
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  ntik çağlardan günümüze 5  
                  asır boyunca medeniyetin,  
                 gelişmişliğin hatta insan  
                  olmanın gereği olarak 
görülen en önemli olgudur Demokrasi. 
Yunanca "halk" ve "iktidar" kelimelerinin 
birleşimi ile ortaya çıkmıştır MÖ 4. 
yüzyılda. Yunan şehir devletlerinde  
doğrudan demokrasi 
yöntemi uygulanmış ve 
bugüne kadar evirilerek 
temsili ve katılımcı 
demokrasiye  
dönüşmüştür.  
İnsanlığın belki de 
en önemli kültürel 
icadı denilebilir  
demokrasi için.  Antik dönemden sonra, 
Orta Çağ, sonrasında 18. ve 19. 
yüzyıllarda endüstri devriminin de 
etkisiyle vatandaşlık bilincinin artmasıyla 
güç kazanmış ve günümüzde en üst 
seviyeye ulaşmıştır kavram olarak.   
 
Türkiye Demokrasi tarihi de tüm 
dünyadaki örnekleri gibi zor ve çalkantılı 
dönemler ile doludur. Çoğu kaynakta 
1839 Tanzimat Fermanı ile başladığı 
söylense de benim şahsi görüşüm, 
1808'de Sened-i İttifak ile başladığı 
yönündedir. 1. Meşrutiyet ve İkinci 
Meşrutiyet Osmanlı Devleti'nin zorlama 
demokrasi denemeleri ya da 

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 
22.12.2014 Pazartesi 
  
08:50 Türkçe 3.yaz.-4,5,6,7.8.sn 
15:50 Çocuk Sanat Atölyesi 
15:50 Piyano Okulu  
15:50 Basketbol Okulu 
15:50 TEOG Destek Prg. (8. snf) 
  
23.12.2014 Salı 
 
10:00 Yüzme (Anaokulu)       
15:50 Lego Mindstrom 
15:50 Dans Okulu 
15:50 Piyano Okulu 
 
24.12.2014 Çarşamba 
  
10:00 Bütçe ve Tasaruf" Gezi - İş 
Bankası Müzesi (4. snf) 
10:00 Yüzme 2. Sınıflar 
15:50 Lego Mindstrom 
15:50 TEOG Destek Programı 
15:50 Basketbol Okulu 
 
25.12.2014 Perşembe 
 
11:30 Tenis (1. Sınıf) 
15:50 İngilizce Destek Prg. 
16:00 Randevulu Veli Toplantısı-8 
 
26.12.2014 Cuma 
  
08:50 Fen Bil. 3. yaz.(4,5,6,7,8.sn) 
13:00 Dağcılık Sporu Tanıtımı 
(5,6,7,8. snf) 
15:50 Satranç Okulu  
15:50 Piyano Okulu 
16:00 Randevulu Veli Toplantısı-8 
 
27.12.2014 Cumartesi 
 
09:00 5,6, 7.sınıflar TEOG destek 
prog (Sosyal-Fen-Tr) 
 
 
GEÇEN HAFTANIN YANITI 
 
Ülkemizdeki şehirlerden hangi 
ikisinin tüm harfleri aynıdır? 
 
"Aksaray" 
"Sakarya" 
 

2400 YILLIK DEMOKRASİ 
YOLCULUĞU 

imparatorluğun ömrünü uzatmak için 
nafile çabalar olarak görülebildiği gibi 
demokratik zeminin oluşması için olması 
gereken süreç olarak da yorumlanabilir.  
 
Osmanlı Devleti'nin 1876 yılında 
yürürlüğe koyduğu Kanunu Esasiye 
(Anayasa) demokratik kurumsallaşmanın 
hız kazandığı dönemin başlangıç noktası 
sayılabilir.  Ancak İstanbul'un işgalinden 
sonra hem meclis faaliyetleri 
durdurulmuş hem de Kanuni Esasiye 
bizzat padişah Vahdettin tarafından rafa 
kaldırılmıştır. 
 
Nihayet reformlarla ağır aksak ilerleyen 
demokrasi maceramız Mustafa Kemal 
Atatürk devrimleri ile somut olarak vücut 
bulmuştur. 1924 yılında Cumhuriyet'in ilk 
anayasasında tüm egemenliğin millete 
ait olduğu bunun dışındaki tüm yapıların 
hükümsüz olduğu vurgulanmıştır.  
 
Demokrasinin kurumları hızla inşa 
edilirken bir yandan da halkın "padişahın 
kulları" olması statüsünden 
"Cumhuriyetin fikri hür, vicdanı hür 
vatandaşlara" dönüşüm süreci kolay 
olmadı.  Hepimiz biliyoruz ki Türkiye bu 
kültürel devrimi belli noktaya kadar hızla 
taşıdıktan sonra çok partili rejimle tam 
demokratik mekanizmaları kurarak 
işletmeye başlayacaktı.  
 



    
 
 
 
 
 
 
 

"LONDON COLLEGE OF MUSİC" 
 SINAVINDA BAŞARILI OLDULAR 

            ünya bizim güzel evimiz. Yedi milyar insanın yaşadığı bu harika gezegen,  
            bizim aynı zaman da tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir yuva. Yiyecekten,  
             giyeceğe ısınmadan, barınmaya hatta eğlenceye. Hepimize yetecek kadar yer   
             var. Dünya da bu hep böyle sürebilecek mi? İşte bu soruların yanıtını bize Ozi 
verdi. Eğer dengeli kaynak dağılımı olsa dünyada bir kişi bile yoksulluk yaşamazmış. 
Ancak dünyamızın kaynaklarını o denli hızla tüketiyormuşuz ki bu hızla artan ihtiyaçlar 
21. yüzyıl içinde insanlık için yeterli olamayabilirmiş. Bunun için yapmamız gereken her 
şeyi öğrendik. A'dan Z'ye her konuda tasarruf ve geri dönüşüm. Bunun için insanlık 
olarak çok geç kaldığımızı biliyoruz ve artık sıkı bir uygulama sürecine giriyoruz. 
Gezegenimizi, tek yuvamızı, onun bizi koruduğu gibi koruyoruz. 
 

YENİLENEBİLİR ENERJİ, ENERJİ KORUNUMU VE 
KAHRAMANIMIZ OZİ 

                            

Türkiye içinde bulunduğu dönem 
şartlarında dünyaya öncülük yapacak bir 
çok medeni adımı hızla gerçekleştirmiştir. 
Bu demokratikleşme sürecinde, bugün 
demokrasinin beşiği olarak görülen batılı 
gelişmiş demokrasiler cinsiyet ayrımcılığı 
konusunda henüz adım atmamışken 
Atatürk Türk kadınına seçme ve seçilme 
hakkı kazandırmıştır. Avrupalı kadınlar bu 
hakkı kazanmak için yarım asır daha 
bekleyecek ve toplumsal olarak seslerini 
yükseltmek zorunda kalacaklardır. 
Cumhuriyet devrimleri Kurtuluş savaşı 
sonrası dönemde hızla mecliste 
yasalaştırılarak, toplumsal gündelik 
yaşamın parçası haline gelmiştir. Modern 
dünyanın bir parçası olmak Atatürk’ün 
ülküsü ile “gelişmiş toplumlar seviyesinin 
üzerine” çıkmak için eğitimden, sağlığa, 
toplumsal yaşamdan, bilime her konuda 
azim ve kararlılık ile çalışılmıştır. 
 
Bugün artık demokrasi kültürü topluma 
yerleşmiş ve Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları birey olmanın, özgür 
yaşamanın ve demokrasi kültürüne sahip 
çıkma konusunda deneyim ve kabiliyete 
sahiplerdir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Özel İstanbul Koleji'nde öğrencilerimizin 
sosyokültürel gelişimlerinde, ister 
akademik tarih olsun ister kültürel tarih 
olsun, Atatürk ilke ve inkılapları ile birlikte 
bir bütün olarak ele aldığımız demokratik 
yaşam kültürümüzün örneklerini 
yaşayarak öğrenme kuralı kapsamında 
okulumuzda okul başkanı seçimleri 
gerçekleşir. Öğrencilerimiz imza yeter 
sayısı ile diledikleri arkadaşlarını aday 
gösterirler. Başkan adayı gösterilen 
öğrencilerimiz için bir hafta propaganda 
süresi belirlenir. Okul içinde afiş, doviz ve 
el ilanları dağıtılabilir. Ayrıca seçim 
konuşması yapması için kendisine fırsat 
tanınır. Kapalı oy açık tasnif kuralına göre 
uygulanan okul başkanlığı seçiminde 
ilköğretim ve orta öğretim olmak üzere iki 
seviyede de okul başkanları seçilir. Bu yıl 
okulumuz da gerçekleşen seçimlerde 
ilkokul bölümünde Zeynep Saltoğlu, 
Ortaokul bölümü için Cem Saltürk başkan 
seçilmişlerdir. Öğrencilerimizi 
başarılarından dolayı kutluyor, okulda 
öğrenci arkadaşlarını en iyi şekilde temsil 
eden okul başkanları olmasını ve 
gelecekte ülkelerinin yönetiminde pay 
sahibi yetişkinler olmalarını diliyoruz.  
 

Kaan Özsayıner 
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni 

            ünya müzik otoritelerinin İngiltere'de kabul ettiği  önemli okullardan biri   
            "London Collefe of Musiz Examination" ve bu okuldan mezun yüzlerce  
            müzisyen ve müzikal tiyatro sanatçısı var İngiltere'de. En önemlisi de              
            bu kaliteyi standart hale getirecek sınav network'ünü oluşturarak dünya 
çocuklarına ulaşmayı başarmış bir organizasyon. Okulumuz öğrencilerinden Zeynep 
Saltoğlu ve Nil Yıldız bu sınavda üstün başarı gösterdiler. Öğrencilerimizi kutluyoruz. 
Sanat yaşamlarında başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz. 
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