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-Hello, Mrs. Eda.
-Can you tell us about yourself?

-I was born �n Ankara. I have been a teacher for 21 years. I have been
the pr�nc�pal of lower secondary and h�gh schools for 4 years �n

Antalya, Toplum Kolej.
-What are your thoughts about our newspaper gett�ng publ�shed?

-I am really exc�ted and I have h�gh hopes.
-The purpose of our newspaper �s to br�ng all the students together.

What are your thoughts on th�s?
-I expect th�s newspaper to be publ�shed every s�ngle month and for

the mater�al to be valuable.
-How do you th�nk the 2022–2023 educatıon year started? How do you

want �t to cont�nue?
-It was an ıntense start. I w�sh for �t to contınue as a healthy and

peaceful year.
-What are the act�v�t�es that you have planned for th�s term?

-Thıs term we are plannıng to go to museums, h�storıcal places, and
cultural act�v�t�es. Our newspaper �s also announcıng that our

halloween party �s com�ng up soon. 
 

Ela: Merhabalar Eda Hoca’m ,kend�n�z� tanıtır mısınız?
Eda Hoca: Ankara doğumluyum. Y�rm� b�r yıldır eğ�t�mc�y�m. Dört

yıldır Antalya Toplum Kolej�nde ortaokul ve l�se müdürlüğü
yapıyorum.

Ela: Gazetem�z�n yayınlanmasıyla �lg�l� düşünceler�n�z nelerd�r?
Eda Hoca: Çok heyecanlıyım ve çok güzel beklent�ler�m var.
Ela: Gazetem�z okuldak� herkes� b�rb�r�ne yakınlaştırmayı

amaçlıyor, beklent�ler�n�z nelerd�r?
Eda Hoca: Gazetem�z�n her ay düzenl� çıkmasını ve haber değer�

taşıyan her şey� �çermes�n� bekl�yorum. 
Ela: 2022-2023 eğ�t�m öğret�m yılı s�zce nasıl başladı? Nasıl devam

etmes�n� temenn� eders�n�z?
Eda Hoca: Çok yoğun b�r başlangıç yaptık. Sağlıklı ve huzurlu devam

etmes�n� temenn� ed�yorum.
Ela: Bu dönem tasarladığınız okul etk�nl�kler� nelerd�r?

Eda Hoca :Bu dönem müzelere,tar�h� ve tur�st�k yerlere g�tmey� ve
kültürel etk�nl�klere katılmayı planlıyoruz. Halloween part�s�n�n

yaklaştığını �se gazetem�z aracılıyığla müjdel�yorum. 
 

Demet: Kend�n�z� tanıtır mısınız?
Mrs Mary: Ben b�r öğretmen�m, y�rm� yıldan fazla Antalya’da yaşıyorum

ama İng�lterel�y�m. Öğrenc�ler� ve öğretmey� çok sev�yorum.
Demet: Okulumuzun kuruluş h�kayes�n� anlatır mısınız?

Mrs Mary: Okulumuzun h�kayes� Jone adlı b�r öğretmen �le başlamıştır.
Jone öğretmen b�r kıza ders vermeye başladı. Bu çocuk tek başına çok

yalnız kalınca b�r kulüp kurmaya karar verd�. Kulüp �lerled� ve yen�
öğrenc�ler gelmeye başladı. Fakat Jone öğretmen�n kızı rahatsızlandı ve

İng�ltere’ye dönmek zorunda kaldı. Kulübü bana emanet ett� . Ben de
okulu zaman �ç�nde büyütüp Palmc�ty’e taşıdım.

Demet: S�z�nle �lg�l� k�ş�sel şeyler� de merak ed�yoruz,b�ze en sevd�ğ�n�z
f�lm� ve s�z� en çok etk�leyen k�tabı söyler m�s�n�z?

Mrs Mary: En sevd�ğ�m f�lm “The Pr�nce of Th�efs.” ben� en çok etk�leyen
k�tabın adı da “K�ng Dear”

Demet: En çok key�f aldığınız akt�v�teler nelerd�r?
Mrs Mary: Yürüyüş yapmayı, kuşları �zlemey�, yüzmey�, (özell�kle sıcak

havalarda yüzmey�) yağmur yağınca k�tap okumayı çok sever�m. 
Demet: Son olarak gazetem�zle �lg�l� düşünceler�n�z neler bunu öğrenmek

�st�yorum.Verd�ğ�n�z bu b�lg�ler �ç�n öğrenc�ler�n�z adına teşekkür
ed�yor,esenl�kler d�l�yorum.

Mrs Mary: Böyle b�r proje yaptığınız �ç�n çok memnun ve mutluyum.
Umarım gazeten�z düzenl� ve başarılı b�r şek�lde �lerler. 

Demet Tek�n
 

MrsMary �s a teacher, she has been l�v�ng �n Antalya for more than
20 years, but she �s actually Br�t�sh.Mrs Mary l�kes students and

teach�ng. 
She told the story of our school l�ke th�s:

Our school began w�th a teacher named Joan. Joan was g�v�ng
lessons to a s�ngle g�rl, but she real�zed that the g�rl was very lonely.

Joan made a club for k�ds - ICCA, then she started add�ng more
students, but Joan had to return to England because her daughter

became s�ck. So she left Mrs Mary left to organ�ze the club. Over t�me
more students jo�ned and the club moved to the ne�ghborhood at

Palm C�ty. Mrs Mary's favor�te mov�e �s "Rob�n Hood: Pr�nce of
Th�eves". Her favor�te book �s " K�ng Lear".Mrs Mary told us that she

l�kes to h�ke, watch b�rds and sw�m, espec�ally �n the hot weather
and to read �n ra�ny moments. 

She told us about the �mportance of try�ng to un�e the school. She
sa�d:" Somet�mes you want to do someth�ng, but you come across

problems. I was l�ke you when I f�rst came to Turkey, I had a really
hard t�me gett�ng used to the language and culture." Last but not

least, she told us these words about our newspaper- "I'm so happy,
exc�ted and sat�sf�ed by th�s project start�ng.
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VANDALISM

ANTALYA TOPLUM KOLEJİ
CUMHURİYETİN 99. YILINDA

ANKARADA

 

 

VANDALİZM
Vandallık veya akım olarak vandal�zm,

b�lerek ve �steyerek, k�ş�ye ya da kamuya
a�t b�r mala, araca ya da ürüne zarar

verme eylem�d�r.
Vandal d�ye tanımlanan b�r k�ş�; kırma,

parçalama, yok etme, kesme, yakıcı
madde atma, boya atma yoluyla

sonucunu b�lerek, kamunun veya b�r
başkasının sah�plend�ğ�, önemsed�ğ� ve

değerl� bulduğu b�r nesneye zarar ver�r.
Roma İmparatorluğu'nda sev�lmeyen

b�r�s� öldüğünde ona a�t heykeller kırılır
ya da kafaları koparılır, �s�mler� tüm

kayıtlardan çıkarılır ve adları anılmaz.
Örneğ�n Neron tek başına �mparator

olduğunda, kend�nden önce gelen
�mparatora a�t tüm heykeller�

yıktırmıştır.
Esk� Mısır'da da rah�pler, kend�ler�n�n
gücünü kısıtlayan f�ravunun mezarını

tahr�p ett�rm�şlerd�r. Ayrıca
baştak�ler�n, tar�hten çıkarmak

�sted�kler� k�ş�ler�n yüzler�n� duvar
res�mler�nden kazıyarak s�lmeler� de sık

görülen b�r vandal�zmd�r.
Görüyoruz k� Vandal�zm sadece k�ş� veya

kurumlara f�z�ksel ş�ddet uygulamakla
sınırlı kalmıyor. arkadaşlarına lakap

takarak onların kötü anılmasına sebep
olanlar, b�r başkasının kalem�n� kırıp

defter�ne k�tabına onun hoşlanmayacağı
ç�z�mler yapanlar, hoşlanmadıkları

k�ş�ler�n eşyalarını saklayanlar,
öğretmen�ne s�n�rlen�p onun oturduğu

sandalyey� tekmeleyenler,okuduğu
k�taptak� kötü karakter�n adını
karalayanlar,�ç�nde bulunduğu

topluluğun yönet�c�s�ne kızarak b�le
�steye suyu açık bırakanlar,tem�zl�k

yapan �nsanların ne h�ssett�ğ�n�
düşünmeden kağıtları, su ş�şeler�n�

yed�kler� ç�kolata ambalajlarını yerlere
atanlar da vandal�zm çeşmes�nden su

�çm�şler demekt�r. Yan� vandallık
sandığımız kadar uzağımızda değ�l.

Bazen yaptığımız davranışların ne �le
sonuçlanacağını b�lmeden ya da

karşımızdak� �nsanda ne kadar der�n
yaralar açacağını düşünmeden hareket
eder�z.canımız sıkıldığı �ç�n kırdığımız

kapı kolunu tam�r �ç�n gelen ustanın ‘’bu
hang� akla h�zmetle bu hale get�r�lm�ş.’’
Sözler� aslında çok şey anlatır.Aklımızı

kullanarak yaptığımız hareketler ve
d�ğerler� kend�n� çok net bell� eder ve

b�ze karşı olan düşünceler� yaptığımız
davranışlar bel�rler.

Aklınızı kullanın ve mantık dışı
hareketlerden uzak durun

B�hter Ay
 

Toplum Kolej� Anadolu L�ses� 9 ve 10. sınıf öğrenc�ler�
Ankara ve Esk�şeh�r gez�s�ne g�tt�. Gez� 27 Ek�m

Perşembe akşamı başlayan gez� 30 Ek�m Pazar günü �se
sona erd�.

Gez�, Ahenk Projes� kapsamında d�ğer kültürler�
öğrenmek �ç�n gerçekleşt�r�d�.

Öğrenc�ler�m�z okuldan otobüsle hareket ett�ler ve
Ankara’da �k� gece otelde konakladılar. Ankara’da

b�r�nc�, �k�nc� mecl�s, Anıtkab�r ve Ankara Kales�’n� ;
Esk�şeh�r’de �se Odunpazarı ve şeh�r merkez�n� z�yaret

ett�ler.Öğrenc�lere gez� sürec�nde Kübra Hanedan,Oğuz
Avcıoğlu,Yağmur Karakurt ve Cem Türkmen eşl�k

ett�ler.
Ela Kocakanat

The def�n�t�on of vandal�sm �s
�ntent�onally and consc�ously harm�ng a

person or publ�c �tems and veh�cles.
A vandal tends to break, destroy and
harm someone's belong�ngs that they

cons�der �mportant and valuable. �n the
roman emp�re, When a d�sl�ked person

d�ed, the�r sculptures would get
destroyed or the�r heads would be

chopped off by vandals. The�r names
would be erased and never recalled. For

example, dur�ng the re�gn of the
emperor Nero, any sculptures that

belonged to the precedent emperors
were destroyed.

In anc�ent Egypt, nuns would destroy
graves that belonged to pharaohs �n

order to m�n�m�ze the�r power.
Moreover, when author�t�es wanted to
erase people from h�story, the�r faces

were erased by carv�ng them out of wall
pa�nt�ngs, th�s was a common way of

vandal�sm.
As we not�ce, vandal�sm �s not only

hurt�ng someone phys�cally. It can also
be seen �n d�fferent acts, such as when
someone calls the�r fr�ends degrad�ng

n�cknames, breaks the�r pens and draws
�nappropr�ate th�ngs on the�r notebooks.

Also, gett�ng mad at teachers and
k�ck�ng cha�rs, scr�bbl�ng profan�t�es or
swear words on books and notebooks. It
�s also vandal�sm when we d�sregard the
clean�ng staff then throw waste paper,
water bottles, candy wrappers, etc as a

way of express�ng the�r anger at
someone from the adm�n�strat�on.

vandal�sm �s much frequent and
w�despread than we th�nk It �s.

Somet�mes, we are unaware of the
consequences of our act�ons and how

deeply the person �n front of us w�ll get
hurt. The repa�rman that comes to our

house because we break the door handle
out of boredom and says “how d�d �t get
th�s bad?” actually means �t. We should

use our knowledge to control our act�ons
and be n�cer towards others and our

surround�ngs because people judge us
based on them. 

Use your knowledge and stay away from
comm�tt�ng �llog�cal act�ons.

 

Antalya Toplum Kolej�’s 9th and 10th graders  v�s�ted two
famous c�t�es,Ankara and Esk�şeh�r.The tr�p began on the
27th of October on Thursday and �t f�n�shed  on the 30th of

October, Sunday.The tr�p was organ�zed �n the scope of
Ahenk project and d�scover�ng  other cultures.The 9th and
10th graders travelled by bus,and they stayed at a hotel �n

Eskşeh�r. In Ankara the students v�s�ted  the 1st and 2nd
parl�ament bu�ld�ng ,Anıtkab�r and the Ankara  tower.After

Ankara, students went to Esk�şeh�r and v�s�ted many
famous landmarks and museums. Kübra Hanedan,Cem

Türkmen,Oğuz Avcıoğlu  and Yağmur Karakurt jo�ned the
students dur�ng the school tr�p.
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ÖZLEMİN 84. YILI

O �y� b�r asker, �y� b�r devlet adamı, �y� b�r
l�der, çağdaş b�r düşünce adamı, �y� b�r

vatansever, cesur b�r yen�l�kç�, çağa
damgasını vurmuş b�r �nsan, kısaca

ATATÜRK… Onu tanımlamak zor… Ama
onun Türk m�llet�ne duyduğu sevg�s�n�

anlayab�l�yorsak, gösterd�ğ� hedef�
göreb�l�yorsak, m�llet� �ç�n yaptıklarından
dolayı ona hem m�nnet duyup hem de b�ze
emanet ett�ğ� Türk�ye Cumhur�yet�’n� ve

ATATÜRK devr�mler�n� koruyup
yaşatab�l�yorsak, zaten ATATÜRK’ü de

tanımışız demekt�r.
Bugün 10 Kasım 2022. Atamızın ölümünün

84. yılında onu m�nnetle anıyoruz
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TOPLUM KOLEJİNDE

DEMOKRASİ RÜZGARI
CUMHURİYET

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Eski padişahlık bitmedi mi   ?

Kanlar savaşta dökülmedi mi?

İnan biz özgürüz artık,

Mustafa Kemal bize vermedi mi bu günü?

Canını dişine takmış.

Ulu askerimiz.

Milleti korumak için, hayatları pahasına

Hayır demiş işgale   

Uğraşmış askerlerimiz

Resmen işgal edilmiş 29 Ekim’de 

İyi gelmiş bu vatana güzel cumhuriyetimiz

Yine olsa yine savaşırız

Eskisi gibi tıpkı.

Türklüğü yaşatırız cumhuriyet ışığıyla 

Bastı toprağımıza düşman,

Asla dedik karşı geldik

Yurda özgürlük geldiği an

Rengi al bayrağı yükselttik.

Askerlerimiz gururlu

Mustafa Kemal ileri bakıyor

Iraklardan herkes bu haberi kutluyor.

                                        NİL PEKEL                

Okul başkanlığı seç�mler� 1 Ek�m Cuma
günü gerçekleşt�. Ortaokul ve l�se

bölümler� seç�me ayrı adaylarla katıldı.
L�se öğrenc�ler� l�seden aday olan

arkadaşlarını, ortaokul öğrenc�ler� �se
ortaokuldan aday olan arkadaşlarını

oyladılar. Hem adaylar hem de
seçmenler çok heyecanlıydı.

Gelel�m okul başkanlarının nasıl
seç�ld�ğ�ne.Seçmenler sınıf sınıf

çağırıldılar,sıra oldular ve sırası gelen
beyaz b�r perden�n �ç�nde seçt�kler�

adayı k�mse �le paylaşmadan oy
pusulasında �şaretleyerek oy sandığının

�ç�ne attılar.
 N�l Güzel 
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TOPLUM KOLEJİ ÖĞRETMEN VE
ÖĞRENCİLERİ CADILAR BAYRAMINI
KUTLADI.YAPILAN MAKYAJLAR VE

GİYİLEN KOSTÜMLER YARIŞTIRILDI.
BÜTÜN ÖĞRENCİLER BU YARIŞMA

İÇİN HÜNERLERİNİ GÖSTERDİ.
YARIŞMA SONRASI MÜZİK EŞLİĞİNDE

EĞLENCELİ DANSLARLA
MOTİVASYON ARTTIRILDI.

HALLOWEEN

PARTY
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BİZE

İHTİYAÇLARI

VAR VE BİZ

BUNU

BİLİYORUZ

11 ve 12. Sınıf öğrenc�ler�m�z
Dünya Hayvanlar Günü

kapsamında okul çapında b�r
hafta boyunca sokak hayvanları

�ç�n mama toplanmasına
öncülük ett�ler. IB CAS

akt�v�tes� dah�l�nde
�lerlett�kler� bu çalışma

sayes�nde 5 Ek�m 2022’de
toplanılan mamalarla Kepez

Hayvan Barınağına g�tt�ler
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Dünyanın en prestijli MUN (Model Birleşmiş

Milletler) Konferanslarından birisi olarak kabul

edilen SAIMUN (Saint Andrews Model United

Nations) konferansına okulumuz katılmaya hak

kazanmıştır. Toplamda iki delegasyonla katılacak

olduğumuz konferansta, öğrencilerimiz dünya

politikaları üzerine münazaralara katılıp, politika,

saglık, kadın hakları, insan hakları, çevre ve

silahsızlanma konularında dünyada yaşanan

problemlere çözüm önerileri getireceklerdir.

3-6 Nisan tarihleri arasında katılacak olduğumuz

konferans sonrasınd,a öğrencilerimiz Dublin’de 2 gün

daha kalarak Trinity College ve St. Andrews

üniversitelerini gezme fırsatı da yakalayacaklardır. 

 

 

Our school was entitled to participate in the SAIMUN

(Saint Andrews Model United Nations) conference,

which is considered one of the most prestigious MUN

(Model United Nations) conferences in the world. At

the conference, which we will attend with two

delegations, our students will participate in debates

on world politics and offer solutions to the problems

experienced in the world on topics such as politics,

health, women's rights, human rights, environment,

and disarmament.

After the conference we will attend between April 3–

6, our students will stay in Dublin for two more days

and visit Trinity College and St. Andrews universities.

Grain-Free Broccoli Fritters
Ingredients

• 2 large eggs
• 1 teaspoon Dijon mustard

• ¼ cup shredded Parmesan cheese
• 1 tablespoon minced fresh chives, plus more for garnish

• 1 clove garlic, minced
• 1 teaspoon salt, or to taste

• ½ teaspoon freshly ground black pepper, or to taste
• 2 cups chopped cooked broccoli

• ½ cup shredded carrots
• 2 tablespoons olive oil

Directions
1. Combine eggs and mustard in a bowl; stir until well blended. Mix in Parmesan cheese, chives, garlic,

salt, and pepper.
2. Add chopped broccoli and shredded carrots; stir until ingredients are evenly mixed together.

3. Heat olive oil in a large skillet over medium heat.
4. Divide vegetable mixture into 8 equal portions and shape into 3 inch patties. Add to the hot oil in the
skillet and cook until brown, 3 to 4 minutes. Reduce heat to medium-low, turn broccoli patties, and cook

until brown, 3 to 4 more minutes.
5. Place patties on a warm serving platter and garnish with additional fresh chives, if desired. Serve

immediately.
Cook's Note:

You can make this dish lactose free by subbing an equal amount of nutritional yeast instead of Parmesan
cheese.

 

What Should We Eat Today? 

I

B

 

L

E

A

R

N

E

 R

 

P

R

O

F

I

L

E

 



ICCA NEWS
 
 

Sagittarius
 Happy-go-lucky Sagittarius can make light of any situation. Their
true power comes from their combined good humor and optimistic

point of view.
Gemini

 Gemini is a quick-witted wordsmith with a smart sense of humor. If
there's one sign that never runs out of funny things to say, it's

Gemini.
Libra

 As the most social zodiac sign, Libra wants to make people smile.
This sign will often go out of their way to get laughs from everyone
around them, sometimes doing over-the-top (or embarrassing) things

in the process.
Leo

 Leo is a natural performer who uses humor to seize the spotlight.
Their confidence and natural wit can brighten up the room in no

time!
Aries

 Energetic and fun-loving Aries is a master of physical humor. Aries
uses humor to entertain people and win them over as a natural

leader.
Virgo:

Virgo is uniquely skilled at finding the irony in a situation or making a
hilariously well-timed observation that makes everyone laugh.

Scorpio
Scorpio has a dark sense of humor, though it can feel a bit harsh.
There's no doubt that Scorpio has a comedic side; their humor is

honest, observant, and usually a little dark, but it's still funny most
of the time!

Pisces
 This sign loves to tell funny but sometimes long-winded stories.

Dreamy Pisces tends to get a little caught up in the minute details
of storytelling and takes a long time to get to the point—and that

ends up undermining the joke.
Taurus

Taurus's laid-back sense of humor is hilarious when they choose to
share it. Taurus is more likely to say something funny offhandedly to

whoever happens to be listening or whisper a joke to a friend.
Cancer

 Cancer's self-deprecating humor is well-meant but sometimes
intense. While their jokes are hilarious to people who know them

well enough to understand they don't really mean it, Cancer actually
has a darker sense of humor that can feel a little uncomfortable to

those who don't.
Aquarius

 Aquarius has an offbeat sense of humor but tends to be reserved.
It's not that Aquarius doesn't have a sense of humor—they do!

However, they tend to reserve it for a close group of friends rather
than cracking jokes with anybody, as showing that side of themselves

to strangers makes Aquarius uncomfortable
 

Capricorn
 Capricorn often has a straight face (but a dry sense of humor

beneath it). The more Capricorn lets themselves show emotion and
laugh at themselves, the more everyone else can see Capricorn's

true comedic potential!

What Zodiac Signs are
the Funniest?



ICCA NEWS


