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2017  
FAATLİYET RAPORU 

 

 
 

GELECEĞE GÜVENLE BAKABİLMEK 
 
Türkiye’de üstün ve özel yetenekli öğrencilere eğitim veren TEVİTÖL (TEV İnaç Türkeş Özel Lisesi), 
Anadolu Lisesi müfredatının yanı sıra, uluslararası bakalorya programı, sanatın ve bilimin farklı 
alanlarında özel yetenek geliştirme programları uygulamaktadır. Öğrencilerin yeteneklerinin çok 
yönlü gelişimine katkıda bulunan TEVİTÖL, bugün Türkiye’de üstün ve özel yetenekli öğrencilerin 
ihtiyaç duydukları ayrıcalıklı eğitimi karma ve yatılı olarak vererek tek olma özelliği taşıyor 
TEVİTÖL, 1990 yılında STFA’nın kurucusu merhum Sezai Türkeş, eşi merhume İnanç Türkeş’in adını 
yaşatacak, maddi olanakları sınırlı üstün/özel yetenekli çocukların eğitileceği bir okul açmak için bir 
vakıf kurdu. Bu amaç doğrultusunda, vakıf 1993 yılında üç yüz öğrencinin yatılı eğitim göreceği Özel 
İnanç Lisesi’ni açtı. Türk Eğitim Vakfı, 2001 yılında İnanç Lisesi’ni devralmış ve okul Türk Eğitim Vakfı 
İnaç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) adını almıştır.  Yatılı bir okul olan TEVİTÖL, ilk mezunlarını 2000 
yılında vermiştir. 2005 yılında Uluslararası Bakalorya (IB Diploma) programı başlamıştır. 2007 yılında 
hazırlık + dört yıllık program kabul edilmiştir. TEVİTÖL’e 2004 yılından bu yana her yıl tam ve kısmi 
burslu ya da ücretli olarak %50 kız, %50 si erkek olmak üzere en az 60 öğrenci kabul edilmektedir. 
 
Okulda 43 farklı ilden gelen 280 öğrenci bulunmaktadır. TEVİTÖL’ün toplam mezun sayısı 661’dir. 
Mezunların %20’si Caltech, Columbia, Duke, Harvard, Manchester University, MIT, Sanford, University 
of Chicago, Yale gibi üniversitelerinde okumuş yada bu üniversitelerde eğitimini devam ettirmektedir.  
TEVİTÖL de 7 si yabancı olmak üzere 50 tam zamanlı ve 16 yarı zamanlı öğretim kadrosu 
bulunmaktadır.   
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TEVİTÖL’ün yerleşkesi Gebze Muallimköy’de, 26.095 m2’si kapalı alan olmak u zere toplam 416 

do nu mlu k arazide kuruludur. Okul, fen, edebiyat, yabancı diller eğitim binaları yanında, 500 kişi 

kapasiteli Ku ltu r Sanat Merkezi, 120 kişi kapasiteli seminer salonu, amfi tiyatro, 8 ayrı o ğrenci 

yatakhanesi, sağlık merkezi, yemekhane, fen ve bilgisayar laboratuvarları, sanat ato lyesi, mu zik 

derslikleri, yarı olimpik yu zme havuzu, açık-kapalı spor alanları ve o ğretmen lojmanları ile spor, bilim 

ve sanat için zengin imkanları bulunan bir yerleşkeye sahiptir.  

TEVİTÖL’ün Misyonu 

Her öğrencinin bireysel özelliklerini ve yeteneklerini tanılamak ve onların bu yeteneklerini en üst 

düzeye kadar geliştirmektir.  

Eğitim politikamız, 

 Su rekli değişen koşullara o ğrencileri hazırlamak, bu becerileri değişen koşullara uygun olarak 

kullanabilme yetisi kazandırmak, 

 Bulundukları çağın gerekli donanımlarına sahip olma becerilerini sağlayacak eğitimi sunmak, 

 Öğrencileri, Ulusal ve uluslararası alanlarda söz sahibi olacak, geleceğin liderleri ve bilim 

insanları olarak yetiştirmek, 

 Evrensel du şu nen, ulusal ve yöresel ço zu mler üretebilen bireyler olarak yetiştirmek, 

yeteneklerini ülkeleri ve insanlık yararına kullanmaya özendirmek, 

 Atatürk ilkeleri doğrultusunda eğitim vererek, toplumun çağdaş̧ uygarlık düzeyine ulaşmasına 

katkıda bulunmak, 

TEVİTÖL’ün Vizyonu:  

Üstün ve özel yetenekli gençlerin yeteneklerini insanlığın yararına dönük geliştirmek; toplumumuza 

yön verecek potansiyeldeki öğrencilerimizi geleceğin liderleri ve bilim insanları olarak yetiştirmektir.  

TEVİTÖL’ün Hedefleri, 

 Öğrencilerin zihinsel üstünlük potansiyelini açığa çıkarmak,  

 Akademik başarılarla beraber sosyal ve sportif alanlarda da başarılı olmalarını sağlamak, 

 Farklı bakış açılarını, eleştirel düşünceleri ve yaratıcılığı geliştirmek, 

 Sorumluluk duygularını geliştirmek 

 Öğrencilerin fiziksel, duygusal ve kişisel gelişimlerini bütüncül bir bakışla desteklemek, 

 Bilimsel alanda araştırmaya yönlendirmek 

 Düşünen, sorgulayan, sorunları görebilen ve çözüm odaklı liderler yetiştirmek. 
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TEVİTÖL’ün Değerleri, 

 

 Bilgelik 

 Tutarlılık 

 Başarı 

 Paylaşım 

 Saygı 

 Güven 

 Mutluluk 

 Sevgi 

 Adalet 

 Yaratıcılık 

 Sorumluluk 

 Hoşgörü 

 

TEVİTÖL’deki Eğitim Anlayışı, 

Okulda Anadolu Liseleri ve Uluslararası Bakalorya programları uygulanmakta ve bazı derslerin eğitim-

o ğretimi I ngilizce olarak gerçekleştirilmektedir. Eğitim modeli, u stu n yetenekli o ğrencilerin bu tu nsel 

gelişimi dikkate alınarak hazırlanır. Eğitim programlarının içeriğini öğrencilerinin yeteneklerine göre 

zenginleştiren okulumuz, 6 o ğrenciye 1 o ğretmen du şecek şekilde akademik kadrosunu 

oluşturmuştur. O ğrencilerimizin u çte biri fen ve doğa bilimleri alanına yo nelmekte, diğerleri ise 

ekonomi, hukuk ve sosyal bilimler alanlarında eğitim almak u zere sınıflandırılmaktadır.  

Eğitim, o ğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına go re du zenlenmiş̧ o zel o ğrenme mekanlarında 15 kişilik sınıf 

mevcuduyla yürütülür. 4 yıllık lise öğretiminin öncesinde 1 yıl İngilizce hazırlık eğitimi verilir. 

Öğrencilerimiz, ikinci yabancı dilde seçmeli olarak Almanca ve Fransızcayı üst seviyede tamamlayarak 

geçerli sertifikaları edinirler.    

Eğitimin verimli olmasına olanak veren ve bire bir eğitimi sağlayan sınıflarda, Türk ve yabancı 

öğretmenler eşliğinde, öğrencilerin seviyelerine uygun ders kitapları ve yardımcı doku manlarla 

eğitim-o ğretim verilmektedir. Bilgisayar laboratuvarlarında o ğrencilerin kendilerini geliştirebilmeleri 

için her türlü yazılım ve donanım sağlanmaktadır.  

Öğrencilerin yurt dışındaki üniversitelerde burslu okuyabilmeleri ve Türkiye’deki bazı üniversitelerin 

hazırlık sınavlarını geçebilmeleri için gerekli olan TOEFL, SAT gibi sınavlara hazırlık amacıyla alanında 

deneyimli   İngilizce öğretmenleri tarafından dersler verilir.    

Güher & Süher Pekinel Müzik Bölümü 

2006 - 2007 öğretim yılında TEVI TO L o ğrencilerinin ve yo netimin yoğun istekleri doğrultusunda 

Gu her & Su her Pekinel’lerin destekleriyle kurulmuştur. Mu zik Bo lu mu ’nu n amacı, birçok okulda 

seçmeli ders olarak sunulan fakat yetersiz altyapı sebebiyle hiçbir sonuç̧ getirmeyen mu zik dersini 

mu mku n olan en u st seviyeye çekerek, bu alanda TEVI TO L’u n o rnek okul olarak kalitesini artırmaktır. 

Güher & Süher Pekinel Müzik Bo lu mu ’ndeki öğrenciler, konservatuarlarda öğretim görevlisi ve 

orkestra sanatçısı olan hocalarının desteği ve disiplinli bir çalışma ile, enstru man ha kimiyetine 

ulaşmak u zere, mu ziğin ilham verici ve dinlendirici etkisi ile yetiştirilmektedirler. O ğrenciler, bo lu me 
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müzikal duyum sınavı sonrasında seçilerek genel müzik eğitimi, solfej ve müzik tarihi derslerini 

kapsayan programa dahil olurlar. TEVI TO L bir mu zik okulu olmamasına rağmen, o ğrencilerin içinde 

bulundukları ortam yarı zamanlı konservatuarın ilk seviyesi ile kıyaslanabilir. U stu n yetenekli 

bireylere en uygun ortamı hazırlayarak, uygun yo ntemler ve eğitim programları ile var olan 

kapasitelerini en u st du zeyde kullanabilmeleri sağlanmaktadır. TEVI TO L, birçok mu zik eğitimi veren 

diğer özel okullardan farklı olarak, müfredatında sadece Enstrüman derslerine değil, aynı zamanda 

Solfej ve Müzik Tarihi derslerine de yer vermektedir. 

Kulüp ve Etkinlikler 

Eğitim sistemimizin bir parçası olan proje geliştirme zorunluluğu, o ğrencilerin araştırıcılık, yaratıcılık 

ve paylaşma konularında kendilerini geliştirmelerini hedef almıştır. Öğrenciler, akademik eğitimin 

dışında etkinlik saatlerinde kendilerini geliştiren çeşitli faaliyetlerle uğraşarak yüksek potansiyellerini 

ortaya koyarlar. 

Okulumuzda etkinlikler büyük önem taşımaktadır; her öğrenci hazırlık sınıfından 11. Sınıf dahil olmak 

üzere en az 3 kulüp etkinliğinde yer alarak yu ksek potansiyellerini ortaya koyarlar. Toplamda 74 

Kulu p ve Etkinlik yer alır. O zellikle IMC (I nanç̧ Mekatronik Kulu bu  ), DI (Destination Imagination), 

MUN (Model Birleşmiş̧ Milletler), Drama, Atletizm, Mu nazara, Matematik ve Felsefe alanlarında öne 

çıkan öğrencilerimiz, ulusal ve uluslararası arenada büyük başarılara imza atmışlardır. 

Sportif Etkinlikler:  

Atletizm, Badminton, Basketbol, Eskrim, Futbol, Hentbol, Masa Tenisi, Kort Tenisi, Kros, Satranç̧, 

Voleybol, Yüzme 

Bilimsel ve Sosyal Etkinlikler:  

Belgesel Gu nleri, I ngilizce Gecesi, Fransızca-Almanca Gecesi, Masal Gecesi, Mu nazara Turnuvası, Earth 

Day, Sosyal Bilimler Çalıştayı, Sinema Gu nleri, Şiir Gecesi, Tarih Gecesi - Yayınlar: Nota Bene (İngilizce 

Gazete), Aquarium (Almanca Gazete), Fen Dergisi, Post Scriptum (Fransızca Gazete), Ahtapot, 

Ayaku stu   (Edebiyat Dergisi), Parantez (Sosyal Bilimler Dergisi) 

Kulüpler:  

A’capella, Almanca, Astronomi, Avrupa Gençlik Parlamentosu, Dans-Zumba, DI (Destination 

Imagination), Doğa ve Çevre, Elektronik Spor, Felsefe, FLL (First Lego League), Fotoğrafçılık, Fransızca 

Sinema, Fu tu rizm, Gastronomi, Green Team, IMC (I nanç̧ Mekatronik Kulu bu  ), Interact, I spanyolca, 

I stanbul, Japonca, Koşu, Latince, Masaj, Meditasyon, Model Birleşmiş̧ Milletler (MUN), Muallimko y 

Eğitim Projesi (MEP), Mu nazara, Mu zik Teorisi, Nanobilim, Oyun Programlama ve Tasarlama (NOVA), 

Programlamaya Giriş̧, Resim, Sinema, Tekvando, Tiyatro, Toplum Hizmeti, Venture Lab-Girişimcilik, 

Yoga. 
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2017 Faaliyetlerimiz ve Etkinliklerimiz 

Eylül 2017 – Ocak 2018 tarihleri arası faaliyet ve etkinlikler kronolojik olarak sıralanmıştır. 
 

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı  
Açılış Töreni  

 
 

Okulumuz, Prof. Dr. Erhan Erkut’un “ Başarıya 

Giden Yol” konulu açılış dersiyle 2017-2018 

Eğitim-Öğretim yılına başladı. TEVİTÖL 

Ailesine sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir yıl 

dileriz. 

 

 
 

 

TEVİTÖL AİLESİNİNE HOŞGELDİNİZ 
Oryantasyon Programı 

 
Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz için Rehberlik ve 

Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından 

oryantasyon çalışmaları gerçekleştirildi.  

Oryantasyon çalışmaları kapsamında 

öğrencilerimizin okulumuzu daha yakından 

tanıması, okul kuralları ve okulun işleyişi 

hakkında fikir sahibi olmaları ve okulumuz 

olanaklarından üst düzeyde yararlanmalarını 

sağlamak amacıyla seminerler ve etkinlikler 

düzenlendi.  

 
 

Yapılan oryantasyon çalışmaları 10.sınıf 

öğrencilerimizin katkılarıyla daha da keyifli 

hale geldi. 

 

 
 

IB Öğrencilerimize  
Amerika Üniversiteleri Sunumu 

 

 
Amerika'nın ve dünyanın önde gelen 

üniversitelerinden biri olan University of 

Chicago'nun Türkiye başvuru kabul sorumlusu 

ve Uluslararası Öğrenci Alım Direktörü Sn. 

Mary Hetlage, 25 Eylül 2017 Pazartesi günü 11. 

ve 12. sınıf IB öğrencilerimizle bir araya geldi. 
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Geçen yıl da okulumuzu ziyaret eden Sn. Mary 

Hetlage, öğrencilerimize University of 

Chicago’nun ve Amerika’nın diğer büyük 

üniversitelerinin de kabul şartları hakkında 

detaylı bilgi verdi. 

 

Öğrencilerimizin bu konudaki sorularını 

yanıtlayarak aydınlanmasını ve yurtdışındaki 

üniversiteler hakkında bilgi sahibi olmasını 

sağladı. 

 

 
 

Ziyaretinden ve özellikle öğrencilerimizin 

ilgisinden son derece memnun kalan Sn. Mary 

Hetlage, gelecek yıl okulumuzu tekrar ziyaret 

etmek istediğini belirterek okulumuzdan 

ayrıldı. 

 

 
TEVİTÖL Erasmus+ Projesi İçin 

Macaristan’ın Miskolc şehrinde 

“European Challenges in Sustainable Energy 

Production by Biotechnology” projesinin ilk 

ayağını 26-30 Eylül tarihleri arasında 

Macaristan’ın Miskolc şehrinde gerçekleştirdik. 

 

 
 

Biyoloji öğretmenlerimiz Samet Teke, Fatih 

Metin ve 10. sınıf öğrencisi Senem Işık ile 

birlikte 9 farklı Avrupa ülkesinin yer aldığı bu 

uluslararası projede Türkiye’yi temsil ettik. Bu 

toplantıda projenin ikinci ayağı Hamburg için 

hazırlık yaptık. 

 

 

DAAD ‘ın Okulumuzu Ziyareti. 

 

Dünyanın en büyük akademik destek 

organizasyonu olan DAAD (Alman Akademik 

Değişim Servisi) okulumuzu ziyaret etti. 

Kurumun danışmanı Bedia Akyüz, 12. Sınıf 

öğrencilerimize Almanya’da ki üniversiteler 

hakkında ayrıntılı bilgiler sunmuştur. Sunum 

sonunda öğrencilerimiz sorular sorarak 

Almanya’da yüksek öğrenim, araştırma, burs 

imkanları ve başvuru koşulları hakkında çeşitli 

bilgiler edinmiştir. 
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Nüzhetiye Şelalesine Doğru 
Doğa Yürüyüşü 

 
 

 
 
 
 

TEV İnanç Türkeş Özel Lisesinden 23 kişilik bir 

öğrenci grubu 21 Ekim Cumartesi günü saat 

09.00’da okul kampüsünden hareketle; Dilovası, 

Derince, Körfez ve Başiskele ilçelerinden geçerek 

saat 11.00 de Gölcük ilçesindeki “Nüzhetiye 

Şelalesi Doğa Yürüyüşü Parkuruna” ulaşılmıştır. 

 

 
 
 

Öğretmenler; Cafer ELİTOĞ, Saygın Gücüm ve 

Şaban AYTAŞ rehberliğinde Nüzhetiye Deresi 

vadisindeki patika yol takip edilerek yaklaşık iki 

saatlik yürüyüşle Nüzhetiye Şelalesine 

varılmıştır. Yol güzergâhı boyunca; suyun 

aşındırma faaliyetleri, doğal bitki örtüsünün tür 

ve çeşitlerinin değişimi ve farklı yeryüzü şekilleri 

gözlemlendi. 

 

 

 

 

Üsküdar Amerikan Lisesi  
Eğitim Forumu’ndaydık 

 

 
20-23 Ekim tarihleri arasında 12 öğrencimizle 

birlikte, Avrupa Gençlik Parlamentosu 

kapsamında gerçekleştirilen, Üsküdar 

Amerikan Lisesi Eğitim Forumu’na katıldık.  

 
 

 
 
 
Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen öğrenciler 4 

gün boyunca hem eğlendiler, hem de 

Türkiye’nin ve dünyanın sorunlarını tartışıp 

çözüm önerilerinden oluşan komite taslakları 

hazırladılar. 

 
 

 
 

Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. 
Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre 
saygı duyarız. 

Mustafa Kemal Atatürk 
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama 
törenimizi TEVİTÖL Nevin-Mehmet Bilginer 
Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirdik.  

 

 
 
 
 
 
 

Dünya Felsefe Günü’nü 
Robert Koleji’nde Kutladık. 

 

 
 
Felsefe Kulübü öğrencilerimizle 30 Ekim’de 

Robert Kolej’de, Dünya Felsefe Gününü 

kutlama etkinliğine katıldık. Etkinliğin bu yılki 

konusu ‘ Bilim Felsefesi ve Yapay Zeka’ idi. 

Değişik illerden gelen 280 öğrenci komitelere 

ayrılarak, insan zihni, yapay zeka, bilinç, 21.yy 

da yapay zekanın etik ve sosyal açıdan 

incelenmesi üzerine tartıştılar. 

 

Edebiyat ve Felsefe ‘ Konulu 
Konferanstaydık. 

 

 
Kadıköy Tarih, Sanat ve Edebiyat 

Kütüphanesi’nde 1 Kasım’da gerçekleştirilen, 

“Edebiyat ve Felsefe” konferansına, Felsefe 

Kulübü öğrencilerimizle katıldık. 

Konferansın konuşmacısı İoanna KUÇURADİ, 

Edebiyat ve Felsefe ilişkisini, edebi metin ve 

şiirlere, Edebiyat ve Felsefe açısından bakmak 

üzerine örnekler verdi. 

Yabancı metinler üzerinden götürdüğü 

konuşmasında, hem Alman hem de Fransız 

yazar ve şairlerin eserlerindeki felsefi bakış 

açısını aktardı. 

 
Başarı TEVİTÖL Ruhumuzda Var 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı spor şenlikleri 

kapsamında ilçe yarışmaları olarak düzenlenen 

müsabakalarda TEV Özel İnanç Türkeş Lisesi 

olarak birçok başarıya imza attık. 

Katılım sayıları ilçe bazında ve bireysel olarak 

belirtilmiştir, okullar adına toplu katılım 

olmamıştır. 

 
Yüzme Genç Kızlar 26 öğrenci katıldı 

Yüzme Genç Erkekler 34 öğrenci katıldı 
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BAŞARILARIMIZ 

Yüzme Dereceleri (Kızlar) 
1.Lara Deniz 
2.Doğa Aksen 
3.Simra Kaytan 

 

YÜZME Dereceleri (Erkekler) 
1.Caner Deniz Çetin 
2.Mete Orhun Minbay 
 

 

Kros Genç Erkekler 48 öğrenci 
3.Kayra Kaan Balcı 
 

 

Masa Tenisi Genç Kızlar 29 öğrenci 
1.Burçin Bahar Güler 
 

 

Oyuncak Müzesine Gezi 
 
Okulumuz hazırlık sınıfı öğrencileri için 

“İletişim-Dil-Kültür” ünitesi çerçevesinde 

milletlerin oyun ve oyuncak kültürü hakkında 

bilgi edinmek amacıyla Sunay Akın Oyuncak 

Müzesi’ne Edebiyat Bölümü tarafından gezi 

düzenlenmiştir. 

 

 
 
 
Yaklaşık üç bin oyuncağın yer aldığı müzeyi 

gezen öğrencilerimiz, gezi sonunda 

oyuncakların kültürel rolü üzerine gözlemlerini 

anlatan düşünce yazısı oluşturmuşlardır.  

 

 
 
1700’lü yıllardan günümüze oyuncak tarihinin 

ve kültürünün en seçkin örneklerinin 

sergilendiği müze, öğrencilerimizin yoğun 

ilgisini çekmiştir. Bu eğitici ve eğlenceli gezi için 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne teşekkür 

ederiz. 
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Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milleti'nin varlık-
yokluk mücadelesine önderlik etmiş, sadece 
bizim değil, tüm mazlum milletlerin de 
bağımsızlık ve özgürlük kahramanı olmuştur. 

 
TEVİTÖL, Ulu Önder'imizi aramızdan 
ayrılışının 79.yıl dönümünde sevgi, saygı ve 
özlemle andı. Şiirler onun için okundu, türküler 
onun için söylendi. Onun fikirleri, devrimleri, 
Türk Ulusu'na olan sevgisi ve inancı bir kez 
daha anıldı.  

 
Anma Programı'nda emeği geçen tüm 
öğrencilerimize ve ögretmenlerimize teşekkür 
ediyoruz. 

 

Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar 
yaşarken Ata'mızın ışığı, yolumuzu her 
zaman aydınlatacak, coşkumuzu diri 
tutacaktır. 
 
 

Bu Adımda  
Umut Var 

 
 

 
 

12 Kasım 2017 Pazar günü gerçekleşen 39. 

Vodafone İstanbul Maratonunda 

öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz “Bu adımda 

umut var”  sloganıyla TEVİTÖL Umut Takımı 

olarak koştular. 
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İstanbul Maratonunda Öğrencilerimiz 
Kategorilerinde ilk 100 e girdiler 

 

 
 
 
 
 

  

  

  
  

 

Teşekkürler Gigi Datome 
 
Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın yıldız 
oyuncusu Gigi Datome, TEVİTÖL umut 
takımının başlattığı kampanya sürecinde 
takımımıza toplanan miktar kadar bağışta 
bulunmuştur. 

 
Kampanya süresince takımımızın yanında ve 
destekçisi olmuştur.  
Takımımıza katkılarından dolayı kendisine 
teşekkürlerimizi sunarız.  
 

İnanc Mechatronics Club 
(IMC) bu sene de şaşırtmadı... 

 
Bu sene üçüncüsü düzenlenen FRC Off- Season 
Türkiye, 2-4 Aralık’ta Ülke Sports Arena’daydı. 
TEVİTÖL ailesi olarak her sene olduğu gibi hem 
robotik takımımız IMC ile, hem de yarışmanın 
işleyişine yardımcı olan 20 gönüllümüz ve 
mezunlarımızla 3 gün boyunca oradaydık. 
 

 
 
FRC (First Robotics Competition), sınırlı 
kaynaklar ve zaman verilen 9-12. sınıf 
aralığındaki öğrenciler için hazırlanmış bir 
robotik yarışmasıdır. Inanc Mecahtronics Club 
da ülkemizin en köklü robotik takımlarından 
biri olarak bu sene de Off-Season’da yer aldı. 
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6 haftalık hazırlık ve 3 gün süren maçlar sonucu 
çeyrek finale kadar yükselen IMC Off-Season 
2017’de başarılarına bir yenisini ekleyerek 
yarışmanın en prestilji ödüllerinden biri olan 
“İlham Verici Mühendislik” ödülüyle 
okulumuzu gururlandırdı. 
 
24. Uluslararası Mun Konferansı 
 Timun'a Katildik 
 
Üsküdar Amerikan Lisesi'nde 30 Kasım-3 
Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 
yaklaşık 30 okulun katıldığı 24. Türkiye 
Uluslararası Model Birleşmiş Milletler 
Konferansı'nda MUN kulübü öğrencilerimizden 
Baran Ozan Yarar, Barış Apaydın, Barış 
Yıldırım, Roza Kavak, Senem Işık, Tatul Oflaz, 
Vefa Deniz Unan ve Ünal Yiğit Özülkü Çin 
delegasyonu olarak farklı komitelerde 
okulumuzu temsil etti. 

 
Öğrencilerimizden Berk Türkkanı ise Advisory 
Panel'de Suudi Arabistan uzmanı olarak yer 
aldı. Öğrencilerimize bu konferans süresince 
okulumuz İngilizce Öğretmeni ve MUN 
danışmanlarından Aslı Ünlü eşlik etti. 
 

Girişimcilik Kulübümüzün 
Girişimcilik Günlerindeki 

BAŞARISI 
Okulumuzun Girişimcilik Kulübü 2-3 Aralık 
2017 tarihinde gerçekleşen BK Girişimcilik 
Günlerine katılarak başarılar elde etti. 
Kulübümüz, geliştirmiş oldukları "ReadyMe" 
adlı startup ile okulumuzu temsil etme imkanı 
buldu ve okulumuza ödüllerle döndü. 

 
Kazandıkları ödül,Türkiye'nin ilk Çocuk 
Kuluçka Merkezi olan Fikir Değirmeni'nin tüm 
kulübe sağladığı iki yıllık ücretsiz eğitim bursu 
oldu. 

 
İki yıl boyunca Fikir Değirmeni'nin desteği 
sayesinde öğrencilerimiz girişimci ruhlarını 
besleyip, yeteneklerini geliştirebilecekleri 
etkili konuşma, yazılım, sunum teknikleri gibi 
geniş kapsamlı dersler alacak, yaz tatilinde 
çeşitli startup şirketlerinde staj yapma imkanı 
bulacak, kamplara katılacak ve yurtdışında 
projelerini duyurma imkanı elde edecekler. 
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Felsefe Olimpiyatlarına Katıldık... 
 
12. sınıf öğrencimiz Ege Kaan DUMAN 03 Aralık 

2017 tarihinde İstanbul Erkek Lisesi’nde 

yapılan 22. Felsefe Olimpiyatına katılarak 

okulumuzu temsil etmiştir. Gençlerin yaratıcı 

düşünme ve araştırma ruhunu geliştirmek, 

düşünme uğraşısının kendi başına değerini 

göstermek ve çağdaş dünyanın düşünsel ve etik 

problemleri üzerinde düşünme yeteneğini 

geliştirmeye ortam hazırlamak amacıyla 

yapılan Olimpiyatta, öğrenciler kendilerine 

verilen üç filozofa ait alıntılardan birini seçerek 

deneme yazmışlardır.  

 

 
 
Sınav sonucunun aralık ayı içinde açıklanması 

beklenmektedir. Buna göre ilk 10’a giren 

öğrenciler, Türkiye Felsefe Kurumu tarafından 

yapılacak yazılı bir sınava girecekler ve başarılı 

olan iki öğrenci Mayıs 2018’de Montenegro’da 

düzenlenecek ‘Uluslararası Felsefe 

Olimpiyatı’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı 

kazanacaktır. 

 
 
 
 
 

Avrupa Gençlik Parlamentosu  
Türkiye 21. Ulusal Seçim 
Konferansındaydık… 
1 - 5 Aralık 2017 tarihleri arasında Aslı AKSOY, 
Ilgın ATALAY, Kayra Kağan BALCI, Tuncer 
YALÇIN, Alp Efe KARALAR ve Ersagun ERSOY 
adlı öğrencilerimizle, Bursa Emine Örnek 
Koleji’nde gerçekleştirilen Türkiye 21. Ulusal 
Seçim Konferansı’na katıldık. Ayrıca bu 
konferansta önceki konferanslardaki başarılı 
çalışmalarından dolayı, öğrencilerimizden 
Deniz TURAN komite başkanı, Ayşegül Eylül 
AĞACIKLAR da gazeteci olarak seçilmişler ve 
görev yapmışlardır. Öğrenciler ilk gün 
oryantasyon oyunları oynayarak, kendine 
güven, başkasına güven, işbirliği, problem 
çözme, sorumluluk alma, sorumluluğu 
paylaşma gibi becerilerini güçlendirdiler. İkinci 
gün açılış töreninden sonra önceden 
belirledikleri komitelerine ayrılarak 
çalışmalarına başladılar. Üçüncü gün ele 
aldıkları sorun için çözüm önerilerini içeren 
taslak kitapçığı hazırladılar. Dördüncü ve 
beşinci gün ürettikleri çözüm önerilerinden 
oluşan taslaklarını Genel Kurulda diğer 
komitelerin oylarına sundular. Öğrencilerimiz 
Genel Kurulda sözcülük, atak konuşması ve 
başka komitelere soru sorma görevlerini yerine 
getirdiler. 
Konferansta, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde 
gerçekleşecek olan konferanslara öğrencileri 
seçmek için görev yapan jüri, beş gün boyunca 
öğrencileri izlediler. Başarılı olan öğrenciler 
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yapılacak olan 
Avrupa Gençlik Parlamentosu konferanslarına 
katılmaya hak kazanacaklardır. 
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TEVİTÖL Öğrencileri 
World Scholar's Cup'ta 

Ödülleri Topladı. 
 
9-10 Aralık tarihlerinde İzmir'de düzenlenen 
World Scholar's Cup bilgi yarışmasına TEVİTÖL 
olarak 5 takım ile katıldık. 
Toplamda 10 kupa ve 147 madalya ile bizi 
gururlandıran öğrencilerimiz Atahan Öztürk, 
Baran Ozan Yarar, Berk Türkkanı, Berke Filiz, 
Göksu Kenanoğlu, Güneş Tiryaki, Hazal Sabiha 
Ergelen, İlayda Şen, Özgür Şahin Altın, Serdar 
Öztürk, Tanya Şanal, Tatul Oflaz, Ünal Yiğit 
Özülkü, Yağmur Şimşek ve Yavuz Kaklıkkaya'yı 
kutluyor, Global Round'da kendilerine 
başarılar diliyoruz. 
 

 
 
 
 

 
İstanbul Arkeoloji Müzelerinde 

Bir Tarih Dersi 
 
 

 
 

Öğrencilerimiz bir tarih dersini sınıftan farklı 
bir ortama taşıdı. “İlk Çağ Uygarlıklarında 
Beslenme, Barınma ve İnanç” başlıklı tarih 

dersi etkinliği için İstanbul Arkeoloji 
Müzelerindeydik. 
 

 
 

 
 
 
12 Aralık 2017 Salı günü gerçekleştirdiğimiz bu 
etkinlikte 9. sınıf öğrencilerimiz, Paleolitik, 
Mezolitik, Neolitik ve Kalkolitik dönemlerde 
yaşanan gelişmelerin günümüz yaşamına 
etkisine dair çıkarımlarda bulunmuştur. 
 
 
 
 
 
 

 

 


