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B.KARASU: Gürkan Genç’i kısaca sizden 
dinleyebilir miyiz? Kimdir Gürkan Genç ?
G.GENÇ: Öncelikle davetiniz için sizlere 
teşekkür ederim. 1979 doğumluyum. 41 
yaşındayım. Radyo Televizyon Sinema 
mezunuyum. Çeşitli tv kurumlarında ve 
pazarlama şirketlerinde çalıştım. Sonra 
2007 yılında Ankara’da bir İtalyan restoranı 
açıp 3 sene restoran işlettim. 2010 yılında 
ilk defa kendime bisiklet aldım. Çünkü çok 
kilo almıştım ve bu kiloları nasıl verebilirim 
diye düşünmeye başlamıştım. Bir de sürekli 
çalışıyordum. Evden işe, işten eve sürekli 
bisiklet kullanmaya başladım.12 yaşındayken 
anneme bir gün dünyayı gezeceğim demiştim. 
Daha sonra üniversiteye hazırlık yılları 
başladı. Üniversiteden sonra ise kariyer, iş 
derken bisiklet hayatımdan çıktı. 31 yaşlarına 
kadar da pek yoktu. Daha sonra 2010 yılında 
ise Türkiye’den Samsun’dan Karadeniz, 
Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, 
Özbekistan Tacikistan, Kırgızistan, Afganistan, 
Çin, Moğalistan, G.kore ve Japonya’ya geldim. 
Yani Türkiye’den Japonya’ya bisiklet ile 
gitmiş oldum. Japonya’dan sonra Türkiye’ye 
geri döndüm. 1 sene Türkiye’de okullarda 
sunumlar verdim; fiziki olarak Türkiye’de 
bulunduğum için birçok okulu gezdim. 2012 
yılında dünya turuna başladım. Biraz hızlı 
sayacağım Türkiye’den yola çıktım. Romanya, 
Moldova, Ukrayna, Rusya, Finlandiya, İsveç, 
Norveç, Danimarka, Almanya diyebilirim. 
Cezayir ve Tunus’ta savaş çıkmış o sebeple 
oradan Mısır’a gidemedim. Tunus’tan uçakla 

İsrail, Filistin, Ürdün, Suudi Arabistan, 
Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirliği; 
Umman’dan uçağa binip Afrika’ya geçtim; 
Güney Afrika’dan uçakla Şili, Arjantin 
Uruguay, Brezilya, Paraguay, Peru, Bolivya, 
Ekvator ve Kolombiya’dayım şu anda, hala 
dünya turuna devam ediyorum. Bisiklet ile 
gidiyorum. Bu seyahat boyunca annemi, 
kardeşimi ve arkadaşlarımı özledim 
İnternet üzerinden kısmen YouTube’dan 
çoğunlukla blog sayfasından bir yazıyorum 
ben. Instagram’dan, Facebook’tan da 
paylaşıyorum. Yani ben bir youtuber değilim, 
blog yazıyorum bloggerım.
B.KARASU:macera ve serüven dolu bu projeyi 
yapmaya nasıl karar verdiniz ?
G.GENÇ: Böyle muhteşem bir hayali dediğim 
gibi 12 yaşında söylemiştim anneme ama 
sonrasında unutuyorum; araya başka şeyler 
giriyor hatırladığımda. İçinde organizasyon 
gerektiren bir iş İletişim Fakültesi ve ben 
oradan mezun olduğumu söylemiştim ilk 
soruda. Blog sayfası nasıl iyi yazılır diye 
üniversitede öğrenmiştim aslında. Yani 
şöyle bir şey var dünyayı gezerken evrensel 
meslek sahibi olmak istiyorsun; evrensel 
meslek dediğimiz olay nedir? Dünyanın her 
tarafında iş yapabileceğini anlamına geliyor, 
gittiğin ülkenin dilini bilmene gerek yok ama 
öyle bir meslek seçmelisin ki örnek vereyim 
yazarlık; dünyanın her tarafından yazarlık 
yapabiliyorum, İngilizce de yazıyorum 
Türkçe de yazıyorum. Ya da Mühendislik 
diyelim; dünyanın neresine giderseniz gidin 

DEMİR ATLI ADAM

Bir odada 3 lamba var. Sizin olduğunuz 
odada ise bu lambaları çalıştıran           
3 anahtar bulunuyor. Lambaların 

tamamı başlangıçta sönük ve lambaların 
bulunduğu odaya sadece bir defa 

geçmenize  izin veriliyor.

Hangi anahtarın hangi lambayı yaktığını 
nasıl öğrenebilirsiniz?

Haftalık ders programları için lütfen 
sınıfınıza ait bölümü tıklayınız.

 HAFTANIN ETKİNLİKLERİ

Soru-Yorum söyleşi dizimizin Aralık ayı konuğu olarak spor adamı, doğa aşığı bir 
gezgin ve bisikletçiyi ağırladık. Bisikleti ile  Dünya seyahatine çıkan konuğumuz 
söyleşimize, Bogota Kolombiya’dan katıldı. Bugüne kadar 8 senede 7 kıta, 50 
ülke, 115.000 kilometreyi pedalla kat eden, dünyanın en büyük 5 çölü ve en 

yüksek 5 noktasından geçerek yoluna devam eden Sn. Gürkan Genç, öğrencilerimizin 
sorularının hedefindeydi.

Söyleşinin tam kaydını okulumuz YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P1.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P2.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P4.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P5.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P6.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P7.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P8.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P0.pdf
http://www.istanbulkoleji.com/Duyuru/P3.pdf
https://youtu.be/Az1tkXlb5JU


yapabileceğiniz bir meslek. Evrensel meslek 
derken bundan bahsediyorum. Bu çok önemli 
bir faktör.Bir de şu var motivasyonun da 
tabii çok yüksek olması gerekiyor. Yani bunu 
yapabileceğine inanman gerekiyor. İşte bunları 
arkadaşlarınla paylaşırsın da yok olmaz, bisiklet 
ile oraya mı gidilir gibi yorumlarla modunuzu 
düşürebilirler ama siz neyi yapabileceğinizi 
veya yapamayacağınızı biliyorsanız kimseyi 
dinlemeden çıkıp gidin, bir hayaliniz 
varsa onu gerçekleştirmek istiyorsanız ve 
yapabileceğinize de inanıyorsanız programlı bir 
şekilde çalışırsanız olabileceğini göreceksiniz. 
10 senedir geziyorum. Birçok kişi için 
muhteşem bir hayat 
gibi gözüküyor 
ama bu hayatın 
da normal hayatta 
olduğu gibi çok zor 
yanları var; anneni 
görmüyorsun, 
yemeklerini 
yiyemiyorsun, 
başkalarını 
görmüyorsun ve tek 
başına geziyorsun 
sürekli. Ve dünyanın 
her tarafında iyi 
insan da var kötü 
insan da var. Fakat 
bu macera tutkusu, 
bende birçok kez yola devam etmemi sağlıyor.
B.KARASU: 9 Eylül 2012’de Ankara 1. meclis 
önünden çıktığınız bu yolculuk tahminen 
ne zaman sona erecek ve tekrar Türkiye’ye 
döndükten sonraki hedefleriniz nelerdir ?
G.GENÇ: Hedef koymak hayatta çok önemli bir 
mevzu, hayal ettim ve yola çıktım. Ve 9 Eylül’de 1. 
meclisten -Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu 
ilk meclis Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğu 
İlk meclis- dünya turuna başlıyorum. Neden 
oradan bisikletle dünya turuna başladığımı 
da açıklayayım. Çünkü bu dünya turunu yıllar 
sonra şu anki hükümetin bulunduğu meclisin 
önünde sonlandıracağım. Ve bana şimdiki 
hedefin nedir diye sorduklarında ise Türkiye 
Cumhuriyeti Devletine spor bakanı olmak 
istiyorum diyeceğim. Yani bakın yıllar önce bu 
hayalini kurarak oradan başladım hedefime. 
Hayal kurmak meselesi. Mesela dünya 
turuna çıkacağım zaman da rotamı çizmiştim 
ben. Hangi rotayı kullanacağım yıllar önce 
İnternet sayfamda var yani bunlar 10 sene 
öncesinden belliydi. Yapmak istediğim her 
şeyi teker teker gerçekleştiriyorum. Bunları 
gerçekleştirmek çok önemlidir. 2012’den beri 
başladığım bu turun ne zaman biteceğini şu 
anda kestirmem çok zor; belki 4 sene sonra, 
belki takip ettiniz 8 sene sonra. Aramızda 8 
yaşında 9 yaşında olan arkadaşlar vardır 
yani sizin doğduğunuzda ben dünya turuna 
başladım, hala seyahat ediyorum, şu anda 
da bitmedi, devam edecek. Belki üniversiteye 
gittiğinizde okullarınıza yine gelebilirim. Dünya 
turumun ne zaman biteceğini bilmiyorum 

fakat hayallerim var .Yarın 4 tane kitabım 
Türkiye’de baskıya giriyor 4 kitap birden. 
Demir Atlı Adam olarak. İçerisinde seyahat 
anılarım var. Aranızda Küçük Prens’i sevenler 
varsa kitaplar biraz Küçük Prens’e benziyor. 
İçerisinde Gürkan Genç var ama gerçekten bir 
de demir atlı adam var .Çocukların hayalindeki 
demir adam var, gerçekten seyahat anılarım 
var. Bu 4 kitabı Ocak ayında herhalde artık 
raflarda görebileceğiz.İnsanlar bana Demir Atlı 
Adam olarak ulaşabilecekler. 
B.KARASU: Gürkan GENÇ’in bisiklet üzerinde 
24 saati nasıl geçiyor ? Günlük plan yaparken 

nelere dikkat 
ediyorsunuz?
G.GENÇ: Mesela 
sabah kahvaltısına 
müsli yiyorum. 
Portatif bir ocak 
var su ısıtıp 
sıcak suyla müsli 
karıştırıp üstüne 
muz yiyorum. O 
beni zaten tok 
tutuyor çok uzun 
bir süre. içinde bir 
sürü şey var;Kuru 
yemiş, meyve ve 
yulaf var. Yolculuk 
sırasında kuru 

yemiş yiyorum, etrafı geziyorum, fotoğraf 
çekiyorum. öğlen yemeğinde pilav yapıyorum 
kendime,enerji veriyor.Akşam yemeğinde ise 
spagetti ve ton balığı yiyorum. Akşam çadıra 
girince kitap okuyorum bol bol.Mesela 8 
senede 120 kitap bitirmişim. Diyeceksiniz ki 
bisikletinizde kitap mı taşıyorsunuz.Evet, kitap 
taşıyorum ama normal bildiğiniz kitaplardan 
değil elektronik kitap taşıyorum. Hep 
sorarlar bilirsiniz;Gezen mi çok bilir,okuyan 
mı çok bilir diye. Gezerken okuyan çok bilir. 
Çünkü dünya sürekli değişiyor, daha çok şey 
görüyorsun, daha çok şey öğreniyorsun ve 
geçmişi de öğrenmen gerekiyor ki geçmişte 
yapılan hataları günümüzde ve gelecekte 
yapmaman gerek. Bunun en güzel yollarından 
bir tanesi de elektronik kitap. Şöyle bir şey 
de söylemeyeceğim; Elektronik kitap okursan 
doğaya daha az zarar verebiliriz demeyeceğim. 
Ama size sormak isterim. Bisikletin doğa dostu 
olduğunu kaç kişi burada söyleyebilir bana? 
İnsanların ürettiği hiçbir şey doğa dostu 
değildir. Doğa dostu araç diyen sayısı çok 
fazla ama şöyle bir detay veriyorum bunu 
hiç unutmayın, bunu hep söylerler olsun, 
bisiklette de doğada karbon izi bırakıyorsun.
Bunları hiç unutmayın biz insanlar, her zaman 
doğaya zarar veriyoruz!Telefondan, işe, evdeki 
mobilyalara kadar bunun bir tüketim olduğunu 
unutmayın. Yani her şeyi tüketiyoruz. Çok 
farklı coğrafyalardan çok farklı ülkelerden 
geçtim. Dünya çok kötü bir hale gidiyor. Bunun 
bilincinde olalım, rica ediyorum. 
Y.EMPLIOUK: Sizce bisiklet ile sürekli seyahat 
etmenin zor tarafları ve keyifleri nelerdir ? 

Gürkan GENÇ(15 Ocak 1979, 
Ankara) Türk bisikletçi ve 
gezgin. 12.500 kilometre 

olan Türkiye-Japonya turunu daha 
önce tamamlamış[1] ve 9 Eylül 2012 
tarihinde yola çıktığı 7 senelik dünya 
turuna devam etmektedir.

Gürkan Genç Yakın Doğu Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon-
Sinema bölümünü bitirdi ve bir süre 
televizyon kurumlarında mesleğini 
sürdürdü. Bu sırada bisiklet sporuna 
merak salan Gürkan Genç ilk bisikletini 
2009 yılının Şubat ayında sadece 
şehiriçinde kullanmak için aldı ve iş 
yerine bisikletiyle gitmeye başladı. 
Eylül ayında yaptığı ilk uzun mesafe 
Amasra-İstanbul turundan sonra 
çocukluk hayalini gerçekleştirmek 
üzere Türkiye(Samsun) -Japonya 
(Tokyo) turunu yapmaya karar verdi. 

Doğa için Pedalla adı altında 3 Nisan 
2010’da Türkiye (Samsun)’den yola 
çıkan Gürkan Genç, 10 ülke, 950 
şehir, kasaba ve köy gezdi, 12.500 
kilometre pedal çevirdi ve 9 Mart 
2011 tarihinde turunu tamamladı. 
Bu turda Gürkan Genç, Kuzey 
Asya’nın tamamını, OrtaAsya Türk 
Devletlerini, İpek Yolu’nun tamamını, 
Türkmenistan’da Karakum Çölü’nü, 
Moğolistan’da Gobi Çölü’nü, 
Tacikistan’da en yüksek geçitlerden 
biri olan 4.650 metrelik Pamir ve 
toplamda 37.000 metrelik Walkhan 
Vadisi tırmanışını bisikletiyle tek 
başına geçmeyi başaran ilk Türk 
oldu. Turunu tamamladıktan sonra, 
2011-2012 yıllarında 38 üniversite, 
48 anaokulu, ilköğretim ve lise 
okulunda, 29 özel ve devlet kurumda 
sunum yaparak deneyimlerini 25.000 
gençle paylaştı. 4 fotoğraf sergisi 
açtı. 2 kısa film hazırlayıp festivallere 
yolladı.

Gelecek için Pedalla projesi 
kapsamında 9 Eylül 2012 tarihinde 
7 senede 7 kıta, 84 ülke, 115.000 
kilometreyi pedallamak, dünyanın en 
büyük 5 çölü, en yüksek 5 araç geçiş 
noktasından geçip Everest ana kamp 
alanı tırmanışını gerçekleştirmek 
üzere yola çıkan Genç yoluna devam 
etmektedir.



G.GENÇ: En zor yanlarından biri kondisyonun 
olması. Bir diğeri de yatacak yer sıkıntısı. 
Geceleri yatacak yer bulma sıkıntısı var. Çok 
kolay yer bulunmuyor geceleri çünkü. Çadır 
kurduğunuz yeri hiç kimsenin görmemesi 
lazım, rahatsız etmemesi gerek. Soruyorlar, 
hayvanlardan korkmuyor musun? Yanınızdan 
maymunlar, zebralar,zürafa geçiyor. İşte 
yolu önünden gitmiş Aslanları görüyorsun 
falan. Sabah 10 ile akşam 17 arası pedal 
çevirebiliyorsunuz. Başka zorluk olarak 
da kötü insanlarla karşılaşıyorsunuz; seni 
soymaya çalışanlar oluyor o zaman da ya 
bıçak çekip ya da bir şekilde iletişim kurararak 
yola devam edebiliyorsunuz. Ama kolay 
değil böyle zorluklar. 10 
sene geçti, bazı kazalar 
geçirdim ama hepsinin 
üstesinden geldim.
Y.EMPLİOUK : Sizce 
bisiklet ile gezmenin en 
güzel yanı ?
G.GENÇ: Bisikletle 
gezmenin en güzel 
yolu dünyayı gezmek, 
keşfetmek. Geçmişte 
de bakın imparatorlar, 
kraliçeler dünyada kaç kişi 
dünyayı kas gücüyle metre 
metre gezme şansına 
sahip olur. O kadar az 
ki sayı. Dünyadaki şuan 
zenginlerde bile nadir 
insanlardan birisi dünyayı 
bu şekilde gezmiş. 
Günümüzde bisikletle 
gezen başka kişiler de 
var, sadece ben değilim. 
Evet, bunu sadece erkeklerde yapmıyor onu 
söyleyeyim, yani kadınlar da var bisikletle 
dünyayı bir şekilde gezip görmek isteyen. 
Ben size teker teker ülkeleri saydım. Nasıl 
bu kadar iyi hatırlıyorsun diye sorduğunuzda 
bir şey daha söyleyeyim; insan evini unutur 
mu arkadaşım! Benim bütün ülkelerde evim 
var. O bütün ülkelerde ailem dediğim insanlar 
var,kardeşim, arkadaşım, dostum dediğim 
insanlar var; onların hiçbirini unutmuyorum.
Yani dünyanın her tarafında, her milletten 
evim,ailem var; bunu parayla satın alabilir 
misin? Alamayacağın karşılığı olmayan 
muhteşem büyük bir zenginlik bu. En 
güzel yanı bu! Mesela ben şuan Bogota’da 
arkadaşımın evinde kalıyorum. 
Y.EMPLİOUK: 3000 günden fazla süredir 
yoldasınız. Yaşadığınız, size en ilginç gelen 
anılarınızdan birkaçını bizim ile paylaşır 
mısınız? 
G.GENÇ: Tabii paylaşırım. Mesela bir 
tanesi hemen aklıma geldi. Şubat ayında 
Finlandiya’ya gittim -57 derece, çadırda 
ise sıcaklık -42 
dereceydi. Burada 
ağzınızdaki buhar 
buza dönüşüyor; 
kaşların, kirpiklerin 
buz oluyor. Termal 
kıyafetlerle 
geziyorum. Youtube 
Gürkan Genç 
yazarsanız çıkar 
onun videosu. Kutup 
dairesine kadar 
çıktım, Kutup dairesi 
çıkınca dünyanın tepesine çıkmış oluyorsunuz. 
Kendinizi orada bağımsız hissediyorsun falan. 
Ben de bağırıyorum, zıplıyorum işte. Sonra 
birden kafamı dönünce bir yerde İngilizce 
döner yazdığını gördüm. Yani birisi oraya gidip 
dönerci açmış.Hemen giitim oraya.İçeride 
birisi yufka açıyor, arkasındaki kişi de hamur 
açıyor. Sonra bir tanesi bisikletimde asılı 
duran Türk bayrağını gördü bana bakıyor, ben 
de adama bakıyorum. Ben karlar içindeyim 
öyle, adam bana bakıyor. Sonra iyice içeri 
sokulup içeri girdim selamünaleyküm dedim, 

aleykümselam dedi. Sonra bir süre konuştık 
ayak üstü. Nereden aklınıza geldi gibisinden. 
Türkler dünyanın her yerinde var.gürkangenc.
com sayfasındaki yazılarımı okursanız 
muhteşem anılar vardır.
Y.EMPLİOUK : Açık hava ve alan sporcusu 
olduğunuz için devamlı sıcak, soğuk ve 
rüzgarlı havaya mazur kalıyorsunuz. 2014’te 
61 derecede Kuzey Afrika Sahra Çölü’nde 
ve 2015’te 59 derecede Arabistan’da 
yaşadıklarınızı bizimle paylaşır mısınız ?
G.GENÇ: Şimdi soğuk havada da pedal 
çevirdim, sıcak havada da. Dünyanın en 
soğuk yerlerinde de pedal çevirdim. 61 

derecede korunmak tabii çok farklı. Şimdi 
karda, güneşte pedallarken ne yapıyorsun? 
Hem de korunma falan yok. Vücudumun 
her tarafını kapatıyorum. Yani bir spor 
mağazasına girdiğinizde o zaman teknik 
malzeme aldığınızda bu malzemelerle 
gezebiliyorsunuz,malzemelerle gezdiğim için 
güneşten korunuyorum. Ama bu demek değil 
ki klima var onunla geziyorum.Sıcak çok sıcak 
kıyafetlerden yararlanıyorum ama soğutma 
yok tabii ki de. Bir de çadır kurunca çadırın 
yanına yılan, akrep geldi Hayvan da sonuçta 
serinlik arıyor. Sen çadırı kurunca çölün 
ortasında bir nem kapanı yapmış oluyorsun. 
Nem oluşuyor ve bir su damlacıkları oluşuyor. 
Suyun olduğu yere geliyor hayvanlar. Bazı 
zorlukları var; fakat bunları o zaman içinde 
öğreniyorsun. Mesela çöldeki insanlar için 
kuyular var, o kuyulardan su çekerken dikkatli 
olman gerekiyor. Çünkü her bölgede virüs var; 
yani sadece covid vürüsü yok. Yüzyıllardır 
Afrika’da başka virüsler var.Küçük drone 
taşıyorum, fotoğraf makinası ve bilgisayar 
da var.Bir de tam teşekküllü uydu telefonum 

var beraber seyahat 
etmeye çalışıyorum.
T.DİNGAZ : Dünyayı 
gezmek mi hedefiniz? 
Kafanızda çizdiğiniz 
bir rota mı var yoksa 
seyahatleri yaptıkça 
mı şekilleniyor,bir de 
önemli bir tehlike 
atlattınız mı ?
G.GENÇ: Hocam, 
yola çıkmadan önce 

ülkeleri sırasıyla kafamda belirlemiştim. Ama 
ülkeler içindeki rotayı belirlememiştim. Fakat 
başlangıç noktası ve bitiş noktasında bazı 
rotaları belirlemiştim. Sizin de misafir ettiğiniz 
Erden Eruç’un da 14 tane Guinness rekoru var. 
Ben de bisiklet turuna çıkarken 2 tane Guinnes 
rekorunu belirledim kendime.Bunlardan bir 
tanesi, dünyada araçla çıkılabilen en yüksek 
geçitlerin hepsinden geçen ilk bisikletçi 
olmak aynı zamanda dünyada çölde bisiklet 
pedallamış ilk kişi olmak gibi. Hedef rekor 
kırmak değil kendi rekorunu kurmak aslında. 

Tur bittikten sonra Türkiye’de dediğim gibi 
hedefim spor bakanı olmak ve henüz yola 
çıkmamış yolcular için bir öncü olmaktır.
G.DEĞER: Türkiye’de başlamadan önce 
sonuçta bir düzeniniz vardı, bir yaşantınız 
vardı bu yola başladıktan sonra psikolojiniz 
ne durumda? Yani psikolojinizi nasıl ayakta 
tuttuğunuz ? hani bir kaza geçirdiğinizden 
bahsettiniz. Öncelikle geçmiş olsun hiç böyle 
kötü düşündüğünüz ya da psikolojik olarak 
kendinizi kötü hissettiğinizde zamanlar oldu 
mu yolculuğa çıkarken ?
G.GENÇ: Şöyle bir avantaj de vardı ben 
üniversiteyi ailenden uzak bir yerde 

okumuştum. Yani aynı 
şehirde okumamıştım. 
Kendi ayaklarının 
üzerinde durmayı daha 
bir öğreniyor insan 
böyle; para biriktirmeyi 
öğreniyor, yemek 
yapmayı öğreniyor, 
işte evi temizlemeyi 
öğreniyor. Ben telefondan 
annemden çok yemek 
tarifi almıştım mesela. 
Böylece bir adım atmış 
oldum. Hayatta kalma 
mücadelesini öğrenmiş 
oluyorsun. Bunun yanı 
sıra bu tarz yolculuklarda 
motivasyon da gerekiyor. 
Yani destekleyenlerin 
olması çok önemlidir. 
Bu da çok zor. İnsanlara 
bisiklet ile dünya turuna 
çıkıyorum dediğimde 
dalga geçtiğimi düşündü 

herkes. Bir de Japonya’ya bisiklet ile gideceğim 
dediğimde kimse inanmadı; arkadaşlarım bile 
dalga geçtiğimi düşündüler. Evin var, araban 
var, işin var, ne gerek diye düşündüler. O 
zaman da kız arkadaşım var. Gel sen de izin al 
bisiklet ile harika bir seyahat olur, Japonya’ya 
gidelim hatta orada da evleniriz dedim. 
Bu senin hayalin, benim değil demişti ve 
ayrıldık. Japonya’ya gittikten sonra dünyanın 
muhteşem bir yer olduğunu daha da fark 
ettim ve bu beni daha çok motive etti. Sadece 
burada motivasyon değil şunu da söyleyeyim 
disiplin de gerekir. Çünkü motivasyonunuz 
her zaman yüksekte olmuyor ama her sabah 
kalkıp yola çıkmalısın, çadırı toplamalısın 
yemeği yapmalısın. Biri yokken biri ağır 
basıyor. Bunların hepsi bir araya gelince daha 
da güzel oluyor. Mesela genç arkadaşlarımın 
bana mail göndermesi beni motive etti. İyi ki 
böyle çıkmışım, iyi ki bunu yapmışım diyorum 
çok güzeldi.
D. TUNCA : Şu ana kadar sizi en çok etkileyen 
ülkeler hangileri ? Birçok ülke gezdiniz en çok 
hangisi etkiledi ?
G. GENÇ : İspanya, Güney Afrika, Şili. 
İspanya’da Endülüs bölgesi çok hoşuma 
gitti. Şili’yi de çok sevdim. Güney Amerika’da 
Patagonya diye bir bölge var ormanlarla, 
akarsularla, şelalelerle muhteşem bir 
okyanusla her şeyi ile muhteşem çok güzel bir 
doğası vardır.
Y.ÖZKASAP : Kaç tane bisiklet eskittiniz ? 
G.GENÇ : Benim kullandığım bisiklet Türk 
markası, yabancı bir bisiklet kullanmıyorum. 
Türkiye’de tasarımcısı bu markanın.Firma da 
Türk firması ve dünyada birçok ünlü firma 
var. O zamanlar bu firmalar da Türkiye’de 
pek bilinmiyordu. Türkiye’nin bir numaralı 
bisiklet üreticisi ve bana ürün veriyorlar bir 
anlaşmamız var, tam olarak ihtiyacım olan 3 
bisiklet kullandım.
D.TUNCA : Çok küçük yaşlarda az önce 
anlattınız, hedefinizi koymuşsunuz dünya 
turuna çıkacağım demiştiniz. Bu hedefi 
kendinize nasıl koydunuz ?
G.GENÇ: Ailem bana ilk bisikletimi aldığında 

“  Bir hayaliniz varsa, 
programlı bir şekilde 

çalışırsanız olabileceğini 
göreceksiniz.

           ”



G.GENÇ :

N.ELDELEKLİOĞLU :

N.L.ÜNAL:

G.G TİNLİ:



We left behind the year 2020, which 
caused us to question life more, 
change our habits, embrace our 
loved ones with our hearts, spend 

more time with our family than ever before 
and gain different experiences. The Traditional 
New Year Party, which we organize every year 
as the big Özel İstanbul Koleji family with 
their students, teachers, parents, was held 
online on the 30th of December, 2020 with 
the spirit of unity. We felt stronger and more 
hopeful altogether when we welcomed the 
new year all together. 
We prepared for our New Year Party by making 
plans and programs a month in advance. 
Each of our classes enthusiastically presented 
performances that reflect the spirit and unity 
of the class. The most meaningful part of our 
party was our New Year wishes and messages 
from our students and teachers. Especially 
our students and their wishes to return to 

school and play with friends in the garden 
of the school made us feel more emotional.  
So, “hope is the power of being cheerful in 
circumstances that we know to be desperate”. 
We experienced the same emotions with the 
journey we made in the time capsule prepared 
by our 4th graders. Our kindergarten students, 
the youngest of our school, expressed 
themselves with a nice song. Our English 
Teacher Mrs Pollard asked about the most 
memorable times of the year. Our 7th graders 
gave us a successful presentation that raised 
awareness about nature. We held our highly 
anticipated fashion show online this year, 
with the same pleasure and meticulousness. 
The magnificent costumes, which reveal the 
creativity of our students, formed the most 
colorful part of our party. Our English teacher 
Mr. TEZEL presented the “Tongue Twisters” 
game in an entertaining way. With the song 
“Covid Go Away”, we called out to the universe 

for Covid to leave our world. We witnessed 
the different aspects and unique talents of 
our students in the talent show. Nisan Duru 
Demiraslan, our 6th grade student gave us 
great moments by playing the flute. Finally, 
we completed our New Year party with a very 
enjoyable and entertaining game prepared by 
our teacher Hakan.
This year, as always, we experienced 
everything we missed online at our “New 
Year Party”, which we did not realise how the 
time passes with the joy of being together. 
Although Our New Year party took place 
on a different platform, it will remain in our 
minds as an unforgettable party. And in this 
event, we felt that each of us would look at 
the world, nature and people with a different 
perspective and sensitivity.
We wish the Özel İstanbul Koleji family, our 
country and the world a healthy, happy, 
peaceful and peaceful year!

Yaşamı daha çok sorgulamamıza, 
alışkanlıklarımızı değiştirmemize, 
sevdiklerimizi bedenlerimizle değil 
de yüreklerimizle kucaklamamıza, 

çekirdek ailemizle hiç olmadığımız kadar 
birlikte zaman geçirmemize ve farklı 
deneyimler edinmemize neden olan 2020 
yılını geride bıraktık. Öğrencisi, öğretmeni, 
velisi ile büyük Özel İstanbul Koleji ailesi 
olarak her yıl yaptığımız “Geleneksel Yeni 
Yıl Partimizi” 30 Aralık 2020 Çarşamba 
günü büyük bir zevk ve heyecan ile online 
ortamda gerçekleştirerek birlik-beraberlik 
ruhu içerisinde, her zamankinden daha güçlü 
ve umutlu bir biçimde yeni yıla erken bir 
“Merhaba” dedik.
Yeni Yıl Partimize bir ay öncesinden 
planlar, programlar yaparak hazırlandık. 
Her sınıfımızın, sınıf ruhunu ve birlikteliğini 
yansıtan coşkuyla sunduğu bir görseli vardı.  
Partimizin en anlamlı bölümü; öğrenci ve 
öğretmenlerimizin gelecek güzel günlere dair 
umutlarımızı yeşerten yüreklerimizi titreten, 
yaşama sevincimizi çoğaltan, “Yeni Yıl Dilekleri 
ve Mesajları” idi.

 Özellikle öğrencilerimizin; okullarına ve yüz 
yüze eğitime dönme, okullarının bahçesinde 
arkadaşları ile keyifli paylaşımlar yaşama 
dileklerini iletmeleri bize duygusal anlar 
yaşattı.
Aynı duyguları 4. sınıflarımızın hazırladığı 
zaman kapsülünde yaptığımız yolculukta 
yaşadık. Okulumuzun en minikleri olan 
anaokulu öğrencilerimiz bizlere sevimli bir 
şarkı ile seslendiler. İngilizce Öğretmenimiz 
Mrs. Pollard Teacher: “The most memorable 
time” ile hatırlanmaya değer anılarımızı sordu. 
7. sınıflarımız bize doğa ile ilgili farkındalık 
yaratan çok başarılı bir sunum yaptı. Her yıl 
merakla beklenen “Fashion Show”umuzu 
bu yıl online da olsa aynı özen, zevk ve 
titizlikle gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin 
yaratıcılıklarını ortaya koyan birbirinden 
muhteşem kostüm, partimizin en renkli 
bölümünü oluşturdu. İngilizce öğretmenimiz 
Mr. TEZEL’in hazırladığı “Tongue Twisters–
Tekerlerme Oyunu” sırasında ortaya çok 
ilginç sözcükler çıktı. Tekrarların ritmi ile çok 
eğlenceli ve keyifli bir zaman geçirdik. Ve 
“Covid Go Away” şarkısı ile Covid’in dünyamızı 

terketmesi için evrene seslendik. “Talent 
Show” gösterisinde öğrencilerimizin farklı 
yönlerine ve eşsiz yeteneklerine tanıklık ettik. 
6A sınıfı öğrencimiz Nisan Duru Demiraslan 
bizlere nefis bir flüt dinletisi sundu. Son olarak 
Hakan Öğretmenimiz’in hazırladığı çok zevkli 
ve bol katılımlı eğlenceli oyunlarla yeni yıl 
partimizi coşku ile tamamladık. 
 Bu yıl da her zaman olduğu gibi birlikte 
olmanın keyfiyle zamanın nasıl geçtiğini 
anlamadığımız “Yeni Yıl Partimizde” özlediğimiz 
ne varsa online da olsa doyasıya yaşadık. 
Kendi hayatımızın ve partimizin kahramanı 
olarak, farklı bir platformda gerçekleşen ve 
anılarımızda unutulmaz bir parti deneyimi 
olarak yer edecek olan bu etkinlikte her 
birimiz dünyaya, doğaya, insana daha farklı 
bir perspektif ve duyarlılıkla bakacağımızı 
hissettik.
Bir kez daha Özel İstanbul Koleji Ailesine, 
ülkemize ve dünyaya sağlıklı, mutlu, barış ve 
huzur dolu bir yıl diliyoruz!

Etkinliğin tam kaydını okulumuz YouTube 
kanalından izleyebilirsiniz.

ÖZEL İSTANBUL KOLEJİ’Nİ YENİ YIL HEYECANI SARDI. 

https://youtu.be/kR0QopH1sZg
https://youtu.be/kR0QopH1sZg

