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TURGUT GENCER KİMDİR?

-Can you tell us about yourself?
   I'm Turgut Gencer. I was born in Ankara in 1977. After
completing my primary and secondary education at Ankara
Yükseliş College, I graduated from the Department of Business
Administration at Ferris State University, Michigan, USA in
2001. I have been in business since 2001. I work in the
construction, agriculture, industrial, and education sectors.
Our paths with the education sector crossed in 2009. 
-How did your paths cross with ICCA?
   This adventure, which started with a kindergarten and
daycare center, developed over time, matured, and turned into
an international school first and finally a college. 
-What is the biggest responsibility of owning a school? 
   Children are the biggest responsibility of owning a school.
Ensuring the safety and well-being of children is our most
important duty.
-How do you evaluate the progress of our school, what
are your expectations?
   The intellectual and honorary founder of our school is Mary
Ann Robins. Under her global education knowledge and
leadership, our school has come to the fore with its
contemporary extraordinary education and has come to be. Our
school has no analogs in Antalya or even in Turkey. My biggest
expectation and wish are that the children who graduate from
here will be successful wherever they go in the world and be
good world citizens who can solve their problems.
-What is your favorite movie? Is there a musician you
admire? What are your hobbies?                                   
  Fishing and the sea have been my passion since childhood. I
like all types of music, but I listen to classic rock music the
most. Bands like Scorpions, Aerosmith, Pink Floyd, and Boston
are my favorites. I also follow today's popular fiction and novels
and of course cinema. Avatar is undoubtedly a masterpiece.
-What do you think about the launch of our newspaper?
  I was very excited about the idea of   our school's newspaper
launching and I liked its content very much.

-
 Bize kendinizden bahseder misiniz?
 Ben Turgut Gençer. 1977 yılında Ankara’da doğdum.İlk ve orta
eğitimimi Ankara Yükseliş Kolejinde tamamladıktan sonra,
Amerika’nın Michigan Eyaletinde, Ferris State University’de
işletme bölümünden 2001 yılında mezun oldum. 2001 yılından
itibaren iş hayatına atıldım. İnşaat, tarım, sanayicilik ve eğitim
sektöründe çalışmaktayım.
 ICCA ile yollarınız nasıl kesişti? 
 Eğitim sektörü ile yollarımız 2009 senesinde kesişti. Kreş ve
gündüz bakım evi ile başlayan bu macera zamanla gelişti, olgunlaştı
ve ilk olarak milletlerarası okul, son olarak koleje dönüştü.
 Bir okul sahibi olmanın en büyük sorumluluğu nedir?
  Bir okul sahibi olmanın en büyük sorumluluğu çocuklar.
Çocukların güvenliğini ve iyiliğini sağlamak bizim en önemli
görevimiz.
 Okulumuzun gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz,
beklentileriniz nelerdir?
 Okulumuzun fikir sahibi ve onursal kurucusu Marry Ann
Robins’tir. Onun global eğitim bilgisi ve önderliğinde okulumuz
çağdaş sıra dışı eğitimiyle ön plana çıkmış ve bu günlere gelmiştir.
Okulumuzun Antalya’da hatta Türkiye’de bir benzeri yoktur. Benim
en büyük beklentim ve isteğim buradan mezun olan çocukların
dünyanın neresine giderse gitsin başarılı olması ve sorunlarını
çözebilen ve iyi birer dünya vatandaşı olmalarıdır. 
En sevdiğiniz film nedir? Hayranı olduğunuz bir
müzisyen var mı? Hobileriniz neler?
 Balık tutmak ve deniz, çocukluğumdan beri benim için bir tutku.
Tüm müzik türlerini severim ama en çok klasik rock müzik
dinlerim. Scorpions, Aerosmith, Pink Floyd, Boston gibi gruplar
favorilerim. Ayrıca günümüz popüler kurgu ve romanlarını ve tabiki
sinemayı da takip etmekteyim. Avatar kuşkusuz bir başyapıt
diyebilirim. 
 Gazetemizin yayın hayatına başlaması ile ilgili ne
düşünüyorsunuz?
 Okulumuzun, gazetesinin yayın hayatına başlaması fikri beni çok
heyecanlandırdı ve içeriğini çok beğendim.

 



 

 

 

 

MELEK ÖĞRETMENİN KUZULARI
-Melek Hocam sizi tanıyabilir
miyiz*
-1998 yılında Marmara Üniversitesi
Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği
Bölümü’nden mezun oldum, 2008
yılında da Yeditepe Üniversitesi
Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Bölümü’nde yüksek lisansımı
tamamladım.
-25 yıllık eğitimciyim.  Antalya’dan
önce İstanbul’da birçok özel okulda
öğretmenlik ve yöneticilik yaptım. 4
yıldır Antalya’dayım.
-Lisede Fen Alanı çıkışlı olmama
rağmen okumak istediğim tek alan
okul öncesi öğretmenliğiydi çünkü
ben de anaokuluna gittim ve oradaki
ilk öğretmenimi çok seviyordum ve
hiç unutmuyorum. Anaokulu
öğretmenimi sevmiş olmam ve ona
hayranlık duymam beni bu mesleğe
yönlendirdi.
-Kreş ve anaokulu
yönetiminde nelere dikkat
edilmelidir, siz nelere dikkat
ediyorsunuz?
-Kesinlikle güvenlik ve sağlık ilk
sırada geliyor çünkü benim
çocuklarım çok küçük ve
korunmaya ihtiyaçları var. Bu iki
madde benim için çok önemli
sonrasında da eğitim ve öğretimin
bizim için en önemli parçası olan
‘’eğitim’’ i bir adım öne
geçiriyoruz. Zaten okulöncesi
eğitimin en önemli amacı adı
üzerinde “eğitimdir”, “öğretim”
daha sonra gelir.
-ICCA ile nasıl tanıştınız?
-2019 yılında İstanbul’dayken
Antalya’da böyle bir okulun
varlığını duydum ve görüşme talep
ettim. Okulumuzu gördüğüm ilk
günden itibaren burada çalışacağımı
hissettim. Mary ile tanıştık, eğitim
konusundaki bakış açılarımızın ve
yaklaşımlarımızın yakın olması beni
etkiledi ve işte buradayım.
-Çalıştığınız diğer okullar
arasında ICCA nasıl bir yere
sahip?
-Burası insana değer veren bir okul.
Hümanist insanlarla çalışmak, görüş
beyan edebildiğin bir yerde olmak
çok keyifli. Öğretmen ve
idarecilerin fikir özgürlüklerinin
olması öğrencilerin de daha özgür
bir ortamda yetişmesini sağlıyor.
-Ne tür kitaplar okuyor,
filmler izliyorsunuz?
Hobileriniz nelerdir?
-Ben macera filmleri izlemeyi
severim. Tarihi ve biyografik
kitaplar okuyorum. Ayrıca en büyük
hobim şarkı söylemektir.

 

-Melek Teacher, can we get to
know you
-I graduated from Marmara
University Preschool Education
Department in 1998 and completed my
master's degree at Yeditepe University
Educational Administration and
Supervision Department in 2008.
-I have been an educator for 25 years.
Before Antalya, I worked as a teacher
and administrator in many private
schools in Istanbul. I have been in
Antalya for 4 years.
- Even though I graduated from the
Science Department in high school,
the only field I have ever wanted to
study was pre-school teaching because
I went to kindergarten; I loved my first
teacher there and I never forget her.
The fact that I loved and admired my
kindergarten teacher led me to this
profession.
-What should be paid attention to
in nursery and preschool
management, what do you pay
attention to?
-Safety and health definitely come first
because my children are very small
and need protection. These two items
are very important for me, after which
“education”, which is the most
important part of teaching, has
priority for us. After all, the most
important purpose of pre-school
education is "education", and
"teaching" comes later.  
-How did you meet ICCA?
-While I was in Istanbul in 2019, I
heard about the existence of such a
school in Antalya and requested an
interview. From the first day I saw our
school, I felt that I would work here. I
met Mary, I was impressed by the
closeness of our perspectives and
approaches to education, and here I
am.
-How does ICCA stand among
other schools you work with?
This is a school that values people. It
is very enjoyable to work with
humanistic people, to be in a place
where you can express your opinion.
The fact that teachers and
administrators have freedom of
opinion allows students to grow up in
a freer environment.
- What kind of books do you read
or watch movies? What are your
hobbies?
I like to watch adventure movies. I
read historical and biographical
books. Also, my biggest hobby is
singing.



 

 

 

9/A sınıfı öğrencileri Luna Gail
Roche, Sara Obeid, ve Havin

Ömeroğlu öğretmenleri Türkan
Richardson rehberliğinde yaptıkları
IGCSE Global Perspectives dersinde
IGCSE sınavlarının bir parçası olan

takım projelerinde hızlı moda
problemini ele almış ve bununla ilgili

InCity magazin dergisinde yazıları
yayimlamistir. Onlari bu değerli

projeleri için tebrik ediyor
başarılarının devamını diliyoruz.

Under the supervision of their teacher
Türkan Richardson, 9/A class students

Luna Gail Roche, Sara Obeid, and
Havin Omeroğlu addressed the fast

fashion issue in team projects that are
part of the IGCSE exams in the IGCSE
Global Perspectives course, and their

articles were published in InCity
magazine to raise awareness. We
congratulate them and wish them
continued success for writing and
sharing this informative article.

TOPLUMUN
ÇALIŞKAN 

KIZLARI

Okulumuz IB TOK öğretmeni Türkan Richardson rehberliğinde ve
üyeliğinde okulumuzda 11. sınıf öğrencileriyle 2022-2023 eğitim öğretim

yılı içerisinde yürüteceği  e-Twinning projesinde,Türkiye'den 10 ,
Romanya’dan 5 , Moldova Cumhuriyetinden 3 ,Yunanistan’dan 3 ,

Bulgaristan’dan 1 ve Litvanya’dan 1 okul olmak üzere toplam 23 okulun
katılımıyla yürütülecek olan e-Twinning proje çalışmasına başlamıştır.
 Projenin ismi " IT’S MY FUTURE AND IT’S MY JOB " olup projede

öğretmenimizle beraber 7 gönüllü öğrencimiz de yer alacaktır.  Proje Web
2.0 araçlarını başta olmak üzere teknolojinin sunduğu imkanları öğrenci ve

öğretmen iş birliği ile kullanmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerin güncel
teknolojiyi yakalama, diğer okullardaki akranları ile paylaşımda bulunma ve
çalışmalarını dijital ortamda sunma hedeflerimiz arasındadır. Öğrencilerimiz
eğlenerek öğrenme, bunu yaparken de sosyal ortamda bilgisini paylaşabilme

imkanına sahip olacaktır.
IT’S MY FUTURE AND IT’S MY JOB proje konumuz ile öğrencilere

gelecekte seçecekleri meslekler hakkında şimdiden bilgi sahibi olmalarını
sağlamayı, meslekler hakkında farkındalık oluşturmayı, kendi iradelerini ön
planda tutarak meslek seçimi yapmalarını sağlamayı planlıyoruz. Yapılacak
olan etkinliklerle öğrenciler, arkadaşları ile bilgi alış verişinde bulunacaklar.
Proje sonunda ise süreç boyunca ortaya konan ürünler sergilenecek, dijital

sergi oluşturulacak ve projede yapılan bütün etkinlikler sergilenecektir.
Öğrencilerimize ve öğretmenimize proje çalışmasında başarılar diliyoruz.

Under the guidance and membership of our school's IB TOK teacher Türkan
Richardson, the e-Twinning project will be carried out with 11th grade students
in our school in the 2022-2023 academic year, with 10 schools from Turkey, 5

from Romania, 3 from the Republic of Moldova, 3 from Greece, and 1 from
Bulgaria, and 1 school from Lithunia. The e-Twinning project, which will

include 23 schools, has begun.
The project is titled "IT'S MY FUTURE AND IT'S MY JOB," and seven

volunteer students will collaborate on it with our teacher. The initiative aspires
to use the potential of technology, particularly Web 2.0 tools, with the

assistance of students and teachers.
One of our goals is for students to keep up with the latest technology, share
with their peers from other institutions, and show their work digitally. Our

students will be able to learn while having fun and sharing their knowledge in a
social setting.

We intend to give students with information about the professions they will
select in the future, raise awareness about the professions, and empower them
to choose a job by prioritising their own will with our IT'S MY FUTURE AND
IT'S MY JOB project theme. Students will share information with their friends.
At the end of the project, the items made during the process will be displayed, a

digital exhibition will be created, and all project activities will be displayed.
We wish our students and teacher the best of luck with their project work.

 

 IT’S MY FUTURE
AND IT’S MY JOB



 

 

 

 

 IT’S MY FUTURE
AND IT’S MY JOB

 IGCSE Nedir?
IGCSE, uluslararası bir sistem olan bir Cambridge
müfredatıdır. Bu müfredat, dünyanın her yerindeki
iyi üniversitelerde bir geleceğe sahip olmak
isteyenler içindir. IGCSE'nin GCSE olarak
adlandırılan başka bir sürümü var ama bu sürüm
sadece İngiltere'dedir.

IGCSE neleri içerir ve hangi öğrenciler için iyi bir
seçenektir?
IGCSE'de sadece bir konuda iyi olmanıza gerek yok.
IGCSE'de en önemli şeylerden biri kendinizi her
konuda geliştirebilmektir. Bu sisteme dahil olmak
isteyenler için önemli olan İngilizcenizin yeterince
iyi olması ve İngilizcenizi geliştirmeye devam
edebilmenizdir. IGCSE nin en önemli şartı, diğer
dilleri öğrenmek için heyecanlı olmaktır.

 MEB müfredatı ile IGCSE arasındaki farklar
nelerdir?
IGCSE ile MEB arasındaki en büyük fark,
IGCSE'nin uluslararası bir sistem olması ve her
yerde kabul görmesidir. MEB sistemi sadece
Türkiye'de geçerlidir ve diğer ülkelerde de denklik
istenilmektedir. 

IGCSE hangi sınıflarda yapılıyor?
9. ve 10. sınıflar IGCSE'ye hazırlanmakta ve 10.
sınıfın sonunda sınava girmektedir.

Öğrenciler IGCSE'ye nasıl çalışmalıdır?
Öğretmenlerin verdiği ödevlere dikkat edilmeli ve
sadece kitaplardan değil, geçmiş sınav kağıtları da
çalışılmalıdır.

IGCSE öğrencilerin eğitim hayatlarında nasıl bir fark
yaratabilir?
IGCSE uluslararası bir sistemdir, bu nedenle dünya
çapında iyi bir üniversitede bir geleceğe sahip olmak
ve hayatlarında iyi bir sertifikaya sahip olmak isteyen
öğrenciler için faydalı olabilir.

What is IGCSE?
IGCSE is a Cambridge curriculum which is an
international system. This curriculum is for people
who want to have a future in good universities
around the world. There is another version of IGCSE
which is called GCSE but that version is just in
England. 
  
What does IGCSE contains and for which students
it's a good option?
In IGCSE you don't need to be good at only one
subject. One of the most important things in IGCSE
is being able to improve yourself in every subject.
For people who want to join to this system, the main
thing is your English needs to be good enough and
you have to be able to continue improving your
English. Most important requirement of IGCSE is to
be excited to learn other languages.

What are the differences between the MEB
curriculum and IGCSE?
The biggest difference between IGCSE and MEB is
that IGCSE is an international system and it is
accepted everywhere. MEB system is only acceptable
in Turkey and they want equivalence in other
countries.

Which classes are doing IGCSE? 
9 and 10th grades are preparing for IGCSE and at
the end of 10th grade they are taking the exam.

How should students study for IGCSE?
You need to pay attention to the homework your
teachers give you and you shouldn't only study from
books but also study from past papers.

How can IGCSE make a difference in students'
education life?
IGCSE is an international system so it can be useful
for students who want to have a future in a good
university around the world and have a good
certificate in their life.

IGCSE'Yİ BİRKAN HOCA'YA SORDUK 



 

Head of Student Council

Kendinizi biraz tanıtır mısınız?
Ben Vladislav Knyazhev. Rusya’nın Krasnoturyinsk
kentinde doğdum. 17 yaşındayım ve müziğe ilgim var.
Akordiyon çalıyorum.

Okul başkanı olmak nasıl bir his?
Okul başkanı olmayı seviyorum çünkü okulda
organizasyon sıkıntısı olduğunu hep hisstemişimdir.
Mevcut sorunları çözmek için adım atıp yardım etmem
gerektiğini hissediyorum.

Seçim döneminde nasıl bir yol izlediniz.
Yaptığınız propagandalar nelerdi?
Kampanyam sırasında kendi reklamımı yapmak amacıyla
birkaç poster hazırladım ve demeçler verdim. Çok hoşnut
olduğum bir seçim değildi fakat oldu ve bitti. Kimse beni
dinlemiyormuş gibi hissettim.

Elinde sihirli bir deynek olsaydı okulda neyi
değiştirirdin?
Okula daha prestijli bir görünüm sağlayacağından ve bir
düzen oluşturacağından dolayı okula İngiliz tarzı şık
üniformları getirmek isterdim. Ayrıca, yemek
menümüzün iki haftada bir çıtır tavuk içermesini ve
menünün daha et ağırlıklı olmasını isterdim. Son olarak,
su büyük bir problem ve sıklıkla şikayet ediliyor. Okulun
iyi bir su sağlayıcısından hizmet almasını sağlardım. 

Okulda yapmak istediğiniz bir etkinlik var mı?
Okulumuzda pi (π) günü düzenlemek ve turta yapma
yarışmaları düzenlemek istiyorum. Bir bilim fuarı
düzenlemek istediğim gibi, en az bir gezi de yapmak
istiyorum.

Öğrenci konseyi nedir ve neler yapılıyor?
Öğrenci konseyi, her hafta öğrencilerin toplandığı ve
etkinlikler düzenleyip problemlere çözüm bulduğu bir
organizasyondur.

Can you introduce yourself?
My name is Vladislav Knyazhev. I was born in
Krasnoturyinsk, Russia. I am 17 years old and I am
interested in music and I love playing the accordion.

How do you feel for being school’s president?
I enjoy being the school’s president, as I have always
felt organization to be often lacking, and I feel like I
have to step up and help fix currently present issues.

What kind of things did you do during the
voting?
During my campaign, I used posters to advertise
myself and did a few speeches. It wasn’t a pleasant
election, but I lived through it. It often felt like nobody
cared for what I said.

If you had magic what would you change in our
school?
I would want to introduce stylish British-style
uniforms, since it would give our school a more
prestigious image and introduce a sense of order. I
would want to make sure that our menu has fried
chicken once every two weeks, alongside more meat-
based dishes. Water is also a huge issue, and the
quality is complained about. I would want to order
from a high quality provider.

What are you planning to do while you are the
president?
I want to organize a π (3.142) day, which could
feature some pie cooking competitions, A Science fair
and I would at least want to organize a field trip for
my class.

What is student council?
Student council is an organization where the students
meet once a week to find solutions to problems and
organize events.



YENİ YILA
MERHABA
Yeni bir yıla başladık
Eski bir yıl bitti gitti
Nasıl çabuk geçtiyse
İnsan hayret ediyor değil mi?

Yeni yıl yeni bir sayfa demek
Isıtacak içimizi
Lezzetli bir aile yemeği
Asla yalnız hissettirmez bizi

Merhamet  ve birliktelik
En önemli iki değer
Rahat geçsin bu yılımız
Hediye değil mutluluk yeter
Ailece olalım
Birlikte kucaklayalım
Artık eskiyi unutup yeni bir sayfa
açalım.
                               NİL PEKEL

Kitap yazma serüvenine nasıl başladın?
Kitap yazmaya meraklıydım, ve toplum için bir katkıda bulunmak
istiyordum.
Seni yazmaya iten şey nedir?
Küçüklüğümden beri kitap yazmaya merakım vardı. Yazarların
belgesellerini izlerdim ve kitap yazma yeteneğim oluştu.
Kitabından bahseder misin? Kitabın bir roman mı, hikaye mi?
Konusu ne?
Benim hikayem, hayaletler, anormal olaylar, ve cinler ile ilgili.
Kitabım 5. sınıf ve üstü için uygundur, ama bence 5. sınıfta okumak
en iyisi.
Bundan sonraki planın ne?
Planım iyi bir işte çalışmak ve ikinci bir iş olarak da yazar olmak
istiyorum. Kitaplarımı yayınlamak istiyorum, aynı zamanda filmler
için senaryo yazmak istiyorum.
Yazarlıkla ilgili isteklerin ve beklentilerin ne?
Beklentilerim, eğer çok çalışırsam, iyi bir yazar olabilmek. Senaryo
yazmayı da çok isterim.
Kitabın ne zaman yayınlanacak? Etrafından aldığın tepkiler
nasıldı?
Kitabım yakın bir zamanda yayınlanacak ama kesin bir tarih
belirlenmedi.Muhtemelen arkadaşlarım benimle gurur duyacak
çünkü bu kitap toplum için.

-How did you start your book writing adventure?
I was interested in writing books before, and I wanted to make
contribution to society
-What drives you to write?
Ever since I was little, I had a passion for writing books. I used to
watch documentaries of the authors and my ability to write a book
developed.
-Can you talk about your book? Is your book a novel or a story?
What is it about?
My story is about ghosts, abnormal events, and demons. My book is
suitable for 5th grade and up, but I think it's best to read it in 5th
grade.
-What's your next plan?
My plan is to get a good job and as a second job I want to be a
writer. I want to publish my books, but also want to write scripts for
movies.
-What are your wishes and expectations about authorship?
My expectations are to be a good writer if I work hard. I would also
love to write a script.
-When will your book be published? What was the reaction you
got around you?
My book will be published soon, but no exact date has been set. My
friends will probably be proud of me because this book is for the
community.

Bir Yazar

 Doğuyor



SOSYAL 

KULÜPLER



12. Sınıf öğrencileri ( Dilçem, Fatıma, Duygu, Ada, Asya, Lal, Erik, Oktay ) olarak okulda el yapımı takılar,
süs eşyaları, yiyecek, içecek, kitap ve daha fazlasının satıldığı, aynı zamanda tüm öğrencilerin katılıp keyif
alabileceği yarışmaları kapsayan Kış Panayırı adlı aktivitemizi düzenleme fırsatı bulduk. Kış Panayırı'ndan
bir hafta önce de öğrencilerimizden kıyafet, hijyen ürünleri, çocuk oyuncakları vb. birçok bağış topladık.

Toplanan tüm para ve bağışlar, kadın ve çocuklara yardım eden ASED adlı bir hayır kurumuna bağışlanmak
üzere toplandı. Kendileriyle aylardır iletişim halindeyiz ve topladığımız parayla hem çocuklar hem de

kadınlar için gerekli bazı ürünleri almamızı önerdiler. Bundan sonraki adımlarımızı da buna uygun olarak
atıyoruz. Hepimiz bu deneyimi yaşadığımız için çok minnettarız ve bunun hepimizin daha iyi bireyler olarak

büyümemizi sağladığına inanıyoruz.
 

As class 12 students ( Dilçem, Fatıma, Duygu, Ada, Asya, Lal, Erik, Oktay ) we had the opportunity to hold a
Winter Fair at school where we sold handmade jewelry, decorations, food, drinks, books and more as well as

doing some activities/competitions that all students can enjoy. The week before the Winter Fair, we also
collected a lot of donations from our student body including clothes, hygiene products, children toys, etc . All

the money raised and donations collected is contributing to a charity named ASED who helps women and
children. We have been contacting them for the past months and they suggested that we should buy some

necessary products for both children and women with the money we raised as well as giving us suggestions.
Hence, we are taking our next steps in accordance. We all are very grateful to have had this experience and

believe it made us all grow as better individuals. 

CAS PROJELERİNE BİR
YENİSİ DAHA EKLENDİ



TOPLUMA SORDUK
                                Nil Güzel 5-B 

Sevgili Nil’e sorduk:
- 2022 nasıl bitti sizce? 
2022 benim için biraz sıkıcı, gürültülü ve uykulu bitti.
- 2023 sizin için nasıl başladı?
Benim için 2022’den pek bir farkı yoktu açıkçası.
- 2023 ten en büyük beklentiniz nedir?
Benim 2023’ten en büyük beklentim ikinci bir kedi almak.
- Sizce 2023’te bizi neler bekliyor?
 2023’te kantin fiyatlarının inmesini bekliyorum.

                           Pelin Sabancı 7-A      

Sevgili Pelin’e sorduk:
- 2022 nasıl bitti sizce?
Bence 2022 mutlu , heyecanlı ve bir yandan da üzüntülü bitti.
- 2023 sizin için nasıl başladı?
Benim için ailecek,çok iyi ve heyecanlı başladı.
- 2023’ten en büyük beklentiniz nedir?
Benim 2023’ten en büyük beklentim sınav notlarımın yükselmesi.
- Sizce 2023’te bizi neler bekliyor?
Bence 2023’te korona virüs tamamen bitecek.

Sevgili Lale’ye sorduk:
- 2022 nasıl bitti sizce?
Bence eğlenceli ve biraz garip geçti.
- 2023 sizin için nasıl başladı?
Çok güzel başladı, yeni insanlar tanıdım.
- 2023’ten en büyük beklentiniz nedir?
Hollanda’ya taşındığımızda arkadaşımla aynı sınıfta olmak benim
şimdilik en büyük beklentim.
- Sizce 2023’te bizi neler bekliyor?
Bence 2023’te telefonlar her yıl olduğu gibi yine gelişme
gösterecek.

A

                                     Arda Metin
                                    Karahanlı 7-B

Sevgili Arda’ya sorduk:
- 2022 nasıl bitti sizce?
Bence kötü , çünkü öleceğimiz güne daha çok
yaklaşıyoruz.
- 2023 sizin için nasıl başladı?
Benim için güzel başladı , akrabalarımla güzel vakitler
geçirdim.
- 2023’ten en büyük beklentiniz nedir?
2023 ten en büyük beklentim para ve sevgidir.
- Sizce 2023’te bizi neler bekliyor?
Umarım 2023’te bizi savaşsız bir yıl bekler.

Sevgili  Nisa’ya sorduk:
- 2022 nasıl bitti sizce?
Bence 2022 bir yandan eğlenceli bir yandan da stresli bitti.
- 2023 sizin için nasıl başladı?
2023 benim için sınavlardan dolayı stresli başladı.
- 2023’ten en büyük beklentiniz nedir?
2023 ten en büyük beklentim bir atımın olması ve başka
bir ülkeye taşınmak.
- Sizce 2023’te bizi neler bekliyor?
Bence 2023’teTürkiye’nin ekonomisi daha da kötüleşecek.

Sevgili Madina’ya sorduk:
- 2022 nasıl bitti sizce?
Benim için çok güzel bitti 2022
- 2023 sizin için nasıl başladı?
2023 mutlu ve güzel başladı benim için.
- 2023’ten en büyük beklentiniz nedir?
En büyük isteğim ve beklentim sağlıklı olmak ve bu
okulda kalabilmek.
- Sizce 2023’te bizi neler bekliyor?
Ben korona virüsün artacağını  ve yeni virüsler çıkacağını
,aynı zamanda ülkemizin ekonomisinin kötüleşmesini
bekliyorum.

N�sa İlgün
8B

 

Lale İr�s Dezoeten
 6-B

Mad�na B�lal 8A



Kendinizi ve mesleğinizi kısaca tanıtır mısınız?
Adım Yeşim Ege Üniversitesi gıda mühendisliği bölümü
mezunuyum. 2017 yılında mezun oldum. Daha sonra da bazı
fabrikalarda çalıştım ve şimdi de burada çalışıyorum. Mesleğim
daha çok kaliteli üretim üzerine. Fabrikalar, laboratuvarlar, okullar,
hastaneler gibi birçok alanda çalışabiliyoruz.
Kaç yıldır bu okuldasınız ve nelerden sorumlusunuz?
2019 Aralık’tan beri bu okuldayım. Nelerden sorumlu olduğuma
gelirsem, öncelikle üretimden sorumluyum. Örneğin, satıcılarla ve
tedarikçilerle ilgileniyorum. Fiyat analizleri yapıyorum yani sipariş
kısmından, yemeğin yemekhaneye çıkmasına kadar hepsinden
sorumluyum. Yemek malzemeleri geldiğinde onları kontrol
ediyoruz, uygunsuz durumla karşılaştığımızda geri gönderdiğimiz
oluyor. 
Peki, malzeme seçimlerinde neye dikkat ediyorsunuz?
Öncelikle kalitesine dikkat ediyorum. Mesela, bilinmedik bir marka
yerine daha kaliteli ve güvenilir firmalarla çalışıyoruz. Gerekirse
numune istiyoruz, deniyoruz eğer beğenirsek daha sonra yüklü
sipariş veriyoruz. O yüzden birçok uygun fiyatlı firma bize teklif
getirmesine rağmen deneyip beğenmediğimiz için “Biz sizinle
çalışamayacağız, kusura bakmayın.” dediğimiz de oluyor. 
Okulda çıkan menüleri kim ve neye göre hazırlanıyor?
Okulda çıkan menüleri ben hazırlıyorum ve Meral Hanım ile
birlikte kontrol ediyoruz. Günlük alınması gereken kalori miktarına
göre hazırlıyorum. Lise, ortaokul, ilkokul ve anaokul öğrencilerinin
alması gereken kaloriler farklı farklı olduğu için onlara göre uygun
yapmaya çalışıyoruz, tabi ki de hepsinde aynı menü çıkıyor.
Atıştırmalıklarla ve kahvaltıyla bunu dengelemeye çalışıyoruz.
Proteini, karbonhidratı, faydalı yağları ve süt ürünlerini dengeli bir
şekilde her gün çıkarmaya çalışıyoruz.
Okulda çıkan yemeklerin beğenildiğini düşünüyor
musunuz?
Bazı şeyler bize geliyor ama elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.
Bazı otellerde yemeklerden küçük bir örnek alınıp
inceleniyor diye biliyorum, burada da öyle bir şey yapıyor
musunuz acaba? 
Evet, ben de her gün numuneler alıyorum. Eğer zehirlenme gibi bir
durum olursa, aldığım numuneleri laboratuvara gönderiyoruz ve
orada inceleniyor. Uygunsuz bir durum olmadığında ise o
numuneler üç gün dolabımızda saklanıyor ve sonra atılıyor.
Genellikle süt ürünüdür, et ürünüdür hepsinden her gün numune
almaya çalışıyorum. 
 Zamanınızı bana ayırdığınız için teşekkür ederim. 

First of all, could you shortly introduce yourself and your
job?
My name is Yeşim. I graduated from Ege University, Department of
Food Engineering. I graduated in 2017. Later I worked in some
factories and now I work here. My profession is more on quality
and production. We can work in many areas such as factories,
laboratories, schools, and hospitals.
 How many years have you been at this school and what are
you responsible for?
I have been in this school since December 2019. As for what I am
responsible for, I am primarily responsible for production. For
example, I deal with vendors and suppliers. I do price analysis, so I
am responsible for everything from the order part to the delivery of
the food to the cafeteria. We check the food supplies when they
arrive, we send them back when we encounter an inappropriate
situation.
 So, what do you pay attention to when choosing the
supplies?
First of all, I pay attention to the quality. For example, instead of
an unknown brand, we work with better quality and reliable
companies. If necessary, we want samples, we try, if we like it, we
place a loaded order later. That's why, even though many
affordable companies offered us, we said, "We can't work with you,
I'm sorry." that's what we say.
 Who prepares the menus in the school and according to
what?
I prepare the menus that come out at school and we check them
together with Ms. Meral (I guess the finance manager). I prepare
according to the amount of calories that should be taken daily.
Since the calories that high school, middle school, primary school
and kindergarten students need to take are different, we try to make
it suitable for them, of course, the same menu comes out for all of
them. We try to balance it with snacks and breakfast. We try to
extract protein, carbohydrates, beneficial fats and dairy products in
a balanced way every day.
Do you think that the food served at school is appreciated?
Some things come to us, but we do our best.
 I know that a small sample of the food is taken and examined in
some hotels, do you do something like that here as well?
Yes, I get samples every day too. If there is a case of poisoning, we
send the samples I take to the laboratory and they are examined
there. If there is no inappropriate situation, those samples are kept
in our cabinet for three days and then discarded. Usually it's a
dairy product, a meat product, and I try to sample them every day.
Thank you for taking your time for me.

REVİRİN
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1 Ocak: Avrupa Birliği dönem başkanlığı Slovenya'dan Fransa'ya geçti.

9 Ocak: Afrika Uluslar Kupası Kamerun'da başladı.

4 Şubat: Kış Olimpiyatları, Çin'in başkenti Pekin'de başladı.

24 Şubat:Rusya, Ukrayna'ya savaş açtı

25 Şubat:Mars’ta en uzun mesafe yürüyüş

 4 Mart: Kış Paralimpik Oyunları Çin'in başkenti Pekin'de başladı.

 7 Mart: COVID-19 pandemisinde ölenlerin sayısı dünya genelinde 6 milyonu geçti.

14 Mart: Türeci ve Şahin'e Covid-19 ödülü

28 Mart: Oscar töreninde tokat skandal

25 Nisan: Dünya'nın en zengin insanı Elon Musk, 44 milyar dolar karşılığında Twitter'ı

satın aldı.

22 Haziran: Afganistan'da büyük deprem

30 Temmuz: Dünyada maymun çiçeği virüsü kaynaklı ilk ölüm Brezilya'da kaydedildi.

23 Ağustos: Webb Uzay Teleskobu yeni görüntüler kaydetti.

8 Eylül: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth vefat etti

16 Eylül: İran'da Mahsa Amini protestoları başladı

1 Ekim: Endonezya'da futbol izdihamı

29 Ekim: Güney Kore'de Cadılar Bayramı 'felaketi'

7 Kasım: Laboratuvarda üretilen kan insana nakledildi

15 Kasım: G20 zirvesi, Endonezya'nın Bali şehrinde başladı.

15 Kasım: Dünya nüfusu 8 milyarı geçti

29 Kasım: NASA'dan 'en uzak mesafe' rekoru

18 Aralık: Arjantin, Dünya Şampiyonu



 KOÇ (21 MART - 20 NİSAN)
Artık yeni bir yılda olduğumuza göre, geçmişi geride bırakmalı ve

önünüze bakmalısınız. Fırsat ararken, sınırlar dışında da düşünmeyi
deneyin. Hayat size yılın ikinci çeyreğine doğru yeni olanaklar sunacak.
Yeni ticari girişimlerin 2023'te başarılı olma şansı yüksek aynı şekilde

spekülasyon yatırımlar da kârlı getiriler sağlayacak.
 

BOĞA (21 NİSAN - 20 MAYIS)
Yeni yılda her ne kadar engellerle karşılaşacak olsanız da hayat size

ödüller de sunacak. 2023'te hiçbir şeye acele etmemeli, riskli hiçbir şeye
yatırım yapmamalı veya savurganlık yapmamalısınız. Sorunlarınızdan
kaçmaya çalışmak yerine aile üyelerinizle bağlarınızı güçlendirmeye

çalışmalısınız.Yeni bir uzmanlık alanı öğrenmeniz, iş hayatınızda yeni
kapılar açabilir. 

 
İKİZLER (21 MAYIS - 21 HAZİRAN)

İkizler için güzel bir yıl geliyor. İşinizle ilgili daha fazla sorun
yaşamayacaksınız ve şans size gülecek. Bazılarınız ek sorumluluklar
alabilir. Aşk hayatınızda beklenmedik sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.

Sağlık sorunları yaşayan kimi İkizler, yılın yarısına doğru önemli ölçüde
iyileşme yaşayabilir.

 
YENGEÇ (22 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

2023 sizin için harika bir yıl olacak. Bir terfi veya maaş artışı gündeme
gelebilir. Yılın son çeyreğinde hızla artan bir başarı ve maddi bolluk

hayatınıza doğru çekilebilir. Sevdiklerinizle olan ilişkilerde dalgalanmalar
olabilir. Bu yıl evdeki huzuru korumak için bazı tavizler vermeniz

gerekecek.
 

ASLAN (23 TEMMUZ - 23 AĞUSTOS)
Aslanlar için yeni yıl birçok fırsat sunabilir ancak gelen fırsatlar

karşısında soğukkanlılığınızı korumanız gerekiyor. Bu sene
kariyerinizdeki ilerleme ne kadar sıkı çalıştığınıza göre değişecek.
Mümkün olduğu kadar çok kişisel ve profesyonel bağlantı kurun.

Patronlarınızla olan ilişkilerinize dikkat edin.
 

BAŞAK (24 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)
2023'te başarı sizin olacak, gülümseyin! Yılın ilk yarısında yepyeni

başlangıçların yolunu açan yeni fırsatlar ön plana çıkabilir. Titiz finansal
planlama sayesinde, bu yıl parasal olarak çok verimli geçecek. Kariyer ve
hedefler hakkında akıllı kararlar verirseniz, profesyonel hayatınızda güzel

gelişmeler yaşayacaksınız. 
 

TERAZİ (24 EYLÜL - 23 EKİM)
2023, Teraziler için elverişli bir zamanı beraberinde getirebilir. İkinci

çeyrekte hedeflerinize ulaşma şansınız yüksek. Maddi refaha ek olarak,
profesyonel gelişim için de fırsatlar yakalayacaksınız. Emeklilik için bir

para biriktirme çabalarınız cömertçe karşılığını verebilir.
 

AKREP (24 EKİM - 22 KASIM)
2023'te mantranız "değişim" olacak. Mali durumunuz muhtemelen yeni
bir zirveye ulaşacak. İş sahibi olanlar, büyüme için benzeri görülmemiş

olanaklara sahip olacaklar. Bu yıl kariyerinizde bazı önemli adımlar
atabilirsiniz. Özellikle yılın son çeyreği sizin için oldukça başarılı

geçecek.
 

YAY (23 KASIM - 21 ARALIK)
Bu yıl yeni zirvelere ulaşmanız için şanslı olacağınız bir yıl. Yoğun bir iş
temposu sayesinde, tüm yıl boyunca meşgul olabilirsiniz. İş arkadaşlarınız
size destek olacak. Seçtiğiniz meslekte büyük başarılar elde edebilirsiniz.
İlişkileriniz açısından da güzel bir dönem sizi bekliyor. Aile ve akrabalar

tarafından bolca destekleneceksiniz.
 

OĞLAK (22 ARALIK - 21 OCAK)
2023'ü gülümseyerek karşılayın çünkü bu sene kazancınızda bir artış
yaşayacaksınız. Girişimci Oğlaklar kazançlı bir anlaşma yapma şansı

yakayabilir. Yıl başlarken kariyer hayatınızda başarılar elde edebilir, ek
sorumluluklar alarak kendinizi gösterebilirsiniz.

 
KOVA (22 OCAK - 19 ŞUBAT)

2023, Kovaların enerjik hissettiği bir sene olacak. Güvenli bir finansal
durum için çabalamanız gerekecek. Ticarette hiçbir şey için acele

etmeyin, bunu yapmak size paraya mal olabilir. Zor bir başlangıcın
ardından, yılın kalanı iyi geçecek. İş hayatınızdaki başarılarınızdan dolayı

zam veya terfi alabilirsiniz. 
 

BALIK (20 ŞUBAT - 20 MART)
Hayatınızın her alanında başarılı olmanıza yardımcı olacak yeni fırsatlar

elde edebilirsiniz. Kendiniz hakkında daha iyi hissetmeye
başlayabilirsiniz ve bu da daha hızlı, daha iyi kararlar almanızı
sağlayabilir. İlk çeyrekte iş insanları çabaları sonucunda başarı

yakalayabilirler. Yol boyunca, finansal sorumluluk konusunda rol model
ve akıl hocası olabilecek bazı insanlarla tanışacaksınız.

GEZEGENLERE DE SORDUK

FARE BURCU
Yıllar: 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924, 1912.
Kişilik özellikleri: Akıllı, uyumlu, pratik zekalı, çekici, sanatsal, girişken.
Fare yılında doğan ünlüler: Katy Perry (1984), Eminem (1972). 

ÖKÜZ BURCU
Yıllar: 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925, 1913.
Kişilik özellikleri: Sadık, güvenilir, titiz, güçlü, makul, kararlı.
Öküz yılında doğan ünlüler: Cem Yılmaz (1973), Wayne Rooney (1985), Barack
Obama (1961).

KAPLAN BURCU
Yıllar: 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926, 1914.
Kişilik özellikleri: Hırslı, cesur, iddialı, lider, özgüvenli, karizmatik.
Kaplan yılında doğan ünlüler: Leonardo DiCaprio (1974), Bill Murray (1950), 2.
Elizabeth (1926).

TAVŞAN BURCU
Yıllar: 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927, 1915.
Kişilik özellikleri: Güvenilir, empatik, mütevazı, diplomatik, samimi, girişken,
sevecen.
Tavşan yılında doğan ünlüler: Angelina Jolie (1975), Ozan Güven (1975), Mehmet
Günsür (1975), Robin Williams (1951).

EJDERHA BURCU
Yıllar: 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928, 1916.
Kişilik özellikleri: Şanslı, rahatına düşkün, yaratıcı, sanatsal, spiritüel, karizmatik.
Ejderha yılında doğan ünlüler: Benedict Cumberbatch (1976), Keanu Reeves (1964).

YILAN BURCU
Yıllar: 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929, 1917.
Kişilik özellikleri: Felsefi düşünceye yatkın, düzenli, akıllı, sezgisel, zarif, özenli,
kararlı.
Yılanın yılında doğan ünlüler: Taylor Swift (1989), Başak Parlak (1989).

AT BURCU
Yıllar: 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930, 1918.
Kişilik özellikleri: Uyumlu, sadık, cesur, hırslı, zeki, maceracı, güçlü.
Atlı yılında doğan ünlüler: Şeyma Subaşı (1990), Jennifer Lawrence (1990), Emma
Watson (1990).

KOYUN BURCU
Yıllar: 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931, 1919.
Kişilik özellikleri: Zevkli, kurnaz, sıcak, şık, sevimli, sezgisel, hassas, sakin.
Koyun yılında doğan ünlüler: Serenay Sarıkaya (1991), Kristen Stewart (1991),
Chris Pratt (1979), Bill Gates (1955).

MAYMUN BURCU
Yıllar: 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932, 1920.
Kişilik özellikleri: Pratik zekalı, büyüleyici, şanslı, uyumlu, parlak, çok yönlü, canlı,
akıllı.
Maymun yılından doğan ünlüler: Kim Kardashian (1980), Hugh Jackman (1968),
George Lucas (1944).

ÇİN TAKVİMİ


