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Haftalık  Online Ders Programı Video 
Döküman ve Duyurular İçin Lütfen 
Sınıfınıza Ait Bölümü Tıklayınız.

Murat ile Ahmet; Kaan ile Rıdvan’ı kolayca 
çektiler. Murat ile Kaan bir olunca; Rıdvan 
ile Ahmet’i güçlükle de olsa çektiler. 
‘Murat ile Rıdvan’ ve ‘Kaan ile Ahmet’in 
kuvvetleri denk geldi, yenişemediler. 
Yarışmacıları kuvvet sırasına göre 
dizebilir misiniz? 

 BAŞARILI OLMAK

Başarıda rol 
oynayan faktör 
yeteneklerdir. 
Bazı yetenekler 

çocukluk döneminde 
ortaya çıkabilir. 
Bu konuda yapılan 
araştırmalara göre en önce 
müzik yeteneği kendini gösterir. On 
yaşından sonra tamamen belirli bir 
şekil alır. Genel olarak on bir yaşından 
sonra mekanik yetenekler ortaya 
çıkar. Bundan sonrada resim yeteneği 
belirginleşmeye başlar. Matematik 
yeteneği on dört yaşına doğru iyice 
belli olduğu, on altı on yedi yaşından 
sonrada edebiyat ve bilim ile ilgili 
yeteneklerin geliştiği belirtilmektedir.
Bazı psikologlar başarıda çabanın ve 
sabrın, sebatın başlıca rolü olduklarını 
söylemektedirler. Onlara göre zekayı 
geliştiren, verimli ve yaratıcı hale 
getiren şey sabır ve çabadır. Pasif 
ve isteksiz kişilerde zekadan söz 
edilemez. Öğrenci çok zeki bile olsa 
istek ve çaba göstermediği takdirde 
başarılı olamaz. Başarılı olmak 
isteyen bir öğrenci, önce her dersi 
sevmeye çalışmalı, planlı bir şekilde 
hareket ederek, başarmak için çaba 
göstermelidir.
Her insan başarılı olmak ister. Çünkü 
her an daha yeterli, kendisi olmak ve 
başarıları ölçüsünde daha iyi şartlar 
içinde yaşamak imkanı bulur. 

İnsan, yeryüzünde hayatını devam 
ettirebilmek için, çalışmak bir iş 
yapmak ister. Başarılı insanlar en çok 
yapmak istedikleri, daha doğrusu 
en iyi yapabilecekleri işlerde çalışma 
imkanı bulabilen kimselerdir. Aynı 
şekilde başarısızlık gösterenlerin çoğu 
aradıkları işleri bulamayanlardır.
İnsanın bütün hayat evrelerinde 
en iyi yapmak istediği, yapabildiği 
iş en çok sevdiği iştir. İşlerinde 
başarılı olabilenler öncelikle işini 
sevebilen kimselerdir. Sevdiğimiz 
işleri yaparken seviniriz. Bir haz 
duyarız. Duyarız çünkü sevdiğimiz 
işlerde bütünlüğümüzle ve istediğimiz 
şekliyle kendimizi buluruz. Kendimizi 
yeterli ve güçlü görürüz. Başarısızlık 
endişesinden, korkusundan uzak 
kalırız. Önemliliğimize değerliliğimize 
inanırız. Bütün bunların etkisiyle daha 
çok çalışmak, daha çok kendimizle 
karşılaşmak arzusunu duyarız. Her 
insanın yetenek ve eğilimlerine göre 
yapabileceği bir veya birkaç iş vardır.
Başarılı insan kendisine en çok uyan 
işlerde çalışma imkanı elde edebilen 
insanlardır.
Bizi kendimiz yapamayan hiçbir iş 
bizim olamaz.

Ayten Bayır
Sınıf öğretmeni

 

http://www.istanbulkoleji.com/mail/SenemEke/webinar.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1VRq3SAK0xpuOBKrMpW_63zXNJ7qRAdzW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13sdN6j0Yzz7Z_GE5DWKIhQnzzZcMLwjm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mqYA78cN8SypeWgKJy-tPwaWJsZDTOy3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yx_s-MU5OI_H5Hg_xQJu--9jHMxH46JC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hQsb053PrXkyVo2_pixXeYrrGOgSoWRB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MDes6DeZZnFet_NvbN3SF5fD4lwusstz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ajM4iAaJkECd-uMMsYtAmh3qmWDN-yB6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15RcE5dFUezDNJHKn23RVe0pf4bNikgfX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KbbQF-RshPNETUg6nusnE9ktaFjVkwo9


TÜRK DON KİŞOT PROFESÖR ORHAN KURAL

Ayşe Acar : 1969 yılında Kadıköy Anadolu 
Lisesi’ni bitirmişsiniz ve babanız da o 
dönemin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü 
imiş. 42 yıllık maden mühendisi ve 25 
yıllık bir profesör olarak nasıl bir çocukluk 
geçirdiniz ?
Orhan Kural : O 
zaman okulun adı 
Kadıköy Maarif Koleji 
idi. Müdürümüz beni 
çağırdı ve babamı 
sorarak akrabam olup 
olmadığını sordu. 
Ben de tanımadığımı 
söyledim, çünkü 
babamın İstanbul İl 
Milli Eğitim Müdürü 
olduğunun bilinmesini 
istemedim. Ayrıcalıklı 
davranılmasını 
istemedim. Sakin, 
iyi bir öğrenciydim. 
Şu anki kadar aktif 
değildim. 4 sene 
yatılı okudum ben. 
Pek sevmedim yatılı 
okumayı açıkçası. 
Akşamları etütler 
yapardık. Sınıflarımız 20 kişilikti ve 
hocalarımızın çoğu da Amerikalı idi. 
Derslerime muntazam çalışırdım. Yaramaz 
bir çocuk olmadım hiç, herkes  beni  efendi  
biri  olarak  tanırdı.
Ozan Aksu : Hep olmak istediğiniz meslek 
maden mühendisliği miydi yoksa aklınızda 
olmak istediğiniz farklı bir meslek var 
mıydı?
Orhan Kural ::Aslında sinemayı çok 
sevdiğim için 
önce sinema 
rejisörü olmayı 
düşündüm. 
Ama bir şekilde 
olmadı. Maden 
mühendisi  
olmam  da,  
o  zamanın  
Sanayi Bakanı 
olan amcamın 
teşvikiyle gerçekleşti. Bu mesleğin önü 
açık bir meslek olduğunu söyleyerek bana 
önerdi. Maden Fakültesi’ne de birincilikle 
girdim. Doğru bir karar verdiğime 
inanıyorum. Başarılı bir öğrenci oldum, 
okulu birincilikle bitirdim ve burslu olarak 
Amerika’ya gittim.
Ayşe Acar : 4000′e yaklaşan sayısı ile 
dünyada en fazla “konferans verme” 
rekoruna sahipsiniz. “ Yaşanılır Çevre İçin 
El Ele” konferanslarına başlama fikri sizde 
nasıl oluştu? Çevreye olan merakınızın 
çıkış noktası nedir?
Orhan Kural : Güzel bir  soru. İstanbul’da 
geçmişte ciddi bir hava kirliliği vardı. Tüm 
İstanbul kömürle ısınıyordu. Gelen kömür 

kalorisi çok düşük ve % 50’si su olan 
kalitesiz kömürdü. Yandığı zaman da doğal 
olarak hava kirliliği oluşuyordu. Uzun bir 
mücadele ile kömürlerin belli standartlarda 
olmasını sağladım. Paketlenmiş, üzerinde 

nereden geldiği yazan, 20 kg.’lık 
paketlerde kömür satılmaya başlandı 
mücadelem sonunda. Artık nereden 
geldiği belli olmayan kömürler satılamadı. 
Bunu 2,5 yılda başardım tabi hemen 
olmadı. Şu an doğalgaz var, ama yine 
de kömür kullanımı olan evlerde kaliteli 
kömür kullanılıyor. İşte bu mücadeleden 
sonra bunu tek başıma başardıysam 
devamını da getiririm diye düşündüm.

Ozan Aksu: 
Ortalama 300 
üyeli Türkiye 
Gezginler 
Kulübü’nün 
kurucusu ve 
başkanısınız 
ve 232 farklı 
ülke gezerek 
bu konuda da 

Türkiye rekoruna sahip kişi olmuşsunuz. 
Akademik hayatınızla gezmeye, görmeye 
olan merakınızı nasıl harmanlıyorsunuz, 
akademisyenlik  size gezip       görmeniz       
için yeterince  zaman  bırakıyor mu?
Orhan Kural : Ben herkesin yola çıkmasını 
tavsiye ediyorum. Yola çıkan herkes 
başarılı olur, sizler dahil. AVM’ler yerine 
İstanbul’un farklı semtlerine gitmek lazım 
mesela. Yola çıkarsanız insanlarla nasıl 
konuşacağınızı öğrenirsiniz, yurtdışında 
üniversite öğrencileri 1 yıl dünyayı 
dolaşıp çok farklı deneyimlerle ülkelerine 
dönüyorlar. Ben İstanbul’un her semtini 
bilirim. 50 kez bir caminin önünden geçip 
o caminin ismini bilmeyen insanlar var. 
Gezmek, yola çıkmak  önemlidir.  Derneği 

de bu amaçla kurdum. Gördüğünüz 
şeyleri asla unutmazsınız.
Ayşe Acar : Soma Faciası’nda 
“Karbonmonoksitten ölüm tatlı ölümdür” 
diye bir beyanatınız olmuş. Bunu ne 

amaçla söylediniz?
Orhan Kural : Ben, 
daima olduğu 
gibi konuşan bir 
insanım. İTÜ Maden 
Mühendisliği Bölüm    
Başkanı’yım.    CNN    
Türk’teki    bir 
programda, Cüneyt 
Özdemir bana “Hocam 
bu ölümler nasıl 
 oldu?” şeklinde   
bir   soru yöneltti. Ben 
de karbonmonoksitin 
havayla iç içe olan, 
kokusuz, 
renksiz, anlaşılmayan 
bir gaz olduğunu, 
acı çekmeden, uyur 
gibi gelen bir ölüm 
olduğunu anlattım. 
Keza soba ölümleri 
de aynı şekildedir. 

Ben bilimsel olarak anlattım sadece ve 
anlattıklarımın bir bölümünü alıp servis 
ettiler Tatsız günler geçirdim,  ama 
sanıyorum sonunda anlaşıldı. Hangi bilim 
adamına sorulursa sorulsun cevap zaten 
aynı olacaktı. Aksini söylememiz mümkün 
olamaz ki.
Ozan Aksu: Türkiye’de madencilik 
sektöründe yapılan denetlemelerin 
kesinlikle yeterli olmadığını Soma 
öncesinde de sonrasında da birçok kez 
dile getirmiştiniz. Sizce bu kadar tehlikeli 
bir meslekte Türkiye neden bu denli 
geride ve ülkemizde insan sağlığı neden 
hiçe sayılıyor?
Orhan Kural : Bu bir sistem. Sadece bir 
suçlusu yok. Soma örneğini alırsak, devlete 
ait bir yerken kiraya verildi ki bu yanlış. Ev 
sahibi devlettir. Ve ev sahibinin de kiracıyı 
kontrol etmesi gerekir. Hem devlet hem de 
özel sektör suçludur. Bilirkişi de bu şekilde 
karar verdi. Devlet, müfettişler, Soma A.Ş. 
ve işçiler de suçludur. Hâlâ cebinde sigara 
ile ocağa giren işçilerimiz var. İki günlük 
eğitimle maden işçisi madene sokulmaz. 
Çok tehlikelidir.
Ayşe Acar  :  Bor madeni ile ilgili neler 
düşünüyorsunuz? Türkiye, dünyadaki bor 
rezervlerinin % 72’sine sahip ve borun 
özelleştirilmesinden bahsediliyor. Aynı 
zamanda borun geleceğin enerji kaynağı 
olacağı söyleniyor Sizin bu konuda 
fikirleriniz nelerdir?
Orhan Kural : Benim konum aslında kömür 
ama şöyle özetleyeyim. Bor teknolojisine 
sahip değiliz, ABD bu konuda dünyaya 
hakim. Bu yüzden de boru olduğu gibi 

Akademisyen, aktivist, gezgin, yazar ve fotoğrafçı Prof. Orhan Kural, ortaokul öğrencilerimizle , “Yaşanabilir 
Çevre için El Ele” konferansıyla birlikte oldu. Öğrencilerimizin hayran kaldığı ve birçok soru yönelttiği Prof. 
Orhan Kural, bizlerle birlikte olduğu 2,5 saat içerisinde bakın neler neler anlattı. Birlikte bu harika sohbetin 
ayrıntılarına bakalım.



B
ir animasyon tekniği 
olarak Stop-Motion 
ile, öğrencilerimizin 
çizdikleri ve oyun 

hamurlarından hazırladıkları  
objeleri, hareket ettirip fotoğraf 
çekerek bir film oluşturma sürecini 
eğlenceli bir şekilde deneyimlemelerini 
amaçlıyoruz. Her yıl okulumuzda 
preschool ve birinci sınıf öğrencilerimizle 
gerçekleştirdiğimiz stop motion 
animasyonlar ile çocuklarımızın sanatsal 
yaratıcılıkları birleşince ortaya keyifli, 
yaratıcı ürünler ortaya çıkıyor. 
Bu sene de preschool öğrencilerimiz ’’All 
you need is love’’ temasından yola çıkarak 
Stop Motion animasyonunu hazırladılar. 
Çocuklar çizdikleri her karakterin nerede 
kullanılacağını düşünerek, animasyonun 
sahnelerini hep birlikte hayal edip, çizip, 

renklendirdiler. Hazırlık süresi içerisinde 
ekip çalışması ile bir filmin nasıl yapıldığını 
da keşfettiler.
Birinci sınıf öğrencilerimiz ise ’’Secret of 
Success ’’ adlı Stop Motion animasyonunu 
oluşturdular. Çocuklar yaptıkları objeleri 
canlandırarak ve karakterler yaratarak 
animasyon filmin nasıl yapıldığını ve hangi 
aşamalardan geçerek oluşturulduğunu 
aşama aşama eğlenerek öğrendiler. 
Filmin İngilizce seslendirmelerini de 
yaparak animasyonun her aşamasını 
keşfederek deneyimlediler.
Şimdi sizleri büyük bir sabır ve titizlikle 
hazırlanan bu Stop Motion animasyonlar 
ile çocuklarımızın büyülü dünyalarını 
izlemeye ve keşfe davet ediyoruz.

Sedef AKSAKAL
Görsel Sanatlar Öğretmeni.

SİZLERİ ÇOCUKLARIMIZIN YARATICI VE BÜYÜLÜ DÜNYALARINI KEŞFE DAVET  EDİYORUZ.

satmak durumundayız. Keşke gerekli 
teknoloji geliştirilse bunun için ve son ürün 
haline gelebilse bor ülkemizde. Bu da çok 
yönlü bir olay. Basında bordan çok şey 
bekliyormuşuz gibi bir yanlış kanı oluştu. 
Dünyadaki tek bor rezervi bizde olsaydı 
bu farklı olurdu, 
ama Amerika’da da 
bor rezervleri var 
ve teknolojileri de  
mevcut  işlemeleri  için.  
Çalışmalara  devam 
ediyoruz. Zaman 
içinde teknolojiyi 
geliştirip daha 
konsantre, daha 
somut boru diğer 
ülkelere satabiliriz 
belki.
Ozan Aksu: Tüm 
dünyanın gözü 
Ortadoğu’daki zengin 
petrol kaynaklarında. 
Ortadoğu petrol 
rezervleri, tüm bu 
coğrafyadaki her tür 
politik savaşın da 
sebebi diyebiliriz. 
Dünya üzerinde 
madenler üzerinden bu denli siyaset 
yapılması, ülkelerin bu rezervler üzerinden 
savaş halinde olmaları hakkındaki 
düşünceleriniz nelerdir?
Orhan Kural : Yıllardır hammaddeler 
savaşlara sebep olmuştur. İnsanlar 
daima daha lüks bir hayat için savaşlar 
çıkarmışlardır. Buradaki anahtar kelime 
enerji tüketmemektir. Enerji tüketmek 
modern olma yolunda bir adım gibi 
kabul ediliyor. Mesela gelişmiş ülkeler 
tükettikleri  elektriği sayıyorlar,  aslında ne 
kadar az tükettiklerini aktarmaları gerek. 
Her tüketimde bir hammadde kullanıyoruz 
ve doğaya zarar veriyoruz. İşin hareket 
noktası öyle olmalı. O zaman insanlar da 
birbirleriyle savaşmayacaklar. Artık insan 
sayısının çoğalmaması lazım. Her şeyi 

yok ettik. Toplumlar diğer toplumların 
haklarına hücum ediyorlar.
Ayşe Acar : Gezip gördüğünüz yerlerden 
en çok Butan Krallığı’nı beğendiğinizi, 
çünkü burada sigara ve futbolun 
yasaklandığını, ağaç kesilmediğini ve 

jean giyilmediğini söylemişsiniz. Bu tip bir 
dünya sizce pratikte var olabilir mi? Her 
yer Butan olabilir mi yani sizce?
Orhan Kural : Butan  Kralı ile iyi bir 
dostluğumuz var. Bunları uygulayan bir 
ülke. Gelenekleri bozulur düşüncesiyle 
fazla turist istemeyen  bir  ülke.  
Betonlaşma  yok,  evler
olduğu şekliyle korunmuş. Yeşili ve 
hayvanları koruyorlar. Sigara içilmiyor, 
satışı da yasak.  Önemli olan halkımın 
mutluluğu diyen bir ülke. Devlet memurları 
dahi geleneksel kıyafetlerle çalışıyorlar.
Ozan Aksu: Sizi birçok polemiğin 
içerisinde gördük yıllar boyunca. Magazin 
basınını bu anlamda kendi savaşınız için 
mi kullanıyorsunuz ?
Orhan Kural : Güzel bir soru, tabi bu amaçla 

kullanıyorum. Ben magazini fikirlerimi 
halka yaymak amaçlı kullanıyorum ve 
bunu da açıkça söylüyorum. Kullanmaya 
devam da edeceğim.
Ayşe Acar : Bir akademisyen olarak 
Türkiye’de gerek üniversite bazında, 

gerekse öncesindeki 
eğitim sistemimizle 
ilgili neler 
düşünüyorsunuz? 
Sizce eğitim sistemimiz 
öğrencileri gerçek 
anlamda düşünmeye 
ve araştırmaya teşvik 
ediyor mu?
Orhan Kural : Hayır, 
maalesef etmiyor. 
Bana gelen üniversite 
öğrencileri dahi 
sizin sorduğunuz 
kadar güzel sorular 
soramıyorlar, 
sizleri sorularınızın 
güzelliğinden dolayı 
ayrıca tebrik etmek 
istiyorum. Yıllardır 
binlerce gazeteci gelip 
gitti bu denli içi dolu 
sorular sormadılar 

bana. Gençlerimiz araştırma yapmıyorlar, 
maalesef yüzeyseller. Türkçemizi de 
güzel kullanamıyorlar. Gençlik maalesef 
sorumluluk altında değil, bizim kuşağın 
fikri bu yönde.
Ozan Aksu: Son olarak, hayatınızda 
değiştirmek istediğiniz tek bir şey 
olsa geçmişinizden, bu değişim için 
neyi seçerdiniz? Pişmanlıklarınız 
mutluluklarınızdan fazla mı?
Orhan Kural : Hiçbir zaman kendimi 
mükemmel görmedim, ben de hata yaptım 
tabi. Ama en büyük hayalim şu. Tüm 
hayvanların yiyecek ve su bulabildikleri, 
insanların açlıktan ölmediği, yemeklerin 
çöpe atılmadığı, haksızlıkların olmadığı, 
masum insanların eziyet çekmedikleri bir 
dünya diliyorum.

videoları izlemek için resimlerin üzerini tıklayınız..

https://youtu.be/x_-IDx5-xOc
https://youtu.be/nOTZnSIp8cg

