durumlarını tartıştılar.

JUNIOR MUN’DA
ÖDÜLLER İHLAS
KOLEJİNE GELDİ
16-17 Mart tarihlerinde ortaokul düzeyinde düzenlenen
Junior MUN (Küçükler Model Birleşmiş Milletler)
etkinliğinde Sait Berat Edemen “Honorable Mention”,
Gülşah Tekin ise “En İyi Delege” ödüllerini kazandılar.

RESİM YARIŞMASINDA
İSTANBUL BİRİNCİLİĞİ
İstanbul Tabip Odası tarafından 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri
kapsamında düzenlenen “Çocuk Gözüyle Doktorlar ve Sağlık”
konulu resim yarışmasında Özel İhlas Bizimevler İlkokulu
öğrencisi Zehra Bennu Özkan İstanbul birincisi oldu.
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IKUMUN19’DAN
HONOURABLE
MENTION ÖDÜLÜ
Özel Marmara Evleri İhlas Fen Lisesi öğrencisi Mustafa
Necati Yazıcı, IKUMUN19 Model Birleşmiş Milletler
organizasyonunda “Honourable Mention” ödülünü aldı.

konsey, silahsızlanma komisyonu gibi çeşitli komitelerden
seçtikleri birimlerde görev aldılar, dünya meseleleri hakkında
fikirlerini ortaya koydular.

Çoğunluğu 9. sınıf öğrencilerinden oluşan İhlas Koleji MUN
Kulübü üyeleri, danışman öğretmenleri Ayşe Ölmez eşliğinde
katıldıkları IKUMUN19’da ilk kez delege olma heyecanı
yaşadılar.

Mars Kriz Komitesi’nde ( JCC-Mars /Joint Crisis ComitteeMars) “KOLECHIA” Kabinesi’nden YORK GOUGH isimli
karakteri temsil eden Mustafa Necati Yazıcı, kendisinden
deneyimli üniversite öğrencilerinin yanında göstermiş olduğu
performansla “Honourable Mention” ödülüne layık görüldü.

Öğrenciler IKUMUN19’da kendileri için belirlenen ülkelerin
birer delegesi olarak güvenlik konseyi, ekonomik ve sosyal

VATAN VE ŞEHİTLİK TEMALI
ŞİİR YARIŞMASINDA
BİRİNCİLİK
Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ anısına düzenlenen
“Vatan ve Şehitlik” temalı şiir yazma yarışmasında
Bahçelievler Özel İhlas Ortaokulu Öğrencisi Mehmet Akif
Alp, Bahçelievler ilçe birincisi oldu.
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GÜREŞTE
İKİ ALTIN MADALYA
İstanbul Okullar Arası Güreş Şampiyonası’nda mücadele eden Özel
İhlas Anadolu Lisesi güreş takımı iki altın madalya kazandı. Bağcılar
Olimpik Spor Salonu’nda yapılan şampiyonada İhlas Koleji adına
mindere çıkan Fatih Sarıkaya 60 kiloda, Furkan Taş da 72 kiloda
şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonada ayrıca 67 kiloda Mevlüt Ak ikinci,
72 kiloda da Eren Çeçen üçüncü olarak İhlas Kolejine madalya getiren
diğer isimler oldular.
Şampiyonayı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile kapatan İhlas
Koleji, bu sonuçla İstanbul ikincisi olurken takım hâlinde Marmara
Bölge Şampiyonası’na da katılma hakkı kazandı.

İHLAS KOLEJİ
OKÇULUKTA
BEYLİKDÜZÜ
ŞAMPİYONU
İhlas Koleji Marmara Evleri Kampüsü Okçuluk Kulübü
öğrencileri Beylikdüzü’nde düzenlenen İlçe Okullar Arası
Okçuluk Müsabakaları’nda takım olarak 2, ferdî klasmanda
ise 1 şampiyonluk elde etti.
Müsabakalara toplam yedi kategoride katılan İhlas Koleji,
takım kategorisinde Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkekler’de
takım olarak ilçe şampiyonu oldu. Ferdî müsabakalarda
ise Minik Kızlar kategorisinde Ecemsu Gümüş tüm
rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa uzandı.
İhlas Koleji ayrıca Minik Erkekler ve Küçük Erkekler
takımlarıyla ilçe ikincisi oldu. Ferdî yarışmalarda Minik
Kızlar’da Eylül Sarıbıyık ikinci; Küçük Erkekler’de Ahmet
Künar üçüncü; Yıldız Kızlar’da Sena Sönmez ikinci, Fatma
Sude Mengi üçüncü; Yıldız Erkekler’de Ahmet Efe Aygün
ikinci, Emre Taha Yıldırım üçüncü oldu.
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MELİSA GAZOZ OKÇULUKTA
DÜNYA İKİNCİSİ
Fransa’nın Nimes kentinde düzenlenen Salon Okçuluk
Dünya Kupası’nda yarışan İhlas Koleji öğrencisi millî
okçu Melisa Gazoz, Yıldız Bayanlar kategorisinde dünya
ikincisi oldu.
Nimes’te Dünya Kupası serisinin 4. ayağında 37
sporcunun katıldığı Yıldız Bayanlar kategorisinde
mücadele eden Melisa Gazoz, topladığı 568 puanla
bir diğer Türk sporcu Serra Satır’ın arkasından dünya
ikinciliğine ulaştı.
Türkiye’nin okçuluktaki önemli isimlerinden biri olan
Mete Gazoz’un kardeşi olan Melisa Gazoz, gösterdiği
performansla abisinin izinde olduğunu kanıtladı.

OKÇULUKTA
İSTANBUL
ŞAMPİYONLUĞU
Özel İhlas Anadolu ve Özel İhlas Fen Lisesi Genç Erkekler
Olimpik ve Makaralı Yay Takımları, Okullar Arası Okçuluk
Müsabakaları’nda İstanbul şampiyonu oldu.
İstanbul Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından
Okçuluk Vakfı tesislerinde düzenlenen müsabakalarda,
bayanlar kategorisinde mücadele eden İhlas Koleji Yıldız
Kızlar Takımı da olimpik yayda İstanbul ikincisi oldu.
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BERA KAYRA
SARIKAYA
YÜZMEDE TÜRKİYE
ŞAMPİYONU
Trabzon’da düzenlenen 11-12 Yaş Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda, Özel
Marmara Evleri İhlas Ortaokulu öğrencisi Bera Kayra Sarıkaya 3 Türkiye
Şampiyonluğu elde etti.
Mehmet Akif Ersoy Olimpik Spor Kompleksi’nde 192 kulüpten 1200
sporcunun katıldığı yarışmalarda Bera Kayra Sarıkaya sırasıyla 50, 100 ve
200 metre sırtüstü yarışlarında Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

BADMINTON’DA
TÜRKİYE
ÜÇÜNCÜLÜĞÜ
Özel Bahçelievler İhlas Anadolu Lisesi öğrencisi Yunus Emre
Karakaş, Türkiye Büyükler Badminton Şampiyonası’nda çift
erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.
Ankara Badminton Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde yapılan
şampiyonaya 41 ilden 161 kulüp ve 630 sporcu katıldı. İhlas Koleji
öğrencisi Yunus Emre Karakaş, takım arkadaşı Hasan Berkay
Günbaz ile birlikte Türkiye üçüncülüğüne ulaştı.

EMRE BALARISI
KARATE LİGİNİN
ŞAMPİYONU
Sakarya Hendek’te yapılan İller Arası Karate
Ligi Şampiyonası’nda Emre Balarısı büyük
bir başarıya imza atarak birinci oldu.
39

RÖPORTAJ

Dünya ikincisi sporcumuz
Melisa Gazoz: “Günde en az 4-5

saat antrenman yapıyorum”

Okçuluk sporuna nasıl başladın?
Ailem de okçulukla ilgileniyor. Ben de okçuluk sporunun
içine doğdum sayılır. İlgim de bu serüvene başlamam da bu şekilde oldu.
Ailen okçuluğa başladığın andan bu yana sana nasıl destek oluyor?
Babam, aynı zamanda antrenörüm. Her konuda olduğu
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Okçuluk sporunun kolay ve zor yanlarını bize anlatabilir
misin?
Tabi ki. Birkaç hafta çalışmalarını erteleyip ok atmadığında en az bir aylık çalışmanı boşa harcamış gibi oluyorsun. Bu
sadece okçuluk için değil, neredeyse emek verilen her çalışma
için geçerli diye düşünüyorum. Kısacası okçulukla ilgilenmek
lazım, bol bol antrenman yapmak gerekiyor. Ancak bu şekil-

gibi bana teknik konularda da destek oluyor. Ailem her konu-

de başarıya ulaşılabilir. İyi yanlarından birisi odaklanma ka-

da bana olan desteğini esirgemiyor. Ağabeyim ise profesyonel

biliyetinizi arttırıyor. Omurganızda bir sorun söz konusuysa

bir okçu. Onun da bana bu konuda her türlü desteğini fazlasıyla

omurganızın düzelmesine katkıda bulunuyor. Hiçbir sporun

görüyorum.

kolay yanı yoktur. Her spor dalı emek ve gayret ister. Yarışma

dönemlerinde okula gidemediğim zamanlar oluyor. Günümün
çoğunu antrenmanlarda ve ok atarak geçiriyorum. Ama bu fedakârlıklar okçuluğu sevdiğim için zor gelmiyor. Başarı odaklı
çalışıyorum. Eğer bir işi severek yapıyorsanız o iş size yorucu
gelmiyor.
Okçulukta dünya ikinciliği elde ettin. Bize kazandığın dereceleri söyleyebilir misin? Senin için en değerlisi hangisiydi?
Birçok müsabakaya katıldım. Bunlardan sayılarını hatırlamayacağım kadar çok derece elde ettim. Ama bunların arasında
en değerlisi hangisi diye sorarsanız tabi ki de en değerlisi dünya
ikinciliği madalyasıdır.
Dünya ikincisi oldun, başarılı bir okçusun. Arkadaşların
Başarılı bir sporcu olarak nelere dikkat ediyorsun? Antrenmanlarını nasıl yapıyorsun?
Başarılı bir sporcu olmak için dikkat ettiğim birçok
faktör var: antrenman süresi, attığım ok sayısı...
Günde en az 4-5 saat çalışma yapıyorum.
Bu çalışmalarımda günlük 350 ok attığım oluyor. Isınmadan çalışmaya
başlamak en kötü yöntem olacaktır. Arkadaşlarımla birlikte çalıştığım

sana neler diyorlar, onlarla neler konuşuyorsun? Onları da okçuluğa yönlendiriyor musun?
Dünya ikincisi olmam beni nasıl mutlu ettiyse arkadaşlarımı da o denli mutlu etti. Öğretmenlerim, ailem
ve arkadaşlarım benimle gurur duydular. Beni tebrik
ettiler. Bu başarım arkadaşlarımın okçuluk sporuna
merakını arttırdı. Meraklanmaya başladılar. Sporla ilgili sorular soruyorlar. Beraber çalıştığımız
arkadaşlarımız da oluyor. Zaman geçtikçe
hem ülke çapında hem de dünya çapında ok-

için sıkıldığım anlar pek olmuyor. Genel-

çuluğa olan ilginin daha da artacağına ina-

likle çalışmalarımız eğlenceli geçiyor.

nıyorum. Benim ilk katıldığım yarışmada
12 tane yarışmacı varken, artık girdiğim

Ağabeyin Mete Gazoz da uluslara-

yarışlara 300-400 kadar sporcu müraca-

rası yarışmalarda birçok derece alan

at ediyor. Bu sadece benim yaşımdaki kız

ve Türkiye’nin en önemli okçularından
biri. Ağabeyinin bu başarıları hakkında
düşüncelerini bizimle paylaşır mısın?
Ailece önem verdiğimiz okçuluk sporunda ağabeyimin dünya çapında tanınan
bir sporcu olması ve bu alanda elde ettiği
başarılar beni ve ailemi gururlandırıyor. Beraber çalıştığımız zamanlar da oluyor. Birbirimize yardımcı oluyoruz.

sporcuların sayısı.
Okçuluk sporuna yönelmek isteyen arkadaşlarına neler söylemek istersin?
Öncelikle okçuluk sporuna başlamak
isteyen arkadaşlarıma çok emek vermeleri gerektiğini söylemek isterim.
Bu sporda başarı elde etmek için
çalışmak gerekiyor. Fedakârlık
yapmak gerekiyor.

41

BU OKULDA BAŞARILIR

METE GAZOZ’A
BÜYÜK ONUR
Dünya Okçuluk Federasyonunun 2018’in enlerini belirlediği
organizasyonda İhlas Koleji mezunu millî okçu Mete Gazoz’a
iki ödül birden geldi.
Federasyon jürisi tarafından yapılan değerlendirme
sonucunda Gazoz, “Yılın En İyi Çıkış Yapan Sporcusu” ilan
edildi. Gazoz ayrıca yine Dünya Okçuluk Federasyonunun
internet oylaması ile belirlediği Yılın Sporcusu dalında 2018
yılının Klasik Yay Erkekler’de en iyi sporcusu seçildi.
Elde ettiği başarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabı
üzerinden açıklama yapan Mete Gazoz, klasik yay erkeklerde
“en iyi erkek sporcu” seçilmekten dolayı mutlu olduğunu
belirterek kendisine oy verenlere teşekkür etti.

JUDO İSTANBUL ŞAMPİYONLUĞU
İHLAS KOLEJİNİN
İstanbul’da düzenlenen Okullar Arası Judo İl Şampiyonası’nda Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu
öğrencisi Elif Kömürcü 28 kiloda İstanbul şampiyonu oldu.
Sultanbeyli Kapalı Spor Salonu’nda 75 okuldan 450 sporcunun katıldığı turnuvada şampiyonluğa
ulaşan Elif Kömürcü, İstanbul şampiyonu olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Judoyu çok
sevdiğini belirten Kömürcü, başarılı olmak için daha çok çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

GÜREŞTE
TÜRKİYE İKİNCİSİ
İHLAS KOLEJİNDEN
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük
Yıldızlar Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası’nda Özel
Bahçelievler İhlas Anadolu Lisesi öğrencisi Furkan Taş 71
kiloda Türkiye ikincisi oldu.
Ankara Keçiören Taha Akgül Spor Salonu’nda 300 sporcunun
katılımıyla dört gün süren şampiyonada 71 kiloda mindere
çıkan Taş, elde ettiği Türkiye ikinciliği ile millî takıma
seçildi. Taş bu başarısıyla ülkemizi Uluslararası Cumhuriyet
Turnuvası’nda temsil etmeye hak kazandı.
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Su Günü Poster Yarışması
İstanbul Birincisi
Hatice Ebrar Ağca

VELİ RÖPORTAJI

İlhami Fındıkçı’dan
Başarılı Olmanın Sırrı

Dört evladını da İhlas Kolejine emanet eden velimiz İlhami Fındıkçı bize
hem kendi kariyerini anlattı hem de kariyerinde başarılı olmak isteyen
öğrencilerimiz için tavsiyelerde bulundu
Kariyerlerle dolu bir hayatınız var, biraz
kendinizden bahseder misiniz?
1968 Erzurum doğumluyum. Dokuz çocuklu bir ailenin 7. evladıyım. Erzurum’un Horasan
İlçesi Iğırbığır köyünde büyüdüm, 8 yaşımda İstanbul’a geldik. Ailem inşaat mühendisi olmamı
beklerken ben rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünü kazandım ve bir hikmeti vardır
deyip bu bölümü okudum. Bölümü birincilikle
bitirdim. Davranış bilimleri bölümünde master
yaptım. “Yöneticilerin Kişilik Özellikleri” konulu bir tez verdim.
Böylece yönetici ve liderlerle ilgili ilk çalışmamı yaptım. Arkasından aynı bölümde “Bilgi
Toplumunda Yöneticilerde Kendini Geliştirme”
konulu bir tezle doktoramı tamamladım. Bu tez
ödül aldı, kitap olarak basıldı. 2004’te Değer
Aile Şirketleri Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı
şirketini kurdum. 2015 yılında da Değer Eğitim
Vakfını kurduk. Vakfımız sayesinde daha çok insana ulaşmaya çalışıyoruz. Vakfımızın bünyesinde
kadınlara ve kız çocuklarına yönelik çok amaçlı bir kurs kompleksimiz, ayrıca burslu üniversite öğrencileri var. Yurt içinde ve
yurt dışında konferanslar veriyorum ve yayımlanmış 13 kitabımız var.
Eğitimle çok içli dışlısınız. Çocuğunuz ana sınıfından beri
İhlas Kolejinde okuyor? Bu tercihiniz hakkında bilgi verebilir
misiniz?
4 evladım da İhlas Kolejinde eğitim gördü. İkisi hâlen İhlas Kolejinde eğitimlerine devam ediyor. İhlas Kolejini eve çok
yakın olduğu için tercih ettik. Ama tercihimizde asıl önemli
etken, İhlas’ın akademik çalışmalar yanında insani değerler konusundaki duyarlılığıdır.
Malum bugünkü dünyanın en önemli sorunu, insani değerlerdeki erimedir. Maalesef günümüz dünya insanı, ruh sağlığı
dengesi konusunda giderek daha büyük sorunlarla karşı karşıyadır. Aile değerlerinin zayıflaması, insani değerlerdeki yozlaşma, sanal hayatın bütün hayatı kuşatması, adalet ve ahlakın
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erimesi ve benzeri sorunlar, insani duruşu sorgular hâle getirmiştir. İhlas Koleji; müfredat içeriklerinin ele alınması yanında
çocuklara sağlanan eğitim ortamının akademik başarı kadar
insani gelişmeyi de içermesi ve her çocukla kurulan insan insana iletişim bakımından ciddi bir fark üretmiştir. İşte bu fark;
gelecek nesillerin mesleklerinde başarılı insanlar olmaları ve
bilimsel düşünceyi benimsemeleri yanında devletine ve irfan
geleneğine sahip, insan olmanın onurunu hayatlarına aktaran
bireylerin yetişmesini sağlamaktadır.
Öğrencilerimizin kariyer planlamasıyla ilgili onlara neler
tavsiye edersiniz?
İyi bir kariyer sahibi olabilmenin şartı aslında iyi bir insan
olmaya bağlıdır. Hayat, belirli bir süreliğine çıktığımız bir sahne. Bu sahnenin hakkını vermek için yoğun uğraş içinde olmak
şarttır. Hayattaki başarının sırrı önce kendimiz olmak, kendimizi tamamlamak, sürekli kendimizi geliştirmek ve üretmektir.
Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.

RESİM SERGİMİZ

Buse Bal

Esma Değerli

Musa Güvenç

Hilal Öçalan

Beyzanur Duran

Elif Ayten

Zeynep Ayşe Çelik

Zeynep Ayşe Çelik
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Umut Ağacı’nın İyilik
Hareketi Devam Ediyor

İhlas Koleji Bahçelievler Kampüsü lise öğrencilerinin sosyal sorumluluk kulübü olan
Umut Ağacı, bu yıl da geliştirdiği farklı projelerle ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya
devam etti.

Sen de Elini Uzat
Öğrencilerimizin en çok sevdiği projesi olan
“Sen de Elini Uzat” projesi ile bu yıl ilk olarak
Lüleburgaz Ramazan Yaman İlkokuluna bir ziyaret
düzenlendi. Gönüllü öğrenciler ziyaret ettikleri
okuldaki kardeşleriyle Yıldız Hikâyesi, Minik Bilim,
Göremediğimiz Canavarlar, Strateji Oyunları gibi
etkinlikler yaptılar. Gün boyu gönüllü ağabey ve
ablalarıyla eğlenen minikler, kendilerine hediye veren
kütüphanelerine kitap bağışı yapan gönüllülerimize
teşekkür etmeyi de unutmadılar.
Ayrıca Umut Ağacı kulübü öğrencileri yılın ikinci
projesi olarak Arnavutköy Baklalı İlkokuluna gittiler.
Ziyaret ettikleri okuldaki kardeşleriyle yine Sen
de Elini Uzat Proesinin bütün etkinliklerini yapan
öğrencilerimiz hazırladıkları hediye paketlerini
kardeşlerine verirken okul kütüphanesine kitap,
anaokuluna da oyuncak bağışında bulundu.

Gül Kardeşim
Gül Kardeşim projemiz
kapsamında öğrencilerimiz
Bahçelievler’de bulunan
Şeyh Zaed Çocuk Evleri’ni
ziyaret etti. Ziyaret esnasında
kardeşleriyle eğlenceli vakit
geçiren öğrencilerimiz çocuk
evleri ve orada kalan kardeşleri
hakkında da bilgi aldı.
Öğrencilerimiz hazırladıkları
hediye paketlerini de
yuva yönetimine bırakıp
ziyaretlerini sonlandırdı.
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Huzurevi Ziyareti
Bugünlerimizi borçlu olduğumuz
büyüklerimizi de unutmayan
öğrencilerimiz bu sene hem Semiha
Şakir Huzurevini hem de Yeşilköy
Huzurevini ziyaret ettiler. Ziyarete
giderken de elleri boş gitmeyen
öğrencilerimiz hem büyüklerini
unutmadıklarını gösterdiler hem de
onların hayat hikâyelerini dinleyip
tecrübelerinden faydalandılar.

Kıyafet Kardeşliği
Geçtiğimiz yıllarda da benzer
projeler yapan öğrencilerimiz bu
yıl Hatay Reyhanlı’da bulunan
Mehmet Akif Ersoy İlkokulundaki
kardeşleriyle kıyafet kardeşi oldu.
Her öğrencimizin belirlenen
ihtiyacı kendi imkânlarıyla
karşıladığı projemiz sonrası
öğrencilerimize Reyhanlı’daki
kıyafet kardeşleri video ve
fotoğraflarla teşekkür etti.

Down Cafe’yeet
Anlamlı Ziyar
Özel İhlas Anadolu Lisesi
öğrencileri, sosyal sorumluluk
projeleri kapsamında Şişli’de
bulunan Down Kafe’yi ziyaret ettiler.
Down sendromuna dikkat çekmek
amacıyla düzenlenen ziyarette İhlas
Koleji öğrencileri, kafede yemek
yiyerek down sendromu hakkında
bilgi aldılar. Öğrenciler kurdukları
dostluklarla down sendromlu
bireyleri daha yakından tanıma
fırsatı da yakaladılar.
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Siyer-İ Nebi
Bilgi Yarışması
Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulunda Siyer-i
Nebi Bilgi Yarışması yapıldı. İki Cihan Güneşi
Hazret-i Muhammed “sallallahü aleyhi ve
sellem”in hayatıyla ilgili olan bilgi yarışmamız,
öğrencilerimiz tarafından ilgiyle takip edildi. Prof.
Dr. Ramazan Ayvallı’nın, “İki Cihan Güneşi Hazret-i
Muhammed’in Hayatı” kitabını okuyan öğrenciler,
bu kitabın içinden sorulan sorulara doğru cevap
verebilmek için kıyasıya yarıştılar.

Eyüp Sultan’da
Sabah Namazı
Öğretmenleri ile birlikte Eyüp’e giden Bahçelievler
İhlas Anadolu Lisesi öğrencileri sabah namazını
burada kıldıktan sonra İstanbul’un manevi
hükümdarlarından Halid bin Velid Ebu Eyyüb El
Ensari Hazretleri’ni ziyaret ettiler ve ardından toplu
olarak kahvaltı yaptılar.

Mevlid Kandili
Programı
Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed’in
dünyaya geldiği gün olan Mevlid Kandili
münasebetiyle İhlas Kolejinin Bahçelievler ve
Marmara Evleri Kampüsleri’nde programlar
düzenlendi.
Yaklaşık bir saat süren programlarda Prof. Dr.
Ramazan Ayvallı, peygamberimizin doğumu,
yaşantısı ve insanlığa olan etkisi üzerinde durdu.
Ayvallı, Hazre-ti Muhammed’in 571 yılı Nisan
ayının 20’sinin gecesi sabaha karşı Mekke’de dünyaya
geldiğini ifade ederek bu sene de Mevlid Kandili’nin
pazartesi gününe geldiğini söyledi.
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Doğu TürkistanYardım
Göçmenlerine
Özel Bahçelievler İhlas Orta Okulu Matematik
Zümresi tarafından 14 Mart Dünya Pi Günü
kapsamında gıda kermesi düzenlendi. Katılımın
yoğun olduğu kermesin geliri Doğu Türkistan
Türklerine bağışlandı. Öğrencilerimizin sorumluluk
bilincini artıran ve yardımlaşmanın güzelliğini
hissettiren bu etkinlikte ayrıca Doğu Türkistan
göçmenlerinin durumuyla ilgili bir farkındalık
oluşması da amaçlandı.

Tiyatro KulübüknfıdneanYardım
Mehmetçik Va
Özel Bahçelievler İhlas Ortaokulu Tiyatro Kulübü
öğrencilerinin hazırladığı ‘’Çanakkale Geçilmez’’
adlı tiyatro oyunu, 18 Mart 2019 günü Bahçelievler
Kampüsü Büyük Konferans Salonu’nda sahne aldı.
Eğitim öğretim yılı boyunca birçok tiyatro oyunu
sahneleyen kulüp öğrencileri, bu kez kendi hazırladıkları
oyun biletlerini satışa çıkardı ve elde edilen geliri
TSK Mehmetçik Vakfına bağışladılar. Bağış akabinde
Özel Bahçelievler İhlas Ortaokulunu ve Tiyatro
Kulübü öğrencilerini ziyarete gelen TSK Mehmetçik
Vakfı temsilcileri ‘’Bu topraklar için gözünü bile
kırpmadan şehitliğe yürüyen ataların böylesine duyarlı
evlatları olduğunu görmek bizleri çok duygulandırdı
ve ümitlendirdi.’’ dedi. Kulüp öğrencilerine takdim
edilen teşekkür plaketinin ardından TSK Mehmetçik
Vakfı hakkında bilgiler veren temsilciler, bu anlamlı
duyarlılık için İhlas Koleji öğretmen ve öğrencilerine
teşekkürlerini bildirdi.
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eyve
Ağaç Bayramını M
tladık
Fidanları Dikerek Ku

Çevre duyarlılığına dikkat çekmek isteyen
Özel Marmara Evleri İhlas Fen Lisesi
öğrencileri 21 Mart Dünya Ağaç Bayramı
çerçevesinde okul bahçesine meyve fidanları
dikti.
“Bir kimse ağaç dikerse o ağacın meyvesi
kadar o kimseye sevap verilir.” diyen
dinimizin bu nasihatini kendilerine misyon
edinen öğrencilerimiz; harçlıklarıyla kayısı,
erik, ayva, kiraz, armut, zeytin, vişne ve elma
fidanları satın alarak bu fidanları toprakla
buluşturmak için bir araya geldiler. Fidanları
bizzat kendileri diken öğrencilerimiz dikim
esnasında toprağı kazmak için epeyce ter
döktüler.

Köklerimiz
Bu Topraklarda
İhlas Koleji, Çevre Kuruluşları
Dayanışma Derneği (ÇEKUD)
tarafından geçen yıl başlatılan
“Köklerimiz Bu Topraklarda” başlıklı
doğayla buluşma ve fidan dikme
etkinliğine katıldı.
Özel Bahçelievler İhlas Anadolu ve
Fen Lisesi öğrencileri Türkiye’nin
81 ili ve yurtdışındaki ÇEKUD
gönüllüleri ile birlikte aynı anda on
binlerce tohumu ve fidanı toprakla
buluşturdular. Tüm merkezlerde aynı
anda yapılan dikim işlemi ile kırılması
güç bir rekor denemesi de başarıyla
gerçekleştirilmiş oldu.
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Sessiz Patiler
Sosyal Sorumluluk
Projesi
Sosyal sorumluluk ve farkındalık
oluşturmak amacıyla çalışmalar yapan
Özel Bahçelievler İhlas Ortaokulu,
Özel İhlas Mehmet Yoluç Ortaokulu ve
Özel Marmara Evleri İhlas İlkokulu ve
Ortaokulu öğrencileri Esenyurt Hayvan
Barınağını ziyaret ettiler.
Öğrenciler ziyaret boyunca barınakları
gezerek orada misafir olan hayvanlarla
güzel ilişkiler kurdular ve barınak yetkililerinden
bilgi aldılar. Öğrenciler ayrıca okulda topladıkları
yardımları da yetkililere teslim ettiler.
Üç aşamadan oluşan bir proje hazırladıklarını
ifade eden İhlas Koleji Ortaokullar Sayısal
Dersler Zümre Başkanı Fatih Şen, bu projeyle
öğrencilerin sokakta ya da çevrelerinde bulunan
hayvanlara karşı duyarlılık seviyelerini artırmayı
hedeflediklerini söyledi.

Projenin ilk ayağında sosyal medya aracılığı
ile kurdukları bir hesapta sokak hayvanları
için fotoğraflar paylaştıklarını belirten Şen,
“Sessiz patiler isimli Instagram hesabımızda
öğrencilerimizin çekmiş oldukları fotoğrafları
paylaştık. Bu gezimizle de sokak hayvanlarımızla
öğrencilerimizi buluşturduk. Projemizin son
ayağında da çekmiş olduğumuz fotoğraflardan
oluşan bir sergi açtık.” dedi.
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Okul Öncesi Değerler Eğitimi ve
Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri
YUMURTA İLE GELEN
SORUMLULUK
Sorumluluk, erken çocukluk
yıllarından başlayarak çocuğun
yaşına, cinsiyetine ve gelişim
düzeyine uygun görevler vermekle
gelişir. Bu doğrultuda ‘’sorumluluk’’
bilincinin gelişmesi, öğrencilerimizin
sorumluluk alma, aldığı
sorumluluğu yerine getirebilme
davranışlarının desteklenmesi

amacıyla anaokullarımızda ‘’Yumurtam
Çatlamasın’’ projesi uygulandı.
Öğrencilerimiz hafta sonu aileleri ile
birlikte bir adet yumurtayı haşlayıp
süslediler. Daha sonra öğrencilerimiz
bir hafta boyunca evden okula,
okuldan eve yumurta bebeklerini
getirip, götürdüler. Proje bitiminde
tüm öğrencilerimize ‘’Sorumluluk
Sertifikası’’ verildi.

OKULA YÜRÜYEN
AYAKLARIMIZ
ÜŞÜMESİN
Öğrencilerimiz kendi
kumbaralarında para
biriktirerek “Okula Yürüyen
Ayaklarımız Üşümesin”
projesi ile Anadolu’daki
köy okullarında okuyan ve
gelir durumu düşük olduğu
için ayakkabı alamayan
öğrencilerin bot ihtiyaçlarını
karşıladılar.

HASTA ZİYARETİ
ADABI
Öğrencilerimizle hasta
ziyareti konusunda
farkındalık oluşturmak
amacıyla drama destekli
etkinlikler yapıldı.
Öğrenciler bu etkinlik
sayesinde hastaları ziyaret
etmenin ne kadar önemli
olduğunu bizzat yaşayarak
öğrendiler.
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MİSAFİR AĞIRLAMA ADABI
Öğrencilerimizle birlikte, evimize
gelen misafir ve arkadaşlarımızı nasıl
ağırlamamız gerektiğini, ikram ve
paylaşım kültürünü drama destekli
faaliyetlerle işledik. Bir Müslüman’ın
evinin ve sofrasının misafirlerine açık
olması gerektiği, evimize gelen misafirin
bize bereket olduğu ve gelen misafire karşı
paylaşımcı davranmamız gerektiğiyle ilgili
kazanım sağlanması amacıyla yapılan
etkinlikler çok neşeli geçti.

HAYVANSEVGİSİ
Öğrencilerimizin küçük
yaştan itibaren hayvan
sevgisini tanımaları için
anaokullarımızda çeşitli
etkinlikler düzenlendi.
Öğrencilerimizle
birlikte eve götürmeleri
için kuş yemi hazırladık
ve hafta sonu
aileleriyle birlikte kuş
beslemelerini istedik.
Bir Müslüman’ın
hayvanlara, bitkilere,
çevreye duyarlı ve
merhametli olmasının
önemini kavramasını
ve hayat boyu bu
konuda vicdanlı
olmasını sağlamak
amacıyla yapılan
etkinlikler öğrenci ve
velilerimizden büyük
ilgi gördü.

TEMİZLİK ADABI
Öğrencilerimizle temizlik adabını işlerken
derste onların da dahil olacağı bir pano
hazırlandı. Bu pano üzerinde boya kalemleriyle
çalışan öğrencilerimize, bir Müslüman’ın her
daim temizliğine dikkat etmesi gerektiği mesajı
verildi. Ayrıca “Temizlik imandandır!” Hadis-i
Şerif’i de öğretilerek temizliğin dinimizdeki
önemi vurgulandı.
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DEĞERLER EĞİTİMİ
YEME İÇME ADABI
Öğrencilerimizle drama ve etkinlik yaparak yeme
içme adabını işledik. Sınıflarımızda birlikte yemek
yemenin adabını, karşımızdakine ikram etmenin
önemini öğrendik. Yemeğe başlamadan önce
“Besmele” okumanın, bitirince “Elhamdülillah”
demenin ve sağ elle yemenin sünnet olduğunu
çeşitli etkinliklerle öğrendik.

KANDİL KUTLAMALARI
Kandil günlerinde
anaokullarımızda coşkulu
kutlamalar yapıldı.
Öğrencilerimiz o gün en
sevdikleri kıyafetleri giyerek
okula geldiler. Kandil gününün
içeriğiyle alakalı kutlama
yapacağımız yerler süslendi.
Diğer günlerden farklı olarak
kandil günlerinde neler
yapılması gerektiği anlatıldı.
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Mina Çakır isimli öğrencimizin derece alan hikayesi

“Ne yapıyorsun?” diye bağırdı komutan. Erin eli iriydi,
kanından kirlenmişti. “Halat...” diyecekti ki arkasındakinin
tekmesini yedi, “Kusura bakmayın!” diye toparladı.
Hava o gün soğuktu soğuk olmasına ama erlerin elleri
yanıyordu, saatlerdir halatlarla çektikleri tonluk gemiler
canlarını yakıyor, yandırıyor ve alınlarından süzülen taneler
yorgunlukla yaren oluyor; kan ter içindeki askerlerin nefes
alma çabaları arşı inletiyordu. “Ya İstanbul ya ölüm!” diye
bağırdı içlerinden bir tanesi. Sarışın, tazecik gençti; ömrü
muharebelerde geçsin istemişti. Canını bu uğurda feda
etmeye kararlıydı, kalbinde sonsuz bir fetih coşkusu vardı.
“Güzel asker olmaya, hadisteki şehre varmaya! Ya Hâk!”
diye bağırdı başlarındaki. Coşku, bastırıyordu gözlerindeki
rehaveti, susuzluğu. “İşte böyle aslanlarım! Dayanın!”
Tekbirler yükseliyor, ellerde deriler soyuluyordu. Kanlar
usulca ellerinden bileklerine akarken askerlerin yüzlerini
kıskıvrak ele geçiren acı ve ıstırap beni aşık etmişti. İşte
o an, evet o an, içimde garip bir kıpırdanma hissettim.
Zira surlara çıkan birkaç asker pek müstehzi sırıtıyordu.
“Şunlara baksana!” dedi miğferini çıkarıp saçlarını düzelten
genç bir muhafız, “Boş yere halat çekiyor aptallar! Sanki
Konstantinopolis’i bizden alacaklar!” Yanındakiler
kahkahayla gülüşmeye başladılar. “Nicesi geldi de sur
önünde geberdi!” dedi alkolik bir muhafız kadehini
yudumlarken, “Bunlar niye ders almazlar ki?” diye sordu,
sormasıyla da muhafızlar öyle hunharca debelenmeye
başladılar ki bu sesler karşı yakadan duyuldu. Yanlarındaki
ihtiyar muhafız kaşlarını çatarak döndü onlara, “Ee...
Şehir, dünyanın göz bebeği Nicolas...”dedi. “Nice
mitoslar vardır şehrimizi yazıdan önce dahi dünyalara
duyuran, bilmez misin? Derler ki günümüzden binlerce
yıl öncesinde, Olimpos dağının eteklerinde yaşıyormuş
Zeus. O zamanlar bizim Konstantinopolis uçsuz bucaksız
ormanlarla kaplıymış. Hiçbir âdemoğlunun cesareti burada
yaşamaya varmaz, kervanlar buralardan geçmezmiş. Öyle el
değmemiş, saf; öyle ıssız ve yalınmış ki etraf, bu toprakları
yalnızca orman perileri, tanrılar ve tanrıçalar ziyaret
edebilirmiş...”
“Ah! Ama...” diye isyan etti Leon. “Başlama yine ihtiyar!”
Sura yaslandı ve büyük bir keyifle karşı taraftaki
hareketliliğe döndürdü bakışlarını. “Konstantin’in şehrinin
asırlardır meşhur olduğunu kim bilmez? O kadar güzidedir
ki şehrimizi vaktinde Romalılar düz dünyamızın merkezi

ilan etmiş, Milyon Taşı’nı diktirmiş, biliyoruz herhalde!
Buralar değerli ancak bizim, gelip de bu surları yıkamazlar;
yerle yeksan yapamazlar!”
Kendilerine o kadar güveniyorlardı ki bu asabımı
bozmuştu. Beni, koskoca şehri, nedense hiç
kaybetmeyecekleri oyuncakları belliyor; rakibi her daim
küçük görüyorlardı. Oysa ben, en sevgilinin sözlerinde
bana müjdelediği o andan beri o güzel komutanı ve
ordusunu bekliyordum; içimde doyumsuz bir hasret ve
çaresiz bir aşk vardı. Kalabalık bir yalnızdım, yarım bir
bütün, rahatında bir hasta, zengin bir yoksun, çelişkilerle
dolu bir mahzun... Puslu bir ustum artık güneş altında
üşüyen, biçare bekleyen. Bu bekleyiş öyle ölümcül
bir bekleyişti ki surlar içinde sırlandım günden güne;
boğazıma zincirler çekildi ve boğuldum sessizlikte. Tarihin
her çağında sevilen bir sevgili, kavuşulmaz iki kıtaydım
ben. Nice imparatorun en sessiz düşü, nice cengaverin
biçare yataklara düşüşü bendim; Eyüp’ü sessizce her gün
hayranlıkla süzmekteydim. İçinde yüzdüğüm şaşa, sanat
dolu sokaklar ve Ayasofya’mı süsleyen altın motiflerle
ilgilenmiyordum artık; uğruma yazılan şiirler umurumda
değildi, eğlence ve şenlikler benim nazarımda neşeden
yoksun idi. Tek istediğim ‘o’ydu, ‘o’nunla tanış olabilme
arzusuydu.
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Günler nasıl geçti bilmem, zaman felç olmuştu sanki. Neydi yani, bu
seferki de ‘o’ değil miydi? Bir gece sema benimle sırdaş oldu, doyasıya
ağladı. Sarayın iç koridorlarında Konstantin düşünceliydi. Bana sordu,
“Seni alamayacaklar, değil mi?” diye. Baş başaydık, sessizdik; yıllardır
birlikte yaşayan iki yabancıydık artık. Bu, onu hayal kırıklığına uğrattı
mı bilmem ama sıkıntıyla alnını kaşıdı. Birden çıtırdayan odun sesleri
ve yükselen yoğun ve boğuk sıcaklık, benim sessizliğimle dolu odayı
kapladı; imparator, sanki konuşan benmişim gibi şöminedeki ateşe
baktı. Bakmasıyla yüzünde hastalıklı bir sırıtış doğdu, büyüdü ve ağzı
kulaklarını boğdu. “Alamazlar!” dedi. Grejuva onun tek tesellisiydi.
Gülmeye başladı, “Sonun olacağım, Murad’ın oğlu!” Her bir sözü
küfür gibi kaçıyordu ağzından, oysa içten içe titriyordu korkusundan.
Bunu en iyi bilen olmak acı verdi, keşke o güzel komutan hemen çıkıp
gelseydi de beni fethetseydi!
İşte bu yüzden, 6 Nisan’dan 29 Mayıs’a uzanan o 1453 günleri benim
için apayrıdır. Ulubatlı sura bayrağı diktiği anda ilk kez var olduğumu
hissettim; tastamamdım. Mehmet atı üstünde şehre girerken genç
yüzündeki dahi parıltıları gördüm, bana gülümseyerek baktı, kalbi
deli gibi atmaktaydı. Onda saf aşkı gördüm ben, umudu ve görkemi;
bilir misiniz o iman dolu gönül beni ne denli büyüledi? “Feth-i
İstanbûl’a fursat bulamadılar evvelûn/ Feth edüp Sultan Muhammed
dedi târih: âhirûn” diye fısıldadı bana. Ve yepyeni bir sayfa açıldı, yeni
bir yüzyıl başladı ve ben, şehri İstanbul olarak o gün şehirlerin tahtına,
Osmanlı’nın asırlık payitahtlığına vardım. Gerçekten de ben, olmam
gereken ben olmuştum artık.
Hayat dediğiniz, budur işte. Herkesin bir dönüm noktası vardır.
Her şairin bir şehri, her şehrin bir şiiri, her şiirin bir vezni vardır;
ahenk, tüm ışıltısıyla şehrin gecesine yıldız gibi doğmaktadır. Benim
nazarımda hayatı anlamlı kılan budur, insanı gülümseten sıcaklık ve
çepeçevre kuşatan aşıklık... Ben, beni fetheden Fatih’e her daim sadık
bir yâr oldum, deli gibi sevdim onu. O benim güzel komutanımdı,
ordusu ebedi ordumdu. Ayasofya’daki ilk namazında tuttuğu saf,
safımdı; beni mest eden imanlarındaki berraklık, saflıktı. Camiiler,
altılı minareler yükseldi semaya ve ben hep o ilk namazı anımsadım.
Fatih imamdı, yirmi birinde bir kahramandı, benim ebedi aşkımdı.
Ondan öncesi bambaşka bir ben vardı...
Onunla bambaşka bir ben doğacaktı!
Benimle yatıp kalkan her aşık gönül bilir şimdi, Eyüp’te sabah vakti
ne denli huzur vericiydi! Sultanahmet’te köfte âlâydı, Abdülaziz
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beyleri Beylerbeyi’nde ağırlardı! Boğazı güzel kılan bir
çağırtkandı Çırağan, şimdi lokanta olsa da bir zamanlar
gerçekten de zindandı Zindan Han! Bir gönül tahtı
dururdu Şehzadebaşı’nda, yolcuları hüzün bürürdü
Abdülhamit’in Haydarpaşa’sında. Evliya Çelebi’nin
rüyasına şahitti Ahi Çelebi Camii, vapurda çay simit ne
güzel giderdi! Kalabalıktı Beyoğlu, kırmızı trenin etrafı hep
dolu doluydu. Gizli cennetti en yüksek tepe Aydos, insan
orda vermek istemez miydi paydos? Ruhun ve umudun
değil mısırın ve kestanenin közlenmişi makbuldü bende,
olmak istemez miydi her çocuk Hezârfen hayallerinde?
Gökte kuşağım, yerde zirvelerim yediydi; kıtalarımsa iki.
Ben şehri İstanbul’dum artık; ilk şairim Karamanlı Aynî,
Şeyhülislâm Zekeriyyâzâde Yahyâ, Lale Devri’nden Nedîm,
semt şairi Fennî, Sürurî... Yerlerini Sabahattin Ali’ye,
Nazım’a, Necip’e, Beyatlı’dan Veli’ye, Atilla’dan Tarancı’ya,
İlhan’dan Sunay’a, Fikret’ten Uyar’a, Türkali’den Saba’ya
bırakırken nice şairlerin şehri, sevgilisi... Gelip görenim
çoktu; Eminönü’nden akan kalabalık balık ekmek yemeye
koşar dururdu. Kız Kulesi’ne bir tekne giderdi salına salına,
mistik bir hava vardı Yerebatan’da. Hayat neşe doluydu,
gülüşler hep ak; tatlı mı tatlı bir sokaktı Soğukçeşme
Sokak. Fatih’le başlayan bir huzur, neşe ve umut şehrimi
süsleyedurdu; boğazıma gerdanlık misali köprüler kuruldu.
“Ya İstanbul...” dedi bir gün Fatih’im bana. “Söylesene
nereden gelir hep bu neşen, güzelliğin ve görkemin bana?”
Gülümsedim ve “Senden...” dedim, “Fethinden...”
“Senin ordun en güzel orduydu gördüğüm...Sen en güzel
komutandın! Hisarın en Hızır hisarıydı ömrümün... Sen en
akıllı sultandın! Gemilerin karaları aştı üzdüğüm, sen en
inatçı hakandın! Şahiler yıktı surları ördüğüm, sen en şaşalı
kahramandın! Varlığın, yeşertti beni ki süzülmüştüm, sen
beni Payitahtı Âli Osman yaptın!”
Bir sessizlik oldu gece vakti ve gülümsedi tüm erler, elleri
de gönülleri de iri; alınları açık ve yüzleri tertemizdi. Kan
ter değildi hiçbiri artık. Ve içlerinden biri “Ya İstanbul!”
dedi, “Biz sen uğruna ne dağları tepeleri aştık!” Güldüler.
Gülüşmeleri duyan komutan, soruyu soran ere “Ne
yapıyorsun?” diye bağırdı şakayla. “Halatla çekiyorum,
kürekle geçiyorum, İstanbul uğruna can veriyorum

komutanım!” diye bağırdı eli iri er. Ve tekbirler inledi, hepsi
süzdü birbirini. Gözleri buğuluydu, gönülleri huzurlu. “Ya
Hasan...” dedi bir asker, “Kaç ok deldi göğsünü?”
Ulubatlı bağırdı:
“Ok, ok değildi ki aslan parçası; hepsi beni güzel asker
yapan bir ‘Ya Hâk!’ nidası!”
Gece zifir karanlıktı, sakinlerim bu sohbetten bihaber ya
uykuda, ya yollardaydı; içim dışım neşeliydi, kıpır kıpırdı.
“Çok güzelsin İstanbul...” diye mırıldandı bu esnada gözleri
beni, Boğaz’ı, hayranlıkla süzen bir genç, gece vakti ışıl ışıl
köprüden arabayla geçerken.
“İstanbul, şimdi sen mi bizi fethettin yoksa biz mi seni?”
diye sordu kıyı şeridinden bir şair. “Bence asıl Fatih sensin
koskoca padişahı mest eden...”
Utanmıştım.
“Günün nasıl geçti Anya?” diye sordu bir turist otele
dönerken arkadaşına.
“Nasıl geçsin Pedro, şehre vuruldum anlaşılmıyor mu?”
Sonra çok uzaktan, gurbetten bir ses duydum beni arayan:
“Keşke şimdi İstanbul’da olsam...” diye mırıldandı genç kız,
balkondan Fransız kaldığı şehri üzgünce izlerken. “Belki
bir martı olsam da uçsam...” İlk başta hoşuna gitse de sonra
beğenmemişti bu fikri besbelli. “Yok ya...” diye mırıldandı.
“Ben İstanbul olsam...” Durdu, bir anda dikleşti sırtı ve
gözlerindeki ilham parıltılarıyla yüzü aydınlandı.
“Evet, evet! Ben İstanbul olsam!” Gülüştü kendi kendine;
balkonundan içeri koştu ve masasına kuruldu, çekmecesini
çekti, hızla bir defteri seçti. Elleri kavramıştı kalemi pek
ivedi, yazmaya durulmuştu şimdi kelimeleri.
O gece bir yazı yazdı, hayatını değiştirecek ve ona ünlü bir
yazar olmayı bahşedecek...
İçeriğini bilmiyorum ama sanırım başlığını “Ya Ben
İstanbul Olsaydım?” yazmıştı...
MİNA ÇAKIR
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ANADOLUM
TÜRK’LE DOLU
Kuvvetlidir Türk’ün kolu
Doğrudur her bir yolu
Boydan boya ulu ulu
Türk eli şehit, evliya yurdu.
len.
Ana kuzularıdır kefensiz gömü
en.
Memleketi için kurşuna yürüy
yrağa bürünen,
Yavruları, gelinleri bırakıp al ba
yurdu.
Anadolum şehit dolu, evliyalar
dizilen,
Kutlu görev başında kurşuna
külmeyen,
Haksızlık karşısında eğilip bü
ren,
Adalet, bayrak için ömrünü ve
Anadolum yiğit dolu.
n.
mış minarelerden yükselir eza
Bombalar yağmış, yağmalan
er, devrilmiş kazan.
Sönmüş ocaklar, yanmış ciğerl
n yazar,
Analar ağıt yakar, ataları desta
l ki mertlik yolu.
Anadolum mertlik yolu, bu yo
var.
Dağlarda kanatlanmış kuşların
alevler yanar,
Ocaklarına düşmüş al kırmızı
arına çıkar,
Şahadet yolu bu cennet ırmakl
amber muştusu yurdu.
Anadolum Türk’le dolu, peyg
5B Sınıfı Mehmet Akif Alp
enen
hmet Selim Kiraz adına düzenl
Bu şiir, Cumhuriyet Savcısı Me
ur.
yarışmasında birinci olmuşt
Vatan ve Şehitlik konulu şiir
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OKULDA GEZİ
Okul da ki arkadaşlarımla
geziye gitmeyi
seviyorum. Çünkü herke
s ço
de mutlu oluyorum, heye k mutlu oluyor. Ben
canlanıyorum. Gittiğimiz
yerleri ev de anneme ve
babama anlatıyorum.

Bir gün okulda geziye gid
erken ne oldu biliyor
musunuz? Yola bir fil çık
tı. Servisteki herkes
şaşırmıştı. Hepimiz file ba
kıy
büyüktü ki herkes bağırıyo orduk. Fil o kadar
rd
bizim gibi çok mutlu olm u. Öğretmenimiz de
uştu. Sonra itfayiye yi
çağırdık ve yolumuza de
vam ettik.
Bu anlattıklarım hep haya
limdi. Çünkü hayvanları
çok seviyorum. Öğretm
enimiz bize denizde
yaşayan canlıları görece
ğim
görmeyecektik ama koca izi söylemişti. Fili
man balıkları da çok
seviyorum.
Gezide bir sürü büyük ba
lıklar gördük,
küçük balıklar da vardı. He
psine camdan
dokunabiliyorduk. Siyah
, kırmızı, beyaz balıklar da
vardı. Çok mutlu olmuştu
m.
Sonra eve gidince hepsini
an
da çok sevindi. Artık filler neme anlattım,o
kadar balıkları da çok
seviyorum.
2A Sınıfı
Mustafa Enver Önal
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A’dan Z’ye Maceram
Tabletle Başım Dertte
Aldım elime onu,
Bırakamadım bir türlü.
Canım tabletim benim,
Çok severim ben onu.
Dikkat verince ona,
Etrafıma hiç bakmam.
Fena halde dalarım.
Game over olurum.
Halime kızdı annem.
Işıklar yandı tepemde.
İçime korku girdi.
Jelibon da diğer elimde,
Koltuktan zıpladım hemen.
Leylek gibi uçtum odama.
Mazeret aradım annem gelene kad
ar,
Ne desem acaba?
Okul geldi aklıma,
Ödevleri düşündüm bir anda.
Polis mi çağırsam acaba?
Rica ederim anne kızma bana.
Soru çözüyordum dedim tabletten.
Şaşırdı annem, inanmadı bana,
Terlik geldi arkamdan.
Ucuz atlattım bunu da.
Üzerimde yük var hala,
Vaktimi harcadım boşa.
Yarına ödevlerim kaldı.
Zamanın kıymetini anladım sonund
a.
4A Sınıfı Şevval YAZICI

emir
3A Sınıfı Kerem D
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ÖĞRENCİ SAYFALARI

HAYALİMDEKİ OKUL
RESİM YARIŞMASI

Cevat Barbaros

Azra İşman

Feryal Kurt
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Nefise Arslan

Hatice Ebrar Ağca

ÖĞRENCİ SAYFALARI

Bilgen Kocatepe

Hatice Ebrar Ağca

Hatice Özge Karamallı

Zehra Çetinkaya
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Öğretmenim
Resim Yapıyor
Özel Marmara Evleri İhlas İlköğretim
Görsel Sanatlar Zümresi’nin hazırladığı
“Öğretmenim Renklerle Buluşuyor”
resim etkinliği, 23 Kasım Cuma günü
3. kat konferans salonunda gerçekleşti.
İdarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve
öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleşen
sanat etkinliği büyük ilgi gördü. 24 Kasım
Öğretmenler Günü münasebetiyle
düzenlenen etkinlikte birlik ve beraberlik
içinde olmanın mutluluğu yaşandı.

Spelling Bee
Heyecanı
3 ve 4. sınıf öğrencilerimizin
katılımıyla gerçekleşen Spelling
Bee yarışması çok heyecanlı
geçti. Öğrencilerimiz, İngilizce
etkinliğimizde büyük bir coşkuyla
eğlenirken yeni kelimeler de
öğrendiler.
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İhlas Kolejinde
Dubbing Show Fırtınası
İhlas Koleji Bahçelievler ve Beylikdüzü
Kampüslerinde düzenlenen yabancı dil
seslendirme yarışması Dubbing Show’da öğrenciler
performanslarıyla göz doldururken birinci olmak için
de bütün hünerlerini sergilediler.
Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi
tarafından yapılan Dubbing Show’a on grup
katılırken yarışmanın jüri üyeliklerini Federal Film
Akademisi’nden Kadir Özübek, Mesut Uz ve Özlem
Altınok yaptı.
Yarışma öncesi kısa bir söyleşi yapan seslendirme
sanatçıları, salondan gelen soruları cevaplarken

yaptıkları taklitler ve film seslendirmeleriyle
öğrencilerden büyük alkış aldılar. Büyük çekişmeye
sahne olan yarışmayı Harry Potter filminin
seslendirmesiyle “Group Magic” kazandı. İkinciliği
“Fast Animal”, üçüncülüğü ise “You Have Ten
Seconds” grubu elde etti.
Eş zamanlı olarak düzenlenen Dubbing Show’un
Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi birincisi ise Sponge
Bob isimli çizgi filme yaptıkları seslendirme ile
Gangsterz oldu.
On grubun katıldığı yarışmanın jüriliğini, okulun
Yabancı Diller Koordinatörü Rukiye Şahin yaparken
öğrencilerin gösterdiği performans ilgiyle izlendi.
Yarışmada ikinciliği Wolf Team, üçüncülüğü ise Lucy
grupları aldı.
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Bir Sorum Var!
Okulumuz Rehberlik Zümresi’nin düzenlediği
ve ilkokul öğrencilerimizin, Okul Müdürümüz
Hakan Kocaman’a okulla ilgili merak ettikleri
konuları sordukları “Bir Sorum Var” etkinliği,
keyifli dakikalara sahne oldu. Öğrencilerimiz,
kendilerini ifade etme imkânı bulurken merak
ettikleri konular hakkında da bilgi sahibi
oldular. Cuma günü olması sebebiyle, program
sonunda öğrencilerimize gül suyu ve lokum
ikramı yapıldı.

Quiz Show Fırtınası
Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu İngilizce
Zümresi’nin hazırladığı “Quiz Show” yarışması
5 ve 6. sınıf öğrencilerimizin katılımıyla
gerçekleşti. Öğrencilerimizin İngilizceyi
eğlenerek konuşma fırsatı yakaladığı yarışma
çok çekişmeli ve coşkulu geçti.
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İstiklal Marşı’nı
Güzel Okuma Yarışması
Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu küçük
konferans salonunda “12 Mart İstiklâl Marşı’nın
Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü”
münasebetiyle düzenlenen programda coşku ve
heyecan bir arada yaşandı. Okulumuz Bilişim
Teknolojisi Zümresi’nin hazırladığı video izleyenleri
Kurtuluş Savaşı’ndaki zor günlere götürdü. İstiklal
Marşı’nın kabul edilişinin yıl dönümü hatırasına 5.
sınıflar arasında düzenlenen “İstiklâl Marşı’nı Güzel
Okuma Yarışması” salondakiler tarafından büyük bir
heyecanla izlendi. “İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma
Yarışması”nda yer alan öğrencilerimizin hepsine
emeklerinden dolayı katılım belgesi verildi.

Sıfır Atık Projesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2017 yılında
sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde oluşan
doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanımını
sağlamak, değerlendirilebilir atığın toplama verimini
arttırmak ve depolama alanına giden atık miktarını
azaltarak atığın çevreye olan etkisini minimize etmek
adına hayata geçirdiği “Sıfır Atık Projesi” ile ilgili
Özel Marmara Evleri İhlas İlkokulu ve Ortaokulunda
seminer düzenlendi. Beylikdüzü Belediyesi Çevre
Koruma Kontrol Müdürlüğü Çevre Eğitim Sorumlusu
Dr. İlker Aslan’ın sunduğu, öğrencilerimizin geri
dönüşüm bilinci kazanmaları için düzenlenen
seminerde, geri dönüşümün önemi, geri dönüşüm
sayesinde elde edilen tasarruf ve bu alanlarda yapılan
çalışmalar aktarılırken öğrencilerimiz merak ettikleri
konuları da öğrenme fırsatı buldular.
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Sait Gürsoy’la
“Başarıya Doğru”
Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi
tarafından düzenlenen “Başarıya Doğru” isimli
seminer; Eğitim Danışmanı, Yazar, Program Yapımcısı
Sait Gürsoy’un katılımıyla gerçekleşti.
İhlas Koleji Marmara Evleri Kampüsü Konferans
Salonu’nda düzenlenen seminerde öğrencilere
meslek seçimi ve kariyer planlaması hakkında önemli
bilgiler veren Gürsoy, 2022 ve sonrasında geleceğin
mesleklerini değil mesleklerin geleceğini bilmenin
önemli olduğunu vurguladı. İş dünyasının belirli
kriterlere göre işe alım yaptığına dikkat çeken Gürsoy,
“Öğrencileri çağın yeniliklerini yakalayan, iş dünyasının
taleplerini dikkate alan bireyler olarak yetiştirmeliyiz.”
dedi.

Tarihe Yön Veren Şahsiyetler
Programında Türk Havacılığının
Önemli İsimlerini Yakından Tanıdık
Özel Bahçelievler İhlas Ortaokulu Sosyal Bilgiler
Zümresi’nin düzenlediği “Tarihe Yön Veren Şahsiyetler ve
Olaylar” programında bu ay Türk havacılığının üç önemli
ismi, öğrencilerimizin yaptığı sunumlarla tanıtıldı.
Ürettiğimiz uçaklarda ismi yaşayan ve Türk havacılığının
mihenk taşlarından olan Vecihi Hürkuş, ilk tanıtılan isim
oldu. İlk Türk uçağını yapan ve ilk özel havayolu şirketini
de kuran Hürkuş’un istiklal madalyası sahibi olarak üç kez
TBMM’den takdirname aldığı dinleyicilere anlatıldı.
Ülkemizin Kurtuluş Savaşı sonrasında büyümesinde
önemli rol oynayan iş adamı Nuri Demirağ ikinci tanıtılan
isim oldu. Yaptığı demiryolu çalışmaları ile Demirağ
soyadını alan Nuri Demirağ’ı anlatan öğrencilerimiz,
kendisinin uçak fabrikaları da kurarak Türk havacılığının
gelişmesine katkıda bulunduğunu söylediler.

68

Tanıtımı yapılan son isim ise 1964 yılında Kıbrıs’ta
şehit olan Yüzbaşı Cengiz Topel oldu. Topel’in, Kıbrıs
harekâtının ilk havacı şehidi olduğunun anlatıldığı sunumda
Cengiz Topel isminin bugün birçok okul, cadde ve sokağa
adı verilerek yaşatıldığı vurgulandı.
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Sarıkamış’a
Vefa Programı
Üzerinden bir asırdan fazla geçse de unutulmayan ve tarihimizin
en acı sayfaları arasında yer alan Sarıkamış felaketinin 104. yıl
dönümünde Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi
tarafından “Sarıkamış Şehitlerini Yâd Etme Programı” düzenlendi.
Programda dondurucu soğuk ve tipi altında, şehadet şerbetini içen
Mehmetçiğin acı destanı; konuşma, görüntü ve drama eşliğinde
anlatıldı. Sarıkamışlı yaşlı bir teyzenin o dönemdeki hatıralarını
anlattığı görüntülerle başlayan programda öğrencilerden Rümeysa
Nükre Yalçın ve Sema Nur Göklen birer konuşma yaptılar.
Tarih öğretmenimiz Selva Sühan Gökkaya’nın hazırladığı, 10. ve 11.
sınıf öğrencilerinin canlandırdığı drama ile devam etti.

Akıl Oyunları Yarışması’nda
Heyecan Doruktaydı
Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi
Matematik Bölümü’müz tarafından düzenlenen Akıl
Oyunları Yarışması’nda 9. ve 10. sınıflarımız yarıştı.
Matematiği daha eğlenceli hâle getirmek,
eğlendirirken de düşündürmek amacıyla hazırlanan
yarışma müzikli karikatür sunumu ile başladı.
Matematiksel düşünme, akıl yürütme, işlem
yeteneği, hızlı karar verebilme ve genel yetenek
olmak üzere yirmi adet sorudan oluşan yarışma,
büyük bir çekişmeye sahne oldu.
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Çanakkale Şehitleri’ni
Anma Programı
Tarih boyunca 18 Mart 1915 Çanakkale Savaşı
ve Zaferi dilden dile destan olarak günümüze
gelmektedir. Her yıl 18 Mart günü Çanakkale
Zaferi, kahraman şehitlerimizi anmak adına
yurdumuzun her bölgesinde kutlanmaktadır. Bu
nedenle okulumuzda öğretmenlerimiz, öğrencilere
bu unutulmaz destanı bir kez daha yaşamak ve
yaşatmak için muhteşem programlar düzenledi.
Özellikle minik öğrencilerin Çanakkale Savaşı’nın
ruhunu iliklerimize kadar hissettirdiği tiyatro
oyunları seyircileri çok duygulandırdı.
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Şanslı Küre
Coğrafya Bilgi Yarışması
Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu/Fen Lisesi
Coğrafya Zümresi tarafından bu sene üçüncüsü
tertip edilen Şanslı Küre Coğrafya Bilgi
Yarışması’nda öğrenciler kıyasıya yarıştılar.
“Ülkeler ve Şehirler, Göller, Kutuplar, Şarkılarla
Coğrafya, Türkiye, Boğazlar ve Kanallar, Tarım,
Dünya” olmak üzere 8 kategoriden oluşan
yarışmada 4.400 puan alan “Yıldız Grubu”,
3.600 puan alan “Ay Grubu”nu yenmeyi
başararak yarışmanın birincisi oldu.

Veli Atölye
Programları
İhlas Koleji kampüslerinde velilere yönelik “Veli
Atölyesi” programının ilki yapıldı.
Kampüslerde eş zamanlı olarak psikolojik
danışma ve rehberlik öğretmenleri tarafından
gerçekleştirilen programda veliler “Aile
içi iletişimde sınır nedir? Neden sınırlara
ihtiyacımız vardır? Nasıl sınır koyacağız?” gibi
sorular etrafında atölye çalışmaları yaptılar.
Aktif katılımın sağlandığı ve interaktif bir
ortamda gerçekleşen çalışmalarda veliler merak
ettikleri soruları sorarak ihtiyaç duydukları
bilgileri aldılar.
Aile içinde iletişim sınırlarının yoğunlukla
anlatıldığı çalışmalar sonunda veliler ebeveynlik
tarzları hakkında farkındalık kazandı. İki oturum
hâlinde gerçekleştirilen veli atölyesi çalışmasının
sonunda katılımlarından dolayı velilere sertifika
verildi.
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Çağını Aşan Sultan,

Abdülhamid Han
Osmanlı Devleti’nin son dönem hükümdarlarından Sultan
Abdülhamid Hân’ı tanımak ve anlamak için Özel Marmara
Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi tarafından “Çağını Aşan
Sultan Abdülhamid Han” isimli bir program düzenlendi.
Sultan Abdülhamid Han’ın dördüncü kuşaktan torunu
Şehzade Orhan Osmanoğlu ve Tarihçi Dr. İbrahim Pazan’ın
konuşmacı olarak katıldığı programın moderatörlüğünü
okulun öğrencilerinden Mualla Kahraman ve Zeynep İpek
Üngördü yaptı.
Moderatörlerin sorularıyla başlayan programda konuşan
Dr. İbrahim Pazan, Abdülhamid Han’ın İslamiyet’e yaptığı
hizmetlerin saymakla bitmeyeceğini, İslamiyet’i yıkmak
isteyenlerin karşılarına Abdülhamid Han’ın çıktığını söyledi.
Abdülhamid Han’ın aklı, zekâsı ve ilmi fevkalade üstün olduğu
için memlekete karşı asırlar boyunca hazırlanmış olan sinsi
planları çok öncelerden sezerek, başa geçtiği anda bu planları
def ettiğini ifade eden Pazan, “Sultan Abdülhamid Han, çok
sayıda kültürlü din adamı, bilgili, temiz bir gençlik yetiştirdi.
Haksızlığın, kötülüğün ve ahlaksızlığın kökünü kazıdı.
Devrinde; ülkenin her köşesine okullar, hastaneler, yollar ve
çeşmeler yaptırdı; ülkeyi demir yolları ve telgraf hatlarıyla
donattı.” dedi.
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Dedesi hakkında konuşan Osmanoğlu,
Abdülhamid Han’ın garibanların sultanı
olduğunun altını çizerek, “Sultan
Abdülhamid Han’ı; damadı, yanındaki
paşaları anlayamadı. Onun çok düşmanı
vardı. O, garibanların sultanıydı. Sultan’a
sahip çıkılmadı. Yıkılmak üzere olan bir
saltanatı 33 sene geciktirdi. İlm-i siyaseti
çok iyi biliyordu. Tarihçilerimiz bundan
çok güzel bir biyografi çıkarıp onun
siyasetini uzun uzun anlatmaları lazım.”
diye konuştu.
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İstanbul Milletvekili
Rümeysa Kadak İhlas Kolejini
Ziyaret Etti
İhlas Koleji mezunu olan AK Parti
İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak,
Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve
Fen Lisesini ziyaret etti.
İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü
Bedri Yeltekin, Okul Müdürü Hakkı
Okur ve öğretmenlerle bir araya
gelen Kadak, yeniden İhlas Kolejinde
bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu
söyledi.
Öğretmenleriyle hasret gideren ve
birlikte geçirdikleri yıllardan kalan
anılarını yad eden Kadak’a İhlas
Eğitim Kurumları Genel Müdürü
Bedri Yeltekin son dönemde aldıkları
başarılar hakkında bilgiler verdi.
İhlas Koleji öğrencisi Mustafa Emir
Gazioğlu’nun 2018 YKS birincisi
olduğunu belirten Yeltekin, ayrıca ilk
100’de 9, ilk 500’de 20 derece elde
ettiklerini söyledi.
İhlas Kolejini yakından takip ettiğini
ifade eden Kadak, İhlas Eğitim
Kurumları Genel Müdürü Bedri
Yeltekin’i başarılarından dolayı tebrik
etti. Kadak, yıllarca okuduğu İhlas
Kolejinde öğretmenlerinin başarısında
büyük etkisi olduğunu söyledi.
Mezun öğrencileri Rümeysa
Kadak’ın milletvekili olmasından
dolayı mutluluk duyduklarını ifade
eden Yeltekin, “Kendisi bizim gurur
kaynağımız. Okullarımızda birçok
öğrenciye ilham kaynağı oluyor. Biz
de görevlerinde kendisine başarılar
diliyoruz.” dedi.

Ziyarette ayrıca okçuluk sporunu sevdiğini söyleyen Kadak, İhlas
Kolejinin okçuluk salonunda ok atma fırsatı da buldu. Oldukça
başarılı atışlar yapan Kadak, yine İhlas Koleji mezunu olan Millî
Okçu Mete Gazoz ile gurur duyduklarını söyledi.
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Marmara Talks
Dünyada büyük ilgi gören TED
konuşmalarının simülasyonu niteliğindeki
“Marmara Talks” Özel Marmara Evleri
İhlas Anadolu ve Fen Lisesi tarafından
düzenlendi. Öğrencilerin yabancı dillerinin
daha ileri seviyede olmasını sağlamak
ve öz güvenlerini artırmak için yapılan
programda, öğrenciler tüm yeteneklerini
ortaya koydular. Programda öğrenciler hem
İngilizce hem de Almanca dillerinde kişisel
gelişim, politika, teknoloji, dil öğrenimi,
spor, sağlık, tarih vb. konularda konuşmalar
yaparak fikirlerini dinleyicilere aktardılar.
Ayrıca karaoke şovlar ve stand-up gösterileri
programa renk kattı.

Geri Dönüşüm
Defilesi
Projemizle, öğrencilerimize geri dönüşüm
bilincini kazandırmayı hedefledik. Bu doğrultuda
öğrencilerimizle, geri dönüşüme dikkat çekmek
için atık malzemelerden aileleriyle tasarladıkları
giysilerle, “Geri Dönüşüm Defilesi” yaptık.
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Federal Film
Akademi Ziyareti

İngilizce öğretmenleri eşliğinde
Federal Film Akademisi’ni ziyarete
giden öğrenciler, seslendirme
sanatçıları Kadir Özübek, Mesut Uz
ve Özlem Altınok ile seslendirme
ve dublaj mesleği üzerine sohbet
etme imkânı buldular. Mesleğin
inceliklerini ve özelliklerini anlatan
Özübek, Uz ve Altınok öğrencilerin
konuyla ilgili merak ettikleri konuları
da açığa kavuşturarak öğrencilerden
gelen soruları cevapladılar. Sanatçılar
tarafından hazırlanan stüdyodaki
sürpriz canlı seslendirme şovunu
ilgiyle izleyen öğrenciler, kendilerini
ikinci bir sürprizin beklediğini
öğrenince çok heyecanlandılar.
Hazırlanan ikinci sürpriz ile öğrenciler
stüdyoya sanatçılarla girerek “Testere”
filminin fragmanını seslendirdiler.
Kendileri için unutulmaz bir
tecrübe olduğunu belirten gruplar
ziyaretten çok keyif aldıklarını ve
ziyaret sırasında çok ilginç bilgiler
öğrendiklerini dile getirdiler.
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İhlas Koleji Beyoğlu’nda
Almancanın İzlerini Sürdü

Yabancı dile verdiği önem ve katıldığı
yarışmalarda elde ettiği derecelerle dikkat
çeken İhlas Koleji, öğrencilerinin Almanca
dilini daha yakından tanımaları için
Goethe Enstitüsüne gezi düzenledi.

Enstitü tarafından hazırlanan etkinlik
kapsamında Özel Marmara Evleri
İhlas Fen Lisesi öğrencileri “İstanbul
Beyoğlu’nda Alman İzleri” projesi
kapsamında çeşitli aşamalardan oluşan
keşif turuna çıktılar.
Çalışma gruplarına ayrılarak başlanan
keşif turunun ilk durağı, enstitünün
kütüphanesi oldu. Daha sonra öğrenciler,
Beyoğlu sokaklarına çıkarak tura devam
ettiler. Tur kapsamında öğrenciler İstiklal
Caddesi’nde bulunan Alman Kitabevi,
Alman Lisesi, Avusturya Fırını, Alman
Kasabı gibi Alman kültürüne ait yerlerle
ilgili soruların cevaplarını ellerindeki
yönergeleri kullanarak buldular. Turun
sonunda öğrencilere enstitü tarafından
hediyeler verildi.
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İhlas Medya Ziyareti

Özel Bahçelievler İhlas Ortaokulu 7. sınıf
öğrencilerimiz Sosyal Bilgiler derslerinin İletişim
ünitesinde yer alan “İletişim ve Medya” konusu için
İhlas Medya Grubu’nu ziyaret ettiler.
İhlas Haber Ajansı, Türkiye Gazetesi ve TGRT’nin
çalışma ofislerini gezen öğrencilerimize İhlas
Haber Ajansı Koordinatörü İrfan Altıkardeş,
TGRT Haber Spikeri Mehmet Aydın ve Türkiye
Gazetesi Yazarı Hasan Sarıçiçek eşlik ederek
habercilik çalışmaları, yayın koordinasyon ve
muhabirlik konularında bilgi verdiler. Ayrıca
öğrencilerimiz için yapılan mini konferansta,
gazetecilik ve medya dinamikleri anlatıldı.

Arboretum Gezisi

Bahçelievler İhlas Kolejinde eğitim gören 9 ve 10.
sınıf öğrencilerimizin katıldığı, biyoloji ve coğrafya
dersi zümre öğretmenlerimizin organize ettiği gezide,
öğrencilerimiz şehrin karmaşasından uzak, doğa ile iç
içe harika bir gün yaşadılar.
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Sadberg Hanım
Müzesi’ne Ziyaret

Ülkemizin sahip olduğu
kültürel değerlerin farkında
olan bireyler yetiştirmek
ve öğrencilerimizin kültürsanat bilincini geliştirmek
amacıyla öğrencilerimizle
Sadberk Hanım Müzesi’ne gezi
düzenledik. Öğrencilerimiz;
Anadolu uygarlıkları,
Mezopotamya, Mısır,
Roma ve Ege uygarlıklarını
yakından tanıma ve derslerde
öğrenecekleri konuları
yakından görerek inceleme
imkânı buldular.

Wondera World
Eğlence Merkezi

İhlas Eğitim Kurumları
Marmara Evleri Kampüsü
3. sınıf öğrencilerimiz,
Wondera World Eğlence
Merkezi gezisinde eğlenerek
hoşça vakit geçirdiler.
Derslerde öğrendikleri bilgileri
“Bilim Sanat Atölyesi”nde
pekiştirme imkânı buldular.
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İslam Bilim ve Teknoloji
Müzesi

İhlas Eğitim Kurumları Marmara Evleri
Kampüsü Fen Bilimleri zümresi 8. sınıflarla
İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ne gezi
düzenledi. Öğrencilere gezi öncesi sorular
hazırlandı. Öğrenciler müze içinde soruların
cevaplarını bulmaya çalıştılar ve bu şekilde
öğrencilerin araştırma becerilerinin gelişmesine
imkân sağlanmış olundu. Düzenlenen gezinin
amacı; öğrencilere İslam, bilim, teknoloji
ve kültür mirasının tanıtılması, öğrencilerin
bilimsel çalışmalara ilgi duymaları; bilim, tarih,
teknoloji ve kültürlerle ilgilenmesine teşvik
edilmesiydi.
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Tüyap Kitap Fuarı

10-18 Kasım tarihleri arasında 37.si düzenlenen
TÜYAP Kitap Fuarı’na katılan öğrencilerimiz hem
istedikleri eserlere kolaylıkla ulaştılar hem de takip
ettikleri yazarlarla tanışma fırsatı buldular.

Uludağ Gezisi

Kış turizminin gözde mekânı Uludağ, bu yıl da
kapılarını İhlas Koleji öğrencilerine açtı. Ders
ve sınavlardan bunalan öğrenciler bu etkinlikle
arkadaşlarıyla doyasıya vakit geçirirken kayak
sporunun tadını çıkardı.

Miniklerden
İtfaiye Ziyareti

Anaokulu öğrencilerimize,
acil durumlarda
yapılacakları öğrenmeleri
hem de bir meslek olarak
itfaiyeciliğin önemini
kavrayıp anlamaları için
İtfaiye gezisi düzenlendi. 4
ve 5 yaş gruplarının katıldığı
itfaiye gezisinde çocuklar
yangın durumunda veya
acil durumlarda itfaiyenin
önemini gözlemleyip olayı daha iyi kavramak
için konusunda uzman kişilerin bilgilerinden
yararlandılar.
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Pelit Çikolata Müzesi

Çikolatayı her yaştan kesimin sevdiğini söylesek
yanılmış olmayız. Öğrencilerimizle Çikolata
Fabrikası filminde olduğu gibi çikolatadan oluşan bir
dünyaya giriş yapıp öğrencilerimizin hafızalarından
silinemeyecek güzellikte
bir gezi yaptık.
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