HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
06.06.2011 Pazartesi
16:00 Piyano Okulu / Basketbol Okulu
16:00 Anasınıfı okul sonrası etk.
07.06.2011 Salı
10:30 Yüzme (3-5. sınıflar)
16:00 Lego Mindstorms Robotik Klübü
16:00 Piyano Okulu
08.06.2011 Çarşamba
13:30 Go Cart KARTING
Sporu Tanıtımı
10:30 Yüzme (anasınıfı)
12:30 Tenis (1.sınıf)
16:00 Basketbol Okulu
16:00 Anasınıfı okul sonrası etk.
09.06.2011 Perşembe
07:00 Edirne Kültür Gezisi
Okuldan Hareket
10:00 Piknik (Anasnf.1.2.3.sınıflar)
16:00 İngilizce Kursu
10.06.2011 Cuma
10:00 İhsan Cemal Karaburçak Sergisi
-Pera -4. Sınıf
19:00 Edirne Kültür Gezisi Okula
Varış

HAFTANIN SORUSU
Jennifer’in babasının 3 kızı varmış. İlk
ikisinin adı Lala ve Lele olduğuna göre
mantık dahilinde 3. Kızın ismi ne
olmalıdır.

HAFTANIN SÖZÜ
“Her insan kendi görüş ve sahasının
sınırlarını dünyanın sınırları olarak kabul
eder.”
Arthur Schopenhauer

EDİRNE : SINIRDAKİ AÇIK HAVA MÜZESİ
tatürk Havalimanı’ndan uçakla
havalanınca 1200 kilometre
sonra Viyana’ya, 2200
kilometre
sonra Paris’e varırsınız.
Bu yolculuğun ilk
200 kilometresinin
sonunda, Türkiye’nin
Avrupa sınırlarına
ulaşmışken sizi
kapıdan uğurlayan
son bir şehir
vardır: Edirne
Sıfatını 1453’te
Istanbul’a
devretmeden
önce Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti
de olan Edirne,Antik Yunan’a kadar uzanan
tarihiyle Balkanların en görülmesi gereken
şehirlerinden. Antik Yunan’daki savaşlardan
Haçlı Seferleri’ne ve Balkan Savaşları’na
uzanan 2000 seneyi aşkın tarihinde, Edirne
gerek değişik kültürlerin, gerek toplulukların,
gerekse orduların karşılaştığı bir şehir oldu.
Avrupa’nın çoğunu içine alan Roma
İmparatorluğu’nun bölünmesi, Edirne’yi
Doğu’da Bizans İmparatorluğu’nun sınırları
içinde
bıraktı.
Uzun
süren
Bizans
egemenliğinden
sonra
Edirne
1.
Murat’la1365’te Osmanlı İmparatorluğu’na
katıldı. 19. Yüzyıl’a kadar Osmanlı sınırları
içindeki Balkanların ortasında merkezi bir
pozisyonu
olan
Edirne
Osmanlı
topraklarının küçülmesiyle kendini Rus
Harbi ve Balkan savaşlarının içinde buldu.
1920’lerde İstiklal Savaşı sonuçlanıncaya
kadar Yunan işgalinde de kalan Edirne, o
zamandan
beri
Türkiye’nin
Avrupa
yönündeki son şehri olma özelliğini

korumakta.Edirne’nin
simgelerinden
“Kırkpınar” güreşlerinin hikayesini biliyor
musunuz?
Osmanlılar
Rumeli’ye
geçerlerken savaş yapmadıkları ve mola
verdikleri günlerde aralarında çeşitli sporlar
yaparak zaman geçirirlerdi. Özellikle bir
keresinde güreş tutuşan 40 yiğit içinden iki
yiğit tutuştukları güreşi, gece yarısına dek
sürdürdükleri halde, sonuçlandıramazlar.
İkisi de güreştikleri yerde yığılıp kalırlar.
Arkadaşları
bu
iki
yiğidi
Edirne
yakınlarındaki
güreş
yaptıkları
yerde
bulunan bir ağacın altına gömerler ve
Edirne’ye
akınlarına
devam
ederler.
Zamanla Edirne fethedilir. Edirne fatihleri
Ahırköy
çayırlığına
geldiklerinde
iki
incir ağacının
arkadaşlarını gömdükleri
çevresinde bir kaynaktan çıkan suyun
çayırlığa doğru aktığını görürler. 40 yiğidin
güreş tuttuğu bu yere “Kırkpınar” adını
vermişlerdir. Peki Türkiye’nin en yüksek
minarelerini görmek nasıl olur? Şehir içinde
ilerlerken varlığını sürekli hissettiren, Mimar
Sinan’ın ustalık eserim dediği muhteşem
Selimiye Camii hepimizin nefesini kesecek.
Edirne Müzesi, Türk İslam Eserleri Müzesi,
Sağlık Müzesi, Balkan Savaşı, II. Bayezıt
Külliyesini gezmeden, Meriç kenarında
yemek yemeden, Edirne’nin meşhur ciğer
tavasını tatmadan ve her yıl Haziran ayı son
haftasında düzenlenen Kırkpınar Yağlı
Güreşlerinin yapıldığı alanı görmeden
dönmeyeceğiz.Çıkacağımız
derin
tarih
yolculuğuna ve “Buradan batıda Türkiye
yok” diyeceğimiz bu geziye öğrencilerimizi
bekliyoruz.
Bilge ÖCAL
Sosyal Bilgiler Öğretmeni

ÖZEL İSTANBUL KOLEJİ - AYLIK PROGRAMI

Haz.11
PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

1

2
10:00

6

Yüzme (1.sınıf)
Tenis (Anasınıfı)

14:20

16:00

Basketbol Okulu

16:00
16:00
16:00

İngilizce Kursu
Basketbol Okulu
Lego Mindstorms Rob.Klb.

10:00
16:00

Piknik (Anasnf.1.2.3.sınıf)
İngilizce Kursu

8
13:30

10:30

16:00
16:00

Piyano Okulu
Basket Okulu

13
Seçim sebebiyle

Tatil

16:00
16:00

10:00

Yüzme (3-5. sınıflar)

10:30
12:30

KARTING (Go Kart)
Sporu Tanıtımı
Yüzme (Anasınıfı)
Tenis (1.sınıf)

16:00

Basketbol Okulu

14

15
10:30
12:30
16:00

20

27

16:00
16:00

Piyano Okulu
Lego Mindstorms Rob.Klb.

3
10:00

Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler
Gezisi (2,3. sınıflar)

4
10:00

10:00

9

10

10:00

16

Yüzme (1.sınıf)
Tenis (Anasınıfı)

SBS 8. SINIF

5

16:00

Piyano Okulu
Lego Mindstorms Rob.Klb.

Piknik - Doğa Yürüyüşü
4,5,6,7,8. Sınıflar

Atatürk Arberotum Gezisi
Anasınıfı
SEVGİ konulu sunum-5.Sınıf
Katılımcı sınflr:2,3,4,5,6.sın

10:30
12:30

7

CUMARTESİ

SBS 7. SINIF

11

İhsan Cemal Karaburçak
Sergisi -Pera -4. Sınıf
Piyano Okulu

17
10:30

Dönem Sonu
Karne ve Mezuniyet Töreni

12:00

YAZ TATİLİ BAŞLANGICI

18
19
16:30 Yaz okulu öğrencileri

Basketbol Okulu

21

22

23

24

28

29

30

1

Atatürk Havaalanında
buluşma
Uçak kalkış sa:19:00

25

2

ŞAHİKA ERCÜMEN
SÖYLEŞİSİ
enüz 26 yaşında, ama
yaşından
beklenmeyecek bir
olgunluk
ve
duruşu var. Disiplinli, çünkü hem milli
sporcu olup rekorlar kırmak,
hem de başarılı bir akademik hayatı
idame ettirebilmek için disiplinli olmak
zorunda imiş hep. Birçok şeyi aynı
anda başarmış. Anadolu Lisesi,
üniversite eğitimi derken, 12 yaşında
başlayan
dalış
tutkusu
onu
bugünlere, yani hem erkekler hem de
bayanlar kategorisinde buz altı yatay
dalışta Dünya Rekorunu elinde
bulundurduğu ve Guinness Rekorlar
kitabına da adını yazdırdığı bu
seneye getirmiş.
Tüm Türkiye’nin gurur duyduğu ve
ülkemizin adını bu denli enteresan bir
platformda
dünyaya
duyurma
başarısını göstermiş bu çıtı pıtı kız
Şahika Ercümen’den başkası değil.
Mısır’da 1 aydır devam ettirdiği yoğun
antrenmanlarından daha 23 Mayıs’ta
ülkemize dönmüş olduğu halde,
bizleri kırmayarak, ayağının tozuyla,
24 Mayıs’ta öğrencilerimizle çok
zevkli ve eğitici bir söyleşi için buluştu
Şahika Ercümen.
Sınav stresiyle başa çıkmanın en
etkin yöntemlerinden birinin, bir spor
dalıyla
ilgilenmek
olduğunu
vurgulayan, hatta söyleşiye katılan
öğrencilerimizle bazı nefes teknikleri
de
çalışan
Şahika
Ercümen,
okulumuzda uzun süredir devam
eden yüzme derslerinin öğrenciler
için bulunmaz bir fırsat olduğunu ve
kendisinin gerçekten çok zor şartlar
altında bu günlere geldiğini aktardı
bizlere.
Sözü fazla uzatmadan siz velilerimizi
ve öğrencilerimizi, Şahika Ercümen’le
gerçekleştirdiğimiz bu güzel sohbetle
baş başa bırakıyoruz

Mina ERSİN: Dalış tutkusu sizde ne
zaman ve nasıl başladı?
Şahika
ERCÜMEN:
Küçükken
okulumuzla birlikte gittiğimiz bir spor
kulübü gezisiyle başladı her şey. O
kulüpte gördüğüm dalış sporu çok ilgimi
çekmişti. Yüzmeye başladıktan sonra
denizde dipten bir şeyler çıkarmak, su
altında olmak benim için ayrı bir zevk
olmaya başladı. Sonra da, okulca geziye
gittiğimiz o kulübe üye oldum. Başta
ailem karşı çıkmıştı aslında. Sık sık
hastalanacağımdan korkuyorlardı. Her
gün düzenli antrenmanlar yapmaya
başladım. Anadolu Lisesi’nde hazırlık
sınıfındaydım o zamanlar. Tüm hikaye
bu okul gezisiyle başladı diyebilirim yani.
Efe ULUŞAHİN: Rekor denemelerinden
ne
kadar
önce
çalışmalarınıza
başlıyorsunuz ve bu çalışmaların içeriği
nedir?
Şahika ERCÜMEN: Rekor denemesi
tasarlandıysa, mutlaka en az 6 ay
öncesinden bir ön çalışma başlıyor.
Genellikle
çok
yoğun
antrenman
yaptığım bir 4 ay geçiriyorum. İlk 2 ay
organizasyonla da geçiyor tabi. Hem
dalış antrenmanları, hem de dalışı
destekleyici koşu, yüzme ve bisiklet
sporlarını da düzenli olarak yapıyorum
bu 6 ay içerisinde . Ayrıca meditasyon
ve yoga da ekleniyor buna. Dalış çok
komplike bir spor. Sadece fiziksel hazır
oluş değil, mental olarak da hazır olmak
ve odaklanmak gerekiyor başarılı
olabilmek için.
Mina ERSİN:
Bundan sonraki rekor
denemeniz nerede ve ne zaman
gerçekleşecek?
Şahika ERCÜMEN:Birkaç tane hedef
var aslında. Bunlardan netleşmiş olan

biri , Kaş’ta veya Mısır’da gerçekleşecek.
Eylül sonu veya Ekim başı gibi, 70 metreye,
sabit ağırlıkla tek nefeste dalış ve çıkış
şeklinde
gerçekleştirmeye
çalışacağım
rekor denemesini. Herhangi bir ekstra
ağırlık veya güç olmadan, sadece kendi
beden ağırlığım ve palet gücümle tek
nefeste 70 metreyi deneyeceğim o tarihte.
Efe ULUŞAHİN: Bu sporla ilgilenen kişilere
tavsiyeleriniz nelerdir? Bu dalın gelişmesi
için yaptığınız çalışmalar var mı?
Şahika ERCÜMEN: Kendim eğitmenim
aynı zamanda. Bu sporun yaygınlaşması ve
daha fazla tannması adına gönüllü olduğum
fazla sayıda sosyal sorumluluk projesi de
var. Kısa filmler ve belgeseller çekiyoruz,
engellilerle ilgili dalış eğitimleri başlatacağız.
Bu sporu yapmak isteyenler için ilk önerim
mutlak
olarak
eğitimini
almaları.
Ülkemizde dalış sporunu tehlikeli hale
sokan durum, insanların deniz kenarlarına
gidip herhangi bir eğitim almadan dalmaya
çalışmaları. Kurallarına uyulduğunda hiç
tehlikeli bir spor değil aslında. Asla yalnız
dalınmaması
gerektiğini
söyleyebilirim
eğitim alınsa dahi.
Mina ERSİN:
Esasen diyet ve beslenme
uzmanı olduğunuzu biliyoruz. Mesleğinizi
yapma fırsatı bulabiliyor musunuz yoksa
sadece spora yönelmiş durumda mısınız?
Şahika ERCÜMEN: Üniversite eğitimimi
bitirdikten sonra sadece spora yöneldim
çünkü rekor denemeleri yapmak başlı
başına tüm hayatınızı kaplayan bir durum.
O yüzden benim şu an mesleğimi
profesyonel olarak yapma alternatifim yok.
Ama eğitimini aldığım beslenme ve diyetetik
konusunda hem kendime hem de
çevremdeki insanlara çokça yardımım
dokunduğunu söyleyebilirim. Yine de en
azından önümüzdeki birkaç senenin sadece
antrenman
ve
rekor
denemeleriyle
geçeceğini
söyleyebilirim.

Efe ULUŞAHİN: Rekorlarınıza ulaşırken
en önemli motivasyonunuz nedir ve
yolunuza çıkan zorlukların üstesinden nasıl
geliyorsunuz?
Şahika ERCÜMEN: Keyif almam en önemli
motivasyonum. Keyif aldığım için de çok
fazla
fedakarlık
yapabiliyorum
dalış
konusunda. Alıştığım yaşamı bırakıp farklı
ülkelerde birkaç ay sadece antrenman
yaparak yaşayabiliyorum. Suda olmayı ve
dalmayı gerçekten çok seviyorum. Yoluma
çıkan engellere de tutkum mani oluyor.
Hedeflere ulaşmak için duyduğum tutku
sayesinde engelleri kolaylıkla aşabiliyorum.
Pozitif
düşünüp
sadece
hedefe
kilitleniyorum.

Mina ERSİN:
Bugünlere gelmenizde
en büyük rolü olan kişi kimdir ve neden?
Şahika ERCÜMEN: Öyle bir kişi aslında
yok çünkü herkesin ufak tefek katkısı var.
Antrenörlerim, ailem, sponsorlarım,hatta
sizler de, sizin sahip olduğunuz değişik
fikirler ve görüşler de beni ben yapan
faktörler. Sadece bir kişiden bahsetmem
pek mümkün değil bu yüzden de .
Efe ULUŞAHİN: Kendinizi bir kelime ile
ifade etmeniz istense bu kelime ne
olurdu?
Şahika
ERCÜMEN:
İnatçı
olurdu
sanırım. Bir şeyi kafama koyunca
yapmak zorunda hissediyorum kendimi
çünkü.
Mina ERSİN:
Bayan
ve
erkek
kategorisinde 110 metre Buz Altı Yatay
Dalışta Dünya Dalış Rekortmeni ve
Guinness Rekorlar kitabına girmiş bir
dalgıç
olarak,
gelecek
planlarınız
nelerdir?

TRT RÜZGAR GÜLÜ
PROGRAMINDAYIZ
ğrencilerimiz TRT
Çocuk tematik
kanalında yayınlanan
“Rüzgar Gülü”
programının okulumuz
da
gerçekleştirilen
çekimlerine
katıldılar. Rüzgar Gülü Programda
bir çok eğitici ve eğlendirici aktivite
ve
oyunlar
yer
alıyordu.
Öğrencilerimiz de bu etkinlikler içinde
yer alarak doyasıya eğlendiler.
Öğrencilerimizin de yer aldığı
“Rüzgar Gülü “ programı hafta içi her
gün
16:45’te
TRT
Çocuk
ekranlarında yayınlanıyor. İkinci ve
üçüncü sınıf öğrencilerimizin katıldığı
bu etkinlik de gelecek hafta
yayınlanacak bölümde yer alacak
Öğrencilerin bilgisi aşağıdaki listede
verilmiştir.

Şahika ERCÜMEN: Gelecek planlarım
arasında, önümüzdeki birkaç sene
boyunca, farklı kategorilerde dalışta
dünya rekorları kırmak yer alıyor. Bir de
yüksek lisans yapmayı da planlıyorum.
Okul, antrenmanlar ve rekorlar arasında
bir denge kurabilirsem planlarımı da
gerçekleştirmiş olacağım.
Efe ULUŞAHİN: 2011
yazında,
engellilerle ilgili bir sosyal sorumluluk
projesini hayata geçireceğinizi biliyoruz.
Adınızı balık çiftliklerine karşı olan bazı
aktivitelerde de görüyoruz. Bu tip sosyal
sorumluluk projelerinde yer almaya nasıl
karar verdiniz?
Mina ERSİN:

Favori kelimeniz nedir?

Şahika ERCÜMEN: Sanırım “ gülümse”
kelimesi favorim. Gülümsediğim zaman,
her durumda, kötü koşullar altında bile
olsam, kendimi daha iyi
hissetmeyi
kendimi pozitif anlamda motive
etmeyi
başarabiliyorum.
Gülümseme bence her şeyi değiştirebilen
bir güce sahip.
Efe ULUŞAHİN: En büyük hayaliniz nedir?

Şahika ERCÜMEN: Zaten bunlar sürekli
takip ettiğim konular arasındaydı. 2011
yazında bu projeyi hayata geçireceğiz.
Dünya şampiyonalarından birinde çok iyi
bir derece alan bir yarışmacı engelliydi ve
“Kendimi en rahat hissettiğim ortam
deniz” demişti. Görme engelli bir dalışçı
arkadaşımız var. Balık çiftliklerine
gelince, deniz benim için evim gibi.
Denizin kirlenmesi evimin kirlenmesi
anlamına geliyor. Tutkum olan bir konuda
duyarsız kalmam mümkün değildi. Bu
sebeple de balık çiftliklerine karşı duran
aktivitelerde de gönüllü olarak yer aldım.

Şahika ERCÜMEN:
Denizde yunuslarla
uzun
zaman
geçirmek ve dalmak
diyebilirim. Bundan
önce
yunuslarla
yüzdüm, yunusların
korunmasıyla ilgili
farklı projelerde yer
aldım. Ama denizde yüzerken, hiç
beklemediğim anda karşıma bir grup
yunusun çıkması ve o özgür ortamda,
onlarla birlikte uzun süre yüzüp dalabilmek
en büyük hayalim.

Efe ULUŞAHİN:
Son olarak
size bazı
kelimeler
söylesek, bize
bu kelimelerin
aklınıza
getirdiği ilk şeyi
söyler misiniz?
Şahika ERCÜMEN:
Mutluluk – Dalış sonrası.
Başarı - Rekor
Para - Önemsiz
Aile - Şevkat
Deniz – Hayat.

6 Haziran Pazartesi
2. Sınıf öğrencileri
7 Haziran Salı
Maya ve Yağız
8 Haziran Çarşamba
Ayşe Zeynep ve Elif Göksu
9 Haziran Perşembe
Ali Akın, Melisa, Ulaş, Eslem
10 Haziran
Deniz ve Berke
Rüzgar
Gülü
programında
yayınlanacak diğer öğrencilerimiz
gelecek haftalarda yer alacaktır. TRT
Çocuk kanalından akış ile ilgili
detaylar
elimize
ulaştığında
öğrencilerimiz ve velilerimiz ile
paylaşacağız.

