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YARIŞMA

Grand Prize Virtuoso - Meriç Nisan Soytutan

Viyola sanat dalı 11.sınıf öğrencimiz Meriç Nisan Soytutan geçtiğimiz Şubat ayında düzenlenen "Grand Prize Virtuoso"
isimli uluslararası online müzik yarışmasında kendi kategorisinde 1.ci olmuştu. Meriç 12 Nisan Salı günü Viyana'nın
sanat merkezi olan Musicverein'in Cam salonunda (Glaserner Saal - Magna Auditorium) hem J.S. Bach'ın, Suite no.1
(Menuet I-II) eserini seslendirdi hem de ödülünü aldı. Meriç çalışmalarını değerli hocamız Sema Hakioğlu ile sürdür

Piyano sanat dalı 11. sınıf öğrencimiz Zelal Aktaş bestecilik alanında
katıldığı Viyana'da düzenlenen "4. EUROPEAN COMPOSER
COMPETITION" isimli yarışmada kendi kategorisinde en yüksek puanı
alarak ikincilik ödülü almıştır. Yarışmada hiçbir kategoride 1.cilik ödülü
verilmezken, Zelal kendi kategorisinde en yüksek puanı alarak büyük bir
başarı elde etmiştir.

Çalışmalarını Ülkemin Akbaş hocamız ile sürdüren Zelal'i tebrik ediyor,
başarılarının devamını diliyoruz. Ülkemin hocamıza emeği ve desteği için
teşekkür ediyoruz.

4. European Composer Competition - Zelal Aktaş

İzmir Yeni Müzik Günleri 2022 - Turkuaz Buhara Töreli ve Zelal Aktaş
Keman sanat dalı 12. sınıf öğrencimiz Turkuaz Buhara
Töreli ve piyano sanat dalı 11. sınıf öğrencimiz Zelal
Aktaş bestecilik alanında hazırladıkları eserler ile
başarılı bulunmuş ve "İzmir Yeni Müzik Günleri 2022"
düzenleme kurulu tarafından İzmir'de düzenlenecek
yeni müzik workshop etkinliğine katılmak için davet
edilmişlerdir.

Workshop, 25 Mayıs 2022 tarihinde İzmir İKSEV
binasında, Almanya'dan katılan Ensemble Handwerk
tarafından gerçekleştirilecektir.

Turkuaz çalışmalarını Yiğit Aydın, Zelal ise Ülkemin
Akbaş  hocamız ile sürdürmektedir. Enstrüman
alanları dışında farklı bir alanda da başarı sergileyen
öğrencilerimizi ve hocalarımızı tebrik ediyoruz.
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KONSER

Bilkent Senfoni Orkestrası - Çocuk Konseri
22 Nisan tarihinde Bilkent Konser Salonu'nda gerçekleşen konserde ortaokul ve lise öğrencilerimiz görev aldılar. Şef
Sibil Arsenyan yönetiminde gerçekleşen konseri Müzik Hazırlık Okulları'mızda okuyan bütün öğrencilerimiz izledi.
Farklı okullardan da öğrenciler seyirci olarak katılım gösterdiler. 

10. sınıf viyolonsel öğrencimiz Ekin Dila Demirtaş, 9.sınıf piyano öğrencimiz Deniz Neva Ertürk, 9. sınıf vurmalı çalgılar
öğrencimiz Efe Sağıroğluları, ortaokul öğrencilerimiz Defne Kükürt ve Kıvanç Arda Şabi Bilkent Senfoni Orkestrası ile
solist olarak çalma şansı elde ettiler.

Defne Kükürt, keman
H. Wieniawski | Keman Konçertosu No.2, Re minör (1. Bölüm)

 
Ekin Dila Demirtaş, viyolonsel

E. Lalo | Viyolonsel Konçertosu Re minör (1. Bölüm)
 

Efe Sağıroğluları, marimba
P. Creston | Marimba Konçertosu (3. Bölüm)

 
Deniz Neva Ertürk, piyano

W.A. Mozart | Piyano Konçertosu No.21, Do Majör, KV. 467 (1. Bölüm)
 

Kıvanç Arda Şabi, viyolonsel
D. Popper | Polonez Op.14
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KONSER

5 Nisan 2022 saat 12.30 'da İzmir Bornova Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü Konferans Salonu'nda 12. sınıf
öğrencimiz Alp Birsel piyano resitali gerçekleştirdi. Zerin Rasul hocamız Alp'e İzmir'de eşlik ederek destek verdi. 

Reverberation Percussion
"Reverberation Percussion", vurmalı çalgılar sanat dalı 2014 mezunumuz Elman Mecid ve arkadaşları Juliette Serrie ve
Fanis Gioles'den oluşan perküsyon üçlüsü, 27 Nisan günü konser salonumuzda bize güzel ve gururlu bir akşam
yaşattılar. Çağdaş perküsyon müziğinin yayılması için çalışmalarını sürdüren grup, modern bestecilerle çalışıyor.
Konserde kompozisyon bölümü hocamız Onur Türkmen'in "Hat for three percussion players" eserini de seslendiren
grup ayakta alkışlandı.
Konserde 11. Sınıf vurmalı çalgılar sanat dalı öğrencimiz Çetin Özen de misafir sanatçı olarak gruba bir eserde eşlik
etti. 

Alp Birsel Piyano Resitali
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KONSER

Klasik müziğin genç yetenekleri ilk kez Şarık Tara anısına ENKA Oditoryumu’nda sahne aldı. ENKA Sanat’ın, “Daha iyi
bir gelecek için gençlerle sanat” söyleminden ilhamla oluşturduğu ENKA Sahne Gala Konseri, 17 Nisan Pazar saat
16.00’da seyirci ile buluştu.
Sanat Yönetmenliği’ni Cihat Aşkın’ın üstlendiği ENKA Sahne Gala Konseri’nde genç yetenekler Arcan İsenkul (viyola),
Kağan Berişa (korno), Tuna Bilgin (piyano), Deniz Neva Ertürk (piyano), Bade Daştan (keman) ve Ege Dikbıyık (çello) ilk
kez ENKA Oditoryumu’nda sahne aldılar. 
11. sınıf viyola öğrencimiz Arcan İsenkul çalışmalarını Cavid Cafer, 9. sınıf piyano öğrencimiz Deniz Neva Ertürk ise
çalışmalarını Oliver Jia ile sürdürüyor. 2021 piyano sanat dalı lise mezunumuz Tuna Bilgin ise çalışmalarını Prof. Dr.
Gülnara Aziz ile sürdürüyor.
Konserde, çello, korno, keman ve viyola performanslarına Akademisyen ve Piyanist Çağdaş Özkan Korrepetitör olarak
eşlik etti.
Gala Konseri, ENKA Sanat’ın Youtube kanalında izlenilebilir. (Ref: @enkasanat)

ENKA Sahne Gala Konseri



lise      BÜLTEN                                                                                                                                                                                                              6

SINIF KONSERİ

Mehmet Ali Baydar - Trombon Sınıf Konseri

Cem Güngör  - Trombon Sınıf Konseri

Mehmet Ali Baydar trombon sanat dalı sınıf konseri Ahmet Adnan Saygun konser salonunda 5 Nisan tarihinde
gerçekleşti. 11. sınıf lise öğrencimiz Tuna Çalışkan, ortaokul öğrencilerimiz Elif Acar, Ege Gündüz ve Tuna Çalışkan
başarılı performanslar sergilediler. Konserde öğrencilerimize piyano eşliğini Yelena Konya hocamız yaptı. 

Cem Güngör trombon sanat dalı sınıf konseri Ahmet Adnan Saygun konser salonunda 27 Nisan tarihinde gerçekleşti. 
 Lise ögrencilerimizden Bozok Demirel, Duru Gürdal ve Sarp Arsan başarılı performanslar sergilediler. Konserde
öğrencilerimiz hocaları ile birlikte dörtlü olarak bir eser de seslendirdiler. Bu yıl mezun olacak olan Sarp ve Duru ayrıca
hocaları ile üçlü olarak çaldılar. Konserde öğrencilerimize piyano eşliğini Yelena Konya hocamız yaptı.
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SINIF KONSERİ

Albena Sezer & Ebru Aykal - Flüt Sınıf Konseri

Nazik Rahmedova - Keman Sınıf Konseri

Ebru Aykal - Albena Sezer flüt sanat dalı sınıf konseri 28 Nisan tarihinde Ahmet Adnan Saygun konser salonunda
gerçekleşti. Albena Sezer hocamızın lise ögrencileri Zeynep İdil Güngör ve Derya Nehir Sever, Ebru Aykal hocamızın
ortaokul öğrencileri Bengi Olcaytu, Feraye Aslı Babakurban, Şimal Teker, Derin Akkaya ve Melisa Demirtaş başarılı
performanslar sergilediler. Konserde öğrencilerimize piyano eşliğini Tofig Shikhiyev hocamız yaptı.

Nazik Rahmedova keman sanat dalı sınıf
konseri Ahmet Adnan Saygun konser
salonunda 30 Nisan tarihinde gerçekleşti. Lise
ögrencilerimizden Ada Çağlar ve ilkokul
öğrencilerimizden Berk Ali Gökdoğan, Aysima
Masal Kansız ve İpek Alya Karaca başarılı
performanslar sergilediler.

Konserde öğrencilerimize piyano eşliğini
Gülnara Bahşiş hocamız yaptı.
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SINIF KONSERİ

Adelya Ateşoğlu - Oda Müziği Sınıf Konseri

Adelya Ateşoğlu hocamızın oda müziği grupları konseri 29 Nisan tarihinde Ahmet Adnan Saygun konser salonunda
gerçekleşti. Lise ögrencilerimiz Turkuaz Buhara Töreli, Maria Karolina Rahmatulla, Dicle Ayten Köprücü, Melis Çelik,
Doğa Ekinci ve Sarp Sümbül ile lisans öğrencilerimiz Sedat Şen ve Gökdeniz Cengiz Çakır başarılı performanslar
sergilediler. Konserde aynı zamanda keman sanat dalı ögrencimiz Turkuaz Buhara Töreli bireysel performans
sergilemiştir. Turkuaz'a konserde Cem Türkay hocamız eşlik etmiştir.
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ÇARŞAMBA KONSERLERİ

Guy Ropartz (1864 - 1955)
Andante and Allegro

Bozok Demirel, trombon
Yelena Konya, piyano
Cem Güngör'ün sınıfı

5 Nisan

27 Nisan

Astor Piazzolla (1921 - 1992)
Oblivion

Nehir Nisa Alemdar, viyolonsel
Rustam Rahmedov, piyano
Artur Rahmatulla'nın sınıfı

Jean-Xavier Lefèvre (1763 - 1829)
Septieme Sonate

Allegro ma non troppo
Meryem Ece Çağlar. klarnet
Tofiq Shikhiev, piyano

Selen Özyıldırım'ın sınıfı

Jacques Fereol Mazas (1782- 1849)
Etude Op. 36 No: 63

Ada Çağlar, keman

Nazik Rahmedova'nın sınıfı

Franz Schubert (1797 - 1828)
Piano Sonata No: 1 Mi Majör (D. 157)

I - Allegro ma non troppo

Deniz Nalçacı, piyano
11. sınıf, Zerin Rasul'ün sınıfı

Pierre Rode (1774 - 1830)
Caprice No.19

Henryk Wieniawski (1835 - 1880)
Etudes Caprices Op.10 No.2

Gökçe Duru Tatar, keman
Elena Postnova'nın sınıfı

Georges Bizet (1838 - 1875)
Carmen Operasından Habanera’nın aryası

Eflin Boz, klarnet
Meryem Ece Çağlar, klarnet

Leonid Volkov'un sınıfı
Selen Özyıldırım'ın sınıfı

Georg Philipp Telemann (1681 - 1767)
Obua sonatı sol minor TWV 41: G6

I- Largo
II- Presto

İlayda Afşar, obua
Yelena Konya, piyano

Ogün Koyunoğlu'nun sınıfı

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
Sonata No.8 in Do Minor, Op.13,
“Pathetique”
I.Grave. Allegro di molto e con brio

Tuna Baray Başyayla, piyano

Barno Haknazarova'nın sınıfı
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USTALIK SINIFI

Aurelien Pascal Viyolonsel Ustalık Sınıfı

Gülsin Onay Piyano Ustalık Sınıfı

Gülsin Onay piyano ustalık sınıfı 5-6 Nisan tarihlerinde Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 242 numaralı
derslikte gerçekleşti. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizin katılımı ile gerçekleşen ustalık sınıfına piyano diğer
piyano öğrencilerimiz de izleyici olarak katıldılar. Lise 11. sınıf öğrencimiz Deniz Nalçacı ustalık sınıfında aktif katılımcı
olarak yer aldı. Gülsin Onay'a desteği için teşekkür ederiz.

Aurelien Pascal Viyolonsel Ustalık Sınıfı 5-6 Nisan tarihlerinde Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 242
numaralı derslikte gerçekleşti. Lise öğrencilerimizin katılımı ile gerçekleşen ustalık sınıflarında 12. sınıf öğrencilerimiz
Dicle Ayten Köprücü ve Arda Büyükgüral, 10.sınıf öğrencilerimiz Ekin Dila Demirtaş ve Sarp Sümbül, 9. sınıf
öğrencimiz Nehir Nisa Alemdar ustalık sınıfında aktif katılımcı olarak yer aldılar. Aurelien Pascal'a desteği için
teşekkür ederiz.
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GEZİ

İstanbul Okul Gezisi - Rafet Kuş
11. ve 12. Sınıf öğrencilerimizin katılımıyla
gerçekleştirdiğimiz İstanbul gezisi 31 Mart Perşembe
günü başladı. YHT ile gerçekleştirilen konforlu bir
yolculuktan sonra İstanbul’a vardık. Akşam yemeğinden
sonra otelimize geçtik. 

Ertesi gün sabah kahvaltısının hemen ardından
rehberimizin eşliğinde tarihi yarımada bölgesi gezilmeye
başlandı. Öğle yemeğine kadar Topkapı Sarayı ziyaret
edildi. Öğle yemeğinin ardından Sultanahmet Meydanı,
Sultanahmet Camii ve Ayasofya ziyaret edildi. 

Akşamüzeri Atatürk Kültür Merkezi gezdik ve kısa bir
konsere katıldık. Restorasyonu tamamlanmış olan
AKM’yi görmek, hepimiz için kıymetli bir deneyim oldu. 
Gezimizin ikinci gününde Piyer Loti tepesi ve
Dolmabahçe Sarayı görüldü. Akşamüzeri ise boğaz turu
yapıldıktan sonra gezi planımızı tamamladık. 

Ertesi gün sabah kahvaltısını takriben YHT istasyonuna
geçtik ve Ankara’ya döndük.

Tarih ve diğer sosyal bilimler derslerinde gezilerin çok
önemli bir yeri vardır. 11. ve 12. Sınıflarımızın sosyal
bilimler derslerinin tamamlayıcı bir etkinliği olması
nedeniyle İstanbul gezisi bizler için çok yararlı olmuştur. 
Ayrıca öğrencilerimizin lise hayatları içerisinde keyifle
hatırlayacakları bir anı olarak yer alacağını
düşünüyorum. 

Bu faydalı geziye katkılarından dolayı Fulya Turizm
ailesine ve okul müdürümüz Tülay Akaoğlu’na çok
teşekkür ederim. 
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GEZİ

İstanbul Okul Gezisi - Rafet Kuş
 

Öğrencilerimizin gezi hakkında yorumları: 
 

“İstanbul gibi büyük bir şehrin bu kadar kısa
sürede gezilebilmesine ihtimal vermemiştir

fakat başardık.:) ”
 

“Okul zamanında olması bence çok iyi oldu
çünkü yoğun çalışmalarımız sonrasında iyi bir

ara ve tatil olmuş oldu.”
 

“Gayet güzel bir geziydi, bu geziyi düzenleyen
hocalarıma teşekkür ederim.”

 
“Gezimiz boyunca çok fazla şey öğrendim,
hem öğretici hem de son derece keyifli bir

gezi oldu. Umarım böyle çok eğleneceğimiz
çok gezimiz olur.”

 
“Güzel bir geziydi, trenle seyahat etmek çok
rahat oldu. Tur rehberimiz ve şoförümüz çok

iyiydi. Boğaz turu çok eğlenceliydi.”
“Her şey çok güzeldi, otobüs şarkılarımızı

unutmayacağım.”
 

“öncelikle Rafet ve Tülay hocamıza
teşekkürlerimi iletiyorum.  Gezi hepimize çok
iyi geldi ve verimli geçti. Gelecek yıl Antalya

veya İzmir istiyoruz. ”
 

“İstanbul’u gezecek vaktim hiç olmamıştı. Bu
gezi sayesinde İstanbul’un turistik yerlerini
görme fırsatımız oldu. Bir dahakine umarım

daha uzun bir gezi olur.”
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GEZİ

İstanbul Okul Gezisi - Rafet Kuş
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GEZİ

İstanbul Okul Gezisi - Rafet Kuş
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GEZİ

İstanbul Okul Gezisi - Rafet Kuş
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TÖREN

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İlkokulumuz tarafından Ahmed Adnan Saygun koser salonumuzda
kutlandı. Bütün ilkokul öğrencilerinin görev aldığı törende günün anlam ve önemini içeren konuşmaların yanı sıra
öğrencilerin sınıf gösterileri yer aldı. Öğrencilerimizin heyecanı ile bayramımız daha bir güzelleşti. Törene lise adına
okul müdürümüz Tülay Akaoğlu katıldı.
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NİSAN'DA NE YAPTIK?

Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası - Doç. Dr. Işın Metin
Orkestra dersimiz kapsamında Bahar dönemi programımızı çalışmaktayız. Şu an ele aldığımız P.I. Tchaikovsky Romeo
ve Jüliet Fantezi Uvertür ve solistlerimizin seslendireceği konçertolar yer alıyor programımızda. Solistlerimiz Selinsu
Zeynep Düz, İpek Özdengiz ve Kerem Erşahin. Dönem sonu konserimizi Haziran ayının başı için planlamaktayız.
Pandemi önlemlerinin hafiflemesine rağmen tedbirli olmaya dikkat ediyoruz. 

Armoni ve Müzik Tarihi - Ülkemin Akbaş

Armoni ve Form Bilgisi - Barış Demirezer
MHL1 Armoni - MHL2 Armoni: Tüm çevrimleri içeren soprano armonizasyon çalışmaları yaptık.

MHL2 Form: Sonat formu içerisindeki development ve recapitulation bölgelerinin özelliklerini işledik. 

MHL3 Armoni: Tüm çevrimleri içeren soprano armonizasyon çalışmaları yaptık

MHL3 Form
Small ternary türünde tema yazımı ile yazım çalışmalarını tamamladık. Öğrenci sunumlarına devam ediyoruz.

Armoni XII 
Modülasyonlar konusunda örnek inceleme ve armonizasyon çalışmalarına devam ettik. Mode mixture ve Napoliten
akoru konularını ele aldık. Majör ve minor tonlarda mod karışımının yarattığı dramatik etkiyi repertuvardan örnekler
vererek inceledik. Artık altılı akorları başlığı altında İtalyan, Fransız ve Alman altılısı akorlarını incelemekteyiz. Tüm
armonik bilgimizi sınıyabileceğimiz stilistik çalışmalar yaparak dönemi tamamlayacağız.

Müzik tarihi XI
Klasik dönem ile ilgili tekrar yaptıktan sonra Romantik döneme giriş yaptık. Romantik dönemin belirleyici unsurunun
teknik yaklışımlardan ziyade, materyal ile kurulan (geçmiş dönemlere kıyasla) daha öznel bir ilişki olduğuna vurgu
yaptık. Bu öznel ifadenin öncellikle edebiyat ve resim sanatındaki yansımalarını inceledik. Endüstriyel devrim,
toplumsal devrim ve hareketler, doğa ile insanın ilişkisi, öznellik gibi kavramlar üzerinden dönemin sanatçı profilini ve
değişen misyonunu tartışmaya açtık. Romantik bestecilerin müzik dışı kavram ve imgeleri sıkça kullanarak müziksel
ifadeyi nasıl geliştirdiklerini inceledik. Burada programlı müzik örneklerini konu edindik. Yeni gelişen janrlar programlı
senfoni, song cycle ve senfonik şiirin ifade olanaklarında ne gibi yenilikler getirdiğini tartıştık. Halen dönemin stil
özelliklerini farklı başlıklar altında incelemekteyiz. 

Müzik Tarihi XII
20. yüzyılın ilk yarısı ile ilgili besteciler ve eserler özelinde incelemelerimizi tamamladıktan sonra 1945 sonrası müziğe
giriş yaptık. Diğer sanat branşlarında gelişen ifadesel yeniliklere kısaca göz attık. Savaş sonrasındaki konjonktürün ve
iki kutuplu dünyanın bestecilerin yaratımları üzerindeki etkisini araştırdık. Amerika ve Avrupa kıtasında gelişen farklı
müziksel yaklaşımların ve öncü sanatsal figürlerin müzik dünyasına katkıları konusu ile devam etmekteyiz. Darmstad
okulu’nun etkisi ve bu etkiyi kırmaya çalışan besteciler üzerinden 1945 sonrası müziği irdelemekteyiz.
Eserlerinde farklı ifade olanakları sunan bestecileri kronolojik sıra gözeterek inceleyeceğiz. 
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NİSAN'DA NE YAPTIK?

İngilizce 1. Kur - Özlem Miroğlu
Öğrencilerimizle Nisan ayında, Asya, Avrupa, Kuzey ve
Güney Amerika kıtalarının özellikleri, tatilde
gidilebilecek farklı yerler ve tatil çeşitleri hakkında
konuştuk. ‘Bed and breakfast, campsite, city break, day
trip, caravan park, hotel, villa, youth hostel…’ gibi tatili
tanımlayan yeni kelimelerle farklı cümleler oluşturduk
ve çalışmaları tamamladık.

İngilizce dilinin öneminden, İngilizce dilini yurt dışı
tatillerinde ne kadar kullandığımızı konuştuk. En iyi ve
kötü geçirdiğimiz tatil hakkında konuştuk.
Öğrencilerimizin her biri daha önce deneyimledikleri
farklı tatil yerlerinden örnekler vererek, yeni
kelimelerle çalışmalarımızı tamamladık ve sınıf içinde
hep birlikte kontrol ettik.

Öğrencilerimizle birlikte beş farklı karşılıklı
konuşmadan oluşan dinleme çalışmaları yaptık ve
dinleme çalışması ile ilgili sorulara cevap verdik.
Öğrencilerimiz, yazım kurallarına uyarak tatil anıları ile
ilgili kısa bir yazı çalışmalarını tamamladılar ve sınıfa
sunum yaptılar.

‘Relative Pronouns and Adverbs’ ve ‘The Passive
Voice:Present Simple and Past Simple’ grammar
konularının kurallarını, cümle içinde kullanım ve
anlamlarını öğrendik. Öğrenci çalışma kitabımızda bulunan
alıştırmaları ve ek çalışma kağıtlarını hep birlikte bitirdik.
Sıfatları, zarları ve zamirleri tek tek çalıştık ve cümlelerde
nasıl kullanıldığını inceledik. Fiillerle zarfların cümle
içindeki yapılarını ve kullanım yerlerini öğrendik.

Aktif ve pasif cümle yapılarını ‘The Passive Voice’ ve
cümle içinde uygun kullanımlarını çalışarak fiillerin farklı
zaman kuralları içinde nasıl değiştiğini öğrendik. Geçmiş
zaman fiillerin yazım kurallarına uygun yazdık, düzenli ve
düzensiz fiileri çalıştık.

Öğrencilerimizle birlikte farklı ulaşım araçları (rickshaw,
reed boat, ferry, coach, electric car…) hakkında konuştuk
ve ünitemiz ile ilgili yeni kelimeler öğrendik. Yeni
öğrenilen ulaşım araçları ile ulaşıma ait yerleri eşleştirdik.

Saat ve zamanları öğrendik. ‘Thames River Cruises’ konu
başlıklı dinleme çalışmasını dinedik ve çalışmayı uygun
kelimelerle tamamladık. ‘Basket Boats’ başlıklı kısa metni
okuduk ve metinle ilgili sorulara cevap verdik. ‘Basket
Boats’ metni içinde geçen yeni kelimelerle farklı cümleler
kurduk.

Davetiye (Writing an Invitation) yazma kurallarını çalıştık
ve bir arkadaşımıza davetiye yazdık ve sınıf içinde sunum
yaptık.
Öğrencilerimizle birlikte dolu dolu bir Nisan ayı geçirdik.
Hem çok eğlendik hem de çok şey öğrendik.
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İngilizce 2. Kur (9 - 10. Sınıflar) - Arezoo Babaei
Nisan ayında teknoloji konusunda olan ‘High-Tech World’ adlı
ünitemize başladık. Bu üniteye bizleri her yerde gözetleyen
kameralar hakkında konuştuk ve onunla ilgili olan okuma metnini
okuyup soruları cevapladık. Bu soruları cevaplarken okuma
metinleri ile ilgili sorularda nasıl anahtar kelimeleri cevapları
bulmak için kullanabiliriz konusunun üstünde de durduk. 

Bu ünitenin ilk kelime dersinde bazı teknolojik aletler için
kullanılan İngilizce kelimeleri öğrenip çalıştık. Dilbilgisi dersimizde
ise İngilizcede edilgen (passive) cümle kurulumunun nasıl
olduğunu gördük ve bir eylemi yapan kişi bilmediğimiz ya da bizim
için fazla bir önem taşımadığı zamanlar bu formları kullandığımızı
konuştuk. Bu önemli dersi pekiştirmek adına, kitaptaki
alıştırmalara ilave olarak da başka dilbilgisi kitaplarından alınan
bazı alıştırmaları yaptık ve cevapları kontrol ederken de
konumuzu tekrar ettik.

9. ünitenin dinleme dersinde iki kere dinlenen dinleme parçalarını
nasıl en iyi şekilde cevaplayabiliriz konusunu çalıştık. Ayrıca, hiç
bir soruyu sınavda cevapsız bırakmama konusunun önemi de
konuşuldu. Konuşma dersinde farklı seçenekleri bir konuda ortak
karara varmak için nasıl tartıştık ve karar verirken kullanılan
kelime ve ibareleri çalıştık. Bu aktivite sırasında öğrenciler ikili
veya üçlü gruplar halinde seçenekleri tartışıp sonucu sınıfa
sundular. Bu ünitemize ait ikinci kelime dersinde sözcükleri bir
birine bağlamak için kullanılan ‘preposition’ dediğimiz
kelimelerinden bir kaçını daha öğrendik. 

Dilbilgisi dersimizde ise edilgen (passive) formları ile ‘verb patterns’ konusunun birleşiminden oluşan bir konuyu
çalıştık. Bu konuda belli eylemlerin ardından gelen ‘verb -ing’ ya da ‘infinitive’ konusunu edilgen cümlelerde inceledik
ve kitapta verilen çalışmaları yaptıktan sonra da çalışma kağıdında bulunan çalışmaları da tamamladık.

Önceki ünitelerde de olduğu gibi, bu üniteyi de bir yazma dersi ile kapattık. Bu dersin odak noktası iyi bir yazı yazmak
için çok önemli bir rolü olan cümle değişimi konusu idi. Örneğin bir metin verildiğinde ve o metinle ilgili bir yazı
istendiğinde aynı kelimeleri kullanmaktan uzak durarak nasıl yine de aynı anlama gelebilen cümleler kurabiliriz
konusunu çalıştık. Ünitemizin kapanışını da insan Mars gezegeni hakkında değerli bilgiler edinmek için hangi
teknolojik aletleri kullandığı hakkında olan bir video izleyip ilgili sorulara cevap verdik.

Nisan ayında ayrıca 2. Quizimizi de yaptık ve quizimizden sonra da ‘The Entertainment’ adlı 10. Ünitemize başladık.
Ünitemize müzik ve eğlenceyi konu alan okuma dersini yaptık. Bu dersin içinde sorular ve metinde ortak olan
kelimelerin yanlış cevaba yönlendirmemesi için nelere dikkat etmemiz gerektiğini de çalıştık. Kelime dersimizde de
yine tiyatro, sinema ve müzik gibi konularda bazı kelimeler öğrendik ve onlarla ilgili boşluk doldurma sorularını
tamamladık. Nisan ayı için son olarak da dilbilgisi dersimizde ‘Reported Speech’ konusuna başladık. Bununla ilgili
yapılmış çalışma kağıtları bayram dönüşünde bekleniyor.
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Bu ünitenin ilk dersi olan okuma becerisi dersinde bir metni onun genel anlamını çıkarmak için nasıl okumamız
gerektiği hakkında kitabın verdiği tavsiyeleri okuduk. Ardından, metni okuyup genel anlamı çıkarmamızı gerektiren
soruları cevapladık. Bu dersten sonra gelen kelime dersinde iş ve çalışmakla ilgili eski kelimeleri pekiştirip yeni
kelimeler öğrenip çalıştık. 

9. ünitenin dilbilgisi dersinde ‘relative clause’ konusuna başladık ve bu tür cümleleri hangi amaçla ve nasıl
kullandığımızı öğrendik. Kitabın çalışmalarına ek olarak da bir başka dilbilgisi kitabından çalışmalar yaptık. Dinelem
dersine gelince sınavda daha iyi bir başarı elde etmek için verilen soruları nasıl incelememiz gerektiği ile ilgili kitabın
tavsiyelerini dinleme parçası hakkında uygulamaya çalıştık. Konuşma dersimiz ise tavsiye verme üzerine tasarlanmış
bir dersti. Bu derste öğrenciler gruplar halinde sorunlar ve onların çözümleri konusunda tartıştılar ve kitabın verdiği
ibareleri kullanmaya çalıştılar.

Ünitemizin sonraki dilbilgisi dersinde ‘Participle Clauses’ konusu işlendi ve bu dersle alakalı kitabın ve çalışma
kitabının çalışmaları tamamlandı. Bir sonraki dersimizde ise kelimeleri cümlelerdeki yerlerine göre nasıl değişmemiz
gerektiğini çalıştık. Bunun yanısıra, beraber sık gelen eylemlerden de bazılarını çalıştık. Son olarak ünitemize resmi
mektup yazma dersi ile son verdik. Gelecekteki akademik hayatlarında da büyük önem taşıyan resmi mektuplaşma
becerislerini geliştirmeleri için öğrencilerimiz öncelikle bir yere başvuru yaptıklarında kendilerini nasıl sunmaları
gerektiği konusunu çalıştılar. Bu derste ayrıca resmi mektupta yazılması ve yazılmaması gerekenlerden de kısaca
bahsettik.

NİSAN'DA NE YAPTIK?

İngilizce 2. Kur (11 - 12. Sınıflar) - Arezoo Babaei
Bu kurumuzda yakın zamanda önemli bir değişiklik oldu.
11 ve 12. Sınıf öğrencilerimizden oluşan bu grubu bölerek
her sınıfa ait öğrencilerin kendi arkadaşları ile okumalarını
sağladık. Grubumuzun sayısı bu şekilde sadece 11.
Sınıflardan oluşan 6 kişiye düştü ve daha da verimli bir
öğrenme ortamı olanağını sağladı.

Nisan ayında kitabımızın 8. Ünitesini ‘conditionals’
konusunu çalışarak devam ettik ve ‘writing an essay’
konusu ile kapattık. Essay yazımının İngilizce eğitimi ve
özellikle sınav başarısındaki krtitik rolüne de derste
değindik ve bu tarz yazıları nasıl daha iyileştirebiliriz diye
konuştuk. 

Bütün öğrencilerimiz bu derse ait ödevi zamanında yazıp
teslim etmeseler de hepsinin bu dersin öneminin farkında
olduklarını düşünüyorum. Bu ünitemize ait son çalışmalar
ve pekiştirme alıştırmaları da bitince iş ve çalışma
konusunda olan ‘And What Do You Do?’ adlı ünitemize
başladık. 

Bayram tatili için ayrılmadan önce de 10. ünitemize geçtik
ve öğrenmek ve öğretmekle alakalı olan bu ünitede ‘Monkey
Helpers’ adlı okuma dersinde insanlara yardım etmeleri için
eğitim alan hayvanlar hakkında okuduk. Bu derste ayrıca
cevabından pek emin olamadığımız sorulara karşı nasıl bir
strateji yürütebiliriz konusunda tavsiyeler okuduk ve
uygulamaya çalıştık. Kelime dersimizde de öğrenmekle ilgili
yeni kelimeler öğrendikten sonra dilbilgisi dersine geçtik ve
burada da ‘Reported Speech’ konusuna giriş yaptık. Bu
dersimizle ilgili kitaptaki çalışmalara ilave olarak çalışma
kağıtlarını da yaptık.
Nisan ayında ayrıca 2. Quizimiz de yapıldı ve sonuçlar
öğrencilerimizle paylaşıldı.
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İngilizce 3. Kur (9 - 10. Sınıflar) ve 3. Kur (11 - 12. Sınıflar) - Ayça Alabay Yılmaz
Bu ay hem  9-10. Sınıf 3. kur öğrencilerimizle hem de 11-12.Sınıf 2. kur öğrencilerimizle ders kitabımızdan “ And What
Do You Do?” ve “Learn to learn” adlı üniteri işledik.  İlk ünitemiz kapsamında öğrencilerimizle farklı meslekleri, bu
meslek sahiplerinin ne gibi işler yaptıklarını,  nasıl niteliklerin, ne gibi işler için kullanılabileceğini sıkça tartıştık. Bunun
yanı sıra “Relative Clause” konusunu ve “Participle Clause” konularını işledik. Yaptığımız dinleme metninden
cevaplara soru bulma alıştırmaları yaptık, böylece dinlediğimiz bir metinde ne gibi sorular gelebilir ya da ne gibi önemli
noktalar tartışılmalıdır bunu öğrendik. 

Speaking dersi kapsamında çeşitli konularda fikir alışverişi yapmaya ve bazı cevaplar vermeye çalıştık, Writing
dersimiz için ise resmi bir iş başvurusu mektubu nasıl oluru tartışıp aşama aşama resmi mektup yazmaya çalıştık. 

Diğer bir ünitemiz olan “Learn to learn” ünitesinde ise öğrencilerimizle nasıl öğreniyoruz sorusuna cevap arayarak bir
başlangıç yaptık, kendilerinin öğrenme biçimlerinden bahsederken öğrencilerimiz okul ve eğitimle alakalı bir takım
yeni kelimeleride öğrenme şansı yakaladı. 

Reading dersimiz kapsamında herhangi bir sınavda bir metni nasıl okuyup, gereksiz şıkları nasıl eleyebileceklerini
öğrendiler, aynı zamanda terapi ve yardım hayvanlarıyla ilgili bilgilendiler, Dil bilgisi dersi kapsamında ise “Reported
Speech” konusunu bir kez daha tekrar etme, yeni kurallar öğrenme şansı yakaladılar. Dinleme alıştırmalarımız
kapsamında, sık yapılan dinleme hatalarından bahsettik, bununla birlikte uzun bir dinleme metnine nasıl konsantre
olunur çalışmış olduk. 

Speaking dersimizde bir ödülün avantajları ve dezavantajları nediri konuşurken, herhangi bir konuyu çift yönlü ele
alma konusunda bazı ipuçları öğrendik. 

Bütün bunların yanı sıra bu ay öğrencilerimiz ara değerlendirmeden geçtik (Quiz) ve kendilerine son sınava yönelik
bazı bilgilendirmeler de yapıldı. Verimli bir ayı böylece kapatmış olduk. 
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Almanca - İlknur Garbioğlu
Nisan ayı ne kadar da çabuk geçti :)
Düzensiz fiilleri daha önceden öğrenmiştik, yeni kitapta
vardı ama biz zaten kullanıyorduk. Bizde koleksiyon
yapmaya başladık. Küpeler, Taraftar ürünleri, poster,
yüzük vs. gibi ürünleri biriktirmek ve kendi yaptığımız
ürünleri tanımladık. Sonra bir yerlere gezmeye gittik ve
beraberinde yönelim edatlarının isim belirteçleri
üzerindeki etkilerine baktık. Pratik çözümler ile daha
kısa ifadeler ile daha fazla bilgi vermeyi gördük. Sonra
geçmiş zamanda bulunma fiili ile sahip olma fiilinin
geçmiş zaman hallerini inceleyerek cümlelerimizi
kurgulamaya çalıştık. Aslında bu konu sadece kısa bir
tanıtım olarak geçmesi gerekiyordu ama öğrenciler o
kadar hazır bir şekilde konuyu tamamladı ki, bende
geçmiş zamanda fiil dönüşümleri ile geçmişte olan
olayları anlatmaya yarayan Perfekt-Form zaman kipine
giriş yaptık. Beş adet fiil ile sınırladım ama olmadı, beş
sekiz oldu sonra konu değiştiren fiilleri de kısaca
öğrenelim derken, biz geçmiş zaman kipini ciddi ölçüde
bitirdik. Geriye sadece ayrılabilir fiiller ile düzensiz
fiiller kaldı. Onları yazma ödevinden ve sınavdan sonra
tamamlarız ama önce yazma çalışmalarına devam.

11. ve 12. Sınıflarda Mart ayında geçmiş zamanı
tamamlamıştık. Yazma ödevi verildi ve birkaç tane ödev
teslim edildi. Neyse biz konumuza devam edelim. Giesing
adında küçük bir kasabaya gittik. Burası küçük ve sıcak
bir yer. Tam da hoşumuza giden tarafı bu işte! Hoşumuza
giden ve gitmeyen konulardan bahsettik ve Almancada
çok sık kullanılan “Es gibt…” kalıbı ile yaşadığımız
yerlerden biraz bahsettik. Genelde Ankara ve Bilkent söz
konusu oldu. Burada da zamirlerin Dativ hallerini gördük
ama farklı fiiller ile bağdaştırarak öğrendik. Sonra
eğlenceli bir konudan bahsettik. Asansör bozulsaydı ve
asansörde kiminle kalmak isterdiniz? Enstrüman hocaları,
en yakın arkadaşlar, Youtube fenomenleri… Derken
asansör arızası konusu ile aslında otelde
gerçekleşebilecek iletişim kalıplarını öğrendik. Turizmde
en çok kullanılan konuşma kalıplarının başında şikâyet
veya arıza ve eksik olan malzeme bildirimi yer
almaktadır. Resepsiyonu arayarak kibarca taleplerimizi
kısaca bildirebiliriz. Bu ünitede konuşma kalıpları
oldukça fazla zaman almaktadır ama sanırım bizim
öğrenciler gayet başarılı bir şekilde tamamladı. Aynı konu
içerisinde bir randevuyu iptal ederken, bazılarımız
randevuyu erteledi ve bazılarımız da randevulaşarak yer
zaman konusunda daha önceden öğrenilen kalıpları
kullanmaya devam etti. Bir buluşmayı ayarlarken,
ertelerken veya iptal ederken yeni zaman edatlarına
ihtiyaç duymamız gerekmektedir. Temel edatları A1.1
kısmında öğrenmiştik fakat süreçleri tanımlayan zaman
edatları yine aynı şekilde önemli ve her konuda karşımıza
çıkacaktır. Önümüzdeki ünitede Pop-Star olmak
isteyeceğiz… İsteklerimizi ifade ederken en çok
kullandığımı yardımcı fiiller ile son hız devam edeceğiz…

Vücudumuzun bölümleri ve sağlık
şikâyetlerini nasıl ifade edeceğimizi
öğrendik. Çoğul sayıda olan kollar,
gözler, bacaklar gibi vücudun
parçalarının çoğul hallerini
tanımlamayı da unutmadık. Geçmiş
zamanda olan olayların geniş veya
şimdiki zamana göre dönüştürülmesi
için cümlelerimizi sağlık konusu
altında tekrar ele aldık.

“Pech” yöntemi ile sakatlanmalarda veya küçük
kazalarda ilk yardım müdahalelerini Almanca olarak
öğrendik. Bir de bir ara zamirlerin Dativ hallerini
gördük. Birçok öğrenci için zor bir konudur ama ilgili fiil
ile birleştirdiğimizde bir sıkıntı çıkmadı. Biraz çalışma
kitabına özen göstermek durumundayız, zaman kısa,
hedefler büyük, ihtiyaçlar çok… Bir de derslere devam
edelim… Danke schön . Unutmadan, tüm bu konular 2.
Yazılı sınavımıza dahildir, konu ayrımı yapmıyoruz ;-)
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Türk Dili ve Edebiyatı - Erol Tanrıbuyurdu
Türk şiirinin usta ismi Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Desem ki
vakitlerden bir nisan akşamıdır/Rüzgarların en
ferahlatıcısı senden esiyor” diyerek şiirine konuk ettiği
nisan ayı, bahar mevsiminin artık iyiden iyiye geldiğini de
bizlere müjdeleyerek, hızla gelip geçti. Kökleri, Asurca
ve Sümerce’ye kadar uzanan; Arapça’dan dilimize geçen
ve Rumi takvimin ikinci ayı anlamına gelen bu keyifli
nisan günlerinde  Türk Dili ve Edebiyatı dersi
kapsamında bizler de yeni şeyler öğrenmeye devam
ettik. Bunları sizlerle de paylaşmak bizleri mutlu
edecektir.

 9. Sınıf öğrecilerimizle tiyatro ünitesi çerçevesinde
Victor Hugo’nun Bir İdam Mahkumunun Son Günü
romanının radyo tiyatrosuna uyarlanan versiyonunu
dinleyerek “adalet”, “yaşamın anlamı” ve “etik”
kavramlarını tartışmaya açtık. Benzer şekilde, metindeki
“trajik olan” ile “saçma olan” alanları belirleyerek bu
yaklaşımın anlatıdaki işlevini işaretlemeye çalıştık. 

10. Sınıf öğrencilerimizle “Geleneksel Türk Tiyatrosu”
konusunu işleyerek; Hacivat-Karagöz, Meddah, Orta
Oyunu ve Köy Seyirlik Oyunlarının özelliklerini öğrendik.
Bu türlerden örnek metinler okuyarak tiyatronun Türk
edebiyatındaki köklerini işaretlemeye çalıştık. “Modern
Türk Tiyatrosu”nun gelişimine ilişkin genel bir çerçeve
çizerek Güngör Dilmen’in Canlı Maymun Lokantası
oynundan bir bölümü sınıfta canlandırdık. Böylece
geleneksel ve modern tiyatro arasındaki farkı görünür
kılmaya çalıştık. Benzer şekilde, Gece Treni isimli radyo
tiyatrosunu dinleyerek oyunun içeriğini tartışmaya açtık.
Dilbilgisi derslerimizde ise, yazım kurallarını öğrenerek
çeşitli metinler üzerinde uygulamalar yaptık. 

 

Biyografi/Otobiyografi ünitesinde, bu yazınsal türleri
tanımlayarak  ayırt edici özelliklerine ve tarihçesine  ilişkin
bilgiler paylaştık. Osmanlı-Türk edebiyatında biyografiye
benzer özellikler taşıyan “tezkire”nin ne olduğunu
öğrenerek örnek metinler okuduk. Benzer şekilde,
Cumhuriyet dönemi otbiyografi örneği olarak, Şevket
Süreyya Aydemir’in Suyu Arayan Adam başlıklı
otobiyografisinden bir bölüm okuyarak türün özelliklerini
somutlamaya çalıştık. 

Ayrıca, Christy Brown’un çok
bilinen ve otobiyografik öğeler
taşıyan Sol Ayağım romanından
da bir bölüm okuyarak roman ve
otobiyografi arasındaki
ilişkiselliği belirlemeye çalıştık. 
 Dilbilgisi  dersi kapsamındaysa,
fiilleri işleyerek çeşitli
uygulamalar yaptık.

 11. Sınıf öğrencilerimizle “Cumhuriyet Dönemi Türk
Tiyatrosu” nun genel özelliklerini inceleyerek dönemin
önemli tiyatro yazarlarını ve eserlerini öğrendik. Bu
bağlamda, örnek metinler olarak, Faruk Nafız Çamlıbel’in
Akın oyunundan ve Nazım Hikmet’in Ferhat İle Şirin
oyunundan bölümler okuyarak bu metinleri çeşitli
yönlerden incelemeye çalıştık. Ayrıca Nazım Hikmet’in
Yusuf İle Menofis oynundan bir bölümü sınıfta
seslendirerek oyunun mitik anlatılarla olan bağına dikkat
çektik. 
 Dilbilgisi dersi kapsamında ise, anlatım bozukluğu
konusubna ilişkin testler çözdük.
 12. Sınıf öğrencilerimizle TYT hazırlıklarımızı sürdürdük.
Bu bağlamda, sözcük türlerinden fiili işleyerek konuya
ilişkin geçtiğimiz yıllarda çıkmış soruları incedik. Ayrıca
özgün sorular da çözerek konuyu pekiştirmeye çalıştık.
Deneme sınavlarımıza ve sınav sonrası soru
çözümlerimize de devam ettik.
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TARİH:
Nisan ayı başında İslam Medeniyetinin Doğuşu ünitesine
başladık. Bu ünitenin başlarında İslamiyet öncesi Arap
yarımadası ve yakın bölgelerde ki genel durum hakkında
bilgi verildi. Hemen ardından Cahiliye dönemi gelişmeleri
ve dönemin sosyal yapısı anlatıldı. Hz. Muhammed’in İslam
dinini yaymaya başlaması ve vefatına kadar geçen sürede
yaşanan siyasi-sosyal gelişmeler hakkında bilgi verildi.
Hz. Muhammed’in vefatından sonra “İslam cumhuriyeti”
olarak adlandırılan Dört Halife Devri hakkında bilgiler
verildi. Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali
döneminde yaşanan siyasi-sosyal gelişmeler anlatıldı.
İslam dünyasında bölünmelere neden olan siyasi krizler
üzerinde duruldu. Emeviler dönemi İslam devleti)

AYIN TARİH
SORUSU

Granada Sarayı
hangi İslam devleti

döneminde
yapılmıştır?

Hz. Ali’nin vefatından sonra başlayan Emeviler dönemi
anlatıldı. Bu dönemde İslam devletinin genişlemesi ve
İspanyadaki fetihlerden bahsedildi. Endülüs Emevi devleti
ve Avrupa’da şekillenmiş olan İslam bilim ve kültür çevresi
ele alındı.
Emevi dönemi İslam tarihi anlatıldıktan sonra İslam
tarihinde “İslam Rönesansı” olarak adlandırılan Abbasiler
dönemi ele alındı. Bu dönemde yaşanan siyasi, sosyal,
kültürel gelişmeler ve Türklerin İslamiyet’i kabul etmesi
süresi ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Gelecek ay içerisinde ikinci yazılı sınavımız uygulanacaktır.
Ayrıca bu yıl içerisinde planladığımız son ünite olan
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
ünitesi anlatılacaktır.

9. Sınıf Tarih ve Coğrafya - Rafet Kuş

Şam Emevi Cami/Suriye

COĞRAFYA:
Nisan ayı içerisinde Türkiye’nin İklimi konusu işlendi. Bu konu başlığı altında Türkiye iklimi üzerinde etkili olan
faktörler anlatıldı.

Sıcaklık, basınç ve rüzgârlar, nemlilik ve
yağışlar gibi faktörler incelendikten sonra
Türkiye’de görülen iklim tipleri konusu
anlatıldı. Akdeniz, Karadeniz, Karasal iklimin
genel özellikleri anlatıldı.

AYIN COĞRAFYA
SORUSU

Ankara’da ilkbahar
da görülen yağış

türü nedir?
Nisan ayı içerisinde coğrafya dersimizin ikinci yazılı sınavı uygulandı. Mayıs ayı
içerisinde Beşeri Sistemler ve Bölgeler/Ülkeler ünitesi işlenecektir.
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Nisan ayının son derslerinde şehzadelerin eğitimi ve sancak
geleneği hakkında bilgiler verildi. Mayıs ayı içerisinde Klasik Çağda
Osmanlı Toplum Yapısı ünitesi anlatılacak ve ikinci yazılı sınavımız
uygulanacaktır

g

NİSAN'DA NE YAPTIK?

10. Sınıf Tarih ve Coğrafya - Rafet Kuş
TARİH:
Nisan ayı içerisinde Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
adlı ünitemiz işlendi. Bu ünitemizde öncelikle Osmanlı
klasik döneminde yönetim merkezi olarak kullanılan
Topkapı Sarayı ve bu kurumun işleyişi hakkında bilgi
verildi.

Topkapı Sarayı içerisinde Birun, Enderun ve Harem
bölümlerinin işleyişleri hakkında ayrıntılı bilgi verildi.
Saray işleyişi ve görevlileri anlatıldıktan hemen sonra
Divan-ı Hümayun kurumu ve bu kurumun görevlileri
hakkında bilgi verildi. İzleyen derslerimizde Osmanlı
Devletinin kuruluşundan itibaren veraset sistemi işleyişi ve
zaman içerisinde yaşanan değişiklikler anlatıldı.

Osmanlı devletinin temel hukuk metinlerinden
biri olan Kanunname-i Ali Osman yasaları ve bu
metin içerisinde yer alan “kardeş katli vaciptir”,
“müsadere sistemi”, “haremden evlenme
geleneği”, “Divan toplantılarına sadrazamın
başkanlık etmesi” gibi uygulamalar üzerinde
duruldu.
İzleyen derslerimizde Türk-İslam devletlerinde
siyasetname ve nasihatname geleneği hakkında
bilgi verildi. Osmanlı devletinde bu tür eserlere
dair örnekler gösterildi.

AYIN TARİH SORUSU
Osmanlıda sancağa gönderilen Çelebi

sultanların yanında görev alan tecrübeli
devlet adamları ne denir?

AYIN COĞRAFYA
SORUSU

Ülkemizde deprem riskinin en az olduğu
yerler nerelerdir?

COĞRAFYA:
Nisan ayı içerisinde bölgemizde ve dünyada yer alan önemli boğaz
ve kanallar tekrar edildi. Hemen ardından bu yıl için planlanan son
ünite Çevre ve Toplum işlenmeye başlandı. Bu ünitemizde doğal
afetler hakkında bilgiler verildi. Dünyada deprem, tsunami,
volkanizma, sel, şiddetli rüzgârlar, kuraklık, çığ, heyelan, erozyon ve
orman yangını gibi doğal afetlerin hangi bölgelerde görüldüğü
anlatıldı. İzleyen derslerimizde söz konusu afetlerin ülkemizde ne
sıklıkla ve hangi bölgelerde görüldüğü anlatıldı. Doğal afetlere karşı
ne gibi tedbirler alınması gerektiği, öncesinde ve sonrasında
izlenmesi gereken yolların neler olduğu hakkında konuşuldu.

Ülkemizde özellikle Akdeniz ve Ege bölgesinde yaz
aylarında sıklıkla orman yangını görülmektedir.
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11. - 12. Sınıf Tarih - Rafet Kuş
TARİH (11. Sınıf): 
Nisan ayı başında Sanayi Devrimi konusu üzerinde duruldu. Sanayi
devriminin sonuçları ve bunların Osmanlı devletine etkileri üzerine
konuşuldu. İzleyen derslerde 1830 ve 1848 ihtilalleri ve bunların Avrupa
toplulukları üzerine etkisi konuşulmuştur. Yine nisan ayı içeresinden
modern siyasal ideolojiler konusu işlenmiş liberalizm, kapitalizm, sosyalizm,
Marksizm gibi fikirlerin üzerinde durulmuştur. 

(19. Yüzyılda en köklü reformları yapan
Sultan II. Mahmud)

18. ve 19. Yüzyıllarda Avrupa’daki bu gelişmelerin Osmanlı devletinde
askeri, eğitim, sosyal alanlarda ne gibi etkiler yarattığı üzerinde
konuşulmuştur. Askeri sistemde ki köklü değişiklikler, Nizam-ı Cedid
ordusunun kurulması, Yeniçeri Ocağının kaldırılması, Asakir-i Mansure-i
Muhammediye’nin kurulması ve Harbiye/Tıbbiye gibi kurumların
oluşturulması ve bu süreçte karşılaşılan zorluklar anlatılmıştır. 
Askeri alandaki köklü değişikliklerin yanı sıra eğitim alanında ki yenilikler
de ele alınmıştır. 
Nisan ayının son haftalarında ise Osmanlı devletinde demokrasi alanında
yaşanan gelişmeler ele alınmış, Sened-i İttifak, Tanzimat Fermanı, Islahat
Fermanı, I. Ve II. Meşrutiyet anlatılmıştır. Ayrıca Yusuf Akçura’nın Üç Tarz-
ı Siyaset adlı makalesi üzerinden Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasını
engellemek için ortaya atılan fikir akımları anlatılmıştır. 
Mayıs ayında ise Sermaye ve Emek ünitesi ve XIX.-XX. Yüzyılda Değişen
Gündelik Hayat üniteleri işlenecektir. 

I.Meşrutiyet’in ilanının ardından ilk meclis
toplantısı. Dolmabahçe Sarayı-1876

TARİH (12. Sınıf): 
Nisan ayı içerisinde 11. Sınıf konularımız tamamen bitirildi. 12. Sınıf tarih konuları dâhilinde I. Dünya Savaşı ve
sonuçları anlatılmıştır. Mayıs ve Haziran ayları içerisinde kalan konularımız tamamlanacaktır. 

10. - 11. Sınıf Felsefe - Rafet Kuş
FELSEFE (10. Sınıf): Nisan ayı içerisinde felsefi bir metnin analizinin nasıl yapıldığı üzerine genel bilgiler verilmiştir.
İkinci yazılı sınavımız uygulanmıştır. Mayıs ayı içerisinde Orta Öğretim Genel Müdürlüğünün Felsefe dersi için
yayınladığı etkinlikler uygulanacaktır. 
FELSEFE (11. Sınıf):  18. ve 19. Yüzyılda Avrupa Felsefesi üzerine konuşuldu. İkinci yazılı sınavı uygulandı. 

TARTIŞALIM! 
“Efendi, kölenin yarattığı bireydir.” Stirner
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Fen Bilimleri- Dilan Çamalan

9.Sınıf ve 10.Sınıf öğrencilerimiz ile Fizik
dersimizde iş-güç-enerji konusuna başladık. İşin
tanımını öğrendikten sonra iş ve enerji arasındaki
ilişkiyi inceledik. Mekanik enerji, kinetik enerji ve
potansiyel enerji gibi kavramları öğrenerek birçok
soru çözdük. 

Kimya dersimizde ise 9.Sınıf ve 10.Sınıf öğrencilerimiz ile
periyodik sistem konusunu bitirdik ve metal, ametal, yarı
metaller ve soygazların özelliklerini öğrendik. Daha sonra
fiziksel ve kimyasal değişimler isimli yeni konumuza geçiş
yaptık. Bu konuda maddelerin fiziksel değişime mi yoksa
kimyasal değişime mi uğradıklarını inceledik. Güçlü ve zayıf
etkileşimleri inceleyerek maddeler arasında nasıl bağlar
olduğunu öğrendik. 

Biyoloji dersimizde 9.Sınıf ve 10.Sınıf öğrencilerimiz ile
Alemler konusuna giriş yaptık. Alemler konumuzda
arkeler, bakteriler, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar gibi
sınıfların ne gibi özellikleri olduğunu öğrendik. Alemler
ve özellikleri isimli bir tablo çizerek hem canlıları
sınıflandırdık hem de özelliklerini bu tabloya yazarak
iyice öğrenmiş olduk. 

Matematik - Dilan Çamalan
9.Sınıf öğrencilerimiz ile Nisan ayına üslü ifadeler konusunu öğrenerek
başladık. Üslü ifadelerde dört işlem yapmayı öğrendik ve konumuz ile ilgili
sorular çözerek pekiştirdik. Aynı zamanda sınavımız için eski konulara
dönük çalışmalar yaparak sınavda çıkacak konulara kendimizi hazırladık. 

10.Sınıf öğrencilerimiz ile ters orantı konusunu işlemeye başladık. Ters
orantı ile ilgili problemler çözerek konuyu iyice kavradık. Sınav için geriye
dönük konularımızın tekrarını yaptık ve sorular çözerek sınava hazırlandık. 

11.Sınıf öğrencilerimiz ile grafikler konusunu işledik. Grafik ve tablo
okumayı öğrendikten sonra sorularda istenen verileri tablolardan ve
grafiklerden bularak soruları çözdük. Aynı zamanda yüzde problemleri,
kar-zarar problemleri gibi konuları da grafik sorularının içerisinde
pekiştirdik. 

12. Sınıf öğrencilerimiz ile TYT denemelerimize devam ettik. TYT
denemelerinde matematik sorularını beraber çözerek kendimizi TYT’ye
biraz daha hazır hissettik. Aynı zamanda grafikler konusunu işledik ve
grafik ve tablo okuyarak soru cevapladık. TYT’de gelecek birçok grafik
sorusuna artık hazırız! 
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Sanat Tarihi - Aslı Karaaslan
Nisan ayında birçok akımın sanatçılarını ve eserlerini
öğrendik. Empresyonizm, Post Empresyonizm, Fovizm,
Kübizm, Fütürizm, Ekspresyonizm, Soyut Resim,
Metafizik Sanat, Dadaizm, Sürrealizm, Pop Art, Op Art,
Minimalizm akımlarına yer vererek sanat eserlerini
inceledik. Bu ay sayımızda Empresyonizm’e yer
vereceğiz. 
1874 yılında kendilerine “Ressamlar, Heykeltıraşlar ve
Gravürcüler Birliği” adını veren bir grup sanatçı Paris’te
bir sergi açmıştır. Sergilenen eserler arasında Claude
Monet’ye ait sergi kataloğundaki İmpression (İzlenim -
Gün Doğumu) adlı tablo, bu akımın adı olmuştur.
Empresyonist sanatçılar, akademik öğrenimi terk edip
doğaya açılmışlardır. Amaçları, her türlü ön yargıyı bir
yana bırakıp doğayı gözlemlemek ve algıladıkları görsel
izlenimleri tuvallerine aktarmaktır. 
Bu ressamların doğa önünde bulguladıkları gerçek şu
olmuştur: Nesneler günün değişik saatlerinde ve
değişik ışıklar altında farklı görünümler alırlar, ışık
değiştikçe nesnelerin yalnız biçimleri değil, renkleri de
değişir. Ressamın işi de doğal görünümü, değişimin
belirli bir anında yakalamaktır. Bu nedenle sanatçılar,
ilk izlenimi kaçırmamak için fırçalarını çabuk kullanmak,
ayrıntıdan çok görünümün bütünüyle ilgilenmişlerdir.

Claude Monet  (1840-1926)

Claude Monet, İzlenim: Gün Doğumu, Musée Marmottan
Monet, 48 cm x 63 cm         1872–1872

 

Edouard Manet ( 1832-1889)

Edouard Manet, Folies Bergere’deki Bar, tuval üzerine yağlı
boya, 96x130 cm, Courtauld Sanat Enstitüsü, Londra, İngiltere.

Manet, resimlerinde klasik tablolardan esinlenmiş, uzun
süre açık havada çalışmamış, çalışınca da manzaraya değil
manzara içinde figüre önem vermiş, paletinden siyah, gri
ve beyaz renkleri atamamıştır. 

Resimlerinde karanlıklar aydınlatılmış, gölgelere renk
verilmiş, derinlikler geniş yüzeyler hâlinde yayılmıştır.
Folies Bergere’deki (Foli Berjer) Bar adlı yağlı boya
tablosunda servis yapan kızın arkasında yer alan aynada
salonun görüntüsünün aktarılması bir yeniliktir.

Claude Monet, Nilüferler, 219 cm cm × 602 cm, Orangerie
Müzesi, Paris

Edouard Manet, Emile Zola, tuval üzerine yağlı boya,
146,5x114 cm, Orsay Müzesi, Paris, Fransa

 

https://www.google.com.tr/search?q=Claude+Monet&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MIyvMDJW4gAzK_KytGSzk630yzKLSxNz4hOLSvSBuDy_KNsKSGcWlyxi5XHOSSxNSVXwzc9LLdnByggAN1_eTUgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjko7Tys8f2AhVLQ_EDHY0QD8cQmxMoAXoECC8QAw
https://www.google.com.tr/search?q=Claude+Monet&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MIyvMDJW4gAzK_KytGSzk630yzKLSxNz4hOLSvSBuDy_KNsKSGcWlyxi5XHOSSxNSVXwzc9LLdnByggAN1_eTUgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjko7Tys8f2AhVLQ_EDHY0QD8cQmxMoAXoECC8QAw
https://www.google.com.tr/search?q=monet+museum&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MIyvMDJWAjPN8gwsC7Xks5Ot9Msyi0sTc-ITi0r0gbg8vyjbKic_ObEkMz9vEStPbn5eaolCbmlxamnuDlZGAPJuZxBLAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjko7Tys8f2AhVLQ_EDHY0QD8cQmxMoAXoECCoQAw
https://www.google.com.tr/search?q=Claude+Monet&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MIyvMDJW4gAzK_KytGSzk630yzKLSxNz4hOLSvSBuDy_KNsKSGcWlyxi5XHOSSxNSVXwzc9LLdnByggAN1_eTUgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjko7Tys8f2AhVLQ_EDHY0QD8cQmxMoAXoECC8QAw
https://www.google.com.tr/search?q=Claude+Monet&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MIyvMDJW4gAzK_KytGSzk630yzKLSxNz4hOLSvSBuDy_KNsKSGcWlyxi5XHOSSxNSVXwzc9LLdnByggAN1_eTUgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjko7Tys8f2AhVLQ_EDHY0QD8cQmxMoAXoECC8QAw
https://www.google.com.tr/search?q=Claude+Monet&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MIyvMDJW4gAzK_KytGSzk630yzKLSxNz4hOLSvSBuDy_KNsKSGcWlyxi5XHOSSxNSVXwzc9LLdnByggAN1_eTUgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjko7Tys8f2AhVLQ_EDHY0QD8cQmxMoAXoECC8QAw
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Auguste Renoir (1841 -1919)

Claude Monet’nin etkisiyle empresyonist tekniği
geliştiren sanatçı, bu tekniği manzaradan çok açık
havada figür resmine uygulamıştır. Sanatçının önemli
bir eseri Moulin de La Galette’da (Mulen dö La Galeta)
Dans adlı tablodur.

Aguste Renoir, Moulin de La Galette’da Dans, tuval üzerine
yağlı boya, 131x175 cm, Orsay        Müzesi, Paris, Fransa

 
 Sanatçı resimde bir bahçede dans edip eğlenen
insanları konu etmiş, ağaç yapraklarının arasından sızan
güneşin parıltısını vermeyi amaçlamıştır. Gerek figürler
gerek zemin, gölge-ışık etkilerinin titreşimini
yansıtmaktadır. Biçimler erimiş, her şey bu gölge-ışık
karşıtlıklarının anlık etkilerini yansıtan birer araç
olmuştur. Figürlerin kimisi masa başlarında toplanmış
sohbet edip bir şeyler içmekte kimisi de dans
etmektedir. Hiç kimse poz vermemiştir ve izleyici
varlığının farkında değildir. Herkes kendi eğlencesine
dalmıştır. Klasik sanatçıların evrensel ve tipik olanı
aramasına karşın Renoir burada rastlantısal, anlık ve
geçici olanı vermiştir.

Paul Cézanne, Lestaque’ta Marsilya Körfezi, tuval üzerine yağlı
boya, 80x99,6 cm, Chicago Sanat Enstitüsü, ABD

Jan Paul Cézanne (1899-1906)
Sanatçı, kuramcı yanı ağır basan ve resimde aradığı
uyuma yalnız zihinsel yöntemlerle değil aynı zamanda
doğaya bakarak ulaşacağına inanmıştır. Bu nedenle
doğa karşısındaki duyumlarını, onların tazelik ve
yoğunluklarından bir şey kaybetmeden kopya etmek
ister.  Cézanne’a göre doğa resimle taklit edilemez
ancak temsil edilebilir. Resmin başlıca ögeleri çizgi, ton
ve renktir. 

Renk, çizgi ve tonu da içeren temel ögedir. Lestaque’ta
(Lestak) Marsilya Körfezi adlı tablosu oldukça ünlüdür.
Cézanne çok sayıda manzara çalışmıştır. Yaptığı
manzaralarda kübik formlara sahip evler görülür.
Cézanne Kübizm’in savunucusu olmuştur. İzlenim
çalışmalarını oluştururken, kübist yorumlara da yer
vermiştir. Kübist çalışmaların öncüsü olmuştur.

Paul Cézanne, Karısının portresi, tuval üzerine yağlı boya,
62x51 cm, Philadelphia Sanat Müzesi, ABD

Edgar Degas  (1834-1917)

Edgar Degas, Prova, tuval üzerine yağlı boya, 58,4x83,8 cm,
Orsay Müzesi, Paris, Fransa

https://www.google.com.tr/search?q=Claude+Monet&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MIyvMDJW4gAzK_KytGSzk630yzKLSxNz4hOLSvSBuDy_KNsKSGcWlyxi5XHOSSxNSVXwzc9LLdnByggAN1_eTUgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjko7Tys8f2AhVLQ_EDHY0QD8cQmxMoAXoECC8QAw
https://www.google.com.tr/search?q=Claude+Monet&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MIyvMDJW4gAzK_KytGSzk630yzKLSxNz4hOLSvSBuDy_KNsKSGcWlyxi5XHOSSxNSVXwzc9LLdnByggAN1_eTUgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjko7Tys8f2AhVLQ_EDHY0QD8cQmxMoAXoECC8QAw
https://www.google.com.tr/search?q=Claude+Monet&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MIyvMDJW4gAzK_KytGSzk630yzKLSxNz4hOLSvSBuDy_KNsKSGcWlyxi5XHOSSxNSVXwzc9LLdnByggAN1_eTUgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjko7Tys8f2AhVLQ_EDHY0QD8cQmxMoAXoECC8QAw
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liseBÜLTEN 30

PDR AİLE MESAJI

Pınar Genç
Öz yeterlilik öz bakım birbiri ile doğru orantılıdır. Aile yapısı, aile tutumu öz yeterliliğin artmasını

sağlayan etmenlerdendir. Öz yeterlilik ergenlik döneminde başlayan bireylerin kendini keşfetmesini,
yeteneklerini farketmesi ve öz bakım gücünü kazanmasını sağlayan inançtır. Öz bakım gücü

çocukluktan itibaren merak, öğrenme ve zihinsel faaliyetler yolu ile gelişen bir yetenektir. Öz bakım
hastalıklardan korunmak için bireylerin başlattığı ve gerçekleştirmesi olarak adlandırılır. Dorothea

Orem () göre öz bakım kişinin kendi sağlığı üzerine sorumluluk almasıdır.
Gelişimsel dönemine uygun olduğu halde, yardımsız olarak yemek yiyemeyen, diş

fırçalayamayan ya da tuvalet temizliğini yapamayan yani öz bakım becerileri konusunda
sıkıntı yaşayan çocukların çoğunun, bu becerilere sahip olamamalarının en büyük

nedenlerinden biri ebeveynlerinin aşırı koruyucu tutumlarından kaynaklanır.
Aşırı korumacı tutum sonucu çocuğun kendisini geliştirmesi engellenmekte, başta öz bakım olmak

üzere diğer alanlardaki gelişimleri olumsuz etkilenmektedir. Kendisine sorumluluk verilmeyen,
yapabileceği şeyler ile ilgili

kendisine fırsat tanınmayan, öz bakımıyla ilgili ve diğer açılardan sürekli olarak anne babanın
kontrolünde olan bir çocuk, ileride de yanında bir kişi olmadan pek çok işlevi yerine

getiremez hale gelebilir ve bu sorun ergenlik döneminden itibaren istenmeyen sonuçlar doğurabilir.
Çocuklarımıza model olmak, onları kendi öz bakımlarını yapmaları konusunda desteklemek hem

psikolojik hem de sağlık açısından risk durumlarını ortadan kaldıracaktır.
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NİSAN'DA NE YAPTIK?

Lisemizde yayınladığımız Günlük ile birlikte her hafta yeni şairler ve yeni şiirlerle buluştuk. Öğrencilerimizin ve
öğretmenlerimizin seçtiği şiirleri keyifle takip ediyor ve okuyoruz. Şiir seçimlerinizi Günlük ile birlikte yayınlanması
için bizlerle paylaşabilirsiniz. Nisan ayındada aşağıdaki şiirleri okuduk.

Büyük Ev Ablukada - Turgut Uyar - Turkuaz Buhara Töreli
Bulutlar Olduk - Melih Cevdet Anday - Maria Karolina Rahmatulla
Dost - Celal Vardar - Ceylin Gökalp

Bulutlar Olduk
Ölüler mezarlıktan dönüyorlar

Kendilerini gömen imamı bulmaya
Oysa imam da ölmüş aralarında

Hangi ölüyü gömüyor

Saksılarımızın toprağını eşeliyor akşam
Bıçağının ucu ile yüreğimizde

Bir yürek daha çıkıyor toprağın içinden
Hangi saksıyı eşelemeğe

Bulutlar olduk dağılıp toplanan
Çitlerini devirmiş bahçelere

Derken yıldızlardan bir çit daha
Bulutlarda yepyeni bir bahçe

Melih Cevdet Anday
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3 Nisan - Nil İpek Şabi
3 Nisan - Nehir Naz Göcek

6 Nisan - Pınar Özoral
19 Nisan - Duru Gürdal
28 Nisan - Sarp Arsan

MUTLU YILLAR!

 DOĞUM GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN!




