
İDEAL KOLEJİ
OKUL DERGİSİ

KASIM AYI

SAYI 3

HAZIRLAYAN

RUKİYE KÖSE

Bu Sayıda:
Kurucumuz Caner Şah�n

ŞİMŞEK'ten "V�zyon" 

Kurucumuz Adnan SEVEN'den

"Sadece B�l�m"

Cumhur�yet coşkusu İDEAL'de

Ek�m ayında neler yaptık?



M�ray Kumral

KENDİNE VİZYON KAT

“Sen�n gelecekte ne gördüğünü herkes göremeyeb�l�r. Sen hayaller�nden, tutkularından,

hedefler�nden asla vazgeçme her zaman odaklanmış kalmaya çalış. V�zyon görülemez olanı

göreb�lme sanatıdır.”

V�zyon sah�b� olduğun �ç�n bulunduğun an �ç�nde sen� del�, çatlak  veya çılgın olarak

n�teleyeb�l�rler. Eğer bu sıfatlardan korkuyorsan v�zyon sah�b� b�r �nsan olma yolunda

�lerlemen mümkün değ�l.

V�zyon sah�b� �nsanlar esk� çağlarda medyum , m�st�k veya ps�ş�k bakımdan hassas �nsanlar

kabul ed�lm�şlerd�r çünkü geleceğ� göreb�lme yet�ler� olduklarına �nanılır. Tekerleğ�n �cadını

ele alalım, günümüz �nsanı �ç�n bas�t görünse de b�rçok meden�yet�n daha hızlı gel�şmes�ne

zem�n hazırlamış hatta günümüzde hareketl� kara taşıtlarının vazgeç�lmez b�r unsuru

olmuştur. Bunu sağlayan v�zyon sah�b� b�r �nsanın düşünce eylem�n� hareketle

taçlandırmasıdır.

Tab�� k� buradan v�zyon sah�b� olmak �ç�n medyum olmak veya muc�t olmak anlamını

çıkarmamamız gerek�yor. Yaşadığımız yüzyıl, öngörü çağı olarak da değerlend�r�leb�l�r.

Tekn�k ve teknoloj�k alt yapı b�rçok düşünür �nsanı çok da b�r medyumluğa �ht�yaç

duyurmadan v�zyon sah�b� yapmıştır. Öneml� olan hayatın d�l�n� öğrenmek �ç�n çaba

göstermek h�ç değ�lse b�ze sunduğu alt yazısını düzgün okuyab�lmekt�r.“Kend�me nasıl

v�zyon katab�l�r�m?” sorusunun cevabı herkes �ç�n aynı değ�ld�r. İlg� alanlarına göre k�ş� kend�

�ç�ndek� v�zyonu ortaya çıkarır. V�zyon herkes tarafından yapılan ortak b�r çalışma

s�stem�nden z�yade b�reysel farklılıkların ortaya konularak oluşturulması esasına dayanır. İy�

b�r evde oturmak, �y� b�r arabaya b�nmek veya çok para kazanmak sen� v�zyon sah�b� yapmaz

ama v�zyon sah�b� �nsanlar bu saydıklarıma sorunsuz b�r şek�lde sah�p olab�l�rler.

Unutmamak gerek�r k� “zaman” kum saat�n�n �ç�nden akan d�l�mden fazlasıdır. Bence

“zaman” kısa ama ş�ddetl� b�r kum fırtınasıdır. Öneml� olan fırtına b�tt�kten sonra etrafında

veya el�nde neler�n kaldığıdır. 

İşte v�zyon sah�b� b�r �nsan zamanın da ötes�ne geçmey�, bedensel varlıktan sonra da

f�k�rler�yle hayatta kalmaya başarab�lm�ş b�r �nsandır. Oku, araştır, çalış kend�ne v�zyon kat…

C Ş h� ŞİMŞEK

KENDİNE VİZYON KAT

Caner Şah�n ŞİMŞEK

Yönet�m Kurulu Kurucu Üyes�



 İnsanoğlu var olmanın varlığını
sorgulama materyali olarak bilimi
seçmiştir. Bilim “Bil” sözcüğünden
türetilmiştir, bellekte iz bırakan
anlamına gelir. Evrende her alanda
net bilgiye sahip olabilmek için
mutlaka bilimden yararlanılır. Ayrıca
evrene ve evrendeki her şeye ilişkin
bilgileri elde etmek amacıyla yapılan
etkinlikler olarak da ifade edilebilir. 

Bilimin amacı, gerçeği bulmaktır.
Olayların nedenini fayda ve
zararlarını, sonuçlarını öğrenme
içgüdüsüdür ki ilk çağlardan bu yana
insan zekâsını sürekli bir araştırma
ve incelemeye yöneltmiştir. Bu
araştırma ve inceleme, medeniyetin
gelişmesinde büyük rol oynamıştır.
Özellikle pozitif bilimlerin kesin ve
değişmez kurallar halinde ortaya
koyduğu gerçekler, insanoğluna
daha rahat, daha medeni ve insanca
yaşama yolunda ışık olmuştur. 

SADECE  BİLİM
Adnan SEVEN
Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi

Bilimin bilgileri kesine yakın olsa da
net değildir. Zamanla yeni bir tez ve
kanıt öne sürülebilirse bilimsel bilgi
değişebilir. Tarih bunun örnekleriyle
doludur. 

 Bireysel ve toplumsal olaylara mantıklı
çözümlerin üretilmesindeki tek yol
bilimi kullanmaktır. Bilimsel düşünce
ve araştırma yöntemlerinin
uygulanması toplumları yenilikçi kılar.
İnsanlar bilimsel düşünme eksikliği
yüzünden diğer milletlerden geri kalır.
Sorunların oluşması toplumda
ekonomik ve sosyal sorunları da
beraberinde getirir. Karmaşa ortamı
oluşur. 

 Tekerleğin keşfinden bu yana, insanın
ürettiği ve kullandığı her şey; çözdüğü
sorun, bilimsel düşünme yoluyla ve
bilimle gerçekleşmiştir. Bu yolla, ortaya
çıkan yeni bilimsel bulgulara paralel
olarak toplumların gelişmesini ve
bugünkü modern şeklini almasını
sağlamıştır. 

 Teorik bilginin zaferi yanında ona
paralel olarak gelişen tekniğin bugünün
modern ve ileri dünyasını yaratmada
büyük rolü olmuştur. Teknik, ilmin
insan için hangi yönde ve nasıl daha
yararlı düzenler, araçlar, makineler
meydana getirebileceğini göstermiştir.
Uzay çağının en büyük başarısı,
teknolojide kazanılan başarılardır. 

 



Bilim aslında yaratıcılığın ürünüdür.
Yaratıcılık da hayal gücü ve
düşünceyle ilgili bir kavram olduğuna
göre bilim insanın duygularında başlar
diyebiliriz. Bilimsel gerçekler insan
bunu ortaya çıkartmadan önce de
vardır. Sadece farkına varılması
gerekir. Bunu başaran insandır.
Bilimsel bilgi, binlerce yıllık
araştırmayla günümüze kadar ulaşmış
ve müthiş bir bilgi birikimine sahip
olmuştur. 

Bugün gelişmiş tüm ülkeler bilimle
tekniği kaynaştıran ağır sanayide ileri
giden ülkeler olmuşlardır. Geri kalmış
ülkeler ise, ilkel araçlarla tarım
yapmaya çalışan hala geçmişin garip
inanç ve kavgalarından kurtulamayan
ülkeler olarak günümüzde
kalakalmışlardır. Çağımız insanının
çok değişik ihtiyaçları ancak bilimin
ve tekniğin gücüyle
karşılanabilmektedir. 

Bilimsel bilgiyi kullanmak, daha çok
bilmek ve bilgiye sahip olmak istemek
yaşamda başarı şansımızı arttırır.
Bilimin amacı insan hayatını
kolaylaştırmak ve Dünya’yı daha
yaşanabilir bir hale getirmektir. Bunu
başaran toplumlar Dünya’nın önde
gelen toplumları olacaktır. 

Sonuç olarak bilgi edinme ve
bunlardan yararlanabilme, yaşama
savaşında başarının anahtarıdır.
Çünkü bilimin en başta gelen amacı
insan yaşamını kolaylaştırmak,
Dünya’yı insanca yaşanabilir duruma
getirmektir. 

Bizler ülke olarak bilimden ne
kadar uzak kaldıysak o kadar zor
dönemler geçirdik. Tarih bunun
kanıtı iken hala bilimin okumanın
gereğini sorguluyoruz. Artık
zaman gösterdi ki ülkelerin refah
seviyeleri toplumsal zenginlikleri,
kültürüne sahip çıkabilme olgusu
bilime, ilme ve teknolojiye verdiği
değerle doğru orantılı. 

Okumak okuduğunu anlamak
anladığına da yorum katmak
bilimin hamuru iken bilmek,
bildiğini geliştirmek, geliştirdiğini
uygulamak teknolojinin
mayasıdır. 

Şimdi bir çağ başlıyor bilimsel
teknoloji çağı. Bizler ürettikçe
varız. Unutmayalım ki
üretmediğimiz zaman üretenlerin
düşünmediğimiz zaman
düşünenlerin kölesi oluruz. 

Gelecek bilimi iliklerine kadar
benimsemiş insanların sesiyle
bezenecekken, gelişmişliğin
ölçüsü ise içlerinde
barındırdıkları bilim insanları
kadar olacak. 

Hulâsa mutlu ihtiyaçlarına yeten
projelerini hayata geçirebilen bir
ülke için okuyalım, düşünelim,
araştıralım, geliştirelim. 



Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümü İdeal
Kolejinde büyük bir coşkuyla kutlandı.
Cumhuriyete, Atatürk ilke ve inkılaplarına
yürekten bağlı nesiller yetiştiren
okulumuz, konferans salonunda
düzenlediği bayram etkinliğiyle bu özel
günü kutladı. 

Cumhuriyetin ışığında, fikri hür, vicdanı
hür, çağdaş Türk genci yetiştirmeyi ilke
edinen okulumuz, bu özel gün için
Ankara'ya bir de gezi düzenledi. 

29  EKİM  CUMHURİYET  BAYRAMI
KUTLU  OLSUN!



25 Ekim 2021 Pazartesi günü Ankara'ya
doğru yola çıkan İdeal Koleji öğrencileri,
öncelikle meclise giderek kararların
alındığı ana salonu gezdiler. Daha
sonrasında mecliste ufak bir tur atarak
eski Maliye Bakanı, Konya milletvekili
Abdüllatif ŞENER ile bir araya geldiler.
Milletvekili, devlet düzeni ile ilgili bilgiler
vererek öğretmenlerimize kendi kitabını
imzalayarak hediye etti. 

ÇAĞDAŞ  TÜRK  GENÇLERİ  TÜRKİYE
BÜYÜK  MİLLET  MECLİSİNDE



Türkiye Büyük Millet Meclisini gezen İdeal
Koleji öğrencileri daha sonra Türkiye
Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal ATATÜRK'ün mezarını ziyaret
ettiler. 

Bu anlamlı ziyaretten sonra Keçiören
Belediyesinin misafiri olan öğrencilerimiz
eğlenceli vakit geçirdiler.

ATA'NIN  HUZURUNDA



Konya Bilim Merkezi tarafından organize
edilen Bilim Festivaline giden İdeal Koleji
öğrencileri burada oldukça eğlenceli anlar
yaşadılar. Çeşitli projeleri ve deneyleri
inceleme fırsatı bulan öğrencilerimizi
seneye bu festivalde ev sahibi olarak
görmek en büyük amaçlarımızdan bir
tanesi. 

BİLİM  ŞENLİĞİ  ZAMANI



Geçen ayki sayımızda biyoloji
öğretmenimiz Selda ŞİMŞEK'in
önderliğinde gerçekleşen sirke yapımı
projesi başarıya ulaştı. Sirke yapımından
sonra turşu yapmayı da isteyen dokuzuncu
sınıf öğrencilerimizi kırmayan Selda
öğretmenimiz, öğrencileriyle beraber
turşu projesini de başarıyla gerçekleştirdi. 

Turşunun oluşum aşaması gerçekleştikten
sonra dokuzuncu sınıf öğrencilerinden
Sidelya'nın getirdiği çiğköfte ile afiyetle
yendi. 

SİRKEMİZ  OLDU ,  SIRA
TURŞUMUZDA



Bilimden
gidilmeyen
yolun sonu,
karanlıktır.

Okulumuzun en aktif derslerinden biri
olan kimya dersi bu ayı da boş geçirmedi.
Ekim ayında iki deney yapan kimya
hocalarımızdan Esra YILDIRIM ve Tuba
ATLI'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Hocalarımızın birlikte yürüttüğü "Fil Dişi
Deneyi"nden karelere göz atmayı
unutmayın.

KİMYA LABORATUVARINDA NELER
OLUYOR? Kimya öğretmenimiz

Esra YILDIRIM'ın
önderliğinde
gerçekleşen "Hidrojen
Gazı Eldesiyle Yanma
Reaksiyonu" deneyi ise
öğrencilerimizin
oldukça dikkatini çekti.



Kitap okumanın önemini hâlâ
kavrayamayanlardan olmayan İdeal Koleji
öğrencileri, edebiyat öğretmenimiz
Vasfettin YAĞIZ'ın önderliğinde her ay iki
kitap okumaya devam ediyor. Bu ay Türk
edebiyatının mihenk taşlarından biri olan
Sait Faik ABASIYANIK'ın "Son Kuşlar" isimli
eserini okuyan öğrencilerimiz bu
aktiviteden oldukça memnun olduklarını
belirttiler. 

İDEAL  ÇOCUKLAR  KİTAP  OKUMAYI
BIRAKMIYOR

Hocamınızın bir sonraki
ay okutacağı kitabı
merakla beklediğimizi
belirtiyor, bu etkinliğe
eksiksiz katılan
öğrencilerimizi tebrik
ediyoruz.
Öğretmenimize ise
teşekkürlerimizi
iletiyoruz. 

“Önce kafasını gösterd�: 

— Kafa ded�ğ�n esk�r, �ht�yarlar,

ölür b�le �nsan ölmeden, ded�. 

Sonra kalb�n� gösterd�: 

— Esk�meyen, eks�lmeyen şey

buradadır.”

 

Sa�t Fa�k ABASIYANIK



04 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nü boş
geçirmeyen İdealli çocuklarımız Doğa
Kulübü başkanı Selda ŞİMŞEK ve Bilinçli
Tüketici Kulübü başkanı Hilal GÖÇER
önderliğinde sokak hayvanlarına mama
dağıttılar. Bu anlamlı hareket için
öğretmenlerimizi ve duyarlı
öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Bütün
dilsiz dostlarımızı çok seviyor ve onları
her zaman koruyup kolluyoruz. 

DİLSİZ  DOSTLARIMIZI  UNUTMADIK  



Tarih dersinin soyut bir ders olmasından
dolayı akılda kalıcılığının zor olduğunu
düşünen tarih öğretmenimiz Vuslat
BİLGEN 11. sınıf öğrencilerimizin konuyu
daha iyi anlamaları için onlara bir belgesel
izletti. Bu belgesel sayesinde görsel
hafızaya da hitap eden öğretmenimiz,
öğrencilerin oldukça eğlenceli vakit
geçirdiğini bu sayede öğrenmenin
kolaylaştığını dile getirdi. onuncu sınıflara
yaptığı tarama sonucunda da sınıfla
gerçekleştiği çiğköfte yeme etkinliği ise
eğlenceli dakikalara sahne oldu.
Öğretmenimize teşekkürlerimizi
sunuyoruz. 

TARİHTE  UYGULAMALI  EĞİTİM

Tar�h, 

kâ�natın v�cdanıdır.



Şüphesiz ki insan vücudunun kontrol
merkezi beyindir. Yaşamın devam etmesi
için bu organın önemi tartışılmaz.
İnsanoğlu yüzyıllardır bu gizemli organ
üzerine çalışmalar yapmıştır. Ancak yüzde
yüzü anlaşılmış değildir. Beyin hala
sırlarını korumaktadır. Bu gizemli organı
yakından inceleme fırsatı bulan
öğrencilerimiz biyoloji öğretmenimiz Selda
ŞİMŞEK önderliğinde verimli bir ders
işlediler. 

BEYİN  İNCELİYORUZ

B�l�m, b�r b�lg�

b�r�k�m�nden çok

daha fazla

düşünmen�n b�r

yoludur.



Okulumuzun bu yıl aktif hale getirdiği
Gastronomi Kulübü oldukça aktif bir
şekilde çalışmalarına devam ediyor. Her
hafta yeni tarifler deneyen kulübümüz
coğrafya öğretmeni Nazmiye AKKOYUN
önderliğinde oldukça eğlenceli anlar
yaşıyor. Poğaçadan tarta, sulu
yemeklerden salatalara kadar her alanda
ürün veren kulübümüzü ve öğretmenimizi
tebrik ediyoruz. Yaptıklara yiyecekleri çok
sevdiğimizi söylüyoruz.  

MUTFAKTA BİRİLERİ  VAR



Okulumuzun ilkokul şubesinde faaliyet
gösteren İdeal Koleji Anaokulu, açıldığı
günden bugüne oldukça aktif bir şekilde
derslerine devam ediyor. İngilizce, resim,
müzik ve beden dersine branş hocalarının
girdiği anaokulumuzda çocuklarımızın
öğretmenliğini ise tecrübeli öğretmenimiz
Ümmü Gülsüm ALTINBAŞ yapıyor.
Çocuklarımız aktif bir şekilde İngilizce
konuşabiliyor. Bunun yanında ata oyunları
da öğretiliyor. Daha yeşil bir dünya için
doğa bilinci, konuşma becerileri için
hikâye dersleri, el-kol koordinasyonu için
bedensel hareketler çocukları sıkmadan
eğlendirerek geçekleştiriliyor. 

 

İDEAL  KOLEJİ  ANAOKULU
AYRICALIĞI

Yaparak yaşayarak
öğrenen minik
öğrencilerimiz butik
okulda olmalarının
avantajından da
yararlanıyorlar. 

Pandemi sebebiyle
sınırlı sayıda öğrenci
alan okulumuzda,
anaokulu kayıtlarımız
devam ediyor. 



Dolu dolu geçirdiğimiz bir ekim ayından
sizlere haberler vermeye çalıştık. Bu
sayımıza burada son verirken sizlerle
okulumuzdan birkaç kareyi de paylaşmak
istiyoruz. Diğer ay görüşmek üzere...

OKULUMUZDAN  KARELER


