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23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız 

Kutlu Olsun!..

Okulumuz Sosyal Bilimler Bölümü önderliğinde hazırlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Töreni 
Programı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için gerçekleştirilen saygı duruşu ile başlayıp, 
hep birlikte ve büyük bir coşku ile söylenen İstiklâl Marşı ile devam etmiştir.

Okulumuz Akademik Müdür Yardımcılarından Dr. Duygu Gülev’in anlamlı konuşması, izleyicileri bir yandan 
çocukluk günlerine götürürken bir yandan da gelecek ile ilgili umutlandırıp duygulu anlar yaşattı. 10. sınıf 
öğrencilerimizden Tolga Mayaoğlu’nun okuduğu TBMM’nin açılışı ile ilgili yazı; 11. sınıf öğrencimiz Cevahir 
Bozkurt’un ile 10. sınıf öğrencimiz Çağatay Gökçeli’nin okudukları şiirler de günün anlam ve önemini bu defa şiir 
tadı ile dinleyicilere anımsattı.

Müzik Öğretmenimiz Ayşegül Yıldıran ve öğrencilerinin, kardeş okulumuz Hasan Karamehmet İlkokulundaki 
öğrencilerle birlikte hazırladıkları ritm çalışması ve okulumuz öğrencilerinin aynı okuldan dans dersleri için gelen 
öğrencilerle birlikte çalışıp sahneledikleri dans gösterisi de salonda coşkulu ve eğlenceli anlar  yaşattı.

Geleneksel kültürümüzün Ortaoyunu ve Meddah ile birlikte en önemli köşe taşlarından biri olan Gölge Oyunumuz, 
KARAGÖZ ve HACİVAT oyunları günümüzden yüz yıllarca önce ortaya çıkmış, insanları eğlendirirken 
düşündürmüş, zaman zaman toplumsal bilinç oluşmasında öncü bir rol oynamıştır. Her dönemde çocukları 
eğlendiren Karagöz ve Hacivat oyununu, 11. sınıf öğrencilerimizden Mert Kepece ve Ege Baykal’ın 
canlandırması, izleyiciler tarafından keyifle izlendi.

Her 23 Nisan’da bu coşkunun herkes tarafından yaşanması dileğiyle!..
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TAC ECHO’nun Uluslararası Başarısı!
İtalya’da yapılan San Remo Gef Muzik Yarışmasında, 20 finalist okul arasında 
yarışan TAC ECHO Grubumuz, iki ödülden biri olan “Jüri Özel Ödülünü’’ kazandı. 

Yarışmada muhteşem bir performans sergileyen öğrencilerimiz, dünyaca ünlü 
Teatro Ariston sahnesinde 2.000 kişiyi coşturdu! İki şarkı seslendiren ECHO, 
“Long Train Runnin” şarkısı ile ödüle lâyık görüldü.

Hem ülkemizi hem okulumuzu en iyi şekilde temsil eden öğrencilerimizi tebrik 
ediyor ve onlarla gurur duyuyoruz.

https://www.youtube.com/watch?v=WLq9L2frvng&t=6s ( Şarkımızın Linki )

Vokal  : Nefise Çağla Gökçeli
Gitarlar : Yiğit Tamer Tetiker, Tuna Homurlu
Bas Gitar : Tunç Türeli
Klavye  : Defne Talya Boyar
Davul  : Berke Can
Geri Vokal/Perküsyon: Ece Özer / Çağla Aytekin
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TAC’lilerin Tarih ve Bilime Yolculuktaki Yeni Rotaları: 
İtalya ve İsviçre

Tarih Öğretmenimiz Hasan Turgut ve Fizik Öğretmenimiz Orhan Vatansever’in 
rehberliğinde düzenlenen 2018 İtalya-İsviçre Gezisi, bu geziye katılan 22 TAC öğrencisinin 
ufkunu genişleten oldukça yararlı bir gezi oldu.

Gezinin ilk üç gününde ziyaret edilen İtalya’nın Roma, Pisa, Floransa, Modena ve Milano 
şehirleri ve bu şehirlerde bulunan köprü ve katedraller gibi tarihi mekânlar Rönesans 
dönemi sanatını ve mimari dokusunu gözler önüne serdi. İsviçre’de Lozan şehrine yapılan 
gezi sırasında ziyaret edilen otel, Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli antlaşmasının 
imzalandığı yer olarak öğrencilerin tarihi  daha derin kavramalarına olanak sağladı. 

İtalya ve İsviçre’ye yapılan bu gezi, öğrencilere sadece tarihi deneyimler elde etmenin yanı 
sıra Ferrari, CERN gibi mühendislik ve fiziğin sınırlarının zorlandığı mekânlarda da bulunma 
fırsatı sağlarken, ilgi alanları bu yönde olan öğrencilere, eğlenerek yeni bilgiler öğrenme 
olanağı sundu. Bu sayede öğrencilerimiz, tarihi ve bilimi yerinde görüp tanıma ve yaşama 
fırsatı elde ettiler.

Kalıcı öğrenmenin gerçekleştiği nice güzel gezilerde buluşmak dileğiyle!.. 
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    Proje Hazırlama Süreci ve Öğrenci Deneyimleri

Talya Boyar 
Atakan Önenli 
İdil Güdemez 
Dila Aksoy 
Bertil Örtlek 
Doğu Yurtsever

Çağla Küpük 
Emre Özekici 
Berke Can
Efe Çifçi
Melike Çağla Alpay 
Nida Görkem Aktaş

Bartu Bayraktar 
Hüseyin Emir Çifçi 
Ege Baykal 
Güney Menteş 
Alper Kutlar
Eda Altıntaş

Berke Dağdelen
Elif Dayı
Letisya Sayek
Minel Doğru
Aslı Aydoğdu
Melisa Çayan
Defne Bundur
Başak Özcan 
İdil Bayık
Zeynep Naz Yoğurtçuoğlu
Cevahir Bozkurt
Erol Kaan Bostan

Fen Bilimleri Bölümümüz, 17 Nisan/Salı günü, Mersin Deniz Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen 
ve öğrencilerinden oluşan bir grubu ve onların proje ortakları olan Portekiz, Litvanya ve Letonya'dan gelen 
katılımcılarını okulumuzda ağırladı. Öğrencilerimiz, "Erasmus + Programı Stratejik Ortaklıkları" kapsamında, "Fen 
Bilgisi Öğretiminde Öğrenme Sürecinin Güçlendirilmesi İçin Etkin Yöntemler" başlıklı proje doğrultusunda, Fen ve 
Matematik derslerinin verimli ve etkili eğitim-öğretimiyle ilgili proje temelli öğretim teknikleri üzerine konuk katılımcılara 
bir sunum gerçekleştirdiler.

10. sınıf öğrencilerimizden Ege Yüceel, “Biyonik El”; 11 IB sınıfı öğrencimiz Murat Sun da “Eğik Atış” konusunda 
tasarladıkları projelerini sunup proje üretim aşamaları hakkında yaşadıkları deneyimleri izleyicilerle paylaştılar.
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TENİS Erkek Takımımız 
Türkiye Şampiyonası Yolunda

Türkiye Okul Sporları Federasyonunun 2018 yılı faaliyet takviminde yer alan “Okul Sporları Tenis Gençler Grup 
Birinciliği” sona erdi. 

27-31 Mart, 2018 tarihlerinde, Mersin’in ev sahipliğinde Türkiye geneli 43 Okul takımından 111 erkek, 89 kadın 
olmak üzere toplam 200 sporcunun katılımı ile Tenis Kompleksinde düzenlenen “Okul Sporları Tenis Gençler Grup 
Birinciliği” müsabakalarında, Tarsus Amerikan Koleji erkek ve kız takımları, grubunda birinci olarak “Okul Sporları 
Tenis Gençler Türkiye Şampiyonasına” katılma hakkını elde ettiler.

Grubunda birincilik elde eden Tenis Okul Takımımızda yer alan öğrencilerimizi aldıkları bu başarılı sonuçtan dolayı 
tebrik ediyor, Mersin’de düzenlenecek olan "Okul Sporları Tenis Gençler Türkiye Şampiyonasında" öğrencilerimize 
başarılar diliyoruz.

TAC Okçulukta Mersin Şampiyonu
12 Mart, 2018/ Perşembe günü, Mersin’de yapılan Okullar Arası Gençler Okçuluk İl Müsabakalarında, 
öğrencilerimiz Zeynep Can ve Erol Bora Orhon, Makaralı Yayda Mersin 1.si olurken Aybüke Beyza Koç, 
Olimpik Yayda Mersin 2.si olmuştur. 

Mayıs ayında yapılacak olan Türkiye Okçuluk Şampiyonasında 
öğrencilerimize başarılar diliyoruz.



| 7 |

9. Sınıflarımız
Edebiyat, Tarih ve Coğrafya Keşif Gezisi için 

Ege Bölgesindeydiler!

 ''2 Nisan, Pazartesi sabahı erken saatlerde olan 
uçağımızdan inince, tur rehberimizle tanıştık. 
Tur rehberimiz, bizlere ilk olarak Efes Antik 
Kenti’ne gideceğimizi söyledi. Efes, İzmir’in 
Selçuk ilçesinde bulunan, UNESCO’nun Dünya 
Miras’ı olarak ilân ettiği tarihi bir bölge. Efes 
şehrinden içeri girdiğimiz anda tarihi eserlerin 
güzelliği bizleri büyüledi. Milattan önce 300 
yılında kurulan bu şehrin hâlâ ayakta 
kalabilmesi, doğrusu bizleri çok şaşırttı. Efes 
şehrinde bizi en çok etkileyen diğer bir yer de 
Celsus Kütüphanesi oldu. Bu kütüphanenin, 
neredeyse, hiç zarar görmeden korunmuş 
olması ve mimari güzelliğiyle bizi etkiledi. 
Kütüphaneyi gezdikten sonra Türkiye’nin en 
büyük antik tiyatrosu olan ve Efes şehrinde 
gladyatör dövüşlerinin yapıldığı alana doğru 
ilerledik. Tiyatroyu da çok beğendik. Efes şehri, 
bizim için çok güzel bir tecrübe oldu.”

Emre DEVETTE

“Tatilimizin ikinci günü Aydın iline bağlı olan 
Kuşadası’na doğru yola çıktık. Yeşillikler ve 
özellikle de çiçeklerle bezenmiş yollardan geçerek 
yaklaşık otuz dakika içerisinde Kuşadası’na vardık. 
Önceki günkü yoğun programdan dolayı yorgun 
düşmüştük fakat otobüsten indiğimizde bizi 
karşılayan olağanüstü güzel deniz havası bizlere 
her şeyi unutturmaya yetmişti. Kuşadası’nın en 
önemli konumlarından olan Güvercin Adası ilk 
durağımız oldu. Denize uzanan bir yarımada 
şeklinde olan bu yerin isminin Güvercin Adası 
olmasının sebebi, çevresinde her gün birçok 
kuşun geziyor olmasıymış. Rehberimizin burada 
anlattıklarını dinledikten sonra iki saat boyunca 
sürecek sahil yürüyüşüne başladık. Biraz 
ilerledikten sonra deniz kıyısında olan Marina’da, 
bir restorana gittik. Kahvelerimizi yudumlarken 
karşımızdaki mükemmel manzarayı uzun uzun 
seyretmeyi de ihmal etmedik. Burada geçirdiğimiz 
sürenin ardından                                                           buluşma yerine giderek 
servisimize bindik ve bir sonraki durağımızın 
yolunu tuttuk.”

Aksel KALAYCIOĞLU

2-4 Nisan tarihlerinde, Sosyal Bilimler ve Edebiyat Bölümlerimizin disiplinler arası çalışmaları kapsamında,
İzmir’e düzenlediği “Yazar-Mekân, Coğrafya ve Tarih Gezisi”ne 9. sınıf öğrencilerimizle birlikte Coğrafya
Öğretmenimiz Gülden Balaban, Edebiyat Öğretmenimiz Sermin Yılmaz ve Müdür Yardımcımız Gülay Damar
katıldı. Öğrenciler, derslerde öğrendiklerini yerinde görerek bilgilerini pekiştirirlerken bir yandan da 
arkadaşlarıyla eğlenceli zaman geçirdiler. Özellikle Atatürk’ün anılarıyla dolu olan Latife Hanım Köşkünde
anlatılanları ilgiyle dinlediler.

Geziye katılan öğrencilerden birkaçının gezi ile ilgili izlenimleri:
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''Sabah, gün ışığıyla ve deniz manzarasıyla erken 
saatte kalkıp kahvaltımızı yaptık. İkinci 
günümüzdü o gün ve Şirince’ye gidecektik. 
Şirince’ye vardığımızda, bizi ilk olarak kuşların 
cıvıltısı ve doğanın güzelliği karşıladı. Otobüsten 
indiğimizde, restore edilmiş muhteşem evlerin 
bulunduğu ve teyzelerin güzel elleriyle ördükleri 
taçları sattıkları sokakları gördük. Sokakta 
gezerken güzel restoranlardan birine oturup 
yöresel yiyeceklerden yedik. Bizim için kesinlikle 
güzel bir gezi hatta güzel bir anı oldu. Herkesin 
böyle bir geziye gelmesini tavsiye ediyorum.”

Abdi SÜTÇÜ
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10. sınıf öğrencilerimizin üniversiteleri, fakülte ve bölümleri tanımaları amacıyla her yıl düzenlenen 
“İstanbul Üniversite Gezisi”, bu yıl da 26-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. Gezi, okul Psikolojik 
Danışmanları Özlem Algan ve Suna Babalıklı, Akademik Müdür Yardımcısı Dr. Duygu Gülev, Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölüm Başkanı Önder Şit, Biyoloji Öğretmeni Musa Avşar ve İngilizce Öğretmeni Eray Biçer’in 
sorumluluğunda gerçekleşti.

Mesleki rehberlik çalışmaları içerisinde önemli bir yere sahip olan bu gezi ile, öğrencilerimiz, İstanbul'daki 
on önemli üniversiteyi ziyaret etme ve kendi ilgi-yeteneklerine bir kez daha ışık tutma şansı yakaladılar.

10. Sınıflar
İstanbul

Üniversite Gezisi



Bizlere eşlik eden ve tanıtım programında yer alan mezunlarımız TAC’13 Sevin Evyapan, TAC’13 Umutcan 
Şafak ve TAC’14 İlayda Sayın’a, ayrıca bizi akşam yemeği için konuk eden Bahçeşehir Üniversitesi 
yetkilileri ve çalışanlarına teşekkür ederiz.  

I 10 I
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Bu yıl 8’incisi düzenlenen geleneksel TAC Frankofoni Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. 

Bu güzel günde öğrenciler, özel olarak süslenmiş yemekhanede hem Fransız mutfağının yemeklerini tattılar hem 
de Oditoryumda tiyatro, şarkı, video ve şiirlerle bu günü ölümsüzleştirdiler. 

İkinci Yabancı Dil Öğretmenleri rehberliğinde, Fransızca dersi alan Hazırlık, 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin aylardır 
hazırlık yaptıkları bu etkinlik oldukça keyifliydi. Etkinlikte yer alan herkesi tebrik eder, başarılarının devamını 
dileriz.

TAC’de Bir Başkadır “Frankofoni Günü”
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Uluslararası DNA Günü
      Fen Bilimleri bölümü olarak; Biyoloji öğretmenlerimizin rehberliğinde 25 Nisan Uluslararası DNA 

Gününü kutlamak adına bir dizi uygulamalı aktivite ve görsel etkinlik gerçekleştirdik.

10. Sınıfların yanı sıra 11 IB sınıfı öğrencilerinin organize ettikleri bu günde, istasyon modeli 
diye adlandırılan farklı aktiviteler içeren eğlenceli bir gün geçirdik.

   İlk istasyonumuzda; 10. sınıf öğrencilerimizden Ege Bayram ve Ege Yüceel’in; 11 IB sınıfı 
öğrencilerimizden İdil Güdemez, Umay Nursal ve Deniz Koçak’ın hazırladıkları sunumlarla Hazırlık sınıfı 
öğrencilerine DNA yapısı ve işlevi hakkında genel bir bilgi verildi. 

İkinci istasyonumuzda; 10. sınıf öğrencilerimizden, Merve Bostan, Yaren Karakucak, Ege Ögetman, 
Venüs Şahin, Arjin Deniz, İlayda Güner, Hüseyin Megrel ve Emir Akgün; 11IB öğrencilerinden Tuna Çavaş, 
Emre Yapıcı ve Atakan Önenli asistanlığında yürütülen, çilek ve muz gibi meyvelerin DNA’sının çıkarıldığı 
bir deney ortamını gözlemleme fırsatı buldular. Üçüncü istasyonda ise yine 10. sınıf öğrencilerimizden Ali 
Ata Ediz ve Nisa Serin eşliğinde çeşitli şekerlerden DNA modeli tasarlama etkinliği gerçekleştirildi. 
Tasarlanan modeller etkinlik sonrasında afiyetle yendi. Ayrıca, gün boyunca etkinlik alanında ve bahçede 
satışa sunulan DNA temalı kurabiyeler de oldukça ilgi gördü.

      Hem bizler, hem de etkinliğe katılan hazırlık sınıfı öğrencileri için çok keyifli geçen uluslararası DNA 
Günü kutlamaları, öğrencilerin konuya olan ilgilerini artırmakla kalmayıp; aynı zamanda 10. sınıf ve 11I B 
sınıfı öğrencilerimiz için de güzel bir deneyim aktarımı oldu.



19 Mayıs Coşkusu

19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyetinin dönüm noktalarından biridir. Atatürk, milli mücadele sırasında, 
Türk Milletini ileri götürecek ve köhnemiş fikirlere karşı gelecek olanların genç fikirler olduğunu görmüştü. Bu 
nedenle de “gençlik” kavramı Atatürk için ayrı bir önem taşımaktaydı.  Atatürk, gençlerden sık sık bahsederken, 
yaş sınırı dışında fikrî olarak gençliği yani fikirde yeniliği ifade etmiştir. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği bu özel günün önemini ve mutluluğunu daha yoğun 
hissedebilmek için Fen Bölümü öğretmenlerimizin rehberliğinde hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerimiz, keyifli 
ve enerji dolu bir program hazırladılar.

Programın içeriği; Atatürk’ün bizlere armağanı kadar coşkulu ve anlamlı gösteriler barındırmaktaydı. 19 Mayıs 
programı, Atamızın “Öğretmenler! Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.” sözleri ile 
başladı; saygı duruşu ve İstiklal Marşımız ile ona ve vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimize olan 
minnetimizi gösterdik. 

Şiirler, danslar, videolar ve müzik... Kısacası, gençliğe dair her şey bu programda toplanmıştı. Programa 9. sınıf 
öğrencilerimizden oluşan ritim grubunun eğlenceli dinletisiyle devam ettik. Günün anlam ve önemini belirten 
konuşma ve video sonrasında, hazırlık ve 9. sınıf öğrencilerimizin hazırlamış oldukları modern dans gösterisiyle 
program devam etti. Bu gösteri ile Atatürk’ün şu sözlerini daha iyi kavradık;  “Gençler! Benim gelecekteki 
emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Birgün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe 
bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum.” 

19 Mayıs demek gençlik demek, spor demek, mutluluk ve gurur demek; bu doğrultuda bütün duyguların 
aktarılabileceği en güzel yol şiirlerden geçiyor. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerimiz ‘’O geliyor’’ isimli şiiri en içten 
duyguları ile bizler için seslendirdiler. 

Okulumuz öğretmen ve öğrencilerinin yer aldığı çeşitli sportif, sosyal ve bilimsel aktivitelerin bulunduğu 
videoyu hep birlikte izledik. 19 Mayıs programının enerjisi katlanarak devam ederken gençliğin enerjisini daha 
da açığa çıkaran bando gösterisi yer aldı. Bando sesleri ve diğer öğrencilerin katılımı ile coşku doruklara ulaştı.

10. sınıf öğrencilerimizden birinin Gençliğe Hitabeyi okuması ve gençlerin hep bir ağızdan Ata’mıza cevabı 
seslendirmesi ile program sona ererken, Atatürk’ün şu sözleri tüm gençlerin kalplerine yazıldı. ‘’Cumhuriyeti biz 
kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz!..''
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17 Mayıs, 2018 tarihinde, İzmir Ekonomi 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin 
düzenlediği “Yumurta Atma Yarışması”na, 11. 
sınıf öğrencilerimizden Sena Erdinç, proje 
danışman öğretmeni Funda Karaosmanoğlu 
önderliğinde, kendi tasarımıyla katılmıştır.

Dört aşamadan oluşan bu yarışmanın her 
aşamasından başarıyla geçen tasarım, finale 
kalmıştır. Finaldeki aşamayı da başarıyla 
tamamlayan projelerden biri olan tasarım, 
birincinin belirlenmesi için yapılan proje kütle 
ölçümü sonucunda gram farkı ile sıralamada 
birinci olamamıştır.

Projemizin yarışma jürisi tarafından en iyi 
tasarıma sahip proje olarak nitelendirilmesi, 
alınan başarı belgesinin yanında ayrıca bir 
gurur nedeni olmuştur. 

Öğrencimiz Sena Erdinç’i başarısından dolayı 
tebrik eder, başarısının başka projelerle 
devam etmesini dileriz.

 TAC’de Star Wars Rüzgarı Esti!..

TAC, İzmir Ekonomi Üniversitesindeki 
“Yumurta Atma Yarışması”nda!..

Her sene 4 Mayıs günü, Star Wars(Yıldız Savaşları) 
hayranları tarafından kutlanır. Star Wars, insanların 
ortak kültürünün bir ürünü olarak kabul görürü ve hak 
ettiği ilgiyi de görür. 
Düşünün bir; 10 film, 400 kitap, 2 dizi ve pek çok farklı 
eser… Şimdiye kadar yaratılmış olan en büyük kurgu 
eserlerinden biri olan Star Wars’u okulumuzda 
kutlamak da son derece keyifli ve tatmin edici bir 
tecrübeydi. 
Gelecek senelerde bu kutlamaların daha geniş boyutta 
olmasını umuyoruz. O zamana kadar da henüz bu 
harika dünyaya adım atmamış olan öğrencilerin de 
derhal bu filmi izlemeye başlamalarını şiddetle rica 
ediyorum.
Güç sizinle olsun!

Esat Tuna Erdağı / 9-E
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Keşanlı Ali Destanı Sahnede!
Artık geleneksel bir hâl alan, Tarsus Amerikan Koleji Türkçe Tiyatro Kulübü gösterilerinin merkezinde bu yıl 
“Keşanlı Ali Destanı” vardı. Haldun Taner’in kaleme aldığı iki perdelik güldürü için aylarca çalışıldı. Bursa 
tiyatro atölyesindeki deneyimlerden yararlanıldı. İlk kez, kulüp deneyimli öğrencileri –Selin Seçen ve İnci 
Ovat- tarafından bir oyun yönetildi ve öğrencilere teknik destek, kulüp sorumlu öğretmenleri Önder Şit ve 
Mikail İncir tarafından verildi. Her sene üstüne koyarak ilerleyen kulüp öğrencileri; çabanın, çalışmanın ve 
üretmenin hazzını bir kez daha yaşarken bu seneki oyun da seyircilerden tam not alıyordu.

Kulüp öğrencilerinden Kutay İleri’nin aşağıdaki ifadeleri sürece dair net bir fikir oluşturacaktır:

''TAC Türkçe Tiyatro Kulübü olarak bir sezonu daha tamamlamak üzereyiz ve her yıl olduğu gibi bu yıl da 
asla unutmayacağımız anılar biriktirerek eğlendik, Keşanlı Ali’ye hazırlandık. Senenin başında efsane ekip 
toplandı ve yıl boyunca, hazırlık sınıfındaki kardeşlerimizin de ekibe katılımıyla büyüdük. Ekibe yeni 
katılanlar, kulübün sıcaklığına fazla vakit geçmeden uyum sağladılar ve ekibin “arkadaşlıkta samimiyet, 
oyunculukta tamamlama” özelliğinin bir parçası oldular. Belki de bu sayede kısa zamanda çok emekle bir 
oyun sahneye koyma fırsatını bulduk. 

İlk dönem birçok önemli günde görev almamız sebebiyle, oyunumuza tam anlamıyla odaklanmamız bir 
hayli gecikti. Bu sırada, her sene düzenlediğimiz kulüp gezimizi Bursa’ya yaptık. En eğlenceli 
gezilerimizden biriydi ve tabii ki hiçbirimizin unutamayacağı hatıralarla doluydu. Çağdaş Drama Derneğinin 
iki gün süren yaratıcı drama ve sahne oyunculuğu eğitimi, bu güne kadar katıldığımız en etkili 
eğitimlerdendi. Gezi tarihinde oyunumuzun belli olması sebebiyle, canlandıracağımız karakterler üzerine 
çalışma olanağı da bulduk. Bu fırsatın oyunumuza çok şey kattığına inanıyorum. Gayet verimli ve eğlenceli 
geçen gezinin ardından ikinci dönem çalışmalarımız başladı ve kesinleşen rollerimizi ezberlemeye 
koyulduk. 

Bütün enerjimizi oyunumuza yükleyerek ikinci dönemde büyük ilerleme kaydettik ve sahne çalışmalarına 
başladık. Tüm ekip büyük fedakârlıklar göstererek çalışmalara katıldı fakat herkesten önce Selin ve İnci, 
son sınıf ve de IB öğrencileri olmalarına rağmen, çalışmalara çok fazla zaman ayırarak ekibe karşı büyük bir 
sorumluluk ve fedakârlık örneği sergilediler. Ben de IB (UB) öğrencisi olmam dolayısıyla, bu süreçte 
sıkıntılar yaşadım; çünkü derslerin çok yoğun olduğu bir dönemde her akşam provaya kalmam gerekti. 
Zaman zaman ümitsizliğe de kapıldım ama tüm zorluklara rağmen ekibin bu oyunun çıkması yönünde olan 
kararlılığıyla, Keşanlı Ali Destanı’nı sahneleyecek safhaya ulaştık ve heyecanımız giderek arttı. Son hafta; 
oyun için gerekli kostüm ve dekoru tamamlamak üzere gayret sarf ettik ve son günde ışık, kostüm ve 
dekor değişimi gibi son rötuşları yerine oturttuğumuz, heyecanımızın tavan yaptığı son provayı yaptık. 
Oyun günü oldukça heyecanlı ve stresliydim. Tüm ekipte mevcut olan heyecana rağmen, başarılı bir oyun 
ortaya koyduğumuza inanıyorum. Nitekim, seyircilerden de bu yönde dönütler aldık. Son sınıfa geçmeden 
önce böyle bir oyun sahneleyebildiğimiz için mutlu ve en önemlisi bu ekipteki arkadaşlığa sahip olduğum 
için kendimi şanslı hissediyor ve kulüp sorumlu öğretmenlerim Önder Şit ile Mikail İncir’e üzerimizdeki 
emekleri ve  daimi destekleri için teşekkür ediyorum.''
                                                                                                                                                                Kutay İLERİ
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