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Üçüncü TEDxYouth@EyüboğluHS etkinliği 

‘Roads Untravelled’ (G
idilmemiş Yollar)

teması kapsamında gerçekleştirilm
iştir.

Tüm videolar etkinliğin internet sitesi

www.tedxeyubogluhs.com adresinde

mevcuttur.

The theme of the third TEDxYouth@

EyüboğluHS event was

‘Roads Untravelled’

All videos are available on the event 

website at www.tedxeyubogluhs.com

TEDXYouth@EyüboğluHS 

Roads Untravelled
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Güneşli 28 Nisan sabahında okulumuzun bahçesinde 
heyecanlı bir hava hâkimdi. Etkinliği düzenleyen 
öğrencilerimiz ve çalışanlarımız, bugüne özel tasarlanmış
siyah tişörtlerini giymiş, misafirleri karşılamaya hazırdı. 
Aylarca titizlikle düşünülen ve tasarlanan üçüncü 
EyüboğluHS TEDxYouth etkinliği meyvelerini vermek 
üzereydi. Eyüboğlu öğrencileri, velileri ve öğretmenleri; 
FMV Erenköy Işık, SAC, Robert Koleji, Üsküdar Amerikan 
Koleji ve Terakki Vakfı Okulları da dâhil olmak üzere 
İstanbul’un birçok saygın lisesinden öğrenciler, okulumuzun 
kampüsünü doldurmaya başlamışlardı. 

İlk konuşmacı Eyüboğlu Koleji öğrencisi Nazlı İdil Ulusoy 
konuşmasında mutluluğun sırlarına odaklandı. Eskiden 
mutluluğu ‘mükemmel olmak’ olarak tanımladığını ve daha 
sonra böyle bir hedefe ulaşmanın mümkün olmadığına dair 
yaşadığı farkındalığı anlattığı ilham verici konuşmasında 
Ulusoy insanları neyin mutlu ettiğine dair yaptığı kişisel 
araştırmanın soncunda bulduğu formülü bizlerle paylaştı.

Üsküdar Amerikan Koleji son sınıf öğrencisi Alp Köksal bazı 
matematik metaforları kullanarak gönüllülük hakkındaki 
fikirlerini paylaştı. Köksal, gönüllülük projelerinde, 
gönüllülerin edindiği kazanımların da vurgulanması 
gerektiğini ve gönüllülük dilinin karşılıklı alışveriş olarak 
yeniden çerçevelendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Eyüboğlu Koleji öğrencisi Ayşe Kelce endişe bozuklukluyla 
verdiği mücadeleyi ve bu sorununun üstesinden 
nasıl geldiğini bizlerle paylaştığı konuşmasında panik 
ataklarına eşlik eden fiziksel semptomların onu yeni şeyler 
denemekten veya hayallerinin peşinden gitmekten nasıl 
alıkoyduğunu dürüstçe anlattı. Kelce, terapistinin ona 
“endişe bozukluğuyla arkadaş olma” dediğine değinerek 
“eskiden hayır dediği durumlara artık evet” demeye 
başladığını belirtti. Ayse Kelce’nin romanı, Kumsaldaki 
Meteor (The Meteor on the Beach), 2015 yılında Fenomen 
Kitaplar tarafından yayınlandı.

Excitement was building in the sunny school 
garden on the morning of Saturday 28 April as 
the students and staff who had organised the 
event donned their black T-shirts, specially-
designed just for today, and waited to greet 
their guests. Everything was ready to start and 
the months of planning the third EyüboğluHS 
TEDxYouth event were about to come to fruition. 
Soon Eyuboglu students, parents and teachers, 
along with students from other notable Istanbul 
high schools, including FMV Erenköy Işık, SAC, 
Robert College, Üsküdar American College and 
Terakki Foundation Schools, began to arrive. 

Eyüboğlu high school student, Nazlı İdil Ulusoy, 
focused on the secrets of happiness. In an 
inspiring talk, Ulusoy shared how her own 
definition of happiness had moved away from 
the need to be “perfect”, and the realisation that 
such a goal was impossible, and focused on 
the outcomes of some personal research she 
had done into what ‘makes’ people happy and 
sharing the ‘recipe’.

Alp Köksal, a senior at Üsküdar American College, 
shared his ideas on volunteering with the aid of 
some mathematical metaphors. He suggests 
that volunteering projects should appreciate the 
impact they have on the volunteers and reframe 
the language of volunteering as an exchange. 

In a frank and personal talk, Eyüboğlu high 
school student, Ayşe Kelce spoke of her 
debilitating struggle with anxiety and how she 
had begun to overcome it. She shared how 
she had been scared to do anything and the 
physical symptoms which accompanied her 
panic attacks had distanced her from trying new 
things or following her dreams. Finally, Kelce 
mentioned, her “therapist said don’t be friends 
with anxiety” and she began to say yes when I 
had always said no.

Üçüncü TEDxYouth@EyüboğluHS etkinliği 

‘Roads Untravelled’ (G
idilmemiş Yollar)

teması kapsamında gerçekleştirilm
iştir.

Tüm videolar etkinliğin internet sitesi

www.tedxeyubogluhs.com adresinde

mevcuttur.

The theme of the third TEDxYouth@

EyüboğluHS event was

‘Roads Untravelled’

All videos are available on the event 

website at www.tedxeyubogluhs.com
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TEDxYouth@EyüboğluHS ‘Roads Untravelled’ ilk 
oturumunun son konuşmacısı önemli finansal kurumlar 
için Amerika’da çalışmış, Galatasaray futbol kulübünde 
üstlendiği görevlerle tanınan Lisanslı Mali Analist Ebru 
Köksal’dı. Şu anda FİFA’da ve UEFA’da kadın futbolu ve 
spor alanında kadın liderler alanında önemli bir danışmanlık 
görevi üstlenmekte olan Köksal inişli çıkışlı mesleki ve 
kişisel yaşamını duygusal ve içten bir konuşmayla anlatarak 
katılımcıları ‘artık oldum’ duygusuna karşı uyardı ve ellerine 
geçen her fırsata sımsıkı tutunmalarını tavsiye ederek 
“Başarı özgün olmaktır ve kendine karşı dürüst olmakla 
başlar; başarı; başkalarının yaşamlarında fark yaratmak 
anlamına gelmektedir… başarı, çocuklarının yaşamasını
isteyeceğin bir gelecek inşa etmektir.”dedi.

Eyüboğlu Koleji öğrencisi Utku Diler, Joseph Campbell’in 
‘The Hero With A Thousand Faces’ (Bin Yüzlü Kahraman) 
romanında adı geçen kahraman döngüsünü; Luke 
Skywalker, Frodo Baggins, Zelda ve the Mario Brothers gibi 
çağdaş fantezi ve oyun karakterlerini kullanarak çizdi. Diler; 
zorluk, deneme, kriz ve zafer süreçlerinin bir insanı nasıl 
kahramana dönüştürebileceğini gösterdiği konuşmasını, 
katılımcıları, her gün kendi yaşamlarının kahramanları 
olmaya davet ederek sonlandırırken “Herkes bir hikâye 
anlatabilir; yaşamın kendisi bir hikâyedir… Gidin ve bu 
hikâyeyi anlatın.” dedi.

Diğer bir konuşmacı, Aleyna Yıldırım; eğitim ve 
basketbolalanındaki hedefleri için İzmir’den İstanbul’a 
taşınarak konfor alanından çıkışının hikâyesini bizlerle 
paylaştı.

Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’den 
alıntı yapan Yıldırım hayatta ilerleyebilmek için yeni şeyler 
denememiz gerektiğini ifade etti:

Ayse Kelce’s novel, Kumsaldaki Meteor (The 
Meteor on the Beach), was published by 
Fenomen Kitaplar in 2015.

The final speaker of the first session of the 
TEDxYouth@EyüboğluHS ‘Roads Untravelled’ 
event was Ebru Köksal, a Chartered Financial 
Analyst who has worked in the US for important 
financial institutions and is well-known for her 
time with Galatasaray Football Club. Köksal 
is now a prominent FIFA and UEFA women’s 
football and Women in Sports Leadership 
advisor. She shared details of her rollercoaster 
professional and personal life in a heartfelt and 
emotionally-charged talk, cautioning against 
complacence and advising the audience to grab 
every opportunity with both hands. 

“Success is being authentic and it starts with 
being honest with yourself...success is about 
making difference in the lives of others...
success is building a future that you would like 
your children to live in.”

Utku Diler, an Eyüboğlu high school student, 
illustrated the hero cycle discussed in Joseph 
Campbell’s novel, ‘The Hero With A Thousand 
Faces’, using contemporary fantasy and 
game characters, such as Luke Skywalker, 
Frodo Baggins, Zelda and the Mario Brothers 
to illustrate how anyone can become a hero 
through a process of challenge, trial, crisis 
and victory. Diler brought his talk to a close by 
challenging his audience to become everyday 
heroes in their own lives:
“Anyone can tell a story; life’s a story...just go 
out there and tell it.”
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Eyüboğlu Koleji öğrencisi Oğulcan Kaya bilgisayar 
programcısı ve Valve CEO’su Gabe Newell, yazar J.K. 
Rowling ve sürücülük gazetecisi ve TV sunucusu Jeremy 
Clarkson’ın yaşamlarından örnekler vererek kariyer 
planlamasında tutkunun önemine değindi. Kaya, hayattaki 
tatminin yalnızca sosyal başarı normlarına ulaşmaktan 
değil, sürekli sorunlara çözümler üreterek ve alanında 
yetkinlik kazanarak ulaşılan iş tatmininden geldiğini 
ileri sürerek: “Hayat yalnızca başarılı insan stereotipine 
uygun olmak değildir; olduğun kişi olmak ve potansiyelini 
gerçekleştirmektir.” dedi.

Eyüboğlu Genç Girişimcilik Kulübü öğrencileri Emir Baysal 
ve Güney Ergüney, Compose-It adını taşıyan şirketleriyle 
Türkiye birincisi olan takımın iki üyesi olarak girişimcilik 
yolunda başarıya giden deneyimlerini paylaştılar. Biri siyah 
diğeri beyaz kıyafetler için sahneye çıkan öğrencilerimiz 
aynı başarıyı elde etmeye giden iki farklı yolu anlattılar. 
Güney Ergüney, “Benim için girişimciliğin anlamı değişti. 
İlk başladığımda,girişimciliğin kolay para kazanma yolu 
olduğunu düşünüyordum ancak bundan çok daha farklı 
olduğunu çok geçmeden anladım. Girişimcilik benim için 
bir hedefe ve tutkuya sahip olmak ve büyük riskler alarak 
bunlar uğruna çalışmak anlamına geliyor.” derken, Emir 
Baysal, “Ben girişimciliğe farklı açıdan bakıyorum… Bence 
girişimcilik; başarıyı getiren, kayıp, sabır ve mücadeleye 
dayalı bir oyun türü. “ dedi. Bilgi Üniversitesi MBA öğretim 
görevlisi ve akademisyen Bülent Coşkun seyircilere tutsak 
ikilemini anlatarak başladığı konuşmasında, bu ilginç 
model hakkında şu bilgileri verdi: işbirliğini reddetmek 
ve bencil olmak her zaman daha iyidir çünkü daha az 
kazanabilirsiniz ancak en azından rakiplerinizin daha fazla 
kazanmadığından emin olursunuz.

Hollandalı Antre Vakıf ile her yıl gerçekleştirilen Okul 
Orkestrası Değişim gezisinin ikinci ayağında yer alan konuk 
öğrenciler de aramızdaydı. Hem Eyüboğlu hem de Antre 
Vakıf orkestraları, aralarda, çimlerin üzerinde Nirvana’nın 
“Nevermind”ı gibi günümüzün sevilen parçalarını 
yorumladılar. Katılımcılar minderlere yayılarak, müzik 
dinlediler, arkadaşlarıyla sohbetler ettiler ve aynı zamanda 
öğlen barbeküsünün tadını çıkardılar.

The next speaker, Aleyna Yıdırım, related her 
experience of moving out of her comfort zone as 
she moved from Izmir to Istanbul to pursue her 
education and ambitions in female basketball. 

Eyüboğlu high school student, Oğulcan Kaya, 
shared a commentary on the importance of 
passion in career planning, using examples from 
the lives of computer programmer and Valve 
CEO, Gabe Newell, author J.K. Rowling and 
motoring journalist and TV presenter Jeremy 
Clarkson. Kaya pointed out that satisfaction in 
life is not just about becoming reaching social 
norms of success, but is more related to job 
satisfaction based on ongoing challenge and 
developing unconscious competence in their 
field and said: 
“Life isn’t about fitting in with the successful 
stereotype, it’s about being what you are and 
being as good as possible at it.”

Members of the Eyüboğlu Young 
Entrepreneurship Club, Emir Baysal and Güney 
Ergüney, shared their experiences on the road 
to entrepreneurial success as members of the 
national young entrepreneur championship-
winning team with their composting product 
design, Compose-It. One dressed in black, the 
other in white, the students presented their very 
different roads to their common win: 
For me, the meaning of entrepreneurship has 
changed in meaning. When I first started, I 
thought it meant a way to earn easy money...
but it didn’t take me long to figure out that it is 
waaay different from that. Entrepreneurship to 
me now is having a goal, a passion and working 
hard for it while taking big risks. (Güney Ergüney)
I see entrepreneurship differently.... I think it is 
a kind of game based on loss, patience and 
struggle which bring you success. (Emir Baysal)

“Gitmemiz gereken tek yol henüz

gidilmemiş olandır.”

“The only road we have to travel is the one

that hasn’t been travelled yet.”

TEDXYouth
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Son oturumda Eyüboğlu Koleji fen bilgisi öğretmeni Emre 
Ede ilk paraşütle atlama deneyiminin espri dolu hikâyesini 
anlattığı konuşmasında harika deneyimlerin daima korkunun 
bir adım ötesinde olduğunun altını çizdi. Korkular ile hem 
fiziksel korkuları hem de kabul edilmemek, mahcup olmak 
gibi sosyal korkuları kasteden Ede “kendime hiçbir zaman 
korkunun hayatımı yönetmeyeceğine dair söz verdim 
çünkü eğer korkunun hayatınızı yönetmesine izin verirseniz, 
bir hayatınız olmaz… Zaman uçup gidiyor, geriye sadece 
anılar kalıyor” sözleri ile konuşmasını sonlandırdı.

Terakki Vakfı Lisesi öğrencisi Selin Sönmez, katılımcılara 
geçmişten ders alarak ilerlemenin ve işbirliğinin önemini 
anlattığı konuşmasında, tarih boyunca gerçekleştirilen ve 
türümüzün gelişimini sağlayan başarılı keşiflerden örnekler 
vererek kademeli keşiflerin önemini vurguladı. Daha 
önce yapılmış keşiflerin üzerine hayat inşa ettiğimiz için 
memnun olmamız gerektiğini, aksi takdirde kırılgan varlıklar 
olan insanoğlunun tek bir yaşam döngüsünde sıfırdan 
başlamasının mümkün olamayacağını ifade etti. “Gitmemiz 
gereken tek yol henüz gidilmemiş olandır.” diyerek günün 
son konuşmasına başlayan Eyüboğlu Çamlıca İlkokulu 
İngilizce öğretmeni Laura Fenercioğlu eşiyle kendisinin nasıl 
yanlışlıkla bir Yunan Adasında dağa tırmanma hobisi edindiği 
hayattaki hedeflere ulaşma metaforundan faydalanarak, 
hazırlık seviyesiyle, performansları ve aldıkları keyif 
arasında çapraz bağ kurarak, “Hatalarınızdan öğrenmeye 
başladığınız anda yolculuk daha kolay ve eğlenceli hale 
geliyor… Her zaman kalbinizi yeni deneyimlere ve yeni 
maceralara açık tutun.” dedi. Hayat yalnızca başarılı insan 
stereotipine uygun olmak değildir; olduğun kişi olmak ve 
potansiyelini gerçekleştirmektir.”

Günün sonunda Percy Mayfield ritim perküsyon ile Blues 
klasiği ‘Hit the Road, Jack’ ile seyirciyi mest eden Brass 
Brothers da onlara katıldı. Eğlenceli perküsyon grubu, 
Eyüboğlu Koleji Dans Kulübü öğrencilerinin de yardımıyla 
katılımcıları Eyüboğlu Hall’ün dışına çıkartarak bahçede bir 
grup fotoğrafı çektirdiler, siyah kırmızı ve beyaz balonlar 
eşliğinde bir süre daha müziğin ve dansın keyfini çıkardılar. 
Fotoğraflar, kucaklaşmalar, coşkulu teşekkürler, verilen 
‘seneye tekrar görüşme’ sözlerinin ardından etkinlik 
herkesin yüzünde mutlu bir gülümseme bırakarak sona erdi. 
Kocaman bir ekibin aylarca süren planlamasına, enerjisine 
ve adanmışlığına değen muhteşem bir deneyimin ardından 
seneye aynı coşkuyla gerçekleştireceğimiz organizasyonda 
sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız!

Dördüncü TEDxYouth@EyüboğluHS etkinliği 28 
Nisan 2019 Cumartesi günü Çamlıca Kampüsümüzde 
gerçekleştirilecektir.

“Başarı özgün 
olmaktır ve kendine 
karşı dürüst 
olmakla başlar; 
başarı; başkalarının 
yaşamlarında fark 
yaratmak anlamına 
gelmektedir… 
başarı, çocuklarının 
yaşamasını 
isteyeceğin bir 
gelecek inşa 
etmektir.”
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Bülent Coşkun, Bilgi University MBA lecturer and 
academician, introduced the audience to The 
Prisoner’s Dilemma, an interesting model which 
suggests that it is always better to reject collaboration 
and be selfish; while you may gain less, you ensure 
your opponents don’t gain more. 

In attendance were students taking part in the 
second leg of our annual School Orchestra Exchange 
trip with the Dutch Antre Foundation. Members of 
both Eyüboğlu and the Antre Foundation orchestras 
performed their takes on modern favourites, such as 
Nirvana’s ‘Nevermind’, during the open mic sessions 
in the green areas during the breaks.

Participants lazed on beanbags, listening to music or 
chatting with friends, as they enjoyed the barbecue 
lunch provided in the garden. 

Eyüboğlu high school science teacher, Emre Ede, 
shared the humorous tale of his first skydiving 
experience. He reminded the audience that great 
experiences are often on the other side of fear - both 
physical fear, and the social fear of embarrassment 
or not fitting in: “I promised myself that I would not 
let fear control my life, because if you do, you won’t 
have a life… Time is fleeting, but memories are 
forever.”

Selin Sönmez, a Terakki Foundation high school 
student, reminded participants about the 
importance of collaboration and learning from the 
past to move forward. In a synopsis of breakthrough 
discoveries throughout history which have ultimately 
been responsible for the advancement of our 
species, Sönmez reminded the audience about 
the importance of incremental discoveries. We, she 
says, should be happy to stand on the shoulders 
of giants and benefit from the discoveries already in 
existence because our frailty as humans means we 
do not have enough time to start from the beginning 
in any one life cycle. 

“The only road we have to travel is the one that 
hasn’t been travelled yet.” 

Eyüboğlu Çamlıca Primary School English teacher, 
Laura Fenercioğlu, delivered the final talk of the day, 
sharing how she and her husband had accidently 
ended up with a Greek island mountain climbing 
hobby. Charting their degree of preparation and 
cross-referencing it with their performance and level 
of pleasure gained, Fenercioğlu used her mountain 
walks as a metaphor for reaching any goals you may 
have on life’s road: “the moment you start learning 
from your mistakes, the trip becomes easier and 
more enjoyable...always try to keep our hearts open 
for new experiences and new adventures.”

“Success is being authentic and it starts 
with being honest with yourself...success 
is about making difference in the lives of 
others... success is building a future that 
you would like your children to live in.”

“Life isn’t about fitting in with 
the successful stereotype, 
it’s about being what you 
are and being as good as 
possible at it.”
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Hayat yalnızca başarılı
insan stereotipine uygun
olmak değildir; olduğun
kişi olmak ve potansiyelini
gerçekleştirmektir.” 
Günün sonunda Percy Mayfield ritim perküsyon 
ile Blues klasiği ‘Hit the Road, Jack’ ile seyirciyi 
mest eden Brass Brothers da onlara katıldı. 
Eğlenceli perküsyon grubu, Eyüboğlu Koleji Dans 
Kulübü öğrencilerinin de yardımıyla katılımcıları 
Eyüboğlu Hall’ün dışına çıkartarak bahçede bir 
grup fotoğrafı çektirdiler, siyah kırmızı ve beyaz 
balonlar eşliğinde bir süre daha müziğin ve dansın 
keyfini çıkardılar. Fotoğraflar, kucaklaşmalar, 
coşkulu teşekkürler, verilen ‘seneye tekrar 
görüşme’ sözlerinin ardından etkinlik herkesin 
yüzünde mutlu bir gülümseme bırakarak sona erdi. 
Kocaman bir ekibin aylarca süren planlamasına,
enerjisine ve adanmışlığına değen muhteşem
bir deneyimin ardından seneye aynı coşkuyla
gerçekleştireceğimiz organizasyonda sizleri de
aramızda görmekten memnuniyet duyarız!

Dördüncü TEDxYouth@EyüboğluHS etkinliği 
28 Nisan 2019 Cumartesi günü Çamlıca 
Kampüsümüzde gerçekleştirilecektir.

“Herkes bir hikâye anlatabilir;

yaşamın kendisi bir h
ikâyedir…

 

Gidin ve bu hikâyeyi anlatın.”



Eyüboğlu’ndan Haberler News from Eyüboğlu 13

TEDx hakkında, x = bağımsız etkinlik
TEDx, “paylaşmaya değer fikirler” sloganının ruhuyla, TED benzeri bir deneyimi yerel ve bağımsız 
olarak gerçekleştirmek amacıyla düzenlenen bir etkinliktir.   TEDx etkinlikleri küçük topluluklara 
TEDTalks videolarını ve canlı konuşmaları bir arada izleme ve tartışma imkânı verir. Söz konusu 
konferanslar TEDx markası altında gerçekleştirilmekte ve x = bağımsız TED etkinliğini ifade 
etmektedir. TED Konferansları TEDx etkinliklerine birer rehber olmakla birlikte TEDx etkinlikleri 
bağımsız birer organizasyondur.

About TEDx, x = independently organized event
In the spirit of ideas worth spreading, TEDx is a program of local, self-organized events that bring people together to 
share a TED-like experience. At a TEDx event, TED Talks video and live speakers combine to spark deep discussion and 
connection. These local, self-organized events are branded TEDx, where x = independently organized TED event. The TED 
Conference provides general guidance for the TEDx program, but individual TEDx events are self-organized.

The Brass Brothers pleased the audience with an enthusiastic 
brass percussion rendition of the Percy Mayfield rhythm and 
blues classic ‘Hit the Road, Jack’. The joyful percussion 
group, with the assistance of members of the Eyüboğlu high 
school dance club, led the audience out of the Eyüboğlu 
Hall into the garden for a group photo and some more music 
and dancing outside, under a furious display of black, red 
and white balloons. After photos, hugs, enthusiastic thanks 

and promises from guests to ‘see you all again next year’, 
the day came to a satisfied finish. It had taken months of 
planning and lots of energy and dedication from a giant 
team, but it was a wonderful experience….so, don’t forget 
to join us next year when we do it all again!

The fourth TEDxYouth@EyüboğluHS event will take place at 
the Çamlıca Campus on Saturday 28 April 2019.

“Anyone can tell a story; life’s a story... 
just go out there and tell it.”
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YazOkulu 
Yaz okulumuzda; spor, teknoloji, görsel sanatlar, 
gösteri sanatları, bilim alanlarında farklı seçenekler 
sunulmaktadır. Öğrencilerimizin eğlenceli ve 
kaliteli zaman geçirmelerini ön planda tutan yaz 
okulumuz da çocuklarımız istekleri ve yetenekleri 
doğrultusunda pek çok alanda yeni deneyimler 
kazanacak, eğlenirken öğrenmenin tadına 
varacaklar. 

Programımız öğrencilerimizin güne zinde ve dinamik 
başlaması için açık alanlarımızda kültür - fizik ve 
koordinasyon çalışmaları içeren sabah sporu ile 
başlıyor. Gün içerisinde ders programlarını yetenek 
ve istekleri doğrultusunda kendileri planlayan 
öğrencilerimiz spor, teknoloji, görsel sanatlar, gösteri 
sanatları, bilim alanlarında yanında mutlaka yüzme 
dersi görüyor. Yüzme derslerinde öğrencilerimiz 
yüzme becerilerine göre gruplara ayrılır, dönemin 
sonunda en az bir üst seviyeye çıkması planlanır. 

Her hafta değişen içerikli ders programımız 
dahilinde öğrencilerimiz; açık ve kapalı 
sahalarda spor yapıyor, mutfakta kek pişiriyor, 
seramik atölyesinde kilden bir heykel yaratıyor, 
laboratuvarda deney yapıyor, gözlem evinde 
teleskop ile gökyüzünü inceliyor, perküsyon 
atölyesinde ritim çalışmaları yapıyorlar.

Anaokulu yaş grubu öğrencilerimizin eğlenceli 
dersleri yanında motor becerilerini, esnekliklerini ve 
fiziksel gelişimlerini ön planda tutan programımız 
ile bir üst sınıfa hazırlamak üzere planlanmıştır.
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Summer School 
Our summer school offers a variety of activities and 
classes in fields of sports, technology, visual arts, 
performing arts and science. Children will gain new 
experiences and enjoy learning by having fun in several 
fields that appeal to their interests and talents in our 
summer school which focuses on ensuring that children 
spend quality time and have fun at the same time.

In line with our program, students start the day with sports 
that include physical fitness and coordination exercises 
on our outdoors fields so that they can make a fresh 
and dynamic start in the morning. Our students who 
plan their own day in line with their talents and interests 
become engaged with activities in the areas of sports, 
technology, visual arts, performing arts, science along with 
a mandantory swimming lesson. In swimming classes, our 
students are divided into groups based on their swimming 
skills and their work-out is planned so that each student 
improves their swimming skills by at least one level. 

Within our course schedule, the content of which changes 
weekly, our students do sports in outdoor and indoor 
spaces, bake in the kitchen, create sculptures out of 
clay in the ceramic studio, do experiments in laboratory, 
observe the sky with telescopes in the observatory and 
work with rhythm in the percussion studio.

Our fun-filled program focuses on developing 
motor skills, flexibility and the physical attributes of 
kindergarteners besides fun classes has been planned 
to ensure that children are well-prepared for the coming 
year.
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Öğrencilerimizin eğlenceli ve 
kaliteli zaman geçirmelerini ön 
planda tutan yaz okulumuzda 
çocuklarımız istekleri ve 
yetenekleri doğrultusunda pek 
çok alanda yeni deneyimler 
kazanarak, eğlenirken 
öğrenmenin tadına varıyorlar.

Children will spend their time having fun and gaining 
new experiences through a rich programme focusing 
on a wide variety of interests and skills.
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 UĞURLADI
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Eyüboğlu Koleji 27.
Fen Lisesi 23. 

Eyüboğlu High School Bid Farewell 
to its 27th and Eyüboğlu Science High 
School to its 23rd Graduating Class
Graduates of High School and Science High School received their 
diplomas in a spectacular ceremony that took place at Çamlıca 
Campus on Wednesday 6 June 2018. The young graduates in cap 
and gown and the teachers who had prepared them o rigorously for 
success were recognised with a standing ovation. Parents and guests 
proudly listened to the students who had been entrusted to Eyüboğlu 
Educational Institutions as young students and were now graduating 
as advocates of Atatürk’s Turkey.

MEZUNLARINI

 UĞURLADI
6 Haziran 2018 Çarşamba günü Çamlıca Kampüsünde 
gerçekleştirilen görkemli bir törenle Kolej ve Fen Lisesi 
mezunlarına diplomalarını verdik. Bütün konuklar tören 
alanına cüppe ve kepleriyle gelen gençleri ve onları özenle 
geleceğe hazırlayan öğretmenleri ayakta alkışladı. Henüz 
küçük birer çocukken Eyüboğlu Eğitim Kurumlarına 
emanet edilen ve bugün Atatürk Türkiye’sinin güvencesi 
gençler olarak mezun olan öğrenciler velilerini, törene 
katılan herkesi gururlandırdı.
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da 
öğrencilerimiz yurt içinde ve yurt 
dışındaki seçkin üniversitelerden 
kabuller alarak göğsümüzü kabarttı. 
Yurt dışındaki üniversitelerden kabul 
alan öğrencilerimizin kazandığı toplam 
burs miktarı 2 milyon doları buldu.

Bu başarılarının yanı sıra lise yaşamları 
boyunca çeşitli alanlarda gösterdikleri 
üstün başarı nedeniyle öğrencilere 
birçok ödül verildi.

Our students made us proud by being 
admitted to distinguished universities in 
Turkey and overseas just as in previous years. 
Our students who were admitted by overseas 
universities became entitled to scholarship 
that equals 2 million dollars in total.

In addition to these, our students received 
many awards based on their outstanding 
achievements in several fields over the course 
of their high school years.
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ECIS Uluslararası Anlayış Ödülü 

ECIS International Understanding Award
Gökçenaz Uzun (Kolej) (High School)

Edebiyat Ödülü

Literature Award
Ayşe Kelce (Kolej) (High School)

Halil Ozansoy Fen Bilimleri Ödülü

Halil Ozansoy Science Award
Eren Kamaşak (Fen Lisesi) (Science High)

Sosyal Bilimler Ödülü

Social Science Award

Gökçenaz Uzun (Kolej) (High School)

Tolga Ercan (Kolej) (High School)

Yabancı Diller Ödülü

Foreign Languages Award
Alinur Temuçin Pişirir (Kolej) (High School)

Matematik Ödülü

Mathematics Award

Tunç Karayal (Kolej) (High School)

Spor Ödülü

Sports Award

Gizem Akgül (Kolej) (High School)

Tan Yuca (Kolej) (High School)

Gösteri Sanatları Ödülü

Performing Arts Award

Eren Kamaşak (Halk Oyunları) (Fen Lisesi) 

(Science High School)

Görsel Sanatlar Ödülü

Visual Arts Award
İdil Yörenç (Kolej) (High School)

Mezunlar Derneği Ödülü

Alumni Association Award

Fatih Kartal (Fen Lisesi) (Science High School)

Tolga Ercan (Kolej) (High School)

Eyüboğlu Koleji Birincisi
Eyüboğlu Koleji İkincisi
Eyüboğlu Koleji Üçüncüsü 
Eyüboğlu Fen Lisesi Birincisi
Eyüboğlu Fen Lisesi İkincisi
Eyüboğlu Fen Lisesi Üçüncüsü

Gizem Akgül
Evren Kutlubay
Efnan Meri Reyhan Valimaki
Emre Güray
Fatih Kartal
Eren Kamaşak

Üstün Başarı Ödülleri
High Achievement Awards

Ödüllerin yanı sıra okul derecelerini alan mezunlar 
arkadaşları, velileri ve öğretmenleri tarafından ayakta 
alkışlandı.

Award winners received a standing ovation from by their 
friends, parents and teachers.

Eyüboğlu High School Top Student
High School Student with the second highest rank 
Eyüboğlu High School Student with the third highest rank
Eyüboğlu Science High School Top Student 
Eyüboğlu Science High School with the second highest rank
Eyüboğlu Science High School with the third highest rank

Gizem Akgül
Evren Kutlubay
Efnan Meri Reyhan Valimaki
Emre Güray
Fatih Kartal
Eren Kamaşak
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Geleneksel Mezuniyet Balosu ise 12 Haziran 2018 
Salı günü Çırağan Sarayı’nda yapıldı ve mezunlarımız 
bembeyaz elbiseleri ve smokinleriyle mezuniyetlerini 
coşkuyla kutladı. Çırağan Sarayı bahçesindeki kokteyl 
alanında yaptıkları vals katılan velilere ve öğretmenlere 
duygulu anlar yaşattı. Daha sonra Enderun Salonundaki 
yemek ve ardından kesilen mezuniyet pastası 
unutulmayacak anılara bir kare daha ekledi. Gece 
boyunca mezunlarımız çoskuyla dans edip eğlendiler. 
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Our Annual Graduation Ball was held in Çırağan 
Palace on 12 June 2018 and our graduates 
celebrated their graduation with enthusiasm in their 
snow-white dresses and tuxedos. Parents and 
teachers experienced emotional moments as they 
watched young graduates dancing to a waltz in the 
cocktail area of Çırağan Palace. Among highlights of 
the night were the unforgettable dinner in Enderun 
Hall and the cutting of the graduation cake. Young 
graduates enjoyed dancing the night away with great 
enthusiasm. 
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Birbirinden güzel müzik performansları 
ve ihtişamlı sahne gösterileriyle

AN UNFORGETTABLE
NIGHT WITH

EQUALLY BEAUTIFUL 
MUSICAL

PERFORMANCES 
AND SPECTACULAR 
PERFORMANCES…

Eyüboğlu Eğitim Kurumları’nın geleneksel 
etkinliklerinden biri olan Müzik ve Dans Gecesi, 
Eyüboğlu’nun sanata verdiği önemin en önemli 
göstergelerinden biridir. Müzik ve Dans Gecesi 
Eyüboğlu okul orkestrası, korosu ve dans 
gruplarının sahne aldığı ve izleyenlerin “Bir okul 
gösterisinin çok ötesinde’’ sözleriyle tanımladığı 
benzersiz bir etkinlik olarak İstanbul’un en 
prestijli sahnelerinden biri olan Zorlu Center Psm 
sahnesinde gerçekleştirilir. 

Her yıl heyecanla beklenen Eyüboğlu Müzik 
ve Dans Gecesinde öğrenciler bu yıl da yine 
olağanüstü güzellikte bir gösteri sahneledi. 
Eyüboğlu Eğitim Kurumları öğrencileri dünyaca 
ünlü müzikallerin sahnelendiği Zorlu Center 
PSM’de sahne aldı.

Sanat The Art
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Music and Dance Night, an annual Eyüboğlu Educational Institutions event, is one of the greatest indicators of how important 
the Arts are for Eyüboğlu. Music and Dance Night takes place on Zorlu Center PSM stage, one of the most prestigious 
stages in Istanbul, as a unique event in which Eyüboğlu school orchestra, choir and dance groups perform and is described 
by the audience as “so much more than a school show”. 

Once again, the much-anticipated event presented breathtaking performances. Students of Eyüboğlu Educational Institutions 
performed on Zorlu Center PSM where world-renowned musicals take place.

Her yıl heyecanla beklenen 
Eyüboğlu Müzik ve Dans Gecesinde 
öğrenciler bu yıl da yine olağanüstü 
bir gösteri sahneledi. 

“Dünya Okulu Eyüboğlu” teması altında gerçekleştirilen gösteride “Eyüboğlu Çoksesli Korosu” 
birçok dilde çok sevilen ve hafızalara yerleşen eserleri coşkuyla seslendirdi. İngilizceden Yunancaya, 
İspanyolcadan Fransızcaya, Türkülerden Deyişlere, Rumbadan Rock’n Rolla muhteşem bir Dünya 
gezisi gerçekleştirdiler. Dans grupları hem temalı modern dans grupları ile sosyal sorumluluk 
bilincimizi vurguladılar hem de, salsa, Kafkas, R&B koreografileri ile göz doldurdular.

İlkokul 2.sınıftan Lise son sınıf ve hatta mezun öğrencilerimizin yıl boyunca büyük bir emek ve 
özveriyle hazırlandıkları gösteride; 165 kişilik koro, 350 kişilik dans grubu ve 45 kişilik orkestra 
ile performanslarını gerçekleştirirken, 550 öğrenci de görsel sanatlar dersi kapsamında hazırladığı 
eserlerin yer aldığı sergileriyle müthiş bir geceye imza attı.

Eyüboğlu Eğitim Kurumları Gösteri Sanatları ve Beden Eğitimi Bölümü öğretmenlerinin katkıları ile 
hazırlanan gösterinin Sanat Yönetmenliği Cengiz Berkün, Genel Koordinatörlüğü Seda Şahin, koro 
ve orkestra şefliği Cansu Aslan, dans koreografileri ise Damla Ürk, Eda Togaer, Lesi Ojalvo, Tansel 
Şengül, Okay Dede ve Ömer Demirhan tarafından gerçekleştirildi.
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Toplumsal duyarlılığa sahip bireyler yetiştirmek 
amacıyla sosyal sorumluluk projelerine önem veren 
ve her yıl sivil toplum kuruluşlarını, ihtiyaç sahibi 
okulları çeşitli projelerle destekleyen Eyüboğlu 
Eğitim Kurumları, bu yıl da velileri, mezunları, 
öğretmenleri ve okul çalışanları ile el ele vererek, 
12 yıldır gerçekleşen Müzik ve Dans gecesini 
bir sosyal sorumluluk projesine çevirdi. Gecede 
Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın (KAÇUV) Ocak 
2019’da açacağı Pendik Aile Evi’nde kanser hastası 
çocuklar ve ailelerinin tedavileri sırasında ikamet 
edecekleri bir odanın inşa bedeli Eyüboğlu veli, 
mezun, öğretmen ve çalışanlarının verdiği destekle 
toplandı.

KAÇUV yetkililerinden plaketlerini alan öğrenciler 
gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesinin 
gururunu yaşarken; geceye katılan birçok köşe 
yazarı, iş adamı, öğrenci aileleri de sanat, müzik ve 
dansa doyulan bir gece geçirdi. 
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In the show, under the theme ‘Eyüboğlu World School’, the 
Eyüboğlu Polyphonic Choir enthusiastically performed very 
popular and never-forgotten songs in a variety of languages. 
They took the audience on a marvellous world tour of English, 
Greek, Spanish, French and Turkish folk songs, and through 
rumba and rock’n’roll. Dance groups both emphasized our 
sense of social responsibility with themed modern dance 
groups and made a strong impression on the audience with 
their salsa, Caucasian and R&B choreographies.

The participants, ranging from second grade to alumni in a 
165-strong choir, along with 350 dancers and an orchestra 
of 45, as well as displays of visual art pieces produced by 
550 students, ensured the audience enjoyed a spectacular 
evening.

Eyüboğlu Educational Institutions Performing Arts and 
Physical Education Department teachers contributed to 
the night and organizers of the show included the Art 
Director Cengiz Berkün, General Coordinator Seda Şahin 
and choir and orchestra conductor Cansu Aslan. Dance 
choreographies were prepared by Damla Ürk, Eda Togaer, 
Lesi Ojalvo, Tansel Şengül, Okay Dede and Ömer Demirhan.

Eyüboğlu Educational Institutions which places great 
emphasis on social responsibility projects to raise individuals 
with social awareness and a sense of solidarity and sharing 
and continues to support Non-Governmental Organizations 
and disadvantaged schools by carrying out a variety of worth-
while projects, seized the opportunity to turn our Music and 
Dance Night, which has been taking place for 12 years, to a 
social responsibility project by working in collaboration with 
parents, graduates, teachers and supporting staff. We raised 
money by getting support from Eyüboğlu parents, teachers 
and staff and donated the proceeds to build a room where 
children with cancer and their families can stay during the 
term of their treatment in the Pendik Family Home which will 
be opened by KAÇUV (The Hope Foundation for Children 
with Cancer) in January 2019.

Students who received their plaques from KAÇUV 
representatives were proud to have implemented a social 
responsibility project successfully and the columnists, 
businessmen and parents who attended the night were 
happy to spend a night full of art, music and dance.
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Türkçe 
Tiyatro 

Kulüpleri
Türkçe Tiyatro Kulüpleri oyunlarını bu yıl da 
başarıyla sahnelemiştir. Öğrencilerimize dünya 
ve ülkemiz klasiklerinden oyunlar seçilmiş, 
izleyen diğer öğrencilere de tiyatro kültürünün 
öğretilmesi hedeflenmiştir. Kemerburgaz Türkçe 
Tiyatro Kulübü Güngör Dilmen’in “Midas” adlı 
oyununu, Çamlıca 5-6. Sınıf Türkçe Tiyatro 

Kulübü Ahmet Ümit’in “Masal Masal İçinde” 
hikâyesinden uyarlanan oyunu, 7-8. sınıf 
Türkçe Müzikal Tiyatro Kulübü ise “Sihirli Dadı” 
adlı uyarlamayı ve Lise Tiyatro Kulübü ise 
William Shakespeare’in yazdığı, Can Yücel’in 
Türkçeleştirdiği “Bahar Noktası”   oyununu 
başarıyla sahnelemiştir. 

Turkish Theatre Clubs
Turkish Theatre Clubs have staged their plays successfully 
this year just as in previous years. We choose international 
and national classical plays to ensure that our students learn 
the culture of theatre. “Midas” by Güngör Dilmen has been 
successfully put on stage by Kemerburgaz Turkish Theatre 
Club, the play that has been adapted by Ahmet Ümit’s 

“Tale Within a Tale” by Çamlıca Grade 5-6 Turkish Theatre 
Club, another adaptation “Magical Nanny” by Grade 7-8 
Turkish Musical Theatre Club and William Shakespeare’s 
A Midsummer Night’s  Dream that was translated by Can 
Yücel has been performed by High School Theatre Club with 
success.



Eyüboğlu’ndan Haberler News from Eyüboğlu30

Sosyal 2017-2018

Sorumluluk
Bir Kitap da Arkadaşıma
Geleneksel hale gelen bu etkinliğimizde 
toplanan 1000 kitap, Van Kırkgeçit ilk ve 
ortaokuluna bağışlandı.

And a Book for My Friend
This year, 1000 books were collected and donated to 
Van Kırkgeçit primary and middle schools through our 
annual event.

Kitap, Kırtasiye Eğitim 
Malzemesi Yardımı
7. Sınıf öğrencileri yaptıkları kitap ayraçlarını 
satarak elde ettikleri 1000 TL’yi LÖSEV’e 
bağışladılar.
6. Sınıf öğrencileri ise oluşturdukları sergi 
ile bağış topladılar. 2.400 TL’yi Aziz Nesin 
Vakfı’na bağışladılar.
5. Sınıf öğrencileri türkçe dersinde okudukları 
Son Adanın Çocukları adlı eserden yola 
çıkarak, fidan bağışında bulundular.
Daha evvelden var olan bir bütçe ile Liman 
Mahallesi İlkokulu öğrencilerine eğitim 
ihtiyaçları alındı. 
Amasra Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’na 7. 
Sınıflarımız, spor malzemesi yardımında 
bulundu. 

Book, Stationery, Educational Material 
Donations
Grade 7 students raised 1000 tl by selling bookmarkers 
and donated all proceeds to LÖSEV (The Foundation for 
Children with Leukemia)

Grade 6 Students raised 2400 tl through their exhibition 
and donated all proceeds to Aziz Nesin Foundation.

Grade 5 Students donated seedlings as they were 
inspired by the book Children of the last island that they 
had read in connection with their Turkish Lesson.

Our students bought educational materials for students 
of Liman Mahallesi Primary School based on the budget 
that they had saved before.

Our grade 7 students donated sports materials to Amasra 
Mehmet Akif Ersoy Primary School.

Bottle caps were collected in the name of TOFD (The 
spinal cord paralytics association of Turkey)

Nehir’in Adımları Koşusu
IB 1. Sınıf öğrencilerimizle Nehir’in adımları 
koşusuna katıldık ve kanserli çocuklar için 
bağışta bulunduk. 

In Nehir’s Footsteps
Our IB 1 students attended the ‘In Nehir’s Footsteps’ Run 
and all proceeds from the run were donated for children 
with cancer.

Arkadaşın İçin Koş
5. Sınıflar geleneksel hale gelen “Arkadaşın için 
koş” etkinliği ile Diyarbakır Ergani İlkokulu’na 
kırtasiye ve kitap bağışında bulundular.

Run for a Friend
Grade 5 students donated stationery and books to 
Diyarbakır Ergani primary school through our annual ‘Run 
For A Friend’ event.

Sokak Hayvanları İçin
Hayvanlar için lise öğrencilerimiz, yılbaşı 
partisinde sattıkları piyango biletleri ile sokak 
hayvanlarına aşı-bakım hizmeti veren Bodrum 
Sokak Hayvanları Derneği’ne yardımda 
bulundular. 

For Animals
Our high school students sold lottery tickets at the 
new year party to raise money for the Bodrum Street 
Animal Assocation which provides vaccinations and care 
services for street animals.

Otizm Farkındalık Günü
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde 
tüm okula mavi kurdele dağıtımı yapıldı.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Paralimpik 
Milli Sporcu Büşra Ün okulda konuk edildi.
Okul Aile Birliğinin katkılarıyla Tohum Otizm 
Vakfı, okulumuza gelerek sunum yaptı.

Autism Awareness Day
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde tüm okula 
mavi Each member of the school community was given 
a blue ribbon for April 2 World Autism Awareness Day. 
Büşra Ün jho is a national athlete in paralympic sports 
was hosted in our school on December 3 International 
day of persons with disabilities.
Tohum autism foundation representatives delivered 
a speech in our school. ‘Laughter is the best medicine’ 
association representatives delivered a speech in our 
school.
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İyilik Günü
Okulda ilk kez bu kadar büyük bir kesmes yapıldı. 
Gülmek İyileştirir Derneği, KAÇUV, LÖSEV, ÇYDD, 
Tohum Otizm Vakfı stant açarak satış yaptı. OAB 7.500 
TL’lik satış yaparak ÇYDD “Anadolu’da Bir Kızım Var 
Öğretmen Olacak” bursuna bağışta bulundu.

Benevolence Day
It has been the biggest charity bazaar that has been held in our 
school so far. ‘Laughter is the best medicine’ association, KAÇUV, 
LÖSEV, ÇYDD, TOHUM AUTISM FOUNDATION set up stands and 
sold products to raise money. OAB raised and donated 7.500 TL 
to ÇYDD scholarship ‘I have a daughter in anatolia, she will be a 
teacher.’
 

KAÇUV İşbirliği
Müzik ve Dans Gecesi Pendik’te 
açılan 2. Aile Evi için KAÇUV’a 
50.000 TL bağışta bulunduk.

KAÇUV Collaboration
We donated 50.000 TL at Music and Dans 
Night to KAÇUV for the second family 
residence to be opened in Pendik.

Plastik Kapak Toplama 
Kampanyası
Plastik Kapak Toplama Kampanyası
İlkokul Hazırlık Sınıfı öğrencilerimizin 
öncülüğünde tüm okullarımızda Türkiye 
Omurilik Felçlileri Derneği için, yıl 
boyunca 305 kg. plastik kapak topladık.

Bottle Cap Collection Campaign
305 kg of bottle caps were collected throughout the 
year for the spinal cord paralytics association of 
Turkey in all of our schools under the leadership 
of our reception class students.

Kilyos Kıyı Kampı Temizliği
11. Sınıf öğrencilerimiz, Kilyos’a 
giderek çevre konusunda duyarlılıklarını 
gösterdiler. Sahil alanında temizlik 
yaptılar.

Kilyos Coast Camp Cleaning
Our grade 11 students demonstrated their 
caring attitude for the environment by going to 
Kilyos and cleaning the coastline.

Sponsorlu Yürüyüş
Bu yıl 6. sınıflar, Gülmek İyileştirir Derneği 
için yürüdüler. Çalışmada toplamda 2.500 TL 
toplandı. Toplanan meblağ, kanserli çocukların 
oyun merkezinde kullanılacak. 

Walkathon
Grade 6 students walked for the Laughter Is The Best 
Medicine Association this year. They raised 2.500 TL in total, 
which will be donated to contribute to the establishment of a 
play centre for children with cancer.

10. Sınıflar, “10’larla 
Onlar İçin Projesi”
10. Sınıf öğrencilerimiz, 
Kapadokya’daki Ayhanlar İlk 
ve Ortaokulu’na kütüphane 
kurulumundan, kırtasiye yardımına 
kadar pek çok destekte bulundular.

Collaboration Between Grade
10 Students
Our grade 10 students provided Ayhanlar 
primary and middle schools in Cappadocia 
with support including library materials and 
stationery.
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Öğrenci Değişim Projesi
Eyüboğlu Eğitim Kurumları 
Amsterdam Antre Vakfı

Eyüboğlu Her Yerde
Eyüboğlu Everywhere

2016 yılında Amsterdam Antre Vakfı kurucuları Meral Ari ve 
Emirhan Tuğa ile başlattığımız projemiz her yıl tekrarlanmaktadır. 
Yıl boyu kendi ülkelerinde çalıştıkları şarkıları,
farklı platformlarda buluşarak beraberce çalan 
öğrencilerimiz ülkeler arası bir müzik köprüsü kurdular. 
Özellikle öğrencilerimiz müzik ve yaşam 
olgusunun kültürler arası farklarını ve 
değişimlerini gözlemlediler, 
dil becerilerini geliştirdiler.
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Student Exchange Project
Eyüboğlu Educational Institutions - Amsterdam Antre Foundation
Every year we implement our project that we started in 2016 with the founders of Amsterdam Antre Foundation Meral 
Ari and Emirhan Tuğa. Our students, who meet in different places to play the songs they have been practising in their 
own countries throughout the year, in order to build a musical bridge between countries. Our students are given the 
opportunity to observe the differences between and changes in the phenomenon of music and life in different cultures 
and develop their speaking skills in a foreign language.
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Amaç: Farklı ülkelerdeki çocukların müziğin 
ortak dilini kullanarak bir araya gelebilmeleri, 
beraber müzik yapabilmeleri, yabancı dillerini 
geliştirmeleri ve yapılan kültür gezileri ile farklı 
bakış açıları kazanmalarını sağlamak.

Organizasyon: Organizasyona dâhil olan 
Hollanda ve Türk okullarından 10 ila 12 müzisyen 
öğrenci seçilir. Her grup kendi çalacağı şarkıları 
seçer, ayrıca her iki grubun ortak çalacağı şarkılar 
da belirlenir. Her iki grup kendi ülkelerinde ilk 
buluşma zamanına kadar şarkılarını çalışır.

Mart ayının son haftası Türk grubu 4 günlük 
organizasyon için misafir olarak Amsterdam’a 
gider. Öğrenciler diğer Hollandalı öğrencilerin 
ailelerinde kalır. Ortak dil İngilizcedir. 
Organizasyon boyunca provalar, şehir ve müze 
gezileri geçekleşir. Yapılan ortak konserde 
çalışılan parçalar bireysel ve toplu olarak 
sahnelenir.

Purpose: We aim to ensure that children from different 
countries come together by using the shared language of 
music, produce music together, develop their speaking 
skills in a foreign language and gain new perspectives 
through cultural visits.

Organization: 10 to 12 musician students are selected 
from Dutch and Turkish schools that are involved in the 
organization. Each group chooses a song to play. Groups 
also determine the songs that they will play together. Both 
groups practice playing their songs in their countries until 
they meet.

The Turkish group visits Amsterdam for 4 days in the last 
week of March. Turkish students are hosted by families of 
Dutch students. They speak English together. Students 
attend rehearsals, sightsees cities and visits museum for 
four days. Students perform the songs individually and 
collectively in a concert.
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Nisan ayının son haftasında Hollandalı öğrenciler 
Türkiye’ye gelirler. Aynı Amsterdam’daki gibi 
organizasyon yapılır. 

Türkiye sürecinde Çamlıca ve Kemerburgaz 
kampüslerimizde konserler gerçekleştirdik 
ve okullarımızın sosyal alanlarında gerek 
spor yaparak gerekse eğlenerek hoş vakit 
geçirdik. Bu yıl misafir ettiğimiz Amsterdamlı 
arkadaşlarımız ile 4 gün süren serüvenimizde 
yaptığımız provaları ve konserlerin yanı sıra; Türk 
dansları çalıştayı, Ebru Sanatı üzerine çalışmalar 
yaptık. Topkapı Sarayı, Yere Batan Sarnıcı ve 
Tarihi Yarım Ada gezisi gerçekleştirerek tekne ile 
boğaz turu gerçekleştirdik.

Dutch students visit Turkey in the last week of April. Dutch 
students take part in the same activities in Turkey as 
Turkish students do in Amsterdam.

We held concerts in our Çamlıca and Kemerburgaz 
campuses and students were happy to spend time together 
by either doing sports or taking part in entertainment 
activities in social facilities of our schools.

As well as participating in rehearsals and concerts during 
4 days that we spent with our Dutch friends that we hosted 
this year, we had great time in workshops of Turkish 
Dances and Marbling Art. We visited Topkapı Palace, the 
Basilica Cistern and Historical Peninsula and took them 
on Bosporus Tour by boat.
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21-25 Haziran tarihlerinde Avusturya Klagenfurt şehrinde düzenlenen 200 
FARKLI ÜLKEDEN YAKLAŞIK 10.000 SPORCUNUN KATILDIĞI United World 
Games organizasyonuna basketbol, yüzme, tenis, atletizm branşlarında 
katılan öğrencilerimiz ülkemizi ve okulumuzu başarıyla temsil etmiştir. 

Our students who attended the United World Games event, ATTENDED BY AROUND 10,000 
SPORTSPEOPLE FROM 200 DIFFERENT COUNTRIES, and that was held in Klagenfurt, Austria 
on 21 to 25 June in the categories of basketball, swimming, tennis and athletics, represented 
their school and country with great success.

İÇEL YAMAN YAZICI; 
12 YAŞ GRUBU YÜZME YARIŞLARINDA 
50, 100 METRE KURBAĞALAMADA 1.
200 METRE KURBAĞALAMADA 2.
400 METRE SERBEST TE 3.
50 METRE KELEBEKTE 3.

KEMAL DEDEMAN;
12 YAŞ GRUBU TENİS MÜSABAKALARINDA 4. 

RONİ SENUŞOĞLU; 
14 YAŞ GRUBU TENİS MÜSABAKALARINDA 4. 

ARDA TÜZÜN;
14 YAŞ GRUBU ATLETİZM MÜSABAKALARI 
60 METRE KOŞUDA 4.
100-200 METRE KOŞUDA 5. 

World Games
United 

2018

DEMİR ALP KELER;
12 YAŞ GRUBU YÜZME YARIŞLARINDA 
50 METRE KURBAĞALAMADA 2.
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İÇEL YAMAN YAZICI; 
1ST PLACE IN 50-,100-METER
BREASTSTROKE CATEGORY
2ND PLACE IN 200-METER BREASTSTROKE
CATEGORY
3RD PLACE IN 400-METER FREE STYLE
CATEGORY
3RD PLACE IN 50-METER BUTTERFLY STROKE 
CATEGORY IN 12 YEARS SWIMMING 
COMPETITION.

KEMAL DEDEMAN;
4TH PLACE IN 12 YEARS TENNIS COMPETITIONS 
OVERALL.

RONİ SENUŞOĞLU; 
4TH PLACE IN 14 YEARS TENNIS COMPETITIONS 
OVERALL.

ARDA TÜZÜN;
4TH PLACE IN 60-METER RACE AND 5TH PLACE 
IN 100-, 200-METER RACE IN 14 YEARS 
ATHLETICS COMPETITIONS OVERALL. 

DEMİR ALP KELER;
2ST PLACE IN 50-METER
BREASTSTROKE CATEGORY IN 12 YEARS 
SWIMMING COMPETITION.
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Her sene okul kapandıktan sonra 30 ila 40 
öğrencinin katıldığı otobüs ile yapılan bir Avrupa 
kültür turudur. Avrupa’nın güzel ve kültürel bir 
kendinde seçilen bir Sanat Festivaline (dans, 
koro, orkestra) iştirak edilir. Yaklaşık 15 gün 
süren turda 10 ülke gezilmesi hedeflenmektedir. 
Öğrencilerimiz bu tura katılarak her gün bir başka 
ülkede olmanın keyfinin sürer, dil becerilerini 
geliştirir, sanat alanında yaptıkları eserleri 
sergileme fırsatı bulurlar.

ARTFEST
Each year, 30-40 students 
take part in a European 
cultural coach tour that 
occurs after the academic 
year ends. Students attend 
an Art Festival (dance, choir, 
orchestra) that takes place 
in a nice and cultural city of 
Europe. We aim to visit 10 
countries during the 15-day 
tour. Students enjoy spending 
time in a foreign country, 
develop their speaking skills 
in a foreign language and find 
the opportunity to exhibit the 
artworks they create.
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Bu yıl yolculuğumuz Budapeşte ile başladı. 
Ardından Viyana ve Prag’ı gezdik. Amsterdam 
gibi global bir şehirden sonra soluğu Brüksel’de 
aldık. Ertesi gün Paris şehir gezisinden sonra 
tam gün Disneyland eğlencesi öğrencilerimizi 
bekliyordu. Ertesi gün daha büyük bir eğlence 
ve heyecan duyacağımız festival kasabası 
Costa Brava’ya vardık. Burada 3 gün süren 
“VI. INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL 
ALEGRIA DE DANCAR” festivalinde okul 
koromuz ile sahne aldık. Daha sonra İtalya 
üzerinden Garda gölü kıyısındaki muhteşem 
eğlence merkezi Gardaland da heyecan dolu bir 
gün geçirdik. Akşamüstü kendimizi Venedik’te 
gondol sefasında bulduk. Bir geceyi de burada 
geçirip artık Belgrad üzerinden İstanbul’a doğru 
okulumuzun yolunu tuttuk.

Artfest 2018
This year, our first port of call was Budapest. Then we 
visited Vienna and Prague. After spending time in the 
international city of Amsterdam, we ended up in Brussel. 
After a sightseeing tour in Paris the following day, a day full 
of fun in Disneyland awaited our students. The very next day 
we arrived at the festival town Costa Brava which promised 
even greater fun and excitement. Our school’s choir staged 
a performance in the 3-day festival “6TH INTERNATIONAL 
FOLKLORE FESTIVAL ALEGRIA DE DANCAR”. Then we 
spent a day full of excitement in the amazing entertainment 
centre Gardaland along the Garda Lake in Italy. We spent the 
evening enjoying a gondola tour in Venice. We spent another 
night in Venice and set off to return to Istanbul via Belgrade.

2018
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BiLiM ŞENLiĞiBiLiM ŞENLiĞi
Eyüboğlu Eğitim Kurumları’nın her sene 
düzenlediği 19. Bilim Şenliği ve Proje Yarışması, 
05 Mayıs 2018 Cumartesi günü gerçekleştirildi. 
Şenlikte farklı okullardan gelen genç bilim insanları 
birbirinden ilginç ve çarpıcı projelerle yarıştılar. 
Etkinlik,   İstanbul genelindeki 31 okuldan 196 
öğrencinin katılımı ile gerçekleşti. Bilim Şenliği 
ve Proje Yarışması’na farklı okullardan 4, 5, 6, 
7 ve 8. sınıf öğrencileri katıldı. Genç nesilleri 

araştırmaya yönlendirerek, bilime ilgi duymalarını 
sağlamayı amaçlayan etkinliğimizde farklı 
alanlardaki projeler jüri tarafından değerlendirildi 
ve ödül kazanan öğrencilere Eyüboğlu Hall’de 
düzenlenen törenle plaketleri verildi.

Şenliğe katılan öğrenciler çok sayıda stantta 
gerçekleştirilen eğlenceli deneyleri yakından 
görme ve deneyimleme fırsatı da yakaladılar. 

Bilim ve Teknoloji 
Science and Technology
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BiLiM ŞENLiĞiBiLiM ŞENLiĞi
19th Eyüboğlu Science Festival and 
Project Competition

19th Eyüboğlu Science Festival and Project Competition, 
held annually by Eyüboğlu Educational Institutions, took 
place on Saturday 5 May 2018. Young scientists who came 
from different schools competed with equally interesting 
and striking projects. The event saw 196 students from 31 
schools in Istanbul. Grade 4, 5, 6, 7 and 8 students from 
different schools attended the Science Festival and Project 
Competition. In our event which aims to encourage young 
generations to research and show interest in science, 
projects were evaluated by the jury in a variety of categories 
and award-winning students received their plaques with a 
ceremony held in Eyüboğlu Hall.

Students who attended the festival were offered the 
opportunity to observe and experience fun experiments set 
up on a wide variety of stands.
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Eyüboğlu 
Gökyüzü 
ve 
Astronomi 
Şenliği

Eyüboğlu Eğitim Kurumları olarak Astronominin 
başta temel bilimler olmak üzere çeşitli bilim 
dallarının uygulandığı geniş bir laboratuvar olduğu 
fikrini benimsiyor ve Türkiye’nin geleceğinde rol 
alacak gençlerin, Astronomi bilimini anlayacak ve 
kavrayacak bilgilerle donatılarak yetiştirilmesine 
önemli katkılarda bulunuyoruz.

Kurumumuz, 1995 yılından bu yana Astronomi 
dersini 10. sınıf öğrencilerine seçmeli ders 
olarak sunuyor. Çamlıca Kampüsümüzde 
bulunan gözlemevi, ülkemizde bir ortaöğretim 
kurumunda açılan ilk gözlemevi olma özelliğini 
taşıyor. Gözlemevimizden tüm velilerimiz ve 
öğrencilerimiz aktif olarak yararlanıyor.

1996 yılından bu yana düzenlediğimiz Eyüboğlu 
Gökyüzü Şenliği ise ülkemizde düzenlenen 
en eski gökyüzü şenliği olma özelliğini taşıyor. 
Bu yıl 22.sini düzenlediğimiz Gökyüzü ve 
Astronomi Şenliği, 5 Mayıs Cumartesi günü 
Çamlıca Kampüsümüzde, 11 Haziran günü ise 
Kemerburgaz Kampüsümüzde gerçekleşti.

5 Mayıs Cumartesi günü Çamlıca 
Kampüsümüzde, Bilim Şenliği ve Proje 
Yarışmasıyla ortak organize edilen XXII. 
Gökyüzü ve Astronomi Şenliğinde öğrencilerimiz 
gündüz çeşitli astronomi aktivitelerine katıldılar. 
Gezegen tasarımı, su roketi tasarımı, anlık uzay 
bulmacası, matematik ve strateji oyunları ve 
robot ve kodlama çalışmaları gibi atölyelere 
katılan öğrenciler gökbilimi eğlenerek öğrendiler. 
Aktivitelerde görevli olan 10. Sınıf öğrencileri, 
yıl boyunca Astronomi dersinde öğrendiklerini 
diğer öğrencilere anlatarak bilgilerini paylaştılar. 
Yine okulumuz öğrencilerinden oluşan müzik 
grubu, uzay temalı şarkılar çalarak bir şenlik 
ortamı oluşturdular. Küçük yaştaki şenlik 
katılımcıları planetaryum çadırı içinde izledikleri 
gökbilim videolarıyla uzayın gizemini yarımküre 
şeklindeki bir sahnede keşfettiler. Sanal gerçeklik 
gözlüklerini deneyen katılımcılar, gezegenler 
arasında yolculuk yaptılar ve gezegenlerin 
özelliklerini oldukça yakından gözlemlediler. 
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Bizden Kareler

..... tarihinde Eyüboğlu Çamlıca Gözlem 

Merkezi’nden çekilen bir görüntü.
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Astronomi 
Kulübü öğrencileri uzay 

tarihi, yeni uzay Astronomi Kulübü öğrencileri 
uzay tarihi, yeni uzay teknolojileri ve daha bir çok 

gökbilim konusunda sunumlar yaparak, katılımcıların sorularını 
cevapladılar. TÜBİTAK’ın bilim konulu yayınlarından biri olan Bilim 

Çocuk Dergisi Yayın Yönetmeni Alp Akoğlu’nun sunumunun devamında film 
gösterimiyle şenlik sona erdi. Hava şartları nedeniyle gece gözlemi yapılamamış 

olsa da öğrenci ve velilerimiz bilim dolu bir gün geçirdiler. 

11 Haziran’da Kemerburgaz’da gerçekleştirilen şenlikte teleskopla Güneş gözlemi ve yeni 
açılan planetaryumda astronomi konulu belgesel gösterimi gerçekleştirildi. 

Danışmanımız Prof. Dr. Talat Saygaç’ın yaptığı “4x4 Astronomi ve Uzay” sunumuyla öğrenci 
ve velilerimizi bilgilendirmesinin ardından gece gözlemi başladı. Oldukça yoğun bir katılımla Ay, 

Venüs, Jüpiter ve Satürn gözlemleri yapıldı. Gelecek yıl yapılacak şenlikte yeniden buluşma planları 
yapılmasının ardından şenlik sona erdi.
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Eyüboğlu Educational Institutions has adopted the idea that 
Astronomy is a wide laboratory where several branches 
of science, primarily the basic sciences, are applied, and 
has been contributing to raising young citizens who are 
equipped with the knowledge required to understand and 
grasp the science of Astronomy in order to play a role in 
Turkey’s future.
Our institution has been offering optional Astronomy course 
to grade 10 students since 1995. The observatory located 
on our Çamlıca Campus was the first observatory that 
opened in a middle school in and is actively availed of by 
students and parents.
The Eyüboğlu Sky Festival, held annually since 1996, is the 
oldest sky festival organised within our nation. This year 
the 22nd Sky and Astronomy Festival was held on 5 May 
Saturday in our Çamlıca Campus and on 11 June in our 
Kemerburgaz Campus.
Our students took part in several astronomy activities during 
the daytime of partnership with Science Festival and Project 
Competition on Saturday 5 May in our Çamlıca Campus. 
Our students enjoyed learning about astronomy by attending 
workshops on several topics including planet design, water 
rocket design, instant space riddle, mathematics and strategy 
games and robot and coding practices. Grade 10 students 
who were in charge of activities shared their knowledge, that 
they had acquired in Astronomy lessons over the course of 
the academic year, with younger students. A music group 

made up of Eyüboğlu students played space-themed music 
to further the festive atmosphere. Young participants of the 
festival explored the mystery of space by watching videos 
about astronomy inside the planetarium dome. Participants 
who tried on virtual reality headsets travelled between planets 
and found the opportunity to observe features of planets up 
close. Astronomy Club students delivered presentations 
about space history, new space technologies and many 
other astronomy-related topics and answered participants’ 
questions. Following the presentation of Alp Akoğlu, the 
editorial director of Science and Child Journal that is one of 
science-related publications of TÜBİTAK, the festival ended 
on a high note with the movie that was shown. Although 
weather conditions did not permit the night sky observation, 
our students and parents were happy to spend a day full of 
science.
In the festival that took place on 11 June in Kemerburgaz, 
participants found the opportunity to observe the Sun and 
watch the documentary about astronomy in the newly-
opened planetarium. Night sky observation started after our 
Advisor Prof. Dr. Talat Saygaç provided our students and 
parents with information in his presentation “4x4 Astronomy 
and Space”. Observation activity was very popular among 
participants, who observed the Moon, Venus, Jupiter and 
Saturn. Before the festival ended, participants were already 
planning to attend next year’s event.

Eyüboğlu Sky and Astronomy Festival
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İkinci Astronotunu 
Ağırladı

Eyüboğlu Eğitim Kurumları

İkinci Astronotunu 
Ağırladı

1996 yılından beri son derece disiplinli ve 
güncel astronomi dersleri, kulüpleri, Türkiye’nin 
ilk öncü okul gözlemevleri ve planetaryumu ile 
eğitimini sürdüren Eyüboğlu Eğitim Kurumları, 
yine Türkiye’de ilk kez ikinci astronotu ağırlayan 
eğitim kurumu oldu.

İlk olarak 27 Eylül 1997 yılında Eyüboğlu Eğitim 
Kurumlarını ve gözlemevini ziyaret eden Apollo16 
Grup 5 astronotu Charles M. Duke’den sonra, 
15 Mayıs 2018 tarihinde Kanadalı Astronot 
Chris Hadfield kurumumuzu ziyaret ederek 
harika bir konferans verdi. Konuşmasında STS 
74 ve STS 100 uzay uçuşlarına katılıp, 166 
gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 
yaşadığı tecrübelerinden bahsetti. Astronot 
Hadfield lise öğrencilerinin sorularını, onların 
geleceklerine ufuk açarak detaylı yanıtladıktan 
sonra, gözlemevini ziyaret etti.

Gözlemevimizden Güneş’in ışıkküre tabakasının 
gözlemini yaparken lise yıllarına döndüğünü 
söyleyen Astronot Hadfield, gözlemevinin 
yapısını çok beğendi. 22 yıldır çalışan 
gözlemevinin öğrenciler için ne kadar büyük bir 
şans olduğunu dile getiren Astronot Hadfield 
öğrencilere bir kez daha geleceklerini çok iyi 
planlamaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Okulumuzun bilim laboravuvarlarını ve 
kütüphanesini de ziyaret eden Hadfield, 
okulumuzdan oldukça etkilendiğini belirterek 
bizlerle vedalaştı. 
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Eyüboğlu Educational
Institutions Hosts a 
Second Astronaut

Eyüboğlu Educational Institutions, which has been equipping
its students with knowledge of astronomy since 1996 
through rigorous and up-to-date astronomy courses and 
clubs and leads Turkish schools in the founding and use of 
observatories and planetarium, added another first when 
it became the first educational institution in Turkey to have 
hosted two astronauts.

Following the visit of Apollo16 Group 5 astronaut Charles 
M. Duke to Eyüboğlu Educational Institutions and our 
observatory on 27 September 1997, Canadian Astronaut 
Chris Hadfield visited our school on 15 May 2018 and 
delivered a remarkable conference. He spoke about his 
involvement in STS 100 space flights and how he lived in the 
International Space Station for 166 days. Astronaut Hadfield 
broadened the vision of our students by giving detailed 
answers to their questions and visited our observatory.

Astronaut Hadfield, who stated that observing the 
photosphere of the Sun from the observatory reminded him
of his high school days, commented that he loved the 
structure of our observatory. Astronaut Hadfield indicated 
that the observatory, in use now for 22 years, is a great 
opportunity for students and recommended to our students 
that they plan their future very well. 

Hadfield who visited the science laboratory and library of 
our school expressed how impressed he was by our school 
before bidding farewell to us.
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TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında “İnsan 
Hücrelerindeki Elektrik Akımının Atımlı Manyetik Alan Etkisi Altındaki 
Davranışının İncelenmesi” isimli projemizle Fizik alanında Bölge 
Üçüncülüğü aldık.

Mayıs 2018 tarihide Amerika’nın Chicago kentinde düzenlenen 
“International Conference on Science, Engineering & Technology 
- ICSET” konferansında sunumunu başarı ile gerçekleştiren İlyas 
Seçkin “Investigation of the Behaviour of Electric Current in Human 
Cells Under the Impact of Pulsating Magnetic Field” projesiyle katıldı. 
Konferansta sunum yapan en genç araştırmacı olan öğrencimizi farklı 
üniversitelerden Amerikalı, Hintli, Tayvanlı birçok araştırmacı ve öğretim 
görevlisi dinledi. Öğrencimiz İlyas Seçkin ve danışman öğretmenimiz 
Berksan Gümüş’ün hazırladıkları makale üniversiteler arası seçici bir 
kurul tarafından değerlendirilerek “Excellent Paper Award” ödülüne 
layık görüldü. Ödüller makalelerin özgünlük ve içeriklerine göre 
değerlendirilip araştırmacılara teşvik amacıyla verilmektedir.

Projemiz “Excellent Paper 
Award” ödülüne layık görüldü.

49. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri 
yarışmasında Matematik dalında 10-AF sınıfından 
Efe Can Kızılcin ve 10-C sınıfından Ali Faruk 
Yücel’in matematik öğretmenimiz İsmet Baykal’ın 
rehberliğinde Matematik Olimpiyat sorusundan 
yola çıkarak hazırlamış oldukları, elemanları 
aritmetik veya geometrik dizi olan kümenin istenilen 
koşuldaki alt kümelerini bulmaya yönelik bir formül 
elde ettikleri, “ELEMANLARI ARİTMETİK VEYA 
GEOMETRİK DİZİ OLAN KÜMENİN KOŞULLU ALT 
KÜMELERİ” adlı proje ile Bölge 3.lüğü elde etmiştir.

2. 49. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma 
Projeleri yarışmasında Fizik dalında 10-F 
sınıfından İlyas Seçkin’in fizik öğretmenimiz 
Berksan Gümüş rehberliğinde hazırladığı “İNSAN 
HÜCRELERİNDEKİ ELEKTRİK AKIMININ 
ATIMLI MANYETİK ALAN ETKİSİ ALTINDAKİ 
DAVRANIŞININ   İNCELENMESİ” adlı proje, insan 
hücrelerindeki elektriksel iletimin atımlı manyetik 
alanların etkisi ile arttırılmasını hedeflemektedir. 
Belirli frekanslarda başarı sağlanmış olup Cerebral 
Palsy hastalığının tedavisinde öncü bir çalışma 
Bölge 3.lüğü elde etmiştir. Bu çalışma ayrıca, Mayıs 
ayında Amerika’nın Chicago kentinde düzenlenen 
“International Conference on Science, Engineering 
& Technology - ICSET” konferansından davet 
almış ve éExcellent Paper Award” ödülüne layık 
görülmüştür.

49. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri 
yarışmasında Türk Dili ve Edebiyatı dalında 11-FA 
sınıfından Zeynep Soyalan’ın Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenimiz Serkan Bozkurt rehberliğinde 
hazırladığı “Edebiyatta Bugün & Edebiyat Takvimi” 
adlı projesi, edebiyat takvimiyle edebiyatı, toplumsal 
hayatla iç içe geçirme, toplumu edebiyatla 
yakınlaştırma hedeflenmiştir. Proje, Asya Bölgesi 
1.liğini elde ederek, mayıs ayında Antalya’da 
düzenlenen Türkiye finalleri yarışmasına katılmaya 
hak kazanmış ve edebiyat alanındaki projeler 
arasında Türkiye 3.lüğünü elde etmiştir.

Eyüboğlu Educational Institutions High School

Students at the 49th Research Project Competition

Fizik Bölge 3.sü İlyas SEÇKİN
3rd Place in the Region in the category of Physics
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Matematik Bölge 3.leri
Efe Can Kızılcin, Ali Faruk Yücel

3rd Place in the Region in the category of Mathematics

Türk Dili ve Edebiyatı Bölge 1.liği ve Türkiye 
Finallerinde 3.lük ödülü

1st Place in the Region and 3rd Place in the National Finals in 
the category of Turkish Language and Literature

Investigation Of The Behaviour Of 
Electric Current In Human Cells Under 
The Impact Of Pulsating Magnetic Field

We took the third place in the Region in Physics category 
with our project “Investigation of The Behaviour of Electric 
Current in Human Cells Under the Impact of Pulsating 
Magnetic Field” in the 49th TÜBİTAK High School Students 
Research Projects Competition.

İlyas Seçkin who delivered a presentation with success in 
the “International Conference on Science, Engineering & 
Technology - ICSET” that was organized in Chicago, America 
in May, 2018, attended with his project “Investigation of 
The Behaviour of Electric Current in Human Cells Under 
the Impact of Pulsating Magnetic Field”. Several American, 
Indian and Taiwanese researches and teaching assistants 
from different universities listened to our student who was 
the youngest researches who delivered a presentation in the 
conference. The article written by our student İlyas Seçkin 
and our supervising teacher Berksan Gümüş became 
entitled to “Excellent Paper Award” based on the evaluation 
of a board comprising members from different universities. 
Awards are granted to encourage researches who produce 
authentic paper with satisfactory content.

The aim of our project; we have examined the diseases 
caused by problems in neural network transmission in our 
body and investigated how we can increase electric current. 
It has been concluded that pulsating magnetic field can be 
used to increase current without any physical effect and we 
have aimed to enhance electrical transmission in human 
cells through impact of magnetic fields given at different 
frequencies. 

Excellent Paper Award-Winning Project

Our 10-AF student Efe Can Kızılcin and 10-C student 
Ali Faruk Yücel took the third place in the Region in the 
49th TÜBİTAK High School Students Research Projects 
Competition with their project “CONDITIONAL SUBSETS 
OF SETS WITH ELEMENTS THAT HAVE ARITHMETIC OR 
GEOMETRICAL SEQUENCE” that they designed under the 
supervision of our mathematics teacher İsmet Baykal based 
on a Mathematical Olympiad question and through which 
they developed a formula to find conditional subsets of a 
subset with elements that have arithmetic or geometrical 
sequence. 

Our 10-F student İlyas Seçkin has aimed to enhance 
electrical transmission in human cells through impact of 
magnetic fields with the project “INVESTIGATION OF THE 
BEHAVIOUR OF ELECTRIC CURRENT IN HUMAN CELLS 
UNDER THE IMPACT OF PULSATING MAGNETIC FIELD” 
that he designed under the supervision of our physics 
teacher Berksan Gümüş in the category of Physics in the 
49th TÜBİTAK High School Students Research Projects 
Competition. The project objectives have been achieved 
at certain frequencies and this project which is a leading 
study in treatment of Cerebral Palsy took 3rd place in the 
region. Our student was invited to “International Conference 
on Science, Engineering & Technology - ICSET” that was 
organized in Chicago, America in May and won the Excellent 
Paper Award with his project.

Our 11-FA student Zeynep Soyalan aims to integrate 
literature into social life and to ensure that people in our 
society are more familiar with literature by creating a 
calendar of literature within the scope of her project “Today 
in Literature & Calendar of Literature” that she designed 
under the supervision of our Turkish Language and Literature 
teacher Serkan Bozkurt in the category of Turkish Language 
and Literature in the 49th TÜBİTAK High School Students 
Research Projects Competition. Her project won the Asia 
Region, became entitled to take part in the National Finals 
that were held in Antalya in May and took 3rd place in Turkey 
in the Literature category.
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